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RESUM  

Glioma és el tipus més comú de tumor cerebral primari i s'associa amb altes taxes de mortalitat i una 

alta resistència a la quimioteràpia. L’eficàcia d’un lípid sintètic, l’àcid 2-hidroxioleic o 2OHOA conegut 

com Minerval®, ha estat demostrada en glioma oferint una alta eficàcia i absència de toxicitat a dosis 

terapèutiques sense recaigudes després del tractament. Aquest producte ha estat dissenyat en base a 

una innovadora perspectiva terapèutica, la teràpia lipídica de membrana, que aconsegueix influir en 

l’organització dels lípids de les membranes cel·lulars, regulant la seva estructura i funció. El 2OHOA és 

un medicament antitumoral d’aquells tumors que presenten alteracions del metabolisme de 

l’esfingomielina (SM). S’ha vist que activa l’esfingomielina sintasa (SMS), que permet la regulació 

específica dels lípids de membrana normalitzant els baixos nivells de SM que s’han observat en cèl·lules 

de glioma i reduint els elevats nivells de fosfatidilcolina (PC) i fosfatidiletanolamina (PE). 

Conseqüentment s’ inhibeixen les vies de senyalització de proliferació de les cèl·lules canceroses i 

s’indueix l’aturada de la proliferació cel·lular seguida de l’autofàgia. 

En aquest treball s’avaluarà el potencial terapèutic del 2OHOA contra el glioma, mitjançant l’estudi in 

vitro amb línies cel·lulars de glioma, SF268, U118, SNB19 i SNB75.  

 

ABSTRACT 

Glioma is the most common type of primary brain tumor and is associated with high mortality rates 

and high resistance to chemotherapy. The effectivity of a synthetic lipid, known as Minerval® has been 

demonstrated in glioma. It is an orally administered synthetic analogue of oleic acid that regulates 

cellular activity by selectively modulating the membrane lipid structure and composition of cancer 

cells. It belongs to an innovative therapeutic approach,  Membrane Lipid Therapy (MLT). 

2OHOA is a new class of lipid regulator multi-target anticancer drug for tumors with sphingomyelin 

(SM) metabolism alterations. It activates sphingomyelin synthase (SMS), which results in a specific 

regulation of the lipid composition in membranes of cancer cells. This drug normalizes low SM levels 

observed in glioma cells and reduces the levels of phosphatidylcholine (PC) and 

phosphatidylethanolamine (PE). Consequently, it inhibits signaling pathways for the proliferation of 

cancer cells (Ras/MAPK/PI3k/Akt, cyclin/CDK), and induces stop of cell proliferation and selective 

death of cancer cells by autophagy in glioma. 

 

This work will evaluate the therapeutic potential of 2OHOA against glioma by studying in vitro glioma 

cell lines, SF268, U118, and SNB19 SNB75. 
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1 Introducció 
 

1.1 Els gliomes  
 

El glioma és un tipus de neoplàsia del sistema nerviós central procedent de les cèl·lules glials. Tot i que 

poden ocórrer a qualsevol part del sistema nerviós central apareixen principalment en el cervell, 

representant el 81% dels tumors cerebrals malignes. Podem classificar els gliomes en funció del tipus 

cel·lular que afecten. Els astrocitomes són tumors dels astròcits, cèl·lules que protegeixen les 

neurones. Entre els gliomes, els astrocitomes són els més comuns i l’Organització Mundial de la Salut 

(OMS) els  ha classificat en quatre graus de pronòstic, d’acord amb l’evolució patològica o velocitat de 

progressió del tumor 1. El grau I, mostra un comportament clínic benigne, amb un creixement lent i 

escassa tendència a infiltrar-se en el teixit cerebral circumdant, per tant, amb possibilitat curativa 

(astrocitoma pilocític). El grau II, caracteritzat també per un creixement bastant lent, mostra una certa 

tendència a infiltrar-se. A partir del grau III, considerem ja un tumor maligne, ja que creixen i s’infiltren 

ràpidament (astrocitoma anaplàsic). Finalment, trobem amb la forma més agressiva i mortal del càncer 

de cervell, el  glioblastoma de grau IV, que per desgràcia és la forma més freqüent del tumor cerebral 

en adults. Altres formes histològiques de glioma són els oligodendrogliomes i els oligoastrocitomes, 

ambdós caracteritzats per la OMS de grau II i III. 

La incidència és molt baixa, generalment les taxes ajustades per tots els gliomes van des de 4.67-5.73 

per cada 100.000 persones i el rang del subtipus de glioma més comú i mortal en adults de 0.59-3.69 

per cada 100.000 persones. Però tot i així, les taxes de mortalitat són molt elevades 2. Aquestes taxes 

d’incidència varien significativament depenent de molts de factors. En general, els gliomes són més 

comuns en els homes que en les dones, amb excepció de l’astrocitoma pilocític (grau I). A més, també 

s’ha vist que l’astrocitoma anaplàsic (grau III) i el glioblastoma (grau IV) presenten un augment de la 

incidència amb l’edat, mentre que els oligodendrogliomes i oligoastrocitomes són més comuns a 

mitjana edat (35-44 anys) 2. 

El pronòstic també varia significativament segons el grau del glioma. Un seguiment de la incidència de 

supervivència després del seu diagnòstic, mostren una supervivència relativa de cinc anys. El 

glioblastoma té uns dels pitjors pronòstics entre els diversos carcinomes, amb una taxa de 

supervivència a 5 anys del 10% 3. A pesar del pobre diagnòstic, els nous tractaments associant la 

cirurgia, la radioteràpia i la quimioteràpia demostren beneficis de supervivència i qualitat de vida. El 

fàrmac de referència en el tractament del glioma és temozolomida (TMZ). És un agent alquilant i 

produeix respostes clíniques a llarg termini, millorant la qualitat de vida i retardant la progressió 

tumoral, però tan sols augmenta l’esperança de vida dels pacients al voltant de 2.5 mesos 4 . 
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Recentment, ha estat dissenyat un lípid sintètic, 2OHOA, que ha demostrat ser potencialment més 

eficaç que el tractament estàndard TMZ pel tractament del glioma i a més, no presenta cap recaiguda 

aparent en la formació de tumors de nou després del tractament 5. 

