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Resum 

Els gliomes són el tipus més comú de tumor cerebral primari, i es caracteritzen per ser 
altament invasius. Es classifiquen segons el grau de malignitat, sent del grau IV els 
més malignes. Aquests tumors d'alt grau són els glioblastomes, un tipus de tumor molt 
heterogeni que resisteix a tots els tractaments actuals, en part a causa de l'elevada 
invasivitat. Aquest fet els converteix en un focus d'estudi important. L'adquisició de la 
capacitat invasiva s'ha relacionat amb l'aparició de diverses mutacions genòmiques a 
les cèl·lules dels glioblastomes que desregulen importants vies de senyalització 
implicades en el control de la proliferació, creixement, migració i apoptosi. 
Aproximadament un 80% dels glioblastomes contenen una senyalització aberrant dels 
receptors tirosina quinasa (RTKs), ja sigui per amplificació o per mutacions en els gens 
dels receptors. El present estudi es centra en analitzar els efectes de la senyalització 
dels RTKs sobre la motilitat cel·lular i l'organització del citoesquelet d'actina en 
cèl·lules primàries derivades de gliomes malignes. Per a observar realment dits 
efectes s'han realitzat Wound Healing Assays per quantificar la motilitat cel·lular i 
tècniques de microscòpia confocal per observar les diferències en el citoesquelet entre 
cèl·lules primàries de glioma control i tractades amb inhibidors de RTK. Els resultats 
obtinguts demostren que el tractament amb inhibidors de RTK provoca una reducció 
de la motilitat cel·lular i un increment del nombre d'adhesions focals i fibres d'estrès 
en el citoesquelet de les cèl·lules primàries, suggerint que els RTK són interessants 
dianes terapèutiques per al tractament dels gliomes malignes. 

 

Abstract 

Gliomas are the most common type of primary brain tumor, and are characterized by 
being highly invasive. They are classified according to the degree of malignancy, being 
the grade IV the most malignant ones. These high-grade tumors are glioblastomas, a 
type of heterogeneous tumor that resists all current treatments, partly because of the 
high invasiveness. This makes them an important focus of study. The acquisition of 
invasive capacity has been linked to the emergence of several genomic mutations in 
the cells of glioblastomas that deregulated signaling pathways involved in the control 
of proliferation, growth, migration and apoptosis. Approximately 80% of glioblastomas 
contain an aberrant signaling of tyrosine kinase receptors (RTKs), either by 
amplification or mutations in the genes of the receptors. This study focuses on 
analyzing the effects of RTKs signaling on cell motility and organization of the actin 
cytoskeleton in cells derived from primary malignant gliomas. To really see these 
effects Wound Healing Assays were performed to quantify cell motility and confocal 
microscopy techniques to observe the differences between the cytoskeleton of primary 
glioma cells control and treated with RTK inhibitors. The results demonstrate that 
treatment with RTK inhibitors causes a reduction in cell motility and an increase in the 
number of focal adhesions and stress fibers in the cytoskeleton of primary cells, 
suggesting that RTK are interesting therapeutic targets for the treatment of malignant 
gliomas. 
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Abreviacions 
 
AKT: és la PKB o proteïna quinasa B (Protein Kinase B) 

Cdc42: Cell division control protein 42 homolog 

CDK: quinasa dependent de ciclina (Cyclin-Dependent Kinase) 

DAPI: marcador fluorescent 4 ',6-diamino-2-fenilindol 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

EGFR: receptor del factor de creixement epidèrmic (Epidermal Growth Factor 

Receptor) 

GAP: proteïna activadora de la GTPasa (GTPase-Activating Protein) 

GDI: inhibidor de la dissociació de nucleòtids de guanina (Guanine Nucleotide 

Dissociation Inhibitor) 

GEF: factor intercanviador de nucleòtids de guanina (Guanine Nucleotide Exchange 

Factor) 

GTPasa: guanosina trifosfatasa (Guanosine Triphosphatase) 

MAPK: Mitogen-Activated Protein Kinases 

MDM2: Mouse Double Minute 2 

mTOR: diana de rapamicina en cèl·lules de mamífer (mammalian Target Of 

Rapamycin) 

NF-1: Neurofibromatosis-1 

PBS:  tampó fosfat salí (Phosphate-Buffered Saline) 

PDGFR: receptor del factor de creixement (Platelet-Derived Growth Factor Receptor) 

PI3K: fosfoinositol 3-quinasa (Phosphoinositide 3-Kinase) 

PIP2: fosfatidilinositol 4,5-bifosfat (Phosphatidylinositol 4,5-Biphosphate) 

PIP3: fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfat (Phosphatidylinositol 3,4,5-Triphosphate) 

PTEN: fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfat 3-fosfatasa (Phosphatase and Tensin Homolog) 

Rac: Ras-related C3 botulinum toxin substrate 

ROCK: RhoA/Rho-associated Coiled-Coil Kinase 

RTK: receptors amb activitat tirosina quinasa (Receptor Tyrosine Kinase) 

RTKI: inhibidor del receptor tirosina quinasa (Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor) 

TERT: telomerasa transcriptasa inversa (Telomerase Reverse Transcriptase) 

TRITC: isotiocianat de tetrametilrodamina 

VEGFR: receptor del factor de creixement endotelial vascular (Vascular Endothelial 

Growth Factor Receptor) 
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Introducció 

Els gliomes 

Els gliomes són tumors del sistema nerviós central (SNC) d'origen neuroectodèrmic, i 
representen el tipus més comú de tumor cerebral primari, és a dir, originat en el cervell. 
Els gliomes sorgeixen de les cèl·lules de la glia (astròcits, oligodendròcits i cèl·lules 
ependimàries) o dels seus precursors. Els tumors cerebrals són una de les principals 
causes de mort relacionades amb el càncer arreu del món. Els gliomes representen el 
30% del total dels tumors cerebrals primaris, i el 80% dels tots els tumors malignes. 
En concret, els gliomes malignes són tumors actualment incurables i, malgrat la 
submissió dels pacients a cirurgies de màxima resecció, radioteràpia, o quimioteràpia 
amb temozolomida, l'esperança de vida és molt curta. Una de les característiques més 
importants dels gliomes, és la seva capacitat per infiltrar de forma difusa el parènquima 
cerebral, fet que justifica la seva agressivitat clínica, el conseqüent mal pronòstic i la 
pobra resposta als tractaments (1)(2)(3)(4)(5). 

