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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El limfoma de cèl•lules de mantell (LCM) és un limfoma de cèl•lules B incurable que presenta sobreexpressió de ciclina 
D1. Això fa necessari el desenvolupament de noves teràpies. Els gens supressors de tumors estan alterats en càncer pel 
silenciament epigenètic aberrant, com a conseqüència de la desacetilació de les histones dels seus promotors. Els 
inhibidors de les desacetilases d'histones (HDACi) són nous compostos amb resultats prometedors per al tractament de 
tumors. L'objectiu principal, i que ha durat 7 mesos, va ser analitzar l'activitat antitumoral de l'àcid hidroxàmic 
suberoilanílid (SAHA, vorinostat), un HDACi en fase d'assajos clínics per al tractament de varis tumors, en cèl•lules de 
LCM. 
 Es va analitzar la sensibilitat al SAHA (Merck Pharmaceuticals) en nou línies cel•lulars humanes de LCM, que es 
diferenciaven en les alteracions genètiques, les característiques replicatives i la sensibilitat als fàrmacs; i cèl•lules 
primàries de 6 pacients. El SAHA va presentar un efecte citotòxic heterogeni amb DL50 (Dosi Letal 50) de 3.25 µM a >25 
µM amb 24 d'incubació. Aquest efecte citotòxic s'incrementava notablement després de 48 hores d'incubació assolint una 
DL50 de 0.34 a 5.69 µM. Cal destacar que 5 dels 6 casos de les mostres primàries de LCM van mostrar una elevada 
sensibilitat (DL50 < 8.07 µM).  
 A nivell mecanistic, el SAHA va augmentar l'acetilació de les histones H3 i H4, i va disminuir els nivells de proteïna de la 
ciclina D1 i c-Flip. La citometria de flux i els anàlisis per Western Blot van posar de manifest que l'efecte citotòxic del 
SAHA es dóna a través de l'activació de la via mitocondrial de mort cel•lular i la cascada de caspases. El SAHA indueix 
l'expressió transcripcional de la proteïna proapoptòtica Bmf.  
 Aquests resultats suggereixen que el SAHA podria ser una nova teràpia prometedora per al tractament del LCM.      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 Mantle cell lymphoma (MCL) is an incurable B cell lymphoma with cyclin D1 overexpression. Thus, novel rational 
therapeutic approaches are needed. Tumour suppressor genes are frequently altered in cancer by aberrant epigenetic 
silencing consequent of histone deacetylation on their promoters. Histone deacetylase inhibitors (HDACis) are new 
compounds shown to be useful for tumour treatment. Our purpose, which has taken 7 months, was to analyse the 
antitumoral activity in MCL cells of the suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA, Vorinostat), a promising HDACi in clinical 
trials for several tumour models.  
 We analysed the sensitivity to SAHA (Merck Pharmaceuticals) of nine human MCL cell lines, which differ in genetic 
alterations, growth characteristics and sensitivity to drugs; and primary cells from 6 patients. SAHA exhibited 
heterogeneous cytotoxic effect among MCL samples, with LD50 (Lethal Dose 50) ranging from 3.25 µM to >25 µM after 
24-hour incubation. SAHA cytotoxic effect increased notably after 48h of exposure, achieving LD50 ranging from 0.34 to 
5.69 µM. Importantly, 5 out of the 6 primary MCL samples tested exhibited an elevated sensitivity (LD50 < 8.07 µM). 
 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
 Mechanistically, SAHA increased the acetylation of H3 and H4 histones, which was associated with a notable decrease 
in cyclin D1 and c-Flip protein levels. Flow cytometry and western blot analysis showed that the cytotoxic effect of SAHA 
was mediated by the activation of the mitochondria-dependent cell death and caspases cascade. SAHA induced 
transcriptional expression of the proapoptotic protein Bmf. 
 This study suggests that SAHA could define a new and attractive therapeutic approach for the treatment of MCL. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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2. ANTECEDENTS 

 

2.1 Apoptosi 

 L’apoptosi és una forma de mort cel·lular programada i conservada evolutivament que 

succeeix de forma molt controlada minimitzant el dany en les cèl·lules veïnes. Es dóna en vàries 

situacions fisiològiques i patològiques [1]. Les principals finalitats són mantenir l’homeòstasi, 

permetre el correcte desenvolupament de l’organisme o eliminar cèl·lules malmeses per agents 

externs. La necrosi, a diferència, és una forma de mort cel·lular descontrolada, acompanyada per la 

pèrdua de la integritat de la membrana i alliberació del contingut citosòlic a l’exterior. 

 Les cèl·lules que entren en apoptosi adquireixen una morfologia arrodonida i 

progressivament apareixen protuberàncies dinàmiques de la membrana plasmàtica (blebbing), que 

es desprenen de la cèl·lula formant els cossos apoptòtics (Figura 1). La membrana plasmàtica 

canvia de composició: els residus de fosfatidilserina, que en condicions normals es troben a la cara 

interna de la membrana plasmàtica, passen a ser exposats també a la cara externa. Aquest fet permet 

que les cèl·lules apoptòtiques siguin reconegudes i fagocitades ràpidament pels fagòcits [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pel que fa a l’interior de la cèl·lula apoptòtica, es dóna una condensació i fragmentació 

nuclears, l’ADN s’hidrolitza en fragments de 200 pb per acció de l’endonucleasa CAD (Caspase 

Activated DNase). L’Aparell de Golgi i el Reticle Endoplasmàtic també es fragmenten. El 

mitocondri perd el potencial de membrana i es produeixen espècies reactives d’oxigen (ROS). 

Vàries proteïnes s’alliberen de l’espai intermembrana mitocondrial, és el cas del citocrom C. 

Centenars de proteïnes citosòliques són hidrolitzades per les caspases [3], una família de cisteïn-

aspàrtic proteases. 

Les caspases implicades en l’apoptosi es presenten en forma de zimògens en cèl·lules 

viables i s’activen en els processos apoptòtics. La seva estructura comprèn un pro-pèptid seguit 

Figura 1. Morfologia de l’apoptosi. Cèl·lules viables (a l’esquerra) i 

cèl·lules en apoptosi (dreta), s’observen les protuberàncies a la membrana. 

Adaptat de [3]. 



