
 

 
 
 

 
 
 

Identificació de noves dianes 
terapèutiques en neoplàsies limfoides 

 
 

Sílvia Xargay i Torrent 

 
 

 
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual 
únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb 
finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del 
seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació 
de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de 
propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se 
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio 
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de 
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de 
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the 
TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed 
in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and 
availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is 
not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using 
or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 



PROGRAMA DE DOCTORAT EN BIOMEDICINA 

Línia de recerca de Biologia Molecular i Cel·lular del Càncer 

2008-2012 

 

 

 

Facultat de Medicina 

Universitat de Barcelona 

 

Identificació de noves dianes 

terapèutiques en neoplàsies limfoides 

 
 

Tesi presentada per  

Sílvia Xargay i Torrent 
  

per a optar al grau de  

Doctora en Biomedicina 
 
 

 

Aquesta tesi doctoral ha estat realitzada a l’Hospital Clínic de 

Barcelona-IDIBAPS sota la direcció de Dra. Dolors Colomer i Pujol 

 

 

 

Sílvia Xargay i Torrent                                                                                 Dra. Dolors Colomer i Pujol 

La doctoranda                                                                                                              La directora de tesi 

 

Barcelona, setembre de 2012 





 

Dra. Dolors Colomer i Pujol 
 

Consultora Sènior de la Unitat d’Hematopatologia de  

l’Hospital Clínic de Barcelona 

 

CERTIFICA QUE 

 

 La tesi doctoral que ha dirigit, presentada per Sílvia Xargay i Torrent i 

titulada “Identificació de noves estratègies terapèutiques en neoplàsies 

limfoides”, compleix els requisits per a ser defensada davant del tribunal 

corresponent. 

 

 Dos dels articles derivats d’aquesta tesi doctoral han estat publicats a 

Clinical Cancer Research (2011) i a Leukemia (2012), i el tercer està en 

fase de revisió a Clinical Cancer Research. 

 

 El factor d’impacte corresponent a l’any 2011 de les revistes científiques 

on s’han publicat els articles d’aquesta tesi és de 7.742 (Clinical Cancer 

Research) i 9.561 (Leukemia). 

 

 Els dos treballs on Sílvia Xargay i Torrent comparteix primera co-autoria 

no han estat utilitzats prèviament per a la realització de cap tesi 

doctoral, i han estat duts a terme en igual contribució amb la restant 

primera co-autora. 

 
 

 

 

Barcelona, setembre de 2012 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als meus pares 

A la Raquel i a la Sandra 

A en David 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Quan surts per a fer el viatge cap a Ítaca, 

has de pregar que el camí sigui llarg, 

ple d'aventures, ple de coneixences. 

Has de pregar que el camí sigui llarg, 

que siguin moltes les matinades 

que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, 

i vagis a ciutats per a aprendre dels que saben. 

 

 

Tingues sempre al cor la idea d'Ítaca. 

Has d'arribar-hi, és el teu destí, 

però no forcis gens la travessia. 

És preferible que duri molts anys, 

que siguis vell quan fondegis l'illa, 

ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, 

sense esperar que et doni més riqueses. 

 

 

Ítaca t'ha donat el bell viatge, sense ella no hauries sortit. 

I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat. 

Savi com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les Itaques. 

 

 

Viatge a Ítaca. Lluís Llach 



 



“L’última cosa que hom sap, és per on començar.” 

Blasie Pascal (1623-1661), físic i matemàtic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índex 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

  Índex   Introducció 

 

 Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides 

ÍNDEX                                                           9                                                                            
 

Índex de taules i figures 17 

Abreviacions 19 

 

INTRODUCCIÓ                                                       25                             
 

1. El càncer                                                                                    27 

1.1. Manteniment dels senyals de proliferació                                                            28 

Ras/Raf/MEK/ERK (via MAPK)   28 

PI3K/Akt/mTOR 29 

NF-κB 31 

PKC 32 

BCR (B-Cell Receptor) 32 

Jak/STAT 34 

Ciclines/Cdks 34 

Hedgehog 35 

Notch 36 

Wnt 36 

1.2. Resistència a la mort                                                                                                    37 

Via intrínseca (Mitocondrial) 39 

Família Bcl-2 (B-cell leukemia/lymphoma-2) 39 

Membres pro-apoptòtics 39 

Membres anti-apoptòtics 39 

BH3-only 40 

Via extrínseca (Receptors de mort) 41 

Granzim/perforina 42 

Mecanismes d’apoptosi caspasa-dependent i independent 42 

Regulació de l’apoptosi 43 

Alteracions de l’apoptosi en el MCL i CLL 44 

1.3. Inestabilitat genòmica i mutació                                                                               44 

Metilació del DNA 45 

Modificacions post-traduccionals d’histones 46 

Regulació per miRNAs 47 

11



 

 Índex 

 

Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides  

Alteracions genètiques i epigenètiques en la CLL 47 

Alteracions genètiques i epigenètiques en el MCL 48 

1.4. Interrelació amb el microambient                                                                            49 

Microambient en la CLL 50 

El microambient cel·lular 51 

NLCs (Monocyte-derived Nurse-Like Cells) 51 

MSCs (Mesenchymal Stromal Cells) 52 

FDCs (Follicular Dendritic Cells) i limfòcits T 52 

El BCR 52 

Comunicació bidireccional 52 

Microambient en el MCL 53 

El microambient cel·lular 53 

El BCR 53 

1.5. Activació de mecanismes d’invasió                                                                          53 

Quimiocines i molècules d’adhesió en la CLL 54 

Quimiocines i molècules d’adhesió en el MCL 55 

1.6. Inducció d’angiogènesi                                                                                                55 

1.7. Immortalitat                                                                                                                  56 

1.8. Evasió dels mecanismes supressors de creixement                                              56 

1.9. Desregulació de l’energètica cel·lular                                                                      57 

1.10. Evasió del sistema immune                                                                                        57 

1.11. Inflamació promotora del tumor                                                                              58 

 

2. Neoplàsies limfoides de cèl·lula B                                             59 

2.1. Limfoma de cèl·lules de mantell (MCL)                                                                    61 

Epidemiologia 62 

Característiques i diagnòstic 62 

Immunofenotip 62 

Morfologia i immunohistoquímica 63 

Citogenètica 63 

MCL ciclina D1 negatiu 63 

Pronòstic 63 

El MCL indolent 64 

Tractaments actuals 64 

12



 

  Índex   Introducció 

 

 Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides 

2.2. Leucèmia limfàtica crònica (CLL) 65 

Epidemiologia 65 

Característiques i diagnòstic 65 

Immunofenotip 66 

Aberracions genètiques 66 

CLL familiar 66 

Limfocitosi monoclonal de cèl·lula B (MBL; Monoclonal B cell Lymphocytosis) 66 

Síndrome de Richter 67 

Pronòstic 67 

Marcadors sèrics 67 

Estadis clínics 67 

Alteracions citogenètiques 68 

Mutacions de les immunoglobulines 68 

CD38 69 

ZAP70 69 

Casos discordants 70 

Tractaments actuals 70 

 

3. Noves estratègies terapèutiques                                               72 

3.1. Inhibidors de les HDACs: el vorinostat    73 

Classes d’HDACis 73 

Àcids grassos de cadena curta 73 

Derivats de l’àcid hidroxàmic 73 

Benzamides 74 

Tetrapèptids cíclics 74 

Altres 74 

Mecanismes d’acció 74 

Parada de cicle cel·lular 75 

Mort cel·lular 75 

Angiogènesi, invasió i activitats immunomoduladores 75 

HDACis en el MCL 75 

Combinacions 75  

Assajos clínics 76 

3.2. Inhibidors multi-cinasa: el sorafenib 76 

13



 

 Índex 

 

Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides  

Les cinases com a diana terapèutica 77 

Inhibidors de tipus I 77 

Inhibidors de tipus II 77 

Inhibidors al·lostèrics 77 

Inhibidors covalents 77 

El sorafenib 78 

Mecanismes moleculars 78 

Sorafenib en la CLL i el MCL 78 

 

OBJECTIUS 79 
 

MATERIALS I MÈTODES 83 
 

1. Línies cel·lulars de MCL                                                               85 

2. Cèl·lules primàries                                                                        86 

2.1. Característiques biològiques de les cèl·lules primàries 86 

2.2. Obtenció i cultiu de les cèl·lules primàries 86 

Protocol de separació de cèl·lules sanguínies 87 

Protocol de criopreservació 87 

3. Drogues                                                                                           87 

4. Anàlisi de l’apoptosi per citometria de flux                            88 

4.1. Exposició de residus de fosfatidilserina 88 

Protocol marcatge anexina V-FITC/PI 89 

Protocol triple marcatge anexina V-APC/anti-CD3-FITC/anti-CD19-PE 89 

4.2. Pèrdua de potencial de membrana mitocondrial i producció de ROS 89 

Protocol 90 

4.3. Marcatge intracel·lular d’activació de caspasa 3, Bax i Bak 90 

Protocol 90 

5. Estudi de les proteïnes                                                                 90 

5.1. Extracció de proteïnes 91 

Fraccionament subcel·lular 91 

Protocol 91 

Proteïnes totals 91 

14



 

  Índex   Introducció 

 

 Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides 

Protocol 91 

Proteïnes totals per a immunoprecipitació 92 

Protocol 92 

5.2. Quantificació de proteïnes: mètode Bradford 92 

Protocol 92 

5.3. Immunoprecipitació de proteïnes 92 

Protocol 93 

5.4. Separació de proteïnes: western blot 93 

Protocol 93 

6. Immunofluorescència                                                                  95 

Protocol 95 

7. Anàlisi de l’expressió gènica                                                       96 

7.1. Extracció d’RNA 96 

Protocol 96 

7.2. Retrotranscripció a cDNA 97  

Protocol 97 

7.3. PCR quantitativa a temps real (real-time PCR; RT-qPCR) 97 

Protocol 99 

8. Assaig d’activitat desacetilasa (HDAC)                                     99 

Protocol 100 

9. Immunoprecipitació de cromatina (ChIP)                              100 

9.1. Fixació i fragmentació de la cromatina 101 

Protocol 101 

9.2. Immunoprecipitació de cromatina 101 

Protocol 102 

9.3. Purificació i extracció del DNA 102 

Protocol 102 

9.4. PCR quantitativa amb primers específics 103 

Protocol 103 

10. Silenciament gènic                                                                  104 

Protocol                                                                                                                                104 

11. Co-cultiu amb l’estroma                                                        105 

15



 

 Índex 

 

Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides  

Protocol 106 

12. Estimulació del receptor de cèl·lules B (BCR)                   106 

Protocol 106 

13. Assajos de migració                                                                107 

13.1. Quantificació de la migració 107 

Protocol 107 

13.2. Polimerització d’actina 108 

Protocol 108 

14. Anàlisis estadístiques                                                            109 
 

RESULTATS 111 
 

Primer article: L’apoptosi induïda per vorinostat en el limfoma de cèl·lules de 

mantell és deguda a l’acetilació dels promotors dels gens pro-apoptòtics BH3-

only 113 

 

Segon article: El sorafenib inhibeix les cinases del BCR i bloqueja els senyals 

migratoris i de supervivència derivats del microambient en cèl·lules de CLL 131 

 

Tercer article: El sorafenib inhibeix la migració i la resistència a bortezomib 

deguda a l’estroma mitjançant la interferència amb la senyalització del receptor 

de cèl·lules B i la traducció proteica en limfoma de cèl·lules de mantell 149 

 

DISCUSSIÓ 189 
 

CONCLUSIONS 201 
 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 205 
 

APÈNDIX 243 
 

Presentació en congressos dels treballs d’aquesta tesi 245 

Altres articles en col·laboració 249 

 

AGRAÏMENTS 255

16



 

  Índex   Introducció 

 

 Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides 

ÍNDEX DE TAULES I FIGURES                                                                       Pàgines 

 

Taula 1. Principals alteracions cromosòmiques en la CLL. 47  

Taula 2. Selecció d’alteracions genètiques recurrents en el MCL. 48 

Taula 3. Receptors de quimiocines i de molècules d’adhesió en la CLL i MCL. 55 

Taula 4. Selecció de nous fàrmacs per al tractament de les neoplàsies limfoides. 72 

Taula 5. Característiques de les línies cel·lulars de MCL. 85 

Taula 6. Compostos utilitzats en aquesta tesi. 88 

Taula 7. Anticossos utilitzats per al marcatge intracel·lular de Bax, Bak i caspasa 3. 90 

Taula 8. Anticossos utilitzats per al western blot. 94 

Taula 9. Assajos TaqMan (Life Technologies) utilitzats en aquesta tesi. 98 

Taula 10. Primers utilitzats per a ChIP en aquesta tesi. 103 

Taula 11. siRNA utilitzats per a la transfecció en aquesta tesi. 105 

 

Figura 1. Característiques del càncer. 27 

Figura 2. Vies de les MAPK cinases. 28 

Figura 3. Via de PI3K/Akt/mTOR. 30 

Figura 4. Via de NF-κB.  31 

Figura 5. Via del BCR (B-Cell receptor).  33 

Figura 6. Regulació del cicle cel·lular.  35 

Figura 7. Tipus de mort cel·lular.  37 

Figura 8. Les vies d’inducció d’apoptosi.  38 

Figura 9. Activació de les BH3-only.  40 

Figura 10. Models d’actuació de les BH3-only.  41 

Figura 11. Modificacions epigenètiques.  45 

Figura 12. Principals interaccions de la CLL amb el microambient.  51 

Figura 13. Desenvolupament dels limfòcits B i teories de l’origen del MCL i la CLL. 60 

Figura 14. Model de desenvolupament i progressió del MCL.  61 

Figura 15. Característiques del MCL.  62 

Figura 16. Tinció de sang perifèrica d’un pacient amb CLL.  65 

Figura 17. Pronòstic de la CLL segons els sistemes d’estadiatge Rai i Binet.  67 

Figura 18. Pronòstic de la CLL segons les alteracions genètiques.  68 

Figura 19. Pronòstic de la CLL segons l’estat mutacional dels gens de les immuno-  

  globulines.  69 

Figura 20. Mecanismes d’acció dels inhibidors d’HDACs.  74 

Figura 21. Separació de cèl·lules sanguínies per gradient de densitat Ficoll-Paque. 87 

17



 

 Índex 

 

Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides  

Figura 22. Marcatge d’apoptosi per anexina V / iodur de propidi (PI). 89 

Figura 23. PCR quantitativa. 98 

Figura 24. Procediment de la immunoprecipitació de cromatina (ChIP). 101 

Figura 25. Muntatge del sistema transwell. 107 

18



 

  Índex   Introducció 

 

 Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides 

ABREVIACIONS  

 

4EBP1; 4E-Binding Protein 1 

AID; Activation-Induced cytidine Deaminase 

AIF; Apoptosis Inducing Factor 

Akt; Protein kinase B 

AMP; Adenosine monophosphate 

AMPK; Adenosine Monophosphate-activated Protein Kinase 

Ang; Angiopoietin 

APAF-1; Apoptotic Protease-Activating Factor-1 

APC; Adenomatous Polyposis Coli 

APC; Allophycocyanin 

APRIL; A Proliferation-Inducing Ligand 

ATCC; American Type Culture Collection 

ATM; Ataxia Telangiectasia-Mutated 

ATP; Adenosine triphosphate 

ATR; ATM and rad3-related 

Bad; Bcl-2-associated agonist of cell death 

BAFF/Blys; B-cell Activating Factor/B lymphocyte stimulator 

Bak; Bcl-2-antagonist/killer-1 

Bax; Bcl-2-associated X protein 

Bcl-2; B-cell leukemia/lymphoma 2 

BCR; B-Cell Receptor 

BH; Bcl-2 Homology 

Bid; BH3-interacting domain death agonist 

Bik; Bcl-2-interacting killer 

Bim; Bcl-2-like 11 

BLNK; B-cell linker 

Bmf; Bcl-2 modifying factor 

BMSC; Bone Marrow Stromal Cells 

Bok; Bcl-2-related ovarian killer 

BSA; Bovine Serum Albumin 

Btk; Bruton’s tyrosine kinase 

CAD; Caspase-Activated DNase 

CD; Cluster of Differentiation 

CD40L/CD154; CD40 Ligand 

19



 

 Índex 

 

Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides  

Cdk; Cyclin-dependent kinase 

cDNA; complementary DNA 

cFLIP; cellular FLICE-Inhibitory Protein 

ChIP; Chromatin immunoprecipitation 

Chk1/2; Checkpoint kinase 1-2 

CHOP; ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona 

CI; Combination Index 

cIAP; cellular Inhibitors of Apoptosis Proteins 

CK1α; Casein Kinase 1α 

CLL; Chronic Lymphocytic Leukemia 

CML; Chronic Myeloid Leukemia 

Ct; Cycle threshold 

CTLA-4 (CD152); Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4 

DAG; Diacylglycerol 

DAPI; 4',6-diamidino-2-phenylindole 

DAPK1; Death-Associated Protein Kinase 1 

DcR1/2; Decoy Receptors 1/2 

DEPC; Diethylpyrocarbonate 

DHE; Dihydroetidine 

DiOC6[3]; 3,3'-Dihexyloxacarbocyanine iodide 

DISC; Death-Inducing Signaling Complex 

DL; Delta-Like 

DMEM; Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

DMSO; Dimethylsulfoxide 

DNA; Deoxyribonucleic acid 

DNMT; DNA methyltransferase 

DR4/5; Death Receptor 4/5 

DSMZ; Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen 

DTT; Dithiothreitol 

Dvl; Disheveled 

EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid 

EGFR; Epidermal Growth Factor Receptor 

eIF4E; Eukaryotic translation Initiating Factor 4E 

ERIC; European Research Initiative on CLL 

ERK; Extracellular Regulated Kinase 

FADD; Fas-Associated Death Domain 

20



 

  Índex   Introducció 

 

 Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides 

FAK; Focal Adhesion Kinase 

FBS; Fetal Bovine Serum 

FDA; American Food and Drug Administration 

FDC; Follicular Dendritic Cell 

FGF; Fibroblast Growth Factor 

FGFR; FGF Receptor 

FISH; Fluorescence In Situ Hybridization 

FITC; Fluorescein isothiocyanate 

FoxO; Forkhead box O 

Fz; Frizzled 

GC; Germinal Center 

GLI; Glioma 

Grb2; Growth factor receptor-bound protein 2 

GSK3β; Glycogen Synthase Kinase 3β 

HAT; Histone acetyltransferase 

HDAC; Histone deacetylase 

HDACi; HDAC inhibitor 

Hh; Hedgehog 

HIFα; Hypoxia-Inducible Factor α 

HMG; High Mobility Group 

Hrk; Harakiri 

HRP; Horseradish peroxidase 

HSC; Hematopoietic Stem Cell 

HSP; Heat Shock Proteins 

IARC; International Agency for Research on Cancer 

IFNα; Interferon α 

Ig; Immunoglobulin 

IGF-1R; Insulin like Growth Factor-1 Receptor 

IGHV; Immunoglobulin heavy chain variable region 

IKK; IκB Kinase 

IL; Interleukin 

IMDM; Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium 

IP3; Inositol 1,4,5-triphosphate 

IRAK-1; Interleukin-1 Receptor (IL-1R)-Associated Kinase-1 

ITAM; Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif 

IκB; Inhibitor of κB 

21



 

 Índex 

 

Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides  

Jak; Janus kinase 

JNK; c-Jun amino-terminal kinase 

kDa; Kilodaltons 

LD50; Lethal Dose 50 

LRP5-6; Low-density lipoprotein receptor-related protein 5-6 

MAPK; Mitogen-Activated Protein Kinase 

MBD; Methyl Binding Protein 

MBL; Monoclonal B cell Lymphocytosis 

MCL; Mantle Cell Lymphoma 

Mcl-1; Myeloid cell leukemia-1 

M-CLL; Mutated CLL 

MDM2; Mouse Double Minute 2 homolog 

MIPI; MCL International Prognostic Index 

miRNA; microRNA 

M-MLV; Moloney Murine Leukemia Virus 

MMP-9; Matrix metalloproteinase 9 

MRD; Minimal Residual Disease 

mRNA; messenger RNA 

MSC; Mesenchymal Stromal Cell 

mTOR; mammalian Target of Rapamycin 

NAD+; Nicotinamide Adenine Dinucleotide 

NCID; Notch intracellular domain 

NEXT; Notch extracellular truncation 

NFAT; Nuclear Factor of Activated T-cell 

NF-κB; Nuclear Factor kappa B 

NHL; Non-Hodgkin Lymphoma 

NIK; NF-κB-Inducing Kinase 

NK; Natural Killer lymphocyte 

NLC; Monocyte-derived Nurse-Like Cell 

Omi/HtrA2; High temperature requirement protein A2 

p70S6K; p70 S6 Kinase 

PAGE; Polyacrylamide gel electrophoresis 

PARP; Poly-(ADP-Ribose)-Polymerase 

pb; parell de bases 

PBMC; Peripheral Blood Mononuclear Cell 

PBS; Phosphate Buffered Saline 

22



 

  Índex   Introducció 

 

 Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides 

PCR; Polymerase Chain Reaction 

PDGFR; Platelet-Derived Growth Factor Receptor 

PE; Phycoerythrin 

PHIC I; Sodium pyrophosphate decahydrate 

PHIC II; Sodium beta-glycerophosphate 

PI; Propidium Iodide 

PI3K; Phosphatidylinositol 3-kinase 

PIM; Proviral Integration Moloney virus kinase 

PIP2; Phosphatidylinositol 4,5-biphosphate 

PIP3; Phosphatidylinositol 3,4,5-triphosphate 

PKC; Protein Kinase C 

PLCγ; Phospholipase Cγ 

PMSF; Phenylmethanesulfonyl fluoride 

Pot1; Protection of telomeres protein 1 

PS; Phophatidylserine 

PTCH; Patched 

PTEN; Phosphatase and tensin homolog 

PTPROt; Protein Tyrosine Phosphatase Receptor type O 

Puma; p53 upregulated modulator of apoptosis 

PVDF; Polyvinylidene fluoride 

RAG1/2; Recombination Activating Genes 1/2 

Rb; Retinoblastoma 

RIPA; Radio-immunoprecipitation assay 

RNA; Ribonucleic acid 

rRNA; ribosomal RNA 

Ror; Receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 

ROS; Reactive Oxygen Species 

SAHA; Suberoylanilide hydroxamic acid 

SD; Standard Deviation 

SDS; Sodium Dodecyl Sulfate 

SEM; Standard Error of the Mean 

Shc; Src homology 2 domain containing protein 

SHIP; FcγRIIb Sh2 domain containing inositol 5’-phosphate 

SHP-1; Sh2 domain-containing phosphatase 

siRNA; small interfering RNA 

SLL; Small Lymphocytic Lymphoma 

23



 

 Índex 

 

Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides  

Smac/Diablo; Second mitochondria-derived activator of caspase/ Direct  inhibitor of apoptosis-

binding protein with low PI 

SMO; Smoothened 

SOCS/CIS; Suppressors Of Cytokine Signaling/Cytokine-Induced SH2-containing 

Sos; Son of sevenless 

STAT; Signal Transducers and Activators of Transcription 

Syk; Spleen tyrosine kinase 

tBid; truncated Bid 

Tc; cytotoxic T lymphocyte CD8+ 

Tcf/Lef; T cell factor and lymphoid-enhancing factor 

TCL1; T Cell Leukemia/Lymphoma 1 

TCR; T Cell Receptor 

TGF-β; Transforming Growth Factor β 

Th; helper T lymphocyte CD4+ 

TIN2; TRF1-interacting factor 2 

TNF; Tumor Necrosis Factor 

TNFR; TNF Receptor 

TNFα; Tumor Necrosis Factor α 

TRADD; TNFR-Associated Death Domain 

TRAF; TNFR-Associated Factor 

TRAIL; TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand 

Tregs; regulatory T cells 

TRF1/2; Telomeric Repeat binding Factor 1/2 

Tris; Tris(hydroxymethyl)aminomethane 

TRITC; Tetramethyl Rhodamine Iso-Thiocyanat 

U-CLL; Unmutated CLL 

UPR; Unfolded Protein Response 

UTR; Untranslated Region 

VCAM-1; Vascular Cell Adhesion Molecule-1 

VDJ; Variety, Diversity, Joining 

VEGFR; Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 

VLA-4; Very Late Antigen-4 

WHO; World Health Organization 

ZAP70; ζ-associated protein of 70 kDa 

ΔΨm; pèrdua de potencial de membrana mitocondrial 
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“Donaria tot el que sé, per la meitat del que no sé.” 

René Descartes (1596-1650), filòsof i matemàtic. 
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1. EL CÀNCER  
 

n l’evolució seqüencial cap a un estat neoplàstic, les cèl·lules normals adquireixen 

un conjunt de característiques distintives que les capaciten per a esdevenir 

tumorals i, en última instància, malignes.1 Aquests atributs, molt connectats entre si, 

inclouen: (1) manteniment dels senyals de proliferació, (2) resistència a la mort, (3) 

inestabilitat genòmica, (4) interrelació amb el microambient, (5) activació de 

mecanismes d’invasió, (6) inducció d’angiogènesi, (7) immortalitat, (8) evasió de 

mecanismes supressors de creixement, (9) desregulació de l’energètica cel·lular, (10) 

evasió del sistema immune i (11) inflamació promotora del tumor (Figura 1). Alguns 

d’aquests atributs són indis-

pensables per adquirir-ne 

d’altres (inestabilitat genòmi-

ca, inflamació promotora del 

tumor i interrelació amb el 

microambient) i alguns en-

cara no són generalitzats per 

a tots els tumors (desregula-

ció energètica i evasió immu-

ne). A continuació es descri-

uen aquestes característiques, 

amb especial èmfasi en les 

que tenen un paper central en 

aquesta tesi, i emmarcant-les 

en el context de la leucèmia 

limfàtica crònica (CLL; Chronic Lymphocytic Leukemia) i el limfoma de cèl·lules de 

mantell (MCL; Mantle Cell Lymphoma).  

E 

Manteniment 
dels senyals de 

proliferació

Evasió dels 
mecanismes 

supressors de 
creixement

Evasió del 
sistema immune

Immortalitat

Inflamació 
promotora del 

tumor

Activació de 
mecanismes 

d’invasió

Inducció 
d’angiogènesi

Inestabilitat 
genòmica

Resistència a 
la mort

Desregulació de 
l’energètica 

cel·lular Interrelació amb 

el microambient

Figura 1 | Característiques del càncer. Adaptat de Hanahan i Weinberg,

Cell2011.1
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1.1. Manteniment dels senyals de proliferació 

Per a conservar l’homeòstasi, els teixits normals regulen els senyals de 

creixement i de cicle cel·lular. L’alteració d’aquesta senyalització és un dels trets 

fonamentals del càncer per tal de mantenir una proliferació sostinguda. Un dels 

mecanismes pels quals les cèl·lules tumorals adquireixen aquesta capacitat, és 

l’activació constitutiva dels components de les vies de supervivència, moltes regulades 

per tirosina- i serina-treonina-cinases.  

 

-Ras/Raf/MEK/ERK (via MAPK) 

Les cèl·lules de mamífers posseeixen quatre vies ben caracteritzades de MAPK 

(Mitogen-Activated Protein Kinase).2 Aquestes cascades inclouen tres cinases que 

actuen regulades per fosforilacions consecutives: una MAPK cinasa cinasa 

(MAPKKK), una MAPK cinasa (MAPKK) i una MAPK.3 Les serina-treonina-cinases 

terminals (MAPK), que generalment acaben activant factors de transcripció 

nuclears, comprenen ERK1/2 (Extracellular Regulated Kinase), JNK (c-Jun amino-

terminal Kinase), p38 cinases (p38 α/β/γ/δ) i ERK5 (Figura 2).  

Una de les principals funcions de les MAPK és la regulació de l’hematopoesi 

per factors de creixement.4 Generalment, la via d’ERK1/2 és activada per factors de 

creixement i cito-

cines que esti-

mulen els recep-

tors de membra-

na i processa se-

nyals mitogènics 

i anti-apoptòtics; 

mentre que JNK, 

p38 i ERK5 s’ac-

tiven també per 

estrès, com ara el 

xoc osmòtic o la 

radiació ionit-

zant, i interve-

nen en l’apopto-

si, parada de ci-

cle cel·lular, inducció de la diferenciació, producció de citocines i inflamació.2,5 No 

obstant, p38 també ha estat implicat en regulació positiva de la proliferació de 

Raf

MEK1/2

ERK1/2

RSK, MNK, 
CREB, Myc, 
STAT, Fos

MLK3, TAK1, 
MEKK4, ASK1

MKK3/6

p38

CHOP, ATF2, 
MNK, p53, MSK, 

MEF2, Elk-1

Factors de 
creixement

Estrès, 
citocines, 
factors de 

creixement

Estímul

MAPKKK

MAPKK

MAPK

Factors de 
transcripció, 

etc.

MEKK1/A,DLK, 
LMK1-4, LZK, 

TAK1, ASK1, ZAK

MKK4/7

JNK1,2,3

Jun, ATF2, RNPK, 
p53, NFAT 4, Shc

MEKK2/3

MEK5

ERK5

MEF2

Estrès, 
citocines, 
factors de 

creixement

Estrès, 
factors de 

creixement

Figura 2 | Vies de les MAPK cinases. Les quatre vies de MAPK cinases en mamífers

inclouen tres cinases regulades per fosforilacions en cascada. La cascada acaba en

l’activació de factors de transcripció, generalment.
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cèl·lules hematopoètiques.5 La cascada de senyalització d’ERK1/2 està, doncs, 

especialment implicada en la producció de senyals pro-tumorals en càncer, però el 

paper de les vies de JNK i p38 és menys clar ja que poden actuar tant com a 

supressors de tumors com a oncogens.2,5,6 

Tant en tumors sòlids com en neoplàsies hematològiques, són freqüents les 

mutacions activadores de la via d’ERK1/2 i/o sobreexpressió dels seus 

components,5 essent una de les vies de MAPK millor caracteritzades. L’activació de 

Ras per unió de factors de creixement, citocines o mitògens al seu receptor amb 

activitat tirosina-cinasa – entre els quals VEGFR (Vascular Endothelial Growth Factor 

Receptor) i EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) – provoca una fosforilació en 

cascada. Un cop activat el receptor, les proteïnes adaptadores Shc (Src homology 2 

domain containing protein) i Grb2 (Growth factor receptor-bound protein 2)/Sos (Son of 

sevenless) s’hi uneixen i permeten activar Ras que recluta Raf a la membrana 

cel·lular. Raf és una família multigènica que inclou RAF1, ARAF i BRAF. Les Raf 

cinases fosforilen MEK1/2, que al seu torn, fosforilen ERK1/2. ERK1/2 fosforila 

varis substrats, entre ells factors de transcripció, com Myc, i proteïnes reguladores 

d’apoptosi (Bcl-2 (B-cell leukemia/lymphoma 2), Bad (Bcl-2-associated agonist of cell 

death), Bim (Bcl-2-like 11) i Mcl-1 (Myeloid cell leukemia-1)).4  

Algunes alteracions d’aquesta via són presents en neoplàsies limfoides. 

L’activació constitutiva d’ERK s’ha vist, entre altres, en cèl·lules tumorals aïllades 

de pacients amb CLL on la inhibició d’ERK indueix mort cel·lular.7 En aquesta 

línia, en el MCL s’ha descrit la presència de nivells elevats de Raf.8 Per altra banda, 

l’activació constitutiva de p38 és present en cèl·lules de CLL de moll d’os i és crítica 

per la seva supervivència i producció de MMP-9 (Matrix metalloproteinase 9).9 

 

-PI3K/Akt/mTOR 

Les PI3K (Phosphatidylinositol 3-kinases) es divideixen en 3 classes segons les 

seves característiques estructurals i especificitat de substrats. La classe I, que 

comprèn les isoformes de PI3K p110α, p110β, p110γ i p110δ, és la més àmpliament 

descrita. Les classes II i III són encara d’importància fisiològica desconeguda i 

només la classe I ha estat implicada en l’hematopoesi.10,11 

En mamífers, les PI3K de classe I es troben en tots els tipus cel·lulars, amb 

p110δ i p110γ altament enriquides en leucòcits normals.11 Aquesta via promou la 

supervivència, el metabolisme i el creixement de la cèl·lula. L’activació dels 
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receptors de factors supervivència i citocines, entre els quals IGF-1R (Insulin like 

Growth Factor-1 Receptor), per unió dels seus lligands desencadena el reclutament de 

PI3K. PI3K activada, catalitza la conversió de PIP2 (Phosphatidylinositol 4,5-

bisphosphate) a PIP3 (Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate), ambdós situats a la part 

intracel·lular de la membrana. PTEN (Phosphatase and tensin homolog) és un fosfatasa 

que actua regulant negativament la via de PI3K ja que elimina un dels grups fosfat 

de PIP3, convertint-lo en PIP2. PIP3 serveix d’ancoratge i activació de determinades 

proteïnes, entre les quals l’efector de PI3K més àmpliament implicat en càncer, la 

serina-treonina cinasa Akt (Protein kinase B). Entre les principals dianes per sota 

d’Akt es troben factors de transcripció de la família FoxO (Forkhead box O), Bad, 

GSK3β (Glycogen Synthase Kinase 3β) i el complex 1 de mTOR (mTORC1). mTOR 

(mammalian Target of Rapamycin) és una serina-treonina cinasa que es troba en dos 

tipus de complex: mTORC1, que regula el creixement cel·lular, i mTORC2, que 

participa en l’organització del citoesquelet. mTORC1 integra varis senyals: la 

senyalització per fac-

tors de creixement, l’es-

tat energètic de la 

cèl·lula (és a dir, els 

nivells d’AMP (Adenosi-

ne monophosphate)) i dis-

ponibilitat d’oxigen i 

nutrients. mTORC1 té 

com a substrats p70S6K 

(p70 S6 Kinase) i 4EBP1 

(4E-Binding Protein 1), 

que al seu torn fosfo-

rilen la proteïna ribosò-

mica S6 i eIF4E (Euka-

ryotic translation Initia-

tion Factor 4E) respec-

tivament, implicades en 

la traducció de molts reguladors de cicle cel·lular com ciclina D1 (Figura 3). A més, 

mTORC1 pot regular negativament PI3K a través d’un bucle retroactiu.  

Insulina o factors
de creixement 

PI3K

PIP2 PIP3

PTEN

AKT

FoxO
Bad GSK3β

mTORC1

4EBP1

p70S6K

eIF4E

S6

Traducció de
proteïnes

Figura 3 | Via de PI3K/Akt/mTOR. L’activació dels receptors de factors de

supervivència desencadena el reclutament de PI3K, que és activada i catalitza

la producció de PIP3. PTEN fa el procés contrari. PIP3 serveix d’ancoratge i

activació d’Akt. Entre les dianes d’Akt, es troben FoxO, Bad, GSK3β i mTORC1.

mTORC1, al seu torn, té com a substrats p70S6K i 4EBP1, que fosforilen S6 i

eIF4E, respectivament, resultant en l’activació de la traducció proteica.

mTORC1, a més, pot regular negativament PI3K.
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Un dels mecanismes pels quals les cèl·lules tumorals activen aquesta via és 

mitjançant l’adquisició de mutacions somàtiques o amplificacions en PI3K i 

AKT.11,12 En la CLL, PI3K està activada de forma constitutiva,13 essent la isoforma 

de PI3K p110δ sobreexpressada en la CLL,14 mentre que p110α està amplificada en 

el MCL.15 A més, els tumors de MCL presenten activació constitutiva d’Akt16 així 

com varis components de la via,17,18 alhora que hi ha pèrdua de PTEN.19 La pèrdua 

de PTEN per mutació o deleció és comuna en tumors humans, amb representació 

en un 6% dels tumors hematològics.19 En aquesta línia, els tumors amb inactivació 

de PTEN tenen una activitat PI3K augmentada. 

 

-NF-κB 

NF-κB (Nuclear Factor kappa B) és una família de factors de transcripció – 

comprèn les subunitats p50, p52, RelA (p65), c-Rel i RelB les quals homo- o 

heterodimeritzades formen factors de transcripció actius – implicada en la 

patogènesi de neoplàsies limfoides. L’activació constitutiva de NF-κB protegeix les 

cèl·lules tumorals dels estímuls apoptòtics i juga un paper crucial en l’adquisició de 

resistència a la quimioteràpia.20 

L’activació de NF-κB es produeix principalment per dues vies: la canònica, 

dirigida pel dímer p50/RelA, i l’alternativa, on hi participa p52/RelB. L’activació 

de la via canònica depèn 

d’estímuls com CD40L 

(CD154), TNFα (Tumor Necrosis 

Factor α), BAFF/Blys (B cell-

Activating Factor/B lymphocyte 

stimulator) i lipopolisacàrids 

entre d’altres. En condicions 

normals, els dímers de NF-κB 

es troben segrestats al cito-

plasma per la proteïna inhi-

bidora IκB (Inhibitor of κB). 

Conseqüentment a l’estimu-

lació, i via ubiquitinització de 

proteïnes adaptadores associa-

des al receptor (família TRAF 

(TNFR-Associated Factor)), es 

produeix activació del complex 

VIA CANÒNICA VIA ALTERNATIVA

Complex IKK activat

P

IκBα

p50 RelA

P

IκBα

Degradació

Transcripció

NIK

P

Complex IKK 

p100

p52

p50

RelA
p52

RelB

Figura 4 | Via de NF-κB. L’activació de la via canònica implica la

fosforilació de l’inibidor de p50/RelA, IκBα, per IKK. Això provoca

la seva degradació i alliberament de p50/RelA, que exerceix les

seves funcions de factor de transcripció de gens anti-apoptòtics i

citocines. En la via alternativa, NIK fosforila el complex IKK. Com

a conseqüència, IKK processa p100 a p52, la forma activa, que

juntament amb RelB, activa la transcripció.
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IKK (IκB Kinase) que fosforila IκB resultant en la seva ubiquitinització i degradació. 

Aquest fet provoca l’alliberament de p50/RelA i translocació a nucli, on regula 

transcripcionalment membres anti-apoptòtics (Bcl-2, Mcl-1, Bcl-XL, cIAPs (cellular 

Inhibitors of Apoptosis Proteins), cFLIP (cellular FLICE-Inhibitory Protein)) i promou la 

proliferació induint vàries citocines (IL-2, IL-6 o CD40L).21 La via alternativa també 

és estimulada per citocines que promouen l’activació de NIK (NF-κB-Inducing 

Kinase), que fosforila IKK. IKK provoca el processament de p100 a p52, resultant en 

la forma activa de NF-κB (Figura 4).  

La localització nuclear de NF-κB és constitutivament més elevada en la CLL que 

en limfòcits normals. En aquesta línia, la inhibició d’IKK indueix mort en cèl·lules 

tumorals de CLL.22 L’activació constitutiva de la via canònica de NF-κB també s’ha 

trobat en línies cel·lulars de MCL. Paral·lelament, en mostres de pacients de MCL 

s’ha trobat una expressió elevada de gens diana de NF-κB que correlacionava amb 

alts nivells de IκB fosforilat. A més, varis elements de la via estan alterats 

genèticament, que és el cas d’A20 que impedeix l’activació de les IKK via 

desubiquitinització de TRAF.23 

 

-PKC 

PKC (Protein Kinase C) és una serina-treonina cinasa amb vàries isoformes, 

essent β la forma predominant en els limfòcits B normals.24 L’estimulació de 

receptors tirosina-cinasa, com EGFR i IGF-R1, provoca l’activació de PLCγ 

(Phospholipase Cγ), que catalitza la conversió de PIP2 a DAG (Diacylglycerol) i IP3 

(Inositol 1,4,5-triphosphate). DAG s’uneix i activa PKCβ, que promou la 

supervivència amb activació de gens anti-apoptòtics via regulació dels complexos 

IKK. Per la seva banda, IP3 allibera els ions Ca2+ emmagatzemats al reticle 

endoplasmàtic, que units a la calmodulina acaben activant subseqüentment la 

calcineurina i el factor de transcripció NFAT (Nuclear Factor of Activated T-cell). 

Aquesta cascada resulta finalment en la transcripció de varis gens, entre ells 

citocines (IL-2, IL-4 i interferó γ). 

La sobreexpressió de PKCβ, entre altres isoformes, és característica de la CLL i 

el MCL, essent dels desordres limfoproliferatius amb nivells més alts d’expressió 

de la proteïna.24-26 A més de PI3K, Akt també pot ser activat per PKCβ. 

 

-BCR (B-Cell Receptor)  

Els limfòcits B madurs són essencialment cèl·lules productores d’anticossos, 

que reconeixen l’antigen mitjançant el seu receptor específic (BCR) que regula la 
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seva maduració, manteniment, proliferació i activació. El BCR consisteix en una 

subunitat d’unió a l’antigen, la immunoglobulina (IgD o IgM) que està composta 

per dues cadenes pesades i dues cadenes lleugeres, i una subunitat que participa en 

la transducció del senyal, CD79/β. L’heterodímer CD79/β posseeix dominis 

ITAM (Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif) a la part citoplasmàtica que 

es fosforilen quan el BCR és estimulat. Aquesta fosforilació és catalitzada per 

membres de la família de les Src 

cinases (c-Src, Yes, Fyn, Lyn, Lck, Hck, 

Fgr, Blk i Yrk), especialment Lyn, que 

és la forma predominant en cèl·lules 

B.27 Les tirosines fosforilades en els 

ITAMs serveixen d’ancoratge per a 

Syk (Spleen tyrosine kinase), que canvia 

de conformació i exposa residus que 

són fosforilats per Lyn, resultant en 

l’activació final de Syk. El co-receptor 

CD19 també participa en la 

senyalització del BCR, que fosforilat 

per Lyn, localitza i activa PI3K a 

membrana, permetent el reclutament 

de Btk (Bruton’s tyrosine kinase) 

mitjançant els residus PIP3. Syk i Lyn propaguen el senyal a través de Btk, que 

s’acomplexa amb proteïnes adaptadores com BLNK (B-cell linker). Finalment, tot 

aquest complex acaba activant PLCγ, NF-κB i MAPK (Figura 5). La intensitat i 

durada del senyal és finament regulada per fosfatases, com SHIP (FcγRIIb Sh2 

domain containing inositol 5’-phosphatase), SHP-1 (Sh2 domain-containing phosphatase) i 

PTPROt (Protein Tyrosine Phosphatase Receptor type O), i ubiquitina-lligases, que 

també són modulades per Lyn.28  

L’estimulació recurrent o crònica del BCR per antigen està implicada en el 

desenvolupament i progressió de neoplàsies B, especialment la CLL ja que mostren 

un immunofenotip i perfil d’expressió gènica característic de cèl·lules B 

estimulades per antigen.27 No obstant, el BCR també pot ser activat intrínsecament i 

independent d’antigen, fet que s’anomena activació tònica del BCR, participant 

activament en la patogènesi de varies neoplàsies.27 L’activació constitutiva del BCR, 

a través de la fosforilació constitutiva de Syk és present tant en la CLL com en el 

MCL.29-34 A més, Lyn i Btk també estan sobreexpressades en la CLL.35,36 

P
Btk

BCR

CD79α/β

ITAM

CD19

Lyn

P

P

Lyn
P

PI3K

PIP3

NFAT   NF-κB MAPK

Figura 5 | Via del BCR (B-Cell Receptor). Amb

l’estimulació del BCR, Lyn fosforila els dominis ITAM de

CD79α/β. Això serveix a Syk d’ancoratge i canvia de

conformació, de manera que pugui ser fosforilada i

activada per Lyn. CD19 també és fosforilat per Lyn i

localitza PI3K a la membrana. L’activitat PI3K recluta Btk

i el senyal es propaga a través de vàries proteïnes,

resultant en activació de PLCγ, NF-κB i MAPK.
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L’estimulació i els senyals derivats del BCR tenen un paper clau en la patogènesi de 

la CLL. En primer lloc, el pronòstic dels pacients correlaciona amb el nombre de 

mutacions somàtiques dels gens de les regions variables de les cadenes pesades de 

les immunoglobulines (IGHV; Immunoglobulin heavy chain variable region genes). En 

segon lloc, una tercera part de casos de CLL expressen un conjunt de BCRs 

restringit37 – BCRs estereotipats, amb un repertori gènic de IGHV poc variable – 

indicant que han estat seleccionats i s’uneixen a una col·lecció molt limitada 

d’antígens similars, que són rellevants per a la patogènesi de la CLL.38 En tercer 

lloc, les cèl·lules de CLL amb IGHV no mutats responen millor a l’estimulació del 

BCR.39 És probable que el BCR també tingui un paper destacat en la patogènesi del 

MCL, ja que alguns casos també mostren mutacions en els gens de les 

immunoglobulines i un repertori d’immunoglobulines estereotipat amb ús 

esbiaixat de certs gens.40-44 

 

-Jak/STAT 

L’activació dels receptors de citocines estimula la família de tirosina-cinases Jak 

(Janus kinase), així com també de la família SOCS/CIS (Suppressors Of Cytokine 

Signaling/Cytokine-Induced SH2-containing), que regulen negativament aquesta via. 

L’estimulació de Jak resulta en activació dels factors de transcripció STAT (Signal 

Transducers and Activators of Transcription), responsables de regular gens com l’anti-

apoptòtic BCL-XL o també PIM (Proviral Integration Moloney virus) cinases.  

L’activació constitutiva i sobreexpressió d’STAT té propietats oncogèniques i 

s’observa en moltes neoplàsies, entre elles CLL i MCL.45-47 Per altra banda, SOCS 

pot estar silenciat en el MCL donant lloc a l’activació constitutiva de la via 

Jak/STAT.48 A més, en alguns casos, les Pim cinases estan sobreexpressades en el 

MCL i CLL.49 

 

-Ciclines/Cdks 

Els senyals extracel·lulars, incloent l’activació dels receptors de creixement, 

influencien la transcripció, traducció i degradació de ciclines, en particular de 

ciclina D1. Les ciclines i Cdks (Cyclin-dependent kinases) actuen conjuntament per 

coordinar la replicació del DNA, la regulació de la transcripció i seqüencial divisió 

cel·lular, mentre que també hi actuen proteïnes inhibidores d’aquests complexos 

(p14ARF, p16INK4, p21CIP1, p27KIP1). L’alteració de l’expressió d’aquests components 

comporta l’adquisició de característiques tumorals.50 
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El cicle cel·lular s’inicia amb G1→S, on els complexos ciclina D1-Cdk4/6 i 

ciclina E-Cdk2 promouen la inac-

tivació per fosforilació seqüencial de 

Rb (Retinoblastoma), alliberant el 

factor de transcripció E2F que 

transcriu els gens necessaris per 

entrada a fase S. p16INK4 i p27KIP1 

participen en aquesta fase inhibint 

ciclina D1-Cdk4/6 i ciclina E-Cdk2, 

respectivament. La fase S està 

regulada pel complex ciclina A-

Cdk1/2 i la transició G2→M està 

controlada per ciclina B-Cdk1 (Figura 

6). Per la seva banda, els complexos 

ciclina H-Cdk7 i ciclina T-Cdk9 

intervenen en la transcripció.51 

Finalment, en la fase de mitosi hi 

estan implicades les aurora i les polo-like cinases.  

