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Resum o abstract del treball  
 

Aquest treball de recerca s’ha basat en l’elaboració de diversos cultius cel·lulars al 

laboratori,és a dir, que ha consistit en mantenir en vida cèl·lules al laboratori a fi de 

poder-ne estudiar els patrons de creixement. Ara bé, els objectius anaven més enllà: 

en última instància el que es perseguia era dur a terme tots els passos que se 

segueixen en el procés científic, així com aprendre a sintetitzar informació i gestionar 

correctament els blocs de dades empíriques.  

 

Quant a la nostra hipòtesi, la nostra pregunta inicial era si l’ús de diferents  substàncies 

com a superfície o matriu on les cèl·lules creixen pot afavorir el creixement cel·lular en 

un cultiu. Bàsicament, el que ens vam preguntar era si es podia influir en la taxa de 

creixement de les cèl·lules (i indirectament en el seu índex de mortalitat) amb l’ús de 

diferents substàncies.  

 

Per tal de respondre a la pregunta, vàrem preparar diferents plaques de cultiu amb 

diferents substàncies en forma de matriu (en un pou no vam posar-hi res, en l’altre 

vam posar-hi poliornitina, en l’altre polilisina i en l’altre col·lagen). A continuació, vam 

sembrar el mateix nombre de cèl·lules en cada pou, de manera que l’evolució dels 

cultius només depengués del tipus de substància usada.  

 

En referència a les conclusions que vam extreure, la resposta a la pregunta inicial va 

ser afirmativa: la introducció de substàncies externes a la cèl·lula modifica el 

creixement cel·lular, així com el seu índex de mort. Mentre que les cèl·lules sense cap 

substància anaven morint, el nombre de cèl·lules en les plaques on havíem introduït 

col·lagen, poliornitina o polilisina augmentaven de diferents maneres. Així doncs, va 

quedar demostrada la hipòtesi que les substàncies usades  com a matriu afecten a la 

proliferació cel·lular. 
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Abstract of my research project  
 
This research project is based on the study of several cell cultures in the laboratory. 

The aim of the project was to keep cells alive in vitro in order to follow their growth 

patterns. Furthermore, our objectives were focused in following: all the steps which are 

carried out in the scientific procedure, as well as to learn how to interpret and deal with 

all the empirical data.  

 

With reference to our hypothesis, our initial question was if the use of several 

substances on the plating surface of a cell culture had an influence on the cell 

development. Basically, what we asked ourselves was if it was possible to modify the 

growth pattern of the cells (and therefore the mortality rate) with the use of different 

matrix substances   

 

In order to answer the main question, we used 4 different plating conditions; we left the 

first one without anything, we put poly-ornithine on the second one, collagen on the 

third and poly-lysine on the last. After that, we introduced the same number of cells in 

the plaques and let them develop. As the four cell cultures were under the same 

conditions, the differences in cell development could only come from the influence the 

substances had.  

 

Referring to the conclusions we reached, the answer to the initial question was 

affirmative: the introduction of external substances in a cell culture plate has an 

influence on cell development, as well as in the mortality rate. While the number of 

cells of the non-substance plaque decreased gradually, the number of cells in the rest 

of the plaques increased at different rates. Therefore, our hypothesis was eventually 

verified. 
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1. Introducció i antecedents  

  1.1. Presentació del treball  

La ment humana es caracteritza per la seva curiositat. S’ha anat desenvolupant fins 

arribar a nivells de complexitat que resultaven impensables en un principi. És 

d’aquesta ànsia de coneixement d’on en neix la ciència. La ciència s’entenia en un 

origen com a aquell camí per arribar a conèixer la veritat d’alguna cosa, i intentava 

explicar el món a partir del mètode de l’assaig i l’error. A mesura han anat passant els 

anys, aquesta ciència ha anat avançant, i juntament amb la tecnologia ha arribat a 

poder dur a terme experiments com ara els cultius cel·lulars. Malgrat que el seu 

desenvolupament no ha tingut tan ressò com altres branques de la ciència, l’avanç en 

el camp dels cultius cel·lulars ha permès a la humanitat observar, tractar i curar 

algunes malalties que semblaven incurables. En aquest treball, tractarem més a fons 

el concepte de cultiu cel·lular, així com explicarem com es duu a terme.  

 

El cultiu cel·lular, com el seu propi nom indica, té com a objectiu l’estudi de les 

cèl·lules. Tota la matèria viva està formada per cèl·lules, que poden ser de diferents 

tipus, però que al cap i a la fi constitueixen la unitat més petita al qual es pot reduir la 

vida.  

 

Les cèl·lules en organismes pluricel·lulars s’organitzen en teixits, que a la seva vegada 

acabaran constituint òrgans, sistemes, etc. Aquestes cèl·lules, que formen part d’un 

teixit viu, neixen, creixen, es divideixen i moren, i viuen períodes de temps diferents 

segons el tipus de cèl·lula. Ara bé, les cèl·lules també es poden mantenir vives fora 

d’un teixit viu, ja que es poden tenir al laboratori. Aquest procés per mitjà del qual 

mantenim cèl·lules vives en el laboratori l’anomenem cultiu cel·lular, i consisteix en 

recrear l’ambient del teixit en el laboratori per tal de mantenir el creixement cel·lular i 

poder-ne observar les propietats.  

 

Els cultius cel·lulars són tan variats com cèl·lules existeixen. Malgrat tot, podem 

distingir dos grans grups: els cultius primaris i les línies cel·lulars. En els cultius 

primaris es cultiven cèl·lules que s’han extret d’un animal (s’extreuen les cèl·lules i es 

posen en cultiu). Aquestes cèl·lules, que poden dividir-se o no, s’aniran desenvolupant 

i les seves característiques s’aniran allunyant de les inicials. A més, aniran morint 

progressivament. En el cas de les línies cel·lulars, les cèl·lules han estat tractades i 

immortalitzades, de manera que creixen indefinidament i no tenen perquè morir (a no 
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ser que hi hagi un agent extern que les mati). Acostumen a ser més fàcils de cultivar i 

són menys susceptibles a contaminació (REFERÈNCIA 1 BIBLIOGRAFIA) 

 

En un cultiu cel·lular s’intenta mantenir les cèl·lules en vida proporcionant els mitjans 

necessaris per al seu desenvolupament: glucosa per als processos cel·lulars, 

temperatura de 37ºC, antibiòtics, etc. Ara bé, els problemes que poden sorgir són molt 

amplis: bactèries i virus constitueixen una amenaça constant que ens obliga a treballar 

amb material esterilitzat i en ambients correctament desinfectats.  

 

  1.2. Els cultius cel·lulars  

Els cultius cel·lulars es basen en la recreació de les condicions idònies per al 

creixement cel·lular en un laboratori. D’aquesta manera, és possible mantenir cèl·lules 

vives en un laboratori sempre i quan se les protegeixi de contaminacions i de virus de 

l’exterior.  

 

Els cultius es poden realitzar en plaques de Petri, flascons de Roux, entre d’altres, 

sempre i quan es mantinguin les condicions d’esterilitat. Per tal de permetre el 

desenvolupament cel·lular, s’utilitzen medis artificials obtinguts amb la mescla de 

components purificats i de solucions orgàniques que aporten nutrients i antibiòtics al 

conjunt de cèl·lules.  

 

   1.2.1. Les matrius cel·lulars 

Per tal que les cèl·lules es desenvolupin en un recipient determinat (placa), cal que 

s’adhereixin al fons; si aquesta adherència no és possible, les cèl·lules moriran 

irremeiablement, encara que el medi sigui el correcte i les condicions siguin 

adequades. Així doncs, l’adherència al recipient és important. Actualment, les parts del 

fons de les plaques estan tractades per adherir millor les cèl·lules que s’hi apliquin, 

però moltes vegades s’apliquen matrius de diferents substàncies per tal d’assegurar 

que les cèl·lules s’enganxen correctament.  

 

En aquest treball administrarem les substàncies amb les que treballarem en forma de 

matriu, és a dir, que les aplicarem a la part inferior de la placa abans de sembrar les 

cèl·lules. Pel que fa al procediment que utilitzarem, està especificat a l’apartat de 

disseny experimental.  
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   1.2.2. El substrat de cultiu  

Els principals recipients on es 

poden fer cultius cel·lulars són les 

plaques de Petri, les multiplaques 

(plaques amb diferents pous 

independents), els flascons de 

Roux (ampolles ventilades o no) i 

els “roller bottles” (tubs amb una 

cara plana on es fa el cultiu).  