 

1.2 Esfingomielina sintasa (SMS) 
 

L’esfingomielina (SM) és un esfingolípid molt abundant de les membranes cel·lulars animals, 

especialment es troba en la beina de mielina que recobreix els axons cèl·lules nervioses.  Es tracta d’un 

component amb funcions estructurals i funcionals significatives per la cèl·lula, ja que participa en 

moltes vies de senyalització i a més els seus productes metabòlics formen part de papers importants 

en la cèl·lula.  La seva alta densitat d’empaquetament i afinitat pels esterols exerceix un paper en la 

formació dels lípid rafts, microdominis lipídics de la membrana plasmàtica que consisteixen en 

associacions estables entre els esfingolípids, glicolípids i colesterol, oferint major ordenació de 

l’estructura i rigidesa en comparació a la membrana plasmàtica. Aquestes regions ordenades són 

plataformes de senyalització importants i la seva estructura és sensible a la composició lipídica de la 

membrana, així com l’activitat de les proteïnes que interactuen en aquests dominis 6.   

 

La seva síntesi implica la 

transferència enzimàtica de 

fosfocolina de la fosfatidilcolina (PC) 

a una ceramida, produint 

diacilglicerol (DAG) com a producte 

secundari. La ceramida serà 

transportada a l’aparell de Golgi on es 

convertirà en esfingomielina. 

Aquesta reacció és catalitzada per la 

esfingomielina sintasa (SMS), per tant ocupa una posició central en el metabolisme dels esfingolípids i 

glicerofosfolípids, i té un considerable potencial biològic com a regulador del factor pro-apoptòtic 

(ceramida) i del factor mitogènic o anti-apoptòtic (DAG) 7. Aquests dos factors tenen efectes oposats 

sobre la proliferació cel·lular i durada de vida, per aquest fet, l’enzim SMS és capaç de catalitzar la 

reacció inversa (figura 1), formant PC i ceramida a partir de SM i DAG. La direcció d’aquesta reacció 

serà determinada a partir de les concentracions relatives de ceramida i DAG a la membrana. Per tant, 

mitjançant la regulació dels nivells cel·lulars de ceramida i DAG en direccions oposades, la síntesi de 

SM pot tenir un impacte sobre la proliferació cel·lular i durada de vida.  

Figura 1. Reacció bidireccional de l’esfingomielina sintasa 
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Cada organisme capaç de produir SM mostra una multiplicitat dels gens SMS. El genoma humà conté 

dos d’aquests gens, SMS1 i SMS2, que codificaran la proteïna SMS1 (present a l’aparell de Golgi) i la 

proteïna SMS2 (a la membrana plasmàtica) respectivament. En la majoria de tipus de cèl·lules de 

mamífers, la major part de l’activitat SMS s’associa a l’aparell de Golgi, per tant la SMS1 és la principal 

responsable de la síntesi de SM, pot ser a causa de la proximitat respecte SMS2, pel que fa a la recepció 

de ceramida recentment sintetitzada al reticle endoplasmàtic. Però, un percentatge més petit de 

l’activitat SMS es dóna a la membrana plasmàtica, tot i què no està clar si l’enzim SMS2 participa en la 

síntesi de novo de SM, però sembla jugar un paper en l’atenuació de la senyalització mitogènica i pro-

apoptòica 8, 9. La contribució exacta de la SMS1  i la SMS2 en la producció de SM i el creixement cel·lular 

no està ben determinada. De fet, hi ha molta controvèrsia en el paper dels dos enzims i com contribueix 

la seva expressió en el càncer. Disposem de dades clíniques i moleculars de pacients en gliomes de 

graus II, III i IV, en una base de dades anomenada REMBRANDT (REpository for Molecular BRain 

Neoplasia DaTa). En aquesta base de dades es mostra que els pacients de glioma amb baixos nivells de 

SMS1 i sobreexpressió de la SMS2 mostren menor esperança de vida, però aquests aspectes no s’han 

establert per a tots els tipus de càncer, per tant podem pensar que la diferent activitat dels dos enzims 

vendrà marcada pel tipus de cèl·lules canceroses. 

 

1.3 Teràpia lipídica de membrana (MLT) 
 

Estudis recents publicats pel grup de Biomedicina molecular i cel·lular de la Universitat de les Illes 

Balears, revelen nivells inferiors de SM en les membranes de cèl·lules tumorals (aproximadament la 

meitat) respecte cèl·lules sanes control. Aquesta disminució, ve acompanyada d’un increment en els 

nivells d’altres tipus de lípids, com és el cas de la fosfatidiletanolamina (PE), facilitant l’activitat 

excessiva de proteïnes involucrades en la proliferació cel·lular de manera descontrolada, incloent 

MAPK, Pi3K/Akt o PKC/Ciclines CDK. Aquests aspectes senyalen que petites variacions en la composició 

lipídica de les membranes produeixen canvis en la senyalització cel·lular, la qual cosa està relacionada 

amb una varietat de processos patològics, incloent el càncer10.  

Basats en l’estreta relació entre els canvis en la composició lipídica de la membrana i el procés tumoral 

sorgeix una innovadora perspectiva terapèutica, la teràpia lipídica de membrana, implicada en el 

disseny de fàrmacs que s’uniran a lípids, modulant la composició i l’estructura de les membranes 

dirigint-se majoritàriament a la membrana de les cèl·lules alterades i regulant així, les vies de 

senyalització molecular alterades11. 
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1.3.1 Minerval® 

  
El Minerval (NaCHOleate; àcid 2-hidroxioleic; 2OHOA) és un anàleg sintètic d’àcid oleic d’administració 

oral. S’ha dissenyat específicament per modular de forma selectiva l’estructura i composició lipídica 

de membrana de les cèl·lules tumorals regulant d’aquesta manera l’activitat cel·lular. 

Es tracta d’un fàrmac antitumoral creat per aquells tumors amb alteracions en el metabolisme de 

l’esfingomielina. Aconsegueix modular la composició lipídica a través de l’activació específica de 

l’esfingomielina sintasa (SMS), mostrant un increment en els nivells d’esfingomielina (SM) en la 

membrana, restaurant els nivells propis de les cèl·lules normals de la glia, juntament amb l’augment 

de DAG i les reduccions de PC i PE 6.  

S’ha investigat com a possible agent farmacològic pel tractament de diversos tipus de càncers i la seva 

efectivitat s’ha demostrat en alguns dels càncers més agressius, com ara cervell (glioma), pulmó i 

pàncrees. Ha aconseguit un perfil molt desitjat per eficàcia antitumoral amb absència de toxicitat a 

dosis terapèutiques i especificat contra les cèl·lules canceroses, sense mostrar efectes en cèl·lules no 

tumorals (MCR-5)12. Per totes aquestes propietats ha estat reconegut per l’Agència Europea de 

Medicines (EMA) i es troba actualment en assajos clínics en fase 1/2A 6, 20.  

 

1.3.1.1 Mecanisme d’acció del Minerval  

 

El mecanisme d’acció del fàrmac encara no s’ha aclarit del tot pel 

que fa als d’esdeveniments desencadenats per aquesta molècula 12, 

però s’associa amb canvis importants en la composició dels lípids de 

membrana, principalment en la recuperació del nivells de SM, que 

és notablement baixa en les cèl·lules de glioma abans del tractament 

juntament amb les reduccions de PE i PC. 

