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AD    Adenocarcinoma 

CCNP    Carcinoma de cèl·lula no petita 

CCP    Carcinoma de cèl·lula petita 

CDK    Cinasa ciclina dependent 

CDKi    Inhibidor de la cinasa ciclina dependent 

CE    Carcinoma escatós 

CICG    Carcinoma indiferenciat de cèl·lula gran 

CMF    Citometria de flux 

CMI    Citometria d’imatge 

CP   Carcinoma de pulmó 

CV    Coeficient de variació 

DNA(M)  Mitjana de l’índex de DNA 

EP    Ficoeritrina 

FISH   Fluorescence in situ hibridation 

FITC    Fluorocrom Isocianat de fluoresceïna 

FL1, FL2 i FL3  Fotodetectors de fluorescències 

FSC    Forward angle Scatter light 

iDNA   Índex de DNA 

IHQ    Immunohistoquímica  
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MANL   Manual 

OMS    Organització Mundial de la Salut 

PCNA    Antigen nuclear de proliferació cel·lular 

PerCP    Proteïna piridin clorofil·la 

POLY    Polynomial 

RFIT    Rectangle fit 



S(M)   Mitjana de la fase S 

SBR    Sum of brodened rectangles 
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SSC    Side Scatter light 

TFM    Fotomultiplicador 
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1. Introducció 
 

El carcinoma de pulmó (CP) causa un elevat índex de mortalitat a tot el món. El grau 

més alt de mortalitat s’obté a Hongria seguit de la República Txeca i la Federació 

Russa. Pel que fa al sexe femení, la major mortalitat per aquest tipus de càncer 

s’enregistra a Escòcia seguit dels EUA i Dinamarca. En aquests dos últims països la 

mortalitat entre els homes i les dones pel que fa al càncer de pulmó és similar (Levi 

1999). Només als països africans, Austràlia i Nova Zelanda, la incidència sembla 

menys preocupant (Parkin 1988). A Espanya, en els homes es considera el primer tipus 

de càncer a partir dels 35 anys i el segon entre les dones en edats compreses entre 35 i 

70 anys, ja que el primer és el càncer de mama. El pic d’incidència més gran es troba 

entre els 55 i els 65 anys. Per tant, és un dels problemes de salut prioritaris de la 

societat actual. Es creu que en aquest nou segle les malalties més freqüents seran el 

càncer de pulmó i la SIDA. 

Un dels agents més importants, que provoca el càncer de pulmó és el tabac. És el 

causant del 90% de casos de càncer de pulmó, tràquea i bronquis. També hi ha un 

increment de mortalitat en persones fumadores respecte de les que no ho són (Stanley 

1986). En un estudi retrospectiu realitzat a l’Estat espanyol es va quantificar que 

durant un període de 15 anys moriren 600.000 persones per aquesta causa (González 

1997). 

Es calcula que dins de la població catalana hi ha un 36,7% de població fumadora entre 

15 i 64 anys (dades de l’any 1990). Diversos estudis preveuen que entre el 15% i el 

20% dels fumadors habituals presentaran problemes a les vies respiratòries (Pla de 

salut de Catalunya 1993-95). En un estudi realitzat entre els anys 1975 i 1998, fent 

servir el Registre Català de Mortalitat, s’ha fet palès que el càncer de pulmó és la causa 

principal de mortalitat a Catalunya. Hi va haver un augment fins el període 1989-90 i 

després va estabilitzar-se durant la dècada dels 90 (Fernández 2001). 

Per aquest motiu s’estan fent moltes campanyes publicitàries de prevenció, que 

informen dels riscos que du fumar dirigides, principalment, als joves, ja que cada cop 
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més, es comença a fumar més aviat i sense distinció del sexe. 

La medicina, en general, té el compromís de millorar el diagnòstic precoç i el 

tractament per a aquells individus que actualment pateixen la malaltia. En aquest 

sentit, la identificació dels grups de malalts amb un diagnòstic i pronòstic diferent 

permet realitzar uns tractaments més ajustats amb la finalitat d’augmentar la 

supervivència i la qualitat de vida del malalt. 

El factor potser més important per al pronòstic del carcinoma de pulmó (CP), és sens 

dubte, el grau de disseminació del tumor en el moment del diagnòstic. Per això, 

l’estadificació té unes implicacions pronòstiques i terapèutiques fonamentals. Però per 

a cada estadi hi ha variacions bastant àmplies dins de la supervivència i la recaiguda, 

fins i tot en malalts que han estat sotmesos a una recessió quirúrgica completa 

(Sabiston 1990). 

En el camp de la investigació s’estan desenvolupant noves tecnologies i tècniques per 

conèixer cada cop més els mecanismes inicials i la progressió del càncer. En aquest 

sentit, molts dels estudis van dirigits a l’aprofundiment del coneixement de les 

alteracions del DNA que impliquen l’aparició d’algun tipus de càncer. 

L’estudi del DNA es pot abordar per tres vessants diferents: calculant el contingut del 

DNA nuclear, mitjançant les tècniques de citometria; estudiant les alteracions 

estructurals dels cromosomes amb les tècniques de citogenètica i de FISH i finalment, 

fent servir la biologia molecular, que possibilita l’estudi dels oncògens, gens 

supressors, factors de creixement, etc. 

L’any 1983 Hedley impulsà les anàlisis de mostres tumorals per citometria de flux 

amb una tècnica aplicada a teixit fixat en formol i inclòs en parafina, la qual potencia 

els estudis de material retrospectiu. Vindeløv, en el mateix any també proposà una 

tècnica per analitzar teixit en fresc la qual afavoreix els estudis amb material 

prospectiu (Hedley 1983; Vindeløv 1983). 

Tot i aquestes metodologies, els estudis de ploïdia i de proliferació cel·lular sobre 

càncer de pulmó que s’han realitzat fins ara donen uns resultats bastant divergents, la 

qual cosa es deu a la dificultat d’obtenir una mostra representativa del tumor amb què, 
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posteriorment, i mitjançant les diferents tècniques en citometria de flux, calcular la 

ploïdia i l’activitat de proliferació. 

El propòsit d’aquesta tesi doctoral és, primerament, mitjançant tècniques 

d’immunohistoquímica (IHQ), fer una valoració dels diferents marcadors de 

proliferació cel·lular (Ki-67 i PCNA), valorar la sobreexpressió de la proteïna p53, 

l'expressió de la ciclina D1 i la ciclina E, encarregades del control de l’inici del cicle a 

G1. En segon terme, aconseguir una representació del tumor, examinant detalladament 

les diferents àrees del tumor primari i de les metàstasis ganglionars per aportar una 

idea concloent quant a l’heterogeneïtat del tumor i identificar patrons de ploïdia que 

estiguin relacionats amb les metàstasis. Finalment, utilitzar l’antigen de proliferació 

nuclear PCNA per citometria de flux, per possibilitar d’una manera més objectiva el 

càlcul del grau de proliferació del tumor a les diferents fases del cicle cel·lular. 
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2. Bases de la tesi 
 

En aquest capítol farem una introducció sobre el càncer de pulmó, els mecanismes de 

control del creixement cel·lular, la instrumentació utilitzada i les diferents tècniques 

que s’han utilitzat en aquest treball. 

 

 

2.1 Epidemiologia del càncer de pulmó 
 

Els primers treballs científics daten de l’any 1879. Harting i col·l. van publicar una 

sèrie d’articles en que feien referència a la defunció de miners que treballaven en una 

mina d’un poble d’Europa central, que funcionava des de l’any 1420 i durant aquest 

període les malalties pulmonars havien estat considerades un problema greu. Aquests 

autors no havien sabut explicar per què. Ara se sap que era el CP (Harting 1879). 

A principis del segle XX el càncer de pulmó era pràcticament desconegut. L’any 1912 

Adler (Frank 1989) va fer el primer estudi de revisió del càncer de pulmó, i va trobar 

només 374 casos publicats a la literatura. A principis de segle ja es va començar a 

intuir la relació entre l’hàbit al tabac i el càncer de pulmó. L’increment de la incidència 

es deu fonamentalment a dos fets històrics que es van iniciar a principis de la segona 

dècada del segle passat. D’una banda el desenvolupament de màquines automàtiques 

per a la fabricació de cigarretes i de l’altra, la generositat de la Creu Roja Americana, 

que enviava cigarretes als soldats americans que participaven en la Segona Guerra 

Mundial. Aquest dos fets van fer que l’hàbit al tabac passés de ser un acte inusual a ser 

habitual. Es van començar a fer els primers estudis en la dècada dels 50, i van destacar 

els treballs de Doll i Hill (Doll 1954) sobre un grup de metges que eren fumadors 

habituals. 

Des d’aleshores, el carcinoma de pulmó és la causa principal de mort per càncer tant 

d’homes com de dones a partir dels 35 anys. S’han anat fent estudis d’epidemiologia i 

s’ha vist com es produïa un increment de mortalitat a causa dels diferents tipus de 
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càncer. Un treball recent realitzat a la dècada dels 90 estima que en l’àmbit mundial, 

la causa més comuna de mortalitat en el sexe masculí és el càncer de pulmó, amb 

900.000 morts per any, seguit del càncer gàstric, amb 600.000. En el sexe femení és 

el càncer de mama, amb 300.000 mortes anuals, seguit del d’estómac i pulmó amb 

230.000 mortes anuals (Pisani 1999). D’un estudi de revisió de la literatura dels 

darrers 40 anys, resulta que a partir de la dècada dels 70-80 comença a haver-hi una 

davallada del càncer de pulmó en homes i en els països desenvolupats com ara 

Amèrica del Nord, Austràlia, Nova Zelanda i els països del nord-est d’Europa, mentre 

que en el cas de les dones, està augmentant. En els països d’Europa de l’Est la 

incidència és alta tant en homes com en dones. Tot això és degut als canvis en el hàbit 

de fumar que hi ha hagut en els darrers anys (Janssen-Heijnen 2001). 

A Catalunya, la situació tampoc no és diferent. En un treball retrospectiu entre els 

anys 1975-1998, estudiant els principals càncers en homes i dones, han trobat que, en 

homes, el càncer de pulmó continua sent el més elevat, augmenta un 4% fins a l’any 

1989-90 i després s’estabilitza amb un augment anual del 0,5% entre 1990 i 1998. En 

dones, el càncer de pulmó és la tercera causa de mortalitat, el primer és el de mama i 

el segon és el colorectal. L’augment de consum de tabac entre les dones va començar 

en els anys 70; això fa pensar que les conseqüències encara s’han de veure (Borras 

2000; Agudo 2000). 

El càncer és, a hores d’ara, un problema de salut prioritari a Espanya. Cal fer 

prevenció i evitar l’inici de l’hàbit, en especial en dones i joves. 

La carcinogènesi del CP necessita de l’efecte de diversos agents externs incloent-hi la 

inhalació dels fums del tabac, l’asbest, productes petroquímics, metalls, etc. A més, 

els estudis de família amb neoplàsies, han permès identificar diversos factors en les 

persones de risc (Tokuhata 1963; Sellers 1990). 
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2.1.1 Tabac i càncer de pulmó 

 

El fum del tabac és un dels agents més freqüents associats al CP, i arriba a un 85% 

dels casos. S’han fet estudis epidemiològics que demostren la relació entre el tabac i 

el càncer de pulmó i també entre el tabac i el tipus histològic, sent més elevat pel que 

fa al carcinoma de pulmó de cèl·lula petita (CPCP) i el carcinoma epidermoide 

(Departament of Health 1972). Per sexes, sembla que les dones tenen més risc de patir 

aquesta malaltia de més joves tot i que hagin fumat durant menys anys i menys 

quantitat de tabac que els homes (McDuffie 1987). Sembla que els fumadors de tabac 

baix en nicotina s’autoregulen la dosis de cigarretes per aconseguir el nivell de 

nicotina (Hughes 1986; Gray 1987; Maneckjee 1990). També s’ha comentat que hi ha 

més risc de contraure la malaltia si es fuma tabac negre que no pas si és ros 

(Armadans-Gil 1999). 

Hi ha un sector de la població que, sent no fumadora, pateix les conseqüències dels 

fumadors del voltant: es tracta dels fumadors passius. S’estima que una quarta part 

dels CP manifestats en no fumadors són deguts a l’exposició al fum del tabac. Una 

persona que des de la seva infantesa fins als 25 anys ha estat exposada al fum del 

tabac té un risc doble de contraure la malaltia. La parella no fumadora, té un risc 

doble o triple de desenvolupar CP (Garfinkel 1985; Wald 1986; Pershagan 1987; 

Anderson 2001). 

 

 

2.1.2 Factors ocupacionals i CP 

 

Durant segle XX s’han anat posant de manifest nombrosos agents químics com a 

potents carcinògens. L’exposició a aquests carcinògens se sol presentar en ambients 

laborals i per a una bona prevenció és de vital importància el seu coneixement. Fins 

ara hi havia hagut un buit legal i mesures de control sanitari insuficients. 
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De tots els factors ocupacionals potser el més important és el grup dels asbests. Dels 

treballadors en contacte amb l’asbest, un 20% desenvolupa CP i un 10% 

mesoteliomes. Si a més a més fumen el risc de contraure la malaltia es multiplica per 

90. Altres carcinògens són: l’arsènic (empreses de pesticides, foneries, pelleters entre 

d’altres); el beril·li (empreses aeroespacials i reactors nuclears); els clorometil-èters 

(combinació del formaldehid i l’àcid clorhídric àmpliament utilitzats en indústries 

químiques); el crom (molt utilitzat en fàbriques de pintures); el níquel (gasos que 

desprèn en ser purificat); el gas mostassa (bis beta-cloroetil-sulfúric) és un gas tòxic 

que provoca patologia pulmonar crònica. Es calcula que a Espanya del total de 

mortalitat per càncer, un 4% es degut a factors ocupacionals (6% en homes i 0,9% en 

dones), comparat amb Europa, la incidència de càncer de pulmó encara és baixa però 

amb un notable increment (González 1999). 

 

 

2.1.3 Dieta i CP 

 

Hi ha una sèrie d’estudis que demostren que una dieta rica en vegetals i fruites 

afavoreix el retard de l’aparició del càncer de pulmó especialment en individus 

fumadors. El motiu és que aquests aliments porten una quantitat de β-carotens 

(precursors de la vitamina A) i seleni que protegeixen del desenvolupament del CP. 

Colditz i col·l. van trobar una relació entre la concentració alta de β-carotens en sang i 

una incidència més petita de càncer de pulmó (Colditz 1987; Steinmetz 1991; Ziegler 

1996; World Cancer Research Fund 1997). 

Els fumadors acostumen a menjar menys fruita i verdures i tenen uns hàbits de vida 

menys saludables (Morabia 1990). 
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2.1.4 Família, herència i CP 

 

La majoria de casos de càncer de pulmó s’atribueixen al fum del tabac i a altres 

factors ambientals i també a característiques genètiques individuals, que modifiquen 

el risc de patir la malaltia. 

Tokuhata i col·l., fent un estudi de famílies problema amb casos control, van 

demostrar que el tabac era el factor de risc més important en els homes i que la 

història familiar era el factor de risc més important en dones (Tokuhata 1963). 

L’habilitat genèticament determinada per metabolitzar carcinògens pot jugar un paper 

directe en el risc del càncer de pulmó. L’activació de les arilamines i dels 

hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), mitjançant els sistemes enzimàtics dels 

citocroms P-450 (com ara CYP1A1, CYP1A2…), produeixen metabòlits que són 

potents carcinògens. L’equilibri entre l’activació i la destoxicació, al mateix temps 

que l’eficàcia dels mecanismes de reparació del DNA, condiciona el risc de patir 

càncer de pulmó en individus exposats a HAP (Amos 1992; Schabath 2000). 

 

 

2.2 Classificació del càncer de pulmó 
 

En l’àmbit hospitalari s’han realitzat diversos tipus de classificació depenent del tipus 

histològic de la neoplàsia, de la seva disseminació i de l’estat funcional del malalt. 

 

 

2.2.1 Classificació histopatològica 

 

Aquesta classificació està basada en la que edita l’OMS (Organització Mundial de la 

Salut); la darrera es va realitzar l’any 1982 (World Health Organization Histological 

1982). Es van establir fins a set categories per poder donar cabuda a tots els tipus de 
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neoplàsies originades en el pulmó: carcinoma escatós (CE), carcinoma de cèl·lula 

petita (CCP), adenocarcinoma (AD), carcinoma indiferenciat de cèl·lula gran (CICG), 

carcinoma adenoescatós, tumor carcinoide i carcinoma de les glàndules bronquials. 

Les neoplàsies més freqüents són els tumors epitelials malignes. Els carcinomes 

broncogènics pràcticament inclouen un 90% de totes les neoplàsies primàries de 

pulmó. 

 

 

2.2.1.1 Carcinoma escatós (CE) 

 

Aquest grup inclou les neoplàsies de localització central. Es produeix un engruiximent 

de la paret del bronqui amb ulceració i posterior invasió del parènquima pulmonar 

subjacent. Són tumors de color gris clar que presenten freqüentment hemorràgies i 

necrosis. Des d’un punt de vista histològic, aquest tumor epitelial maligne es 

caracteritza per una queratinització i la possibilitat que hi hagi ponts intercel·lulars. Es 

formen uns nius compactes de cèl·lules amb un creixement de fora cap endins. Les 

cèl·lules es carreguen de queratina i finalment s’acumula en el medi extracel·lular 

donant lloc a les perles còrnies. Les cèl·lules presenten formes arrodonides i 

poligonals, els nuclis són irregulars, presenten moltes vegades nuclèol; el citoplasma 

no és molt abundant i té força quantitat de filaments de queratina. Entre les membranes 

cel·lulars es formen de manera esporàdica els ponts intercel·lulars. Al microscopi 

electrònic el que crida més l’atenció són els filaments de queratina i les unions més o 

menys organitzades formant els desmosomes; no s’hi veuen senyals de grànuls de 

neurosecreció. En alguns casos s’ha pogut veure una membrana basal que envolta els 

nius de cèl·lules. 

Es pot dir que una característica del carcinoma escatós és la presència de queratina. 

Com que la producció de queratina no és la mateixa per tot el tumor, cal fer un estudi 

ampli de les mostres rebudes i processades per estudiar-les amb el microscopi òptic. 

Segons la classificació de l’OMS hi ha tres graus de diferenciació: 
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a)  Carcinoma escatós ben diferenciat. Són les neoplàsies que presenten les 

característiques diferencials ben assentades, o sigui, una estratificació cel·lular 

ordenada, presència de ponts intercel·lulars i abundant queratinització i perles 

còrnies. 

b)  Carcinoma moderadament diferenciat. Se situa entre els ben diferenciats i 

els pobrament diferenciats. 

c)  Carcinoma escatós pobrament diferenciat. Presenten poca queratinització i 

ponts cel·lulars aïllats que els fan difícils de diagnosticar. 

d)  Carcinoma escatós fusocel·lular. Aquest tipus és una diferenciació de 

l’anterior, amb una aparença fusocel·lular i amb força mitosis atípiques. De 

vegades se’l pot confondre amb un sarcoma i cal recórrer a les tècniques 

d’immunohistoquímica i a la microscòpia electrònica. 

Amb tècniques d’immunohistoquímica aquests tumors solen expressar amb més o 

menys grau d’intensitat, depenent del tipus de carcinoma escatós, queratines 

citoplasmàtiques. 

 

 

2.2.1.2 Carcinoma de cèl·lula petita (CCP) 

 

És un tipus de neoplàsia que necessita tractament quimioteràpic i no és recomanable la 

intervenció quirúrgica. En un tant per cent bastant elevat es forma al voltant de l’hil 

pulmonar; són els tumors de pulmó més agressius. Al microscopi òptic es veuen uns 

nius compactes sense estructura glandular o escamosa. Les cèl·lules epitelials són 

petites amb citoplasma escàs o pràcticament inexistent; de forma rodona o ovalada que 

recorden els limfòcits. No es veuen nuclèols i la cromatina del nucli és grumollosa. 

Si el teixit que arriba al laboratori ha estat sotmès a radiació, llavors es veu bastant 

diferent; les cèl·lules del tumor són més grans i polinuclears, amb presència de 

nuclèols. També es poden veure diferenciacions escamoses i glandulars, 

característiques d’aquesta neoplàsia (Abeloff 1981). 
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Amb el microscopi electrònic es pot veure una gran quantitat de cèl·lules que estan 

juntes sense espais cel·lulars entre elles i amb unions més o menys diferenciades; amb 

un nucli molt gran amb la cromatina laxa i amb poques estructures citoplasmàtiques a 

la zona citosòlica. Els grànuls neuroendocrins són rodons amb una grandària 

aproximada de 120 nm i presenten un halo perifèric característic d’aquest tumor. 

