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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 desenvolupament de nous fàrmacs dirigits a dianes moleculars específiques ha suposat un gran avanç en el 
tractament del càncer.  El millor coneixement dels mecanismes que determinen la sensibilitat a aquests tractaments 
biològics és crucial per poder oferir tractaments selectius, optimitzar l'índex terapèutic i controlar l'elevat cost d'aquests 
fàrmacs. Tal com ha demostrat el grup liderat pel Dr. Settleman (Cancer Center, Massachusetts General Hospital- 
Harvard School of Medicine, Boston, EEUU) i altres, la sensibilidad del tumor a nous fàrmacs dirigits a diana molecular ve 
determinada en part per alteracions genètiques de les cèl.lules tumorals. El paradigma és la resposta clínica a fàrmacs 
inhibidors tirosin-cinasa d’ EGFR dels pacients amb càncer de pulmó amb mutacions d'EGFR.  
Donada la importància de trobar marcadors predictors de sensibilitat a les noves teràpies biològiques, la detecció a gran 
escala  d' alteraciones genètiques i las seva correlació amb la sensibilitat  al tractament amb aquests fàrrmacs en models 
preclínics és un primer pas essencial per a un posterior desenvolupament a nivell clínic. 
En aquest estudi vam establir una plataforma de cribatge d’alta densitat (high throughput screening) de línies cel.lulars 
que ens permet detectar alteracions genètiques predictores de resposta a fàrmacs dirigits a diana molecular específica. 
Presentem el desenvolupament d'aquesta plataforma i el resultat de dues aplicacions específiques. La primera és en 
càncer colorectal. El cetuximab és un anticòs monoclonal anti- EGFR  aprovat pel tractament del càncer colorectal 
metastàtic. Seria crucial poder establir un marcador predictor de resposta a cetuximab que ens permetés seleccionar el 
20% de pacients que responen a cetruximab. La segona aplicació és en melanoma. Enguany, no existeix cap tractament 
efectiu pel melanoma maligne metastàsic. La plataforma de cribatge d’alta densitat ens permeté detectar alteracions 
genètiques predictores de resposta al tractament amb un inhibidor de BRAF en melanoma. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The development of new targeted drugs has created a measure of excitment in the treatment of cancer.  A better understanding of the 
mechanisms of sensitivity to targeted drugs is a crucial first step to offer selective treatments, optimal therapeutic index and reduce the 
cost of such therapies. Encouraging results of  genetic features that predict response to targeted drugs have been recently described by 
Dr.Settleman (Cancer Center, Massachusetts General Hospital- Harvard School of Medicine, Boston, USA) and others.  The paradigm 
is the striking clinical response to anti-EGFR tyrosin-kinase inhibitors in a subset of lung cancer patients bearing an EGFR mutation. 
It would be of great value to detect  biomarkers predictors of tumor sensitivity to new taregted drugs. The study of genetic features 
and its correlation with sensitivity to targeted drugs in pre-clinical cancer models is an essential  first step for a future rational 
development in a clinical setting. 
The present study shows the establishment of a high throughput cancer cell line profiling platform to detect genetic features predicitve 
of response to targeted drugs. We present the development of such screening platform and the result of two specific aplications. The 
first is in colorectal cancer. Cetuximab is a monoclonal anti-EGFR antibody approved for the treatment of metastasic colorectal 
cancer. It would be crucial to detect a biomarker of response to Cetuximab. The second aplication is in melanoma.  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
Nowadays there is no effective treatment for metastatic malignant melanoma. The high throughput screening platform 
was able to find genetic alterations predictive of response to a new BRAF inhibitor. 

 
 
 
 
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. 
 
1. INTRODUCCIO 
 
El concepte d’Oncogene Addiction descriu el fenòmen pel qual una cèl.lula tumoral a 
pesar de presentar múltiples alteracions genètiques depèn de forma exclusiva d’una 
via de senyalització intracel.lular activada de forma aberrant. Això comporta 
importants implicacions terapèutiques doncs la identificació i la inhibició d’aquesta 
via indispensable pel creixement i supervivència tumoral tindria uns efectes 
devastadors sobre el tumor 1,2. El paradigma és la demostració per part del grup del 
Dr. J. Settleman i altres que la presència de mutacions activadores del gen d’EGFR  
en pacients amb càncer de pulmó es correlaciona amb una resposta clínica a 
fàrmacs inhibidors tirosin-cinasa d’EGFR (com iressa i tarceva) 3-5. 
 