Les alteracions en elements reguladors del cicle cel·lular afecten especialment al 

MCL: la ciclina D1 està sobreexpressada de forma constitutiva i pot estar 

estabilitzada de forma anormal degut a la inhibició de GSK3β via PI3K,52 RB pot 

estar delecionat o hiperfosforilat,53,54 Cdk4/6 poden estar sobreexpressades,55-57 

alguns casos presenten deleció homozigòtica de p16INK4 o bé amplificació del seu 

repressor transcripcional BMI1,58,59 p14ARF també pot estar suprimit58 i, com a 

conseqüència, la regulació negativa que exerceix sobre MDM2 (Mouse Double 

Minute 2 homolog), que promou la degradació de p53, desapareix. En aquest sentit, 

també s’ha trobat sobreexpressió de MDM2.56,60 El MCL també sembla mostrar una 

activitat incrementada de degradació de p27 via proteasoma.61 Per altra banda la 

inhibició de Cdk7/9 afecta especialment a mRNAs anti-apoptòtics de vida curta 

com MCL-1 i XIAP, ambdós imprescindibles per a la supervivència de les cèl·lules 

de CLL. Finalment, també s’ha trobat sobreexpressió de les aurora cinases.62 

  

-Hedgehog 

La via de Hedgehog s’activa per unió del lligand Hh (Hedgehog) – produït pel 

microambient tumoral – al seu receptor PTCH (Patched). PTCH és llavors, 

internalitzat i deixa de reprimir l’activitat de SMO (Smoothened), que interacciona i 

G1

SG2

M

Ciclina B
Cdk1

Ciclina A
Cdk1

Ciclina A
Cdk2

Ciclina E
Cdk2

Ciclina D
Cdk4/6

p21
p27

p16

Rb
E2F

Rb
P

E2F

actiu

Figura 6 | Regulació del cicle cel·lular. El cicle cel·lular

comença a G1→S, on el complexos ciclina D1-Cdk4/6 i

ciclina E/Cdk2 inactiven Rb per fosforilació. Això allibera

E2F, que transcriu els gens necessaris per entrar a fase S,

regulada per ciclina A/Cdk1-2. La fase G2→M està

controlada per ciclina B/Cdk1. p16, p21 i p27 regulen

negativament les ciclines/Cdks.
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activa la família de factors de transcripció GLI (Glioma), reguladors de gens 

relacionats amb la supervivència cel·lular, com ara MYC, i gens anti-apoptòtics. 63 

L’activació anormal d’aquesta via està associada a diverses neoplàsies. La via 

de Hedgehog és crítica per al desenvolupament normal dels limfòcits B, però són 

principalment les cèl·lules del microambient tumoral del moll d’os i òrgans 

limfoides les que produeixen el lligand Hh, que és necessari per al manteniment de 

la cèl·lula limfoide.63 Varis constituents d’aquesta via estan expressats en el MCL i 

CLL però no en limfòcits normals.64,65 A més, alguns casos de CLL poden expressar 

Hh de forma autocrina.66 

 

-Notch 

Tant els lligands de la via de Notch, que inclouen Jagged i DL (Delta-like), com 

els receptors de Notch són proteïnes transmembrana. El domini extracel·lular del 

receptor de Notch interacciona amb el seu lligand, generalment expressat en 

superfície per les cèl·lules del microambient, de manera que és proteolitzat a NEXT 

(Notch extracellular truncation) per metal·lo-proteases i, seqüencialment, també és 

proteolitzat el domini intracel·lular a NCID (Notch intracellular domain) per γ-

secretases. NCID es transloca a nucli on s’associa amb d’altres proteïnes per activar 

la transcripció de determinats gens com HES, i també activar la via de NF-κB.67 

Pel que fa a les neoplàsies limfoides, les cèl·lules de CLL expressen 

constitutivament Notch i els seus lligands.68 A més, tant en la CLL com en el MCL 

s’han trobat mutacions recurrents activadores de NOTCH.69,70 

 

-Wnt 

La via de Wnt es divideix en canònica i no canònica, que són dependent i 

independent de β-catenina, respectivament. La via canònica s’activa per unió del 

lligand Wnt al complex receptor Fz (Frizzled)/LRP5-6 (Low-density lipoprotein 

receptor-related protein 5-6). Això provoca el reclutament i activació de la proteïna 

citoplasmàtica Dvl (Disheveled), que dissocia el complex Axin/APC (Adenomatous 

Polyposis Coli)/CK1α (Casein Kinase 1α)/GSK3β. D’aquesta manera, GSK3β perd la 

seva activitat i β-catenina ja no és fosforilada i degradada per proteasoma, i pot 

exercir la seva funció com a factor de transcripció, junt amb Tcf/Lef (T cell factor and 

lymphoid-enhancing factor), de gens reguladors de la proliferació i supervivència, 

com ara MYC i el gen de ciclina D1 (CCND1).71  

Els gens de la via Wnt es troben sobreexpressats i poden estar patològicament 

reactivats en la CLL,71 així com en el MCL.18,72 En aquest sentit, en el MCL s’ha 
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trobat expressió de β-catenina activa en nucli, en paral·lel amb inhibició de 

GSK3β,73 mentre que també s’expressen lligands de Wnt i alts nivells dels 

receptors.18,72 A més dels receptors clàssics de Wnt, les proteïnes de la família de 

Ror (Receptor tyrosine kinase-like orphan receptor) també poden funcionar com a 

receptors, d’entre els quals Ror1 està sobreexpressat en la CLL.74,75 

 

1.2. Resistència a la mort  

La desregulació de la mort cel·lular és una característica comuna en moltes 

malalties humanes, especialment el càncer. Tot i que fins al moment, s’han descrit varis 

tipus de mort cel·lular diferents de l’apoptosi i la necrosi – catàstrofe mitòtica, anoikis, 

entosi, piroptosi, parthanatos i autoschizi – no són del tot independents, ja que molt 

sovint són executats també per maquinària molecular d’aquests dos processos. Per 

altra banda, el paper de l’autofàgia en 

l’execució de la mort cel·lular és 

controvertit, ja que també pot prevenir-la.76 

Mitjançant l’autofàgia les cèl·lules 

reciclen els seus orgànuls i components 

macromoleculars, que no són essencials o 

estan malmesos, en resposta a estrès o en 

deficiència de nutrients. Morfològicament, 

l’autofàgia es caracteritza per la presència 

d’autofagosomes, vesícules citosòliques que 

s’identifiquen per la presència de LC3 i que 

fusionades amb els lisosomes hidrolitzen el 

material ingerit (Figura 7). L’autofàgia té un 

paper complex en càncer, ja que pot actuar 

com a mecanisme d’adaptació a l’estrès però 

també pot representar una ruta cap a la mort 

de les cèl·lules tumorals.77 

La necrosi és una forma de mort 

cel·lular caracteritzada per un augment del 

volum cel·lular (oncosi) i dels orgànuls, 

activació de calpaïnes i catepsines, ruptura 

de la membrana i subseqüent pèrdua del 

contingut intracel·lular, amb alliberament 

de senyals pro-inflamatoris (Figura 7). 

LC3 (vesícules autofàgiques)
Hoescht (Nuclis)
Iodur de propidi (PI; colorant
d’exclusió nuclear)

Homeòstasi

Autofàgia

Apoptosi

Necrosi

Figura 7 | Tipus de mort cel·lular. L’autofàgia es

caracteritza per la presència de vesícules

autofàgiques. Durant l’apoptosi, la cèl·lula pateix

blebbing. El nucli perd la seva integritat durant la

necrosi. Adaptat de Kepp et al., Nat Rev Drug Discov

2011.76
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Inicialment, la necrosi era considerada una forma accidental i descontrolada de mort 

cel·lular, però recentment s’han descobert mecanismes que demostren que podria estar 

finament regulada.78 En el context tumoral, la necrosi podria afavorir parcialment el 

tumor ja que recluta cèl·lules inflamatòries pro-tumorals, que proporcionen factors de 

supervivència.79,80 

La mort cel·lular programada per apoptosi actua de barrera natural per evitar 

el desenvolupament del càncer, eliminant les cèl·lules potencialment perilloses. Més 

del 50% de les neoplàsies tenen defectes en aquesta maquinària.81 L’apoptosi es 

caracteritza per reducció del volum (picnosi) i arrodoniment de la cèl·lula, condensació 

de la cromatina, fragmentació nuclear i del DNA, bombolleig a la membrana cel·lular 

(blebbing) – tot i que preserva la seva integritat – formant-se cossos apoptòtics, i 

exposició del residus de fosfatidilserina (PS; Phosphatidylserine) a la cara externa de 

la membrana per a atreure els fagòcits (Figura 7). L’apoptosi es pot donar a través de 3 

vies: (1) la via intrínseca, que implica el mitocondri i percep i integra una gran 

quantitat de senyals intracel·lulars i està més àmpliament implicada en la barrera 

contra la patogènesi del càncer, (2) la via extrínseca, que rep i processa els senyals de 

VIA EXTRÍNSECAVIA INTRÍNSECA

FADD

pro-caspasa 8

Caspasa 8

Caspasa 3

pro-caspasa 3

c-Flip

Receptors de mort
Estímul citotòxic

BH3-only

Bax/Bak

Bcl-2
Bcl-XL

Mcl-1

GRANZIM B

Granzim B

Perforina

BidtBid

Citocrom C

Apoptosoma

Caspasa 9

APAF-1

Figura 8 | Les vies d’inducció d’apoptosi. La via intrínseca s’activa per un estímul citotòxic i indueix

l’activació de les proteïnes BH3-only. Aquestes permeten que Bax i Bak, que estaven inhibides per Bcl-2,

Bcl-XL i Mcl-1, adquireixin la seva conformació activa formant porus a la membrana mitocondrial externa i

alliberant el citocrom C. El citocrom C s’acomplexa amb APAF-1 i la caspasa 9 formant l’apoptosoma, que

activa la caspasa 3. La via del granzim B depèn de la perforina per entrar a la cèl·lula i processar la BH3-

only, Bid. La via extrínseca s’activa per unió del lligand amb els receptors de mort. Això provoca l’activació

de caspasa 8 i caspasa 3.
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mort extracel·lulars, i (3) granzim/perforina, provocada per limfòcits T i NK (Natural 

Killer). Aquestes vies convergeixen en l’activació de les caspases (cysteine-aspartic 

proteases) encara que també hi ha mecanismes d’apoptosi caspasa-independent (Figura 

8).  

 

-Via intrínseca (Mitocondrial) 

Aquesta via ve controlada pel balanç entre els membres anti-apoptòtics i pro-

apoptòtics de la família de Bcl-2. Diversos estímuls que provoquen estrès o dany 

cel·lular – fàrmacs anti-tumorals, increment d’espècies reactives d’oxigen (ROS; 

Reactive Oxygen Species), dany al DNA, resposta a proteïnes mal plegades (UPR; 

Unfolded Protein Response) i privació de factors de creixement, entre d’altres – 

activen els sensors intracel·lulars, els membres BH3-only. Les proteïnes BH3-only 

són iniciadores ja que bloquegen l’efecte dels membres anti-apoptòtics sobre els 

pro-apoptòtics, permetent que aquests últims oligomeritzin a la membrana 

mitocondrial externa. Així, es formen porus i augmenta la permeabilitat de la 

membrana – pèrdua del potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) – , que fa 

que s’alliberin factors apoptogènics de l’espai intermembrana al citosol, entre ells el 

citocrom C, AIF (Apoptosis Inducing Factor), Omi/HtrA2 (High temperature 

requirement protein A2), Smac/Diablo (Second mitochondria-derived activator of 

caspase/Direct inhibitor of apoptosis-binding protein with low pI) i endonucleasa G. 

D’aquests, el citocrom C participa en la formació de l’apoptosoma –un complex 

format per caspasa 9, APAF-1 (Apoptotic Protease-Activating Factor-1) i citocrom C – 

que activa la caspasa 9, reguladora d’aquesta via (Figura 8).  

 

Família Bcl-2 (B-cell leukemia/lymphoma 2). Els membres d’aquesta família es 

classifiquen en 3 subfamílies però tots conserven, com a mínim, un domini 

d’homologia de Bcl-2 (BH; Bcl-2 Homology). 

 

Membres pro-apoptòtics. Posseeixen els dominis BH 1, 2 i 3 i un domini 

transmembrana. Són proteïnes crítiques per a l’augment de la permeabilitat 

de la membrana mitocondrial. Inclouen Bax (Bcl-2-associated X protein), Bak 

(Bcl-2-antagonist/killer-1) i Bok (Bcl-2-related ovarian killer).82 

 

Membres anti-apoptòtics. Presenten 4 regions conservades BH (1, 2, 3 i 4) i un 

domini transmembrana, i promouen la supervivència cel·lular. Inclouen Bcl-

2, Bcl-XL, Mcl-1, Bcl-W, Bcl-B i A1. Antagonitzen els membres pro-apoptòtics, 
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amb determinades preferències: Bax interacciona amb tots, mentre que Bak 

només amb Mcl-1, Bcl-XL i A1.83 

 

BH3-only. Són proteïnes que contenen només el domini BH 3 (BH3-only) i són 

essencials per a promoure l’apoptosi,84 que es dóna quan són expressades o, 

en alguns casos, modificades post-traduccionalment.85 Inclouen Bim, Bmf 

(Bcl-2 modifying factor), Noxa, Puma (p53 upregulated modulator of apoptosis), 

Bid (BH3-interacting domain death agonist), Bad, Hrk (Harakiri) i Bik (Bcl-2-

interacting killer). Cada BH3 s’activa preferencialment per certs estímuls 

(Figura 9): Noxa, Puma i Bid poden ser transcrits per p53 en resposta a dany 

al DNA; Bad, Hrk i Bim responen a privació de factors de creixement; Bim i 

Bmf poden regular-se per alteracions del citoesquelet o inhibició de cinases 

oncogèniques, entre d’altres.82 Les BH3-only tenen la capacitat d’unir-se i 

d’antagonitzar els membres anti-apoptòtics de la família Bcl-2, alliberant Bax i 

Bak, encara que amb diferent afinitat – Bid, Bim i Puma poden inactivar a tots 

els membres anti-apoptòtics; Bmf i Bik a tots excepte A1; per contra Bad 

només interacciona amb Bcl-2, Bcl-W i Bcl-XL; Hrk amb Bcl-XL i Noxa amb 

Mcl-1 i A1.86 Un altre membre de la família de Bcl-2 que també conté un 

domini BH3 és la Beclina-1. No obstant, el paper de la Beclina-1 és essencial 

en l’autofàgia.83 Des del seu descobriment, s’han plantejat dos models que 

descriuen l’actuació de les BH3-only (Figura 10), encara que recentment s’ha 

proposat que una teoria que conciliés ambdós seria més real:87,88 

Proteïnes 
anti-apoptòtiques

Bax/Bak/Bok

Puma

Privació de citocines
Glucocorticoides
Èsters de forbol

Noxa

p53

Oncògens
Hipòxia

Dany al DNA
Inhibidors de 
proteasoma

Hrk

Privació de 
citocines

Bad Bim

Oncògens
Radiació γ

Bmf
tBid

Bik

Hipòxia
Dany al DNA
Flux de Ca2+

Inhibició de 
cinases Anoikis

UV
Glucocorticoides

Receptors de mort

Inhibidors de
proteasoma

Inhibidors de 
desacetilases d’histones

Figura 9 | Activació de les BH3-only. Varis estímuls determinats activen certes BH3-only.
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MODEL D’ACTIVACIÓ DIRECTA 

En aquest model, les BH3-only es classifiquen en activadores (Bid, Bim i 

Puma) i sensibilitzadores (entre elles Bad i Noxa). En situació normal, 

les proteïnes anti-apoptòtiques segresten els activadors. L’apoptosi 

s’esdevé quan els sensibilitzadors desplacen els activadors de la seva 

interacció amb els membres anti-apoptòtics, alliberant-los per a activar 

directament Bax i Bak.89-91 

 

MODEL D’ACTIVACIÓ INDIRECTA 

Aquest model estableix que Bax i Bak estan directament inhibits pels 

membres anti-apoptòtics. El paper de les BH3-only és unir-se a les 

proteïnes anti-apoptòtiques i neutralitzar-les, alliberant Bax i Bak, que 

com a conseqüència esdevenen actius.92 

 

-Via extrínseca (Receptors de mort) 

La via dels receptors de mort és activada per membres de la família TNF 

(Tumor Necrosis Factor) – com FasL, TRAIL (TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand) 

o TNFα – quan s’uneixen al seu receptor de mort específic (Fas (CD95/Apo1), 

DR4/5 (Death Receptor 4/5) o TNFR (TNF receptor)).93 Aquesta unió provoca la 

Bax/Bak/Bok

BH3 
activadora

MODEL DIRECTE

MODEL INDIRECTE

Proteïnes 
anti-apoptòtiques

BH3
sensibilitzadora

APOPTOSI

Bax/Bak/Bok

Proteïnes 
anti-apoptòtiques

BH3

APOPTOSI

Figura 10 | Models d’actuació de les BH3-only. En el model directe, les BH3-

only sensibilitzadores desplacen les activadores de la seva unió amb les

proteïnes anti-apoptòtiques, permetent que activin directament a les pro-

apoptòtiques Bax, Bak i Bok. En el model indirecte, les proteïnes anti-

apoptòtiques es troben bloquejant les pro-apoptòtiques. Les BH3-only desfan

aquesta interacció.
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trimerització del receptor i reclutament de proteïnes adaptadores – TRADD (TNFR-

Associated Death Domain) i FADD (Fas-Associated Death Domain) – que, al seu torn, 

capten vàries molècules de caspasa 8 i/o 10, formant una estructura anomenada 

DISC (Death-Inducing Signaling Complex).94 Com a conseqüència, la caspasa 8, 

intermediari central d’aquesta via, és auto-processada i activada. En alguns casos, 

la via extrínseca pot interaccionar amb la intrínseca a través de la proteòlisi de la 

BH3-only Bid (tBid; truncated Bid). tBid esdevé actiu i desencadena la via intrínseca 

(Figura 8). 

Aquesta via també està regulada negativament. El lligand de mort TRAIL 

també es pot associar amb els receptors de membrana DcR1 i DcR2 (Decoy 

Receptors), que són incapaços de transmetre el senyal.95 A nivell de receptors, Fas 

pot ser directament inhibit per la proteïna de membrana TOSO. Per altra banda, c-

FLIP és un inhibidor fisiològic de la formació del DISC, ja que pot acomplexar-se 

amb les caspases 8 i 10 impedint-ne el seu processament i competint per la unió 

amb FADD.96 

 

-Granzim/perforina 

El granzim és una proteasa produïda pels limfòcits T citotòxics i NK. Aquesta 

via forma part del sistema immunitari de defensa contra cèl·lules infectades per 

virus o transformades. La perforina permet l’alliberació del granzim a la cèl·lula 

diana, que hidrolitza els seus substrats, processa Bid i activa les caspases 3 i 7 

(Figura 8).86 

 

-Mecanismes d’apoptosi caspasa-dependent i independent 

Les caspases estan presents en les cèl·lules en forma de precursors, zimògens, i 

són processades de tal manera que pateixen un canvi conformacional que les activa. 

La família de caspases es divideix en iniciadores (2, 8, 9 i 10), que tenen l’habilitat 

d’autoactivar-se i processar altres caspases; i les efectores (3, 6 i 7), que són 

mobilitzades per les caspases iniciadores i són responsables de proteolitzar 

centenars de proteïnes i d’activar la DNasa CAD (Caspase-Activated DNase) – que 

fragmenta el DNA en les regions internucleosomals donant lloc a fragments 

múltiples de 200 pb – durant l’apoptosi. No obstant, no totes les caspases de 

mamífers participen en l’apoptosi, sinó que algunes estan relacionades amb la 

resposta immune i inflamació (1, 4, 5 i 12). L’activació de les caspases efectores 

principals confereix a la cèl·lula els canvis característics de l’apoptosi mitjançant la 

proteòlisi de moltes proteïnes: components del citoesquelet (laminines nuclears, 
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filaments d’actina, microtúbuls,...), l’inhibidor de CAD, factors de transcripció (com 

ara NFAT i p65), proteïnes implicades en la traducció (per exemple eIF4E i 

p70S6K), rRNA, PARP (Poly-(ADP-Ribose)-Polymerase),... Per altra banda, 

Smac/Diablo i Omi/Htra2, alliberats durant la permeabilització de la membrana 

mitocondrial, faciliten l’activació de les caspases a través de la neutralització dels 

inhibidors d’aquestes, les cIAPs, que inclouen XIAP, cIAP-1, cIAP-2, livina, NAIP, 

ILP2, survivina i apollon.  

Moltes proteases, a més de les caspases, incloent calpaïnes, serina proteases 

(inhibides per les serpines) i catepsines s’han trobat activades en resposta a 

estímuls apoptòtics.97 Probablement, Omi/Htra2 té també un paper addicional en 

l’apoptosi caspasa-independent via proteòlisi d’altres substrats, ja que és una serina 

proteasa.97 AIF i endonucleasa G, per la seva part, participen en l’apoptosi caspasa-

independent, contribuint a la degradació del DNA d’alt pes molecular i participant 

en la condensació de la cromatina nuclear.98 Sembla que AIF, com moltes proteïnes 

mitocondrials, té un paper dual, un en la respiració aeròbica i l’altre en la promoció 

de mort cel·lular, depenent de la localització subcel·lular.99  

 

-Regulació de l’apoptosi  

L’apoptosi es troba regulada per múltiples vies i a diferents nivells. Entre elles, 

vàries proteïnes amb potencial oncogènic han estat identificades: ATM (Ataxia 

Telangiectasia-Mutated), ATR (ATM and rad3-related), Chk1/2 (Checkpoint kinase 1-2), 

p53 i Myc.  

Quan la cèl·lula suporta un dany que no pot ser reparat es desencadena la mort 

cel·lular. Les alteracions en la replicació i el dany al DNA són reconegudes per 

sensors moleculars, com ATM i ATR, que, a través de Chk1/2, decideixen si la 

cèl·lula entra en apoptosi o parada de cicle cel·lular. ATM i ATR poden activar p53 

per fosforilació, estabilitzant la proteïna i permetent la seva funció com a factor de 

transcripció, que transcriu gens com NOXA i PUMA per induir apoptosi.100 

La desregulació de Myc com a conseqüència d’esdeveniments carcinògens, 

força la cèl·lula a un estat hiperproliferatiu. De totes maneres, Myc també pot 

actuar de supressor de tumors ja que pot provocar apoptosi. L’apoptosi induïda 

per Myc pot ser p53-dependent, a través de l’activació de p14ARF, o independent. 

D’aquesta última forma, Myc promou l’apoptosi ja que pot alterar l’equilibri entre 

els membres de la família de Bcl-2, per exemple transcrivint Noxa, i participar en la 

via extrínseca.101 
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-Alteracions de l’apoptosi en el MCL i CLL 

Les cèl·lules tumorals desenvolupen varis mecanismes per a evitar l’apoptosi, el 

més comú és la pèrdua de TP53 – gen que es pot trobar delecionat o mutat en la 

CLL102 i MCL103 – , però també poden augmentar l’expressió de les proteïnes anti-

apoptòtiques, de lligands de supervivència o disminuir els nivells de proteïnes pro-

apoptòtiques. 

Pel que fa als mecanismes de resposta a dany al DNA, les mutacions i delecions 

d’ATM en la CLL i MCL són freqüents,104-106 alhora que alguns casos de MCL també 

mostren alteracions dels nivells d’expressió de Chk1/2.107,108 

Les alteracions en l’expressió dels membres de la família Bcl-2 són crítiques per 

al desenvolupament, manteniment i resistència a quimioteràpia del tumor.109 Tant 

en la CLL com en el MCL s’han detectat nivells elevats de Bcl-2.110-112 A més, les 

cèl·lules de CLL són altament dependents de Mcl-1.113 Les BH3-only, per la seva 

banda, serveixen de sentinelles moleculars per a eliminar cèl·lules anormals amb 

potencial neoplàstic. En el MCL s’ha documentat pèrdua de Bim per deleció 

homozigòtica en un percentatge considerable de casos.114,115 També les cIAPs estan 

expressades en alts nivells en la CLL.116 

Pel que fa a la via extrínseca, les cèl·lules de CLL expressen nivells baixos de 

DR4 i DR5.117 En el MCL l’expressió de DR5 també és baixa.95 A més, la 

sobreexpressió de c-Flip118 i de TOSO119 s’ha associat amb la CLL. 

Per altra banda, varis membres de la família de les HSP (Heat Shock Proteins), 

xaperones que desagreguen i pleguen bé les proteïnes mal plegades, són expressats 

en alts nivells en cèl·lules tumorals, on contribueixen al procés cancerós 

estabilitzant proteïnes aberrants implicades en apoptosi. HSP70 bloqueja la 

formació de l’apoptosoma i HSP27 impedeix l’activitat d’Smac/Diablo.118 

 

1.3. Inestabilitat genòmica i mutació 

L’adquisició de moltes de les característiques tumorals – que resulten en una 

pèrdua de funció dels gens supressors de tumors i/o hiperactivació d’oncogens – 

depèn en gran part de la successió d’alteracions en els genomes de les cèl·lules 

neoplàstiques. Tradicionalment, s’ha considerat que això és conseqüència de que les 

cèl·lules tumorals incrementen les taxes de mutació i les alteracions genètiques, 

incloent-hi les anormalitats cromosòmiques. No obstant, prenen cada vegada més 

rellevància els mecanismes de regulació epigenètica – canvis hereditaris en l’expressió 

gènica que no són deguts a alteracions en la seqüència de DNA – en l’establiment i 

progressió del càncer, incloent-hi metilació del DNA, modificacions post-traduccionals 
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d’histones i microRNAs (miRNAs).120,121 En aquest sentit, el genoma de les cèl·lules 

tumorals es caracteritza, generalment, per un estat general d’hipometilació del DNA i 

una reducció específica de l’acetilació de les histones.122 

 

-Metilació del DNA 

En humans, la metilació del DNA és catalitzada per les DNMTs (DNA 

methyltransferases) i es dóna en les citosines que precedeixen les guanines, 

anomenats dinucleòtids CpG. Aquests, no estan distribuïts a l’atzar pel genoma, 

sinó que es troben en regions riques en CpG (illes CpG). Aquestes regions 

normalment no estan metilades en cèl·lules normals i es troben en aproximadament 

el 40% de les regions promotores de gens humans. La metilació del DNA dóna lloc 

al silenciament gènic (Figura 11A), ja que recluta MBDs (Methyl binding proteins) 

formant-se un complex repressor de la transcripció, i estabilitza el DNA davant 

d’alteracions cromosòmiques.122 En aquesta línia, els tumors presenten un estat 

global d’hipometilació,123 alhora que s’ha identificat hipermetilació de determinats 

gens supressors de tumors.122 A través de la hipometilació global del DNA, les 

cèl·lules tumorals generen inestabilitat cromosòmica, reactivació d’elements 

transposables, pèrdua de l’impremta, afavoreixen la recombinació mitòtica i les 

delecions i translocacions, i promouen la reorganització cromosòmica.122 La 
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Figura 11 | Modificacions epigenètiques. A | Metilació directa del DNA, que bloqueja la transcripció. m,

grup metil. B | Acetilació de les cues N-terminal de les histones, que activa la transcripció. ac, grup acetil.

C | Regulació de l’estat d’acetilació de les histones per les HDACs i HATs. D | Classes d’histones.
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hipermetilació de les regions promotores dels gens supressors de tumors pot 

afectar el silenciament de gens implicats en el cicle cel·lular, reparació de dany al 

DNA i apoptosi, entre d’altres.  

 

-Modificacions post-traduccionals d’histones 

El DNA està acomplexat al voltant d’un nucli de 8 histones (el tetràmer H3/H4 

i dos dímers H2A/H2B) per a formar el nucleosoma, la unitat estructural de la 

cromatina. Les cues amino-terminal de les histones, amb càrrega positiva, 

sobresurten del nucleosoma i són subjectes a la modificació post-traduccional, 

incloent-hi l’acetilació (Figura 11B), la metilació i les fosforilacions. Aquestes 

modificacions influencien l’estat de compactació de la cromatina i, per tant, juguen 

un paper clau en la regulació de l’expressió gènica.124 Generalment, l’acetilació 

d’histones de les regions promotores de gens està associada a l’activació 

transcripcional – els grups acetil neutralitzen les càrregues positives dels residus de 

lisina de les cues amino-terminal de les histones, bloquejant així la interacció 

electrostàtica amb la càrrega negativa del DNA i fent que la cromatina adquireixi 

una conformació més oberta que permet l’accés als factors de transcripció – , 

mentre que l’efecte de la metilació d’histones depèn del tipus d’aminoàcid i de la 

posició d’aquest. L’estat d’acetilació de les histones està regulat per les HATs 

(Histone acetyltransferases), que afegeixen grups acetil, i les HDACs (Histone 

deacetylases), que catalitzen l’eliminació d’aquests (Figura 11C). Les HDACs, per 

tant, estan implicades principalment en la repressió gènica, tot i que algunes 

observacions semblen indicar que en gens actius, l’eliminació dels grups acetil 

durant la transcripció podria estar afavorint la transcripció.125 La família d’HDACs 

es divideix en les de classe I (HDACs 1, 2, 3 i 8) amb expressió ubiqua i nuclear; les 

de classe II (dividida en A – HDACs 4, 5, 7, 9 i 10 – i B – HDAC 6 –) amb expressió 

específica de teixit i que viatgen de citosol a nucli; les sirtuïnes, que requereixen 

NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) per a la seva activitat; i la classe IV, amb 

homologia amb les classes I i II (HDAC 11) (Figura 11D).126 A més de les histones, 

les HDACs tenen com a substrats moltes altres proteïnes com ara p53, regulant 

l’estabilitat proteica, les interaccions proteïna-proteïna, la localització subcel·lular i 

la unió a DNA, entre d’altres.127 Les cèl·lules tumorals, incloent-hi la leucèmia i el 

limfoma, presenten elevats nivells de les HDACs i un patró d’acetilació d’histones 

aberrant,122,126 en particular pèrdua d’acetilació de la histona H4,128 això no només 

comporta el silenciament de determinats gens, sinó que també pot donar lloc a una 

disminució de la reparació del dany a DNA.124 
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-Regulació per miRNAs 

Els miRNAs també participen en la regulació epigenètica. Són seqüències 

d'RNA no codificant de 22 pb, que regulen l’expressió gènica per 

complementarietat de bases amb la regió 3’ no traduïda (3’ UTR; untranslated region) 

del mRNA diana. El resultat és la degradació del mRNA o inhibició de la 

traducció.129 Els perfils d’expressió dels miRNAs són diferents entre cèl·lules 

normals i tumorals.122 

 

-Alteracions genètiques i epigenètiques en la CLL 

Aproximadament el 80% dels casos de CLL presenten aberracions 

cromosòmiques recurrents.102 La més freqüent és la deleció de 13q14, on es 

localitzen els miRNAs 15a i 16-1,130,131 reguladors negatius de Bcl-2. Per la seva part, 

les delecions d’11q22-q23 i 17p13 afecten els gens d’ATM i TP53, respectivament 

(Taula 1). Aproximadament el 25% dels pacients amb CLL en estat avançat 

presenten delecions d’11q. A més, les mutacions d’ATM es troben en un 12% dels 

casos de CLL i en dos terços dels que presenten deleció d’11q. Pel que fa a TP53, la 

deleció de 17p es troba 

en el 4-9% dels casos, i 

més del 80% de casos 

que la presenten tenen 

mutació a l’altre al·lel, 

però les mutacions són 

més rares en casos sense deleció. Un 10-20% dels casos de CLL també presenten 

trisomia del cromosoma 12, tot i que el gens implicats en la patogènesi de la CLL 

amb trisomia del 12 encara no han estat identificats. Recentment, la seqüenciació 

del genoma de la CLL ha proporcionat informació de 46 mutacions somàtiques 

recurrents en proporcions notables de pacients, les més freqüents inclouen 

NOTCH1, XPO1 (participa en l’exportació de proteïnes i RNA del nucli), MYD88 

(component de la via dels receptors Toll-like, la mutació del qual activa la via i 

afavoreix la interacció amb IRAK-1, Interleukin-1 Receptor (IL-1R)-Associated Kinase-

1) i KLHL6,70 alhora que estudis de seqüenciació d’exomes també han descrit 

mutacions en SF3B1 (factor d’edició del mRNA; splicing), ZMYM3, MAPK1, FBXW7 

(regulador l’estabilitat de Myc i de la via de Notch) i DDX3X (implicat en el 

metabolisme de l’RNA).132,133  

A nivell epigenètic, la CLL presenta un estat de metilació aberrant,134 que 

relaciona nivells elevats de la proteïna anti-apoptòtica Bcl-2, de l’activador d’Akt 

Alteració Freqüència (%) Efecte

Deleció de 13q14 55 Supressió dels miR15a/miR16

Trisomia del 12 18 Desconegut

Delecióde 11q22-23 16 Inactivació d’ATM

Deleció de 17p13 7 Inactivació de p53

Taula 1. Principals alteracions cromosòmiques en CLL.
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TCL1 (T Cell Leukemia/Lymphoma 1), i de la cinasa de la família de Syk ZAP70 (ζ-

associated protein of 70 kDa), a la hipometilació del seus promotors.110,135,136 També 

PTPROt, que regula negativament Lyn i Syk, i DAPK1 (Death-Associated Protein 

Kinase 1), un gen supressor de tumors activat per estrès, es troben silenciats en la 

CLL.137,138 En la CLL també s’ha descrit la presència de nivells elevats d’HDAC6 i 

HDAC8.139 Per altra banda, el paper dels miRNAs en la CLL també és destacat i 

s’ha relacionat amb la seva patogènesi,140 en particular, la sobreexpressió de 

l’oncogèn PLAG1, de TCL1 i de LYN ha estat associada a la disminució de varis 

miRNAs.141-143 

 

-Alteracions genètiques i epigenètiques en el MCL 

La principal característica genètica present en tots els casos de MCL és la 

translocació t(11;14)(q13;q32) que situa el promotor del gen de la cadena pesada de 

les immunoglobulines davant del gen de CCND1. Com a conseqüència, la ciclina 

D1 – que no és ex-

pressada en limfò-

cits normals – es 

troba sobreexpres-

sada constitutiva-

ment. A més, del 4 

al 10% dels casos 

de MCL expressen 

transcrits aber-

rants de ciclina D1 

– generalment as-

sociats als casos 

més proliferatius – 

que els manca part 

de la regió 3’ UTR, 

degut a mutacions 

i/o delecions,144 

fent-los menys 

susceptibles a la degradació pels miRNAs 15/16.145,146 El MCL és una de les 

neoplàsies limfoides amb els nivells més alts d’inestabilitat genòmica,147 de fet, a 

més de tetraploïdia i disomia uniparental – aquesta última com a mecanisme 

alternatiu a les delecions per inactivar gens supressors de tumors, per exemple 

Gen Classe/Producte Locus Lesió

CCND1 Ciclina D1 11q13 +

CDK4 Cinasa dependent de ciclina 12q13 +

BMI1 Oncogèn 10p11 +

MYC Oncogèn 8p21 +

RB1 Supressor de tumors 13q14.2 -

CDKN2A p14 i p16 9p21 -

MDM2 Inhibidor de p53 12q14-15 +

P53 Supressor de tumors 17p13 -

ATM
Cinasa reguladora dels punts de 
control del cicle cel·lular

11q22 -

SYK Tirosina cinasa del BCR 9q22 +

PTEN Fosfatasa que regula PI3K 10q23 -

PI3KCA PI3K (p110α) 3q25 +

TNFAIP3 A20 (supressor de tumors) 6q23 -

BCL2 Anti-apoptòtica 18q11-23 +

BCL2L11 Bim (BH3-only) 2q13 -

+ indica amplificació; - indica deleció/mutació.

Taula 2. Selecció d’alteracions genètiques recurrents en MCL.
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TP53148 – un gran nombre d’alteracions cromosòmiques – pèrdues recurrents de 9p, 

11q i 17p, i guanys recurrents de 8q, 10p, 12q i 18q entre d’altres149 – implicades en 

la regulació del cicle cel·lular, la resposta a dany al DNA, vies de transducció del 

senyal i apoptosi, han estat descrites, incloent-hi amplificacions de BMI, MYC, 

MDM2, SYK, PI3KCA i BCL2, i delecions i mutacions de P14ARF, P16INK4, BIM i 

PTEN (Taula 2).150 Sovint hi ha doble inactivació de les vies de reparació de dany al 

DNA p14ARF-MDM2-p53 i de parada de cicle cel·lular p16INK4a-Cdk4-Rb, a través de 

la deleció de P14ARF, TP53 i RB, mutacions de TP53 i amplificacions de CDK4. Al 

voltant d’un 40% dels casos de MCL també presenten mutacions d’ATM, 

normalment associades a la pèrdua per deleció de l’altre al·lel,151 i que poden 

facilitar la inestabilitat genòmica i tumorigènesi, en efecte, els casos amb ATM 

mutat tenen un nombre més elevat d’alteracions cromosòmiques.152 L’amplificació 

de 13q també pot detectar-se en el MCL, on hi ha el clúster de miRNA-17~92, que 

tenen com a diana PTEN.153 A més, l’expressió de Cdk6 es pot veure incrementada 

per la disminució de l’expressió del miRNA-29,57 i altres miRNAs participen en la 

regulació post-transcripcional de CCND1.154 

Les alteracions epigenètiques de la metilació del DNA i les modificacions 

d’histones poden causar inestabilitat genòmica, resultant en l’expressió aberrant 

d’oncogens o repressió dels gens supressors de tumors, contribuint a la patogènesi 

del MCL.155 En cèl·lules primàries de MCL s’ha trobat un patró d’hipometilació 

predominant, i en particular de gens com ara NOTCH1, CDK5 i HDAC1, amb 

hipermetilació específica de loci de gens supressors de tumors.156 

 

1.4. Interrelació amb el microambient 

Els tumors són teixits complexos composats per diversos tipus cel·lulars. La 

població heterogènia de cèl·lules normals – cèl·lules inflamatòries com limfòcits, 

monòcits/macròfags i neutròfils/mastòcits, cèl·lules tipus fibroblast, cèl·lules 

mesenquimals estromals i cèl·lules vasculars, com endotelials, pericits i cèl·lules de 

múscul llis – , que formen l’estroma associat al tumor, són participants actius en la 

formació del tumor més que no pas mers espectadors, ja que contribueixen a 

l’adquisició de les característiques distintives de les cèl·lules tumorals. A més, també 

formen part del microambient les cèl·lules mare tumorals. Recentment, s’ha descrit que 

la capacitat de generar cèl·lules B clonals és adquirida a l’estat de cèl·lula mare 

hematopoètica (HSC; Hematopoietic Stem Cell) en la CLL, suggerint que les HSC multi-

potents i auto-renovables estan involucrades en l’inici de la CLL.157 Els tumors 

hematològics es desenvolupen en els microambients dels teixits, com ara el moll d’os i 
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els teixits limfoides secundaris. Aquests microambients es caracteritzen per diferents 

poblacions de cèl·lules estromals accessòries i limfòcits T, que interaccionen amb el 

tumor i promouen el seu creixement i resistència a fàrmacs. Són interaccions que 

normalment no són interrompudes amb els tractaments convencionals, fet que podria 

explicar perquè algunes neoplàsies hematològiques encara són incurables.158 La 

malaltia mínima residual (MRD; Minimal Residual Disease) es defineix com el petit 

nombre de cèl·lules tumorals no detectable que resten en el pacient quan aquest està en 

remissió després del tractament, i que estan implicades en la recaiguda. Les 

interaccions amb el microambient contribueixen al desenvolupament de la MRD, per la 

qual cosa és cada vegada més clar que assolir llargues remissions i cura de la malaltia 

implica atacar microambient,159,160 en particular els ganglis limfàtics en la CLL.159 

El moll d’os i els teixits limfoides secundaris, on es formen les cèl·lules 

sanguínies, mostren microambients completament diferents, cadascun adaptat a donar 

suport a diferents aspectes de maduració i diferenciació dels limfòcits. El moll d’os 

acull les cèl·lules mare hematopoètiques i participa al desenvolupament dels limfòcits 

B madurs. Els limfòcits B madurs migren als teixits limfoides secundaris, 

principalment els ganglis limfàtics i la melsa, on s’exposen a l’antigen en els centres 

germinals (GC; Germinal Center) – el nuclis de proliferació, selecció i diferenciació dels 

limfòcits – dins dels fol·licles limfoides, agrupacions cel·lulars dins del teixit limfoide 

secundari. El microambient dels GCs permet la interacció dels limfòcits B amb els 

limfòcits T CD4+ (Th; helper), essencials per al reconeixement de l’antigen, amb les 

cèl·lules estromals especialitzades, les cèl·lules dendrítiques fol·liculars (FDC; Follicular 

Dendritic Cells) i amb els macròfags. El contacte amb l’antigen provoca la proliferació, 

maduració i diferenciació final de les cèl·lules B.  

 

-Microambient en la CLL 

Les cèl·lules de CLL s’acumulen in vivo, però sofreixen ràpidament apoptosi 

espontània quan són cultivades in vitro, implicant que la seva resistència a 

l’apoptosi, més que ser una característica intrínseca del tumor, es deu als senyals 

externs.158,159 Així, el microambient té un paper fonamental en la tumorigènesi de 

la CLL i la infiltració de les cèl·lules tumorals de CLL en teixits limfoides – el moll 

d’os i els teixits limfoides secundaris – és un element clau en la patogènesi del 

tumor. És en aquests teixits on estableixen interaccions amb les cèl·lules estromals 

que proporcionen protecció de l’apoptosi espontània i/o induïda per fàrmacs a les 

cèl·lules de CLL – probablement en part per regulació de les respostes 

antioxidants159,161 – així com també activació i proliferació. En particular, les 
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cèl·lules de CLL aïllades de teixits limfoides secundaris mostren activació de NF-

κB i del BCR.162 En els ganglis limfàtics, les cèl·lules de CLL reben l’estimulació de 

moltes citocines com IL-2, IL-13, IL-7, IL-15, CD40L, BAFF i APRIL (A Proliferation-

Inducing Ligand), promovent la supervivència, proliferació i incrementant la síntesi 

de DNA.159 Per la seva part, el BCR juga un paper clau en el manteniment i 

expansió del clon del tumor.  

 

El microambient cel·lular. Diversos tipus de cèl·lules estromals, com ara les NLCs 

(Monocyte-derived Nurse-Like Cells),163 MSCs (Mesenchymal Stromal Cells)163,164 – entre 

les quals les BMSCs (Bone Marrow Stromal Cells) – o les FDCs,165 i els limfòcits T166 

formen part del microambient de les cèl·lules de CLL (Figura 12).  

 

NLCs (Monocyte-derived Nurse-Like Cells). Les NLCs es troben a la melsa i 

als teixits limfoides dels pacients de CLL167 i in vitro s’aconsegueixen per 

diferenciació dels monòcits sanguinis.163 Atreuen les cèl·lules de CLL a través 

de la secreció de les quimiocines CXCL12 i CXCL13, i les protegeixen de 

l’apoptosi induïda o espontània mitjançant la secreció de citocines i altres 

molècules estimuladores: BAFF, APRIL, CD31, vimentina i plexina-B1.166  
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Figura 12 | Principals interaccions de la CLL amb el microambient. Les MSCs i BMSCs expressen lligands de

Notch, Wnt i Hh, alhora que poden reclutar els limfòcits de CLL mitjançant secreció de CXCL12 i expressió de

VCAM. En els ganglis limfàtics, les cèl·lules de CLL són estimulades per moltes citocines com BAFF i APRIL. Les

NLCs i FDCs també secreten CXCL12 i CXCL13 i poden expressar VCAM. Els limfòcits T estimulen les cèl·lules

de CLL secretant IL-4 i TNFα, alhora que expressen CD40L. Les cèl·lules del microambient poden expressar el

receptor de CD38, CD31. Les cèl·lules de CLL modulen activament el seu microambient secretant quimiocines

com CCL3 i CCL4. Per la seva part, el BCR juga un paper clau en el manteniment i expansió del clon del tumor.
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MSCs (Mesenchymal Stromal Cells). Les MSCs exerceixen els seus efectes 

principalment per contacte directe, probablement implicant la via de Notch en 

aquest fet.159,166,168 En particular, les BMSCs secreten CXCL12 per captar les 

cèl·lules de CLL, on altres factors com la IL-6, Wnt i Hh en promouen la 

supervivència.159,168 

 

FDCs (Follicular Dendritic Cells) i limfòcits T. En els teixits, la CLL presenta 

unes agrupacions de cèl·lules proliferants en unes estructures anomenades 

pseudofol·licles. En aquestes estructures s’hi troben cèl·lules presentadores 

d’antigen, FDCs i nombrosos limfòcits Th. En el manteniment dels 

pseudofol·licles probablement hi participa CXCL13, secretada 

constitutivament per les FDCs i NLCs.158 En pacients de CLL, el nombre de 

limfòcits T està incrementat. Funcionalment, poden estimular la proliferació i 

supervivència de les cèl·lules de CLL via secreció de citocines, com ara IL-4 o 

TNFα.158 En els centres proliferatius, una proporció important de limfòcits T 

expressen CD40L, que pot unir-se a les cèl·lules de CLL CD40+ – activant 

PLCγ, NF-κB i Lyn i Syk entre d’altres159 – impedint-ne l’apoptosi i convertint-

les en estimuladors efectius dels limfòcits T.158 Per altra banda, l’expressió de 

CD38 en les cèl·lules de CLL, associada a mal pronòstic del tumor, és 

dinàmica i més elevada en els centres proliferatius dels ganglis limfàtics.169 El 

CD38, a través del seu receptor CD31 promou la proliferació i supervivència 

de les cèl·lules de CLL, directament o per increment de l’expressió de CD100, 

receptor de plexina-B1.159 

 

El BCR. El BCR té un paper central en el manteniment i expansió de les cèl·lules 

tumorals en la CLL. L’estimulació del BCR modula l’expressió en superfície de 

molècules d’adhesió, receptors de quimiocines i quimiotaxi. En consonància, la 

inhibició de Syk s’ha vist que disminueix la migració provocada per NLCs i la 

producció de citocines mediadores d’inflamació (TNFα, IL-1, IL-6 i IL-18).170  

 

Comunicació bidireccional. Les cèl·lules de CLL modulen activament el seu 

microambient produint citocines que atreuen cèl·lules accessòries com ara 

limfòcits T i monòcits als pseudofol·licles, i sotmetent a les cèl·lules accessòries 

normals a la promoció de la supervivència del tumor, proliferació i evasió de la 

detecció immune.166,171 En particular després de l’estimulació del BCR o exposició a 

les NLCs les cèl·lules tumorals secreten quimiocines, com ara CCL22,172 CCL3 i 
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CCL4,33,173 que atreuen limfòcits T i monòcits. CCL3 i CCL4 també es secreten per 

estimulació amb CD40L. 