Les tècniques d’immunohistoquímica ajuden a fer el diagnòstic d’aquest tipus de 

neoplàsia. Fins ara no s’ha aconseguit obtenir un anticòs monoclonal òptim que 

diferenciï el CCP del CCNP. Hi ha tot un seguit de proteïnes dels filaments intermedis 

que poden ajudar al diagnòstic i que seguidament descriurem breument: 

∗ Citoqueratines. Pertanyen al grup dels filaments intermedis, formats per proteïnes 

entre 42 i 65 Kdaltons. Es troben a les cèl·lules epitelials formant feixos que 

constitueixen els tonofilaments dels desmosomes. Amb les tècniques 

d’immunohistoquímica (IHQ) les cèl·lules es veuran marcades focalment o també 

en tota la seva totalitat. 

∗ Neurofilaments. Es troben en el citoplasma de les neurones. Estan formats per tres 

tipus de proteïnes de diferent pes molecular entre 68 i 220 Kdaltons. Quan es fan les 

tècniques d’IHQ s’observa una certa positivitat però, per al diagnòstic no és 

rellevant (Gould 1988; Leube 1988). 

∗ Cromogranina. Forma part dels grànuls neurosecretors. Com més s’expressa vol 

dir que hi ha més presència de grànuls en el tumor, el que passa és que no és massa 

sensible, encara que tingui una sensibilitat neuroespecífica. Així un carcinoma de 

cèl·lula no petita amb diferenciació endocrina també pot presentar positivitat per a 

aquest anticòs. 

∗ Leu-7. Marca els limfòcits activats i els components proteics associats a la mielina. 

El CCP és positiu per al Leu-7 i, en general, tots els tumors neuroendocrins. Aquí 

topa un altre cop amb el CCNP amb diferenciació neuroendocrina, que també són 

positius. 
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2.2.1.3 Adenocarcinoma (AD) 

 

És un tumor d’estirp epitelial maligne amb diferenciació glandular. Es troba a la part 

perifèrica dels pulmons. La pleura queda engruixida i retreta. Són tumors polimorfs i 

poden donar lloc a diverses masses tumorals. Amb el microscopi es veu que té un 

creixement tubular, acinós o papil·lar i amb mucosecreció produïda per les cèl·lules 

neoplàstiques. Al microscopi electrònic, el patró glandular es manifesta clarament amb 

la presència de llums formades per cèl·lules que tenen microvellositats a la regió apical 

pròxima a la llum. Les cèl·lules tenen un citoplasma ric en estructures, grànuls dens, 

cossos lamel·lars i presència de mucosecrecions. 

Les tècniques d’immunohistoquímica no poden ajudar massa a fer-ne el diagnòstic, 

però poden dir si el tumor és d’estirp epitelial. Per fer-ho s’utilitzen els marcadors 

següents: 

∗ CEA. És una glucoproteïna que es troba al glicocalix de les cèl·lules epitelials fetals 

que segreguen mucina i en l’adenocarcinoma dóna molt positiu. 

∗ EMA. És una proteïna de membrana de la llet materna. 

Tenint en compte les característiques descrites, els adenocarcinomes es poden dividir 

en tres grups: 

a)  Adenocarcinoma acinós. Està format per nius de cèl·lules epitelials molt 

glandulars. Estan disposades de manera desordenada i produeixen falses llums. 

Si està ben diferenciat, les glàndules tenen els nuclis polaritzats cap a la 

membrana basal que les envolta. 

b)  Adenocarcinoma papil·lar. Les papil·les són una característica d’aquests 

adenocarcinomes, formen uns eixos connectius recoberts de cèl·lules epitelials 

malignes. 

c)  Adenocarcinoma bronquioloalveolar. Està format per cèl·lules cilíndriques 

que es recolzen en els septes connectius dels alvèols. Els citoplasmes presenten 

una quantitat variable de mucosecreció. 
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2.2.1.4 Carcinoma indiferenciat de cèl·lula gran (CICG) 

 

És un tumor epitelial maligne, les cèl·lules són grans, amb un nucli prominent i hi ha 

present el nuclèol i abundant citoplasma. N’hi ha de dos tipus, segons l’aparença de les 

cèl·lules: 

a)  Carcinoma de cèl·lules gegants. Les cèl·lules són gegants, polinuclears i molt 

pleomòrfiques, amb cèl·lules inflamatòries (macròfags i polimorfonuclears) 

dins dels citoplasmes d’algunes cèl·lules neoplàstiques degenerades. 

b)  Carcinoma de cèl·lules clares. Les cèl·lules tenen el citoplasma clar a causa de 

la quantitat de glicogen que hi ha emmagatzemat. Amb el microscopi electrònic 

s’observen patrons característics d’adenomes o de carcinomes escatosos encara 

que de manera poc desenvolupada (Churg 1978). 

 

 

2.2.1.5 Carcinoma adenoescatós 

 

És un tumor que es localitza a la perifèria dels camps pulmonars. Es caracteritza per 

tenir una combinació de patrons morfològics d’adenocarcinoma i de carcinoma 

escatós. 

 

 

2.2.1.6 Tumor carcinoide 

 

Es localitzen preferentment en els bronquis lobars. Estan formats per nius de cèl·lules 

separades per una mica de teixit connectiu i vasos. També es poden trobar en fila índia, 

o bé formant llums glandulars. Amb el microscopi electrònic presenten gran quantitat 

de grànuls de neurosecreció. Amb tècniques d’immunohistoquímica que expressen per 

queratines, cromogranina i neurofilaments, entre altres. 
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2.2.1.7 Carcinomes de les glàndules bronquials 

 

Es poden dividir en dos grups: 

a)  Carcinoma adenoide quístic. És un tumor rar. Normalment afecta els grans 

bronquis i la tràquea. Les cèl·lules tenen un nucli hipercromàtic, sense nuclèol i 

poc citoplasma. 

b)  Carcinoma mucoepidermoide. També és un tumor poc freqüent. Està format 

per cèl·lules escamoses i mucosecretores. 

 

 

2.2.2 Per l’estadi 

 

La finalitat de fer períodes és ajudar a seleccionar un tractament, estimar la probabilitat 

de cura i supervivència, i comparar resultats de diferents sèries de tractaments clínics. 

Els sistemes dels estadis més utilitzats per al càncer de pulmó han estat el d’American 

Joint Committee on Cancer (AJCC 1979) i la Union Internationale contre Cancer 

(UICC). Totes dues utilitzaven un sistema basat en la TNM, proposat originalment per 

Denoix (Denoix 1946). 

El sistema TNM està basat en la grandària de l’extensió del tumor primari (factor T), 

complicació dels nòduls limfàtics de la zona (factor N) i la presència o absència de 

metàstasis a distància (factor M). 

L’any 1986, els grups van arribar a un acord, i així es va crear l’International Staging 

System (ISS), una combinació dels altres dos sistemes (Mountain1986). La última 

revissó es va realitzar l’any 1997 (Mountain 1997). 
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a) Tumor primari (T) 

 

TX. L’evidència de tumor només es pot veure en aspirats bronquials, amb presència de 

cèl·lules malignes. El tumor està en fase de recés. 

T0. Sense evidència de tumor primari. 

T1S. Carcinoma in situ. 

T1. Quan el tumor és més petit o igual a 3 cm, envoltat pel pulmó o la pleura visceral i 

sense invasió proximal dels bronquis lobars. 

T2. Quan el tumor és més gran de 3 cm, o bé és un tumor que envaeix la pleura 

visceral o que està associat a atelèctasi o neumonitis obstructiva sense afectar a tot el 

pulmó, o afectació del bronqui principal almenys a 2 cm de la carina. 

T3. Quan el tumor envaeix la paret toràcica, el diafragma o la pleura mediastínica o el 

pericardi, sense embolcallar el cor, o un tumor en el bronqui principal a menys de 2 

cm. de la carina, però sense envoltar-la, o associat a una atelèctasi obstructiva que 

afecta atot el pulmó. 

T4. Quan un tumor té una mida que envaeix el mediastí, o envolta el cor, els grans 

vasos, la tràquea, l’esòfag o la carina, o amb un derrame maligne pleural o pericàrdic, 

o amb un nòdul satèl·lit tumoral en el mateix lòbul afectat pel tumor primari. 

 

 

b) Ganglis (N) 

 

N0. Sense presència de metàstasis en els ganglis limfàtics. 

N1. Metàstasis en els ganglis limfàtics peribronquial o homolaterals de la regió hiliar o 

ganglis intrapulmonars afectats per extensió directa del tumor primari. 

N2. Metàstasis en ganglis limfàtics mediastínics homolaterals i subcarinals. 

N3. Metàstasis en els ganglis contralaterals, mediastínics, hiliars, ipsolaterals o 

supraclaviculars. 
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c) Metàstasis a distància (M) 

 

M0. Sense metàstasis a distància. 

M1. Amb metàstasis a distància. 

 

Amb aquestes característiques, Mountin els va agrupar en els estadis següents: 

1. Estadi 0   T1S Carcinoma in situ. 

2. Estadi Ia   T1 N0 M0 

3. Estadi Ib   T2 N0 M0 

4. Estadi IIa   T1 N1 M0 

5. Estadi IIb   T2 N1 M0 

   T3 N0 M0 

6. Estadi IIIA  T3 N1 M0 

   T(1-3) N2 M0 

6. Estadi IIIB   T (qualsevol) N3 M0 

   T4 N (qualsevol) M0 

7. Estadi IV   T (qualsevol) N (qualsevol) M1. 

 

Els malalts que es troben a l’estadi T1 N0 són els de pronòstic més favorable; els altres 

tenen un risc bastant elevat de recidiva i de produir metàstasis a distància. Amb el 

tractament quirúrgic en els estadis I i II la supervivència lliure de malaltia als cinc 

anys, se situa al voltant del 50% a l’estadi I i del 35% a l’estadi II. 

El pronòstic de càncer de pulmó en els estadis IIIA i IIIB baixa en picat. En aquest 

estadis es combina la cirurgia amb la radioteràpia. A l’estadi IIIA T3, depenent de la 

localització i si hi ha afectació de ganglis els malalts classificats com a T3 N0 M0 

tenen una supervivència als cinc anys com a màxim del 50%. En els altres casos 

alguns poden arribar al 50% però malauradament hi ha recidives. Quan el malalt es 

classifica com a T(1-3) N2 no es pot operar; amb radioteràpia els malalts viuen un any 
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i la supervivència als cinc anys només és del 15%. Estudis realitzats amb malalts 

situats a l’estadi IIIA (T(1-3) N2), als quals se’ls ha subministrat dosis de 

quimioteràpia han millorat la supervivència. 

En el cas dels malalts en estadi IIIB un tractament amb quimioteràpia seguit de 

radioteràpia dóna millor resultat que només amb radioteràpia, un 19% en front d’un 

7% de supervivència als cinc anys (Green 1994). 

Quan el malalt es troba a l’estadi IV només hi ha una millora lleu quan a la 

quimioteràpia s’hi afegeix cisplatí, però la supervivència als cinc anys sols és de l’1%. 

Seguidament es mostra un quadre que relaciona l’estadi clínic i la supervivència (taula 

2.1). 
 

Taula 2-1. Relació entre l’estadi clínic i la supervivència 

Estadi clínic 
Supervivència 

mitjana 

Percentatge de supervivència als 5 

anys 

I 48 mesos 45% 

II 20 mesos 25% 

IIIA 12 mesos 15% 

IIIB 8 mesos <5% 

IV 4 mesos <1% 

 

 

2.3 Cicle cel·lular 
 

Durant el desenvolupament embrionari la majoria de les cèl·lules es van dividint 

fins que el cos arriba a la mida i la complexitat necessàries. Quan una cèl·lula ja ha 

madurat, es diferencia segons la seva estructura i funció. Hi ha algunes poblacions 

cel·lulars que perden la seva capacitat de divisió i no experimenten síntesi de DNA, 

com les neurones, les cèl·lules del múscul esquelètic i les del múscul cardíac. Altres 



2. BASES DE LA TESI -18-

poblacions tenen un grup de cèl·lules amb capacitat de sintetitzar DNA i fer la 

divisió per permetre’n el creixement, com és el cas del fetge i del ronyó; hi ha, però 

unes altres poblacions que tenen unes cèl·lules mare capaces de dividir-se tota la 

seva vida, i van substituint les cèl·lules que es moren, com és el cas de la medul·la 

òssia, l’epiteli digestiu i l’epidermis. 

 

 

2.3.1 Proliferació cel·lular 

 

L’interval de síntesi de DNA en el cicle cel·lular es va posar de manifest per primer 

cop a la dècada dels 50, fent servir la tècnica de l’autoradiografia per marcar 

específicament les cèl·lules que estaven sintetitzant DNA. S’utilitza timidina-3H, un 

precursor radioactiu d’un compost que totes les cèl·lules fan servir per a la síntesi de 

DNA. La timidina-3H es pot fer servir in vivo, injectant-la en el cos o in vitro, en un 

cultiu cel·lular. Les cèl·lules vives s’exposen a un pols d’un compost radioactiu 

determinat i s’incuba durant un període variable de temps abans de fixar-les i tractar-

les per a la observació al microscopi òptic. Cada preparació es folra posteriorment amb 

una fina pel·lícula d’una emulsió fotogràfica. Després de deixar-ho tot durant uns 

quants dies a les fosques es revela (part del radioisòtop s’haurà desintegrat); on hi hagi 

precipitats de plata serà on hi haurà la radioactivitat de cada cèl·lula. Si el pols és de 

timidina-3H s’observarà que els punts densos es troben només en el nucli. Amb aquest 

experiment i fent diferents temps d’exposició a l’isòtop, es poden arribar a demostrar 

les fases del cicle i la seva duració. 

També s’utilitzen els anàlegs de la timidina com és ara la bromodesoxiuridina (BrdU) i 

s’analitzen les cèl·lules mitjançant una tinció amb l’anticòs anti-BrdU. Es pot valorar 

la quantitat de DNA mitjançant el comptador d’activitat de fluorescència cel·lular, que 

permet comptar automàticament les cèl·lules en les fases G1, S i G2M. 

Si la síntesi de DNA i la divisió cel·lular es consideren punts clau, el creixement 

cel·lular es considera dividit en quatre fases o períodes. La fase G1 és l’interval entre la 
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divisió nuclear prèvia i l’inici de la síntesi de DNA; la fase S és el període de síntesi de 

DNA; la fase G2 és l’interval entre la duplicació del DNA i la divisió nuclear; i la fase 

M és el període de mitosi on els genomes se separen en dues cèl·lules filles. 

Per poder entendre i controlar els passos del cicle cel·lular el material més adient són 

els cultius cel·lulars. Es pot veure la cèl·lula com va creixent i com es divideix, i es pot 

calcular la duració de la fase M i el temps total del cicle. Les poblacions d’un cultiu 

cel·lular es poden sincronitzar de manera que s’obté una gran quantitat de cèl·lules, 

totes a la mateixa fase. D’aquesta manera es poden fer diferents estudis, i s’observa 

que el creixement de les cèl·lules es produeix de manera constant i la síntesi proteica té 

lloc gairebé a tot el cicle excepte a la divisió cel·lular. 

Hi ha uns punts clau com és ara l’inici de la síntesi de DNA, aquest punt està situat a la 

fase G1 i quan les cèl·lules no tenen un ambient adient per poder créixer s’aturen: 

aquest punt s’anomena de restricció o d’inici. La cèl·lula un cop surt d’aquest punt 

passa per totes les fases fins a arribar a la mitosi.  

Quins són els mecanismes del cicle? Treballant amb línies cel·lulars s’ha observat que 

a la fase S hi ha un increment del factor activador de la fase S, i quan entra a la fase 

G2, desapareix. Un cop passada la fase S no es torna enrere gràcies a un bloqueig que 

no permet una nova replicació del DNA. Les histones, necessàries per la formació de 

la cromatina, només se sintetitzen de manera ràpida a la fase S. Normalment, quan un 

nucli acaba la seva fase S entrarà a la G2 i, seguidament, si no hi ha cap problema 

entorn dels cromosomes, aquests es començaran a condensar i s’iniciarà la fase M. Si 

es bloqueja la fase S, la mitosi es retarda i no comença fins que no s’acaba la síntesi, es 

creu que hi deu haver un factor semblant al que hi ha a la fase S. Tant la reparació del 

DNA com la replicació implica la presència de DNA de cadena senzilla, això fa pensar 

que un excés de cadena senzilla provoqui un retard de la divisió. 

Un cop acabada la fase S cal un altre factor que prepari la cèl·lula per iniciar la divisió, 

això és produeix a la fase G2 i s’anomena factor promotor de la fase M (MPF). S’ha 

conservat durant tota l’evolució i és igual en mamífers, equinoderms, cloïsses i llevats; 

un cop sintetitzat es dispara el mecanisme i comencen a condensar-se els cromosomes. 
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L’aparició i posterior esvaïment d’aquests factors són clau per al cicle cel·lular i els 

intervals de temps que hi ha entre ells determina el cicle cel·lular. 

El procés de divisió cel·lular de les cèl·lules somàtiques està format per dos fenòmens 

bàsics: la divisió del citoplasma o citocinesi i la divisió del nucli o cariocinesi; solen 

passar alhora però no sempre, pot passar que hi hagi cariocinesi però sense citocinesi i 

després d’unes quantes divisions tenim una cèl·lula binucleada o multinucleada, com 

els megacariòcits del fetge. 

Durant la mitosi es produeix la redistribució del material genètic de les cèl·lules 

somàtiques en els nous nuclis amb la mateixa informació que el nucli original. El 

període entre dues divisions anomenat interfase, on es produeix una intensa síntesi de 

proteïnes i d’RNA, per realitzar la duplicació del DNA i això fa que el nucli i el 

citoplasma augmentin de volum. 

Durant les fases de la mitosi (profase, metafase, anafase i telofase) es produeix tot el 

procés pel qual s’arriben a formar les dues cèl·lules filles amb el mateix contingut de 

DNA. 

La duració del cicle cel·lular varia segons els tipus de cèl·lules. Les cèl·lules 

embrionàries poden dividir-se com un bacteri, un cop cada 15−20 minuts, però en 

general el cicle cel·lular de les cèl·lules dels mamífers dura entre 10 i 30 hores. La G1 

és variable però les fases S, G2 i M juntes necessiten més o menys 10 hores. Les 

cèl·lules quiescents o en repòs són les que es troben a la fase G0. 

 

 

2.3.2 Antígens relacionats amb la proliferació cel·lular: Ki-67 i PCNA 

 

Hi ha dues classes de gens que entren a formar part de l’engranatge de la regulació del 

cicle: els gens que actuen directament en el cicle i que es fan imprescindibles per a la 

progressió de la fase G1 a S, de S a G2 i de G2 a M, com l’activació dels enzims 

essencials per a la replicació del DNA al final de la fase G1 i començament de S i, 

d’altra banda, els gens que codifiquen les proteïnes que actuen com a punts clau per 
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mantenir l’eficàcia del procés i evitar que es produeixin errors. Només actuen quan són 

necessàries i aquí entren el grup de les ciclines, els gens supressors tumorals i els 

protooncogens (Hartwell 1989; Murray 1992). 

Per poder valorar, mesurar i analitzar la proliferació cel·lular s’han anat creant per 

diferents vies una sèrie d’anticossos que reconeixen antígens localitzats en el nucli i 

que estan relacionats íntimament amb el cicle cel·lular. S’ha observat que la seva 

expressió és cíclica i que la seva màxima expressió es dóna a la fase S i a la G2−M del 

cicle cel·lular. Els antigens de proliferació cel·lular que s’han fet servir més són el Ki-

67 i l’antigen de proliferació cel·lular PCNA. 

 

 

2.3.2.1 Antigen nuclear: Ki-67 

 

El Ki-67 és un antigen nuclear, lligat a la proliferació cel·lular, situat en el cromosoma 

10q25, que s’expressa a les cèl·lules activades que es troben a les fases G1, S, G2 i M 

del cicle, però mai en cèl·lules que es troben a la fase G0 (Fonastch 1991). 

Amb la tècnica de citometria de flux, fent servir un anticòs marcat amb FITC 

(isocianat de fluoresceïna) i combinant-lo amb la tinció del DNA amb IP (iodur de 

propidi), s’observà que els nivells de Ki-67 eren mínims o nuls a G0, augmentava a S i 

hi havia un màxim a G2−M. Amb la progressió de S cap a G2 l’antigen Ki-67 està 

íntimament associat a la cromatina i a la mitosi, tota la immunitat del Ki-67 està co-

localitzada en les cromàtides (Shi 1991). Després de la mitosi l’antigen es degrada 

ràpidament (potser degut a una pèrdua de l’epítop) amb una vida mitjana de detecció 

de l’antigen de poc més d’una hora (Gerdes 1984; Sasaki 1987; Baisch 1987; 

Habermann 1989). 

