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Resum
El glioblastoma (GBM) és el tumor primari més freqüent i agressiu del Sistema Nerviós Central (SNC),
que tot i l’actual tractament amb l’agent alquilant temozolomida (TMZ), els pacients amb GBM tenen
un mal pronòstic. Per això és de vital importància l’estudi de noves estratègies terapèutiques pel GBM.
Dins l’estudi de noves teràpies destaca l’agent alquilant dianhidrogalactitol o Val-083, un agent
alquilant que sembla superar els mecanismes de resistència que presenten algunes cèl·lules enfront
de la TMZ, per la qual cosa podria usar-se com una alternativa. Una altra estratègia terapèutica pel
GBM és la reutilització de fàrmacs ja aprovats, com és la clorpromazina (CPZ), que en els darrers anys
ha mostrat efectes molt prometedors dins la teràpia del GBM. En aquest treball es pretén caracteritzar
el potencial terapèutic del Val-083 i establir unes bases per un futur estudi de la sinèrgia amb la CPZ.
Per a fer-ho, es va fer ús de les línies cel·lulars de GBM LN229 i U251. Es va determinar que el Val-083
presenta una IC50 a 96 hores de 7,17±1,55μM a la línia cel·lular de GBM LN229 i una IC50 4,42±2,79μM
a la línia U251. Mentre amb la CPZ

la IC50 a 96 hores és de 8,41±0,707μM i 5,91±1,50μM,

respectivament. A més, el Val-083 sembla induir un arrest en fase G2/M del cicle cel·lular.

Resumen
El glioblastoma (GBM) es el tumor primario más frecuente y agresivo del Sistema Nervioso Central
(SNC), que a pesar del actual tratamiento con el agente alquilante temozolomida (TMZ), los pacientes
con GBM tienen un mal pronóstico. Por eso es de vital importancia el estudio de nuevas estrategias
terapéuticas por el GBM. Dentro del estudio de nuevas terapias destaca el agente alquilante
dianhidrogalactitol o Val-083, un agente alquilante que parece superar los mecanismos de resistencia
que presentan algunas células frente a la TMZ, por lo que podría usarse como una alternativa. Otra
estrategia terapéutica para el GBM es la reutilización de fármacos ya aprobados, como es la
clorpromazina (CPZ), que en los últimos años ha mostrado efectos muy prometedores en la terapia del
GBM. En este trabajo se pretende caracterizar el potencial terapéutico del Val-083 y sentar unas bases
para un futuro estudio de la sinergia con la CPZ. Para ello, se usaron las líneas celulares de GBM LN229
y U251. Se determinó que el Val-083 presenta una IC50 a 96 horas de 7,17±1,55μM en la línea celular
de GBM LN229 y una IC50 4,42±2,79μM en la línea U251. Mientras que con la CPZ la IC50 a 96 horas es
de 8,41±0,707μM y 5,91±1,50μM, respectivamente. Además, Val-083 parece inducir un arresto en fase
G2/M del ciclo celular.

Abstract
Glioblastoma (GBM) is the most frequent and aggressive primary tumour of the central nervous system
(CNS). Despite current treatment with the alkylating agent temozolomide (TMZ), patients with GBM
have a poor prognosis. Therefore, the study of new therapeutic strategies for GBM is of great
importance. Within the study of new therapies, the alkylating agent dianhydrogalactitol or Val-083, an
alkylating agent that seems to overcome the resistance mechanisms that some cells present against
TMZ, could be used as an alternative. Another therapeutic strategy for GBM is drug repositioning, such
as chlorpromazine (CPZ), which in recent years has shown very promising effects in GBM therapy. The
aim of this study is to characterise the therapeutic potential of Val-083 and to lay the foundations for
a future study of synergy with CPZ. To this end, the GBM cell lines LN229 and U251 were used. Val-083
was found to have an IC50 at 96 hours of 7.17±1.55μM in the GBM LN229 cell line and an IC50 of
4.42±2.79μM in the U251 line, whereas with CPZ the IC50 at 96 hours is 8.41±0.707μM and
5.91±1.50μM, respectively. Moreover, Val-083 seems to induce an arrest in G2/M phase of the cell
cycle.
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1.Introducció
1.1. Càncer
El càncer forma part d’un grup de malalties heterogènies i multifactorials que es caracteritzen per una
proliferació incontrolada de cèl·lules. Aquesta proliferació sostinguda és fruit de l’acumulació
d’alteracions genètiques i epigenètiques que condueixen a la transformació de cèl·lules normals a
cèl·lules canceroses. S’ha de tenir en compte que, a més d’aquestes alteracions, les cèl·lules tumorals
no estan soles, sinó que dins del mateix tumor hi ha cèl·lules auxiliars que, mitjançant senyalitzacions
heterotípiques, contribueixen en el manteniment d’aquesta proliferació sostinguda1. Això dota a la
cèl·lula cancerosa d’un potencial d’invasió dels teixits adjacents i, fins i tot, de disseminació en forma
de metàstasi, formant així altres tumors. Aquesta és la característica d’un tumor maligne, mentre que
els tumors benignes creixen localment, pel que ni envaeixen ni fan metàstasi. La formació d’aquests
tumors es dóna a través d’un procés anàleg a l’evolució darwiniana, en el que una successió de canvis
genètics confereix un tipus d’avantatge o un altre en el creixement cel·lular, conduint així a la conversió
progressiva de cèl·lules normals a cèl·lules canceroses1.
S’ha establert que les cèl·lules canceroses poden sobreviure, proliferar i disseminar gràcies a
l’adquisició de 6 capacitats biològiques: (1) senyalització proliferativa sostinguda, (2) evasió dels
supressors tumorals, (3) activació de la invasió i metàstasi, (4) immortalitat replicativa, (5) inducció
d’angiogènesi i (6) resistència a la mort cel·lular (figura 1A). Aquestes funcions s’adquireixen gràcies a
dues característiques permissives, per una banda, la inestabilitat genòmica i mutacions, i per altra, la
inflamació promotora de l’estat tumoral. A més, la cèl·lula tumoral adquireix també dues capacitats
emergents, la desregulació del metabolisme cel·lular i l’evasió de la destrucció del sistema immune
(Figura 1B) 2.
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Figura 1: Representació de les característiques del càncer. (A) esquematització de les sis característiques que ha de tenir la
cèl·lula cancerosa per poder formar un tumor. (B) Distintius emergents i característiques permissives que permeten la
progressió del càncer.

Juntament amb les malalties cardiovasculars, el càncer és la principal causa de mort prematura a nivell
mundial3. S’estima que l’any 2020 hi havia 19,3 milions de nous casos de càncer i quasi 10 milions de
morts per càncer al món4. Els càncers més freqüents són el càncer de mama (11,7%), de pulmó (11,4%),
colorectal (10,0%), pròstata (7,3%) i estómac (5,6%), mentre que el càncer del sistema nerviós i cervell
ocupa un 1,6% dels nous casos. S’estima que de cara al 2040 el nombre de nous casos de càncer
augmenti un 47% (28,4 milions de nous casos)5.

1.1.1. Glioma
Els gliomes són neoplàsies benignes o malignes del sistema nerviós central (SNC), originades per la
transformació de cèl·lules de la glia, com són els astròcits, ependimòcits i oligodendròcits. En funció
del tipus cel·lular que es trobi alterat, es formaran diferents tipus de tumors. Si la cèl·lula alterada són
els astròcits es produiran astrocitomes, si ho són els ependimòcits, formaran ependinomes, i si són
oligodendròcits donaran lloc a oligodendromes.
La classificació dels tumors del SNC ha diferit de la classificació d’altres neoplàsies que no formen part
del SNC. Antigament, la classificació dels tumors del SNC es basava únicament en els aspectes
histològics. Actualment, però, s’hi ha sumat l’ús de biomarcadors moleculars per la classificació
d’aquests tumors, aportant una major informació pel diagnòstic. Donats els ràpids avenços en la
caracterització dels biomarcadors, s’han anat canviant les classificacions de les neoplàsies del SNC.
L’última versió de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per la qual es classifiquen els tumors del
SNC fou actualitzada el 2021, en el que es coneix com la cinquena edició dels llibres blaus (Blue
Books)6,7. Aquesta edició s’ajusta més al model de classificació de les altres neoplàsies. En aquesta
darrera versió es classifiquen els gliomes difosos del SNC i els seus respectius graus (1-4) (Taula 1).
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Aquests graus són assignats per l’OMS en funció del comportament clínic previst de l’evolució
patològica, essent els de grau 1 els tumors benignes, els de grau 2 els tumors que presenten un baix
grau d’infiltració, els de grau 3 ja són tumors malignes amb elevada capacitat d’infiltració i, finalment,
els de grau 4 són tumors mitòticament actius amb una elevada tendència a necrosis.
Taula 1: Classificació dels principals tipus de gliomes difosos del SNC i el seu grau d’assignació.