 

-Microambient en el MCL 

Tot i les alteracions intrínseques que promouen la supervivència i proliferació 

cel·lulars, en el MCL els senyals extrínsecs provinents del microambient també 

participen al creixement i disseminació del tumor.160 Aquests processos estan 

regulats per les cèl·lules accessòries – entre les quals BMSCs, cèl·lules 

presentadores d’antigen i limfòcits T – amb la implicació de vàries vies moleculars, 

entre les quals els BCR,160 i diverses citocines com CD40L, BAFF,160 IL-6,174 

quimiocines i molècules d’adhesió, contribuint a la progressió del limfoma i a la 

resistència a fàrmacs. La migració als teixits permet que les cèl·lules de MCL 

interaccionin amb les accessòries estromals, com les MSCs i macròfags associats al 

limfoma.160  

 

El microambient cel·lular. Les interaccions amb les cèl·lules estromals del 

microambient proporcionen senyals de supervivència i de resistència a fàrmacs.175-

177 El procés de resistència es pot donar, almenys en part, per la inducció de parada 

de cicle cel·lular en les cèl·lules de MCL per part de l’estroma.178 Tot i que en el 

MCL el microambient no està tan ben definit com en la CLL, s’ha vist que en els 

teixits de pacients amb MCL, hi ha presència de limfòcits T, macròfags i 

FDCs.160,179 La presència de limfòcits T concorda amb l’expressió de CD40 i 

resposta a CD40L per part de les cèl·lules de MCL, promovent la supervivència i 

expansió tumorals.160 Per altra banda, la presència de nivells més elevats de 

macròfags correlacionen amb més agressivitat de la malaltia.160 Les cèl·lules de 

MCL també poden interaccionar amb les MSCs, essent importants tant els factors 

solubles secretats per les MSCs, per exemple BAFF, com el contacte directe.176,177  

 

El BCR. L’activació constitutiva de vies de senyalització dependents de senyals 

externs relacionats amb el microambient, com ara el BCR i la via de PI3K, en 

absència de mutacions activadores, suggereix que el microambient té un paper 

important en la patogènesi del MCL.160  

 

1.5. Activació de mecanismes d’invasió 

La migració als teixits permet que les cèl·lules tumorals interaccionin amb les 

cèl·lules del microambient. El trànsit de limfòcits entre la sang i els teixits limfoides 
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està regulat per l’expressió específica d’un tipus de citocines, les quimiocines.180 Els 

limfòcits circulants de la sang interaccionen de forma transitòria i reversible amb 

l’endoteli vascular a través de molècules d’adhesió – selectines i integrines – en un 

procés anomenat “rolling”. Les quimiocines provoquen l’activació de les molècules 

d’adhesió resultant en la captació, adhesió permanent i la migració trans-endotelial, on 

els gradients de quimiocines dirigeixen la localització i retenció de les cèl·lules 

tumorals.181 El conjunt de tots aquests passos és anomenat “homing” i és també 

funcional i important en cèl·lules B neoplàstiques de la CLL i el MCL.160 El “homing” és 

arbitrat per receptors de quimiocines, especialment CXCR4 i CXCR5, en les cèl·lules 

tumorals. Això permet la interacció amb les cèl·lules estromals – que secreten els 

lligands d’aquests receptors, CXCL12 i CXCL13 – i que a la vegada expressen els 

lligands – les cèl·lules endotelials expressen VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule-

1) – per a les molècules d’adhesió, entre elles la integrina VLA-4 (Very Late Antigen-4) i 

CD44, presents en els limfòcits tumorals (Figura 12). La integrina VLA-4 és necessària 

per a la migració trans-endotelial, i juntament amb CD44, el complex serveix de lloc 

d’unió per la forma activa de MMP-9, capaç de remodelar la matriu extracel·lular.182 A 

nivell intracel·lular, aquests processos vénen coordinats pels complexos de Src cinases-

FAK (Focal Adhesion Kinase), que afecten múltiples proteïnes com ara el citoesquelet 

d’actina, les integrines i la família de Rho GTPases.183 La fosforilació i activació de FAK 

pot tenir lloc a través de varis estímuls, com ara CXCL2 i l’activació del BCR.184,185 

 

-Quimiocines i molècules d’adhesió en la CLL 

Les cèl·lules de CLL tenen la capacitat de migrar dels teixits tumorals a la sang, 

circular i tornar als teixits, preferencialment a la melsa.159 Particularment, els casos 

amb motilitat més elevada estan associats amb fenotips més agressius.182 En aquest 

sentit, CXCR4 i CXCR5 estan expressats a nivells elevats en la majoria de cèl·lules 

de CLL circulants,186 l’activació dels quals indueix les vies d’ERK i STAT.163,187 Les 

cèl·lules de CLL CD38+/ZAP70+, presents en els casos de més mal pronòstic del 

tumor, són més propenses a la migració en resposta a CXCL12.182 Per altra banda, 

l’expressió de CXCR4 està regulada per CXCL12 via endocitosi del receptor, això 

permet distingir les cèl·lules de CLL derivades de sang i les dels teixits (limfàtics i 

moll d’os), amb alta i baixa expressió respectivament. A més, l’activació del BCR 

també disminueix els nivells de CXCR4 alhora que augmenta la migració.33,188 Les 

cèl·lules de CLL també són sensibles a CCL19 i CCL21 – expressats per les cèl·lules 

endotelials dels ganglis limfàtics, per reclutar les tumorals – el receptor dels quals, 

CCR7, està sobreexpressat en la CLL.182,186 Pel que fa a les molècules d’adhesió, tot 
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i que l’expressió de VLA-4 en la CLL és variable, l’elevada expressió s’associa a 

nivells alts de CD38 (Taula 3).159 In vitro, el co-cultiu de les cèl·lules de CLL amb 

les MSCs resulta en una migració espontània i ràpida d’una fracció de cèl·lules 

tumorals a sota de les MSCs (pseudoemperipolesi), que depèn de l’expressió de 

CXCR4 i de VLA-4 en les cèl·lules de CLL.189  

 

-Quimiocines i molècules d’adhesió en el MCL 

La majoria de pacients de MCL estan a fases avançades de la malaltia i més del 

90% dels pacients mostren manifestacions extranodals, amb alta prevalença de 

cèl·lules de MCL circulants i afectació de moll d’os i gastrointestinal.160 Aquestes 

característiques clíniques suggereixen que les cèl·lules de MCL són molt propenses 

a la disseminació i a la migració als teixits, fet que requereix expressió dels 

receptors de quimiocines i molècules d’adhesió. En aquest sentit, les cèl·lules de 

MCL expressen elevats nivells de CXCR4 i CXCR5,176 i responen a les quimiocines 

CXCL12 i CCL19.190 A més, també es troben en grans quantitats les molècules 

d’adhesió VLA-4 i CD44 (Taula 3).176,191 Per altra banda, en el MCL també es dóna 

el procés de pseudoemperipolesi, de forma dependent de CXCR4 i VLA-4.176 

 

1.6. Inducció d’angiogènesi 

Tal i com succeeix en els teixits normals, els tumors requereixen l’aportació de 

nutrients i oxigen, així com també l’habilitat d’eliminar els residus metabòlics i el 

diòxid de carboni. La neovasculatura associada al tumor, generada pel procés de 

l’angiogènesi, respon a aquestes necessitats. L’angiogènesi té un paper important en el 

microambient dels limfomes de cèl·lula B, encara que actualment està menys definit en 

comparació amb els tumors sòlids, on les estratègies anti-angiogèniques suposen una 

modalitat terapèutica en la metàstasi. El creixement de les neoplàsies de cèl·lula B és 

incrementat per com a mínim 2 mecanismes angiogènics: (1) l’estimulació autocrina de 

les cèl·lules tumorals via expressió de VEGF i VEGFR, com ara en la CLL i MCL, que 

Taula 3. Receptors de quimiocines i de molècules d’adhesió en CLL i MCL.

Receptor Altres noms Lligands Expressió Principals funcions

CXCR4
CD184, Fusina, 
HM89, LCR1, LESTR

CXCL12
Elevada en MCL i 
CLL

Hematopoesi,
migració i 
supervivència

CXCR5
CD185, BLR1, 
MDR15

CXCL13
Elevada en MCL i 
CLL

Migració

CCR7 CD197 CCL19, CCL21
Mitjana-alta en MCL
Elevada en CLL

“Homing” al gangli

VLA-4
Dímer d’integrines
CD49d i CD29

VCAM-1 (CD106) i 
fibronectina

Mitjana-alta en MCL
Variable en CLL

Adhesió dels limfòcits
a l’endoteli i a les 
cèl·lules estromals
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n’estimula la supervivència, (2) així com efectes paracrins en la neovascularització del 

moll d’os i teixits limfoides secundaris, i en el reclutament dels progenitors endotelials 

circulants per a la construcció de nous vasos sanguinis, caracteritzats per una 

permeabilitat més elevada i per tant contribuint a la disseminació de la malaltia.158 Les 

cèl·lules de CLL poden secretar factors pro-angiogènics, incloent-hi FGF (Fibroblast 

Growth Factor) i Ang (Angiopoietin), alhora que n’expressen els seus receptors i hi 

responen amb un increment de la supervivència.182 

 

1.7. Immortalitat 

La majoria dels llinatges cel·lulars del cos humà són capaços de passar només 

per un nombre limitat de cicles successius de creixement i divisió. La capacitat de 

proliferació il·limitada ve regulada pels telòmers, múltiples repeticions en tàndem 

d’hexanucleòtids situades als extrems dels cromosomes. Els telòmers estan protegits 

pel complex de “shelterines” – format per TRF1/2 (Telomeric Repeat binding Factor 1/2), 

TIN2 (TRF1-interacting factor 2), PoT1 (Protection of telomeres protein 1), TPP1 i RAP1192 – 

que impedeix el reconeixement dels extrems dels cromosomes com a DNA malmès i 

els protegeix. Uns telòmers críticament curts i una ruptura del complex de “shelterines” 

pot iniciar la disfunció telomèrica. L’escurçament dels telòmers pot compensar-se per 

la síntesi de novo de la telomerasa, amb expressió molt baixa o nul·la en la majoria de 

cèl·lules somàtiques. L’erosió dels telòmers indueix una desestabilització cromosòmica 

i compromet la seva integritat, un factor crític en l’inici i progressió del càncer. Varis 

estudis han demostrat que les cèl·lules tumorals tenen telòmers disfuncionals, sovint 

caracteritzats per un escurçament marcat de les seves seqüències i elevada activitat 

telomerasa.193,194 En la CLL, s’ha descrit un escurçament crític, disfunció i fusió dels 

telòmers que contribueix a la progressió de la malaltia.195 En aquest sentit, els gens que 

regulen la longitud dels telòmers i diverses “shelterines” estan desregulats en la 

CLL,196,197 en particular, POT1 es troba mutat.133 Per altra banda, en el MCL els telòmers 

també estan significativament escurçats tot i que això és independent de les 

característiques clíniques.198 

 

1.8. Evasió dels mecanismes supressors de creixement 

Les cèl·lules tumorals són capaces d’evitar els mecanismes que regulen 

negativament la proliferació i la supervivència, molts d’ells depenen de l’acció de gens 

sensors de vàries anormalitats i de supressors de tumors, com ara RB – un gen clau en 

la decisió de la cèl·lula per tal de procedir cap a cicle cel·lular – i TP53 – gen que 

integra els senyals d’estrès. Les alteracions genètiques i epigenètiques permeten la 
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inactivació de gens supressors de tumors a les cèl·lules tumorals. El MCL i la CLL 

presenten molts exemples de gens supressors de tumors inactivats, en particular TP53 i 

ATM, que s’han anat descrivint en els apartats anteriors ja que afecten múltiples de les 

característiques de les cèl·lules tumorals. 

 

1.9. Desregulació de l’energètica cel·lular 

La proliferació crònica i sovint incontrolada que representa l’essència de les 

neoplàsies, implica també ajustos en el metabolisme energètic per tal de sostenir el 

creixement i divisió cel·lulars. A més de l’activació de la via PI3K-Akt, que incrementa 

la captació de glucosa i el metabolisme, les cèl·lules tumorals poden reprogramar el 

metabolisme de la glucosa i la producció d’energia, limitant el seu metabolisme gairebé 

completament a la glicòlisi aeròbica (Efecte Warburg). L’increment de la glicòlisi 

permet el desviament dels intermediaris d’aquest procés en vàries rutes de síntesi de 

biomolècules, com ara aminoàcids i nucleòsids, que a la vegada faciliten la biosíntesi 

de macromolècules i orgànuls. Aquest efecte ha estat poc explorat en el MCL i la CLL, 

però sembla que en les cèl·lules de CLL tenen una disminució de l’activitat glicolítica 

alhora que reajustos en d’altres vies,199,200 mentre que algunes cèl·lules de MCL poden 

evitar l’apoptosi en absència de glucosa canviant la glicòlisi aeròbica per la fosforilació 

oxidativa.201 Recentment, s’ha descrit que les cèl·lules de CLL mostren evidències de 

l’adaptació metabòlica a la proliferació, que podria venir regulada per la 

sobreexpressió del miR-125b.202 

 

1.10. Evasió del sistema immune 

En pacients immunodeprimits l’increment en el nombre de càncers és 

sorprenent.203 El sistema immune vigila constantment els teixits i les cèl·lules per tal de 

reconèixer i eliminar tumors incipients. Els pacients de CLL estan immunològicament 

compromesos, amb cèl·lules T, NK i dendrítiques defectuoses, permetent que les 

cèl·lules tumorals s’escapin de la resposta immune. La capacitat de les cèl·lules de CLL 

de produir IL-10,204 també podria contribuir a la immunodeficiència i progressió de la 

malaltia. A més, les cèl·lules de CLL no són funcionals pel que fa a la presentació 

d’antigen, la capacitat de formació de la sinapsi immune entre les cèl·lules de CLL i les 

cèl·lules T està deshabilitada, probablement degut a l’acció inhibidora de CD200, 

CD270, CD274 i CD276, molècules que expressen en superfície les cèl·lules de CLL.205 

L’expressió de CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4; CD152) en limfòcits T, 

inhibidor de la seva pròpia activació, està reduïda en pacients amb CLL. Per altra 

banda, no només estan alterades les relacions numèriques entre limfòcits Th (CD4+; 
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helper) i limfòcits Tc (CD8+; cytotoxic), sinó que també hi ha una desviació de les 

poblacions activades efectores respecte les memòria.206 Entre els limfòcits Th, hi ha una 

subpoblació anomenada Tregs (Regulatory T cells), que modulen la resposta immune i 

contribueixen a la evasió immune del tumor, incloent-hi els limfomes B. Una de les 

quimiocines implicades en el reclutament dels Tregs és CCL4, sobreexpressada en el 

MCL.207 

 

1.11. Inflamació promotora del tumor 

 En el últims anys, s’ha postulat que la inflamació crònica contribueix a la 

progressió del càncer i, fins i tot, predisposa a diferents tipus de càncer. La inflamació 

pot proporcionar factors de creixement, supervivència i pro-angiogènics al tumor. Les 

citocines són les molècules reguladores de la inflamació i la resposta immune. Vàries 

d’elles estan implicades en accelerar la inflamació i són presents a nivells elevats en els 

pacients de CLL.208 Es classifiquen en pro-inflamatòries (IL-1, IL-6, IL-15, IL-17, IL-23 i 

TNFα) i anti-inflamatòries (IL-4, IL-10, IL-13, TGF-β (Transforming Growth Factor β) i 

IFNα (Interferon α)). Aquests estímuls, que normalment es troben en el microambient, 

convergeixen principalment en la regulació de les vies de NF-κB i Jak-STAT. En 

particular, NF-κB està constitutivament activada en la CLL i coordina la transcripció de 

gens relacionats amb la inflamació.21 Per la seva banda, les quimiocines, citocines 

especialitzades en l’atracció de cèl·lules, es classifiquen en inflamatòries – expressades 

en teixits inflamats i que recluten neutròfils, entre elles IL-8 – i homeostàtiques – que 

regulen el trànsit de limfòcits. IL-8 és constitutivament expressada en cèl·lules de CLL, 

com també els seus receptors.209 Per altra banda, els neutròfils i els monòcits migren als 

llocs d’inflamació en resposta a quimio-atraients com ara CCL3 i CCL4, que són 

expressades en el MCL i la CLL33,173,207 i actuen com a quimio-atraients per a macròfags, 

cèl·lules dendrítiques i limfòcits T i NK. 
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2. NEOPLÀSIES LIMFOIDES 

 DE CÈL·LULA B  
 

l MCL i la CLL són tumors derivats de limfòcits B, cèl·lules que expressen 

immunoglobulines en superfície (BCR) capaces de reconèixer antígens específics. 

El desenvolupament de la cèl·lula B es dóna en diferents passos i està caracteritzat per 

l’estructura específica del BCR. La primera part del desenvolupament dels limfòcits B 

s’inicia al moll d’os – on les cèl·lules recombinen els segments VDJ (Variety, Diversity, 

Joining) dels gens que formaran les immunoglobulines amb la participació de l’enzim 

RAG1/2 (Recombination Activating Genes 1/2) – i finalitza quan la cèl·lula expressa un 

BCR funcional, convertint-se en un limfòcit B naïve – que no ha estat en contacte amb 

l’antigen – i madur. Aquests limfòcits viatgen als teixits limfoides secundaris (ganglis 

limfàtics, melsa i teixits limfoides associats a mucoses). Els teixits limfoides secundaris 

contenen els fol·licles limfoides, estructurats en 3 zones concèntriques: la zona 

marginal – la més externa, on hi resideixen macròfags, cèl·lules dendrítiques i limfòcits 

B memòria – , el mantell fol·licular – sota la zona marginal, es composa de limfòcits B 

naïve que expressen CD5 i algun B memòria – i el centre germinal (GC) – la part més 

interna, on es desplacen els limfòcits B després del contacte amb l’antigen i es dóna la 

selecció i expansió clonal, amb la participació de limfòcits T i cèl·lules dendrítiques 

fol·liculars (Figura 13). Als GCs és on els gens de les immunoglobulines són 

modificats per hipermutació somàtica – introducció de mutacions a les regions 

variables de les immunoglobulines per tal d’incrementar l’afinitat amb l’antigen – i 

canvi d’isotip, el tipus d’immunoglobulina, ambdós processos regulats per AID 

(Activation-Induced cytidine Deaminase).210 Tot i que la majoria dels limfòcits B activats 

per antigen són sotmesos a expansió clonal i selecció en els GCs, també es dóna 
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expansió clonal independent de limfòcits T i fora de GC, a la zona marginal (Figura 13). 

Ambdós processos produeixen cèl·lules plasmàtiques productores d’anticossos, però 

només el GC produeix limfòcits B memòria.  

La majoria de limfomes són derivats de limfòcits B del GC o de cèl·lules que hi 

han passat a través.210,211 Les translocacions cromosòmiques són un tret característic de 

molts limfomes de cèl·lula B, com és el cas del MCL on la translocació t(11;14) es dóna 

al moll d’os en un estat de diferenciació pre-cèl·lula B. La majoria de MCL es creu que 

deriven dels limfòcits naïve CD5+ de la zona del mantell (Figura 13), tot i que vàries 

evidències – entre les quals que fins a un 40% dels casos mostren mutacions de les 

immunoglobulines, que alguns casos presenten un repertori d’immunoglobulines 

estereotipat (llocs d’unió a l’antigen amb alta homologia entre casos no relacionats) 

amb ús esbiaixat de certs gens, 40-44 i que una gran majoria expressen, com a mínim, un 

marcador immunohistoquímic de GC o post-GC212 – indiquen que, almenys en alguns 

casos, haurien tingut contacte amb un antigen, probablement comú. L’origen de la CLL 

és també tema de controvèrsia. La creença que els clons de CLL s’originen a partir de 

cèl·lules B naïve CD5+ de la zona del mantell, sembla cada vegada menys plausible – la 

meitat dels casos presenten mutacions somàtiques en IGHV indicant que podrien haver 

MOLL D’OS

Limfòcit B 
madur
(Naïve)

Zona marginal

Expansió clonal

Fol·licle limfoide
TEIXITS LIMFOIDES SECUNDARIS

Centre germinal

Mantell fol·licular

Limfòcit B 
memòria

Cèl·lules 
plasmàtiques

Limfòcit B 
activat

Antigen

Expansió clonal
independent de limfòcit T

MCL

Antigen

Hipermutació
somàtica

CLL
IGHV mutats

CLL
IGHV no mutats

Limfòcit B 
activat

Figura 13 | Desenvolupament dels limfòcits B i teories de l’origen del MCL i la CLL. Els limfòcits B s’originen al

moll d’os i circulen fins als teixits limfoides secundaris. Després del contacte amb l’antigen, entren al GC on es

dóna l’expansió clonal i la hipermutació somàtica. En alguns casos, també es dóna expansió clonal a la zona

marginal. Tot i que és tema de controvèrsia, es creu que el MCL s’origina a partir de limfòcits B naïve de la zona

del mantell fol·licular, i que la CLL podria originar-se a partir de limfòcits B memòria de la zona marginal, en el

casos de IGHVmutats, i per als no mutats, a partir dels limfòcits que han patit expansió clonal fora de GC.
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passat per GC213 – fins i tot per als casos sense mutacions de IGHV.211,213 A més, les 

cèl·lules de CLL tenen un ús esbiaixat de IGHV i un terç dels casos porten receptors de 

BCR estereotipats,37 fet que suggereix que la selecció per part d’un conjunt limitat 

d’antígens comuns contribueix a la patogènesi.214 Inicialment, es va creure que els dos 

subtipus de CLL (amb o sense mutacions en IGHV) derivaven de 2 tipus cel·lulars 

diferents. No obstant, les anàlisis d’expressió gènica han trobat molt poques diferències 

entre els dos subgrups, suggerint un origen cel·lular únic, amb factors no genètics que 

n’expliquin les diferències.213 Una teoria que s’ajusta a aquest model és que la CLL 

deriva de cèl·lules B de la zona marginal, ja sigui de limfòcits B memòria o de limfòcits 

B que han experimentat contacte amb l’antigen (Figura 13). Els limfòcits B de la zona 

marginal poden expandir-se clonalment en resposta als antígens de forma independent 

al limfòcit T, per la qual cosa poden no expressar mutacions en IGHV.213 

 

2.1. Limfoma de cèl·lules de mantell (MCL) 

El MCL és una neoplàsia de cèl·lules B madures molt agressiva definida com a 

entitat l’any 1992.215 La principal característica genètica del MCL és la translocació 

t(11;14)(q13;q32), que comporta la sobreexpressió de ciclina D1, tot i que presenta 

moltes altres alteracions addicionals que poden conferir-li al tumor la completa 

capacitat oncogènica i l’agressivitat, ja que la translocació t(11;14) s’ha detectat en un 1-

2% d’individus sans sense evidències de la malaltia.216 En aquest sentit, ha estat 

proposat un model seqüencial d’adquisició d’alteracions implicades en la patogènesi 

molecular d’aquest tumor (Figura 14).217  

Línia
germinal

ATM
CHK2

Limfòcit B
naïve

t(11;14)
Ciclina D1

MCL 
primerenc

MCL
clàssic

MCL
blastoide

ATM
CHK2

INK4A/CDK4/RB1
ARF/MDM2/TP53

Cariotips 
complexos

Elevada 
proliferació

Inestabilitat genètica

Comportament clínic
INDOLENT

Comportament clínic
AGRESSIU

Figura 14 | Model de desenvolupament i progressió del MCL. Les mutacions inactivadores d’ATM i CHK2

en la línia germinal d’alguns pacients podrien facilitar el desenvolupament del tumor. Després de

l’adquisició de la translocació t(11;14), els limfòcits pateixen una desregulació del cicle cel·lular i expansió

clonal primerenca, i poden adquirir progressivament una sèrie d’alteracions genètiques addicionals, amb

les quals augmenta la inestabilitat genètica i l’agressivitat de la malaltia. Adaptat de Jares P. et al., Nat Rev

Cancer 2007.217

61



 

 Introducció 

 

Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides  

-Epidemiologia 

El MCL representa del 2 al 10% de tots els limfomes no-Hogkin (NHL; Non-

Hodgkin Lymphoma) – un grup molt heterogeni que comprèn més de 60 tipus de 

tumors derivats del sistema limfàtic i que constitueix del 3 al 4% dels càncers del 

món, però no mostra cèl·lules Reed-Sternberg, típiques del limfoma de Hodgkin. A 

Europa la incidència anual de MCL ha estat estimada en una mitjana de 0.45 

casos/100 000 persones.215 L’edat mitjana del diagnòstic se situa als 60 anys, amb 

un predomini de casos en homes. L’etiologia encara és desconeguda i no s’ha 

associat a cap patró hereditari.215 

 

-Característiques i diagnòstic 

Típicament a nivell clínic, en la seva presentació el MCL es mostra en estadis 

avançats de la classificació Ann Arbor dels NHLs (III o IV), de forma disseminada 

amb limfadenopaties – augment de mida dels ganglis – generalitzades, però també 

són comunes les infiltracions extranodals (en un 90% dels casos)218 afectant altres 

òrgans diferents dels ganglis limfàtics especialment moll d’os, sang perifèrica, 

fetge i tracte gastrointestinal, però també altres zones on no hi ha presència de 

limfòcits B, com ara el sistema nerviós central i el tracte respiratori.217 El patró 

leucemitzat, és a dir, la presència tumoral a sang perifèrica, es presenta en el 20-

30% dels pacients,150 tot i que en gairebé en tots els casos es pot detectar cert grau 

d’implicació a sang perifèrica a través de la 

citometria de flux.219 El diagnòstic del MCL 

es basa en la morfologia per histologia i 

l’immunofenotip per citometria de flux 

característics.  

  

Immunofenotip. El fenotip típic del MCL 

inclou expressió d’immunoglobulines en 

superfície (IgM/IgD), marcadors de limfòcit 

B (CD19+, CD20+, CD22+, CD79+), l’antigen 

associat a limfòcit T (CD5+) i FMC7+. Per 

contra, és negatiu per al marcador 

d’activació de cèl·lula B (CD23-), per 

l’antigen associat a GC (CD10-) i per al factor 

de transcripció implicat en la formació i 

manteniment del GC (BCL6-).150,217  

A

B

MCL clàssic MCL blastoide

Normal t(11;14)

Figura 15 | Característiques del MCL. A |

Morfologia per biòpsia de gangli limfàtic. B |

Detecció de la translocació t(11;14) per FISH.

Adaptat de Pérez-Galán P. et al., Blood 2011.150
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Morfologia i immunohistoquímica. Existeixen dues variants de MCL: la clàssica i 

la blastoide (Figura 15), essent aquesta última associada a pitjor pronòstic, 

comportament clínic més agressiu, taxes de proliferació més elevades i cariotips 

complexos amb freqüents tetraploïdies. La sobreexpressió de ciclina D1 es pot 

detectar per immunohistoquímica, constituint un dels paràmetres per al 

diagnòstic.  

 

Citogenètica. Per tal de detectar la translocació t(11;14)(q13;q32) present en tots els 

casos és imprescindible la tècnica del FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) 

(Figura 15).  

 

-MCL ciclina D1 negatiu 

Una petita proporció dels casos de MCL (<5%), tot i que presenten la 

morfologia i un perfil d’expressió gènica típics de MCL, no expressen ciclina D1 ni 

presenten la translocació t(11;14).220-222 No obstant però, sovint sobreexpressen 

ciclina D2 o D3 associada a translocacions cromosòmiques que fusionen els 

respectius gens amb els de les immunoglobulines.154,220 D’altres limfomes també 

expressen aquestes ciclines tot i que a nivells més baixos, però les diferències no 

són fàcils de detectar per immunohistoquímica fet que dificulta la seva 

discriminació.154 SOX11 ha estat proposat com a possible marcador per al 

diagnòstic ja que és expressat tant en casos ciclina D1 positius com en ciclina D1 

negatius.223,224 SOX11 és un factor de transcripció neuronal absent en les cèl·lules 

de la línia hematopoètica però que es troba en nivells elevats en més del 90% dels 

MCLs. D’altra banda, no s’expressa en altres neoplàsies limfoides, excepte en 

alguns limfomes de Burkitt i limfoblàstics a nivells més baixos.154 

 

-Pronòstic 

La mitjana de supervivència dels pacients amb MCL és de 5-7 anys,225,226 tot i 

que un petit subgrup de pacients mostren un curs clínic indolent prolongat i millor 

supervivència, encara que poden progressar a un comportament més agressiu amb 

el temps.219 Els principals paràmetres biològics relacionats amb un pronòstic 

desfavorable són una elevada taxa de proliferació, el valor de MIPI (MCL 

International Prognostic Index) i una morfologia blastoide.149 El factor pronòstic de la 

proliferació del tumor és dels més rellevants i està determinat pel nombre de 

mitosis o l’índex de proliferació Ki67, essent de pitjor pronòstic els casos més 

proliferatius.227 Aquests resultats van ser confirmats per l’expressió gènica d’una 
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signatura de 20 gens.221 Recentment, es va proposar que l’anàlisi del perfil 

d’expressió de només 5 gens (RAN, MYC, TNFRSF10B, POLE2 i SLC29A2) podria 

ser millor predictor del pronòstic que Ki67.228 El paper de SOX11 en la predicció de 

l’evolució de la malaltia és controvertit. Tot i que s’havia associat l’absència 

d’expressió d’un conjunt de gens factors de transcripció HMG (High Mobility 

Group), en particular de SOX11, a un curs indolent del tumor,229 recentment s’ha 

descrit que molts casos indolents són SOX11+.230 Per altra banda, a diferència de la 

CLL, el valor pronòstic de l’estat mutacional de IGHV no ha estat confirmat.150 

També s’ha proposat que algunes alteracions cromosòmiques (el nombre de 

guanys de 3q i pèrdues de 9p, 9q, i 17p) tenen valor pronòstic i estarien associades 

a pitjor supervivència,222 així com estudis preliminars recents han suggerit que 

l’anàlisi de 19 miRNAs permetria diagnosticar els casos ciclina D1 negatius i els de 

mal pronòstic.231 Tots aquests factors pronòstic correlacionen amb la 

supervivència, però cap d’ells ha estat completament validat com a eina per a 

seleccionar el tractament.219 

 

El MCL indolent. Tot i que l’esplenomegàlia – augment de la melsa – i la 

presentació leucemitzada havien estat inicialment considerades indicadors de mal 

pronòstic, s’ha demostrat que si estan associats a manca de malaltia nodal poden 

ser indicadors d’un comportament indolent.219 De forma important, aquest 

subgrup de casos sovint pertanyen al subtipus de IGHV mutats.150 A nivell genètic, 

el MCL indolent té un cariotip molt simple comparat amb el MCL convencional, 

amb poques alteracions genètiques a part de la translocació t(11;14).154  

 

-Tractaments actuals 

El MCL és un dels limfomes B més difícils de tractar, essent una malaltia 

heterogènia. Per altra banda, l’edat mitjana del diagnòstic és elevada, per la qual 

cosa els tractaments intensius, com el transplantament de progenitors 

hematopoètics, queda restringit a una petita proporció de pacients.232 Tot i que els 

règims quimioterapèutics convencionals, principalment basats en la combinació 

CHOP – ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina i prednisona – , indueixen taxes 

de remissió elevades en pacients no tractats prèviament, les recaigudes ràpides són 

habituals.150,232 La intensificació dels tractaments en primera línia com hiperCVAD 

– basat en la combinació CHOP amb altes dosis de metotrexat i citarabina – , així 

com l’addició de rituximab – un anticòs monoclonal contra l’antigen CD20 dels 

limfòcits B – i els nous fàrmacs en segona línia – bortezomib (inhibidor del 
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proteasoma), everolimus (inhibidor de mTOR) i lenalidomida (fàrmac 

immunomodulador) – han millorat la supervivència, però fins ara no s’ha descrit 

cap teràpia curativa.150 El MCL és un càncer per al qual es necessiten noves 

estratègies terapèutiques de forma urgent.  

 

2.2. Leucèmia limfàtica crònica (CLL) 

La CLL es caracteritza per l’acumulació de limfòcits B de mida petita amb una 

aparença madura a sang perifèrica, moll d’os, ganglis limfàtics i altres teixits 

limfoides.214 És una neoplàsia de dos compartiments: un circulant no proliferatiu i un 

proliferatiu resident als teixits. Les cèl·lules no proliferants de sang perifèrica són 

derivades clonalment de les proliferants de gangli i poden retornar-hi.159 Inicialment, es 

va creure que l’acumulació perifèrica de limfòcits B era deguda a suposats defectes en 

l’apoptosi, juntament amb una baixa proliferació. Actualment, és àmpliament 

reconegut que les cèl·lules de CLL quiescents a la perifèria, han passat per vàries 

rondes de proliferació comparat amb les cèl·lules respectives normals, que es demostra 

per uns telòmers escurçats.159 El paper del BCR i del microambient en la patogènesi de 

la CLL ha obert un nou horitzó per al seu tractament. Tot i que el moll d’os té un paper 

important en la CLL, és probable que el gangli limfàtic tingui un paper principal en la 

progressió i pronòstic de la malaltia.159 

 

-Epidemiologia 

En la població europea, l’edat mitjana de diagnòstic de la CLL és al voltant dels 

70 anys amb major prevalença en homes que en dones (2:1).233 La incidència de 

CLL a Europa i als països occidentals és la més elevada del món, alhora que vàries 

evidències suggereixen que podria tenir un component hereditari important.234 És 

la leucèmia més comuna dels països occidentals i representa un 11% de les 

neoplàsies hematològiques, afectant aproximadament a 4 persones de cada 100 000 

als Estats Units.235 

 

-Característiques i diagnòstic 

 Tot i que molts pacients són asimptomàtics 

al diagnòstic, la majoria de símptomes 

inclouen ganglis limfàtics engrandits i 

insuficiències de moll d’os. La CLL es 

diagnostica pel recompte en sang de limfòcits 

B CD5+ clonals (≥5000/µl), frotis de sang per a 

Figura 16 | Tinció de la sang perifèrica

d’un pacient amb CLL.236
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estudiar-ne la morfologia i immunofenotip de limfòcits circulants (Figura 16).233,236 

La CLL es diferencia del limfoma limfocític de cèl·lula petita (SLL; Small 

Lymphocytic Lymphoma) per la presència d’un component leucèmic que la SLL no 

té.237 

 

Immunofenotip. El perfil immunològic de la CLL es defineix per expressió dèbil 

en superfície d’immunoglobulines (sovint IgM o IgM amb IgD), expressió dels 

antígens de cèl·lula B (CD23+, CD19+ i CD20+ dèbil) amb co-expressió de CD5+. 

Normalment, les cèl·lules de CLL són negatives per a ciclina D1 i CD10-, i 

l’expressió de FMC7, CD22 i CD79b és dèbil o nul·la.238 

 

Aberracions genòmiques. Aproximadament el 80% de les CLL mostren 

aberracions cromosòmiques – tot i que no translocacions – recurrents en unes 

poques regions determinades que es detecten per FISH: incloent-hi 13q14 – deleció 

present en més del 50% dels casos – , 11q23 – la deleció es troba en un 20% dels 

pacients– , trisomia del 12 – també present en un 20% de casos – i 17p13 – menys 

freqüent, s’identifica la deleció en menys del 10% de malalts.237  

 

CLL familiar. Aproximadament, del 5 al 10% dels pacients amb CLL tenen una 

història familiar de leucèmia i limfoma. A més, en aquestes famílies s’ha trobat que 

entre un 13.5 i 18% dels familiars de primer grau presenten MBL (Monoclonal B cell 

Lymphocytosis; descrit a continuació).214 El fenotip d’un establiment de la malaltia 

en edats prematures i el major risc de tumors secundaris és una característica 

comuna en els càncers familiars. Els casos familiars de CLL es presenten 

aproximadament 10 anys abans, a part d’aquesta característica la CLL familiar és 

indistingible de la CLL espontània.234 

 

-Limfocitosi monoclonal de cèl·lula B (MBL; Monoclonal B cell Lymphocytosis) 

En aproximadament un 3.5% d’individus sans amb recomptes de limfòcits 

normals o lleugerament més elevats, s’han identificat poblacions clonals de 

limfòcits B amb immunofenotip de CLL. L’aparició d’aquests clons augmenta amb 

l’edat.239 La MBL és sovint un precursor de la CLL. En gairebé tots els casos, 

aquesta limfocitosi pre-leucèmica monoclonal de cèl·lula B precedeix la CLL – 

predominantment els casos de IGHV no mutats – ,240 encara que només un 

subconjunt de pacients amb MBL són propensos a desenvolupar CLL en el decurs 

de la seva vida.241 El mecanisme de la progressió de MBL a CLL és desconegut, 
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però podria aconseguir-se per vàries vies, des de mutacions crítiques a estimulació 

microambiental, incloent-hi l’estimulació per antigen.242 

 

-Síndrome de Richter 

Un 10% dels casos de CLL evolucionen cap a la síndrome de Richter, un 

limfoma no-Hodgkin altament proliferatiu. La síndrome de Richter es caracteritza 

per la presència d’uns limfòcits molt grans, que sorgeixen per transformació del 

clon original de CLL a través de l’adquisició de noves alteracions genètiques, o bé, 

de forma menys freqüent, pot representar una neoplàsia secundària. El pronòstic 

és molt dolent, amb una supervivència mitjana de mesos després de la 

transformació.237 

 

-Pronòstic 

El pronòstic de la CLL és molt heterogeni. L’edat avançada i una història 

familiar de leucèmia o limfoma són factors de risc addicionals.214 No obstant, els 

factors pronòstic més importants inclouen els marcadors sèrics,243 l’estadi 

clínic,244,245 les alteracions 

genètiques i l’estat mutacional 

de IGHV.246,247  

 

Marcadors sèrics. Els marca-

dors sèrics més importants són 

la timidina cinasa, la β2-micro-

globulina i el CD23 soluble, els 

nivells elevats dels quals corre-

lacionen amb pitjor pronòstic. 

El principal avantatge dels 

marcadors sèrics és la simplici-

tat i fiabilitat tècnica, no obs-

tant, els seus nivells estan in-

fluenciats per altres factors no 

relacionats amb la CLL.233 

 

Estadis clínics. Els sistemes 

d’estadiatge Rai i Binet defi-

neixen l’estadi clínic en el qual 
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Figura 17 | Pronòstic de la CLL segons els sistemes d’estadiatge

Rai i Binet.233
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es troba la CLL basant-se en els recomptes en sang i l’exploració física. Ambdós 

tenen influències importants en el pronòstic i en les decisions del tractament.244,245 

La mitjana de supervivència de pacients en estadis de baix risc (Binet A o Rai 0) és 

de més de 10 anys, per contra, la dels pacients d’alt risc (Binet C o Rai III-IV) es 

situa als 2-3.5 anys (Figura 17).233 La principal limitació dels sistemes de Rai i Binet 

és que no són capaços de predir la progressió dels pacients en estadis inicials de 

CLL, fet que ha comportat la cerca de factors que puguin millorar la predicció.233  

 

Alteracions citogenètiques. Es poden establir 5 categories de pronòstic en funció 

de les alteracions citogenètiques. El pitjor pronòstic és per als casos amb deleció de 

17p, seguit per deleció d’11q, trisomia del 12 i cariotip diploide normal, i 

finalment deleció de 13q com 

a única anormalitat genètica, 

amb supervivències des d’a-

proximadament 2.7 a més de 

10 anys, respectivament (Figu-

ra 18).233 Les anormalitats cito-

genètiques relacionades amb 

mal pronòstic, com ara la de-

leció de 17p i 11q o les 

mutacions de TP53 i ATM – 

gens que es troben en 17p i 11q 

respectivament – , sovint s’acu-

mulen en el curs de la malaltia o amb el tractament. Aproximadament el 25% dels 

pacients amb CLL en estat avançat presenta delecions d’11q, amb una progressió 

més ràpida del tumor i extenses limfadenopaties.237 Les delecions de 17p i 

mutacions en TP53 estan associades a una progressió ràpida del tumor i menor 

supervivència. No obstant, les alteracions citogenètiques en la CLL no són estables 

al llarg del temps.237 

 

Mutacions dels gens de les immunoglobulines. La CLL es divideix en dos 

subgrups amb característiques clíniques i biològiques diferenciades, i amb impacte 

en el pronòstic i el tractament: amb o sense mutacions somàtiques en IGHV, que 

s’estableixen amb un tall arbitrari al 98% d’homologia de seqüència de la CLL amb 

les còpies germinals.248 En concret, els casos de CLL amb IGHV no mutats (U-CLL; 

unmutated CLL) mostren pitjor supervivència que els casos amb mutacions (M-
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Figura 18 | Pronòstic de la CLL segons les alteracions

genètiques.233
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CLL; mutated CLL) (Figura 19). Amb excepció de la reorganització d’una 

immunoglobulina específica, VH3-21, que està associada a mal pronòstic 

irrespectivament de l’estat mutacional.233 Aquests dos grups mostren activitat 

diferencial de vies de senyalització clau com ara el BCR – els casos U-CLL tenen 

més activació d’aquesta via i 

responen millor a l’estimulació 

amb IgM39 – , diferent longitud 

de telòmers i una probabilitat 

diferent d’adquisició de lesi-

ons genètiques perjudicials – 

essent la incidència d’aberra-

cions genètiques d’alt risc, 

major en els casos d’U-CLL.214 

A més, in vitro, les cèl·lules U-

CLL són més propenses a 

l’apoptosi espontània, indicant 

que són més subjectes als senyals del microambient que les M-CLL.249 A diferència 

de les alteracions citogenètiques, l’estat mutacional de IGHV es manté constant 

durant l’evolució de la malaltia.233 No obstant, la seva anàlisi no és aplicable a la 

rutina clínica, per la qual cosa s’han identificat els marcadors substituts CD38 i 

ZAP70.246,250 

 

CD38. És una proteïna transmembrana que funciona com a receptor i com a 

enzim, regulada pel microambient tumoral.233 L’expressió de CD38 ha estat 

correlacionada amb un pronòstic desfavorable i resistència a 

quimioteràpia.251,252 L’expressió de CD38 va ser proposada com a marcador 

substitut de l’estat mutacional de IGHV, ja que les cèl·lules U-CLL presenten 

majors nivells de CD38 (>30%).253 No obstant, l’associació entre aquests dos 

factors no és absoluta i l’expressió de CD38 pot variar durant el curs de la 

malaltia.233 

 

ZAP70. És una cinasa clau en la senyalització del TCR (T-Cell Receptor) – també 

expressada en la CLL però no en limfòcits madurs normals254 – i 

estructuralment homòloga a Syk – tot i que s’expressa a nivells més baixos que 

Syk – , que es pot associar amb el complex del BCR en cèl·lules de CLL, jugant 

un paper indirecte en la transducció del senyal.255 L’elevada expressió de 
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Figura 19 | Pronòstic de la CLL segons l’estat mutacional dels

gens de les immunoglobulines.214
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ZAP70 (>20%)250 es correspon amb els casos d’U-CLL. El 93% dels pacients 

poden ser classificats correctament en M-CLL i U-CLL basant-se en l’expressió 

de ZAP70.233 En aquest sentit, l’anàlisi de l’expressió gènica en la CLL va 

demostrar que ZAP70 era el gen que millor expressió diferencial presentava 

entre M-CLL i U-CLL, i que correlacionava amb el pronòstic.256 A diferència 

de CD38, l’expressió de ZAP70 sembla constant en el curs de la malaltia.233 

ZAP70 pot contribuir a la resistència a fàrmacs ja que també és modulada pel 

microambient, per exemple, l’expressió de ZAP70 correlaciona amb més 

resposta migratòria de les cèl·lules de CLL a CCL19 i CCL21.257 Malgrat tot, els 

mètodes actuals per a mesurar l’expressió de ZAP70 poden ser difícils 

d’estandarditzar, per la qual cosa, molt recentment s’ha proposat un mètode 

basat en l’anàlisi de la metilació d’un dinucleòtid CpG de ZAP70.258  

 

Casos discordants. Un 25% dels casos mostren discordances en l’anàlisi 

combinada de CD38 i ZAP70,237 permetent l’estratificació de pacients en tres 

grups: ZAP70- i CD38- amb un pronòstic excel·lent, casos discordants (només 

un dels dos és positiu) amb un risc intermedi, i ZAP+ i CD38+ amb un 

pronòstic desfavorable.251 

 

-Tractaments actuals 

En l’actualitat, la CLL es considera una malaltia tractable però incurable amb les 

teràpies disponibles. La CLL no és necessàriament tractada des de l’inici, sinó més 

aviat des de l’aparició dels símptomes. L’aproximació “observar i esperar” és la 

millor per als pacients amb símptomes mínims en estadis inicials de la malaltia.233 

Al llarg de les dècades passades, hi ha hagut una transició des d’agents alquilants 

(ciclofosfamida, clorambucil), a anàlegs de nucleòsids (fludarabina) i 

bendamustina – aprovada a Europa per al tractament de la CLL – , combinacions 

entre ells i més recentment quimio-immunoteràpia. Tot això ha permès que les 

taxes de remissió completa hagin passat del 7 al 70%. L’assoliment d’un estat 

negatiu de la MRD està associat amb millors resultats a llarg termini. Això s’ha 

aconseguit amb la combinació fludarabina-ciclofosfamida-mitoxantrona amb o 

sense rituximab com a teràpia en primera línia, i alemtuzumab (anticòs anti-CD52, 

antigen present en limfòcits B i T) en alguns casos de pacients tractats 

prèviament.206 No obstant, tots els pacients de CLL poden recaure després de la 

teràpia convencional.214 

70



 

  Introducció   Introducció 

 

 Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides 

El paper de les mutacions de IGHV en l’elecció de la quimioteràpia no està 

definit actualment. En canvi, p53 juga un paper central en la resposta a 

quimioteràpia, comportant que la deleció de 17p o mutació de TP53 tinguin un 

impacte remarcable en la supervivència i decisions de teràpia. Aquest últim és el 

cas de la fludarabina i dels agents alquilants, els pacients refractaris tenen un molt 

mal pronòstic i la no-resposta està associada a la pèrdua de p53, són pacients que 

tot i quimioteràpia intensa, tenen supervivències menors d’un any.206,214 Els 

pacients joves que tenen un perfil genètic desfavorable (deleció de 17p) i els 

pacients amb respostes pèssimes a la teràpia intensiva són candidats per al 

transplantament al·logènic de cèl·lules mare.214 
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3. NOVES ESTRATÈGIES 

TERAPÈUTIQUES  
 

l tractament de les neoplàsies limfoides ha canviat de forma significativa en la 

dècada passada. Els anticossos monoclonals i les teràpies dirigides han 

revolucionat la forma de tractar 

el càncer. Per exemple, l’addició 

de rituximab a la quimioteràpia 

estàndard ha incrementat les 

taxes de resposta i la supervi-

vència global en els NHL i la 

CLL. Hi ha hagut una evolució 

des de les teràpies inespecí-

fiques a les teràpies dirigides 

racionals – ataquen específica-

ment vies moleculars activades 

en càncer – , representant un 

dels avenços més importants 

dels últims anys per al trac-

tament del càncer. Malgrat tot, 

el MCL i la CLL són dues 

neoplàsies encara incurables 

avui dia, fent indispensable la 

recerca de nous fàrmacs que 

puguin ser efectius. Una de les 

E 

Via molecular Fàrmac Mecanisme (diana)

BCR Ibrutinib (PCI-32765) Btk

Fostamatinib (R788) Syk

Enzastaurina PKC

SB1518 JAK

PI3K/Akt/mTOR GS-1101 (CAL-101) PI3Kδ

MK2206 Akt

CCI-779, temsirolimus,
everolimus

mTOR

Cicle cel·lular PD0332991 Cdk4/6

Flavopiridol pan-Cdks

Resposta a dany
al DNA

RG7112 MDM2

Olaparib PARP

Homeòstasi de 
proteïnes

17-AAG HSP90

Bortezomib, carfilzomib Proteasoma

Apoptosi
Obatoclax (GX15-070), 
Navitoclax (ABT-263)

Mimètics de BH3-only

Microambient Lenalidomida Immunomodulador

Plerixafor CXCR4

Modificacions
epigenètiques

Vorinostat (SAHA) HDACs

Taula 4. Selecció de nous fàrmacs per al tractament de

les neoplàsies limfoides.
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vies que ha captat una atenció especial per al tractament de les neoplàsies limfoides és 

el BCR, ja que està activament implicat en la seva patogènesi, tot i que molts altres 

fàrmacs nous ja s’estan provant tant a nivell pre-clínic com en assajos clínics (Taula 

4).150,155,206,259 No obstant, un agent terapèutic dirigit que inhibeixi una via clau d’un 

tumor pot ser incapaç de bloquejar completament alguna de les característiques del 

càncer, permetent a la cèl·lula cancerosa d’evolucionar i desenvolupar resistència 

adaptativa. És a dir, en resposta a la teràpia, les cèl·lules tumorals poden reduir la seva 

dependència d’un determinat atribut esdevenint més dependents d’un altre. Per tot 

això, és imprescindible conèixer el mecanisme d’acció dels fàrmacs i utilitzar-los en 

combinacions racionals, per tal d’evitar resistències i descobrir combinacions de 

fàrmacs més efectives.  