Landberg et al. l’any 1990 van fer estudis posteriors que van verificar aquesta 

expressió, utilitzant línies cel·lulars i la tècnica de doble marcatge per CMF. Un cop 

marcat el Ki-67 amb ficoeritrina (EP) i el PCNA amb fluoresceïna (FITC) van provar 

de discriminar les diferents fases del cicle. Amb el Ki-67 van observar un increment 
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d’aquest anticòs a la fase G1 cap a S i amb un màxim a G2−M, mentre que el PCNA 

només marcava les cèl·lules en fase S. D’aquesta manera s’han pogut discriminar 

aquestes cèl·lules (Landberg 1990). 

El problema que es plantejava era que el Ki-67 només es podia reconèixer en teixit 

congelat o fresc i quan es volia utilitzar la tècnica fent servir els protocols 

estandarditzats de solubilització, desapareixia. Gerdes, l’any 1991, va fer un estudi per 

esbrinar de quina naturalesa era el Ki-67 i així poder fer un tractament adient. Van 

analitzar diverses mostres de línies cel·lulars, amb concentracions diferents de diversos 

tipus de dissolvents i van trobar que era una proteïna no histònica molt sensible a les 

proteases (Gerdes 1991). 

Més endavant es va adaptar la tècnica per estudiar els teixits sòlids. Un estudi realitzat 

per Mørkve et al. l’any 1992 (Mørkve 1992) amb una mostra petita de tumors de 

pulmó (CPCNP) i utilitzant diferents anticossos (p53, c-myc i Ki-67) van observar que 

tots els tumors eren Ki-67 positius, i que la intensitat era del el 44% al 76%. 

Un dels problemes de l’anticòs Ki-67 era que necessàriament s’havia d’experimentar 

amb material congelat, amb la qual cosa es perdia la possibilitat de fer estudis 

retrospectius. Per això Cattoretti et al. en el mateix any que l’anterior (Cattoretti 1992) 

van experimentar uns nous anticossos que servien tant en material congelat com en 

parafina: era la família anomenada MIB (1-3). Van considerar que l’anticòs MIB-1 i el 

MIB-3 eren els més adients per marcar les cèl·lules activades i observaren que es 

podien fer servir tant en congelat com en parafina seguint la tècnica del microones. 

Diversos equips de recerca que han estat fent diferents estudis amb aquest antigen 

utilitzant com a material d’estudi el CPCNP, han trobat que quan el tumor tenia una 

mida gran, era aneuploide i si la malaltia estava avançada tenien el Ki-67 alt. La 

mesura de l’índex de proliferació expressat pel Ki-67 utilitzant les tècniques de 

citometria d’imatge es podia considerar com un factor pronòstic per als malalts de 

CPCNP encara que no fos independent. Trobaven, per immunohistoquímica, que hi 

havia una expressió alta de l’antigen Ki-67 en un 64% de carcinomes indiferenciats de 

cèl·lula gran, en un 45% de carcinomes escamosos, en un 33% d’adenocarcinomes, i 
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en un 60% de CPCP, sent superior en els que eren indiferenciats la qual cosa es 

correlacionava amb el pitjor pronòstic del malalt. També troben que tant el PCNA com 

el Ki-67 estan fortament correlacionats (Fontanini 1992a; Mørke 1992; Pence 1993; 

Kawai 1994; Viberti 1997; Nguyen 2000). 

 

 

2.3.2.2 Antigen de proliferació cel·lular (PCNA) 

 

L’any 1978 Miyachi i col·l. (Miyachi 1978) van descriure el PCNA en el sèrum 

autoimmune de malalts amb lupus eritematós sistèmic (LES). És un trastorn 

autoimmune, amb un factor LE de la família de les IgG, capaç de reaccionar amb el 

DNA nuclear. In vitro aquest factor fa que els nuclis dels leucòcits normals es 

transformin en masses homogènies arrodonides (cossos de LE); després són englobats 

i fagocitats pels neutròfils. Així, donen lloc a les cèl·lules de LE (Takasaki 1984a; 

Takasaki 1984b; Kurki 1987; Landberg 1990). Com que reconeixia aquest antigen 

nuclear que es troba dins de les cèl·lules proliferatives se’l va anomenar antigen 

nuclear de proliferació cel·lular o PCNA (Chilosi 1987; Bravo 1987a; Bravo 1987b). 

El PCNA és una proteïna nuclear, no histònica, de 36 kd de pes molecular, íntimament 

relacionada amb la proliferació i síntesi de DNA i el cicle cel·lular, amb una vida 

mitjana de 20 hores (Miyachi 1978; Tan 1986; Prelich 1987b; Bravo 1987a; Bravo 

1987b). Durant la fase G1 començen a augmentar els nivells de PCNA una mica abans 

de la síntesi de DNA, i arriben a un màxim durant la fase S i s’abaixen durant la fase 

G2−M (Takasaki 1981; Celis 1985). 

Fent estudis amb immunofluorescència amb línies cel·lulars fitxades amb formaldehid, 

van veure l’existència de dos tipus de PCNA durant la fase S, l’un que era 

nucleoplasmàtic i es trobava en cèl·lules en estat de repòs i de fàcil degradació amb 

detergents, com el tritó X-100, i l’altre associat a les estructures nuclears (Bravo 

1987b). Es va demostrar que el PCNA estava present on hi havia DNA en replicació i 

probablement tenia un paper important en la síntesi de DNA (Wilcock 1991). També 
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es va veure que era necessari per a la replicació del virus SV40 in vitro (Prelich 1987a) 

ja que indueix a infectar la cèl·lula i desencadena una sèrie d’activitats enzimàtiques 

associades amb la replicació i la fase S del cicle cel·lular. En un estudi realitzat per 

Prelich i col·l. l’any 1987 van demostrar que la PCNA i la proteïna auxiliar de la DNA 

polimerasa δ tenien un comportament electroforètic semblant i eren reconeguts per 

l’anticòs humà antiPCNA. La DNA polimerasa δ actua en l’allargament i replicació de 

la síntesi de DNA in vitro, la β, que actua com un enzim reparador; la γ, que té una 

localització intracel·lular i està implicada en el DNA mitocondrial i la α, que és la que 

està implicada en la síntesi de DNA (Prelich 1987b). 

El gen que codifica la PCNA s’ha clonat en diverses espècies de l’evolució 

(Almendral 1987; Suzuka 1989). Només s’han trobat 4 AA diferents entre el PCNA de 

l’home i el de la rata, amb el de la mosca Drosophila hi ha un 70% d’homologia i un 

35% amb el del llevat. Aquesta semblança entre les molècules de PCNA demostra la 

seva importància per a la replicació del DNA en els eucariotes (Baserga 1991). 

La regulació del PCNA és complexa, ja que es realitza tant a l’àmbit transcripcional 

com postranscripcional (Baserga 1991; Koniecki 1991). La inducció de l’RNA 

missatger del PCNA per factors de creixement està molt ben documentada (Almendral 

1987; Jaskulski 1988; Baserga 1991). En estudis in vitro s’ha observat que hi ha una 

estabilització de l’RNA missatger del PCNA i es pot traduir a proteïna amb molta més 

facilitat en presència de factors de creixement (Jaskulski 1988; Ottavio 1990; Chang 

1990). Es creu que els oncògens també poden actuar en la regulació dels nivells de 

PCNA i que una alteració dels oncògens pot produir una desregulació de l’expressió 

de PCNA (Travali 1991; Mercer 1991). S’ha de diferenciar, però, les cèl·lules que 

estan quiescents de les cèl·lules que ciclen constantment (Almendral 1987; Jaskulski 

1988; Morris 1989; Shipman 1990; Baserga 1991). 

Es poden trobar cèl·lules PCNA positives en teixits normals, però només una part de 

cèl·lules proliferatives, com és el cas dels nòduls limfàtics i de la melsa, regió cortical 

del timus, espermatogònies dels testicles i cèl·lules basals de la pell (Miyachi 1978). 

Fins ara els mètodes més comuns de detecció de la proliferació cel·lular eren: la 
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incorporació de timidina 3H, la incorporació de bromodeoxiuridina, l’anàlisi del DNA 

i l’índex mitòtic. Tot això requereix temps i una incubació in vivo o una incubació in 

vitro (Collins 1977; Bravo 1987b; Bravo 1987a; Chatterjee 1987; Clevenger 1987; 

Galand 1989). 

Per detectar la presència de l’antigen del PCNA en els teixits tumorals s’han 

comercialitzat diferents anticossos de tipus monoclonal: el 19A2, que és una IgM; el 

19F4, que és una IgG1 i el PC10, que és una IgG2 (Ogata 1987; Jaskulski 1988; 

Waseem 1990). Aquest anticossos es produeixen mitjançant la immunització de 

ratolins amb el PCNA recombinat expressat a E. coli. (Waseem 1990). Cada un 

reconeix un epítop diferent i també presenten diferències, segons la fixació, la mida del 

teixit i el temps que dura la fixació. Així, una fixació prolongada pot baixar 

dràsticament la immureactivitat del PC10, en el cas del 19A2 si es fixa amb metanol, 

dóna un bon senyal només a la fase S (Galand 1989). Actualment, de tots els 

marcadors de fase S (19F4, 19A2, TOB7 i PC10) el millor és el PCNA/PC10 i a més 

la mostra es pot fixar amb metanol i ser analitzada per citometria de flux (Madsen 

1985; Celis 1986; Lenner 1987; van Dierendonck 1991; Landberg 1991; Wilson 

1992). 

Bolton i Mikulka, l’any 1992, van estudiar els marcadors p145, p120 i PCNA fent 

servir línies cel·lulars sincronitzades, amb una anàlisi bivariant per a CMF. Van 

observar que hi havia un percentatge molt baix de cèl·lules positives per al 

PCNA/DNA a la fase G0 i que augmentava a G1 cap a S, apujant molt a la fase S i a 

G2−M, mentre que abaixava durant la mitosi; s’aconseguia un resultat semblant al que 

donava amb la BrdUrd/DNA (Larsen 1991; Bolton 1992). 

Pel que fa a l’estudi dels tumors, el PCNA s’ha detectat per immunofluorescència en 

leucèmies limfoides agudes i cròniques. Per immunohistoquímica amb la tècnica 

d’avidina−biotina s’ha vist que les mostres de PCNA positives pertanyien a 

carcinomes de mama, còlon i pulmó, a més de teixits no tumorals amb cèl·lules 

proliferatives (Miyachi 1978; Smetana 1983; Celis 1984; Bravo 1985; Kurki 1987; 

Cattoretti 1988a). En el cas dels limfomes que no són de Hodgkin la proliferació i la 
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síntesi de DNA és un factor pronòstic i s’estudia la fase S per citometria de flux (Roos 

1985; Mayall 1986). 

Diversos estudis realitzats amb tècniques d’IHQ amb diferents tipus d’anticossos per 

PCNA en teixit pulmonar posen de manifest la distribució diferent de les cèl·lules 

positives, segons siguin de CE (situades a la perifèria dels nius tumorals) o 

adenocarcinomes (distribució aleatòria per a tot el teixit) (Theunissen 1992; Carey 

1992). 

Per obtenir una quantificació més objectiva, la citometria de flux resulta força bona. 

L’any 1994 K.Teague no va trobar una diferència significativa en el conjunt de 

mostres positives pel PCNA entre neoplàsies diploides i aneuploides ni tampoc entre 

PCNA positiu i grau tumoral, però sí que va trobar diferències en la positivitat del 

PCNA en la fase G0-G1 del cicle en mostres tumorals i identificar les neoplàsies 

potencialment agressives. El PC10 va resultar un bon marcador pronòstic (Teague 

1994). Estudis anteriors ja suggerien que la mesura d’aquest antigen reflectia la fracció 

de creixement i es correlacionava amb el comportament biològic d’entitats 

neoplàstiques (Kurki 1988; Landberg 1991; Woods 1991; Oka 1992). 

 

 

2.3.3 Reguladors positius: ciclines i cinases dependents de ciclines (CDK) 

 

Per què es produeix el cicle cel·lular?, hi ha d’haver un sistema de controls interns. 

El creixement cel·lular s’inicia quan s’uneix un factor de creixement a un receptor 

específic que es pot trobar a la superfície cel·lular o a l’interior de la cèl·lula. 

Aquests factors de creixement tenen una proteïna activa: la tirosina−cinasa amb una 

zona d’unió extracel·lular àmplia, glicosilada, una zona hidrofòbica a la membrana 

i una zona citoplasmàtica on hi ha la tirosina−cinasa activa. Quan la partícula 

lligant s’uneix a la zona glicosilada es produeix una cascada de fosforilació de la 

proteïna que indueix a les cèl·lules en repòs que comencin el cicle cel·lular. Les 

ciclines formen un complex amb les proteïnes cinases, com la cdc2 o la p34 i entren 
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a formar part en forma fosforilada en substrats proteics i en la replicació. 

El creixement cel·lular i la diferenciació són dues característiques que expliquen 

l’existència de la gran varietat cel·lular. Es creu que el càncer, és el resultat d’un 

creixement il·limitat degut al bloqueig de la diferenciació i/o de l’apòptosi cel·lular. 

L’ordre i el temps que dura cada pas del cicle cel·lular té la seva importància. Tots 

els mecanismes de control de la divisió cel·lular i passos previs són molt importants 

per al bon funcionament del cicle (Graña 1995; Cordon-Cardo 1995). 

Aquests mecanismes de control estan formats per proteïnes complexes que 

s’activen de forma ordenada mentre inicien els passos del cicle cel·lular (replicació 

del DNA, segregació dels cromosomes etc.). Aquestes proteïnes, per la seva banda, 

estan sotmeses a certs controls la qual cosa possibilita la realització correcta de la 

seqüència de passos. 

Ja se sap que el càncer requereix d’un seguit de successos moleculars per poder-se 

desenvolupar. Dins del cicle cel·lular hi ha tot un seguit de controls, els principals es 

troben en la transició de G1 cap a S (és el moment de la duplicació del DNA i on es 

poden produir mutacions, delecions, etc.), i l’altre control es troba a la fase de mitosi. 

En aquests controls hi ha tot un seguit de proteïnes com ara les cinases, que estan 

regulades per un cofactor proteic anomenat ciclina. Rep aquest nom perquè la 

concentració augmenta o disminueix dependent del moment del cicle. Les cinases 

depenents de les ciclines reben el nom de cdk (Nurse 1990; Reed 1992). 

S’han fet treballs amb llevats (Sacharomyces pombe) i s’ha observat que el gen 

cdc2 que codifica les cdk que s’activen en els passos de G1 a S i de G2 a M, també 

existeix en l’home. Tenen un 63% d’aminoàcids idèntics cosa que indica un alt grau de 

conservació estructural i suggereix el seu paper universal en el control del cicle en 

eucariotes (Fang 1991). En els humans aquests passos estan controlats per diferents 

complexos ciclina/cdk que s’activen quan es col·loquen en llocs específics del cicle 

cel·lular (Sherr 1994; Graña 1995). 

Dins del grup de les ciclines ens trobem que hi ha diverses famílies que actuen a 

diferents nivells del cicle. Així, a la fase G1 entren en joc la família de les ciclines 
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D, formada per la D1, D2 i D3, i la ciclina E; a la fase S tenim les ciclines A i B; a 

la fase G2 només hi ha la ciclina B; i a la mitosi (M), la ciclina A i la B (Norbury 

1992). 

Quan la cèl·lula inicia la replicació del DNA se li diu INICI (START), un mal 

funcionament de la replicació, a causa d’una pèrdua de funcionalitat dels reguladors 

positius com les ciclines, o de reguladors negatius com les cdki, provoca que les 

cèl·lules passin a la fase S sense reparar el DNA danyat, amb la qual cosa es 

produeix el fenotip tumoral. 

Ciclina D.  En mamífers els complexos cdk−ciclina que regulen l’inici són les 

ciclines de tipus D, amb els seus corresponents cdks: la cdk6 i la cdk4 (Sherr 1994; 

Bates 1994a). Dins de les ciclines D trobem les ciclines D1, D2, i D3, totes tenen 

una vida mitjana aproximada de 30 minuts. 

La ciclina D1 està codificada pel gen CCND1, situat en el cromosoma 11q13 

(Inaba 1992); una sobreexpressió de la ciclina D1 es manifesta com una lesió poc 

proliferativa ja que es localitza en els tumors benignes i no invasius. Una 

amplificació de la regió 11q13 es pot observar en carcinomes de mama, gàstrics i 

d’esòfag (Lammie 1991; Jiang 1992; Tsuruta 1993). S’ha identificat com el 

producte dels oncògens PRAD1 i bcl1 (Jiang 1993; Bodrug 1994; Hinds 1994a; 

Lovec 1994a; Lovec 1994b). 

La ciclina D2 està codificada pel gen CCND2, situat en el cromosoma 12q13 

(Inaba 1992; Xiong 1992); una amplificació d’aquest gen augmenta la ciclina D2 

en els carcinomes colorectals (Leach 1993). El gen de la ciclina D2 s’ha identificat 

com el protooncogèn Vin-1, el lloc d’integració del provirus de la leucèmia murina 

en cèl·lules de ratolí tipus T (Hanna 1993). 

La ciclina D3 està codificada pel gen CCND3, situat en el cromosoma 6p21; no 

s’ha identificat encara com un protooncogèn (Inaba 1992; Motokura 1992; Xiong 

1992). 

Les ciclines són fonamentals per a la regulació de la proteïna supressora Rb. La 

proteïna Rb, quan esta hipofosforilada, inhibeix el creixement cel·lular i les 
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cèl·lules resten a la fase G1. La fosforilació és necessària per passar de G1 a S i es 

manté així fins a la mitosi (Hinds 1994b). Així doncs, quan la ciclina D1 s’expressa 

fora de lloc en la fase G1, la proteïna Rb es fosforila més aviat del que caldria 

esperar i s’accelera el procés a través de G1. En cèl·lules que han perdut el seu Rb 

funcional s’observa una baixa regulació en els valors de la ciclina D1 i del complex 

D1-cdk4 (Bates 1994b; Müller 1994; Tam 1994a). 

Ciclina E. Les ciclines de tipus E són les que actuen després de la família de les D, 

en el pas de G1 cap a S i tenen un paper important quan comença a replicar-se el 

DNA. S’ha vist que un augment de l’expressió de la ciclina E accelera el procés 

d’entrada cap a la fase S (Heichman 1994). L’expressió de la ciclina E s’ha 

constatat en diversos tipus de tumors humans i línies cel·lulars com el càncer de 

mama (Buckley 1993; Keyomarsi 1994). Tot i això no hi ha una evidència directa 

que la ciclina E actuï com un protooncogèn. 

A diferencia de les ciclines de tipus D, la ciclina E s’expressa periòdicament, 

s’uneix al cdk2 i indueix la ciclina E al nivell màxim en el pas de G1 cap a S (Dulic 

1992; Koff 1992). Quan les cèl·lules entren a la fase S la ciclina E es degrada i les 

formes de cdk2 s’uneixen a la ciclina A. La inhibició de la funció de les cdk2 també 

evita que les cèl·lules dels mamífers entrin a la fase S (Pagano 1993; van den 

Heuvel 1993). 

Tant la ciclina E com la D1 unides a les seves cdk corresponents són fosforilades i 

queda un residu de treonina. Aquesta modificació és necessària per a la seva 

activació (Fisher 1994). 

La ciclina E junt amb la ciclina A s’activen successivament amb el complex cdk2 i 

així comença la fase S. Són essencials per iniciar la replicació del DNA. S’ha 

observat que en els fibroblasts l’expressió ectòpica de la ciclina E provoca una 

entrada prematura a la fase S (Ohtsubo 1993; Roberts 1993). Una microinjecció 

d’anticossos contra la ciclina E en els fibroblastes humans evita l’entrada a la fase 

S. La cdk2 activa ràpidament la ciclina A després que la ciclina E acabi. El paper 

de la ciclina A és essencial per iniciar la fase S. 
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Ciclina A. La ciclina A es comença a sintetitzar al final de la fase G1 i es manté 

present a les cèl·lules en fase S fins a la mitosi. La ciclina A s’associa en general 

amb la cdk2 encara que al final de la G2 es pot unir a la cdc2 (Pagano 1992). 

