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                          RESUM





 Els Gliomes són els tumors primaris del SNC més freqüents i malignes, amb una 
supervivència mitjana aproximadament d’un any després del diagnòstic. Es caracteritzen 
per una proliferació cel·lular descontrolada, infiltració difusa del teixit adjacent, focus de 
necrosi, elevada angiogènesi i una gran resistència a l’apoptosi, a més d’elevada inestabilitat 
cromosòmica. A tot això cal afegir-hi el fet que són tumors altament resistents a la majoria 
dels protocols terapèutics establerts i que a través de procediments quirúrgics i degut a 
la seva natura infiltrant no és possible la seva exèresi completa. Així, tots els tractaments 
actuals només són capaços d’oferir millores temporals i limitades. En aquest treball s’ha es-
tudiat els efectes d’un fàrmac inhibidor de l’EGFR, l’erlotinib (Tarceva®), sobre una de les ca-
racterístiques principals dels gliomes: la motilitat i la capacitat d’invasió. El tractament amb 
erlotinib provoca una disminució de la motilitat i la invasió en línies cel·lulars de glioma i en 
cèl·lules que sobreexpressen el reeceptor d’EGF o que presenten la mutació activadora  EG-
FR∆vIII. Aquests efectes es porten a terme a través de la modulació del balanç de l’activitat 
de les RhoGTPases Rac1 i RhoA, disminuint l’activitat de la primera i augmentant l’activació 
de RhoA, cosa que porta a la formació de fibres d’estrès i adhesions focals dependent de 
Rho/ROCK, inhibint la motilitat i la invasió de les cèl·lules de glioma. El tractament, a més, 
produeix la disminució de l’expressió de la RhoGTPasa atípica RhoE, que és inhibidora de 
RhoA.

A banda s’ha analitzat el paper que tenen els factors de transcripció FOXO i FOXM 
en la resposta a l’erlotinib, i s’ha valorat la reactivació de FOXO com a estratègia terapèuti-
ca per al tractament dels gliomes. El tractament de les cèl·lules de glioma amb erlotinib, a 
través de la inhibició de la via de senyalització PI3K/Akt produeix una activació del factor 
de transcripció FoxO3a, acumulant-se al nucli i provocant la modulació de les seves dianes 
transcripcionals directes, com p27KIP1, FOXO1 (activació), Ciclina D1 o FOXM1 (repressió), 
que porta a una disminució de la viabilitat cel·lular. L’expressió d’una proteïna FOXO3a 
constitutivament activa, FoxO3a(A3), juntament amb el tractament amb erlotinib, fa que la 
viabilitat de les cèl·lules sigui molt menor que amb el tractament sol o amb l’expressió de la 
proteïna mutada sense tractament. Això fa pensar que la reactivació de FOXO pot suposar un 
camp terapèutic interessant per al tractament dels gliomes. Per això es va utilitzar un inhibi-
dor de l’export nuclear de FOXO1 (diana transcripcional directa de FOXO3a) en combinació 
amb erlotinib. Aquest és el fàrmac antipsicòtic trifluoperazina, d’ús habitual en tractaments 
psiquiàtrics. Així , la combinació dels dos tractaments mostra efectes clarament additius 
en les línies LN229 i T98G, mentre que a la línia U373 té un efecte sinèrgic evident. A més, 
aquests tractaments, per sí mateixos no indueixen l’apoptosi a través de l’activació de les 
caspases, mentre que en les cèl·lules tractades amb la combinació dels dos si que es dona 
mort cel·lular per apoptosi. Aquests efectes cel·lulars són modulats a través dels factors de 
transcripció FOXO3a i FOXO1, ja que la depleció d’un dels dos reverteix en part els efectes 
dels tractaments, tant en combinació com per separat. En la resposta a la combinació d’EB 
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i TFP les dues proteïnes són essencials ja que, la manca de les dues fa que no hi hagi pràcti-
cament cap resposta al tractament.

 La resposta obtinguda a la combinació dels dos fàrmacs fa pensar en una estratè-
gia prometedora per al tractament dels gliomes, i el fet que ambdós siguin tractaments usats 
habitualment pot fer més senzilla la seva translació a la pràctica clínica. Cal però seguir 
desenredant els mecanismes implicats en la resposta.

Resum                                                                                                                                                                                                                                                                     



         
                     RESUMEN





 Los gliomas son los tumores del SNC más frecuentes y malignos, con una supervi-
vencia media aproximadamente de un año después de su diagnóstico. Este tipo de tumor se 
caracteriza por una proliferación celular descontrolada, infiltración difusa del tejido adya-
cente, focos de necrosis, elevada angiogénesis i una gran resistencia a la apoptosis, además 
de elevada inestabilidad cromosómica. A todo el conjunto se le debe añadir el hecho que son 
tumores altamente resistentes a la mayoría de protocolos terapéuticos establecidos y que, 
a través de  procedimientos quirúrgicos y debido a su naturaleza infiltrante no es posible 
la exéresis completa de la neoplasia. Los tratamientos actuales sólo son capaces de ofrecer 
mejoras limitadas y temporales. En el presente trabajo se han estudiado los efectos de un 
fármaco inhibidor del EGFR, el erlotinib (Tarceva®), sobre una de las características princi-
pales de los gliomas: la motilidad y la capacidad de invasión. Se ha visto como el tratamiento 
con erlotinib provoca una disminución  de la motilidad y la invasión en líneas celulares de 
glioma, así como en células que sobreexpresan el receptor del EGF o que presentan una 
mutación activadora, EGFR∆vIII. Estos efectos se llevan a cabo a través de la modulación 
del balance de la actividad de las RhoGTPasas Rac1 y RhoA, disminuyendo la actividad de la 
primera y aumentando la actividad de RhoA, lo cual lleva a una formación de fibras de estrés 
i adhesiones focales dependiente de Rho/ROCK, inhibiendo la motilidad y la invasión de las 
células de glioma. El tratamiento, además produce una inhibición de la RhoGTPasa atípica 
RhoE, proteína que inhibe a RhoA.
 A parte se ha analizado el papel que ejercen los factores de transcripción FOXO 
i FOXM en la respuesta al inhibidor del EGFR erlotinib, y se ha valorado la reactivación de 
FOXO como estrategia terapéutica para el tratamiento de los gliomas. El tratamiento de 
células de glioma con erlotinib, a través de la via de señalización PI3K/Akt produce una 
activación del factor de transcripción FoxO3a, acumulándose en el núcleo i provocando 
la activación o la represión de sus dianas transcripcionales directas, como p27KIP1, FOXO1 
(activación), Ciclina D1 o FOXM1 (represión), que lleva a una disminución de la viabilidad 
cel·lular. La expresión de una proteína FOXO3a constitutivamente activa, FoxO3a(A3), jun-
tamente con el tratamiento con erlotinib, hace que la viabilidad de las células sea mucho 
menor que con el tratamiento solo o con la expresión de la proteína mutada sin tratamiento. 
Esto lleva a o pensar que la reactivación de FOXO puede suponer un campo terapéutico 
interesante para el tratamiento de los gliomas. Por este motivo se utilizó un inhibidor del 
exporte nuclear de FOXO1 (diana transcripcional directa de FOXO3a) en combinación con 
erlotinib. Este es el fármaco antipsicótico trifluoperazina, de uso habitual en tratamientos 
psiquiátricos. La combinación de los dos tratamientos muestra efectos claramente aditivos 
en las líneas LN229 i T98G, mientras que en la línea U373 tiene un efecto sinérgico eviden-
te. Además, los tratamientos por si solos no inducen apoptosis a través de la activación de 
las caspasas, minetras que en las células tratadas con la combinación si que se observa la 
muerte celular por apoptosis. Estos efectos celulares se modulan a través de los factores de 

                                                                                                                                                                                                            RESUMEN  



transcripción FOXO3a i FOXO1, ya que la depleción de uno de los dos revierte, en parte, los 
efectos de los tratamientos, tanto por separado como en combinación. En la respuesta a la 
combinación del EB y la TFP las dos proteínas son esenciales, ya que la depleción de las dos 
revierte completamente la respuesta al tratamiento.
 La respuesta obtenida hace pensar en una estrategia prometedora para el tratami-
ento de los gliomas y, el hecho que los dos sean de uso habitual puede facilitar su traslación 
a la practica clínica. Por eso  hay que seguir dsesenredando los mecanismos implicados en 
la respuesta.

Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                 
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 Malignant gliomas are the most frequent CNS primary tumours and are amongst 
the most aggressive human cancers, with a 15-months median survival upon diagnosis. 
They are characterized by diffuse infiltration, necrosis, angiogenesis and resistance to 
apoptosis. In addition, gliomas are resistant to most established therapeutic protocols and 
due to their invasiveness, surgical resection of tumours is usually incomplete. Here we have 
studied the impact of EGFR inhibition with erlotinib on the hallmark feature of gliomas: 
increased motility and invasion. Erlotinib-treated cells, including cells with overexpressed 
or mutated EGFR, show a decrease in motility and invasion rates. These effects are mediated 
through modulation of the activity of Rho-GTPases, since erlotinib induces Rac1 inhibition 
and RhoA activation, leading to a Rho/ROCK-dependent increase in actomyosin contractility 
which correlates with an observed decrease in RhoE expression in response to erlotinib.
 The role of FOXO/FOXM transcription factors has also been analyzed in response 
to erlotinib. Erlotinib inhibits PI3K/Akt signalling and activates FoxO3a, inducing its nu-
clear accumulation and altering the expression levels of its major transcriptional targets, 
leading to a decrease in cell viability. Constitutively-active FoxO3a mutant expression coo-
perates with erlotinib to further decrease cell viability. This suggests that FOXO reactivation 
could be a promising therapeutic strategy for glioma treatment, and proof-of-concept expe-
riments were performed using the FOXO nuclear export inhibitor trifluoperazine (TFP, a wi-
dely-used antipsychotic agent). TFP induces FOXO1 activation and its nuclear accumulation, 
thus inhibiting glioma cell viability. The addition of TFP to erlotinib treatment clearly po-
tentiates its effects in an additive/synergistic manner (depending on the cell line). Neither 
erlotinib nor TFP alone induce apoptosis, but their combination strongly induces caspase 
activation and cell death. Importantly, FOXOs mediate these cellular effects, since FOXO1 or 
FOXO3a depletion partially reverse the effects of the combination treatment, and double 
FOXO1/FOXO3a-depleted cells are completely insensitive to this treatment. These results 
highlight the potential of this pharmacological combination for glioma treatment, although 
further work is still required to unravel the molecular mechanisms implicated in their cellu-
lar effects.
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5-ALA: 5- Aminolevulinic acid (Àcid 5-aminolevulínic).
Akt/PKB: Protein Kinase B (proteïna kinasa B).
AP-1: Activator protein 1 (Proteïna activadora 1).
Apaf-1: Apoptosis protease-activating factor-1 (Factor activador de proteases d’apoptosi 1).
ATM: Ataxia-Telangectasia Mutated (Ataxia Telangectàssia Mutada).
ATP: Adenosina trifosfat.
BCR-ABL: Breakpoint Cluster Region – Abelson Leukemia Virus.
BSA: Bovine Seric Albumin (albúmina sèrica bovina).
CBP: CREB Binding Protein (Proteïna d’unió a CREB).
CDC25: Cell Division Cycle 25.
CDK: Cyclin Dependent Kinase (Kinasa dependent de ciclina).
CDKI: Cyclin Dependent Kinase Inhibitor (inhibidor de les kinases dependents de ciclina).
CENP: Centromere Specific Proteins (Proteïnes Específiques del Centròmer). 
Chk1 i Chk2: Checkpoint Kinase 1/2.
CP: Crossing Point.
CREB: : cAMP response element-binding protein (Proteïna d’unió a l’element de resposta a 
l’AMP ciclic)
DAPI: 4 ‘,6-diamino-2-fenilindol.
DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle Medium.
DMSO: Dimetilsulfòxid.
DNA: Desoxyribonucleic acid (Àcid desoxiribonucleic).
DOCK3: Dedicator of cytokinesis 3.
EB: Erlotinib.
ECL: Enhanced Chemiluminiscence.
EDTA: Etildiaminotetraacetic acid (Àcid etildiaminotetraacètic).
EGF: Epidermal Growth Factor (factor de creixement epidèrmic).
EGFR: receptor de l’EGF.
ErbB/HER: avian homolog erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene, human homo-
log named HER.ERK: Extracellular signal-Regulated Kinase.
FADD: Fas-Associated protein with Death Domain (proteïna associada a Fas amb el domini 
de mort).
FasL: Fas Ligand.
FBSi: Sèrum Fetal Boví inactivat.
FHRE: Forkhead Response Element (Element de Resposta a Forkhead).
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    II

FOXM: Forkhead Box Class M.
FOXO: Forkhead Box Class O.
GRB2: Growth factor receptor-bound protein 2 .
Gab1: GRB2-Associated Binding Protein 1 (Proteïna d’unió associada a GRB2).
GADD45: Growth Arrest and DNA Damage 45.
GAP: GTPase Activating Protein (Proteïna activadora de GTPases).
GBM: Globlastoma Multiforme.
GDP: Guanosina difosfat.
GEF: Guanosin Exchange Factor (Factor intercanviador de Guanosina).
GST: glutathione S-transferase,
GTP: Guanosina trifosfat.
HAT: Histone Acetiltransferase.
HDAC: Histone Deacetilase (deacetilasa d’histona).
HEPES: 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid.
HIF: Hypoxia Inducible Factor (factor induïble per hipòxia).
HR: Homologous Recombination (recombinació Homòloga).
HRP: Horseradish peroxidase.
ICAD: Inhibitor of Caspase Activated DNase (Inhibidor de la DNAsa activada per caspases).
IDH1: Isocitrate Dehydrogenase 1 (deshidrogenasa d’isocitrat 1).
IKKβ: Inhibitor of nuclear factor Kappa-B Kinase subunit Beta. (Inhibidor de la subunitat 
beta del factor nuclear kappa-B).
JNK1: c-JUN N-terminal Kinase .
kDa: KiloDalton.
LB: Luria Broth.
MAPK: Mitogen Activated Protein Kinase (proteïna kinasa activada per mitògens).
MDM2/4: Murine Double Minute 2/4.
MGMT: O6-alkylguanine DNA alkyltransferase.
MnSOD: Manganese Superoxid Dismutase.
mTOR: Mammalian Target of Rapamycin (diana de la rapamicina en mamífers).
NADPH: Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (nicotinamida adenina dinucleòtis 
fosfat).
NHEJ: Non Homologous End Joining (Unió d’extrems no homòlegs).
OMS: Organització Mundial de la Salut.
P/S: Pencil·lina/Estreptomicina.
PAK:  p21 Activated Kinase (Kinasa Activada per p21).
PBS : Phosphate Beffered Saline (tampó fosfat salí).
PBSw/o Ca2+Mg+ : PBS sense calci/magnesi.
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   III

PCR: Polimerase Chain Reaction (Reacció en cadena de la polimerasa).
PDGF: Platelet Derived Growth Factor (factor de creixement derivat de plaquetes).
PDGFR: PDGF Receptor (Receptor de PDGF).
PEPCK: Phosphoenol pyruvate Carboxykinase.
PI3K: Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase (kinasa de Fosfatidilinositol 4,5-bi-
sofsfat).
PIP2: Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (Fosfatidilinositol 4,5-bisofsfat).
PIP3: Phosphatidylinositol 3,4,5 trisphosphate (Fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfat).
PKC: Protein Kinase C (proteïna kinasa C).
PLCγ: Phospholipase C (fosfolipasa C).
PLK: Polo-like Kinase.
PP2A: Phosphatase 2A (Fosfatasa 2A).
PTEN: Phosphatase and tensin homolog.
PUMA: p53 upregulated modulator of apoptosis (modulador de l’apoptosi upregulat per 
p53).
PVDF: polyvinylidene difluoride.
qPCR: Quantitativa PCR.
RB: Retinoblastoma.
RNA: Ribonucleic acid (Àcid ribonucleic).
ROCK: Rho Associated Protein Kinase (Proteïna Kinasa associada a Rho).
ROS: Reactive Oxygen Species (espècies reactives de l’oxigen).
Rpm: Revolucions per minut.
RTK: Receptor Tyrosine Kinase (Receptor tirosina kinasa).
RTKI: Tyrosine Kinase Receptor Inhibitor (Inhibidor de Receptors tirosina kinasa).
rtPCR: Reverse Transcription PCR.
RUNX: Runt-related transcription factor (Factor de transcripció relacionat amb Runt).
SCF: F-Box Containing Complex.
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TBS: Tris-Buffered Saline.
TFP: Trifluoperazina.
TGF: Transforming Growth Factor (factor de creixement transformant).
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1. INTRODUCCIÓ: El càncer, conceptes generals.

 El càncer és, sense cap tipus de dubte, un problema de salut publica global i que , 
malgrat el esforços realitzats, continua afectant a un gran nombre de persones. Als països 
desenvolupats, aproximadament una de cada tres persones desenvoluparà un càncer, i una 
de cada cinc es morirà per aquesta causa. 
 El càncer ja es menciona com a malaltia en diversos documents històrics, des de 
l’antic Egipte (aproximadament a l’any 1600 a.C.) on es fan descripcions de la malaltia, fins a 
Hipòcrates, al qual s’atribueix per primer cop l’ús del terme Karkynos / Karkynoma (relacio-
nat amb cranc) per a referir-se a la malaltia, degut a la seva forma de creixement, i derivant 
a la forma llatina amb la qual es coneix actualment, càncer. Tot i aparèixer en documents 
històrics molt antics, no va ser fins al segle XX que es va començar a estudiar la malaltia, ja 
que fins aleshores no es disposava dels elements conceptuals necessaris. El descobriment 
del codi genètic va donar peu a entendre com les mutacions podien ocasionar danys a les 
cèl·lules i a fer estudis de gens o famílies de gens implicats en l’aparició i progressió de la 
malaltia. Així, estudis realitzats a la Universitat de Berkeley als anys 70 suggerien que les 
cèl·lules canceroses tenen gens mutats (McCann J, 1975), tot i que se’n desconeixia l’origen i 
natura. Va ser més endavant quan es va descobrir al virus del sarcoma de Rous del pollastre 
un gen capaç de transformar cèl·lules sanes en malignes, oncogen que avui coneixem amb 
el nom de src (Stehelin D, 1976). Es va comprovar que aquest gen, tot i ser descobert en un 
virus, no era propi del mateix virus, si no que havia estat incorporat al genoma víric des de 
les cèl·lules hoste. Aquest tipus de gen, capaç de conferir característiques de malignitat a 
una cèl·lula normal quan se li introdueix, és el que es coneix com a Oncogen (Bishop JM, 
1985). En la recerca posterior, es van anar trobant i descrivint un gran nombre d’oncogens: 
RAS (RAt Sarcoma Virus), MYC (avian MYeloCytomatosis virus), ABL (murine ABelson 
Leukemia virus),.... En experiments d’hibridació de cèl·lules somàtiques normals i cèl·lules 
tumorals es va veure com les cèl·lules híbrides resultants, en molts casos, no eren capaces 
de formar tumors a animals. D’aquí s’extreu que alguns gens procedents de la cèl·lula sana 
aturen el desenvolupament tumoral. Aquests gens es varen anomenar gens supressors de 
tumors.
 L’any 2000, Douglas Hanahan i Robert A. Weinberg, varen apuntar que la majoria 
de càncers són la manifestació de sis alteracions del comportament cel·lular, que de forma 
col·lectiva defineixen el fenotip maligne (Hanahan D & Weinberg, RA, 2000). En una revisió 
més recent (Hanahan D & Weinberg RA, 2011), s’hi afegeixen dues alteracions cel·lulars 
i dues “característiques de permissivitat” D’aquesta manera, les senyes d’identitat de les 
cèl·lules tumorals, que es poden veure de forma esquematitzada a la figura IN1.1, queden 
definides en:

                                                                                                                                                                                                     INTRODUCCIÓ
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 - Manteniment de la senyalització proliferativa. Els teixits normals controlen 
la producció i alliberament de senyals de proliferació i creixement, regulant l’entrada i la 
progressió a través del cicle de creixement i divisió cel·lular, assegurant així el manteniment 
del teixit, en funció i en forma. Les cèl·lules tumorals, en canvi, desregulen aquests senyals, 
essent autosuficients en senyals de creixement i adquirint la capacitat de mantenir la senya-
lització proliferativa de diferents formes: produint els lligands dels factors de creixement, 
augmentant el nombre de receptors o alterant-los  estructuralment, facilitant la unió lli-
gand-receptor o activant-los de forma constitutiva.
 - Evasió dels supressors del creixement. A més d’induir i mantenir la capacitat 
de proliferació, les cèl·lules tumorals també eviten programes que regulen negativament la 
proliferació.
 - Resistència a la Mort Cel·lular. Que les cèl·lules tumorals augmentin el seu 
nombre, no depèn només de la capacitat proliferativa. La mort cel·lular programada o apop-
tosi s’ha proposat, a través de diversos estudis realitzats a les últimes dècades (Adams JM & 
Cory S, 2007; Lowe SW, 2004; Evan G & Littlewood T, 1998), com una barrera natural contra 
el desenvolupament del càncer. Les cèl·lules tumorals tenen una varietat d’estratègies per a 
limitar o evitar l’apoptosi, com per exemple, eliminar sensors de dany cel·lular que induei-
xen la mort, augmentar els nivells de proteïnes anti-apoptòtiques o disminuir les pro-apop-
tòtiques.
 - “Immortalitat Replicativa”. De forma àmplia, s’accepta que les cèl·lules tumo-
rals requereixen de potencial replicatiu il·limitat. Aquesta capacitat contrasta amb el com-
portament de les cèl·lules a la majoria dels teixits del cos, on són capaces de fer un nombre 
limitat de cicles de creixement-i-divisió. Aquesta limitació s’associa a la senescència, un es-
tat irreversible en el qual les cèl·lules són viables encara que no poden proliferar. Algunes 
cèl·lules d’una població senescent poden eludir l’entrada en aquest estat, entrant però en 
el que s’anomena fase de crisi, en la qual la majoria de les cèl·lules de la població moren. 
En algunes ocasions però, les cèl·lules s’immortalitzen, adquirint la capacitat de proliferar 
indefinidament, sense evidències de senescència o crisi.
 - Inducció d’angiogènesi. Igual que als teixits normals, els tumors requereixen 
l’aportació d’oxigen i nutrients així com la necessitat d’evacuar diòxid de carboni i produc-
tes de rebuig metabòlic. El procés de formació de nous vasos sanguinis, l’angiogènesi, s’acti-
va bàsicament durant l’embriogènesi, mentre que a l’edat adulta es troba pràcticament quiescent. 
Per contra, a la progressió tumoral normalment sempre es menté activada alguna via angiogènica 
on contínuament “broten” nous vasos que ajuden a mantenir el creixement neoplàsic (Hanahan 
D & Folkman J, 1996).
 - Activació de la invasió i metàstasi. Algunes de les cèl·lules del conjunt del tu-
mor adquireixen la propietat d’envair els teixits veïns, després entrar a vasos sanguinis o 
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limfàtics propers i viatjar a teixits allunyats, on surten de la llum d’aquests vasos (extrava-
sació) i formen petits nòduls de cèl·lules tumorals que aniran creixent i colonitzant aquest 
teixit, procés que es coneix com a metàstasi (Talmadge JE & Fidler IJ, 2010).
 - Desregulació del metabolisme energètic. Aquesta característica es refereix a 
la reprogramació del metabolisme cel·lular per tal de donar suport al continu creixement i 
proliferació, reemplaçant el programa metabòlic que opera als teixits normals.
 - Evasió del sistema Immunitari. El sistema immunitari juga un paper en la 
resistència o la eradicació de la formació i progressió de neoplàsies. La teoria de la vigilàn-
cia immunitària proposa que les cèl·lules i teixits són constantment monitoritzats per un 
sistema immunitari sempre alerta, i que aquest sistema és el responsable de reconèixer i 
eliminar la majoria de cèl·lules tumorals incipients i, per tant, els tumors incipients. D’acord 
amb això, els tumors, d’alguna forma han evitat la detecció immunitària o han estat capaços 
de limitar la mort, evitant la eradicació. 
 Les característiques de “permissivitat” faciliten l’adquisició de les senyes d’identi-

tat de les neoplàsies, tant de les 6 primeres, anomenades centrals, com de les dues últimes, 
anomenades emergents. Aquestes característiques de “permissivitat” són la inestabilitat ge-
nòmica i, per tant, la mutabilitat que dota a les cèl·lules tumorals  d’alteracions genètiques 
que porten a la progressió tumoral. L’altra característica és la inflamació, que, en alguns ca-
sos és evident als estadis inicials de la progressió tumoral i que s’ha demostrat que és capaç 
de fomentar el desenvolupament de neoplàsies incipients cap a càncers en tota regla (Qian 
BZ & Pollard JW, 2010; de Visser KE, 2006). A més, les cèl·lules inflamatòries poden alliberar 
substàncies químiques que són mutàgens actius, com per exemples les espècies reactives 
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d’oxigen.
 Durant els darrers anys, s’ha vist que a més de les característiques i propietats de 
les cèl·lules individuals, cal entendre els tumors  com a “òrgans”, la complexitat dels quals 
pot sobrepassar fins i tot la dels teixit sans. Des d’aquest punt de vista, la biologia del tumor 
només es pot intentar entendre estudiant conjuntament les cèl·lules i el medi que les envol-
ta.

1.1. Els Tumors Glials: característiques generals dels gliomes.

Els tumors cerebrals constitueixen aproximadament un 2% de totes les neoplàssi-
es malignes (Furnari FB, 2007). En general, són tumors molt agressius, altament invasius i 
neurològicament destructius a banda de tenir un mal pronòstic, trobant-se inclosos al grup 
de tumors humans més mortals (Maher EA, 2001). Els estudis epidemiològics mostren una 
considerable variabilitat geogràfica a la incidència dels tumors cerebrals, que generalment 
te tendència a ser més elevada a països industrialitzats i desenvolupats.

 Els gliomes són els tumors cerebrals més comuns (als EE.UU. d’aproximadament 
51000 neoplàsies intracranials diagnosticades cada any, un 36% són d’origen glial (Clarke J, 
2010). Aquests tumors poden derivar de tres tipus cel·lulars diferents: 

a. Astròcits (són cèl·lules de glia de forma estrellada característica que es 
troben al cervell i a la medul·la espinal. Tenen diverses funcions incloent 
el suport bioquímic a les cèl·lules endotelials que formen la barrera he-
matoencefàlica, l’aprovisionament de nutrients al teixit nerviós i un rol 
principal en el procés de cicatrització del cervell).

b. Oligodendròcits, coneguts també com a oligodendròglia, són unes cèl·lu-
les més petites que els astròcits. A més de la funció de sosteniment i unió, 
desenvolupen una funció molt important, que és formar la beina de mi-
elina al sistema nerviós central.

c.  Cèl·lules ependimàries. Aquestes formen el revestiment dels ventricles 
de l’encèfal i el cinducte ependimari de la medul·la espinal.

 De tots els tumors glials, el Glioblastoma Multiforme (GBM) és el que presenta 
major malignitat, representant el 29% de tots els tumors cerebrals primaris i el 50% dels 
gliomes (Stark-Vance V, 2005). Malgrat els avenços en tècniques quirúrgiques, en agents 
quimioterapeutics i radioterapeutics, els GBM té, a la majoria dels casos una progressió molt 
ràpida i  una esperança mitja de supervivència de menys d’un any. A la figura IN1.2 es poden 
veure dues imatges de ressonància magnètica nuclear d’un glioma.
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1.1.1 Classificació dels gliomes

La classificació tradicional dels gliomes esta basada en les característiques histo-
patològiques, d’aquesta forma, els signes histopatològics principals en els quals es basen 
els diferents sistemes de classificació, incloent-hi el de la Organització Mundial de la Salut 
(OMS), són els següents (Guidinaviciene I, 2004):

1. Atípia nuclear. 
2. Activitat mitòtica.
3. Angiogènesi.
4. Necrosi.
Aquestes característiques es fan més evidents com major és el grau de malignitat del 

tumor, encara que degut a la seva presència heterogènia als gliomes, es fa necessari un sis-
tema de classificació i diagnòstic més objectiu, basat en les característiques moleculars dels 
diferents gliomes. Per això, actualment es tendeix a una classificació basada en aquestes 
característiques ja que, a més, aquestes poden aportar dades sobre quina pot ser l’aproxi-
mació terapèutica més efectiva. D’acord amb el que s’ha esmentat més amunt, es troben tres 
tipus de gliomes segons el seu origen cel·lular.

 OLIGODENDROGLIOMES

 Els oligodendrogliomes es desenvolupen a partir de cèl·lules oligodendroglials 
productores de mielina o dels seus precursors i es localitzen, normalment, als hemisferis 
cerebrals d’adults, incloent-hi tot sovint els ganglis basals (Stewart BW, 2003). Normalment 
presenten una infiltració difusa, apareguent a la zona perifèrica focus de calcificació que són 
marcadors d’aquest tipus de tumors. Histològicament, les cèl·lules mostren nuclis arrodo-
nits envoltats d’un halo clar, dient-se que tenen forma “d’ou fregit”. Els oligodendrogliomes 

Figura IN1.2. Ressonància magnètica nu-
clear. Imatges de ressonància magnètica 
nuclear d’un glioma, en tall sagital (imatge 
esquerra) i coronal (imatge dreta) (extret 
de: http://www.neurowikia.es).
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s’inclouen, segons la OMS, entre els tumors de grau II, mentre que els oligodendrogliomes 
anaplàssics es troben al grau III.

 EPENDIMOMES

 Els ependimomes es desenvolupen a partir de cèl·lules ependimàries que envolten 
els ventricles i el canal central de l’espina dorsal. Es manifesten preferentment en nens i 
adults joves (Stewart BW, 2003). Histològicament són cel·lulars amb típiques rosetes peri-
vasculars

 ASTROCITOMES

 Els astrocitomes són tumors composats principalment per astròcits anaplàstics i 
es classifiquen en quatre graus (Kleihues P, 1993; Kleihues P & Sobin LH, 2000) segons 
el seu nivell de malignitat. D’acord amb la OMS, que a l’any 1997 va establir la classifi-
cació dels tumors dels sistema nerviós central i al 2007 en va publicar una nova revisió 
en la qual s’hi inclouen entitats patològiques noves i variacions de les ja existents (Rei-
fenberger G, 2004; Furnari FB, 2007; Louis DN, 2007), tenim la següent classificació:

I. Astrocitoma Pilocític (Grau I).
II. Astrocitoma de grau baix (Grau II).

III. Astrocitoma Anaplàsic (Grau III).
IV. Glioblastoma Multiforme (Grau IV).

I. Astrocitoma Pilocític (Grau I)

L’astrocitoma pilocític és el tumor cerebral més freqüent als nens, amb un pic d’in-
cidència al voltant dels 10 anys. Es presenten com una lesió definida, quística, que s’expan-
deix lentament i que, molt rara vegada, mostra tendència a progressar cap a l’anaplàsia, 
i per tant, es classifica segons la OMS com a grau I (Kleihues et al., 1993). L’astrocitoma 
pilocític es sol localitzar a les estructures mitges tals com poden ser el nervi òptic, el tercer 
ventricle, el tàlem, el lòbul mitjà temporal, el tronc cerebral i el cerebel. Des del punt de vista 
histològic, destaca la presència de cèl·lules bipolars, fusiformes o pil·loïdals , mostrant una 
fibril·lació densa. Les anomenades Fibres de Rosenthal (feix eosinofílic gruixut i allargat 
amb un contorn irregular i en forma d’espiral) i els cossos granulars (cèl·lules arrodonides 
al citoplasma de les quals hi ha masses granulars) són marcadors histopatològics dels as-
trocitomes pilocítics.
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II. Astrocitoma de grau baix (Grau II)

L’astrocitoma de grau baix es dona principalment en adults joves, amb un pic d’in-
cidència entre els 40 i els 50 anys d’edat. Es caracteritza per ser una lesió amb uns marges 
poc definits, amb certa tendència a la infiltració i que apareix, principalment, a la substància 
blanca dels hemisferis cerebrals. Les figures mitòtiques són molt rares o hi estan absents. 
Microscòpicament, l’astrocitoma de grau baix varia des d’un tumor molt ben diferenciat fins 
a una lesió pleomòrfica, i els nuclis presenten un aspecte arrodonit o ovalat.

III. Astrocitoma anaplàsic (Grau III)

L’astrocitoma anaplàsic presenta unes característiques intermitges entre els astro-
citomes de grau baix i els glioblastomes pel que es refereix a l’edat de major incidència i al 
grau d’anormalitat macroscòpica (Burger PC, 1985). Presenta un major pleomorfisme que 
l’astrocitoma de grau baix, i a més, les figures mitòtiques hi són presents. Una altra caracte-
rística és la atípia nuclear. Als astrocitomes anaplàsics, d’altra banda, hi ha manca de necrosi 
i de microvascularització (Ohgaki H, 2009; Dunbar E, 2010). Aquests, tenen tendència a 
evolucionar ràpidament cap a glioblastoma.

IV. Glioblastoma Multiforme (Grau IV)

El GBM és el més comú i més maligne dels tumors cerebrals en adults, constituint 
un 50% de tots els gliomes (Stark et al., 2005). El GBM es localitza principalment als he-
misferis cerebrals, especialment als lòbuls frontal i temporal. En un estudi realitzat amb 
267 pacients adults afectats de GBM (Stark et al., 2005), es va veure que, en la majoria dels 
casos, el tumor tenia una localització multilobular, degut en part a la migració de les cèl·lules 
tumorals a través de les estructures mielinitzades (principalment el cos callós), que donen 
a la lesió un aspecte de papallona (Kettenmann H & Ransom BR, 1995). Els principals símp-
tomes que presenten els pacients, inclouen cefalees, confusió, pèrdua de memòria, canvis a 
la personalitat i elevada pressió intracranial (Wen PY, 2008).

Els GBM són tumors difusament infiltrants i pobrament diferenciats, amb cèl·lules 
glials de creixement ràpid i que presenten una gran resistència als tractaments estàndard 
(Purrow B, 2009; Clarke J, 2010). La denominació Multiforme ve donada per la heterogene-
ïtat de les cèl·lules que el formen. Macroscòpicament, són grans masses necròtiques amb 
una zona perifèrica de substància grisa que envolta la neoplàssia, la qual acostuma a mos-
trar edema. La presència d’hemorràgies intratumorals és també molt freqüent.  
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Des del punt de vista histològic, el GBM presenta una àmplia varietat d’alteracions, 
com són la necrosi, les hemorràgies, la prominent proliferació vascular, l’aparició de cèl-
lules gegants, el polimorfisme nuclear o l’elevada activitat mitòtica. Segons la classificació 
feta per Scherer l’any 1940, existeixen dos grans tipus de GBM: El Primari (“de novo”) i el 
Secundari, que es desenvolupa a través d’una progessió maligna d’un astrocitoma de grau 
baix a graus superiors. (Ohgaki H & Kleihues P, 2007). Tot i que morfològicament i clínica-
ment ambdós tipus de GBM són indistingibles (Furnari FB, 2007), en realitat constitueixen 
dues entitats diferenciades, ja que afecten a pacients amb diferents edats, es desenvolupen 
a través de rutes genètiques diferents, presenten diferents patrons d’expressió de proteïnes 
i RNA i les seves respostes als tractaments varien (Ohgaki & Kleihues, 2007). 

Encara que l’etiologia dels GBM és desconeguda, probablement té un origen mul-
tifactorial, en el qual hi poden intervenir agents mediambientals i genètics, així com fac-
tors de risc. En un 5% dels casos, l’agregació familiar hi juga un paper important. A partir 
d’estudis d’agregació familiar, sensibilitat mutagènica o síndromes genètiques, s’han trobat 
certes evidències que determinades alteracions genètiques augmenten la susceptibilitat de 
desenvolupar un glioma. Tot i tractar-se d’un nombre petit de casos, aquestes síndromes 
donen una informació molt valuosa a partir d’on es poden identificar gens candidats o vies 
que poden estar implicades al procés de gliomagènesi. Síndromes com la Neurofibromatosi 
1 i 2, l’esclerosi tuberosa, el retinoblastoma, la síndrome de Li-Fraumeni, la síndrome de 
Turcot i múltiples hamartomes, es troben associats amb un increment del risc de desen-
volupar gliomes o altres tipus de neoplàsies cerebrals (Kanu OO, 2009; Schwartzbaum JA, 
2006; Wen PY, 2008).

La supervivència mitjana dels pacients diagnosticats de GBM és del 17-30% du-
rant el primer any, mentre que és només del 4% als 2 anys. El temps de supervivència esta 
molt relacionat amb la presència de factors de bon pronòstic, entre els quals hi ha l’edat 
al moment del diagnòstic, l’estat clínic mesurat amb l’escala KPS (Karfnosky performance 
status, definida l’any 1947 i que defineix l’estat general del pacient) , la presència de meti-
lació del promotor del gen O6-methylguanine methyltransferase (MGMT) i una resecció del 
tumor superior al 98% (Adamson C, 2009; Kanu OO, 2009). Si bé és cert que no hi ha dife-
rències entre la supervivència d’homes i dones,  si que se’n troben en pacients de diferents 
edats, i que aquestes taxes de supervivència són clarament superiors en pacients més joves 
(Schwartzbaum JA, 2006). En pacients d’entre 15 i 45 anys les taxes de supervivència als 5 
anys són del 13%, mentre que en pacients amb edats superiors als 75 anys és de només un 
1% (Adamson C, 2009; Kanu OO, 2009).
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Algunes de les alteracions genètiques detectades en GBM poden tenir implicacions 
en el diagnòstic i el pronòstic de la malaltia, ja que es troben associades a un tipus tumoral 
ben definit o al grau de malignitat del tumor. Aquests factors són útils per a la classificació 
histològica dels tumors que presenten ambigüitat, a més de proporcionar informació de la 
resposta que pot tenir aquell pacient a un tractament determinat (Riemenschneider MJ, 
2010). 

 1.1.2. Alteracions moleculars als gliomes.

Actualment està totalment acceptat que els processos carcinogènics es desenvo-
lupen a través d’una sèrie d’alteracions genètiques i moleculars que aporten a les cèl·lules 
tumorals unes característiques especials pel que fa referència a processos de proliferació, 
mort cel·lular, migració i invasió i angiogènesi, entre d’altres. L’anàlisi d’aquestes alteracions 
és fonamental a l’hora d’establir el diagnòstic, el pronòstic i, per suposat, dianes terapèuti-
ques per al disseny de tractaments selectius i eficaços. Als següents apartats es resumeixen 
les principals alteracions moleculars descrites en gliomes, en les quals hi estan implicades 
reconeguts oncogens i gens supressors de tumors. Els gliomes són un grup de tumors molt 
heterogenis pel que fa a la seva patologia i expressió gènica, fins i tot es veuen grans diferèn-
cies en cèl·lules pertanyents als mateix tumor. Malgrat la variabilitat, es donen alteracions 
comunes en vies de senyalització específiques o funcions cel·lulars a la majoria de gliomes 
malignes. Els GBM primaris i secundaris són clínicament indistingibles, però genotípica-
ment presenten diferències. A la figura IN1.3  es pot veure un esquema/resum de l’evolució 
dels gliomes, del grau II al IV i la formació de novo del Glioblastoma multiforme o GBM 
primari. 

Es posarà especial atenció a les alteracions del receptor del factor de creixement 

 Alteració 
Molecular

Característiques
    Patològiques Supervivència

 Alteració 
Molecular

Característiques
    Patològiques

Supervivència

ASTROCITOMA (Grau II)

ASTROCITOMA ANAPLÀSIC (Grau III)

GLIOBLASTOMA MULTIFORME (Grau IV)
                    SECUNDARI

GLIOBLASTOMA MULTIFORME (Grau IV)
                        PRIMARI

Mutació PTEN
Ampli�cació EGFR
LOH 10q
Mutació TP53
Mutació/Deleció Rb1
Deleció p16INK4a

Ampli�cació MDM2

Astòcit, Precursor glial
o Cèl·lula mare neural

Ruta de novo
     (≈1 any)

5-
10

  a
ny

s

Mutació TP53 Baixa proliferació
Invasió 5-10  anys

2-3  anys

LOH 10q
Mutació PTEN
Mutació TP53
Deleció p16INK4a

Proliferació activa
Invasió
Angiogènesi
Resposta al tractament

Proliferació activa
Invasió
Angiogènesi
Necrosi
Resistència al tractament

Proliferació activa
Invasió
Angiogènesi
Necrosi
Resistència al tractament9-14  mesos

9-12  mesos

Mutació TP53
Deleció/Hipermetilació
CDKN2
Ampli�cació CDK4/6

Figura IN1.3. Esquema/resum de 
l’evolució dels tumors glials. La fi-
gura mostra l’evolució dels tumors 
des de l’astrocitoma de grau I fins al 
glioblastoma multiforme secundari 
(grau IV), amb les alteracions mole-
culars més freqüentment observades 
i les característiques patològiques en 
cada cas. Es veu també la ruta de for-
mació del glioblastoma multiforme 
primari, la ruta de novo.
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epidèrmic (EGFR), un receptor tirosina kinasa (RTK) l’activació del qual porta a proliferació 
cel·lular i supervivència. L’amplificació i sobreexpressió de l’EGFR s’observa al 35-45% dels 
GBM primaris, i esta relacionat amb un mal pronòstic. A més, entre un 40  i un 50% dels 
GBM es troben mutacions de l’EGFR, de les quals, la més comuna és la EGFRvIII que activa 
de forma constitutiva l’EGFR. Donat que l’EGFR i les vies de senyalització “downstream” són 
part de l’objectiu principal d’aquest estudi, més endavant s’ampliara la informació sobre la 
via. Hi ha però, altres alteracions genètiques rellevants per al fenotip del GBM, les quals es 
resumeixen a la figura IN1.4. 