 

3.1. Inhibidors de les HDACs: el vorinostat 

L’activitat anormal d’HATs i HDACs, que resulta en una transcripció gènica 

aberrant, és un fenomen comú en cèl·lules tumorals i en particular en leucèmies i 

limfomes, on s’ha detectat una pèrdua d’acetilació d’histones aberrant comparat amb el 

teixit limfoide normal.128,260 El fet que aquestes anormalitats epigenètiques siguin 

potencialment reversibles, ha motivat el desenvolupament d’inhibidors de les HDACs 

(HDACi; HDAC inhibitor). A més, com que les HDACs regulen una gran diversitat de 

funcions cel·lulars, que inclouen supervivència cel·lular, cicle cel·lular, angiogènesi i 

immunitat entre d’altres, són considerades unes dianes prometedores per al tractament 

del càncer.261,262 

 

-Classes d’HDACis 

Les HDACs poden ser inhibides per una gran varietat de compostos naturals i 

sintètics dividits en vàries classes:263,264  

 

Àcids grassos de cadena curta. Inclouen butirat de sodi, àcid valproic, pivanex i 

OSU-HDAC42. Són actius per a les classes d’HDACs I i IIA. 

 

Derivats de l’àcid hidroxàmic. La gran majoria, entre els quals vorinostat (SAHA; 

Suberoylanilide hydroxamic acid), panobinostat (LBH589), belinostat (PXD101), 

PCI24781, tricostatina A, givinostat (ITF2357), PCI-24781 (CRA-024781), JNJ-

26481585, resminostat (4SC-201) i tubacina. El vorinostat és un HDACi amb 

activitat en varis tumors.265 És capaç d’inhibir les HDACs de classe I i IIB.266 
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Benzamides. Inclouen entinostat (MS275/SNDX275) i mocetinostat (MGCD103). 

Actius només contra les HDACs de classe I. 

  

Tetrapèptids cíclics. Com ara romidepsina (FK228; depsipeptide). Són inhibidors de 

la classe I d’HDACs. 

 

Altres. S’han identificat vàries classes noves de HDACis, que inclouen tiolats, 

carboxiamides no derivades de l’àcid hidroxàmic i oxadiazols, amb diferents 

especificitats i potències. 

 

-Mecanismes d’acció 

En estudis pre-clínics, varis HDACis han demostrat exercir una activitat anti-

tumoral potent, alhora que especificitat tumoral.263 La base molecular del 

mecanisme de selectivitat tumoral podria estar relacionada amb l’expressió de 

gens antioxidants i mecanismes de reparació de DNA.139,267 L’activitat dels 

HDACis rau en la modificació de l’estat d’acetilació dels promotors gènics 

regulant així l’expressió gènica, i en la neutralització de les càrregues de les cues 

de les histones promovent 

la relaxació de la cromatina 

i facilitant la transcrip-

ció.139,268 No obstant, no no-

més s’activa la transcripció 

gènica, sinó que també s’a-

cetilen múltiples proteïnes 

no-histones – entre els 

quals factors de transcrip-

ció (p53, E2F1, STATs, NF-

κB), HSP90, tubulina i pro-

teïnes de reparació del 

DNA – fet que en controla 

la seva activitat (estabilitat 

de la proteïna, interaccions 

proteïna-proteïna, localitza-

ció subcel·lular, unió a 

DNA i molts altres proces-

sos) així com s’inhibeix l’expressió de certs gens.139 De fet, del 20% de gens afectats 

pels HDACis, se n’indueixen tants com s’inhibeixen.127 El efectes dels HDACis 

HDAC

Factors de 
transcripció

Histones Proteïnes no-histones

HDACi

Activació/Repressió
transcripcional

Acetil

G1

SG2

M

Parada de cicle 
cel·lular

Efectes en 
l’angiogènesi, invasió 

i resposta immune

Apoptosi

Figura 20 | Mecanismes d’acció dels inhibidors d’HDACs. Els HDACis

poden actuar tant a nivell d’histones com de proteïnes no-histones,

provocant parada de cicle cel·lular, apoptosi i efectes en l’angiogènesi,

invasió i resposta immune.
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inclouen parada de cicle cel·lular, diferenciació, apoptosi, reducció d’angiogènesi i 

activitat immunomoduladora (Figura 20). No obstant, la resposta i els mecanismes 

d’acció depenen, com a mínim en part, de la naturalesa de l’HDACi, la 

concentració, el temps d’exposició i el tipus cel·lular.263 S’ha postulat que la 

resistència als HDACis podria estar relacionada amb elevats nivells de proteïnes 

anti-apoptòtiques – entre les quals Bcl-2 i Bcl-XL, delecions de Bim i Bid, expressió 

de diverses STATs i nivells alts d’expressió de gens anti-oxidants, entre d’altres.263 

 

Parada de cicle cel·lular. La parada de cicle cel·lular induïda per HDACis sembla 

causada per increment de p21 de forma p53 independent, a través de l’acetilació 

del seu promotor.139 A més, també hi contribueixen la repressió transcripcional de 

gens implicats en la síntesi de DNA i una reducció de l’expressió de ciclines.263 

 

Mort cel·lular. Els HDACis poden induir mort tumoral a través de varis 

mecanismes: activació de les vies extrínseca i intrínseca d’apoptosi – disminució de 

Bcl-2, Bcl-XL, XIAP, Mcl-1 i c-Flip, i increment de receptors de mort139,269 – , 

modulació de les proteïnes BH3-only – Bim, Noxa, Puma, Bad i Bmf139,269 – , 

regulació de la producció ROS, inducció de senescència cel·lular, inducció 

d’autofàgia i alteració de la mitosi a través d’acetilació aberrant de 

l’heterocromatina i els centròmers.263 

 

Angiogènesi, invasió i activitats immunomoduladores. Els HDACis poden 

inhibir VEGF, HIF1α (Hypoxia-Inducible Factor 1 α) i CXCR4, així com també poden 

tenir activitat immunomoduladora a través de l’alteració de l’expressió de 

citocines com TNFα, IL-1 i IFNγ.268 

 

HDACis en el MCL. En cèl·lules leucèmiques, els HDACis poden induir 

l’expressió de Bim i Noxa.270 En particular, estudis en línies cel·lulars de MCL han 

demostrat que vorinostat indueix l’acetilació d’histones, incrementa p21 i p27, 

provoca parada de cicle cel·lular i indueix apoptosi.271 A més, també disminueix 

els nivells de ciclina D1 a nivell traduccional a través de la inhibició de 

PI3K/Akt/mTOR, i inhibeix la producció de VEGF.272,273  

 

-Combinacions 

Com que els HDACis actuen a través de múltiples mecanismes, són 

especialment adequats per a estratègies de combinació racional tant amb agents 
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citotòxics convencionals com amb altres fàrmacs. Les observacions a nivell pre-

clínic indiquen que vorinostat en combinació amb bortezomib podria ser una 

teràpia efectiva. Els HDACis poden afectar també les vies de manipulació de les 

proteïnes mal plegades, ja que HDAC6 intervé en la via de l’agresoma, una via de 

degradació de proteïnes independent de proteasoma, que està incrementada en 

resposta a la inhibició del proteasoma, suggerint que la inhibició simultània 

d’ambdues vies pot augmentar el potencial terapèutic. En aquest sentit, estudis 

pre-clínics en el MCL i la CLL indiquen que hi ha una interacció sinèrgica entre els 

HDACis i bortezomib, que resulta en un increment de ROS, d’apoptosi i d’estrès 

de reticle endoplasmàtic.274,274-277 A més, bortezomib també podria neutralitzar 

l’activació de NF-κB que en certs models produeixen alguns HDACis.139 També 

s’ha trobat sinergisme dels HDACis amb els agonistes del receptor de TRAIL, 

gràcies a l’activació simultània de les vies d’apoptosi intrínseca i extrínseca.278 

L’habilitat dels HDACis per incrementar Bim s’ha proposat com a mecanisme de 

sinèrgia entre aquests i els agents mimètics de BH3 en cèl·lules leucèmiques.139 Per 

altra banda, els inhibidors de mTOR també són sinèrgics amb els HDACis ja que 

impedeixen l’activació d’Akt o bé per interacció doble a les vies d’autofàgia i 

d’apoptosi.278 Finalment, la relació entre els HDACis i els agents desmetilants de 

DNA ha estat examinada en assajos clínics, el sinergisme dels quals es podria 

explicar gràcies a la re-expressió simultània dels gens supressors de tumors 

silenciats.263 

 

-Assajos clínics 

El vorinostat va ser el primer en ser aprovat per la FDA (American Food and 

Drug Administration) per al tractament del limfoma cutani de cèl·lula T.279 

Globalment, en assajos clínics els HDACis han donat bons resultats en limfoma i 

leucèmia.280 Tot i que s’ha examinat la monoteràpia amb vorinostat per al MCL en 

assajos clínics de fase I i II,281,282 també s’està provant en combinació amb múltiples 

agents per tal d’aconseguir millors respostes.283,284 Pel que fa a la CLL, en fase I no 

es van trobar respostes clíniques,285 tot i que també hi ha assajos clínics en marxa 

en combinació amb quimioteràpia convencional. 

 

3.2 . Inhibidors multi-cinasa: el sorafenib 

La desregulació de l’activitat cinasa ha emergit com a un dels mecanismes 

principals a través dels quals, les cèl·lules tumorals esquiven les restriccions 
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fisiològiques normals de creixement i supervivència. Les cinases han esdevingut una 

de les classes més intensament explorades com a dianes terapèutiques, amb 

aproximadament 30 cinases diana diferents amb inhibidors desenvolupats a fase I 

d’assajos clínics.286  

 

-Les cinases com a diana terapèutica 

Les cinases són enzims capaços de catalitzar la transferència del fosfat terminal 

de la molècula d’ATP (Adenosine triphosphate) a substrats que normalment 

contenen un residu de serina, treonina o tirosina – anomenades serina-treonina 

cinases i tirosina cinases. Varis oncogens codifiquen per a factors de creixement, 

receptors tirosina-cinasa de factors de creixement o tirosina-cinases no receptores, 

que activen vies de supervivència entre les quals la via d’ERK.287 La popularitat de 

les cinases com dianes de fàrmacs és deguda a la convergència de varis factors. Per 

una banda, amb 518 cinases codificades en el genoma humà – un 2% del genoma170 

– , pràcticament en qualsevol via de transducció del senyal hi participen cascades 

de fosforilació. Per altra banda, a nivell químic es poden dissenyar molècules 

petites amb propietats favorables i altament selectives. En tercer lloc, la inhibició 

de l’activitat cinasa en cèl·lules normals sovint és tolerada, presentant una finestra 

terapèutica per a la mort selectiva de les cèl·lules tumorals. Finalment, fàrmacs 

com l’imatinib han mostrat taxes de resposta de fins al 80% en leucèmia mieloide 

crònica (CML; Chronic Myeloid Leukemia).286 Els inhibidors de cinases poden 

classificar-se en quatre tipus:286 

 

Inhibidors de tipus I. Reconeixen la conformació activa de la cinasa, la que 

condueix a la transferència del grup fosfat. Són dels més abundants. 

 

Inhibidors de tipus II. Reconeixen la conformació inactiva de la cinasa. En formen 

part l’imatinib, el nilotinib i el sorafenib. 

 

Inhibidors al·lostèrics. Són compostos que s’uneixen fora del lloc d’unió a ATP, 

per la qual cosa tendeixen a ser altament selectius per a determinades cinases. En 

aquesta classe s’hi troben l’inhibidor d’IKK (BMS-345541) i l’activador d’AMPK 

(Adenosine Monophosphate-activated Protein Kinase; AICAR). 

 

Inhibidors covalents. Són inhibidors irreversibles, que s’uneixen de forma 

covalent al centre actiu de la cinasa. 
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-El sorafenib 

El sorafenib és un inhibidor multi-tirosina-cinasa aprovat per la FDA per al 

tractament dels carcinomes hepatocel·lular i renal.288,289 Actualment, hi ha varis 

assajos clínics amb sorafenib per al tractament de tumors hematològics. 

Inicialment, va ser dissenyat amb Raf com a diana, però també és capaç d’inhibir 

VEGFR, PDGFR (Platelet-Derived Growth Factor Receptor), FGFR (Fibroblast Growth 

Factor Receptor) i altres receptors tirosina-cinasa implicats en la tumorigènesi (Kit, 

FLT-3 i RET).287 El sorafenib pot inhibir múltiples cinases degut a l’homologia 

estructural entre cinases. Aquesta habilitat d’incidir sobre múltiples cinases i vies 

de senyalització amb una única molècula, és molt atractiva en la teràpia del càncer. 

 

-Mecanismes moleculars 

 En models de xenograft de ratolí el sorafenib inhibeix el creixement de molts 

tipus de càncer: mama, pancreàtic, melanoma, pulmó,... En alguns d’aquests casos, 

la inhibició de la via de MAPK no era evident i no estava associada a una reducció 

detectable dels nivells d’ERK fosforilat.287 Per tant, el sorafenib pot inhibir el 

creixement d’alguns tipus de tumor a través de mecanismes alternatius a la 

inhibició de les vies de MAPK. De fet, almenys en part, els efectes del sorafenib 

podrien atribuir-se a la inhibició de l’angiogènesi per VEGFR i PDGFR.287 A més, 

també pot induir apoptosi en vàries línies cel·lulars de càncer humà, com ara còlon 

i leucèmia T i B, probablement degut a la disminució dels nivells de Mcl-1 

provocada pel sorafenib.290,291 No obstant, altres treballs han descrit un increment 

de Bim relacionat amb l’apoptosi induïda per inhibidors tirosina-cinasa,292-297 en 

aquest sentit, l’alteració de Bim impediria l’acció d’aquests fàrmacs.298 Per altra 

banda, en línies cel·lulars de melanoma el sorafenib també indueix apoptosi de 

forma independent de caspases a través d’AIF.291 

 

-Sorafenib en la CLL i el MCL 

 Tot i que vàries evidències demostren que les cinases són dianes terapèutiques 

potencials en neoplàsies hematològiques, fins fa poc el seu paper en la CLL i MCL 

ha estat poc explotat. In vitro, les cèl·lules leucèmiques són susceptibles al 

sorafenib299,300 i s’ha relacionat el seu efecte citotòxic a la inhibició traduccional de 

Mcl-1.290,299 En NHL, el sorafenib indueix apoptosi i és sinèrgic amb els inhibidors 

de mTOR.301 Aquest efecte apoptòtic del sorafenib en NHL podria estar relacionat 

amb la inhibició de MAPK14 i d’Akt, almenys en alguns casos.302  
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“Cap descobriment es faria ja, si ens acontentéssim amb el que sabem.” 

Luci Anneu Sèneca (4 ac-65), filòsof i dramaturg. 
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  Objectius   Introducció 

 

 Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides 

 

ls objectius d’aquesta tesi pretenen (1) trobar noves dianes terapèutiques en el 

MCL i la CLL, dues neoplàsies limfoides encara incurables, (2) identificar el 

mecanisme molecular d’actuació de nous fàrmacs en aquestes entitats, per tal de 

dissenyar estratègies terapèutiques racionals i determinar factors que podrien estar 

implicats en la sensibilitat a aquests fàrmacs, contribuint a individualitzar la 

quimioteràpia. Els objectius concrets han estat: 

 

 

1. Estudiar l’efecte de l’inhibidor de les HDACs, vorinostat en el MCL. 

 

a. Determinar l’efecte citotòxic del vorinostat en línies cel·lulars i 

cèl·lules primàries de MCL. 

b. Descriure els mecanismes moleculars implicats en l’efecte anti-

tumoral del vorinostat en el MCL, en el que fa referència a la inducció 

d’apoptosi i les vies implicades. 

c. Potenciar l’efecte citotòxic d’aquest compost combinant-lo de forma 

racional amb altres fàrmacs. 

 

 

2. Estudiar l’efecte de l’inhibidor multi-cinasa, sorafenib en la CLL i el MCL. 

 

a. Determinar l’efecte citotòxic del sorafenib en cèl·lules de pacients de 

CLL i en línies cel·lulars i cèl·lules primàries de MCL. 

b. Descriure els mecanismes moleculars implicats en l’efecte anti-

tumoral del sorafenib. 

c. Combinar aquest compost de forma racional amb altres fàrmacs per a 

aconseguir millors estratègies terapèutiques. 

 

  

 

E 
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“Si una manera és millor que l’altra, això demostra que és el camí de la naturalesa.” 

Aristòtil (384-322 ac), filòsof. 
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 Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides 

 

l model experimental utilitzat en aquesta tesi ha estat l’assaig in vitro, que permet 

incubar línies cel·lulars o cèl·lules primàries amb diferents fàrmacs als temps 

indicats. L’anàlisi de la citotoxicitat i del mecanisme d’acció dels fàrmacs s’ha realitzat 

mitjançant tècniques de biologia molecular i cel·lular. 

 

1. LÍNIES CEL·LULARS DE MCL 

 

En aquesta tesi s’han utilitzat un total de 9 línies cel·lulars de MCL totes elles ben 

caracteritzades: GRANTA-519, JVM-2 (DSMZ; Deutsche Sammlung von Mikroorganismen 

und Zellkulturen), Z-138, MINO, JEKO-1, MAVER-1, REC-1 (ATCC; American Type 

Culture Collection), UPN-1 i HBL-2 (Taula 5).115,147,148 El cultiu de les línies cel·lulars s’ha 

realitzat a una densitat de 0.7-1x106 cèl·lules/mL en medi de cultiu RPMI 1640 o 

DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium; per a les GRANTA-519) complementat 

amb: 10-20% de FBS (Fetal Bovine Serum; 15% per a les MINO i 20% per a les JEKO-1, la 

resta 10%) amb inactivació del complement per temperatura (56ºC, 30 minuts), 2 mM 

de glutamina i 50 µg/mL penicil·lina/estreptomicina (Life Technologies). Els estocs de 

línies cel·lulars s’han mantingut amb l’addició de 100 µg/mL de l’anti-micoplasma 

Normocin (Lonza). Totes les línies s’han cultivat en una atmosfera humida a 37ºC i 5% 

de CO2. L’absència de micoplasma s’ha testat de forma rutinària mitjançant PCR 

E 

Línia Origen
CD5/
CD23

EBV
TP53§

(tipus mutació)
ATM§ P16§ Altres gens

GRANTA-519 SP -/+ + del/wt del/mut hom del BCL2 ampl

HBL-2 Gangli -/+ -
del/mut
(D281G)

upd/* hom del
BCL2 ampl, RHOH

ampl

JEKO-1 SP +/- -
del/mut

(FS58STOP)
ampl/* del/*

BIM del, MYC ampl, 
SYK ampl, PIM1

ampl

JVM-2 SP +/+ + wt/wt wt/wt wt/*

MAVER-1 SP +/- -
del/mut
(D281H)

del/* hom del
BCL2 ampl, POT1
ampl, CDK5 ampl

MINO SP +/- -
upd/mut
(V147G)

wt/* upd/* BIM del, BCL2 ampl

REC-1 Gangli ND - wt/wt wt/* hom del

UPN-1
Líquid
pleural

+/- -
del/mut
(E286K)

wt/pmf del/* BIM del, RB del

Z-138 MO -/- - wt/wt del/* hom del BIM del, BCL2 ampl

§Les delecions s’han analitzat per FISH i l’estat mutacional per seqüenciació directa.
+ indica expressió positiva; -, no es detecta expressió.
*mutacions no analitzades.
Abreviacions:
EBV, virus d’Epstein-Barr; SP, sang perifèrica; MO, moll d’os; ND, no determinat; del, deleció; mut, mutació; wt, wild type; upd,
disomia uniparental; ampl, amplificació; pmf, polimorfisme; hom del, deleció homozigòtica.

Taula 5. Característiques de les línies cel·lulars de MCL.
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(Polymerase Chain Reaction) i la identitat genètica de les línies cel·lulars s’ha verificat 

amb AmpFlSTR identifier kit (Life Technologies). L’estat mutacional dels gens de les 

IGHV s’ha realitzat d’acord amb les directrius de l’ERIC (European Research Initiative on 

CLL).248  

 

2. CÈL·LULES PRIMÀRIES  

 

2.1. Característiques biològiques de les cèl·lules primàries 

Les cèl·lules primàries utilitzades en aquesta tesi provenen de pacients diagnosticats de 

CLL o de MCL segons els criteris de la WHO (World Health Organization).303 El comitè 

ètic de l’Hospital Clínic de Barcelona ha autoritzat tots els estudis i s’ha obtingut el 

consentiment informat per a cada pacient d’acord amb la Declaració d’Hèlsinki. Les 

característiques biològiques dels pacients s’han obtingut a partir de les dades 

generades per la rutina diagnòstica que es realitza a la Unitat d’Hematopatologia del 

mateix hospital. El percentatge de cèl·lula tumoral (CD19+, CD5+) de les mostres i els 

nivells d’expressió de ZAP70 i CD38 en la CLL s’analitzen mitjançant citometria de 

flux.250 El punt de tall per a considerar alta o baixa expressió d’aquests dos paràmetres 

és de 20 i 30% per a ZAP70 i CD38 respectivament. La sobreexpressió de ciclina D1 s’ha 

confirmat mitjançant PCR quantitativa i/o immunohistoquímica. L’estat mutacional 

dels gens de les IGHV s’ha realitzat d’acord amb les directrius de l’ERIC.248 Les 

alteracions citogenètiques i la translocació t(11;14) han estat detectades per citogenètica 

convencional i/o FISH amb sondes comercials. En els casos de pacients, tant de MCL 

com de CLL, amb deleció de 17p s’ha realitzat l’estudi mutacional mitjançant 

seqüenciació directa d’acord amb els protocols de l’IARC (International Agency for 

Research on Cancer). 

 

2.2. Obtenció i cultiu de cèl·lules primàries 

Les cèl·lules mononuclears de sang perifèrica (PBMCs; Peripheral Blood Mononuclear 

Cells), fonamentalment limfòcits tumorals en el cas dels pacients de CLL i MCL, i les 

d’aspirats de moll d’os s’obtenen mitjançant un gradient de densitat en solució Ficoll-

Paque PLUS (Figura 21). En els casos de mostres provinents de gangli i altres teixits 

tumorals, les cèl·lules s’obtenen mitjançant perfusió de medi RPMI 1640 amb una 

xeringa d’insulina (25G). Un cop aïllades, les cèl·lules s’utilitzen directament o bé es 

criopreserven en nitrogen líquid a -196ºC amb RPMI 1640 (30%), FBS (60%) i DMSO 

(10%; Dimethylsulfoxide), i són conservades a la col·lecció d’Hematopatologia de 

l’Hospital Clínic de Barcelona (Biobanc IDIBAPS-Hospital Clínic). Les manipulacions 
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de congelació/descongelació no influencien la resposta cel·lular.304 Un cop des-

congelats en RPMI 1640 amb 20% de FBS, els limfòcits s’incuben a 1-2x106 cèl·lules/mL 

en medi RPMI 1640 complementat igual que per a les línies cel·lulars.  

 

-Protocol de separació de cèl·lules 

sanguínies 

La sang (4 mL) es dilueix amb 4 

mL de PBS (Phosphate Buffered 

Saline). La sang s’afegeix gota a 

gota per les parets en un tub amb 

Ficoll-Paque PLUS (GE Health-

care) a temperatura ambient, en 

proporció 2:1 (mostra : Ficoll). El 

tub es centrifuga a 600g durant 20 

minuts i es recull l’anell de 

limfòcits (Figura 21). Les cèl·lules 

es renten dues vegades amb 50 mL 

de PBS a 400g durant 10 minuts. 

 

-Protocol de criopreservació 

Es preparen en gel els criotubs (Nunc). Les cèl·lules es resuspenen a 25x106 

cèl·lules/mL en FBS i es reparteix 1 mL de la suspensió a cada criotub. S’hi afegeix 

1 mL de medi de congelació (60% RPMI 1640, 20% FBS i 20% DMSO) gota a gota i 

en gel. Els tubs es traspassen a un congelador de -80ºC durant una setmana i a 

continuació es congelen a -196ºC. 

 

3. DROGUES 

 

Per als diferents experiments que constitueixen aquesta tesi, les cèl·lules s’han incubat 

amb diferents concentracions de varis compostos (Taula 6). La dosi letal 50 (LD50; 

Lethal Dose 50) es defineix com la concentració de fàrmac requerida per reduir la 

viabilitat al 50%, extreta de la linearització de les corbes dosi-resposta. Per als estudis 

de combinacions entre fàrmacs, els índexs de combinació (CI; Combination Index) s’han 

calculat amb el programa CalcuSyn versió 2.0 (Biosoft) d’acord amb l’algoritme de 

Chou i Talalay.305 La interacció entre els dos fàrmacs es considera sinèrgica quan el 

CI<1, additiva quan CI=1 i antagònica quan CI>1.  

Plasma

Limfòcits, monòcits i plaquetes

Ficoll-Paque

Granulòcits i eritròcits

Figura 21 | Separació de les cèl·lules sanguínies per

gradient de densitat Ficoll-Paque. Un cop centrifugada la

mostra (imatge), es recull l’anell de limfòcits.
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4. ANÀLISI DE L’APOPTOSI PER CITOMETRIA DE FLUX 

 

L’apoptosi es pot quantificar i caracteritzar amb tècniques de citometria de flux, com 

ara: l’exposició dels residus de fosfatidilserina, la pèrdua del potencial de membrana 

mitocondrial, la producció de ROS, l’activació de caspasa 3 i l’activació de Bax i Bak. 

Un cop marcades les cèl·lules (200 000 cèl·lules), se n’han analitzat 10 000-25 000 en un 

citòmetre de flux (FACScan i FACScalibur de Becton Dickinson) a través dels 

programes d’adquisició i d’anàlisi Cellquest i Paint-a-gate (Becton Dickinson), 

respectivament. 

 

4.1. Exposició de residus de fosfatidilserina 

L’apoptosi per un fàrmac es pot quantificar mitjançant l’anàlisi de la viabilitat cel·lular 

per doble marcatge de les cèl·lules amb anexina V conjugada amb FITC (Fluorescein 

isothiocyanate) i PI (Propidium Iodide). L’anexina s’uneix als residus de fosfatidilserina 

(PS; Phosphatidylserine) exposats a cara externa de la membrana quan la cèl·lula entra 

en apoptosi, senyal que és reconegut fisiològicament pels macròfags. El PI és un 

indicador de la permeabilitat de la membrana nuclear. Aquest doble marcatge permet 

distingir les cèl·lules viables (Anexina V-, PI-) de les cèl·lules en apoptosi primerenca 

(Anexina V+, PI-), les cèl·lules en apoptosi tardana (Anexina V+, PI+) i les cèl·lules 

necròtiques (Anexina V-, PI+) (Figura 22). Per a l’anàlisi de l’apoptosi en els limfòcits 

Compost Casa comercial Tipus Dosis Observacions

ABT-263 Selleck Chemicals Mimètic de BH3-only 5-100 nM

AMD3100 Sigma Antagonista de CXCR4 40 µM 

Bendamustina Mundipharma
Agent alquilant i anàleg 
de purines

25 µM

Bortezomib
Millennium
Pharmaceuticals

Inhibidor de proteasoma 4nM

Cicloheximida Sigma Inhibidor de la traducció 100 µM 
S’incuba durant 1 hora 
després del fàrmac

Fludarabina Teva Anàleg de purines 1 µg/mL

Q-VD-OPh Calbiochem Inhibidor pan-caspasa 10 µM
Es preincuba 1 hora abans
del fàrmac

R406 Selleck Chemicals Inhibidor de Syk 2.5-5 µM

Sorafenib Bayer Inhibidor multi-cinasa 2.5-15 μM

Vorinostat Merck & Co. Inhibidor d’HDACs 0.1-25 µM

z-VAD.fmk Bachem Inhibidor pan-caspasa 50 μM
Es preincuba 1 hora abans 
del fàrmac

Taula 6. Compostos utilitzats en aquesta tesi.
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dels donants sans (subpoblacions T (CD3+) i B (CD19+)), els PBMCs s’han marcat 

simultàniament amb anti-CD3-FITC, anti-CD19-PE (Phycoerythrin) i anexina V-APC 

(Allophycocyanin).  

 

-Protocol marcatge anexina V-FITC/PI 

Les cèl·lules es renten amb tampó d’unió d’anexina V (HEPES 10 mM pH 7.4, 

NaCl 280 mM, CaCl2 2.5 mM per a cèl·lules primàries i 5 mM per a línies 

cel·lulars), centrifuguen a 800g i es marquen amb 200 µL d’una dilució 1/400 

d’anexina del kit Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit (eBioscience) en tampó 

d’unió, aproximadament 0.5-1 µg/mL, durant 15 minuts a 4ºC en foscor. Just 

abans d’adquirir la mostra pel citòmetre, se’ls afegeix PI a 0.1 µg/mL. 

 

-Protocol triple marcatge anexina V-APC/anti-CD3-FITC/anti-CD19-PE 

Les cèl·lules es renten amb tampó d’unió d’anexina V, centrifuguen a 800g i es 

marquen amb 150 µL d’una dilució que conté 0.5 µL d’anexina V-APC 

(eBioscience), 2.5 µL d’anti-CD3-FITC i 2.5 µL d’anti-CD19-PE (Referència 345763 i 

345789; Becton Dickinson) en tampó d’unió, durant 30 minuts a 4ºC en foscor. 

 

4.2. Pèrdua del potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) i producció de 

ROS 

El fluorocrom DiOC6[3] (3,3'-Dihexyloxacarbocyanine iodide) és una sonda selectiva per 

als mitocondris de les cèl·lules vives, que tenen un elevat potencial de membrana 

mitocondrial. La pèrdua del potencial de membrana mitocondrial és un dels 

esdeveniments més primerencs de l’apoptosi, per tant, les cèl·lules en apoptosi perdran 

58% 21%

18%2%

81% 12%

4%2%

Figura 22 | Marcatge d’apoptosi per anexina V / iodur de propidi (PI). Es

distingeixen les cèl·lules viables (Anexina V-, PI-) de les cèl·lules en apoptosi

primerenca (Anexina V+, PI-), les cèl·lules en apoptosi tardana (Anexina V+, PI+) i

les cèl·lules necròtiques (Anexina V-, PI+).
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fluorescència. Aquest marcatge es pot combinar amb DHE (Dihydroethidine), que emet 

fluorescència vermella quan és oxidat, per a detectar la producció de ROS. 

 

-Protocol 

Les cèl·lules es renten amb PBS i es marquen amb 200 µL de 20 nM de DiOC6[3] i 2 

µM de DHE (Life Technologies) en PBS durant 30 minuts a 37ºC en foscor. 

 

4.3. Marcatge intracel·lular d’activació de caspasa 3, Bax i Bak 

L’activació de les proteïnes pro-apoptòtiques Bax i Bak pot detectar-se per marcatge 

específic de les seves conformacions actives, que s’esdevenen quan la cèl·lula entra en 

apoptosi, a través d’anticossos específics contra aquestes formes. Aquest també és el 

cas de la forma activa de la caspasa 3.  

 

-Protocol 

Les cèl·lules es renten amb PBS i es fixen amb 250 µl de paraformaldehid (1% o 4% 

en PBS per a cèl·lules primàries i línies cel·lulars respectivament; USB 

Corporation) durant 15 minuts a 4ºC. Després d’un rentat amb PBS, les cèl·lules es 

permeabilitzen durant 10 minuts amb 150 µl de tampó saponina 0.1% - albúmina 

0.5% (Sigma) en PBS. L’anticòs primari s’hi afegeix a una concentració final d’1 

µg/ml durant 45 minuts (Taula 7). Després d’un rentat amb tampó saponina-

albúmina, es deixen uns 200 µl de sobrenedant i s’incuba l’anticòs secundari 

durant 35 minuts en foscor (Taula 7). Finalment, les mostres es renten una vegada 

amb tampó saponina-albúmina i una amb PBS.  

 

5. ESTUDI DE LES PROTEÏNES 

 

L’estudi de les proteïnes s’ha dut a terme mitjançant tècniques de western blot i 

d’immunoprecipitació de proteïnes. 

 

Anticòs Casa comercial (referència) Origen
Estoc

(mg/ml)
Volum per afegir 

a la mostra (µl)

Bax (clon 6A7) BD Pharmingen (556467) Ratolí 0.5 0.5

Bak (clon Ab-1) Oncogene Research (AM03) Ratolí 0.1 2

Caspasa 3 (clon C92–605) BD Pharmingen (559565) Conill 0.5 0.5

Anti-mouse IgG-FITC Sigma (F0257) - >1 1

Anti-rabbit IgG-FITC Sigma (F6005) - >1 1

Taula 7. Anticossos utilitzats per al marcatge intracel·lular de Bax, Bak i caspasa 3.
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5.1. Extracció de proteïnes 

Aquest és un pas previ comú a la immunoprecipitació de proteïnes i al western blot. Un 

cop extretes, les proteïnes es poden conservar a -80ºC. 

 

 Fraccionament subcel·lular 

Per a la separació de les fraccions mitocondrial i citosòlica s’ha utilitzat l’ApoAlert 

Cell Fractionation Kit (Clontech), que ha servit per analitzar l’alliberament del factor 

apoptogènic AIF del mitocondri al citosol. 

 

-Protocol 

S’ha seguit el protocol indicat per la casa comercial. Breument, 50-70x106 cèl·lules 

es resuspenen en Fractionation Buffer Mix (complementat amb inhibidors de 

proteases i DTT (Dithiothreitol)) i s’incuben a 4ºC durant 10 minuts. Seguidament 

s’homogeneïtza la mostra amb una xeringa i agulla 21G (50 cops) i es centrifuga a 

700g durant 10 minuts. El sobrenedant es transfereix a un tub nou i es centrifuga a 

10 000g durant 25 minuts. D’aquí, el pellet correspon a la fracció mitocondrial i el 

sobrenedant a la fracció citosòlica.  

 

 Proteïnes totals 

Les proteïnes totals s’han extret utilitzant el detergent tritó X-100 

(MerckMillipore). 

 

-Protocol 

El pellet es renta amb PBS i es lisa en tampó tritó (20 mM Tris (Tris(hydroxy-

methyl)aminomethane)-HCl pH 7.6, 0.15 M NaCl, 1mM EDTA (Ethylenediamine-

tetraacetic acid), 1% Tritó X-100) complementat amb inhibidors de proteases i 

fosfatases (1 mM PMSF (Phenylmethanesulfonyl fluoride), 2 mM de PHIC I (Sodium 

pyrophosphate decahydrate), 2 mM de PHIC II (Sodium beta-glycerophosphate), 1 mM 

d’ortovanadat de sodi, 10 µg/mL d’aprotinina i 10 µg/mL de leupeptina; Sigma) 

durant 30 minuts a 4ºC, agitant al vòrtex cada 5 minuts aproximadament. De 

forma orientativa, per a línies cel·lulars, un pellet de 10x106 cèl·lules es resuspèn 

en 100 µl de tampó de lisi, i per a cèl·lules primàries, en 30 µl. Les proteïnes s’aïllen 

de la fracció insoluble centrifugant a 16 000g durant 15 minuts a 4ºC, d’on es 

descarta el pellet. 
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 Proteïnes totals per a immunoprecipitació 

Per estudiar les interaccions entre proteïnes, l’extracció de proteïnes i lisi de les 

cèl·lules s’ha fet amb tampó amb detergent CHAPS (Sigma), que és més dèbil que 

el tritó X-100 i preserva les interaccions entre proteïnes. 

 

-Protocol 

El tampó de lisi (1% CHAPS, 100 mM NaCl, 5 mM Na2HPO4 i 2.5 mM EDTA) es 

complementa amb inhibidors de proteases i fosfatases igual que per a l’extracció 

de les proteïnes totals (Materials i mètodes, apartat 5.1 per a proteïnes totals). De 

forma orientativa, un pellet de 15x106 cèl·lules es resuspèn en 500 µL de tampó de 

lisi. Les cèl·lules es lisen durant 30 minuts a 4ºC, agitant al vòrtex cada 5 minuts 

aproximadament, i les proteïnes s’aïllen de la fracció insoluble centrifugant a 16 

000g durant 15 minuts a 4ºC, d’on es descarta el pellet. 

 

5.2. Quantificació de proteïnes: mètode Bradford 

Un cop extretes les proteïnes, els lisats s’han quantificat mitjançant el mètode 

colorimètric de Bradford (Bio-Rad Laboratories). Quan el colorant coomassie s’uneix a 

una proteïna passa de la forma que dóna una coloració marronosa a la blavosa, que pot 

ser detectada a 595 nm de longitud d’ona en un espectrofotòmetre.  

 

-Protocol 

El reactiu de Bradford es dilueix 1:4 (Bradford : Aigua destil·lada) en 1 mL en 

cubetes semi-micro d’1.5 mL (Dasalab). La determinació de la concentració es fa 

mitjançant la preparació d’una recta patró amb 1-20 µg/ml de BSA (Bovine Serum 

Albumin; Sigma), a partir de la qual s’extrapolen els valors de concentració de 

proteïnes de la mostra problema (2 µL).  

 

5.3. Immunoprecipitació de proteïnes 

La immunoprecipitació de proteïnes permet estudiar les interaccions entre proteïnes. 

Aquesta tècnica es basa l’aïllament d’una determinada proteïna, en aquest cas ciclina 

D1, i les que hi interaccionen a través de la formació d’immunocomplexos. Per una 

banda l’anticòs específic interacciona amb la proteïna d’interès i per altra banda, la 

proteïna A/G reconeix els anticossos, mentre que les boletes d’agarosa a les que 

aquesta última està unida, en faciliten la precipitació. Un cop obtinguts aquests 

complexos, les proteïnes que hi són presents poden identificar-se per western blot. 
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-Protocol 

Un cop quantificat el lisat, se’n separen 250 µg i s’enrasa el volum a 200 µL. Les 

possibles interaccions inespecífiques de la mostra es bloquegen amb 30 µL de 

proteïna A unida a boletes d’agarosa (Calbiochem) durant 30 minuts a 4ºC en 

rotació i s’eliminen les boletes per centrifugació a 100g. L’extracte s’incuba tota la 

nit en rotació a 4ºC amb 10 µL de l’anticòs anti-ciclina D1 (Taula 8, DSC6; Cell 

Signaling Technology), que equival aproximadament a 1 µg d’anticòs. Per a la 

immunoprecipitació, s’hi afegeixen 30 µL de proteïna A unida a boletes d’agarosa 

en rotació durant 1 hora a 4ºC. Posteriorment a una centrifugació a 100g, la fracció 

no unida a les boletes (Unbound) es separa de la unida immunoprecipitada (Bound), 

i aquesta última es processa amb tres rentats amb tampó d’extracció CHAPS i un 

amb PBS. A la fracció Bound, un cop descartat el sobrenedant, s’hi afegeixen 40 µL 

de tampó d’extracció per facilitar la càrrega al gel. 

 

5.4. Separació de proteïnes: western blot 

Aquesta tècnica permet separar les proteïnes per pes molecular i identificar-les 

mitjançant immuno-quimioluminescència. 

 

-Protocol 

Per a cada mostra es preparen 30-50 µg de proteïna o 40 µL de la fracció unida 

(Bound) i no unida (Unbound) per al cas de la immunoprecipitació, amb tampó de 

càrrega 1:4 (tampó : mostra). Al tampó de càrrega (400 mM Tris-HCl pH 6.8, 10% 

SDS (Sodium Dodecyl Sulfate), 50% glicerol i 0.1% de blau de bromofenol) se li 

afegeix just abans de preparar-lo amb les mostres, DTT al 25%. Les mostres es 

desnaturalitzen 3 minuts a 100ºC i es carreguen a un gel d’electroforesi 

desnaturalitzant SDS-PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis), que consta d’una 

part superior concentradora de les proteïnes del 3% d’acrilamida i d’una part 

inferior que les separa (10 a 15% d’acrilamida). L’electroforesi es realitza en un 

equip MiniProtean (Bio-Rad Laboratories) amb tampó d’electroforesi (25 mM Tris 

pH 8.3, 200 mM glicina i 0.1% SDS) a 100 V, de forma constant durant 2 hores 

aproximadament. Com a marcador de pes molecular, s’han utilitzat 10 µL del 

Benchmark Prestained Protein Ladder (Life Technologies). Un cop separades les 

proteïnes, es transfereixen a membranes, prèviament activades amb metanol, de 

PVDF (Polyvinylidene fluoride; Immobilon P, Millipore) durant 1 hora a 350 mA 

amb tampó de transferència (25 mM Tris pH 8.3, 200 mM glicina i 20% metanol). 