La OMS classifica els tumors cerebrals segons el tipus histològic i el grau de malignitat. 
En quant al tipus histològic, que fa referència al tipus cel·lular del qual deriva el tumor, 
la versió més actualitzada de la classificació dels tumors del SNC de la OMS (2016) 
ja inclou paràmetres moleculars a més dels histològics, el que ajuda al diagnòstic 
d'aquests. Alguns dels tipus més comuns de gliomes són els astrocitomes, 
oligodendrogliomes, glioblastomes, ependimomes, i alguns gliomes mixtes (6). Pel 
que fa al grau de malignitat, aquest es determina a través dels paràmetres d'atípia 
nuclear, potencial proliferatiu, necrosi, curs clínic, resposta al tractament, entre 
d'altres. El sistema de gradació va del I al IV, sent de grau I els tumors cerebrals 
benignes i menys agressius, associats a una alta supervivència a causa del seu 
creixement lent i curació amb cirurgia. Els tumors de grau II són aquells que també 
tenen un baix potencial proliferatiu però presenten certa atípia cel·lular, capacitat de 
disseminació a teixits propers i recurrència. Els graus III i IV es corresponen als tumors 
més malignes, que presenten atípia nuclear, elevada activitat mitogènica i gran 
capacitat de disseminació. Els tumors de grau III tendeixen a la recidiva, sovint com a 
tumors de grau IV. El que caracteritza als tumors de grau IV és l'extrema malignitat, ja 
que tenen potencial angiogènic que permet el seu ràpid creixement i elevada 
invasivitat, així com també tenen àrees necròtiques centrals (7). Aproximadament la 
meitat de tots els nous diagnòstics de gliomes es classifiquen com a glioblastomes, 
que és el tipus més maligne de càncer cerebral (grau IV) (3). 
 

Glioblastoma: tipus de glioma més maligne 

El glioblastoma és el tipus de tumor cerebral primari maligne més comú i més 
devastador. Es dóna sobretot en adults, i la seva freqüència augmenta amb l'edat. Els 
pacients tenen una mitjana de vida de 15 mesos després del diagnòstic, i la 
supervivència als 5 anys és del 2.7% (8). Una característica important d'aquest tipus 
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de tumors és la seva elevada heterogeneïtat, ja que estan formats per un conjunt de 
cèl·lules astrocítiques amb morfologies diverses (d'aquí el seu nom principal de 
glioblastoma multiforme, GBM). Contenen una població de cèl·lules amb 
característiques de cèl·lules mare o iniciadores de tumors, molt invasives, que fan que 
els glioblastomes siguin resistents a les teràpies i presentin una elevada letalitat (9). 
Tot i l’elevada invasivitat que els caracteritza, no solen metastatitzar fora del SNC (8).  

Actualment, els glioblastomes es divideixen en dos grups, glioblastoma IDH-wildtype i 
IDH-mutant segons la versió actualitzada de la OMS (2016) (6). La nova distinció dels 
gliomes a partir de l'estatus de la isocitrat deshidrogenasa 1 o 2 (IDH), és 
conseqüència de que aquesta proteïna es troba majoritàriament mutada en gliomes 
de grau II i III, i es correlaciona amb l'aparició d'ADN aberrant o metilacions a les 
histones. En el cas dels glioblastomes, la classe IDH-wildtype suposa el 90% dels 
casos i es correspon amb els glioblastomes definits clínicament com a primaris o de 
novo, mentre que la classe IDH-mutant suposa el 10% dels casos i es correspon amb 
els anomenats glioblastomes secundaris, que deriven de formes preexistents de 
gliomes de menors graus de malignitat i afecten a adults més joves (veure taula 1). 
Genèticament, les dues classes de glioblastomes presenten alteracions diferents amb 
poc solapament (3)(8).  

 
Taula 1. Classificació i característiques dels dos grans tipus de glioblastomes.  

Extret de Louis DN et al. (6) 
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Principals alteracions genètiques dels glioblastomes i les seves implicacions 

Els glioblastomes IDH-wildtype es caracteritzen per mutacions en el promotor de 
TERT, mutacions o delecions del gen PTEN, i també són molt abundants les 
amplificacions dels gens EGFR, PDGFR i MET (que codifiquen per receptors amb 
activitat tirosina quinasa), CDK4 i CDK6 (que afavoreixen la transició G1/S), així com 
l'amplificació de MDM2 i MDM4 (proteïnes inhibidores de l'activitat de p53). Per altra 
banda, els glioblastomes IDH-mutant tenen una freqüència elevada de mutacions en 
els gens TP53 i ATRX (veure taula 1). L'alteració dels gens esmentats es troba 
implicada en la desregulació de determinades vies de senyalització, com la 
PI3K/AKT/mTOR, relacionades amb la proliferació i motilitat cel·lular, així com amb la 
reorganització del citoesquelet (1)(2)(3)(6)(8).  
 

Alteracions de la maquinària del cicle cel·lular i dels punts de control 

La desregulació de les vies dels supressors tumorals p53 i de la proteïna del 
retinoblastoma (pRb) és un punt crític pel desenvolupament de GBMs. 
Aproximadament en un 87% dels GMBs es troba inhibida la senyalització mediada per 
p53, a causa d'alteracions genètiques, principalment mutacions, en TP53, MDM2 i 
MDM4. El supressor tumoral p53 és un regulador clau del punt de control de dany a 
l'ADN que es troba operatiu a les fases G1, S i G2 del cicle cel·lular, i per tant, les 
mutacions de TP53 que disminueixen la seva quantitat i activitat, així com les 
mutacions de MDM2 que marquen a p53 amb ubiquitina per a la seva degradació, 
impedeixen l'aturada del cicle cel·lular i l'apoptosi en els glioblastomes sobretot 
incipients, afavorint la viabilitat i malignització d'aquests tumors (5)(10)(11). 

Per altra banda, la disrupció de la senyalització de pRb afecta a un 78% dels GBMs, 
com a conseqüència d'alteracions en els gens de RB1, CDK4/6 o dels inhibidors de 
CDK4/6 (p16INK4A) (5)(10)(12). La funció de pRb és el control de l'entrada al cicle 
cel·lular, concretament s'encarrega de regular el punt R o de restricció. Quan pRb 
s'hiperfosforila, queda en un estat d'inactivació funcional i permet que la cèl·lula 
tumoral passi de G1/S. Les fosforilacions que inactiven pRb són realitzades per les 
CDKs de la fase G1 unides a ciclina D. D'aquesta manera, són freqüents en 
glioblastomes les metilacions del promotor de RB1 que provoquen la inactivació 
d'aquest supressor tumoral, mutacions dels gens CDK4/6 que provoquen la 
hiperactivació d'aquests i la conseqüent inhibició de pRb, i pèrdues dels inhibidors de 
CDK4/6 (11). 
 

Alteracions dels RTKs i dels seus efectors downstream 

Els RTKs són receptors transmembrana amb activitat enzimàtica citosòlica, que tenen 
la capacitat de fosforilar a proteïnes en residus de tirosina, activant múltiples vies de 
senyalització intracel·lular. Hi ha una àmplia família de GFRs amb activitat tirosina 
quinasa, que com s'ha vist, es troben sobreexpressats en una proporció elevada dels 
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glioblastomes. Els factors de creixement són importants senyals mitogèniques que 
activen vies de senyalització de creixement, proliferació i supervivència cel·lular quan 
s'uneixen als seus receptors de membrana (13)(14). La sobreexpressió dels RTKs 
tindrà com a conseqüència la hiperactivació oncogènica d’aquestes vies de 
senyalització.  
 