La pèrdua d’un fragment d’un cromosoma o del cromosoma sencer és un fet comú 
en molts tipus de tumors, inclosos els GBM. La pèrdua d’heterozigositat (LOH) al cro-
mosoma 10 és l’alteració genètica més freqüent tant als GBM primaris com als secundaris, 
donant-se al 70-80% dels casos (Ichimura K, 1998; Fujisawa H, 2000). La majoria dels GBM 
semblen haver perdut per complet el cromosoma 10. LOH de 10q és igualment freqüent als 
GBM primaris i secundaris, mentre que LOH 10p és més freqüent en GBM primaris, així com 
la pèrdua del cromosoma sencer. Sembla ser, que als GBM, al menys 3 loci de gens supres-
sors de tumors es localitzen al cromosoma 10, a les posicions 10p14-ter, 10q23-24 (PTEN, 
Phosphatase and Tensin Homolog, proteïna de la qual es parlarà més endavant) i 10q25-qter. 
Altres cromosomes que es veuen afectats en GBM per aquestes pèrdues són 13q, la pèrdua 
del qual es detecta al 12% dels GBM primaris i en 38% dels secundaris. Aquesta pèrdua 
comporta la pèrdua del locus del gen RB1. Es troba també una codeleció 1p/19q, tot i que 
menys freqüent en GBM, conseqüència d’una translocació no balancejada entre el braç llarg 
del cromosoma 19 i el braç curt de cromosoma 1 [t(1;19)(q10;p10)]. Aquesta deleció fa que 
s’inactivin alguns gens supressors tumorals (Sanson M, 2004).

Una altra alteració important per al desenvolupament dels GBM, són les mutacions 
al supressor tumoral p53, codificat pel gen TP53. Les mutacions d’aquesta via, tot i ser més 
freqüents en GBM secundaris, també es troben en un alt percentatge dels primaris, 65% 
dels GBM secundaris contra 35% dels primaris. Aquesta proteïna indueix arrest del cicle 
cel·lular (als punts de transició entre G1/S i G2/M), reparació del DNA i apoptosi en respos-
ta a dany genotòxic produït per estrès (dany al DNA, activació d’oncogens, hipòxia, defectes 
a la metilació del DNA i aport de nucleòtids inapropiats). D’acord amb això la inactivació 
de p53 promou divisions cel·lulars anormals i facilita la transformació anaplàsica a través 
d’inestabilitat genòmica (Volgenstein B, 2000). La inactivació de p53 també es pot donar per 
amplificació dels seus inhibidors MDM2 o MDM4, o bé per deleció de l’inhibidor de MDM2, 
p14ARF (Pomerantz J, 1998) (veure figura IN1.4.). 
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Receptors Tirosina
Kinasa

EGFR: Mutació, Ampli�cació al 35-50%
PDGFRα: Ampli�cació al 13%

PI3K

Akt

mTOR

PTEN

Mutació, Deleció 
al 20-40%

Mutació 
al 15%

Ampli�cació
al 2%

RAS

RAF

MEK

ERK

NF-1Mutació 
al 2%

Mutació
al 36%

PROLIFERACIÓ

TP53

MDM4 MDM2

p14ARFMutació, Deleció 
al 4%

Ampli�cació
al 7%

Mutació, Deleció
al 35%

Ampli�cació 
al 14%

Ampli�cació 
al 18%

APOPTOSI

Rb

CDK4 CycD1

p16INK4a

PROLIFERACIÓ

CDKN2A

Deleció 
al 52%

Mutació, Deleció
a l’11%

Figura IN1.4. Alteracions genètiques freqüents a les vies de senyalització RTK, p53 i Rb. Les representacions 
en roig indiquen alteracions genètiques activadores d’onocogens, amb les alteracions més freqüents marcades 
amb roig fosc i les menys freqüents amb roig clar. Per contra, les fogures blaves indiquen alteracions inactiva-
dores de gens supressors tumorals, marcats en balu fosc les corresponents a freqüències elevades i amb blau 
clar les menys freqüents. Les mutacions o amplificacions a la via Ras/Raf/MEK/ERK són rares en gliomes, però 
l’augment en la seva activitat sovint es deu a alteracions ubicades “Upstream”. Donat que p14 i p16 es tran-
criuen del locus CDKN2A, delecions en aquesta regió indueixen alteracions de les vies de p53 i Rb.
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Sembla que també és molt important tant per als GBM primaris com per als secun-
daris la via p16INK4a/retinoblastoma (Rb), a la qual, tot sovint, s’hi troben alteracions genè-
tiques. Aquesta via controla la progressió a través del cicle cel·lular, de la fase G1 a la fase S. 
Els senyals mitogènics indueixen a la ciclina D1, la qual s’associa amb la Kinasa dependent 
de Ciclina 4 (CDK4). Aquest complex format per la ciclina D1 i CDK4 fosforila a la proteïna 
Rb1, induint l’alliberament del factor de transcripció E2F, que activa gens involucrats a la 
transició G1/S (veure figura IN1.4). p16INK4a s’uneix a aquest complexe Ciclina D1/CDK4, 
inhibint d’aquesta manera la transició G1/S (Sherr CJ, 1999). Les delecions en homozigosi 
són les alteracions més comunes al gen de p16INK4a i es troben amb més freqüència als GBM 
primaris, mentre que l’amplificació de CDK4 i la mutació a p16INK4a es troben en ambdós 
tipus de GBM, tant al primari com al secundari (Biernat W, 1999; Nakamura M, 2001). Cal 
destacar que la deleció en homozigosi del locus CDKN2A, localitzat al cromosoma 9p21 i 
que codifica per a p16INK4a i p14ARF és una de les aberracions més freqüents i que té impacte 
alhora sobre dues vies clau en el desenvolupament neoplàsic (Sekulic A, 2008), p16INK4a re-
gulant la via del retinoblastoma i p14ARF participa a la via de p53.

MGMT és una proteïna ubiqua encarregada  de reparar danys ocasionats al DNA. 
La seva funció és revertir la metilació en posició O6 de la guanina mitjançant la transferència 
d’aquest grup al seu centre actiu. La manca d’aquest enzim provoca una acumulació de gua-
nines metilades que tindrà com a conseqüència un aparellament incorrecte amb la timidina, 
donant lloc a reparacions de desaparellaments que induiran l’activació dels gens regula-
dors de la reparació del dany cel·lular, i, si la lesió és irreversible s’activaran mecanismes de 
mort cel·lular. Aquesta proteïna antagonitza els efectes dels agents alquilants del DNA, fet 
pel qual la seva expressió és un factor de mal pronòstic i baixa resposta a aquests tipus de 
tractaments. En teixits neoplàsics la manca d’expressió de MGMT rarament és conseqüèn-
cia d’una mutació puntual, una deleció o del reordenament gènic, si no que, normalment, 
és la metilació del seu promotor el que provoca la silenciació del gen (Esteller M,1999). La 
incidència de metilació del promotor del gen de MGMT en GBM és d’un 40-50% (Ducray F, 
2009). 

Un altre gen que usualment es troba mutat en gliomes és el gen IDH1. Aquest es 
troba localitzat al cromosoma 2q33 i codifica per a la proteïna IDH1 (isocitrat deshidroge-
nasa 1) que actua de catalitzador en la reacció de carboxilació oxidativa al pas d’isocitrat 
a a-cetoglutarat, donant com a resultat la producció de NADPH al cicle de Krebs. Aquesta 
producció de NADPH és molt important en les cèl·lules de mamífer, ja que s’utilitzara per a 
formar glutatió reduït, principal agent antioxidant en aquestes cèl·lules (Ducray F, 2009). La 
presència de formes mutades d’IDH1 provoca que els nivells d’a-cetoglutarat siguin baixos, 
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provocant un augment als nivells de HIF-a (factor induïble per hipòxia), el qual facilita el 
creixement tumoral (Ohgaki H, 2009). És una proteïna que es troba mutada en més del 80% 
dels gliomes, exceptuant els GBM primaris, on la taxa de mutació és menor al 5%.

Els Receptor del Factor de creixement derivat de plaquetes (PDFGR-a i PDGFR-β) 
són membres de la família dels receptors tirosina kinasa i són activats per la dimerització 
del receptor induïda pel lligand PDGF, portant a l’activació de la senyalització “downstream”. 
El PDGF és un mitògen de les cèl·lules endotelials, i tant el PDGF com el PDGFR es troben 
expressats per cèl·lules endotelials així com per cèl·lules tumorals, mediant la proliferació i 
l’angiogènesi (Betshotlz C, 2001). Tant el PDGFR com el PDGF es troben sobreexpressats en 
GBM primaris així com en secundaris (Kleihues P, 1999; Kleihues P, 2000).

1.1.3. L’EGFR: caractacrístiques, senyalització i mutacions.

Com s’ha esmentat anteriorment, en aquest treball es posa especial atenció en 
la via del Factor de Creixement Epidèrmic i el seu receptor (EGF i EGFR). Els factors de 
creixement i els seus receptors tenen un paper central en la regulació d’un gran nombre 
de processos cel·lulars, incloent-hi la proliferació. Entre les vies regulades per factors de 
creixement, les més ben conegudes són aquelles regulades pels receptors tirosina kinasa, 
que són proteïnes multifuncionals amb trets estructurals similars que inclouen el domini 
d’unió del lligand i un domini kinasa intracel·lular (Zandi R, 2007). El primer RTK descobert 
va ser precisament l’EGFR, també conegut com a ErbB1/HER1. Pertany a la família ErbB/
HER de receptors tirosina kinasa activats per lligand, on també s’hi inclouen ErbB2/Neu/
HER2, ErbB3/HER3 i ErbB4/HER (Holbro T, 2003). L’EGFR es troba mutat en vàries formes 
de càncers humans, incloent-hi els de mama, pulmó, cervell, pròstata i del cap i el coll (Ar-
teaga CL, 2002). Els mecanismes pels quals l’EGFR es torna oncogènic són molts i hi trobem 
loops autocrins de factors de creixement, sobreexpressió del receptor i mutacions gèniques 
donant lloc a variants constitutivament actives de l’EGFR (Arteaga CL, 2002). Els events que 
donen lloc a la sobreexpressió poden ser un augment en l’activitat del promotor de l’EGFR, 
amplificació del gen o desregulació a nivell translacional o post-translacional (Voldborg CR, 
1997; Schwechheimer K, 1995).

Estructura i gen de l’EGFR

L’EGFR és codificat pel proto-oncògen c-erbB1, localitzat al cromosoma 7p11.2 
(Retier JL, 2001). És una proteïna de 170 kDa altament glicosilada que travessa la mem-
brana cel·lular, i que consisteix en una cadena polipeptídica simple de 1186 aminoàcids 
(Bishayee S, 2000). Com tots els RTK, l’EGFR es caracteritza per una estructura modular que 
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consisteix en tres dominis principals: un domini extracel·lular d’unió del lligand, un domini 
transmembrana i un domini citoplasmàtic que conté l’activitat tirosina kinasa (Schlessinger 
J, 2002). El domini extracel·lular de l’EGFR es pot subdividir en 4 subdominis designats com 
a I, II, III i IV. Estudis de cristal·lografia del domini extracel·lular de l’EGFR formant comple-
xos amb l’EGF i el factor de creixement transformant (TGF-a) han mostrat que els dominis 
I, II i III formen una butxaca d’unió del lligand, com es veu a la figura IN1.5 (Ogiso H, 2002; 
Garrett TP, 2002). El domini proteïna kinasa, el qual conté l’activitat tirosina kinasa intrín-
seca del receptor, és capaç de fosforilar moltes proteïnes diana citoplasmàtiques així com 
residus de tirosina de l’altra part del receptor dimeritzat (Pedersen MW, 2001).

Lligands i activació de l’EGFR

Com tots els RTK coneguts, l’EGFR es troba a la membrana cel·lular en forma de 
monòmers. Amb la unió del lligand EGF o d’altres (per exemple el TGF-a), l’EGFR “s’apa-
rella”, es dimeritza. Aquesta dimerització pot ser en forma d’homodimerització (EGFR di-
meritza amb un altre EGFR) o en forma d’heterodimerització (dimeritzant EGFR amb un 
altre receptor membre de la família ErbB) induint l’activació de l’activitat intrínseca tirosina 
kinasa al domini citosòlic del receptor (Schlessinger J, 2000) (A la figura IN1.6 es mostra la 
unió del lligand i les vies de senyalització ). En absència de lligand, la majoria de RTK posse-
eixen una activitat kinasa basal baixa, la qual augmenta amb la dimerització induïda per la 
unió del lligand (Stamos J, 2002).
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Figura IN1.5. Estructura esuqematitzada 
de l’EGFR. El receptor de l’EGF es compo-
sa de tres dominis principals: un domini 
extracel·lular, un domini transmembrana 
i un domini intracel·lular. L’extracel·lular, 
d’unió al lligand, està composat de quatre 
sub-dominis, designats com a I, II, III i IV, 
i el domini intracel·lular té l’activitat tiro-
sina kinasa. Les formes monomèriques i 
dimèriques del receptor coexisteixen en 
equilibri i, la unió del lligand provoca una 
estabilització del dímer i un canvi con-
formacional del receptor que porten a la 
fosforilació i activació del domini intra-
cel·lular, que actua com a lloc d’acoblament 
de molècules de les vies de senyalització 
“Downstream”.
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La dimerització del receptor, que resulta en l’augment de l’activitat tirosina kinasa, 
produeix l’autofosforilació de residus tirosina dins el domini kinasa. Quan l’activitat cata-
lítica dels receptors és elevada, residus tirosina addicionals al domini intracel·lular del re-
ceptor s’autofosforilen (Bishayee S, 2000; Schlessinger J, 2000). La dimerització de l’EGFR 
induïda pel lligand porta a la autofosforilació de molts residus tirosina clau (Tyr 992, 1945, 
1068, 1148 i 1173) al domini citoplasmàtic de cada monòmer (Bogdan S, 2001). Els residus 
tirosina fosforilats serveixen de llocs d’unió per a molècules adaptores i de senyalització 
que portaran a l’activació de moltes vies de senyalització “downstream” del receptor (veure 
figura IN.1.6).

Senyalització

Una de les vies efectores de l’EGFR més ben caracteritzades és la de la senyalitza-
ció per la proteïna kinasa activada per mitògens (MAPK, mitogen activated protein kinase), 
composada entre d’altres per les proteïnes Ras-Raf-Mek-Erk (veure figura IN1.6). Els efec-
tes biològics d’aquesta via són molts, però principalment porten al creixement cel·lular i a 
la proliferació (Pages G, 1993). Formes mutades constitutivament actives de Ras s’observen 
en molts tipus de tumors epitelials, com per exemple K-Ras en càncer de colon, encara que 
les mutacions de Ras no són gaire comuns en GBM, tot i que a vegades s’hi troba augment 
en l’activitat de Ras (Guha A, 1997; Knobbe CB, 2004; Lymbouridou R, 2009). D’acord amb 
això, l’elevada activitat de Ras observada en gliomes és deguda a una activació de RTK més 
que a alteracions de la pròpia via Ras-Raf-Mek-Erk (Furnari FB, 2007).

Una altra via involucrada “donwstream” de l’EGFR és la del Fosfatidil Inositol 3 
kinasa (PI3K, phosphatidylinositol 3-kinase) (veure figura IN1.6), el qual s’uneix a l’EGFR 
fosforilat a través de la proteïna adaptadora Gab1 (Grb2 associated protein 1)(Rodrigues GA, 
2000).  L’activació de PI3K fosforila el fosfatidil inositol en posició 3-OH, generant els segons 
missatgers lipídics fosfatidil inositol-4,5-bifosfat (PIP2) i fosfatidil inositol-3,4,5-trifosfat 
(PIP3). Això porta al reclutament i activació de la proteïna kinasa B (PKB, també anomena-
da Akt)(Klippel A, 1997). L’activació d’Akt s’ha vist que actua promovent la supervivència 
cel·lular i inhibint l’apoptosi (Datta SR, 1999). PI3K és en realitat un complex que consisteix 
en una proteïna catalíticament activa (p110a), codificada pel gen PI3KCA, i una proteïna 
reguladora (p85 a), codificada pel gen PI3KR1. Nombrosos estudis en GBM han mostrat 
mutacions a les regions de PI3KCA que interactuen amb Akt, la qual cosa pot contribuir a 
l’augment en l’activació de la via PI3K/Akt (Gallia GL, 2006; Huang CH, 2007). La via PI3K/
Akt es regula per la proteïna lípid fosfatassa supressora tumoral PTEN (Phosphatase and 
Tensin Homology), el qual antagonitza l’acció de PI3K desfosforilant PIP3 a PIP2 (veure figura 
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Figura IN1.6. Unió del lligand EGF al seu receptor i senyalització downstream. La representació esquemàtica mos-
tra la senyalització a través de la via de PI3K/Akt que es produeix per la unió del lligand a l’EGFR i els processos 
cel·lulars generals afectats.
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IN.6). La inactivació de PTEN degut a mutacions augmenta la senyalització de l’EGFR i con-
tribueix a una activitat anormalment elevada de la via PI3K/Akt, alteració vista sovint en 
GBM primaris (Smith JS, 2001; Baeza N, 2003) i que es correlaciona amb un mal pronòstic 
dels pacients afectats de GBM. (Ohgaki H, 2004; Zhou YH, 2003).

L’activació de l’EGFR també indueix l’activació d’una altra via, la de la Fosfolipasa 
Cg/proteïna kinasa C (PLCg/PKC). La Fosfolipasa Cg s’activa unint-se a l’EGFR actiu, i aques-
ta activació de Fosfolipasa Cg sembla ser necessària per a la motilitat cel·lular induïda per 
EGF (Chen P, 1994)

Un cop els diversos senyals han sigut transmesos per l’EGFR activat, s’engeguen 
diversos mecanismes capaços d’inactivar el receptor per tal d’evitar la sobreestimulació 
continuada. Existeixen sistemes ràpids i lents, actuant els primers en qüestió de minuts, 
fosforilant el receptor a través de proteïnes kinases reguladores , i els segons, en hores, ens 
els que el receptor activat és internalitzat i posteriorment degradat.

 Mutacions

Les mutacions a l’EGFR són presents en un 40-50% dels GBM, essent la més co-
muna la que activa de forma constitutiva al receptor (EGFRvIII) (Wikstrand CJ, 1997; Chin 
L, 2008). L’EGFRvIII sorgeix per una deleció de 801 parells de bases, sense trencament del 
marc de lectura, corresponents a l’exó 2 al 7 del gen de l’EGFR (Sugawa N, 1990). La deleció 
dels exons 2-7 elimina 267 aminoàcids (des del 6 fins al 273) del domini extracel·lular, i 
resulta en un receptor truncat de 145 kDa amb l’àrea d’unió del lligand distorsionada (Kuan 
CT, 2001). A la figura IN1.7 mostra un esquema de l’estructura de l’EGFRvIII. Aproximada-
ment un 40% dels tumors astrocítics amb amplificació de l’EGFR també expressen l’EGFR-
vIII (Li B, 2004). L’EGFRvIII s’ha trobat també en altres tipus de tumors, com els d’ovari, 
carcinomes de pit i carcinomes de pulmó de cèl·lules no petites (Kuan CT, 2001).

Hi ha moltes diferències funcionals entre l’EGFR i l’EGFRvIII. La principal és que 
a l’EGFRvIII li manca el domini d’unió del lligand i té activitat tirosina kinasa constitutiva. 
A més, sembla que no es “downregula” des de la membrana (Huang HS, 1997; Grandal MW, 
2007). Tot i la manca d’unió del lligand, sembla que l’EGFRvIII forma heterodímers amb 
l’EGFR salvatge quan es troben co-expressats. L’activació i l’activitat kinasa de l’EGFRvIII, 
tot i ser constitutiva, és semblant a la que presenta l’EGFR unit a l’EGF, encara que només 
entre un 10 i un 15% de l’EGFRvIII es troba en forma dimeritzada i, per tant, fosforilada 
(Fernandes H, 2001).
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1.1.4. Classsificació dels gliomes segons el subtipus molecular.

El conjunt d’alteracions moleculars descrites abans, dona lloc a una identificació 
de subtipus moleculars de GBM segons els seus perfils d’expressió gènica. A més, el ràpid 
progrés experimentat per les tècniques d’anàlisi genètica massiva durant els últims anys, ha 
permès agrupar més fàcilment els GBM segons un ampli panell de marcadors moleculars 
(Verhaak et al., 2010). Partint d’aquesta base, els GBM es subdivideixen en 4 grups princi-
pals:

a. Subtipus clàssic.

b. Subtipus Mesenquimal.

c. Subtipus Proneural.

d. Subtipus Neural.
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Figura IN1.7. Representació esquemàtica de 
l’estructura de l’EGFRvIII. EL receptor mutat 
EGFRvIII és el resultat d’una deleció en pauta 
dels exons 2-7i, per tant, no té de l’aminoàcid 
6 al 273, corresponents al sub-domini I i gran 
part del II, cosa que fa que no tengui capacitat 
d’unió al lligand, tot i que és constitutivament 
actiu.
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El subtipus clàssic es caracteritza per l’elevada freqüència de reajustos 
cromosòmics. En un 100% dels tumors del subtipus clàssic es detecta amplificació 
del cromosoma 7 juntament amb pèrdua del cromosoma 10, el que resulta en una 
amplificació del gen de l’EGFR i pèrdua del gen CDKN2A (que codifica per als su-
pressors tumorals p16INK4A i p14ARF). Com a resultat d’això, en un 97% dels tumors 
del subtipus clàssic s’observa aquesta amplificació de l’EGFR i la pèrdua del gen 
CDKN2A.

El nom del subtipus mesenquimal és degut a l’expressió elevada en 
aquestes cèl·lules de marcadors mesenquimals, tal com CHI3L1, CD44 i MET, jun-
tament amb el marcador astrocític MERTK. A més, mostren mutacions als gens 
NF1 i PTEN.

El patró d’expressió del subtipus proneural s’assembla al del desen-
volupament neural, amb dues alteracions principals, la del PDGFRa i la de IDH1. 
També s’observa, encara que de forma menys freqüent que al subtipus clàssic, pèr-
dua del cromosoma 10 juntament amb l’amplificació del cromosoma 7 (observat 
en un 54% dels casos). A més, també s’observen mutacions de TP53 i pèrdua d’he-
terozigositat.

Finalment, el subtipus neural, no es troba ben definit, tot i que és reco-
negut per l’expressió de marcadors neurals.

1.2. Diagnosi i tractament dels gliomes.

Els pacients que presenten GBM pateixen una gran quantitat de símptomes rela-
cionats amb l’efecte de la massa tumoral, la infiltració del parènquima i la destrucció del 
teixit. Per a la confirmació diagnòstica del GBM és necessari sotmetre al pacient a proves 
d’imatge cerebral adients seguides d’anàlisi histopatològica. Per a trobar la localització del 
tumor normalment s’utilitzen les proves de diagnosi per la imatge de Tomografia Compu-
teritzada i Ressonància Magnètica. Els avenços més recents en tècniques d’imatge cerebral, 
tant estructural com funcional, permeten no només la localització del tumor, sinó que també 
permet veure l’activitat biològica, els efectes del tractament, diferenciar entre recurrència 
del tumor i necrosi associada a la radiació, i l’avaluació de la progressió tumoral.

La teràpia anti-tumoral clàssica, incloent-hi la quimioteràpia i la radioteràpia, so-
vint és molt poc selectiva i, per tant, provoca efectes secundaris severs sobre els teixits sans. 
Molts dels protocols terapèutics per als GBM es basen en la màxima resecció possible de la 
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lesió combinada amb radioteràpia i/o quimioteràpia successiva, dirigides a alentir la ràpida 
proliferació de les cèl·lules tumorals. La gran majoria de cèl·lules canceroses han de ser 
eliminades per assolir la curació del pacient, i això requereix l’aplicació de dosis elevades de 
drogues, quedant el pacient exposat als severs efectes secundaris. A més, la majoria d’agents 
quimioterapèutics no s’acumulen a la zona del tumor, sinó que gran part s’acumula als tei-
xits sans.

 1.2.1. Cirurgia.

La cirurgia segueix essent la teràpia inicial per pràcticament tots els pacients amb 
tumors cerebrals, tot i que pot ser curativa només per als casos de tumors benignes. Per als 
pacients amb GBM l’objectiu principal de la intervenció quirúrgica és reduir els efectes que 
té la massa tumoral preservant al màxim la funció neurològica, la reducció del tumor, tractar 
la hidrocefàlia (acumulació anormal de líquid cerebroespinal) i obtenir teixit per al diagnòs-
tic histològic i l’anàlisi de marcadors moleculars (Senft C, 2010). La majoria dels GBM són 
altament infiltratius i és pràcticament impossible eliminar amb la resecció quirúrgica totes 
les cèl·lules tumorals. Les reseccions es troben limitades per la dificultat d’eliminar acura-
dament la infiltració del GBM al teixit sà, i el que suposaria extreure o danyar aquest teixit 
sà. Encara que s’han fet molts intents per tal d’augmentar el nivell de resecció, s’ha vist que 
l’eficàcia segueix essent limitada. L’ús de ressonància magnètica intraoperatòria s’ha extès 
als darrers anys (Senft C, 2010; Senft C, 2011), juntament amb l’ús de l’àcid 5-aminolevuli-
nic (5-ALA) o Gliolan®, un marcador fluorescent que s’acumula a les cèl·lules dels gliomes 
d’alt grau, el que permet als cirurgians distingir i extirpar el tumor de forma més acurada 
(Stummer W, 2006). Així i tot continua essent una bona estratègia per tal de millorar la 
simptomatologia al mateix temps que dona temps per a l’administració de tractaments com-
plementaris, com la radioteràpia o la quimioteràpia.

1.2.2.  Radioteràpia.

La radioteràpia, juntament amb la cirurgia forma part del tractament estàndard 
del GBM i es basa en l’ús de radiacions ionitzants, rajos X o g, per a destruir les cèl·lules 
canceroses i reduir la mida del tumor. La radiació es dirigeix a l’àrea del tumor i porta a la 
mort de les cèl·lules per inducció de trencaments  al DNA, provocats directament o a través 
de radicals lliures. El major problema associat a la radioteràpia és que les cèl·lules sanes 
presents a la zona irradiada també queden afectades pel tractament, encara que la majoria 
de les cèl·lules diferenciades són capaces de reparar el seu DNA malmès i funcionar correc-
tament després de ser irradiades. Pràcticament no es donen efectes secundaris en tracta-
ments pal·liatius amb dosis baixes, però en tractaments perllongats o amb dosis elevades, es 
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poden donar alguns efectes secundaris durant el tractament, el tipus, la durada i la gravetat 
d’aquests depèn del tractament en si mateix (tipus de radiació, dosi, fraccionament) i del 
propi pacient (Buckner JC, 2007).

S’utilitzen diferents tipus de radioteràpia en pacients amb GBM. El tractament es-
tàndard inclou tècniques que impliquen el camp de radiació  (radioteràpia focal) permetent 
disminuir la dosi de radiació administrada al teixit sà i reduint el dany produït. La radiote-
ràpia fraccionada permet la millora de la ràtio terapèutica aprofitant les diferents radio-
sensibilitats dels tumors i dels teixits sans. La radiocirurgia estereotàctica és una modalitat 
d’elevada precisió que administra una dosi elevada de radiació en una sola sessió, encara 
que es poden administrar vàries dosis. 

Els aparells utilitzats per a generar les radiacions són els acceleradors lineals. 
Aquests, produeixen els electrons en un filament per efecte tèrmic i els acceleren aplicant 
una diferència de potencial. Quan els electrons col·lideixen amb una planxa de tungstè es 
generen fotons, que s’utilitzen per al tractament de tumors profunds, degut a la seva ma-
jor penetrabilitat als teixits, mentre que els electrons s’utilitzen per a casos on el tumor és 
superficial.

 1.2.3. Quimioteràpia.

 La quimioteràpia es basa en l’ús d’agents químics antineoplàstics. La majoria 
d’agents quimioterapèutics afecten a la replicació o la divisió cel·lulars o indueixen apopto-
si. Desafortunadament, la majoria de fàrmacs antineoplàstics més comuns també afecten els 
teixits normals, com les cèl·lules sanguínies, epitelis intestinals... donant com a resultat els 
efectes adversos més freqüents: alopècia, mucositis... (Buckner JC, 2007).

 En pacients amb GBM la quimioteràpia aporta beneficis moderats ja que els fàr-
macs emprats han de superar primer la barrera hemato-encefàlica (BHE) que separa el tor-
rent sanguini del teixit cerebral, però té un paper important en la cura pal·liativa i pot tenir 
un efecte adjuvant juntament amb la cirurgia i la radioteràpia. L’agent quimioterapeutic es-
tàndard per al GBM és la Temozolomida (TMZ) (Simpson L & Galanis E, 2006), un agent 
alquilant del DNA pertanyent al grup de les triazines que, per administració oral ocasiona 
pocs efectes secundaris (Fueyo J, 2011). S’ha vist en nombrosos estudis que la combinació 
de la TMZ amb la radioteràpia millora la supervivència dels pacients amb gliomes d’alt grau. 
La TMZ actua metilant l’oxigen de la posició 6 de la guanina del DNA. D’altra banda, cal des-
tacar que l’enzim MGMT és capaç de reparar els danys ocasionats al DNA degut a processos 
de metilació. En aquest sentit s’ha observat que la inactivació de MGMT promoguda per la 
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metilació del seu promotor implica una major efectivitat del tractament amb TMZ (Esteller 
M, 2000; Hegi et al, 2005). Hi ha també altres grups d’agents alquilants del DNA, entre els 
que es troben els derivats del platí, les mostasses nitrogenades o les Nitrosourees .

Un major coneixement en la biologia de les cèl·lules tumorals permet desenmas-
carar vies de senyalització imprescindibles per al creixement i el desenvolupament de les 
cèl·lules tumorals i relacionades amb la seva capacitat d’evadir els mecanismes de control 
(Hanahan D & Weinberg RA, 2011). Això porta al desenvolupament de la teràpia dirigida, 
basada en el disseny de fàrmacs que actuen sobre molècules que tenen un paper essencial 
en aquests processos, i que, en teixits sans no tenen un nivell d’expressió tan elevat com 
als tumors, cosa que permet que aquests agents tinguin una acció més específica. Actual-
ment, alguns d’aquests fàrmacs s’utilitzen de forma habitual a la clínica, com les molècules 
petites inhibidores de l’activitat tirosina kinasa (RTKI) de determinats receptors (com 
l’inhibidor de l’EGFR erlotinib, molècula d’estudi d’aquest treball i que es descriurà més 
detalladament; o inhibidors de receptors com VEGFR o PDGFR). Més recentment s’han des-
crit els inhibidors de l’activitat tirosina kinasa de segona generació, que actuen a sobre el 
receptor de forma irreversible, com el dacomitinib, que ha mostrat efectivitat en cèl·lules de 
glioma (Zahonero C, 2015) . A més hi ha els inhibidors de la histona deacetilasa i la DNA 
metiltransferasa, que regulen l’activitat de gens implicats en l’aparició i desenvolupament 
d’alguns tumors, i que restauren el control del cicle cel·lular i l’apoptosi en aquestes cèl·lu-
les (DeVita VT, 2011). Els inhibidors del proteasoma actuen inhibint el sistema involucrat 
en la degradació de diverses proteïnes, com les que controlen el cicle cel·lular, l’apoptosi, 
la reparació del DNA o les respostes a l’estrès, entre d’altres (Adams J, 2002). La inhibició 
del sistema ubiqüitina-proteasoma s’associa amb la prevenció de la degradació d’aquestes 
proteïnes, cosa que ocasiona una aturada del cicle cel·lular i l’activació dels mecanismes 
d’apoptosi (Leonard JP, 2006).

Per al tractament dels tumors, també es disposa de l’anomenada immunoteràpia, 
basada en l’administració d’anticossos, a fi i efecte de potenciar la resposta immunitària 
del pacient per tal que reconegui les cèl·lules tumorals (Dougan M, 2009). Aquests fàrmacs, 
en realitat, no deixen de ser un tipus de teràpia dirigida, ja que reconeixen molècules espe-
cífiques i en bloquegen l’acció. Dins aquest grup de fàrmacs, en destaquen els anticossos 
monoclonals que, a través de la seva unió a la molècula específica s’indueix la inhibició 
d’aquesta, o bé s’estimula la resposta immunitària del pacient (Dougan M, 2009; Finn OJ, 
2008).
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Les característiques pròpies dels gliomes fan que el seu tractament resulti com-
plicat, i no s’ha aconseguit un tractament vertaderament efectiu amb baixa toxicitat. Això 
ha donat peu a que moltes investigacions es centrin en la teràpia gènica per al tractament 
dels GBM. La teràpia gènica es podria definir com la introducció de material genètic a les cè-
l·lules d’un organisme amb finalitats terapèutiques. Aquesta, parteix amb una avantatja res-
pecte la quimioteràpia convencional, i és que resulta més selectiva i, per tant, menys tòxica.

1.2.4. L’Inhibidor de L’EGFR erlotinib (Tarceva®).

Com s’ha explicat en apartats anteriors, l’EGFR activa vies de proliferació, transfor-
mació i migració cel·lulars. Prop de la meitat dels GBM sobrexpressen aquest receptor i una 
proporció significativa expressa la variant mutant EGFRvIII (Schwechheimer K, 1995). Això 
va portar a la hipòtesi que la inhibició de la senyalització a través de l’EGFR podria disminuir 
el creixement i el potencial proliferatiu del GBM i possiblement millorar la supervivència. 

 L’erlotinib és un inhibi-
dor sintètic de l’EGFR amb 
una estructura derivada de la 
quinazolina (a la figura IN1.8 
es mostra l’ estructura erloti-
nib) i amb disponibilitat oral 
que s’uneix al domini d’unió 
de l’adenosina trifosfat de 
l’EGFR, pervenint la seva fos-
forilació i l’activació de les se-

ves dianes. Això és degut a que 
la seva estructura derivada de 

la quinazolina fa que sigui molt semblant a l’ATP. S’ha vist que erlotinib s’acumula en con-
centracions elevades al líquid cerebroespinal, indicant una bona penetració a través de la 
barrera hematoencefàlica (Deng Y, 2014). En diversos estudis es va mostrar com l’erlotinib 
feia augmentar la mitjana de supervivència 6 mesos (Wen Py, 2006) i 8,6 mesos (Yung MMH, 
2013). També es va desmostrar que l’estatus d’amplificació o mutació no afecta a la respos-
ta.

 Aquests tipus de inhibidors, en alguns casos, presenten una eficàcia clínica molt li-
mitada, degut al desenvolupament de resistències per part de les cèl·lules tumorals, ja sigui 
per l’activació d’altres receptors de factors de creixement alternatius, l’aparició de mutants, 
l’activació constitutiva de la senyalització de forma independent a l’activació del receptor 
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Figura IN1.8. Estructura química de l’inhibidor de l’EGFR erlotinib 
(Tarceva®).
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o l’augment en la producció autocrina/paracrina de receptors i lligands de la mateixa via 
(Wheeler DL, 2010; Morgillo F, 2005; Camp ER, 2005). Per aquest motiu, es va començar a 
utilitzar l’erlotinib en combinació amb altres agents quimioterapèutics, ja que es va veure 
que bloquejar la senyalització “downstream” de l’EGFR podia sensibilitzar els tumors a la 
inhibició d’aquest.

 1.2.5. Les fenotiazines.

 Les fenotiazines són un tipus d’antagonistes heterocíclics del receptor de la do-
pamina àmpliament usat com a antipsicòtics i com a antiemètics pels vòmits induïts per la 
quimioteràpia (Shen WW, 1999; Axelrod RS, 1997; Allan SG, 1987). Normalment es conei-
xen com antipsicòtics típics o de primera generació per tal de distingir-los dels atípics o de 
segona generació (clozapina i risperidona), els quals afecten més específicament la via de la 
dopamina (Shen WW, 1999).

 Les fenotiazines, a banda de funcionar com antagonistes del receptor de la dopa-
mina, tenen altres dianes moleculars, com els canals iònics, les bombes de reflux de drogues 
i el sistema Calci/calmodulina. A més, afecten a una sèrie de processos cel·lulars, com la 
fluïdesa de la membrana cel·lular, la dinàmica del citoesquelet i la motilitat, la funció lisoso-
mal, la respiració cel·lular i la homeòstasi mitocondrial (veure a la figura IN1.9 l’estructura 
química general de les fenotiazines i l’esquema dels processos cel·lulars afectats pel tracta-
ment amb fenotiazines). A més a més, tenen efectes sobre processos i vies de senyalització 
claus en el càncer.

A. Senyalització per Akt: Evidències suggereixen que les fenotiazines poden mo-
dular la via PI3K/Akt, una via molt important amb efectes pro-supervivència 
i anti-apoptòtics i freqüentment alterada en tumors. En cèl·lules de tumors 
d’ovari, les fenotiazines s’han mostrat efectives inhibint la fosforilació d’Akt a 
Thr-308 i Ser-473, necessàries per a la completa activació (Choi JH, 2008; Rho 
SB). A més, s’ha demostrat que són antagòniques de l’activitat desregulada de 
mTOR en cèl·lules d’adenocarcinoma de pulmó i que indueixen apoptosi en 
diferents tipus de tumors bloquejant l’export de FOXO1 al cap al citosol depen-
dent d’Akt (Kau TR, 2003; Ebi H, 2009). A més, les fenotiazines  interfereixen en 
l’activitat xaperona de la proteïna Hsp90, cosa que causa una “downregulació” 
d’Akt (Koren J, ). En conjunt, totes aquestes dades, posen de manifest que les fe-
notiazines poden afectar a la senyalització PI3K/Akt/FOXO a diferents nivells.

B. Progressió del cicle cel·lular. Com s’ha esmentat a dalt, les fenotiazines són 
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antagonistes de la Calmodulina, per tant, modulen negativament la transició 
G1/S. S’ha documentat en la línia U87MG de GBM com la trifluoperazina indu-
eix l’expressió de p21Cip1/Waf1 modulant el seu regulador transcripcional Egr-1 
(Shin SY, 2004; Shin SY, 2013). La clorpromazina, en altres estudis ha mostrat 
capacitat anti-mitòtica, inhibint la kinesina mitòtica Eg5, cosa que resulta en la 
formació de fusos mitòtics monopolars, arrest mitòtic i apoptosi (Lee MS,2007; 
Okumura H, 2006).

C. Reparació del DNA. Hi ha vàries evidències que les fenotiazines actuen com 
a moduladors de la reparació del DNA. En cèl·lules d’ovari del hàmster xinès 
(CHO; Chinese Hamster Ovary cell), el tractament amb TFP provoca la inhibició 
en la reparació del DNA després de tractaments amb bleomicina (Chafouleas 
JG, 1984).

D. Organització de la cromatina i expressió gènica. Estudis d’ultraestructura re-
alitzats amb       microscòpia electrònica, demostren l’acumulació de les feno-
tiazines al compartiment                           nuclear. A més, s’han vist similituds 
significatives al patró de signatura de l’expressió gènica amb cèl·lules de dife-
rents tumors humans  tractades amb fenotiazines comparades amb cèl·lules 
tractades amb vàries deacetilases d’histona (HDAC).

Potencial terapèutic anti-tumoral de les fenotiazines

Tot i que clarament les fenotiazines tenen activitats anti-proliferatives, no s’han 
avaluat de forma sistemàtica com a agents potencialment anti-tumorals (Motohashi N, 
2006; Nordenberg J, 1999). L’ús majoritari de les fenotiazines a la clínica és per al tracta-

Figura IN1.9. Estructura 
bàsica de les fenotiazines 
i processos cel·lulars alte-
rats per la seva acció.
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ment de la psicosi i per als vòmits induïts per la quimioteràpia. Curiosament, varis estudis 
de la incidència de càncer en pacients amb esquizofrènia apuntaven a un possible efecte 
protector de les fenotiazines (Barak Y, 2005; Dalton SO, 2006). També hi ha evidències in-
directes i algunes d’anecdòtiques sobre els beneficis de les fenotiazines al tractament del 
càncer, com a mínim, sota determinades condicions (Csatary LK, 1972; Jones GR, 1996; 
Pilkington GJ, 2006).

Contrastant amb les relativament escasses experiències amb pacients, bastants 
estudis realitzats en línies cel·lulars humanes, han demostrat que les fenotiazines tenen 
un clar potencial citotòxic o citostàtic, depenent de la línia cel·lular testada i/o del context 
experimental. No està clar el perquè i com les fenotiazines indueixen mort cel·lular en certs 
tipus de cèl·lules i no en altres. Aquest fet pot ser degut en part a que les fenotiazines són 
drogues amb una quantitat molt elevada de dianes cel·lulars (com s’ha descrit més amunt). 

Hi ha gran abundància de dades que demostren que les fenotiazines tenen activitat 
quimiosensibilitzadora. De totes les evidències experimentals s’extreu que les fenotiazines 
són més efectives en combinació de drogues que indueixen trencaments de la doble cadena 
del DNA, mentre que l’efecte de les radiacions ionitzant no sempre es potencia. Coneixent 
les seves dianes, sembla clar que les fenotiazines han de ser capaces d’afectar la viabilitat 
cel·lular.

En altres estudis previs, ja s’han emprat diferents fenotiazines en combinació amb 
agents quimioterapèutics inhibidors dels receptors tirosina kinasa. Sangodkar et al, van 
utilitzar la trifluoperazina en combinació amb erlotinib en cèl·lules d’adenocarcinoma de 
pulmó (Sangodkar J, 2012) , mostrant una potenciació dels efectes i inducció d’apoptosi. 
D’altra banda, Tzadok et al, van combinar l’inhibidor imatinib amb la fenotiazina piperazina 
en la línia cel·lular U87MG de GBM, mostrant també una potenciació.

Així doncs, les fenotiazines pertanyen a un grup de fàrmacs que els fan bons can-
didats a ser   combinats amb agents quimioterapèutics convencionals per al tractaments de 
diferents tipus de tumors, i, més concretament per al GBM degut a la seva psicotropia.
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 2. BIOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR.

 2.1. El Cicle Cel·lular.

 Les cèl·lules es divideixen duplicant el seu contingut genètic per després dividir-se 
en dos, en un procés que es coneix com a cicle de divisió cel·lular. Aquest cicle es divideix en 
diferents fases: G1, S, G2 i M. La fase G1 abarca des del final d’una mitosi fins que la cèl·lula 
torna a replicar el seu material genètic. Durant aquesta fase la cèl·lula creix, es desenvolupa 
i sintetitza els components necessaris per a la fase de divisió; és una etapa amb una activitat 
metabòlica intensa de transcripció i traducció dels gens necessaris. La fase S és aquella en 
que la cèl·lula sintetitza el DNA, per tal que cada cèl·lula filla hereti una còpia idèntica del 
genoma. La fase G2 és una fase preparatòria per a la Mitosi, es transcriuen i tradueixen certs 
gens que són responsables de que hi hagi les proteïnes necessàries per a la divisió cel·lular. 
Finalment, la fase M és en la que la cèl·lula es divideix en dues cèl·lules filles, assegurant 
que cada una d’elles tingui un joc complet de cromosomes així com dels elements i orgànuls 
citoplasmàtics. Trobem també la fase G0, en que la cèl·lula es troba en estat quiescent i no es 
divideix, es troba fora del cicle. 