Les proteïnes, carregades negativament, es transfereixen per corrent elèctric a la 
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Anticòs Casa comercial (referència) Origen
Pes

molecular  
(kDa)

Dilució

Acetil-H3 (Lys 4) Millipore (07-539) Conill 17 1/1500

Acetil-H4 (Lys 12) Millipore (07-595) Conill 10 1/5000

AIF Sigma (A7549) Conill 57 1/5000

Bax (clon N-20) Santa Cruz Biotechnology (sc-1035) Conill 23 1/300

Bcl-2 (clon 100) Santa Cruz Biotechnology (sc-509) Ratolí 26 1/1000

Bcl-XL (clon S-18) Santa Cruz Biotechnology (sc-634) Conill 30 1/100

Bim Calbiochem (202000) Conill 23 1/1000

Bmf (clon 9G10) Enzo Life Sciences (ALX-804-343) Rata 20 1/1000

Ciclina D1 (clon DCS6) Cell Signaling Technology (2926) Ratolí 36 1/1000

COX4* Clontech (630105) Ratolí 17 1/500

ERK (clon K-23) Santa Cruz Biotechnology (sc-94) Conill 44/42 1/500

HDAC1 (clon 10E2) Cell Signaling Technology (5356) Conill 62 1/1000

HDAC2 (clon 3F3) Cell Signaling Technology (5113) Conill 60 1/1000

HDAC3 (clon 7G6C5) Cell Signaling Technology (3949) Conill 49 1/1000

HDAC4 (clon D15C3) Cell Signaling Technology (7628) Conill 140 1/1000

HDAC5 Cell Signaling Technology (2082) Conill 124 1/1000

HDAC6 (clon A01) Abnova (H00010013-A01) Ratolí 131 1/1500

Histona 3 (clon FL-136) Santa Cruz Biotechnology (sc-10809) Conill 15 1/100

Histona 4 (clon F-9) Santa Cruz Biotechnology (sc-25260) Ratolí 11 1/100

Mcl-1 (clon S-19) Santa Cruz Biotechnology (sc-819) Conill 40 1/500

Noxa (clon 114C307.1) Enzo Life Sciences (ALX-804-408) Ratolí 11 1/500

p-eIF4E (Ser209) Cell Signaling Technology (9741) Conill 25 1/1000

p-ERK (Thr202/Tyr204) Santa Cruz Biotechnology (sc-7383) Ratolí 44/42 1/500

p-FAK (Tyr397) Cell Signaling Technology (3283) Conill 125 1/1000

p-família SRC (Tyr416) Cell Signaling Technology (2101) Conill 60 1/1000

p-Lyn (Tyr396) Abcam (ab40660) Conill 60 1/1000

p-S6 (Ser235/236) Cell Signaling Technology (2211) Conill 32 1/1000

p-Syk (Tyr352) Cell Signaling Technology (2701) Conill 70 1/1000

α-tubulina** Sigma (T6074) Ratolí 57 1/5000

β-actina** Sigma (A5441) Ratolí 41 1/5000

β-tubulin (clon TUB 
2.1)**

Sigma (T4026) Ratolí 55 1/200

Mouse IgG-HRP*** Sigma (A9044) - - 1/5000

Rabbit IgG-HRP*** Sigma (A0545) - - 1/5000

Rabbit IgG-HRP*** Cell Signaling Technology (7074) - - 1/1000

Rat IgG-HRP*** Santa Cruz Biotechnology (sc-2956) - - 1/1000

*Control de purificació subcel·lular
**Control de càrrega
***Anticossos secundaris

Taula 8. Anticossos utilitzats per al western blot.

membrana ja que es desplacen cap al pol positiu. La membrana es bloqueja amb el 

5% de llet en pols o 2.5% de PhosphoBlocker (per a la detecció de les formes 
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fosforilades de proteïnes; Cell Biolabs) en TBS-T (20 mM Tris pH 7.5, 150 mM Na 

Cl i 0.1% Tween-20) en agitació durant 1 hora. Després del bloqueig, la membrana 

s’incuba amb l’anticòs primari corresponent normalment tota la nit a 4ºC (Taula 8). 

Després de 3 rentats de 10 minuts amb TBS-T i agitació, s’incuba la membrana amb 

l’anticòs secundari conjugat amb HRP (Horseradish peroxidase) i es repeteixen els 3 

rentats amb TBS-T, seguit d’un rentat final amb TBS. L’activitat peroxidasa es 

detecta mitjançant el revelat amb el sistema de detecció quimio-luminescent ECL 

(Thermo Scientific) acoblat amb un aparell de captura mini-LAS 4000 (Fujifilm). La 

quantificació relativa dels nivells de proteïna es realitza mitjançant l’anàlisi 

densitomètrica amb el programa Image Gauge (Fujifilm).  

 

6. IMMUNOFLUORESCÈNCIA 

 

En les cèl·lules viables, la localització de les proteïnes apoptogèniques és mitocondrial, 

i la imatge del seu marcatge per immunofluorescència segueix un patró puntejat. 

Aquest patró es difumina quan les cèl·lules reben un estímul apoptòtic, fet que indica 

l’alliberament citosòlic d’aquests factors. 

 

-Protocol 

Els cobreobjectes es tracten amb 0.1% poli-L-Lysine (Sigma) durant 30 minuts per 

tal de permetre l’adhesió de les cèl·lules, es renten amb aigua i es deixen assecar. 

Les cèl·lules (1x106) es renten amb PBS i es fixen amb 250 µL de paraformaldehid 

4% en PBS durant 15 minuts a 4ºC. Després d’un rentat amb PBS, les cèl·lules 

s’adhereixen als cobreobjectes en una placa de 24 pous mitjançant centrifugació a 

800g i incubació tota la nit a 4ºC. Seguidament es permeabilitzen amb 100 µL de 

0.1% saponina-10% FBS en PBS durant 10 minuts. L’anticòs anti-AIF (Taula 8; 

Sigma) es dilueix 1/100 en aquesta mateixa solució i s’incuba durant 30 minuts 

amb la mostra. Els cobreobjectes es renten tres vegades amb el tampó 0.1% 

saponina-10% FBS en PBS, i les cèl·lules s’incuben amb l’anticòs secundari anti-

rabbit-FITC (Taula 7; Sigma) en una dilució 1/150 durant 30 minuts en foscor. Les 

mostres es renten 3 cops més amb tampó de permeabilització i finalment amb PBS. 

Els cobreobjectes es deixen assecar lleugerament, es munten amb 4 µL de medi de 

muntatge Fluoroshield with DAPI (4,6 diamidino-2-fenilindol; Sigma) i es fixen amb 

laca d’ungles al portaobjectes. La preparació es deixa assecar tota la nit a 4ºC i es 

visualitza en un microscopi Eclipse 50i (Nikon) amb l’objectiu d’oli d’immersió 

100x/1.30 NA, i el programa Isis Imaging System v5.3 (MetaSystems GmbH).  
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7. ANÀLISI DE L’EXPRESSIÓ GÈNICA 

 

L’expressió d’un determinat gen es pot estudiar mitjançant la quantificació del seu 

mRNA. Aquesta tècnica consisteix en l’aïllament de l’RNA de la cèl·lula, la 

retrotranscripció d’aquest RNA a cDNA i finalment la quantificació específica per PCR 

quantitativa del gen en concret. 

 

7.1. Extracció d’RNA 

L’extracció d’RNA s’ha realitzat amb el reactiu TRIzol (Life Technologies), una solució 

monofàsica que conté fenol, isotiocianat de guanidina i altres components que faciliten 

l’aïllament de l’RNA. A més, manté la seva integritat durant l’homogeneïtzació de la 

mostra gràcies a la seva inhibició de l’activitat RNasa. L’addició de cloroform seguit 

d’una centrifugació separa la solució en una fase orgànica inferior, que conté DNA i 

proteïnes, i una d’aquosa superior, que conté l’RNA. Un cop recollida aquesta última 

fase, l’RNA es precipita amb isopropanol, es renta amb etanol i finalment es resuspèn 

en aigua tractada amb l’inhibidor de RNases DEPC (Diethylpyrocarbonate) per guardar-

se a -80ºC. 

 

-Protocol 

Després d’un rentat amb PBS, el pellet (5x106 cèl·lules) es resuspèn amb 0.5 mL de 

TRIzol (Life Technologies), la mostra s’homogeneïtza amb una xeringa i agulla 

21G unes 20 vegades i es deixa reposar 5 minuts. S’hi afegeixen 100 µL de 

cloroform, es barreja enèrgicament durant uns 15 segons i es deixa reposar 5 

minuts més. La mostra es centrifuga a 12 100g durant 10 minuts a 4ºC i es recupera 

la fase aquosa superior. L’isopropanol s’hi afegeix llavors en proporció 1:1, es 

barreja i es deixa reposar 10 minuts a temperatura ambient. L’RNA es precipita 

amb una centrifugació a 12 100g durant 10 minuts a 4ºC. El sobrenedant es 

descarta i el pellet es renta dues vegades amb etanol 75% centrifugant a 7 500g 

durant 5 minuts a 4ºC. Es decanta el sobrenedant i es deixa assecar l’etanol durant 

uns 30 minuts aproximadament, i es dissol el pellet en uns 20 µL d’aigua tractada 

amb DEPC (Life Technologies). La quantificació de l’RNA es fa amb el programa 

ND-1000 v3.7 en un espectrofotòmetre NanoDrop ND-1000 (NanoDrop 

Technologies) a 260-280 nm de longitud d’ona. El relatiu 260/280 indica puresa de 

l’RNA quant més proper a 2 – si no hi ha presència de DNA, proteïnes, fenols o 

altres contaminants – , mentre que el relatiu 260/230 indica la puresa dels àcids 

nucleics i ha de ser superior a 1.8 si no hi ha restes de sals i altres contaminants. 
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7.2. Retrotranscripció a cDNA 

La retrotranscripció es basa en la obtenció de DNA a partir d’RNA per tal de permetre 

la posterior amplificació per PCR. La retrotranscripció consisteix en utilització d’una 

barreja a l’atzar de primers hexanucleòtids i de la transcriptasa inversa M-MLV 

(Moloney Murine Leukemia Virus). El cDNA pot conservar-se a -20ºC. 

 

-Protocol 

En condicions estèrils, es prepara 1 µg d’RNA (mostra) en un volum final de 19 µL 

amb aigua tractada amb DEPC. Després d’un primer pas de desnaturalització a 

65ºC durant 5 minuts, les mostres es transfereixen ràpidament en gel i se’ls 

afegeixen 21 µL de la barreja (mix) que conté la resta de components per a la 

reacció:  

 

Mix:  

 8 µL tampó 5x (250 mM Tris-HCl pH 8.3, 375 mM KCl, 15 mM MgCl2; Life 

Technologies) 

 0.4 µL DTT (0.1 M; Life Technologies) 

 1.6 µL dNTPs (25 mM; GE Healthcare) 

 1.2 µL hexanucleòtids pdN6 (10x; Roche) 

 1.5 µL retrotranscriptasa M-MLV (200 U/µL; Life Technologies) 

 0.75 µL RNasin inhibidors de RNases (40 U/µL; Promega) 

 7.55 µL aigua DEPC 

21 µL 

 

La reacció de retrotranscripció (40 µL finals) té lloc en les següents condicions: 

37ºC 80 minuts 

65ºC 10 minuts (inactivació de la polimerasa) 

4ºC ∞ 

 

7.3. PCR quantitativa a temps real (real-time PCR; RT-qPCR) 

La PCR quantitativa a temps real s’utilitza per amplificar i quantificar simultàniament 

una molècula de DNA determinada. L’expressió dels gens estudiats durant aquesta tesi 

s’ha analitzat mitjançant assajos pre-dissenyats que segueixen la tecnologia TaqMan 

(TaqMan Gene Expression Assay; Life Technologies; Taula 9). Els assajos d’expressió 

gènica TaqMan consisteixen en un parell de primers, i una sonda amb un fluorocrom 

FAM/VIC (reporter) a l’extrem 5’ i un capturador no-fluorescent de l’emissió (quencher) 
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a 3’. Quan la sonda està intacta, la 

proximitat del quencher impedeix que el 

reporter emeti fluorescència, però si la 

seqüència del gen diana hi és present, la 

sonda s’hi acobla a la regió entre els 

primers i és degradada per l’activitat 5’-

exonucleasa de la Taq polimerasa 

durant la fase d’extensió. Això permet 

la separació del reporter respecte del 

quencher, que resulta en l’emissió de 

fluorescència (Figura 23A). La intensitat 

de la fluorescència és proporcional a la 

quantitat de DNA amplificat en cada cicle de PCR. Durant la fase exponencial de la 

reacció, l’aparell calcula dos valors: el threshold – nivell de detecció al qual la reacció 

arriba a una intensitat de fluorescència determinada – i la Ct (Cycle threshold) – el cicle 

de la PCR en el qual la mostra arriba al threshold. El valor de Ct permet la quantificació, 

de forma que quan més baix és Ct, més còpies de DNA del gen estudiat hi havia a la 

mostra. La quantitat pot ser determinada en nombre absolut de còpies o bé 

normalitzada en relació a l’expressió d’un gen concret. Per a l’anàlisi dels resultats, s’ha 

utilitzat el mètode comparatiu ΔΔCt mitjançant el programa SDS v2.3 o StepOne (Life 

POLIMERITZACIÓ

Forward
primer

Reverse
primer

3’

5’

5’

3’

5’ 3’

5’

SondaR Q

DEGRADACIÓ

3’

5’

5’

3’

5’ 3’

5’

R

Q

A B

Cicle

Gràfic d’amplificació

ΔCt
mostra calibradora

Gen A mostra 
calibradora

Th. gen A Th. gen B

Gen A mostra
estudiada

Gen B mostra 
calibradora

Gen B mostra
estudiada

ΔCt
mostra estudiadaΔΔCt

Cicle

Gràfic d’amplificació

Figura 23 | PCR quantitativa. A | Sistema de treball de la tecnologia TaqMan. Quan la Taq polimerasa

s’aproxima a la sonda, la degrada i allibera el fluorocrom (R), que emet fluorescència, del seu capturador

(Q). R, reporter; Q, quencher. B | Mètode ΔΔCt. ΔCt és la diferència de Ct (cicle de la PCR per a un

determinat threshold, llindar de fluorescència) entre el gen estudiat (A) i el gen endogen (B). La diferència

entre ΔCt de la mostra d’estudi i ΔCt de la mostra calibradora és ΔΔCt. ΔRn, increment de fluorescència; Th.,

threshold.

Assaig (referència) Símbol del gen Gen/Producte

Hs00197982_m1 BCL2L11 Bim

Hs00372937_m1 BMF Bmf

Hs00234142_m1 CCL3 CCL3

Hs99999148_m1 CCL4 CCL4

Hs00765553_m1 CCND1 Ciclina D1

Hs01597588_m1 CDKN1B p27

Hs00172036_m1 MCL1 Mcl-1

Hs01032443_m1 MKI67 Ki67

Hs00560402_m1 PMAIP1 Noxa

4326315E ACTBL2 β-actina

4326320E GUSB β-Glucuronidasa

Taula 9. Assajos TaqMan (Life Technologies)

utilitzats en aquesta tesi.
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Technologies). El valor ΔΔCt es basa en ΔCt, que és la diferència de Ct entre el gen 

estudiat i el gen endogen – gen que no varia entre mostres, com ara la β-ACTINA i la β-

GLUCURONIDASA. La diferència entre ΔCt de la mostra d’estudi i ΔCt de la mostra 

calibradora – aquella que es considera la mostra o valor de referència, sovint el control 

– dóna el valor final de ΔΔCt (Figura 23B). Els nivells d’expressió del mRNA es donen 

en unitats arbitràries, essent 1 la mostra calibradora.  

 

-Protocol 

La reacció de qPCR es prepara en plaques de 96 pouets MicroAmp Fast (Life 

Technologies) i en condicions estèrils. Es prepara una barreja (mix) amb l’assaig 

TaqMan per al gen d’estudi i una altra per al gen endogen (Taula 9), tenint en 

compte el nombre de mostres per duplicat i un control negatiu per mix. Es 

reparteixen 18 µL de la mix per pouet i s’hi afegeixen 2 µL de cDNA mostra.  

 

Mix:  

10 µL TaqMan Universal/Fast Universal PCR Master Mix (2x; Life Technologies) 

1 µL TaqMan Gene Expression Assay (20x; Life Technologies) 

7µL aigua estèril 

+ 2 µL cDNA mostra 

20 µL 

 

La reacció es realitza en un aparell ABI Prism Fast 7900HT o Step-One Plus (Life 

Technologies) amb les següents condicions segons la Master Mix emprada: 

 

50ºC 2 minuts 

95ºC 10 minuts (activació de la polimerasa) 

 40 cicles  95ºC 15 segons (desnaturalització) 

 60ºC 1 minut (alineament i elongació) 

95ºC 20 segons (activació de la polimerasa) 

 40 cicles  95ºC 1 segon (desnaturalització) 

 60ºC 20 segons (alineament i elongació) 

 

8. ASSAIG D’ACTIVITAT DESACETILASA (HDAC) 

 

La quantificació de l’activitat HDAC s’ha dut a terme mitjançant l’HDAC Assay Kit 

(Colorimetric Detection; Millipore). L’assaig consta de dos passos i es realitza en una 

placa de 96 pouets. En el primer pas, les mostres s’incuben amb el substrat, l’activitat 

 TaqMan 

Universal 

Master Mix 

TaqMan Fast 

Universal 

Master Mix 
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HDAC de les mostres desacetila el substrat colorimètric. L’addició subseqüent de la 

solució activadora, allibera selectivament la molècula colorimètrica (p-nitroanilide) del 

substrat que ha estat desacetilat però no del que no ho ha estat. 

 

-Protocol 

Els pellets es lisen en tampó RIPA (Radio-immunoprecipitation assay; Sigma) per 

conservar l’activitat enzimàtica, complementat amb inhibidors de proteases i 

fosfatases igual que prèviament (Materials i mètodes, apartat 5.1 per a proteïnes 

totals) durant 5 minuts a 4ºC. De forma orientativa, per a línies cel·lulars, un pellet 

de 10x106 cèl·lules es resuspèn en 80 µl de tampó de lisi, i per a cèl·lules primàries, 

en 20 µl. Les proteïnes s’aïllen de la fracció insoluble centrifugant a 16 000g durant 

10 minuts a 4ºC, d’on es descarta el pellet. Els extractes es quantifiquen mitjançant 

el mètode de Bradford (Materials i mètodes, apartat 5.2 mètode de Bradford), se’n 

separen 40-70 µg de proteïna total i s’enrasen amb tampó de lisi en un volum de 20 

µL. A continuació, s’han seguit les instruccions del fabricant. Breument, 20 µL de 

les mostres es dilueixen amb 10 µL de tampó HDAC en cada pouet. La placa 

s’escalfa fins a 37ºC i s’hi afegeixen 10 µL de substrat. En paral·lel es prepara la 

recta patró amb dilucions successives de substrat desacetilat. La placa s’incuba a 

37ºC durant 1 hora, s’hi afegeixen 20 µL de solució activadora durant 20 minuts i 

es llegeix l’absorbància a 415 nm en un espectrofotòmetre. L’activitat basal de les 

mostres s’ha referit als valors de l’extracte nuclear de HeLa, mentre que el 

percentatge d’inhibició amb el tractament s’ha comparat amb els controls no 

tractats. 

 

9. IMMUNOPRECIPITACIÓ DE CROMATINA (ChIP) 

 

La immunoprecipitació de cromatina és una tècnica que permet estudiar les proteïnes 

que interaccionen amb regions concretes del DNA. La metodologia consisteix en un 

primer pas de fixació de les proteïnes amb el DNA (cross-linking) seguit d’un pas de 

trencament de la cromatina en fragments petits entre 0.2 i 1 kb aproximadament. La 

preparació de cromatina s’immunoprecipita llavors amb anticossos específics contra la 

proteïna d’interès. Després de la immunoprecipitació, el DNA es purifica i s’analitza 

per PCR quantitativa amb primers específics de les regions gèniques d’interès (Figura 

24). En aquest cas, la immunoprecipitació de cromatina s’ha realitzat mitjançant el 

Acetyl-Histone H4 Immunoprecipitation (ChIP) Assay Kit (Referència 17-229; Millipore). 

S’ha estudiat l’estat d’acetilació de la histona H4 (anticòs anti-histona H4 acetilada) en 
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les regions promotores dels gens de les proteïnes pro-apoptòtiques BH3-only, BMF,BIM 

i NOXA (primers específics per als seus promotors). 

 

9.1. Fixació i fragmentació de la cromatina 

Els extractes de cromatina s’obtenen després de la fixació amb formaldehid, lisi de les 

cèl·lules amb SDS i fragmentació de la cromatina per sonicació. 

 

-Protocol 

Les cèl·lules (2-6x106) es dilueixen a 0.5x106 cèl·lules/mL i es fixen afegint 0.5% de 

formaldehid al cultiu durant 10 minuts a 37ºC. Es renten dues vegades amb PBS a 

4ºC i el pellet es resuspèn en 400 µL de SDS Lysis Buffer (50 mM Tris-HCl pH 8.1, 

10 mM EDTA, 1% SDS) complementat amb 1 mM PMSF, 10 µg/mL d’aprotinina i 

1 µg/mL de pepstatina A (Sigma). La mostra s’incuba durant 10 minuts en gel i es 

fragmenta la cromatina amb un pas de sonicació en un Branson Sonifier 250 (Duty 

Cycle 20%, Power 2; Branson Ultrasonics) de 15 polsos de 20 segons, deixant 

reposar la mostra durant 1 minut en gel entre polsos. El lisat es centrifuga a 15 

700g durant 10 minuts a 4ºC. El sobrenedant es transfereix a un tub nou i es 

quantifica el DNA a l’espectrofotòmetre NanoDrop ND-1000.  

 

9.2. Immunoprecipitació de cromatina 

Els extractes de cromatina s’incuben amb anticossos específics contra la proteïna 

d’interès i es precipita amb proteïna A unida a boletes d’agarosa. 

 

Cross-linking Sonicació Immunoprecipitació

Anticòs anti-histona 
H4 acetilada

Purificació del 
DNA

PCR 
quantitativa

Primers específics
de les regions 

promotores de 
BMF, BIM i NOXA

5’

Cicle

Gràficd’amplificació

Cromatina

Grup acetil

Figura 24 | Procediment de la immunoprecipitació de cromatina (ChIP). Les cèl·lules es fixen (cross-

linking) i la cromatina es fragmenta amb sonicació. Les histones H4 acetilades s’aïllen mitjançant

anticossos específics units a boletes d’agarosa, el DNA es purifica i s’analitza per PCR quantitativa amb

primers específics per a les regions del DNA d’interès.
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-Protocol 

Dels extractes de cromatina, se’n guarden 10-12 µg de DNA com a mostra abans 

d’immunoprecipitar (Input) i se’n separen 30-40 µg per a la immunoprecipitació, 

que s’enrasen amb SDS Lysis Buffer fins a 200 µL finals. L’extracte es dilueix 1/10 

amb 1.8 mL de ChIP Dilution Buffer (16.7 mM Tris-HCl pH 8.1, 167 mM NaCl, 1.2 

mM EDTA, 0.01% SDS, 1.1% Tritó X-100) complementat amb inhibidors de 

proteases igual que prèviament (Materials i mètodes, apartat 9.1 fixació i 

fragmentació de la cromatina). La mostra es bloqueja amb 80 µL de Protein A-

Agarose durant 30 minuts en rotació a 4ºC i es recupera el sobrenedant amb una 

centrifugació a 100 g durant 2 minuts. L’extracte s’incuba amb 9 µL d’anticòs Anti-

acetyl-Histone H4 (Referència 06-866, Millipore) durant tota la nit en rotació a 4ºC, 

excepte el control negatiu, on no s’hi afegeix l’anticòs. Els complexos antigen-

anticòs s’immunoprecipiten amb 60 µL de Protein A-Agarose durant 1 hora en 

rotació a 4ºC i centrifugant a 100g durant 2 minuts. Seguidament, 

l’immunoprecipitat es renta durant 3 minuts en rotació a 4ºC i de forma seqüencial 

amb els següents tampons: 1 mL Low Salt Immune Complex Wash Buffer (20 mM 

Tris-HCl pH 8.1, 150 mM NaCl, 2 mM EDTA, 0.1% SDS, 1% Tritó X-100), 1 mL 

High Salt Immune Complex Wash Buffer (20 mM Tris-HCl pH 8.1, 500 mM NaCl, 2 

mM EDTA, 0.1% SDS, 1% Tritó X-100), 1 mL LiCl Immune Complex Wash Buffer (10 

mM Tris-HCl pH 8.1, 250 mM LiCl, 1 mM EDTA, 1% NP40, 1% desoxicolat) i dues 

vegades amb 1 mL TE Buffer (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1 mM EDTA). 

L’immunoprecipitat s’incuba amb 250 µL de tampó d’elució (0.1 M NaHCO3, 1% 

SDS) durant 15 minuts en rotació a temperatura ambient, es recupera el 

sobrenedant i es torna processar l’immunoprecipitat de la mateixa forma. Les 

fraccions eluïdes es combinen i s’hi afegeixen 20 µL de NaCl (5 M) per tal de 

revertir el cross-linking a 65ºC durant 4 hores. El mateix procediment s’aplica a 

l’Input amb la proporció de NaCl corresponent. 

 

9.3. Purificació i extracció del DNA 

El DNA immunoprecipitat s’extreu amb el mètode fenol/cloroform i es precipita amb 

etanol. 

 

-Protocol 

Per tal de purificar el DNA, les mostres s’incuben durant 1 hora a 45ºC amb 10 µL 

d’EDTA (0.5 M), 20 µL Tris HCl pH 6.5 (1 M) i 2 µL de proteïnasa K (10 mg/ml), el 

mateix procediment s’aplica a l’Input amb les proporcions corresponents. Després, 
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s’hi afegeix un volum igual (1:1) de fenol:cloroform:alcohol isoamílic (25:24:1; Life 

Technologies), s’agita la mostra i es centrifuga a 15 700 g durant 2 minuts a 4ºC. Es 

recupera la fase aquosa superior i s’hi afegeix un volum igual (1:1) de 

cloroform:alcohol isoamílic (24:1; Life Technologies), es barreja i es centrifuga a 15 

700 g durant 2 minuts a 4ºC. La fase aquosa superior es recupera i s’hi afegeix un 

volum d’acetat de sodi (3 M, pH 5.2, Life Technologies) corresponent a 1/10 del 

volum recuperat, i 2.5 volums d’etanol 100% (Panreac) a 4ºC. La barreja s’agita i es 

deixa reposar 20 minuts a -20ºC. El DNA es precipita amb una centrifugació a 15 

700g durant 15 minuts a 4ºC i es renta dues vegades amb 0.5 mL d’etanol 70% 

centrifugant 5 minuts. El pellet es deixa assecar uns 30 minuts i es resuspèn en 20 

µL d’AE Buffer (10 mM Tris-HCl pH 9, 0.5 mM EDTA; Qiagen).  

 

9.4. PCR quantitativa amb primers específics 

El DNA s’analitza per PCR quantitativa amb primers específics per a les regions 

gèniques d’interès. 

 

-Protocol 

La PCR quantitativa es realitza en plaques de 96 pouets MicroAmp Fast (Life 

Technologies) i en condicions estèrils. Es preparen tres barreges (mix) cadascuna 

amb els primers específics per a les regions promotores dels gens de BMF, NOXA o 

BIM (IZASA) per a l’anàlisi de les fraccions immunoprecipitades, i una altra pel 

gen endogen (RNASE P; Life Technologies) per a quantificar l’Input (Taula 10), 

tenint en compte el nombre de mostres per duplicat i un control negatiu per mix. 

Es reparteixen 18 µL de la mix per pouet i s’hi afegeixen 2 µL de DNA mostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mix per a l’immunoprecipitat:  

10 µL SyBr Green PCR Master Mix (2x; Life Technologies) 

0.55 µL primer forward específic per a cada gen (18 µM; IZASA) 

Casa comercial 
(referència)

Seqüència Gen

IZASA
Forward: 5’-TTCCATGGGAAGGTTCGTACA-3’
Reverse: 5’-ACTGACCAATGGCGAGTGAAG-3’

Promotor BMF

IZASA
Forward: 5’-CTGGTCTGCAGTTTGTTGGA-3’
Reverse: 5’-GGTGGCTGCAAGAATCAAGT-3’

Promotor BIM

IZASA
Forward: 5’-CTGGCTGGCACCAGGGCTTC-3’
Reverse: 5’-TGGCGGGAGGGGAAGGGTTT-3’

Promotor NOXA

Life Technologies
(4316844)

Predissenyada RNASE P

Taula 10. Primers utilitzats per a ChIP en aquesta tesi.
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0.55 µL primer reverse específic per a cada gen (18 µM; IZASA) 

6.9 µL aigua estèril 

+ 2 µL DNA mostra 

20 µL 

 

Mix per a l’Input:  

10 µL TaqMan Universal PCR Master Mix (2x; Life Technologies) 

1 µL TaqMan RNase P (20x; Life Technologies) 

7µL aigua estèril 

+ 2 µL DNA mostra 

20 µL 

 

La reacció es realitza en un aparell ABI Prism Fast 7900HT (Life Technologies) amb 

les següents condicions: 

 

50ºC 2 minuts 

95ºC 10 minuts (activació de la polimerasa) 

 40 cicles  95ºC 15 segons (desnaturalització) 

 60ºC 1 minut (alineament i elongació) 

 

La detecció de la fluorescència és deguda a la sonda TaqMan en el cas de la RNASE 

P, i emesa pel SyBr Green en el cas de la resta de gens. El SyBr Green és un 

fluorocrom que emet fluorescència en presència de DNA de doble cadena, que 

s’acumula amb els cicles d’amplificació. La quantitat relativa de DNA s’ha 

determinat mitjançant el mètode ΔΔCt utilitzant el valor d’RNASE P de l’Input com 

a endogen. Els nivells d’acetilació s’han donat en unitats arbitràries utilitzant com 

a calibrador la condició control no tractada.  

 

10. SILENCIAMENT GÈNIC 

 

La implicació funcional d’una proteïna en un procés determinat es pot avaluar a través 

del seu silenciament gènic. Una metodologia de silenciament gènic és la transfecció per 

electroporació amb siRNA. 

 

-Protocol 

Les cèl·lules es cultiven el dia abans sense antibiòtic a 0.5x106 cèl·lules/mL. A 

continuació, les cèl·lules (5x106) es renten amb 1 mL de medi sense antibiòtic ni 
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FBS i el pellet es resuspèn en 100 µL de solució de transfecció Ingenio 

Electroporation Solution (Mirus). A la suspensió cel·lular s’hi afegeix el volum de 

siRNA o de combinació de siRNAs corresponent (Taula 11) a 3-10 µM i es 

traspassa a una cubeta Ingenio Cuvettes 0.2 cm (Mirus). La cubeta es col·loca a 

l’aparell Nucleofector II (Lonza) i s’electroporen les cèl·lules amb els programes 

M-013 i A-032 (per a les línies cel·lulars JEKO-1 i REC-1 respectivament). 

Seguidament s’hi afegeixen 0.5 mL de medi preescalfat a 37ºC, es recullen les 

cèl·lules amb les pipetes Ingenio Cell Droppers (Mirus) i es transfereixen a una placa 

de cultiu a 3x106 cèl·lules/mL durant 3 hores. Finalment, les cèl·lules es dilueixen a 

1x106 cèl·lules/mL i es cultiven 3 hores més abans de l’addició del fàrmac o bé tota 

la nit abans de l’experiment.  

 

11. CO-CULTIU AMB L’ESTROMA 

 

Una de les metodologies per simular ‘in vitro’ el microambient on es troben les cèl·lules 

tumorals ‘in vivo’, és el co-cultiu de les cèl·lules tumorals amb línies cel·lulars humanes 

derivades de moll d’os i gangli. En aquesta tesi s’han utilitzat dues línies cel·lulars 

adherents per a aquesta finalitat, la HS-5 (ATCC) – línia cel·lular estromal derivada de 

moll d’os humà – i la HK proporcionada pel Dr YS Choi306 – línia cel·lular tipus cèl·lula 

dendrítica fol·licular humana. 

Gen silenciat Casa comercial (referència) Seqüència (sentit/anti-sentit)
Volum
(µL)*

BMF

Life Technologies (s40385) Silencer Select siRNA predissenyat 2.5

Life Technologies (s40386) Silencer Select siRNA predissenyat 2.5

Life Technologies (s40387) Silencer Select siRNA predissenyat 2.5

Qiagen
5’-AGGUGUCAUGCUGCCUUGUTT-3’
5’-ACAAGGCAGCAUGACACCUTT-3’

2.5

BIM

Life Technologies (s19474) Silencer Select siRNA predissenyat 3

Life Technologies (s195012) Silencer Select siRNA predissenyat 3

Life Technologies (s223065) Silencer Select siRNA predissenyat 3

NOXA

Life Technologies (s10708) Silencer Select siRNA predissenyat 3

Life Technologies (s10709) Silencer Select siRNA predissenyat 3

Life Technologies (s10710) Silencer Select siRNA predissenyat 3

FAK Life Technologies (s11485) Silencer Select siRNA predissenyat 5

Scramble siRNA
(control negatiu)

Life Technologies (4390847) Silencer Select siRNA predissenyat 3-5

*Tots els estocs estan a 100 µM.

Taula 11. siRNA utilitzats per a la transfecció en aquesta tesi.
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-Protocol 

Les HS-5 es cultiven en DMEM i les HK en IMDM (Iscove’s Modified Dulbecco’s 

Medium; Life Technologies) complementat de la mateixa manera que per a les 

línies cel·lulars de MCL (Materials i mètodes, apartat 1 línies cel·lulars). 

Prèviament a l’experiment, les HS-5 i HK – en un flascó de 25 cm3 – es tripsinitzen 

amb 7 mL de 0.05% tripsina-EDTA (Life Technologies) durant 3-5 minuts, es para 

la reacció amb 15 mL de medi de cultiu i es centrifuguen 5 minuts a 400g. Les 

cèl·lules es resuspenen a 1x105 cèl·lules/mL per a les HK i a 2x105 cèl·lules/mL per 

a les HS-5, es reparteix 1 mL de la suspensió en pous d’una placa de cultiu de 24 

pous i s’incuben tota la nit. Després de confirmar la confluència del cultiu estromal 

(aproximadament del 80%), el medi de cultiu s’elimina i s’hi afegeixen 500 µL 

d’una suspensió de cèl·lules primàries a 1x106 cèl·lules/mL en RPMI 1640 (relació 

línia estromal:cèl·lules primàries 1:5 i 2:5 per a les HK i les HS-5 respectivament). 

El co-cultiu s’incuba durant dues hores prèvies a l’addició dels fàrmacs, i 

l’experiment es recull resuspenent les cèl·lules primàries amb precaució de no 

alterar la capa estromal adherida a la placa. 

 

12. ESTIMULACIÓ DEL RECEPTOR DE CÈL·LULES B (BCR) 

 

Per tal d’estudiar els esdeveniments implicats en l’activació de la cascada de 

senyalització seqüencial del BCR, s’ha estimulat el BCR (IgM generalment) amb 

anticossos anti-IgM. Aquest procés consisteix en un primer pas d’starving per tal 

d’inhibir altres vies que podrien interferir amb el senyal, seguit de l’estimulació a 4ºC i 

incubació a 37ºC. 

 

-Protocol 

Les cèl·lules primàries es renten dues vegades amb RPMI 1640 sense FBS. El pellet 

es resuspèn a 1x107 cèl·lules/mL en aquest mateix medi i s’incuben les cèl·lules 

durant 1.5-2 hores (starving) a 37ºC. Després, les cèl·lules es passen a 4ºC i es fan 

reaccionar amb 25 µg/mL d’anticòs anti-IgM biotinilat o no (Jackson 

Immunoresearch Laboratories) durant 20-30 minuts. En el cas de l’anti-IgM 

biotinilat, el següent pas consisteix en l’addició de 10 µg/mL d’estreptavidina 

(Jackson Immunoresearch Laboratories) durant 30 minuts a 4ºC. Aquest pas és 

opcional i serveix per a augmentar el senyal transduït pel BCR. Finalment, les 

cèl·lules es transfereixen a 37ºC durant 30 minuts per als experiments següents. En 
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els casos indicats, el sorafenib s’ha incubat amb les cèl·lules durant 1-1.5 hores 

prèviament a l’addició d’anti-IgM. 

 

13. ASSAJOS DE MIGRACIÓ 

 

La migració cel·lular es pot estudiar mitjançant la quantificació de les cèl·lules 

migratòries cap a un estímul determinat, i el grau de polimerització dels filaments 

d’actina, implicats en la migració.  

 

13.1. Quantificació de la migració 

La migració cap a una determinada citocina es pot estudiar i quantificar amb un 

sistema transwell acoblat al comptatge per citometria de flux. Aquest procés consisteix 

en un primer pas d’starving per tal d’inhibir altres vies que podrien interferir-hi, seguit 

d’una incubació de les cèl·lules en el sistema transwell, que separa dos ambients 

diferents a través d’una membrana amb un porus de mida determinada, on la citocina 

(CXCL12) es situa a l’inferior i les cèl·lules al superior (Figura 25). Finalment, es 

procedeix al recompte de les cèl·lules que han migrat cap al compartiment inferior.  

 

 

-Protocol 

Les cèl·lules primàries es renten dues vegades amb RPMI 1640 sense FBS. El pellet 

es resuspèn a 1x107 cèl·lules/mL en aquest mateix medi i s’incuben les cèl·lules 

durant 1.5-2 hores (starving) a 37ºC. Després, les cèl·lules es dilueixen a 5x106 

cèl·lules/mL en 0.5% de BSA en RPMI 1640 i s’incuben amb el fàrmac durant 1.5-2 

hores. Passat aquest temps, 100 µL de la suspensió cel·lular es traspassen a la 

cambra superior de l’inserit Transwell culture polycarbonate insert (6.5 mm diàmetre, 

Figura 25 | Muntatge del sistema transwell. El pouet queda dividit en dues cambres separades

per una membrana porosa. A la superior s’hi dipositen les cèl·lules, mentre que la citocina

(CXCL12) es col·loca a la inferior.

Membrana CXCL12

Cèl·lules

Cambra inferior

Cambra superior
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5 µm mida de porus; Corning). Els inserits es transfereixen prèviament a plaques 

de cultiu de 24 pous que contenen 600 µL de 0.5% de BSA en RPMI 1640 amb o 

sense 200 ng/mL de la citocina recombinant humana CXCL12 (Peprotech). 

Després de 4 hores d’incubació a 37ºC, es recullen 100 µL de la cambra inferior per 

triplicat i es compten per citometria de flux (FACScan) durant 1 minut a flux 

constant. En els casos indicats, les cèl·lules s’estimulen amb anti-IgM durant 20 

minuts a 4ºC (Materials i mètodes, apartat 12 estimulació del BCR) després de la 

incubació amb el fàrmac. La migració es representa o bé referida a la migració 

basal de les cèl·lules en absència de CXCL12, o amb l’índex de migració (nombre 

de cèl·lules en la cambra inferior en presència de CXCL12/nombre de cèl·lules a la 

cambra inferior en absència de CXCL12). 

 

13.2. Polimerització d’actina 

La polimerització d’actina també es pot quantificar per citometria de flux mitjançant la 

fixació i marcatge de les cèl·lules amb fal·loïdina, una molècula que s’uneix entre les 

subunitats dels filaments d’actina polimeritzats, mentre que no s’uneix a les formes 

monomèriques. 

 

-Protocol 

Les cèl·lules es renten dues vegades amb RPMI 1640 sense FBS. El pellet es 

resuspèn a 1x107 cèl·lules/mL en aquest mateix medi i s’incuben les cèl·lules 

durant 1.5 hores (starving) a 37ºC. Després, es dilueixen a 0.7 o 2x106 cèl·lules/mL 

(línies cel·lulars i cèl·lules primàries respectivament) en 0.5% de BSA en RPMI 

1640 i s’incuben amb el fàrmac durant 1.5 hores. Es recullen 400 µL de la suspensió 

cel·lular a temps 0 segons i es traspassen ràpidament en un tub de citometria de 

polipropilè de 5 mL (Falcon) que conté 100 µL de la solució de fixació, 

permeabilització i marcatge (2.5 o 12.5 ng/mL de fal·loïdina-TRITC (Tetramethyl 

Rhodamine Iso-Thiocyanat) per a cèl·lules primàries i línies cel·lulars 

respectivament, 2.5 mg/mL de L-α-lisofosfatidilcolina (Sigma) i 5% de 

paraformaldehid (Aname)). El cultiu s’estimula amb 200 ng/mL de CXCL12 a 37ºC 

i es recullen 100 µL de la suspensió cel·lular a temps 15, 60, 120 i 300 segons, que es 

processen igual que la mostra del temps 0. 

Les cèl·lules es marquen durant 20 minuts a 37ºC i es renten amb PBS. La 

fluorescència es mesura en el citòmetre acústic Attune (Life Technologies) i els 

resultats es relativitzen a la fluorescència mitjana de la mostra abans de l’addició 

de CXCL12 (temps 0). 
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14. ANÀLISIS ESTADÍSTIQUES 

 

Els resultats experimentals d’aquesta tesi representen la mitjana ± la desviació 

estàndard (SD; Standard Deviation) de triplicats, o bé mitjana ± error estàndard de la 

mitjana (SEM; Standard Error of the Mean) de varis casos primaris. Totes les anàlisis 

estadístiques s’han realitzat amb el programa GraphPad Prism 4.0 (GraphPad Software 

Inc.). La comparació de mitjanes entre grups de mostres s’ha avaluat mitjançant el test t 

no-paramètric de Mann-Whitney o el test t de dades aparellades. L’ANOVA two-way 

s’ha utilitzat per a determinar les diferències de mitjanes i la seva afectació per 2 factors 

determinats. El test no paramètric d’Spearman s’ha utilitzat per a estudiar la 

significança estadística de la correlació. Els resultats s’han considerat estadísticament 

significatius quan el valor de p<0.05 (*, p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001).  
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“Fuig d’aquells estudis, el resultat dels quals mor amb qui els fa.” 

Leonardo da Vinci (1452-1519), artista i polifacètic. 
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Resum 

 

Propòsit: El limfoma de cèl·lules de mantell (MCL) és una neoplàsia agressiva de cèl·lula B amb 

un pronòstic generalment desfavorable, per a la qual les teràpies actuals tenen una eficàcia 

limitada. El vorinostat és un inhibidor de desacetilases d’histones (HDACi) que ha estat aprovat 

per al tractament del limfoma cutani de cèl·lula T. El nostre objectiu va ser descriure el 

mecanisme molecular mitjançant el qual el vorinostat indueix apoptosi en el MCL amb èmfasi 

particular en el paper de les proteïnes pro-apoptòtiques BH3-only. 

 

Disseny experimental: La sensibilitat al vorinostat es va analitzar en vuit línies cel·lulars de MCL 

i cèl·lules primàries de 10 pacients de MCL. La determinació del mecanisme d’acció del 

vorinostat es va fer mitjançant citometria de flux, western blot, un assaig d’activitat HDAC, PCR 

quantitativa, immunoprecipitació de cromatina i transfecció amb siRNA. 

 

Resultats: El vorinostat va inhibir l’activitat desacetilasa d’histones total comportant una 

toxicitat selectiva per a les cèl·lules tumorals. La mort cel·lular induïda per vorinostat va 

implicar l’activació de la via mitocondrial d’apoptosi, constatat amb els canvis conformacionals 

de Bax i Bak, despolarització mitocondrial, la generació d’espècies reactives d’oxigen, i la 

subseqüent mort cel·lular caspasa-dependent. Aquest fenomen estava lligat a la 

hiperacetilació d’H4 en les regions promotores i conseqüent activació transcripcional dels gens 

pro-apoptòtics BH3-only BIM, BMF i NOXA. El silenciament selectiu de les tres proteïnes 

corresponents va rescatar les cèl·lules de l’apoptosi induïda per vorinostat. A més, el 

vorinostat va augmentar l’activitat del mimètic de BH3 ABT-263 en cèl·lules de MCL, conduint a 

la inducció sinèrgica d’apoptosi. 

 

Conclusió: Aquests resultats indiquen que l’increment transcripcional de les proteïnes BH3-

only juga un paper important en l’activitat anti-tumoral del vorinostat en el MCL, i que els 

HDACis sols o en combinació amb els agents que imiten BH3-only poden representar una 

aproximació terapèutica prometedora per als pacients de MCL. 
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Vorinostat-Induced Apoptosis in Mantle Cell Lymphoma Is Mediated
by Acetylation of Proapoptotic BH3-Only Gene Promoters

Sílvia Xargay-Torrent, M�onica L�opez-Guerra, Ifig�enia Saborit-Villarroya, Laia Rosich, Elias Campo,
Ga€el Rou�e, and Dolors Colomer

Abstract
Purpose:Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive B-cell neoplasm with generally poor prognosis,

for which current therapies have shown limited efficacy. Vorinostat is a histone deacetylase inhibitor

(HDACi) that has been approved for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma. Our purpose was to

describe the molecular mechanism whereby vorinostat induces apoptosis in MCL with particular emphasis

on the role of proapoptotic BH3-only proteins.

Experimental Design: The sensitivity to vorinostat was analyzed in eight MCL cell lines and primary

cells from 10MCL patients. Determination of vorinostat mechanism of action was done by flow cytometry,

immunoblotting, HDAC activity assay kit, quantitative reverse transcription PCR, chromatin immuno-

precipitation, and siRNA-mediated transfection.

Results: Vorinostat inhibited total histone deacetylase activity leading to selective toxicity toward tumor

cells. Vorinostat-mediated cell death implied the activation of mitochondrial apoptosis, as attested by BAX

and BAK conformational changes, mitochondrial depolarization, reactive oxygen species generation, and

subsequent caspase-dependent cell death. This phenomenon was linked to H4 hyperacetylation on

promoter regions and consequent transcriptional activation of the proapoptotic BH3-only genes BIM,

BMF, and NOXA. Selective knockdown of the three corresponding proteins rescued cells from vorinostat-

induced apoptosis. Moreover, vorinostat enhanced the activity of the BH3-mimetic ABT-263 in MCL cells,

leading to synergistic apoptosis induction.

Conclusion: These results indicated that transcriptional upregulation of BH3-only proteins plays an

important role in the antitumoral activity of vorinostat in MCL, and that HDACi alone or in combination

with BH3-mimetizing agents may represent a promising therapeutic approach for MCL patients.

Clin Cancer Res; 17(12); 3956–68. �2011 AACR.

Introduction

Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive B-cell
neoplasm which corresponds to 5% to 10% of all non-
Hodgkin lymphomas. It is characterized by the overexpres-
sion of cyclin D1 resulting from the chromosomal trans-
location t(11;14)(q13;q32). Furthermore, MCL cells
harbor a high number of additional chromosomal and
molecular alterations that may confer the aggressive beha-
vior to the tumor. Conventional chemotherapy obtains
frequent remissions (60%–90%) which are usually very
short (1–2 years). High intensive regimens, including auto-
logous and allogeneic stem cell transplantation, improve

the outcome but only in a limited proportion of patients,
due to the high median age of MCL diagnosis (>60 years;
ref. 1). Recent studies have documented clinical responses
in MCL following treatment with novel agents such as the
mTOR kinase inhibitor temsirolimus, the proteasome inhi-
bitor bortezomib, and the immunomodulatory agent lena-
lidomide. However, none of these agents provide long-
term benefit and patients eventually relapse (2). Hence,
novel targeted treatments are urgently needed.