Tipus gliomes difosos del SNC

Grau

Glioma difós de tipus adult
Astrocitoma, IDH-mutant

2,3,4

Oligodendroglioma, IDH-mutant i 1p/19q-

2,3

codelecionat
Glioblastoma, IDH salvatge

4

Glioma difós de baix grau de tipus pediàtric
Astrocitoma difós, MYB- o MYBL- alterat

1

Glioma angiocèntric

1

Tumor neuroepitelial polimorf de baix grau

1

del jove
Glioma difós de baix grau amb via MAPK

N/A*

alterada
Glioma difós d’alt grau de tipus pediàtric
Glioma difós de línia mitjana amb H3K27

4

alterada
Glioma hemisfèric difós, H3 G34-mutant

4

Glioma difós d’alt grau de tipus pediàtric

4

amb H3 i IDH salvatge
Glioma hemisfèric de tipus infantil

N/A*

*N/A: No assignat
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1.1.2 Glioblastoma
El glioblastoma (GBM) és el tumor maligne de grau 4 més freqüent i més agressiu del SNC (constitueix
un 48-49% dels tumors malignes)8,9. Es pot dividir en dos tipus clínics principals, el GBM primari i el
secundari. La forma més comuna i, alhora la més agressiva, és el GBM primari (95% dels casos), que
sol afectar a pacients d’edat avançada. El secundari, en canvi, afecta pacients més joves i prové
d’astrocitomes previs de baix grau. Així i tot, ambdues formes clíniques comparteixen les mateixes vies
de senyalització alterades i responen de forma similar al tractament10.
Els GBM es caracteritzen per una elevada heterogeneïtat i capacitat d’invasió. Es creu que el GBM es
pot originar per la transformació d’almenys, tres tipus cel·lulars diferents: Cèl·lules mare neuronals (o
Neural Stem Cells (NSCs)), astròcits derivats de NSC i, de cèl·lules precursores d’oligodendròcits (o
oligodendrocyte precursor cells (OPCs))11. El fet que les cèl·lules de glioblastoma tinguin diferents
orígens explica la seva elevada heterogeneïtat i és el determinant principal dels diferents subtipus
molecular de GBM12. Per això, els GBM també es poden classificar en quatre subtipus moleculars: (1)
de subtipus clàssic, que presenten una sobreexpressió de EGFR, un perfil d’expressió de cèl·lules
astrocítiques i pèrdua del cromosoma 10. (2) Subtipus mesenquimatós, que presenta mutacions en
NF1 i PTEN, un patró d’expressió mesenquimal i menys expressió d’EGFR que els altres subtipus. (3)
Subtipus proneural, que es caracteritza per una amplificació focal de PDGFRA, mutacions en TP53 i
IDH1, i un perfil d’expressió d’oligodendròcits. (4) Subtipus neural, caracteritzat per un perfil
d’expressió gènica de teixit cerebral normal així com marcadors cel·lulars d’astròcits i oligodendròcits.
Aquests subtipus de GBM poden ser dinàmics, és a dir, en la progressió del tumor es poden anar
canviant els perfils entre els diferents subtipus. Per exemple, s’ha vist com davant al tractament amb
radioteràpia del GBM de subtipus proneural, hi ha una adquisició de resistència via diferenciació al
subtipus mesenquimatós13.
Addicionalment, s’ha demostrat que pel creixement del tumor són necessàries les cèl·lules mare de
glioblastoma (o Glioblastoma Stem Cells (GSCs)), les quals donen lloc a cèl·lules progenitores de ràpida
proliferació que alimenten el creixement tumoral. A més, les GSCs estan implicades en la regeneració
del tumor després del tractament quimioterapèutic, el que fa que sigui un tumor força recurrent14.
El tractament actual pel GBM es basa en el protocol STUPP, que consisteix en una resecció quirúrgica
màxima i, posteriorment radioteràpia i quimioteràpia amb Temozolomida (TMZ)15. Tot i l’aplicació
d’aquests tractaments, la supervivència mitjana dels pacients amb GBM oscil·la entre els 15 i 19 mesos,
amb tant sols un 25-30% de supervivents als següents 2 anys i un 5% de supervivència 5 anys després
del diagnòstic10,15–18. El GBM és 1,58 vegades més freqüent en homes que en dones i, tot i que pot
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aparèixer en qualsevol moment de la vida, la mitjana d’edat del diagnòstic és de 65 anys9. En conjunt
fa que, tot i el tractament actual, els pacients amb GBM tinguin un mal pronòstic, per la qual cosa s’han
d’avaluar noves estratègies per combatre aquest càncer i millorar així el seu pronòstic.

1.2 Tractaments
1.2.1. Temozolomida
La temozolomida (TMZ) és una molècula lipofílica petita (194Da). Actua com a profàrmac essent
estable a pH àcids, però a pH plasmàtics (7,4) té una vida mitjana de 1,8 hores 19. Així doncs, la TMZ
s’absorbeix en la forma inactiva, però en entrar a l’organisme, l’augment del pH fa que es
descompongui espontàniament a monometil triazè 5-(3-metiltriazè-1-il)-imidazol-4-carboxamida
(MITC). Aquest MITC reacciona amb l’aigua i allibera el 5-aminoimidazol-4-carboxiamida (AIC) i el catió
metildiazoni altament reactiu. Aquest catió metildiazoni té la capacitat de metilar l’ADN principalment
en la posició N7 de la guanina (N7-MeG) en un 70%, però també la posició O6 de la guanina (O6-MeG)
en un 7% i, la posició N3 de l’adenina (N3-MeG) en un 9% 20–22(Figura 2).Tot i que la formació d’O6-MeG
és la menys freqüent, és la que té el principal efecte citotòxic. Això es deu al fet que la formació de la
O6-meG permet l’emparellament amb una timina, pel que si no és reparat es formarà un error que pot
desencadenar la mort cel·lular.

Figura 2: Reacció química de la temozolomida. La reacció es dona per dues fases, la primera és conversió a MITC i, la segona,
és la conversió a AIC i el catió metildiazoni, el qual transferirà el seu grup metil als centres nucleofílics de l’ADN. Adaptat del
treball de Zhang, Jihong, et al. (2012)22.

Tot i ser la majoritària, la formació de N7-MeG no sembla tenir efectes citotòxics, mentre que si la
formació de O6-MeG i també de N3-MeG no són reparades, aquestes tenen efectes que són letals per
la cèl·lula. Malgrat això, les cèl·lules disposen de mecanismes de reparació de l’ADN. Per una banda, la
reparació per escissió de bases (o DNA Base Excision Repair (BER)) permet reparar tant la N7-MeG com
la N3-MeG. Per altra banda, la reparació de la O6-meG es dóna gràcies a la metilguaninametiltransferasa (MGMT, o a vegades coneguda com a AGT). La MGMT és una proteïna capaç de treure
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el grup metil de la O6-meG per tornar a donar lloc a la guanina, seguint un mecanisme SN2. El residu
acceptor del grup metil és la cisteïna de la MGMT, i deixa a la MGMT no funcional, per això no es pot
considerar un enzim, perquè no té la capacitat de regenerar-se. Tot i que la MGMT s’expressa
àmpliament en les cèl·lules no tumorals, al voltant d’un 50% dels pacients amb GBM presenten una
metilació en el promotor de MGMT, el que resulta en el seu silenciament. Aquest silenciament és un
bon pronòstic, ja que no es retirarà O6-meG i, per tant, tindrà els efectes citotòxics de la TMZ, mentre
que els pacients que expressen MGMT presenten una resistència al tractament 23,24.
En el cas que no es pugui reparar l’O6-meG per part de la MGMT i, es produeixi l’emparellament erroni
O6-meG:T, aquest error podria fixar-se mitjançant el sistema de reparació d’errors MMR (DNA
Mismatch Repair), on l’heterodímer MSH2-MSH6 (MutSα) reconeix l’error i recluta a un altre
heterodímer MLH1-PMS2 (MutLα), que activa a un conjunt de proteïnes downstream per a completar
la reparació (Figura 3). Aquesta reparació consisteix a retirar la timina (i no l’O6-meG) de l’enllaç amb
l’O6-meG. Ara bé, a l’hora de reinserir la nova base, aquesta tornarà a ser una timina, pel que es torna
a activar el mecanisme MMR. Aquest cicle d’activació de la MMR dona com a resultat un excés de
ruptures de l’ADN que condueixen a la detenció del cicle cel·lular en fase G2/M, que es produeix en el
segon cicle després del tractament, i acaben desencadenant un procés de mort cel·lular22. Per tant,
l’actuació posterior del sistema MMR potencia els efectes citotòxics alquilants de la TMZ, i s’ha
demostrat que defectes en aquest sistema contribueixen a la resistència de la TMZ 25–28.
També s’ha suggerit administrar TMZ juntament amb inhibidors de la MGMT, com ara O6-BenzilGuanina i O6 -(4-bromotenil) guanina (O6-BTG), ja que assajos in vitro han mostrat una bona
sensibilitat a la TMZ29–32. Tot i així, fallen en realitzar assajos clínics, ja que s’ha observat una toxicitat,
principalment per mielosupressió.
En definitiva, aquelles cèl·lules tumorals que expressin constitutivament la MGMT i MMR sigui
disfuncional, poden escapar dels efectes citotòxics de la TMZ i es diu que són resistents. En canvi, s’ha
observat com el silenciament epigenètic del gen de la MGMT per metilació del promotor, permet
millorar els efectes de la TMZ i, per tant, millorar el pronòstic del pacient