 

 
 

d’una subunitat gran i una de petita. L’activació es dóna pel processament proteolític de les 

subunitats gran i petita formant un heterodímer, on el centre actiu es troba disposat en una 

conformació activa. Les caspases actuen típicament com a heterotetràmers a través de la 

dimerització. Es classifiquen en: iniciadores i efectores, les primeres poden autoactivar-se i iniciar 

el processament proteolític de la resta de caspases en resposta a senyals d’estrès, dany cel·lular o per 

senyals de mort (caspases 8, 9, 10 i 12); i les efectores s’activen per efecte de les primeres (caspases 

3, 6 i 7). Entre els substrats de les caspases s’hi troben: elements del citoesquelet, proteïnes de la 

làmina nuclear, proteïnes de les unions cèl·lula-cèl·lula i cèl·lula-matriu extracel·lular, factors de 

transcripció, proteïnes implicades en la traducció, proteïnes implicades en la reparació de l’ADN 

malmès (PARP, poli-(ADP-ribosa)-polimerasa), ICAD (inhibidor de la CAD)... La proteòlisi 

d’aquests substrats és el que dóna la majoria de característiques morfològiques de la cèl·lula 

apoptòtica [4]. 

 Figura 2. Vies d’activació de les caspases en l’apoptosi. Els estímuls citotòxics poden estimular la via dels 

“receptors de mort” i activar la caspasa 8, aquesta activa la caspasa 3 i en resulten tots els processos 

apoptòtics. Per altra banda, els estímuls apoptòtics també poden activar la via mitocondrial i provocar la 

sortida de citocrom c, que forma un complex amb la caspasa 9 per donar lloc a l’apoptosoma, i que acaba 

activant la caspasa 3. Les dues vies s’interconnecten per la BH3 only Bid.  



 

 
 

L’activació de les caspases en mamífers, i per tant l’apoptosi, pot donar-se a través de 

l’estimulació de dues vies diferents: la via intrínseca i la via extrínseca. Ambdues vies convergeixen 

en l’activació de les principals caspases efectores (Figura 2). 

2.1.1 Via intrínseca / Via mitocondrial 

En aquesta via de mort cel·lular hi intervé el mitocondri. Molts estímuls citotòxics o 

senyals proapoptòtics convergeixen al mitocondri per induir la permeabilització de la 

membrana mitocondrial externa. Aquesta permeabilització està regulada per proteïnes de la 

família Bcl-2, principalment. L’augment de la permeabilitat de la membrana permet que un 

conjunt de proteïnes, que normalment es troben a l’espai intermembrana del mitocondri, 

siguin alliberades al citoplasma: citocrom c, Smac/DIABLO, Omi/HtrA2, AIF (Apoptosis 

Inducing Factor) i endonucleasa G [5]. Un cop al citosol, aquestes proteïnes provoquen 

l’activació de les caspases o actuen en la mort cel·lular de forma independent de les 

caspases (Figura 2). 

El citocrom c al citosol forma un complex amb Apaf-1 i la caspasa 9 [6]. Aquest 

complex denominat apoptosoma és actiu i permet la proteòlisi de la procaspasa 3, 

esdevenint així caspasa 3 activa i desencadenant-se el procés apoptòtic. El paper de 

Smac/DIABLO i Omi/HtrA2 és activar de forma indirecta les caspases. Smac/DIABLO i 

Omi/HtrA2 faciliten l’activació de les caspases a través de la neutralització dels inhibidors 

d’aquestes: IAPs (Inhibitors of Apoptosis Proteins). AIF i l’endonucleasa G contribueixen a 

la condensació de la cromatina nuclear i a la fragmentació d’alt pes molecular de l’ADN. 

Les proteïnes de la família Bcl-2 juguen un paper molt important en la decisió de 

vida o mort de la cèl·lula. Estan constituïdes per dominis BH (Bcl-2 Homology) que són 

estructures α-hèlix [7]. Segons els dominis que presenten i la seva homologia es 

classifiquen en subfamílies: proapoptòtiques (Bax, Bak i Bok), antiapoptòtiques (Bcl-2, 

Bcl-xL, Bcl-w, Mcl-1, A1 i Bcl-B) i BH3 only (Bik, Bad, Bid, Bim, Bmf, Hrk, Noxa i 

Puma). 

Les proteïnes antiapoptòtiques són proteïnes integrals de membrana situades al 

mitocondri, al Reticle Endoplasmàtic i a la membrana nuclear. Per contra, els membres 

proapoptòtics en situació normal, es situen al citosol (Bax) o associats a membrana (Bak). 

El desencadenament de l’apoptosi requereix tant les proteïnes proapoptòtiques com les BH3 

only [8]. Les proteïnes BH3 only actuen de sensors de dany i antagonistes directes de les 

antiapoptòtiques; mentre que les proapoptòtiques, un cop activades amb l’arribada d’un 

senyal de mort, pateixen un canvi conformacional i oligomeritzen permetent la seva 

integració a la membrana mitocondrial externa, principalment, i la permeabilitzen [8]. 



 

 
 

Les proteïnes BH3 only actuen prèviament a Bax i Bak. Existeixen dos models que 

hipotetitzen sobre la forma de la qual activen a Bax i Bak [9]:  

-MODEL D’ACTIVACIÓ DIRECTA: suggereix que algunes proteïnes BH3 

only actuen com a “activadors” (Bim i Bid), es poden unir a Bax i a Bak 

promovent directament la seva activació. La resta de BH3 only funcionarien 

com a “sensibilitzadors”, s’unirien a les proteïnes antiapoptòtiques i 

desplaçarien els activadors que s’hi trobessin units (Figura 3). 

-MODEL D’ACTIVACIÓ INDIRECTA: proposa que totes les BH3 only 

s’uneixen amb les seves parelles antiapoptòtiques (pot tractar-se d’una unió 

selectiva o promíscua a les proteïnes antiapoptòtiques segons el tipus de BH3 

only), i actuen prevenint que inactivin a les proapoptòtiques (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudis recents suggereixen que el model d’activació directa es donaria només en 

determinats casos, i que la principal via fisiològica de l’apoptosi seria a través de l’activació 

indirecta [8]. 

2.1.2 Via extrínseca / Via dels “receptors de mort” 

Els “receptors de mort” pertanyen a la família del receptor TNF (Tumor Necrosis 

Factor). Consten d’un domini extracel·lular ric en cisteïnes i un domini citoplasmàtic d’uns 

Figura 3. Models d’activació de Bax i Bak. El model d’activació directa 

(esquerra) suggereix que els activadors promouen directament l’activació de Bax 

i Bak, els sensibilitzadors alliberen als activadors segrestats. El model d’activació 

indirecta (dreta) proposa que les BH3 only actuen prevenint que les proteïnes 

antiapoptòtiques inactivin a les proapoptòtiques. Adaptat de [8]. 



 

 
 

80 aminoàcids anomenat domini de mort [10]. Els receptors millor caracteritzats són CD95 

(APO-1/Fas), TNFR1 (TNF receptor 1), TRAIL-R1 (TNF-related apoptosis-inducing 

ligand-receptor 1) i TRAIL-R2. Els lligands que s’uneixen a aquests receptors per tal 

d’activar-los comprenen: CD95L (CD95 ligand), TNFα i TRAIL, entre d’altres. 