Per a que el cicle progressi és necessari que es superin una sèrie de punts de con-
trol. Al final de la fase G1, abans de l’entrada a la fase S, existeix un punt de control anomenat 
punt de Restricció. Aquest punt de control es supera quan els complexes actius CDK4/6-ci-
clina D1 fosforilen a la proteïna del retinoblastoma (Rb) i altres de la mateixa família com 
p130 i p107, el que provoca l’alliberació del factor de transcripció E2F, que generarà l’ex-
pressió de proteïnes necessàries per a la transició G1/S, tals com la ciclina E o la A, les quals 
formen un complex que activarà a CDK2, principal activador del pas cap a la fase S.

Durant les diferents fases del cicle, hi ha també diversos punts de control que as-
seguren que no hi hagi danys al DNA. Així, durant la transició G1/S es troba un punt de control 
que impedeix la preparació per a la replicació del DNA fins que s’elimini qualsevol dany detectat 
al DNA. Aquest dany es repara a través de l’activació de p53 i la conseqüent activació de tota la 
maquinària de reparació del DNA o l’activació de la maquinària de mort cel·lular si el dany és 
massa important per a ser reparat. Durant la fase S també hi ha un punt de control, denominat 
intra-S, i un durant la transició G2/M, que eviten que entrin en mitosi cèl·lules que, o bé han 
acabat la replicació del seu DNA i posteriorment s’ha danyat, o bé cèl·lules que puguin haver 
traspassat el punt intra-S amb el DNA danyat.

Finalment es troba el punt de control de la mitosi o de formació del fus mitòtic, el 
qual assegura que es forma correctament el fus mitòtic i que tots els cromosomes es troben 
alineats correctament. 
 La progressió del cicle cel·lular s’executa a través de l’expressió de diverses proteï-
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nes kinasa, com s’ha vist anteriorment , ciclines i CDK, i els complexes que aquestes formen. 
Una regulació anormal d’aquestes proteïnes és típica de les cèl·lules canceroses.  A la fase 
G1 del cicle, les CDK4 i 6 s’associen a les ciclines D (1-3). Al final de la fase G1, les ciclines 
E (1 i 2) s’associen amb CDK2 per a la fosforilació dels substrats necessaris per a l’entrada 
a la fase S. Quan les cèl·lules entren a la fase S, les ciclines A es reemplacen a les ciclines E 
de CDK2 i permeten la progressió  a través de la fase S. Al final de la fase S, les ciclines A es 
dissocien de CDK2, associant-se aleshores amb CDK1 o CDK2. Quan G2 comença, la ciclina 
B s’uneix a CDC2 i, finalment, a al principi de la fase M, aquest complex desencadena molts 
dels esdeveniments del programa de la mitosi (Malumbres M & Barbacid M, 2001).
 Els nivells d’expressió de les ciclines fluctua amb la progressió del cicle cel·lular, 
anant d’acumulacions graduals a ràpides degradacions. Això permet al cicle cel·lular mou-
re’s en una sola direcció (Reed, 2003). Els complexes ciclina/CDK s’inhibeixen per les prote-
ïnes CDKI, de les quals se’n distingeixen dues famílies: INK4 i Cip/Kip. A la família INK4 s’hi 
troben les proteïnes p16INK4A, p15INK4B, p19INK4D i p18INK4C; aquests inhibeixen específicament  
a CDK4 i CDK6. Els membres de la família Cip/Kip, p12Waf1/Cip1, p27Kip1 i p57Kip2, per la seva 
part, poden inhibir les CDK durant totes les fases del cicle cel·lular, tot i que les dues famílies 
inhibeixen la transició G1/S (Vidal A, 2000).
 D’altra banda, també es troba la proteïna del retinoblastoma (Rb), que actua com a 
supressor tumoral en part per la seva inhibició del cicle cel·lular (Goodrich DW, 1991; Dels-
ton RB, 2011). Aquesta proteïna juga un paper fonamental en la regulació del cicle cel·lular, 
l’apoptosi i la diferenciació. És inactivada temporalment per les CDK, fosforilant-la en més 
de 16 residus Ser/Thr-Pro diferents permetent així la progressió des de la fase G1 cap a la 
fase S (Serrano M, 1993). Rb inhibeix al factor de transcripció E2F per unió directa mante-
nint-lo al citoplasma i evitant així la transcripció dels gens que permeten la transició de G1 
a S, com les ciclines, les CDK i proteïnes relacionades amb la replicació del DNA.

  2.2. Mort cel·lular i apoptosi

 La pèrdua del programa d’apoptosi completament funcional és un tret diferencial 
de les cèl·lules dels tumors malignes (Hanahan & Weinberg, 2011). L’apoptosi es desenca-
dena per varis tipus d’estrès cel·lular tals com, l’estrès oxidatiu,  desorganització dels micro-
túbuls o del fus mitòtic, agents que danyen el DNA o infecció viral (Igney FH & Kramer PH, 
2002; Sunters A, 2003). A les cèl·lules dels mamífers, l’apoptosi es desencadena a través de 
dues vies, la intrínseca o la extrínseca. 
 La via intrínseca, per definició, no implica estímuls externs, però involucra la mi-
tocòndria i el citocrom C com a actors protagonistes. El citocrom C normalment es troba 
localitzat a l’espai entre la membrana mitocondrial interna i la externa, on transfereix elec-
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trons com a part de la fosforilació oxidativa (Igney FH & Kramer PH, 2002). La senyalitza-
ció d’apoptosi fa que la membrana mitocondrial externa es despolaritzi i el citocrom C és 
alliberat al citoplasma (Brenner D, 2009). Un cop al citoplasma, desencadena una cascada 
apoptòtica provocant la mort per apoptosi. El flux de citocrom C cap el citoplasma es con-
trola a través de la proteïna Bcl-2 i les de la seva família (Hengartner MO, 2000). Diferents 
membres d’aquesta família de proteïnes juguen diferents papers al procés d’alliberament 
del citocrom C. Bcl-2 i Bcl-XL mantenen els canals del citocrom C tancats i, per tant, mante-
nint-lo a la mitocòndria (Hengartner MO, 2000) . D’alguna forma encara no esclarida com-
pletament, les proteïnes pro-apoptòtiques de la família Bcl-2, Bax, Bad, Bak i Bid, funcionen 
de forma oposada, i sembla ser que desplacen Bcl-2 causant la sortida del citocrom C des 
del mitocondri al citoplasma. S’han proposat varis mecanismes per a l’acció de les proteïnes 
pro-apoptòtiques Bcl-2, un dels quals és que, aquestes proteïnes, formen canals mitocon-
drials, soles o amb altres proteïnes pro-apoptòtiques, induint la ruptura de la membrana 
mitocondrial externa (Hengartner MO, 2000). També s’han trobat evidències que Bad pot 
mantenir els canals mitocondrials en configuració oberta, permetent la sortida del citocrom 
C del mitocondri. Encara que el paper de les proteïnes Bcl-2 no estigui del tot clar, el balanç 
relatiu entre les proteïnes pro i les anti-apoptòtiques a cada canal mitocondrial sembla de-
terminar si el citocrom C serà alliberat al citoplasma o serà retingut al mitocondri (Kroemer 
G, 2000; Hengartner MO, 2000; Lessene G, 2008).
 Un cop alliberat al citoplasma, les molècules de citocrom C s’associen a la proteï-
na Apaf-1, formant l’estructura anomenada apoptosoma. Aquest apoptosoma, llavors tren-
ca la pro-caspasa 9 (proteasa cisteïna aspartil específica) en caspasa 9, activant-la (Igney 
FH & Kramer PH, 2002). La caspasa 9 activa llavors escindeix la caspasa 3 i la cascada de 
senyalització de les caspases segueix fins arribar a l’activació de substrats tals com ICAD, 
que fragmenta el DNA cromosomal, l’actina, la vimentina, la gelsolina i la plectina, cosa que 
porta al col·lapse del citoesquelet i a la formació de cossos apoptòtics (Igney FH & Kramer 
PH, 2002). Mentre l’alliberament del citocrom C al citoplasma és  un activador de les caspa-
ses, la proteïna Smac/Diablo també s’allibera al citoplasma, per tal d’inhibir les proteïnes 
anti-apoptòtiques. Aquestes proteïnes anti-apoptotiques, bloquegen l’acció de les caspases 
unint-se a elles i prevenint la seva escissió, o bé marcant-les per a la seva ubiquitinització i 
posterior degradació al proteasoma (Danial NN & Korsmeyer SJ, 2004).
 Tots aquests esdeveniments apoptòtics ocorren completament dins la cèl·lula i 
constitueixen la via intrínseca del programa apoptòtic. L’apoptosi també es pot desencade-
nar a través d’una ruta alternativa extrínseca, anomenada també via d’apoptosi activada per 
receptor. Entre aquests receptors de mort hi trobem TNF-a, FAS/CD95 i TRAIL, membres 
de la família de proteïnes dels factors de necrosi tumoral (TNF) (Hengartner MO, 2000; 
Aggarwal BB, 2003; Locksley RM, 2001). Un cop activats per la unió del seu lligand (per 
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exemple lligand de FAS/CD95 o Apo2L), aquestes proteïnes s’uneixen i activen una proteïna 
associada anomenada FADD (FAS-associated death domain protein). El complex resultant 
s’anomena “complex senyalitzador d’inducció de mort”, i reuneix i escindeix les caspases 8 
i 10. Aquestes, un cop activades, activen al seu torn les caspases executores 3, 6 i 7. Llavors, 
el procés és paral·lel al de la via intrínseca. D’altra banda, c-Flip sembla interaccionar amb 
FADD i inhibir l’apopotosi (Irmler MM, 1997).
 Per tant, les cèl·lules poden desencadenar la seva pròpia mort a través de dues 
vies: un procés intern que implica al citocrom C i al mitocondri, i a través de lligands que 
activen receptors de mort a la superfície de la cèl·lula (a la figura IN2.1 es mostra una repre-
sentació esquemàtica de les vies activadores de  l’apoptosi).
 Les cèl·lules tumorals poden adquirir resistència a l’apoptosi sobreexpressant 
gens anti-apoptòtics i reprimint proteïnes pro-apoptòtiques. Als gliomes, s’han identificat 
nombroses inactivacions de gens relacionats amb l’apoptosi, com la caspasa 8, i diverses 
alteracions que protegeixen davant l’apoptosi desencadenada pels receptors de mort, com 
TRAIL (Pan G, 1997). A més, en GBM, s’han descrit sobreexpressions de proteïnes pro-su-
pervivència com Bcl-2 i BCL-xL així com disminució en l’expressió de Bax (Strik H, 1999). En 
un estudi realitzat en biòpsies de 20 pacients de GBM, Ruano i col·laboradors van trobar que 
molts gens relacionats amb l’apoptosi es trobaven desregulats. La proteïna anti-apoptòtica 
BCL-2L12 es troba sobreexpressada a pràcticament  el 100% dels GBM (Stegh AH, 2007).
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Figura IN2.1. Il·lustració de les dues vies que condueixen a la mort cel·lular per apoptosi. La part esquerre mostra l’activació 
per la via extrínseca i la part dreta mostra la via intrínseca o mitocondrial (adaptat de Hengartner MO, 2000).
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3. LA FAMILIA DE PROTEÏNES FORKHEAD BOX

 El primer membre de la família de factors de transcripció Forkhead Box (Fox) es va 
identificar en Drosophila. Les mutacions d’aquesta proteïna causaven defectes al plegament 
del cap durant l’embriogènesi, resultant una estructura del cap en forma de “forca”, d’aquí la 
designació de Forkhead (Wiegel D, 1989). La familia forkhead es caracteritza per un domini 
d’unió al DNA conservat anomenat domini Forkhead (Weigel D & Jackle H, 1990). S’han 
identificat més de 100 factors de transcripció Forkhead, els quals poden ser subdividits en 
19 subclasses basades en l’anàlisi filogenètica (Tuteja G & Kaestner KH, 2007). Per anome-
nar-los s’utilitza l’arrel Fox seguit d’una lletra, de la A a la S, per a indicar la subclasse, i cada 
proteïna es representa amb un numero.
 Els factors de transcripció Forkhead interactuen amb diversitat de co-activadors, 
co-repressors i altres factors de transcripció, cosa que demostra la complexitat de la re-
gulació de la seva funció (Carlsson P & Mahlapuu M, 2002). A més, els gens Fox, mostren 
uns patrons d’expressió espacial i temporal diferents, cosa que significa que es troben in-
volucrats en funcions diferents així com redundants (Hannenhali S & Kaestner KH, 2009). 
Per exemple, els factors FOXA estan implicats al desenvolupament dels òrgans (Mango SE, 
2009); FOXC1 i FOXC2 al desenvolupament cardiovascular (Kume T, 2009); FOXP2 es re-
quereix per a l’adquisició del llenguatge en humans (Lai CS, 2001); més recentment s’han 
relacionat FOXD1 i FOXL3 en la producció de gonadotropines (Thackray VG, 2015) i els fac-
tors de transcripció FOXO són supressors tumorals (Paik JH, 2009) i s’han relacionat amb la 
longevitat (Li Y, 2009). 
 Als darrers anys, la família Fox ha estat extensament estudiada i, hi ha evidències 
que és una família de factors de transcripció altament conservats. Les seves funcions són 
molt diverses, com ara metabolisme, desenvolupament, tumorigènesi i regulació (Benayoun 
BA, 2011). El tret comú de tots els factors de transcripció forkhead és que s’uneixen a la cro-
matina, interaccionen amb co-activadors i la maquinària transcripcional i es troben regulats 
per modificacions post-traduccionals.

 3.1 La subfamília Forkhead Box Classe “O”: gens i proteïnes.

 Els gens FOX de la classe O, van ser identificats en moltes espècies com ara Droso-
phila melanogaster, Danio rerio, Caenorhabditis elegans, ratolins i humans (Arden KC, 2006). 
FOXO1, també anomenat FKHR, va ser identificat en humans en una translocació cromosò-
mica en rabdomiosarcoma alveolar (Galili N, 1993); FOXO3a, conegut també per FKHRL1, es 
va identificar a través d’un “screening” d’una llibreria de cDNA (Anderson MJ, 1998); FOXO4 
(AFX), es fusiona al gen MLL (Mixed Lineage Leukemia) en leucèmies agudes (Borkhardt A, 

Introducció                                                                                                                                                                                                                                                               



       35

1997). Els tres factors de transcripció, es troben expressats de forma ubiqua, tot i que els 
nivells d’expressió de cada una varia significativament en funció de l’òrgan o teixit. FOXO1 
té expressió elevada al teixit adipós, FOXO4 en teixit muscular i FOXO3a en fetge i cervell 
(Furuyama T, 2000). Recentment s’ha identificat un nou membre de la classe “O”: FOXO6 
(Jacobs FM, 2003), expressat només en cèl·lules neurals.
 Els factors de transcripció FOXO tenen papers crítics en un ampli ventall de pro-
cessos cel·lulars, tals com el desenvolupament, metabolisme, reparació del DNA, resistència 
a l’estrès, arrest del cicle cel·lular i mort cel·lular programada (Burgering BM, 2008; Greer 
EL & Brunet A, 2005). Tots mostren una gran quantitat de funcions redundants, tot i que 
també mostren especificitat en algunes funcions. Per exemple, els ratolins deficients per 
a FOXO1 mostren letalitat embrionària al dia 10 degut a defectes al desenvolupament em-
brionari de la vasculatura (Castrillon DH, 2003); Els ratolins deficients per a FOXO3a són 
viables però les femelles mostren infertilitat lligada a l’edat (Hosaka T, 2004); i els deficients 
per a FOXO4 són viables però no tenen capacitat de formar neointima (teixit de cicatrització 
format en estructures tubulars com per exemple els vasos sanguinis) (Tothova Z, 2007). A 
més, els “knockout” condicionals per a tots els FOXOs generen fenotips tumorals progres-
sius (Paik JH, 2007).
 Els factors de transcripció FOXO consten de quatre dominis: un Element d’unió 
al DNA (DBE: DNA Binding Element) altament conservat, un senyal de localització nuclear 

(NLS: Nuclear 
Localization Sig-
nal) localitzat just 
“downstream” del 
DBE, una seqüència 
d’export nuclear 
(NES: Nuclear Ex-
port Sequence) i un 
domini de transac-
tivació C-terminal 

(a la figura IN3.1 es mostra una representació esquemàtica d’aquests dominis). El domini 
d’unió al DNA s’assembla a una “winged-hèlix”, i consisteix en tres a-hèlix (H1, H2 i H3), 
tres fulles β (S1, S2 i S3) i dos loops tipus “wing-ala” (W1 i W2). FOXO1 i FOXO3a tenen una 
longitud d’uns 650 aminoàcids, mentre que FOXO4 és una mica més curt i té una allargada 
de 500 aminoàcids. L’anàlisi d’alineament de múltiples seqüències mostra que moltes re-
gions de les proteïnes FOXO es troben altament conservades. Les regions que mostren graus 
més elevats de conservació de la seqüència inclouen el lloc de fosforilació per Akt a la regió 
N-terminal, El forkhead DBE, la regió on es troba la NLS i part del domini de transactivació 

DBD

DBD: Domini d’unió al DNA
 (Forkhead DNA Binding Domain)

TAD

TAD:Domini de transactivació
 (Transactivation Domain)

N
LS

NLS: Senyal de localització Nuclear
(Nuclear localization Signal)

N
ES

NES: Senyal d’export Nuclear
 (Nuclear Export Signal)

Figura IN3.1. Representació esquemàtica de l’estructura dels factors de transcripció FOXO.
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C-terminal (Obsil T & Obsilova V, 2008). 

3.2. Funció de FOXO3a
 Hi ha una multitud de vies de senyalització que convergeixen en FOXO3a, per tant, 
com a efector “downstream” té un paper fonamental en diferents aspectes dels processos 
cel·lulars i del destí cel·lular (Lam EW, 2006). Un cop es produeix l’activació de FOXO3a, 
aquest actua principalment a través de transactivació directa dels gens, així com algunes 
interaccions proteïna-proteina, tot i que aquestes no estan relacionades amb la seva funció 
canònica. Per a l’activació de la transcripció, l’element Forkhead d’unió al DNA de FOXO 
s’uneix al FRE (FOXO Responsive Element) del promotor (Boura E, 2007). Després es recluta 
al coactivador CBP/p300, que té activitat d’histona acetiltransferasa (HAT) per iniciar la 
transcripció del gen (So CW & Cleary ML, 2003). Els gens regulats per FOXO3a estan impli-
cats en metabolisme, resposta a l’estrès, dany al DNA, regulació del cicle cel·lular i apoptosi 
(veure figura IN3.2, on es mostra l’activitat transcripcional FOXO3 i els gens regulats).

 Alguns dels gens relacionats amb el metabolisme regulats per FOXO3a, són el de la 
glucosa-6-fosfatasa, enzim principal de la gluconeogènesi hepàtica (Gross DN, 2008). Sota 
el control de FOXO3a també hi ha l’enzim fosfoenolpiruvat carboxikinasa (PEPCK), que cata-
litza la formació del fosfoenolpiruvat (Hall RK, 2000). En resposta a l’estrès, FOXO3a activa 
l’expressió de gens anti-stress, com per exemple l’enzim manganès superòxid dismutasa 
(MnSOD), degut a nivells elevats d’espècies reactives d’oxigen (ROS) (Kops GJ, 2002).

FRE: Forkhead Response Element
HAT: Histona Acetiltransferasa

FRE

CBP/p300

FOXO

Complex de 
pre-iniciació

HAT

p21CIP1

Catalasa

p27KIP1

Cicliina G2 Gadd45

Fas-L TRAIL

TRADD

BcL-6NOXA

Bim

Puma

PEPCK G-6-Pasa

MnSOD

ARREST CICLE
CEL·LULAR G1

ARREST CICLE
CEL·LULAR G2

APOPTOSI

METABOLISME

  ESTRÈS 
OXIDATIU

Figura IN3.2. Activitat transcripcional FOXO3a .En resposta a molts estímuls i a través de diferents vies 
de senyalització incloent-hi PI3K, TGF-β, ROS i dany al DNA, FoxO3a s’uneix a l’element de resposta a 
forkhead (FRE) i interactua amb el co-activador transcripcional CBP7p300, que remodela la cromatina i 
recluta al complex de pre-iniciació, activant molts gens involucrats a l’arrest del cicle cel·lular, reparació 
del DNA, metabolisme, resposta a l’estrès i apoptosi.
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 FOXO3a també ha estat relacionat amb la resposta al dany al DNA. Les proteïnes 
reparadores del dany al DNA, funcionen de diferents formes, ja sigui per la via de la repara-
ció per escissió de nucleòtid (NER: Nucleotide Escission Repair)), la via de la recombinació 
homòloga (HR: Homologous Recombination) o la via de la unió dels extrems no nomòlegs 
(NHEJ: Non Homologous End Joining) (Hakem R, 2008). Estudis suggereixen que Chk1 i Chk2 
activen el factors de transcripció FOXO a través de la inhibició de CDK2 (Huang H, 2006). 
Llavors, FOXO3a pot modular l’expressió de tota una sèrie de gens, com per exemple p27KIP1 
(medema RH, 2000), p21WAF1 (Hauck L, 2007), Ciclina D1 i Ciclina D2 (Schmidt M, 2002) i Ci-
clina G2 (Martinez-Gac L, 2004), provocant l’arrest del cicle cel·lular. A més, el gen induïble 
per dany al DNA i d’arrest del creixement GADD45, és una diana de FOXO3a (Tran H, 2002) 
(aquesta regulació del cicle cel·lular a través de FOXO es mostra resumida a la figura IN3.3).

 FOXO3a indueix la transcripció de gens pro-apoptòtics, resultant en la mort cel·lu-
lar programada. Al promotor del gen FasL (Fas Ligand) es troben tres elements de resposta 
al domini forkhead (Brunet A, 1999). Aquest gen codifica per a una proteïna que s’uneix al 
receptor de mort i indueix el mecanisme d’apoptosi extrínsec (veure punt 2.2). FOXO3a tam-
bé modula la transcripció del lligand d’inducció d’apoptosi relacionat al TNF (TRAIL: TNF 
Related Apoptosis Inducing Ligand), que activa també la via extrínseca (Ghaffari S, 2003). 
FOXO3a també regula, a través de transactivacions, la via intrínseca de l’apoptosi. S’ha vist 
que FOXO3a regula directament proteïnes essencials per a l’apoptosi mitocondrial com BIM 
(Sunters A, 2003), NOXA (Obexer P, 2007) i PUMA (You A, 2006a) (aquesta regulació es 
mostra a la figura IN3.4).
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FiguraIN3.3. Regulació de la progressió 
del cicle cel·lular per FOXO. L’activació de 
FOXO indueix arrest del cicle cel·lular. A 
través de la regulació transcripcional de 
les proteïnes marcades amb l’estel roig, 
ja sigui per activació (p15, p19, p27KIP1, 
p21CIP1 o p130) o per repressió (Ciclina 
D1), els factors de transcripció FOXO són 
capaços d’arrestar les cèl·lules a la fase G1 
o G2 del seu cicle cel·lular.
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 A més de la seva activitat d’activador transcripcional directe, FOXO3a té un paper 
important en la regulació de la transcripció o en la transducció de senyals a través d’interac-
cions amb altres proteïnes (van der Voss KE & Coffer PJ, 2008). FOXO3a interactua amb al-
tres factors de transcripció, cosa que expandeix la xarxa reguladora controlada per FOXO3a. 
Per exemple, al promotor de p21Cip1, al costat del lloc d’unió del factor de transcripció Smad, 
hi ha un element de resposta a forkhead, i tots els FOXO interactuen amb Smad a través 
del domini forkhead. Aquest complex regulador FOXO/Smad, que integra les vies de PI3K i 
TGFβ, es requereix per a l’expressió de p21Cip1 (Seoane J, 2004). Hi ha altres interaccions si-
milars, com per exemple al promotor de BIM, on FOXO s’associa amb RUNX per a l’activació 
de BIM (Yamamura Y, 2006), o interaccions amb el receptor d’andrògens. 
 FOXO3a també pot actuar com a repressor transcripcional. La senyalització de la 
via de Wnt activa a β-Catenina translocant-la al nucli on funciona com a coactivador trans-
cripcional del factor de transcripció Factor de Cèl·lules T (TCF: T Cell Factor) (hogeboom 
D & Burgering BMT, 2009). FOXO s’uneix a β-Catenina i evita al seva associació amb TCF, 
abolint la seva funció de transactivació (Hogeboom D, 2008). FOXO3a també interactua amb 
altres proteïnes en processos independents a la transcripció. La proteïna ATM (ATM: Ataxia 
Telangectasia Mutated) s’activa en resposta a dany al DNA, a trencaments de doble cadena, 
i llavors fosforila efectors “downstream” com p53 i Chk1/2 (Derheimer FA & Kastan MB, 
2010). Durant el procés de reparació del DNA, addicionalment a l’activació d’ATM, FOXO3a 
s’hi uneix directament i en promou la autofosforilació (Tsai J, 2008). D’altra banda, també 
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Figura IN3.4. Regulació de l’apop-
tosi a través de FOXO. Els factors 
de transcripció FOXO poden induir 
apoptosi a través de la regulació de 
l’expressió de múltiples proteïnes 
implicades a la via apoptòtica. La 
sobre-expressió dels lligands dels 
receptors de mort FasL i TRAIL in-
dueixen apoptosi a través de l’activa-
ció de la vía extrínseca. Mentre que 
la regulació de proteïnes com Bim, 
PUMA, BclXl poden induir l’apoptosi 
per la via (les proteïnes regulades 
per FOXO es troben marcades amb 
un estel roig a la il·lustració).
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interactua amb el supressor tumoral p53, estabilitzant-lo i induint la seva translocació cito-
plasmàtica desencadenant l’apoptosi per via intrínseca (You H, 2006b).

3.3. Regulació de l’activitat de FOXO.
 Els factors de transcripció FOXO fan d’integradors de diverses senyals i estímuls 
cel·lulars, convertint-los en activació de gens o interacció amb proteïnes que afectaran 
al destí de la cèl·lula. Aquests processos es troben finament regulats per modificacions 
post-traduccionals com fosforilació, acetilació o ubiquitinització, la gran majoria d’ells, re-
versibles. Aquestes modificacions controlen la estabilitat de la proteïna, la seva localització 
subcel·lular, la seva unió a DNA i la seva funció de transactivació. La combinació d’aquestes 
modificacions és essencial per al funcionament de FOXO, i s’han descrit com “el codi FOXO” 
(Calman DR & Brunet A, 2008).
 La forma de regulació predominant de FOXO, és la fosforilació per Akt. L’activació 
de la via de PI3K és desencadenada per diferents estímuls, entre ells l’EGF, i inactiva FOXO3a 
a través d’Akt (Arden KC, 2007). Akt fosforila FOXO3a a tres residus conservats: T32, S253 i 
S319, dos dels quals formen un lloc d’unió per a la proteïna 14-3-3 que facilitarà l’exclusió 
nuclear i la inactivació de FOXO3a (Brunet A, 1999). A més de la unió de 14-3-3, la fosforila-
ció dins el domini forkhead (S253) disminueix la unió al DNA de FOXO3a, cosa que “down-
regula” la seva activitat transcripcional (Obsil T, 2003). D’altra banda, la kinasa regulada 
per sèrum i glucocorticoid SGK (SGK: Serum and Glucocorticoid regulated Kinase) també pot 
fosforilar dos llocs de fosforilació d’Akt  i contribuir a la translocació (Brunet A, 2002). Els 
cofactors RanGTPasa i CRM1, s’uneixen a la seqüència d’export nuclear de FOXO3a i estan 
involucrats al transport a través dels porus nuclears (van der Heide LP, 2004). Aquestes 
fosforilacions de FOXO3a són reversibles, i la fosfatasa PP2A (PP2A: Protein Phosphatase 2) 
s’ha identificat com la proteïna que desfosforila FOXO3a (Singh A, 2010). (la regulació de la 
senyalització de FOXO es mostra a la figura IN3.5).
La funció transcripcional de FOXO també es troba controlada per acetilació. El coactivador 
transcripcional HAT (Histone Acetyltransferase) a banda d’acetilar histones, també acetila 
FOXO3a, així com altres factors de transcripció (Fukuoka M, 2003). Estudis estructurals 
mostren que l’acetilació de residus de Lys conservats del domini forkhead redueixen l’afini-
tat d’unió al DNA, disminuint l’activitat transcripcional de FOXO (Brent MM, 2008). En altres 
estudis es suggereix que en alguns casos especials però, l’acetilació promou la transcripció 
d’alguns gens (Brunet A, 2004).  La histona deacetilasa (HDAC: Histone Deacetilase) Sirt1 
treu els grups acetil afegits per HAT, potenciant o reduint la transcripció dependent de FOXO 
(Brunet A, 2004). (veure figura IN3.5).

La degradació de FOXO es regula per ubiquitinització. S’ha vist que les vies RAS-
ERK i IKKβ promouen la poli-ubiquitinització de FOXO3a mediada per MDM2, cosa que por-
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ta a la degradació al proteasoma de FOXO3a (Yang JY, 2008). No obstant, s’ha especulat que 
la mono-ubiquitinització possiblement impedeix la interacció de 14-3-3 permetent la loca-
lització nuclear i activitat transcripcional de FOXO (van der Horst A & Burgering BM, 2007).

 3.4. Regulació de l’expressió de FOXO3a
 Tot i que FOXO3a s’expressa de forma ubiqua a tots els teixits, els nivells d’expres-
sió varien en funció del tipus cel·lular i les condicions fisiològiques, cosa que fa pensar que 
la seva transcripció i traducció es troben controlades de forma precisa i a diferents nivells. 
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Figura IN3.5. La via PI3K/Akt regula la localització subcel·lular i l’activitat de FoxO3a. PI3K/Akt s’activa, entre d’altres, amb la  
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 El primer factor de transcripció identificat com a activador de la transcripció de 
FOXO1 i FOXO3a, va ser E2F-1 (Nowak K, 2007). Al promotor de FOXO3a es troben dos 
llocs d’unió putatius per a E2F-1, i al de FOXO1, tres. STAT3 és un altre regulador transcrip-
cional de FOXO3a, s’uneix al seu promotor i en potencia la seva transcripció, prevenint la 
proliferació dels limfòcits T (Oh et al, 2011). A més, FOXO3a té una complexa interrelació 
amb el factor de transcripció i supressor tumoral p53 (You H, 2006). p53 transactiva direc-
tament a FOXO3a, unint-se al seu segon intró i, poden funcionar junts en la xarxa regulado-
ra de l’apoptosi i l’envelliment (Renault VM, 2011). També cal destacar que els promotors 
de FOXO contenen elements de resposta a Forkhead (FRE: Forkhead Response Element), i 
FOXO3a mateix estimula la transcripció dels gens FOXO, formant un “feedback loop” positiu. 
Els factors de creixement PDGF, FGF i EGF, activen a PI3K i per tant, activen el segrest de 
FOXO3a al citoplasma, la seva inhibició i, l’aturada de la transcripció dels gens dependents 
de FOXO, promovent la proliferació (Essaghir A, 2009).
 L’expressió de FOXO3a també es troba controlada a nivell de l’mRNA. Hi ha alguns 
tipus de micro RNA (miRNA) que en modulen la seva expressió. Aquests miRNA són un tipus 
de RNA endògen no codificant que, de forma post-traduccional suprimeix l’mRNA del gen i, 
generalment reprimeix la seva expressió (Lau NC, 2001; Bartel DP 2009). El primer miRNA 
diana de FOXO3a, el miR-155, es va identificar en càncer de mama, i downregula FOXO3a 
induint la supervivència de la cèl·lula tumoral i la seva quimioresistència (Kong W, 2010).

 3.5. FOXO3a, supressió tumoral i longevitat.
 La deleció somàtica de FOXO1, 3a o 4 en ratolins resulta cada una d’elles en feno-
tips propensos als tumors, limfomes tímics i  hemangiomes (Paik JH, 2007). S’ha vist que 
FOXO3a és un supressor tumoral Bona fide (Dansen TB & Burgering BM, 2008), i la seva in-
hibició es relaciona amb leucèmia, càncer de mama i de pròstata. S’ha demostrat que la inac-
tivació de FOXO3a per BCR-ABL a través de PI3K/Akt és important per als tumors malignes 
hematològics, i que FOXO3a constitutivament actiu és un inductor d’apoptosi en cèl·lules 
transformades BCR-ABL. A més, es va indicar que FOXO3s és un efector “downstream” de 
PTEN, i provoca sobrexpressió del gen pro-apoptotic TRAIL (Ghaffari S, 2003). En càncer 
de mama també s’ha vist que la proteïna Brk (Breast tumor kinase) modula l’activitat de 
FOXO3a disminuint els nivells d’expressió del seu gen diana p27Kip1, la qual cosa pot con-
tribuir a la tumorigènesi al pit (Chan E & Nimnual AS, 2010). A més, en cèl·lules de càncer 
de mama, l’activació de FOXO3a reemplaça FOXM1 i reprimeix la transcripció de VEGF, es-
sencial per a la carcinogènesi (Karadedou CT, 2012). Altres estudis realitzats en cèl·lules de 
càncer de pròstata andrògen-independents, mostren que FOXO3a es troba híper-fosforilat, 
i per tant inactivat, i que els seus nivells d’expressió es troben dràsticament disminuïts (Ly-
nch RL, 2005). 
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 En cèl·lules de GBM, que habitualment tenen la via de senyalització de PI3K/Akt 
activada, FOXO3a es troba fosforilat i per tant, inactiu (Guan H, 2011). Com en altres tipus 
tumorals, en GBM s’ha vist que la inducció d’apoptosi per diferents tractaments, va precedi-
da per acumulació nuclear de FOXO3a (Wilk A, 2012). Això desencadena en la transcripció 
de gens pro-apoptòtics com proteïnes de la familia Bcl-2, TRAIL o Inhibidors de CDK (Zhang 
T, 2001). A més, aquesta acumulació nuclear de FOXO3a, produïda per la inhibició conjunta 
d’Akt i ERK, s’ha vist que promou la diferenciació de cèl·lules “Stem-like” tumorals, reduint 
la tumorigenicitat (Sato A, 2011).
 A banda del seu paper com a supressor tumoral, FOXO3a juga un paper important 
en la longevitat. Als darrers anys molts estudis biodemogràfics han establert una relació 
estreta entre el genotip de FOXO3a i la longevitat de l’ésser humà. Per exemple, en un estudi 
realitzat per Wilcox i col·laboradors a l’any 2008 sobre una mostra d’homes longeus de 
Hawaii amb ancestres japonesos, es van associar de forma estadísticament significativa tres 
polimorfismes d’un sol nucleòtid (SNP: Single Nucleotide Polimorfism) al gen de FOXO3a 
amb la longevitat (Wilcox BJ, 2008). Aquesta correlació de FOXO3a amb la longevitat també 
s’ha identificat en un estudi amb Alemanys centenaris (Flachsbart F, 2009), Italians (An-
selmi CV, 2009) i Xinesos (Li Y, 2009). Tot i les evidències, els mecanismes moleculars de la 
longevitat associada a FOXO3a, són desconeguts.

 
 3.6. La subfamília Forkhead Box Classe “M”: FOXM1
 FOXM1 és un membre de la família de factors de transcripció forkhead que s’ex-
pressa de forma ubiqua  a totes les cèl·lules en estat proliferatiu, i és necessari per a la 
mitosi (Ye H, 1997). Els nivells de FOXM1 a nivell d’mRNA i proteïna augmenten així com la 
cèl·lula entra al cicle cel·lular, tot i que tot just és detectable en cèl·lules quiescents (Laoukili 
J, 2007). En aquelles cèl·lules a les que l’expressió de gens mediada per FOXM1 ha estat inhi-
bida, es donen una sèrie d’efectes sobre el cicle cel·lular, tal com retard d’entrada en mitosi, 
incorrecta agregació dels cromosomes i poliploïdització (Laoukili J, 2005; Wang I, 2005; 
Wonsey DR & Follettie MT, 2005). Els nivells de FOXM1 disminueixen amb la diferenciació 
terminal de les cèl·lules (Korver W, 1997) i amb l’envelliment (Ly  DH, 2000).
 Al genoma humà, el gen que codifica per a FOXM1 té 10 exons i pot donar lloc a tres 
variants diferents de la proteina en funció de les tres alternatives d’splicing. Així, es coneixen 
FOXM1a, FOXM1b i FOXM1c. Consten d’una estructura semblant als factors de transcripció 
FOXO, amb regions diferenciades que desenvolupen funcions diferents. La primera regió és  
l’extrem N-terminal, on es troba un autorepressor anomenat NRD-N (N-terminal Regulatory 
Domain), la segona és el domini forkhead d’unió al DNA (DBD) i, finalment, a l’extrem C-ter-
minal s’hi troba un domini de transactivació. Estudis de deleció realitzats en FOXM1c mos-
tren que existeixen dos dominis inhibitoris, l’N-terminal ja esmentat abans, i un de central, 
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NRD-C (Central Negative Regulatory Domain) (Wierstra I & Alves J, 2006a) (a la figura IN3.6 es 
mostra un esquema d’aquesta estructura). Aquests dos actuen de forma conjunta per a man-
tenir el FOXM1 salvatge pràcticament del tot inactiu (Wierstra I & Alves J, 2006a). FOXM1b 

i FOXM1c fun-
cionen com a 
transactivadors 
“ t ra d i c i o n a l s ”, 
unint-se a les se-
ves seqüències 
consens, men-
tre que FOXM1a 
sembla ser trans-
cripcionalment 

inactiu degut a la inserció de l’exó VIIa, tot i que potencialment es pot unir a les mateixes 
seqüències de DNA que FOXM1b i FOXM1c, ja que comparteixen el mateix domini d’unió al 
DNA (Ye H, 1997). 
 El paper de FOXM1 al cicle cel·lular és molt important, per això es regula amb fos-
forilacions que influencien la seva activitat. Es troba hipofosforilada al límit final de la fase 
G1/S llavors, progressivament, es va fosforilant fins arribar al màxim estat de fosforilació 
durant la mitosi (Chen Y, 2009). Diferents estudis han demostrat que CDKs i PLK (Polo Like 
Kinase) interaccionen i fosforilen a FOXM1 a la transició de G2/M i que, per tant, regulen la 
progressió del cicle cel·lular (Fu Z, 2008). 

 3.7. FOXM1 i la regulació de la transició G1/S.
 Al final de la fase G1 FOXM1 transcriu una sèrie de productes importants per a 
la progressió  cap a la fase S. FOXM1 regula l’expressió dels inhibidors de kinases p21Cip1 
i p27Kip1 a través de dos mecanismes: La regulació de la transcripció de CKS1 i SKP2, que 
formen part del complex ubiquitin ligasa SCF que marquen p21Cip1 i p27Kip1 per a la seva 
degradació (Petrovic V, 2008). L’altra es la transcripció del gen que codifica per a la proteïna 
KIS (Kinase INteracting Stahmin), que fosforila p27Kip1 i provoca el seu export fora del nucli 
(Petrovic V, 2008).
 A més, FOXM1 actua com a regulador directe de la via de senyalització de JNK1 
(Wang I, 2008b). JNK1 fosforila al factor de transcripció c-JUN (Ser63 i Ser73), activant-lo 
i formant aleshores un heterodímer amb c-FOS, portant a la producció del factor de trans-
cripció AP-1 (Leaner VD, 2003) que transactiva els gens de la Ciclina D1, Ciclina E i Ciclina A, 
importants per a la transició cap a la fase S (Schwabe RF, 2003; Katabami M, 2005) (aquesta 
regulació està representada de forma esquemàtica a la figura IN3.7).

DBD

NRD-N: Domini Negatiu N-terminal 
(N-Terminal Negative Domain Region)

NRD-N: Domini Negatiu Central 
(Central Negative Domain Region)

NRD-N NRD-N TAD

TAD:Domini de transactivació
 (Transactivation Domain)

DBD: Domini d’unió al DNA
 (Forkhead DNA Binding Domain)

Figura IN3.6. Representació esquemàtica de l’estructura dels factors de transcripció FOXM.
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 3.8. FOXM1 a la transició G2/M.
 Al final de la fase S, la fosforilació de FOXM1 a Ser331 i Ser704 per kinases de 
la via de senyalització de Raf/MEK/MAPK, porten a la seva translocació cap al nucli (Ma 
RYM, 2005). La inhibició d’aquesta via de senyalització retarda l’entrada en G2 i disminueix 
l’expressió de gens diana de FOXM1. Inicialment, FOXM1 és fosforilat per la kinasa CDK1 
a Thr596 i Ser678, canviant la seva conformació. Per una banda, la fosforilació a Thr596 
és necessària per al reclutament de la proteïna CREB d’unió a la histona acetiltransferasa 
(CBP) cap al domini de transactivació TAD de FOXM1 i activar la transcripció (Major ML, 
2004). D’altra banda, aquesta fosforilació també crea un lloc d’acoblament per al PBD de 
PLK1. Llavors, PLK1 és capaç d’unir-se a FOXM1 i fosforilar Ser715 i Ser724 (Chen Y, 2009). 
Aquesta fosforilació causa l’activació transcripcional de FOXM1 i provoca un “Feedback 
loop” positiu de dianes “downstream” de FOXM1: PLK1, CDC25, Aurora B i CiclinaB (Wang I, 
2005). La síntesi de PLK1 i CiclinaB promou més fosforilació de FOXM1 creant un “Feedback 
loop” positiu que provoca l’entrada a la Mitosi (la figura IN3.8 mostra la regulació de G2/M 
a través de FOXM1).

 3.9. FOXM1 i mitosi.
 La coordinació de l’expressió de gens implicats al muntatge del fus mitòtic i la 
segregació cromosòmica és part de les funcions de FOXM1. S’ha vist que FOXM1 s’uneix 
directament al promotor de CENP-F (proteïna d’unió al cinetocor) activant l’expressió del 
gen (Laoukili J, 2005). Les cèl·lules sense CENP-F mostren defectes cromosòmics semblants 
a aquelles a les quals els manca FOXM1 (Laoukili J, 2005). De forma similar, FOXM1 activa 
gens els productes dels quals són essencials per al reclutament i muntatge del complex pro-
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teic de cinetocor. Entre aquestes s’hi troben Aurora B, Survivina i les proteïnes associades al 
centròmer (CENP: Centromere-Associated Proteins) CENP-A i CENP-B (Wonsey DR & Follet-
tie MT, 2005; Wang I, 2005).