Aberrant loss of histone acetylation is a common feature
in cancer cells, particularly in leukemia and lymphoma (3).
Acetylation of lysine residues within the H3 andH4 histone
tails of the nucleosomes constitutes an important epige-
netic mechanism whereby gene expression is controlled.
Such status is regulated by histone deacetylases (HDAC)
and histone acetyltransferases. HDACs mediate the
removal of the acetyl groups from the lysine residues in
histone tails, thus deacetylating chromatin. Hypoacetyla-
tion of histones on gene promoters is associated with a
condensed and inactive chromatin conformation and
repressed transcription, because it becomes inaccessible
for transcription factors. The potential reversibility of
the epigenetic abnormalities that occur in cancer cells
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led to the recent development of HDAC inhibitors
(HDACi), which have shown promising results in both
lymphoma and leukemia (4, 5). HDACis are classified into
4 groups according to their chemical structure and at least
12 of them have progressed to clinical trials (6). Vorinostat
is an HDACi with activity in several tumor cells (7) and the
first approved by the Food and Drug Administration for the
treatment of cutaneous T-cell lymphoma (8). Recently, a
phase I clinical trial by using vorinostat as single agent in
follicular lymphoma andMCL reported an overall response
rate of 40% (9).
It has been proposed that clinical activity of HDACis

could rely, in part, on the induction of histone acetylation
that might activate several genes related to inhibition of
proliferation and apoptosis induction (6). Although the
precise mechanism of action of HDACis is not yet fully
elucidated, the mitochondria-mediated apoptosis might be
crucial for HDACi-induced cell death (10). The BCL-2
family, which orchestrates mitochondria-dependent cell
death, is divided into the antiapoptotic [BCL-2, BCL-XL,
MCL-1, BFL-1 (A1), and BCL-W] and the proapoptotic
members. The latter includes 2 subclasses: the multido-
main members (BAX, BAK, and BOK) and the BH3-only
proteins (BIM, BMF, NOXA, PUMA, BID, BAD, BIK, and
HRK; ref. 11). In several cancer models, it has been sug-
gested that HDACis trigger apoptosis through upregulating
the proapoptotic BH3-only proteins BIM, BMF, NOXA,
and/or BAD (12).
In this context, our purpose was to describe the mole-

cular mechanism whereby vorinostat induces apoptosis in
MCL with particular emphasis on the role of BH3-only
proteins. Herein, we show that vorinostat is able to acet-
ylate BIM, BMF, andNOXA promoters, thus triggering their
transcriptional activation and protein expression. We show
these 3 BH3-only proteins to functionally cooperate in
vorinostat-induced apoptosis, thereby facilitating the anti-
tumoral activity of the BH3-mimetic compound ABT-263.

We thus provide a better comprehension of vorinostat
mechanism of action and the basis for its rational use
alone or in combination, a concern that may hopefully
improve the outcome of MCL patients.

Patients, Materials, and Methods

Cell lines
Eight humanMCL cell lines (GRANTA-519, Z-138,HBL-2,

JVM-2, JEKO-1, UPN-1, MAVER-1, and REC-1) were used
(Table 1). Their genetic characteristics were previously
described (13). Cell lines were grown in RPMI 1640 or
Dulbecco’s modified Eagle’s medium supplemented with
10% to 20% heat-inactivated FBS, 2 mmol/L glutamine,
50 mg/mL penicillin–streptomycin (Invitrogen), and main-
tained in a humidified incubator at 37�C with 5% carbon
dioxide. All cells were routinely tested for Mycoplasma in-
fection by PCR and the identity of all cell lines was verified
by using AmpFlSTR identifier kit (Applied Biosystems).

Isolation and culture of primary cells
Tumor cells from 10 patients diagnosed of MCL, accord-

ing to the World Health Organization classification criteria
(14), who were either untreated or had not received treat-
ment for the previous 3 months, were used. The study was
done in accordance with protocols approved by the Ethics
Committee of the Hospital Clı́nic (Barcelona, Spain), and
all patients signed an informed consent according to the
Declaration of Helsinki. The characteristics of these cases
are listed in Table 1. For all samples, cyclin D1 overexpres-
sion was determined by immunohistochemistry or real-
time PCR. Tumor cells from patients and peripheral blood
mononuclear cells (PBMC) from healthy donors were
isolated by Ficoll sedimentation (GE Healthcare), and
conserved within the Hematopathology Biobank of our
institution (CDB Biobank/IDIBAPS-Hospital Clı́nic Bio-
bank). Cells were either used directly or cryopreserved in
liquid nitrogen in the presence of 10% dimethyl sulfoxide
(Sigma), 60% FBS and 30% RPMI 1640. Freezing/thawing
manipulations did not influence cell response (15) and
cells were cultured in a supplemented RPMI medium like-
wise cell lines.

Cytotoxic studies and analysis of apoptotic features
by flow cytometry

MCL samples were treated as indicated with vorinostat
(kindly provided by Merck & Co.) and the BH3-mimetic
ABT-263 (Selleck Chemicals). When specified, cells were
preincubated for 1 hour with 50 mmol/L of the pan-caspase
inhibitor benzyloxy-carbonyl-Val-Ala-Asp-fluoro-methylk-
etone (z-VAD.fmk; Bachem) previous to drug addition.
Cell viability was quantified after dual staining of external
exposure of phosphatidylserine (PS) residues with Annexin
V–fluorescein isothiocyanate (FITC) and propidium
iodide (PI; Bender Medsystems). For the analysis of apop-
tosis in CD3þ and CD19þ subpopulations, PBMCs were
labeled simultaneously with anti-CD3–FITC and anti-
CD19–phycoerythrin (PE; Becton Dickinson) antibodies,

Translational Relevance

MCL is a B-lympoid neoplasm with poor response to
current therapies, thus novel therapeutic strategies are
needed. Vorinostat is an HDACi that has been approved
for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma.
Although it has shown clinically promising results, its
mechanism of action has not been fully elucidated. In
this article, we describe the mechanisms underlying
vorinostat antitumoral activity in cell lines and primary
MCL. Our results suggest that transcriptional upregula-
tion of BH3-only proteins plays an important role in the
antitumoral activity of vorinostat in MCL, thereby facil-
itating the antitumoral activity of the BH3-mimetic
compound ABT-263. We thus provide a better compre-
hension of vorinostat mechanism of action and the
basis for its rational use alone or in combination, a
concern that may hopefully improve the outcome of
MCL patients.
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and Annexin V–allophycocyanin (APC; Bender Medsys-
tems). Loss of mitochondrial membrane potential
(DYm) and reactive oxygen species (ROS) production were
evaluated after 30 minutes of staining cells at 37�C with
20 nmol/L 3,30-diexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3)]
and 2 mmol/L dihydroethidine (DHE; Invitrogen), respec-
tively. For the detection of active caspase 3 and conforma-
tional changes of BAX and BAK, cells were fixed with 4%
paraformaldehyde (USB Corporation), permeabilized with
saponin 0.1% and albumin 0.5% (Sigma) in PBS, and
labeled for 45 minutes with 1 mg/mL of antibodies against
the active forms of caspase 3 (clone C92–605), BAX (clone
6A7; BD Pharmingen) and BAK (clone Ab-1; Oncogene
Research), respectively. FITC-conjugated anti-rabbit and
anti-mouse secondary antibodies (Sigma) were added
afterwards. A total of 10,000 to 25,000 stained cells per
sample were acquired and analyzed in a FACScan or
FACSCalibur flow cytometer by using CellQuest and

Paint-A-Gate softwares (Becton Dickinson). Lethal dose
50 (LD50) was defined as the concentration of drug
required to reduce cell viability by 50%. For drug combina-
tions, combination indexes (CI) were calculated with the
CalcuSyn software version 2.0 (Biosoft) by using the Chou
and Talalay algorithm. The interaction between 2 drugs was
considered synergistic when CI < 1.

HDAC activity assay
Cells were lysed in Radio-Immunoprecipitation Assay

buffer (Sigma)supplementedwithproteaseandphosphatase
inhibitors as follows: 1 mmol/L phenylmethanesulfonyl
fluoride, 2 mmol/L sodium pyrophosphate decahydrate,
2mmol/L sodiumbeta-glycerophosphate, 1mmol/L sodium
fluoride (NaF), 1mmol/L sodiumorthovanadate (Na3VO4),
10mg/mLaprotinin and10mg/mL leupeptin (Sigma).Whole
protein lysates were quantified by using standard Bradford
protein assay (Bio-RadLaboratories), anddeacetylase activity

Table 1. MCL cell lines and primary samples characteristics

MCL
cell line

LD50 24 h
(mmol/L)

% response
(5 mmol/L)
24 ha

LD50 48 h
(mmol/L)

% response
(2 mmol/L)
48 ha

Genetic alterations Gene
expressionc

p53b ATM p16 BIM ki67 p27

GRANTA-519 NR 12.3 5.30 24.6 del/wt del/mut del wt 0.84 0.75
Z-138 NR 32.5 0.96 93.3 wt del/d del del 1.55 3.86
HBL-2 17.26 28.6 2.28 31.1 del/mut upd del wt 0.83 1.31
JVM-2 14.23 41.5 1.84 58.6 wt wt wt wt 0.40 0.40
JEKO-1 2.39 48.7 1.29 81.5 del/mut ampl/d del/d del 0.80 0.40
MAVER-1 2.38 56.3 0.60 92.2 del/mut del/d del wt 1.43 1.13
UPN-1 2.19 48.0 0.42 91.4 del/mut wt del/d del 1.69 1.69
REC-1 1.51 61.8 0.55 98.2 wt wt/d del wt 1.19 0.86

Patient
no.

LD50 24 h
(mmol/L)

% response
(5 mmol/L)
24 ha

Disease
status

Morphologic
variant

% of
tumor
cellse

Genetic
alterations

Gene
expressionc

p53b BIM Ki67 p27

1 5.39 43.7 Relapse Classical 95 del/mut wt 0.72 3.91
2 2.21 66.5 Diagnosis Classical 85 wt wt - -
3 NR 15.4 Diagnosis Classical 96 del/wt wt 0.03 26.59
4 2.23 64.2 Diagnosis Classical 80 wt wt 0.02 5.95
5 1.84 65.3 Diagnosis Blastoid 98 wt wt 0.05 5.37
6 1.41 75.7 Diagnosis Classical 90 wt wt 0.01 4.55
7 12.14 38.8 Diagnosis Classical 83 wt wt 0.19 6.00
8 1.14 82.2 Diagnosis Classical 85 wt wt 2.39 9.95
9 NR 33.1 Diagnosis Classical 97 wt wt 0.16 7.64
10 1.50 80.1 Relapse Classical 89 wt wt 0.02 9.43

aPercentage of cytotoxicity induced by vorinostat at the indicated doses and times.
bp53 mutational status detected by FISH and direct sequencing.
cLevels of mRNA (arbitrary units) assessed by quantitative PCR using as a calibrator the mean value of all MCL cell lines.
dMutations not analyzed.
eCD19þ tumor cells quantified by flow cytometry.
Abbreviations: NR, not reached; Del indicates deletion; mut, mutation; wt, wild type; upd, uniparental disomy; ampl, amplification.
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wasmeasured employing a colorimetricHistoneDeacetylase
Assay Kit (Millipore), followingmanufacturer’s instructions.
The assay is based on the detection of p-nitroanilide which is
released on incubation of the deacetylated substrate with the
activator solution turning out color. Colorimetric detection
was read at 415 nm by using a spectrophotometer. Basal
HDAC activities were referred to a HeLa nuclear extract and
percent inhibition of treated cells was compared with
untreated controls.

Western blot analysis
Total protein extracts were obtained after cell lysis in

triton buffer [20 mmol/L Tris-HCl (pH 7.6), 150 mmol/L
NaCl, 1 mmol/L EDTA and 1% Triton X-100] supple-
mented with protease and phosphatase inhibitors as
previously. Whole protein lysates were quantified by
using standard Bradford protein assay, subsequently
50 mg of solubilized proteins were separated on a 12%
to 15% SDS-PAGE and transferred to an Immobilon P
membrane (Millipore). Membranes were blocked in TBS-
Tween 20 containing 5% nonfat dry milk. For protein
immunodetection, membranes were incubated with the
specific primary antibodies and horseradish peroxidase–
labeled secondary antibodies. Chemiluminescence de-
tection was done by using ECL detection system (Pierce)
in a mini-LAS4000 Fujifilm device. Membranes were
probed with primary antibodies against: HDAC1,
HDAC2, HDAC3, HDAC4, HDAC5 (Cell Signaling Tech-
nology), HDAC6 (clone A01; Abnova), acetyl lysine 4
from histone H3 (acetyl-H3), acetyl lysine 12 from his-
tone H4 (acetyl-H4; Upstate), histone H3, histone H4,
MCL-1 (clone S-19), BCL-XL (clone S-18), BCL-2 (clone
100; Santa Cruz Biotechnology Inc.), BIM (Calbiochem),
BMF (clone 9G10) and NOXA (clone 114C307; Enzo Life
Sciences). Anti-mouse IgG (Sigma), anti-rabbit IgG
(Sigma and Cell Signaling Technologies) and anti-rat
IgG (Santa Cruz Biotechnology Inc.) were used as sec-
ondary antibodies. Equal protein loading was confirmed
by probing membranes with anti–b-actin or anti–a-tubu-

lin antibodies (Sigma). For densitometric quantification,
relative protein levels of HDACs were referred to b-actin
by using Image Gauge software (Fujifilm).

mRNA quantification by real-time PCR
Total RNA was extracted using TRIZOL method (Invi-

trogen) according to manufacturer’s instructions. One
microgram of RNA was retrotranscribed to cDNA with
M-MLV reverse transcriptase (Invitrogen) and random
hexamer primers (Roche). BMF, BIM, NOXA, p27, and
Ki67 mRNA expression was analyzed in duplicate by
quantitative real-time PCR (qRT-PCR) on the ABI
Prism 7900HT sequence detection system (Applied Bio-
systems) by using predesigned Assay-On-Demand probes
(Applied Biosystems). The relative expression of each
gene was quantified by the comparative cycle threshold
(Ct) method (DDCt) by using b-actin as endogenous
control. Expression levels are given in arbitrary units,
taking as a reference the control sample (untreated cells)
or the mean of values of all MCL cell lines for p27 and
Ki67.

Chromatin immunoprecipitation
The assay was conducted using an acetyl-histone H4

immunoprecipitation assay kit (Millipore) following man-
ufacturer’s instructions. Cells (2� 106–6� 106) were fixed
in 0.5% formaldehyde for 10minutes and lysed.Chromatin
was sonicated in a Branson sonifier to an average length of
0.2 to 2 kb. Chromatin was then immunoprecipitated with
an anti-acetylated histone H4 antibody, which recognizes
transcriptionally active chromatin regions, or beads-only
for the negative control. After washing, crosslinking was
reversed and DNA was purified with phenol/chloroform
and ethanol precipitation. Isolated DNA was analyzed by
RT-PCR on the ABI Prism 7900HT system with SybrGreen
(Applied Biosystems) detection and 500 nmol/L of specific
primers for BMF, NOXA, and BIM promoter regions (BMF:
50-TTCCATGGGAAGGTTCGTACA-30 and 50-ACTGACCAA-
TGGCGAGTGAAG-30; NOXA: 50-CTGGCTGGCACCAG-

Figure 1. Cytotoxic effect of
vorinostat in tumor and normal
cells. PBMCs from MCL patients
and healthy donors were
incubated for 24 hours at the
indicated doses of vorinostat and
viability was analyzed by means
of CD3-FITC/CD19-PE/Annexin
V–APC labeling. Bars represent
the mean � SD of cell death
referred to untreated cells (0%) for
healthy B (CD19þ) and T (CD3þ)
lymphocyte populations (n ¼ 3),
and for high-sensitive (n ¼ 7) and
low-sensitive MCL (n ¼ 3) cases.
Statistical significance was
assessed by 2-way ANOVA test
(***, P < 0.001).
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Figure 2. Decrease in HDAC activity by vorinostat and HDAC characterization in MCL. A, JEKO-1 (left) and REC-1 (right) were treated with vorinostat
at the specified doses and times. Acetylated levels of histones H3 and H4 (acetyl-H3 and acetyl-H4) were analyzed by Western blotting. Histones H3 and
H4 were probed as a loading control. B, JEKO-1, REC-1, and primary MCL#6 cells were incubated with 1 mmol/L vorinostat for the indicated times.
HDAC activity was determined as described in "Patients, Materials, and Methods" and expressed respect to untreated cells at 0 hours (100%). Results
represent the mean � SEM of 3 independent experiments. C, correlation of basal HDAC activity, referred to HeLa nuclear extract (100%), and % of response
to vorinostat 5 mmol/L after 24 hours of incubation in primary and MCL cell lines. D, Western blot analysis of basal HDAC1, 2, 3, 4, 5, and 6 levels in primary
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GGCTTC-30 and 50-TGGCGGGAGGGGAAGGGTTT-30;
BIM: 50-CTGGTCTGCAGTTTGTTGGA-30 and 50-GGT-
GGCTGCAAGAATCAAGT-30). The relative amount of
immunoprecipitated DNA was quantified by the DDCt

method by using RNase P (Applied Biosystems) from input
samples as a calibrator. Acetylation levels are given in
arbitrary units using as a reference the control condition
(untreated cells).

siRNA assays
Five million cells were cultured without antibiotics and

washed with FBS-free medium. Then, cells were resus-
pended in 100 mL of Ingenio Electroporation Solution
(Mirus) containing a mix of 3 different oligonucleotides
(2.5–3 mmol/L) for each gene. Commercially available
Silencer Select Pre-designed siRNAs for BIM, BMF, and
NOXA and a nonsilencing negative control (Ambion)
were used. A custom siRNA for BMF (target sequence:
50-AAGGTGTCATGCTGCCTTGT-30; Qiagen) was also add-
ed to the mix. Cells were transfected in a Nucleofector II
device (Lonza) by using M-013 and A-032 programs for
JEKO-1 and REC-1, respectively. Cells were transferred to
culture plates for 6 hours and then exposed to vorinostat
for 20 hours.

Statistical analysis
The data are depicted as the mean � SD or SEM of 3

independent experiments. All statistical analyses were
done by using GraphPad Prism 4.0 software (GraphPad
Software). Comparison between 2 groups of samples was
evaluated by nonparametric Mann–Whitney test and 2-way
ANOVA to determine how response is affected by 2 factors.
Nonparametric Spearman test was used to assess statistical
significance of correlation. Results were considered statis-
tically significant when P < 0.05 (*, P < 0.05; **, P < 0.01;
***, P < 0.001).

Results

Vorinostat induces selective MCL tumor cell death
Eight MCL cell lines were exposed to vorinostat for 24,

48, or 72 hours, at doses ranging from 0.1 to 25 mmol/L.
The LD50 for these MCL cell lines at 24 and 48 hours were
listed in Table 1. No association was observed between
sensitivity to vorinostat and known genetic alterations or
mRNA levels of Ki67 and p27 (Table 1). REC-1, UPN-1,
MAVER-1, and JEKO-1 were the most sensitive, showing a
LD50 � 2.5 mmol/L after 24 hours of vorinostat treatment.
JVM-2 and HBL-2 exhibited low sensitivity to vorinostat
with a LD50 > 10 mmol/L, whereas the LD50 could not be
reached in GRANTA-519 and Z-138 cell lines. Importantly,
the cytotoxic effect of vorinostat increased greatly after 48
and 72 hours of incubation, reaching physiologically
achievable concentrations (16) in all cell lines except
GRANTA-519, which was the least-sensitive with a LD50

around 5.30 mmol/L at 48 hours.
In cells from 10MCL patients (Table 1), the sensitivity to

vorinostat (range 0.1–25 mmol/L) after 24 hours of incuba-

tion was also heterogeneous. Seven cases (no. 1, 2, 4, 5, 6,
8, and 10) were sensitive to vorinostat (mean LD50 2.24 �
1.45 mmol/L), whereas 3 cases (no. 3, 7, and 9) showed low
cytotoxicity (LD50 > 10 mmol/L). Again, no association was
observed between the response to vorinostat and the
genetic alterations identified in these MCL cases or Ki67
and p27 levels (Table 1).

Importantly, when compared with normal T (CD3þ)
and B (CD19þ) lymphocytes from 3 different healthy
donors, sensitive MCL primary samples were significantly
more responsive to vorinostat (***, P < 0.001) at doses up
to 25 mmol/L (Fig. 1), thus showing the specificity of the
drug toward malignant B cells.

These results showed that vorinostat exerted a selective,
heterogeneous, and time- and dose-dependent cytotoxic
effect in MCL cells.

Sensitivity to vorinostat is independent of basal
HDAC activity and HDAC protein levels in MCL

To establish the relationship between vorinostat toxicity
and histone acetylation, we analyzed the expression of
acetylated histones H3 (acetyl-H3) and H4 (acetyl-H4),
after vorinostat treatment in 2 representative cell lines,
JEKO-1 and REC-1. Acetylation of both histones occurred
in a dose-dependent manner, as soon as 6 hours of treat-
ment for H4 and at 24 hours for H3 (Fig. 2A).

To further confirm that vorinostat was efficiently inhi-
biting HDAC activity in MCL, we monitored the evolution
of total HDAC activity following vorinostat exposure of the
2 cell lines used above, as well as of a representative MCL
primary culture (#6). Vorinostat inhibited HDAC activity
in MCL cells after only 1 hour of incubation and this effect
was sustained within 6 hours of treatment with the drug
(Fig. 2B).

In an attempt to determine whether the differences in
sensitivity to vorinostat could be due to distinct basal
HDAC activities among MCL samples, we then compared
the inherent HDAC activity in a set of primary MCL cells
(n ¼ 9) and MCL cell lines (n ¼ 8), using HeLa nuclear
extracts as a reference control (100% activity). As shown in
Figure 2C, no significant correlation was observed between
cytotoxic effect after 24-hour exposure to vorinostat 5
mmol/L and basal HDAC activities. Next, we monitored
by Western blot the basal protein expression levels of
HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC4, HDAC5, and HDAC6
in 8 MCL cell lines and 8 primary MCL tumors (#1–8;
Fig. 2D). After densitometric quantification of HDAC pro-
tein levels, the values were normalized to b-actin. Of note,
MCL cell lines harbored significantly higher levels of
HDAC2 (***, P < 0.001) and HDAC4 (*, P < 0.05) than
primary tumors, whereas HDAC5 and HDAC6 expression
was undetectable in primary MCL tumors. However, no
significant differences in HDAC protein levels were found
regarding sensitivity to vorinostat.

These data confirmed that vorinostat was efficiently
inhibiting HDACs in MCL, although neither basal HDAC
activities nor basal HDAC protein expression could predict
cell response to vorinostat.
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Vorinostat induces activation of the mitochondrial
apoptotic pathway in MCL cells

We observed that vorinostat treatment led to typical
events occurring during mitochondria-dependent apop-

tosis in MCL cells, including BAX and BAK conformatio-
nal changes, DYm loss and caspase 3 activation along with
PS residues exposure. In addition, vorinostat toxicity was
accompanied by a remarkable production of ROS (Fig. 3A).

Conformational BAX

A

B

C

V
or

in
os

ta
t

C
on

tr
ol

BMF

10

m
R

N
A

 fo
ld

 in
cr

ea
se

8

5

3

0

m
R

N
A

 fo
ld

 in
cr

ea
se

m
R

N
A

 fo
ld

 in
cr

ea
se

3

2
2

1

0
0 0.75 0 5 0 0.75

3

4

1

4

NOXA BIM

0
0

REC-1

0.75 0 1 0 5 0 0.750Vorinostat (μmol/L) Vorinostat (μmol/L)0 0 0 0.7550.75

REC-1 JEKO-1

Vorinostat (μmol/L)

BIM

REC-1
0 0.75 0 1 0 5 0 0.75

JEKO-1 GRANTA-519 MCL#6

BMF

NOXA

BCL-XL

BCL-2

MCL-1

α-Tubulin

GRANTA-519 MCL#6 JEKO-1 GRANTA-519 MCL#6 REC-1

Vorinostat (μmol/L)

GRANTA-519 MCL#6

1

–

+

+

–

zV
A

D
.fm

k

Conformational BAK Active caspase 3 PS exposure ROS production

C
ou

nt
s

C
ou

nt
s

C
ou

nt
s

C
ou

nt
s

5.7%9.6%3.8%1.8% 9.5%0.3%

32.9%

2.1% 3.0% 9.7%

34.8% 2.2%

1.0% 8.1% 4.5%

7.8%15.1%42.3% 54.1%

48.2% 57.3% 52.9% 56.7% 43.2%

ΔΨm loss

Figure 3. Mitochondrial apoptotic cell death induced by vorinostat. A, JEKO-1 cells were treated with vorinostat 2 mmol/L for 24 hours. When indicated,
cells were previously incubated with the pan-caspase inhibitor z-VAD.fmk (50 mmol/L). BAX/BAK conformational changes, loss of DYm, caspase 3 activation,
PS residues exposure, and ROS production were determined by flow cytometry as described in "Patients, Materials, and Methods." The percentages
inside each chart refer to the population in black. These experiments have been carried out twice with similar results and a representative experiment is shown.
B, BMF, NOXA, and BIM mRNA levels were analyzed by qRT-PCR after treating samples (REC-1, JEKO-1, GRANTA-519, and MCL#6) with vorinostat
for 6 hours. Untreated cells were used as a reference control. C, Western blot analysis of BCL-2 family proteins following 6 hours of vorinostat exposure in
REC-1, JEKO-1, GRANTA-519, and MCL#6. a-Tubulin was probed as an equal loading control.

Xargay-Torrent et al.

Clin Cancer Res; 17(12) June 15, 2011 Clinical Cancer Research3962

 

http://clincancerres.aacrjournals.org/
http://www.aacr.org/


Mitochondrial alterations preceded the activation of
caspases, as BAX/BAK conformational changes and mito-
chondrial depolarization were not inhibited by preincubat-
ing MCL cells with the pan-caspase inhibitor z-VAD.fmk
(Fig. 3A). Of note, the generation of ROS was completely
prevented in thepresenceof z-VAD.fmk(Fig. 3A), indicating
that this phenomenon was a mere consequence of caspase
activation instead of a primary event.
To investigate the upstream events involved in vorino-

stat-induced apoptosis, we carried out the expression ana-
lysis of 3 BH3-only proteins (BIM, BMF, and NOXA) by
qRT-PCR in MCL cells (REC-1, JEKO-1, GRANTA-519, and
primary MCL#6). We observed a constant upregulation of
BIM, BMF, and NOXA after treatment of MCL cells with
vorinostat (Fig. 3B). After 6 hours of incubation, vorinostat
was able to induce an 11-fold and 7-fold increase in BMF
mRNA levels in JEKO-1 and REC-1 cells, respectively,
whereas this effect was slightly lower in primary MCL#6
(3-fold).NOXAmRNA was also enhanced about 4 times in
JEKO-1 and a 2-fold increase was observed in REC-1 and
primary cells. Finally, about 2-fold increase in BIM mRNA
levels was also detected in REC-1 and primary cells
(Fig. 3B), whereas this transcript was undetectable in the
JEKO-1 cell line as a consequence of a reported homo-
zygous deletion at 2q13-q21 where BIM is located (17). In
contrast, the low sensitive cell line GRANTA-519 failed to
induce any of the BH3-only proteins (Fig. 3B).
These findings were concordant with protein expression

since after 6 hours of drug incubation induction of BIM,
BMF, and NOXA proteins in REC-1 and primary cells
(MCL#6) was found, as well as NOXA and BMF in
JEKO-1. Similarly to mRNA, no upregulation of these
proteins was found in GRANTA-519 (Fig. 3C). No changes
in the antiapoptotic BCL-2 and BCL-XL protein levels were
detected, whereas MCL-1 accumulation was observed on
vorinostat treatment.
Altogether, these results indicated that vorinostat exposure

led to the upregulation of a set of proapoptotic BCL-2 family
members, causing BAX/BAK activation, mitochondrial per-
turbation, and caspase-dependent death of MCL cells.

Vorinostat acetylates histones in the promoter
regions of BIM, BMF, and NOXA

To explore the molecular mechanism through which
vorinostat activated transcription of BMF, BIM, and NOXA
genes, we considered the possibility that the compound
was enhancing histone acetylation in their promoter
regions. To investigate this hypothesis, we employed a
chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay. Quanti-
tative PCR was used to measure the abundance of a
DNA fragment from the BIM, BMF, and NOXA promoters
that was associated with immunoprecipitated histones. As
shown in Figure 4A, after 6 hours of incubation of REC-1
and JEKO-1 cells with vorinostat, there was a 2- to 6-fold
increase in the acetylation levels of histone H4 at the
promoter regions of these BH3-only genes. In contrast, a
slight or almost undetectable increase in promoter acetyla-
tion of these genes was detected in the vorinostat-low

sensitive cell line GRANTA-519, thus 3-fold less acetylated
than sensitive cells (JEKO-1) exposed at the same dose
(5 mmol/L). Notably, we found a significant correlation
(*, P < 0.05) between induction of BMF and NOXAmRNA
levels with H4 acetylation increase in their respective
promoter regions after vorinostat treatment (Fig. 4B). A
marginal significance (P ¼ 0.08) was observed for BIM,
probably due to the small number of samples analyzed, as
JEKO-1 cells harbored a BIM deletion.

These findings suggested that transcriptional activation
of the BH3-only genes by vorinostat resulted from histone
acetylation in their promoter regions, and that this event
was tightly linked to MCL susceptibility to vorinostat.

BIM, BMF, and NOXA cooperate in vorinostat-induced
apoptosis in MCL cells

To ascertain if this increase in BH3-only proteins was
functionally important for vorinostat-mediated apoptosis,
we used a siRNA-mediated approach to knockdown BMF,
BIM, andNOXA in REC-1 cells as well as BMF andNOXA in
JEKO-1 cells. As shown in Figure 4C, transfection with
siRNA oligonucleotides directed toward these genes sig-
nificantly reduced mRNA (data not shown) and protein
levels (Fig. 5A). Knockdown of BMF, BIM, or NOXA alone
partially protected cells from vorinostat-induced apoptosis
(Fig. 4D) being NOXA silencing more potent in interfering
with vorinostat activity than BMF or BIM. Dual silencing
(BMFþBIM, BMFþNOXA, and BIMþNOXA) provided an
enhanced protection against HDACi-induced cell death
when compared with individual gene knockdown. Impor-
tantly, we found that triple knockdown combination
(BMFþBIMþNOXA) in REC-1 cells conferred the maxi-
mum protection to vorinostat-induced apoptosis in MCL
cells (Fig. 4D).

These data strongly suggested that the activation of the 3
BH3-only proteins BMF, BIM, and NOXA was responsible
for vorinostat antitumoral activity in MCL cells.

Vorinostat has a synergistic effect with the
BH3-mimetic ABT-263 in MCL cells

Because vorinostat upregulated several BH3-only pro-
teins, we then examined the effect of combining vorinostat
with the BH3-mimetic ABT-263 inMCL cells. Simultaneous
exposure of these cells to vorinostat (0.75–1 mmol/L) and
ABT-263 (5–100 nmol/L) for 24 hours reduced cell viabi-
lity more effectively than single drug treatment (Fig. 5A).
Vorinostat/ABT-263 combination was found to evoke
synergistic cell death in all the samples analyzed because
the calculated CIs were lower than 1 in the great majority of
the conditions. The highest synergistic effect was observed
when combining vorinostat 1 mmol/L and ABT-263 50
nmol/L for JEKO-1 (CI ¼ 0.328) and REC-1 (CI ¼
0.711) cells, and vorinostat 1 mmol/L and ABT-263 (5 or
10 nmol/L) for primary MCL samples (CI ¼ 0.660 in
MCL#6 and CI ¼ 0.537 in MCL#8; Fig. 5A).

As shown in Figure 5B, combination of vorinostat
(1 mmol/L) and ABT-263 (50 nmol/L) in JEKO-1 at 24
hours, induced a higher increase in cell death by enhancing
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the typicalmitochondrial hallmarks of apoptosis (BAX/BAK
conformational changes, DYm loss, caspase activation,
and PS exposure) when compared with each drug alone.
Taken together, these results showed a synergistic inter-

action between vorinostat and ABT-263 that was a conse-
quence of enhanced mitochondrial cell death.

Discussion

Overexpression of humanHDACs is commonly found in
several tumor models. This observation has led to the
development of several HDACis with antitumoral activity
in a wide range of neoplastic disorders including MCL
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(5;6), which poorly responds to common drugs (2). Multi-
ple preclinical studies and clinical data support the use of
HDACi in combination with other cancer therapies (18).
Specifically, combinations with proteasome inhibitors
(19–21), mTOR inhibitors (22, 23), and HSP90 inhibitors
(24) have been proposed for MCL therapy.

Vorinostat is able to inhibit class I (HDAC1, 2, 3, and 8)
and class II (HDAC6)HDACs (25). InMCL cells, vorinostat
has been shown to cause a remarkable proliferation arrest,
related to cyclin D1 downregulation through inhibition of
PI3K/Akt/mTOR signaling (26), to upregulate the cell-cycle
inhibitors p21 and p27 (27) and to ultimately lead to MCL
cell death.

One of the most promising properties of HDACis is their
ability to selectively induce apoptosis in malignant cells,
while sparing the normal tissue (4). Importantly, herein we
show that physiologically achievable low doses of vorino-
stat are effective in MCL cells, with LD50 similar to those
reported previously (28), being this effect selective for
tumor cells.

In this article, we have characterized the expression and
activity of HDACs in MCL cells. Particularly, we have
observed that HDAC2 and 4 levels are lower in primary
MCL cells than in cell lines, whereas, as previously
reported, we have found no HDAC6 expression in MCL
primary cells (29), nor HDAC5. This last observation
excludes a key role for these 2 proteins as relevant targets
of vorinostat. In accordance, enzymatic assays have con-
firmed that this drug preferentially inhibits HDACs 1 and 3
(30). Nevertheless, our results indicate that sensitivity to
vorinostat is not due to distinct basal HDAC protein/
activity levels. We show that vorinostat can inhibit global
HDAC activity by almost 50% in less than 6 hours in both
MCL cell lines and primary cells, and consequently triggers
the accumulation of acetylated histones H3 and H4.

Remarkably, our results show that vorinostat is able to
induce accumulation of acetylated histone H4 on the proa-
poptotic BH3-only (BIM, BMF, andNOXA) gene promoters
that, in turn, correlates with a transcriptional activation of
these genes. Upregulation of BMF and BIM consequent to
HDAC inhibition and enhanced promoter acetylation has
been described in othermodels (31, 32). In this sense, it has
been proposed a direct role for promoter deacetylation in
the epigenetic silencing of these genes and malignant pro-
cess, such as the repression of BIM in acute lymphoblastic
leukemia and Burkitt lymphoma (32, 33). However, we
cannot exclude a role for transcription factor activation on
direct acetylation that could further enhance transcription.
This has also been described for BIM, given that direct
acetylation of E2F1 or Foxo3a transcription factors may
enhance their activity consequently increasing targetmRNA
(34, 35). Importantly, in line with a direct consequence of
promoter acetylation in vorinostat cytotoxicity, we have
observed that histones of the BH3-only gene promoters
are more resistant to acetylation in vorinostat-low sensitive
samples, suggesting that this event, coupled to decreased
transcriptional activation, could explain at least in part the
diminished sensitivity to the drug.

Recent studies confirm that the upregulation of the
proapoptotic BH3-only proteins represents a critical step
during HDACi-mediated apoptosis. Accordingly, it has
been reported that vorinostat treatment upregulated BIM
(35, 36) and NOXA (36), and its suppression prevented
the apoptotic effect of the drug. Concerning BMF, its role
in HDACi-induced apoptosis has been controversial.
Although studies done in leukemic cells have not found
a relevant function of this protein (36), other reports have
suggested that the induction of BMFwas the crucial event in
HDACi-mediated apoptosis in other tumor models (31).
Also it has been reported that loss of BMF protects murine
lymphocytes against HDACi-induced apoptosis (37). In
this context, we show that, in all the MCL samples tested,
both BMF and NOXA are induced following vorinostat
exposure, and that BIM upregulation is conditioned to the
presence or not of the homozygous deletion of BIM, which
occurs in some MCL cases (17, 38). Our results show that
specific siRNA knockdown of BMF, BIM, or NOXA results
in a partial protection from vorinostat-induced apoptosis.
Higher protective effect is achieved when preventing the
upregulation of all 3 proapoptotic proteins. Thus, these
results show that activation of these proteins is required for
full vorinostat activity in MCL cells, being all of them
functional, and that BMF, BIM, and NOXA may trigger
the apoptotic process in a cooperated, rather than a redun-
dant, manner.

As we show vorinostat to induce the typical hallmarks
of mitochondrial cell death, including BCL-2 family
modulation, it is reasonable to hypothesize that the
induced BMF, BIM, and NOXA may directly counteract
the antiapoptotic BCL-2–like proteins, leading to the
conformational activation of the proapoptotic proteins
BAX and BAK. In this regard, it has been postulated that
HDACi exposure increases the amount of BIM bound to
both BCL-2 and BCL-XL, but has little effect on BIM/MCL-
1 binding (39). In parallel, upregulated BMF competi-
tively displaces BIM from antiapoptotic proteins to acti-
vate BAX and BAK (40). Furthermore, NOXA induction
after vorinostat treatment may be important to selectively
bind to MCL-1 displacing BAK from MCL-1, as previously
reported in MCL after bortezomib treatment (41, 42).
This might counteract, in part, the accumulation of MCL-
1 that we and others have found to be consequent to
HDAC inhibition (43). We also show that antiapoptotic
BCL-2 and BCL-XL are not downregulated after short
incubation with vorinostat, although it has been
described a decrease in BCL-XL levels after incubation
with other HDACis (36).

Our data strongly support that vorinostat induces apop-
tosis in MCL cells primarily via the activation of the
mitochondrial apoptotic pathway independently of p53,
in agreement with a set of published studies (36, 44, 45).
Accordingly, using a mouse model of B-cell lymphoma, it
has been described that therapeutic response to HDACi
does not require p53 activity or a functional death receptor
pathway, but depends on the activation of the intrinsic
apoptotic pathway (46). In addition, our results confirm

Xargay-Torrent et al.

Clin Cancer Res; 17(12) June 15, 2011 Clinical Cancer Research3966

 

http://clincancerres.aacrjournals.org/
http://www.aacr.org/


that ROS production seems to be a mere consequence of
caspase activation (36).
As vorinostat is capable to rapidly increase the expression

of BIM, BMF, and NOXA, we tested the ability of BH3-only
mimetic compounds to enhance the cytotoxic effect of
vorinostat. ABT-263 is a small-molecule BH3-mimetic that
recapitulates the capacity of BH3-only proteins to bind to
the hydrophobic grooves of BCL-2, BCL-XL, and BCL-W,
thereby disrupting their antiapoptotic functions (47).
We have observed a synergistic effect of vorinostat with
ABT-263 in MCL cells that may be explained by an increase
in proapoptotic BH3-only activity that can collaborate to
induce apoptosis. A synergistic effect of vorinostat has been
reported previously with ABT-737 (39, 48) and GX15-070
(49, 50) in other models as well. It has been proposed a
role for calpain activity and ER-located caspase signaling in
the induction of both autophagy and apoptosis following
this combination of drugs (49).
In summary, our data suggest that vorinostat may define

an attractive therapeutic approach for the treatment of
MCL. We identify BMF, BIM, and NOXA as transcription-
ally targeted genes of vorinostat treatment in MCL cells, all
them participating in committing the cell to die.
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Resum 

 

Propòsit: La leucèmia limfàtica crònica (CLL) és una malaltia caracteritzada per l’acumulació de 

limfòcits B a la sang, moll d’os i teixits limfoides secundaris. Tot i el desenvolupament de 

teràpies més efectives, la CLL resta incurable amb la teràpia convencional. El sorafenib és un 

inhibidor multi-cinasa aprovat per al tractament dels carcinomes hepatocel·lular i renal. El 

nostre objectiu va ser investigar la capacitat del sorafenib d’interferir amb la senyalització del 

receptor de cèl·lula B (BCR) i avaluar la seva eficàcia en la modulació dels senyals migratoris i 

de supervivència del microambient. 

 

Disseny experimental: La sensibilitat al sorafenib es va analitzar en cèl·lules primàries de 45 

pacients de CLL. La determinació del mecanisme d’acció del sorafenib es va fer mitjançant 

citometria de flux, western blot, PCR quantitativa, co-cultiu amb línies cel·lulars que simulen el 

microambient tumoral, estimulació del BCR i assajos de migració. 

 

Resultats: El sorafenib va induir apoptosi selectiva en la majoria de casos de CLL, amb 

preferència pels casos de mal pronòstic de la malaltia, els que tenen els gens de la regió 

variable de les immunoglobulines (IGHV) no mutats, i per les cèl·lules de CLL derivades de 

gangli limfàtic. A nivell molecular, la inhibició d’ERK per sorafenib en les cèl·lules de CLL era un 

esdeveniment primerenc però no sostingut, indicant que no era un efecte crucial d’aquest 

agent en la CLL. Entre les cinases modulades pel sorafenib en les cèl·lules de CLL, el bloqueig 

de les cinases associades al BCR, Src i Syk, era particularment rellevant per a la seva acció. A 

més, el sorafenib era capaç de superar l’estimulació del BCR, així com també l’efecte protector 

del co-cultiu estromal. El compost resensibilitzava les cèl·lules de CLL cultivades amb l’estroma 

a l’apoptosi induïda per fludarabina i bendamustina. Per altra banda, el sorafenib inhibia la 

migració de les cèl·lules de CLL envers CXCL12 i bloquejava l’activació de FAK induïda per 

CXCL12 o pel BCR.    

 

Conclusió: Aquests resultats indiquen que el sorafenib podria superar el microambient tumoral 

i podria ser particularment efectiu en la inhibició del senyal del BCR, en cèl·lules de CLL amb 

elevat potencial migratori, especialment en pacients d’alt risc. 
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SUPPLEMENTARY INFORMATION 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Isolation and culture of primary cells 

Primary cells from 45 patients diagnosed with CLL and from 3 healthy donors were 

studied. The biological characteristics of CLL patients are listed in Supplementary 

Table 1. The study was approved by the Ethical Committee of the Hospital Clínic, 

University of Barcelona. Informed consent was obtained in accordance with the 

Declaration of Helsinki. The percentage of tumoral cells (CD19+, CD5+) as well as the 

expression levels of ZAP-70 and CD38 was analyzed by flow cytometry. The cut-off 

point for high ZAP-70 and CD38 expression was 20% and 30%, respectively. The 

IGHV gene mutational status was done according to European Research Initiative on 

CLL (ERIC) guidelines.1 Cytogenetic alterations were assessed by fluorescence in situ 

hybridization (FISH). In cases with 17p deletions, the mutational analysis of the second 

allele was done by direct sequencing according to the International Agency for Research 

on Cancer (IARC) TP53 consortium (http://p53.iarc.fr).  

Mononuclear cells from peripheral blood (PBMCs) or from bone marrow aspirates were 

isolated by Ficoll-paque (GE-healthcare, München, Germany) sedimentation. Tumor 

cells from lymph nodes were obtained after squirting with RPMI 1640 (Invitrogen, 

Paisley, Scotland, UK) culture medium using a fine needle. Cells were either used 

directly or cryopreserved in liquid nitrogen in RPMI 1640 containing 10% DMSO 

(Sigma, St Louis, MO, USA) and 60% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS; 

Invitrogen). Manipulation due to freezing/thawing did not influence cell response. After 

thawing, cells were cultured in RPMI 1640, supplemented with 10% FBS, 2 mM 



glutamine (Invitrogen), and 50 μg/mL penicillin-streptomycin (Invitrogen), in a 

humidified atmosphere at 37ºC containing 5% carbon dioxide.  

 

CLL cells/stroma coculture 

The human bone marrow-derived stromal cell line HS-5 (ATCC, Middlesex, UK) was 

cultured in DMEM medium (Invitrogen) supplemented as above. For cocultures, HS-5 

cells were plated at a density of 2 x 105 cells/mL the day before the experiment. After 

confirming the confluence of stromal layer, 5 x 105 CLL cells were added (ratio 2:5) 

and incubated at 37ºC for 2 hours before adding the drugs. Following the incubation 

times, CLL cells were recovered by carefully rinsing the wells without disturbing the 

HS-5 monolayer and then analyzed for cell viability. 

 

Treatments and flow cytometry analysis of apoptosis 

Cells were incubated with sorafenib (Bayer Montville, NJ, USA) for 30 minutes to 48 

hours at doses ranging from 2.5 to 15 μM. When combining with fludarabine (Teva 

Petach Tikva, Israel) or bendamustine (Mundipharma, Cambridge, UK), sorafenib was 

preincubated 2 hours before drug addition. Cell viability was quantified by flow 

cytometry analysis of phosphatidylserine exposure by double staining with Annexin V-

FITC and propidium iodide (PI; Bender Medsystems, San Diego, CA, USA). The LD50 

(Lethal Dose 50) values, referring to the concentration of drug required to reduce cell 

viability by 50%, were deducted from dose-response curves established after 24 or 48 

hours of sorafenib treatment. For the analysis of apoptosis in CD3+ and CD19+ 

populations, PBMCs were labeled simultaneously with anti-CD3-FITC (Becton 

Dickinson, San Jose, CA, USA), anti-CD19-PE (Becton Dickinson) and Annexin V-

APC (Bender Medsystems). Ten thousand cells per sample were acquired in FACScan 



or FACSCalibur flow cytometers (Becton Dickinson) and the labeled populations were 

analyzed with the Paint-A-Gate software (Becton Dickinson). 

 

Protein analysis 

Cells were lysed in 1% Triton buffer as previously described.2 Proteins were separated 

by SDS-polyacrylamide gel electrophoresis and transferred onto Immobilon-P 

membranes (Millipore Billerica, MA, USA). Membranes were probed with the 

following primary antibodies: p-ERK (Thr202/Tyr204), ERK and MCL-1 (Santa Cruz 

Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA); p-S6 ribosomal protein (Ser235/236), p-eIF4E 

(Ser209), p-SYK (Tyr352), p-SRC (Tyr416) and p-FAK (Tyr397) (Cell Signaling 

Technology, Beverly, MA, USA). Antibody binding was detected using horseradish 

peroxidase-labeled anti-mouse (Sigma) or anti-rabbit (Cell Signaling Technology) 

antibodies and chemiluminescence was detected using mini-LAS4000 Fujifilm device 

(Fuji, Tokyo, Japan). Equal protein loading was confirmed with β-actin or α-tubulin 

(Sigma) antibodies. 