Hallmark d'autosuficiència en senyals de creixement 

S'ha vist que en un 40% dels glioblastomes el gen de EGFR es troba amplificat i que, 
a més, aquests tumors expressen una forma variant d'aquest receptor, anomenat 
EGFRvIII, que té el domini extracel·lular d'unió al seu lligand EGF truncat, i es troba 
constitutivament fosforilat en el domini citoplasmàtic. Aquests receptors mutats 
apareixen per deleció dels exons 2-7 del gen EGFR i actuen com a oncogens, ja que 
al estar sempre activats fan creure a la cèl·lula que hi ha una presència abundant de 
factors de creixement, i per tant, la senyalització mitogènica està hiperactivada. Altres 
RTKs que presenten una activació anormal en glioblastomes a causa de la seva 
amplificació gènica són el PDGFR i el receptor Met (HGFR), però en menor proporció 
(1)(2)(3)(5)(6)(8)(13). 

Recentment s'han descrit interaccions entre l'activació de les cascades iniciades per 
diferents RTKs que són claus en la gliomagènesi i en la resistència dels GBM als 
tractaments (5)(15)(16). Per una banda, s'ha identificat la sinèrgia entre EGFR i Met, 
sent aquest darrer activat per EGFRvIII, i a la vegada, Met unit al seu lligand és capaç 
d'activar a EGFR, conduint a una senyalització oncogènica en GBM que promou el 
fenotip invasiu d’aquestes cèl·lules (15). Per altra banda, s'ha demostrat la 
dependència entre EGFRvIII i la senyalització de PDGFRβ, de manera que al tractar 
els GBM amb inhibidors de EGFRvIII, s'observa un augment dels nivells de PDGFRβ 
com a mecanisme compensatori, escapant així de les teràpies contra EGFR (5)(16). 
L’adquisició d’autosuficiència mitogènica conferiex als glioblastomes la propietat de 
proliferar autònomament, juntament amb altres alteracions de vies de senyalització i 
de la maquinària de cicle, importants per a la progressió tumoral. 
 

Alteracions en la via de senyalització RTK/RAS/PI3K 

La senyalització aberrant dels RTKs a través dels efectors RAS i PI3K juga un paper 
important en la patogènesi dels glioblastomes, particularment en quant a l'adquisició 
del fenotip elevadament migratori i invasiu. Les amplificacions i/o mutacions 
anteriorment explicades dels RTKs EGFR, PDGFR, MET, ERBB2 afecten 
principalment a les vies de senyalització Ras/MAPK i PI3K/AKT/mTOR (veure figura 
1). Aquestes vies es troben alterades en un 88% dels GBM (5)(10)(11)(12). 

La via Ras/MAPK regula múltiples processos tal com el creixement cel·lular, la 
proliferació, diferenciació, migració i apoptosi. L'activació d'aquesta via a causa dels 
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RTKs condueix a una cascada de fosforilacions intracel·lulars de proteïnes MAP 
quinases, iniciada a través del reclutament i activació de Ras, una proteïna de la 
família de les GTPases monomèriques, que duu a terme la primera fosforilació de la 
cascada, activant a la MAPKKK Raf. La proteïna Ras és el primer oncogen identificat 
en humans, i es troba mutada en la majoria de glioblastomes. La mutació K-Ras, que 
bloqueja la inactivació de l'oncogen, així com mutacions en el gen NF-1 (inhibidor de 
Ras), promouen el programa proliferatiu (14)(17)(18)(19). A més, Ras és un 
component central de múltiples cascades de transducció de senyals, que també activa 
a PI3K, el que potencia encara més la proliferació de les cèl·lules tumorals (5)(18). 

L’altra via que es veu afectada per la hiperactivació dels RTKs en la major part de 
glioblastomes és la via de PI3K/AKT/mTOR, que també regula les funcions cel·lulars 
de supervivència. L’activació de la lípid quinasa PI3K, permet el pas de PIP2 a PIP3 a 
la membrana plasmàtica i la conseqüent unió de PIP3 a la serina/treonina quinasa 
Akt/PKB. Akt s’activa a través de fosforilacions i actua com a activador de proteïnes 
diana que afavoreixen l’entrada de cicle i la supervivència. Akt es troba negativament 
regulada per PTEN (homòleg de fosfatasa i tensina), el qual és un supressor tumoral. 
En els glioblastomes, així com en un 30-40% dels tumors humans en general, es 
troben mutats alguns gens d’aquesta via com PTEN (deleció), PIK3CA i AKT1 
(mutacions activadores) (10)(11)(14). 
 
 

 
Figura 1. Alteracions principals en la via de senyalització  

RTK/RAS/PI3K en glioblastomes. Extret de Aldape K et al. (5) 
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Hallmark d'invasió i metàstasi: canvis en la migració i dinàmica del citoesquelet 

Els gliomes d'alt grau de malignitat presenten una elevada invasivitat, com s'ha anat 
remarcant, i encara que no solen metastatitzar fora del SNC, envaeixen el cervell a 
través del cos callós. La gran capacitat invasiva està estretament relacionada amb la 
sobreexpressió oncogènica dels RTKs vists anteriorment davant un microambient 
favorable (hipòxia, senyals migratòries). Per una banda, l'excés de senyalització 
VEGFR està implicat en el procés d'angiogènesi. La formació de nous vasos és un 
requisit essencial per a que les cèl·lules tumorals puguin colonitzar noves zones. Per 
altra banda, la sobreexpressió de receptors com EGFR o MET que desregulen les vies 
de senyalització de les MAPK i PI3K/AKT, no es limita al seu paper en la proliferació 
sinó què és important per la migració en GBM. La convergència d'aquestes vies en 
l'activació de Ras, al seu torn altera l'activitat d'altres proteïnes de la família de les Rho 
GTPases implicades en la remodelació del citoesquelet d'actina, el control de les 
adhesions focals i la transcripció gènica durant la migració i invasió cel·lular (veure 
figura 2) (20)(21)(22).  

Les Rho GTPases poden trobar-se en la seva forma activa (unida a GTP) o inactiva 
(unida a GDP), i es troben regulades per tres tipus de proteïnes, els GEFs (activadors), 
les GAPs i els GDIs, ambdós inhibidors de la seva conformació activa. Es sap que els 
membres de la família de Rho GTPases RhoA, Cdc42 i Rac són reguladors clau en la 
migració cel·lular. El fenomen de migració generalment s'associa a una ràpida 
polimerització d'actina sobretot a l'extrem de la cèl·lula que dirigeix el moviment, 
especialment en les protrusions. Rac i Cdc42 controlen la dinàmica de la formació de 
lamel·lipodis i fil·lopodis respectivament, i es troben regulats mútuament, ja que s'ha 
descrit en altres estudis que Cdc42 activa a Rac. A més, en la migració són importants 
la formació de fibres d'estrès i adhesions focals a mesura que la cèl·lula es va 
desplaçant. Aquests processos es troben regulats per RhoA, el paper de la qual és 
controlar l'acoblament de l'actina i la miosina per produir filaments contràctils en el cos 
de la cèl·lula, també anomenats fibres d'estrès, en conjunció amb ROCK, així com 
controlar les adhesions focals. Les adhesions focals són els punts específics 
d'ancoratge entre el citoesquelet i la matriu extracel·lular. L'ancoratge a la matriu és 
un requisit bàsic per la viabilitat de les cèl·lules i es duu a terme mitjançant els 
receptors integrina, que actuen com a plataforma d'adhesió de les cèl·lules al unir-se 
a proteïnes del citoesquelet com la vinculina i a components de la matriu extracel·lular 
(21)(22)(23). En el cas de cèl·lules canceroses com les dels glioblastomes, aquestes 
poden migrar més fàcilment gràcies a que són independents d'ancoratge. Com a 
conseqüència, el fenotip maligne de les cèl·lules de GBM consta d'una petita quantitat 
de fibres d'estrès i adhesions focals per poder migrar més ràpidament, i s'associa a 
etapes inicials de la tumorigènesi (21).  
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Paper dels RTKIs en el tractament dels glioblastomes 