El desenvolupament de nous fàrmacs biològics dirigits a dianes moleculars 
específiques pel tractament del càncer ha demostrat eficàcia clínica, i varios 
d’aquests fàrmacs s’usen de forma habitual en la pràctica clínica. Nogensmenys, 
donat que la tassa de respostes a aquests fàrmacs no supera el 10-20%, és crucial 
la identificació de biomarcadors de resposta que ens permetin seleccionar els 
pacients que respondran a aquests tractaments, optimitzar l’índex terapèutic i regular 
el cost d’aquests tractaments. Seria de gran interès disposar d’un mètode pre-clínic 
que ens permetés identificar biomarcadors predictors de resposta  a fàrmacs dirigits 
a diana terapèutica com a primer pas essencial per un posterior desenvolupament 
racional a nivell clínic d’aquests fàrmacs. En aquest sentit, les línies cel.lulars 
derivades de tumors han demostrat ser un sistema efectiu i manipulable per estudiar 
correlacions entre sensibilitat a fàrmacs i alteracions genètiques 6. 

Amb la hipòtesi que, segons els fenòmen d’Oncogene Addiction, la sensibilitat a les 
noves drogues inhibidores de dianes moleculars específiques ve determinada en 



           

 
 

part per alteracions genètiques de les cèl.lules tumorals i donada la importància de 
trobar marcadors predictors de resposta a aquests nous tractaments, ens 
proposarem establir un model pre-clínic per a la identificació de correlacions entre 
alteracions genètiques i sensibilitat a fàrmacs biològics.  Per això establirem una 
plataforma de cribatge d’alta densitat (high throughput screening) que ens permetés 
identificar la sensibilitat d’un gran número de línies cel.lulars de càncer humà enfront 
múltiples fàrmacs dirigits a diana terapèutica i correlacionar-la amb la presència d’ 
alteracions genètiques.  
 

 

2. MATERIAL I MÈTODES 
 
Línies cel.lulars de càncer humà 
S’inclogueren 500 línies cel.lulars provinents de fonts comercials així com de 
col.leccions privades d’investigadors acadèmics. S’usà la tecnologia Opticell per la 
propagació de les línies cel.lulars tumorals. 
 
Estudis de proliferació cel.lular i assajos de viabilitat cel.lular.  
Les cèl.lules es sembren a una confluència del 15% amb medi amb 5% de FBS en 
plaques de 96 pouets. Al matí següent les cèl.lules es tracten amb varies 
concentracions de cada fàrmac usant el Caliper Sciclone ALH3000 multichannel 
liquid Handling Workstation (Caliper Life Sciences). Setanta-dues hores després, es 
fixen les cèl.lules en formaldehid al 4% dissolt en PBS i es tenyeixen amb  tint 
vermell fluorescent d’ àcid nuclear Syto60 (Molecular Probes, Eugene, OR, EEUU) a 
una dil.lució de 1/5000 en aigua destil.lada. La quantificació de la fluorescència es 
realitza mitjançant l’Spectramax M5 o el Li-cor Odyssey per la obtenció d’ imatges. 
 
Seqüenciació de DNA 
El DNA genòmic s’aïllà mitjançant el Gentrs Purification Sytem segons el protocol del 
manufactor. El DNA s’amplificà mitjançant PCR usant primers específics per l’exó 11 
i 15 de BRAF. Els electroferograms s’analitzaren mitjançant el Sequence Navigator  
Software (Applied Biosystems). 
 