23,33,34

. Tot i que la TMZ

s’administra de forma independent a l’estat de metilació del promotor de la MGMT, aquelles cèl·lules
tumorals que expressen majors nivells de MGMT tenen un fenotip més resistent a la TMZ i, per tant,
un pitjor pronòstic. En conseqüència, la resistència a la TMZ és un problema greu en el tractament del
GBM, per la qual cosa és d’urgència la recerca de noves teràpies que siguin eficients davant una
metilació de la MGMT.
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1.2.2. Dianhidrogalactitol o Val-083
L’1,2:5,6-dianhidrogalactitol (DAG), o també conegut com a Val-083, és un epòxid d’hexitol. Té
l’avantatge que és una molècula de mida petita i hidrosoluble que té la capacitat de creuar la barrera
hematoencefàlica. Al voltant dels anys setanta es van començar a realitzar estudis clínics on apuntaven
que el Val-083 podria tenir efectes antitumorals, demostrant que podria ser un bon candidat pel
tractament de tumors cerebrals inclòs el glioma. Així i tot, actualment encara no s’han establert els
mecanismes moleculars pels quals el Val-083 actua com a agent antitumoral. Diferents estudis han
investigat la interacció entre el Val-083 i l’ADN, demostrant que el Val-083 actua com a agent alquilant
bifuncional35–37. Es va demostrar que el Val-083 en interaccionar amb l’ADN produeix tres productes
alquilats, el 7-(1-desoxigalactit-1-il) guanina, el 7-(1-desoxianhidrogalactita-1-il) guanina i l’1,6-di
(guanin-7-il)-1,6-didesoxigalactitol, essent aquest últim producte el responsable de la formació
d’enllaços entre cadenes de l’ADN o dins d’elles37.
D’aquesta manera el Val-083, a diferència de la TMZ, forma enllaços creuats a l’ADN a través del N7
de la guanina i no una formació d’O6-meG. Això condueix a ruptures persistents de la doble cadena
d’ADN i, a la detenció irreversible del cicle cel·lular de forma dependent o independent de p53(38). S’ha
observat com en cèl·lules de càncer de pulmó tractades amb VAL-083 intenten reparar aquesta ruptura
de la doble cadena mitjançant recombinació homologa, i per això, si s’inhibeix aquesta ruta de
reparació, se sensibilitza l’acció del VAL-083(38).
És per aquest motiu que el Val-083 té l’avantatge que, independentment de l’estat de MGMT o MMR,
es pot escapar dels mecanismes que li proporcionaven resistència a la TMZ28 (Figura 3). A més, no es
coneix cap resistència creuada del VAL-083 amb altres agents quimioterapèutics convencionals38.
També s’ha demostrat que el VAL-083 té un efecte sinèrgic amb la TMZ tant en cèl·lules deficients com
competents del sistema MGMT28, el que planteja la seva administració juntament amb el tractament
convencional de TMZ. A més, models in vitro han demostrat que el Val-083 també pot inhibir la
migració, la invasió cel·lular i l’angiogènesi del GBM39.
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Figura 3: Comparativa dels mecanismes d’acció de la Temozolomida (TMZ) i el Val-083. Quan el promotor de la MGMT no
es troba metilat i, per tant, s’expressa constitutivament, la formació d’O6-meG que produeix la TMZ és reparada, pel que no
es produeix citotoxicitat. En canvi, quan MGMT es troba metilat, es silencia l’expressió de MGMT, pel que no pot eliminar a
O6-meG. Aquesta O6-meG es reconeguda per la MMR, que condueix a un cicle de ruptures de l’ADN que acaben produint la
mort cel·lular. En canvi, si la MMR no es funcional, no es donen aquestes ruptures i la cèl·lula, tot i que continua mutada, no
es produeix mort cel·lular. Per altra banda, el Val-083 produeix enllaços dins les dobles cadenes d’ADN i entre elles, pel que
no són reconeguts per la MGMT i es produeix citotoxicitat independentment de l’estat de MMR. Adaptat del treball de
Jiménez-Alcázar, Miguel, et al. (2021)28.

Tot i l’actual escassesa d’estudis sobre el seu mecanisme d’acció i els seus efectes en la teràpia del
GBM, a la Xina l’ús del VAL-083 ja està aprovat pel tractament de la leucèmia mieloide crònica i pel
càncer de pulmó. A més, Kintara Therapeutics, Inc. ha realitzat assajos clínics de fase II usant el VAL083 en combinació amb radioteràpia en pacients amb GBM recentment diagnosticat amb MGMT no
metilat (NCT03050736), i sense tractament previ amb bevacizumab (NCT02717962). En aquests
assajos es va mostrar una opció de tractament segura pel GBM recentment diagnosticat i, fins i tot, es
mostra una resposta més efectiva del VAL-083 enfront de la TMZ 40,41. També s’han dut a terme assajos
tipus I/II en pacients amb GBM recidivant/refractari (NCT01478178) en els que la TMZ no havia mostrat
èxit, i es mostra una seguretat favorable del VAL-083 (a dosis ≤ 40 mg/m2/d) i una tendència a la millora
de la supervivència relacionada amb la dosis42. Actualment, aquest estudi ha avançat en assajos clínics
en fase III (NCT03138629) i s’està a l’espera dels resultats. Així doncs, el VAL-083 pot proporcionar una
opció alternativa a l’actual tractament del GBM que, fins i tot, pot superar als efectes terapèutics de
la TMZ.

1.2.3. Clorpromazina
Una de les limitacions en el tractament del GBM són, per una banda, l’accés al cervell dels
quimioterapèutics, ja que la barrera hematoencefàlica restringeix el pas de molècules grans i
hidrofíliques. Per altra banda, el procés de desenvolupament de nous fàrmacs és complex, llarg i
costós. Per aquest motiu s’aposta per la reutilització de fàrmacs ja aprovats (també coneguda com a
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drug repositioning), una estratègia més segura i econòmica. Aquesta estratègia està investigant-se pel
tractament de diversos càncers com el GBM. En aquest aspecte, destaquen sobretot els antipsicòtics,
o també coneguts com a neurolèptics, que són substàncies lipofíliques altament permeables a la
barrera hematoencefàlica. Els antipsicòtics s’utilitzen principalment pel tractament de les psicosis com
és l’esquizofrènia. La seva aplicació com a possible teràpia pel càncer ve evidenciada pels estudis que
demostren que els pacients esquizofrènics tractats amb antipsicòtics tenen una menor incidència de
càncer43–45. Fins i tot, s’ha reportat el cas d’un increment en la supervivència d’un pacient amb GBM
tractat amb antipsicòtics46, el que suggereix la seva aplicació pel tractament el GBM.
Els antipsicòtics més convencionals i més usats són els derivats de fenotiazina, que consten d’un anell
tricíclic i, en funció dels diferents substituents en el C2 o de la longitud de la cadena alquil de la posició
del N10 (que connecta amb el grup amina), tindran diferents accions (Figura 4A).

Figura 4: Comparativa de les diferents estructures químiques. (A) Estructura de les fenotiazines. (B) Estructura de la
Clorpromazina. (C) Estructura de la dopamina. (D) Complementarietat estructural entre la dopamina i les fenotiazines.
Adaptat de Jaszczyszyn, Agata, et al. (2012)47.