 

 

El nostre treball implica la realització de diversos cultius paral·lels; així doncs, per 

qüestions logístiques la millor decisió és fer el cultiu amb multiplaques, és a dir, amb 

plaques que incorporen petits compartiments independents on podem fer cultius 

diferents. Concretament, treballarem amb multiplaques de 24 pous.  

 

 

   1.2.3. La fase gasosa 

A l’hora de fer el cultiu, haurem de tenir en compte les proporcions d’oxigen i de diòxid 

de carboni, ja que les cèl·lules requereixen un ambient determinat per tal de 

desenvolupar-se correctament.  

 

La quantitat d’oxigen no resulta un problema en els cultius cel·lulars, donat que és un 

gas abundant en l’atmosfera. Ara bé, la proporció de diòxid de carboni té una gran 

influència en el medi de cultiu, i per tant en les cèl·lules que cultivem. D’una banda, 

una part d’aquest CO2 es dissol en el medi de cultiu. D’altra banda, també reacciona 

amb aigua per donar àcid carbònic (que es dissociarà en ions H+ i HCO3
-). Aquesta 

proporció de ions bicarbonat influeix en el pH del medi, de manera que hem de 

controlar les proporcions de CO2 per assegurar que el grau de pH no sigui excessiu. 

Malgrat tot, els incubadors del laboratori permeten controlar aquestes variables, 

perquè el cultiu es mantingui estable.  

 

 

FIGURA 1. Vista de diferents plaques; la 
placa A és una placa de Petri; la B és una 
multiplaca de 24 pous (com la que 
utilitzarem); la placa C és una multiplaca de 
6 pous.   

A   

B  

C  
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   1.2.4. Condicions fisiològiques: el medi de cult iu  

A l’hora de fer un cultiu cel·lular és indispensable que proporcionem glucosa a les 

cèl·lules, així com antibiòtics i altres elements necessaris. Tot aquest conjunt de 

solucions orgàniques i d’elements nutritius els aporta el medi de cultiu.  

 

El medi de cultiu intenta simular les condicions sota les quals estan les cèl·lules quan 

formen part d’un teixit viu. Hi ha diferents tipus de medis segons el tipus de cèl·lules 

que es cultivi; a més, moltes vegades es poden aplicar altres substàncies a part del 

medi, que afavoreixin el desenvolupament de les cèl·lules. Aquests medis es 

comercialitzen i els principals són el medi basal d’Eagle (BME), el medi mínim 

essencial d’Eagle (MEM) i el medi MEM modificat per Dulbeco (DMEM).  

 

El medi de cultiu aporta diferents elements necessaris per a la proliferació cel·lular. En 

primer lloc, aporta els aminoàcids essencials per al desenvolupament, com ara la 

glutamina. En segon lloc, el medi també aporta les vitamines necessàries (bàsicament 

del grup B). Ara bé, com que els diferents tipus de cèl·lules poden requerir més 

vitamines és probable que s’hagi d’afegir algun sèrum que les hi aporti.  

 

En tercer lloc, el medi aporta la font d’energia, la glucosa.  Aquesta glucosa serà 

cremada a les cèl·lules, i resulta vital per a la seva supervivència. Per últim, el medi 

també aporta altres suplements de baix pes molecular (bàsicament substàncies que 

ajuden a metabolitzar la glucosa).  

 

Per acabar, cal que destaquem que el medi de cultiu sol incorporar elements 

antibiòtics, com ara la penicil·lina, la streptomicina o la fungizona, entre d’altres 

(REFERÈNCIA 2 BIBLIOGRAFIA).  

 

 

 

 

 

 

tipus de 
cèl·lula  

medi de cultiu       
(en anglès) 

quantitat  
(en mL) 

PC12 

DMEM 429 
Bovine Serum 30 
Fetal Horse Serum 30 
Penic/Streptomic 1 
HEPES 0,5M 10 

293 
Advanced MEM 500 
Bovine Serum 55 
Penic/Streptomic 1 

FIGURA 2. En el cultiu treballarem amb 
dos tipus de cèl·lula: les PC12 i les 293. En 
aquesta taula s’hi especifiquen els 
components dels medis de cultiu adequats 
per als diferents tipus de cèl·lula. 
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   1.2.5. Propietats físiques  del cultiu a control ar  

L’estat de les cèl·lules i el seu creixement no depèn només del medi en el qual viuen. 

Malgrat que el medi sigui l’adequat, haurem de controlar una sèrie de variables com el 

pH, l’osmolaritat, la temperatura, la viscositat i la tensió superficial.  

 

El pH òptim de creixement és 7,4, malgrat que aquest valor fluctua lleugerament si 

variem el tipus de cèl·lules. Així doncs, caldrà que apliquem al medi una solució tampó, 

que s’encarregarà d’esmorteir els canvis bruscos de pH (amb aquesta solució els 

canvis sempre seran més suaus).  

 

La majoria de cèl·lules tenen una tolerància àmplia a l’osmolaritat del medi, que oscil·la 

entre els 260 i els 320 mOsm/kg. Ara bé, caldrà contemplar aquesta variable ja que 

canvia amb l’evaporació d’aigua del medi.  

 

Pel que fa a la temperatura, ja hem comentat anteriorment que mai no ha de superar la 

temperatura corporal de l’animal del qual prové. A més, tampoc ha de ser 

excessivament baixa ja que si no es paralitza el creixement. La temperatura òptima sol 

dependre del tipus de cèl·lula, però acostuma a oscil·lar entre els 33-37ºC.  

 

Per últim, la viscositat i la tensió superficial tenen una influència menor; d’una banda, 

la viscositat s’ha de tenir present perquè disminueix el dany de les cèl·lules quan les 

agitem o les canviem de lloc. D’altra banda, també hem de mantenir la tensió 

superficial baixa, malgrat que és una variable que no canvia gaire ni tampoc resulta 

crucial en la proliferació cel·lular.  

 

 

  1.3. Base teòrica de les matrius utilitzades 

En aquest projecte avaluarem si l’administració de diferents substàncies pot afectar el 

creixement cel·lular. Concretament, estudiarem l’efecte que tenen el col·lagen, la 

poliornitina i la polilisina. Aquestes substàncies són espècies químiques orgàniques, és 

a dir, que estan formades per cadenes de carboni. Totes tres són macromolècules que 

estan formades per la repetició d’una cadena original, i això les fa tenir una gran 

massa molecular.  

 

Aquestes tres substàncies actuen de forma diferent ja que la seva morfologia és 

diferent. Ara bé, en línies generals, el que fan és ajudar les cèl·lules a enganxar-se al 
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suport de la placa, de manera que puguin sobreviure i adaptar-se al medi de cultiu. És 

per això que són comercialitzades pels fabricants com a substàncies per fer matrius 

cel·lulars. A continuació es descriuen algunes de les característiques de les diferents 

substàncies, proporcionades per l’empresa MP Biomedicals (Ohio; EEUU) 

(REFERÈNCIA 3 BIBLIOGRAFIA).  

 

   1.3.1. Col·lagen  

Introducció:  

El col·lagen és una proteïna vital per a l’existència dels éssers vius, i donada la seva 

importància en les funcions vitals, és la més abundant en tots els vertebrats. En els 

animals grans, la seva presència pot arribar a ser del 30% de la massa total de 

proteïnes. Com hem comentat, les seves funcions són diverses; està present als 

ossos, als tendons i a la pell, i la seva funció principal és literalment la de mantenir 

units als éssers vius.  

 

 

 

Estructura:  

El col·lagen es presenta en forma de fibres, és a dir, que no trobem molècules aïllades 

amb una funció concreta, sinó que la seva estructura és en forma de bloc. Les unitats 

bàsiques constituents d’aquest bloc són les molècules de tropocol·lagen. Aquesta 

molècula té forma de triple hèlix, i està formada per cadenes polipeptídiques. Les 

seves dimensions són prou significatives; cada hèlix està formada per uns 1000 

residus.  

 

Aquesta estructura helicoïdal triple és típica del col·lagen, i és aquesta estructura la 

que li permetrà realitzar diferents funcions segons el teixit on actuï. Cada hèlix que 

conforma la molècula es caracteritza per cargolar-se cap a l’esquerra i està formada 

per 3,3 residus per cada volta que fa. Aquestes tres cadenes s’uneixen les unes amb 

les altres mitjançant enllaços d’hidrogen. Hem de destacar dues substàncies que 

afavoreixen la geometria del col·lagen: la prolina i l’hidroxiprolina. La seqüència 

general  en la molècula és la següent: Glisina – X – Y, on x sol ser prolina i y 

hidroxiprolina. Aquesta seqüència es repeteix en tota la molècula, i és la responsable 

de la geometria de la molècula (si no fos així, la triple hèlix no seria possible).  
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El col·lagen és una proteïna que va canviant a mesura que passa el temps. Des de la 

seva formació, la molècula de tropocol·lagen es va hidroxilant; dit d’altra manera, a 

mesura avança el temps, les espècies químiques que conformen el col·lagen van 

reaccionant entre elles per donar productes que són lleugerament diferents als reactius 

inicials. El cas més important és el de la formació d’hidroxiprolina a partir de prolina.  