Gene Copy i GeneChip Mapping 
El número de còpies de gens (Gene copy number) es determinà amb el GeneChip 
Human Mapping 250K (Affymetrix). L’anàlisis es realitzà mitjançant el GeneChip 
Scanner 3000 7G, s’usà la versió 4.0 de GTYPE amb el Dynamic Model Mapping 
Algorithm i el GeneChip Human Mapping 500K Set library files. 
 
Detecció proteica 
La immunodetecció de proteïna després de SDS/PAGE es realitzà mitjançant 
protocols estàndards de western-blot. L’anticós Erk1/2 i fosfo-Erk1/2(T202/Y204) són 
de Cell Signaling. 
 
 
3. RESULTATS 
 
Establiment d’una plataforma de cribatge d’alta densitat (high throughput 
screening) de línies cel.lulars 
Per tal de capturar l’àmplia heterogeneïtat genètica tumoral, varem desenvolupar 
una plataforma semi-automatitzada per examinar la sensibilitat de 500 línies 
cel.lulars derivades de tumors sòlids a diferents fàrmacs biològics. Com era 
d’esperar, la majoria de línies cel.lulars foren refractàries als diferents tractaments, 



           

 
 

però per a la majoria de fàrmacs es podia identificar un petit subgrup de línies 
cel.lulars molts sensibles (figura 1A).  
 
Alteracions genètiques predictores de resposta al tractament amb cetuximab 
en càncer colorectal 
El càncer colorectal és la primera causa de mortalitat per càncer a Catalunya 7. En 
els darrers anys, la introducció de noves teràpies dirigides contra dianes moleculars 
específiques, ha suposat un augment en la supervivència dels malalts amb càncer 
colorectal. L’EGFR és un receptor tirosin-cinasa implicat en la tumorogènesis del 
càncer colorectal, per això la seva inhibició és una atractiva diana terapèutica 8,9. El 
cetuximab és un anticòs monoclonal amb alta afinitat per EGFR  que ha demostrat 
eficàcia clínica i ha estat aprovat pel tractament del càncer colorectal metastàtic 10. 
Donat que la tassa de respostes en aquests pacients no supera el 25%, seria crucial 
poder identificar marcadors predictors de resposta al tractament amb cetuximab en 
càncer colorectal 
 
En el present estudi, s’inclogueren 45 línies de càncer colorectal. L’estudi genètic 
demostrà que ninguna presentava mutacions o amplificacions d’ EGFR. En l’estudi 
preliminar de proliferació cel.lular, la sensibilitat a cetuximab de les línies cel.lulars 
de càncer colorectal demostrà ser molt baixa. Tot això, junt amb el fet que l’estudi de 
proliferació cel.lular amb cetuximab requereix unes condicions especials com són 
FBS al 1-2% (en comptes del 5% usat en la plataforma de cribatge d’alta densitat) i 
un tractament de 5 dies (en comptes de les 72 hores usades per la resta de fàrmacs 
de la plataforma de cribatge d’alta densitat) es desestimà la inclusió de cetuximab en 
la plataforma de cribatge d’alta densitat. De forma paral.lela s’identificaren resultats 
novedosos i excitants amb un inhibidor de BRAF en melanoma (veure següent 
paràgraf). Donat el període limitat de temps del becari i davant les interessants 
troballes amb BRAF i melanoma, es decidí prioritzar aquests resultats, fruit del qual 
es publicà un article 11. 
 