 3.10. Paper de FOXM1 a la tumorigènesi.
 FOXM1 té un paper crític a la proliferació cel·lular, fet que suggereix que té un rol 
significant a la tumorigènesi. En primer lloc, s’ha vist amplificació del locus on es troba el 
seu gen en diferents càncers, com ara en càncer de cèrvix (Spirin KS, 1996), en càncer de 
mama (Heselmeyer K, 1997), carcinoma de nasofaringe (Singh et al, 2001) i carcinoma de 
cap i coll (Rodriguez S, 2005). En segon lloc, s’ha descrit sobreexpressió de FOXM1 en di-
ferents línies cel·lulars immortalitzades i també en alguns models murins de desenvolupa-
ment tumoral (Kim IM, 2006; Yoshida Y, 2007). I finalment, experiments d’anàlisi genètica a 
gran escala, han trobat expressió diferenciada de FOXM1 en diferents tipus de tumors sòlids 
(van der Boom J, 2003).
 En un estudi de l’expressió proteica realitzat en 204 mostres de tumors de mama 
humans, es va trobar que FOXM1 es trobava sobreexpressat en el teixits tumorals (Bektas 
N, 2008). També s’ha descrit que en 42 mostres de càncer gàstric es trobava sobreexpressió 
de FOXM1, tant a nivell proteic com d’mRNA (Zeng J, 2009). En un altre estudi realitzat en 
mostres de tumors gàstrics, es va correlacionar l’expressió de FOXM1 amb un mal pronòstic 
(Li Q, 2009). 
 Al cas del GBM, un estudi realitzat en 50 pacients va mostrar correlació entre la 
expressió de FOXM1 i el mal pronòstic (Liu M, 2006a).
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 3.11. L’eix FOXO/FOXM1
 Com s’ha mostrat als apartats anteriors, els factors de transcripció FOXO consti-
tueixen una família de proteïnes amb una clara funció de supressió tumoral, mentre que 
FOXM és una família de proteïnes que juguen un paper clau en la proliferació de les cèl·lules 
i en la tumorigènesi, fent l’efecte contrari a FOXO. A banda de l’antagonisme funcional, FOXO 
i FOXM1 constitueixen un eix transcripcional. Anàlisis de l’expressió del VEGF en cèl·lules 
de càncer de mama mostren com FoxO3a antagonitza la transcripció dependent de FoxM1 
de diferents maneres (Karadedou CT, 2012). La primera és a través del desplaçament direc-
te de FoxM1 del FHRE dels seus gens diana, desplaçament provocat per la proteïna FoxO3a 
activa. Una altra manera és a través de la repressió transcripcional directa, ja que FoxM1 és 
ell mateix una diana transcripcional de FoxO3a. Finalment, FoxO3a té la capacitat de reclu-
tar proteïnes remodeladores de la cromatina, incloent-hi les deacetilases de les histones 
(HDAC), les quals promouen la condensació de la cromatina i limiten la unió dels factors de 
transcripció, FoxM1 inclòs.
 Aquesta repressió de FoxM1 induïda per la proteïna FoxO3a activa resulta impor-
tant per al control de mecanismes implicats en l’inici dels tumors, la resistència als tracta-
ments i la reparació del dany al DNA (Delpuech O, 2007).

3.12. FOXO i càncer. La reactivació de l’eix FOXO/FOXM1 com a estratègia te-
rapèutica.

Els factors de transcripció FOXO es troben involucrats en un gran nombre de fun-
cions cel·lulars, i estan estretament relacionat amb al cicle cel·lular i la apoptosi, processos 
que són crucials per a la tumorigènesi. És un node important per a la xarxa de senyalització 
cel·lular, activant o inhibint per tant vies que afecten en última instància a la seva funció. Així 
doncs, les proteïnes FOXO són un dels efectors dels tractaments contra el càncer i un dels 
paradigmes emergents de les teràpies antitumorals (Yang J & Hung M, 2009).

L’activitat supressora de tumors de FOXO, al contrari que en altres proteïnes su-
pressores tumorals, no es perden degut a mutacions, sinó que es deu sobretot a alteracions 
post-traduccionals. D’aquesta manera, tot i que FOXO es troba inactiu en molts tumors, 
el gen i la proteïna hi són presents, i es poden reactivar, i les teràpies que aconsegueixen 
aquesta reactivació poden resultar efectives (Dansen TB & Burgering BM, 2008). En dife-
rents estudis s’ha descrit com la reactivació indirecta de FOXO3a amb Taxol en càncer de 
mama i amb el pan-inhibidor de kinases KP372-1 (Sunters A, 2003, Sunters A, 2006) en leu-
cèmia mieloide aguda (Zeng Z, 2006), produeix efectes beneficiosos. També en cèl·lules de 
càncer de colon, s’ha demostrat que l’agent quimioterapeutic cisplatí activa FOXO3a a través 
de la seva desfosforilació i translocació cap al nucli, induint apoptosi a les cèl·lules sensi-
bles al tractament (Fernández de Mattos S, 2008). FOXO3a també resulta important en la 
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apoptosi produïda per l’RTKI Imatinib en línies cel·lulars de leucèmia mieloide crònica que 
expressen la proteïna BCR-ABL (Fernàndez de Mattos S, 2004; Essafi A, 2005). En aquestes 
cèl·lules, FOXO3a es troba fosforilat de forma constitutiva, i la inhibició de BCR-ABL produï-
da per imatinib indueix l’activitat transcripcional de FOXO3a i per tant, l’apoptosi mediada 
per Bim (Myatt SS, 2007).

L’activació del receptor EGF, a través de la seva senyalització “downstream” per Akt 
fosforila FOXO3a i l’inhibeix. El bloqueig de l’EGFR a través de molècules petites inhibidores 
o a través d’anticossos és una valuosa estratègia terapèutica en càncer de mama (Krool, J 
2007) , ronyó , pròstata, ovari i carcinomes pulmonars no microcítics,  i s’han realitzats dife-
rents assajos amb aquests tractaments, sols o en combinació (Reid AL, 2007).
La reactivació de FOXO en les cèl·lules tumorals es pot portar a terme inhibint les proteïnes 
que provoquen la seva fosforilació i, per tant la pèrdua de la seva funció, però també es pot 
reactivar impedint la seva sortida del nucli. En aquest cas els agents inhibidors de la ma-
quinària d’export nuclear han demostrat ser efectius, com els derivats semi-sintètics de la 
Leptomicina B, que inhibeixen CRM1 (Mutka SC, 2009), o els coneguts com a SINE (Selective 
Inhibitors of Nuclear Export) que actuen sobre CRM1 i sobre XPO1 (Parikh K, 2014). Aquests 
últims ja s’han provat en assajos clínics en pacients de tumors sòlids, com càncer de mama o 
còlon, i hematològics, com limfoma de cèl·lules del mantell (Parikh K, 2014).
 Així doncs, es tenen nombroses evidències que l’activació de FOXO a través de 
la posada en marxa de mecanismes d’arrest del cicle cel·lular i mort cel·lular activant els 
gens necessaris, fa de mediador de la resposta a diferents agents quimioterapèutics (HO KK, 
2012; Krol J, 2007). És d’igual importància el fet que els factors de transcripció FOXO anta-
gonitzin la funció de FoxM1, la qual porta a l’expressió de gens essencials per a la prolifera-
ció cel·lular, la supervivència i la reparació del dany al DNA. En molts tipus de tumors i en 
cèl·lules tumorals resistents als tractaments, freqüentment es troba FoxM1 sobreexpressat 
i activat mentre que FoxO3a es troba reprimit. Aleshores té lògica pensar que apuntar cap 
aquest eix FOXO-FOXM constitueix una estratègia terapèutica prou atractiva per al tracta-
ment del càncer, i més en un tipus de càncer tan agressiu i de mal pronòstic com el glio-
blastoma multiforme. En aquest sentit ja s’han explorat diferents vies d’atacar la modulació 
d’aquest eix, activant les proteïnes FOXO i reprimint FOXM1. Per aconseguir aquest objectiu 
es disposa d’una sèrie de fàrmacs convencionals que activen FOXO o reprimeixen FOXM1, 
i alguns fàrmacs més nous, com el compost tiazòlic tiostrepton, que s’uneix directament a 
FOXM1 i evita la seva interacció amb els promotors dels seus gens  diana (Gartel AL, 2011). 
 Per tal d’aconseguir una modulació adient d’aquest eix FOXO-FOXM, cal explorar 
les possibilitats que ofereixen les diferents combinacions d’agents quimioterapèutics, tant 
convencionals com els més nous i, a més, indagar en possibles nous usos com a agents anti-
tumorals de fàrmacs emprats tradicionalment amb altres finalitats, com per exemple, l’an-
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tipsicòtic trifluoperazina.
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4. Motilitat i Invasió de les cèl·lules tumorals.

 Com s’ha vist anteriorment, els gliomes són tumors altament infiltrants i invasius, 
característiques que els converteixen en tumors molt agressius amb molt mal pronòstic. 
L’arquitectura cel·lular es troba regulada per diferents senyals extracel·lulars de manera 
que es canvia el citoesquelet i el comportament de la cèl·lula. Aquests processos es troben 
facilitats principalment pel citoesquelet d’actina, el qual consisteix en actina polimeritzada, 
també coneguda com actina filamentosa (F-actina), i una gran quantitat de proteïnes d’unió 
a l’actina que en regulen la polimerització. La motilitat cel·lular es pot definir com el mo-
viment de les cèl·lules en dues dimensions i ha estat ben estudiat usant models in vitro de 
superfícies en 2D (Friedl P & Wolf, K 2010; Ridley et al, 2003), mostrant que la motilitat és 
un procés cíclic i amb diverses passes:

1. Generació de polaritat cel·lular al llarg de l’eix de moviment “davant-darrera”.
2. Extensió de protusions cel·lulars en la direcció del moviment.
3. Estabilització d’aquestes protusions per unions cèl·lula-matriu.
4. Contracció de la cèl·lula mediada per actomiosina la qual genera la força ne-

cessària per al moviment.
5. Desmuntatge de les adhesions cel·lulars al darrere del front d’avanç.

Aquests esdeveniments cel·lulars que donen a la cèl·lula la capacitat de moure´s, es 
troben sota el control de les proteïnes RhoGTPases RhoA, Rac i Cdc42. Durant la migració, 
les cèl·lules tumorals en primer lloc es polaritzen per la localització asimètrica de Rac i 
Cdc42 actives al front d’avanç. Aquestes indueixen la formació de protusions com fil·lopodis 
o lamelipodis i la polimerització d’actina al front. Les protusions formades s’adhereixen a 
la matriu extracel·lular, i les metal·loproteïnases de matriu són reclutades als llocs d’unió 
per a la digestió de les barreres de la matriu. Després d’això, RhoA serà activada a la part 
posterior de la cèl·lula induint contracció de l’actomiosina per tal de generar tensió bipolar 
al cos cel·lular. Aquesta generació de força juntament amb la dissolució de la adhesió a la 
“cua” porta finalment a la translocació del cos cel·lular al llarg de l’eix del moviment (Wolf K, 
2006). La figura IN4.1 mostra un esquema general de la motilitat cel·lular.

 Amb la capacitat de moure’s, les cèl·lules tumorals poden envair el teixit que l’en-
volta. S’han descrit dos tipus diferents d’invasió, la mesenquimal i l’ameboïdal. En alguns 
casos, com en cèl·lules de melanoma, s’ha demostrat la capacitat d’intercanvi entre els dos 
tipus d’invasió després del bloqueig de vies de senyalització crítiques en alguna d’elles (Sa-
hai E, 2003). El tipus d’invasió mesenquimal, es dona generalment en tumors epitelials, 
els quals es troben normalment estretament units a les cèl·lules veïnes i a les membranes 
basals a través d’unions adherents, desmosomes i hemi-desmosomes (Chaffer CL, 2011). 
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Aquest mode d’invasió requereix que les cèl·lules tumorals perdin les adhesions cèl·lu-
la-cèl·lula i es separin de les altres cèl·lules, seguit de la degradació proteolítica de la matriu 
extracel·lular que envolta el front d’avanç. Aquestes alteracions es troben mediades per l’ex-
pressió aberrant d’alguns factors de transcripció com TWIST1/2 i SNAIL1/2 (Yang J, 2008). 
Les unions cèl·lula-cèl·lula es troben regulades per un tipus de proteïna transmembrana 
anomenades cadherines. La dimerització del domini extracel·lular de les cadherines, adhe-
reix unes cèl·lules amb les altres. En el guany d’invasivitat de les cèl·lules tumorals diferents 
membres de la família de les integrines es desregulen i inicien una senyalització intracel·lu-
lar que facilita la invasió (Maschler S, 2005; Serrano I, 2013). Llavors es produeix la degra-
dació proteolítica de la matriu extracel·lular, procés que es basa en l’activitat d’una família 
de proteases anomenades Metal·loproteïnases de matriu (Deryugina EI, 2006). Aquestes 
romanen inactives fins que altres proteases trenquen el seu domini auto-inhibitori i un cop 
activades degraden les proteïnes de la matriu extracel·lular (Lubbe WJ, 2006;  Poincloux R, 
2009).

En el tipus ameboïdal d’invasió les cèl·lules només tenen adhesions febles amb la ma-
triu extracel·lular que les envolta. Com a resultat d’això, les cèl·lules tenen tendència a tenir 
una morfologia arrodonida. Les cèl·lules arrodonides migren a traves de la matriu extra-
cel·lular variant la forma i introduint-se als “forats” de la matriu. Al contrari que a la inva-
sió mesenquimal, no hi ha implicada senyalització extracel·lular ni factors de transcripció, 
sinó que depèn únicament de l’estat d’activació de RhoA i Rac. S’ha descrit en cèl·lules de 
melanoma que la supressió de Rac a través de DOCK3 (Rac guanine nucleotide Exchange fac-
tor) promou l’invasió ameboïdal (Sanz-Moreno V, 2008), mentre que la inhibició de l’efector 
“downstream” de RhoA, ROCK promou la invasió mesenquimal (Sahai E, 2003). Durant la in-
vasió ameboïdal la força mecànica que empeny el cos cel·lular es proporciona principalment 
per la contracció de la actomiosina. S’ha suggerit que aquesta força mecànica és suficient 
per a deformar la matriu extracel·lular, ja que en cèl·lules amb aquest tipus d’invasió, s’ha 
vist que les metal·loproteïnases de matriu són prescindibles (Lara-Pezzi E, 2001, Sanz-Mo-
reno V, 2008).

4.1. La família de les Rho GTPases.
Les Rho GTPases pertanyen a la superfamília Ras de proteïnes G petites, altament con-

servada als eucariotes. Hi ha identificats 20 gens que codifiquen per als diferents membres 
de la familia, tot i que la majoria de la recerca s’ha fet en 3 sub-families: Rho (RhoA, B i 
C), Rac (Rac1, 2 i 3) i Cdc42 (Cdc42, RhoJ i RhoQ). Aquestes proteïnes actuen com a inte-
rruptors moleculars regulant moltes respostes cel·lulars, encara que principalment sobre el 
control del citoesquelet. La seva activitat es controla a través de la unió dels nucleòtids GTP 
o GDP, estant actives amb la unió del GTP i inactives amb el GDP. Tot i referir-nos a elles com 
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a GTPases es necessita la interacció amb un factor d’intercanvi de nucleòtids de guanina 
(GEF: Guanine Exchange Factors) o bé amb proteïnes activadores de l’activitat GTPasa (GAP: 
GTPase Activating Proteins) per tal de ciclar entre la conformació activa i la inactiva (Hall A, 
1998).

Aquestes proteïnes també es regulen per la seva localització subcel·lular. La majoria 
d’elles requereixen d’interacció amb la membrana cel·lular per a portar a terme les seves 
funcions. Això es controla a través de modificacions post-traduccionals com la farnesilació 
o la geranil-geranilació a través farnesil transferases o geranilgeraniltransferases. Aquestes 
modificacions permeten que la GTPasa s’insereixi a la membrana.

Com s’ha comentat anteriorment aquestes proteïnes regulen multitud de processos 
cel·lulars entre els que s’ha de destacar el control de la progressió del cicle cel·lular (Olson 
MF, 1995; Villalonga P & Ridley AJ, 2006) i la regulació del citoesquelet d’actina, regulant 
RhoA la formació de fibres d’estrès, Rac indueix la polimerització d’actina per a la formació 
de lamelipodis i ondulacions de membrana i Cdc42 promou l’acoblament d’actina als fil·lo-
podis (Ridley AJ, 1992a, Ridley AJ, 1992b).

4.2. La sub-familia RhoA
Els tres membres d’aquesta sub-família, RhoA, B i C, presenten una homologia elevada 

en les seves seqüències tot i que sembla que tenen funcions diferents no redundants (Whe-
eler AP, 2004). El control de l’actina filamentosa s’assoleix a través de la unió de les RhoG-
TPases actives als seus efectors. RhoA activa la seva proteïna efectora ROCK, que contribueix 
a l’augment dels filaments d’actina a través de la fosforilació i inactivació de la cofilina, ge-
nerant les fibres d’estrès. També les trobem implicades en la regulació de les adhesions 
cel·lulars. Al mateix temps, RhoA activa la proteïna ARHGAP2 que inhibeix l’activitat de Rac 
(Parri M, 2010).

4.3. La família Rac.
Aquesta subfamília està composada per tres membres, Rac1, Rac2 i Rac3. Rac1 controla 

la polimerització d’actina per a la formació de lamelipodis i la migració cel·lular a través 
de l’activació de WAVE. Rac3 no es requereix per a la formació dels lamelipodis, tot i que la 
seva depleció inhibeix la invasió de les cèl·lules a través d’una matriu tridimensional (Had-
jo-Mlasinovic A, 2007; Baugher PJ, 2005). Rac2 només s’expressa en llinatges cel·lulars he-
matopoiètics.

S’ha vist que les funcions de Rac i Rho són antagonistes en una gran varietat de con-
texts, i això actua com a separador de la seva activitat a la cèl·lula. D’aquesta manera, Rac1 
activa la proteïna WAVE2 que s’encarrega d´inhibir l’activitat de RhoA (Parri M, 2010).
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4.4. La família Cdc42.
Cdc42 i les altres proteïnes de la seva família, RhoJ i RhoQ son capaces d’activar la 

polimerització d’actina (Abe T, 2003; Takenawa T, 2001; Takenawa T, 2007). Quan la pro-
teïna Cdc42 unida a GTP s’uneix a PIP2 a la membrana cel·lular recluta a la proteïna WASP 
(Wiskott Aldrich Syndrome Protein) i canvia la seva conformació, que permet l’activació de 
N-WASP (Takenawa T, 2001), i el subseqüent reclutament del complex ARP2/3 que porta a 
la polimerització d’actina a la perifèria cel·lular (Svitkina TM, 2003). Les kinases activades 
per p21 (PAK: p21 Activated Kinase) són un altre grup de proteïnes efectores de Cdc42 que 
porten a la dissolució de les fibres d’estrès. La figura IN4.1 mostra de forma esquemàtica la 
regulació de les RhoGTPases i la seva implicació en la motilitat cel·lular.

4.5. La subfamília Rnd.
Com s’ha vist en l’apartat anterior les RhoGTPases tenen una activitat GTPasa intrín-

seca que hidrolitza el GTP a GDP. Les proteïnes de la subfamília Rnd, són atípiques, ja que 
manquen d’activitat GTPasa intrínseca, cosa que porta a que estiguin sempre en la seva 
forma activa (Foster R, 1996).

Dins aquesta subfamília s’hi troba la proteïna Rnd3 o RhoE, identificada l’any 1996 
i que mostrava característiques diferents de les RhoGTPases conegudes (Foster R, 1996). 
RhoE no té activitat GTPasa i no respon a RhoGAP (Colby WW, 1986). 

La funció més ben caracteritzada de RhoE és la d’antagonitzar la funció de RhoA, provo-
cant el desmuntatge de les fibres d’estrès, raó per la qual es relaciona RhoE amb la migració 
i invasió tumorals. No obstant, en molts estudis s’implica aquesta funció de RhoE com a de-
pendent del tipus cel·lular. Per exemple, en cèl·lules de melanoma la sobreregulació de RhoE 
promou la migració i invasió reduint l’activitat de RhoA/ROCK (Klein RM, 2009), mentre 
que la disminució de la seva expressió s’associa amb fenotips agressius en càncer colorectal 
i Carcinoma hepatocel·lular (Zhou J, 2013; Ma W, 2013; Belgiovine C, 2010). 

A banda de la regulació de la motilitat, RhoE també pot modular la supervivència cel·lu-
lar i l’apoptosi. La depleció de RhoE promou l’apoptosi en resposta a dany al DNA induït per 
agents genotòxic o per radiació ultraviolada (UVB) (Boswell SA, 2007; Ongusaha PP, 2006).

Donat que RhoE es troba sempre en la seva forma activa, la seva regulació s’ha de fer 
a través d’altres mecanismes. Un és la regulació de la seva expressió, a través de múltiples 
estímuls i condicions. En aquest sentit, la radiació ultraviolada i els agents genotòxics pro-
mouen l’expressió de RhoE (Shurin GV, 2008; Boswell SA, 2007). Altres estímuls que aug-
menten l’expressió de RhoE  són NF-kB en cèl·lules de càncer de pròstata (Nadiminty N, 
2010), B-Raf en melanoma (Klein RM, 2008) i mTOR en astrocitomes de cèl·lules gegant 
subependimals (Tyburczy ME, 2010). La sobreexpressió de RhoE és un marcador de super-
vivència en alguns tipus de càncer, com el de pulmó de cèl·lules no petites (Zhang C, 2007) i 
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es correlaciona amb la profunditat de la invasió de les cèl·lules de càncer colorectal (Zhou J, 
2013). Contrastant amb això també es redueix l’expressió de RhoE en altres tipus tumorals 
a través de diferents mecanismes. En càncer de pròstata MIC-1 indueix la reducció en l’ex-
pressió de RhoE (Liu T, 2003), i en cèl·lules de càncer gàstric es redueix la seva expressió per 
desacetilació de les histones (Chen J, 2011).

A banda del control transcripcional, la funció de RhoE es regula a través de fosforilació, 
cosa que controla la seva localització i la seva estabilitat (Riento K, 2005; Madigan JP, 2009). 
ROCK1 i PKC-a fosforilen RhoE en diferents residus, cosa que provoca la seva translocació 
de la membrana plasmàtica al citosol i en bloqueja la degradació mediada pel proteasoma 
(Madigan JP, 2009).
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 De forma conjunta, al començament d’aquesta tesi doctoral, els objectius eren la 
dissecció i anàlisi en profunditat dels efectes moleculars de la inhibició de l’EGFR en línies 
cel·lulars de glioma, i la implicació dels factors de transcripció FOXO3a i FOXM1 en la res-
posta a aquest tractament. A més, es va voler analitzar l’efecte sobre la motilitat i la invasió 
cel·lular, tret característic dels gliomes. D’aquesta manera, aquests objectius generals s’han 
concretat en uns objectius específics:

1. Valorar els efectes de la inhibició de l’EGFR sobre el creixement cel·lular 
d’un panell de línies cel·lulars de glioma humà.

2. Determinar els efectes sobre la morfologia, al motilitat i la invasió que 
té l’erlotinib, i valorar el paper de les RhoGTPases en la mediació de la 
resposta a aquest agent inhibidor. 

3. Analitzar el paper que exerceixen FOXO/FOXM en la resposta a erlotinib.

4. Valorar possibles alternatives per a la modulació de la resposta cel·lular 
a través de FOXO/FOXM amb la combinació d’erlotinib i altres drogues 
inhibidores.
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1.  CULTIUS CEL·LULARS

  1.1. Línies Cel·lulars de Glioma. Característiques.

En el transcurs de la realització d’aquest treball s’han utilitzat diferents línies cel·lulars 
establertes de Glioblastoma Multiforme humà. 

Procedents de l’institut de Recerca de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron de 
Barcelona i cedides pel Dr. Joan Seoane, es van utilitzar les línies LN229, T98G, U373MG, 
U87MG, , Hs683, i U251.  La línia U87MG-ΔEGFRvIII va ser cedida per la Dra. Isabel Martí-
nez-Lacaci, de l’Hospital Universitari Vírgen de la Arixaca de Múrcia. Es va utilitzar, a més, 
la línia SK-MG-3 procedent del Rigshospitalet d’Oslo (Noruega) i cedida pel Dr. Hans Skov-
gaard.
 La línia LN229 va ser establerta l’any 1979 i prové d’una pacient de 60 anys 
d’edat i de raça blanca, d’una mostra extreta del còrtex parieto-occipital frontal dret. Són 
cèl·lules adherents de morfologia Epitelial, i que exhibeixen una mutació a p53 (TP53) al 
codó 98 (CCT[Pro]èCTT[Leu]), i PTEN wild-type. (Ishii N, 1999).
 Les cèl·lules de la línia T98G són adherents i de morfologia fibroblàstica, derivades 
d’un pacient de 61 anys d’ètnia caucàsica (Stein GH, 1979). En aquestes cèl·lules, a nivell 
molecular trobem mutada la proteïna p53 i hipermetilació del promotor de MGMT.
 Es va utilitzar també la línia U373MG, derivada d’un glioblastoma astrocitoma 
Humà i amb morfologia epitelial. Aquesta morfologia sol ser estrellada, la forma típica dels 
astròcits (Westermark B, 1973).

Es van utilitzar també cèl·lules de la línia U251, derivades també de glioblastoma 
astrocitoma i que presenten una morfologia i característiques semblants a les U373MG.

La línia Hs683 deriva d’un pacient de raça caucàsica de 76 anys d’edat i amb GBM. 
La mostra va ser extreta del lòbul Temporal dret, i les cèl·lules en cultiu són adherents i amb 
morfologia Fibroblàstica (Owens RB, 1976).

La línia U87MG, establerta l’any 1966, deriva d’una pacient amb glioblastoma 
multiforme, de 44 anys i de raça caucàsica (Beckman G., 1971) . Aquestes cèl·lules es ca-
raceritzen pel seu creixement en forma epitelial i en la formació de clústers que s’unexien 
entre ells formant xarxes. Posseeixen una proteïna p53 wild-type.

La línia cel·lular derivada de la U87MG, la U87MG-ΔEGFRvIII, es va establir amb 
una transfecció estable amb un vector que expressa una variant del receptor de l’EGF  amb 
una deleció de l’exó 2 al 7 que és constitutivament activa, anomenada Δ2-7EGFR o EGFRvIII.

Finalment, també es va utilitzar la línia SK-MG-3. Aquesta és una línia cel·lular 
derivada d’un Astrocitoma que presenta un nombre elevat de receptor d’EGF, i que el gen 
d’aquest receptor amplificat i sobreexpressat.
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Totes les línies cel·lulars van ser cultivades sota les mateixes condicions de tempe-
ratura, 37ºC i en atmosfera amb 5% de CO2. El medi de cultiu utilitzat va ser el Dulbecco’s 
Modified Eagle Medium (DMEM) [4500 mg glucosa/L, 110 mg de Piruvat Sòdic, L-Glutami-
na], suplementat amb, 10% de Sèrum Fetal Boví inactivat (FBSi) i Penicil·lina/Estreptomici-
na  0’5% (Sigma Aldrich, St. Louis, CO, USA).

1.2. Criopreservació.

De les cèl·lules que es tenen en creixement, ja siguin línies cel·lulars o cultius pri-
maris se n’han de fer estocs per a conservar-les i per a futurs experiments.

Els estocs de les línies cel·lulars es fan a partir de plaques de cultius de 100mm o 
flascons de 75mm2, en ambdós casos quan es té el cultiu en confluència i en fase exponencial 
de creixement.

1. Es descarta el medi de cultiu per aspiració amb una bomba de buit i un 
aspirador estèril. Es fan dos rentats amb PBSw/o Ca2+Mg+1X i igualment es 
descarta per aspiració.

2. S’afegeix 1ml de Tripsina/EDTA (Sigma Aldrich, St. Louis, CO, USA) i s’in-
cuba la placa a l’incubador a 37ºC i 5% de CO2 durant uns minuts. Passat 
aquest temps es comprova observant al microscopi que les cèl·lules es 
troben desenganxades de la superfície de la placa, en suspensió.

3. Es posen 4ml de DMEM complet a la placa per a ressuspendre completa-
ment les cèl·lules, pipetejant de forma suau per tal  de trencar els agre-
gats de cèl·lules que s’hagin pogut formar i aconseguir una suspensió 
cel·lular homogènia.

4. Amb una cambra de Neubauer es fa un recompte del número de cèl·lules 
total.

5. Es posa tot el volum de suspensió cel·lular en un tub falcon de 15ml i es 
centrifuga durant 5 minuts a 1200 rpm.

6. S’aspira el sobrenedant i es ressuspèn el pèl·let cel·lular amb medi de 
congelació (90% FBSi + 10% DMSO), cuidant de que ens quedin aproxi-
madament entre 500.000 i 1.000.000 de cèl·lules/vial.

7. Es reparteix 1ml d’aquesta suspensió per cada vial de congelació.
8. Els vials es posen a un crio-contenidor amb isopropanol tipus Nalge-

ne®Mr.Frosty, i aquest al congelador de -80ºC. El crio-contenidor ens aju-
darà a disminuir progressivament la temperatura de les cèl·lules, 1ºC/
minut.
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9. Passats uns dies es transfereixen els vials amb les cèl·lules congelades a 
un tanc amb Nitrogen líquid.

1.3. Descongelació.

Les cèl·lules congelades en Nitrogen líquid ens permeten poder disposar d’elles en 
el moment convenient, havent-les de descongelar adequadament.

1. Temperar el DMEM complet, i repartir-ne 5ml en tubs falcon de 15ml, un 
per a cada vial que s’hagi de descongelar.

2. Amb l’ajuda d’aquest medi temperat anem descongelant les cèl·lules i 
ressuspenent-les al medi.

3. Es centrifuguen els tubs durant 5 minuts a 1200rpm per eliminar el 
DMSO. Es descarta el sobrenedant.

4. Es ressuspèn el pèl·let amb 5ml, es plaqueja en una placa de 60mm i es 
posa a l’incubador.

1.4. Manteniment  en cultiu de les línies cel·lulars.

Els cultius cel·lulars s’han mantenir de manera que no arribin a la confluència de 
la placa i parin la seva multiplicació. A més, necessitarem un gran número de cèl·lules per 
a portar a terme els experiments. Així, segons el que es necessiti, es diluiran o s’expandiran 
les cèl·lules en un número més gran de plaques.

1. S’aspira el medi de cultiu amb un aspirador estèril i es fan 2 rentats amb 
PBSw/o Ca2+Mg+1X. Al cas de les línies U87MG i U87MG-ΔEGFRvIII es recomana 
fer només un rentat, ja que són cèl·lules que es desenganxen del substrat amb 
molta facilitat.

2. Es posa el volum necessari de Tripsina/EDTA segons la superfície de cada 
placa:

3. Es deixa a l’incubador durant uns minuts, fins que s’observen al microscopi 
les cèl·lules en suspensió.

4. Es ressuspenen en 4ml de DMEM complet, cuidant de que no quedin agregats 
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cel·lulars. En funció del que necessitem, repartirem la suspensió en un núme-
ro més gran de plaques o les plaquejarem més diluïdes.

5. S’incuben a 37ºC i amb 5% de CO2.

1.5. Control del Micoplasma.

El micoplasma (Mycoplasma) és un microorganisme paràsit intracel·lular que pot 
contaminar el cultiu i provocar alteracions al creixement de les cèl·lules, així com altera-
cions dels resultats obtinguts. Durant la realització d’aquest treball, s’han anat realitzant 
controls periòdics de micoplasma de tots els cultius. Es comprova la contaminació o no con-
taminació amb el kit de detecció de micoplasma MycoalertTM PLUS Mycoplasma Detection 
Kit (Lonza, Rockland, ME; USA).

Per a evitar les contaminacions amb aquest microorganisme, es va portar a terme 
profilaxi continuada dels cultius cel·lulars, suplementant el medi de cultiu amb Ciprofloxa-
cina (Solució stock 10mg/ml) (Sigma Aldrich, St. Louis, CO, USA) i amb PlasmocinTM (Invi-
voGen, San Diego, CA, USA) o MycoZapTM (Lonza, Colònia, Alemanya), en aquests dos casos 
usant les concentracions indicades per cada fabricant. Així mateix, després de cada ús, la 
cabina de bioseguretat de la sala de cultius cel·lulars, es ruixava amb MycoZapTMSpray (Lon-
za, Colònia, Alemanya) per a reforçar la prevenció.

1.6. Seguretat als cultius cel·lulars.

Totes les manipulacions de cultius cel·lulars es van fer en una cabina de Biosegu-
retat tipus II i seguint els protocols de Bioseguretat establerts pel comitè de Bioseguretat i 
el Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la UIB.

2. BIOLOGIA CEL·LULAR.

 2.1. Anàlisi de la Viabilitat Cel·lular.

 Es pot definir com la determinació de la quantitat de cèl·lules vives o mortes que hi 
ha en una mostra total. En la realització d’aquest treball, una de les claus és analitzar la via-
bilitat de les cèl·lules tumorals en reposta els tractaments aplicats. Les drogues utilitzades 
per al tractament de les cèl·lules es mostren a continuació:

Materials i Mètodes                                                                                                                                                                                                                                               



       65

  2.1.1. Comptatge Cel·lular.
 
 Es tripsinitzen i ressuspenen les cèl·lules en medi de cultiu, i d’aquesta suspensió 
cel·lular se n’agafen 10ml i es mesclen amb 10ml de Blau de Tripà (Sigma Aldrich, St. Louis, 
CO, USA). Dels 20ml resultants se’n posen 10 a una càmera de Neubauer i es conten les cèl-
lules vies, que no han inclòs el Blau de Tripà i es veuen refringents, i les mortes, que sí l’han 
inclòs i es veuen blaves. 

  2.1.2. “Cell Titer Assay”.

 Aquest assaig analitza el número de cèl·lules viables basant-se en la mesura de 
la quantitat d’ATP, el que representa la presència de cèl·lules metabòlicament actives. Es fa 
emprant el reactiu CellTiter-Glo® (Promega, Madison, WI;USA). 

1. Es planten les cèl·lules en plaques de 96 pous amb el fons transparent i els 
costats opacs (Costar®Corning Inc.,Corning, NY; USA), per poder fer la lectura 
al luminòmetre i que no hi hagi encreuament de lectures entre pous. Es plaqu-
egen 4000 cèl·lules/pou i es posen a l’incubador.

2. 24 hores després d’haver plantat les cèl·lules s’aspira el medi de cultiu i s’apli-
ca el medi amb el tractament corresponent. 

3. Al moment de fer les lectures,  s’aspira el contingut dels pous i es posen 25ml 
de medi fresc i 25ml del reactiu CellTiter-Glo® a cada un, produint la lisi de 
les cèl·lules i la generació del senyal luminescent proporcional a la quantitat 
d’ATP present.

4. Immediatament es procedeix  a fer la lectura de la luminiscència al luminòme-
tre SynergyMx (Biotek. Vinooski, VT; USA).

2.1.3. Construcció d’isobologrames.

 Els Isobologrames són representacions gràfiques en un eix de coordenades de do-
sis isofectives de dos o més fàrmacs. En cada un dels eixos es representa la dosi equivalent a 
la IC50 de cada un dels compostos estudiats (Da) i (Db). Aquests punts s’uneixen mitjançant 
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Drogues utilitzades Fabricant Concentració
Erlotinib Roche (Glostrup, Dinamarca) 10 mM

Trifluoperazina Sigma Aldrich (St. Louis, CO, USA) 10 mM

Psammaplisè A Cedit pel Dr. Jon Clardy 10 mM
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una línia recta, l’isòbol, que marca la línia de no interacció o d’additivitat. A continuació es 
representen  els valors de les concentracions usades en experiments de combinació amb els 
dos fàrmacs. Quan els dos fàrmacs no interaccionen, la representació de (da, db) es troba a 
sobre la recta. Quan la combinació és antagònica, aquesta es troba situada per sobre l’isòbol, 
i quan es tracta d’una combinació sinèrgica, la trobem representada per sota la recta (Veure 
Figura M1),

 Per a la realització dels isobolo-
grames d’aquesta tesi, es van realitzar 
tractaments de dosi-resposta per als dos 
fàrmacs de forma individual (erlotinib i 
trifluoperazina) i afegint una dosi fixa de 
trifluoperazina a la corba de dosi-respos-
ta d’erlotinib, i es va analitzar la viabilitat 
cel·lular amb CellTiterAssay (veure punt 
2.1.2). Les dades obtingudes van ser ana-
litzades amb el programa informàtic Gra-
phpadPrism 5.0. 

 2.2. Anàlisi de l’activació de les Caspases.

Aquest assaig quantifica l’activació de les Caspases 3 i 7 en resposta a tractaments. 
S’utilitza el reactiu Caspase-Glo® 3/7 Assay [Promega (Madison, WI; USA)], que provoca una 
lisi cel·lular seguida d’un clivellatge del substrat per les Caspases i la emissió de senyal lu-
minescent, produïda per Luciferasa. La luminiscència és proporcional a l’activitat de la Cas-
pasa-3.

1. Els passos que van des del cultiu cel·lular fins a la addició del reactiu, són 
iguals que al cas de l’assaig de viabilitat Cell-Titer Assay descrit a l’apartat 
2.1.2. En aquest cas però, de cada condició es fan 4 rèpliques, 2 pera l’assaig 
Caspasa, i 2 per a l’assaig de viabilitat, que servirà per a la normalització dels 
resultats.

2. Al moment de fer les lectures, s’aspira el medi de cultiu i es posen a cada pou 
25ml de medi fresc i  25ml del reactiu Caspase-Glo® 3/7 Assay.

3. S’incuba 30 minuts a temperatura ambient.
4. Es fa la lectura al luminòmetre.

Fà
rm

ac
 A

Fàrmac B Db

Da
(Da, Db)

(Da, Db)

(Da, Db)

Antagonisme

Sinèrgia

No interacció

Figura M1. Representació esquemàtica de la construcció d’un 
isobolograma.
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2.3.  Anàlisi de la morfologia cel·lular.

2.3.1. “Observació directa” per microscòpia.

S’observen les cèl·lules directament de la placa de cultius amb un microscopi de 
platina invertida Leica DM·IRB (Leica Microsystems. Wetzlar, Alemanya) i es prenen imatges 
amb la càmera digital Leica DFC 360FX (Leica Microsystems. Wetzlar, Alemanya) . Aquestes 
imatges es processen amb el programari informàtic de la pròpia càmera.

2.3.2. Tinció del Citoesquelet d’Actina.

Per a observar més detalladament la morfologia cel·lular es fa una tinció del Cito-
esquelet d’Actina. Aquesta es fa marcant l’Actina polimeritzada amb Fal·loïdina, una mico-
toxina que estabilitza els filaments d’Actina. Per a poder detectar el marcatge, la Fal·loïdina 
està unida a Tetrametilrodamina B Isotiocianat (TRITC), que emetrà la fluorescència. Aquest 
fluorocrom té el seu pic màxim d’excitació a 532nm i el pic d’emissió màxima a 518nm. 

Per aquest tipus d’assaig es segueix el següent protocol:

1. Es posen al fons dels pous de plaques de 6 pous cobreobjectes rodons estè-
rils, sobre els quals s’adheriran les cèl·lules.

2. Es planten les cèl·lules, unes 20.000 per pou.
3. Passades 24 hores s’apliquen els tractaments durant el temps que es reque-

reixi.
4. S’aspira el medi de cultiu i es fan dos rentats amb PBS1X, amb cura de fer-los 

suaument per no provocar que les cèl·lules es desenganxin.
5. Es fixen les cèl·lules als cobreobjectes emprant una solució de Formaldehid 

3’7% [Solució estoc de Formaldehid 36’5% (Sigma Aldrich, St. Louis, CO, 
USA)] en PBS1X durant 20 minuts a temperatura ambient.

6. Es decanta la solució de fixació i es fan dos rentats amb PBS1X.
7. Es permeabilitzen les cèl·lules amb una solució detergent: Tritó X-100 al 

0’1% en PBS1X durant 5 minuts a temperatura ambient.
8. S’aspira i decanta la solució de permeabilització i es fan dos rentats amb 

PBS1X.
9. Es prepara la solució de Fal·loïdina (Sigma-Aldrich, St Louis, MO;USA), en 

solució de permeabilització, fent una dilució 1:500 de l’estoc [concentració 
solució estoc Fal·loïdina 0’1mg/ml] i incubant els cobreobjectes durant 45 
minuts a 37ºC en atmosfera humida i sense presència de llum.
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10. Es fan rentats successius dels cobreobjectes amb PBS1X. Es tenyeixen els nu-
clis amb 4’,6-diamidino-2-phenylindole, DAPI (Invitrogen. Eugene, OR; USA), 
fent una dilució 1:1000 en solució de permeabilització [concentració solució 
stock DAPI, 10mM] i incubant-ho 10 minuts a temperatura ambient.

11. Es fan rentats successius amb PBS1X i es munten les preparacions sobre por-
taobjectes amb medi de muntatge per a preparacions fluoresecents, Fluore-
secent Mounting Media (Dako. Carpinteria, CA; USA).

12. Les cèl·lules tenyides s’analitzen amb el microscopi confocal Leica TCS SPE 
(Leica Microsystems, Wetzlar, Alemanya).

2.4. Estudi de la motilitat cel·lular.

Per tal d’avaluar la capacitat migratòria de les cèl·lules s’utilitza el mètode del 
“Wound Healing Assay” o dany a la monocapa.

Per a quantificar el moviment de les cèl·lules, es planten cèl·lules en una placa de 
forma que ocupin la superfície de la placa, és a dir, que estiguin confluents. Llavors amb un 
objecte, en aquest cas una punta groga de pipeta, es realitzen unes línies a sobre la monoca-
pa de cèl·lules, de punta a punta de la placa, encreuant-se entre elles, així es tenen punts de 
referència més fàcilment. Amb aquesta acció s’aconsegueix fer la ferida. Les cèl·lules aniran 
movent-se i migrant de forma que arribaran a ocupar de bell nou l’espai de la ferida, tan-
cant-la i reconstituint la monocapa. 