La clorpromazina (CPZ) va ser el primer antipsicòtic comercialitzat ja fa més de mig segle (Figura 4B).
Gràcies a la similitud estructural entre la CPZ i la dopamina, la CPZ actua com a potent antagonista pel
receptor de dopamina D2 (DRD2), disminuint l’activitat estimulant de la dopamina, a més del bloqueig
de receptors H1 de la histamina i M1 muscarínics (Figura 4C i 4D)47. Però a més dels efectes
antipsicòtics, la CPZ té efectes antiproliferatius i citotòxics en cèl·lules canceroses com les del GBM
48,49

. Se sap que l’activació del DRD2 afavoreix el creixement de les cèl·lules tumorals, pel que la seva

inhibició sembla ser una bona diana terapèutica50. A més, en models in vitro s’ha demostrat que la CPZ

10

indueix la fragmentació nuclear causada per la inhibició de la quinesina mitòtica KSP/Eg551. Aquesta
inhibició impedeix la correcta formació del fus mitòtic aturant d’aquesta manera el cicle cel·lular. La
CPZ també inhibeix el cicle cel·lular en incrementar l’activitat de p21Waf1/Cip1 ja que indueix la seva
expressió gràcies a la unió del factor de transcripció Egr-1(52).
Addicionalment, la CPZ també sembla induir l’autofàgia en inhibir la via PI3K/akt/mTOR, una via que
es troba activa en quasi un 90% de tots els GBM i que dins un mateix tumor exerceix diferents funcions
específiques53. La CPZ probablement actuaria com un antagonista de la Ca2+/CaM, i per això, aquesta
no es podria unir a la subunitat 110γ de PI3K, la qual permet l’activació d’AKT. Amb això es perd
l’activitat d’AKT i mTOR passa a inhibir-se, pel que es pot desencadenar la mort cel·lular per autofàgia54.
A més, la inhibició d’AKT també permetria l’activació de p21Waf1/Cip1 el que explicaria la capacitat de la
CPZ en la detenció del cicle, esmentada anteriorment. Recentment, també s’ha reportat que el
tractament amb CPZ en cèl·lules de GBM condueix a un estrès en el reticle endoplasmàtic, activant-se
així la via de resposta a proteïnes mal plegades (UPR), que condueix a processos autofàgics55.
Una de les altres accions que té la CPZ és la inhibició dels receptors de glutamat AMPA56. Aquests
receptors modulen la transmissió sinàptica ràpida en el SNC. Precisament aquests receptors es troben
altament expressats en les cèl·lules de GBM. De fet, s’ha reportat la seva importància en la comunicació
neurona-glioma per a l’expansió i progressió del tumor, demostrant-se que la seva inhibició és capaç
de reduir el creixement del tumor57,58. A més, la CPZ també inhibeix a un altre receptor de glutamat,
el receptor NMDA56. Models in vitro han demostrat que la inhibició dels receptors NMDA alenteix el
creixement i la migració cel·lular, a més de dificultar la reparació de les dobles ruptures d’ADN59.
Amb tot això, la CPZ sembla ser una bona candidata pel tractament del GBM, que a més dels efectes
descrits fins ara, també mostra un efecte sinèrgic amb l’actual tractament, la TMZ60. Aquests resultats
han permès a l’equip de Marco G Paggi i els seus col·laboradors, l’inici d’un assaig clínic en fase II amb
pacients amb GBM recent diagnosticat que presenten MGMT hipometilat, el perfil de resistència a la
TMZ (NCT04224441). En aquests pacients se’ls hi administra el tractament de primera línia (TMZ),
juntament amb la CPZ. En paral·lel, Varun Monga i col·laboradors, estan iniciant un altre assaig clínic
en fase I en pacients amb GBM (NCT05190315), on se’ls aplica el tractament convencional (TMZ i
radioteràpia), juntament amb la CPZ. Ambdós assajos estan a l’espera dels resultats.

2. Objectius
L’objectiu principal d’aquest estudi és determinar i avaluar el potencial antiproliferatiu del Val-083
sobre les cèl·lules de GBM, així com comparar els seus efectes amb la CPZ per assentar unes bases per
un futur estudi de sinergia entre ambdós fàrmacs. Per això es realitzaran els següents procediments:
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1- Determinar la concentració inhibitòria (IC50) del Val-083 al mateix temps que la CPZ.
2- Determinació dels efectes del Val-083 sobre l’activació de l’apoptosi.
3- Caracterització del perfil del cicle cel·lular en resposta al tractament amb el Val-083.

3. Material i mètodes
3.1. Cultiu cel·lular i reactius
Per a la realització d’aquest estudi, es van emprar les línia cel·lular de glioblastoma LN229 i U251.
LN229 és una línia cel·lular establerta el 1979 d’una pacient de seixanta anys amb un glioblastoma.
Aquestes cèl·lules presenten una mutació (CCT (Pro) → CTT (Leu)) en el codó 98 del gen de p53, a més
de múltiples delecions homozigòtiques en els gens p16 i p14ARF, tots ells supressors tumorals61. U251
(antigament coneguda com a U373MG) és una línia cel·lular de glioblastoma aïllada d’un home de 75
anys. Aquesta línia manté l’expressió de EGFR, PDGFR i de la proteïna acídica fibril·lar glial (GFAP)62.
Aquestes cèl·lules es van cultivar en medi Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), juntament amb
un 10% de sèrum fetal boví inactivat (FBSi) i un 1% dels antibiòtics penicil·lina i estreptomicina (P/S),
tots obtinguts de la casa comercial Sigma-Aldrich, St Louis, CO, USA. Foren incubades a 37Cº amb un
5% de CO2 i una humitat relativa del 80-90%. Aquestes línies adherents creixen en monocapa sobre un
substrat artificial, pel que s’ha d’anar canviant de placa per evitar que entrin en confluència. Per a
realitzar aquest canvi, es feien dos rentats amb una solució salina tamponada amb fosfat (PBS) per
després incubar-les 5 minuts amb tripsina, i així poder desadherir-les de la placa. Després, s’inactivava
la tripsina amb el mateix medi DMEM (10%FBSi i 1%P/S). Aquests canvis es feien cada 2/3 dies a la
setmana, en funció de la confluència en què es trobaven. Prèviament als estudis es van verificar i se’ls
hi va fer un test de Mycoplasma per confirmar que no estaven contaminades.
Es van adquirir 5mg de VAL-083 a través de la casa comercial MedChemExpress. El producte va ser
emmagatzemat a -20Cº fins al seu ús. Per a usar-lo, els 5mg es van dissoldre en 6,83ml de H2O, obtenint
així una concentració mare de 5mM. La clorpromazina es va adquirir de la casa comercial Sigma-Aldrich
i va ser resuspesa en DMSO a una concentració de 10mM. Els vials obtinguts es van emmagatzemar a
-80Cº amb excepció de l’alíquota que s’havia d’emprar en el mateix moment, que va ser
emmagatzemada a -20Cº pels experiments posteriors.

3.2. Viabilitat cel·lular
Per a determinar la IC50 del Val-083 i de la CPZ es van realitzar assajos de viabilitat cel·lular. Per fer
aquests anàlisis es va fer ús del kit CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay de Promega. Aquest
kit determina el nombre de cèl·lules metabòlicament actives mitjançant la quantificació d’ATP. El
reactiu provoca la lisi cel·lular i, com a conseqüència, s’allibera al medi l’ATP present en les cèl·lules
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viables, mentre que en les cèl·lules no viables no hi ha activitat metabòlica que en produeixi. A més,
durant la mort cel·lular els nivells d’ATP baixen ràpidament i es degraden per ATPases endògenes. És
per això que el reactiu CellTiter-Glo conté inhibidors d’aquestes ATPases endògenes que eviten la seva
acció durant la lisis cel·lular, mantenint així els nivells d’ATP de les cèl·lules viables. Aquest ATP alliberat
és necessari per a la reacció de luminescència que realitza una luciferasa termoestable del reactiu
CellTiter-Glo, permetent així la monooxigenació de la luciferina. Es va mesurar la luminescència
produïda per la generació del producte oxigenat de la luciferina, la oxilufciferina, amb el lector de
multi-modal de microplaques SynergyTM HTX de BioTek. La magnitud del senyal luminescent és
proporcional a la quantitat d’ATP present i, per tant, al nombre de cèl·lules viables.
En primer lloc, es varen sembrar 1.500 cèl·lules/pou de la línia LN229 en una placa P96 i varen ser
tractades 24h després a diferents dosis del Val-083 i la CPZ. Cada dosi es va fer per triplicat en la
mateixa placa, a més de tres controls per cada tractament en els que només se’ls hi afegia medi DMEM.
Abans de calcular la IC50 es varen fer tres proves inicials a 48, 72 i 96 hores a les següents
concentracions:
-

Val-083: 0,94μM, 1,25μM, 1,88μM, 2,5μM, 3,75μM, 5μM i 7,5μM

-

CPZ: 3,75μM, 5μM, 6μM, 7,5μM, 10μM, 12μM i 15μM

En vista dels resultats obtinguts, es va optar per realitzar els assajos de viabilitat a 72h però
augmentant les concentracions del Val-083 a causa del baix efecte observat. Per tant, per obtenir la
IC50 a 72h es van realitzar tres assajos independents a les següents concentracions:
-

Val-083: 0,78μM, 1,56μM, 3,125μM, 6,25μM, 12,5μM, 25μM i 50μM

-

CPZ: 3,75μM, 5μM, 6μM, 7,5μM, 10μM, 12μM i 15μM

Posteriorment es va haver d’incrementar el temps a 96h degut a la impossibilitat d’obtenir la IC50 del
Val-083 a 72h. Així doncs, per tal d’obtenir la IC50 a 96h es varen realitzar tres assajos independents a
les següents concentracions:
-