També té un paper important quan es produeix la reorganització cel·lular durant la 

mitosi. La ciclina A−cdc2 augmenta la capacitat dels centròmers de formar un 

nucli, manté la longitud dels microtúbuls a la interfase i es manté activa fins a la 

fase G2 i el començament de la profase. Durant la metafase la ciclina A es destrueix 

ràpidament (Verde 1992). 

Ciclina B. Un cop acabada la fase S el cicle entra a la fase de mitosi. En aquest pas 

entra la ciclina B, el seu control sobre el cicle és el més conservat de tots (Nurse 

1990). Hi ha dues ciclines: la B1 i la B2 que, associades a la cdc2, sembla que són 

la causa principal de la iniciació de la mitosi. Fosforilen directament moltes de les 

proteïnes que les envolten (Nigg 1993). Juntament amb aquestes subunitats hi ha el 

factor promotor de la mitosi (MPF), que provoca el seu inici. La mitosi es podria 

dividir en tres passos, pel que fa a l’activació de la ciclina B. En el primer pas la 

ciclina B unida a la cdc2 activa l’MPF i inicia la profase. En el segon pas l’MPF, 

un sistema proteolític dependent de la ubiquitina produeix la destrucció de la 

ciclina B a l’inici de l’anafase (Glotzer 1991). En el tercer pas s’atura la destrucció 

de la ciclina B i el cicle cel·lular s’atura i torna a acumular-se la ciclina B 

(Holloway 1993). 

En la il·lustració següent es poden veure esquemàticament les diferents fases del 

cicle cel·lular amb els corresponents reguladors i inhibidors. 
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Figura 2-1. Reguladors positius i inhibidors del cicle 
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2.3.4 Reguladors negatius: inhibidors de les CDK (CDKI): P21, P27, P16 i P15 

 

 

2.3.4.1 La proteïna p21 

 

La proteïna p21 és una de les cdki més estudiada. Es va obtenir de diferents formes 

i en diferents laboratoris i es va identificar com un inhibidor (CIP1, p21, p20cap1) 

(Harper 1993; Xiong 1993b; Gu 1993), com un gen regulat pel gen supressor 

tumoral p53 (WAF1) (el-Deiry 1993) i és un inhibidor de la síntesi de DNA en 

línies de fibroblasts diploides (Sdi1) (Noda 1994). S’associa als complexos 

ciclina−cdk (cdk2−ciclina A, cdk2−ciclina E, cdk4−ciclina D i cdc2−ciclina B) 

(Xiong 1992; Harper 1993; Xiong 1993a). 

La p21cip1 està formada per 164 aminoàcids amb un potent domini d’unió prop de 

l’extrem aminoterminal i dos senyals localitzats en l’extrem carboxílic (Xiong 

1993b). A les cèl·lules normals la p21 es troba formant part d’un complex 

quaternari que inclou, a més a més de la ciclina i la cdk (ciclina D1−cdk4 i ciclina 

E−cdk2 durant la fase G1), l’antigen de proliferació nuclear PCNA, el qual actua en 

la replicació i reparació del DNA com una subunitat de la DNA−polimerasa−δ 

(Xiong 1992). Quan manca el complex ciclina−cdk, la p21 inhibeix el procés de la 

replicació del DNA dependent del PCNA (Flores-Rozas 1994; Waga 1994). Això 

fa pensar que podria actuar com un factor d’unió amb la ciclina i la cdk 

corresponent. Així, sempre que el complex ciclina−cdk tingui una molècula de p21 

serà catalíticament activa. En canvi si en té moltes, no, i els canvis en 

l’estequiometria de la p21 són suficients per explicar la conversió (Zhang 1994). 

Cèl·lules que són p53 negatives de pacients que tenen Li-Fraumeni, no tenen p21 

en els complexos ciclina−cdk (Xiong 1993a). Quan s’indueix la p53 per radiacions 

ionitzants la síntesi de p21 augmenta, s’inhibeix el complex ciclina E-cdk2 i 

provoca l’aturada de les cèl·lules irradiades a G1. Quan el DNA esta danyat, la p21 
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atura la síntesi de DNA unint-se a la PCNA i provocant-ne la inactivació, per evitar 

que actuï la DNA polimerasa−δ, i així, afavorir que les cèl·lules puguin reparar el 

DNA. La p21 es pot definir com un mediador capital de la p53 en el control de la 

fase G1 (Dulic 1994; Waga 1994; Pines 1994). 

 

 

2.3.4.2 La proteïna p27 

 

Estudis preliminars havien observat que quan les cèl·lules s’inhibien per contacte 

s’acumulava la ciclina E−cdk2 en forma inactiva. Al mateix temps es posava de 

manifest un inhibidor de 27 kd de pes molecular anomenat p27 kip1 , el gen va ser 

clonat i se li va dónar el nom de KIP1 (Koff 1993; Polyak 1994a; Totoshima 1994). 

La proteïna p27kip1 està situada a la regió 12p13 del cromosoma 12. Està formada 

per 198 aminoàcids i es conserva tant en humans, rates com visons, té 60 residus 

similars als de la p21 a l’extrem aminoterminal, que representa un 40%. Aquesta 

regió comuna és la responsable de l’activitat inhibidora (Polyak 1994b). Està 

implicada en la regulació de la progressió de la fase G1 i es creu que és un potent 

supressor tumoral (Takeuchi 1996). Igual que la p21, la quantitat de la p27 

determina que actuï o no inhibint el complex ciclina−cdk. Actua responent a 

senyals diferents i els nivells van variant a mesura que va progressant la fase G1, 

comença molt elevat a les cèl·lules que es troben aturades i va disminuint mentre el 

procés va cap a S; quan se sobreexpressa atura les cèl·lules a G1 (Firpo 1994; 

Slingerland 1994). Una deficiència de p27 en ratolins Knockout van demostrar que 

desenvolupaven una sèrie de tumors a la pituïtària i una hiperplàsia multiorgànica 

(Ferro 1996). 

En estudis realitzats a finals dels anys 90 es va demostrar la influència en el 

pronòstic dels malalts amb càncer de pulmó (CPCP i CPCNP) que tenien les 

proteïnes p27, p53, i p16, entre altres (Esposito 1997a; Yatabe 1998; Ishihara 1999; 

Catzavelos 1999). Paral·lelament també s’ha demostrat que els nivells d’expressió 
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de la proteïna p27 per immunohistoquímica estan estretament relacionats amb el 

pronòstic del malalt i el grau de malignitat del tumor en mama, càncer colorectal i 

gàstric (Fredersdof 1997; Loda 1997). 

 

 

2.3.4.3 La proteïna p16 

 

Hi ha un grup d’inhibidors de la cdk4 que són proteïnes de pes molecular baix: 

entre 15 i 20 kd amb un grup d’ankyrins repetits (són una família de proteïnes que 

controlen les interaccions entre els components de la membrana i els elements del 

citoesquelet) (Lux 1990; Serrano 1993). La proteïna p16 ha rebut molts noms 

INK4a, cdk4I, MTS1 i l’últim cdkN2. Tant la p15 com la p16 estan localitzades en 

el cromosoma 9p21. La p16INK4a presenta 4 ankyrins repetits i 156 residus 

d’aminoàcids, no es detecta normalment en els complexos cdk però s’associa amb 

la cdk4−ciclina D1 en els tumors que tenen la proteïna pRb negativa (Xiong 

1993a). El locus de la p16 està reorganitzat, mutat o suprimit a la majoria dels 

tumors de les línies cel·lulars. Això suggereix que la p16 pot correspondre al gen 

supressor tumoral situat a la regió del cromosoma 9 (MTS1) i la seva inactivació 

estaria implicada en una àmplia varietat de càncers (Kamb 1994; Nobori 1994). 

La p16 va augmentant gradualment amb un màxim en el pas de G1 cap a S, la qual 

cosa suggereix el seu paper en aquesta fase del cicle. La p16 podria ser la 

responsable de la inactivació de la ciclina D−cdk4 o ciclina D−cdk6, en el límit de 

la fase G1/S, quan la pRb esta fosforilada (Tam 1994a). 

La p16 és, de molt lluny, una de les alteracions genètiques més freqüents en tumors. 

A diverses línies cel·lulars s’ha trobat una deleció homozigòtica de la p16 en un 

85% de mesoteliomes malignes (Cheng 1994), entre un 60% i un 70% 

d’osteosarcomes (Kamb 1994) i càncers d’esòfag (Liu 1995), entre un 50% i un 

60% en càncers de mama (Tam 1994b; Kamb 1994), i entre un 20% i un 50% en 

pulmó (Nobori 1994; Cheng 1994). En els tumors sòlids es pot trobar una deleció 
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homozigòtica (en un 37%) i/o una mutació (en un 41%). Així, s’han trobat un 78% 

de casos de càncer de pàncrees (Caldas 1994) i entre un 12% i un 30% en el 

CPCNP (Hayashi 1994; Okamoto 1994; De Vos 1995; Okamoto 1995). 

Aquestes delecions homozigòtiques o puntuals no són freqüents en els tumors 

primaris de CPCNP però sí que ho són en els avançats i amb metàstasis (Okamoto 

1995; Gazzeri 1998). 

S’ha vist que la presència de la p16 hipermetilada pot indicar un potencial 

metastàtic en malalts postquirúrgics (Seike 2000). D’altra banda, estudis realitzats 

últimament fent servir les tècniques d’immunohistoquímica, han demostrat que la 

p16 pot ser un factor pronòstic favorable independent en el càncer de pulmó. La 

reducció o la pèrdua de la p16 està correlacionada amb un empitjorament del 

malalt, la qual cosa es considera un factor pronòstic negatiu (Groeger 1999; Huang 

2000). 

 

 

2.3.4.4 La proteïna p15 

 

El gen de la proteïna p15 està situat a 25 kb (quilobases) del gen de la p16. La 

p15INK4b/MTS2 és un homòleg de la p16INK4a/MTS1 s’indueix en queratinòcits humans 

tractats amb el factor inhibidor del creixement TGFβ que incrementa la unió amb el 

cdk4 i cdk6 in vivo i produeix una pèrdua de la seva activitat. També té 4 ankiryns 

repetits i les seves primeres 52 seqüències d’aminoàcids presenten un 50% 

d’homologia amb els de la p16. Les alteracions del gen de la p15 es creu que estan 

causades per la deleció homozigòtica del gen. En els càncers, molt sovint quan està 

alterada aquesta proteïna també ho esta la seva homòloga (Hannon 1994; Xiao 

1995). 

La mutació o la hipermetilació del gen de la p15 és rar en la majoria de tumors 

humans (Herman 1996; Rusin 1996). De tota manera està documentat on s’han 

trobat delecions de la p15 en els gliomes multiformes (Jen 1994) i en un altre on 
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s’observava que la mutació de la p15 era més freqüent en adenocarcinomes de 

pulmó (Okamoto 1995). 

 

 

2.3.5 Gens supressors tumorals: p53 i Rb 

 

2.3.5.1 Gen p53 

 

La proteïna p53 es va descobrir a finals de la dècada dels 70 com una fosfoproteïna 

nuclear de 53 kd unida a l’antigen gran transformant del DNA del virus SV40 

(Lane 1979; Linzer 1979). Les formes mutants poden actuar com a oncògens 

dominants, mentre que la p53 normal té característiques de gen supressor tumoral 

recessiu (Lane 1990). 

La proteïna p53 es troba en el braç curt del cromosoma 17 (17p13.1), descobert per 

Benchimol l’any 1985 (Benchimol 1985), està compost per 11 axons i 393AA, sent 

els axons del 5 al 8 els més conservats a través de l’evolució animal (Nigro 1989). 

Així, la p53 de l’home i la del ratolí tenen un 80% d’homologia i amb el Xenopus, 

un 56% (Soussi 1987). 

Aquesta zona del cromosoma 17 tan ben conservada és una regió on són molt 

freqüents les delecions, i es troba en diversos tipus de tumors (Levine AJ 1991; 

Hollstein 1991). S’ha observat que en el 80% dels càncers de còlon, en el 50% dels 

de pulmó i en el 40% dels de mama tenen una alteració en aquest cromosoma 

(Carson 1995). Per tant, es considera una mutació força freqüent en els tumors 

humans i globalment representa un 60% dels càncers. Les mutacions que es 

produeixen en el gen normal (wild type), freqüentment estan situades entre els AA 

120 i 290 dels 393 AA totals. 

La proteïna normal es troba en el citoplasma de forma tetramèrica, té una vida 

mitjana molt curta (Milner 1984; Reich 1984) no arriba a mitja hora. Per aquest 

motiu és molt difícil detectar-la per immunohistoquímica en condicions normals. Hi 



2. BASES DE LA TESI -37-

ha una sèrie anticossos que detecten les diferents parts mutades de la p53 com 

també de la normal. 

L’estructura de la proteïna p53 es pot dividir en tres parts: una part aminoterminal, 

que permet la unió en zones del DNA per activar factors de transcripció; la zona 

central hidrofòbica, més estable i comuna en tota l’escala animal, i la part 

carboxiterminal, on es poden unir els enzims reguladors del cicle cel·lular. 

La p53 actua en el nucli unint-se al DNA en unes zones específiques, activa la 

transcripció d’una proteïna de 21 kd, la p21, ja comentada anteriorment, que actua 

sobre les ciclines inhibint-les i afavorint l’acció dels enzims reparadors del DNA. 

La p53 és per aquesta causa una peça clau d’aquesta reparació, que atura el cicle a 

la fase G1. També pren part en el control de la divisió, diferenciació cel·lular i 

apòptosi (Levine 1994; Lane 1994). 

La proteïna p53 és molt sensible als canvis conformacionals com a conseqüència de 

substitucions d’aminoàcids. Això comporta una alteració de la seva funció com a 

factor transcripcional. L’increment d’inestabilitat genòmica i aneuploïdia està 

correlacionada amb les mutacions de la p53. Aquesta inestabilitat pot generar 

múltiples alteracions genètiques que duen al càncer; aquesta inestabilitat augmenta 

quan a la cèl·lula li falta el gen normal de la p53, a més, la pèrdua dels al·lels 

normals provoca que el DNA danyat indueixi a retard de la fase G1 del cicle. Si el 

dany és molt gran indueix la mort cel·lular. La inactivació de la proteïna p53 

normal s’ha suggerit que està íntimament relacionada amb la carcinogènesi i la 

progressió del tumor; a més, com que actua en el pas de G1 a S, la seva alteració 

provoca un creixement incontrolat de les cèl·lules. 

Quan el DNA queda danyat per radiacions d’alta energia, carcinògens o altres 

inductors es dispara un mecanisme que encara no és del tot conegut, aquest fa que 

augmenti la producció de proteïna p53, la qual provoca l’augment de síntesi de p21 

que bloqueja la transició de G1 a S i la replicació del DNA en la fase S, cosa que 

inhibeix l’activitat de la PCNA sobre la DNA polimerasa−δ (Li 1994) i de la 

GADD45, i atura el creixement on el DNA està danyat (Li 1994; Smith 1994).  
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La funció de la p53 es pot modificar per mutacions en el gen que la codifica o ser 

bloquejada per l’acció d’una oncoproteïna com la MDM2, que interacciona amb la 

p53 i impedeix que realitzi les seves funcions, o es pot destruir proteolíticament pel 

sistema ubiquitina dependent (Scheffner 1990; Momand 1992; Cho 1994). 

El gen GADD-45 augmenta els nivells de transcripció quan hi ha un error en el 

DNA amb un màxim quan la cèl·lula s’atura i no inicia el cicle (Fornace 1989; 

Levine 1994). La MDM2 és un oncogèn el producte del qual podria necessitar-se 

per produir l’entrada de la cèl·lula en el cicle cel·lular. La p53 podria utilitzar la 

regulació de la GADD-45 per bloquejar la progressió del cicle en G1 i la MDM2 

invertir el procés i passar les cèl·lules a fase S després de reparar el DNA (Quinlan 

1992; Perry 1993). 

En el carcinoma escatós de pulmó s’ha vist que l’atípia nuclear està relacionada 

amb una sobreexpressió de la p53, les cèl·lules p53 immunoreactives només es 

troben en poblacions aneuploides i és més freqüent que en adenocarcinomes 

(Hirano 1994; Mitsudomi 2000). En carcinomes de mama, l’expressió de la p53 

està associada amb l’estat dels receptors d’estrògens negatius i el grau de malignitat 

(Cattoretti 1988b). 

Les dades que es troben a la literatura en relació amb l’expressió de la proteïna p53 

són contradictòries. Per a uns autors, l’expressió s’ha correlacionat amb un mal 

pronòstic (Quinlan 1992; Harpole 1995), per a altres, en un bon pronòstic (Passlick 

1995b; Lee 1995), i per a uns tercers no hi ha relació (Brambilla 1993; Passlick 

1995a) o bé que només era un factor predictiu en malalts que tenien una malaltia 

avançada (Mitsudomi 1993). 

Aquests diferents resultats poden ser deguts a diversos factors com els diferents 

mètodes emprats, els diferents anticossos, el nombre de malalts i l’heterogeneïtat de 

la mostra a avaluar (Cagini 2000). 
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2.3.5.2 Gen retinoblastoma RB 

 

El retinoblastoma és un tipus rar de tumor humà que afecta  un de cada 20.000 

nens: es produeix un desenvolupament de cèl·lules precursores neurals a les retines 

immadures. El gen del retinoblastoma RB es va identificar originàriament en uns 

estudis realitzats en nens que tenien una predisposició a patir múltiples tumors. 

N’hi ha de dos tipus, un d’hereditari i l’altre, de no hereditari. Si ho és, forma 

múltiples tumors d’origen independent i afecta els ulls. Quan no és hereditari 

només afecta un ull i amb un sol tumor. 

El gen RB és el primer gen supressor tumoral aïllat, codifica proteïnes nuclears 

entre 105 i 110 kd de pes molecular, que regulen la progressió del cicle cel·lular. La 

pèrdua de la seva funció està relacionat amb la tumorigènesi. A diferència dels 

oncògens dominants, els quals amb una mutació ja en tenen prou, al gen RB en ser 

recessiu, li calen dues mutacions diferents. L’any 1971 Knudson va suggerir que 

eren necessaris dos canvis per a la gènesi d’un retinoblastoma. Una mutació és de 

tipus puntual si afecta un AA, seguit per un canvi en el cromosoma complementari 

amb una deleció o una translocació no recíproca en el braç del cromosoma perdut 

(Knudson 1971). Més endavant, l’any 1986 Friend i col·l. i d’altra banda Fung i Lu 

el 1987 van identificar el gen RB en el cromosoma 13q14 (braç llarg del 

cromosoma 13) (Friend 1986; Fung 1987). 

La pèrdua de les dues còpies del gen donava una excessiva proliferació cel·lular en 

les retines immadures; això suggereix que el gen produït normalment ajuda a aturar 

el procés de proliferació. 

El gen RB es troba de manera abundant en el nucli de les cèl·lules dels mamífers. 

S’ajunta a altres proteïnes, incloent-hi proteïnes de gens reguladors, però la seva 

capacitat d’unió depèn del seu estat de fosforilació. Quan el gen RB està 

desfosforilat, s’uneix a un grup de proteïnes reguladores que afavoreixen la 

proliferació cel·lular i les deixa inactives; quan es fosforila les allibera i deixa que 

actuïn. 
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En la fase G0 la cèl·lula té poca quantitat de fosfat i sembla que impedeix la 

transcripció dels gens; com el myc o el fos, que calen per a la proliferació. Aquests 

gens es transcriuen en grans quantitats en cèl·lules mutants, que han perdut una 

còpia funcional del gen RB i en petites quantitats en les cèl·lules a les quals s’ha 

afegit una còpia del gen funcional per transfecció. Dins de la proliferació cel·lular 

la fosforilació de la proteïna creix i decreix en cada cicle: augmenta cap al final de 

G1, es manté alta durant la fase S i la G2 i després cau quan es desfosforila i la 

cèl·lula entra en mitosi (Fig. 2-2). 

En estudis in vitro la proteïna Rb és un bon substrat per a la fosforilació mitjançant 

les proteïnes cinases de la família de les cdk, la qual cosa suggereix una possible 

via en la qual l’estat de fosforilació del retinoblastoma podria estar íntimament unit 

al sistema de control dels estats del cicle cel·lular. Seguint en aquesta línia s’ha 

proposat que la proteïna Rb desfosforilada bloqueja el cicle cel·lular en el pas de G1 

a S, aquest bloqueig és reversible ja que en fosforilar-se l’Rb mitjançant una cinasa 

dependent de ciclina cdc2 permet que les cèl·lules entrin en fase S. 