La interacció del lligand amb el receptor provoca una trimerització d’aquest últim, 

agrupament dels seus dominis de mort i reclutament de molècules adaptadores com ara 

FADD (Fas-Associated Death Domain). FADD, alhora, recluta la caspasa 8 (FLICE, 

FADD-Like Interleukin 1β-Converting Enzyme) resultant un complex anomenat DISC 

(Death-Inducing Signaling Complex). L’oligomerització de la caspasa 8 amb la formació de 

DISC provoca la seva auto-activació i, com a conseqüència, proteolitza la procaspasa 3 que 

esdevé activa i s’inicia la resta de procés apoptòtic (Figura 2) [4]. 

c-Flip (Cellular FLICE inhibitory protein) és una proteïna d’estructura homòloga a 

la caspasa 8 però que li manca el domini catalític de les caspases, així, no pot iniciar 

l’apoptosi. Flip actua, doncs, en la regulació d’aquesta via apoptòtica com a inhibidor. 

En alguns casos, les vies extrínseca i intrínseca poden trobar-se connectades per la 

proteïna BH3 only Bid [11]. Bid és processat per la caspasa 8 (via extrínseca) donant lloc a 

la forma truncada de Bid (tBid), que és la forma activa. tBid és translocat al mitocondri i 

indueix la sortida de citocrom c al citosol, activant la via intrínseca de l’apoptosi.  

 

2.2 Apoptosi i càncer 

L’homeòstasi en l’organisme està regida pels processos de proliferació, diferenciació i mort 

cel·lulars. La regulació de tots aquestes funcions està finament controlada. Malgrat tot, en alguns 

casos aquest equilibri es pot alterar produint una acumulació de cèl·lules en divisió i originant un 

càncer. 

Les característiques biològiques d’una cèl·lula tumoral inclouen: autosuficiència pel que fa 

a factors de creixement, insensibilitat als senyals d’inhibició de la proliferació, invasivitat i 

metàstasi, potencial replicatiu il·limitat, angiogènesi i capacitat d’escapar de l’apoptosi [12]. Els 

mecanismes apoptòtics que regulen la mort cel·lular han estat implicats en la resistència de les 

cèl·lules canceroses a fàrmacs antitumorals. Aquestes alteracions són freqüents en càncer, inclouen: 

sobreexpressió de proteïnes antiapoptòtiques, i/o disminució o mal funcionament de les 

proapoptòtiques. Així, aquests components de les vies de mort cel·lular, que en càncer es 

manifesten alterats, són bones dianes per al tractament del tumor, entre d’altres. 

Els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia actuen sobre les cèl·lules tumorals provocant 

una parada de cicle cel·lular i/o apoptosi, principalment. Les proteïnes BH3 only són responsables 



 

 
 

de moltes de les respostes citotòxiques provocades per els agents quimioterapèutics, mitjançant 

l’activació de la via de mort mitocondrial [9].  

 

2.3 Limfoma de cèl·lules de mantell (LCM) 

 El limfoma de cèl·lules de mantell és una neoplàsia limfoide caracteritzada per la 

proliferació d’una població de limfòcits B madurs. La població cancerosa té tendència a disseminar-

se per tot l’organisme i a infiltrar-se en els teixits limfoides, medul·la òssia, sang perifèrica i zones 

extranodals. Aquest tumor representa el 5-10% dels limfomes no-Hodgkin i predomina en homes 

d’avançada edat (edat mitjana 60 anys). 

Morfològicament, existeixen tres tipus de variants histològiques: LCM clàssic, LCM 

blastoide i LCM pleomòrfic. Els tumors que pertanyen a la variant clàssica són els de taxes de 

proliferació menors i, per tant, de millor pronòstic. 

 La principal característica genètica del LCM és la translocació t(11;14)(q13,q32), que situa 

el proto-oncogen CCND1, que codifica per la ciclina D1, darrera del promotor del gen de la cadena 

pesada de les immunoglobulines [13]. Com a conseqüència, la ciclina D1, que no és expressada en 

els limfòcits B normals, s’expressa constitutivament i comporta una desregulació del cicle cel·lular. 

Aquesta alteració genètica és el primer pas en la patogènesi del tumor i s’esdevé en la medul·la 

òssia, en estats avançats de la diferenciació de les cèl·lules B, quan la cèl·lula està reordenant els 

gens de les immunoglobulines. Ara bé, per esdevenir oncogènics, els limfòcits B que posseeixen la 

translocació han de passar per una sèrie d’alteracions genètiques addicionals (Figura 4). El LCM és 

una de les neoplàsies limfoides malignes amb els nivells més elevats d’inestabilitat genòmica. A 

més dels desequilibris cromosòmics, el LCM sovint presenta clons tetraploides.  

Moltes vies moleculars de la cèl·lula es troben alterades en LCM. Per una banda, la 

desregulació del cicle cel·lular no només inclou la sobreexpressió de ciclina D1, sinó que també es 

presenten alteracions de les vies INK4a-CDK4-RB1 i ARF-MDM2-p53. CDK4 (cinasa depenent de 

ciclina 4) es pot trobar també sobreexpressada i p16 (inhibidor de CDK4) deleccionat. La 

desregulació de ciclina D1 i de CDK4 promou la fosforilació de RB1 (Retinoblastoma), facilita la 

degradació de p27 (inhibidor de CDKs, cinases dependents de ciclina) i activació de l’inici del cicle 

cel·lular. Gens implicats en les respostes a dany a ADN com ara ATM (ataxia-telangectasia 

mutated), p53 (gen supressor de tumors), CHK1 (Checkpoint kinase 1) i CHK2 estan inactivats en 

molts tumors. També poden ser presents deleccions del locus que codifica per ARF, proteïna que 

regula negativament MDM2 (mouse double minute 2 homologue), un inhibidor de p53. A més, s’ha 

detectat expressió constitutiva de la vies de supervivència NF-κB (Nuclear Factor Kappa B) (via 

que, entre altres gens, regula Flip) i Akt. En línies cel·lulars de LCM s’han observat amplificacions 



 

 
 

dels gens de les proteïnes antiapoptòtiques i deleccions homozigòtiques de BIM, encara que no està 

confirmant si això succeeix també en tumors primaris [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evolució clínica del LCM és molt agressiva amb respostes al tractament curtes i 

recaigudes freqüents, pocs pacients es curen amb les teràpies actuals. Cal desenvolupar, doncs, 

noves estratègies per al tractament del LCM. 