Els efectes selectius del 2OHOA sobre les cèl·lules de glioma es 

mostren a la figura 2. Les cèl·lules tractades mostres canvis 

significatius en els nivells lipídics de la membrana modulant la 

interacció de les proteïnes que regulen les vies de senyalització relacionades amb  el procés oncogènic. 

Aquestes vies, Ras/MAPK, PI3K/Akt i ciclines/CDK estan estretament relacionades i cooperen entre 

elles afavorint aquest procés, per exemple, durant la proliferació cel·lular i la supervivència de les 

cèl·lules canceroses, els isoenzims PKC estimulen les vies de senyalització associades a la proliferació 

Ras / MAPK o PI3K / Akt 13. Les tres vies presenten un paper clau en la regulació del cicle cel·lular, ja 

que participen en nombrosos aspectes de creixement, supervivència, proliferació i mort cel·lular, per 

això, la seva regulació controlada serà molt important en processos patològics.  

Figura 2. Efectes moleculars i 

cel·lulars del 2OHOA sobre les 

cèl·lules canceroses 6. 
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En les membranes de les cèl·lules de glioma s’ha vist augmentat el propi fàrmac a la membrana 

juntament amb increments de SM i DAG, la qual cosa indueix la translocació de la PKC a la membrana 

i les reduccions posteriors de ciclines dependents de quinases 4 i 6 que estan associades amb la 

hipofosforilació de la proteïna del retinoblastoma (RB). Els canvis en els nivells de SM i PE s’han associat 

també amb la translocació de Ras des de la membrana al citoplasma, induint la inhibició de les vies 

Ras/MAPK i PI3K/Akt associat a una sobreexpressió de p27kip1, oncoproteïna reguladora del cicle 

cel·lular interactuant negativament en l’activitat quinasa (CDK 4/6) associades a la hipofosforilació de 

la proteïna del retinoblastoma. Aquest estat de fosforilació regula la inhibició de E2F1, factor de 

transcripció que indueix l’expressió de proteïnes relacionades amb la progressió del cicle cel·lular, 

aquest estat de repressió sembla ser important per l’efecte anticancerígen del Minerval 14. Un dels 

gens diana d’aquest FT, és la dihidrofolat reductasa (DHFR), essencial per la síntesi d’ADN, de manera 

que aquesta repressió provocarà l’aturada del cicle cel·lular en G0/1 o destinarà a la cèl·lula a 

apoptosis. En alguns tipus de càncer, com leucèmia, aquests augments de SM s’associen amb el 

capping del receptor Fas, desencadenant l’activació de les caspases i induint apoptosi . En les línies 

cel·lulars de glioma, l’efecte anticancerígen d’aquest fàrmac pareix no transcórrer pel programa 

d’apoptosi, sinó que la inhibició de les vies relacionades amb la supervivència cel·lular s’ha relacionat 

amb un augment de  l’expressió de marcadors de diferenciació (GS i GFAP), induint la recuperació de 

la morfologia estel·lar dels astròcits madurs seguit de l’autofàgia5, que també pot ser induïda per 

l’estrès al reticle endoplasmàtic que provoca el fàrmac activant la resposta de proteïnes mal plegades 

(UPR)15. Així, l’aturada del cicle cel·lular en les cèl·lules tumorals seguida de diferenciació i autofàgia 

és comú en cèl·lules de glioma, mentre que el programa d’apoptosi s’ha vist altres tipus de càncers, 

com la leucèmia 16. Tots aquests efectes semblen ser essencials per l’efecte antiproliferatiu del 

Minerval en les cèl·lules de glioma 6. 

 

1.4 Objectius 
 

L’objectiu d’aquest treball consisteix en estudiar el potencial terapèutic del Minerval (2OHOA) en línies 

cel·lulars de glioma (SF268, U118, SNB19, SNB75). Concretament, s’avaluarà l’eficiència de l’activitat 

esfingomielina sintasa i els nivells d’esfingomielina en aquestes cèl·lules, esperant un increment 

d’aquests nivells en les cèl·lules sensibles al fàrmac.  
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2 Materials i mètodes   
 

2.1 Cultiu cel·lular 
 

Per la realització d’aquest estudi s’han utilitzat quatre línies cel·lulars tumorals humanes del Sistema 

Nerviós Central: SF268, SNB19, SNB75 i U118. Totes elles fan referència a cèl·lules de glioma, el tipus 

més comú de tumor cerebral primari. Les línies SF268 i SNB19 fan referència a astrocitomes de grau III 

i IV respectivament, per tant, podem esperar un pitjor pronòstic. 

El medi utilitzat en el cultiu d’aquestes línies fou medi RPMI-1640 (que va ser desenvolupat per Moore 

et. Al. Roswell Park Memorial Institute; Sigma-Aldrich) enriquit amb un 10% de sèrum fetal boví i 

suplementat amb 100 unitats/ml de penicil·lina i 100µg/ml d’estreptomicina i indicador de pH, fenol 

red. Aquest medi quan es complementa adequadament, ha demostrat una àmplia aplicabilitat de 

molts de tipus de cel·lulars.  

Les plaques cultivades van ser mantingudes en una estufa de cultiu a 37ºC i al 5% de CO2. Per assegurar 

la viabilitat de la línia serà important el seu manteniment previ a la sembra, realitzant uns quants passis 

de forma rutinària abans d’arribar a la confluència excessiva i mort cel·lular. Per desferrar les cèl·lules 

de la placa s’utilitzà tripsina-EDTA durant uns 3 minuts en l’estufa.  

En quan el comptatge de cèl·lules es va usar el colorant Tripan blue, que es tracta d’un colorant que 

no es absorbit per les cèl·lules viables sanes, però quan les cèl·lules són danyades o mortes el colorant 

podrà entrar permetent que aquestes puguin ser comptades. A més, una càmera de Burker i un 

microscopi invertit (Nikon Eclipse TS100). Un cop contades, ja es podrà prosseguir a la sembra.  

És important esmentar que qualsevol manipulació durant el cultiu cel·lular es realitzà en una cabina 

de flux vertical per assegurar l’asèpsia en les mostres.  