El principal problema dels glioblastomes és que són tumors malignes invasius i molt 
recurrents, que resisteixen als tractaments actuals (cirurgia, radio i quimioteràpia). 
Aquest fet posa de manifesta la necessitat de trobar noves teràpies que vagin dirigides 
a nivell molecular, contra les vies de senyalització que apareixen alterades. Els RTKIs 
són molècules petites que tenen com a diana els RTK, ja que com s'ha vist, són 
receptors implicats en l'alteració de moltes vies de senyalització importants per la 
progressió tumoral i malignització. Es poden dividir en cinc categories diferents segons 
el seu mecanisme d'acció. Els inhibidors de classe I reconeixen el domini tirosina 
quinasa i competeixen reversiblement amb l'ATP per unir-se a la butxaca d'unió de 
l'ATP. Els de tipus II reconeixen la conformació inactiva dels RTKs i s'hi uneixen. Per 
altra banda, els inhibidors de classe III s'uneixen a regions alostèriques que modulen 
l'activitat enzimàtica, mentre que els de classe IV s'uneixen al domini d'unió del 
substrat de forma reversible. Finalment, els RTKIs de classe V s'uneixen de forma 
covalent a motius de cisteïna específics dels receptors. Cal dir que la selectivitat dels 
inhibidors augmenta a mesura que augmenta la categoria (24).  

Existeixen diverses molècules inhibidores de l'activitat tirosina quinasa que actuen 
sobre els diferents RTKs sobreexpressats en les cèl·lules tumorals (veure figura 3), 
però la majoria estan en fase d'estudi ja què no són útils per tractar tots els tipus de 
càncer. En aquest treball experimental s'han provat els inhibidors Erlotinib (Tarceva), 
Sunitinib (Sutent) i SU11274 sobre cèl·lules primàries derivades de gliomes malignes, 
per tal d'aclarir el seus efectes com a potencials agents terapèutics en aquestes 
cèl·lules. 

Figura 2. Paper dels RTKs en l’activació de la família Rho GTPases en 
glioblastomes i el seu efecte sobre la migració i invasió cel·lular. Extret de 
https://www.researchgate.net/publication/261101201_Movers_and_shakers_Cell_cytoskeleton_in_
cancer_metastasis 
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Els tres tipus de RTKIs estudiats són inhibidors de classe I, ja que competeixen amb 
l'ATP per unir-se als dominis tirosina quinasa dels respectius receptors diana, impedint 
la fosforilació dels receptors i la senyalització que desencadenen. L'Erlotinib té com a 
diana l'EGFR, i s'ha provat in vitro i en estudis clínics fins la fase II en pacients amb 
GBM (25).	Per altra banda, el Sunitinib és un inhibidor multi-target ja que inhibeix 
selectivament a VEGFR1-3 i PDGFRα/β, per tant, té propietats antiangiogèniques i 
antitumorals. Ha estat aprovat per la FDA (2006) i EU (2007) com a teràpia contra el 
carcinoma renal avançat i els tumors gastrointestinals estromal. Una peculiaritat del 
Sunitinib és que pot actuar sobre les cèl·lules tumorals i sobre les cèl·lules veïnes, 
incrementant el seu efecte (26). El darrer inhibidor estudiat SU11274 té com a diana 
el receptor Met, i també està en fase d'estudis clínics (27).  
 

 
Figura 3. Inhibició terapèutica de l’activitat tirosina quinasa aberrant  

mitjançant RTKIs. Extret de Ellis LM et al. (28)  
 

 

Objectiu 

L'objectiu principal és analitzar el fenotip altament invasiu de cèl·lules primàries 
derivades de gliomes malignes, a partir de la caracterització de l'estatus del 
citoesquelet i de l'estudi de la capacitat migratòria d'aquestes cèl·lules, mitjançant la 
utilització de tècniques de microscòpia confocal i assajos de motilitat cel·lular (Wound 
Healing Assay), respectivament. A més, es pretén analitzar el fenotip invasiu 
d'aquestes cèl·lules tumorals primàries tant en condicions control, com en resposta 
als diferents tractaments ja esmentats, per tal d'identificar la vertadera relació entre 
els canvis en la motilitat cel·lular i els canvis en la morfologia del citoesquelet. El fet 
de tractar les cèl·lules primàries de glioma amb inhibidors de diferents receptors amb 
activitat tirosina quinasa, ens permetrà analitzar l'impacte de la inhibició de les vies de 
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senyalització d'aquests receptors sobre la modulació del fenotip invasiu de les cèl·lules 
tumorals primàries. D'aquesta manera, el present treball s'emmarca dins l'estudi de 
les vies de senyalització responsables de determinar el fenotip tan invasiu de les 
cèl·lules primàries derivades de gliomes malignes, contribuint a l'aclariment dels 
mecanismes moleculars implicats en l'adquisició de l'invasivitat característica dels 
gliomes i, sent de gran utilitat, també, pel desenvolupament de noves dianes 
terapèutiques per al tractament d'aquest tipus de tumors. 
 