 

La fibra de col·lagen és el 

resultat de la combinació de 

moltíssimes molècules de 

tropocol·lagen; cada molècula de 

tropocol·lagen té una llargada de 

300 nm, i s’uneix a més 

molècules per donar lloc a una 

macrosubstància d’aspecte 

fibrós. Aquesta estructura té una 

resistència important, que és 

comparable a la que té un cable 

de coure d’alta resistència.  

Aquest procés es va produint a 

mesura que passa el temps, i aquesta és la raó per la qual el col·lagen cada vegada és 

menys elàstic i més trencadís. En conseqüència, els teixits on hi ha col·lagen gran 

cada vegada es trenquen més fàcilment.  

 

Síntesi del col·lagen:  

Com ja hem mencionat abans, les molècules de tropocol·lagen que formen la fibra de 

col·lagen difereixen molt de la molècula original (REFERÈNCIA 4 BIBLIOGRAFIA). 

 

FIGURA 3. A: Estructura de la molècula de tropocol·lagen; B: 
Esquema de la molècula de tropocol·lagen a pocs augments; 
C: Esquema de la fibra de col·lagen, la qual està formada per 
seqüències de molècules de tropocol·lagen; D: Fotografia del 
microscopi electrònic d’una fibra de col·lagen; E: Fotografia 
amb pocs augments de la fibra de col·lagen.  

A  B  C  D  E  
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   1.3.2. Polilisina  

Estructura: (hidrobromit, unitat) 

 

 

 

Fórmula molecular:  C6H15BrN2O2 

FIGURA 5. Fórmula semidesenvolupada de la molècula de 
lisina; de fet, aquesta fórmula és la d’una sal de lisina, ja que 
hi apareix un HBr. Aquesta cadena presenta una massa 
molar de 182 g/mol i constitueix la cadena principal que es va 
repetint en la formació de polilisina. Aquest enllaç entre 
cadenes es produeix en el carboni amb enllaços asimètrics, 
és a dir, en el carboni que té un doble enllaç. Aquesta 
cadena es forma enllaçant el primer carboni d’una cadena 
amb el carboni asimètric, de manera que aquesta nova 
cadena substitueix l’OH.  

FIGURA 4. Procés de formació de 
la molècula de tropocol·lagen. Els 
passos 1-4 es produeixen a la 
cèl·lula i els 6-7 es produeixen en 
la regió extracel·lular. Els 
pictogrames amb Gal i Glc 
signifiquen galactosa i glucosa, 
respectivament.   
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Nota : Hi ha aproximadament un HBr o un HCl per cada unitat de lisina. Aquest àcid el 

fa esdevenir sòlid i soluble en aigua (enllaç iònic). Per tal d’extreure l’HBr/HCl, cal 

dissoldre el producte en un medi neutre i dialitzar1 les sals. 

 

Massa molecular:  Totes les masses moleculars es calculen empíricament a partir de 

la viscositat de la molècula original, la Poli-epsilon-Z-L-Lisina.  

 

Aspecte del producte:  sòlid, pols blanca 

 

Descripció:  La polilisina és un policatió que s’enllaça a l’ADN, a la membrana dels 

glòbuls vermells i a les proteïnes carregades negativament. S’utilitza generalment per 

a matrius cel·lulars en qualsevol substrat. Afavoreix la interacció electrostàtica entre 

els ions carregats negativament de la membrana cel·lular i els ions de la superfície de 

cultiu. Quan la polilisina s’incorpora a la superfície d’un substrat de cultiu augmenta el 

nombre de possibles enllaços cèl·lula-superfície, de manera que augmenta 

l’adherència de les cèl·lules a la placa. 

  

Tant la forma D- com la L- de la polilisina poden ser utilitzades per als cultius ja que la 

aquests factors no intervenen en l’adherència de les cèl·lules. Ara bé, alguns tipus de 

cèl·lules poden descompondre la polilisina. En aquest cas, s’hauria d’utilitzar la Poli-D-

Lisina, ja que la forma L no faria efecte.  

 

La baixa massa molecular de la polilisina (30.000 – 70.000, és a dir, una 

macromolècula amb més de 165 unitats de lisina) afavoreix la seva manipulació ja que 

resulta menys viscosa quan està en solució. Ara bé, els derivats de la polilisina amb 

una major massa molecular proporcionen més espai per a l’enllaç amb la membrana 

de la cèl·lula. Així doncs, moltes vegades pot resultar més eficaç utilitzar productes 

amb una massa molecular major, ja que encara que seran substàncies més viscoses, 

permetran un millor enllaç (massa entre 70.000 i 150.000).  

 

Font:  Sintètica 

Puresa:  95% com a mínim  

                                                 
1 Dialitzar: el fet de separar una molècula gran que està en solució de molècules més petites 
mitjançant una membrana semipermeable.   
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Solubilitat:  soluble en aigua (50 mg/mL – solució clara de color groc). Les solucions 

poden ser emmagatzemades a 2-8ºC durant uns quants dies o a -20ºC durant més de 

2 mesos.  

 

   1.3.3. Poliornitina  

Les característiques de la poliornitina són similars a les de la polilisina. També és una 

cadena formada per una repetició d’una mateixa unitat principal, l’ornitina. En el nostre 

treball treballarem amb poli-L-ornitina (comercialitzada en la forma hidrobromit).  

 

Fórmula molecular: (C5H10N2O
 .HBr)n 

Massa molecular:  5.000 – 20.000 

Aspecte del producte: Pols liofilitzada de color blanc-groc pàl·lid 

Font:  Sintètica 

Solubilitat: Soluble en aigua (50mg/mL- solució clara i groguenca)  

Emmagatzematge:  conservar dessecat a 0ºC  

Grau de polimerització: 40  

Puresa: 95% com a mínim. 

 

  1.4. Descripció de la divisió i la mort cel·lular  

En el cultiu que farem en aquest projecte les cèl·lules originals s’aniran dividint i a la 

vegada aniran morint per causes diverses. Ara bé, com que es tracta de cèl·lules 

immortalitzades, l’especialització cel·lular pròpia de les divisions cel·lulars no es 

produirà, de manera que el cultiu podria seguir dividint-se ad infinitum. 

 

La divisió cel·lular es produeix per mitosi, és a dir, que d’una cèl·lula original a la qual 

anomenarem mare se n’originen dues que són iguals a la primera. D’aquesta manera, 

la població dels pous de la placa anirà augmentant de manera exponencial, ja que les 

cèl·lules es divideixen per bipartició.   

 

Pel que fa a la mort cel·lular, de destacar que tant les 293 com les PC12 moren de 

forma programada, és a dir, que moren de forma apoptòtica. La mort per apoptosi és la 

mort programada de les cèl·lules. Es tracta d’un procés gradual en el que el nucli de la 

cèl·lula en qüestió es comença a comprimir, comprimint conseqüentment la cèl·lula. En 

aquest procés, l’ADN es comença a degradar però no es malmeten els orgànuls 

cel·lulars, de manera que nos es produeix una reacció inflamatòria. D’aquesta manera, 

les cèl·lules que són a punt de morir són eliminades fàcilment, donat que disminueixen 
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FIGURA 6. Taula comparativa dels diferents procediments de mort cel·lular: apoptosi i necrosi  

notablement el seu volum. Ara bé, quan la mort és necròtica, ens trobem amb uns 

orgànuls danyats que acaben comportant la mort cel·lular, però ara sí implicant una 

reacció inflamatòria del teixit.  

 

El descobriment de l’apoptosi es situa a principis del XX, quan Collin va estudiar la 

mort de neurones motores de la medul·la espinal. Malgrat tot, aquests estudis, que ja 

havien estat començats per Clarke al 1896 no van tenir repercussió al món científic 

fins 20 anys més tard, quan els estudis d’Ernst i Glücksmann van demostrar que la 

mort cel·lular era un procés inherent a la cèl·lula. No va ser fins al 1964, però, que es 

va començar a parlar de “mort programada”, terme introduït per Richard Lockshin i els 

seus ajudants. Aquests científics van estudiar el procés embrionari d’alguns insectes, i 

van observar que les cèl·lules d’aquests éssers vius estaven, d’alguna manera, 

programats per al suïcidi. Van concloure que és la síntesi d’una determinada proteïna 

la que marca el procés d’autodestrucció gradual. Malgrat tot, el terme apoptosi no es 

va crear fins al 1972, paraula creada per John Kerr, Wyllie i Currie (REFERÈNCIA 5 

BIBLIOGRAFIA). 