Quan s’aplica un determinat tractament a les cèl·lules, aquest assaig ens permet 
avaluar si afecta a la capacitat de les cèl·lules de migrar. Avaluant el número de cèl·lules que 
ocupen l’espai entre dos punts de referència a diferents temps, ens permet saber si aquest 
tractament afecta a la motilitat cel·lular.

1. Es plaquegen 300.000 cèl·lules i passades 4 hores es realitza la ferida a la 
monocapa.

2. Amb l’ajut d’una càmera digital Leica DFC 360FX  acoblada al microscopi ad-
quirim imatges de varis punts de referència, aquest serà el temps “0”.

3. Un cop agafades les imatges del T0 es posen les plaques a l’incubador i es 
tornen a agafar imatges dels mateixos punts de referència passades 16 hores.

4. En funció de la diferència de cèl·lules existents entre els punts de referència 
al control sense tractament i a les cèl·lules tractades podem quantificar la 
migració.
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2.5. Assaig d’Invasió en Matrigel: “Transwell Invasion Asssay”.

Aquest tipus d’assaig permet avaluar la capacitat que tenen les cèl·lules de migrar 
en un context tridimensional de l’espai i fer una quantificació de la capacitat d’invasió In 
vitro. 

Es realitza emprant els Transwells, que estan composats d’una membrana amb uns 
porus que permeten el pas de les cèl·lules. Aquesta membrana es troba bloquejada per un 
gel (matrigel) composat de matriu extracel·lular que imita la matriu típica que es troben les 
cèl·lules tumorals als processos d’invasió In Vivo. Les cèl·lules es planten a “sobre el matri-
gel” i s’aplica un agent quimiotàctic a l’altra costat de la membrana. La invasió es determina 
contant les cèl·lules que hagin travessat la membrana, arribant al compartiment amb una 
concentració més elevada d’agent quimotàctic. En el nostre cas es compara la disminució de 
la invasió amb l’aplicació del tractament respecte a les cèl·lules control.

1. Es descongelen i rehidraten les cambres de Matrigel, BD Matrigel Invasion 
Chambers (Beckton-Dickinson Biosciences. San Diego, CA; USA), seguint les 
instruccions del fabricant: s’afegeixen 500ml de DMEM sense FBSi ni P/S a 
l’interior de la cambra i s’incuba durant 2 hores a 37ºC.

2. Es prepara la suspensió cel·lular en DMEM suplementat amb 0’5% FBSi, de 
manera que es planten 25.000 cèl·lules per cambra amb un volum final de 
500ml. 

3. Al fons el pou on anirà la cambra es posa el medi amb l’agent quimiotàctic 
per a crear el gradient de factors de creixement, en aquest cas, 10% FBSi.

4. Es planten les cèl·lules a sobre del Matrigel i s’aplica el tractament a les cam-
bres desitjades.

5. S’incuben a 37ºC i 5% de CO2 durant 24 hores.
6. Es retira el medi de cultiu. 
7. Es fixen les cèl·lules en Formaldehid 4% en PBS durant 15 minuts a tempera-

tura ambient. La solució de fixació es posa a l’interior de la cambra d’invasió 
així com al fons del pou on estava aquesta (això es fa per fixar també les cèl-
lules que hagin migrat però que no s’han adherit bé a la membrana).

8. Es tenyeixen les cèl·lules amb una solució 0’5% de Cristall Violeta en 70% 
d’Etanol. Es posa solució de tinció tant a l’interior del Transwell com del pou, 
per tal de tenyir bé els dos costats de la membrana.

9. Es fan dos rentats amb aigua i es deixa assecar.
10. S’elimina la capa de Matrigel juntament amb les cèl·lules que no han migrat, 

amb un hisop estèril.
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11. S’escindeix la membrana del suport amb l’ajut d’un bisturí i es munta entre 
dos portaobjectes amb oli d’immersió.

12. Es conten les cèl·lules de 6 camps representatius de cada membrana, així 
com les que hi pugin haver al fons del pou.

3. BIOLOGIA MOLECULAR.

3.1. Anàlisi de Proteïnes.

L’anàlisi de Proteïnes ens permet avaluar l’estat d’activació o inhibició, així com 
quantificar l’expressió d’una determinada proteïna en un context determinat.

3.1.1. Cultiu Cel·lular i Extracció de Proteïnes.

El cultiu cel·lular es realitza de forma normal, en funció de la quantitat de proteïna 
que es vulgui aconseguir, es sembraran plaques més o menys grans. Quan el cultiu assoleix 
una confluència aproximada d’un 70-75% s’aplica el tractament durant el temps necessari, 
llavors es recullen les cèl·lules.

  
                             3.1.1.1 “Whole Cell Lysate”.

1. En un tub falcon del volum adient es recupera el medi de cultiu on s’ha fet la 
incubació.

2. Es fan dos rentats amb PBSw/o Ca2+Mg+1X.
3. Es tripsinitzen les cèl·lules durant uns minuts a l’incubador.
4. Es ressuspenen en medi complet i es recupera tot al falcon on hi ha el medi 

de la incubació.
5. Es centrifuga durant 5 minuts a 1200rpm.
6. El pèl·let cel·lular es ressuspèn  amb 1ml de PBS1X i es transfereix a un tub 

Eppendorf d’1’5ml.
7. Es fa una segona centrifugació per eliminar el PBS1X, en aquest cas a 

13000rpm durant 5 minuts.
8. Amb l’ajut de tampó de lisi (figura M2), es lisa el pèl·let, pipetejant amunt i 

avall per tal de desfer-lo i que la lisi sigui completa. Es pot ajudar vortejant 
una mica i incubant 5 minuts en gel per a permetre l’acció del tampó.

9. Es centrifuga el lisat durant 15 minuts a 14000rpm.
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10. El Sobrenedant es recupera i es transfereix a un nou tub, ja que és aquí on hi 
ha les proteïnes. El pèl·let, on hi ha la resta de fraccions cel·lulars es descarta.

   3.1.1.2. Fraccionament Nucli/Citolpasma.

 En aquest cas el que es volen tenir dos lisats proteics separats. En un es troben les 
proteïnes localitzades al Citoplasma i a l’altre les Nuclears. Això permet analitzar a més de 
l’expressió de les diferents proteïnes, la seva localització nuclear o citoplasmàtica. 

1. El cultiu cel·lular i el tractament amb drogues es realitza igual que al cas del 
lisat total de proteïnes.

2. Es preparen els reactius seguint les indicacions del fabricant del kit de frac-
cionament (Active Motif. Carlsbad, CA; USA), com es mostra a la figura M3:
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1. Tris 50mM ph 7.4 = 2,5 ml
     stock 1M

2 .NaCl 150mM = 1,875 ml
     stock 4M

3. EDTA 1mM = 100μl
     stock 0’5M

4. Triton X-100 1% = 5ml
     stock 10%

5. Inhibidors de proteases
     (Complete-Mini®)
     i fosfatases (Phospho-Stop® )
     [Roche. Mannheim; Alemanya]
     1 comprimit per 10 ml

6. H2O q.s.

TOTAL = 50 ml

Figura M2. Recepta de tampó de lisi per a la purifi-
cació de proteïnes.

PBS100X                       800μl

Inhibidors de Fosfatases   400μl

H2O destil·lada          6’8ml

TOTAL  8ml

PBS + Inhibidors de Fosfatases

Tampó Hipotònic 1X
 
Tampó Hipotònic 10X  50μl

H2O destil·lada 450μl

TOTAL    500μl

Tampó de lisi Complet
  
10mM DTT                                   5μl

Tampó de Lisi AM1               44’5μl

Còctel inhibidor de Proteases  0’5μl

TOTAL     50μl

Figura M3. Preparació dels reactius per al fraccionament cel·lular Nucli/Citoplasma.
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3. Es decanta el medi de la placa de cultiu i es fa un rentat amb 5ml PBS + Inhi-
bidor de Fosfatases fred. Es decanta i s’hi afegeixen els 3ml restants.

4. Es treuen les cèl·lules amb un raspador i es ressuspenen en el PBS, transfe-
rint la suspensió a un tub falcon de 15ml prèviament refredat.

5. Es centrifuga 5 minuts a 1200rpm a 4ºC.
6. Es descarta el sobrenedant.
7. El pèl·let cel·lular es ressuspèn en 500ml de Tampó hipotònic pipetejant 

amunt i avall. Es transfereix la solució a un tub refredat prèviament. S’incuba 
15 minuts en gel.

8. S’afegeixen 25ml de detergent, subministrat al propi kit, i es mescla vortejant.
9. Es centrifuga a 4ºC durant 30 segons a 14000rpm.
10. El sobrenedant que s’obté correspon a la fracció Citoplasmàtica, que es 

transfereix a un nou tub i es congela a -80ºC. El pèl·let restant, correspon a 
la fracció Nuclear.

11. Es ressuspèn el pèl·let Nuclear en 50ml de tampó de lisi complet pipetejant i 
vortejant 10 segons.

12. S’incuba durant 30 minuts en gel a sobre de l’agitador a 150rpm.
13. Es vorteja durant 30 segons i es centrifuga 10 minuts a 14000rpm i a 4ºC. El 

sobrenedant corresponent a la fracció Nuclear es transfereix a un tub prèvia-
ment refredat i es congela a -80ºC.

14. Quantificació de les proteïnes i preparació de les mostres.  

3.1.2. Quantificació del lisat proteic i preparació de les 
mostres.

Per determinar la concentració proteica de les mostres es fa servir la tècnica de 
Bradford (Bradford MM, 1976), basada en la unió de la proteïna al colorant Comassie Brilli-
ant Blue G250. L’absorbància d’aquest colorant es desplaça des dels 465nm fins als 595nm 
quan es troba unit a proteïna. L’absorbància de la mostra és directament proporcional a la 
quantitat de proteïna que hi ha a la mateixa.

1. Es prepara el reactiu de Bradford (referència.), 20% en H2O destil·lada.
2. En cubetes d’un sol ús per a espectrefotometria (referència) es reparteixen 

995ml de la solució de Bradford a les que es  necessitin per a les mostres.
3. Es prepara la solució de BSA per a la recta patró. S’utilitza com a blanc de lec-

tura la solució de Bradford, que serà el punt de referència amb concentració 
0mg/ml, i es fan concentracions creixents de BSA: 2, 4, 8, 16 i 32mg/ml a partir 
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d’una solució estoc de BSA d’1mg/ml. Per tenir les concentracions desitjades 
a cada cubeta es posen:

4. A les cubetes preparades per a les mostres, amb 995ml de solució de Brad-
ford, es posen 5ml de mostra a cada una. Es remou suaument amb l’ajut d’un 
vòrtex.

5. Es llegeix l’absorbància de cada cubeta a l’espectrefotòmetre (Amersham 
Biosciences. Amersham, UK). Es fa primer la recta patró, i el programari de 
l’aparell ja extrapola les concentracions de les mostres.

6. Es preparen les mostres es Sample Buffer 4X amb la quantitat de lisat ne-
cessària per a carregar 40mg de proteïna de cada mostra.  

3.1.3. Western Blotting.

Aquesta és la tècnica que permet observar els nivells o canvis d’estat d’una pro-
teïna específica. Es basa en les diferències de velocitat de migració que tenen les diferents 
proteïnes en una matriu d’acrilamida al sotmetre-la a un camp elèctric. Això permet sepa-
rar-les en funció de la seva càrrega/massa. Un cop separades a l’acrilamida es transfereixen 
a una membrana sintètica que permetrà la seva detecció amb anticossos específics contra 
la proteïna. 

 3.1.3.1. Electroforesi en gels de Poliacrilami-
da-SDS.

El primer pas de la tècnica de western blotting és la separació electroforètica de les 
proteïnes, utilitzant els gels de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE). Per a la preparació dels gels 
s’utilitza el sistema Mini-Protean III® (Bio-Rad. Hercules, CA; USA), on els gels polimeritzen 
entre dos vidres que mantenen una separació determinada entre ells. Aquests gels estan 
composats d’una fase o gel superior  concentrador i una fase o gel inferior o resolutiu.  El 
gel superior permet que les proteïnes arribin totes al mateix moment a la fase següent, el 
gel resolutiu, que les separarà en funció de la seva relació càrrega/massa. En funció del pes 
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Concentració final 
(mg/ml)

Volum Stock BSA 1mg/
ml

Volum solució Bradford 
20%

2 2ml 998ml

4 4ml 996ml

8 8ml 992ml

16 16ml 984ml

32 32ml 968ml
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molecular de les proteïnes que es vulguin estudiar es faran els gels resolutius amb una per-
centatge o un altre d’acrilamida-Bisacrilamida 30%.

1. Es preparen les mostres a analitzar en Tampó de càrrega 4X, carregant 40mg 
de proteïna per mostra. El volum de lisat dependrà de la seva concentració. 
El volum del tampó de càrrega és el volum de lisat dividit per 3. A la figura 
M4 es mostra la composició del tampó de càrrega i els càlculs de quantitat de 
lisat de proteïna i quantitat equivalent de tampó.

2. Es bullen les mostres a 100ºC durant 5 minuts per tal de desnaturalitzar les 
proteïnes. Mentre tant es renten els vidres amb etanol 70% i es munten als 
suports per a polimeritzar els gels i es comprova que no tenguin pèrdues.

3. Es prepara la solució del gel resolutiu del percentatge d’acrilamida (Ultra 
pure ProtoGel® [National Diagnostics, Hessle Hull, UK]) desitjat (a la figura 
M5 es mostra la composició del gel resolutiu en funció el percentatge d’acri-
lamida desitjat).

Figura M4. Components 
del tampó de càrrega per 
a electroforesi i prepara-
ció de les mostres protei-
ques per a SDS-PAGE.

Tampó de Càrrega 4x                                          

Tris HCl 50mM pH 6.8     2 ml                                
stock 1M

Glicerol 10%                      4 ml                        
stock 100%                                                                   

SDS 2’5%                             1 g
pols

β-Mercaptoetanol 5%   2 ml
stock 100%

Blau de Bromofenol q.s.

H2O q.s.

                  Mostres

      40 μg proteïna

  Tampó de càrrega 4x
                          (volum proteïna/3)

Materials i Mètodes                                                                                                                                                                                                                                               

Gel Resolutiu

15%         

12%      

10%  
  
8%      

7%        

H2O 

1 ml

2’1 ml

2’85 ml

3’5 ml

3’8 ml

5 ml

4 ml

3’2 ml

2’6 ml

2’3 ml

Acrilamida/Bisacrilamida 30%      1M Tris pH 8.8     SDS 10%     PSA 13%     TEMED 

3’8 ml

3’8 ml

3’8 ml

3’8 ml

3’8 ml

100μl

100μl

100μl

100μl

100μl

80μl

80μl

80μl

80μl

80μl

15μl

15μl

15μl

15μl

15μl

Figura M5. Preparació del gel resolutiu per a electroforesi de proteïnes segons el per-
centatge d’acrilamida desitjat.
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Es posen 7ml de la solució preparada entre els dos vidres i amb una pipeta 
Pasteur es posa aigua a sobre per tal d’anivellar el gel resultant i eliminar 
bombolles d’aire. 

4. Un cop polimeritzat s’elimina i s’asseca bé l’aigua i es prepara el gel concen-
trador (la figura M6 mostra la composició del gel concentrador).

Abans de que e gel concentrador polimeritzi s’ha de col·locar la pinta de plàs-
tic que servirà per a fer els pous on en carregaran les mostres.

5. Quan el gel concentrador es troba completament polimeritzat, es poden 
muntar els vidre amb els gels al suport que servirà per a posar-los a dins la 
cubeta on s’aplicarà el corrent elèctric.

6. S’omple la cubeta amb tampó d’electroforesi 1X. Aquest es prepara amb 
100ml del tampó 10X més 900ml d’Aigua destil·lada (figura M7: Tampó 
d’electroforesi 10X).

7. Amb la part interior plena de tampó (cobrint completament els vidres) i la 
exterior amb tampó suficient per a permetre el pas del corrent elèctric, es 

                                                                                                                                                                                                                                             Materials i Mètodes

Gel Concentrador (4%)

          5ml              10ml      15ml  20ml
      
Acrilamida-Bisacrilamida 30% 670μl     1’32ml        2ml           2’68ml

1M Tris pH 6.8   625μl     1’25ml          1’875ml 2’5ml

SDS 10%   50μl       100μl     150μl 200μl

H2O    3’63ml     7’33ml  10’9ml         14’66ml

PSA 13%   25μl          50μl       75μl             100μl
  
TEMED    10μl           20μl       30μl   40μl

Figura M6. Recepta del gel concentrador per a electroforesi de proteïnes.

Tampó d’Electroforesi 1L (10x)

Tris HCl 25mM pH 8.2             30’3g Tris

Glicina 0’192M              144g Glicina

SDS 0’1%                              10g
      

Figura M7. Components del tampó 
d’electroforesi.
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netegen els pous de l’acrilamida sobrant i es carreguen les mostres, i un pou 
amb 5ml de marcador de pes molecular de proteïnes Full-Range Rainbow (GE 
Healthcare life sciences. Buckinghamshire, UK).

8. S’aplica el corrent elèctric, 90V als principi, de manera que totes les mostres 
es concentrin al final del gel concentrador i comencin a separar-se alhora. 
Un cop es veu com es comencen a separar les bandes del marcador s’apuja el 
voltatge fins a 120V i es manté durant uns 90 minuts, fins que es veu el color 
blau del tampó de càrrega arribar fins al límit inferior del gel.

 3.1.3.2. Transferència de les proteïnes a membra-
nes de PVDF.

Quan s’han desmuntat els vidres amb els gels de poliacrilamida dels suports s’han 
de transferir les membranes a un suport físic, com les membranes de Polifluorur de Vinili-
dè (PVDF). Això s’aconsegueix també aplicant un voltatge a sobre els gels que aconseguirà 
aquesta transferència a les membranes de PVDF (Millipore. Bellerica, MA; USA).

1. Primer es retallen les membranes del tamany adient i s’activen submer-
gint-les en Metanol durant uns minuts i equilibrant-les amb tampó de trans-
ferència 1X (es prepara posant 100ml de tampó 10X, 200ml de metanol i 
700ml d’aigua. La composició del tampó de transferència 10X es mostra a la 
figura M8).

2. La transferència es fa amb un sistema de transferència específic, Trans-Blot®-

TurboTM Transfer System (Bio-Rad. Hercules, CA; USA). Es munten els gels en 
contacte amb les membranes de PVDF (Millipore, Bellerica, MA;USA), de ma-

Materials i Mètodes                                                                                                                                                                                                                                               

Figura M8. Components del tampó de transferència.

Tampó de Transferència 1L (10x)

Tris HCl 25mM pH 8.2             30’3g Tris

Glicina 0’192M              144g Glicina

Tampó 1x afegir 20% Metanol
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nera que el gel quedi al costat del pol negatiu i la membrana al pol positiu, 
així l’aplicació del corrent elèctric farà que les proteïnes es desplacin a la 
membrana. A més, a cada costat, en contacte amb el gel i la membrana es po-
sen dos rectangles de paper Whatman empapats en tampó de transferència. 
A la figura M9 es mostra una representació esquemàtica del muntatge de la 
transferència.

3. S’escull el programa adient per a cada cas (l’estàndard són 30 minuts a 25 
Volts i 0,1 Ampers)  i es transfereixen les proteïnes.

 
3.1.3.3. Immunodetecció de les proteïnes.

Un cop transferides les proteïnes a les membranes de PVDF es pot detectar la pro-
teïna d’interès, abans però s’han de fer uns passos.

1. Quan s’ha tret la membrana del cassette de transferència amb les proteïnes 
ja transferides s’hi fan dos rentats de 5 minuts amb TBS-T 1X (es prepara 
afegint 50ml de TBS 20X a 945ml d’aigua destil·lada i 5ml de Tween-20 10%. 
La composició del TBS 20X s mostra a la figura M10).

                                                                                                                                                                                                                                             Materials i Mètodes

Figura M9. Esquema del muntatge de la trans-
ferència del gel de poliacrilamida a la membra-
na de PVDF.

P
A
P
E
R     

W
H
A
T
M
A
N

P
A
P
E
R     

W
H
A
T
M
A
N

         

P
V
D
F

P
A
P
E
R     

W
H
A
T
M
A
N

P
A
P
E
R     

W
H
A
T
M
A
N

TBS                                                 1L (20X)

Tris HCl 20mM ph7.5   48’45g Tris Base (0’4M)

NaCl 150mM                 175’32g NaCl (3M)

 Ajustar el pH a 7.5 amb HCl concentrat

Figura M10. Recepta per a la preparació del TBS 20X.
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2. Es prepara la solució de bloqueig, amb llet en pols desnatada 5% dissolta en 
TBST-T. El bloqueig es deixarà actuar durant una hora en un agitador a tem-
peratura ambient, això bloquejarà llocs d’unió inespecífics per als anticossos.

3. Passat el temps de bloqueig es fan dos rentats amb TBS-T per eliminar les 
restes de llet.

4. S’incuben els anticossos primaris que detectaran la proteïna d’interès. 
Aquests es disolen en una solució d’albúmina sèrica bovina (BSA) al 5% dis-
solta en TBS-T i amb 0’05% d’Azida Sòdica. La concentració dependrà de cada 
anticòs. Aquesta incubació es fa en un agitador, a 4ºC overnight o a tempe-
ratura ambient una hora (a la taula M1 es mostren els anticossos primaris 
emprats en la immunodetecció de proteïnes).

5. Passat el temps d’incubació de l’anticòs primari, aquest es recupera i es fan 
quatre rentats de les membranes amb TBS-T, durant 5 minuts a l’agitador.

6. Es preparen els anticossos secundaris, que reconeixeran els primaris, i que 
seran qui en última instància ens permetran veure la proteïna, ja que porten 
unit l’enzim “Peroxidasa del Rave” (HRP, Horseradish Peroxidase) que catalit-
za la oxidació del luminol provocant una emissió de llum de baixa intensitat 

Materials i Mètodes                                                                                                                                                                                                                                               

Taula M1. Anticossos primaris emprats en la immunodetecció per Western Blot. A la taula es mostren els 
anticossos usats amb la dilució emprada, així com la casa comercial d’orígen.

Anticòs Fabricant Hoste Dilució
Akt Santa Cruz (Santa Cruz. CA;USA) Goat 1:1000

p-Akt (S473) Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Rabbit 1:1000

Ciclina D1 Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Mouse 1:1000

EGFR Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Rabbit 1:1000

ERK Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Rabbit 1:1000

p-ERK Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Rabbit 1:1000

FoxO3a Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Rabbit 1:1000

p-FoxO3a Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Rabbit 1:1000

FoxO1 Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Rabbit 1:1000

p-FoxO1 Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Rabbit 1:1000

FoxM1 Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Rabbit 1:1000

p-RB BD-Pharmigen (San Diego, CA; USA) Rabbit 1:500

PARP Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Rabbit 1:1000

p21 Santa Cruz (Santa Cruz. CA;USA) Rabbit 1:1000

p27 Santa Cruz (Santa Cruz. CA;USA) Mouse 1:1000

p-S6 Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Rabbit 1:500

RhoA Cytoskeleton (Denver. CO; USA) Rabbit 1:1000

RhoE Cell Signaling (Beverly. MA; USA) Mouse 1:1000

Rac1 Millipore (Billerica; MA; USA) Rabbit 1:1000

β-Tubulina Sigma-Aldrich (St Louis. MO; USA) Mouse 1:5000
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(els anticossos emprats es mostren a la taula M2). 

Els Anticossos Secundaris es dissolen en una solució de llet desnatada al pols 
al 2% en TBS-T i s’incuben durant una hora a temperatura ambient, a l’agi-
tador.

7. Passat el temps d’incubació es fan tres rentats amb TBS-T de 5 minuts cada 
un i un últim rentat amb TBS abans de revelar les membranes.

8. Per a revelar s’ha d’afegir un substrat que produeixi l’emissió de llum. Això 
s’aconsegueix amb l’ECL (Enhanced Chemiluminiscence) (Millipore. Bellerica, 
MA; USA). Es posen els components A i B a volums iguals i s’incuba cada 
membrana durant un minut en aquesta solució resultant.

9. Es munten les membranes als cassettes de revelat i en un cambra obscura 
s’exposen els films específics per a detecció de quimioluminiscència (GE 
Healthcare life sciences. Buckinghamshire, UK).

10. Els films exposats es revelen amb líquids de revelat fotogràfic.

 3.1.3.4. Quantificació dels WB.

La banda que es pot veure al mateix film revelat ja dona una idea sobre la quantitat 
de la proteïna detectada. En alguns casos interessa fer-ne una quantificació una mica més 
acurada. Aquesta es fa en funció de la intensitat de la banda, escanejant el film  (Bio-Rad. 
Hercules, CA; USA) i quantificant la intensitat de cada banda amb un programari adient 
(Quantity One®).

3.1.4. Tinció immunocitoquímica.

En la realització d’aquest treball, en alguns casos s’ha fet necessari analitzar d’una 
manera visual la localització de proteïnes als diferents compartiments cel·lulars en resposta 
als diferents tractaments. Per a comprovar les diferències es van realitzar tincions immuno-
citoquímiques de les cèl·lules de glioma humà.

                                                                                                                                                                                                                                             Materials i Mètodes

Anticossos Secundaris Fabricant Dilució
Policlonal Goat anti-Rabbit HRP linked Dako (Glostrup, Dinamarca) 1:2000*

Policlonal Goat anti-Mouse HRP linked Dako (Glostrup, Dinamarca) 1:2000*

Policlonal Rabbit anti-Goat HRP linked Dako (Glostrup, Dinamarca) 1:2000*
* Aquestes són les dilucions estàntard. En alguns casos s’usen 1:1000 o 1:5000.

Taula M2. Anticossos secundaris emprats en els Western Blot. A la taula es mostren els anticossos usats 
amb la dilució emprada, així com la casa comercial d’orígen.
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 3.1.4.1. Cultiu sobre cobreobjectes.

El primer pas per a realitzar la tinció immunocitoquímica és el cultiu de les cèl·lues.

1. En pous de plaques de 6 pouets es posen cobreobjectes circulars (Sarstedt, 
Germany).

2. Es tripsinitzen i compten les cèl·lules plantant 35.000 cèl·lules per pou a so-
bre dels cobreobjectes i s’justa el volum final a 2 ml.

3. Passades 24 hores s’apliquen els tractaments durant el temps necessari.
4. Un cop el tractament finalitza, es pot iniciar el protocol de fixació i tinció de 

les cèl·lules.

 3.1.4.2. Fixació i tinció de les cèl·lules.

1. Es retira el medi ce cultiu amb el tractament i es fan 2 rentats amb PBS 1x, 
que es descarta.

2. Es fixen les cèl·lules amb formaldehid al 4% durant 30 minuts a temperatura 
ambient i a dins la campana d’extracció de gasos.

3. Passat aquest temps, es descarta la solució de formaldehid i es fan 2 rentats 
amb PBS 1x.

4. Es permeabilitzen les cèl·lules amb una solució de Tritó X-100 (Sigma-Al-
drich. St Louis; Mo, USA) al 0’2%  durant 20 minuts a temperatura ambient.

5. Es descarta la solució de permeabilització i es fan 2 rentats amb PBS 1x.
6. Es bloquegen les cèl·lules durant 45 minuts a temperatura ambient amb una 

solució d’albúmina sèrica bovina al 5% amb Tritó X-100 0’2%. Passat aquest 
temps es fan 2 rentats amb PBS1 x.

7. S’incuba l’anticòs primari, dissolt en albúmina sèrica bovina al 3% amb Tritó 
X-100 0’2%, durant 1  hora a l’incubador (37ºC i 5% CO2) i en una cambra 
humida (vegeu els anticossos usats a la taula M3). 

8. Passat el temps d’incubació de l’anticòs primari, es fan 10 rentats en PBS 1x a 
cada un dels cobreobjectes, un a un, fent “immsersions” en el PBS.

9. Incubació de l’anticòs secundari, durant una hora a 37ºC, 5% CO2 i en cambra 

Materials i Mètodes                                                                                                                                                                                                                                               

Anticòs Fabricant Hoste Dilució
FoxO3a Upstate Rabbit 1:50

FoxO1 Millipore (Billerica; MA; USA) Mouse 1:50

Taula M3. Anticossos primaris usats en les tincions immunocitoquímiques. A la taula es mostren els 
anticossos usats amb la dilució emprada, així com la casa comercial d’orígen.
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humida obscura. Els anticossos secundaris es diluexien en la mateixa solució 
que els primaris: 3% d’albúmina sèrica bovina i 0’2% Tritó X-100. A la taula 
següent (taula M4) es mostren els anticossos secundaris emprats.

10. Es realitzen 10 rentats amb PBS 1x igual que al punt 8.
11. Es tenyeixen els nuclis amb 4’,6-diamidino-2-phenylindole, DAPI (Invitrogen. 

Eugene, OR; USA), fent una dilució 1:1000 en solució de permeabilització 
[concentració solució estoc DAPI, 10mM] i incubant-ho 10 minuts a tempe-
ratura ambient.

12. Es fan 5 rentats amb PBS 1x de la mateixa manera que al punt 8.
13. Muntatge de les tincions immunocitoquímiques sobre portaobjectes. A cada 

portaobjectes s´hi posa un màxim de 3 cobreobjectes. Cada un anirà a sobre 
una gota de medi  de muntatge per a preparacions fluoresecents, Fluorese-
cent Mounting Media (Dako. Carpinteria, CA; USA).

14. Anàlisi de les preparacions al microscopi confocal

3.1.5. Anàlisi de l’activació de RhoA i Rac1.

 Per a la quantificació de l’activitat de RhoA i Rac1 es va fer servir el RHO activa-
tion assay biochem kit (Cytoskeleton. Denver, CO; USA). En aquest kit s’utilitza el domini 
d’unió a Rho (RDB) de la seva proteïna efectora Rhotekina, el qual s’uneix específicament 
a la forma de Rho unida a GTP, la forma activa. Per a l’anàlisi d’activació de Rac, s’utilitza el 
domini d’unió a la seva proteïna efectora PAK (PAK-PBD). Al dos casos els dominis d’unió 
s’expressen com una proteïna de fusió GST expressada a E. coli i unida a “perles” acolorides 
de glutatió-sefarosa. 

1. Es tracten les cèl·lules amb el fàrmac escollit durant el temps necessari.
2. Passat el temps es renten les plaques 2 cops amb PBS1X fred.
3. S’afegeixen 600 ml a cada placa del buffer de lisi inclòs al mateix kit i es recull 

el lisat amb un “scrap”.
4. Es centrifuga a 14000 rpm a 4ºC durant 4 minuts.
5. Es descarta el pèl·let i, del sobrenedant es guarden 30 ml per al control de 

                                                                                                                                                                                                                                             Materials i Mètodes

Anticòs Fabricant Hoste Dilució
Anti-Rabbit Alexa488 Life Technologies Donkey 1:100

Anti-Mpuse Alexa533 Life Technologies Donkey 1:100

Taula M4. Anticossos secundaris usats en les tincions immunocitoquímiques. A la taula es mostren els 
anticossos usats amb la dilució emprada, així com la casa comercial d’orígen.
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lisat total (30 ml de lisat total + 10 ml SB4X). Amb la resta del sobrenedant es 
fa l‘assaig pull-down.

6. Al sobrenedant s’afegeixen 15 ml de Rhotekin-beads i s’incuba durant 45-60 
minuts a 4ºC i en agitació orbital.

7. Passat el temps es centrifuga a 5000 g durant 1 minut a 4ºC.
8. Es descarta el sobrenedant i es renta el pèl·let amb 500 ml del tampó de rentat 

inclòs al mateix kit..
9. Es torna a centrifugar amb les mateixes condicions anteriors.
10. Es descarta el sobrenedant.
11. S’afegeixen 10-20 ml de SB2X a cada mostra i es porten a ebullició al bloc tèr-

mic durant dos minuts.
12. Es carreguen les mostres en un SDS-PAGE i es realitza el protocol del Western 

Blot tal com està establert i s’incuba amb anticòs primari contra RhoA o Rac1.

3.2. Anàlisi d’RNA.

Aquesta anàlisi ens permetrà quantificar el RNA missatger present a la mostra i així 
determinar el número de còpies o la quantitat relativa d’una determinada seqüència de DNA.

  3.2.1. Extracció de l’RNA.

El cultiu i la recollida de les cèl·lules es porta a terme igual que a l’apartat 3.1.1.1., 
fins al punt 7, on tenim un pèl·let cel·lular que s’haurà de lisar per a extreure l’RNA. 

1. Les cèl·lules es lisen usant el reactiu Trizol® (Ambion Life TechnologiesTM, 
Paisley, Escòcia). S’afegeixen 500ml de reactiu per cada tub i es pipeteja suau-
ment amunt i avall, de manera que es desfaci completament el pèl·let. Es veu 
com es reactiu es torna dens i tèrbol, s’ha de pipetejar fins que aquesta den-
sitat disminuexi, això indicarà que el DNA s’ha “desfet” completament. Les 
mostres lisades amb Trizol® es poden congelar a -80ºC, recomanat-se preci-
pitar l’RNA en tres setmanes com a molt tard.

2. Es descongelen els lisats i s‘incuben durant 5 minuts a temperatura ambient.
3. S’afegeixen 200ml de Cloroform a cada mostra.
4. S’agita manualment durant uns 15 segons.
5. S’incuben a temperatura ambient durant 2-3 minuts.
6. Es centrifuguen a 12000rpm durant 15 minuts a 4ºC. Aquesta centrifugació 

separarà el lisat en tres fases: una inferior de color roig (fase fenol-cloro-

Materials i Mètodes                                                                                                                                                                                                                                               
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form) on hi ha la fracció proteica, una interfase on hi ha el DNA i una fase 
superior aquosa transparent on es troba l’RNA.

7. Es transfereix la fase aquosa a un nou tub, anant amb molta cura de no agafar 
gens d’interfase, ni tan sols tocar-la amb la punta de la pipeta. Per evitar això 
i, per tant, una contaminació de la mostra, es recomana no apurar la fase 
aquosa i descartar la més propera a la interfase.

8. S’afegeixen 500ml d’Isopropil-alcohol, que farà precipitar l’RNA.
9. S’incuba 10 minuts a temperatura ambient.
10. Es centrifuga a 4ºC durant 10 minuts, a 12000rpm. En aquest punt es re-

comana fer una marca al tub per tal de facilitar la visualització del pèl·let 
d’RNA, ja que acostuma a ser petit.

11. Es descarta el sobrenedant amb molta cura de no perdre l’RNA.
12. Es fa un rentat del pèl·let amb 1ml d’Etanol 75%, vortejant cada mostra.
13. Es torna a centrifugar durant 5 minuts a 12000rpm i 4ºC.
14. Es retira el sobrenedant i s’eixuga el pèl·let, retirant la màxima quantitat de 

líquid mecànicament i deixant-lo en gel amb el tub obert assecant a l’aire 
durant una estona. Quan es troba completament eixut, acostuma a tornar 
transparent.

15. Es ressuspèn el pèl·let en 30-40ml H2O lliure d’RNAses, pipetejant i encalen-
tint les mostres 10 minuts al termobloc a 55-60ºC, cosa que facilitarà la dis-
solució.

16. Es guarden a -80ºC.

  3.2.2. Determinació de la concentració i la puresa de l’RNA. 

 La concentració de les mostres d’RNA es mesura amb un espectrefotòmetre ti-
pus Nanodrop 2000 (Thermo Scientific, Waltham, MA;USA), mesurant l’absorbància a una 
longitud d’ona de 260nm, a la qual els àcids nucleics tenen el seu pic màxim d’absorció. 
Aquest tipus d’espectrefotòmetre ens permet avaluar la concentració mesurant només 1ml 
de mostra. A més de valorar la concentració ens dona informació de la puresa de l’RNA pre-
cipitat. Aquesta dada la fa calculant la ràtio de l’absorbància a 260nm i 280nm. Generalment 
s’accepta una mostra d’RNA com a “pura” quan aquesta ràtio 260/280 és ~ 2. A banda da la 
concentració i la puresa, també informa sobre possibles contaminacions de la mostra amb 
restes dels reactius emprats per a la purificació.

                                                                                                                                                                                                                                             Materials i Mètodes
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   3.2.3. Anàlisi per PCR quantitativa a temps real.

L’objectiu de l’anàlisi quantitativa és el de caracteritzar els nivells d’expressió de 
diferents gens després dels tractaments aplicats. La tècnica de la PCR quantitativa a temps 
real, qPCR, permet monitoritzar a temps real l’amplificació d’una seqüència utilitzant fluo-
rocroms. Es poden utilitzar fluorocroms que s’incorporen de forma inespecífica a la doble 
cadena del DNA, com el SYBR®Green, o sondes dissenyades específicament per a unir-se a 
determinades seqüències, com el sistema Taqman.

    3.2.3.1. Reacció de Transcripció Inversa: rt-PCR.

 Amb les mostres degudament purificades i valorades, es pot passar a “transfor-
mar-les” en cDNA, és a dir, en DNA complementari. Les mostres d’RNA es  retrotranscriuen 
i s’obté el cDNA de doble cadena. Aquest procés es fa mitjançant l’enzim Transcriptasa In-
versa. De l ‘RNA purificat, es retrotranscriura 1 mg a cDNA, utilitzant el kit High Capacity 
RNA-to-cDNA (Applied Biosystems; Los Angeles, CA;USA). Per aquest kit, el volum total de 
reacció de PCR és de 20 ml, seguint les indicacions del fabricant. El kit consta de dos reactius: 
RT Buffer 2x i Enzyme Mix 20x, i a més, es necessita H2O lliure de RNases i la mostra de RNA 
purificat. Per a cada mostra es preparen 16 ml de  la mescla de reacció, ja que els 4 ml que 
manquen fins als 20 ml finals de la reacció, corresponen a l’RNA, que es troba a una concen-
tració de 250 ng/ml (la concentració de totes les mostres s’iguala a 250 ng/ml, per tal de 
facilitar els càlculs de la reacció de la rt-PCR). Així, per a cada mostra tendrem (figura M11):

 Les reaccions de rt-PCR es van portar a terme amb l’aparell termociclador Ge-
neAmp PCR System 2400 (Perkin-Elmer; Waltham, MA;USA) utilizant el programa descrit a 
la figura M11.
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MIX rtPCR 1X:

H2O                              5 μl

RT Bu�er 2X               10 μl

Enzyme Mix 20X         1 μl

RNA                              5 μl 37.0º C

95.0º C

4.0º C
60 minuts

5 minuts

∞

Programa rtPCR emprat al termociclador GeneAmp PCR System 2400

Figura M11. Components de cada reacció de rt-PCR.



       85

  3.2.3.2. Amplificació del cDNA: real time PCR.

 Quan es tenen les mostres convertides en cDNA, una molècula més estable, es por-
ta a terme la valoració quantitativa de l’expressió d’un gen concret, amb la PCR a temps real. 
Aquesta tècnica es basa en la repetició de cicles d ‘amplificació de la mostra a partir de la 
quantitat coneguda de cDNA, que permet valorar cavis en l’expressió del gen o gens ana-
litzats. Es va utilitzar el SYBR Green® (Roche; Basel, Switzerland), compost fluorogènic que 
quan s’uneix al DNA de doble cadena augmenta la seva fluorescència. Així, el procés d’am-
plificació d’un gen concret mitjançant l’ús d’encebadors específics, produeix un increment 
en la fluorescència amb cada cicle d’amplificació. Els encebadors utilitzats es van dissenyar 
en exons diferents dels gens, per a l’amplificació específica de cDNA (Taula M5 Encebadors 
emprats). A banda dels gens d’interès, es va emprar el primer del gen GAPDH com a control 
normalitzador.

 La reacció de q-PCR es fa en un volum final de 10 ml per pou en una placa de 96 
pous específica per al sistema Light.Cycler 480® (Roche; Basel, Switzerland). D’aquesta ma-
nera, el volum final a cada pou es mostra de forma esquemàtica a la figura M12.
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Gen Espècie Direcció Seqüència Fabricant

GADPH Humà forward
reverse

TGCACCACCAACTGCTTAGC
GGCATGGACTGTGGTCATGAG

Eurofins (fisher cien-
tifics)

FOXO3a  Humà forward
reverse

GGGGAACTTCACTGGTGCTA
TGTCCACTTGCTGAGAGCAG Invitrogen 

FOXO1  Humà forward
reverse

GCTTCCCACACAGTGTCAAGAC
CCTGCTGTCAGACAATCTGAAGTAC Biomers

p27 humà forward
reverse

TCCGGCTAACTCTGAGGACA
GAAGAATCGTCGGTTGCAGG Roche

Ciclina D1 Humà forward
reverse

TGTCCTACTACCGCCTCACA
CAGGGCTTCGATCTGCTC

Eurofins (fisher cien-
tifics)

FOXM1  Humà forward 
reverse

ACTTTAAGCACATTGCCAAGC
CGTGCAGGGAAAGGTTGT

Eurofins (fisher cien-
tifics)

Taula M5. Encebadors emprats per a les reaccions de qPCR. A la taula es mostren les seqüències dels 
encebadors  usats, així com la casa comercial d’orígen.

MIX qPCR 1X:

H2O                          1,2 μl

Forward primer      0,4 μl

Reverse primer        0,4 μl

MIX                              5 μl

cDNA                          3 μl

Figura M12. Components de cada reacció de q-PCR.
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 El Light Cycler 480 dona lectures de fluorescència expressades com a Crossing 
point (CP), que indica el cicle de reacció a partir del qual la senyal de fluorescència comença 
a ser exponencial, d’aquesta manera a major quantitat de cDNA inicial, major rapidesa en 
assolir el CP. Aquest valor es pot traduir en un resultat quantitatiu si prèviament es cons-
trueix una recta patró amb concentracions conegudes de cDNA. Amb aquesta recta patró 
s’obté l’eficiència de la PCR per a cada gen, i amb el valor de la eficiència aleshores es pot 
aplicar la fórmula que calcula la quantitat relativa d’un trànscrit entre dues mostres. Per a 
realitzar correctament els càlculs cal comparar el valor del gen d’interès amb el valor d’un 
gen de referència o House Keeping, que no canvii la seva expressió, un control normalitzador.

 Càlcul de la eficiència de PCR:  E=10(-1/slope)  (on slope és la pendent de la recta obtin-
guda amb el patró).
 Fórmula per al càlcul de la quantitat relativa d’un transcrit entre dues mostres:

 [(Etarget)
ΔCP

target
(control-sample)) / (Eref)

ΔCP
ref

(control-sample))]

 En aquest cas la mostra de referència és el valor obtingut de les cèl·lules no tracta-
des. Els nivells d’expressió dels diferents gens s’han expressat en Log2 d’aquests quocients.