  

2.4 Inhibidors de les desacetilases d’histones (HDACi) 

 L’acetilació i desacetilació d’histones té un paper fonamental en la regulació epigenètica de 

la transcripció en eucariotes. L’estat d’acetilació ve regulat per les desacetilases d’histones 

(HDACs) i les acetiltransferases d’histones (HATs). Generalment, l’acetilació de les histones està 

associada a un estat de la cromatina més relaxat i, per tant, activació transcripcional [14]. 

 Les HDACs actuen com a repressors transcripcionals, catalitzen l’eliminació de grups acetil 

dels residus de lisina situats a les cues amino-terminal de les histones. Ara bé, les histones no són 

els únics substrats d’aquests enzims, sinó que presenten tota una sèrie de substrats no-histones que 

regulen la proliferació i mort cel·lulars [15]. 

 En humans s’han identificat 18 HDACs que s’han classificat en quatre classes segons la 

seva homologia a les HDACs de llevat, la localització subcel·lular i l’activitat enzimàtica: 

  -Classe I: HDAC 1, 2, 3 i 8. 

  -Classe II:  

Subclasse IIa: HDAC 4, 5, 7 i 9. 

Subclasse IIb: HDAC 6 i 10. 

Figura 4. Model de patogènesi molecular en el desenvolupament i progressió del LCM. La translocació 

t(11;14) s’esdevé en cèl·lules B immadures i condueix a la sobreexpressió de ciclina D1; s’acompanya d’una 

expansió tumoral a les zones del mantell dels fol·licles limfoides. Les inactivacions de gens implicats en 

resposta a dany a l’ADN faciliten l’adquisició d’altres alteracions genètiques i desenvolupament de la forma 

clàssica de LCM. Altres alteracions provoquen l’aparició de formes més agressives de LCM. Adaptat de [8]. 



 

 
 

  -Classe III: sirtuïnes. 

  -Classe IV: HDAC 11. 

Les HDACs no són redundants en la seva funció [16]. Les de classe I són enzims dependents de 

zinc, de localització nuclear i d’expressió ubiqua en tots els teixits. La classe II també són 

dependents de zinc però citoplasmàtiques i/o migratòries entre el citoplasma i el nucli, amb 

expressió teixit-específica. La tercera classe la componen desacetilases que requereixen NAD+ per a 

la seva activitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En varis tumors malignes s’han descobert patrons d’acetilació d’histones aberrants [16, 17], 

això inclou, entre d’altres, la silenciació de gens supressors de tumors a través de la desacetilació 

dels seus promotors. Recentment, les HDACs han esdevingut possibles dianes terapèutiques en el 

tractament del càncer, intentant revertir els estats epigenètics aberrants de les histones associats als 

tumors. Així doncs, s’han desenvolupat varis tipus d’inhibidors de les HDACs (HDACi) i s’ha 

comprovat que indueixen apoptosi, parada de cicle cel·lular i diferenciació [14] (Figura 5). In vitro, 

Figura 5. Efectes dels HDACi en les cèl·lules tumorals. A més de regular l’estat d’acetilació de les histones, 

les HDAC regulen l’activitat d’altres proteïnes no histones. Els HDACi inhibeixen la desacetilació dels 

substrats de les HDACs provocant una sèrie de canvis transcripcionals i moleculars que desencadenen 

l’apoptosi, la parada de cicle cel·lular i la diferenciació en les cèl·lules tumorals. Adaptat de [16]. 



 

 
 

els HDACi indueixen mort selectiva per a les cèl·lules tumorals a dosis 10 vegades menors que les 

tòxiques per a cèl·lules normals [16].  

L’àcid hidroxàmic suberoilanílid (SAHA) és un HDACi de les HDACs de classe I i II que 

ha estat aprovat per la FDA (American Food and Drug Administration) per al tractament del 

limfoma cutani de les cèl·lules T, i es troba en fase d’assajos clínics per al tractament d’altres tipus 

de tumors [18]. Els mecanismes antitumorals dels HDACi impliquen, a més de l’acumulació 

d’histones acetilades, proteïnes que regulen la proliferació cel·lular, l’estabilitat de proteïnes 

(HSP90, Heat shock protein of 90 KDa), l’apoptosi (proteïnes de la família de Bcl-2), la mobilitat 

cel·lular, l’angiogènesi, la resposta a dany a l’ADN (p53),...  

 

 

3. OBJECTIUS 

  

L’objectiu d’aquest estudi ha estat analitzar l’activitat antitumoral del SAHA en cèl·lules de 

LCM in vitro, i això ha inclòs: 

 Determinar la citotoxicitat del SAHA en diferents línies cel·lulars de LCM i cèl·lules 

primàries. 

 Estudiar els mecanismes moleculars implicats en l’efecte antitumoral del SAHA en 

cèl·lules de LCM, en el que fa referència a la inducció d’apoptosi. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Línies cel·lulars i cultius 

 Les línies cel·lulars emprades són: GRANTA-519, HBL-2, JVM-2, JEKO-1, Z-138, 

MAVER-1, REC-1, UPN-1 i UPN-2. Totes són derivades de pacients amb LCM. Es van cultivar en 

medi RPMI 1640 (Invitrogen Life Technologies) complementat amb 10% de sèrum fetal boví 

inactivat (FBS) (Invitrogen Life Technologies), 2 mM de L-glutamina, 50 µg/ml de 

penicil·lina/estreptomicina i 100 µg/ml de l’antimicòtic Normocin (Amaxa Biosystems). A excepció 

de GRANTA-519, que es va cultivar en medi DMEM (Invitrogen Life Technologies); i JEKO-1, 

que es va complementar amb el 20% de FBS. El Normocin només es va emprar pel manteniment de 

les cèl·lules en cultiu, però en cap cas pels experiments. Les cèl·lules es van fer créixer en una 



 

 
 

atmosfera humida a 37ºC i 5% CO2. Totes les manipulacions de les cèl·lules en cultiu es van 

realitzar sota la campana de flux laminar en condicions estèrils. 

 

4.2 Cèl·lules primàries: obtenció i cultiu 

 Les cèl·lules primàries mononuclears es van obtenir de mostres de sang perifèrica o del 

teixit tumoral (melsa) de pacients diagnosticats de LCM (segons la classificació de l’Organització 

Mundial de la Salut, OMS) a través d’un gradient de Ficoll/Hypaque (Seromed). Es van 

criopreservar les mostres en nitrogen líquid en 10% de dimetil sulfòxid (DMSO) i 60% FBS fins al 

moment de la utilització. En tots els casos es va obtenir un consentiment informat del pacient, 

d’acord amb el Comitè Ètic de l’Hospital Clínic de Barcelona i en conformitat amb la Declaració de 

Hèlsinki. 