MORT APOPTÒTICA MORT PER NECROSI 
Mort en la qual el nucli es va contraient de 

manera que el volum va disminuint. És un 

procés natural de tota cèl·lula.  

Mort aparentment descontrolada de cèl·lules 

provocada per l’actuació d’un agent extern a la 

cèl·lula.   

Degradació de l’ADN per fragmentació  Pèrdua de la membrana cel·lular  i d’ATP  

No es danyen els orgànuls cel·lulars Es danyen els orgànuls cel·lulars 

És inherent a la cèl·lula (genètica)  No és inherent a la cèl·lula, és una mort 

motivada.  

 

 

 

FIGURA 7. Fotografies 
d’una cèl·lula sana 
(esquerra) i una cèl·lula 
apoptòtica (dreta). Com 
podem observar, la 
cèl·lula en procés de 
mort apoptòtica es va 
contraient i va perdent la 
seva estructura inicial. 
Aquesta deformació 
seguirà fins a la 
destrucció completa de la 
cèl·lula 
[fig.cox.miami.edu].  
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 2. Objectius 

1. L’objecte d’estudi d’aquest treball de recerca és l’estudi de la influència de certes 

substàncies externes a la cèl·lula en la proliferació cel·lular. Concretament, la nostra 

pregunta és si el col·lagen, la poliornitina i la polilisina modifiquen el desenvolupament, 

la proliferació  o l’índex de mortalitat de les cèl·lules d’un cultiu.  

 

2. El segon objectiu del treball és el de familiaritzar-se amb el treball al laboratori, així 

com aprendre a utilitzar el rigor científic per a les observacions i les conclusions. No es 

tracta només del fet d’aprendre a treballar amb els aparells del laboratori, sinó que 

l’objectiu principal és el de portar a la pràctica tot el sistema en el qual es basa la 

ciència. En aquest treball, ens plantejarem un problema que intentarem solucionar 

mitjançant un mètode experimental que nosaltres mateixos haurem de dissenyar. Així 

doncs, haurem de plantejar un procediment que durem a la pràctica i en el qual ens 

basarem per treure conclusions.  

 

3. En tercer lloc, aquest treball ha de servir també per aprendre tot un conjunt de 

coneixements sobre les substàncies utilitzades en el treball (col·lagen, poliornitina...). 

De la mateixa manera, un altre objectiu serà entendre com es classifiquen els usos 

d’aquestes substàncies en protocols. A més, una part de la recerca consistirà en 

posar-se en contacte amb els fabricants d’aquestes substàncies per trobar informació i 

aprendre a interpretar-la, de manera que una part del treball consistirà en investigar 

sobre les substàncies del laboratori.  

 

4. Un altre objectiu serà aprendre a gestionar les dades obtingudes empíricament del 

laboratori. Si no es fes aquest tractament de les dades, no podríem observar 

regularitats en l’experiment i no podríem extreure’n conclusions. Així doncs, una part 

important del treball es basarà en l’elaboració de gràfics, interpretació de les 

desviacions típiques estàndard i elaboració d’unes conclusions sòlides basant-nos en 

els resultats observats.  

 

5. Per últim, un altre objectiu és el d’aprendre a sintetitzar informació i interpretar-la 

correctament per treure unes conclusions. Malgrat que no és l’objectiu principal del 

treball, és un objectiu que queda implícit en la recerca científica; es tracta del fet 

d’aprendre a extreure unes regularitats que observem en els resultats experimentals 

per redactar unes conclusions.  
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 3. Material  

El laboratori de cultius cel·lulars incorpora una sèrie d’aparells i de material específic 

que resulta indispensable a l’hora de fer el cultiu. Quan nosaltres mantenim en vida 

unes cèl·lules hem de recrear l’ambient en el qual es desenvoluparien de forma òptima 

quan formessin part d’un teixit viu, així que hem de disposar al laboratori d’aparells que 

mantinguin una temperatura i pressió determinades, d’uns aparells que ens 

proporcionin un ambient estèril, etc.  

 

Aquests aparells són:  

o cabina de flux laminar  

o incubador de diòxid de carboni 

o congeladors, neveres i altres instal·lacions de criogènia 

o  microscopi  

o centrifugadora   

o xucladors  

o pipetes automàtiques 
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 4. Hipòtesi i definició del plantejament experimen tal   

La pregunta principal de la qual partim és de si realment es pot influir en el creixement 

cel·lular amb substàncies extracel·lulars, com ara el col·lagen, la poliornitina o la 

polilisina. Per tal de respondre a l’objectiu 1 caldrà fer un cultiu cel·lular al laboratori a fi 

de poder determinar amb certesa si realment les substàncies abans citades exerceixen 

una influència en la proliferació cel·lular.  

 

Per tal de determinar amb certesa si aquestes substàncies modifiquen el creixement 

cel·lular, haurem de cultivar un mateix tipus de cèl·lules en les mateixes condicions i 

administrar les diferents substàncies; d’aquesta manera, si observem el 

desenvolupament dels diferents cultius amb les diferents substàncies, podrem acabar 

traient conclusions pel que fa a la influència d’aquestes substàncies en la proliferació 

de les cèl·lules.  

 

Per tal d’augmentar el rigor en l’anàlisi, farem diferents cultius amb el mateix objectiu. 

D’una banda, treballarem amb dos tipus de cèl·lules, ja que si només en cultivéssim un 

tipus no podríem saber si els resultats depenen de les substàncies o del tipus de 

cèl·lula. A més, comparant els resultats dels dos tipus de cèl·lules, podrem veure si hi 

ha una substància més eficaç en un tipus que en l’altre o bé si alguna substància té 

algun efecte tòxic en algun dels tipus de cèl·lules.  

 

D’altra banda, també variarem la concentració de cèl·lules en cada cultiu; és a dir, de 

cada tipus de cèl·lula en farem dos cultius diferents, un que tingui el doble de cèl·lules 

per placa que l’altre. D’aquesta manera, podrem veure si la influència de les 

substàncies varia si variem el nombre de cèl·lules per unitat de volum. A més, amb 

aquesta diferenciació assegurem la durada de l’experiment; si les cèl·lules van morint 

a causa de les substàncies que administrem, quedaran buides abans les plaques amb 

menys cèl·lules que les que en tenen més. Així doncs, encara que mori la part del 

cultiu amb menys cèl·lules encara podrem estudiar la part del cultiu amb una 

concentració major. A més, si el creixement és tan ràpid que la placa amb més 

cèl·lules queda sobrepoblada, sempre ens quedarà l’altre cultiu.  

 

En definitiva, la nostra HIPÒTESI de treball és que l’administració de les tres 

substàncies amb les que tractarem ajudaran al desenvolupament cel·lular, ja que 

actuaran com a matrius beneficioses per a l’adherència de les cèl·lules. Per tant, 

l’escenari més favorable des d’un punt de vista teòric és que els cultius amb col·lagen, 
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poliornitina i polilisina acabaran amb un major nombre de cèl·lules que el cultiu al que 

no hi hem administrat res.  

 

Ara bé, malgrat que la definició del procediment anterior ens indica si les diferents 

substàncies estimulen el creixement cel·lular o no, no ens informen de la mort cel·lular. 

Per tant, cal que incorporem una fase del procés on observem el grau de mort cel·lular. 

Si no incorporéssim aquest pas, les conclusions només serien parcialment correctes, 

ja que necessitem saber si les diferents substàncies afecten a la mort cel·lular. En el 

cas que trobéssim una substància que manté el nombre de cèl·lules, no podríem 

distingir si hi ha poc creixement i poca mort, o bé si hi ha molt creixement i molta mort. 

Així doncs, necessitem determinar si el ritme de mort augmenta o disminueix amb 

l’administració de substàncies.  