Pel tractament de les línies es va utilitzar una molècula, 2OHOA o Minerval (Sal sòdica a una 

concentració 200µM) que regula l’activitat cel·lular modulant selectivament l’estructura lipídica de la 

membrana i la composició de les cèl·lules canceroses. Aquesta molècula es troba en stock 100mM, per 

tant es tractaran les plaques amb un volum de 8µL per aconseguir la concentració desitjada en placa 

de 200µM. És interessant conèixer la IC50, que és la mitjana concentració inhibitòria màxima d’una 

substància, és a dir, quan la meitat de les cèl·lules tractades mor. En un informe de Apointech s’ha 

calculat aquest índex per cèl·lules tractades a 72hores. Per SNB19 i SNB75 resulta una IC50> 600µM i 

per SF268 la IC50=546µM. Per U118, la IC50=260µM (Marcilla-Etxenike et. al. PLOS 2012). Per tant, 

ens trobem amb dues línies que el fàrmac funciona bé a concentracions baixes (U118 i SF268), en canvi 

no mostra efectivitat en les línies SNB19 i SNB75.  
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Seguidament, es va dur a terme un seguiment fotogràfic a 24 i 48 hores, preses a tres augments (10x, 

20x i 40x) utilitzant una càmera digital acoblada al mateix microscopi (Nikon Eclipse TS100). 

A les 48 hores del tractament es recolliren les cèl·lules per ser usades pròximament en les tècniques 

de cromatografia en capa fina (TLC)  i Western Blot. Per ocasionar la ruptura cel·lular els pellets han de 

ser resuspesos en un tampó hipotònic Tris-EDTA, formulat a partir de 1 mM EDTA i 20 mM Tris-HCL, 

amb inhibidor de proteases a partir d’un stock 50x. En el cas de les mostres preparades per Western 

Blot, però no en les mostres per TCL, s’afegirà SDS 1% a partir de SDS 10% a aquest tampó. En aquest 

cas, s’agitarà durant 5 min la placa amb el tampó i es recollirà el contingut en un eppendorf amb l’ajuda 

d’un scrapper.  

Per assegurar la lisis cel·lular i alliberació de les molècules biològiques, la suspensió de cèl·lules amb el 

tampó es va sotmetre a un procés de sonicat al 10% de amplitud, amb 3 polsos de 10 segons separats 

per descansos de 10 segons.  

 

2.2 Quantificació de proteïnes  
 

Per la quantificació de proteïna present en les mostres es va utilitzar un kit DCTM de la casa comercial 

BIO-RAD. Es tracta d’un assaig colorimètric per determinar la concentració proteica seguint la 

solubilització de detergent, requerint una incubació de 15 minuts.  La reacció es basa en una 

modificació de l’assaig de Lowry. S’ha adaptat aquest procediment a un microassaig utilitzant 

microplaques de 96 pouets, que permet reduir el volum requerit de mostra a 5µl. Simultàniament es 

va realitzar una recta patró de BSA, albúmina sèrica bovina. L’assaig es va mesurar a 750nm amb un 

espectrofotòmetre (SPECTROstar Nano, BMG LABTECH) i els valors d’absorbància obtinguts, van ser 

exportats a un full de càlcul de Excel per poder calcular la concentració de proteïna present a cada 

mostra a partir de la recta patró obtinguda.  

 

2.3 Detecció proteica mitjançant Western blot 
 

2.3.1 Preparació de mostres  
 

Les mostres es prepararen per carregar una concentració de 30µg de proteïna per pouet i es va afegir 

20µl de Loading Buffer  (120 mM Tris-HCl, 4% SDS, 50% glicerol,  0.1% blau de bromofenol y 10% 

mercaptoetanol). Aquest tampó s’afegeix directament a les mostres per solubilitzar les proteïnes. Com 

ja sabem, les proteïnes donen lloc a diversos nivells d’organització, el que anomenem estructura 
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primària, secundària, terciària o quaternària.  Les proteïnes intactes en estructura tridimensional són 

difícils de separar de forma reproduïble, per tant serà interessant que es trobin en forma primària. Per 

aquesta raó les mostres van ser sotmeses a un shock tèrmic de 96ºC durant 5 minuts, que farà que les 

proteïnes es desnaturalitzin per ser carregades al gel amb facilitat. 

 

2.3.2 Preparació de gels  
 

Es van preparar dos tipus de gels amb diferent concentració d’acrilamida. Per una banda, un gel de 

concentració menor (4%), anomenat gel de concentració o empaquetament (stacking gel) en el que es 

carreguen les mostres, amb la funció de concentrar la mostra en una banda estreta.  Per altra banda, 

un gel de concentració d’acrilamida major (10%), que ocupa la major part, es tracta d’un gel separador 

(resolving  o running gel) i per tant determina el grau de separació entre les proteïnes de la mostra, 

formant bandes de diferent tamany (kDa).  

Els reactius i concentracions utilitzades en la formació d’aquests gels de poliacrilamida es poden veure 

a la Taula1. El Temed és un agent reductor que s’utilitza com a catalitzador per la polimerització 

d’acrilamida i bis-acrilamida i s’utilitza conjuntament amb un altre catalitzador, APS, que és l’agent 

oxidant. Per proporcionar linealitat al gel es va utilitzar Isopropanol, però aquest no formava part del 

gel, sinó que abans d’aplicar el gel stacking sobre, s’havia de retirar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Reactius Resolving (10%) Stacking (4%) 

H20 10mL 7.25mL 

Acrilamida 30% 7mL 1.2mL 

Tris-base 3M (pH:8.8) 2.5mL ___ 

Tris-HCl 1M (pH:6.8) ___ 1.25mL 

SDS 10% 200µL 100 µL 

Persulfat amònic (APS) 200 µL 100 µL 

Tetrametiletilenodiamina (TEMED) 40 µL 20 µL 

Taula 1.Reactius i concentracions utilitzades en la preparació dels gels de poliacrilamida. 
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2.3.3 Electroforesi   
 

Es va realitzar una SDS-PAGE (de sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) que fa 

referència a una tècnica utilitzada per separar proteïnes depenent fonamentalment de la seva càrrega 

baix la influència d’un camp elèctric17.  

Per formar el patró de bandes es va utilitzar un marcador de pes molecular (All Blue Bio-Rad) i es van 

carregar 5µL al primer pouet del gel i a continuació els volums calculats all full de càlcul Excel de les 

mostres en el següent ordre: Control1, Control1, Control2, Control2, Tractament 1, Tractament1, 

Tractament 2, Tractament 2.  

Per separar les mostres de proteïnes per SDS-PAGE, es va utilitzar un tampó 1% a partir de 100mL de 

tampó 10x (Tris/glycine/SDS), 10mL SDS 10% enrassat fins un litre d’aigua destil·lada. L’SDS 

(dodecilsulfato de sodio) afegit al gel, s’uneix a les proteïnes i confereix una càrrega negativa a cada 

una d’elles.  