 Les cèl·lules es van descongelar en RPMI 1640 10% FBS a 37ºC i es van cultivar en medi 

RPMI 1640 complet en una atmosfera humida a 37ºC i 5% CO2. Tots les manipulacions de les 

cèl·lules en cultiu es van realitzar sota la campana de flux laminar en condicions estèrils.  

 

4.3 Anàlisi de la resposta citotòxica del fàrmac i determinació de la viabilitat cel·lular 

 Les cèl·lules es van incubar amb el fàrmac: àcid hidroxàmic suberoilanílid, SAHA 

(Vorinostat, Zolinza, Merck Pharmaceuticals) a una concentració de la suspensió cel·lular de 1x106 

cèl·lules/ml en el cas d’incubacions a 24h o 0.75x106 cèl·lules/ml per a 48h. Els assajos de 

citotoxicitat es van elaborar per triplicat. 

 La viabilitat cel·lular es va determinar per citometria de flux mitjançant el marcatge amb 

anexina V – fluoresceïna isotiocianat (FITC) (Bender Medsystems) dels residus de fosfatidilserina 

exposats a la membrana cel·lular externa. Les cèl·lules es van rentar amb PBS i es van resuspendre 

en 200 µl de tampó d’unió d’anexina (10 mM Hepes/NaOH, pH 7.4, 140 mM NaCl, 2.5 mM CaCl2) 

i 0.5 µg/ml d’anexina V-FITC. Les mostres es van incubar durant 20 minuts a 4ºC i en foscor. Es va 

afegir iodur de propidi (PI) (0.1 µg/ml), que indica la permeabilització de la membrana nuclear, just 

abans d’analitzar les mostres al citòmetre per tal de poder diferenciar les cèl·lules apoptòtiques 

(Anexina V positives / PI positives o negatives) i les cèl·lules necròtiques (Anexina V negatives / PI 

positives). Es va utilitzar un citòmetre de flux FACScan (Becton Dickinson) i el software Cell 

Quest que va adquirir 10000 cèl·lules de cada mostra. Les dades van ser analitzades amb el Paint-a-

gate, prenent-se com a cèl·lules viables les anexina V negatives / PI negatives. 

Les dades de viabilitat cel·lular obtingudes mitjançant aquest marcatge van emprar-se per 

elaborar corbes de dosi-resposta al fàrmac. Per tal de determinar la LD50 (Lethal Dose 50), dosi de 



 

 
 

fàrmac a la qual el 50% de les cèl·lules moren, es van elaborar rectes de regressió a partir de les 

corbes dosi-resposta al SAHA a 24 i 48 hores d’incubació. 

 

4.4 Estudi de proteïnes 

4.4.1 Obtenció d’extractes proteics 

Els extractes de proteïnes totals es van obtenir de pellets de 10x106 cèl·lules que es 

van llisar en 100 µl de tampó 20 mM Tris-HCl (pH 7.6), 0.15 M NaCl, 1 mM EDTA, 1% 

Tritó X-100 i inhibidors de proteases i fosfatases (10 µg/ml de Leupeptina, 10 µg/ml 

d’Aprotinina, 1 mM PMSF, 2 mM Pirofosfat Decahidratat de Sodi, 2 mM β-glicerofosfat 

Pentrahidratat de Sodi i 1 mM d’Ortovanadat de Sodi), en una incubació a 4ºC durant 30 

minuts, agitant cada 5 minuts. Es van eliminar les restes cel·lulars i les proteïnes insolubles 

mitjançant un pas de centrifugació a 4ºC, 13000 rpm, 15 minuts; recuperant el sobrenedant 

(proteïnes solubles) que es va conservar a -80ºC. 

 4.4.2 Separació de proteïnes: electroforesi en gels de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

Els extractes proteics de les mostres es van quantificar ajustant-les a una recta patró 

d’albúmina. Es van diluir 2 µl de cada mostra (1/500) en aigua destil·lada estèril i reactiu de 

Bradford 1/5 (Bio-Rad) i es van incubar 15 minuts a temperatura ambient. L’absorbància de 

cada mostra es va determinar a 595 nm de longitud d’ona amb l’espectrofotòmetre 

Biophotometer (Eppendorf). 

De cada mostra es van prendre 50 µg de proteïna que es van dissoldre en una 

dilució 4:1 en tampó de càrrega (Tris-HCl 300 mM, DTT 500 µM, SDS 7.5%, Glicerol 

37.5%, Blau de Bromofenol 0.075%), es van incubar a 100ºC durant 3 minuts i es van 

carregar en un gel d’electroforesi d’acrilamida SDS-PAGE 12%. L’electroforesi es va dur a 

terme amb un equip MiniProtean (Bio-Rad) durant 2-2.5 hores aproximadament a 0.02 A 

per gel. Com a marcador de pes molecular es va emprar el Benchmarck Prestained Protein 

Ladder (Gibco-BRL, Life Technologies).  

 4.4.3 Transferència de proteïnes a membrana de PVDF i Western Blot 

Les proteïnes del gel d’electroforesi, un cop separades, es van transferir a una 

membrana de PVDF Immobilon P (Millipore) durant 1 hora a 0.35 A , mitjançant l’equip de 

Bio-Rad. La membrana es va bloquejar durant 1 hora en agitació amb llet en pols 5% en 

TBS (Tris-HCl 20 mM, NaCl 150 mM) amb 0.1 % Tween-20. El gel d’electroforesi es va 

tenyir llavors amb Blau de Coomasie (Bio-Rad) com a control de càrrega. 

La incubació amb l’anticòs primari es va dur a terme a la dilució corresponent, 

segons l’anticòs (Taula 1), en llet en pols 5 % en TBS-Tween, durant tota la nit a 4ºC i en 



 

 
 

agitació. Després de 3 rentats de 10 minuts amb TBS-Tween, es va incubar la membrana 

amb l’anticòs secundari corresponent conjugat amb la Horse Radish Peroxidase (HRP). 

Posteriorment, es van realitzar 3 rentats de 10 minuts amb TBS-Tween i un últim de 5 

minuts amb TBS. L’activitat de la peroxidasa es va detectar amb el kit de 

quimioluminescència ECL (Pierce), l’analitzador LAS3000 (Fujifilm) i el software Image 

Gauge (Fujifilm). Com a control de càrrega de la mateixa quantitat de proteïna al gel es va 

quantificar l’α-tubulina. 