  

BCR stimulation 

After 2 hours of starving without FBS, CLL cells (107/mL) were reacted at 4ºC with 25 

μg/mL biotinylated anti-IgM (Jackson Immunoresearch Laboratories, West Grove, PA,  

USA) for 20 minutes, followed by 10 μg/mL of streptavidin (Jackson Immunoresearch 

Laboratories) for 30 minutes. Cells were then transferred to 37ºC and collected at 30 

minutes for further analysis. When indicated, cells were preincubated with sorafenib 1 

hour before the addition of anti-IgM. 

 

mRNA quantification of chemokines 



Total RNA was extracted from 107 cells using the TRIZOL reagent (Invitrogen) 

according to the manufacturer’s instructions. One microgram of total RNA was then 

retrotranscribed to cDNA using random primers and the M-MLV reverse transcriptase 

(Invitrogen). CCL3 and CCL4 expression levels were determined in a Step-One PlusTM 

Real Time PCR System (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) using predesigned 

Assay-on-Demand probes (Applied Biosystems). The relative expression of each gene 

was quantified by the comparative cycle threshold (Ct) method (ΔΔCt) using β-actin as 

endogenous control. mRNA expression levels are given as arbitrary quantitative PCR 

units, taking as a calibrator the control sample (untreated) for each case. 

 

Chemotaxis assay 

CLL cells were suspended in RPMI 1640 with 0.5% bovine serum albumin (BSA) to a 

concentration of 5x106/mL and treated with sorafenib 2 hours before they were added to 

the inserts. One hundred μL (5x105 cells) were added to the top chamber of a Transwell 

culture polycarbonate insert with a diameter of 6.5 mm and a pore size of 5 μm 

(Corning, Corning, NY, USA). Inserts were previously transferred to wells containing 

600 μL of medium with or without human recombinant CXCL12 (200 ng/mL; 

Peprotech, Rocky Hill, NJ, USA). After 4 hours at 37ºC in 5% CO2, 3 aliquots of 100 

μL were collected from each lower chamber and counted by flow cytometry (FACScan) 

for 1 minute at constant flow rate. When indicated, cells were stimulated with 25 μg/mL 

anti-IgM for 20 minutes at 4ºC prior to the migration assay. Migration index was 

calculated following the next ratio: number of cells in the lower chamber in the presence 

of CXCL12/number of cells in the lower chamber in the absence of CXCL12. 

   



Statistical analyses 

Data are represented as mean ± standard deviation (SD) or standard error (SEM) of the 

indicated experiments. All statistical analyses were performed using GraphPad Prism 

4.0 software (GraphPad Software, La Jolla, CA, USA). Comparison between two 

groups of samples was evaluated by non-parametric Mann-Whitney test or parametric t-

test. Two-way ANOVA was used to determine how response was affected by two 

factors. Results were considered statistically significant when p-value ≤ 0.05 (* p< 0.05, 

** p< 0.01, *** p< 0.001).  
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Supplementary Table 1 

Supplementary Table 1.- Characteristics of CLL patients

Patient nº. Age at 
diagnosis Gender1 Binet 

stage
Previous 
treatment

%CD19/ 
CD52

IgVH 
status3 %ZAP-702 %CD382 Cytogenetic 

alterations (FISH)4
LD50 Soraf. 

(μM) 24h
LD50 Soraf. 

(μM) 48h

CLL 1 59 M B No 95 UM 70 5 normal 7,6 6,5
CLL 2 64 M B/C No 80 UM 29 5 13q del 6,4 4,4
CLL 3 59 F B No 87 UM 57 24 13q del 7,7 6,8
CLL 4 78 F B No 93 UM 13 45 13q del 7,3 5,9
CLL 5 86 F A No 75 UM 53 28 trisomy 12 9,21 6,3
CLL 6 70 M A No 97 M 16 80 normal 8,2 5,4
CLL 7 88 F C No 85 UM 2 0,5 n.d. 10,6 6,1
CLL 8 71 M A No 88 M 13 8 13q del 7 5,7
CLL 9 50 F B/C No 82 M >20 99 nd 8,14 6,5

CLL 10 48 M B No 98 UM 85 76 13q del 8,4 5,9
CLL 11 58 M A No 95 M 8 3 normal 9,7 8,5
CLL 12 77 M C No 92 M 1 3 13q del 15 13,6
CLL 13 73 M A No 96 UM 67 2 13q del 10,1 8,1
CLL 14 47 M C No 97 nd 15 2 13q del 10 5,6
CLL 15 63 F B/C Chlorambucile 95 M 50 6 13q del 8,3 4,7
CLL 16 61 F A No 92 M 1 3 13q del 13,4 10,7
CLL 17 70 M B No 95 UM 26 29 13q del 9,3 6
CLL 18 51 M B No 96 UM 41 63 11q del 10,8 9,1
CLL 19 44 M A No 93 nd 12 6 13q del; 17p del 12,6 7,5
CLL 20 53 M C R-FCM, R-CHOP 97 UM 42 57 13q del 9,8 7,6
CLL 21 51 M B/C FCM, R-FCM 93 M 13 53 normal 9,2 7
CLL 22 57 M C FCM 99 UM 77 50 11q del 10,2 nd
CLL 23 91 M A No 98 UM nd 46 13q del 8,5 7,2
CLL 24 42 M A No 86 UM 23 90 normal 9,9 nd
CLL 25 65 M B/C No 90 M 9 14 nd 13,1 nd
CLL 26 49 M Richter F, FCM 91 UM 6 68 17p del / mut p53 6,1 5,1
CLL 27 55 F B/C No 95 UM 53 80 17p del / mut p53 7,8 4,6
CLL 28 49 F A No 87 nd 3 8 13q del 8,2 6,1
CLL 29 46 M A No 88 nd 32 62 normal 10,8 6,9
CLL 30 69 M A No 91 UM nd 90 17p del 7,2 5,8
CLL 31 72 M B No 97 M 1 98 normal 11,1 9,6
CLL 32 83 F B/C No 84 M 26 88 trisomy 12 10,7 8,5
CLL 33 69 F A No 86 UM 72 86 13q del 9,1 6,7
CLL 34 72 F B/C Yes 91 UM 55 100 13q del 11,4 6,9
CLL 35 64 M B No 93 M 0,8 7 trisomy 12 10,1 9,2
CLL 36 64 M Richter FCM 97 UM 87 31 17p del 8,8 6,6
CLL 37 72 M A No 93 M 1 16 13q del 8,7 8,5
CLL 38 56 F A No 87 M 6 16 normal 16 15
CLL 39 75 M B No 91 UM 28 99 11q del 8,8 6,9
CLL 40 45 M C No 95 M 12 15 nd 11,7 10,4
CLL 41 64 M A No 97 M 0,6 0,5 13q del 8,94 nd
CLL 42 77 F B FC 82 UM 73 46 13q del; 11q del 7,32 nd
CLL 43 60 M B No 79 UM 35 40 11q del 10,5 nd
CLL 44 44 M C FCM 92 UM 11 89 13q del; 11q del 12,6 nd
CLL 45 60 F A No 93 M 2 11 13q del 10,6 nd

nd: not determined.
1 M: male; F: female.
2 quantified by flow cytometry
3 UM: unmutated; M:mutated
4 assessed by FISH. del: deletion; mut: mutation
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Supplementary Figure 1. Sorafenib cytotoxicity in primary CLL cells. A) Primary 

CLL cells (n=45) were incubated with sorafenib at the indicated doses (range 2.5-15 

mM) and cytotoxicity was assessed at 24 hours by Annexin V labeling. Mean ± SD of all 

the samples analyzed. B) Comparison of sorafenib Lethal Dose 50 (LD50) at 24 hours 

(mM) in cells from CLL patients with unmutated, UM-CLL, (n= 24) or mutated, M-

CLL, (n= 17) IGHV genes.
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Supplementary Figure 2. Sorafenib modulates kinases of distinct signaling 

pathways in CLL cells. A) Western blot analysis of p-S6 ribosomal protein, p-eIF4E, 

MCL-1, p-SYK and p-SRC protein levels in CLL cells exposed to sorafenib 2.5, 7.5 

and 10 mM for the indicated times (1 and 6 hours). a-tubulin was probed as a loading 

control. Two representative cases are shown. B) Cells from 3 CLL cases were treated 

with sorafenib (7.5, 10 and 15 mM) and p-ERK and total ERK were analyzed by 

western blot at the indicated times (1, 6 and 24 hours). One representative case is 

shown. 
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Supplementary Figure 3. Sorafenib overcomes microenvironmental survival signals.

A) Primary CLL cells (n= 19) were cocultured with or without HS-5 and treated with 10 

mM sorafenib for 24 hours. Bortezomib 4 nM was used as a control of stroma protection. 

Mean ± SEM of all the cases analyzed. ***, p< 0.0001; ns, not significant. B) Cells were 

cocultured with HS-5 for 2 hours before sorafenib addition (10 mM). After 30 minutes, 

cells were lysed and SRC, SYK and ERK phosphorylations were assessed by western blot. 

a-tubulin was probed as a loading control. Two representative cases are shown. 
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Resum 

 

Propòsit: El limfoma de cèl·lules de mantell (MCL) és un limfoma B agressiu que sobreexpressa 

ciclina D1 degut a la translocació t(11;14)(q13;q32). Les teràpies actuals han mostrat una 

eficàcia limitada, per la qual cosa el nostre objectiu va ser estudiar les propietats anti-tumorals 

de l’inhibidor multi-cinasa sorafenib en MCL. 

 

Disseny experimental: La sensibilitat al sorafenib va ser analitzada en 9 línies cel·lulars i 17 

mostres primàries de MCL mitjançant citometria de flux. L’acció del sorafenib es va 

caracteritzar per PCR quantitativa, western blot, immunofluorescència i immunoprecipitació de 

proteïnes. L’estudi de la migració cel·lular va incloure el comptatge per citometria de flux, 

assajos de polimerització d’actina i silenciament de FAK amb siRNA. El microambient es va 

simular co-cultivant les cèl·lules de MCL amb cèl·lules dendrítiques fol·liculars i cèl·lules 

estromals derivades de moll d’os. 

 

Resultats: El sorafenib va induir una desfosforilació ràpida de les cinases associades al BCR, Syk 

i Lyn, així com també de FAK, una diana de Src implicada en l’adhesió focal. En aquesta línia, el 

sorafenib va mostrar un fort sinergisme amb l’inhibidor de Syk, R406. El sorafenib també 

bloquejava la traducció de ciclina D1 i Mcl-1, que promovia un desequilibri entre les proteïnes 

pro- i anti-apoptòtiques i facilitava l’alliberament de Bax de la ciclina D1, comportant la 

inducció de l’apoptosi mitocondrial i dels mecanismes caspasa-dependents i independents. A 

més, el sorafenib inhibia la migració de les cèl·lules de MCL i la polimerització d’actina induïda 

per CXCL12. El silenciament de FAK prevenia parcialment d’aquest efecte inhibitori, indicant 

que la FAK és una diana rellevant del sorafenib. El compost també resensibilitzava les cèl·lules 

de MCL cultivades amb l’estroma a l’apoptosi induïda per bortezomib. 

 

Conclusió: Els resultats demostren per primer cop que el sorafenib interfereix amb la via del 

BCR, la traducció proteica i modula els senyals de supervivència del microambient en el MCL, 

suggerint que el sorafenib, sol o en combinació amb bortezomib, podria representar una 

estratègia terapèutica prometedora per al tractament dels pacients de MCL. 
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ABSTRACT 

PURPOSE: Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive B-lymphoma overexpressing 

cyclin D1 due to the t(11;14)(q13;q32) translocation. Current therapies have shown 

limited efficacy, thus we evaluated the antitumoral properties of the multikinase inhibitor 

sorafenib in MCL. 

EXPERIMENTAL DESIGN: Sensitivity to sorafenib was analyzed in 9 MCL cell lines 

and 17 primary samples by flow cytometry. Sorafenib signaling was characterized by 

quantitative PCR, western blot, immunofluorescence and protein immunoprecipitation. 

Cell migration analysis included flow cytometry counting, actin polymerization assays 

and siRNA-mediated knockdown of FAK. Microenvironment was simulated coculturing 

MCL cells with follicular dendritic and bone marrow-derived stroma cells. 

RESULTS: Sorafenib induces rapid dephosphorylation of the BCR-associated kinases, 

SYK and LYN, as well as of FAK, a SRC target involved in focal adhesion. In this line, 

sorafenib displays a strong synergy with the SYK inhibitor, R406. Sorafenib also blocks 

Mcl-1 and cyclin D1 translation, which promotes an unbalance between pro- and anti-

apoptotic proteins and facilitates the release of Bax from cyclin D1, leading to the 

induction of mitochondrial apoptosis and caspase-dependent and independent 

mechanisms. Moreover, sorafenib inhibits MCL cell migration and CXCL12-induced 

actin polymerization. FAK knockdown partially prevents this inhibitory effect, indicating 

that FAK is a relevant target of sorafenib. Importantly, this compound resensitizes MCL 

cells cultured with stroma to bortezomib-induced apoptosis. 

CONCLUSION: We demonstrate for the first time that sorafenib interferes BCR 

signaling, protein translation and modulates the microenvironment prosurvival signals 

in MCL, suggesting that sorafenib, alone or in combination with bortezomib, may 

represent a promising approach to treat MCL patients. 
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TRANSLATIONAL RELEVANCE 

MCL is a B-lymphoid neoplasm with short survival and brief responses to current 

therapies, thus novel therapeutic strategies are needed. The constitutive activation of 

several signaling pathways regulated by kinases has been described in MCL cells, in 

particular those related with B-cell receptor (BCR) signaling. Sorafenib is an approved 

multikinase inhibitor currently in clinical trials for several hematologic malignancies. In 

this work we demonstrate for first time the antitumoral properties of sorafenib in MCL. 

Our results provide a novel mechanism of action of this compound in MCL cells, 

establishing that sorafenib interferes with BCR signaling, protein translation and 

modulates the migratory and microenvironmental prosurvival signals in MCL. These 

results suggest that sorafenib alone or in combination with bortezomib-based 

therapies, may represent a promising approach to treat MCL patients and hopefully 

meet a medical need. 
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INTRODUCTION  

Mantle cell lymphoma (MCL) is an incurable B-cell neoplasm harboring the 

t(11;14)(q13;q32) translocation, which leads to the overexpression of cyclin D1 with the 

consequent cell cycle deregulation. In addition to this translocation, MCL cells carry a 

high number of secondary genetic alterations that increase the oncogenic potential of 

cyclin D1 and frequently inactivate the cellular response to DNA damage (1). Typically, 

MCL is characterized by relatively short survival and brief responses to conventional 

chemotherapy (2). Thus, new preclinical studies on innovative therapeutic strategies 

are warranted. In this context, the constitutive activation of several signaling pathways 

regulated by kinases has been described in MCL cells (3), opening up a new horizon in 

the treatment of this entity. Specifically, new targeted agents that interfere with BCR 

signaling, such as Syk-, Btk- and PI3K-inhibitors, are entering clinical trials. Although 

the number of MCL patients treated with these agents is still very low, preliminary data 

seem to indicate that the responses to the Btk inhibitor PCI-32765 and the PI3K 

inhibitor CAL-101 are very favorable (4;5). In B-lymphocytes, activation of the BCR by 

antigen engagement induces the phosphorylation of Src family kinases, for instance 

Lyn, leading to the recruitment of Syk. Once phosphorylated, Lyn and Syk propagate 

the BCR signal by activating downstream kinases, such as Btk, resulting in the 

activation of multiple downstream signaling pathways. Recently, it has been reported 

that MCL cells have constitutive activation of the BCR signal transduction proteins Syk 

and PKC�II (6;7), as well as high expression of the phosphorylated forms of these and 

other BCR-associated kinases (8). 

On the other hand, the crosstalk between tumor MCL cells and stroma in tissue 

microenvironments, such as bone marrow and secondary lymphoid tissues, has also 

been found to play an important role in the biology of the disease. In vitro studies 

demonstrated that MCL cells interact with bone marrow stromal cells, becoming 
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resistant to conventional cytotoxic agents (9). New therapeutic strategies directed to 

disrupt these interactions include targeting signaling kinases (such as Lyn, Syk, Btk 

and PI3K) as well as adhesion molecules and chemokine receptors, which have also 

been found to be highly expressed in MCL (10). In addition to its role in the immune 

response, BCR activation also regulates the signaling of these receptors modulating B-

cell trafficking and tissue homing. Accordingly, targets downstream Src activation 

include focal adhesion kinase (FAK), that promotes invasiveness and may act as a link 

between BCR signaling and migration/adhesion through the actin cytoskeleton (11;12). 

Sorafenib (BAY 43-9006) is a multikinase inhibitor that has been approved for the 

treatment of advanced renal cell carcinoma (13) and hepatocellular carcinoma (14). 

Currently, there are several clinical trials in hematological malignancies, first in chronic 

myeloid leukemia and acute myeloid leukemia, where sorafenib targets BCR-ABL (15) 

and FLT3 (16) oncogenic kinases, and more recently in chronic lymphocytic leukemia 

(CLL) (Identifier: NCT01510756). Further in vitro studies have shown that leukemic 

cells are susceptible to this agent (17;18), its cytotoxic effect being related to the 

translational inhibition of the antiapoptotic protein Mcl-1 (17;19). Recently, we have 

proposed a novel mechanism of action of sorafenib in CLL cells, establishing that this 

compound overcomes microenvironmental signals and abrogates BCR-derived 

responses including FAK activation (20). However, the antitumor activity and the 

molecular mechanism of action of sorafenib in MCL have not been yet elucidated, and 

in particular, the role that FAK could play in this lymphoma, typically early 

disseminated, is still unknown. 

Therefore, the aim of this study was to characterize the molecular mechanisms 

underlying sorafenib-induced apoptosis in MCL cells, with particular emphasis on BCR 

signaling and protein translation. We further investigated the efficacy of sorafenib in 
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modulating migratory and microenvironmental prosurvival signals in MCL, both alone 

and in combination with bortezomib. 
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METHODS 

Cell lines 

Nine human MCL cell lines (GRANTA-519, HBL-2, REC-1, JEKO-1, MINO, JVM-2, Z-

138, UPN-1 and MAVER-1), which were genetically characterized previously (21), were 

used (Table 1). Cell lines were grown in RPMI 1640 or Dulbecco's modified Eagle's 

medium (DMEM) supplemented with 10% to 20% heat-inactivated FBS, 2 mM 

glutamine, 50 �g/mL penicillin–streptomycin (Life Technologies), and maintained in a 

humidified atmosphere at 37°C with 5% carbon dioxide. Mycoplasma absence was 

routinely tested by PCR and the genetic identity of all cell lines was verified by using 

AmpFlSTR identifier kit (Life Technologies). 

Isolation and culture of primary cells 

Tumor cells from 17 patients diagnosed of MCL, according to the World Health 

Organization classification criteria (22), were used. The Ethical Committee of the 

Hospital Clínic (Barcelona, Spain) authorized the study and all patients signed an 

informed consent according to the Declaration of Helsinki. The characteristics of these 

cases are listed in Table 1. Tumor cells from peripheral blood were isolated by density 

gradient centrifugation using Ficoll-paque (GE-Healthcare), while counterparts from 

tumor tissue were obtained after squirting with RPMI using a fine needle. Samples 

were cryopreserved in liquid nitrogen in the presence of 10% dimethyl sulfoxide 

(Sigma), 60% FBS and 30% RPMI, and conserved within the Hematopathology 

collection of our institution (IDIBAPS-Hospital Clínic Biobank). Freezing/thawing 

manipulations did not influence cell response (23). Cells were cultured in supplemented 

RPMI medium likewise cell lines. The IGHV gene mutational status was done 

according to European Research Initiative on CLL (ERIC) guidelines (24). Cytogenetic 

alterations were assessed by fluorescence in situ hybridization (FISH). In cases with 
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17p deletions, the mutational analysis of the second allele was done by direct 

sequencing according to the International Agency for Research on Cancer (IARC) 

TP53 consortium (http://p53.iarc.fr). 

Drugs and assessment of apoptotic features by flow cytometry 

MCL samples were treated as indicated with sorafenib (Bayer), R406 (Selleck 

Chemicals) and/or bortezomib (Millennium Pharmaceuticals). When specified, cells 

were either preincubated for 1 hour with 10 �M of the pan-caspase inhibitor Q-VD-OPh 

(Calbiochem), or exposed to 100 μM of the translation inhibitor cycloheximide (Sigma) 

for 1 hour after 4 hours of sorafenib. Apoptosis was quantified by double labelling of 

phosphatidylserine (PS) exposure with annexin V–fluorescein isothiocyanate (FITC), 

and nuclei with propidium iodide (PI; Bender Medsystems). Loss of mitochondrial 

membrane potential (��m), caspase-3 activation and Bax and Bak conformational 

changes were determined as previously described (25). Lethal dose 50 (LD50) was 

defined as the concentration of drug required to reduce cell viability by 50%, extracted 

from linearization of dose-response curves. For drug combination studies, combination 

indexes (CI) were calculated with the CalcuSyn software version 2.0 (Biosoft) 

according to the Chou and Talalay’s algorithm. The interaction between two drugs was 

considered synergistic when CI<1. 

BCR stimulation 

Primary MCL cells were washed twice and starved for 1.5 hours in FBS-free RPMI (107 

cells/mL). Then, cells were reacted for 30 minutes at 4ºC with 25 �g/mL of anti-IgM 

(Jackson Immunoresearch Laboratories) and subsequently transferred to 37ºC for 30 

additional minutes. When indicated, cells were preincubated with sorafenib for 1.5 

hours prior to anti-IgM addition. 

Immunoprecipitation, subcellular fractionation and western blot analysis 
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Whole protein extraction and western blot analysis were done as described previously 

(26). For cyclin D1 immunoprecipitation, cells were lysed in CHAPS buffer (1% 

CHAPS, 100 mM NaCl, 5 mM Na2HPO4 and 2.5 mM EDTA) supplemented as follows: 

1 mM phenylmethanesulfonyl fluoride, 2 mM sodium pyrophosphate decahydrate, 2 

mM sodium beta-glycerophosphate, 1 mM Na3VO4, 10 �g/mL aprotinin and 10 �g/mL 

leupeptin (Sigma). Extracts were pre-cleared with A-protein agarose beads 

(Calbiochem) for 30 minutes, incubated overnight at 4ºC with cyclin D1 (DCS6; Cell 

Signaling Technology) antibody and immunoprecipitated for 1 hour with A-protein 

beads. Supernatant (unbound fraction) was recovered by centrifugation and beads 

(bound fraction) were washed three times with lysis buffer. For subcellular fractionation, 

cytosolic and mitochondrial fractions were obtained with the ApoAlert Cell Fractionation 

kit (Clontech) according to manufacturer’s instructions. The following primary 

antibodies were used: pSyk (Tyr352), pLyn (Tyr396), pFAK (Tyr397), cyclin D1 

(DCS6), peIF4E (Ser209) from Cell Signaling Technology, AIF from Sigma, and Mcl-1 

and Bax (N-20) from Santa Cruz. Equal protein loading was confirmed by probing 

membranes with �-actin and �-tubulin antibodies (Sigma). For subcellular fractionation, 

membranes were blotted with cytochrome c oxidase subunit IV (COX4) antibody 

(Clontech) as a control of mitochondrial purification. Densitometric quantification was 

done by using Image Gauge software (Fujifilm). 

mRNA quantification by real-time PCR 

Total RNA isolation and retrotranscription to cDNA was done as previously reported 

(25). CYCLIN D1 and MCL-1 expression was analyzed in duplicate with predesigned 

Assay-On-Demand probes (Life Technologies) on a StepOne device (Life 

Technologies) by quantitative real-time PCR (qRT-PCR). The relative expression of 

each gene was quantified by the comparative cycle threshold (Ct) method (��Ct) by 

using �-GLUCURONIDASE (GUSB; Life Technologies) as endogenous control. 
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Expression levels are given in arbitrary units, taking as a reference the control sample 

(untreated cells). 

Immunofluorescence 

One million of primary cells were attached on poly-L-lysine–coated glass coverslips, 

fixed with 4% paraformaldehyde and permeabilized with 0.1% saponin and 10% FBS in 

PBS. Samples were then incubated with anti-AIF antibody (Sigma) followed by anti-

rabbit-FITC secondary antibody (Sigma). Coverslips were mounted on glass slides with 

Fluoroshield with DAPI (4,6 diamidino-2-phenylindole) medium (Sigma), and visualized 

on a Eclipse 50i microscope (Nikon) by means of a 100×/1.30 NA oil objective (Nikon) 

using the Isis Imaging System v5.3 software (MetaSystems GmbH). 

Chemotaxis assay 

MCL cells (107 cells/mL) were washed twice and serum-starved for 1.5 hours in FBS-

free RPMI. Sorafenib was added for 1.5 additional hours and cells were diluted to 

5x106 cells/mL with 0.5% bovine serum albumin (BSA; Sigma) in RPMI. One hundred 

�L (5x105 cells) were added to the top chamber of a Transwell culture polycarbonate 

insert with 6.5 mm diameter and 5 �m of pore size (Corning). Inserts had been 

previously transferred to wells containing 600 �L of RPMI with or without 200 ng/mL of 

human recombinant CXCL12 (Peprotech). After 4 hours of incubation at 37ºC, 100 �L 

were collected in triplicate from each lower chamber and counted by flow cytometry 

(FACScan) for 1 minute under constant flow rate. 

siRNA assay 

Five million cells were cultured without antibiotics and washed with FBS-free RPMI. 

Then, cells were resuspended in 100 �L of Ingenio Electroporation Solution (Mirus) 

containing either 5 �M of FAK Silencer Select Pre-designed siRNA (Life Technologies) 

or 5 �M of a nonsilencing negative control (Life Technologies). Cells were transfected 
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in a Nucleofector II device (Lonza) by using M-013 program, transferred to culture 

plates overnight and chemotaxis assay was perfomed as described above.  

Actin polymerization 

MCL cells (107 cells/mL) were washed twice and serum-starved for 1.5 hours in FBS-

free RPMI. Sorafenib or the CXCR4 antagonist AMD3100 (40 μM; Sigma) were added 

for 1.5 additional hours and cells were diluted to 0.7 or 2x106 cells/mL in RPMI with 

0.5% BSA for cell lines and primary cells respectively. Thereafter, samples were 

stimulated with 200 ng/ml of CXCL12 and at the indicated time points, 400 μL of the 

cell suspension were collected and added to 100 μL of the staining solution (2.5 or 12.5 

ng/ml of phalloidin-Tetramethyl Rhodamine Isothiocyanate (TRITC) for primary cells 

and cell lines respectively, 2.5 mg/ml of L-�-lysophosphatidylcholine (Sigma) and 5% 

paraformaldehyde (Aname)), for 20 minutes at 37ºC. Red fluorescence was acquired 

on an Attune acoustic cytometer (Life Technologies) and results were plotted relative to 

the mean fluorescence of the sample before the addition of CXCL12.  

Stroma coculture 

Human follicular dendritic cell-like HK (kindly provided by Dr YS Choi) (27) and human 

bone marrow-derived stroma cell line HS-5 (ATCC), were cultured in Iscove's modified 

Dulbecco's medium (IMDM) and DMEM respectively, and supplemented as above. 

Before setting up the experiment, HK (1x105 cells/mL) and HS-5 cells (2x105 cells/mL) 

were plated overnight, and after confirming the confluence of the stroma layer, medium 

was replaced by 5x105 MCL primary cells in RPMI and cells were incubated at 37ºC for 

2 hours before adding the drugs. Sorafenib was preincubated for 1 hour before 

bortezomib addition. Afterwards, MCL cells were collected by carefully rinsing the wells 

without disturbing the stroma monolayer. 

Statistical analysis 
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The data are depicted as the mean ± SD of 3 independent experiments or the mean ± 

SEM of 4 or more primary cases. All statistical analyses were done by using GraphPad 

Prism 4.0 software (GraphPad Software). Comparison of means between two groups 

of samples was evaluated by nonparametric Mann–Whitney test or paired t-test. 

Results were considered statistically significant when p<0.05 (*, p<0.05; **, p<0.01). 
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RESULTS 

Sorafenib induces apoptosis in MCL cells  

The cytotoxicity of the multikinase inhibitor sorafenib was measured after 24 and 48 

hours by annexin V labeling in 9 MCL cell lines, incubated at doses ranging from 2.5 to 

20 �M. The LD50 for these MCL cell lines are listed in Table 1. Sorafenib induced 

apoptosis in all of them, with a mean LD50 of 11.5 ± 5.0 μM at 24 hours, while at 48 

hours decreased to 7.1 ± 2.7 μM. No association was observed between sorafenib 

sensitivity and any of the most frequent genetic alterations in MCL, nor the mutational 

status of immunoglobulin heavy variable genes (IGHV). For subsequent analysis, 

JEKO-1 and Z-138 cell lines were selected as representative cell lines, with LD50 of 

13.5 and 6.8 μM at 24 hours, respectively. 

Primary cells from 17 patients diagnosed of MCL were also incubated with increasing 

doses of sorafenib for 24 and 48 hours. The characteristics of these patients are 

summarized in Table 1. Despite the high variability among cases, the mean LD50 was 

13.0 ± 3.6 μM at 24 hours, while at 48 hours it notably decreased to 9.4 ± 3.4 μM, thus 

resembling the data obtained for cell lines. Noteworthy, sorafenib was as effective in 

tumor cells from peripheral blood (PB) as in those derived from tumor tissue (at 24 

hours mean LD50 PB: 11.8 ± 4.0 μM; mean LD50 tumor tissue: 15.7 ± 0.7 μM; Table 1). 

Similar to MCL cell lines, sensitivity to sorafenib was independent of mutational status 

of P53 and IGHV. Importantly, LD50 values were physiologically achievable and non-

toxic for healthy B-lymphocytes (20). Collectively, these data indicate that sorafenib 

exerts a time- and dose-dependent cytotoxic effect in MCL cells.  

Sorafenib targets BCR kinases and FAK in MCL cells  

We have recently demonstrated that sorafenib abrogates BCR-derived responses 

including FAK activation in CLL (20). To explore if this effect was also applicable to 

MCL cells, we monitored the activation of BCR-related kinases, Syk, Lyn and FAK, by 
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western blot. In Z-138 and JEKO-1 cell lines, we found that sorafenib 10 �M induced a 

rapid and sustained dephoshorylation of Syk, Lyn and FAK, detectable after 30 minutes 

of treatment (Figure 1A). To further confirm the effect of sorafenib on BCR signaling, 

primary MCL cells from 2 representative cases were stimulated with anti-IgM in the 

presence of sorafenib. As shown in Figure 1B, sorafenib inhibited very efficiently the 

phosphorylation of Syk, Lyn and FAK, both constitutive and induced after BCR 

engagement. In parallel, we investigated whether the sensitivity of MCL cells to a 

pharmacological BCR inhibitor, the Syk inhibitor R406, could be enhanced by 

sorafenib. JEKO-1 and Z-138 cells were cotreated with low doses of sorafenib (5 μM) 

and R406 (2.5 and 5 μM) for 48 hours and cell viability was analyzed. The combination 

was found to be considerably more potent than each agent alone in both cell lines, with 

CI values of 0.594 and 0.560 for the combination of sorafenib 5 μM with R406 2.5 and 

5 μM respectively for Z-138, and 0.551 and 0.586 for JEKO-1 (Figure 1C). Importantly, 

this effect was also found in primary MCL cells, where combination of sorafenib (7.5 

and 10 μM) with R406 (2.5 and 5 μM) revealed a strong synergy in all the samples 

studied (n= 7), with a mean CI of 0.681 and 0.648 for the combination of sorafenib 7.5 

μM with R406 2.5 and 5 μM respectively, and 0.635 and 0.611 with sorafenib 10 μM 

(Figure 1D). Taken together, these results suggest that sorafenib targets both 

constitutive and induced BCR signaling in MCL cells and enhances the activity of the 

Syk inhibitor R406. 

Sorafenib inhibits translation of cyclin D1 and Mcl-1 in MCL cells 

Since oncogenic activation of cyclin D1 is a typical hallmark of MCL, we investigated if 

sorafenib was downregulating its levels. A rapid and remarkable decrease of cyclin D1 

protein levels was observed after 30 minutes of exposure to sorafenib (10 μM) in Z-

138, JEKO-1 and a representative primary MCL case (Figure 2A). In parallel, we also 

found a marked downregulation of the antiapoptotic protein Mcl-1 (Figure 2A), whose 



15�

�

inhibition by sorafenib has been related to the blockade of protein translation (17). 

Consequently, and since translation of cyclin D1 is regulated by the activity of the 

translation initiator factor eIF4E (28), we examined the levels of phosphorylation of this 

kinase. We found that, after 30 minutes of incubation, sorafenib (10 μM) induced a 

substantial decrease of phosphorylated eIF4E, both in cell lines (Z-138 and JEKO-1) 

and in primary cells (MCL#7; Figure 2A). 

In order to confirm that sorafenib was interfering with protein translation, we then 

checked whether this downregulation was due to transcriptional mechanisms or 

degradation. First, we monitored MCL-1 and CYCLIN D1 mRNA levels by qRT-PCR. 

Time-course exposure of Z-138 and JEKO-1 cells to sorafenib (10 μM) for 0.5, 1 and 6 

hours resulted in no substantial changes either in MCL1 or in CYCLIN D1 transcripts 

(Figure 2B). Next, we preincubated Z-138 and JEKO-1 cells for 4 hours with sorafenib 

prior to adding the protein synthesis inhibitor cycloheximide (100 μM) for 1 additional 

hour. The effect on cyclin D1 and Mcl-1 protein levels was checked by western blot and 

quantified by densitometric analysis. We found that cycloheximide addition did not 

enhance the decrease of cyclin D1 and Mcl-1 protein levels upon sorafenib exposure, 

indicating that when translation is blocked their elimination is not increasing and 

therefore their stability did not diminish, even it was slightly enhanced by sorafenib. 

(Figure 2C).  

Recently, it has been reported that cyclin D1 interacts with and sequestrates the 

proapoptotic protein Bax in MCL cells (29). In this context, we analyzed by cyclin D1 

immunoprecipitation whether Bax/cyclin D1 interaction was modulated after 6 hours of 

sorafenib (10 μM) treatment in MCL cells. In the two representative cell lines (Z-138 

and JEKO-1), immunodetection of Bax in cyclin D1 immunoprecipitates showed that, 

although immunoprecipitated cyclin D1 decreased with sorafenib, the proportion of Bax 
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interacting with cyclin D1 diminished even more, leading to Bax release from cyclin D1 

(Figure 2D). 

Collectively, all these findings indicate that sorafenib inhibits translation of cyclin D1 

and Mcl-1 as well as releases Bax from cyclin D1 sequestering in MCL cells, 

suggesting that both facilitate apoptosis induction.  

Sorafenib-induced apoptosis is mediated by caspase-dependent and 

independent mechanisms 

To further characterize the cell death mechanism of sorafenib-induced cytotoxicity, we 

analyzed several markers of the mitochondrial apoptotic pathway in MCL cells. As 

displayed in Figure 3A sorafenib induced Bax and Bak conformational changes, loss of 

��m and caspase-3 processing along with PS exposure, both in JEKO-1 and in a 

representative primary MCL (MCL#7). Next, to assess the contribution of caspases to 

this process, JEKO-1 and 4 representative primary MCL were preincubated for 1 hour 

with the pan-caspase inhibitor Q-VD-OPh (10 μM) prior to sorafenib addition. For each 

experiment, the inhibition of caspase-3 activation by Q-VD-OPh was confirmed by flow 

cytometry (data not shown). Q-VD-OPh did not completely abrogate PS exposure, 

either in JEKO-1 or in primary cells (Figure 3B). In consequence, sorafenib-induced 

apoptosis was significantly reduced (p<0.05) in the presence of QVD-OPh, but 

significant cell death was still detectable (p<0.05), indicating that caspase-independent 

mechanisms were also involved in its effect. Based on these results, we checked the 

cytosolic release of the caspase-independent apoptogenic factor AIF after sorafenib 

exposure. Z-138 and JEKO-1 cells were exposed to sorafenib (10 and 15 μM 

respectively) for 24 hours and pellets were processed to isolate mitochondria from 

cytosol. Western blot analysis in Figure 3C showed that sorafenib stimulated an 

increase of AIF in the cytosolic fraction. Consistently, immunofluorescence staining of a 

representative primary MCL incubated with sorafenib (10 μM) for 24 hours, confirmed 
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that untreated cells displayed a punctuated pattern of AIF indicative of a mitochondrial 

localization, while in sorafenib-treated cells the expression pattern of AIF was diffused 

(arrows; Figure 3D). These results demonstrated the release of this factor into the 

cytosol and nucleus, indicating a role of AIF in sorafenib-induced apoptotic signaling.  

Together, all these data indicate that� sorafenib-induced mitochondrial apoptosis is 

mediated by caspase-dependent and independent mechanisms. 

Sorafenib blocks CXCL12-induced MCL migration and actin polymerization 

through FAK modulation 

Given that FAK was rapidly inhibited by sorafenib, we next evaluated the effects of this 

compound on the migratory capacity of MCL cells induced by the chemokine CXCL12. 

First, JEKO-1 cells were assayed for chemotaxis toward CXCL12 after preincubation 

with sorafenib. As shown in Figure 4A sorafenib significantly reduced JEKO-1 cell 

migration induced by CXCL12 (p<0.05). To validate these results in primary samples, 

cells from 8 representative MCL cases were also assayed for migration as above. In all 

samples, sorafenib significantly blocked CXCL12-induced migration (p<0.05; Figure 

4A). Accordingly, western blot analysis revealed that sorafenib was able to abrogate 

CXCL12-induced phosphorylation of FAK in JEKO-1 (Figure 4B).  

To determine whether the disruption of FAK activation was functionally relevant for the 

antimigratory effect of sorafenib, we used a siRNA-mediated approach to knockdown 

FAK in JEKO-1 cells. Transfection with siRNA oligonucleotides directed against FAK 

gene reduced its mRNA expression by 20% (data not shown), and significantly 

impaired the inhibitory effect of sorafenib on cell migration (p<0.01; Figure 4C). The 

percentage of migrating cells toward CXCL12 in the presence of sorafenib was about 

19% with scramble siRNA, whereas this percentage increased to 40% with FAK siRNA 
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(Figure 4C). These data demonstrate that the modulation of FAK plays a pivotal role in 

the antimigratory activity of sorafenib in MCL cells.  

One of the earliest events in the MCL migratory response to CXCL12 is the 

reorganization of the actin cytoskeleton (10). In this context, we evaluated whether this 

response could be blocked by sorafenib by labeling the cells with phalloidin-TRITC as 

described in the methods section. CXCL12 induced a notable increase in F-actin 

polymerization that peaks at 15 seconds of stimulation, both in JEKO-1 (Figure 4D) and 

in a representative MCL primary case (Figure 4D). Interestingly, preincubation of MCL 

cells for 1.5 hours with sorafenib strongly inhibited the actin polymerization induced by 

CXCL12 at all time points (15, 60, 120 and 300 seconds) (Figure 4D). Sorafenib 

demonstrated to be as effective as the CXCR4 antagonist AMD3100, used as a 

positive control of inhibition, in blocking actin polymerization concerning both JEKO-1 

cells and MCL primary cells. 

Stroma-induced bortezomib resistance is overcome by sorafenib 

We have recently reported that sorafenib is able to overcome the stroma-mediated 

resistance to common cytotoxic drugs in CLL cells (20). Therefore, we evaluated 

whether sorafenib could also resensitize MCL cells to bortezomib-induced apoptosis in 

stroma cocultures. To simulate the lymphoma microenvironment, we cocultured MCL 

cells with two different cell lines: the follicular dendritic cell-like line HK and the bone 

marrow-derived stromal cell line HS-5. Figure 5A displayed the cytotoxic effect of both 

compounds in cells from a set of 5 primary MCL cultured with HS-5 and HK cells, which 

were pretreated for 1 hour with different doses of sorafenib (7.5 and 10 μM) before 

bortezomib (4 nM) exposure for 48 additional hours. As expected, the presence of both 

HS-5 and HK completely abrogated bortezomib cytotoxicity in MCL cells (**; HK: 

p<0.01; HS-5: p<0.01). Noteworthy, sorafenib prevented this protective effect, so that 

the relative viability of primary MCL cells exposed to bortezomib in combination with 
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sorafenib (7.5 and 10 μM) resulted in no significant changes with and without stroma, 

both in HK and in HS-5 cocultures (Figure 5A). Based on these results, we further 

analyzed the molecular mechanisms underlying this effect. Primary MCL cells were 

pretreated with sorafenib for 1 hour before bortezomib addition for 6 additional hours, 

and then cells were lysed and analyzed by western blot. Figure 5B displayed that in the 

presence of stroma, primary MCL cells exposed to bortezomib upregulated Mcl-1 

protein levels. Interestingly, sorafenib 10 μM was able to revert almost completely this 

effect, neutralizing bortezomib-induced Mcl-1 accumulation in the presence of the 

stroma. All these data suggest that sorafenib is able to antagonize stroma-mediated 

resistance in MCL.  
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DISCUSSION 

Targeting deregulated kinases has emerged as a promising strategy for the treatment 

of B-lymphoid neoplasms. Here, we demonstrate for the first time that the multikinase 

inhibitor sorafenib induces dose- and time-dependent apoptosis in MCL cell lines as 

well as in primary cells, at the same micromolar range as described for CLL cells, 

which has been shown to be selective for tumor cells and physiologically achievable in

vivo (20).  

In MCL cells, BCR-associated kinases are constitutively activated and highly 

expressed (6-8), becoming a promising therapeutic target. In this context, we show that 

sorafenib induces a fast, sustained and concomitant dephosphorylation of Syk, Lyn and 

FAK, even in BCR-stimulated cells, indicating that BCR kinases are early and important 

targets of sorafenib in MCL, as described for CLL cells (20). In this line, we also 

demonstrate a strong synergism between sorafenib and the Syk inhibitor R406, thus 

evidencing the importance of targeting the BCR pathway in MCL. Although the number 

of patients enrolled is very low, the first clinical trials with the Syk inhibitor fosfamatinib 

have only shown modest clinical responses in MCL (30), therefore indicating that Syk 

blockage alone seems not to be effective enough. In this context, sorafenib could 

represent an advantage in front of Syk inhibitors due to its capacity of simultaneous 

targeting of several BCR-related kinases. 

In B-lymphoma cells, it has been described that Syk regulates mTOR, which is 

implicated in protein synthesis, and thus Syk inhibition results in a decrease in mTOR 

activity (31). At early incubation times sorafenib induced a fast and remarkable 

decrease of cyclin D1 and the antiapoptotic Mcl-1. Our results suggest that the 

downregulation of both proteins is neither transcriptional nor through enhanced 

degradation, but via translation blockade. This observation was previously described 

for Mcl-1 in other tumors (17;19;32), however not for cyclin D1, which is highly 
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overexpressed in MCL as a consequence of the t(11;14) translocation. One might 

considered this effect as a consequence of Syk inhibition, although a direct 

dephosphorylation of any of the mTOR pathway kinases by sorafenib cannot be ruled 

out.  

The role of Mcl-1 as an antiapoptotic protein is well known (33). Accordingly, sorafenib-

induced Mcl-1 downregulation may be directly impairing antiapoptotic signals, therefore 

committing cells to die. Less known is the involvement of cyclin D1 in apoptosis. 

Recently, it has been demonstrated that cyclin D1 interacts with and sequestrates the 

proapoptotic protein Bax in MCL cells (29). Our results indicate that sorafenib, besides 

decreasing cyclin D1 levels, is also disrupting this interaction and releases Bax from 

cyclin D1. Consequently, downregulation of both Mcl-1 and cyclin D1 as well as Bax 

liberation from cyclin D1 sequestering may participate in sorafenib-induced apoptosis. 

In this paper, we have also characterized for first time the cell death mechanism of 

sorafenib-induced cytotoxicity in MCL cells. Sorafenib causes apoptosis in MCL 

through activation of the mitochondrial apoptotic pathway, leading to the activation of 

caspase-dependent and independent mechanisms. The observed release of AIF after 

sorafenib treatment has also been documented for other tumors, such as human 

melanoma (34) and leukemia cell lines (19). Furthermore, the role of AIF in the cell 

death induced by other antitumor agents in MCL and CLL has been described (35;36), 

pointing out the relevance of this apoptogenic factor in the cytotoxic activity of drugs in 

B-lymphoid neoplasms.  

In addition to apoptosis induction, sorafenib is also modulating the microenvironmental 

interactions of MCL cells. Here we provide the first evidence that sorafenib blocks 

CXCL12-induced migration and actin polymerization in both primary MCL cells and cell 

lines. We postulate that sorafenib, via FAK inhibition, is preventing this effect. As we 

reported for CLL (20), FAK is also activated after BCR engagement in MCL cells, and 
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sorafenib reverted this effect. Our data provide conclusive evidences about the role of 

FAK in modulating tumor B-cell migration, as we show that FAK knockdown in MCL 

cells has a functional effect on the antimigratory properties of sorafenib. The tyrosine 

kinase activity of FAK may be both directly inhibited by sorafenib and through a Src-

dependent mechanism, given that sorafenib is inhibiting BCR kinases. The resulting 

Src-FAK complex affects multiple proteins, such as actin cytoskeletal proteins (37). 

Consistently, we demonstrate a substantial blockade of cytoskeletal reorganization by 

sorafenib in CXCL12-stimulated MCL cells. As FAK may play a key role in MCL tissue 

microenvironments regulating the early dissemination of the tumor, sorafenib could be 

highly effective in overcoming this effect. 

Emphasizing the role that sorafenib has in overcoming microenvironmental 

interactions, we demonstrate for the first time that the compound blocks stroma-

mediated chemoresistance in MCL (38). Despite the approval of bortezomib in the 

treatment of MCL patients, more than 50% of the patients are resistant to this therapy 

or show early relapses (2). One of the contributory mechanisms to bortezomib 

resistance is the crosstalk between MCL cells and stromal cells in tissue 

microenvironments, such as the bone marrow and secondary lymphoid organs (9). In 

this context, we have demonstrated that, in the presence of the stroma, MCL cells 

become resistant to bortezomib and that sorafenib overcomes this resistance. 