Quan l’Rb està desfosforilada bloqueja el cicle i s’acobla amb el factor de 

transcripció E2F (Bagchi 1991; Hiebert 1992) que promou l’expressió de proteïnes 

inductores de la proliferació; quan l’Rb es fosforila llavors allibera aquest factor i 

s’indueix la proliferació (Fig. 2-2). Si l’Rb no existeix o està alterada, no s’acobla 

amb el factor E2F i no s’inhibeix la proliferació. La proteïna Rb a més a més, actua 

bloquejant la proteïna transformant myc (Rustgi 1991). Si no hi ha Rb i el myc 

augmenta la seva concentració, les cèl·lules experimenten l’apòptosi. També s’han 

fet treballs de recerca amb els virus SV40 i HPV papil·lomavirus que formen un 

complex amb la proteïna Rb bloquejant la seva funció normal (DeCaprio 1988). 

La inactivació del gen RB no sols s’ha detectat en els retinoblastomes sino també 

en altres tumors d’adults com ara osteosarcomes (Hansen 1985; Friend 1986; 

Reissmann 1989), carcinomes de bufeta (Horowitz 1989; Ishikawa 1991), 

carcinomes hepatocel·lulars (Murakami 1991) i carcinomes de pulmó de cèl·lula 

petita (Yokota 1988; Mori 1990), entre altres. Això ens indica que deu ser un 
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component important en el control del creixement cel·lular. Richard, en un treball 

realitzat a l’any 1994, indica que la pèrdua d´heterozigositat del locus del gen RB 

és més freqüent en carcinomes de cèl·lules escatoses de pulmó i molt rar en 

adenocarcinomes (Richard 1994). D’altra banda s’ha trobat que la majoria de CPCP 

presenten una anomalia dels al·lels del gen RB però només en un 20% de CPCNP 

(Falco 1990). 

 

 
Figura 2-2. Esquema de la proteïna Rb durant el cicle 

 

G0-G1 R S G2 M 

E2F+DP 

pRb pRb+ 
E2F+DP pRb-P-P pRb-P-P pRb-P-P 

E2F P-P 

cic. D cic. E cic. A i cic B cic. B

 

 

2.4 Citometria de flux en els tumors sòlids 
 

 

2.4.1 Instrumentació 

 

La citometria de flux és una tècnica multiparamètrica emprada per estudiar de 

manera objectiva, ràpida i estadísticament vàlida, el contingut de DNA i marcadors 

cel·lulars (de membrana, citoplasma o nucli). 



2. BASES DE LA TESI -42-

Es fa servir en diferents camps de la ciència i de la medicina, des de la botànica, 

passant per la zoologia, immunologia, hematologia, microbiologia i anatomia 

patològica. Dins de la patologia un dels mètodes més utilitzats és l’anàlisi i 

quantificació del DNA de mostres tumorals. 

L’aparell que és capaç de quantificar el DNA és un citòmetre, format bàsicament 

per una font de llum (un làser) que incideix sobre la mostra que circula per un flux 

laminar, el senyal que es produeix s’amplifica i es transforma a un senyal digital, 

que posteriorment s’analitza mitjançant un sistema informatitzat. 

Un citòmetre de flux està format per una cambra de flux, una cambra d’anàlisi, un 

sistema d’il·luminació, un sistema de filtres, uns fotodetectors i uns amplificadors 

del senyal. 

 

• CAMBRA DE FLUX I DE D’ANÀLISI. El citòmetre té la particularitat que 

només pot analitzar cèl·lules individuals en suspensió; per això és necessari un 

sistema de fluids que arrosseguen les cèl·lules primer a la cambra de flux i 

després a la d’anàlisi. A la cambra de flux circulen dos fluids de diferent 

viscositat, un s’encarrega d’arrossegar la mostra cel·lular i l’altre de vehicular la 

mostra, aquest fluid d’arrossegament té una velocitat constant. Un cop arriba a 

aquesta cambra les cèl·lules s’alinien una a una i van a la cambra d’anàlisi. 

A la cambra d’anàlisi la font de llum incideix sobre la mostra i el sistema de flux 

provoca que les cèl·lules s’arrenglerin; aquesta característica s’anomena centre 

hidrodinàmic, està provocat per un gradient de viscositat de més viscós a les 

parets a menys en el centre del flux. 

• SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ. Generalment es fa servir com a font de llum un 

làser per les seves característiques lumíniques: gran intensitat i alt grau de 

monocromatisme (implica una longitud d’ona de la mateixa freqüència i fase). 

Aquestes característiques fan que el feix de llum estigui focalitzat i concentrat 

en un punt sobre la mostra. Si es compara amb la llum normal, la del làser té una 

banda molt petita però d’intensitat alta. 
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La llum del làser es genera quan s’aplica un corrent elèctric a un gas submís a 

una pressió crítica. Es fan servir normalment làsers d’argó, d’heli o de neó que 

són capaços d’excitar la majoria de fluorocroms que generalment s’utilitzen en 

estudis científics. 

• FILTRES ÒPTICS. Un cop la mostra prèviament tenyida amb el fluorocrom 

adient passa pel circuit de fluids i incideix en el làser es genera una emissió 

lumínica. La llum que produeixen les mostres normalment està formada per una 

barreja de fluorescències, una pertany a la autofluorescència, l’altra a la tinció 

especifica i l’altra a la no específica; per això cal un sistema de filtres que siguin 

capaços de separar aquesta barreja. 

Hi ha dos tipus de filtres: uns són d’absorció i els altres són d’interferència. Els 

filtres d’absorció són vidres de color que capten les longituds d’ona que no 

interessen i deixen passar les altres; es podria dir que és un filtre groller i 

produeix soroll de fons. Els filtres d’interferència són filtres que atenuen o 

reflecteixen determinades longituds d’ona a causa de la seva estructura interna 

(el vidre hi ha metalls i altres components amb una organització especial). Poden 

separar molt bé longituds d’ona molt properes i produeix molt poc soroll de 

fons. 

Hi ha uns altres filtres, els dicroics, que tenen dues funcions: de filtre i de mirall; 

permeten el pas d’una longitud d’ona i reflecteixen les altres. 

• FOTODETECTORS I AMPLIFICADORS. Després de passar pels filtres el 

senyal òptic es divideix en diversos feixos que aniran dirigits a diferents 

fotodetectors que transformaran el senyal lumínic en elèctric. Hi ha dos tipus de 

detectors: els fotodíodes i els fotomultiplicadors. 

∗ FSC. És un fotodíode que converteix la llum en electricitat. El fotodíode de 

l’FSC (forward angle scatter light) capta la llum del davant que produeix la 

cèl·lula. Aquest senyal és proporcional a la mida de la cèl·lula i això és molt 

interessant per eliminar els detritus que tenen un senyal proper a zero. Aquest 

detector defineix un paràmetre intrínsec que no depèn del fluorocrom emprat. 
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∗ SSC. Defineix el paràmetre side scatter light. No és un fotodíode senzill ja 

que la llum que hi arriba és molt dèbil i cal un fotomultiplicador TFM. Aquest, 

excita els fotons que arriben, són accelerats per una diferència de potencial i així 

s’alliberen electrons que també són accelerats amb la qual cosa es produeix una 

reacció en cadena. El conjunt d’electrons formen un pols elèctric i la seva 

magnitud és proporcional al total de fotons que han entrat en el TFM. Segons la 

quantitat de díodes que tingui el fotomultiplicador i del gradient de voltatge, 

varia el pols elèctric. Es manté una proporcionalitat amb la quantitat de llum que 

ha entrat. El fotomultiplicador recull la llum reflectida de l’SSC amb un angle de 

90° i informa de les característiques de les cèl·lules com ara la granularitat del 

citoplasma cel·lular. Gràcies a aquest paràmetre a hematologia es poden separar 

fàcilment les tres poblacions cel·lulars: limfòcits, polimorfonuclears i monòcits. 

∗ FL1, FL2 i FL3. Són uns altres fotodetectors que necessiten un 

fotomultiplicador per augmentar el senyal, ja que el que mesuren és una 

fluorescència i normalment és dèbil. Aquests fotodetectors donen informació 

dels paràmetres extrínsecs (donada per les fluorescències) i depenen del tipus de 

fluorocroms emprats. Amb aquests fotodetectors es poden separar fins a tres 

tipus de fluorescències diferents. Així, amb el fotodetector FL1 es pot detectar el 

fluorocrom Isocianat de fluoresceïna (FITC), amb FL2 el Iodur de propidi (IP) i 

amb FL3 el PerCP. 

• AMPLIFICADORS. Són els encarregats d’augmentar de manera lineal o 

logarítmica els senyals dèbils que vénen dels fotomultiplicadors. La manera 

d’amplificar depèn del tipus de fluorocrom. Així, el senyal que dóna el Iodur de 

propidi s’amplia de manera lineal ja que té un senyal moderat (es multiplica per 

un factor); en canvi, la FITC necessita una amplificació logarítmica ja que el seu 

senyal és dèbil (s’obté calculant el logaritme de l’amplitud de l’entrada del pols). 

Quan el senyal elèctric ja té prou intensitat, el citòmetre el transforma a un 

senyal digital que és tractat per un sistema informàtic i emmagatzemat en el disc 

dur o en disquets. 
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2.4.2 Tipus de fluorocroms per citometria de flux 

 

La fluorescència és la propietat que presenten certes molècules d’emetre una 

radiació electromagnètica en forma de llum, com a resultat de l’absorció a partir 

d’una font aliena i només mentre dura aquesta (a diferència de la fosforescència). 

Els compostos que presenten aquestes característiques s’anomenen fluorocroms. 

L’espectre de la llum emesa es desplaça cap a una zona de longitud d’ona més 

llarga que l’absorbida. Depenent de si es vol posar de manifest algun component de 

la membrana, del citoplasma o del nucli es farà servir un fluorocrom diferent. 

Els fluorocroms són partícules que s’exciten i tornen al seu estat estable amb molta 

facilitat. Per això, encara que una cèl·lula tingui poques molècules de fluorocroms, 

l’energia generada pot ser suficient per excitar el corresponent fotomultiplicador. 

De fet, un senyal que no es pot detectar en un microscopi d’immunofluorescència 

per ser molt dèbil, pot ser detectat per un citòmetre. 

Quan un raig làser incideix sobre una molècula de fluorocrom absorbeix llum, i se 

situa en un estat d’alta energia. Posteriorment és alliberada en forma de llum part 

de l’energia capturada, tornant el fluorocrom al seu estat basal. Per tant, a l’hora 

d’escollir un fluorocrom s’han de tenir en compte dos paràmetres: l’espectre 

d’excitació i el d’emissió. El primer fa referència a la quantitat de llum absorbida 

en una longitud d’ona donada. L’espectre d’absorció ha de ser proper al que 

produeix el raig làser. L’espectre d’emissió representa la longitud d’ona en què 

emet aquest fluorocrom, i indica quin detector és el més adient per recollir la 

quantificació d’aquesta emissió. 

Els fluorocroms més utilitzats per citometria de flux són: 

Isocianat de fluoresceïna (FITC). És una ficobiliproteïna que s’uneix covalentment 

a les proteïnes, s’excita a 495 nm i emet a la zona de l’FL1. La màxima emissió és 

a 515 nm, aproximadament. 
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Ficoeritrina-R (PE). Absorbeix a 488 nm i emet a la zona de l’FL2. La seva 

màxima emissió és al voltant de 580 nm. 

Iodur de propidi (IP). És un fenantridi i actua intercalant-se entre les bases en els 

àcids nucleics de doble cadena tant DNA com RNA. Si es vol fer un estudi de DNA 

s’ha d’eliminar l’RNA amb un enzim, l’RNAasa. L’excitació es dóna a 535 nm i 

emet a la zona de l’FL2. La màxima emissió és a 615 nm aproximadament. 

Proteïna piridin clorofil·la (PerCP). Absorbeix a 488 nm i emet a la zona de la 

FL3. La seva màxima emissió és al voltant de 677 nm. 

Hoechst 33342. És una benzidina i té la característica d’unir-se a les bases 

d’adenina i timina. Emet una fluorescència blava, absorbeix a 350 nm i la seva 

màxima emissió és 490 nm. 

DAPI. Igual que l’anterior absorbeix a la franja de l’UV, s’excita a 340 nm i emet a 

488 nm. 

Taronja d’acridina. S’excita a 460 nm i segons si s’uneix al DNA (de doble 

cadena) o l’RNA (cadena senzilla) emet fluorescència groga (530 nm) o vermella 

(650 nm), respectivament. 

Si es volen fer estudis amb anticossos de superficie o marcar anticossos del nucli, 

es fan servir altres fluorocroms del grup de les ficobiliproteïnes: 

La fluoresceïna (FITC), la ficoeritrina (PE) i el Texas Red. 

Texas Red. Té un màxim d’absorció a 596 nm i emet a 615 nm. 

Aquestes lectures d’absorció i d’emissió de les fluorescències poden ser 

lleugerament diferents segons la literatura. 
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Taula 2-1. Llista dels fluorocroms més típics 

Tipus de fluorocrom Làser 
λ de màxima excitació en 

nm 
λ de màxima emissió en nm

Heichst 33258 

DAPI 
UV 

350 

340 

490 

488 

FITC 

Taronja d’acridina (AO) 

488 

(blau) 

495 

460 

515 

530 

Texas Red 

Iodur de propidi 

568 

488 

596 

535 

615 

615 

 

 

2.4.3 CFM: ploïdia 

 

 

2.4.3.1 Preparació de les mostres 

 

Les mostres que s’analitzen en qualsevol citòmetre de flux han de ser suspensions 

cel·lulars, però en general a anatomia patològica el material és teixit sòlid, el qual o 

bé és fresc o bé està fixat en formol i inclòs en parafina. 

Per poder obtenir suspensions cel·lulars o de partícules s’ha de seguir una tècnica 

adient. Normalment es fa una disgregació mecànica amb un bisturí o tisores, i 

després una digestió enzimàtica per separar les cèl·lules sense deteriorar-ne la 

morfologia i la fisiologia. Els enzims més utilitzats són la tripsina, o la pepsina 

entre altres. Per a cada teixit s’ha de trobar la tècnica més idònia per evitar una 

digestió massa prolongada, que donaria com a resultat una pèrdua de les 

característiques cel·lulars. 

Per fer un estudi de DNA s’ha vist que s’obtenen millors resultats si eliminem el 
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citoplasma i obtenim nuclis aïllats. El primer a separar els nuclis i tenyir-los amb 

iodur de propidi va ser Krishan, l’any 1975 (Krishan 1975), però fins l’any 1983 

amb la tècnica de Vindeløv, no s’arriben a aconseguir els millors resultats 

(Vindeløv 1983) fent servir NP40, és un detergent no iònic per separar les cèl·lules, 

el tetrahidroclorur d’espermina, per estabilitzar els nuclis, i el citrat, com un quelant 

dels ions Ca i Mg (necessaris per a l’estabilitat de la matriu intercel·lular), capta 

aquests ions i se separen les cèl·lules. 

Quan s’estudien mostres a partir de teixit parafinat se segueix la tècnica de Hedley, 

descrita per primer cop l’any 1983 (Hedley 1983). La tècnica no és tan senzilla com 

la de Vindeløv, però dóna força bon resultat amb l’avantatge que es poden fer 

estudis retrospectius d’un nombre elevat de mostres, i també es poden estudiar 

casos rars (Hitchock 1989; Hitchock 1992). 

En general, quan es passa pel citòmetre una mostra de teixit parafinat sempre té 

més detritus; això es deu al gruix del tall, a la duració de la digestió enzimàtica i a 

la fixació prèvia, sense comptar amb la qualitat del teixit parafinat, que pot tenir 

zones necròtiques o de poca cel·lularitat o amb els nuclis picnòtics. Aquests detritus 

produïts per les restes nuclears fan que la fase S augmenti i que el seu CV sigui més 

alt. Quan es tracta de teixit fresc aquest té una fase S i un CV més petits (Weaver 

1990). 

 

 

2.4.3.2 Adquisició i anàlisi per citometria de flux 

 

Normalment s’adquireixen entre 15.000 i 25.000 cèl·lules ja que com més quantitat 

de cèl·lules hi hagi és menor la variabilitat estadística i es redueix l’error produït 

pels detritus. Quan hi ha molts detritus es pot augmentar el nombre de cèl·lules 

adquirides. 

Un altre punt important a l’hora d’adquirir la mostra és la velocitat, o sigui, el 

nombre de partícules per segon. Una velocitat inferior a 90 partícules/s dóna un CV 
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menor que per sobre d’aquest valor i facilita la detecció d’aneuploïdies (Dressler 

1989). 

Un cop adquirida la mostra s’analitza i es calcula l’índex de DNA, que ve donat per 

la relació entre el pic G0−G1 de la població problema partit pel pic G0−G1 de la 

població control. Si la divisió dóna 1 ens trobem davant d’un tumor diploide, si 

dóna per sobre d’1 llavors és un tumor aneuploide, si dóna 1,5 serà triploide, si 

dóna 2 serà tetraploide. Finalment, si hi ha més d’una població se’n diu 

multiploide. Aquest valor prové del sistema informàtic com també, el percentatge 

de cèl·lules que es troben en la fase G0−G1, el percentatge que estan en fase S i en 

fase G2−M. 

Un dels problemes que poden passar és que el pic G0−G1 de la població problema 

coincideixi amb el pic G2−M de la població control i en analitzar la mostra es 

produeixi una sobrevaloració d’aquests pics tot i que hi hagi algun model 

matemàtic que ho pugui minimitzar. 

 

 

2.4.3.3 Control intern 

 

Com que no es pot controlar visualment de quin tipus de cèl·lules es tracta quan 

passen pel citòmetre i com que la quantificació del DNA és relativa, ens cal un 

control intern que serà la població diploide no tumoral que hi ha en el teixit 

tumoral. Normalment són les cèl·lules epitelials, de teixit connectiu o endotelials i 

el pic que formen es troba en el canal 200. Els pics que estan a la dreta d’aquest 

canal seran la representació de la població tumoral aneuploide, si no hi ha més pics 

és que la població tumoral és diploide. En casos rars ens podem trobar pics per sota 

del canal diploide. A l’estudi realitzat, no se n’ha trobat cap. 
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2.4.3.4 Coeficient de variació 

 

Com ja se sap, el coeficient de variació (CV) és el resultat de dividir la desviació 

estàndard per la mitjana. Amb el citòmetre de flux utilitzat s’obtenen dos CV, el 

primer en el qual es relaciona la desviació estàndard partit per la mitjana del pic. En 

el segon mètode es divideix la desviació estàndard per la mitjana obtinguda a la 

meitat de l’alçada del pic, aquest dóna CV més petits. 

 

 

2.4.3.5 Linealitat del sistema 

 

Quan es fa una anàlisi d’un histograma es parteix de la base que G2−M té el doble 

del contingut de DNA que la fase G0−G1; el que passa és que G2−M té el DNA més 

condensat i pot donar un valor més petit. Normalment es considera que hi ha una 

bona linealitat quan el valor està entre l’interval d’1,95 a 2,05. 

 

 

2.4.4 CMF: Fase S 

 

La fase S ens informa de l’activitat proliferativa de les cèl·lules de la mostra que se 

sotmet a anàlisi. 

Normalment, a les poblacions diploides el tant per cent de cèl·lules en fase S és 

molt reduïda i la gran majoria està concentrada a la regió G0−G1. Quan hi ha una 

població aneuploide aquesta es comporta de manera diferent: es pot trobar que hi 

hagi un pic G0−G1 més reduït i la zona de la fase S sigui bastant ampla i llarga. A 

més com més anormal sigui la població aneuploide més fase S pot tenir. 

Per saber el percentatge de fase S s’han de definir dos pics corresponents a G0−G1 i 

el de G2−M i s’obté una estimació de les tres fases. Per obtenir aquests resultats es 
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fan servir uns mètodes matemàtics interns del mateix programa informàtic Cellfit. 

L’emprat per analitzar els tumors sòlids d’aquest treball d’investigació és l’RFIT, 

però n’hi ha d’altres que es descriuran seguidament. 

∗RFIT (rectangle fit): calcula la fase S d’un rectangle i suma el nombre de 

partícules que estan dins del rectangle determinant així, el nombre de partícules en 

fase S. Estima el coeficient de variació CV mitjançant l’amplada del pic en el punt 

d’inflexió (representa el 60% de l’amplada del pic). Així, permet determinar un 

percentatge del CV fiable quan dos pics G0−G1 estan imbricats a la base. No es pot 

fer servir aquest model en poblacions imbricades quan totes dues poblacions estan 

fent el cicle però sí, en poblacions on la primera té menys del 2% de cèl·lules 

proliferant. 