Materials i mètodes 

Cultius cel·lulars 

A partir de mostres de glioma de pacients s'ha posat a punt el cultiu ex vivo de cèl·lules 
primàries de glioma aïllades d'aquestes mostres. Les valuoses mostres han estat 
proporcionades pels Serveis de Neurocirurgia i Anatomia Patològica de l'Hospital 
Universitari Son Espases, gràcies a la col·laboració entre el nostre grup de recerca, 
Biologia Cel·lular del Càncer, i els Serveis de dites especialitats. Per a l’aïllament de 
les cèl·lules s’ha seguit el protocol experimental aprovat pel Comité d'Ètica de la 
Investigació Illes Balears (CEI-IB), amb Nº de referencia IB 3198/16 PI ("Protocolo de 
obtención de células primarias derivadas de tumores del SNC"), que disposa el nostre 
grup de recerca. Aquest protocol permet utilitzar fragments de reseccions quirúrgiques 
de tumors del SNC (glioblastomes) per a derivar cultius primaris ex vivo de cèl·lules 
de gliomes malignes. Les cèl·lules primàries són cèl·lules adherents i amb una 
morfologia molt heterogènia. S'han mantingut al llarg dels experiments en medi DMEM 
suplementat amb 10% de sèrum fetal boví inactivat i 1% dels antibiòtics penicil·lina i 
estreptomicina, tots ells de la casa comercial Sigma-Aldrich®. El creixement de les 
cèl·lules s'ha dut a terme en incubadors a 37ºC i amb una atmosfera de 5% de CO2, 
sempre sense arribar a la confluència per mantenir les cèl·lules vives. El procediment 
que s'ha realitzat per fer els subcultius és un aspirat inicial del medi de cultiu, seguit 
de dos rentats amb tampó fosfat salí sense calci i magnesi (PBS de Sigma-Aldrich®). 
Posteriorment es desenganxen les cèl·lules de la placa de 100 mm afegint 1 ml de 
tripsina (Sigma-Aldrich®) i deixant-les fins a 5 minuts a l'incubador (37ºC). Es procedeix 
a la inactivació de la tripsina amb medi de cultiu DMEM, i es resuspenen les cèl·lules. 
Finalment es fa la sembra en plaques noves, aplicant les dilucions corresponents. En 
el cas què sigui necessari sembrar una concentració determinada de cèl·lules per fer 
algun dels experiments, es realitza un comptatge de cèl·lules mitjançant la càmera de 
Neubauer una vegada les tenim resuspeses i desenganxades. La manipulació de les 
cèl·lules s’ha dut a terme dins una cabina de bioseguretat de tipus II en tot cas. 
 

Tractaments 

A les cèl·lules tumorals primàries se'ls ha aplicat tres tractaments diferents durant els 
assajos realitzats. Aquests tractaments estan basats amb els composts químics 



15 
 

Erlotinib, Sunitinib i SU11274. En tots els casos s'ha partit d'un stock emmagatzemat 
a -20ºC, de concentració 2.5 mM, 2 mM i 10 mM, respectivament. Per preparar els 
tractaments s'ha mesclat cada un dels composts químics amb medi de cultiu DMEM, 
a una concentració final de 10μM. 
 

Anàlisi de la motilitat cel·lular 

Per estudiar la capacitat migratòria de les cèl·lules primàries derivades de gliomes i la 
seva relació amb l'elevada invasivitat que demostren in vivo, s'ha realitzat l'assaig de 
motilitat Wound Healing Assay. Es tracta d'una tècnica que permet analitzar la 
migració cel·lular col·lectiva en dues dimensions, després d'haver creat una zona lliure 
de cèl·lules dins la monocapa, que possibilita la migració d'aquestes gràcies a la seva 
tendència a ocupar tot l'espai (29). El primer que s'ha fet és posar a punt l'assaig 
provant diferents concentracions de cèl·lules (2·105,3·105,4·105,6·105), diferents 
temps (0h, 24h, 38h) i diferent tamany de placa (plaques de 6 i 12 pouets) per a 
seleccionar les condicions més idònies per dur a terme l’experiment. Aquestes 
condicions òptimes han estat la sembra de 2·105 cèl·lules per pouet en plaques de 12 
pouets, analitzant la migració cel·lular a les 0 hores i a les 38 hores.  

El procediment que s'ha dut a terme consta de les fases següents (veure figura 4): 
primer es sembren les 2·105 cèl·lules/pouet en una placa de 12 pouets i es deixen 
incubar a 37ºC durant 15 hores aproximadament, perquè les cèl·lules s'adhereixin a 
la placa i es formi una monocapa. El següent pas és fer les ferides amb una punta 
estèril (una ferida vertical i dues horitzontals). Després es fa un canvi de medi en els 
pouets que tenen la condició control, o s'apliquen els tractaments si és el cas, per així 
eliminar les cèl·lules desenganxades i que no es depositin a la ferida. En aquest punt 
es capturen les primeres imatges de les ferides de cada condició (un total de 4 camps 
fotogràfics per pouet) mitjançant un microscopi de contrast de fases amb la platina 
invertida (model DM IRB de Leica Microsystems®). Aquestes imatges, agafades amb 
la càmera digital DFC 360FX (Leica Microsystems®), representen les ferides a temps 
0 hores. Finalment, es tornen a incubar les cèl·lules a 37ºC, fins a les 38 hores, 
moment en el qual es capturen imatges dels mateixos camps fotogràfics de cada 
condició que les imatges de les 0 hores.  

D'aquesta manera, el Wound Healing Assay permet la quantificació de la motilitat 
cel·lular, comparant el nombre de cèl·lules que hi ha a la ferida a les 0 hores i a les 38 
hores, mitjançant la fórmula següent: 
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   Sembra de 2·105 cèl·lules             Ferida a les 0 hores        Ferida a les 38 hores 

 

Figura 4. Representació de les etapes del Wound Healing Assay. Extret i modificat de 
http://www.nature.com/scitable/content/ne0000/ne0000/ne0000/ne0000/14264811/chow_fig1_2_1.jpg 

 
 

Anàlisi de la morfologia del citoesquelet 

La morfologia del citoesquelet (adhesions focals, filaments d'actina, fibres d'estrès) de 
les cèl·lules primàries derivades de gliomes s'ha analitzat mitjançant 
immunofluorescència secundària. S'ha fet ús de dos anticossos, un anticòs primari 
que reconeix la molècula diana del citoesquelet que ens interessa, i un anticòs 
secundari marcat amb fluoresceïna que reconeix la regió constant de l'anticòs primari. 
Prèviament a la realització de la tècnica pròpiament dita, es sembren unes 30.000-
50.000 cèl·lules per pouet en plaques de 60 mm. Cada pouet representa una condició 
(control o tractament) i conté dos cubre-objectes (Sarstedt®) sobre els quals 
s'adhereixen les cèl·lules. Aquestes es deixen incubar a 37ºC durant un dia. El primer 
pas de l'immunoassaig és la fixació de les cèl·lules sobre els cubre-objectes. Primer 
s'aspira el medi dels pouets i es fan dos rentats amb PBS 1X (4ºC), per a posteriorment 
realitzar la fixació amb paraformaldheid (Sigma-Aldrich®) al 4% (v/v) dissolt en PBS 
1X fred, durant un total de 30 minuts amb una suau agitació i a temperatura ambient. 
Després de dos rentats més amb PBS 1X fred, es procedeix a la permeabilització de 
les membranes cel·lulars per permetre la tinció de les cèl·lules primàries, mitjançant 
l'ús de Tritó X-100 (Sigma-Aldrich®) al 0.1% (v/v) dissolt en PBS 1X fred. Els cubre-
objectes es deixen submergits durant 5 minuts a temperatura ambient, i després es 
tornen a fer dos rentats amb PBS 1X fred.  