Val-083: 0,39μM, 0,78μM, 1,56μM, 3,125μM, 6,25μM, 12,5μM i 25μM

-

CPZ: 3,75μM, 5μM, 6μM, 7,5μM, 10μM, 12μM i 15μM

A 96h només es va poder obtenir la IC50 del Val-083, mentre que la CPZ sembla actuar a dosis més
elevades de les que es van emprar. És per això que es varen tornar a fer els assajos a 96h, però amb
una concentració de CPZ més elevada i, a més de l’ús de la línia LN229, es va estudiar paral·lelament
la línia U251. D’aquesta manera es van realitzar uns altres tres assajos independents sobre les línies
LN229 i U251 a les següents concentracions:
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-

Val-083: 0,39μM, 0,78μM, 1,56μM, 3,125μM, 6,25μM, 12,5μM i 25μM

-

CPZ: 0,625μM, 1,25μM, 2,5μM, 5μM, 10μM, 20μM i 40μM

Per determinar la IC50, les dades obtingudes dels experiments mencionats, es varen sotmetre a un
anàlisi d’ajustament de corbes mitjançant la regressió no lineal amb el software GraphPad Prism.

3.3. Anàlisis de l’apoptosi per citometria de flux
També es va voler estudiar si el Val-083 era capaç d’activar el procés de mort cel·lular programada de
la línia LN229. Per poder fer aquest estudi, es va emprar el kit Alexa Fluor® 488 annexin V/Dead Cell
Apoptosis de Thermo Fisher®, el qual detecta la presència de fosfatidilserina, característica de les
cèl·lules apoptòtiques.
És ben sabut que les cèl·lules mantenen una distribució característica dels fosfolípids de membrana.
La cara externa de la membrana està formada principalment per fosfolípids neutres com la
fosfatidilcolina i l’esfingomielina, mentre que a la cara interna hi abunden fosfolípids de càrrega
negativa com la fosfatidilserina i la fosfatidiletanolamina. Quan la cèl·lula activa la mort cel·lular
programada (apoptosis), aquesta distribució dels fosfolípids es perd, pel que fosfolípids com la
fosfatidilserina es poden situar a l’exterior de la membrana. Això permet el reconeixement per part
dels macròfags i cèl·lules dendrítiques que seran les encarregades d’eliminar aquestes cèl·lules. En les
etapes més avançades de l’apoptosi la integritat de la membrana es debilita, i per això es va formant
una membrana cada vegada més permeable. Això permet que molècules com el IP, esmentat
anteriorment, pugui creuar la membrana i intercalar-se amb l’ADN, essent un bon marcador d’apoptosi
avançada o tardana.
El kit emprat té com a component principal l’annexina V o A5 (AV), que té una gran afinitat per
fosfolípids àcids com ara la fosfatidilserina. L’AV usada conté unit isotiocianat de fluoresceína (FITC),
un fluoròfor que permetrà la seva detecció a la citometria de flux. El kit també conté iodur de propidi
(IP) que s’unirà a l’ADN de les cèl·lules amb una apoptosi tardana. Per tant, es podrà distingir aquelles
cèl·lules viables (IP i AV negatives(PI-/AV-)), les que es troben en una apoptosi primerenca, on s’ha
traslocat la fosfatidilserina però no s’ha perdut la impermeabilitat de la membrana (IP negatives i AV
positives (IP-/AV+)), i les que presenten una fase tardana de l’apoptosi, on ja s’ha perdut la
impermeabilitat i el IP pot accedir a l’interior (IP i AV positives (IP+/AV+). També es permet detectar si
s’ha activat la necrosi, ja que en aquest cas es dóna una ruptura de la membrana cel·lular, sense donarse una translocació de la fosfatidilserina (IP positives i AV negatives (IP+/AV-)).
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Per la realització de l’anàlisi es van sembrar 75.000 cèl·lules/pou de la línia LN229 en una placa P6. A
les 24h hores següents es varen tractar les cèl·lules amb Val-083 a tres concentracions diferents:
3,75μM, 7,5μM i 15μM. A més d’un control, també es va fer un tractament sol amb CPZ 20 μM i la
prova de combinació entre el Val-083 a 7,5μM i la CPZ a 10μM. Les cèl·lules es varen recollir a les 48h
després del tractament. Es varen recollir tant les cèl·lules no adherides (per tal de poder recollir les
cèl·lules apoptòtiques), com les cèl·lules adherides mitjançant una tripsinització prèvia. Les cèl·lules
recol·lectades es varen marcar amb AV i IP segons el protocol del kit, i seguidament es varen llegir les
mostres en el canal d’excitació FITC a 488nm del citòmetre deixant passar 10.000 esdeveniments.
També es va fer un estudi de l’apoptosi per citometria de flux a temps majors, 72h i 96h després del
tractament. En aquest cas es va usar la mateixa línia cel·lular (LN229) i es varen sembrar 50.000
cèl·lules/pou en una placa de P6. 24h després de la seva sembra es va fer el tractament amb les
mateixes tres concentracions del Val-083 comentades anteriorment (3,75μM, 7,5μM i 15μM), a més
d’un tractament amb CPZ a 12,5μM i una combinació del Val-083 a 7,5μM i CPZ a 12,5μM. També es
va deixar un control per cada temps analitzat. Les mostres foren llegides amb les mateixes condicions
que les esmentades a 48h.

3.4. Anàlisis del cicle cel·lular per citometria de flux
Per tal d’avaluar l’efecte del Val-083 en les diferents fases del cicle cel·lular (G0/G1, S, G2 i M) es va
analitzar el cicle fent ús de la citometria de flux. Aquesta tècnica permet estudiar en quines fases del
cicle es troben les cèl·lules en funció de la quantitat d’ADN que presenten. La cèl·lula passa d’estar en
fase diploide (2n) a la fase G0/G1 a la seva duplicació durant la fase S, és a dir, passa de 2n a 4n
(tetraploide). A la fase G2/M la cèl·lula es trobarà en 4n fins a dividir-se al final de la fase M i donar lloc
a dues cèl·lules 2n (Figura 5). Les cèl·lules que tinguin una quantitat inferior d’ADN (<2n) es consideren
que són restes cel·lulars fruit de processos apoptòtics, pel que es diu que es troben en fase sub-G0/G1.
Els excessos de DNA (>4n) es consideren poliploïdies. Per tant, la mesura de la quantitat d’ADN que
presenta la cèl·lula ens pot donar una idea de a quina fase es troben. Per fer-ho, es tenyeix la cèl·lula
amb iodur de propidi (IP), un agent fluorescent que té la capacitat d’unir-se principalment a les dobles
cadenes d’ADN, però també d’ARN. Tot i això, aquesta molècula és incapaç d’entrar de forma passiva
al nucli de les cèl·lules vives, ja que presenten la membrana cel·lular funcional i ben estructurada. És
per això que es necessita fixar les cèl·lules amb etanol, que actua com a fixador deshidratant la cèl·lula
i augmentant la permeabilitat cel·lular, pel que es permet l’entrada del IP i la seva intercalació. A més,
la fixació amb etanol i la seva preservació a 4Co deté i manté les cèl·lules en el cicle en què es trobaven
en el moment de la recollida de la mostra. El citòmetre fa passar les cèl·lules individualment i mesura

15

l’emissió de fluorescència del IP intercalat, generant un histograma com el que es representa a la figura
5.

Figura 5: Representació del cicle cel·lular i la seva visualització per citometria de flux. A l’esquerra de la imatge es representa
el cicle cel·lular i el pas de diploïdia a tetraploïdia. A l’esquerra de la imatge, s’hi troba la representació de la senyal del iodur
de propidi en el transcurs del cicle cel·lular. El major nombre de cèl·lules en fase G 0/G1 es deu al llarg temps que s’hi està la
cèl·lula en aquesta fase, pel que es d’esperar trobar-ne en un nombre major que en les altres fases. Imatge adaptada del
treball de Serrano Muñoz, Antonio (2021)63.