També és recomanable aquest model en poblacions on la fase S és plana i uniforme 

i no supera el 20%. No es fa servir en els casos de poblacions hipodiploides. 

∗SFIT: el model és igual que l’anterior però es fa servir una equació de segon grau, 

la qual permet calcular millor que el model anterior el percentatge CV de la fase 

G0−G1 de les cèl·lules estàtiques quan és més petit del 6%. 

En els casos que aquest percentatge sigui superior, pot sobreestimar la fase G0−G1 i 

la fase S i subestimar la fase G2−M. S’utilitza aquest model en poblacions on 

encara que els pics de G0−G1 estiguin imbricats la primera tingui menys del 2% de 

cèl·lules activades. No és adient per a poblacions hipodiploides. 

Quan a les poblacions es produeix soroll de fons i no es pot eliminar, aquests dos 

models no són els més adients per fer l’anàlisi. 

∗SBR (sum of brodened rectangles): aquest model utilitza uns càlculs complexos i 

repetitius (s’utilitzen integrals). Estima el percentatge del CV inicial i genera el 

percentatge CV final dins de l’interval més freqüent. Ve donada per la corba de 

Gauss ajustada al pic G0−G1. Aquests càlculs proporcionen unes corbes de Gauss a 

G0−G1, i a G2−M i un conjunt de corbes de Gauss molt juntes donen com a resultat 

el rectangle que defineix la fase S. 

El model SBR condiciona que les cèl·lules estiguin distribuïdes a les tres fases; si la 
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fase G2−M o la S no tenen pràcticament cèl·lules pot donar un resultat erroni i per 

això no és recomanable en poblacions sincronitzades ni poblacions hipodiploides. 

És el més recomanable quan la fase S té una distribució complexa, formada per 

diversos pics. 

∗POLY (polynomial): és l’únic model que pot analitzar dues poblacions imbricades. 

Defineix una distribució paramètrica no lineal de les dades obtingudes pel 

citòmetre.  

Els càlculs que fa aquest model depenen del nombre de pics que es marquin, 

després d’eliminar el soroll de fons i seleccionar els graus del polinomi. D’acord 

amb la distribució de la fase S es defineixen els graus; així, es tria el grau 0 quan la 

fase S és plana i uniforme, el grau 1 quan la fase S comença recta i després 

augmenta o disminueix i el grau 2 quan la fase S és suaument corbada. 

Aquest model va bé per analitzar poblacions hipodiploides, però no es recomana 

quan les poblacions estan sincronitzades ja que encara que els pics de G0−G1 

estiguin imbricats els pics de G2−M no ho poden estar. 

∗MANL (manual): aquest model calcula la desviació estàndard (SD) d’una regió i 

després a partir de l’SD es calcula el percentatge CV. Aquest model es pot utilitzar 

per calcular l’estadística estàndard d’un histograma, calcula la mitjana la moda i el 

CV per a cada regió definida, però no analitza el cicle cel·lular. 

 

 

2.4.5 CMF: avaluació multiparamètrica 

 

Una de les característiques interessants del citòmetre és la de poder mesurar i avaluar 

moltes variables a la vegada: com és, la forma i la mida de la cèl·lula, granularitat del 

citoplasma, diferents pigments (hemoglobina, lipofucsina), proteïnes que emeten 

fluorescència i també contingut de DNA, RNA (de cadena senzilla i doble); tot això 

des d’un punt de vista estructural, però també pot valorar aspectes funcionals com és 

ara la permeabilitat de la membrana, els receptors de superficie, l’activitat enzimàtica, 
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la síntesi de DNA, entre altres. 

En el laboratori d’anatomia patològica s’utilitza normalment per quantificar el 

contingut de DNA i estudiar diferents antígens tant de superficie com nuclears. 

D’aquesta manera poden ajudar a fer una valoració aproximada de com es comporta el 

tumor. 

 

 

2.4.6 CMF: en els tumors sòlids 

 

La citometria és una tècnica que es va començar a utilitzar fa una trentena d’anys. 

En el camp de la patologia s’utilitza com a factor pronòstic en determinades 

neoplàsies i com a complement del diagnòstic histològic en altres. S’ha vist que el 

fet que el tumor sigui aneuploide o tingui una fase S elevada no implica 

necessàriament que sigui més agressiu que un que sigui diploide i amb una fase S 

baixa. 

Gràcies a les tècniques actuals la citometria es pot aplicar a material parafinat, i es 

poden fer estudis retrospectius; també s’aplica en material de punció, de biòpsies i 

d’aspiracions de medul·la òssia. 

En els neuroblastomes i carcinomes de cap i coll l’aneuploïdia és un signe de 

resposta al tractament i, per tant, de bon pronòstic (Look 1984; Ensley 1989). 

Estudis recents realitzats per Adel K el-Naggar i col·l. amb un grup de malalts que 

tenien diferents graus de carcinoma de cap i coll, utilitzant diverses tècniques, com 

la citometria de flux per mesurar el contingut de DNA, van veure que l’índex de 

DNA estava relacionat amb la diferenciació histològica i amb l’estadi de la malaltia 

(el-Naggar 1996). En els neuroblastomes s’observa que els tumors diploides són 

més agressius que els tumors aneuploides. 

En el càncer de mama, el grau cel·lular tumoral proporciona informació 

complementària a l’estadi (Henson 1991), segons un estudi epidemiològic fet als 

EUA amb 20.000 malaltes, i s’estableix un índex pronòstic de supervivència al cap 
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de 5 anys. Té més importància, sobretot, en els tumors en estadis I i II on hi ha més 

supervivència, i se situa entre el 75% i el 99%. El 41% dels carcinomes ductals són 

aneuploides (Killen 1991). Si a la ploïdia s’hi afegeix la fracció proliferativa té una 

importància pronòstica superior (Frierson 1991). 

En el carcinoma d’ovari, Friedlanden i Dembo (Friedlanden 1991) van trobar amb 

el seu estudi, que la supervivència mitjana dels tumors diploides supera els 5 anys i 

que els aneuploides que representen el 90% dels casos, no arriben a l’any. També 

Kallioniemi i col·l. (Kallioniemi 1988) aplicant la ploïdia i la fase S conjuntament 

van demostrar la seva influència en la supervivència tant en tumors localitzats com 

en els avançats. 

J. Lage i col·l l’any 1992 amb una mostra representativa dels principals tumors 

d’ovari amb material fresc de tumors benignes, borderline (al límit de la malignitat) 

i malignes, van observar que la majoria de tumors benignes eren diploides i estaven 

associats al tipus histològic i a la mida del tumor. Tots els borderlines eren 

diploides i dels aneuploides un percentatge elevat eren aneuploides i van veure que 

estaven relacionats amb el tipus histològic, el grau i l’estadi FIGO. Tant el grau de 

diferenciació com l’estadi es consideren factors pronòstics i conclouen que el DNA 

pot donar una informació addicional del pronòstic tumoral (Lage 1992). 

En els carcinomes colorectals Witzig i col·l (Witzig 1991), demostraren que 

pacients amb tumors diploides i fase S petita tenien una supervivència del 74% al 

cap de 5 anys, però si eren aneuploides o tenien la fase S augmentada la 

supervivència baixava al 54%. En els cas dels pacients que es troben a l’estadi C, el 

DNA i la fase S donen una informació predictiva davant de la resposta del tumor a 

la quimioteràpia (Benson III 1992). En altres estudis s’ha vist que la colitis 

ulcerosa, si té un índex de DNA aneuploide, té més possibilitat d’esdevenir 

maligne. També s’ha trobat heterogeneïtat intratumoral dins de la mateixa mostra 

(Fischbach 1990; Levine DS 1991). 

En el càncer gàstric, la ploïdia s’ha utilitzat com un factor pronòstic del carcinoma 

d’estómac. L’aneuploïdia s’associa a una major malignitat que la diploïdia, sobretot 



2. BASES DE LA TESI -55-

quan el carcinoma es troba a les primeres fases. Ara bé, s’ha demostrat també que 

la fase S té un valor pronòstic més important (Yonemura 1988; Yonemura 1990). 

Estudis comparatius entre el contingut de DNA del tumor primari i les seves 

metàstasis realitzats per Umehara i col·l van veure que en un 79% dels casos hi 

havia concordança. Arends i col·l. van arribar a la mateixa conclusió (Arends1987; 

Umehara 1992). 

En el tumor de cèl·lules clares de ronyó, la diferenciació entre tumor benigne de 

cèl·lula clara i carcinoma de ronyó no està del tot resolt i la mida és una dada 

essencial per al diagnòstic anatomopatològic. Així, els tumors de fins a 3 cm es 

consideren adenomes. Banner i col·l. en un estudi van trobar que els tumors menors 

de 3 cm es comportaven com a diploides i que un 45% dels carcinomes de ronyó 

eren aneuploides amb una mida superior a 5 cm.. Van concloure que la ploïdia era 

un factor pronòstic i es relacionava amb la mida, l’estadi i el grau nuclear 

(Ljungberg 1986; Banner 1991). 

Referent a la bufeta, una de les utilitats de la citometria és poder estratificar els 

tumors segons els contingut de DNA. Així, els tumors de grau 1 presenten en 

general el DNA diploide (Gustafson 1985; Norming 1989), els de grau 3 són 

aneuploides (Tribukait 1987), els de grau 2 (Ta, T1 i TIS) són un grup heterogeni 

amb un percentatge de tumors diploides semblants als aneuploides. Finalment, els 

tumors que envaeixen el nucli (T2-T4) el paper del DNA no és concloent (Hug 

1992). 

En el càncer de cèrvix s’ha trobat que la citometria és útil com a factor pronòstic 

quan s’analitza el contingut de DNA nuclear i a partir d’aquí hi ha la possibilitat 

d’un tractament, però els resultats encara no són definitius (Jacobsen 1988). 

Pel que fa a la tiroide, l’any 90 Hruban i col·l. (Hruban 1990), en estudis que van 

fer a una població d’homes més grans de 50 anys que tenien neoplàsies fol·liculars 

de tiroide van trobar que el DNA per citometria de flux era limitant a l’hora de 

valorar les neoplàsies fol·liculars benignes respecte de les malignes. 

L’anàlisi del contingut de DNA en els carcinomes de pròstata fent servir la CMF i 
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CMI s’ha avaluat com un factor pronòstic important de la malaltia. L’estudi d’uns 

vint anys de duració ha demostrat que generalment hi ha una relació entre el 

contingut de DNA i l’increment del grau i de l’estadi clínic. 

La identificació de la població amb un DNA aneuploide és difícil, sobretot a les 

poblacions tetraploides (4C). Tumors amb l’índex de DNA entre 1,9 i 2,1 es 

consideren tetraploides després de fer les correccions necessàries. Diversos estudis 

han indicat que els tumors amb DNA tetraploide poden tenir diferències en la 

progressió o la supervivència si es comparan amb els tumors diploides en estadis 

avançats de la malaltia (Montgomery 1990; Zinche 1992). 

El DNA diploide està estretament associat amb un bon resultat, a diferència de 

l’aneuploide, independentment de l’estadi o de la teràpia. Els malalts que tenen un 

estadi D1 o D2 tractats amb teràpia antiandrogènica, quan són diploides continuen 

tenint més bona resposta en relació a la teràpia, amb més supervivència, que els 

aneuploides (Zinche 1992). En malalts que es troben a l’estadi C també reaccionen 

bé (Lee 1988; Nativ 1989). Els que es troben a l’estadi A i B tenen una certa 

variabilitat (Ritchie 1988; Mohler 1992). La ploïdia dóna una informació útil en 

pacients amb tumors de grau intermedi (Lee 1988). També s’han fet uns estudis 

preliminars on s’ha vist que els tumors diploides responen millor a la teràpia. 

Forsslund i col·l. (Forsslund 1992) observen que els tumors que eren diploides 

tenien una supervivència mitjana superior a 10 anys, mentre que els aneuploides 

tenien una supervivència inferior a 3 anys. La fase S en aquests tumors no està prou 

estudiada i de moment no té un valor pronòstic (Visakorpi 1991). 

 

 

2.4.7 CMF: en el càncer de pulmó 

 

Atès que el càncer de pulmó és molt heterogeni cal conèixer més coses sobre la seva 

morfologia per després intentar donar al malalt una teràpia adient; per això cal trobar 

factors pronòstics per poder identificar els malalts amb un pronòstic pitjor (capacitat de 
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contraure metàstasi locals i a distància). 

Molts autors han investigat la relació entre l’índex de DNA i la progressió del tumor, 

però les conclusions han estat contradictòries (Volm 1985; Charp 1992; Granone 

1993). La majoria de treballs realitzats s’han fet amb material d’arxiu i també s’hi 

han inclòs tots els tipus histològics, d’altres només n’han estudiat un (carcinoma 

escatós) (Isobe 1990; Filderman 1992; Kawai 1994). 

El percentatge de tumors aneuploides que es troben a les diferents sèries és variable i 

en general s’ha observat que quan les mostres són de teixit fresc surten més casos 

aneuploides i es manté quan es poden obtenir més mostres per cas (Zimmerman 

1987). D’altra banda sembla que hi ha un augment de tumors aneuploides a mesura 

que la malaltia avança, cosa semblant al que passa en altres tipus de càncer (Volm 

1988b; Sahin 1990). 

En molts dels treballs realitzats l’aneuploïdia es traduïa amb un escurçament de la 

supervivència del malalt al cap de 5 anys. També en valorar la fase S, s’observa que un 

augment d’aquesta dóna com a resultat una supervivència global reduïda (Volm 

1988a; Rice 1993). 

Si ens fixem amb els tipus histològics més freqüents (adenocarcinoma i carcinoma 

escatós) s’ha trobat una relació entre la ploïdia i el pronòstic en els carcinomes 

escatosos però no en els adenocarcinomes (Sahin 1990; Isobe 1990; Rice 1993). 

Un altre punt interessant dels treballs realitzats sobre el càncer de pulmó és la 

heterogeneïtat: tothom està d’acord en la gran heterogeneïtat d’aquests tumors, que 

presenten un percentatge elevat (70%−80%) i més d’una població aneuploide (Teodori 

1983; Sara 1991). 
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3 Objectius de la tesi 
 

I. Determinar mitjançant tècniques de citometria de flux (CMF) l’índex de DNA, 

la fase S i el percentatge de cèl·lules PCNA positives en CPNCP, tant en els 

tumors primaris com en les seves metàstasis ganglionars. 

II. Determinar el grau d’heterogeneïtat de l’índex de DNA, de la fase S i de 

l’expressió de PCNA en els CPNCP estudiats. 

III. Investigar si existeix un patró o patrons d’índexs de DNA i/o de fase S i/o de 

percentatge de PCNA relacionables amb el fenomen metastàtic. 

IV. Determinar l’expressió de l’antigen de proliferació cel·lular PCNA a les 

diferents fases del cicle cel·lular i avaluar si hi ha alguna relació estadística amb 

altres paràmetres estudiats. 

V. Quantificar per mitja de tècniques d’immunohistoquímica el grau d’expressió de 

marcadors de proliferació cel·lular (PCNA, Ki-67), així com els reguladors 

negatius (p53) i de ciclines (ciclina D i E). 

VI. Avaluar les possibles relacions entre les variables següents: 

a) Clíniques: edat, estadi i supervivència. 

b) Anatomopatològiques: tipus histològic, grau de diferenciació, nombre de 

mitosis. 
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c) Variables de CMF: índex de DNA, fase S i PCNA. 

d) Variables immunohistoquímiques: PCNA, Ki-67, p53, ciclina D1 i E. 

VII. Analitzar estadísticament les variables que puguin ser valorades com a 

factor pronòstic independent. 
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4. Material i mètodes 
 

4.1 Mostra poblacional de l’estudi 
 

Els malalts amb CPNCP estudiats han estat recollits prospectivament entre els anys 

1993 i 1997, ambdós inclosos. Els malalts van ser diagnosticats al Servei 

d’Anatomia Patològica, tractats i controlats en visites successives a les unitats 

d’Oncologia Mèdica i Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari Germans Trias i 

Pujol (HUGTiP) de Badalona. 

Dels 99 malalts, 89 van ser homes i només se’n van comptabilitzar 10 dones. 

L’edat mitjana global per a tota la sèrie és de 62,62 ± 12,22 anys, sent la de les 

dones de 63,9 ± 13,33 anys i de 60,65 ± 11,19 anys, la dels homes. Per estadis la 

distribució és la següent: estadi I, 34 casos; estadi II, 16 casos; estadi IIIA, 49 

casos. 

 

 

4.2 Tipus de dades recollides 
 

A cada malalt se li va donar un número de codi i posteriorment es va dissenyar un 

protocol per a la recopilació de les dades. El protocol consta de quatre parts 

independents, que van ser executades per separat per garantir l’objectivitat en la 

recollida de les variables: dades clíniques, anatomopatològiques, 

immunohistoquímiques i de citometria de flux. 

 

 

4.2.1 Recollida de mostres 

 

Les dades anatomopatològiques, immunohistoquímiques i de citometria de flux 

s’obtingueren de les anàlisis dels especímens de recessions quirúrgiques remeses al 
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laboratori durant la intervenció dels malalts. 

Les peces de lobectomia o pneumonectomia foren analitzades macroscòpicament i 

es va posar una atenció especial en la identificació del tumor primari i, 

eventualment, en les seves metàstasis ganglionars. Del tumor primari s’agafaren 

mostres de diferents zones, i sempre es van evitar les que tenien canvis 

degeneratius secundaris com ara l’hemorràgia i la necrosi. Es va procurar que el 

nombre de mostres fos proporcional a la mida del tumor. Així, d’un tumor de 2 cm 

se n’agafava una mostra; d’un tumor de 3 cm, dues mostres, i així successivament. 

Al mateix temps s’examinaven macroscòpicament els ganglis hilars i també els 

remesos separadament pels cirurgians toràcics, i se seleccionaven les mostres 

d’aquells que tenien un aspecte macroscòpic sospitós. Igualment que per al tumor 

primari, es va procurar que el nombre de mostres seleccionades fóra proporcional a 

la massa tumoral total. 

Cada una de les mostres fou dividida en dues parts: una per a CMF i l’altra per a 

l’estudi histològic rutinari. Les mostres destinades a CMF foren congelades 

ràpidament en vapors de nitrogen líquid i emmagatzemades en un congelador de 80 

graus sota zero, fins a una anàlisi posterior. Les mostres destinades a l’estudi 

histològic van ser fixades en formol, incloses en parafina i tenyides amb 

hematoxilina i eosina (HE) amb la finalitat de confirmar l’existència de neoplàsia 

en cada una de les mostres, així com analitzar les variables anatomopatològiques 

incloses a l’estudi. 

 

 

4.2.2 Dades clíniques 

 

Les dades es recolliren de les històries clíniques. Es van consignar les dades 

següents per a cada malalt: 

1. Edat i sexe. 

2. Data d’inici del tractament.  
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3. Data de la intervenció quirúrgica. 

4. Recidiva. Si s’ha produït o no. 

5. Data de la recidiva de la neoplàsia. 

6. Defunció. Si s’ha produït o no. 

7. Data de l’última revisió o defunció. 

S’hi han inclòs els cinc últims paràmetres per poder calcular per a cada malalt el 

temps lliure de malaltia i la supervivència. El període de temps transcorregut entre 

l’inici del tractament i la data de la recidiva o la de l’última revisió, en cas que el 

tumor no hagi recorregut, correspon al temps lliure de malaltia. La supervivència 

s’ha calculat pel temps transcorregut entre la data del tractament i la de la darrera 

revisió o la defunció, en cas que s’hagi produït. 

També es van consignar totes les dades per poder assignar a cada malalt el seu 

corresponent TNM. 

1. Mida del tumor. Aquesta dada es va obtenir de les revisions dels informes 

realitzats al Servei d’Anatomia Patològica. 

2. Nombre de ganglis hilars metastatitzats. També recollits de l’informe del 

Servei d’Anatomia Patològica. 

3. Nombre de ganglis no hilars. Són els corresponents a la categoria N2 de la 

TNM. També va ser confirmada a l’informe del Servei d’Anatomia 

Patològica. 

4. Estadi clínic. Un cop recollits els valors de la TNM es va calcular l’estadi per 

a cada malalt seguint els criteris de Mountain (Mountain 1987). 

 

 

4.2.3 Dades anatomopatològiques 

 

Les variables analitzades foren les següents. 

1. Tipus histològic. S’ha fet servir la classificació de l’Organització Mundial de 

la Salut editada l’any 1982 (OMS 1982). 



4. MATERIAL I MÈTODES 

 

-63-

2. Grau de diferenciació. També s’han seguit els criteris de l’Organització 

Mundial de la Salut. 