El pròxim pas és el bloqueig d'unions inespecífiques, el que vol dir que al usar els 
anticossos específics per visualitzar el component cel·lular que ens interessa del 
citoesquelet, hi haurà la menor interferència possible gràcies al tractament dels cubre-
objectes amb albúmina de sèrum boví (BSA de Sigma-Aldrich®) al 1% (p/v) i amb 
sèrum boví fetal (FBS de Sigma-Aldrich®) al 10% (v/v) en PBS 1X fred durant 30 
minuts a temperatura ambient. Passat aquest temps, es realitzen dos rentats amb PBS 
1X fred. A partir d'aquí, comença la tinció de les cèl·lules amb els anticossos. En primer 
lloc, s'incuben a 37ºC durant 1 hora els cubre-objectes coberts amb 40 μL de dilució 
1/50 d'anticòs primari (Ac sintetitzat per ratolins i dirigit contra la vinculina, de Sigma-
Aldrich®) diluït en PBS 1X, BSA al 1% (p/v) i Tritó X-100 al 0.1% (v/v). Passada l'hora, 
s'elimina l'anticòs primari per capil·laritat, tocant l'extrem dels cubre-objectes amb 
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paper de filtre, i es fan uns 15 rentats en PBS 1X fred. Posteriorment, es duu a terme 
la incubació (1 hora a 37ºC) dels cubre-objectes coberts amb 40 μL de dilució 1/100 
d'anticòs secundari (IgG, Donkey-Antimouse, Alexa Fluor®488, de Sigma-Aldrich®), 
1/250 de fal·loïdina (Sigma-Aldrich®) i 1/500 de DAPI (Sigma-Aldrich®), en PBS 1X, 
BSA al 1% (p/v) i Tritó X-100 al 0.1% (v/v). Les dues incubacions d'una hora es 
realitzen en un ambient d'obscuritat a causa de la fotosensibilitat dels fluorocroms. 
Finalment, s'elimina l'anticòs per capil·laritat i es tornen a fer 15 rentats amb PBS 1X 
fred, per tal de fer el muntatge dels cubre-objectes sobre porta-objectes de vidre, usant 
medi de muntatge (Fluorescent Mounting Media de Dako®). Les preparacions es 
guarden a 4ºC durant una nit, i, al dia següent, ja es pot visualitzar la tinció. 

Així doncs, gràcies a l'assaig d'immunofluorescència amb anticossos s'ha pogut 
visualitzar la vinculina (fluorescència verda), i a més, el fet d'haver afegit la fal·loïdina 
unida a TRITC i el DAPI, ha permès visualitzar l'actina polimeritzada (fluorescència 
vermella) i els nuclis de les cèl·lules (fluorescència blava), respectivament. Per a la 
captura d'imatges (resolució 1024x1024 bytes i velocitat 400 Hz), s'ha fet ús del 
microscopi confocal TCS SPE de la casa comercial Leica Microsystems® . 
 

Anàlisi estadístic 

Els resultats s'han processat mitjançant el programa Microsoft® Excel de 2016. 
L'anàlisi estadístic de les dades obtingudes s'ha realitzat amb el mateix programa, 
aplicant la prova t-Student, concretament l'opció que compara les mitjanes de dues 
mostres aparellades (t-test: paired two samples for means). Es sol usar aquesta opció 
quan es volen comparar les mitjanes d'una població abans i després d'un tractament, 
com és el cas. A continuació s'observen els criteris per considerar si els resultats 
obtinguts són estadísticament significatius o no:  

 

 
 

Resultats 

Caracterització de les cèl·lules primàries de GBM 

Els GBM són molt heterogenis, tenen poblacions de cèl·lules amb morfologies 
diferents, i a més, tenen característiques de morfologia, motilitat, i aspecte del 
citoesquelet diferents entre ells mateixos. Com es veu a la figura 5A, els cultius de 
cèl·lules primàries derivades de gliomes de dos pacients diferents presenten grans 
diferències morfològiques. Les cèl·lules del pacient 4 són més uniformes i allargades, 
mentre que al cultiu del pacient 10, s’observen dos tipus principals de morfologies, 
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unes cèl·lules allargades com les del pacient 4 i unes cèl·lules més grans i més 
adherides, que posseeixen ramificacions i poden formar una espècie de capa 
enganxada a la placa. Per altra banda, les cèl·lules dels pacients 4 i 10 contenen 
generalment filaments d’actina del citoesquelet en la perifèria, encara que les del 
pacient 10 en tenen en més quantitat, ja que de per sí són més grans i estirades (veure 
figura 5B). En quant a la velocitat de migració sota les mateixes condicions de temps 
per tancar les ferides, les cèl·lules tumorals del pacient 10 presenten un creixement i 
migració més lent, mentre que les cèl·lules del pacient 4 tanquen completament les 
ferides, pel que s’han utilitzat per als estudis de quantificació de la motilitat cel·lular 
(veure figura 5C).  
 

     

 

  

  

Pacient 10 

A) 

B) 

 

C) 
 

Pacient 4 
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Figura 5. Diferències morfològiques, del citoesquelet i de la migració entre cèl·lules primàries 
de GBM dels pacients 4 i 10. A) Micrografies de contrast de fases representatives de la morfologia 
general de les cèl·lules dels pacients 4 i 10. B) Imatges del citoesquelet d’actina de cèl·lules del pacient 
4 i 10 obtingudes per microscòpia confocal. C) Micrografies de contrast de fases de les cèl·lules 
primàries del pacient 4 i 10 a les 0 hores de fer la ferida (imatges de dalt) amb l’assaig de Wound 
Healing, i passades les 38 hores (imatges de baix). 
 
 

Anàlisi de la motilitat cel·lular 

Optimització de l’experiment 

El primer que s'ha fet és posar a punt l'assaig de Wound Healing, ja que les cèl·lules 
primàries de gliomes de diferents pacients, tenen una velocitat de migració també 
diferent, i per tant, ja que no existeixen unes condicions òptimes estandarditzades, a 
l'hora de començar l'experiment no es sap com es comportaran les cèl·lules. Per 
ajustar les condicions s'han provat diferents concentracions de cèl·lules 
(2·105,3·105,4·105,6·105), diferents temps (0h, 24h, 38h) i diferent mida de placa 
(plaques de 6 i 12 pouets). Com es veu a la figura 6, la sembra de 2·105  cèl·lules en 
plaques de 6 pouets (imatges de la fila de dalt) no és una concentració òptima ja que 
a les 38 hores la ferida no ha tancat, el que suggereix que és una concentració massa 
diluïda. Pel contrari, la sembra de 3·105 cèl·lules en plaques de 12 pouets (imatges de 
la fila de baix), resulta una concentració excessiva de cèl·lules ja que la placa està 
molt plena inicialment, i a les 38 hores es comença a observar l’aparició 
d’acumulacions de cèl·lules, perdent la monocapa. 