 

Una vegada estudiats els resultats de creixement i de mort, ja podrem concloure el 

projecte veient si realment aquestes substàncies influeixen positivament o 

negativament en el desenvolupament cel·lular, tot comparant el nombre de cèl·lules de 

cada cultiu amb el seu índex de mortalitat.   
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5. Disseny experimental  

  5.1. Preparació per al cultiu  

Obtenció de les cèl·lules: descongelació  

En el cultiu cel·lular treballarem amb dos tipus de cèl·lules, les 293 (cèl·lules 

embrionàries de ronyó humà) i les PC12 (pheocromocitoma o tumor renal de rata). En 

un primer moment, aquestes cèl·lules es troben congelades en un dipòsit de nitrogen 

líquid, de manera que cal que els descongelem per tal de treballar-hi. Cal destacar que 

les cèl·lules poden ser congelades a temperatures molt baixes, sempre i quan estiguin 

amb unes substàncies determinades. En aquestes condicions, les cèl·lules no es 

desenvolupen, però tampoc moren, donat que hi ha diverses substàncies que eviten 

que la cèl·lula es malmeti en congelar-la. El que fem és deixar les cèl·lules en bany 

Maria a 36ºC durant 5 minuts per tal que es descongelin.  

 

En el nostre experiment treballarem amb el mateix nombre de cèl·lules en els dos tipus 

de cèl·lula, de manera que els resultats que obtenim siguin comparables. Ara bé, 

encara no podem sembrar les plaques amb les cèl·lules perquè aquestes estan molt 

dèbils. A més, estan en un medi que no és l’apropiat pel seu desenvolupament, ja que 

hi ha dissoltes totes les substàncies de la congelació (glicerol...). El que fem és posar-

les dins un vial  i afegir 5mL del medi que necessiten (aquest medi també està a 36ºC). 

A continuació, les centrifuguem a 1000 rpm durant 5 minuts, operació que ens permet 

separar les cèl·lules de la resta de substàncies (les cèl·lules, que són més denses, es 

precipiten al fons mentre que el medi i la resta de substàncies no). Aparentment, veiem 

una taca fosca al fons del vial, que són totes les cèl·lules que han quedat al fons 

gràcies a la força centrífuga. 

 

Seguidament, aspirem els líquids del vial i deixem les cèl·lules, que han quedat 

compactades al fons. Afegim 2mL de sèrum (medi) al vial i dispersem les cèl·lules 

(amb una pipeta aspirem i deixem caure líquid de manera que les cèl·lules deixin 

d’estar tan compactades i quedin en suspensió). Finalment, n’afegim 3mL més i 

repetim l’operació. Acabarem tenint 5mL de sèrum amb les cèl·lules dispersades i en 

suspensió.  

 

Per acabar, col·loquem la preparació en una placa i la introduïm a l’incubador, on les 

cèl·lules s’adaptaran al nou medi i es recuperaran. Cal destacar que a vegades cal 

afegir alguna substància a la placa perquè les cèl·lules sobrevisquin. És el cas de les 

cèl·lules PC12, que necessiten una matriu de poliornitina.  
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Per preparar la matriu per a les PC12 necessitem una solució de poliornitina, la 

concentració de la qual és 20µL poliornitina per 10mL de solució amb bòric/borat de 

150mM. A continuació, afegim la poliornitina a la placa i la introduïm a l’incubador 

durant 1 hora. Una vegada ha passat l’hora fem tres rentats amb aigua per eliminar 

l’excés de poliornitina (el rentat es fa aspirant, introduint aigua i tornant a aspirar). Per 

acabar, deixem assecar la placa en un ambient estèril (cabina de flux laminar). 

D’aquesta manera obtenim una placa estèril amb una pel·lícula de poliornitina, sobre la 

qual podem posar les cèl·lules corresponents.  

 

A l’hora de posar les cèl·lules a les plaques, és important no fer bombolles i evitar que 

es facin grumolls de cèl·lules (cal que estiguin ben dispersades). Una vegada ja tenim 

les plaques amb les cèl·lules, les col·loquem a l’incubador, on es podran recuperar.  

 

Obtenció de les matrius de poliornitina, polilisina  i col·lagen en els pous 

En aquest cultiu treballarem amb diferents matrius cel·lulars, una amb col·lagen, una 

amb polilisina i una amb poliornitina. Les cèl·lules sempre s’adhereixen a la part 

inferior de la placa, de manera que haurem d’administrar aquestes substàncies abans 

de posar les cèl·lules. 

 

La manera més eficaç d’administrar aquestes substàncies és adherint-les en forma de 

pel·lícula a la part inferior dels pous. Per fer les matrius de poliornitina i de polilisina 

actuarem de la mateixa manera que l’apartat anterior: administrem una solució 

determinada sobre els pous, deixem reposar i retirem l’excés amb rentats. En el cas de 

la poliornitina ja hem definit anteriorment la solució necessària. Pel que fa a la 

polilisina, necessitem una solució de 20µL polilisina en 10mL de solució aquosa. El 

procediment és el mateix.  

 

La matriu de col·lagen requereix una preparació diferent, ja que presenta el problema 

de la cristal·lització. En els casos de la poliornitina o la polilisina, obteníem una 

pel·lícula homogènia una vegada eliminàvem les restes amb aigua, però en el cas del 

col·lagen no tindríem una capa homogènia, sinó que apareixeria un seguit de cristalls. 

Per tant, el mètode que fem servir és diferent. Per començar, la matriu l’hem de 

preparar poc abans de posar-hi les cèl·lules, per tal d’evitar la seva cristal·lització. El 

que fem és deixar caure unes gotes de col·lagen –líquid transparent, viscós i insoluble 

en aigua – que distribuïm per la placa amb l’ajut d’una espàtula. Finalment, al cap 
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d’uns moments, aspirem amb la bomba totes les restes que no s’hagin adherit a la 

placa. No fem rentats perquè el col·lagen és insoluble i no podríem dissoldre les 

restes. Cal que destaquem que hem de mantenir l’esterilitat en aquestes plaques 

perquè si no les cèl·lules moriran. Treballem, doncs, amb guants ruixats amb etanol i 

dins la cabina de flux laminar.  

 

  5.2. Sembrat de les cèl·lules als pous (dia 0)  

Separació de les cèl·lules de la placa 

En primer lloc, donem un cop d’ull a les plaques on el dia anterior vam deixar les 

cèl·lules. Les mirem amb el microscopi invertit i veiem que s’han recuperat i que han 

cobert la major part de la placa. També observem que les cèl·lules mantenen la seva 

forma original, i que per tant, estan en bon estat.  

 

Per tal de sembrar les cèl·lules als respectius pous necessitem desenganxar-les de la 

placa, ja que hi estan adherides. El primer que fem és aspirar tot el sèrum amb la 

bomba, de manera que tinguem només les cèl·lules enganxades a la placa. 

Seguidament, administrem tripsina –un líquid rosa i una mica viscós que 

desenganxarà les cèl·lules de la placa –i deixem la placa dins l’incubador durant 5 

minuts.  

 

Una vegada han passat els 5 minuts, les cèl·lules estan en gran part en suspensió en 

la tripsina, de manera que les pipetegem i les dipositem en un vial. Posteriorment, 

posem el vial a la centrifugadora durant 5 minuts a 1000 rpm. Una vegada s’han 

centrifugat, veurem que les cèl·lules s’han precipitat al fons, de manera que ja podrem 

aspirar la tripsina i administrar medi nou perquè les cèl·lules continuïn creixent. El que 

fem és aspirar la tripsina i deixar caure sèrum amb la pipeta. Finalment, pipetegem i 

deixem caure sèrum perquè s’homogeneïtzi la suspensió i no es formin grumolls de 

cèl·lules.  

 

Comptatge de les cèl·lules a la Cambra de Bürker  

Una vegada tenim les cèl·lules dins el vial i estan en una suspensió homogènia, 

n’agafem unes gotes i les deixem caure sobre la cambra de Bürker. Seguidament, la 

tapem amb un portaobjectes i ens en anem al microscopi.  

 

Vista des del microscopi, la Cambra de Bürker té dibuixada una estructura reticular, 

semblant a una quadrícula. Si ens hi fixem, veurem que aquesta quadrícula està 
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formada per línies dobles i per línies triples. Les línies dobles formen els quadrats de la 

quadrícula i les línies triples formen quadrats de 4x4. El que fem a continuació és 

enfocar un quadrat de 4x4, de manera que podem veure bé les cèl·lules que hi ha.  

 

La Cambra de Bürker és una eina de 

comptatge cel·lular, que ens permet 

saber la quantitat de cèl·lules per 

mil·lilitre de suspensió a partir de 

comptar les cèl·lules dins un quadrat de 

4x4. A l’hora de comptar, hem de 

comptabilitzar les cèl·lules que hi ha dins 

els quadrats petits i en les línies dobles, 

però no els de les línies triples. 

Comptem les cèl·lules que hi ha en la quadrícula de les PC12 i veiem que n’hi ha 322. 