3. Nombre de mitosis. 

 

 

4.2.4 Dades immuhistoquímiques 

 

1. Antígens de proliferació. S’ha valorat l’expressió dels anticossos de 

proliferació: Ki-67 i PCNA. 

∗ Índex de Ki-67. Correspon al percentatge de cèl·lules amb immunoreacció 

nuclear, calculat mitjançant el recompte total de 200 cèl·lules neoplàstiques. 

∗ Índex de PCNA. S’ha calculat de la mateixa manera que per al Ki-67. 

2. Ciclines. Per a les ciclines D1 i E s’ha fet una valoració semiquantitativa, 

tenint en compte la intensitat de la immunotinció i la seva extensió. La 

intensitat s’ha valorat d’1 a 6 (correspon a dèbil, 1-2; moderat, 3-4 i fort, 5-6), 

igualment s’ha fet per a l’extensió d’1 a 6 (focal 1-2 parcial 3-4 i 

generalitzada 5-6). En el protocol es va consignar la suma aritmètica de totes 

dues valoracions (intensitat i extensió). 

3. Proteïna p53. També s’ha valorat de forma idèntica a les ciclines, fent 

servir la suma de la intensitat i de l’extensió. 

 

 

4.2.5 Dades obtingudes per citometria de flux 

 

4.2.5.1 Dades de l’anàlisi de la quantificació del DNA 

 

Mitjançant la quantificació de DNA per CMF i emprant la tècnica de Vindeløv, 

s’han recollit per a cada mostra les dades següents: l’índex de DNA, el coeficient 

de variació i el percentatge de cèl·lules que es troben en fase S. 
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L’índex de DNA s’obté de la divisió del pic modal de la fase G0−G1 de la població 

problema, pel pic modal de la fase G0−G1 de la població control. 

El coeficient de variació s’obté del pic G0−G1 tant de la població diploide com de la 

població aneuploide. 

El percentatge de cèl·lules que es troben en fase S s’obté relacionant el nombre de 

cèl·lules en fase S dividit pel total de cèl·lules comptabilitzades i multiplicant el 

resultat per cent. 

Així, per a cada mostra es disposa de l’índex de DNA i del percentatge de cèl·lules 

en fase S ja sigui del tumor primari o de les seves metàstasis ganglionars. 

Posteriorment, amb la finalitat d’avaluar l’heterogeneïtat entre les diferents mostres 

del tumor primari i la de les mostres ganglionars, s’obtingué el CV a partir de la 

fórmula següent: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.2 Dades de l’estudi biparamètric PCNA/DNA. 

 

Emprant una anàlisi biparamètrica (DNA+PCNA) de cada una de les mostres s’ha 

comptabilitzat el percentatge de cèl·lules PCNA positives per a cada una de les 

fases del cicle cel·lular. Així, en la mesura que els quadres biparamètrics ho 

permetien, es va quantificar el percentatge de cèl·lules PCNA positives en les fases 

G0−G1, S i G2−M tant de les poblacions diploides com de les aneuploides per a 

cada mostra tumoral.  

Amb la finalitat d’avaluar l’heterogeneïtat de l’expressió del PCNA entre les 

diferents mostres de cada tumor, es va calcular el CV per a cada fase del cicle 

 

CV = DS/MITJANA 
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(G0−G1, S i G2−M), tant per a poblacions diploides com aneuploides. 

 

 

4.3 Mètodes 
 

4.3.1 Mètodes d’immunohistoquímica 

 

4.3.1.1 Anticossos 

 

4.3.1.1.1. Anticòs antiPCNA (PC10) 

 

S’ha utilitzat un anticòs monoclonal, obtingut en el ratolí, que reconeix l’antigen 

nuclear de proliferació cel·lular PCNA-PC10 (Dako, Dinamarca). Es tracta d’una 

IgG2a altament específica que reconeix una proteïna de localització nuclear amb un 

pes molecular de 36 kd, les concentracions màximes d’aquesta proteïna es poden 

veure a la fase S i G2−M del cicle cel·lular. Aquesta proteïna actua com a auxiliar 

de la DNA-polimerasa-δ. L’antiPCNA (PC10) és susceptible de ser utilitzat en 

teixit parafinat, a diferència dels altres antiPCNA, i resulta adient la tècnica de 

l’avidina-biotina per al seu revelat. 

 

 

4.3.1.1.2 Anticòs antiKi-67 (MM1) 

 

L’anticòs monoclonal utilitzat per quantificar l’antigen de proliferació Ki-67, és 

una IgG, subclasse IgG1, clon MM1 (Novocastra, Regne Unit). A diferència dels 

anteriors antiKi-67, que només eren útils en teixit fresc o congelat, el Ki-67 (MM1) 

és susceptible de ser utilitzat en parafina. 

Aquest anticòs és útil per establir la fracció de creixement d’un tumor, ja que el Ki-

67 s’expressa a les fases actives del cicle cel·lular. 
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4.3.1.1.3. Anticòs anti-p53 (DO-7) 

 

L’anti-p53 és un anticòs monoclonal obtingut del ratolí, pertany a la subclasse 

IgG1, clon DO7 (Novocastra, Regne Unit). 

Aquest anticòs reconeix tant les formes mutants de p53 com les salvatges, i és útil 

en teixit fixat en formol i inclòs en parafina. 

 

 

4.3.1.1.4. Anticòs anticiclina D1 

 

És un anticòs monoclonal de ratolí, es tracta d’una IgG, subclasse IgG2a, clon DCS-

6 (Novocastra, Regne Unit). 

Funciona bé tant en material congelat com parafinat. La immunoreacció es detecta 

normalment a escala nuclear, però pot ser que també expressi en el citoplasma 

sobretot en material fixat en formol. S’obté un funcionament adient en teixit 

parafinat, si prèviament el teixit ha estat sotmès a tècniques de recuperació 

antigènica. 

La ciclina D1 pertany a una família de proteïnes en què la seva funció principal en 

el cicle és la regulació del cicle cel·lular formant complexos binaris amb les cinases 

dependents de ciclines (CDK). 

 

 

4.3.1.1.5. Anticòs anticiclina E 

 

L’anticòs monoclonal de la ciclina E, clon 13A3 (Novocastra, Regne Unit) també 

s’obté del ratolí i pertany a la família de les IgG, subclasse IgG2a kappa. 

La ciclina E és una proteïna relacionada amb les proteïnes encarregades del control 
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de la progressió del cicle cel·lular en els organismes eucariotes. Es va identificar 

com una proteïna que junt amb la família de les ciclines D participaria en el control 

de la fase G1, i té un paper semblant tant en llevats com en els organismes 

superiors. 

 

 

4.3.1.2 Controls 

 

4.3.1.2.1. Control de PCNA (PC10) i Ki-67 

 

Com a control positiu s’enfrontà tant l’anticòs PCNA-PC10 com el Ki-67 a talls de 

teixit de ganglis limfàtics amb abundants fol·licles limfoides que presentaven 

centres germinals actius. Els controls es van processar en bateria juntament amb la 

resta de les mostres. 

 

 

4.3.1.2.2. Control de P53 (DO-7) 

 

S’ha fet servir com a control positiu teixit d’un adenocarcinoma de colon amb 

positivitat provada per a la p53 (DO-7) en els nuclis neoplàstics. Els controls es van 

processar paral·lelament amb els casos problema. 

 

 

4.3.1.2.3. Control de ciclina D1 

 

Com a control positiu s’ha utilitzat teixit de carcinoma de mama que mostrarà una 

sobreexpressió de la ciclina D1 en els nuclis neoplàstics. Els controls es van 

processar juntament amb les mostres problema. 
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4.3.1.2.4. Control de ciclina E 

 

S’ha emprat com a control positiu teixit de decídua normal obtinguda de mostres 

placentàries i s’ha observat una immunoreacció positiva en els nuclis. Igualment 

que en els altres controls es van processar junt amb les mostres problema. 

 

 

4.3.2 Tècnica d’immunohistoquímica 

 

La tècnica utilitzada és comuna per a tots els anticossos i varia únicament l’anticòs 

primari i la seva concentració (apartat e). 

a)  Es parteix de talls parafinats de 5 µ d’espessor sobre portes tractats amb 

gelatina. Primer es fan tres canvis de 5 minuts cada un amb xilè per treure la 

parafina. 

b)  S’hidraten els talls amb una bateria d´alcohols de concentracions decreixents 

(alcohol absolut, de 96%, de 70%, de 50% i de 35%) fins a arribar a l’aigua 

destil·lada; a cada pas es deixen 3 minuts. 

c)  Incubació amb tampó citrat 1 M durant 10 minuts a l’autoclau a 120 graus de 

temperatura i a 1 atmosfera de pressió. 

d)  Els portes s’assequen pel voltant de la mostra i s’incuben en sèrum durant 20 

o 30 minuts, per eliminar-ne el tampó citrat. 

e)  Es decanta l’excés de sèrum i segons de l’antigen que es vulgui investigar, 

s’utilitzen els següents anticossos primaris a les concentracions indicades 

seguidament: 

∗ 40 λ d’anticòs primari antiPCNA/PC10 a una concentració 1:30. 

∗ 40 λ d’anticòs primari antiKi-67-MM1 a concentració 1:50. 

∗ 40 λ d’anticòs primari antip53-DO7 a una concentració 1:30. 

∗ 40 λ d’anticòs primari anticiclina D1 a una concentració 1:10. 
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∗ 40 λ d’anticòs primari anticiclina E a una concentració 1:40. 

El temps d’incubació és el mateix per a tots, i l’operació es realitza durant 

tota la nit. 

f)  Es renten tres vegades amb PBS durant 5 minuts. 

g)  Es tornen a assecar els portes pel voltant de la mostra i s’incuben afegint-hi 

40 λ d’anticòs secundari, durant 30 minuts. 

h)  Rentat de les mostres amb PBS i incubació en peròxid d’hidrogen al 6% en 

PBS. 

i)  Es tornen a rentar les mostres tres vegades amb PBS durant 5 minuts. A 

continuació s’incuba posteriorment amb el complex terciari ABC (Avidin-

Biotin-Complex) durant 50 minuts. 

j)  Es renten tres vegades amb PBS durant 5 minuts cada cop. 

k)  Incubació amb tritó X-100 al 0,5% en PBS només 30 segons. 

l)  Incubació de les seccions en DAB (diaminobenzidina) durant uns 5 minuts i 

controlant quan vira el color de la preparació. 

m)  Rentat amb aigua destil·lada durant 5 minuts, un cop. 

n)  Tinció amb hematoxilina de Harris un minut. 

o)  Finalment, deshidratació amb alcohols de concentracions ascendents (unes 

deu immersions a cada pas) i l’última en xilol durant tres minuts. 

Totes les preparacions es munten amb un cobreobjectes amb un medi de muntatge 

adient (DPX). 

 

 

4.4 Mètodes per citometria de flux 
 

4.4.1 Quantificació del DNA 

 

Una vegada arribada la mostra del quiròfan al departament, es va fer una selecció 

de la zona tumoral, es van escollir les mostres evitant les parts necròtiques i amb 



4. MATERIAL I MÈTODES 

 

-70-

molta hemorràgia, i una part del material es deixà per ser fixat en formol i inclòs en 

parafina i l’altra part d’aquest material fresc, després de fer unes petites seccions, es 

va criopreservar amb nitrogen líquid durant una mitja hora i posteriorment va ser 

emmagatzemat en el congelador a -80 °C. 

Per seleccionar el material es tenia en compte la mida del tumor i si hi havia 

afectats els ganglis hiliars i els mediastínics. Normalment s’han pogut recollir entre 

2 i 5 mostres de tumor primari per cas. 

 

 

4.4.2 Tècnica de quantificació del DNA 

 

La tècnica utilitzada per mesurar el contingut de DNA de cada mostra i poder 

analitzar i quantificar les diferents fases del cicle cel·lular és la que va posar a punt 

Lars Vindeløv (Vindeløv 1983). És una tècnica senzilla, ràpida i representativa del 

cicle cel·lular per a un ampli espectre de teixits tumorals. El mètode està basat en 

l’acció d’un detergent que trenca les membranes cel·lulars i deixa els nuclis en una 

suspensió; posteriorment podran ser marcats amb un fluorocrom. 

Les solucions emprades són les següents: 

1. Solució stock formada per 2.000 mg de citrat trisòdic, 2H2O (3,4 mM), 2.000 

µl de Nonidet P40 (0,1% v/v), 1.044 mg de tetrahidroclorit d’espermina (1,5 

mM) i 121 mg de tris-hidroximetil-aminometa (0,5 mM), tot dissolt amb 

aigua destil·lada fins a arribar a un volum de 2.000 ml. El pH s’ajusta a 7,6. 

Aquesta solució s’utilitza com a base per preparar les solucions per marcar el 

contingut de DNA. 

2. Solució A: formada per 15 mg de tripsina dissolta en 500 ml de solució stock i 

ajustada a pH 7,6. 

3. Solució B: formada per 250 mg d’inhibidor de la Tripsina més 50 mg de 

ribonucleasa A tot dissolt en 500 ml de solució stock i ajustat el pH a 7,6. 

4. Solució C: formada per 208 mg d’iodur de propidi (IP) més 580 mg de 
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tetrahidroclorit d’espermina dissolt tot en 500 ml de solució stock i ajustat el 

pH a 7,6. Aquesta solució s’ha de protegir de la llum durant el seu ús i 

emmagatzematge. 

Tot seguit descriurem la tècnica emprada. 

a)  Un cop arribada la mostra al laboratori es posa en un tub d’assaig i s’hi 

afegeix 1 cc de PBS (solució buffer salí) i es realitza una disgregació 

mecànica de la mostra, fent servir unes tisores. 

b)  A continuació s’hi afegeix 1,8 ml de solució A durant 10 minuts a 

temperatura ambient. Aquesta solució serveix per permeabilitzar la membrana 

cel·lular i alliberar el nucli.  

c)  Després, afegir 1,5 ml de solució B, sense decantar, durant 10 minuts a 

temperatura ambient. Aquesta solució elimina les restes d’RNA de doble 

cadena que hi hagi a la suspensió i atura l’acció de la solució A. 

d)  Finalment, s’hi afegeix 1,5 ml de solució C incubant-ho tot durant 15 minuts a 

temperatura ambient i a les fosques. Amb aquesta última solució és marca el 

contingut de DNA de manera estequiomètrica, amb la qual cosa se’n 

possibilita la mesura. 

e)  Abans de poder passar la mostra pel citòmetre s’ha de filtrar; per això és 

necessari una malla de niló, de 50 µm de secció. La malla evita que passin 

agregats cel·lulars i fragments no digerits. 
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4.4.3 Detecció del PCNA/DNA 

 

4.4.3.1 Anticossos 

 

4.4.3.1.1 Anticòs antiPCNA(FITC) 

 

Per poder quantificar l’expressió de PCNA per citometria de flux s’utilitzen 

anticossos marcats amb fluorocroms. L’utilitzat en aquest estudi és l’anticòs 

monoclonal del ratolí conjugat amb el fluorocrom isocianat de fluoresceïna, PCNA-

FITC. És una proteïna de tipus IgG2a kappa (Dako, Dinamarca). 

 

 

4.4.3.2 Controls 

 

4.4.3.2.1. Control antiPCNA(FITC) 

 

El control per poder valorar la positivitat de les cèl·lules marcades és una IgG goat 

antimouse conjugada amb FITC (Dako, Dinamarca). Es va separar una mostra del 

tumor per utilitzar-la com a control i es va processar juntament amb les mostres 

problema. 

 

 

4.4.4 Tècnica per detectar PCNA/DNA 

 

La tècnica per poder detectar el contingut de PCNA en cada fase del cicle la van 

posar a punt Landberg & Roos (Landberg & Roos 1992) i ha donat molt bon 

resultat. És un procediment ràpid que es pot utilitzar amb un nombre de cèl·lules no 

massa elevat. Hi ha dos passos clau per marcar antígens nuclears: la solució 
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permeabilitzant i l’anticòs conjugat amb un fluorocrom. La solució permeabilitzant 

o també anomenada de lisi està composta per un 0,5% de tritó X-100, més un 1% 

de BSA, més 0,2 µg/ml d’EDTA tot dissolt en PBS. Amb aquesta solució es 

produeix una permeabilització cel·lular que permetrà posteriorment que pugui 

entrar l’anticòs en el nucli. 

a)  Partint també de material fresc suspès en PBS. El primer pas consisteix en una 

disgregació mecànica, per començar a separar les cèl·lules del teixit conjuntiu. 

b)  La suspensió es filtra amb una malla de niló de 50 µm de porus, per evitar que 

hi passin restes cel·lulars i agregats. 

c)  El material filtrat es diposita en un tub d’Eppendorf i es centrifuga durant 5 

minuts a 1.300 rpm. 

d)  Es decanta el sobrenedant i s’afegeix 250 µl de la solució de lisi en gel durant 

15 minuts.  

e)  Sense decantar, s’hi afegeix 500 µl de metanol al 100% durant 10 minuts a 

20°C sota zero. El metanol fixa les cèl·lules. 

f)  Finalment, es renta amb 750 µl de PBS i es centrifuga durant 5 minuts a 1.300 

rpm. Es decanta el sobrenedant i es repeteix aquest pas un altre cop. 

g)  Es decanta el sobrenedant i s’hi afegeix 10 µl d’anticòs primari (Dako, 

Dinamarca) PCNA marcat amb FITC (isocianat de fluoresceïna) sense diluir i 

a les fosques (per evitar la pèrdua d’intensitat) durant una hora a temperatura 

ambient. 

h)  Es renta amb 1.000 µl de PBS i es centrifuga durant 5 minuts a 1.300 rpm. 

Cal decantar el sobrenedant i repetir aquest pas un altre cop, així s’elimina 

l’anticòs que no s’hagi unit a l’antigen corresponent, evitant soroll de fons. 

i)  Per acabar s’hi afegeix iodur de propidi IP diluït 1:3 en PBS durant 15 minuts 

a les fosques i a temperatura ambient. Passat aquest període de temps la 

mostra es torna a filtrar amb una malla de niló de 50 µm i ja es pot adquirir i 

analitzar amb el citòmetre. 
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4.5 Citòmetre de flux 
 

Un cop ja es tenen les mostres preparades es passen pel citòmetre. El citòmetre és 

un FACScan de la casa Becton & Dickinson, que porta un làser d’argó amb una 

longitud d’ona de 488 nm. El sistema de refrigeració es realitza per aire. El sistema 

informàtic utilitzat està format per un ordinador i una impressora Hewlett Packard. 

L’ordinador fa servir el sistema operatiu Pascal 3.1, el programa CellFit per 

quantificar el contingut de DNA i el programa LYSYS II per analitzar el 

PCNA/DNA. 

 

 

4.5.1 Calibratge de l’aparell 

 

Abans d’adquirir cap mostra s’ha de calibrar l’aparell; per això la casa Becton & 

Dickinson subministra un control estàndard que són nuclis d’eritròcits de pollastre 

que es marquen amb iodur de propidi IP. Aquestes cèl·lules formen de manera 

espontània agregats cel·lulars de 2, 3 i fins i tot 4 cèl·lules; d’aquesta manera es pot 

comprovar la linealitat del sistema. Els valors obtinguts entre el quocient del punt 

mitjà del canal dels doblets i el de les cèl·lules individuals oscil·len entre 1,95 i 

2,05; són els valors recomanables que s’han d’obtenir en els casos problema, encara 

que després a la pràctica de vegades es pot tenir una linealitat inferior a 1,95. 

D’altra banda els coeficients obtinguts i acceptats van ser inferiors a 3,0 respecte 

del primer pic; a la pràctica també s’observa que hi ha valors inferiors a tres però 

també de superiors, els que passen de 7,0 no s’han considerat valorables en el 

conjunt de la mostra poblacional. 
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4.5.2 Adquisició de la mostra 

 

Cada cop que es tenia un grup de mostres per analitzar, primer es passava una 

mostra control per situar el primer pic de la població en el canal 200 (l’escala va de 

0 a 1.024); també s’ajustaven els fotodetectors (FL2) i el discriminador de doblets 

(FL2A, FL2W). També es van regular els paràmetres que donen la forma, mida i 

textura de les cèl·lules (FSC, SSC) per aconseguir observar tota la població cel·lular 

a estudi. Un cop ajustats tots els paràmetres es van comptabilitzar 10.000 cèl·lules 

per la població control i sense modificar els paràmetres 15.000 de la mostra 

neoplàstica. La velocitat d’adquisició sempre era per sota de 90 cel/s, per millorar 

el coeficient de variació. 