 

 

4.5 Anàlisi d’ARNm 

 4.5.1 Extracció d’ARN 

5x106 de cèl·lules es van llisar amb 0.5 ml de Trizol Reagent (Invitrogen Life 

Technologies) aspirant i expulsant la mostra amb una xeringa d’agulla 21G. Per assegurar la 

completa lisi dels nuclis cel·lulars es van deixar reposar 5 minuts a temperatura ambient. Es 

van afegir 100 µl de cloroform i una vegada agitades vigorosament i incubades 5 minuts a 

temperatura ambient, les mostres es van centrifugar a 11400 rpm, 10 minuts a 4ºC. Es va 

Anticòs 
Pes molecular 

(KDa) 
Espècie d’origen, immunogen Dilució 

Casa 

comercial 

Anti-HDAC6 131 Ratolí, aminoàcids 916-1215 1/1500 Santa Cruz 

Anti-PARP 116/85 Conill, proteïna sencera 1/1000 Roche 

Anti-c-Flip 55 Ratolí, aminoàcids 1-194 1/500 Alexis 

Anti-Mcl-1 40 Conill, regió interna 1/500 Santa Cruz 

Anti-ciclinaD1 36 Ratolí, aminoàcids 151-170 1/1000 Cell Signaling 

Anti-Bcl-2 25 Ratolí, aminoàcids 41-54 1/1500 DAKO 

Anti-Bim 23 Conill, aminoàcids 22-40 1/1000 Callbiochem 

Anti-Bmf 20 Rata, proteïna sencera 1/1000 Alexis 

Anti-Puma 23/16 Conill, aminoàcids 180-193 1/500 Abcam 

Anti-acH3 17 Conill, lisina 4 1/1500 Upstate 

Anti-Noxa 11 Ratolí, proteïna sencera 1/500 Alexis 

Anti-acH4 10 Conill, lisina 12 1/5000 Upstate 

Anti-αtubulina 57 Ratolí 1/5000 Sigma 

Taula 1. Anticossos emprats en els estudis de proteïnes per Western Blot. 



 

 
 

recuperar la fase aquosa (on es troben els àcids nucleics) i es va afegir isopropanol en 

proporció 1:1 per tal de precipitar selectivament l’ARN. Després de 10 minuts a 

temperatura ambient, es van centrifugar les mostres amb el mateix procediment anterior. El 

pellet (ARN precipitat) es va rentar amb etanol 75% i es va deixar assecar. Finalment, es va 

dissoldre en 21 µl d’aigua tractada amb Dietilpirocarbonat (DEPC), un inhibidor de 

ribonucleases, i es va congelar a -80ºC fins a la utilització. 

 4.5.2 Retrotranscripció (cDNA) 

Es va quantificar l’ARN extret en una dilució 1/100 amb aigua DEPC, a la longitud 

d’ona 260 nm amb l’espectrofotòmetre Biophotometer. La puresa de l’ARN es va analitzar 

amb la relació d’absorbància 260 / absorbància 280 nm. 

Es va prendre 1 µg d’ARN per a la retrotranscripció en un volum final de 19 µl en 

aigua DEPC. Seguidament, es va realitzar un pas de desnaturalització 5 minuts a 65ºC al 

termociclador PTC-100 Programmable Thermal Controller (MJ Research, inc.) i es van 

afegir la resta de components per a la retrotranscripció (volum total de la reacció 40 µl):  

Aigua DEPC  420 µl 

Tampó (250 mM Tris-HCl pH 8.3, 375 mM KCl, 15 mM MgCl2) 428 µl 

DTT (0.1 M)  21.5 µl 

dNTPs (25 mM)  85.5 µl 

pd (N6) (5 mg/ml) (Hexaoligonucleòtids a l’atzar)    45 µl 

Retrotranscriptasa M-MLV (Moloney-murine leukemia virus)  

(200 U/µl) (Invitrogen) 

68.6 µl 

RNasin  (40 U/µl) (Invitrogen) (Inhibidor de ribonucleases) 34.3 µl 

 Volum final mescla: 1103 µl 

La retrotranscripció es va dur a terme segons les següents condicions: 1:20 h, 37ºC; 

10 minuts, 65ºC; indefinidament, 4ºC. El cDNA obtingut es va guardar a -20ºC fins a la 

utilització. 

4.5.3 PCR quantitativa 

La reacció de la PCR quantitativa es va dur a terme en plaques de 96 pous Micro 

Amp de 0.1 ml (Applied Biosystems). Per a la reacció s’empra una sonda amb un 

fluorocrom a un extrem i un quencher a l’altre. La proximitat entre els dos components 

impedeix al fluorocrom d’emetre fluorescència. Però amb l’activitat de la Taq polimerasa es 

trenca aquesta proximitat i s’emet fluorescència. Així doncs, quant més ADN del gen diana 

hi hagi a la mostra, més fluorescència s’emetrà. La reacció va tenir lloc per duplicat en un 



 

 
 

volum de 25 µl que contenia: el tampó amb la polimerasa TaqMan Master Mix (x1) 

(Applied Biosystems), la mescla de la sonda i els oligonucleòtids específics de cada gen a 

estudiar (dilució 1/20) (TaqMan Gene Expression Assays, Applied Biosystems) i el cDNA 

de la mostra (dilució 2/25). Va desenvolupar-se en un aparell ABI PRISM 7900HT Fast 

Real-Time PCR System (Applied Biosystems) amb els passos d’amplificació universals de 

PCR quantitativa: 50ºC, 2 minuts; 95ºC, 10 minuts i 40 cicles de: 95ºC, 15 segons; 60ºC, 1 

minut. 

L’anàlisi de l’expressió d’ARNm es va determinar amb el software SDS 2.3 

(Applied Biosystems). Es va emprar el mètode comparatiu Ct (∆∆Ct) per a la quantificació 

relativa d’ARNm. Les concentracions de cDNA presents a la mostra durant la fase 

exponencial de la reacció, es determinen mitjançant els valors de fluorescència en escala 

logarítmica i número de cicle. El número de cicle en el qual la fluorescència arriba a un 

llindar determinat és el valor de Ct (Cycle threshold). Com a gen control endogen i amb el 

qual es van relativitzar els valors de Ct, es va emprar la β-actina.  

 

 

5. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

5.1 El SAHA indueix apoptosi de forma heterogènia en les línies cel·lulars de LCM 

Les línies cel·lulars de LCM van presentar una resposta bastant heterogènia pel que fa a 

l’efecte citotòxic del SAHA. Es van classificar en tres grups: d’una banda es troben les més 

resistents al SAHA amb LD50 superiors a 24.80 µM a 24 hores (GRANTA-519, Z-138 i HBL-2); el 

segon grup està compost per les línies de sensibilitat intermitja mostrant una LD50 entre 12.67 i 

14.22 µM (JVM-2, UPN-2 i JEKO-1), i finalment les més sensibles amb LD50 inferiors a 8.17 µM 

(UPN-1, MAVER-1 i REC-1) (Taula 2). Fins al moment, no s’ha pogut determinar la causa o les 

causes d’aquesta variació en la sensibilitat de les línies de LCM; no s’ha trobat relació amb les 

alteracions genètiques de p53, ATM o p16 que presenten, suggerint que la resposta al SAHA és 

independent de l’estat d’aquests gens, aquest fet és d’elevat interès ja que alteracions de p53, entre 

d’altres, estan associades a mal pronòstic de la malaltia. Alguns autors proposen que la 

sobreexpressió de proteïnes antiapoptòtiques de la família de Bcl-2 podria estar relacionada amb la 

resistència al SAHA [16], però no s’ha trobat correlació per les línies cel·lulars de LCM.  