Per fer l’anàlisi del cicle cel·lular mitjançant la citometria de flux, es varen sembrar 75.000 cèl·lules/pou
de la línia LN229 en una placa P6. 24h després de la sembra, es va fer el tractament amb Val-083 a tres
concentracions diferents: 3,75μM, 7,5μM i 15μM. També es va fer una prova de combinació entre el
Val-083 a 7,5μM i la CPZ a 10μM. A més, es varen fer dos controls sense tractament. Les cèl·lules es
varen recollir de la mateixa manera que en l’experiment d’apoptosi descrit anteriorment. Ara bé, en
aquest cas el conjunt va ser fixat amb etanol 70% i es varen deixar les cèl·lules 5 dies amb l’etanol a
4Co. Després de la fixació, es va eliminar l’etanol i es varen tractar les cèl·lules amb RNAses (per tal de
degradar romanents d’ARN que poden unir-se al IP i interferir en els resultats) i IP per tenyir l’ADN. Per
cada mil·lilitre es varen preparar 50μl de IP (1mg/ml), 10μl d’RNAsa i 940μl de PBS. Es va fer ús del
citometre BD FACSVerseTM (BD Biosciences), mesurant l’emissió del IP a 488nm d’un total de 10.000
esdeveniments. Els histogrames es van obtenir a través del programa Flowing software de Turku
Bioscience.

4. Resultats
4.1 Càlcul de la IC50 del Val-083 i la CPZ
Per estudiar l’efecte que té el Val-083 sobre les cèl·lules de GBM es varen realitzar assajos de viabilitat
cel·lular amb la finalitat de poder calcular la IC50. També es van realitzar els assajos amb la CPZ, per
poder comparar els efectes i així, estudiar una possible combinació entre ells. El principal interès a
obtenir la IC50 recau en poder obtenir una mesura de la potència d’inhibició de la viabilitat cel·lular per
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part del fàrmac. La IC50 correspon a la concentració del fàrmac en la qual es disminueix en un 50% la
viabilitat cel·lular.
Per dur a terme l’assaig es va fer una corba dosi-resposta dels dos fàrmacs sobre la línia LN229. A les
corbes es representa el percentatge de cèl·lules viables, agafant de referència el grup control (100%),
respecte al logaritme en base 10 de la concentració del fàrmac (en unitats Molar). A causa de l’escàs
coneixement sobre el temps i dosis d’acció del Val-083, es van realitzar tres assajos de viabilitat amb
la línia cel·lular LN229. Cada un dels assajos es va fer a tres temps diferents (48, 72 i 96h) amb diferents
concentracions del Val-083 (de 0,94μM a 7,5μM) (Figura 7). De forma paral·lela, en els assajos també
es varen portar a cap estudis amb la CPZ als temps esmentats i concentracions de 3,75μM a 15μM.

Figura 7: Corbes de viabilitat cel·lular dosis-resposta del Val-083 i la CPZ sobre la línia cel·lular LN229 a tres temps diferents
(48h, 72h, 96h). Es representen les concentracions en funció del logaritme en base 10 de la concentració del Val-083 (0,94μM,
1,25μM, 1,88μM, 2,5μM, 3,75μM, 5μM i 7,5μM) i la CPZ (3,75μM, 5μM, 6μM, 7,5μM, 10μM, 12μM i 15μM). Els resultats
corresponen a un sol assaig per cada temps.

Les dades obtingudes en aquest primer assaig mostren el perfil de viabilitat cel·lular en resposta al Val083 i la CPZ. D’entrada es pot dir que el Val-083 a 48h després del tractament sembla que encara no
té cap efecte sobre la viabilitat cel·lular, ja que a diferència dels altres temps, no es produeix un
descens de la viabilitat. En canvi, s’observa com a partir de les 72h posteriors al tractament ja hi ha un
descens en la viabilitat, que es veu lleugerament incrementat a 96h amb les dosis més altes, 5μM i
7,5μM (al gràfic representades com a -5,3 i -5,1 log10(M), respectivament). Així i tot, cap de les dosis
emprades del Val-083 en aquest experiment redueix la viabilitat per sota el 50%, pel que es va haver
d’usar dosis més elevades del Val-083 en els estudis posteriors. Per altra banda, el tractament amb
CPZ als diferents temps mostra un perfil de viabilitat cel·lular força similar entre ells. Destaca el fet que
en el temps més llarg (96h) la corba és una mica més lleugera, i no sembla tenir un efecte tan
pronunciat com a temps menors. Ara bé, es tracta d’un sol experiment que té la finalitat d’observar
quin és el millor temps per a poder realitzar el càlcul de la IC50 dels dos fàrmacs, per la qual cosa els
resultats són més orientatius que representatius.
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En vista d’aquests primers resultats, per poder calcular la IC50 dels dos fàrmacs, es va optar per realitzar
els assajos de viabilitat a 72h, però augmentant la dosis del Val-083 (es va usar en un rang de 0,78μM
a 50μM). A la figura 8 s’observa el resultat de les corbes a les 72h posteriors al tractament. Es pot
veure que l’efecte del Val-083 a les dosis emprades en el rang de 0,78μM a 50μM (a la gràfica
representades entre -7 i -4 log10(M)) no són suficient per a poder calcular la IC50, ja que no s’observa
un descens prou significatiu de la viabilitat cel·lular. De totes maneres, es va fer una estimació de la
seva IC50 a través de software GraphPad prism i es va obtenir una IC50 de 77,3±43,6μM. En canvi, el
tractament amb la CPZ a les 72h en un rang de concentracions de 3,75μM a 15μM (a la gràfica
representades entre -5,6 i -4,8 log10(M)) sí que permet el càlcul de la seva IC50 més precisa,
7,74±0,136μM.

al
77,3±43,6 M

lorproma i a
7,74±0,136 M

Figura 8: Corbes de viabilitat cel·lular dosis-resposta i IC50 de la línia cel·lular LN229 després del tractament amb el Val-083
i la CPZ passades 72h. Es representen les concentracions en funció del logaritme en base 10 de la concentració del Val-083
(0,78μM, 1,56μM, 3,125μM, 6,25μM, 12,5μM, 25μM i 50μM) i la CPZ (3,75μM, 5μM, 6μM, 7,5μM, 10μM, 12μM i 15μM).
Cada valor de viabilitat cel·lular correspon a la mitjana dels resultats de tres assajos independents. També es representa la
SEM de cada valor.

En observar que l’efecte sobre la viabilitat cel·lular del Val-083 a les dosis emprades a 72h, no és
suficient per poder calcular la IC50, es va optar per repetir els tres assajos a un temps major, 96h. En
aquest cas, es van usar concentracions del Val-083 en un rang de 0,39μM a 25μM i les de CPZ en un
rang de 0,625μM a 40μM. A més de l’estudi amb la línia cel·lular LN229, també es va fer l’experiment
amb una altra línia cel·lular, la U251. A la figura 9 es mostra el perfil de viabilitat d’aquest experiment.
Es pot visualitzar com a 96h l’efecte del Val-083 és major que el que s’ha mostrat a 72h (Figura 8).
S’observa com en aquest cas el descens de la viabilitat és suficient per poder calcular la IC50 tant del
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Val-083 com de la CPZ. Encara que en el cas del Val-083 les dues línies cel·lulars mostren un perfil de
viabilitat similar, la línia U251 mostra una major sensibilitat al Val-083, ja que la seva IC50 es troba
entorn de 4,42±2,79μM. En canvi, la IC50 de línia cel·lular LN229 és lleugerament major, 7,17±1,55μM.
Per altra banda, l’efecte de la CPZ sobre les línies U251 i LN229 difereix. S’observa com en les U251
l’efecte de la CPZ sobre el perfil de viabilitat és major a dosis més baixes, obtenint una IC50 de
5,91±1,50μM. Per contra, l’efecte de la CPZ sobre la línia cel·lular LN229 es troba a dosis més altes,
fent que la corba del perfil de viabilitat es trobi més desplaçada cap a la dreta. A més, la IC50 de la CPZ
sobre la línia LN229 és major, 8,41±0,707μM.

Línia

LN229

U251

Val 083

7,17±1,55

4,42±2,79

CPZ

8,41±0,707

5,91±1,50

Figura 9: Corbes de viabilitat cel·lular dosis-resposta i IC50 de les línies cel·lulars LN229 i U251 després del tractament amb
el Val-083 i la CPZ passades 96h. Es representen les concentracions en funció del logaritme en base 10 de la concentració del
Val-083 (0,39μM, 0,78μM, 1,56μM, 3,125μM, 6,25μM, 12,5μM i 25μM) i la CPZ (0,625μM, 1,25μM, 2,5μM, 5μM, 10μM, 20μM
i 40μM). Cada valor de viabilitat cel·lular correspon a la mitjana dels resultats de tres assajos independents. També es
representa la SEM de cada valor.