Collectivelly, our results provide a novel mechanism of action of the multikinase 

inhibitor sorafenib in MCL cells, establishing that sorafenib interferes BCR signaling, 

protein translation and modulates the migratory and microenvironmental prosurvival 

signals in MCL. These results suggest that sorafenib alone or in combination with 

bortezomib-based therapies, may represent a promising approach to treat MCL 

patients. 
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TABLE 

 

 

 

Table 1. MCL cell lines and primary samples characteristics

Sorafenib LD50 

24h (�M)
Sorafenib LD50 

48h (�M) P53 a ATM P16

19,8 13,0 del/wt del/mut hom del

15,6 7,2 del/mut upd/d hom del

14,5 5,8 wt wt/d hom del

13,5 9,1 del/mut ampl/d del/d

12,4 6,4 upd/mut wt/d upd/d

10,4 7,8 wt wt wt/d

6,8 5,6 wt del/d hom del
5,3 4,3 del/mut wt/polimorf del/d

5,2 4,8 del/mut del/d hom del

MCL patient
Sorafenib LD50 

24h (�M)
Sorafenib LD50 

48h (�M)
Cell source

% of tumor 
cellsc P53 a % IGHV 

homologyb

MCL#1 Not reached 10,4 PB 96 del/wt 93,18
MCL#2 11,1 7,7 PB 97 wt 92,36
MCL#3 16,2 15,5 PB 83 wt 97,92
MCL#4 9,9 6,1 PB 86 wt 99,65
MCL#5 13,3 9,2 PB 85 wt 98,61
MCL#6 14,1 12,0 PB 92 wt Not determined
MCL#7 7,5 5,8 PB 94 wt 96,88
MCL#8 5,1 2,0 PB 95 del/mut 98,25
MCL#9 11,6 9,5 PB 84 wt 96,9

MCL#10 18,1 12,4 PB 79 del/wt 94,44
MCL#11 13,2 10,0 PB 96 del/mut 97,22
MCL#12 Not reached Not determined PB 83 wt 93,68
MCL#13 11,6 11,4 PB 77 wt 96,89
MCL#14 Not reached Not determined PB 71 wt 100
MCL#14 14,8 Not determined LN 89 wt 100
MCL#15 15,9 Not determined LN 78 wt 99,65
MCL#16 16,6 10,6 Orbit 88 Not determined 95,83
MCL#17 15,4 Not determined LN 82 wt 96,65

a P53  mutational status detected by FISH and direct sequencing.
b IGHV  gene mutational status was done according to standarized protocols (24).
c CD19+ tumor cells quantified by flow cytometry.
d mutations not analyzed

Abbreviations: del indicates deletion; hom del, homozygous deletion; polimorf, polimorfism; mut, mutation; wt, wild type; upd, uniparental disomy; ampl, amplification; PB, 
peripheral blood; LN, lymph node.

Genetic alterations

MCL cell line

GRANTA-519
HBL-2

99,66
Not determined

100

REC-1
JEKO-1
MINO
JVM-2

% IGHV  homologyb

100
97,57
98,61

98,96
100
100

Z-138
UPN-1

MAVER-1

Disease status

Diagnosis
Diagnosis
Diagnosis
Diagnosis
Diagnosis
Diagnosis
Diagnosis
Relapse

Not determined
Diagnosis
Diagnosis

Diagnosis

Diagnosis
Diagnosis
Diagnosis
Diagnosis
Diagnosis
Relapse
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1. Sorafenib inhibition of BCR kinases and FAK. (A) Z-138 and JEKO-1 cells 

were exposed to 10 μM of sorafenib for the indicated times. Phosphorylation levels of 

Syk, Lyn and FAK were analyzed by western blot. (B) Cells from 2 representative MCL 

patients were preincubated with 10 μM of sorafenib before anti-IgM (25 μg/ml) reaction. 

Phosphorylation of Syk, Lyn and FAK was assessed by western blot. (C) Z-138 and 

JEKO-1 cells were simultaneously exposed to sorafenib and R406 at the indicated 

doses, and cell viability was determined at 48 hours by annexin V/PI staining. Bars 

represent the mean ± SD of 3 independent experiments. CI value is indicated for each 

combination. (D) Primary MCL cells from 7 patients were simultaneously exposed to 

sorafenib and R406 at the indicated doses for 48 hours, and cell viability was 

determined as above. Bars represent the mean ± SEM of all the samples analyzed. CI 

value is indicated for each combination. 

Figure 2. Sorafenib targeting of Mcl-1 and cyclin D1. (A) Z-138, JEKO-1 and a 

representative MCL primary sample were incubated with 10 μM of sorafenib for the 

indicated times. Protein levels of cyclin D1, Mcl-1 and phosphorylation status of eIF4E 

were assessed by western blot. (B) CYCLIN D1 and MCL-1 mRNA levels were 

analyzed by qRT-PCR after exposing samples (JEKO-1 and Z-138) to 10 μM of 

sorafenib for the indicated times. GUSB was used as an endogenous control and 

untreated cells at each time point were used as a reference control. (C)  MCL cells (Z-

138 and JEKO-1) were treated with sorafenib (10 and 15 μM, respectively) and 

cycloheximide (100 μM). Relative levels of cyclin D1 and Mcl-1 were quantified by 

densitometry in western blot membranes, using��-actin for loading normalization. Bars 

represent protein stability by means of the ratio with cycloheximide/without 

cycloheximide. CHX, cycloheximide. (D) Z-138 and JEKO-1 cells were exposed to 
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sorafenib (10 μM) for 6 hours, and Bax/cyclin D1 complexes were analyzed by cyclin 

D1 immunoprecipitation, followed by western blot analysis of both factors.  

Figure 3. Apoptosis induction by sorafenib. (A) JEKO-1 and primary cells from a 

representative MCL sample were exposed to sorafenib (15 and 10 μM respectively) for 

24 hours. Bax/Bak conformational changes, loss of ��m, caspase 3 activation and PS 

residues exposure were determined by flow cytometry. The percentages inside each 

chart refer to the population in black. (B) Cells were preincubated for 1 hour with Q-VD-

OPh (10 μM) followed by 24-hour exposure to sorafenib (10 or 15 μM for primary cells 

and JEKO-1 respectively). Cell viability was analyzed by annexin V/PI staining. Bars 

represent the mean ± SD of triplicate experiments for JEKO-1 and the mean ± SEM of 

the 4 cases analyzed for primary cells. *p<0.05 (C) Western blot evaluation of AIF in 

cytosolic protein extracts from Z-138 and JEKO-1 cells exposed to sorafenib (10 and 

15 μM respectively) for 24 hours. (D) A representative primary MCL sample was 

incubated with sorafenib (10 μM) for 24 hours. Cells were stained for AIF-FITC (green) 

mounted in Fluoroshield with DAPI (blue) medium, and visualized on a Eclipse 50i 

microscope by means of a 100×/1.30 NA oil objective using the Isis Imaging System 

v5.3 software. Arrows indicate the cells with release of AIF and the corresponding 

nuclei of a representative field. 

Figure 4. Chemotaxis and actin polymerization blockade by sorafenib.� (A) JEKO-

1 and primary MCL cells were assayed for chemotaxis toward CXCL12 (200 ng/ml) 

after 1.5 hours of sorafenib (10 or 15 μM for primary cells and JEKO-1 respectively) 

preincubation. Bars represent the chemotaxis relative to untreated cells without 

CXCL12 (mean ± SD of three experiments in JEKO-1, left; mean ± SEM of 8 primary 

cases, right). *p<0.05 (B) Western blot analysis of phosphorylated FAK in JEKO-1 cells 

after preincubation with sorafenib (15 μM) for 1 hour followed by CXCL12 stimulation 

(30 minutes, 200 ng/ml). (C) FAK was silenced with a siRNA-mediated approach in 
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JEKO-1 cells before they were assayed for chemotaxis toward CXCL12 (200 ng/ml). 

Bars represent mean ± SD cell migration toward CXCL12 with sorafenib and are 

relative to untreated controls (100%). **p<0.01. (D) JEKO-1 and primary MCL cells 

were exposed to sorafenib (15 or 10 μM respectively) or AMD3100 (40 μM) for 1.5 

hours. F-actin content was determined as described in “Methods”, at the indicated time 

points after CXCL12 (200 ng/ml) addition. Results are displayed relative to samples 

before chemokine stimulation (100%). 

Figure 5. Stroma-mediated bortezomib resistance overcome by sorafenib. (A) 

Primary MCL cells (n=5) were cocultured with or without either HK or HS-5 and 

preincubated with sorafenib (7.5 or 10 μM) for 1 hour before bortezomib (4 nM) addition 

for further 48 hours. Bars represent mean ± SEM cell viability of all the samples 

analyzed. ns, not significant; **p<0.01. Soraf., sorafenib; Btz, bortezomib. (B) Mcl-1 

protein levels were analyzed by western blot after coculture of primary MCL cells with 

or without stroma, and preincubation with sorafenib (10 μM) for 1 hour before 

bortezomib (4 nM) addition for 6 hours. 
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“La ciència és tot allò sobre el qual sempre hi ha possible discussió.” 

José Ortega y Gasset (1883-1955), filòsof. 
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 Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides 

 

l MCL i la CLL són dues neoplàsies limfoides amb característiques biològiques 

distintives, amb un comportament clínic força heterogeni i fins al moment 

incurables, per la qual cosa requereixen la recerca de nous fàrmacs que puguin ser 

efectius per a la seva teràpia. La identificació de noves dianes terapèutiques per al 

MCL i la CLL, i del mecanisme molecular d’actuació d’aquests fàrmacs en aquestes 

neoplàsies, té una gran rellevància translacional. Per una banda, proporciona les bases 

per al disseny racional de noves estratègies terapèutiques, superant la resistència 

tumoral als compostos mitjançant les combinacions farmacològiques adequades. Per 

altra banda, ajuda a individualitzar la quimioteràpia. Els tractaments actuals per a la 

CLL i el MCL es basen en la utilització de combinacions d’anàlegs de purines, agents 

alquilants i immunoteràpia, amb règims més agressius per al tractament del MCL com 

hiperCVAD i el transplantament amb progenitors hematopoètics; però la gran 

heterogeneïtat clínica entre els casos de cada entitat suggereix que no tots els pacients 

requereixen el mateix tractament. Són entitats massa complexes per suposar que un sol 

tractament serà universal, a més hi ha molts factors que poden condicionar la resposta 

a un fàrmac. El concepte de medicina personalitzada està basat en l’ús de teràpies 

dirigides a través d’un coneixement profund dels mecanismes moleculars d’acció 

d’aquests agents, utilitzats tant sols com en combinació. 

En els últims anys, la teràpia anti-tumoral s’ha centrat en inhibir vies i 

característiques específicament alterades en les cèl·lules tumorals, fet que implica una 

major selectivitat dels fàrmacs i menor toxicitat, per tant, millors tractaments i taxes de 

curació. Amb l’augment del coneixement sobre l’etiologia del càncer, s’han descobert 

noves dianes alterades específicament en les cèl·lules tumorals potencialment efectives 

per al tractament d’aquestes malalties. Entre elles, la sobreexpressió de les HDACs, que 

provoca un estat epigenètic aberrant a la cèl·lula, és una característica freqüent en varis 

models tumorals, i en particular en leucèmies i limfomes.122,126 Aquest fet ha motivat el 

desenvolupament del vorinostat, un inhibidor aprovat per la FDA capaç d’inhibir les 

HDACs de classe I i IIB.266 Tot i que el vorinostat i la romidepsina són els únics 

aprovats per la FDA fins al moment, els HDACis s’estan sotmetent a una avaluació 

clínica extensiva, entre els quals belinostat, givinostat, PCI-24781, JNJ-26481585, 

resminostat, entinostat, mocetinostat, butirat i pivanex estan en fases I i II, i 

panobinostat i àcid valproic estan en fase III.264 Actualment, per al tractament del MCL 

i de la CLL hi ha varis assajos clínics actius en fase I-II amb vorinostat com a 

monoteràpia (Identificador: NCT00252630) i també en combinació (Identificadors: 

NCT00601718, NCT00764517, NCT00720876, NCT01567709 i NCT00918723). 

E 
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El vorinostat en cèl·lules de MCL provoca una parada de cicle cel·lular, 

relacionada amb la disminució de ciclina D1 a través de la inhibició de la via de 

PI3K/Akt/mTOR,273 alhora que també indueix la síntesi dels inhibidors de cicle 

cel·lular p21 i p27.271 No obstant, les bases moleculars implicades en la inducció 

d’apoptosi d’aquest compost no estan completament definides. En aquesta tesi hem 

demostrat que el vorinostat podria esdevenir una nova aproximació terapèutica per al 

MCL. Hem identificat els gens pro-apoptòtics BH3-only de la família de Bcl-2, BMF, 

BIM i NOXA com a gens induïts transcripcionalment pel vorinostat en cèl·lules de 

MCL, tots ells contribuint en l’apoptosi.  

Una de les propietats més prometedores dels HDACis és l’habilitat d’induir 

apoptosi selectiva de les cèl·lules tumorals sense afectar els teixits normals.127 Els 

resultats obtinguts demostren que dosis fisiològiques de vorinostat són efectives en 

cèl·lules de MCL, i que aquest efecte és selectiu per a les cèl·lules tumorals. Les dosis 

requerides de vorinostat per induir citotoxicitat en cèl·lules de CLL eren més altes 

(dades no mostrades). Ara bé, alguns treballs apunten que el vorinostat en la CLL 

podria ser tant efectiu en casos TP53 mutats com no mutats, de manera que els casos de 

CLL de mal pronòstic també podrien beneficiar-se d’aquest tractament.307 En el nostre 

treball hem confirmat que el vorinostat indueix apoptosi en el MCL mitjançant 

l’activació de la via d’apoptosi mitocondrial de forma independent de p53, en 

consistència amb altres estudis publicats.270,308-310 Alhora que confirmem que la 

producció de ROS és una mera conseqüència de l’activació de les caspases.270 

També hem caracteritzat l’expressió i activitat de les HDACs en el MCL, 

establint que algunes HDACs degut a la seva absència en el MCL, en particular la 

HDAC6,311 podrien ser innecessàries per a l’activitat del vorinostat en el MCL ja que no 

és imprescindible la seva presència per a la inducció d’apoptosi, observacions que 

podrien implicar avenços per al disseny de nous fàrmacs dirigits només contra les 

HDACs d’interès. De fet, el vorinostat inhibeix preferencialment les HDACs 1 i 3.312 

Aquesta inhibició de les HDACs és ràpida i va acompanyada d’una acumulació de les 

formes acetilades de les histones H3 i H4. La desacetilació de les histones en els 

promotors de determinats gens supressors de tumors afavoreix el procés tumoral, com 

és el cas del silenciament de BIM en la leucèmia limfoblàstica aguda i el limfoma de 

Burkitt,313,314 en aquest sentit el vorinostat pot ser capaç de reactivar certs gens. En 

altres models tumorals, les proteïnes BH3-only Bmf i Bim s’indueixen com a resposta a 

la inhibició de les HDACs, en associació amb un increment de l’acetilació de les 

histones de les seves regions promotores gèniques.313,315 Una de les principals 

aportacions d’aquest primer treball, és que el vorinostat en el MCL indueix l’acetilació 
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de les histones de la regió promotora dels gens de les BH3-only BIM, BMF i NOXA, que 

a la vegada correlaciona amb l’activació transcripcional d’aquests gens. De fet, els 

nostres resultats han estat validats per altres grups.316 Cal tenir en compte però, que 

com que les HDACs també afecten a altres proteïnes no histones, l’efecte del vorinostat 

podria incloure a més l’acetilació directa d’algun factor de transcripció promovent-ne 

l’activació, com succeeix en alguns casos per a BIM, per al qual s’ha descrit que 

l’acetilació directa dels seus factors de transcripció, E2F1 i FoxO3a pot augmentar-ne 

l’expressió.317,318 És possible que, almenys en part, la sensibilitat al vorinostat es 

relacionés amb la capacitat d’acetilació de les histones de les regions promotores dels 

gens de les BH3-only, ja que això regula la transcripció dels respectius gens, tot i que no 

s’ha demostrat firmament i caldria aprofundir-hi. 

La inducció de les BH3-only és un pas crític en l’apoptosi deguda als HDACis. 

En aquest sentit, l’expressió de Bim i Noxa augmenta amb el tractament amb vorinostat 

i el seu silenciament impedeix la inducció d’apoptosi per part del fàrmac.270,317 Pel que 

fa a Bmf, el seu paper en l’apoptosi induïda pels HDACis ha estat més controvertit. Tot 

i que alguns estudis en cèl·lules leucèmiques no han trobat una funció rellevant 

d’aquesta proteïna,270 altres han suggerit que la inducció de Bmf era un esdeveniment 

crític en altres models tumorals,315 alhora que també podria ser important en limfoma 

ja que la pèrdua de Bmf protegeix els limfòcits murins de l’apoptosi induïda per 

HDACis.319 En aquest context, en el nostre treball hem descrit que en el MCL Bmf i 

Noxa s’indueixen amb l’exposició a vorinostat, i que l’increment de Bim està 

condicionat a la presència o absència de la deleció homozigòtica de BIM, que es 

manifesta en alguns casos de MCL.114,115 Totes tres proteïnes, Bmf, Bim i Noxa, 

participen funcionalment en l’apoptosi induïda per vorinostat, cooperant en el procés 

d’apoptosi.  

A nivell molecular, Bmf, Bim i Noxa podrien interaccionar amb les proteïnes 

anti-apoptòtiques, provocant un canvi conformacional activador en les proteïnes pro-

apoptòtiques Bax i Bak. En aquest sentit, l’exposició als HDACis incrementa la 

quantitat de Bim unit a Bcl-2 i Bcl-XL, tot i que té poc efecte en la interacció Bim/Mcl-

1.320 En paral·lel, l’increment de Bmf pot desplaçar competitivament Bim de les 

proteïnes anti-apoptòtiques per tal d’activar Bax i Bak.321 Noxa per la seva banda, pot 

ser important per a unir-se a Mcl-1 desplaçant Bak, tal i com succeeix en el MCL 

després de la incubació amb bortezomib.322,323 Tot i que s’ha descrit que els nivells de 

Bcl-XL disminueixen amb la incubació amb HDACis,270 els nostres resultats en el MCL 

en discrepen ja que ni Bcl-2 ni Bcl-XL es veuen modificats. No obstant, la inhibició de 

les HDACs porta com a conseqüència l’acumulació de mRNA de Mcl-1,324 també en el 
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MCL tal i com hem observat. Aquest efecte podria estar disminuint l’efectivitat del 

vorinostat, per la qual cosa seria interessant combinar-lo amb teràpies que 

disminueixin Mcl-1.  

Degut als múltiples efectes dels HDACis, s’han publicat un gran nombre 

d’estudis pre-clínics que recolzen les combinacions dels HDACis amb altres fàrmacs.283 

En concret, per al tractament del MCL, s’han proposat combinacions amb inhibidors de 

proteasoma,274,276,277,325 inhibidors de mTOR326,327, inhibidors d’HSP90328 i l’anticòs anti-

CD20 rituximab.329 El vorinostat també és un candidat ideal per a la combinació 

racional amb un agent mimètic de BH3-only, l’ABT-263, ja que és capaç d’induir 

ràpidament l’expressió de Bim, Bmf i Noxa. L’ABT-263 és un compost que fa la funció 

d’una proteïna BH3-only, per la seva capacitat d’unir-se a Bcl-2, Bcl-XL i Bcl-W i 

d’interrompre les seves funcions anti-apoptòtiques.330 Els nostres resultats demostren 

que el vorinostat és sinèrgic amb l’ABT-263 en el MCL, fet que pot explicar-se per un 

increment de l’activitat BH3-only total col·laborant en la inducció d’apoptosi. En 

consonància, altres agents BH3-mimètics també han demostrat ser sinèrgics amb el 

vorinostat, com ara l’ABT-737316,320,331 i el GX15-070 en altres models.332,333 

En els últims anys, s’ha identificat un gran nombre de cinases, que regulen 

moltes vies de supervivència i proliferació cel·lulars, que estan específicament 

activades i sobreexpressades en cèl·lules tumorals respecte les normals. Varis oncogens 

codifiquen per a receptors tirosina-cinasa de factors de creixement o tirosina-cinases no 

receptores, que activen vies de supervivència.287 Per això, s’han desenvolupat fàrmacs 

contra les cinases alterades específicament en diverses neoplàsies: imatinib en la CML, 

lapatinib en càncer de mama o everolimus en càncer de ronyó, per exemple. Inhibir les 

cinases desregulades per al tractament de les neoplàsies limfoides també ha emergit 

com a estratègia terapèutica molt interessant. En particular, recentment les cinases 

associades al BCR han esdevingut un focus d’atenció important, ja que el BCR està 

activament implicat en la patogènesi de les neoplàsies limfoides. De fet, actualment, hi 

ha varis inhibidors de la via del BCR en assajos clínics per al tractament de neoplàsies 

B: AVL-292 i ibrutinib (inhibidors de Btk) amb resultats especialment bons, 

fostamatinib (inhibidor de Syk), dasatinib (inhibidor de Src), sorafenib (inhibidor 

multi-cinasa), enzastaurina (inhibidor de PKCβ), i GS-1101, XL147 i GDC-0941 

(inhibidors de PI3K).28 En particular, actualment s’està desenvolupant un assaig clínic 

en fase II amb sorafenib per al tractament de la CLL (Identificador: NCT01510756). En 

aquesta tesi, hem analitzat l’efecte anti-tumoral del sorafenib, un inhibidor multi-

tirosina-cinasa aprovat per la FDA per al tractament del carcinoma hepatocel·lular i 

renal,288,289 en la CLL i el MCL. Les cèl·lules leucèmiques són susceptibles al 
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sorafenib299,300 i s’ha relacionat el seu efecte citotòxic a la inhibició traduccional de Mcl-

1.290,299 En NHL, el sorafenib indueix apoptosi i és sinèrgic amb els inhibidors de 

mTOR.301 Tanmateix, el mecanisme molecular d’actuació del sorafenib en la CLL i el 

MCL està vagament estudiat, especialment per al MCL, per la qual cosa el segon i 

tercer treballs d’aquesta tesi prenen un interès translacional rellevant ja que 

contribueixen a aquest coneixement. En conjunt, els nostres resultats proporcionen un 

nou mecanisme d’acció de l’inhibidor multi-cinasa sorafenib en cèl·lules de CLL i 

MCL, establint que el sorafenib interfereix amb la via del BCR, la traducció proteica i 

modula els senyals de supervivència i migratoris derivats del microambient a diferents 

nivells. Aquests resultats suggereixen que el sorafenib sol o en combinació amb 

teràpies basades en fàrmacs de rutina clínica, pot representar una aproximació nova i 

prometedora per al tractament dels pacients de CLL i MCL. 

Els nostres resultats confirmen que l’inhibidor multi-cinasa sorafenib indueix 

apoptosi en les cèl·lules primàries de CLL,299,300 així com també demostrem per primera 

vegada que el sorafenib indueix apoptosi en cèl·lules de MCL, tant en línies cel·lulars 

com en cèl·lules primàries. Ambdós casos en un rang de dosis que es pot aconseguir 

fisiològicament in vivo334 i que és selectiu per a les cèl·lules tumorals. Cal destacar que 

els casos d’U-CLL són més sensibles al sorafenib, alhora que és igual d’efectiu en 

aquells que presenten alteracions citogenètiques adverses (dades no mostrades), és a 

dir, el sorafenib podria ser una teràpia efectiva també en aquells casos de CLL amb 

pitjor pronòstic.  

La inhibició de la via de Raf/MEK/ERK s’ha postulat com un dels principals 

efectes del sorafenib tant en tumors sòlids,335,336 com en leucèmia mieloide aguda i 

mieloma múltiple.297,337 De totes maneres, en la CLL hi ha certa controvèrsia sobre 

aquest fet,299,300 de fet el sorafenib pot inhibir el creixement d’alguns tumors a través de 

mecanismes alternatius a la inhibició de les vies de MAPK.287 Amb el nostre treball 

concloem que, tot i que la via de Raf/MEK/ERK és una de les primeres dianes del 

sorafenib en la CLL, aquest efecte no és sostingut i no està associat a la inducció de 

mort. Aquestes observacions són consistents amb estudis recents que demostren que 

els inhibidors de Raf poden activar ERK paradoxalment, en alguns casos.338,339 

En els últims anys, vàries cinases han esdevingut dianes potencials per al 

tractament de la CLL i el MCL.14,27,33,36,150,259,340 Específicament, la implicació del BCR en 

la patogènesi de les neoplàsies limfoides indica que la inhibició farmacològica de les 

cinases responsables dels esdeveniments proximals conseqüents a l’estimulació del 

BCR, com ara Lyn de la família de Src i Syk, pot representar una estratègia terapèutica 

prometedora per a la CLL i el MCL.27,150,341,342 En aquest sentit, les cinases associades al 
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BCR estan activades constitutivament i s’expressen en elevats nivells en la CLL34,35,343 i 

el MCL.25,29,30 A nivell molecular, els nostres resultats han demostrat que el sorafenib 

indueix una desfosforilació ràpida, sostinguda i simultània de Syk i Src cinases, en 

particular Lyn, així com també inhibeix els esdeveniments més distals de la via del 

BCR. Això és així fins i tot en les cèl·lules amb estimulació del BCR. Totes aquestes 

evidències indiquen que les cinases del BCR són dianes proximals i importants del 

sorafenib en la CLL i el MCL. In vitro l’inhibidor de Syk, R406,33,34,344 i l’inhibidor de Src, 

dasatinib,345,346 també mostren activitat anti-tumoral en la CLL i el MCL. Malgrat tot, en 

assajos clínics amb inhibidors de Syk s’han observat només respostes clíniques 

modestes en el MCL,342 i el mateix ha passat amb el dasatinib en la CLL,341 per la qual 

cosa la inhibició única de Syk o Src no sembla ser suficientment efectiva. En aquest 

context, el sorafenib pot representar un avantatge degut a la seva capacitat d’inhibir 

simultàniament vàries cinases relacionades amb el BCR. En aquesta línia, els nostres 

resultats també demostren un bon sinergisme entre el sorafenib i R406, suggerint que el 

sorafenib és capaç de potenciar l’efecte de l’inhibidor de Syk. 

En limfoma de cèl·lules B, s’ha descrit que Syk regula mTOR, implicada en la 

síntesi proteica, i que, per tant, la inhibició de Syk resulta en una disminució de 

l’activitat de mTOR.347 En la CLL i el MCL a temps d’incubació molt curts, el sorafenib 

provoca una disminució ràpida i important de Mcl-1. Els nostres resultats suggereixen 

que aquesta disminució és conseqüència del bloqueig de la traducció. Aquests resultats 

coincideixen amb altres treballs que descriuen aquest fet per Mcl-1.32,290,299 Pel que fa al 

MCL hem descrit que els nivells de ciclina D1, que està sobreexpressada en aquesta 

entitat, també es redueixen via bloqueig de la traducció després de l’exposició al 

sorafenib. Es podria considerar que la inhibició traduccional de Mcl-1 i ciclina D1 és 

conseqüència directa de la inhibició de Syk, tot i que no es pot descartar la possibilitat 

de la inhibició d’alguna de les cinases de la via de mTOR a través de la desfosforilació 

directa. 

El paper de Mcl-1 com a proteïna anti-apoptòtica és ben conegut.348 La 

disminució de Mcl-1 induïda pel sorafenib pot estar alterant directament els senyals 

anti-apoptòtics, causant la mort cel·lular. Menys conegut és el paper de la ciclina D1 en 

l’apoptosi. Recentment, s’ha demostrat que la ciclina D1 interacciona i segresta Bax en 

cèl·lules de MCL.349 Els nostres resultats en el MCL indiquen que el sorafenib, a més de 

disminuir els nivells de ciclina D1, també trenca aquesta interacció i allibera Bax de la 

ciclina D1. Com a conseqüència, la disminució d’ambdós, Mcl-1 i ciclina D1, així com 

també l’alliberament de Bax del segrestament per part de ciclina D1, poden participar 

en l’apoptosi induïda per sorafenib. Tot i que alguns autors han descrit un increment 
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de Bim relacionat amb l’apoptosi induïda per inhibidors tirosina-cinasa,292-297 aquest no 

és el cas de la CLL ni del MCL, ja que no hem observat activació de cap de les proteïnes 

BH3-only (dades no mostrades). En el MCL el sorafenib provoca apoptosi a través de la 

inducció de la via mitocondrial d’apoptosi, donant a lloc a l’activació de mecanismes 

caspasa-dependent i independents. L’alliberament d’AIF, factor d’apoptosi caspasa-

independent, després de l’exposició al sorafenib també està documentat per a d’altres 

tumors, com ara melanoma350 i leucèmia.290 La implicació d’AIF en l’apoptosi induïda 

per altres agents anti-tumorals en el MCL i CLL ja ha estat demostrada,22,351 assenyalant 

la rellevància d’aquest factor apoptogènic en l’activitat dels fàrmacs citotòxics en 

neoplàsies B limfoides. 

A més de la inducció d’apoptosi, el sorafenib també modula les interaccions del 

microambient amb la CLL i el MCL. En aquest sentit, hem demostrat per primer cop 

que el sorafenib bloqueja la migració induïda per la quimiocina CXCL12 via inhibició 

de FAK, una cinasa substrat de Src que regula i promou la invasió;352 per tant pot 

actuar lligant la via del BCR amb la migració/adhesió a través dels seus efectes en el 

citoesquelet. Tant en la CLL com en el MCL, la FAK s’activa en resposta a l’estimulació 

del BCR, i el sorafenib és capaç de revertir aquest efecte. En consistència, l’estimulació 

del BCR incrementa la migració de les cèl·lules de CLL cap a CXCL12, efecte que el 

sorafenib redueix. A més, hem demostrat que el silenciament de FAK en cèl·lules de 

MCL té un efecte funcional en les propietats anti-migratòries del sorafenib. L’activitat 

tirosina-cinasa de la FAK també podria ser inhibida directament pel sorafenib, a més 

de ser una conseqüència de la inhibició de les Src cinases del BCR. El complex resultant 

Src-FAK afecta múltiples proteïnes, com ara les del citoesquelet d’actina.183 En 

consistència, el sorafenib bloqueja substancialment la reorganització del citoesquelet en 

cèl·lules de MCL estimulades amb CXCL12. Tot i que la connexió Src-FAK és més 

àmpliament coneguda, Syk també podria regular la migració cel·lular en limfòcits B,353 

així que el sorafenib podria estar actuant en múltiples posicions. A nivell clínic la FAK 

pot tenir un paper important en el microambient dels teixits, regulant la disseminació 

del tumor i facilitant que els limfòcits tumorals es dirigeixin als seus microambients 

protectors, en aquestes circumstàncies el sorafenib podria ser un compost altament 

eficient per tal d’impedir-ho. 

Les cèl·lules estromals del microambient dels teixits, com ara el moll d’os i els 

teixits limfoides secundaris, interaccionen amb el tumor i en promouen el seu 

creixement i resistència a fàrmacs.158,160,354 Són interaccions que normalment no són 

interrompudes amb els tractaments convencionals, fet que podria explicar perquè 

algunes neoplàsies hematològiques encara són incurables.158 Un exemple n’és el 
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bortezomib, tot i la seva aprovació per al tractament dels pacients de MCL, més del 

50% dels pacients són resistents a aquesta teràpia o mostren ràpides recaigudes.355 En 

aquest context, hem demostrat per primer cop que, en presència de l’estroma del 

microambient, les cèl·lules de MCL esdevenen resistents al bortezomib, i que el 

sorafenib és capaç de superar aquesta resistència, sensibilitzant-les altra vegada. De la 

mateixa manera, la preincubació de les cèl·lules de CLL amb sorafenib és capaç de 

revertir l’efecte protector de l’estroma en l’apoptosi induïda per fludarabina i 

bendamustina, dos fàrmacs utilitzats en la rutina clínica per al tractament de la CLL. 

Això podria ser especialment rellevant per als casos U-CLL, ja que sembla que són més 

dependents dels estímuls de supervivència derivats del microambient que els casos 

mutats.249 L’addició de sorafenib als tractaments convencionals de la CLL i el MCL 

podria representar, doncs, un avantatge terapèutic ja que és capaç d’impedir l’efecte 

protector del microambient. Els nostres resultats també demostren que el sorafenib 

sobrepassa l’activació del BCR en la CLL induïda per les cèl·lules estromals. Tant la 

proliferació com l’activació del BCR en la CLL són majors en el gangli limfàtic que en 

sang.162 En aquest sentit, els nostres resultats demostren que el sorafenib és més efectiu 

en cèl·lules de CLL derivades de gangli limfàtic que les respectives derivades de moll 

d’os i de sang perifèrica. Aquests resultats indiquen que el sorafenib pot afectar les 

cèl·lules de CLL en els seus microambients protectors, on el BCR i altres vies de 

supervivència estan més activades i sovint són responsables de les recaigudes.160 

L’estimulació del BCR en la CLL també provoca la secreció de les citocines CCL3 i 

CCL4, que atreuen cèl·lules accessòries al microambient tumoral. Els nostres resultats 

mostren que el sorafenib bloqueja amb eficiència la inducció de les citocines CCL3 i 

CCL4. En aquesta línia, estudis previs han demostrat que el sorafenib inhibeix la 

secreció de quimiocines i la capacitat estimuladora de cèl·lules T.356 

El tractament de les neoplàsies limfoides ha evolucionat de forma significativa 

en aquests últims anys, des de les teràpies inespecífiques a les teràpies dirigides 

racionals. Això va acompanyat d’un aprofundiment en el coneixement de l’etiologia 

del càncer, en les característiques que fan que les cèl·lules esdevinguin malignes, 

sobretot ara que s’estan desxifrant el genoma i el transcriptoma del càncer. 

Especialment, els fàrmacs que incideixen sobre el BCR, activament implicat en la 

patogènesi de les neoplàsies limfoides, estan obrint un nou horitzó. 

 Globalment, els treballs que constitueixen aquesta tesi doctoral suposen una 

contribució important en el coneixement del mecanisme molecular d’acció del 

vorinostat i el sorafenib, fàrmacs nous que podrien ser efectius per al tractament 

d’aquestes dues entitats, el MCL i la CLL. Són resultats que podrien obrir la porta a 

198



 

  Discussió   Introducció 

 

 Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides 

nous assajos clínics amb aquests fàrmacs, aprovats per a altres neoplàsies. Vorinostat i 

sorafenib es perfilen, doncs, com a dos fàrmacs potencialment atractius per al 

tractament dels pacients de MCL i CLL. Amb aquesta tesi doctoral hem pretès establir 

la funcionalitat i rellevància terapèutica de les vies de senyalització alterades en el 

MCL i la CLL, amb l’objectiu que aquests resultats puguin ser provats a la clínica. La 

recerca translacional, mitjançant estudis pre-clínics com els que constitueixen aquesta 

tesi, pot aportar una valuosa informació en el camp de la medicina personalitzada, 

contribuint al coneixement dels mecanismes d’acció, ajudant a identificar aquells casos 

que es podrien beneficiar d’un tractament determinat, dissenyar combinacions 

farmacològiques adequades i poder arribar així a optimitzar l’estratègia terapèutica per 

a cada pacient. 
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es conclusions derivades d’aquesta tesi doctoral són: 

 

 

1. El vorinostat indueix apoptosi en cèl·lules de MCL i aquest efecte és selectiu per 

a les cèl·lules tumorals. 

 

2. El vorinostat inhibeix les HDACs de forma ràpida, que va acompanyada d’una 

acumulació de les formes acetilades de les histones H3 i H4. 

 

3. El vorinostat provoca l’acetilació de les histones de la regió promotora dels gens 

de les BH3-only BIM, BMF i NOXA en el MCL. 

 

4. L’acetilació de les histones de la regió promotora dels gens de BIM, BMF i NOXA 

correlaciona amb l’activació transcripcional d’aquests gens. 

 

5. Totes tres proteïnes, Bmf, Bim i Noxa, participen funcionalment en l’apoptosi 

induïda per vorinostat, cooperant en el procés d’apoptosi. 

 

6. El vorinostat és sinèrgic amb l’ABT-263 en el MCL. 

 

7. El sorafenib indueix apoptosi en les cèl·lules de CLL i MCL, de forma selectiva 

per a cèl·lules tumorals. Els casos de CLL de pitjor pronòstic també són sensibles 

al sorafenib. 

 

8. El sorafenib és més efectiu en cèl·lules de CLL derivades de gangli limfàtic que 

en les respectives derivades de moll d’os i de sang perifèrica.  

 

9. Les cinases associades al BCR són dianes proximals i importants del sorafenib en 

la CLL i el MCL. 

 

10. El bloqueig traduccional que provoca el sorafenib en la CLL i MCL comporta la 

disminució ràpida de l’anti-apoptòtica Mcl-1 en ambdós casos, i de ciclina D1 en 

el MCL. 

 

L 
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11. El sorafenib allibera Bax del segrestament per part de ciclina D1 en el MCL. Tant 

Mcl-1 com ciclina D1 participen en la inducció d’apoptosi deguda al sorafenib.  

 

12. En el MCL el sorafenib provoca apoptosi a través de mecanismes caspasa-

dependents i independents. 

 

13. El sorafenib bloqueja la migració i polimerització d’actina induïda per CXCL12, 

via inhibició de FAK.  

 

14. El sorafenib bloqueja amb eficiència la inducció de les citocines CCL3 i CCL4 en 

la CLL.  

 

15. La preincubació de les cèl·lules de CLL amb sorafenib és capaç de revertir l’efecte 

protector de l’estroma en l’apoptosi induïda per fludarabina i bendamustina. 

 

16.  El sorafenib és capaç de superar la resistència al bortezomib induïda per 

l’estroma en cèl·lules de MCL, sensibilitzant-les altra vegada.  
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“Si la humanitat sabés quin profund plaer s’apodera dels que escruten el cel (...) 

, mitja Europa estaria coberta amb telescopis en lloc de baionetes.” 

Nicolas Camille Flammarion (1842-1925), astrònom i escriptor. 
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Teràpies que indueixen mort cel·lular en neoplàsies B limfoides 

 

 

Saborit-Villarroya I, Roué G, López-Guerra M, Alonso R, Xargay-Torrent S, 

Rosich L, Colomer D. 

 

 

Curr Drug Targets. 2010 Jul;11(7):769-80. Review. 

 

 

Resum: La mort cel·lular programada, associada generalment amb el terme apoptosi, 

és un programa intracel·lular integrat que juga un paper crític en l’homeòstasi dels 

teixits limfoides. Les alteracions d’aquest procés altament regulat són una característica 

comuna de moltes neoplàsies limfoides, facilitant l’evasió tumoral als agents 

quimioterapèutics tradicionals, que tenen per objectiu principal induir la mort cel·lular 

tumoral. En els últims anys, s’ha fet un progrés enorme en el coneixement dels senyals 

desregulats que poden conduir a l’apoptosi inefectiva en els tumors B limfoides. 

Conseqüentment, s’han dissenyat vàries noves estratègies per a modular molècules 

clau de les decisions de vida i mort. S’estan validant nombroses aproximacions noves i 

algunes d’elles han progressat a assajos clínics o han estat aprovades en temps rècords. 

En aquesta revisió ens centrem en teràpies actuals que han demostrat induir mort 

cel·lular en neoplàsies B limfoides de forma eficient, o bé actuant directament sobre la 

maquinària apoptòtica intracel·lular o bé modulant els diferents factors implicats en la 

seva regulació.  
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L’inhibidor d’HSP90, IPI-504, supera la resistència a bortezomib en el 

limfoma de cèl·lules de mantell in vitro i in vivo a través de la disminució de 

la xaperona pro-supervivència del reticle endoplasmàtic BiP/Grp78 

 

 

Roué G, Pérez-Galán P, Mozos A, López-Guerra M, Xargay-Torrent S, Rosich L, 

Saborit-Villarroya I, Normant E, Campo E, Colomer D. 

 

 

Blood. 2011 Jan 27;117(4):1270-9. 

 

 

Resum: Tot i la introducció prometedora de l’inhibidor de proteasoma bortezomib en 

el tractament del limfoma de cèl·lules de mantell (MCL), no tots els pacients hi 

responen, i sovint apareix resistència després del tractament inicial. Mitjançant l’anàlisi 

d’un conjunt de 18 mostres de MCL, incloent-hi línies cel·lulars amb resistència a 

bortezomib constitutiva o induïda, vam trobar una elevada correlació entre la pèrdua 

de sensibilitat a l’inhibidor de proteasoma i l’increment de la xaperona de 

supervivència BiP/Grp78. L’estabilització de BiP/Grp78 estava assegurada a nivell 

post-transcripcional degut a un increment de l’activitat xaperona de la Heat Shock 

Protein of 90 kDa (HSP90). En les cèl·lules resistents al bortezomib, ambdós, el 

silenciament Bip/Grp78 i el pre-tractament de les cèl·lules amb l’inhibidor d’HSP90 de 

la classe de les ansamicines, IPI-504, conduïa a la inducció d’apoptosi de forma 

sinèrgica en combinació amb bortezomib. L’exposició de les cèl·lules a la combinació 

IPI-504-bortezomib provocava la dissociació dels complexos d’HSP90/BiP, comportant 

l’eliminació de BiP/Grp78, la inhibició de la UPR, i promoció de la despolarització de 

la membrana mitocondrial a través de Noxa. La combinació IPI-504-bortezomib també 

prevé l’acumulació de BiP/Grp78, promovent l’apoptosi i inhibint el creixement dels 

tumors resistents a bortezomib en un model de MCL en ratolí xenotransplantat. 

Aquests resultats suggereixen que inhibir l’activació de la UPR a través d’HSP90 pot 

esdevenir un model atractiu per al disseny de noves teràpies combinatòries basades en 

bortezomib per al MCL. 
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Activació epigenètica de SOX11 en neoplàsies limfoides per modificació 

epigenètica 

 

 

Vegliante MC, Royo C, Palomero J, Salaverria I, Balint B, Martín-Guerrero I, 

Agirre X, Lujambio A, Richter J, Xargay-Torrent S, Bea S, Hernandez L, 

Enjuanes A, Calasanz MJ, Rosenwald A, Ott G, Roman-Gomez J, Prosper F, 

Esteller M, Jares P, Siebert R, Campo E, Martín-Subero JI, Amador V. 

 

 

PLoS One. 2011;6(6):e21382. 

 

 

Resum: Estudis recents han demostrat que hi ha expressió aberrant de SOX11 en varis 

tipus de neoplàsies de cèl·lula B agressives. Per a esbrinar els mecanismes moleculars 

que condueixen a aquesta desregulació, vam fer un estudi exhaustiu de l’expressió 

gènica i epigenètica en cèl·lules mare, cèl·lules hematopoètiques normals i diferents 

neoplàsies limfoides. Vam observar que l’expressió de SOX11 està associada amb el 

DNA no metilat i la presència de marques activadores d’histones (H3K0/14Ac i 

H3K4me3) en cèl·lules mare embrionàries i algunes neoplàsies de cèl·lula B. Per contra, 

les cèl·lules mare adultes, cèl·lules hematopoètiques normals i altres neoplàsies 

limfoides no expressen SOX11. Aquesta repressió estava associada amb marques de 

silenciament d’histones H3K9me2 and H3K27me3. El promotor de SOX11 de les 

cèl·lules no malignes estava no metilat de forma consistent, mentre que en les 

neoplàsies limfoides amb SOX11 silenciat tendia a adquirir hipermetilació del DNA. El 

silenciament de SOX11 en línies cel·lulars es revertia amb l’inhibidor de desacetilases 

d’histones SAHA però no amb l’inhibidor de DNA metiltransferases AZA. Aquestes 

dades indiquen que, tot i que la hipermetilació de DNA de SOX11 és freqüent en 

neoplàsies limfoides, sembla ser funcionalment inerta, ja que SOX11 ja està silenciat en 

el sistema hematopoètic. Per contra, el paper patogènic de SOX11 està associat amb la 

seva expressió de novo en algunes neoplàsies limfoides malignes, que és degut a un 

canvi de modificacions d’histones des d’inactivadores a activadores. 
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Contrarestar l’autofàgia supera la resistència a everolimus en limfoma de 

cèl·lules de mantell 

 

 

Rosich L, Xargay-Torrent S, López-Guerra M, Campo E, Colomer D, Roué G. 

 

 

Clin Cancer Res. 2012. 

 

 

Resum: El limfoma de cèl·lules de mantell (MCL) és una neoplàsia B agressiva amb 

mala resposta a la quimioteràpia convencional i una supervivència curta. La via de 

supervivència fosfatidilinositol 3-cinasa/Akt/mTOR està constitutivament activada en 

les cèl·lules de MCL, de manera que la inhibició de mTOR és una estratègia terapèutica 

atractiva. Els primers estudis clínics d’everolimus (RAD001), un inhibidor de mTOR, 

han mostrat una resposta significativa en pacients en recaiguda. El nostre objectiu va 

consistir en analitzar el mecanisme relacionat amb la resistència/sensibilitat a 

everolimus en cèl·lules de MCL. La sensibilitat a everolimus es va analitzar en línies 

cel·lulars i cèl·lules primàries de MCL. El mecanisme d’acció de l’everolimus es va 

determinar per citometria de flux i western blot. En particular, l’autofàgia es va 

estudiar mitjançant l’expressió de LC3BI/II, la detecció dels autofagolisosomes per 

citometria de flux i microscòpia de fluorescència, i silenciament gènic amb siRNA. 

L’everolimus exerceix un efecte antitumoral en cèl·lules de MCL sense afectar a les 

normals. En línies cel·lulars de MCL, aquest fenomen s’associava a la parada de cicle 

cel·lular a G1, la desfosforilació de les dianes per sota de mTOR, 4E-BP1 i S6RP, i la 

refosforilació d’Akt. Es va observar un efecte citotòxic sinèrgic entre everolimus i un 

inhibidor d’Akt, que va contrarestar la reactivació compensatòria de la via de 

senyalització de mTOR. Curiosament, les cèl·lules de MCL poc sensibles a aquesta 

combinació mostraven alts nivells d’autofàgia. Per tant, el silenciament selectiu triple 

dels gens d’autofàgia ATG7, ATG5 i ATG3, i el pre-tractament amb l’inhibidor 

d’autofàgia hidroxicloroquina, superava de forma eficient la resistència als inhibidors 

d’Akt/mTOR, conduint a l’activació de la via mitocondrial d’apoptosi. Aquests 

resultats suggereixen que la inducció d’autofàgia protegeix les cèl·lules de MCL de la 

inhibició d’Akt/mTOR i contrarestar l’autofàgia pot representar una estratègia 

atractiva per sensibilitzar les cèl·lules de MCL a les teràpies basades en everolimus. 
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