Alteracions genètiques predictores de resposta al tractament amb un inhibidor 
de BRAF en melanoma 
La incidència del melanoma maligne ha augmentat en els últims anys a Catalunya. 
En el seu estadi metastàtic el prognòstic és molt pobre, amb una supervivència als 5 
anys inferior al 2%. Enguany, cap tractament ha demostrat augmentar la 
supervivència dels pacients amb melanoma metastàtic. La recent troballa d’una 
mutació activant en el domini tirosin-cinasa de BRAF en un  80% de melanomes, 
40% de càncer de tiroides i 20% de càncer colorectal 12 i la conseqüent “addicció” a 
la via de senyalització intracel.lular BRAF-MEK-ERK, ha suposat el descobriment 
d’una prometedora diana terapèutica per als pacients amb melanoma 12-14. En 
aquest sentit, varios fàrmacs inhibidors de BRAF i MEK estan en desenvolupament. 
AZ628 es un potent inhibidor cinasa de BRAF en fase d’investigació pre-clínica. 
L’estudi de cribatge d’alta densitat demostrà una sensibilitat remarcable de les línies 
de melanoma, tiroides i càncer colorectal a AZ628. De les 37 línies cel.lulars més 
sensibles a AZ628, 28 eren derivades d’aquests tres tumors i 29 presentaven 
mutacions de BRAF (figura 2). De les restants línies sensibles, 4 eren portadores 
d’una mutació de NRAS, proteïna important de la via de senyalització de BRAF. 
D’altra banda no existia correlació amb mutacions de HRAS o KRAS. 
Estudis bioquímics mitjançant western-blot demostraren que aquesta sensibilitat a 
AZ628 es correlaciona amb la seva habilitat per inhibir ERK en aquestes línies 
cel.lulars (Figura 3).  
 
 



           

 
 

4. CONCLUSIONS 
El present estudi estableix una plataforma de cribatge d’alta densitat com a sistema que ens 
permet identificar de forma fiable, ràpida i a gran escala correlacions genotip-resposta a 
fàrmacs dirigits a dianes moleculars específiques a nivell pre-clínic. El poder detectar 
marcadors genètics predictors de resposta a nivell pre-clínic, és un primer pas essencial per 
un posterior desenvolupament racional a nivell clínic que ens permeti oferir tractaments 
individualitzats, cost-efectius i amb un òptim índex terapèutic als pacients amb càncer.  
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Figura 1. Estudi de la sensibilitat de 500 línies cel.lulars de càncer sòlid humà a 14 
fàrmacs inhibidors de les dianes moleculars específiques indicades. La sensibilitat es 
calcula segons la fracció de cèl.lules viables relatives al control sense tractament. 
 

 
 
 
 
 
 
 



           

 
 

Figura 2. La sensibilitat a AZ628 (fàrmac inhibidor de BRAF) es correlaciona amb 
l’estatus mutacional de BRAF, independentment del teixit d’origen. 
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IGR-37 0.12 V600E Melanoma
SK-MEL-30 0.182 wt (NRAS:Q61K) Melanoma
A373-C6 0.185 V600E Melanoma
M-14 0.34 V600E Melanoma
COLO-201 0.342 V600E Colorectal
B-CPAP 0.414 V600E Thyroid
COLO-818 0.42 V600E Melanoma
COLO-206F 0.463 V600E Colorectal
BHT-101 0.465 V600E Thyroid
A375.S2 0.513 V600E Melanoma
HTC-C3 0.517 V600E Thyroid
WM793B 0.527 V600E Melanoma
WM278 0.528 V600E Melanoma
COLO-741 0.535 V600E Colorectal
NCI-H1703 0.55 wt Lung:NSCLC
COLO 205 0.564 V600E Colorectal
RPMI-7951 0.57 V600E Melanoma
IPC-298 0.582 wt (NRAS:Q61L) Melanoma
MKN74 0.589 Unknown Gastric
CL-34 0.601 Unknown Colorectal
COLO 853 0.607 V600E Melanoma
RKN 0.61 Unknown Ovarian
C32 0.612 V600E Melanoma
RVH-421 0.618 V600E Melanoma
1205Lu 0.62 V600E Melanoma
8305C 0.62 V600E Thyroid
SK-CO-1 0.631 wt (KRAS:G12V) Colorectal
COLO-849 0.632 V600E Melanoma
MCAS 0.635 Unknown Ovarian
PA-TU-8988S 0.638 Unknown Pancreas
SK-MEL-1 0.653 V600E Melanoma
A-375 0.653 V600E Melanoma
MEL-HO 0.669 V600E Melanoma
WM35 0.672 V600E Melanoma
NCI-H2087 0.673 L597V Lung:NSCLC



           

 
 

Figura 3. La sensibilitat a AZ628 (BRAF inhibitor) es correlaciona amb una deplecció 
de l’activació de Erk1/2 (fosfo-Erk1/2). 

 