4.2 Anàlisis de l’apoptosi per citometria de flux
Per tal d’avaluar si el Val-083 era capaç d’activar mecanismes d’apoptosi es va elaborar una anàlisi de
l’apoptosi per citometria de flux sobre les línies LN229. Com s’ha indicat a l’apartat de material i
mètodes, després del tractament a 48, 72 i 96 hores, es varen recol·lectar les cèl·lules i es varen tenyir
amb IP i AV.
Pel que fa al tractament del Val-083 a les 48 hores, no s’observa una activació de l’apoptosi ni de la
necrosi en cap de les concentracions estudiades (3,75μM, 7,5μM i 15μM). A la figura 10 s’observa com
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els percentatges de cèl·lules que es troben en quadrant de cèl·lules viables (LL), necrosi (UL), apoptosi
tardana (UR), i apoptosi primerenca (LR) són força similar als del control. Tampoc s’observa un
increment de cèl·lules que es troben en fases primerenques d’apoptosi, és a dir, en el quadrant LR (AV
positives i IP negatives). En canvi, es pot veure com l’efecte de la CPZ a 20μM produeix una clara
activació de l’apoptosi, ja que tan sols el 12,2% de les cèl·lules són viables, mentre que un 38,7% es
troben en fases primerenques d’apoptosi (quadrant LR) i un 45,9% es troben en fases tardanes de
l’apoptosi (quadrant UR). També és de destacar el petit increment dels processos necròtics que es
troben en un 3,11% de les cèl·lules (quadrant UL). Finalment, la combinació amb CPZ a 10μM
juntament amb el Val-083 a 7,5μM no sembla activar el mecanisme d’apoptosi, ja que el percentatge
de cèl·lules viables (quadrant LL) és molt similar al del control (95,6% pel control i 95,4% en la
combinació), igual que en els altres quadrants d’apoptosi primerenca, tardana, i processos necròtics
1,78%, 2,31%, 0,47%, respectivament.

Figura 10: Efecte del Val-083 i la CPZ sobre la inducció d’apoptosi a les 48h del tractament. Gràfics tipus dot plot resultants
de l’anàlisi d’apoptosi per citometria de flux de les cèl·lules LN229 després del tractament amb Val-083 i CPZ. La senyal del IP
es representa en funció de la senyal d’AV-FITC, delimitant 4 quadrants diferents: inferior esquerre (LL), que correspon a les
cèl·lules viables (IP-/AV-); inferior dret (LR) que correspon a cèl·lules apoptòtiques primerenques (PI-/AV+); superior dret (UR),
que correspon a cèl·lules apoptòtiques tardanes (PI+/AV+); superior esquerre (UL), que correspon a cèl·lules necròtiques
(IP+/AV-). En cada quadrant s’indica en percentatge de cèl·lules corresponents.

Com que no es varen veure els efectes de l’apoptosi a 48h per part del Val-083, es va realitzar un
següent estudi ampliant el temps de tractament a 72 i 96h. Els resultats obtinguts a les 72h es mostren
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a la figura 11, on es pot observar com la CPZ 12,5μM provoca un augment d’apoptosi, ja que un 16,6%
de les cèl·lules es troben en fase d’apoptosi primerenca (en el control s’hi troba un 3,26%) i un 15,5%
de les cèl·lules es troben fase d’apoptosi avançada (en el control un 3,78%). En canvi, el 66,1% manté
la seva viabilitat. Pel que fa al Val-083, encara que entre les diferents concentracions no hi hagi
diferències, sí que es pot visualitzar un lleuger increment dels processos apoptòtics (apoptosi
primerenca i tardana) respecte al control. Finalment, quan el Val-083 a 7,5μM és combinat amb la CPZ
a 12,5μM, mostra un increment dels processos apoptòtics que el Val-083 tot sol. Així i tot, aquest
increment és major en la CPZ a 12,5μM tota sola que en combinació amb el Val-083.

Figura 11: Efecte del Val-083 i la CPZ sobre la inducció d’apoptosi a les 72h de tractament. Gràfics tipus dot plot resultants
de l’anàlisi d’apoptosi per citometria de flux de les cèl·lules LN229 després del tractament amb Val-083 i CPZ. La senyal del IP
es representa en funció de la senyal d’AV-FITC, delimitant 4 quadrants diferents: inferior esquerre (LL), que correspon a les
cèl·lules viables (IP-/AV-); inferior dret (LR) que correspon a cèl·lules apoptòtiques primerenques (PI-/AV+); superior dret (UR),
que correspon a cèl·lules apoptòtiques tardanes (PI+/AV+); superior esquerre (UL), que correspon a cèl·lules necròtiques
(IP+/AV-). En cada quadrant s’indica en percentatge de cèl·lules corresponents.

Pel que fa a l’estudi de l’apoptosi realitzat a les 96h (Figura 12), s’observa com l’activació de l’apoptosi
per part de la CPZ a 12,5μM és més pronunciat que a 72h. Tot i que el percentatge de cèl·lules a la fase
d’apoptosi tardana és lleugerament inferior (14,6%), es produeix un major descens de cèl·lules viables
(48,8% en el quadrant LL) i un augment de cèl·lules en els quadrants d’apoptosi primerenca 35,8%. En
canvi, l’efecte del Val-083 no és tant pronunciat com el de la CPZ. S’hi observa una lleugera disminució
en el percentatge de cèl·lules viables i un augment del de cèl·lules en apoptosi depenent de la
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concentració. Finalment, la combinació entre el Val-083 a 7,5μM amb la CPZ a 12,5μM no sembla
mostrar millor efecte. De fet, tant el percentatge de cèl·lules en necrosi, com el d’apoptosi primerenca
i tardana, són menors que els efectes d’ambdós fàrmacs per separat.

Figura 12: Efecte del Val-083 i la CPZ sobre la inducció d’apoptosi a les 96h de tractament. Gràfics tipus dot plot resultants
de l’anàlisi d’apoptosi per citometria de flux de les cèl·lules LN229 després del tractament amb Val-083 i CPZ. La senyal del IP
es representa en funció de la senyal d’AV-FITC, delimitant 4 quadrants diferents: inferior esquerre (LL), que correspon a les
cèl·lules viables (IP-/AV-); inferior dret (LR) que correspon a cèl·lules apoptòtiques primerenques (PI-/AV+); superior dret (UR),
que correspon a cèl·lules apoptòtiques tardanes (PI+/AV+); superior esquerre (UL), que correspon a cèl·lules necròtiques
(IP+/AV-). En cada quadrant s’indica en percentatge de cèl·lules corresponents.

4.3 Anàlisis del cicle cel·lular per citometria de flux
Amb la finalitat d’estudiar l’efecte del Val-083 sobre el cicle cel·lular, les cèl·lules de la línia LN229 van
ser tractades amb les mateixes dosis del Val-083 que en l’estudi d’apoptosi (3,75μM, 7,5μM i 15μM).
Addicionalment, també es va analitzar el perfil del cicle enfront a l’exposició de CPZ a 10μM i 15μM,
per poder ser comparat amb el del Val-083, i una combinació entre el Val-083 a 7,5μM i la CPZ a
12,5μM, per tal d’estudiar l’efecte del cicle d’ambdós fàrmacs (Figura 13). Les cèl·lules es varen recollir
a passades les 48h de tractament.

22

Figura 13: Efecte del Val-083 i la clorpromazina en el perfil de cicle cel·lular analitzat per citometria de flux. Cada histograma
representa el recompte de cèl·lules basat amb la senyal del iodur de propidi, delimitant quatre regions diferents, cada una
d’elles segons la fase del cicle cel·lular (sub-G0/G1 , G0/G1 , S i G2/M). També s’indica el percentatge de cèl·lules distribuïdes a
cada fase.

Pel que fa a la CPZ s’observa una disminució depenent de la dosi del percentatge de cèl·lules que es
troben en fase G0/G1, que en el cas de la CPZ a 10μM es desplaça cap a un augment del nombre de
cèl·lules en fase S i sobretot en fase G2/M, el que indica un arrest en aquesta fase del cicle. També
s’observa un augment en el nombre de cèl·lules en apoptosi respecte al control. En canvi, en una dosi
més elevada de CPZ, 15μM, aquestes cèl·lules es desplacen clarament cap a apoptosi. Pel que fa al
tractament amb el Val-083, s’observa una clara disminució del percentatge de cèl·lules G0/G1, que és
desplaçat a un arrest en fase G2/M en un percentatge major al de les dues concentracions estudiades
de la CPZ. A més es veu un augment d’apoptosi, encara que en un percentatge no tan elevat com ho
fa la CPZ. Finalment, la combinació entre la CPZ a 10μM i el Val-083 a 7,5μM, mostra un perfil molt
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similar al del Val-083 a 7,5μM tot sol. Es produeix un arrest en G2/M a uns percentatges en els quals la
CPZ tota sola no es capaç de fer. Tot i això, el nombre de cèl·lules que es troben en apoptosi és menor
que amb la CPZ tota sola.

5. Discussió
Com s’ha mencionat anteriorment, tot i l’actual tractament amb temozolomida pel GBM, el pronòstic
d’aquest càncer és molt dolent i això impulsa a la recerca de noves teràpies. En aquest sentit, es pretén
estudiar a un possible candidat per millorar el tractament del GBM, l’agent alquilant
Dianhidrogalactitol o Val-083, i es comparen els seus efectes amb un altre candidat àmpliament
estudiat pel tractament del GBM, la Clorpromazina. Amb aquesta idea, l’objectiu principal és estudiar
els efectes del Val-083 sobre les cèl·lules de GBM.