Una vegada carregades les mostres, es  va connectar a un camp elèctric  fixant un voltatge constant de 

110V durant els primers 10-15minuts per empaquetar les mostres al stacking gel i seguidament 

pujàrem el voltatge fins a 140V durant més o menys una hora.  

 

2.3.4 Transferència 
 

Per què les proteïnes siguin accessibles a la detecció mitjançant anticossos, aquestes s’han de 

transferir del gel de poliacrilamida a una membrana de nitrocel·lulosa per acció d’un camp elèctric, on 

queden immobilitzades18 . En aquest cas, sent el voltatge independent, es va fixar un amperatge 

constant de 400mA durant 2 hores. És important mantenir el sistema fred, perquè una pujada de 

temperatura podria donar resultat una mala transferència. El tampó utilitzat en la transferència consta 

de 100mL de tampó 10x, 200mL metanol i 700mL aigua destil·lada.  

 

2.3.5 Hibridació de l’anticòs i detecció 
 

La membrana amb les proteïnes immobilitzades s’ha de preparar per bloquejar aquelles zones absents 

de proteïna i evitar d’aquesta manera la unió no específica dels anticossos. Passades les 2 hores de 

transferència bloquejàrem la membrana amb llet en pols desnatada al 5% en T-TBS durant 60 minuts 

en agitació. La llet està composta per una gran quantitat de proteïnes de manera que s’aferraran a la 

membrana, impedint la unió inespecífica.  
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Per dur a terme el rentat de la membrana de nitrocel·lulosa es va utilitzar T-TBS, que es una barreja de 

tampó Tris salí amb detergent Tween 20. Seguidament, les membranes van ser incubades amb els 

anticossos primaris dirigits contra l’epítop específic de la proteïna diana (SMS1 N-90 Rabbit, SMS2 N-

17 Rabbit). Aquests van ser dissolts en un tampó de T-TBS amb BSA al 5% per obtenir una concentració 

1/5000.  La incubació de l’anticòs primari es va fer a 4ºC en agitació over-night.  

Com a control de càrrega i  mètode de correcció, es va utilitzar un anticòs primari procedent de ratolí, 

α-tubulina, preparat a una concentració 1:10000.   

El dia següent, la membrana ha de ser preparada per la incubació amb l’anticòs secundari amb dos de 

rentats de 15 minuts amb T-TBS, per eliminar l’excés d’anticossos units de forma inespecífica. Es tracta 

d’una detecció indirecta, en que l’anticòs secundari està conjugat amb un marcatge detectable, un 

fluorocrom. Per tant, s’unirà de forma específica al primari, proporcionant una forma de detecció. 

Els anticossos secundaris varen ser preparats a una concentració 1:10000 en una solució de llet en pols 

en T-TBS al 5%. S’incubaren durant 1hora en agitació i protegits del llum, ja que s’ha de tenir en compte 

que estan marcats amb fluorocroms, fet que els fa sensibles al llum. Després de la incubació es van 

realitzar dos rentats de 15 minuts amb T-TBS i es va procedir a la lectura de la fluorescència al Odyssey 

Infrared Imaging System a una intensitat adequada per cada mostra. Per la quantificació de les bandes 

del Western Blot es va utilitzar un programa de processament d’imatges, ImageJ. 

La taula 2 reuneix les proteïnes detectades mitjançant Western Blot, juntament amb els seu pes 

molecular i anticossos primaris utilitzats i l’hoste de procedència d’aquests. 

Anticossos primaris Proteïna detectada Pes molecular (KDa) Hoste de 

procedència 

SMS1 SMS1 49 Conill 

SMS2 SMS2 37 Conill 

α-tubulina α-tubulina 55 Ratolí 

 

 

2.4 Extracció lipídica 
 

Els lípids són un conjunt de molècules orgàniques amb una estructura que les fa insolubles o molt poc 

solubles en dissolucions aquoses però solubles en dissolvents orgànics, com ara el cloroform.  Per tant, 

els lípids presents a una mostra biològica es poden extreure utilitzant dissolvents orgànics. La mescla 

més comú i la que es va utilitzar en aquest cas, es cloroform/metanol en proporció 2:1. 

Taula 2. Anticossos primaris utilitzats, hoste de procedència, proteïna detectada 

mitjançant Western Blot i pes molecular corresponent. 
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De la mateixa manera que en el Western Blot, es va dur a terme una quantificació proteica de les 

mostres preparades per TLC. Els resultats també van ser exportats a un full de càlcul de Excel, per 

obtenir la concentració proteica limitant i calcular els µl d’extracte necessaris i els µl de tampó 

hipotònic (Tris-EDTA) per arribar a un volum desitjat de 550µl. 

Els lípids extrets les trobarem majoritàriament a la fase orgànica o clorofòrmica i els components 

hidrosolubles a la fase aquosa, per això es formaran fases diferenciades per centrifugació (1000G, 

5minuts). Per tant, si es recull la fase orgànica amb una pipeta Pasteur de vidre i s’elimina el cloroform 

per evaporació (amb argó) queda en el tub de vidre l’extracte de la mostra de lípids que conté la nostra 

mostra.  S’utilitza argó per l’evaporació, ja que és un gas noble amb reactivitat neutra, que permetrà 

oxidar el cloroform sense oxidar ni danyar els lípids de la mostra.  

 

2.5 Separació de les distintes espècies lipídiques mitjançant cromatografia en capa 

fina o TLC 
 

És rellevant en el nostre estudi conèixer l’eficàcia de la esfingomielina sintasa i per tant el nivell de 

esfingomielina (SM), per aquesta raó serà important separar i identificar els distints tipus de lípids que 

formen l’extracte lipídic recollit. Es va dur a terme una cromatografia en capa fina o el que 

anomenarem TLC. Aquesta tècnica consta d’un sistema de dues fases, una fase sòlida (o fase 

estacionària) a través de la qual transita la fase mòbil o eluent arrastrant els components. La fase 

estacionària es un sòlid fixat a un suport, ha de ser inert, porós i insoluble en els solvents que 

s’utilitzaran a la fase mòbil, com és el cas de la silicagel. Per altra banda la fase mòbil, es va preparar a 

partir d’una mescla de dissolvents; Cloroform, metanol, àcid acètic i aigua, en proporció 60:50:1:4 (mL) 

respectivament. Cada lípid migra a una distància característica en funció de la seva polaritat, fet que 

el fa identificable quan el comparem amb patrons.  

El dia anterior a la tècnica, es va rentar la placa de silicagel amb la fase mòbil. Abans d’iniciar 

l’experiment la placa va ser activada a l’estufa a 110ºC durant 70 minuts per eliminar l’aigua absorbida 

per la silicagel.  