Quan repetim l’experiment amb les 293 en comptem 247. Per calcular el nombre de 

cèl·lules per mil·lilitre hem de multiplicar el nombre que haguem trobat per 10.000. Per 

tant, ja hem trobat les concentracions inicials de PC12 i de 293: 

Concentració PC12: 3,22 · 106 cèl/mL 

Concentració 293: 2,47 · 106 cèl/mL 

A l’hora de sembrar, és important que sembrem el mateix nombre de cèl·lules a tots 

els pous que han de tenir la mateixa concentració, ja que d’aquesta manera els 

resultats són comparables (perquè les condicions inicials són les mateixes). D’aquesta 

manera, podrem comparar els creixements, ja que tots els pous hauran partit del 

mateix inici. Com ja s’ha comentat amb anterioritat, treballarem amb dues plaques de 

24 pous cadascuna. En una placa hi haurà les PC12 i en l’altra les 293. A més, cada 

placa tindrà dues confluències de cèl·lules diferents (concentracions de cèl·lules), ja 

que uns pous començaran amb 20.000 cèl·lules i els altres amb 40.000. Treballant 

amb dues concentracions diferents de cèl·lules contemplarem una altra variable, que 

és la confluència cel·lular; veurem com evoluciona el creixement si la densitat de 

cèl·lules és més alta o més baixa. 

 

Càlculs dels volums necessaris de líquid inicial 

El volum de líquid òptim per a cada pou és de 0,5mL (500µL). A més, necessitem que 

a cada pou hi hagi 20.000 o 40.000 cèl·lules. Malgrat tot, no podem afegir directament 

0,5mL de líquid inicial perquè la concentració és molt major: necessitem diluir el líquid 

inicial amb medi per tal de trobar la concentració que necessitem. Per tant, fem els 

FIGURA 8. Vista de la cambra de Bürker que vam 
utilitzar per comptar les cèl·lules.  A la part central té 
una estructura reticular que ens permet comptar les 
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càlculs del volum del líquid inicial que necessitem perquè els pous tinguin el nombre 

de cèl·lules que volem.  

 

Càlcul del volum necessari pels pous de 20.000 cèl·lules de PC12 

Si cada pou té 20.000 cèl·lules i té un volum de 0,5mL, vol dir que la concentració 

cel·lular dels pous és de 40.000 cèl/mL. Ara bé, la concentració de cèl·lules en el líquid 

inicial és molt major, de manera que haurem de diluir el líquid inicial amb sèrum per tal 

d’arribar a la concentració que volem. 

 

D’altra banda, necessitem emplenar la meitat de la placa amb aquesta concentració 

(12 pous), així que necessitarem almenys 6mL de líquid al final (que estaran formats 

pel líquid inicial i per medi que afegim). Malgrat tot, farem els càlculs com si  en 

necessitéssim 8mL per si hi hagués algun problema (en cas que ens faltés líquid per 

emplenar tots els pous, mai no podríem trobar la mateixa concentració que la dels 

altres pous). 

Apliquem la fórmula que relaciona la concentració amb el volum, per tal de trobar el 

volum de líquid inicial que necessitem diluir amb medi per tal d’arribar als 8mL de 

concentració 40.000 cèl·lules per pou: 

v1 · c1 = v2 · c2 

3,22 · 106 · v1 = 8 · 40.000  

v1 = 100 µL 

 

Veiem que necessitem 100 µL del líquid inicial, que diluïm amb el medi corresponent. 

 

Càlcul del volum necessari pels pous de 40.000 cèl·lules de PC12 

En l’experiment, la meitat de la placa està sembrada amb una concentració de 20.000 

cèl·lules per pou i l’altra amb una de 40.000 cèl·lules. Per tant, si hem necessitat 

100µL del líquid inicial per emplenar els pous de 20.000 cèl·lules, necessitarem el 

doble de líquid (200 µL) per les de 40.000, ja que necessitem el doble de cèl·lules.  

 

Càlcul del volum necessari pels pous de 20.000 cèl·lules de 293 

Farem els mateixos càlculs que en els apartats anteriors, aplicant la fórmula que 

relaciona concentració i volum:  

v1 · c1 = v2 · c2 

2,47 · 106 · v1 = 8 · 80.000  

v1 = 130 µL 
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Veiem que necessitem 130µL de líquid concentrat inicial, que diluirem amb el medi. 

 

Càlcul del volum necessari pels pous de 40.000 cèl·lules de 293 

Com en el cas de les PC12, necessitarem el doble de líquid ja que necessitem el doble 

de cèl·lules. Per tant, prendrem 260µL del líquid inicial, el qual diluirem amb el medi 

fins a arribar als 8mL. 

 

 

Sembrat dels pous de la placa 

Després de fer els càlculs necessaris, prenem 0,5mL del líquid diluït amb la pipeta 

automàtica i anem emplenant els pous de les plaques. És important destacar que totes 

les operacions amb les cèl·lules s’han de fer a la cabina de flux laminar, ja que si no 

correríem el risc de contaminació de virus, llevats, bactèries...  

 

Finalment, una vegada tenim les cèl·lules sembrades als diferents pous, tapem la 

placa i la posem a l’incubador, on s’hi estarà fins al dia 1, que serà quan fem la primera 

observació.  

 

  5.3. Primera fixació de les cèl·lules (dia 1)  

Observació de les cèl·lules 

En haver passat 24 hores després d’haver sembrat, portem la placa al microscopi i 

comprovem que les cèl·lules s’han adaptat bé i estan vives. En observar els diferents 

pous, veiem que hi ha cèl·lules que en agitar lleugerament els pous es mouen 

(aparentment estan “flotant”). Aquestes són cèl·lules mortes que acabarem eliminant 

quan fem un aspirat.  

 

Fixació de les cèl·lules del dia 1  

A l’hora de fer el cultiu hem sembrat 24 pous (4 files x 6 columnes) amb dues 

concentracions diferents, una de 20.000 i l’altra de 40.000. Concretament, les tres 

primeres columnes corresponen a la confluència 20.000 i les altres tres corresponen a 

40.000. Cada una de les 4 files que hi ha té una matriu diferent: la primera no té res, la 

segona té poliornitina, la tercera té col·lagen i la quarta polilisina. Per tant, cada un 

dels tres pous d’una mateixa confluència té les mateixes característiques. El que anem 

fent és paralitzar el creixement dels pous de cultiu. El dia 1 fixem les cèl·lules de la 

primera columna de cada confluència, fet que ens permet aturar-ne el creixement. El 

mateix fem el dia 2 i el dia 5; finalment, ja podrem observar els resultats del cultiu.  
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L’objectiu de la fixació de cèl·lules és aturar el creixement de les cèl·lules i mantenir-les 

en el mateix estat en el que estan per tal de poder analitzar-les posteriorment sense 

haver de patir per si es moren o es tornen a dividir. Durant l’experiment farem fins a 3 

fixacions, una per les cèl·lules del dia 1, una per les cèl·lules del dia 2 i una per les 

cèl·lules del dia 5. Les dues primeres fixacions, com que es faran mentre altres 

cèl·lules continuen en creixement, s’hauran de fer en un ambient estèril i amb PBS 

(tampó fisiològic de fosfats que manté el pH a 7,4) estèril, de manera que no hi pugui 

haver cap contaminació. La fixació de les cèl·lules del dia 5, però, com que serà la 

última, es pot fer fora de la cambra de flux laminar perquè ja no hi ha més cèl·lules en 

creixement –i per tant ja no hi pot haver cap contaminació –.  

 

En primer lloc extraiem el 50% del volum del líquid dels pous (bàsicament medi i 

productes de l’activitat cel·lular). Com que a cada pou hi ha 0,5mL hem d’extreure 

0,25mL (250µL) amb la pipeta automàtica. A l’hora de fer aquesta operació s’ha de 

vigilar de no tocar el fons de la placa ni tampoc fer bombolles, ja que podríem danyar 

les cèl·lules.  

 

Una vegada hem extret els 0,25mL de líquid, administrem paraformaldehid al 8%, que 

actua de fixador (0,25mL). El que cal fer ara és deixar reposar la placa, però com que 

encara hi ha altres cèl·lules en creixement, la deixem reposar dins l’incubador (30 

minuts).  

 

A continuació, després de la mitja hora dins l’incubador, aspirem tot el líquid amb la 

bomba i afegim 0,5mL de paraformaldehid al 4%, que acabarà de fixar les cèl·lules. 

Una vegada hem acabat l’operació amb les dues plaques, les tornem a posar a 

l’incubador durant uns altres 30 minuts.  

 

Finalment, una vegada el fixador ha fet efecte, aspirem tot el líquid i fem 2 rentats amb 

PBS. A l’hora de fer el rentat, posem 1mL aproximadament a cada pou i l’aspirem amb 

la bomba, operació que repetim dues vegades. Amb aquest mètode eliminem les 

restes de fixador. Per acabar, deixem les cèl·lules amb 0,5mL de PBS, que actua com 

a solució tampó.  