3.3. Transfeccions.

La transfecció és la introducció de material genètic forani en cèl·lules eucariotes a 
través de la utilització de diferents mètodes, com ara la electroporació, que produeix un 
augment significatiu de la permeabilitat de la membrana cel·lular facilitant l’entrada del 
material genètic extern; Es poden utilitzar també vectors vírics, o reactius de tipus lipídic 
que formen liposomes catiònics que atrapen el material genètic i l‘introdueixen a la cèl·lula.  

   3.3.1. Plasmidis.

 Els plasmidis són molècules circulars de DNA de doble cadena, pròpies dels orga-
nismes procariotes, que podem trobar replicant-se de forma independent al cromosoma o 
integrada en aquest. La informació que s’hi troba codificada no és necessària per al creixe-
ment ni la reproducció de la cèl·lula hoste. 
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     3.3.1.1. Amplificació i purificació dels plasmidis.
    
      3.3.1.1.1. Transformació bacteriana.

 Per assegurar al suficient quantitat de plasmidi per a portar a terme els experi-
ments de transfecció a les cèl·lules tumorals, es transformen bacteris i es cultiven en quan-
titat suficient per a poder purificar el DNA plasmídic en grans quantitats. 

1. Es descongelen els bacteris que s’utilitzaran per a la transformació. En aquest 
cas es va utilitzar la soca comercial DH5a d’Scherichia coli  competent (Invi-
trogen. Waltham, MA; USA). Es posen 50 ml dels bacteris en un tub eppendorf.

2. S’afegeixen 5 ml del plàsmid d’interès i es pipeteja suaument.
3. Incubació de 30 minuts en gel. Mentre es posen les plaques amb el medi LB 

agar, suplementat amb l’antibiòtic necessari per a la selecció, a l’estufa de 
37ºC per a que es temperin. 

4. Es treu la solució de bacteris amb el plasmidi del gel i es posa durant 45 mi-
nuts en un bany a 42ºC per tal de produir un xoc tèrmic al bacteri que permet 
l’entrada del DNA.

5. S’incuba durant 5 minuts en gel.
6. S’afegeixen 400 ml de medi LB líquid (Sigma-Aldrich, St Louis, MO;USA) (prè-

viament temperat a 37ºC) i es pipeteja suaument.
7. Incubació d’entre 15 i 20 minuts a l’estufa a 37ºC.
8. Es plaquegen 100 ml de la solució de bacteris a cada placa (es fa cada condició 

per duplicat).
9. S’incuben les plaques a 37ºC overnight.
10. Passat aquest temps, els bacteris que hagin incorporat el plasmidi hauran es-

devingut resistents a l’antibiòtic i es trobaran colònies a les plaques. Es prepa-
ra medi LB líquid amb l’antibiòtic en tubs de 10 ml, amb 3 ml de medi per tub. 
Per cada placa es tenen 2 tubs.

11. Amb una punta groga estèril es pica una colònia de la placa i es posa en un dels 
tubs amb el medi LB líquid.

12. S’incuba en un agitador a 37ºC durant el temps suficient per a veure creixe-
ment dels bacteris, entre 2 i 6 hores. El creixement es certifica amb la terbole-
sa del medi de cultiu. Llavors s’hi afegeixen 4 ml més del medi LB líquid amb 
l’antibiòtic.

13. De cada condició es tria el tub amb més creixement (medi més tèrbol) i es 
passa tot el contingut del tub a un erlenmeier amb 100 ml del medi LB líquid 
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amb l’antibiòtic.
14. S’incuba en agitació a 37ºC durant overnight.

3.3.1.1.2. Extracció i purificació: Midipreps.

 Un cop es té el cultiu de bacteris amb un creixement suficient es passa a reco-
llir-les i extreure i purificar el DNA plasmídic. El mètode es basa en la lisi alcalina dels bac-
teris seguida de la purificació del plasmidi, fent passar la solució on es troba per una resina 
d’intercanvi aniònic a la qual s’unirà. La resta de fraccions cel·lulars (RNA, proteïnes...) i 
altres impureses, es treuen amb rentats successius. El DNA plasmídic s’elueix de la resina 
utilitzant una solució amb una elevada concentració de sals, es precipita amb isopropanol i 
es ressuspèn amb un tampó adient, com el TE.
  El procediment es va fer utilitzant el kit QIAGEN®plasmid purification midiprep  
(Qiagen; Venlo, The Netherlnads)i seguint el protocol indicat pel fabricant.

    3.3.1.1.3.Quantificació.

 La concentració de la solució del plasmidi és un factor important a l’hora de cal-
cular posteriorment la quantitat necessària per als experiments de transfecció.

 La quantificació es fa utilitzant el nanodrop 2000 (Thermo Scientific, Waltham, 
MA; USA).

    3.3.1.2. Transfeccions transitòries.

 Per a portar a terme molts dels experiments, el gen o gens transfectats, és suficient 
que s’expressin de forma transitòria, és a dir, que les cèl·lules perdran aquest material genè-
tic amb les successives divisions cel·lulars. En aquests experiments l’objectiu és realitzar 
proves funcionals, cada una de les quals dependrà del plasmidi transfectat, tot i que el pro-
cediment de la transfecció és el mateix per a tots.

1. Es prepara la mescla de transfecció, amb la quantitat necessària de plasmidi i 
de reactiu de transfecció, Lipofectamine 2000 (Invitrogen. Waltham, MA; USA), 
amb el medi opti-MEM™ (Gibco®Invitrogen. Waltham, MA; USA), que és una 
modificació del medi mínim essencial d’Eagle, tamponat amb HEPES i Bicar-
bonat Sòdic, i suplementat amb piruvat sòdic, L-glutamina, timidina, hipoxan-
tina, elements traça i factors de creixement. Per a cada pou de transfecció es 
prepara (figura M13):

2. S’incuba la mescla 20 minuts a temperatura ambient per a permetre la forma-
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ció dels complexes lipídics amb el DNA.

3. Passat el temps, es posa la mescla de transfecció en un pou d’un placa de 6 
pous, i seguidament es van plantant, gota a gota, 300.000 cèl·lules per pou a 
sobre la corresponent mescla de transfecció. El medi de cultiu emprat per a 
les transfeccions és DMEM suplementat amb 10% FBSi i sense antibiòtic, que 
podria interferir al procés.

4. S’incuben les cèl·lules durant 24 hores a 37ºC i amb 5% CO2.
5. Passades 24h s’aspira el medi que hi ha a cada pou i es substitueix per medi 

DMEM complet fresc.
6. A les 48 hores post-transfecció es tripsinitzen i conten les cèl·lules, i, es re-

plantaran segons la prova funcional a realitzar.
   

3.3.1.2.1. Transfecció pLPC-FoxO3a(A3).

 Per aquest experiment es van transfectar les cèl·lules amb un plasmidi (pLPC) 
que porta clonat un insert que expressa una variant de FoxO3a no fosforilable i, per tant, 
constitutivament activa. Aquesta proteïna expressa mutacions als llocs de fosforilació per 
Akt, substituint els residus de fosdorilació Serina/Treonina per Alanines, no fosforilables. 
El procés de transfecció transitòria es va portar a terme tal com està descrit en l’apartat 
3.3.1.2., d’aquest mateix capítol, fins al punt numero 6. L’assaig funcional lligat a l’activitat 
d’aquest plasmidi es realitza fent una lectura de la viabilitat cel·lular amb el mètode Cell 
Titer Assay (veure punt 2.1.1.).

   3.3.1.2.2. Transfecció Reporters FoxO3a.
 
 Els factors de transcripció FoxO porten a terme la transcripció dels gens diana 
unint-se a l’element potenciador sensible a FoxO TTGTTTAC, generalment conegut com a 
Element d’unió de proteïna de la família daf-16 (daf-16 family protein-binding element: DBE) 
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    MIX Transfecció plasmidis

Opti-MEM®                            500 μl

Lipofectamine2000®           DNAx2,5

DNA                     1 μg Figura M13. Preparació dels reactius per 
a transfeccions de plasmidis en cèl·lules 
eucariotes.
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(Furuyama T, 2000). Per tal de valorar l’activitat de FoxO3a en resposta al tractament amb 
erlotinib, es van utilitzar construccions amb el reporter luciferasa que contenen 3 o 6 còpies 
de la seqüència consens DBE davant d’un promotor viral mínim de SV40 unit al gen lucife-
rasa, clonats en un vector pGL3: pGL3-3xBDE i pGL3-6xDBE (cedits pel Dr. Wolfgang Link. 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO; Madrid. Zanella F, 2009). A més, do-
nat que la proteïna p27kip1 és una diana directa de FoxO3a, es va utilitzar una construcció 
amb el promotor del gen de p27kip1 unit al gen de la luciferasa (cedit pel Dr. Wolfgang Link. 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO; Madrid).
 Per a la transfecció d’aquests plasmidis es va realitzar el protocol detallat a  l’apa-
rat 3.3.1.2. fins al punt numero 6. Per a realitzar l’assaig funcional, es planten les cèl·lules 
en plaques de 96 pous, fent totes les condicions per duplicat, ja que a la meitat es realitzarà 
la lectura de la viabilitat cel·lular (Cell Titer Assay, punt 2.1.1.) i a l’altra meitat la lectura de 
l’activitat luciferasa.
 
    3.3.1.3. Transfeccions estables.

 L’objectiu d’una transfecció estable, és que el material genètic inserit a la cèl·lula 
s’integri al material genètic propi i , d’aquesta manera es transmeti a les següents genera-
cions de cèl·lules. A més, donat que els procediments de transfecció tenen una eficiència 
limitada, es necessita algun mètode per tal de seleccionar les cèl·lules que han incorporat 
aquest material genètic extern de les que no ho han fet. Això s’aconsegueix afegint al plas-
midi un gen que aporti algun avantatge selectiu a les cèl·lules que l’hagin incorporat, com 
per exemple, la resistència a algun antibiòtic. D’aquesta manera, quan s’afegeixi l’antibiòtic 
en qüestió al medi de cultiu, les cèl·lules que no s’hagin transfectat, moriran, mentre que 
les transfectades, gràcies a la resistència incorporada podran seguir proliferant i es podrà 
amplificar el cultiu per a realitzar els experiments funcionals pertinents. 

      3.3.1.3.1. Plasmidis utilitzats.

 Per a la realització d’aquest treball s’han portat a terme diferents experiments de 
transfeccions estables, tots ells amb l’objectiu d’aconseguir línies cel·lulars de glioma humà 
deficients per la proteïna FoxO3a o FoxO1, o per ambdues alhora, i així poder veure l’efecte 
de la manca d’alguna d’aquestes proteïnes sobre la resposta a l’inhibidor d’EGFR erlotinib, 
a l’activador de FoxO1 Trifluoperazina i als dos tractaments en conjunt. Per aquest propòsit 
s’han utilitzats diferents plasmidis, tots ells codificant seqüències d’RNAs d’interferència 
contra FoxO3a o FoxO1 i els mateixos plasmidis codificant només per a la resistència a l’an-
tibiòtic.
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 Per a les transfeccions estables, el procediment inicial és el mateix que es segueix 
per a realitzar una transfecció transitòria (Veure punt 3.3.1.2.), exceptuant que al cas de les 
transfeccions estables, arribats al punt 6 del protocol de transfecció, no es tripsinitzen les 
cèl·lules, sinó que es procedeix a la selecció dels clons positius.

      3.3.1.3.2. Selecció de clons: esta-
bliment de línies cel·lulars transfectades de forma estable.

 Passades les primeres 48 hores després de la transfecció, es procedeix a començar 
el procés de selecció de les cèl·lules que han incorporat el plasmidi al seu material genètic. 
Per això s’ha d’afegir l’antibiòtic necessari al medi de cultiu per tal d’eliminar les cèl·lules 
no transfectades. L’antibiòtic adient en cada cas ve donat pel gen de resistència incorporat a 
cada plasmidi. Per a la selecció de les diferents transfeccions estables fetes durant la realit-
zació d’aquest treball, s’han utilitzat dos antibiòtics diferents, la concentració de treball i de 
l’estoc de cadascun d’ells es troba detallat a continuació:

 El temps que es mantindran les cèl·lules amb la dosi de selecció dependra del 
temps que triguin a eliminar-se les cèl·lules no resistents i a proliferar suficientment les que 
si són resistents. El moment òptim per a l’establiment de cultius policlonals o monoclonals, 
dependrà del criteri de cada investigador, en funció del creixement que s’observi per mi-
croscòpia òptica de cada clon i del nombre de clons que es tinguin.
 Per a la realització d’aquest treball, s’han portat a terme tant cultius monoclonals 
com policlonals, seguint el següent protocol d’establiment de les línies estables:

1. Quan es tenen clons en suficient nombre i mida, es procedeix a plantar cada un per 
separat, “picant” cada un d’ells (o els que es considerin oportuns) de la placa on 
es troben i transferint-los a una nova placa de cultiu on proliferaran com a cultius 
monoclonals.

2. S’impregnen els discs de clonatge (Sigma-Aldrich. St Louis; MO, USA) amb 
tripsina/EDTA temperada i es col·loquen un a sobre cada clon que es vulgui sub-
cultivar per separat, que s’havien marcat prèviament per tal de facilitar la feina.

3. S’incuba durant uns minuts a l’incubador a 37ºC i 5% CO2.
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Concentració Estoc Concentració de Selecció Concentració de manteniment

Puromicina
(Sigma Aldrich, St. Louis, CO, USA)

25 mg/ml 25 mg /ml 0,25 mg /ml

Zeocina
(InvivoGen, San Diego, CA, USA)

100 mg/ml 100 mg /ml 10 mg /ml
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4. Amb unes pinces de punta fina estèrils es va agafant disc a disc pressionant 
lleugerament sobre la superfície de la placa per tal d’arrossegar el major nu-
mero possible de cèl·lules a sobre el disc.

5. Immediatament es posa el disc dins un pou d’una placa de 24 pouets amb 
500 ml de medi amb l’antibiòtic corresponent, encara amb la concentració 
de selecció.

6. Cada un dels clons s’anomena segons la línia parental i el plasmidi utilitzat i 
numerant-los.

7. Un cop replantats tots els cons desitjats, amb el remanent de cèl·lules trans-
fectades que hi ha a la placa on es van seleccionar, es fa un cultiu policlonal, 
tripsinitzant-les i agrupant-les totes en una nova placa, el tamany del qual 
dependrà de la quantitat de cèl·lules existents.

8. Tant al cas de les cèl·lules monoclonals com al de les policlonals, s’ha d’ex-
pandir el cultiu per verificar l’expressió del plasmidi transfectat i així poder 
realitzar els experiments funcionals i fer estoc de les línies transfectades de 
forma satisfactòria.

Com s’ha esmentat anteriorment, en la realització d’aquest treball també es vo-
lien aconseguir línies cel·lulars de glioma humà deplecionades per a les dues proteïnes en 
estudi: FoxO3a i FoxO1. Per aconseguir això es va partir d’una de les línies ja seleccionades 
i verificades per a l’expressió del plasmidi transfectat. Les cèl·lules utilitzades com a punt 
de partida van ser les transfectades amb el plasmidi pRetroSuper-FoxO1-siRNA, resistents 
a l’antibiòtic puromicina. Aquestes van ser transfectades seguint el protocol de transfecció 
estàntard (punt 3.3.1.2.) amb el plasmid pSuper-FoxO3a-siRNA i, que confereix resistència a 
zeocina, i, passades 48 hores post-transfecció es va iniciar el procediment de selecció i am-
plificació dels clons, utilitzant per això els dos antibiòtics en conjunt, així, només les cèl·lules 
transfectades amb els dos plasmidis són capaces de creíxer. Aquest procediment es porta a 
terme repetint el que es troba detallat més amunt en aquest mateix punt.

3.3.1.3.3. Verificació de l’expressió.

 Totes les transfeccions estables realitzades durant aquesta tesi, tenien per objectiu 
deplecionar la Proteïna FoxO3a , FoxO1 o ambdues, així que per a verificar la correcta ex-
pressió dels plasmidis a les cèl·lules seleccionades, es van recollir i lisar cèl·lules de cada  un 
dels clons seleccionats, així com dels cultius policlonals i es van purificar extractes proteics 
de cadascun d’ells. Es van carregar les mostres en gels de poliacrilamida i posteriorment es 
van transferir les proteïnes a membranes de PVDF, i es va procedir a la immunodetecció tal 
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com es detalla al punt 3.1.3. d’aquest mateix capítol. 
  

  3.3.1.3.4. Manteniment de les línies establertes.

 Amb els clons seleccionats que expressen de forma correcta el plasmidi tansfectat, 
es mantenen en cultiu per a realitzar els experiments funcionals i es congelen estocs de cada 
un d’ells, per a experiments futurs. El protocol de congelació d’estocs cel·lulars es troba 
detallat al punt 1.3..
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         Capítol 1
 L’EGFR controla la morfologia i la 

motilitat cel·lular mitjançant la 
modulació de RhoGTPases.
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 Els gliomes malignes són tumors altament infiltrants i invasius. Aquestes caracte-
rístiques fan que siguin de mal pronòstic i molt agressius. L’arquitectura cel·lular es troba 
regulada per senyals extracel·lulars, de manera que en resposta a determinats estímuls es 
modifica el citoesquelet d’actina i el comportament cel·lular. Aquests senyals externs s’in-
dueixen a través de diferents receptors, però tots convergeixen en un grup de GTPases mo-
nomèriques de la família Rho que actuen regulant els processos de remodelació del citoes-
quelet. 

1.1. Erlotinib inhibeix la proliferació cel·lular en línies cel·lulars de gli-
oma.

Per tal de caracteritzar els efectes cel·lulars de la inhibició de l’EGFR en cèl·lules de 
glioma, es va utilitzar un panell de 6 línies cel·lulars de glioma Humà (LN229, U251, T98G, 
U373, U87MG i HS683), tractant-les amb l’inhibidor de l’EGFR erlotinib a 10 mM durant 72 
hores. A la figura R1.1 es mostren els resultats d’aquests experiments en què la inhibició de 
l’EGFR amb erlotinib 10 mM té efectes sobre el creixement cel·lular que van des d’un 30% 
d’inhibició en el cas de la línia més resistent, les U373, i fins al 80% al cas de la línia LN229, 
la més sensible. Entremig s’hi troben les altres línies, que presenten valors de inhibició del 
creixement que oscil·len entre el 70% de les U87MG i el 50-60% de les altres tres (per ordre 
ascendent: HS683, U251 i T98G).

L’EGFR sovint es troba constitutivament actiu en gliomes malignes, ja sigui a tra-
vés d’amplificació o de mutació. Usual-
ment, les línies cel·lulars de glioma 
emprades en la recerca, no expressen 
cap d’aquestes mutacions o amplifica-
cions, per això es van fer servir dues 
línies que presenten mutació o ampli-
ficació de l’EGFR per tal d’investigar 
si la inhibició es mostra igualment 
efectiva en un context d’amplificació o 
mutació del receptor. La primera línia 
usada va ser una línia derivada d’una 
transfecció estable de la línia U87MG, 
la coneguda com U87ΔEGFR, que ex-
pressa l’EGFRvIII, una variant trunca-
da i constitutivament activa del recep-

Figura R1.1. Erlotinib inhibeix la proliferació de les cèl·lules de 
glioma. Sis línies cel·lulars de glioma es van tractar amb erlotinib 10 
μM durant 72 hores. La sensibilitat a l’erlotinib de cada línia cel·lular 
s’expressa com la mitjana i la desviació estàndard de l’activitat inhi-
bitòria del creixement en tres experiments independents, cada un 
amb duplicats. L’asterisc indica que les diferències entre el control i 
les cèl·lules tractades amb erlotinib són estadísticament significatives 
(T-Student: * p<0,05).
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tor (Mellinghoff IK, 2005; Wang MY, 2006). L’altra línia es tracta de la SK-MG3, que manté 
l’amplificació endògena de l’EGFR expressant alts nivells del receptor silvestre (Thomas C, 
2001). Amb aquestes dues línies cel·lulars es van fer experiments de dosi-resposta i corbes 
de creixement, ja que no es tenien dades prèvies com al cas de les altres 6 línies. Els ex-
periments de dosi-resposta es van fer tractant les cèl·lules durant 72 hores amb diferents 
concentracions d’erlotinib (1, 5, 10 i 20 mM). Les cèl·lules U87ΔEGFR mostren un valors 
d’inhibició del creixement a 10 mM al voltant d’un 30%, mentre que per a la línia SK-MG3 és 
aproximadament sobre el 70% (veure figura R1.2. A). En l’anàlisi de la corba de creixement, 
on es tracten les cèl·lules amb erlotinib 10 mM durant 24, 48, 72 i 96 hores,  també s’observa 
una disminució del creixement al cas de les dues línies, on es veuen sensiblement més resis-
tents a la inhibició les SK-MG3 (resultats a la figura R1.2. B) . Aquests experiments mostren 
que les dues línies que presenten mutació o amplificació del receptor d’EGF, es mostren 
sensibles a la seva inhibició, en un rang similar a la descrita prèviament per a les altres 
línies cel·lulars de glioma. Així, la inhibició de l’EGFR amb erlotinib va resultar ser efectiva 
en cèl·lules de glioma amb el receptor mutat o amplificat. 

1.2. La inhibició de l’EGFR modifica la morfologia cel·lular reorganitzant 
el citoesquelet d’Actina a través de la modulació de les Rho GTPases.

Les observacions preliminars realitzades mostren que la inhibició de l’EGFR in-
dueix canvis morfològics en les sis línies de glioma utilitzades, tot i que aquest efecte es 
mostra més evident en la línia U87MG. Per això es va seleccionar aquesta línia per a investi-
gar els efectes de l’erlotinib sobre la morfologia cel·lular en cèl·lules de glioma. Les cèl·lules 
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Figura R1.2. La inhibició de l’EGFR és efectiva en línies cel·lulars de glioma amb el receptor amplificat o mutat. A) Les 
línies cel·lulars U87ΔvIII i SK-MG3 es van tractar durant 72 hores amb les concentracions d’erlotinib indicades a la gràfica, 
que representa les mitjanes més les desviacions estàndard de les cèl·lules viables presents als tractaments respecte al control, 
resultat de tres experiments independents cada un amb duplicats. Els asteriscs indiquen que els resultats són estadísticament 
significatius (T-Student: * p<0,05, ** p<0,01 i *** p<0,001 respectivament). B) Les mateixes línies cel·lulars es van mantenir 
sense tractament o tractades amb 10 μM erlotinib, i es van contar cada 24 hores. Les gràfiques indiquen l’increment relatiu del 
creixement cel·lular tant a les cèl·lules no tractades com en les tractades amb erlotinib als punts de temps indicats. Es repre-
senta la mitjana i desviació estàndard de tres experiments amb duplicats.
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U87MG creixent en medi complet i sense cap tractament es mostren relativament petites, 
morfològicament heterogènies i poc adherides al substrat, cosa que provoca que s’obser-
vin nombroses cèl·lules arrodonides i eventualment en suspensió. Per contra, les cèl·lules 
tractades amb erlotinib 10 mM durant 24 hores mostren una morfologia més homogènia, 
amb cèl·lules significativament més grans i esteses i fermament adherides al substrat (a la 
figura R1.3. A es poden veure les imatges obtingudes ). Això suggereix que la inhibició de 
l’EGFR indueix a les cèl·lules U87MG una profunda reorganització del citoesquelet. Per tant 
es va avaluar la organització del citoesquelet d’actina en cèl·lules U87MG control i tractades 
amb erlotinib durant 24 hores a  10 mM. Un cop fixades les cèl·lules es va fer la tinció del 
citoesquelet d’actina amb Fal·loïdina-TRITC que marca l’actina polimeritzada o F-actina. A 
la figura R1.3. B es poden veure les cèl·lules U87MG control, on la tinció mostra l’actina po-
limeritzada majoritàriament localitzada a la perifèria cel·lular, a més d’estar el citoesquelet 
en gran part desproveït de fibres d’estrès. En les cèl·lules tractades amb l’inhibidor de l’EG-
FR es veu la diferència en la morfologia, a banda de que el tractament sembla augmentar la 
contractilitat de l’actomiosina, cosa que es veu en el notable augment de la polimerització 
de fibres d’estrès d’actina. 
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Figura R1.3. El tractament amb erlotinib 
provoca una reorganització del citoesquelet 
d’actina. A) Microfotografia de contrast de fases 
representativa de les cèl·lules de la línia U87MG, 
sense tractament (esquerra) i tractades amb 10 
μM erlotinib durant 24 hores (dreta). B) Cèl·lules 
de la mateixa línia U87MG es van créixer sobre 
cobreobjectes i es van mantenir sense tracta-
ment (esquerra) o amb erlotinib 10 μM (dreta) 
durant 24 hores, llavors es van fixar amb formal-
dehid i es van tenyir amb fal·loïdina  marcada 
amb TRITC i analitzades al microscopi confocal 
(objectiu x40 i ampliació als cercles zoom 4x). La 
barra representa 5 μm.
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Donat que la regulació de la dinàmica del citoesquelet d’actina es controla a través 
de Rho GTPases, es va monitoritzar l’activitat tant de la proteïna RhoA així com la de Rac1 
en resposta a la inhibició de l’EGFR. Les cèl·lules U87MG es van tractar amb erlotinib 10 mM 
durant 8 i 16 hores, llavors es va analitzar l’estat d’activació de les proteïnes RhoA i Rac1 
mitjançant un assaig Pull-down amb GST-Rhotekin i GST-PBD respectivament, seguit d’anàli-
si per Western Blot. A més es van analitzar els nivells totals d’ambdues proteïnes. A la línia 
U87MG s’observa un nivell basal d’activitat de Rho baix, en canvi, en resposta al tractament 
amb erlotinib s’indueix una activació ràpida i sostinguda de Rho, d’acord amb l’increment 
observat en el nombre de fibres d’estrès d’actina. En aquest cas l’augment en l’activitat de 
Rho a les 16 hores del tractament amb erlotinib, quadruplica l’observat a les cèl·lules con-
trol. De forma oposada,  la inhibició de l’EGFR produeix un dramàtic descens en els nivells 
d’activitat de Rac (veure figura R1.4.A i B).

Figura R1.4. La reorganització de l citoesquelet d’actina produïda per la inhibició de l’EGFR es 
porta a terme a través de la modulació de les RhoGTPases. A) Les cèl·lules U87MG es van tractar tal 
i com s’indica a la figura, llavors van ser recollides i lisades i es va analitzar l’activació de RhoA i Rac1 
mitjançant un assaig pull-down realitzat amb GST-Rhotekin beads i GST-PBD beads respectivament, se-
guit d’anàlisi per Western Blot amb anticossos anti-RhoA i anti-Rac1 (panell superior). A banda es va 
carregar en un altre SDS-PAGE un lisat total per tal d’analitzar els nivells de RhoA i Rac1 totals (panell 
inferior). B) Les gràfiques representen la quantificació dels nivells d’activació de Rho/Rac (RhoGTP/
Rho Total i RacGTP/Rac Total) en relació a les cèl·lules no tractades, representant-se la mitjana i desvia-
có estàndard de tres experiments independents amb duplicats.
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1.3. l’Erlotinib promou la inhibició de la motilitat i la invasió en cèl·lules 
de glioma.

Anteriorment s’ha vist com la inhibició de l’EGFR produeix una reorganització del 
citoesquelet d’actina en resposta a la modulació de les Rho GTPases. Donat el paper crucial 
que tenen aquestes proteïnes en la regulació de la motilitat cel·lular, es van fer experiments 
per tal de comprovar si la inhibició de l’EGFR amb erlotinib també podia modular la mo-
tilitat en cèl·lules de glioma. Per això es van fer experiments de Wound Healing Assay en 
cèl·lules U87MG, LN229 i T98G control i tractades amb erlotinib que es mostren a la figura 
R1.5. Les cèl·lules U87MG control mostren una migració molt ràpida i eficient en aquest 
tipus d’assaig, produint un tancament complet de la ferida practicada a la monocapa cel·lu-
lar en 16 hores. En les altres dues línies cel·lulars, LN229 i T98G, també s’observa aquesta 
migració tancant pràcticament per complet la ferida a les 16 hores. En contrast amb això, a 
les tres línies cel·lulars tractades amb erlotinib, s’observa una clara disminució de la moti-
litat, ja que sota aquestes condicions la ferida a la monocapa cel·lular a les 16 hores roman 
pràcticament igual que al moment de realitzar-la. Fent una quantificació de la motilitat de 
les cèl·lules tractades respecte les control, es pot veure com, en les tres línies, la motilitat 
disminueix un 80%.

Figura R1.5. La inhibició de 
l’EGFR redueix la motilitat en 
cèl·lules de glioma. A) Micro-
fotografies de contrast de fases 
representatives de cèl·lules 
control o tractades amb erloti-
nib 10 μM tal com s’indica a la 
figura, abans (panell superior) i 
després (panell inferior) de rea-
litzar l’assaig de Wound Healing 
tal com es descriu a l’apartat 
2.6. dels materials i mètodes. 
B) La gràfica representa la mi-
tjana i desviació estàndard del 
percentatge de motilitat de les 
cèl·lules tractades respecte les 
cèl·lules control. Es van portar 
a terme tres experiments inde-
pendents amb sextuplicats. Els 
asteriscs indiquen que els resul-
tats són estadísticament signi-
ficatius (T-Student: * p<0,05, ** 
p<0,01 respectivament).
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 Ja que l’augment de la motilitat i la invasivitat són característiques de les cèl·lu-
les de glioma maligne, es va analitzar si la inhibició de l’EGFR podia reduir la invasió de 

les cèl·lules de glioma 
en un context en tres di-
mensions. Per això, es va 
monitoritzar la invasió 
utilitzant cambres de cul-
tiu recobertes amb Matri-
gel. En concordància amb 
les dades obtingudes 
prèviament, les cèl·lules 
de glioma no tractades, 
es mostren altament in-
vasives, mentre que les 
tractades amb erlotinib 
mostren un descens de 
la invasivitat d’entre un 
60% (U87MG) i un 70% 
(T98G i LN229) (veure la 
figura R1.6), evidenciant 

una forta inhibició de la invasió en les cèl·lules tractades amb l’inhibidor de l’EGFR.
 També es van realitzar els mateixos experiments de motilitat i d’invasió en cèl·lu-
les que presenten amplificació o mutació del receptor d’EGFR, SK-MG3 i U87ΔEGFR respec-
tivament. Primerament es van realitzar experiments d’inhibició de la motilitat, fent Wound 
Healing Assay en ambdues línies cel·lulars, amb cèl·lules control i tractades amb erlotinib. 
Als dos casos, el tractament amb l’inhibidor de l’EGFR mostra una reducció notable de la 
motilitat, inhibint el tancament de la ferida de forma molt significativa. Com es veu a la figu-
ra R1.7 A i B, en ambdós casos, la motilitat es veu reduïda prop d’un 80%. 
 De la mateixa manera que amb les altres línies cel·lulars, aquests resultats van 
portar a estudiar la motilitat en un context tridimensional. Es van fer els experiments d’in-
vasió en Matrigel (veure la figura R1.7 C), i es va observar com el tractament amb erlotinib 
redueix la invasió de les dues línies cel·lulars que presenten amplificació o mutació del re-
ceptor de l’EGF pràcticament en un 80%.  Tots aquests resultats, mostren com la inhibició de 
l’EGFR pot reduir de manera efectiva la motilitat i la invasió en cèl·lules de glioma, així com 
en cèl·lules que presenten una activació forçada del receptor d’EGF.

Figura R1.6. El tractament amb erlotinib redueix la invasió en les cèl·lules de 
glioma. Les cèl·lules que s’indiquen a la gràfica es van plantar sobre transwells reco-
berts de Matrigel® en presència o absència d’erlotinib per realitzar l’assaig d’invasió 
tal com es descriu a l’apartat 2.7 dels materials i mètodes. La gràfica representa la 
mitjana del rati d’invasió expressada com el percentatge d’invasió relatiu a les cèl·lu-
les no tractades. Es representa la mitajana i desviació estàndard de tres experiments 
amb duplicats. Les diferències entre les cèl·lules tractades amb erlotinib i les control 
són estadísticament significatives (T-Student: * p<0,05, ** p<0,01 respectivament).
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1.4. Els efectes de la inhibició de l’EGFR sobre la morfologia i la motilitat 
cel·lulars requereixen de l’activitat Rho/ROCK.

Els resultats anteriors suggereixen que l’augment de l’activitat de Rho i la con-
tractilitat de l’actomiosina són els responsables de les reducció de la motilitat cel·lular ob-
servada en resposta a la inhibició de l’EGFR en cèl·lules de glioma. Per tal de demostrar 
això, es van tractar cèl·lules amb erlotinib i es va avaluar si la inhibició de Rho/ROCK podia 
revertir els seus efectes sobre la morfologia i la motilitat. Així es van fer experiments de 
Wound Healong Assay tractant les cèl·lules U87MG amb erlotinib i amb erlotinib juntament 
amb els inhibidors de Rho (exoenzim C3) o ROCK (H-1152). Com es pot veure a la figura 
R1.8, les cèl·lules tractades solament amb l’inhibidor d’EGFR, mostraven la seva morfologia 

Figura R1.7. La inhibició de l’EGFR produeix una disminució de la motilitat i la invasió en línies cel·lulars de 
glioma que presenten amplificació o mutació del receptor d’EGF. A) Microfotografies de contrast de fases repre-
sentatives de cèl·lules de les línies U87ΔEGFR (panell esquerre) i SK-MG3 (panell dret), sense tractament o tractades 
amb erlotinib 10 μM tal com s’indica, abans (panell superior) i després (panell inferior) de realitzar l’assaig Wound 
Healing com es descriu a l’apartat 2.6. dels materials i mètodes. B) La gràfica indica les diferències en el percentatge de 
motilitat cel·lular entre les cèl·lules tractades i les control, representant-se les mitjanes i desviacions estàndard de tres 
experiments independents  amb sextuplicats. Els asteriscs indiquen que els resultats són estadísticament significatius 
(T-Student: * p<0,05, ** p<0,01 respectivament). C) Les cèl·lules U87ΔEGFR i SK-MG3 es van plantar sobre transwells 
recoberts de Matrigel® en presència o obsència d’erlotinib per tel de realitzar els assajos d’invasió indicats en l’apartat 
2.7. dels materials i mètodes. A la gràfica es representa el percentatge d’invasió de les cèl·lules tractades en relació a les 
no tractades, mostrant les mitjanes de tres experiments independents amb duplicats. Les diferències observades són 
estadísticament significatives (T-Student: *** p<0,001).
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Figura R1.8. Els canvis en la morfologia cel·lular induïts per erlotinib requereixen de l’activitat Rho/ROCK. A) Micro-
fotografies de contrast de fases representatives de la línia U87MG sense tractament o tractades amb erlotinib 10 μM sol o en 
presència de 0,5 μg/ml de C3 o 0,5 μM d’H-1152. B) Les mateixes cèl·lules U87MG es van créixer sobre cobreobjectes i es van 
tractar amb les mateixes condicions que a l’apartat anterior, llavors es van fixar amb formaldehid i es van tenyir amb fal·loïdi-
na marcada amb TRITC i analitzades al microscopi confocal. La barra representa 10 μm. C) Microfotografies representatives 
de cèl·lules U87MG tractades com s’indica a la figura, abans (panell superior) i després (panell inferior) de realitzar l’assaig 
de Wound Healing tal com s’indica a l’apartat 2.6. dels materials i mètodes. La gràfica representa el percentatge de motilitat de 
les cèl·lules U87MG tractades respecte les control. Es mostra el resultat de tres experiments independents amb sextuplicats. 
Les diferències entre les cèl·lules tractades amb erlotinib sol o en conjunt amb C3 o H-1152 són estadísticament significatives 
(T-Student: * p<0,05, ** p<0,01 respectivament).
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característica: més grans, homogènies i més fermament unides al substrat. Per contra, les 
cèl·lules tractades amb erlotinib juntament amb l’inhibidor de Rho o ROCK, resulten tenir 
una morfologia similar a la de les cèl·lules control. D’acord amb això, es va fer la tinció del 
citoesquelet d’actina amb fal·loïdina i es va observar en les cèl·lules tractades amb erlotinib 
la formació de fibres d’estrès robustes, mentre que el co-tractament amb C3 o H-1152 evita-
va completament la formació d’aquestes fibres d’estrès d’actina. 

Per altra banda es va analitzar també si la inhibició de Rho/ROCK podria restablir 
la ratio de la motilitat en les cèl·lules tractades amb erlotinib. Per això es van realitzar expe-
riments de Wound Healing Assay amb cèl·lules U87MG tractades amb erlotinib sol o junta-
ment amb els inhibidors C3 o H-1152. D’acord amb les dades prèvies, la inhibició de l’EGFR 
condueix a una marcada disminució de la motilitat cel·lular, de prop del 80%. Per contra, el 
tractament conjunt amb l’inhibidor de Rho o ROCK condueix a una reversió d’aquesta inhi-
bició, restablint els rangs de motilitat que es veuen en les cèl·lules control. Aquestes dades, 
en conjunt, confirmen que la inhibició de l’EGFR altera la morfologia i motilitat cel·lulars a 
través de l’activació de la via de senyalització de Rho/ROCK. 

Aquests mateixos experiments de motilitat emprant els inhibidors de Rho o ROCK 
es van portar a terme en la línia amb el receptor de l’EGF mutat, les U87ΔEGFR, i la línia amb 
el receptor amplificat, les SK-MG3, tal com es mostra a la figura R1.9. En els resultats obtin-
guts amb aquestes dues línies, es pot veure com tant la inhibició de Rho com la de ROCK pro-
dueix una reversió dels efectes de l’erlotinib, passant de tenir un percentatge de motilitat 
del 30% al cas de la línia U87ΔEGFR a tenir un 50% tractant juntament amb l’inhibidor de 
Rho i un 60% amb l’inhibidor de ROCK; Al cas de les cèl·lules SK-MG3, es passa d’un 20% en 
les cèl·lules tractades amb erlotinib sol, a un 50% i 70% a les cèl·lules tractades a més amb 
C3 i H-1152 respectivament. En aquest cas també es confirma que la inhibició de l’EGFR 
provoca alteracions en la morfologia i les motilitat cel·lulars a través de la modulació de la 
senyalització Rho/ROCK també en les línies en les que tenim el receptor mutat o amplificat. 

1.5. Els efectes de la inhibició de l’EGFR sobre la via de Rho/ROCK corre-
lacionen amb la inhibició de la proteïna RhoE.

Com hem vist anteriorment, els efectes de l’erlotinib sobre el citoesquelet d’acti-
na es porten a terme modulant la via de les Rho GTPases. El tractament amb inhibidor de 
l’EGFR, augmenta els nivells de la proteïna RhoA activa, responsable de la formació de fibres 
d’estrès i adhesions focals, a la vegada que disminueixen els nivells actius de la proteïna 
Rac1 (figura R1.4.), responsable de la promoció de la polimerització d’actina perifèrica que 
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porta a la formació d’estructures associades a la motilitat cel·lular. En aquesta via, la proteï-
na RhoE juga un paper antagònic al de RhoA, per això es va analitzar si l’efecte de la inhibició 
de l’EGFR amb erlotinib podia ser produït per una inhibició de RhoE. Per això es van tractar 
les cèl·lules amb erlotinib 10 mM durant 8, 16, 24 i 48 hores i es van determinar els nivells 
d’expressió de RhoE per Western Blot. Al panell de la figura R1.10 es veu com a les sis línies 
en les que es va realitzar l’experiment disminueix l’expressió de RhoE en resposta a la inhi-
bició de l’EGFR amb erlotinib. Cal fer menció a la diferència d’expressió basal observada en-
tre les  línies U87MG i U87ΔEGFR. En aquesta segona línia, que expressa el receptor d’EGFR 
mutat constitutivament actiu, tot i tenir una expressió més elevada que la línia parental, el 
tractament amb erlotinib en fa disminuir l’expressió de forma remarcable . 

Aquests resultats suggereixen que la inhibició de la motilitat i la invasió en cèl·lu-

Figura R1.9. En cèl·lules de glioma amb amplificació o mutació del receptor d’EGF, la remodelació del citoesquelet 
d’actina en resposta a erlotinib també requereix de la modulació de l’activitat Rho/ROCK. A) Microfotografies de contrast 
de fases representatives de cèl·lules de les línies U87ΔvIII (panells superiors) i SK-MG3 (panells inferiors), sense tractament o 
tractades amb erlotinib 10 μM sol o en combinació amb 0,5 μg/ml de C3 o 0,5 μM d’H-1152 tal com s’indica, abans (panell supe-
rior) i després (panell inferior) de realitzar l’assaig Wound Healing cpom es descriu a l’apartat 2.6. dels materials i mètodes. B) 
La gràfica representa el percentatge de motilitat de les cèl·lules U87ΔvIII i SK-MG3 tractades respecte les control. Es mostra el 
resultat de tres experiments independents amb sextuplicats.
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les de glioma produïdes pel tractament amb erlotinib, són degudes a la disminució que pro-
dueix aquest tractament en l’expressió de la RhoGTPasa atípica RhoE. 

Figura R1.10. La inhibició de l’EGFR altera els nivells d’expressió de la RhoGTPasa RhoE. Les cèl·lules les línies cel·lu-
lars indicades a la figura es van tractar amb erlotinib 10 μM i es van recollir i lisar als punts de temps indicats. Els extractes 
proteics es van carregar en gels SDS-PAGE i es van analitzar per Western Blot amb un anticòs anti-RhoE.
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 Una de Les principals vies de senyalització activada a través del receptor d’EGF 
és la de PI3K/Akt, que activa nombrosos processos cel·lulars associats a proliferació i su-
pervivència, i n’inhibeix d’altres com l’apoptosi. En aquesta via juga un paper important 
l’eix FoxO3a/FoxM1, ja que la proteïna Akt és un inhibidor de FoxO3a, supressor tumoral 
associat a processos d’inhibició de la proliferació i a la mort cel·lular.
 Donat que erlotinib és un inhibidor de l’EGFR, es va voler comprovar com la inhi-
bició d’aquest receptor podia inhibir la via PI3K/Akt i modular l’activitat de FoxO3a.