Per carregar l’extracte lipídic es van addicionar 30µl de cloroform i es va aplicar molt suaument sobre 

la placa. Una vegada carregades les mostres, es va introduir la placa en la cubeta que conté fase mòbil 

segellant correctament perquè es formi el buit a l’interior i les mostres corrin de forma recta.  

Transcorreguts més o menys 90min vam treure la placa de la cubeta perquè s’eixugui en posició 

horitzontal i l’introduírem en una cubeta uns 5 segons amb CuSO4 al 5% , H3PO4 al 4%. Finalment, es va 

mantenir la placa a 180ºC durant uns 5 minuts perquè les taques corresponents a distintes espècies 

lipídiques mostrin el color marró que ens permetrà la seva quantificació amb el Quantity One. 
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3 Resultats  
 

3.1 Efecte del tractament amb 2OHOA en la morfologia cel·lular  

 

Les fotografies preses a tres augments mitjançant microscòpia invertida de les línies cel·lulars U118, 

SNB75 i SF268 es mostren en la figura 3 A, B, C després de 48h de tractament amb 2OHOA (200µM) 

respecte d’un control. En les imatges s’observen clars canvis en la morfologia de les cèl·lules tractades, 

passant a una conformació allargada. Podem pensar que aquests canvis estan relacionats amb la 

recuperació de la morfologia estel·lar de les cèl·lules glials, mitjançant l’expressió de marcadors de 

diferenciació (GS i GFAP) induït pel fàrmac 5. A més, es poden veure petits canvis en la confluència, 

essent aquesta menor en les cèl·lules tractades, juntament amb l’aparició de vesícules, la qual cosa 

podria indicar que el tractament indueix un programa alternatiu de mort cel·lular conegut com 

autofàgia en algunes línies cel·lulars de glioma.  

  

U118 48h 

               10x                                                             20x                                        40x 

Control 

 

 

2OHOA 

 

  

 

Figura 3A. Canvis morfològics en les cèl·lules U118 després de 48 hores de tractament amb 

2OHOA 
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SNB75 48h 

10x                                                            20x                                                      40x 

Control 

 

2OHOA 

 

 

 

SF268 48h 

               10x                                                             20x                                         40x 

Control 

 

2OHOA 

 

 

Figura 3B. Canvis morfològics en les cèl·lules SNB75 després de 48 hores de tractament amb 

2OHOA.  

Figura 3C. Canvis morfològics en les cèl·lules SF268 després de 48 hores de tractament amb 

2OHOA 
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3.2 Efecte del tractament amb 2OHOA en l’expressió proteica  

 SF268 

                   Control__________                    2OHOA 48h________     

SMS1 (49kDa) 
 

SMS2 (37Kda) 
 

Tubulina (55kDa) 
 

 

 U118 

                   Control__________                    2OHOA 48h________     

SMS1 (49kDa) 
 

SMS2 (37Kda)  

Tubulina (55kDa) 
 

 

 SNB19 

                   Control__________                    2OHOA 48h________     

SMS1 (49kDa) 

 

SMS2 (37Kda) 
 

Tubulina (55kDa) 

 

 

 SNB75 

                   Control__________                    2OHOA 48h________     

SMS1 (49kDa) 
 

SMS2 (37Kda) 
 

Tubulina (55kDa) 
 

  

 
 

Els resultats de la detecció de proteïnes mitjançant Western Blot es mostren a la figura 4 , juntament 

amb els nivells de α-tubulina que es mostren com a control de càrrega, que utilitzarem per corregir. 

Figura 4. Detecció proteica mitjançant Western Blot en cèl·lules de glioma (SF268, U118, 

SNB19 i SNB75) després de 48 hores de tractament amb 2OHOA. 
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L’aparició de les bandes pot presentar petites variacions depenent de la línia cel·lular, però 

majoritàriament distingirem la banda de la proteïna SMS1 just per davall del marcador de 50kDa, la 

SMS2 al marcador de 37kDa, que acostuma a formar una banda difuminada, pel fet de ser una proteïna 

de membrana i finalment la tubulina, que apareixerà en cada cas just per damunt de la banda de 50kDa 

(a uns 55kDa). 

Aquests resultats obtinguts per Western Blot han 

estat quantificats i representats gràficament. En 

la figura 5 es representa l’increment de l’activitat 

esfingomielina sintasa 1 (SMS1) induït pel 

2OHOA després de 48 hores. Tot i que s’observa 

un augment d’aquests nivells en les quatres 

línies cel·lulars estudiades, tan sols es poden 

apreciar diferències significatives en les cèl·lules 

SF268. En el cas de les cèl·lules U118, s’hauria 

d’incrementar en nombre de N degut a resultats 

molts distints entre les dues N realitzades i que 

s’havia demostrat en estudis anteriors 

l’efectivitat del fàrmac en aquesta línia 19. En 

quan a les línies SNB19 i SNB75 l’increment es pràcticament inexistent, però no cal esperar resultats 

contraris, ja que la sensibilitat d’aquestes línies al fàrmac no ha estat demostrada. 

Si tenim present les dades clíniques i moleculars 

publicades en la base de dades REMBRANDT 

sobre pacients de glioma, esperem que 

l’efectivitat del tractament es reflectirà amb 

increments en els nivells de l’esfingomielina 

sintasa 1 però descens en els nivells 

d’esfingomielina sintasa 2. Els resultats obtinguts 

sobre els nivells de SMS2 es mostren en la figura 

6.  Aquesta reducció es pot veure en totes les 

línies excepte la SNB19, la qual cosa no es 

d’estranyar ja que no esperem resultats efectius 

en aquestes cèl·lules. En canvi, el descens es 

demostra significativament en les cèl·lules U118 i SNB75 però no en les SF268, en aquest últim cas 

s’hauran de repetir el nombre de N. 

Figura 5. Increment ens els nivells de SMS1 en cèl·lules 

tumorals de glioma (SF268, U118, SNB19, SNB75) 

tractades durant 48 hores amb 2OHOA respecte d’un 

control que representa el 100%. Els resultats es 

representen com la mitjana ±SEM; n=2; *,p<0.05;**, 

p<0.01. 
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Figura 6. Nivells de SMS2 en cèl·lules tumorals de glioma 

(SF268, U118, SNB19, SNB75) tractades durant 48 hores 

amb 2OHOA respecte d’un control que representa el 

100%. Els resultats es representen com la mitjana ±SEM; 

n=2; *,p<0.05;**, p<0.01. 
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3.3 Efecte del tractament amb 2OHOA en la detecció lipídica  

 

El Minerval ® ha demostrat modular de forma selectiva l’estructura i composició lipídica de membrana 

de les cèl·lules tumorals. A més, ha estat dissenyat específicament per aquells tumors amb alteracions 

en el metabolisme d’un lípid molt abundat en les membranes, l’esfingomielina, que pareix tenir un 

paper important el regulació de diverses vies de senyalització. Per tant, si el fàrmac aconsegueix 

normalitzar la composició lipídica a través de l’activació específica de l’esfingomielina sintasa (SMS),  

esperem un increment en els nivells d’esfingomielina (SM) en la membrana juntament amb les 

reduccions de fosfatidilcolina (PC) i fosfatidiletanolamina (PE). 