En tots els casos, la LD50 disminuïa considerablement a les 48 hores d’incubació suggerint 

un efecte citotòxic temps-dependent, arribant a LD50 inferiors a 5.69 µM. També es va observar que 



 

 
 

l’efecte del SAHA era dosi-dependent, encara que fins a cert punt, ja que a partir d’un determinat 

llindar ja no s’augmenta més la mort tot i que s’augmenti la dosi; això es correspon amb el fet que 

el SAHA és un inhibidor enzimàtic, per tant, quan totes les molècules d’enzim (HDAC) estan 

inhibides, per més que s’augmenti la dosi això no resultarà en un efecte. 

 

 

 

 

 

 El SAHA va reduir la viabilitat de les cèl·lules de LCM de forma molt potent a 

concentracions micromolars. Aquestes dades de citotoxicitat concorden amb altres estudis publicats 

en neoplàsies limfoides [19, 20]. 

 

5.2 Les cèl·lules primàries de LCM responen al SAHA amb un comportament similar a les 

línies de LCM més sensibles 

 Posteriorment, es va estudiar la citotoxicitat del SAHA en cèl·lules primàries de 6 pacients 

de LCM durant 24 hores d’incubació. 5 casos van presentar un perfil molt similar (Figura 6) i van 

Alteracions genètiques 
Línia cel·lular 

de LCM 
p53 ATM p16 

LD50, 24h.  

(µM de 

SAHA) 

LD50, 48h. 

(µM de 

SAHA) 

GRANTA-519 wt del/mut del >>25 5.69 

Z-138 del/mut - del/^ >25 1.18 

HBL-2 del/^ - del/^ 24.80 2.76 

JVM-2 wt wt wt 14.22 2.18 

UPN-2 del/mut */mut - 13.64 2.02 

JEKO-1 del/mut wt del/^ 12.67 1.39 

UPN-1 */mut - - 8.17 0.34 

MAVER-1 del/mut del/^ del/^ 4.46 0.66 

REC-1 wt wt/^ del 3.26 0.57 
 

 

Del, delecció; mut, mutació; wt, salvatge. 

* Deleccions no analitzades. 

^ Mutacions no analitzades. 

- Sense dades. 

Taula 2. Valors de LD50 obtinguts per a cada línia cel·lular de LCM en els assajos de citotoxicitat a 24 i 48 

hores d’incubació amb SAHA, segons les dades de viabilitat cel·lular (metodologia apartat 4.3). També es 

mostren les característiques genètiques de cada línia cel·lular pel que fa a alteracions de gens implicats en el 

control del cicle cel·lular i resposta a dany a l’ADN. 



 

 
 

mostrar LD50 menors de 8.07 µM (Taula 3), ajustant-se a la resposta observada pel grup de línies 

cel·lulars de LCM més sensible al SAHA. 

 

 

 

 

 

Pacient LCM LCM 1 LCM 2 LCM 3 LCM 4 LCM 5 LCM 6 

Edat/Sexe 64/Home 81/Home 83/Dona 67/Home 56/Home 79/Home 

Estat de la malaltia R D D D D D 

Font de la mostra SP SP SP Melsa SP SP 

Morfologia C C C C B C 

% de cèl·lula tumoral 95 85 95 80 80 86 

p53 del/mut wt del/* wt * * 

Tractament previ Sí No No No No No 

LD50, 24h.  

(µM de SAHA) 
8.07 3.59 >25 2.23 2.95 1.92 

 

R, Recaiguda; D, diagnòstic. 

SP, Sang Perifèrica. 

C,  Clàssic; B, blastoide. 

Del, delecció; mut, mutació; wt, salvatge; * , no determinat.  

Taula 3. Característiques clíniques i genètiques dels pacients de LCM i valors de LD50 (metodologia 

apartat 4.3) del SAHA (24 hores).  
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Figura 6. Resposta citotòxica de les mostres de pacients de LCM al SAHA (24 hores). Les cèl·lules 

primàries es van incubar a les dosis de SAHA indicades i la viabilitat cel·lular es va analitzar segons 

l’apartat 4.3. Les dades es representen com a la mitjana + SD dels triplicats. 



 

 
 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, les dades en cèl·lules primàries suggereixen també que 

la resposta citotòxica al SAHA és independent de l’estat de p53 ja que, tot i que el cas de LD50 

superior a 25 µM sigui p53 deleccionat (LCM 3), l’altre cas que també ho és (LCM 1) (Taula 3) 

s’inclou dins del grup de línies cel·lulars de més alta sensibilitat. 

 

5.3 El SAHA indueix l’expressió de proteïnes proapoptòtiques BH3 only: Bmf i Bim 

 Per tal de determinar els mecanismes moleculars implicats en la resposta citotòxica de les 

cèl·lules tumorals al SAHA, es van estudiar les variacions en els nivells de proteïnes relacionades 

amb la mort cel·lular després del tractament. 

 Es van tractar les línies cel·lulars JEKO-1 i REC-1 (de sensibilitats intermitja i elevada al 

SAHA) a 6 i a 24 hores amb SAHA a dosis de 0.5, 1 i 5 µM i 0.1, 0.75 i 2 µM respectivament. 

 L’activitat del SAHA en la inhibició de les HDAC es va comprovar mitjançant l’anàlisi de 

les formes acetilades de les histones H3 (acH3) i H4 (acH4). Es va verificar que el SAHA causava 

una acumulació de les histones H3 i H4 acetilades (Figura 7). Es va observar també una disminució   

en els nivells de la HDAC6, que és una de les HDAC per les quals el SAHA té més afinitat [21]. La 

proteòlisi de la PARP en dos fragments es va emprar com a indicador d’apoptosi.  

Segons estudis previs, els HDACi modulen l’apoptosi afectant membres de la família Bcl-2 

[22, 23], per tant es van estudiar, entre d’altres, les proteïnes BH3 only. No es van trobar canvis en 

els nivells de Noxa ni de Puma. Per contra, es va observar una lleugera inducció de Bim i una 

inducció més destacada de Bmf (Figura 7), implicant aquestes dues proteïnes BH3 only directament 

en la mort cel·lular induïda per SAHA. Bmf, però, està especialment implicat en l’apoptosi induïda 

per SAHA ja que la línia cel·lular JEKO-1 presenta una delecció homozigòtica de BIM [24] i, en 

canvi, respon a SAHA; per tant, Bim podria ser prescindible. De fet, hi ha estudis que demostren 

que en alguns tipus tumorals Bmf s’indueix en resposta a HDACi, però no Bim [23, 25]. 