 2.1. Efectes moleculars de la inhibició de l’EGFR amb erlotinib sobre la via 
PI3K/Akt.

 Per tal d’avaluar si la inhibició de l’EGFR produïa efectes sobre la via PI3K/Akt, es 
van tractar les cèl·lules LN229, T98G i U373 amb erlotinib 10 mM durant 8, 16, 24 i 48 hores 
i es van analitzar els nivells de fosforilació d’Akt, FoxO3a i la proteïna S6 ribosomal, així com 
els nivells totals d’Akt i FoxO3a. 
 En les línies LN229 i T98G s’observa una clara disminució en els nivells de p-Akt, 
cosa que indica la seva inhibició. En el cas de les cèl·lules T98G, aquesta inhibició és més 
marcada que a les LN229, ja que a les 24 hores de tractament pràcticament no hi ha ni-
vells de p-Akt detectables, mentre que a les cèl·lules LN229 els nivells d’Akt fosforilat dis-
minueixen però a les 48 hores encara són detectables (veure panell de Western Blot de la 
figura R2.1.). A la línia U373 aquesta disminució de la fosforilació d’Akt pràcticament no 
s’observa, cosa que pot explicar, en part, la seva menor resposta a la inhibició de l’EGFR amb 
erlotinib. De la mateixa manera, el tractament amb erlotinib produeix una disminució dels 
nivells de FoxO3a fosforilada, la qual cosa indica una activació de la proteïna. Igualment que 
al cas de p-Akt, la defosforilació pràcticament és total a les 48 hores de tractament, tant en 
la línia LN229 com en la T98G. I de forma similar al que passava amb p-Akt a la línia U373, 
els nivells de p-FoxO3a pràcticament no mostren canvis amb el tractament. En el cas de les 
cèl·lules LN229 i sobretot T98G, s’observa un lleuger augment dels nivells de FoxO3a total, 
cosa que pot suggerir la seva activació (figura R2.1.).
 Amb el tractament amb erlotinib, també s’observa una ràpida disminució de la fos-
forilació de la proteïna S6 ribosomal, essent aquesta menys important al cas de les cèl·lules 
U373 que com ja s’ha mencionat són més resistents al tractament (Figura R2.1.). Aquesta 
disminució dels nivells de fosforilació de la proteïna S6 ribosomal , indica una inhibició de la 
via mTOR/S6K, branca downstream important en la via PI3K.
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 2.2. El tractament amb erlotinib produeix una activació del factor de trans-
cripció FoxO3a i la seva translocació al nucli.

 Per tal de poder portar a terme la seva funció, el factor de transcripció FoxO3a s’ha 
de trobar localitzat al nucli cel·lular. Es va voler comprovar si el tractament amb erlotinib 
podia afectar a la localització subcel·lular d’aquest factor de transcripció en línies cel·lu-
lars de glioma humà. Per a comprovar-ho es van realitzar tincions immunocitoquímiques 
amb un anticòs contra FoxO3a en les tres línies cel·lulars. La figura R2.2, mostra que en les 
cèl·lules no tractades podem veure com la proteïna FoxO3a endògena es troba situada al 
citoplasma, essent la tinció completament perinuclear, mentre que a la fracció nuclear pràc-
ticament no es detecta. Quan es tracten les cèl·lules amb erlotinib 10 mM durant 24 hores, 
la localització subcel·lular de FoxO3a canvia i passa a ser nuclear, veient-se, en gran part, el 
senyal fluorescent al nucli de les cèl·lules.
 Posteriorment es va analitzar la localització subcel·lular de FoxO3a realitzant ex-
periments de fraccionament nucli/citoplasma, obtenint per separat els lisat proteics del 
compartiment nuclear i citoplasmàtic de cèl·lules tractades amb erlotinib 10 mM durant 
24 hores o sense tractament. A la figura R2.2 B es pot veure com en les tres línies cel·lulars 
testades hi ha un augment dels nivells de FoxO3a localitzat al nucli en resposta a la inhibició 
de l’EGFR. Quantificant la intensitat de les bandes obtingudes per Western Blot, s’observa 
com s’acumula FoxO3a al nucli, veient-se un augment de fins 4 cops respecte al mateix com-
partiment a les cèl·lules control. Aquesta quantificació es pot veure a la figura R2.2 C.

Figura R2.1. El tractament amb erlotinib altera els nivells d’expressió de proteïnes clau en la senyalització de la via 
PI3K/Akt i produeix una activació del factor de transcripció FOXO3a. Les cèl·lules de les línies LN229, T98G i U373 es 
van plantar i tractar amb erlotinib 10 μM i es van recollir i lisar als punts de temps indicats a la figura. Els extractes proteics 
es van carregar en gels SDS-PAGE i es van analitzar per Western Blot amb els anticossos especificats al costat esquerre del 
panell.
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 2.3. La inhibició de l’EGFR amb erlotinib produeix un augment en l’activitat 
transcripcional de FoxO3a i altera els nivells d’expressió de les seves dianes.

 Donat que el tractament de les cèl·lules de glioma humà amb erlotinib produeix 
un augment en la localització nuclear del factor de transcripció FoxO3a, es va investigar si 
aquesta acumulació al nucli anava acompanyada d’un augment en la seva activitat transcrip-
cional. Les línies cel·lulars LN229 i T98G es van transfectar de forma transitòria amb plas-
midis on s’havien clonat elements d’unió de FoxO3a del promotor d’un gen diana, p27kip1 
i llocs d’unió DBE, x3 o x6, seguits del gen de la luciferasa, i es va analitzar, en resposta al 
tractament amb erlotinib, l’activitat transcripcional de FoxO3a. La figura R2.3 mostra que 
tant a la línia cel·lular LN229 com a la T98G s’observa un augment en l’activitat luciferasa 

Figura R2.2. La inhibició de l’EGFR amb erlotinib produeix una acumulació nuclear del factor de transcripció FOXO3a. 
A) Cèl·lules de les línies indicades a la part superior de cada panell es van plantar sobre cobreobjectes i es van tractar amb 
erlotinib 10 μM durant 24 hores, llavors van ser fixades amb formaldehid, permeabilitzades i bloquejades i posteriorment ana-
litzades per immunofluorescència, utilitzant un anticòs anti-FOXO3a com a marcatge primari i un anticòs anti-rabbit marcat 
amb el florocrom Alexa-488 com a marcatge secundari. A més es va utilitzar DAPI com a marcatge nuclear. Les preparacions 
van ser analitzades al microscopi confocal. B) Les cèl·lules de les línies LN229, T98G i U373 es van mantenir sense tractament 
o es van tractar amb erlotinib 10 μM durant 16 hores, llavors es van recollir i es van lisar per tal de separar la fracció nuclear de 
la citoplasmàtica, tal com es descriu a l’apartat 3.1.1.2. dels materials i mètodes. Els extractes nuclears i citoplasmàtics es van 
carregar en gels SDS-PAGE i es van analitzar per Western Blot usant un anticòs anti-FOXO3a i com a controls de càrrega dels 
compartiments nuclear i citoplasmàtic, anti-PARP i anti-tubulina respectivament. C) La gràfica mostra la quantificació de la ràtio 
entre la quantitat de FOXO3a nuclear abans i després del tractament respecte al control.
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en el tres plasmidis transfectats, cosa 
que indica un augment en l’activitat 
transcripcional de FoxO3a. Aquestes 
dades indiquen que l’acumulació de 
FoxO3a al nucli cel·lular en resposta 
al tractament amb erlotinib indueix 
la seva activitat transcripcional.
 Per a veure amb més detall aquest 
augment en l’activitat de FoxO3a, es 
va analitzar l’expressió de proteïnes 
diana, com la proteïna reguladora de 
les Cdks (kinases dependents de cicli-
na) Ciclina D1, l’inhibidor d’aquestes 
Cdks, p27kip1, FOXM1 i FOXO1. Es van 
tractar cèl·lules LN229, T98G i U373 
amb erlotinib 10 mM i posteriorment 
es van analitzar les proteïnes esmen-
tades anteriorment. Al panell de la fi-
gura R2.4, s’observa una disminució 
dràstica dels nivells de Ciclina D1 a 
les 24 i 48 hores a les línies LN229 
i T98G, essent aquesta disminució 

menys acusada en les U373. De forma inversa, els nivells de p27kip1 experimenten un aug-
ment amb les hores de tractament. 

Figura R2.3. La inhibició de l’EGFR produeix una activació 
de l’activitat del factor de transcripció FOXO3a. Les cèl·lules 
de les línies LN229 i T98G van ser transfectades amb els plasmi-
dis pGL3-3xBDE, pGL3-6xDBE i pGL3- p27kip1 tal com es des-
criu a l’apartat 3.3.1.2. dels materials i mètodes. A les 48 hores 
post-transfecció, les cèl·lules es van mantenir sense tractament o 
van ser tractades amb erlotinib 10 μM durant 48 hores, llavors es va 
realitzar la lectura de l’activitat luciferasa com es detalla a l’apartat 
de material i mètodes 3.3.1.2.2. La gràfica representa l’augment en 
l’activitat luciferasa de les cèl·lules tractades respecte les control, 
mostrant-se l’increment relatiu respecte la viabilitat cel·lular. Les 
diferències entre les cèl·lules control i les tractades amb erlotinib 
són estadísticament significatives (T-Student: * p<0,05, ** p<0,01 
respectivament).

Figura R2.4. El tractament amb erlotinib modula les dianes transcripcionals directes de FOXO3a. Les cèl·lules de les 
línies LN229, T98G i U373 es van plantar i tractar amb erlotinib 10 μM i es van recollir i lisar als punts de temps indicats a la 
figura. Els extractes proteics es van carregar en gels SDS-PAGE i es van analitzar per Western Blot amb els anticossos de dianes 
transcripcionals directes de FOXO3a, d’activació i repressió, especificats al costat esquerre del panell.
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 D’acord amb les dades anteriors, l’augment de l’expressió de p27kip1 és més mar-
cat en el cas de les línies LN229 i T98G, i més discret a les U373, podent ser aquest un dels 
motius pel qual aquesta línia mostra una sensibilitat menor a l’erlotinib. La inhibició de 
l’EGFR, a més, produeix un augment en els nivells d’expressió de FoxO1, diana transcripcio-
nal directa de FoxO3a. En aquest cas es torna a veure un major augment en l’expressió a les 
línies LN229 i T98G, mentre que a les U373 els nivells es mantenen pràcticament constants. 
FoxO3a també actua com a repressor transcripcional directe de FoxM1, i el tractament amb 
erlotinib i la posterior acumulació nuclear de FoxO3a posa de manifest aquesta repressió, 
observant-se una disminució en els nivells d’expressió de FoxM1 a les tres línies, essent 
menys important a la línia U373, com als casos anteriors. 

 Els resultats observats dels anàli-
sis dels targets de FoxO3a per Western 
Blot mostren un increment d’expressió 
a nivell proteic. Es va voler compro-
var si aquest augment en l’expressió 
de proteïna correlacionava a nivell de 
mRNA. Es van lisar cèl·lules tractades 
amb erlotinib i es va purificar el mRNA 
i, posteriorment es va retrotranscriure 
a cDNA. Amb aquest es van fer les PCR 
quantitatives a temps real per tal de 
conèixer l’expressió relativa dels gens 
diana de FoxO3a de les cèl·lules trac-
tades respecte les no tractades. Es va 
veure com els nivells d’expressió gè-
nica augmentaven o disminuïen amb 
els tractament, mostrant el màxim o 
el mínim nivell d’expressió a les 48 
hores. A la figura R2.5 es poden veu-
re les diferències entre les tres línies 
cel·lulars, que també es fan evidents en 

aquest cas. La línia LN229 mostra l’augment més important en l’expressió dels gens diana 
de FOXO3, FOXO1 p27, que augmenten la seva expressió relativa respecte el control. El propi 
FOXO3 també augmenta la seva expressió respecte del control. D’altra banda, les dianes de 
repressió , com FOXM, que mostra una expressió relativa menor que al control, i Ciclina D1, 
que també s’expressa menys. A les altres dues línies, les T98G i les U373 les dianes FOXO1 

Figura R2.5. L’activació o repressió de dianes transcripcionals 
directes de FOXO3a també s’observa a nivell d’mRNA. Les cèl·lu-
les de les línies indicades a la gràfica van ser tractades amb erlotinib 
10 μM o es van deixar sense tractament, llavors es van recollir i es 
van lisar amb el reactiu Trizol® i es va purificar l’mRNA present a 
cada mostra seguint el protocol detallat al punt 3.2.1. dels materials 
i mètodes. Després es van retrotranscriure a cDNA i analitzades per 
qPCR amb el sistema LightCycler 480. La gràfica representa els can-
vis en l’expressió gènica relativa de cada gen expressats en Log2. A 
l’eix d’abcises es presenta la condició control de cada línia cel·lular, 
representada com a “0”. Es representen les mitjanes de dos experi-
ments amb duplicats i les seves desviacions estàndard.
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i p27 augmenten de forma més moderada, mentre que els gens reprimits per FOXO3 no 
disminueixen tant. Aquest fet es veu clarament al cas de la Ciclina D1 en què a la línia cel·lu-
lar T98G té una lleugera disminució mentre que a la línia U373 pràcticament es troba als 
mateixos nivells que el control. El cas de FOXM és sorprenent ja que seria esperable que els 
seus nivells d’expressió fossin menors a la línia T98G que a la U373. Aquests dos fets poden 
explicar, en part, la menor resposta d’questes dues línies cel·lulars a la inhibició de l’EGFR.

 2.4. Anàlisi de l’activació de FoxO3a amb un inhibidor de l’export nuclear.  

 Fins aquest punt, els resultats obtinguts suggereixen que la inhibició de l’EGFR 
amb erlotinib produeix una activació del factor de transcripció FoxO3a, amb la conseqüent 
activació de gens diana com p27kip1 o FoxO1 i la repressió d’altres com FoxM1. Per validar 
aquests resultats es va utilitzar una molècula inhibidora de l’export nuclear de FoxO3a, un 
alcaloide derivat de bromotirosina originalment aïllat de l’esponja marina Psammaplysilla 
sp., el psammaplisè A (PsA).
 En primer lloc es va analitzar l’efecte del PsA sobre la viabilitat de les línies cel·lu-
lars de glioblastoma, fent experiments de dosi-resposta i càlcul de les IC50 corresponents, els 
resultats dels quals es mostren a la figura R2.6 A i B.

 Donat que psammaplisè A és un inhibidor de l’export nuclear de FoxO3a, es va 
investigar si aquest tractament produïa una acumulació nuclear de la proteïna a les línies 
cel·lulars analitzades. Es va realitzar una tinció immunocitoquímica per a FoxO3a. Com 
es veu a la figura R.2.7 A, a les tres línies el tractament produeix una clara acumulació de 
FoxO3a al nucli cel·lular. Per a reforçar aquest resultat es va procedir a fer el fraccionament 
Nucli/Citoplasma de les cèl·lules tractades amb 1 mM de PsA durant 24 hores i a comprovar 

Figura R2.6. El tractament de les cèl·lules de glioma amb un inhibidor de l’export nuclear redueix la seva 
proliferació. A) Les cèl·lules van ser plantades i tractades amb diferents concentracions de l’inhibidor de l’export 
nuclear Psammaplisè A i la seva viabilitat analitzada a les 48 hores. La gràfica mostra la viabilitat cel·lular de les 
cèl·lules tractades amb diferents concentracions de PsA respecte el control. Es representa la mitjana de tres expe-
riments independents amb triplicats i les seves desviacions estàndard. B) Valors de la concentració inhibitòria 50 
del PsA per a cada línia cel·lular. Aquesta es va calcular en base a la gràfica de dosi resposta anterior utilitzant el 
programa Graph pad Prism. Es mostra la concentració expressada en μM i l’error estimat.
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els nivells existents de FoxO3a a cada compartiment cel·lular abans i després del tracta-
ment. A les tres línies s’observa un clar augment dels nivells de FoxO3a nuclear després del 
tractament, a banda d’una clara diferència en la ràtio FoxO3a Citoplasmàtic/FoxO3a Nuclear 
abans i després del tractament (veure a la figura R2.7 B i C el panell de Western Blot i la grà-
fica de quantificació).

 Donat que el tractament produeix una acumulació nuclear de FoxO3a amb la seva 
conseqüent activació, es van analitzar per Western Blot, per veure els efectes del tractament 

Figura R2.7. El tractament amb l’inhibidor de l’export nuclear Psammaplisè A produeix una acumulació nuclear del fac-
tor de transcripció FOXO3a. A) Cèl·lules de les línies indicades a la part superior de cada panell es van plantar sobre cobreob-
jectes i es van tractar amb psammaplisè A 2,5 μM durant 24 hores, llavors van ser fixades amb formaldehid, permeabilitzades i 
bloquejades i posteriorment analitzades per immunofluorescència, utilitzant un anticòs anti-FOXO3a com a marcatge primari i 
un anticòs anti-rabbit marcat amb el florocrom Alexa-488 com a marcatge secundari. A més es va utilitzar DAPI com a marcatge 
nuclear. Les preparacions van ser analitzades al microscopi confocal. B) Les cèl·lules de les línies LN229, T98G i U373 es van 
mantenir sense tractament o es van tractar amb psammaplisè A 12,5 μM durant 16 hores, llavors es van recollir i es van lisar per 
tal de separar la fracció nuclear de la citoplasmàtica, tal com es descriu a l’apartat 3.1.1.2. dels materials i mètodes. Els extractes 
nuclears i citoplasmàtics es van carregar en gels SDS-PAGE i es van analitzar per Western Blot usant un anticòs anti-FOXO3a i 
com a controls de càrrega dels compartiments nuclear i citoplasmàtic, anti-PARP i anti-tubulina respectivament. C) La gràfica 
mostra l’increment relatiu de la quantitat de FOXO3a nuclear en les cèl·lules tractades amb PsA respecte les cèl·lules control.
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sobre l’expressió de dianes de FoxO3a. A la figura R2.8 es pot veure com a les tres línies 
cel·lulars (LN229, T98G i U373) es produeix una disminució a la fosforilació de FoxO3a, 
indicant una activació de la mateixa amb el tractament. En la mateixa línia, es veu un aug-
ment als nivells totals de la proteïna, que podrien indicar una auto-regulació. Com passa al 
cas de la inhibició de l’EGFR amb erlotinib, a l’anàlisi per Western Blot es veu un augment 
dels nivells de dianes transcripcionals de FoxO3a, com p27kip1 i FoxO1. El tractament també 
va mostrar la repressió de la Ciclina D1, més acusat i primerenc (a partir de les 8 hores de 
tractament disminueix dràsticament) a la línia LN229, mentre que a les altres dues línies 
cel·lulars, T98G i U373 la disminució és menys acusada i es veu a partir de les 24 hores. Amb 
aquest tractament, FoxM1 mostra una repressió semblant a les tres línies, més marcada a 
les LN229 a partir pràcticament de les 4 hores, i al cas de les U373 i T98G, a partir de les 8 
o 16 hores respectivament. Es va analitzar també l’estatus d’Akt i fosfo-Akt després del trac-
tament amb PsA; es va observar, que així com la inhibició de l’EGFR amb erlotinib produïa 
una disminució en la fosforilació d’Akt, el tractament amb el PsA no produïa aquest efecte en 
cap de les tres línies cel·lulars. Aquest fet s’explica degut a que aquest tractament té el seu 
efecte principal sobre una proteïna que es troba “per davall” d’ella a la via de senyalització, 
d’acord amb resultats anteriors (Kau TR, 2003).

 Per a corroborar els efectes que té sobre les línies cel·lulars de glioblastoma humà 
l’activació de FoxO3a, es van transfectar les línies LN229, T98G i U373 amb un plasmidi que 

Figura R2.8. La inhibició de l’export nuclear de FOXO3a modula l’expressió de les seves dianes transcripcionals 
directes. Les cèl·lules de les línies LN229, T98G i U373 es van plantar i tractar amb psammaplisè A 2,5 μM i es van recollir 
i lisar als punts de temps indicats a la figura. Els extractes proteics es van carregar en gels SDS-PAGE i es van analitzar 
per Western Blot amb els anticossos de dianes transcripcionals directes de FOXO3a, d’activació i repressió, especificats 
al costat esquerre del panell.
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porta un insert que codifica per a una versió constitutivament activa de la proteïna, la qual 
no és fosforilable per Akt, anomenada FoxO3a-(A3). Es va analitzar l’efecte sobre la viabili-
tat cel·lular d’aquesta proteïna FoxO3a, i com es pot veure a la figura R2.9, el fet de que les 
cèl·lules expressessin aquesta proteïna constitutivament activa, per si sol, ja produïa una 
disminució a la viabilitat de les tres línies cel·lulars, d’un 50% a les cèl·lules LN229 i T98G i 
del 70% a les U373.

 Posats en conjunt, tots aquests resultats suggereixen que el tractament de les lí-
nies cel·lulars de glioblastoma humà amb un inhibidor de l’EGFR com l’erlotinib, realitza els 
seus efectes cel·lulars, en part, a través de l’activació del factor de transcripció FoxO3a.

Figura R2.9. L’expressió d’una versió de FOXO3a 
mutada constitutivament activa, produeix una 
disminució de la viabilitat cel·lular en les línies 
cel·lulars de glioma. Les cèl·lules de les línies cel·lu-
lars indicades a la gràfica van ser transfectades amb 
el plasmidi pLPC-FOXO3a(A3), que codifica per a una 
versió mutada constitutivament activa de FOXO3a, o 
el plasmidi sense insert seguint el protocol detallat al 
punt 3.3.1.2.1. dels materials i mètodes. A les 48 hores 
post-transfecció es va analitzar la viabilitat. Es repre-
senta la viabilitat cel·lular de les cèl·lules que expres-
sen la versió mutada de FOXO3a respecte les que no 
l’expressen.
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 La inactivació del factor de transcripció FOXO en cèl·lules tumorals es produeix 
principalment per l’alteració de la seva localització subcel·lular. Ja s’ha vist en l’apartat an-
terior com la inhibició de l’EGFR amb erlotinib produeix una activació de FOXO i la seva acu-
mulació al nucli cel·lular. Per tal de potenciar aquest efecte i modular d’una manera més fina 
i acurada l’eix FOXO/FOXM es va utilitzar el fàrmac trifluoperazina (TFP) un antipsicòtic 
d’ús comú a la clínica identificat en un cribatge genètic com un inhibidor de l’export nuclear 
de FOXO (Kau TR, 2003).

 3.1. El fàrmac antipsicòtic trifluoperazina produeix una disminució de la via-
bilitat en les cèl·lules de glioma. 

 Per analitzar els efectes de la TFP sobre les línies cel·lulars de glioma, es van rea-
litzar experiments de dosi-resposta en la línia LN229, T98G i U373, per tal de tenir dades 
amb diferents nivells de sensibilitat a la resposta a la inhibició de l’EGFR. Les cèl·lules van 
ser tractades amb diferents concentracions del fàrmac TFP durant 48 hores i llavors es va 
mesurar la seva viabilitat. A la figura R3.1 A es poden observar les gràfiques corresponents 
a la resposta de les tres línies cel·lulars al tractament, observant-se una clara disminució 
de la viabilitat als tres casos en concentracions d’entre 5 i 10 mM. Amb els resultats de tres 
experiments independents es va calcular la IC50 per a les tres línies cel·lulars, observant que 
a les LN229 i les T98G era d’11,5 mM i al cas de les U373 de 14,4 mM (veure figura R3.1 B). 
Per contra del que succeeix amb l’erlotinib, no sembla que hi hagi grans diferències entres 
les tres línies cel·lulars pel que fa referència a la seva sensibilitat al fàrmac TFP.

Figura R3.1. El fàrmac antipsicòtic trifluoperazina produeix una disminució de la viabilitat en les cèl·lules de glioma. A) 
Les cèl·lules van ser plantades i tractades amb diferents concentracions del fàrmac antipsicòtic trifluoperazina i la seva viabilitat 
analitzada a les 48 hores. La gràfica mostra la viabilitat cel·lular de les cèl·lules tractades amb diferents concentracions de TFP 
respecte el control. Es representa la mitjana de tres experiments independents amb triplicats i les seves desviacions estàndard. 
B) Valors de la concentració inhibitòria 50 de la trifluoperazina per a cada línia cel·lular. Aquesta es va calcular en base a la 
gràfica de dosi resposta anterior utilitzant el programa Graph pad Prism. Es mostra la concentració expressada en μM i l’error 
estimat.
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 3.2. El tractament amb trifluoperazina inhibeix l’export nuclear de FoxO1.
 Kau i col·laboradors van descriure que la TFP era un inhibidor de l’export nuclear 
dels factors de transcripció FOXO, concretament de FoxO1, cosa que produeix la seva acu-
mulació al nucli cel·lular i per tant, la seva activació, de forma semblant al que passava amb 
els tractaments amb erlotinib i psammaplisè A sobre FoxO3a (Veure punts 2.3 i 2.4). Per 
a comprovar aquesta inhibició de l’export nuclear de FoxO1 es van realitzar immunofluo-
rescències en les tres línies de glioma, tenyint-les amb un anticòs primari contra FoxO1 
i analitzant les preparacions al microscopi làser confocal. Als tres casos s’observa com el 
tractament amb 10 mM de TFP produïa una clara re-localització de FoxO1 als nuclis cel·lu-
lars (veure a la figura R3.2 A  les imatges de microscòpia confocal). A més, per a comprovar 
l’efecte d’activació de FoxO1 que presenta la inhibició del seu export nuclear, es van analit-
zar extractes proteics per Western Blot. A la figura R3.2 B es pot observar una clara dismi-
nució dels nivells de fosforilació de la proteïna en resposta al tractament amb TFP, suggerint 
per tant la seva activació. 

Figura R3.2. El fàrmac trifluoperazina produeix una acumulació nuclear del factor de transcripció FOXO1 i provoca la 
seva activació. A) Cèl·lules de les línies indicades a la part superior de cada panell es van plantar sobre cobreobjectes i es van 
tractar amb trifluoperazina 12,5 μM durant 24 hores, llavors van ser fixades amb formaldehid, permeabilitzades i bloquejades i 
posteriorment analitzades per immunofluorescència, utilitzant un anticòs anti-FOXO1 com a marcatge primari i un anticòs an-
ti-mouse marcat amb el florocrom Alexa-533 com a marcatge secundari. A més es va utilitzar DAPI com a marcatge nuclear. Les 
preparacions van ser analitzades al microscopi confocal. B) Les cèl·lules de les línies LN229, T98G i U373 es van plantar i tractar 
amb trifluoperazina 12,5 μM i es van recollir i lisar als punts de temps indicats a la figura. Els extractes proteics es van carregar 
en gels SDS-PAGE i es van analitzar per Western Blot amb l’anticòs anti-p-FOXO1.
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 3.3. La combinació d’ erlotinib amb trifluoperazina té efectes notables sobre 
la viabilitat de les cèl·lules i indueix la seva mort per apoptosi.

 Al punt 2.4 s’ha mostrat com les cèl·lules transfectades amb un plasmidi que codifi-
ca per a una versió de FoxO3a mutada constitutivament activa, ja presentaven una disminu-
ció de la seva viabilitat. Per això es va voler veure si l’expressió d’aquesta proteïna constitu-
tivament activa  i l’activació de la proteïna endògena mostraven uns efectes majors sobre la 
viabilitat de les cèl·lules de glioma. Les cèl·lules transfectades i les parentals van ser tracta-
des amb erlotinib 10 mM durant 48 hores. A la figura R3.3 es pot observar com l’efecte sobre 

la viabilitat cel·lu-
lar mostrat per les 
cèl·lules transfec-
tades no tractades 
és semblant a l’ob-
servat a les cèl·lules 
parentals tractades 
amb l’inhibidor de 
l’EGFR. Al cas de les 
cèl·lules transfecta-
des i tractades amb 
erlotinib però, s’ob-
serva un clar efecte 
additiu dels dos, 
produint una mort 
cel·lular, ja que el 
numero de cèl·lules 

a les 48 hores és més baix que a les zero hores. Aquest resultat suggereix que la potenciació 
dels efectes de FOXO indueix mort cel·lular en les cèl·lules de glioma humà. Per aquest mo-
tiu, posteriorment es va voler comprovar l’efectivitat del tractament conjunt de l’erlotinib 
i TFP. Amb els resultats obtinguts prèviament es sap que l’erlotinib activa FoxO3a i TFP 
FoxO1, i com que les dues proteïnes tenen una acció redundant, aquest tractament conjunt 
podria potenciar l’acció que aquests factors de transcripció tenen per separat.
 Es van realitzar experiments de dosi resposta en les tres línies cel·lulars utilitzant 
com a tractament “primari” l’inhibidor de l’EGFR erlotinib amb concentracions creixents (5, 
10, 12,5, 15, 20 i 30 mM), i realitzant la mateixa corba de dosi resposta però afegint a totes 
les concentracions d’erlotinib una dosi fixa de TFP, essent així el tractament “secundari”, i 

Figura R3.3. L’expressió del factor de transcripció FOXO3a constitutivament actiu junta-
ment amb la inhibició de l’EGFR, produeix una disminució de la viabilitat en cèl·lules de 
glioma més gran que ambdós per separat. Les cèl·lules de la línia cel·lular LN229 van ser 
transfectades amb el plasmidi pLPC-FOXO3a(A3), que codifica per a una versió mutada cons-
titutivament activa de FOXO3a, o el plasmidi sense insert seguint el protocol detallat al punt 
3.3.1.2.1. dels materials i mètodes. A les 48 hores post-transfecció es van tractar amb erlotinib 
o es van mantenir sense tractament i es va analitzar la viabilitat cel·lular. La gràfica representa 
l’increment relatiu del número de cèl·lules en cada condició a les 48 hores respecte al moment 
de tractar-les. Els asteriscs indiquen diferències estadísticament significatives entre el número 
de cèl·lules al principi i a les 48 hores (T-Student: ** p<0,01).
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utilitzant-se a 5, 7,5 i 10 mM. A la figura R3.4 A es pot veure com d’aquesta manera s’obte-
nen 4 corbes diferents de viabilitat cel·lular en resposta a diferents combinacions dels dos 
fàrmacs. A més, les dades de tres experiments independents es van utilitzar per al càlcul de 
les IC50 de les tres combinacions (veure la taula inclosa a la figura R3.4 B). Com es pot veure 
a la figura R3.4, l’addició de TFP 5 mM al tractament amb erlotinib produeix una disminució 
de la viabilitat significativa a les tres línies, i aquesta addició de TFP 5 mM fa disminuir la 
IC50 pràcticament a la meitat. Amb l’addició de 7,5 mM de TFP és quan s’observen més di-
ferències entre les tres línies. Mentre que a la línia LN229 no hi ha pràcticament diferències 
respecte al 5 mM, ni al cas de la corba de viabilitat ni al valor d’IC50, a la línia T98G sí que 
s’observa una davallada de la viabilitat així com una nova disminució de la IC50 a la meitat 
del seu valor anterior. A la línia U373 és la que mostra més diferència i un potencial efecte 
sinèrgic dels dos fàrmacs. Al cas de la ultima concentració de TFP, 10 mM (concentració a 
la qual, aproximadament, la TFP té la seva IC50 a les tres línies cel·lulars), es veu una clara 
disminució de la viabilitat en les tres línies, essent més evident a la línia U373. Al cas de les 
IC50, queden valors entre 10 vegades menors que amb l’erlotinib sol al cas de la línia LN229 i 
20 vegades menor al cas de les cèl·lules U373, mentre que les T98G tenen valors intermedis. 
Aquests resultats suggereixen un efecte additiu dels dos tractaments als cas de les cèl·lules 
LN229 i T98G, mentre que a les U373 suggereixen un efecte sinèrgic. Per tal de validar això 

Figura R3.4. La combinació de l’inhibidor de l’EGFR erlotinib i l’inhibidor de l’export nuclear de FOXO1 trifluoperazina 
té uns efectes sobre la viabilitat majors que els dos fàrmacs per separat. A) Les cèl·lules de les línies cel·lulars indicades 
a les gràfiques van ser tractades amb concentracions creixents d’erlotinib sol o en combinació amb les concentracions de tri-
fluoperazina especificades. Es va analitzar la viabilitat cel·lular de cada combinació de fàrmacs i es va representar la corba de 
dosi resposta de cada caas amb el programa Graph pad Prism. B) A la taula es mostren els valors de la concentració inhibitòria 
50 de la TFP per a cada línia cel·lular. Aquesta es va calcular en base a la gràfica de dosi resposta anterior utilitzant el programa 
Graph pad Prism. Es mostra la concentració expressada en μM i l’error estimat.
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es van realitzar isobologrames amb els valors obtinguts als experiments anteriors (veure la 
figura R3.5)  i, tal com ja es preveia, l’efecte de l’erlotinib juntament amb la TFP és additiu en 
les línies cel·lulars LN229 i T98G, mentre que a la línia U373 es tracta d’un efecte sinèrgic.

 Segons les dades presentades a les línies anteriors, les cèl·lules de glioma pateixen 
una forta disminució de la seva viabilitat, i per contrastar els resultats amb els estudis rea-
litzats per Sangodkar i col·laboradors en què la combinació d’EB i TFP produïa la mort de les 
cèl·lules d’adenocarcinoma de pulmó per apoptosi, es va fer l’anàlisi de l’activitat caspasa en 
les línies cel·lulars de glioma humà. En aquest cas es va escollir la combinació de concentra-
cions més efectiva, utilitzant-se tant per a un fàrmac com per l’altre 10 mM i mesurant l’acti-
vitat caspasa a les 48 hores de tractament. Com es pot veure a la figura R3.6 els tractaments 
amb EB i TFP per separat no provoquen cap augment important de l’activitat caspasa, com 

era d’esperar ja que 
no indueixen mort 
cel·lular. En canvi, a 
les tres línies cel·lu-
lars la combinació 
d’EB i TFP si que 
produeix un aug-
ment significatiu 
en l’activació de les 
caspases indicant 
mort cel·lular per 
apoptosi. Als casos 
de les línies LN229 
i T98G, aquest in-

Figura R3.5. L’acció conjunta dels fàrmacs EB i TFP té una efecte additiu o sinèrgic en funció de la línia cel·lu-
lar. Amb les dades de les corbes de dosi resposta de la combinació dels dos inhibidors i el programa Graphpad Prism 
es van realitzar els isobologrames que representen l’acció conjunta dels dos fàrmacs.

Figura R3.6. En línies cel·lulars de glioma la combinació d’erlotinib i trifluoperazina pro-
dueix un augment en l’activitat de les caspases 3 i 7. Les cèl·lules de les línies indicades a 
la gràfica van ser tractades amb 10 μM d’erlotinib o 10 μM  trifluoperazina o ambdues alhora i 
la viabilitat cel·lular es va analitzar a les 48 hores de tractament. La gràfica mostra l’increment 
relatiu de l’activitat de les caspases 3 i 7 en resposta als tractaments en relació a les cèl·lules 
control.
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crement és d’unes 5 vegades, mentre que a la línia U373, la que respon d’un manera més 
efectiva a la combinació, presenta un increment d’unes 24 vegades, als dos casos l’increment 
és respecte al control i als tractaments per separat. 

 3.4. Els efectes de la combinació EB-TFP es modulen a través de l’activitat 
FoxO3a-FoxO1.

 Ja era conegut com es regulaven els efectes cel·lulars dels dos fàrmacs a través de 
l’eix FOXO-FOXM, però es va voler comprovar quin paper jugaven els factors de transcripció 
FOXO en la mediació a la resposta al tractament combinat EB-TFP. Per això es van transfectar 
les línies LN229 i U373 (una línia amb una resposta moderada a la combinació de tracta-
ments, i una amb una resposta molt notable) amb un plasmidi integratiu que codificava per 
a una seqüència tipus “Short Hairpin” d’RNA d’interferència contra FoxO3a i per a la resis-
tència a l’antibiòtic pu-
romicina, o bé amb un 
altre plasmidi en què 
FoxO1 era la diana de 
la seqüència “Short 
Hairpin” i la resistència 
a puromicina (veure 
materials i mètodes 
punt 3.3.1.3.1). Es van 
seleccionar les cèl·lu-
les transfectades amb 
l’antibiòtic i es van 
créixer diferents clons 
de cada transfecció per 
separat i, aleshores es 
va verificar la depleció 
de FoxO3a o FoxO1 per 
Western Blot i es van 
fer les quantificacions 
relatives de proteïna respecte les cèl·lules que no expressaven el plasmidi (veure a la fi-
gura R3.7 la quantificació de la proteïna detectada per Western Blot). Un cop verificada la 
depleció de FoxO3a o FoxO1, es van escollir els clons amb menys expressió per a realitzar 
els experiments de viabilitat cel·lular. Dels clons de la línia LN229 transfectats amb el pRS-
FoxO3a es va escollir el clon #6, i de la línia U373 el clon #1. Pel que fa al plasmidi pRS-

Figura R3.7. La transfecció 
de les cèl·lules de glioma 
amb un plasmidi que codi-
fica per a un Short Hairpin 
contra FOXO3a o FOXO1 
produeix una disminució 
de l’expressió de la proteï-
na. Les cèl·lules de les línies 
LN229 i U373 van ser trans-
fectades amb els plasmidis 
pRetroSuper-FoxO1-siRNA 
o pRetroSuper-FoxO3a-siR-
NA i seleccionades seguint el 
protocol descrit a l’apartat de 
materials i mètodes 3.3.1.3. 
Els clons seleccionats van ser 
crescuts i recollits per obtenir 
lisats proteics i analitzar l’ex-
pressió de FOXO3a o FOXO1 
per Western Blot. La gràfica 
mostra la quantificació de 
l’expressió relativa de FOXO3a 
o FOXO1 a les cèl·lules selec-
cionades respecte les cèl·lules 
control.
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FoxO1 es va utilitzar  el #5 de la línia LN229 i el #3 de la línia U373. Les cèl·lules van ser 
crescudes en cultiu i es van tractar amb EB o TFP o amb els dos alhora i es van fer anàlisis 
de la viabilitat cel·lular per a veure els efectes de la depleció. A la Figura R3.8 A es pot veure 
com al cas de les dues línies deficients per a FoxO3a el tractament amb EB té un efecte molt 
menor sobre la viabilitat que a les línies cel·lulars salvatges. Això és més evident al cas de la 
línia LN229, ja que és més sensible al tractament amb erlotinib, mentre que la línia cel·lular 
U373, al tenir una resposta més petita, no mostra una reversió tant acusada. Aquests resul-
tats suggereixen que la manca del factor de transcripció FoxO3a reverteix els efectes que el 
tractament amb l’inhibidor de l’EGFR té sobre aquestes cèl·lules, i que per a la realització 
d’aquests efectes cel·lulars es requereix de l’activitat de FoxO3a. Per contra, el tractament 
amb TFP no pateix variacions respecte les cèl·lules no transfectades, mostrant els mateixos 
percentatges de viabilitat cel·lular que les cèl·lules no transfectades. Finalment, es va voler 
comprovar l’efecte de la combinació dels dos fàrmacs en les dues línies cel·lulars transfec-
tades i deficients per a FoxO3a o FoxO1. Als dos casos, tant a les cèl·lules amb FoxO3a o 
FoxO1 deplecionat, el tractament combinat amb EB i TFP no exerceix el mateix efecte que 
a les línies cel·lulars no transfectades, tot i que aquesta combinació encara mostra una dis-
minució moderada de la viabilitat als dos casos. L’efecte restant mostrat tant en cas com a 
l’altra, podria ser atribuït per l’acció de FoxO1 al cas de les cèl·lules sense FoxO3a i, al revés, 
en podríem atribuir l’efecte a FoxO3a a les cèl·lules deficients per a FoxO1. 
  
 Anteriorment s’ha vist com la manca d’un dels dos factors de transcripció, FoxO3a 
o FoxO1 produïa una reversió parcial dels efectes del tractament combinat amb l’inhibidor 
de l’EGFR i l’inhibidor de l’export nuclear. Per tal de comprovar si la depleció dels dos fac-
tors de transcripció produïa una reversió total dels efectes sobre la viabilitat de la combina-
ció de tractaments es van transfectar les cèl·lules FoxO1 negatives i resistents a puromicina 
(LN229-pRS FoxO1#5 i U373-pRS FoxO1#3) amb el plasmidi pSuper-FoxO3a-siRNA, que 
codifica per al “Short Hairpin” de FoxO3a i per a la resisència a zeocina (veure Material i mè-
todes 3.3.1.1). Les cèl·lules transfectades van ser seleccionades amb puromicina juntament 
amb zeocina i dels clons aïllats posteriorment se’n va verificar l’expressió d’ambdues pro-
teïnes (veure Western Blot a la figura R.3.8 B). Les cèl·lules amb una correcta depleció de les 
dues proteïnes van ser tractades amb els fàrmacs per separat i en conjunt i la seva viabilitat 
va ser analitzada a les 48 hores de tractament. A la figura R3.8 C es veu com al cas de la línia 
cel·lular LN229 deficient per a FoxO3a i FoxO1 es va veure que amb la doble depleció pràc-
ticament no variaven els valors de viabilitat cel·lular obtinguts amb les cèl·lules deficients 
només per a una de les dues proteïnes i amb els tractaments per separat. En canvi, al cas del 
tractament conjunt la reversió dels efectes era pràcticament completa, passant d’un 15% a 
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un 90% de cèl·lules viables. A la línia cel·lular U373 deficient per a Foxo3a i FoxO1 la rever-
sió de la disminució de la viabilitat és més evident, ja que també l’efecte de la combinació és 
més notable. En aquestes cèl·lules, el tractament EB+TFP sembla no tenir cap efecte sobre 
la seva viabilitat. 