 

Una vegada ja hem fixat les cèl·lules, deixem la placa a l’incubador, donat que la resta 

de cèl·lules han de continuar el seu creixement. Malgrat tot, les cèl·lules que avui hem 
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fixat ja no creixeran més, sinó que es mantindran de la manera com estan ara, fet que 

ens permetrà fer les fotografies i les observacions quan vulguem (l’últim dia).  

 

 

  5.4. Segona fixació de les cèl·lules (dia 2)  

Passades les 48 hores fem la fixació de les cèl·lules del dia 2. El que fem és repetir 

l’operació del dia 1, però als pous corresponents al dia 2.  

 

  5.5. Fi de l’experiment (dia 5)  

Tercera i última fixació de les cèl·lules 

En primer lloc, fem la fixació de les cèl·lules que estan encara en creixement. En 

aquest cas, com que ja no hi ha més cèl·lules que creixin, podem fer l’operació en un 

ambient no estèril i no cal que deixem reposar la placa a l’incubador; fem totes les 

operacions fora de la campana i amb material que no cal que sigui estèril.  

 

Tinció d’ADN o protocol Hoescht  

Aquest mètode s’encarrega de tenyir els nuclis de les cèl·lules, de manera que siguin 

visibles quan apliquem llum fluorescent. A l’hora d’analitzar els patrons de creixement 

en els diferents pous necessitem aquesta operació; amb la tinció dels àcids nucleics 

de les cèl·lules podem veure el seu índex de mort, que ens permetrà analitzar el 

creixement (suposant que el nombre de cèl·lules creixi lentament es pot entendre que 

la divisió cel·lular és lenta o bé que és ràpida però les cèl·lules tenen un alt índex de 

mort). Així doncs, necessitem aquesta informació per analitzar les dades correctament, 

ja que si no sabéssim l’estat de les cèl·lules no en podríem determinar el creixement.  

 

Com que la tinció de l’ADN la fem en el dia 5, és a dir, quan ja no hi ha cèl·lules en 

creixement, podem fer l’ operació fora de la cabina de flux laminar). En primer lloc 

aspirem amb la bomba els 0,5mL de PBS que hi ha als pous de les cèl·lules (que ja 

estan totes fixades). 

 

En segon lloc, una vegada hem aspirat tot el líquid, administrem 300µL de PBS a cada 

pou i hi deixem caure 1µL de Hoescht, que és un líquid grogós que actua de colorant 

dels àcids nucleics. És important destacar que el Hoescht s’ha de conservar a la 

nevera, malgrat que la tinció la podem fer a temperatura ambient. També és important 

recalcar la sensibilitat del Hoescht a la llum; és per aquest motiu que fem la tinció amb 

els llums apagats.  
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A continuació, tapem la placa amb paper d’alumini i la deixem així durant 30 minuts, a 

fi que el colorant actuï. Atès que el Hoescht reacciona amb la llum fàcilment, és 

important el detall de deixar la placa en un lloc preservat de la llum.  

 

Finalment, una vegada han passat els 30 minuts i el colorant ha fet efecte, ja podem 

retirar el líquid sobrant. Per eliminar aquest líquid fem 2 rentats amb PBS (aspirem el 

líquid, posem 1mL de PBS, aspirem el PBS, administrem un altre mil·lilitre de PBS i 

l’aspirem). Per acabar, deixem cada pou amb 1mL de PBS net. Hem de destacar que 

és millor que les cèl·lules no estiguin mai sense líquid, és per això que sempre deixem 

les cèl·lules amb solucions tampó com la de PBS.  

 

Per acabar, tapem les plaques amb paper d’alumini, les etiquetem correctament i les 

deixem a la nevera, on les deixarem fins que les necessitem per fer les fotografies o 

observar-les.  

  5.6. Observació dels resultats (dia 6) 

Realització de les fotografies dels diferents pous  

Una vegada ha conclòs l’experiment hem d’analitzar els resultats, és a dir, que hem de 

comptar les cèl·lules que hi ha a cada pou i analitzar el seu índex de mort, de manera 

que puguem determinar amb certesa els patrons de creixement que tenen les cèl·lules 

amb les diferents matrius. D’aquesta manera, podrem arribar a determinar si les 

substàncies de les matrius dels pous exerceixen una influència en la proliferació 

cel·lular.  

 

Per fer el comptatge ens resulta més útil partir de les fotografies que hem fet als 

diferents pous. Aquestes fotografies les fem al microscopi invertit, el qual està 

connectat a un ordinador que ens permet capturar les imatges. Les fotografies que fem 

són de dos tipus, les que anomenem “en visible” i les “en fluorescència”. En les 

fotografies “en visible” veiem les cèl·lules a partir de llum blanca, de manera que 

només en veiem la forma aproximada (imatges amb color ataronjat). Amb les 

fotografies “en fluorescència”, que es fan amb una bombeta especial, podem arribar a 

veure els nuclis de les cèl·lules, gràcies al colorant que hem aplicat fa 24 hores 

(imatges de color lila). Segons la forma que tenen els nuclis en les fotografies “en 

fluorescència” podrem determinar l’estat de les cèl·lules. Pel que fa al nombre de fotos, 

en farem 5 en fluorescència i 1 en visible (veure annex) 
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FIGURA 10. Fotografia en fluorescència (a 
40 augments)  

FIGURA 9. Fotografia en visible (a 40 
augments)  

Una vegada hem fet les fotografies que necessitem, tornem a tapar les plaques amb 

paper d’alumini i les tornem a la nevera; no cal que fem cap rentat.  

 

Comptatge de les cèl·lules dels pous 

Hi ha diverses maneres de comptar les cèl·lules que tenim en un pou o placa. Ara bé, 

el mètode més apropiat pel nostre projecte és el de comptar les cèl·lules a partir de 

fotos. Més que no pas comptar les cèl·lules des del microscopi electrònic, el que fem 

és comptar les cèl·lules de les fotos que hem fet als cultius.  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Cal tenir present la mateixa referència a l’hora de comptar les cèl·lules, és a dir, que 

totes les fotos han de tenir el mateix nombre d’augments i les mateixes 

característiques. Si no fos així, no podríem tractar les dades posteriorment perquè els 

resultats no serien comparables (tindrien magnituds diferents).  

 

El que farem és comptar a cada fotografia o camp el nombre de cèl·lules que hi ha (el 

nombre de nuclis liles de la foto). A més, també comptarem el nombre de cèl·lules que 

estan morint de mort programada o apoptosi (són cèl·lules vives el nucli de les quals 

és un punt molt més brillant, conseqüència de la compactació del nucli).  
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6. Processament de les dades i anàlisi de resultats  
 
Una vegada ja hem comptat totes les cèl·lules dels camps (fotografies) i les que estan 

en apoptosi hem de calcular els valors amb els quals operarem, que són les mitjanes 

dels diferents camps. A l’hora de calcular el nombre de cèl·lules mitjà, sumarem totes 

les cèl·lules dels camps i les dividirem pel nombre de camps. Quan treballem amb 

l’apoptosi sempre utilitzarem percentatges, ja que si treballéssim amb valors absoluts 

estaríem cometent un error. Així doncs, no podem sumar el nombre de cèl·lules en 

apoptosi i dividir pels camps, sinó que hem de calcular el percentatge d’apoptosi per 

camp. Per tant, el que farem serà dividir el nombre de cèl·lules en apoptosi pel nombre 

de cèl·lules totals i multiplicar per 100. Per trobar el valor mitjà farem la mitjana dels 

percentatges dels diferents camps.  

 

Després de calcular els valors mitjans dels diferents camps ja podrem elaborar els 

gràfics on observem més fàcilment l’evolució del creixement cel·lular. Ara bé, a l’hora 

de fer els gràfics hem de contemplar si la mitjana s’acosta als valors o si hi ha 

diferències grans entre els camps. És per aquest motiu que treballarem amb la 

desviació típica estàndard, que ens permetrà saber si els nostres valors difereixen molt 

o no de les dades inicials.  

 

Per tal d’analitzar correctament i de forma clara els resultats separarem els gràfics i 

taules de les PC12 dels de les 293. Farem una reflexió i comparació entre les dues 

una vegada haguem mirat detingudament als gràfics dels dos tipus de cèl·lules 

individualment.  

 

  6.1. Resultats del cultiu de cèl·lules PC12 

   6.1.1. Càlcul dels valors mitjans a partir dels res ultats          

                                             experi mentals  

 

El cultiu de PC12, així com el de 293 es va fer en una placa de 24 pous de cèl·lules. 