 El fet que el nivell de proteïna de Bmf (i també Puma) disminueixi a elevades dosis (2 µM 

per a la línia cel·lular REC-1 i 5 µM per a la línia cel·lular JEKO-1) a 24 hores, és atribuïble a 

l’elevada mortalitat i proteòlisi que es dóna en aquestes condicions (Figura 7).  

 Cal destacar que s’ha vist que Bmf s’indueix segons la sensibilitat de les línies cel·lulars al 

SAHA (Figura 8), és a dir, la sensibilitat podria estar relacionada amb els mecanismes que 

controlen la inducció de l’expressió de Bmf. En aquest sentit, alguns autors proposen que la 

HDAC1 pot regular negativament la transcripció de Bmf a través de la desacetilació de les histones 

H3 i H4 [23]. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Variacions de les proteïnes implicades en els mecanismes de mort induïda per SAHA. La 

determinació de la viabilitat cel·lular i l’estudi de proteïnes es van realitzar segons els apartats 4.3 i 4.4 

respectivament. (A) Les cèl·lules JEKO-1 es van tractar a 0.5, 1 i 5 µM de SAHA a 6 i 24 hores. (B) La línia 

cel·lular REC-1 es va incubar amb 0.1, 0.75 i 2 µM, 6 i 24 hores. 

A 

B 



 

 
 

Pel que fa a les proteïnes antiapoptòtiques, no s’observa una modulació important de Bcl-2, 

però sí que es produeix una acumulació de Mcl-1 (Figura 7), alguns autors han descrit que es tracta 

d’una regulació transcripcional a l’alça [26]. Aquest efecte inesperat i que, per tant, redueix 

l’efectivitat del SAHA al tractar-se d’una proteïna antiapoptòtica, podria neutralitzar-se amb una 

combinació farmacològica amb drogues mimètiques de BH3, que indueixen apoptosi en cèl·lules de 

LCM alliberant Bak de Mcl-1 i Bcl-xL [27]; o bé amb inhibidors de les CDKs que disminueixen els 

nivells de Mcl-1 en algunes cèl·lules [28]. 

En relació amb la via extrínseca de mort cel·lular, es va observar una disminució de c-Flip 

(Figura 7). Aquest fenomen és d’especial interès ja que s’ha demostrat que una disminució de c-

Flip potencia la mort per activació de la via dels “receptors de mort” [29], per tant una combinació 

de SAHA amb un anticòs que activi els “receptors de mort” podria tenir efectes sinèrgics. 

 Finalment, també es va apreciar una disminució de la ciclina D1, que com s’ha esmentat 

anteriorment es troba sobreexpressada en LCM, concordant amb el fet que el SAHA inhibeix la 

traducció de la ciclina D1 en línies cel·lulars de LCM [30]. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 La inducció de Bmf en resposta a SAHA és regulada a nivell transcripcional 

 Per tal de determinar si l’augment de proteïna Bmf en resposta al tractament amb SAHA era 

resultat d’un augment transcripcional, es va analitzar per PCR quantitativa l’expressió de l’ARNm 

de Bmf (segons l’apartat de metodologia 4.5). 

Ambdues línies cel·lulars (JEKO-1 i REC-1) van mostrar una inducció important de Bmf a 

nivell transcripcional com a resultat del tractament amb SAHA (Figura 9). Aquest augment pot 

representar uns nivells d’ARNm de Bmf en les cèl·lules tractades amb SAHA de fins a 14 vegades 

més que en absència de l’HDACi (Figura 9). 

Figura 8. Inducció de Bmf segons la sensibilitat de les línies cel·lulars de LCM. JVM-2, JEKO-1 i REC-1 es 

van tractar amb 0.5 µM de SAHA durant 24 hores. La determinació de la viabilitat cel·lular i l’estudi de 

proteïnes es van realitzar segons els apartats 4.3 i 4.4 respectivament. 
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Tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, alguns autors suggereixen que la HDAC1 pot 

regular negativament la transcripció de Bmf a través de la desacetilació de les histones H3 i H4 

[23]. Així, el SAHA actuaria inhibint la HDAC1, que resultaria en una hiperacetilació de les 

histones H3 i H4 i, per tant, un estat obert de la cromatina que permetria la transcripció de Bmf. 

 

 

6. CONCLUSIONS 

 El LCM és un limfoma B no-Hodgkin amb un mal pronòstic i resistència a la quimioteràpia 

actual, per tant, calen nous tractaments [13]. El SAHA és un nou HDACi que ha aparegut 

recentment com a nou fàrmac antitumoral i que mostra resultats molt prometedors [18]. 

 Els resultats obtinguts després d’analitzar l’activitat antitumoral del SAHA en cèl·lules de 

LCM han demostrat que: 

 El SAHA indueix apoptosi de forma molt potent en línies cel·lulars de LCM i en 

cèl·lules primàries de LCM. 

 El SAHA indueix l’expressió de proteïnes proapoptòtiques BH3 only, especialment 

Bmf. 

 La inducció de Bmf en resposta al tractament amb SAHA és regulada a nivell 

transcripcional. 

Com a perspectives futures, es pretén demostrar que Bmf és el responsable de l’apoptosi 

induïda per SAHA, mitjançant el revertiment de la mort cel·lular silenciant el gen amb ARN 

d’interferència de Bmf. 

Figura 9. Inducció transcripcional de Bmf en resposta al tractament amb SAHA. L’anàlisi d’expressió 

d’ARNm es va realitzar segons l’apartat 4.5. (A) Les cèl·lules JEKO-1 es van tractar a 0.5, 1 i 5 µM de 

SAHA a 6 i 24 hores. (B) La línia cel·lular REC-1 es va incubar amb 0.1, 0.75 i 2 µM, 6 i 24 hores. 
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També es preveu dur a terme assajos de citotoxicitat del SAHA en combinació amb altres 

fàrmacs per tal de potenciar la mort cel·lular, ja que segons els resultats obtinguts podria ser molt 

útil una combinació amb un inductor de la via dels “receptors de mort” cel·lular, un inhibidor de les 

cinases dependents de ciclina o un fàrmac mimètic de BH3. 

Finalment, es preveu assajar l’activitat antitumoral del SAHA in vivo en ratolins atímics en 

els quals se’ls indueix subcutàniament un tumor a partir de línies cel·lulars de LCM humanes. 
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