Com s’ha vist anteriorment el tractament en combinació d’EB i TFP en línies cel·lu-
lars de glioma humà, no només produeix una disminució de la seva viabilitat, com passa al 
cas del tractament amb els fàrmacs per separat si no que, a més, produïa una activació de les 

caspases 3 i 7 indicant mort cel·lular per apoptosi. Amb les mateixes cèl·lules transfectades 
deficients per a FoxO3a i FoxO1 es van realitzar els assaigs per a quantificar l’activitat caspa-
sa amb els tractament d’erlotinib i trifluoperazina en conjunt, per tal de valorar si, a més de 
revertir els efectes sobre la viabilitat cel·lular, la manca d’una d’aquestes proteïnes evitava la 

Figura R3.8. La depleció de FOXO3a o FOXO1 reverteix parcialment els efectes de l’erlotinib i de la trifluperazina així 
com de la seva combinació i, la depleció dels dos factors de transcripció alhora reverteix aquests efectes completa-
ment. A) Les cèl·lules de les línies parentals i clons deplecionats per a FOXO3a o FOXO1 indicats a la gràfica van ser tractades 
amb 10 μM d’erlotinib o trifluoperazina o ambdues alhora i la viabilitat cel·lular es va analitzar a les 48 hores de tractament. 
Les gràfiques mostren l’increment relatiu de la viabilitat cel·lular en les cèl·lules tractades respectes les cèl·lules control. B) 
Les cèl·lules dels clons anteriors deplecionats per a FOXO1 es van transfectar amb el plasmidi pSuper-FoxO3a-siRNA i es van 
seleccionar seguint el protocol descrit a l’apartat 3.3.1.3. dels materials i mètodes. Els clons seleccionats es van créixer i re-
collir per a obtenir un lisat proteic i analitzar l’expressió de FOXO3a i FOXO1 per Western Blot. C) Les cèl·lules seleccionades 
de cada línia deplecionada per a les dues proteïnes es van plantar i tractar amb 10 μM d’erlotinib o 10 μM  trifluoperazina o 
ambdues alhora i la viabilitat cel·lular es va analitzar a les 48 hores de tractament. La gràfica mostra l’increment relatiu de la 
viabilitat cel·lular en les cèl·lules tractades respectes les cèl·lules control.
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inducció de l’apoptosi. A la Figura R3.9 es pot veure com a les línies LN229 i U373, ja siguin 
deficients per a FoxO3a o FoxO1, no mostren pràcticament activació de les caspases amb el 
tractament combinat amb EB i TFP respecte als valors mostrats per les línies cel·lulars pa-
rentals. A la mateixa figura R3.9  es mostren els resultats dels assajos de l’activitat caspasa 
que es van realitzar amb les cèl·lules deplecionades per a FOXO3 i FOXO1. S’observa com 
al cas del tractament amb erlotinib i la trifluoperazina l’activitat caspasa es veu revertida 
completament. Agrupant tots els resultats anteriors, es podria dir que la combinació d’EB i 
TFP produeix una disminució molt important de la viabilitat en línies cel·lulars de glioma i 
que produeix la mort per apoptosi i, aquests efectes cel·lulars són modulats per l’activitat de 

FoxO3a i FoxO1, i que, ambdues proteïnes són essencials per a l’efecte conjunt.

Figura R3.9. La depleció de FOXO3a o FOXO1 reverteix els efectes d’activació de les caspases 3 i 7 produit per la 
combinació de l’erlotinib amb la trifluoperazina. Les cèl·lules de les línies indicades a les gràfiques, parentals o deficients 
per a FOXO3a, FOXO1 o ambdues es van tractar amb erlotinib 10 μM, trifluoperazina 10 μM o ambdós alhora i es  va analitzar 
l’activació de les caspases 3 i 7 a les 48 hores de tractament. Les gràfiques mostren l’increment relatiu de l’activitat de les 
caspases 3 i 7 en resposta als tractaments en relació a les cèl·lules control.
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 L’EGFR controla la morfologia i la motilitat cel·lular mitjançant la modulació 
de Rho GTPases.

En aquest treball es van analitzar els efectes cel·lulars de la inhibició de l’EGFR a 
un panell de línies cel·lulars de de glioma. A totes les línies testades l’erlotinib produïa una 
inhibició del creixement cel·lular. Els experiments de viabilitat cel·lular realitzats tractant 
les cèl·lules durant 72 hores amb erlotinib a una concentració de 10 mM, van mostrar una 
inhibició del creixement de les cèl·lules d’entre un 30% i un 80%, essent la inhibició del 
80%  a la línia LN229 i del 30% a la U373, quedant la resta al rang intermedi. L’inhibidor 
de l’EGFR AG1478 mostra un patró d’inhibició semblant (Carrasco-Garcia E, 2011). Donat 
que l’EGFR sovint es troba constitutivament actiu en glioblastomes a través d’amplificació o 
sobreexpressió, es van realitzar els mateixos experiments a les línies cel·lulars U87ΔEGFR 
(derivada d’una transfecció estable de la línia U87MG que expressa una versió truncada del 
receptor constitutivament activa)(Mellinghoff IK, 2005; Wang MY, 2006) i SK-MG3 que man-
té l’amplificació de l’EGFR expressant alts nivells del receptor silvestre (Thomas C, 2001). 
En aquest cas es va observar que la inhibició de l’EGFR amb erlotinib també produïa una 
disminució de la viabilitat cel·lular, d’un 50% i un 30% respectivament. 
 
 Els gliomes presenten una característica biològica que fa que siguin un tipus de 
tumor molt agressiu amb una mitjana de supervivència molt baixa fins i tot amb tractament 
quirúrgic, quimioterapèutic i radioterapètutic (Nakada M, 2007). Aquesta elevada agressivi-
tat és inusual i és, en part, derivada de la infiltració de les cèl·lules tumorals al parènquima 
cerebral que l’envolta, fent que l’exèresi completa del tumor sigui virtualment impossible. 
Un dels objectius principals al desenvolupament de les estratègies terapèutiques per al trac-
tament d’aquests tumors ha estat evitar o limitar la invasió del teixit adjacent, així com la 
identificació dels reguladors moleculars de la motilitat cel·lular en cèl·lules de glioma. Al 
present treball es van analitzar els efectes de la inhibició de l’EGFR sobre la organització 
del citoesquelet d’actina en cèl·lules de glioma i l’impacte que aquest efecte tenia sobre la 
motilitat i la invasió. Es va observar com el tractament amb erlotinib induïa canvis dramà-
tics en la morfologia cel·lular, cosa que suggeria canvis en la organització del citoesquelet 
d’actina. Amb aquesta inhibició de l’EGFR es va veure que es promovia la formació de fibres 
d’estrès d’actina robustes, resultant en un augment de l’adhesió cel·lular i la seva expansió 
sobre el substrat. Com es veu a les figures R1.3. A i B, les cèl·lules tractades amb erlotinib 
pateixen un fort canvi en la seva morfologia respecte les cèl·lules no tractades. Aquesta re-
organització del citoesquelet d’actina s’observa d’una manera molt evident en les imatges 
de microscòpia confocal, en les quals, la tinció de l’actina polimeritzada mostra un augment 
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de les fibres d’estrès i de les adhesions focals en les cèl·lules tractades. La dinàmica del ci-
toesquelet es troba controlada per la família de les RhoGTPases (Ridley AJ, 2001; Ridley AJ, 
1992), per això es va estudiar com la inhibició de l’EGFR podien regular l’activitat de Rac i 
Rho  les cèl·lules de glioma. El tractament amb erlotinib inhibeix l’activitat de Rac, acompan-
yada aquesta inhibició d’un augment en els nivells d’activitat de Rho. En altres estudis s’ha 
demostrat aquesta relació inversa entre les funcions de  les Rho i les Rac GTPases (Sander 
EE, 1999). Per exemple, a l’any 2006 Goldberg i col·laboradors van demostrar que la inhibi-
ció de Ras amb àcid tiosalicílic S-Trans, trans-farnesil (FTS) també feia disminuir l’activitat 
de Rac alhora que augmentava l’activació de Rho (Goldberg L, 2006), i de forma inversa es 
va demostrar com la inhibició de les RhoGTPases en cèl·lules de glioma produïa canvis al 
citoesquelet a través de l’activació de Rac, mostrant un fenotip més invasiu (Salhia B, 2005).
La inhibició de l’EGFR podria conduir a una activació de Rho com a conseqüència de la inhi-
bició de Rac, cosa que probablement sigui deguda a la inhibició de la senyalització a través 
de PI3K/Akt. Aquest resultat coincideix amb el resultats obtinguts per Goldberg &  Kloog, en 
què a través de l’inhibidor de Ras FTS s’inhibia PI3K, produint una disminució de la migració 
en la línia cel·lular U87MG. A més, s’obtenien resultats similars amb la inhibició de PI3K 
amb LY294002 (Goldberg L & Kloog Y, 2006). De forma interessant, l’expressió de Rac s’ha 
associat a la resistència a erlotinib en cèl·lules de glioma (Haltsch ME, 2009), i la combina-
ció d’inhibidors de l’EGFR amb estatines, cosa que altera la localització a la membrana i la 
funció de les Rho GTPases (Riganti C, 2008), son sinèrgiques inhibint el creixement cel·lular 
del glioma de forma independent a l’estat de PTEN o EGFRvIII (Cemeus C, 2008).
 L’augment en la contractilitat de l’actomiosina dependent de les RhoGTPases, de 
forma crucial també resulta en una inhibició significativa de la motilitat en cèl·lules de glio-
ma. Com es pot observar a les figures R1.5 i R1.6 els experiments de Wound Healing Assay 
en les cèl·lules tractades amb erlotinib mostren una disminució de la motilitat d’un 80% i 
de la invasió entre un 60% i un 70%. Aquest fet probablement està associat amb l’augment 
de la rigidesa en les cèl·lules tractades, com a conseqüència de la polimerització de fibres 
d’estrès d’actina mediada per les RhoGTPases, cosa que al seu torn, porta a la formació d’ad-
hesions focals i a l’augment de l’adhesió cel·lular al substrat (Ridley AJ, 2001). Cal destacar 
que aquests efectes semblen ser dependents de la línia cel·lular,  ja que el resultat del balanç 
entre Rho actiu i Rac actiu depèn del tipus de cèl·lula en el qual es realitzi l’estudi. Es va 
observar, a més, que la invasió de les cèl·lules de glioma en matrius tridimensionals també 
es trobava compromesa en la presència de l’inhibidor de l’EGFR. Aquesta reducció de la 
motilitat i la invasió en cèl·lules de glioma, també es va observar en la línia amb el receptor 
mutat constitutivament actiu, i en la línia amb el receptor amplificat.
 Els efectes de la inhibició de l’EGFR sobre la morfologia i la motilitat en cèl·lules 
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de glioma es relacionen amb l’augment en l’activitat de Rho/ROCK. Per tal de corroborar 
aquest fet, es van repetir els experiments de tinció del citoesquelet d’actina i de Wound 
Healing Assay amb el tractament amb erlotinib, però en aquest cas tractant conjuntament 
amb un inhibidor de Rho (C3) o amb un inhibidor de ROCK (H-1152). En qualsevol dels dos 
casos, la inhibició de Rho o bé la de ROCK ja va ser suficient per a restablir la organització 
del citoesquelet d’actina i la motilitat cel·lular fins als nivells presentats per les cèl·lules 
control. De la mateixa manera, aquest restabliment de la morfologia i la motilitat observats 
en les línies cel·lulars sota les condicions d’inhibició de Rho o ROCK, també es va observar 
en la línia amb el receptor d’EGF mutat (EGFRΔvIII) i a la línia amb el receptor amplificat 
(SK-MG3).
 Es sap que la proteïna RhoGTPasa Rnd3 o RhoE inhibeix la formació de les fibres 
d’estrès i que afecta a la organització de citoesquelet d’actina a través de la interacció amb 
proteïnes diana de RhoA, com ROCK, que promouen una reorganització del citoesquelet 
(Riento K, 2005). En estudis realitzats en cèl·lules de glioma, per tal d’esbrinar el paper que 
té la proteïna Rnd3, es van analitzar els nivells d’expressió en línies cel·lulars i en mostres 
clíniques de tumors. Els resultats van demostrar que els nivells d’expressió de RhoE eren 
significativament més elevats als pacients que presentaven tumors amb una invasivitat més 
elevada. A més en diferents línies cel·lulars l’expressió ectòpica de la proteïna mostrava 
un augment en la formació d’ondulacions a la membrana i un augment de la motilitat i la 
invasió, de forma contrària la depleció mitjançant siRNA de RhoE va inhibir la invasió de 
les cèl·lules de glioma. Amb això, es demostra la importància del paper de RhoE en glioma 
(Liacini A, 2014). Per això es va investigar si la inhibició de l’EGFR podia afectar també als 
nivells d’expressió de RhoE en cèl·lules de glioma. Es va realitzar un time course de 8, 16, 24 
i 48 hores amb erlotinib 10mM i es van lisar les cèl·lules i purificar les proteïnes. L’anàlisi 
per Western Blot mostra una disminució de l’expressió de RhoE en totes les línies testades 
amb la inhibició de l’EGFR. De manera important s’ha de destacar que aquesta disminució 
de l’expressió també és efectiva en la línia amb amplificació del receptor i amb la que ex-
pressa la variant mutada constitutivament activa. En aquest darrer cas també, cal destacar 
la diferència entre l’expressió basal de la proteïna existent entre la línia cel·lular parental 
U87MG i la línia que expressa el receptor mutat, U87ΔEGFR, essent molt més elevada en 
aquesta darrera. La importància d’aquests resultats es confirma pels resultats presentats 
recentment per Liacini i col·laboradors, en els que mostren com la repressió de RhoE amb 
RNA d’interferència en línies de glioma disminueix la motilitat i la invasió (Liacini A, 2014). 
Per contra, la sobreexpressió de RhoE produeix una pèrdua de les fibres d’estrès (Guasch 
RM,1998). Més recentment en estudis realitzats en cèl·lules de glioma per Clarke i col·la-
boradors reforça la tesi que RhoE juga un paper clau en la motilitat i la invasió dels glio-
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mes, i a més en descriu la importància en la proliferació, angiogènesi i en el pronòstic clínic 
(Clarke K, 2015).  Així doncs, la senyalització a través de l’EGFR i la seva via downstream 
PI3K promouen l’activitat de les RhoGTPases Rac, que regula la formació d’ondulacions de 
membrana i confereix a la cèl·lula un fenotip amb més motilitat i tendència a la invasió. Per 
contra, l’activitat de RhoA promou la formació de fibres d’estrès i adhesions focals, resultant 
en unes cèl·lules més adherides i amb rigidesa del citoesquelet. Podríem dir, per tant, que 
l’activitat de les RhoGTPases Rac1 i RhoA produeix a les cèl·lules de glioma un antagonis-
me morfològic. Que predomini una o altra depèn del balanç entre ambdues. En cèl·lules 
de glioma, el tractament amb l’inhibidor de l’EGFR erlotinib mostra com aquest balanç es 
decanta a favor de l’activitat de RhoA inhibint la senyalització downstream de l’EGFR dismi-
nuint l’activitat de Rac, tant en la seva funció de promoció de la motilitat com en la inhibició 
que produeix sobre RhoA, resultant en un augment de la seva activitat, reorganitzant-se el 
citoesquelet, formant fibres d’estrès estables i adhesions focals. A més, aquesta inhibició de 
l’EGFR i la posterior baixada de la senyalització downstream a través de PI3K també fa dis-
minuir l’activitat de la RhoGTPasa atípica RhoE, que inhibeix la proteïna efectora de RhoA 
ROCK. Aquesta disminució conjunta de l’activitat de Rac i RhoE fa que el balanç RhoA-Rac 
sigui favorable a RhoA i per tant es mostri una disminució de la motilitat i la invasió. A la 
figura D1 es mostra esquematitzat aquest efecte de l’erlotinib sobre les RhoGTPases i la mo-
tilitat cel·lular. Aquest comportament d’antagonisme funcional entre les RacGTPases i les 
RhoGTPaes ja havia estat descrit anteriorment en altres models cel·lulars, com ara en la lí-
nia A375M2 de melanoma (Parri M & Chiarugi P, 2010). La figura D1 mostra el model prosat 
en què RhoE inhibeix la senyalització a través de Rho/ROCK i com això afavoreix la motilitat 
i la invasió de les cèl·lules de glioma. Amb la inhibició d’EGFR es disminueix l’expressió de 
RhoE reactivant la senyalització a través de RhoA i inhibint la via de Rac,  promovent l’adhe-
sió cel·lular.
 Posats en conjunt, aquests resultats són rellevants, ja que la invasió dels teixits 
adjacents per les cèl·lules tumorals és una característica biològica de molta importància al 
resultat del tractament clínic dels gliomes (Giese A, 2003). Les dades presentades donen 
suport a l’ús d’inhibidors de l’EGFR per tal de reduir la infiltració de les cèl·lules de glioma. 
Podria resultar d’utilitat per tal de minimitzar la invasió local de forma prèvia al tractament 
quirúrgic, o bé podria utilitzar-se en combinació amb tractament radioterapèutic per tal de 
pal·liar l’augment de la invasivitat de les cèl·lules de glioma promoguda per la radiació sota 
determinades circumstàncies (Wild-Bode C, 2001), a més, aquest augment s’ha associat 
amb l’activitat RhoGTPasa (Zhai GG, 2006). 
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La inhibició de l’EGFR modula l’eix FoxO3a/FoxM1 en GBM.

 Amb els resultats obtinguts no es pot dir que els nivells d’expressió de l’EGFR ser-
veixin com a eina de predicció de la resposta als seus inhibidors, d’acord amb resultats pre-
vis (Halatsch ME, 2004) i en contradicció amb altres (Haas-Kogan DA, 2005). Recentment, 
a més, s’ha descrit que molècules petites inhibidores de l’EGFR tals com l’AG1478, el lapa-
tinib, l’erlotinib i el gefitinib, de forma oposada a l’anticòs monoclonal cetuximab, també 
redueixen la fosforilació d’erbB3 i erbB4, i que aquesta inhibició correlaciona amb la seva 
activitat cel·lular en cèl·lules de glioma (Carrasco-Garcia E, 2011). Aquestes observacions 
obren la possibilitat de que l’activitat antitumoral dels inhibidors de l’EGFR estigui mediada 
a través d’altres membres de la família erbB. Sigui quin sigui el cas, els efectes cel·lulars dels 
inhibidors de l’EGFR s’han associat clarament a la seva capacitat d’inhibir la senyalització 
a través de PI3K/Akt i, d’acord amb això, els inhibidors d’aquesta via han demostrat que 
potencien els efectes dels inhibidors de l’EGFR en cèl·lules sensibles i que restableixen la 
sensibilitat en algunes línies cel·lulars resistents (Wang MY, 2006; Fan QW, 2007; Fan QW, 
2003). Per això no és sorprenent que la línia més sensible de les utilitzades en aquest treball 
sigui la LN229, la única que manté la expressió de PTEN salvatge, el regulador negatiu de 
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Figura D1. Model proposat per a la senyalització a través de RhoE en cèl·lules de glioma i l’efecte 
que hi exerceix la inhibició de l’EGFR. A) Senyalització a través de les RhoGTPases després de 
l’activació de l’EGFR en cèl·lules de glioma. L’efecte sobre el citoesquelet d’actina  es deu a l’ac-
tivació de Rac i RhoE i la posterior inhibició de RhoA, promovent la motilitat i la invasió. B) En 
condicions d’inhibició de l’EGFR amb erlotinib, es reprimeix l’expressió de RhoE augmentant-se 
l’activació de RhoA al mateix temps que s’inhibeix Rac, promovent-se els efectes d’adhesió cel·lu-
lar i rigidesa del citoesquelet.
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la via. En resultats obtinguts prèviament, s’aprecia de forma interessant  que la inhibició 
de PI3K/Akt és aparent passat un llarg període de temps després de la inhibició de l’EGFR, 
mentre que la inhibició d’ERK és un esdeveniment més primerenc (Ramis G, 2012). Això 
suggereix que la inhibició d’ERK és com a conseqüència directa de la inhibició del receptor, 
probablement a través de la inhibició de la senyalització de Ras/Raf, mentre que la supres-
sió de la senyalització de PI3K/Akt requereix la inhibició d’altres mediadors cel·lulars. 
 En aquest treball es demostra com el tractament amb l’inhibidor de l’EGFR erlo-
tinib es modula l’activitat de l’eix FOXO/FOXM a través de la inhibició de la via PI3K/Akt, 
regulador negatiu crucial en la senyalització del factor de transcripció FOXO. Aquest efecte 
es posa de manifest amb la disminució en la fosforilació d’Akt observada per Western Blot, 
i que indica una disminució en la seva activitat. Ja que FoxO3a és una diana de fosforilació 
d’Akt, i aquesta és una fosforilació inactivadora, es va observar que els nivells de FoxO3a fos-
forilat disminuïen de forma paral·lela als nivells d’Akt fosforilat, i per tant, això produeix una 
activació del factor de transcripció FoxO3a. Aquest fet és més evident en les línies cel·lulars 
LN229 i T98G, mentre que a la línia U373 no s’observa, cosa que correlaciona amb el fet que 
aquesta sigui la línia que presenta una sensibilitat menor al tractament amb erlotinib. Els 
efectes de la desfosforilació de FoxO3a també s’observen en el lleuger augment dels nivells 
totals de la proteïna, degut a la disminució de la seva degradació a través del proteasoma. 
Erlotinib també produeix una repressió del factor de transcripció FoxM1, regulador crucial 
de la proliferació cel·lular i de l’expressió de gens diana importants per a la progressió del 
cicle cel·lular i la supervivència (McGovern UB, 2009), i que és una diana directa de FoxO3a. 
Aquesta repressió de FoxM1 és d’especial importància ja que s’ha posat de manifest la seva 
contribució al desenvolupament i progressió dels gliomes (Wang Z, 2015). A més s’ha posat 
al centre d’atenció en aquest factor de transcripció com a diana terapèutica, havent-hi di-
versos fàrmacs que hi actuen directament com la Siomicina A (Radhakrishnan SK, 2006) o 
el Tioestrepton (Kwok JM, 2008). En nombrosos estudis es posa de manifest l’efectivitat de 
la repressió de FoxM1 en diferents tipus de tumor, com la leucèmia limfoblàstica aguda del 
llinatge de  cèl·lules B (Buchner M, 2015), càncer de l’epiteli ovàric (Chen Y, 2015), carcino-
ma de nasofaringe (Yu C, 2015) o en Medul·loblastoma (Lin J, 2013).
 FoxO3a també és un regulador crític en la progressió del cicle cel·lular. Al present 
estudi es mostra com la seva activació produeix un augment en l’expressió de la proteïna 
p27KIP1 i una disminució de Ciclina D1, coincidint amb resultats previs (Medema RH, 2000; 
Schmidt et al, 2002). A més, això correlaciona amb resultats previs en els quals es mostra 
que la inhibició de l’EGFR produeix un arrest del cicle cel·lular en G1 a les cèl·lules de glioma 
(Ramis G, 2012), demostrant que es troba regulat a través del factor de transcripció FoxO3a. 
En un estudi publicat per Shi & col·laboradors realitzat en cèl·lules de glioma, es va veu-
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re també aquest augment en l’expressió de p27KIP1 i el conseqüent arrest del cicle cel·lular 
en G1 degut a la mediació de FoxO3a inhibint la via a nivell de PI3K amb el seu inhibidor 
LY294002 (Shi J, 2010). Cal destacar que al cas de la línia cel·lular U373 s’observa l’aug-
ment en l’expressió de p27KIP1 i una disminució en la de Ciclina D1 però no una activació de 
FoxO3a a través de la disminució de la seva fosforilació, aquest és degut a que la regulació 
d’aquestes proteïnes downstream de l’EGFR es fa a diferents nivells, a través de la via PI3K/
Akt/FOXO i a través de Ras/Raf/MEK/ERK, la inhibició de la qual podria ser la responsable 
d’aquests efectes (Weber JD, 1997; Amanatullah DF, 2001).

L’activació de FoxO3a produeix l’activació d’un altre factor de transcripció de la 
seva mateixa família i que desenvolupa unes funcions similars, com es FoxO1.

Aquesta activació de FoxO3a i la subseqüent activació i repressió de les seves dia-
nes transcripcionals, a més va ser corroborada mitjançant PCR quantitativa, reforçant els 
resultats obtinguts per Western Blot.

Per a que FoxO3a acompleixi les seves funcions he de ser transportat al nucli. La 
inhibició de l’EGFR amb erlotinib produeix una translocació de FoxO3a del citoplasma cap al 
nucli, com es demostra per Immunofluorescència de les tres línies cel·lulars, en què després 
del tractament la localització subcel·lular de FoxO3a és majoritàriament nuclear. Resultats 
similars van ser obtinguts en línies cel·lulars de càncer de mama utilitzant un altre inhibidor 
de l’EGFR com el gefitinib (Krol J, 2007). Per a confirmar això d’una manera més contundent 
es va quantificar FoxO3a al compartiment nuclear i citoplasmàtic per separat, en cèl·lules 
tractades amb erlotinib i en cèl·lules control, mostrant ràtios de FoxO3a nuclear respecte al 
citoplasmàtic més elevades amb el tractament. A més, les cèl·lules transfectades amb una 
construcció amb el promotor de p27KIP1 o 3/6 elements d’unió de FoxO3a al seu promotor 
(3xDBE o 6xDBE) acoblats al gen de la luciferasa mostren una major activitat d’aquesta en 
resposta al tractament amb erlotinib demostrant així l’activació transcripcional de FoxO3a 
sota aquestes condicions de tractament.
 Aquests efectes de la inhibició de l’EGFR en cèl·lules de glioma es reverteixen, en 
les línies testades, amb la repressió a través d’un RNA d’interferència específic per a FoxO3a. 
Aquesta reversió en la disminució de la proliferació posa de manifest el paper central que 
desenvolupa el factor de transcripció FoxO3a a la resposta a l’erlotinib en línies cel·lulars de 
glioma.

 Tot i quedar demostrat el paper crucial que porta a terme FoxO3a en la resposta a 
l’inhibidor de l’EGFR erlotinib, es va utilitzar un inhibidor de l’export nuclear específic per 
a FoxO3a per a confirmar els efectes sobre les cèl·lules de glioma de la seva activació, de 
forma independent a la inhibició de l’EGFR. Es va utilitzar un alcaloide derivat de bromoti-

                                                                                                                                                                                                                                                                   Discussió 



       144

rosina aïllat de l’esponja marina Psammaplysilla sp. anomenat Psammaplisè A (Gerogiades 
SN, 2006). Amb aquest compost es van realitzar experiments de dosi-resposta i establiment 
de la concentració inhibitòria 50 a les tres línies cel·lulars, així com immunofluorescència 
amb marcatge de FoxO3a i analitzar la seva localització subcel·lular i fraccionament i anàlisi 
dels compartiments nuclear i citoplasmàtic per Western Blot. Els resultats del tractament 
amb Psammaplisè A mostren una disminució de la viabilitat cel·lular semblant a la provo-
cada per la inhibició de l’EGFR. A banda es veu una gran acumulació nuclear de la proteïna, 
indicant la seva activació. A més però, analitzant per Western Blot l’impacte a nivell mole-
cular del tractament es reafirmen, ja que les cèl·lules mostren un augment en l’activació de 
FoxO3a fent-se notable amb la disminució de la seva fosforilació i l’efecte sobre les seves 
dianes, com la repressió de Ciclina D1 o l’activació de p27KIP1 i FoxO1, imitant els efectes 
de la inhibició de l’EGFR, tot i que la seva acció n’és completament independent, ja que els 
nivells de fosforilació d’Akt no disminueixen. Per tal de confirmar els efectes de l’activa-
ció de FoxO3a en cèl·lules de glioma, es van transfectar aquests cèl·lules amb un plasmidi 
que codifica per a una versió mutada no fosforilable constitutivament activa de la proteïna 
(FoxO3a(A3)), disminuint les cèl·lules la seva viabilitat entre un 50% i un 70%. Aquests 
efectes de l’activació de FoxO3a van donar lloc a realitzar experiments amb la línia cèl·lu-
lar LN229 que expressava el FoxO3a(A3) tractant-la amb l’inhibidor de l’EGFR erlotinib. Es 
va observar que a les cèl·lules transfectades la inhibició de l’EGFR no només arrestava el 
creixement de les cèl·lules sinó que en feia disminuir el nombre a les 48 hores.

 La Modulació de l’eix FOXO/FOXM com a estratègia terapèutica.
Els efectes de la inhibició de l’EGFR són similars en tres línies cel·lulars de glioma 

i, a més, aquesta inhibició té efectes additius amb l’activació de FoxO3a, posant de manifest 
la importància de la modulació d’aquesta via de senyalització per al tractament dels gliomes 
ja que també produeix la repressió d’un altre factor de transcripció important per al desen-
volupament dels tumors com és FoxM1. 

Els resultats obtinguts mostren com l’activació de FoxO3a a través de la inhibi-
ció de l’EGFR i la seva senyalització PI3K/Akt produeix una disminució de la viabilitat en 
les cèl·lules de glioma, resultats que es confirmen usant l’inhibidor de l’export nuclear de 
FoxO3a Psammplisè A.  La modulació farmacològica d’aquesta via doncs, pot suposar una 
estratègia terapèutica important per al tractament dels gliomes . Es sap, i els resultats ob-
tinguts confirmen, que l’activació de FoxO3a amb l’erlotinib produeix un augment del nivell 
del factor de transcripció FoxO1, proteïna diana directa de Foxo3a i que exerceix uns efectes 
cel·lulars que redunden als de FoxO3a. Es va pensar que potenciant l’activació de FoxO1 jun-
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tament amb l’activació de FoxO3a a través de l’erlotinib, es podria obtenir un efecte major 
sobre les cèl·lules de glioma. Per aquest motiu es va utilitzar un compost que actua de forma 
similar al Psammaplisè A, és a dir, inhibeix l’export nuclear de FoxO1, fet important donat 
que en cèl·lules canceroses la inactivació de FoxO1 es dona de forma predominant a través 
d’alteracions en la seva localització subcel·lular, trobant-se al citoplasma . Aquest compost 
és el fàrmac antipsicòtic trifluoperazina, identificat en un cribatge a gran escala de fàrmacs 
com inhibidor de l’export nuclear de FoxO1 (Kau TR, 2003). Treballs previs realitzats en 
mostres clíniques i en línies cel·lulars d’adenocarcinoma de pulmó havien mostrat que la 
trifluoperazina era una forma viable tant farmacològicament com clínicament de retenir 
FoxO1 al nucli (Maekawa T, 2009), exercint aquest augment en la localització nuclear a tra-
vés de la inhibició de la calmodulina upstream d’Akt i dowstream de PI3K (Kau TR, 2003), 
actuant sobre diferents efectors de la mateixa via que inhibeix l’erlotinib. A més també s’ha 
demostrat que la combinació de l’erlotinib amb la trifluoperazina indueix apoptosi en cèl·lu-
les d’adenocarcinoma de pulmó (Sangodkar J, 2012). Es va escollir la trifluoperazina per 
diferents motius: (1) és un fàrmac usat en pacients des de fa més de vint anys a un perfil de 
toxicitat i seguretat ben definit; (2) si la trifluoperazina resultava ser efectiva en la modula-
ció de FOXO/FOXM juntament amb erlotinib, el camí cap a la translació clínica dels resultats 
seria més evident i accessible, ja que ambdós fàrmacs són tractaments actualment en ús 
clínic; i (3) degut a que és un fàrmac psicòtrop pot creuar la barrera hematoencefàlica i per 
això té un elevat potencial terapèutic per al tractament dels gliomes.

En les línies cel·lulars de glioma la trifluoperazina té uns efectes sobre la viabilitat 
cel·lular semblants als mostrats pel tractament amb l’erlotinib, amb unes concentracions 
inhibitòries 50 d’entre 11,5 i 14,4 mM.. L’anàlisi per microscòpia confocal de les mostres 
preparades per a immunofluorescència amb marcatge per a FoxO1 confirma la seva relo-
calització al nucli de les cèl·lules amb el tractament amb trifluoperazina, a les tres línies 
cel·lulars utilitzades. A més, l’anàlisi per Western Blot confirma l’activació de FoxO1, ja que 
els nivells de la fosforilació de la proteïna disminueixen amb el tractament, a banda de l’aug-
ment de la proteïna total. Aquest fet és d’especial importància, ja que en treballs previs ja 
s’havia relacionat l’acumulació citoplasmàtica de FoxO1 amb un pitjor pronòstic en casos 
d’astrocitoma (Chen C, 2013).

Donats els resultats obtinguts amb el tractament amb trifluoperazina i el seu po-
tencial per a relocalitzar FoxO1 al nucli, es va examinar el potencial terapèutic de la seva 
combinació amb l’inhibidor de l’EGFR erlotinib, del qual ja s’havia mostrat el seu efectes 
d’activació de FoxO3a (capítol 2 resultats). Es van utilitzar diferents combinacions de con-
centracions d’ambdós fàrmacs per tal de determinar la seva acció conjunta (veure figura 
R3.4), i es va mostrar un clar efecte sobre la viabilitat cel·lular a les tres línies cel·lulars 
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testades. A més, la combinació d’erlotinib amb diferents concentracions de trifluoperazina 
disminuïa la IC50 del primer fins a deu vegades. L’anàlisi d’isobologrames demostra un mar-
cat efecte additiu en les línies LN229 i T98G i un efecte sinèrgic a les U373, que cal recordar 
és la línia amb una sensibilitat menor a la inhibició de l’EGFR. Aquest efecte supressor de 
la viabilitat cel·lular que tenen conjuntament l’inhibidor de l’EGFR i la trifluoperazina, ja 
s’havia mostrat en cèl·lules de càncer d’ovari inhibint l’EGFR i altres efectors downstream de 
la seva via de senyalització, com la PI3K, conjuntament amb la trifluoperazina i altres  feno-
tiazines, obtenint resultats similars (Choi JH, 2008). A més s’ha demostrat que el tractament 
conjunt amb trifluoperazina en línies cel·lulars resistents als tractaments amb inhibidors 
de l’EGFR fa que es restableixi la sensibilitat a aquests (Sangodkar J, 2012), efecte també 
observat en cèl·lules stem en càncer de pulmó, resistents als tractaments amb inhibidors de 
l’EGFR (Yeh CT, 2012).

Els efectes d’activació de l’apoptosi del tractament conjunt amb erlotinib i tri-
fluoperazina en cèl·lules d’adenocarcinoma de pulmó mostrats per Sangodkar i col·labora-
dors, s’observen també en les línies cel·lulars de glioma. El tractament en combinació dels 
dos fàrmacs produeix una activació de l’activitat de les caspases 3 i 7 en les línies cel·lu-
lars de glioma, mostrant el potencial que exhibeix aquesta combinació per al tractament 
d’aquests tumors. 

Així, l’acció conjunta dels fàrmacs és efectiva  per a la inducció d’apoptosi en cèl·lu-
les de glioma i aquest efecte,  es porta a terme a nivell molecular a través de la modulació de 
l’eix FOXO/FOXM. La inhibició de l’EGFR junt amb el tractament amb trifluoperazina pro-
dueix una activació de FoxO3a i FoxO1 major que els tractaments per separat.

La modulació d’aquests factors de transcripció és clau per als efectes del tracta-
ment ja que, en cèl·lules transfectades de forma estable que expressen un RNA d’interferèn-
cia contra FoxO3a o FoxO1 es perd part de la sensibilitat mostrada per les cèl·lules paren-
tals, a l’erlotinib les que tenen FoxO3a deplecionat i a trifluoperazina les que no expressen 
FoxO1, tot i mostrar encara certa sensibilitat tant als fàrmacs per separat com a la seva 
combinació, degut a l’activitat de FoxO1 en un cas i FoxO3a a l’altre. En estudis previs ja 
s’havia mostrat com la depleció de FoxO3a revertia els efectes de la inhibició de l’EGFR en 
cèl·lules de càncer de mama (Krol J, 2007) i la repressió amb RNA d’interferència de FoxO1 
revertia els efectes de la trifluoperazina en cèl·lules d’adenocarcinoma de pulmó (Sango-
dkar J, 2012).

Aquesta reversió dels efectes dels tractaments per separat o en combinació en les 
cèl·lules deficients per a FoxO3a o FoxO1 també es van demostrar pel retorn als nivells ba-
sals de l’activitat de les caspases 3 i 7.

Tot i que la manca d’un dels dos factors de transcripció no fa perdre completament 
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la sensibilitat al tractament conjunt, en cèl·lules LN229 i U373 deficients per a FoxO3a i 
FoxO1, es reverteix completament aquest efecte, tant a nivell de viabilitat cel·lular, tornant a 
valors basals d’inducció de l’apoptosi, on no es veu cap augment de l’activitat de les caspases 
3 i 7. Això demostra que l’activitat d’aquesta combinació de fàrmacs s’exerceix a través de la 
modulació dels factors de transcripció FoxO3a i FoxO1.

Donat l’impacte que tenen els gliomes degut a la seva agressivitat i mal pronòstic 
en la supervivència dels pacients, és necessari obrir noves vies per al tractament d’aquesta 
neoplàsia. Als darrers anys s’ha focalitzat molt la importància que tenen els factors de trans-
cripció FOXO i FOXM en el desenvolupament del càncer (Wilson MS, 2011; Zhao F, 2012; 
Gomes AR, 2013). En el present treball s’explora una forma de modular l’activitat d’aquesta 
xarxa transcripcional i l’expressió de les seves dianes en glioma humà. Els resultats mostren 
com la inhibidor l’erlotinib i la trifluoperazina per separat tenen efectes modestos sobre 
la viabilitat cel·lular i no mostren cap efecte d’activació de l’apoptosi, tot i activar FoxO3a 
en un cas i FoxO1 l’altre, amb la posterior repressió de FoxM1 que això produeix. Amb el 
tractament conjunt però, s’aconsegueix una activació major de la via, amb uns efectes més 
visibles sobre la viabilitat cel·lular i amb una activació de l’apoptosi notable, confirmada 
a través de l’anàlisi de l’activitat caspasa. A més, la depleció d’una o ambdues proteïnes 
provoca una reversió d’aquests efectes, en part al primer cas, i de forma pràcticament com-
pleta al segon. D’aquesta modulació de l’eix FOXO/FOXM en podríem fer una aproximació 
mecanística del seu funcionament; al cas dels tractaments per separat l’activitat de FOXO 
s’activa en part, produint un una disminució de la viabilitat cel·lular però no activant l’apop-
tosi. Amb els tractaments combinats s’aconsegueix una activació de FOXO més robusta amb 
la conseqüent inhibició de FOXM i  l’activació de la ruta apoptòtica. La figura D2 mostra el 
model proposat per als efectes del tractament conjunt EB/TFP sobre l’eix FOXO/FOXM1 en 
cèl·lules de glioma. 

Els efectes mostrats per la combinació dels dos fàrmacs en les cèl·lules de glioma i 
el fet que siguin fàrmacs aprovats per al seu ús a la clínica i d’ús habitual, constitueixen una 
estratègia terapèutica prometedora per al tractament dels pacients amb glioma, i aquesta 
relativament senzilla aplicabilitat clínica, fa que sigui de molta importància seguir desenre-
dant els mecanismes implicats en la resposta al tractament i estudiar la millor manera de 

traslladar es resultats a la pràctica clínica. 
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Figura D2. Representació esquemàtica del model proposat per als efectes dels tractaments EB/TFP conjunts sobre l’eix 
FOXO/FOXM en cèl·lules de glioma. A) Situació de l’eix FOXO/FOXM en absència de tractament. El receptor d’EGF es troba 
activat i, per tant, la via PI3K/Akt es troba activa reprimint FOXO, mentre que FOXM està actiu. B) Quan es tracten les cèl·lules 
amb algun dels dos tractaments s’observen els efectes damunt la viabilitat. Al cas de l’erlotinib, inhibint l’EGFR s’activa FOXO i 
es reprimeix FOXM. Amb el tractament amb TFP, s’inhibeix l’export nuclear, acumulant-se FOXO al nucli. C) Amb els dos tracta-
ments conjunts l’activació de FOXO i les seves dianes és més eficient,  quedant FOXM completament inactivat.
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L’EGFR controla la morfologia i la motilitat cel·lular mitjançant la modula-
ció de Rho GTPases.

1. La inhibició de l’EGFR amb erlotinib produeix una disminució en la pro-
liferació de cèl·lules de glioma, amb uns rangs d’inhibició que varien des 
del 30% de la línia U373 fins al 80% de la línia LN229, mostrant diferent 
efectivitat segons la línia cel·lular testada.

2. L’erlotinib comporta una reorganització del citoesquelet d’actina i canvis 
en la morfologia cel·lular, veient-se les cèl·lules més grans i adherides al 
substrat, amb un gran nombre de fibres d’estrès.

3. Aquest tractament inhibidor de l’EGFR a més, provoca una disminució en 
la motilitat i invasió en les cèl·lules de glioma.

4. La reorganització del citoesquelet i la inhibició de la motilitat i invasió es 
produïdes per l’erlotinib, es promou a través de la modulació de les Rho-
GTPases. La inhibició de l’EGFR produeix un ràpid i sostingut augment de 
l’activitat de RhoA, d’acord amb la formació de les fibres d’estrès. D’altra 
banda es redueix l’activitat de Rac.

5. Els efectes de l’erlotinib sobre les RhoGTPases es porten a terme a través 
de Rho/ROCK, ja que inhibint aquestes proteïnes es perden els efectes 
inicials de la inhibició de l’EGFR.

6. Erlotinib produix una disminució en l’expressió de RhoE, regulador ne-
gatiu de RhoA.

7. En línies cel·lulars de glioma amb el receptor d’EGFR sobreexpressat o 
mutat, l’erlotinib produeix els mateixos efectes de disminució de la proli-
feració cel·lular, la motilitat i la invasió.
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La inhibició de l’EGFR modula l’eix FoxO3a/FoxM1 en GBM.

1. Erlotinib produeix una inhibició de la via PI3K, tant per la seva “branca” 
downstream a través d’Akt com per la que senyalitza a través d’mTOR.

2. La inhibició de la via PI3K/Akt a través de la inhibició de l’EGFR  pro-
dueix una disminució en els nivells de fosforilació del factor de trans-
cripció FOXO3a cosa que produeix la seva translocació al nucli i la seva 
activació.

3. L’activació de FOXO3a produeix una augment en l’expressió de les se-
ves dianes transcripcionals directes, com FOXO1 i p27kip1, i la repressió 
d’altres com Ciclina D1 i FOXM1. Aquests efectes s’observen tant a nivell 
d’expressió de proteïna com a nivell d’mRNA.

4.  L’inhibidor de l’export nuclear psammplisè A produeix l’activació de 
FOXO3a.

5. El fàrmac antipsicòtic trifluoperazina actua com inhibidor de l’export nu-
clear de FOXO1, i produeix una disminució en la viabilitat de les cèl·lules 
de glioma.

6. L’ús combinat de l’inhibidor de l’EGFR erlotinib i l’inhibidor de l’export 
nuclear trifluoperazina té una efecte additiu sobre la viabilitat de les lí-
nies cel·lulars LN229 i T98G, mentre que a la línia U373 aquest efecte és 
sinèrgic.

7. A les tres línies de glioma, el tractament conjunt produeix una activació 
de les caspases 3 i 7, indicant mort cel·lular per apoptosi.

8. Els factors de transcripció FOXO3a i FOXO1 són essencials per a la modu-
lació de la resposta a aquests dos fàrmacs.
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