 

Per estudiar els nivells lipídics presents en les diferents 

línies cel·lulars s’ha dut a terme una cromatografia en 

capa fina o TLC, seguint el model representat en la figura 

7 en el que es veuen diferents bandes, cada una d’elles 

representa a un tipus de lípid. En la placa de TLC es veu 

una marcada diferència dels nivells d’aquest lípid entre 

les cèl·lules tractades i les control, però es difícil apreciar 

diferències significatives en les altres classes lipídiques 

que ens interessa estudiar, la PC i la PE. Per això, aquests 

resultats han estat quantificats i representats 

gràficament i es mostren en les figures 8, 9 i 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Model de cromatografia en capa 

fina (TLC) utilitzat per la separació i 

determinació dels nivells lipídics.  
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Figura 8. Inducció dels nivells 

d’esfingomielina (SM) en cèl·lules 

tumorals de glioma (SF268, U118, 

SNB19, SNB75) amb 2OHOA tractades 

durant 48 hores respecte d’un control 

que representa el 100%. Els resultats es 

representen com la mitjana ±SEM; n=2. 

Les diferències significatives han estat 

avaluades amb el test estadístic t-Student 

on *,p<0.05;**, p<0.01. 
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Si estudiem l’impacte del tractament sobre els components lipídics de les cèl·lules podem observar la 

inducció d’un marcat i significatiu increment dels nivells de SM en totes les línies cel·lulars analitzades. 

De manera contrària, esperem reduccions dels nivells de PC i PE i obtenim un increment d’aquests en 

les línies SNB19 i SNB75, ambdues línies no sensibles al fàrmac. En canvi, les línies en que el fàrmac 

funciona han demostrat aquest descens que esperàvem, però tan sols es significatiu en les cèl·lules 

SF268. 

4 Discussió  
 

L’innovador lípid sintètic 2OHOA ha aconseguit un perfil molt desitjat en el tractament del càncer. La 

peculiar i diferencial característica que no comparteix amb la resta de fàrmacs anticancerígens, és que 

no actua directament amb les proteïnes intracel·lulars per regular la seva activitat, sinó que ha estat 

dissenyat per influir en l’organització dels lípids de les membranes cel·lulars modulant les vies crítiques 

de senyalització molecular que involucren proteïnes perifèriques. 

Encara no està clar el mecanisme d’acció pel qual les cèl·lules tractades amb aquest fàrmac moren, ja 

que aquest fet no transcorre de la mateixa manera en totes les línies cel·lulars. En el cas de les cèl·lules 

de glioma es creu que indueix l’expressió de marcadors de diferenciació, Glutamina sintasa (GS) o 

proteïna àcida fibril·lar de la glia (GFAP), de manera que les cèl·lules recuperen la morfologia estel·lar 

típica dels astròcits madurs. En el seguiment fotogràfic, aquests canvis morfològics són clarament 

apreciables, les cèl·lules adopten una forma allargada (figura 3C). Aquests aspectes semblen estar 

relacionats amb el procés de diferenciació de les cèl·lules del glioma a les cèl·lules normals de glia. A 
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Figura 9. Nivells de fosfatidilcolina (PC) en cèl·lules 

tumorals de glioma tractades amb 2OHOA durant 48 

hores respecte d’un control que representa el 100%. Els 

resultats es representen com la mitjana ±SEM; n=2; 

*,p<0.05;**, p<0.01. 
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resultats es representen com la mitjana ±SEM; n=2; 
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més, es veu una disminució de la confluència en les cèl·lules tractades,  que pot indicar inici de 

l’autofàgia, programa alternatiu de mort cel·lular que segueix després de la diferenciació en cèl·lules 

de glioma 5.  

Les cèl·lules canceroses han mostrat alteracions en la composició lipídica de la membrana, mostrant 

baixos nivells d’esfingomielina i alts nivells de fosfatidiletanolamina. Aquestes alteracions afecten a 

vies de senyalització de proliferació, accelerant la propagació de la senyal proliferativa i 

conseqüentment el procés tumoral.   

En aquest treball hem estudiat la capacitat de remodelació del perfil lipídic d’aquesta substància, 

mitjançant l’activació de l’esfingomielina sintasa (SMS) i normalitzant d’aquesta manera els nivells 

lipídics alterats, esperant per tant, un increment dels nivells de SM en la membrana, juntament amb 

les reduccions de PC i PE. El lípids han estat separats i identificats mitjançant una cromatografia en 

capa fina (TLC) i posteriorment quantificats, resultant un increment significatiu dels nivells de SM de 

la membrana de les cèl·lules (figura 8). L’augment dels nivells de SM s’ha relacionat amb la inhibició 

específica de tres vies molt relacionades entre elles i critiques per la regulació del cicle cel·lular, 

Ras/MAPK, Ciclin/CDK i PI3K/Akt, i el resultat és la inhibició del creixement cel·lular, la inducció de la 

diferenciació i autofàgia.  

En quan al descens dels nivells de PC (figura 9), no només hi ha hagut una diferència insignificant, 

excepte en la línia SF268, sinó que SNB75 respon incrementant els nivells, però si recordem l’informe 

de Apointech ja apuntava a una IC50 molt elevada per aquesta línia, per aquesta raó pensem que el 

fàrmac no és efectiu en aquest cas.  Els nivells de PE (figura 10) mostren una tendència clarament 

diferenciada entre les línies sensibles al tractament (U118 i SF268) i les que no responen a aquest 

(SNB19 i SNB75). Mentre les línies sensibles mostren un descens dels nivells,  les altres presenten un 

increment molt accentuat, però degut a que els canvis no són significatius, seria interessant augmentar 

el nombre de N per assegurar que aquesta tendència queda confirmada, ja que els nivells de PE poden 

ser crítics en tots els mecanismes de senyalització i mort cel·lular comentats anteriorment.  