D’aquesta manera, les condicions seleccionades han estat la sembra de 2·105 

cèl·lules per pouet en plaques de 12 pouets, ja que com es veu a la figura, a les 38 
hores la ferida ha tancat perfectament. Cal dir que a la figura no es troben 
representades totes les combinacions possibles que s’han estudiat, ja que són 
múltiples. 
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Efecte dels tractaments sobre la motilitat de les cèl·lules primàries del Pacient 4 

Per analitzar l’efecte que fan els inhibidors dels receptors tirosina quinasa sobre la 
motilitat de cèl·lules primàries de gliomes malignes, s’han realitzat cinc experiments 
independents utilitzant l’assaig de Wound Healing en cèl·lules del pacient 4 control i 
tractades amb Erlotinib, Sunitinib i SU11274. Els experiments s’han dut a terme 
aplicant les condicions òptimes, sembrant 2·105 cèl·lules per pouet en plaques de 12 
pouets, i analitzant la ràtio de motilitat a les 0 hores i a les 38 hores de fer la ferida, 
mitjançant la fórmula descrita a l’apartat de materials i mètodes. A la figura 7A, hi 
trobam representats els assajos de motilitat amb imatges. El que s’observa és una 
inhibició de la motilitat cel·lular amb l’aplicació dels tres tractaments respecte el 
control, sent una inhibició parcial en el cas de les cèl·lules tractades amb Erlotinib, ja 
que la ferida no ha tancat però les cèl·lules han migrat, i una inhibició molt important, 
gairebé total, en els casos de les cèl·lules tractades amb Sunitinib i SU11274. Cal 
destacar l’efecte de Sunitinib sobre la motilitat d’aquestes cèl·lules, mostrant una 
reducció de la motilitat quasi del 100%, mentre que la reducció és del 70% i 45% quan 
s’utilitza SU11274 i Erlotinib, respectivament. Tots els resultats presenten diferències 
extremadament significatives respecte el control (figura 7B). 

0h 24h 38h 

2·105 cèl·lules en 
placa de 6 pouets 

2·105 cèl·lules en 
placa de 12 pouets 

3·105 cèl·lules en 
placa de 12 pouets 

Figura 6. Estudi de la capacitat migratòria de cèl·lules primàries de glioma del 
pacient 4 mitjançant l’assaig de Wound Healing. Micrografies de contrast de fases 
de concentracions creixents de cèl·lules i plaques de pouets de tamany més petit (de 
dalt a baix) a temps 0, 24 i 38 hores (d’esquerra a dreta). 
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De cada un dels cinc assajos de motilitat independents s’han agafat imatges de quatre 
camps fotogràfics diferents per condició. En total s’han analitzat unes 7.700 cèl·lules. 
A la figura 7C es pot observar que la majoria de cèl·lules analitzades són control. 
Aquest fet s’explica amb els resultats anteriors, ja que s’ha vist que els tractaments 
redueixen la motilitat i per tant, a les 38 hores hi ha menys cèl·lules dins l’àrea de la 
ferida respecte el grup control. 
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Anàlisi dels canvis en l’organització del citoesquelet en resposta als RTKIs 
 
Per estudiar les reorganitzacions del citoesquelet d’actina i les adhesions focals que 
s’espera trobar al aplicar els tractaments, basats en la inhibició dels receptors tirosina 
quinasa, sobre les cèl·lules primàries de GBM del pacient 4, s’ha dut a terme la tècnica 
d’immunofluorescència. S’han utilitzat tres marcadors fluorescents, la fal·loïdina-
TRITC per observar el marcatge d’actina polimeritzada, el DAPI per observar la tinció 
del nucli, i anticossos lligats a fluoresceïna que van dirigits contra la vinculina, per 
observar el marcatge de les adhesions focals.  
 
 

 

B) 

C) 

Figura 7. Efecte dels RTKIs sobre la motilitat de les cèl·lules primàries del pacient 4.  
A) Micrografies de contrast de fases de les cèl·lules primàries sense tractar i tractades amb 
10μM d’Erlotinib, Sunitinib i SU11274 (de dalt a baix) agafades a les 0 i a les 38 hores després 
de fer la ferida. B) Gràfic que representa el % de motilitat cel·lular expressat com a mitjana±SEM 
en funció del tractament, prenent les cèl·lules del grup control com el 100% de motilitat. Els 
resultats s’han obtingut quantificant les cèl·lules de 4 camps fotogràfics per pouet, d’un total de 
5 pouets independents per condició. Les diferències s’han considerat significatives respecte el 
control quan p-valor<0.05 (*), <0.01 (**), <0.001(***). C) Taula que representa les repeticions de 
l’experiment i el total de cèl·lules analitzades de cada condició.  
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Com es veu a la figura 8A, tots els tractaments tenen un efecte sobre la morfologia 
del citoesquelet de les cèl·lules. Mentre que les cèl·lules control tenen un tamany més 
petit, presenten un percentatge reduït de fibres d’estrès (menys d’un 10%, figura 8B) 
sobretot localitzades als extrems de les cèl·lules, i no presenten adhesions focals 
observables, les cèl·lules tractades de forma general són de mida més gran i 
presenten fibres d’estrès i adhesions focals. Les fibres d’estrès de les cèl·lules 
tractades travessen tota l’estructura cel·lular, i les adhesions focals es poden observar 
concentrades als extrems, a un costat i a l’altre de les fibres d’estrès. Cal dir que el 
marcatge de les adhesions focals amb vinculina ha estat molt inespecífic, malgrat 
s’han intentat fer modificacions en el protocol d’immunofluorescència. Així i tot, a la 
imatge que es poden apreciar millor les adhesions focals és a la del tractament amb 
Sunitinib. El fet que les cèl·lules tractades amb aquesta droga tinguin una elevada 
quantitat de fibres d’estrès (un 70%) i adhesions focals no és casualitat, ja que 
aquestes dades correlacionen perfectament amb els resultats de motilitat cel·lular. Un 
nombre elevat de fibres d’estrès i adhesions focals proporciona a les cèl·lules una 
major superfície d’adhesió al substrat i per tant, una menor capacitat de migració i 

B) 

C) 

Figura 8. Efecte dels RTKIs sobre la dinàmica del citoesquelet de les cèl·lules primàries del 
pacient 4. A) Imatges captades mitjançant microscòpia confocal de cèl·lules primàries del pacient 
4 control i tractades amb Erlotinib, Sunitinib i SU11274. Apareixen quatre canals (de dalt a baix): 
el corresponent al marcatge de vinculina (verd) amb fluoresceïna, el corresponent al marcatge 
d’actina (vermell) mitjançant fal·loïdina-TRITC, el de la tinció del nucli (blau) amb DAPI i el merge, 
que representa la superposició de tots els canals en una imatge. B) Gràfic que representa el % de 
cèl·lules amb fibres d’estrès expressat com a mitjana±SEM. Els resultats s’han obtingut 
quantificant el nº de cèl·lules amb fibres d’estrès respecte el total a partir d’imatges de microscòpia 
confocal de menors augments. Les diferències s’han considerat significatives respecte el control 
quan p-valor<0.05 (*), <0.01 (**), <0.001(***). C) Taula que representa el total de cèl·lules 
analitzades de cada condició per obtenir el gràfic. 
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invasió. Les cèl·lules tractades amb Su11274 i Erlotinib també tenen aquests canvis 
en la morfologia del citoesquelet, però quantitativament en menor proporció (figura 
8B) i són cèl·lules grans i molt enganxades. Per tant, també són resultats paral·lels 
als percentatges de motilitat cel·lular. 
 