 

 

4.5.3 Anàlisi amb el programa CELLFIT 

 

Un cop la mostra ha estat adquirida i emmagatzemada s’analitza amb el programa 

informàtic CellFit. Aquest programa té cinc tipus de models matemàtics diferents 

per valorar els resultats. En aquest estudi, per les característiques de les mostres 

neoplàstiques, s’ha escollit el sistema RFIT (rectangle-fit), que està recomanat per a 

neoplàsies sòlides. Aquest tipus d’anàlisi fa un rectangle comprès entre el punt 

mitjà del pic de la fase G0−G1 i el punt mitjà del pic de la fase G2−M, que 

correspondria a l’amplada, i l’alçada seria el situat en el punt més alt del 50% de la 

fase S, l’interior d’aquest rectangle correspon al nombre de cèl·lules de la fase S. 

Un cop adquirida la mostra, s’analitza de manera ràpida i senzilla. Es marca el 

canal modal del pic G0−G1 de la població control, es fa el mateix per a la població 

problema i es defineix el pic modal de la fase G2−M d’aquesta última població. Un 

cop s’han definit aquests valors l’ordinador calcula els valors absoluts i relatius que 

resulten en cada fase del cicle, de manera estandarditzada. 
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Aquest programa permet identificar cada mostra, pel nom del pacient, pel número 

de cas, el tipus de teixit analitzat, el tipus de preparació utilitzada, la data en què es 

fa l’adquisició i l’anàlisi. 

També recull altres dades, resumides a continuació: 

1. Model: indica el model matemàtic que s’ha escollit per fer les anàlisis dels 

resultats; en el present estudi s’ha fet servir l’RFIT. 

2. Gate: Indica si s’ha usat tota la informació adquirida o no. Si hi ha escrit OFF, 

vol dir que l’histograma no ha estat manipulat. Si hi ha escrit un nombre com 

pot ser 1, 2... indica que només s’està analitzant una part de la mostra. En el 

present estudi s’han utilitzat finestres només per eliminar agregats nuclears i 

soroll de fons fent servir el discriminador de doblets FL2A-FL2W. 

3. Event rate: dóna informació de la velocitat mitjana d’adquisició de la mostra. 

4. Total events: indica el nombre de cèl·lules adquirides, si hi ha una finestra 

aquest nombre total disminueix i passa a ser un total parcial (depenent de la 

gate). 

Dades obtingudes de l’anàlisi de la mostra per l’ordinador: 

1. Calculation parameters (pop.1): és tota la informació recollida de la població 

problema, tant si és diploide com si és aneuploide. Està dividit en quatre 

apartats. 

1.1. G1 peak. Correspon al canal modal de les cèl·lules que estan en la fase G1 de 

la població problema. 

1.2. G2+M peak. També correspon al canal modal de les cèl·lules que estan en la 

fase G2+M de la població problema. 

1.3. G1 CV. És el coeficient de variació del pic G0−G1 calculat de manera 

automàtica per l’ordinador mitjançant la mesura de l’amplada d’aquest pic al 

50% de la seva alçada. 

1.4. G2+M/G1 ratio. Ens dóna informació sobre la linealitat del sistema. 

L’interval de fiabilitat es troba entre els valors 1,95 i 2,05, els valors per 

sobre o per sota d’aquest interval no són fiables. 
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Hi ha un altra bloc de variables que es refereixen a la població problema: 

1. Reference peak statistics: en tots els casos analitzats s’ha de tenir en compte 

que hi ha un tant per cent de cèl·lules normals (2n, situades en el canal 200) 

que corresponen al canal seleccionat per a la mostra control (l’escala va de 0 a 

1.024). Quan es té una població aneuploide sempre se la pot separar del pic 

control. Si la població problema és diploide no es pot separar pel contingut de 

DNA però sí pel volum i forma de les cèl·lules. 

2. Regio: defineix la zona de distribució de la mostra de referència. 

3. Peak: correspon al canal modal de la població de referència. 

4. CV: correspon al coeficient de variació de la població de referència calculat 

igual que la població control. 

5. Events: defineix el nombre de cèl·lules de la població de referència. 

Hi ha un tercer bloc d’informació: 

1. Pop. 1 cell cycle statistics: fa referència al nombre absolut de cèl·lules per 

fase i al tant per cent que correspon a cada fase de la població problema; sobre 

aquestes dades s’obté l’índex de proliferació cel·lular. 

L’últim bloc d’informació: 

2. Peak relationships (Pop. 1 G1 / Refer G1): relaciona la població problema 

amb la de referència: 

2.1. Ratio of peaks: equival a l’índex de DNA de la població problema. 

2.2. Ratio of CV´s: és el resultat de relacionar el CV de la població problema 

amb el CV de la població de referència. En general sempre és més gran que 

la unitat. Això vol dir que les poblacions aneuploides tenen normalment un 

CV superior al de la població control, a causa d’un augment de la 

inestabilitat cromosòmica. Aquesta dada ajuda a confirmar les aneuploïdies 

en casos dubtosos. 

3. Ratio of events: aquest últim punt dóna informació de la relació que hi ha 

entre la població problema i la població control. Aquest punt és molt 

important en el cas de mostres parafinades on hi ha molt detritus de restes 
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nuclears i poden provocar falses poblacions. Quan la ratio of events  és 

inferior a 0,1 (10% de casos de la població aneuploide respecte del general) 

no es pot valorar i s’ha de tornar a repetir el cas. 

 

 

4.5.3.1 Valoració de les poblacions on el contingut de l’índex de DNA és superior 

a 2 

 

Quan tenim una població tetraploide s’ha d’anar en compte i no confondre-la amb 

doblets (són agregats cel·lulars). 

Es comprova que a la regió del pic 3n no hi ha cap pic que pugui ser interpretat 

com un grup de triplets, ja que quan hi ha doblets normalment es poden veure uns 

pics més petits que corresponen als triplets en el canal 3n. També s’ha de 

comprovar que en el doble d’aquesta població tetraploide també hi ha el seu 

corresponent G2−M sense cap pic pel mig de possibles triplets. 

Un altre factor que cal tenir en compte és el CV d’aquest pic, el qual si és més gran 

que el de la població control dóna suport al diagnòstic de població tetraploide. 

Per acabar, s’ha de dir que el programa CellFit està capacitat per discriminar 

doblets i gràcies a això una cèl·lula tetraploide en conservar la seva forma esfèrica 

té més facilitat per travessar el raig làser que un agregat cel·lular. La màquina 

valora simultàniament la fluorescència emesa i el temps que passa per generar-la. 

D’aquesta manera, almenys teòricament, es poden separar les poblacions. Ara bé, 

en els tumors sòlids això ja no és tan fàcil a causa de la varietat de cèl·lules pel que 

fa la forma i el volum. 
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4.5.4 Sistema d’adquisició LYSYS II 

 

Dins del menú del programa hi ha dues possibilitats: una dóna l’ordre d’adquirir la 

mostra i l’altra d’analitzar-la. 

1. ACQ (acquisition): s’obre una pantalla d’adquisició amb un seguit de 

finestres, que es poden escollir prèviament, pel que fa al nombre i la 

grandària. A l’estudi realitzat es van definir 5 finestres. Una primera finestra 

dot-plot, que definia forma i textura (donat pels paràmetres FSC, SSC), la 

segona finestra definida per un histograma de ploïdia amb escala lineal (el 

paràmetre utilitzat és FL2-A), la tercera finestra també era un histograma amb 

escala logarítmica que representava la fluorescència verda (donada per la 

FL1-H). La quarta finestra era un dot-plot, que relacionava totes dues 

fluorescències (els paràmetres FL2-A i FL1-H) i la cinquena finestra també 

era un dot-plot que discriminava els doblets (donada pels paràmetres FL2-A, 

FL2-W). Cada finestra té un petit menú: 

1. Zoom: per ampliar la finestra. 

2. Type: es refereix al tipus de gràfic: 

2.1. Dot histogram: Si és d’un sol paràmetre. 

2.2. Dot plot: Si és de dos paràmetres. 

2.3. Cube Dot Plot: Si és de tres paràmetres i disposats en tres eixos. 

2.4. 2D Density Plot: Quan es fa una representació tridimensional d’un sol 

paràmetre. 

3. All: Quan dins de la finestra estan representats tots els punts que ha adquirit el 

citòmetre. Hi ha, però, la possibilitat de fer unes àrees que s’anomenen gates 

(se’n poden fer fins a 8). 

4. Dots: és el nombre de punts que es representen a la pantalla, i se’n poden 

escollir entre 100 i 10.000 punts. 

5. Colr: dóna la possibilitat de definir un color diferent per a cada gate. 
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6. Rgn: quan es delimita una subpoblació del total de punts adquirits: 

7. New region: quan se selecciona una nova regió, només s’adquireixen els punts 

de dins d’aquesta regió (R1 a R8). Amb el model de cube plot no es poden 

definir subpoblacions. 

8. Elipse, trapezoid, polygon: formes possibles de les regions en dot plots o 2D 

density plots. 

9. Hist Rgn: regió definida en un histograma. 

Cada finestra es pot definir amb una variable si volem un histograma, i amb dos si 

volem un dot plot. Hi ha una llista on surten tots els paràmetres que es poden 

utilitzar: FSC-H, SSC-H, FL1-H, FL2-H, FL3-H, FL2-A i FL2-W. Marcant amb el 

ratolí el paràmetre que interessi queda reflectit a la part inferior de la finestra. 

En el menú general d’adquisició trobem un submenú: 

1. BEGIN: és l’ordre perquè el citòmetre comenci a adquirir dades. Prement-hi un 

cop apareix GO, que permet començar l’adquisició en un punt exacte per fer estudis 

de cinètica. Si es torna a prémer amb el ratolí comença a adquirir la mostra. 

2. PAUSE: atura temporalment l’adquisició de dades, si cal. 

3. GO: apareix després de prémer un cop la tecla Begin. Quan es torna a pitjar 

comença l’adquisició com s’ha dit anteriorment. 

4. FINISH: quan ja s’ha completat l’adquisició, segons les condicions 

especificades prèviament i es guarden les dades. 

5. ABORT: atura l’adquisició i esborra les dades adquirides fins aleshores: es torna 

a començar seleccionant Begin. 

6. RESTART: atura l’adquisició i esborra les dades adquirides fins aleshores i 

comença a adquirir noves dades. 

És important determinar la forma de guardar les dades; a continuació es descriu el 

menú d’aquest apartat. 

1. AUTO-SAVE: marcant aquesta opció apareix un menú de possibilitats: 

1.1.AUTO-SAVE to disk: quan es vol guardar en el disc. 

1.2.AUTO-SAVE to RAM: quan es decideix guardar en la memòria RAM de 
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l’ordinador. 

1.3.TEMP-SAVE: quan es vol guardar de manera temporal en el disc o a la memòria 

RAM. Després es pot guardar definitivament seleccionant SAVE en el menú. 

1.4.NO-LIST: quan no es guarden les dades. 

2. NORMAL: indica el tipus d’adquisició que s’utilitza: 

2.1.All cells: adquireix totes les dades que li vénen del citòmetre encara que hi hagi 

una regió definida. 

Finalment, hi ha un apartat on s’especifica el nombre de cèl·lules que es compten i 

el temps que s’ha emprat a realitzar-ho, i si hi ha una regió definida prèviament, a 

la finestreta es marca el nombre de cèl·lules que hi ha a la regió i el total que han 

passat fins llavors. També hi ha una altra finestreta on es marca la velocitat 

d’adquisició i el nombre de cèl·lules que passen per segon. 

Del tauler de control general, potser el més important és definir els paràmetres de 

control del citòmetre de flux. Per això se selecciona l’ordre següent: 

1. INST-CTRL: quan s’obre aquesta opció hi ha un submenú: 

1.1.Detectors: permet definir el límit per a cada paràmetre, fixa el voltatge del tub 

fotomultiplicador (PMT) per a SSC, i els paràmetres FLX (sent X = 1, 2 i 3), fixa i 

posa a punt el detector per FSC. 

1.2.Parameters: permet amplificar cada un dels paràmetres del P1 al P7, 

seleccionant la forma d’amplificar (lineal o logarítmica) per a cada paràmetre. 

També permet activar o desactivar el DDM (model de discriminació de doblets), 

amb aquest sistema es pot diferenciar entre dues cèl·lules juntes que semblen una 

amb un nivell de fluorescència alt (dues cèl·lules en G0−G1 i una cèl·lula a G2−M). 

Els paràmetres del DDM es poden escollir (FLX-W i FLX-A, sent la X = 1, 2, o 3), 

aquí per al treball realitzat s’ha fet servir la FL2. Normalment quan es mesura la 

fluorescència s’està mirant un senyal elevat (H). Amb el discriminador de doblets 

es pot mesurar l’amplada del senyal (W) i l’àrea (A) per a cada paràmetre en lloc de 

només el senyal normal (H). 

1.3.Compensation: dóna els nivells de compensació per a FL1, FL2 i FL3. Es útil 
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quan la mostra està tenyida per més d’un fluorocrom. Pot passar que les longituds 

d’ona de cada un s’imbriquin i llavors presentin problemes. El FACScan té un 

seguit de filtres que eliminen força aquesta possible imbricació evitant una 

contaminació del senyal que volem mesurar, va de 0,1% al 99,9%. 

2. GATES: permet escollir regions i finestres a l’hora d’adquirir la mostra per 

citometria (G1-G8). 

3. FORMAT: permet escollir entre quatre rectangles o quadrats de mida petita, 4 

de grans o 9 de petits, que a la vegada es poden modificar amb l’opció zoom. 

4. PROTO: on es descriu una mica la mostra, identificació, número de la mostra, 

nombre de cèl·lules que passen, si hi ha gate o no. Els paràmetres que s’utilitzen, el 

nom de l’anticòs que es fa servir definit a la simple information. 

5. SIMPLE INFO: té diversos apartats: 

5.1.ID: on es poden escriure fins a 49 caràcters. 

5.2.Tag: on s’escriuen tres dígits numèrics, exemple, 000; 001, i l’ordinador canvia 

automàticament el número de la mostra següent. 

5.3.Comments: on s’escriu algun comentari o descripció. 

5.4.Reagent list: és una llista de reactius que es poden definir segons les necessitats 

del moment. Per exemple, control, PCNA/PC10, i després dins del protocol, a la 

descripció dels paràmetres, s’aplica un reactiu de la llista, per exemple, FL1 amb el 

control, FL1 amb el PCNA/PC10; FL2 amb el IP. 

 

 

4.5.5 Sistema d’anàlisi amb el LYSYS II 

 

Un cop adquirida i gravada la mostra es passa a l’anàlisi; segons si es vol analitzar 

un histograma (un sol paràmetre) o un dot plot (dos paràmetres) es fa servir l’opció 

més adient del menú general. 

1. HIST: en obrir la finestra es presenta un submenú on hi ha diverses possibilitats, 

que es descriuran breument: 
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1.1.Get histogram: se selecciona el paràmetre que es vol analitzar i es prem get. Si 

es vol imbricar-ho, es demana un altre histograma i a continuació, overlay. La 

representació en el quadrat serà en dues dimensions. Si es vol representar en tres 

dimensions, hi ha una opció en el menú general que ho possibilita: és l’overlay/3D 

format. 

1.2.Logical Gate: un cop tenim l’histograma per pantalla, es pot demanar que hi 

surtin representades totes les cèl·lules o bé que només hi surtin les d’una regió 

definida anteriorment, amb aquesta opció es poden escollir aquestes possibilitats. 

1.3.Base color: quan es vol donar un color per cada regió predefinida. 

1.4.Annotate: quan es vol identificar o posar algun comentari en l’histograma. Hi 

ha l’opció d’escollir el color, la mida de la lletra i la seva orientació (vertical o 

horitzontal). 

1. HSTATS: quan ja es té l’histograma definitiu, si escollim aquesta opció el 

programa realitza automàticament uns càlculs estadístics, que poden ser de tot 

l’histograma o bé d’una part, i surten representats en un rectangle resumit a 

continuació: 

1.1.Nom del paràmetre: és el paràmetre escollit per fer l’estadística. 

1.2.Gate: finestra o regió utilitzada per definir l’histograma. 

1.3.Left channel: localització del límit del canal de l’esquerra. 

1.4.Right channel: localització del límit del canal de la dreta. 

1.5.Events: nombre de cèl·lules per acada marcador agafades de l’histograma. 

1.6.Peak: nombre de cèl·lules en el punt més alt de l’histograma sense el marcador. 

1.7.Peak channel (PK Chl): nombre del canal del pic. 

1.8.Aritmetic/geometric mean (mean): correspon al canal mitjà del nombre de 

cèl·lules. 

1.9.Median: és el nombre del canal que divideix l’histograma en dues parts amb el 

mateix nombre de cèl·lules. 

1.10. Aritmetic/geometric SD (SD): és la desviació estàndard. Mesura l’extensió 

al voltant de la mitjana. 



4. MATERIAL I MÈTODES 

 

-84-

1.11. Aritmetic/geometric CV (CV): dóna el percentatge del coeficient de variació 

o la mesura de l’amplada del pic. El CV és la desviació estàndard dividida per la 

mitjana. 

Si es vol analitzar un dot plot, en el menú general se selecciona l’ordre dot plot. 

DOT PLOT: en marcar aquesta opció s’obre un submenú semblant al de 

l’histograma: 

1. Get dot plot: selecciona el dot plot que es vol analitzar. 

2. Logical gate: quan es vol escollir una regió o finestra prèviament definida. 

3. Next dot plot: selecciona el dot plot següent i s’esborra l’anterior. 

4. Annotate: quan es vol identificar o posar algun comentari en el dot plot. Hi ha 

l’opció d’escollir el color, la mida de la lletra i la seva orientació (vertical o 

horitzontal). 

Un cop ja es té definit el dot plot, també es pot demanar l’estadística. 

1. 2D-STATS: situat en el menú general, és l’ordre necessària per poder executar 

l’estadística. 

2. Set Quadrants: amb aquesta opció se situen manualment els quadrants i un cop 

fixats automàticament surten els quad-stats.  

3. Quad-stats: Inclou tot un seguit d’informació: 

File: nom de l’arxiu i localització. 

Sample: identificació de la mostra. 

Date: data de l’adquisició. 

Gate: fa referència a la utilització o no de regions. 

Parameter: presenta els paràmetres escollits. 

Quad location: són les coordenades x, y de la intersecció dels quadrants. 

Total =: és el nombre total de cèl·lules de la mostra. 

Gated =: és el nombre parcial de cèl·lules que entren dins de la regió 

escollida. 

Quad: hi ha quatre regions: 

1-  UL: quadrant superior esquerra. 
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2-  UR: qadrant superior dret. 

3-  LL: qadrant inferior esquerra. 

4-  LR: quadrant inferior dret. 

4. Events: nombre de cèl·lules en cada quadrat. 

5. % Gated: percentatge de cèl·lules per quadrant respecte de la regió. 

6. % Total: percentatge de cèl·lules per quadrant respecte del total. 

7. X mean: la mitjana respecte de l’eix de les X del nombre de cèl·lules per 

quadrant. 

8. Y mean: La mitjana respecte de l’eix de les Y del nombre de cèl·lules per 

quadrant. 

 

 

4.6 MÈTODES ESTADÍSTICS 
 

La relació entre les variables clinicopatològiques, immunohistoquímiques i de 

citometria de flux s’han examinat mitjançant la prova de la χ2. 

Els temps de supervivència (recaiguda i defunció) s’han calculat des de la data 

d’entrada a l’estudi (data de l’inici del tractament) fins a l’aparició de la recaiguda 

o defunció. Els malalts que van morir en el postoperatori, junt amb els que no 

presentaven un seguiment fins a la recaiguda o defunció, en van ser exclosos. 

L’estimació del HAZD RATIO (risc relatiu) per als factors pronòstics es va realitzar 

mitjançant el mètode de regressió de Cox. 

Les variables numèriques (edat, nombre de mitosis, índex de DNA i índex de Ki-

67) es van centrar amb les seves respectives mitjanes. L’edat es va introduir en els 

models com una variable contínua. 

Les variables analitzades foren: edat, estadi clínic, tipus histològic, grau de 

diferenciació, metàstasis, nombre de mitosis, índex de DNA, índex de Ki-67, 

expressió de ciclina D1 i E, expressió de p53, ploïdia, percentatge de fase S i 
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expressió de PCNA i cicle cel·lular. El sexe no s’ha tingut en compte en els models 

per raó del baix nombre de dones. 

L’elecció dels models es va realitzar mitjançant el Likelihood Ratio Statistics, d’un 

model respecte a l’expandit. Totes les anàlisis es van realitzar mitjançant el 

programa EGRET (Statistical Software. Seattle, WA: SERC INC, 1988). 

 