Relacionats amb la producció d’esfingomielina, hem treballat amb dues proteïnes, l’esfingomielina 

sintasa 1 (SMS1) i l’esfingomielina sintasa 2 (SMS2). Ens vam centrar amb el peculiar cas observat en 

pacients de glioma, on la menor esperança de vida esperada per aquests pacients estava relacionada 

amb baixos nivells de SMS1 i sobreexpressió de SMS2 (REMBRANDT). Per tant, esperem nivells 

incrementats de la SMS1  i reducció dels nivells de SMS2. Les línies han mostrat aquest increment de 

la SMS1, però tant sols de manera significativa en les cèl·lules SF268 (figura 5) i el descens de la SMS2 

s’observa de manera significativa en la línia U118 destacant la línia SNB19 que respon amb un augment 

molt diferenciat (figura 6). En qualsevol cas, els resultats controvertits de l’efecte de l’activació de SMS 

depèn de molts de factors; de la línia cel·lular, el tipus i la intensitat de l’estímul.  
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5 Conclusions 
 

1. En aquest estudi s’ha demostrat que el Minerval afecta de forma visible a la morfologia 

cel·lular, mostrant aquestes cèl·lules una forma més allargada, fet que podria estar vinculat a 

una recuperació de la diferenciació cel·lular.  

2. El tractament augmenta significativament els nivells de proteïna SMS1 en les cèl·lules SF268. 

3. Els nivells de proteïna SMS2 disminueixen significativament en les cèl·lules U118 després del 

tractament.  

4. Finalment, també s’ha observat un canvi en la composició lipídica de les membranes com a 

conseqüència del tractament, que es tradueix amb un clar augment de la SM en totes les línies 

cel·lulars i una baixada significativa dels nivells de PC en la línia SF268. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investigació de nous fàrmacs antitumorals   Margalida Adrover Vidal 

23 
 

6 Bibliografia  
 

1.  Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, et al. The 2007 WHO Classification of Tumours of the 

Central Nervous System. Acta Neuropathol. 2007;114(2):97-109. doi:10.1007/s00401-007-

0243-4. 

2.  Ostrom QT, Bauchet L, Davis FG, et al. The epidemiology of glioma in adults: a “state of the 

science” review. Neuro Oncol. 2014;16(7):896-913. doi:10.1093/neuonc/nou087. 

3.  Press D. Bevacizumab for glioblastoma. 2015:1759-1765. 

4.  Weller M, Fisher B, Taphoorn MJB, et al. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant 

temozolomide for glioblastoma. Cancer/Radiothérapie. 2005;9(3):196-197. 

doi:10.1016/j.canrad.2005.05.001. 

5.  Teres S, Llado V, Higuera M, et al. 2-Hydroxyoleate, a nontoxic membrane binding anticancer 

drug, induces glioma cell differentiation and autophagy. Proc Natl Acad Sci. 

2012;109(22):8489-8494. doi:10.1073/pnas.1118349109. 

6.  Lladó V, López DJ, Ibarguren M, et al. Regulation of the cancer cell membrane lipid 

composition by NaCHOleate: Effects on cell signaling and therapeutical relevance in glioma. 

Biochim Biophys Acta - Biomembr. 2014;1838(6):1619-1627. 

doi:10.1016/j.bbamem.2014.01.027. 

7.  Tafesse FG, Huitema K, Hermansson M, et al. Both sphingomyelin synthases SMS1 and 

SMS2 are required for sphingomyelin homeostasis and growth in human HeLa cells. J Biol 

Chem. 2007;282(24):17537-17547. doi:10.1074/jbc.M702423200. 

8.  Tafesse FG, Ternes P, Holthuis JCM. The Multigenic Sphingomyelin Synthase Family. J Biol 

Chem. 2006;281(40):29421-29425. doi:10.1074/jbc.R600021200. 

9.  Huitema K, van den Dikkenberg J, Brouwers JFHM, Holthuis JCM. Identification of a family of 

animal sphingomyelin synthases. EMBO J. 2004;23(1):33-44. doi:10.1038/sj.emboj.7600034. 

10.  Escribá P V., Busquets X, Inokuchi J, et al. Membrane lipid therapy: Modulation of the cell 

membrane composition and structure as a molecular base for drug discovery and new disease 

treatment. Prog Lipid Res. 2015;59:38-53. doi:10.1016/j.plipres.2015.04.003. 

11.  Escribá P V. Membrane-lipid therapy: A new approach in molecular medicine. Trends Mol Med. 

2006;12(1):34-43. doi:10.1016/j.molmed.2005.11.004. 

12.  Barcelo-Coblijn G, Martin ML, de Almeida RFM, et al. Sphingomyelin and sphingomyelin 

synthase (SMS) in the malignant transformation of glioma cells and in 2-hydroxyoleic acid 

therapy. Proc Natl Acad Sci. 2011;108(49):19569-19574. doi:10.1073/pnas.1115484108. 

13.  Jaken S. Protein kinase C isozymes and substrates. Curr Opin Cell Biol. 1996;8:168-173. 



Investigació de nous fàrmacs antitumorals   Margalida Adrover Vidal 

24 
 

doi:10.1155/2014/231418. 

14.  Martínez J, Gutiérrez A, Casas J, et al. The repression of E2F-1 is critical for the activity of 

Minerval against cancer. J Pharmacol Exp Ther. 2005;315(1):466-474. 

doi:10.1124/jpet.105.088716.Minerval. 

15.  Marcilla-Etxenike A, Martín ML, Noguera-Salvà MA, et al. 2-Hydroxyoleic Acid Induces ER 

Stress and Autophagy in Various Human Glioma Cell Lines. PLoS One. 2012;7(10):e48235. 

doi:10.1371/journal.pone.0048235. 

16.  Martin ML, Barceló-Coblijn G, De Almeida RFM, et al. The role of membrane fatty acid 

remodeling in the antitumor mechanism of action of 2-hydroxyoleic acid. Biochim Biophys Acta 

- Biomembr. 2013;1828(5):1405-1413. doi:10.1016/j.bbamem.2013.01.013. 

17.  Pérez HMG. Electroforesis en geles de poliacrilamida : fundamentos , actualidad e 

importancia. Univ Diag. 2000;1(2):31-41. 

18.  Towbin H, Staehelin T, Gordon J, Ross J. Electrophoretic transfer of proteins from 

polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets: procedure and some applications. Proc Natl Acad 

Sci U S A. 1995;59(3):423-450. doi:10.1002/bies.950190612. 

19.  Martin ML, Liebisch G, Lehneis S, et al. Sustained activation of sphingomyelin synthase by 2-

hydroxyoleic acid induces sphingolipidosis in tumor cells. J Lipid Res. 2013;54(5):1457-1465. 

doi:10.1194/jlr.M036749. 

20.  ClinicalTrials.gov| U.S. National Institutes of Health. A Phase 1/2A Study of Minerval in Adult 

Patients With Advanced Solid Tumours.  

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01792310?term=min-001-1203&rank=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01792310?term=min-001-1203&rank=1


Investigació de nous fàrmacs antitumorals   Margalida Adrover Vidal 

25 
 

 