5.1 El Val-083 redueix la viabilitat de les línies cel·lulars LN229 i U251
Els resultats obtinguts en aquest estudi mostren els efectes citotòxics del Val-083 a 72 i 96 hores. Tot
i que estudis previs han demostrat que la IC50 del Val-083 sobre les LN229 se situa a valors inferiors a
5μM passades les 72h64, en aquest treball no s’ha trobat el mateix resultat. A 72h hi ha un descens de
la viabilitat cel·lular, però les concentracions emprades (en el rang de 0,78μM a 50μM) no han estat
suficients per a poder obtenir una IC50 fiable (Figura 8). Tot i l’elevat error estàndard de la mitjana, s’ha
fet una estimació de la seva IC50 a 72h i s’ha trobat que podria ser de 77,3±43,6μM. En canvi, la CPZ a
72h sembla tenir uns millors efectes citotòxics que el Val-083, on la seva IC50 és de 7,74±0,136μM.
Això es podria explicar per què el Val-083, a diferència de la CPZ és una droga més lenta, on el seu
mecanisme d’acció recau sobretot en la formació d’enllaços creuats de l’ADN35–38, per la qual cosa la
cèl·lula hauria de detectar aquests errors, activar mecanismes de reparació i, si no és possible la
reparació, activar processos apoptòtics. En canvi, tot i que la CPZ també pot actuar a nivell d’ADN en
induir la fragmentació nuclear per la inhibició de la quinesina mitòtica KSP/Egs5(51), també té efectes
corrent amunt com la inhibició del receptor de dopamina D2, la inhibició del cicle cel·lular per activació
de p21Waf1/Cip1, la inducció d’autofàgia via PI3K/Akt/mTOR...50,52,54. Aquests efectes podrien disminuir la
viabilitat cel·lular amb un temps menor del qual ho fa el Val-083.
En l’assaig a 96h, es pot observar com el Val-083 té efectes citotòxics no només sobre la línia cel·lular
LN229 sinó que també en té sobre la línia U251 (Figura 9). La línia U251 mostra una major sensibilitat
al Val-083 que la línia LN229, ja que presenten una IC50 de 4,42±2,79μM i 7,17±1,55μM,
respectivament. Amb la CPZ passa quelcom similar, la línia U251 mostra una major sensibilitat al
tractament amb CPZ que la línia LN229, atès que presenten una IC50 de 5,91±1,50μM i 8,41±0,707μM,
respectivament.
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Els resultats d’aquestes IC50 poden donar lloc a un futur estudi de la combinació entre el Val-083 i la
CPZ, que per una sèrie d’imprevistos i falta de temps no s’han pogut realitzar.

5.2 La Clorpromazina indueix més l’apoptosi que el Val-083 a la línia LN229
També es varen realitzar estudis d’apoptosi per tal d’avaluar si la reducció de la viabilitat cel·lular per
part del Val-083 i la CPZ era deguda a l’activació dels mecanismes d’apoptosi. Mentre que a 48h la CPZ
a 20μM és capaç d’activar l’apoptosi, cap de les concentracions estudiades del Val-083 (3,75μM, 7,5μM
i 15μM) són capaces d’activar-la (Figura 10). Això sosté el que s’ha comentat anteriorment, el Val-083
té un mecanisme d’acció que dóna efectes citotòxics més tardans que la CPZ, i per això els danys del
Val-083 a l’ADN encara no han activat les vies d’apoptosi a temps de 48h. Tampoc sembla augmentar
el nombre de cèl·lules en apoptosi si es combina el Val-083 amb la CPZ, pel que la seva combinació a
48h no semblen ser efectiva.
Els posteriors estudis a 72h i 96h rebel·len un augment en l’apoptosi en resposta al tractament amb el
Val-083, usant les mateixes concentracions d’abans (Figura 11 i 12). Encara que no es vegi directament
relacionat amb la concentració del Val-083, es pot considerar que és el temps en el que es comencen
a fer notoris els efectes citotòxics d’aquest fàrmac. Així i tot, la CPZ a 12,5μM té una major capacitat
d’induir l’apoptosi de la qual té el Val-083 a les tres concentracions estudiades. Això es podria explicar
atesa la seva ràpida acció vista ja a 48h, que a mesura que avança el temps d’exposició a la CPZ la
cèl·lula impulsa a l’activació de les vies apoptòtiques i es fan més notòries a majors temps.
Curiosament, i donada la similitud el mecanisme d’acció entre la TMZ i el Val-083 (ambdós són agents
alquilants que produeixen ruptures a l’ADN), es podria esperar que el Val-083 mostrés una sinèrgia
amb la CPZ, igual que s’ha demostrat que succeeix amb la TMZ60. En canvi, s’observa que la combinació
de la CPZ a 12,5μM amb el Val-083 a 7,5μM, tant a 72 com a 96 hores, no impulsa tant l’apoptosi com
ho fa la CPZ tota sola. Això suggereix que hi pot haver un antagonisme entre ambdós fàrmacs que
impossibilitarien la seva administració conjunta. Tot i això, aquest és un únic assaig d’apoptosi a tres
temps diferents, pel que els resultats obtinguts no indiquen que siguin reproduïbles, sinó que pretenen
ser una orientació de cara a un futur estudi més exhaustiu de la combinació entre el Val-083 i la CPZ.

5.3 El Val-083 indueix un arrest en fase G2/M
Per acabar, es va procedir a estudiar l’efecte que tenia el Val-083 en el cicle cel·lular de la línia LN229,
i la seva comparació amb els efectes de la CPZ. Els resultats obtinguts de l’anàlisi del cicle cel·lular a
48h mostren, per una banda, l’augment de l’activació de vies d’apoptosi de forma depenent de la dosi
de CPZ administrada (Figura 13). Els resultats de la CPZ a 10μM mostren un arrest en G2/M, però a
dosis més altes (15μM) es condueix cap a un increment d’apoptosi. Això coincideix amb els resultats
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obtinguts a l’assaig d’apoptosi, on s’observava que a dosis elevades de CPZ (20μM) s’activaven vies
apoptòtiques (Figura 10).
Per altra banda, s’observa que el Val-083 indueix un clar arrest en fase G2/M directament relacionat
amb la seva dosi (Figura 13). Aquests resultats són coincidents amb estudis realitzats prèviament amb
el Val-083, no només sobre les cèl·lules de GBM sinó en altres línies cel·lulars com les de càncer de
pulmó28,38,64. Aquest arrest és característic de dany a l’ADN, on s’activen punts de control del cicle
cel·lular, com és p53, que impulsen la detenció del cicle cel·lular per intentar reparar el dany, i en cas
que persisteixi, conduir a l’apoptosi. Per tant, les doble ruptures que produeix el Val-083 a l’ADN
activen vies que impulsen l’arrest en G2/M, que els altres estudis s’ha demostrat que l’arrest és
dependent o independent de p53(38). Així i tot, faltaria explorar el perfil del cicle a temps més
prolongats per tal de corroborar si hi ha un desplaçament de l’arrest de G2/M a l’activació les vies
apoptòtiques (increment del pic a sub-G0/G1), ja que amb els resultats obtinguts fins ara no s’ha pogut
observar una clara activació d’aquestes vies (Figura 11 i 12).
Finalment, els resultats de la combinació de la CPZ a 10μM juntament amb el Val-083 a 7,5μM, mostren
un perfil similar al del Val-083 a 7,5μM sol, on hi ha un menor nombre de cèl·lules en fase G0/G1 i un
arrest en G2/M major que amb la CPZ 10μM sola (Figura 13). El que destaca és que el percentatge de
cèl·lules en fase sub-G0/G1 de la combinació és menor que amb la CPZ a 10μM, el que sembla indicar
que la combinació pot reduir l’activació de les vies apoptòtiques. Tot i així, la falta de rèpliques del
mateix experiment, així com la falta d’un major rang de combinacions entre la CPZ i el VAL-083 fan que
no es puguin treure resultats concloents, però serveixen com a base per a un futur estudi d’aquesta
combinació encara no provada en altres estudis.

6. Conclusions
Les conclusions que es poden treure d’aquest treball són:
1- El Val-083 presenta una IC50 a 96 hores de 7,17±1,55μM a la línia cel·lular de GBM LN229 i una
IC50 4,42±2,79μM a la línia U251. Mentre amb la CPZ la IC50 a 96 hores és de 8,41±0,707μM i
5,91±1,50μM, respectivament.
2- La Clorpromazina té major capacitat que el Val-083 per activar les vies apoptòtiques.
3- El Val-083 produeix un arrest en fase G2/M a les 48 hores posteriors al seu tractament.
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