Discussió 

La recerca i la comprensió dels mecanismes moleculars que condueixen a l’adquisició 
del fenotip maligne i invasiu de les cèl·lules dels glioblastomes és un factor clau per a 
poder desenvolupar noves teràpies contra aquests tumors devastadors i actualment 
incurables. L’elevada taxa d’alteracions genètiques descrites en gliomes afecta en 
gran mesura als receptors tirosina quinasa, que regulen la major part dels processos 
cel·lulars com la proliferació, la migració i la resistència a l’apoptosi a través de vies 
de senyalització intracel·lulars. En el present estudi s’ha volgut demostrar l’efecte dels 
RTKs sobre la capacitat migratòria i la dinàmica del citoesquelet en cèl·lules primàries 
derivades de gliomes malignes.  

Els resultats obtinguts mostren que la inhibició dels RTKs (Met, EGFR, VEGFR1-3 i 
PDGFRα/β) mitjançant SU11274, Erlotinib i Sunitinib, provoca una reducció important 
de la motilitat en aquestes cèl·lules, d’acord amb els resultats del Wound Healing 
Assay, així com canvis en el citoesquelet observats a partir de les tincions 
immunocitoquímiques. A mesura que disminueix la motilitat augmenten les fibres 
d’estrès presents a les cèl·lules i també el nombre d’adhesions focals, el que es 
tradueix en una major adhesió de les cèl·lules i una menor capacitat invasiva. Les 
dades obtingudes recolzen estudis anteriors en els quals s’ha demostrat el paper dels 
RTK en la progressió i invasió tumoral. Un estudi recent de Camorani S et al. també 
relaciona la inhibició del target EGFRvIII amb una pèrdua de migració, proliferació i 
invasió en línies cel·lulars de GBM humà i de ratolí (16). Un dels inhibidors que utilitzen 
és Erlotinib, com en aquest treball experimental. 

La gran novetat del present estudi és la demostració de que els RTKIs Erlotinib, 
Sunitinib i SU11274 provoquen canvis en el fenotip invasiu de cèl·lules primàries 
derivades de gliomes malignes que contraresten la seva elevada invasivitat. Aquests 
resultats es poden trobar a la literatura científica en línies cel·lulars canceroses, però 
hi ha pocs estudis en línies de GBM, i cap d’ells ho confirma en cèl·lules primàries fins 
el moment. L’erlotinib és l’inhibidor més estudiat dels tres, mentre que la relació entre 
el SU11274 i els glioblastomes està poc estudiada actualment. Tan sols hi ha un 
nombre molt reduït d’articles, entre els quals es troba un estudi dels efectes de 
SU11274 sobre línies cel·lulars de càncer pancreàtic (27), i un altre sobre línies 
cel·lulars de glioblastoma humà (30).    
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Una de les limitacions de l’estudi és el nombre de pacients diferents amb els quals 
s’han realitzat els experiments. Pràcticament s’han hagut de fer tots amb el pacient 4, 
malgrat els esforços dedicats a repetir els experiments de motilitat i 
d’immunocitoquímica amb el pacient 1 i 10. Les mostres que s’han utilitzat són molt 
valuoses, i no permeten tanta flexibilitat com les línies cel·lulars a l’hora de repetir 
experiments, ja què les cèl·lules d’alguns pacients creixen més lentament i poden 
sofrir transformacions al llarg dels subcultius. D’aquesta manera, encara que els 
experiments s’han realitzat amb el pacient 4, són resultats molt significatius i robusts. 
A més, el simple fet d’haver utilitzat cultius primaris de cèl·lules tumorals aïllades de 
pacients ja és més representatiu que utilitzar línies cel·lulars, donat que es consideren 
un model més exacte, amb les mateixes mutacions i característiques que el tumor del 
que deriven (31). 

El mecanisme molecular a través del qual l’Erlotinib, el Sunitinib i el SU11274 
inhibeixen la motilitat i modifiquen el fenotip d’aquestes cèl·lules és complex i no està 
descrit actualment, però està relacionat amb la inhibició de les vies de senyalització 
que regulen de forma normal els respectius RTKs. Tant en el cas del tractament amb 
Erlotinib, que té com a diana a EGFR, com en el cas del tractament amb Sunitinib, que 
té com a diana a VEGFR1-3 i PDGFRα/β, o amb SU11274, que té com a diana a Met, 
una proteïna que podria jugar un paper important en la transducció de senyals és Ras. 
L’alteració de Ras està directament relacionada amb la desregulació de la via 
PI3K/AKT/mTOR que promou la proliferació, i amb l’alteració de les Rho GTPases que 
regulen l’organització del citoesquelet d’actina. A més, en el cas del tractament amb 
Sunitinib, que té dos RTKs diana, l’alteració de la senyalització de VEGFR 
comprometria l’angiogènesi, afavorint un fenotip de les cèl·lules menys invasiu 
(5)(18)(21). 

El que es pot afirmar amb els resultats d’aquest treball és que les cèl·lules primàries 
derivades de GBM presenten un fenotip amb característiques invasives (reduïda 
adhesió al substrat al contenir poques fibres d’estrès i adhesions focals), i que els 
RTKIs utilitzats provoquen canvis en la morfologia i organització del citoesquelet que 
redueixen molt la seva capacitat per migrar i envair, pel que també afecten 
notablement a la motilitat cel·lular. Aquests efectes són molt representatius en els 
casos de tractar les cèl·lules de GBM del pacient 4 amb Sunitinib i SU11274. Les 
novetats aportades amb aquest estudi ens acosten una mica més a la identificació de 
nous tractaments per combatre els gliomes malignes, i a l’enteniment de les 
característiques fenotípiques que presenten. Així i tot, encara queda molt per estudiar 
en relació als mecanismes moleculars que regulen la malignitat dels glioblastomes i 
les vies de senyalització alterades en resposta als RTKIs. 
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Conclusions 

1. Les cèl·lules primàries derivades de gliomes malignes presenten un fenotip típic 
pro-invasiu, amb un nombre reduït d’adhesions focals i fibres d’estrès que lis 
confereix una elevada capacitat migratòria 

2. El tractament amb inhibidors de RTK provoca una reducció important de la 
motilitat cel·lular en cèl·lules primàries derivades de gliomes malignes 

3. El tractament amb inhibidors de RTK es correlaciona amb un augment del 
nombre d’adhesions focals i fibres d’estrès en cèl·lules primàries derivades de 
gliomes malignes, que afecta directament a la seva capacitat invasiva 

La conclusió que es pot extreure és que els RTK estan totalment implicats en 
l’adquisició del fenotip invasiu d’aquestes cèl·lules, i per tant són interessants dianes 
terapèutiques per al tractament dels gliomes malignes. 
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