En aquests 24 pous hi vam sembrar dues confluències o densitats de cèl·lules 

diferents; en una meitat de la placa hi vam sembrar 20.000 cèl·lules per pou i en l’altra 

n’hi vam sembrar 40.000.  

 

A mesura que van passar els dies, el que vam fer va ser anar fixant els pous 

corresponents al dia 1, al dia 2 i al dia 5, de manera que aturàvem el creixement 
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cel·lular en els pous. D’aquesta manera, cal que recordem que la distribució de la 

placa de PC12 (i de 293) era la següent: 

 

 

El procediment consisteix en fixar els pous de la 1a i 4a columna el dia 1, de manera 

que s’atura el creixement cel·lular i permet mantenir el nombre i l’estat de les cèl·lules 

per a un estudi posterior. A continuació, repetim l’operació el dia 2 i el dia 5, tot fixant 

les columnes corresponents.   

 

Per tant, podem dir que els 6 primers pous corresponen a les cèl·lules a les quals no 

vam aplicar matriu i els 6 següents corresponen a les matrius de poliornitina. De la 

mateixa manera, els 6 següents corresponen a les cèl·lules a les quals vam aplicar 

col·lagen i els últims 6 a les que hi vam aplicar matrius de polilisina.  

 

A continuació tenim totes les mitjanes dels diferents nombres de cèl·lules dels diferents 

camps:  

 

Poliornitina   

Plàstic   

Col·lagen  

Polilisina 

dia 1 

dia 1 

dia 2 

dia 2 

dia 5 

dia 5 

20.000 cèl·lules 
per pou 

40.000 cèl·lules 
per pou 

FIGURA 11. Dibuix en perspectiva d’una multiplaca de 24 pous; en el nostre cultiu en vam utilitzar dues, 
una per cada tipus de cèl·lula. A més, també en el dibuix tenim marcada la distribució del cultiu; és a dir, 
veiem que la meitat de la placa correspon a la confluència 20.000 i l’altra meitat a la de 40.000. En cada 
fila, d’altra banda, hi ha una matriu diferent. Pel que fa a les columnes, observem que n’hi ha tres per a 
cada confluència, una per al dia 1, l’altra per al dia 2 i l’última per al dia 5.  

1   

7  

13   

19   

2   

8 

14   

20   

3   

9  

15   

21   

4   

10  

16   

22   

5   

11  

17  

23  

6   

12 

18   

24   
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Mitjanes dels primers 6 pous: PLÀSTIC 

POU 1: plàstic 20.000 dia1POU 1: plàstic 20.000 dia1POU 1: plàstic 20.000 dia1POU 1: plàstic 20.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 35 1 2,86% 
CAMP 2 20 0 0,00% 
CAMP 3 32 1 3,13% 
CAMP 4 16 0 0,00% 
CAMP 5 17 0 0,00% 

        
MITJANA  24 0,4 1,20% 

 3,955  0,007 
 

POU 2: plàstic 20.000 dia2POU 2: plàstic 20.000 dia2POU 2: plàstic 20.000 dia2POU 2: plàstic 20.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % MORT  

CAMP 1 22 1 4,55% 
CAMP 2 14 0 0,00% 
CAMP 3 15 0 0,00% 
CAMP 4 11 2 18,18% 
CAMP 5 16 0 0,00% 

        
MITJANA  15,6 0,6 4,55% 

 1,802  0,035 
 

POU 3: plàstic 20.000 dia5POU 3: plàstic 20.000 dia5POU 3: plàstic 20.000 dia5POU 3: plàstic 20.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % 
MORT  

CAMP 1 4 0 0,00% 
CAMP 2 6 0 0,00% 
CAMP 3 4 0 0,00% 
CAMP 4 6 0 0,00% 
CAMP 5 4 0 0,00% 

        
MITJANA  4,8 0 0,00% 

 0,489  0,000 
 

POU 4: plàstic 40.000 dia1POU 4: plàstic 40.000 dia1POU 4: plàstic 40.000 dia1POU 4: plàstic 40.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 52 2 3,85% 
CAMP 2 22 0 0,00% 
CAMP 3 52 0 0,00% 
CAMP 4 23 1 4,35% 
CAMP 5 23 2 8,70% 

        
MITJANA  34,4 1 3,38% 

 7,175  0,016 
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POU 5: plàstic 40.000 dia2POU 5: plàstic 40.000 dia2POU 5: plàstic 40.000 dia2POU 5: plàstic 40.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 51 3 5,88% 
CAMP 2 39 3 7,69% 
CAMP 3 48 2 4,17% 
CAMP 4 43 0 0,00% 
CAMP 5 66 1 1,52% 

        
MITJANA  49,4 1,8 3,85% 

 4,625  0,014 
 

POU 6: plàstic 40.000 dia5POU 6: plàstic 40.000 dia5POU 6: plàstic 40.000 dia5POU 6: plàstic 40.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % 
MORT  

CAMP 1 10 0 0,00% 
CAMP 2 18 0 0,00% 
CAMP 3 16 0 0,00% 
CAMP 4 23 1 4,35% 
CAMP 5 20 0 0,00% 

        
MITJANA  17,4 0,2 0,87% 

 2,178  0,008 
 

Aquestes mitjanes corresponen als primers 6 pous de la placa de 24 pous, que 

corresponen a les cèl·lules o no hi vam aplicar cap matriu. Tenim les mitjanes en 

negreta i la desviació típica estàndard a sota. Si ens fixem amb els títols, veurem que 

la meitat corresponen a la confluència 20.000 cèl·lules per pou i l’altra meitat 

corresponen a la de 40.000. De la mateixa manera, veiem que cada un dels tres pous 

de les diferents confluències correspon als dies 1, 2 i 5.  

 

 

Mitjanes dels següents 6 pous: MATRIU DE POLIORNITINA 

POU 7: poliornitina 20.000 dia1POU 7: poliornitina 20.000 dia1POU 7: poliornitina 20.000 dia1POU 7: poliornitina 20.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 43 0 0,00% 
CAMP 2 36 0 0,00% 
CAMP 3 27 0 0,00% 
CAMP 4 33 1 3,03% 
CAMP 5 41 0 0,00% 

        
MITJANA  36 0,2 0,61% 

 2,858  0,006 
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POU 8: poliornitina 20.000 dia2POU 8: poliornitina 20.000 dia2POU 8: poliornitina 20.000 dia2POU 8: poliornitina 20.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 43 3 6,98% 
CAMP 2 33 0 0,00% 
CAMP 3 20 0 0,00% 
CAMP 4 21 0 0,00% 
CAMP 5 19 1 5,26% 

        
MITJANA  27,2 0,8 2,45% 

 4,687  0,015 
 

POU 9: poliornitina 20.000 dia5POU 9: poliornitina 20.000 dia5POU 9: poliornitina 20.000 dia5POU 9: poliornitina 20.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % 
MORT  

CAMP 1 38 1 2,63% 
CAMP 2 32 0 0,00% 
CAMP 3 34 0 0,00% 
CAMP 4 36 1 2,78% 
CAMP 5 43 0 0,00% 

        
MITJANA  36,6 0,4 1,08% 

 1,883  0,007 
 

POU 10: poliornitina 40.000 dia1POU 10: poliornitina 40.000 dia1POU 10: poliornitina 40.000 dia1POU 10: poliornitina 40.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 88 8 9,09% 
CAMP 2 45 1 2,22% 
CAMP 3 73 4 5,48% 
CAMP 4 83 0 0,00% 
CAMP 5 68 2 2,94% 

        
MITJANA  71,4 3 3,95% 

 7,474  0,016 
 

POU 11: poliornitina 40.000 dia2POU 11: poliornitina 40.000 dia2POU 11: poliornitina 40.000 dia2POU 11: poliornitina 40.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 63 5 7,94% 
CAMP 2 44 2 4,55% 
CAMP 3 48 0 0,00% 
CAMP 4 35 2 5,71% 
CAMP 5 37 1 2,70% 

        
MITJANA  45,4 2 4,18% 

 4,977  0,013 
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POU 12: poliornitina 40.000 dia5POU 12: poliornitina 40.000 dia5POU 12: poliornitina 40.000 dia5POU 12: poliornitina 40.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % 
MORT  

CAMP 1 44 0 0,00% 
CAMP 2 33 2 6,06% 
CAMP 3 37 0 0,00% 
CAMP 4 35 1 2,86% 
CAMP 5 36 0 0,00% 

        
MITJANA  37 0,6 1,78% 

 1,867  0,012 
 

Aquestes altres 6 taules corresponen a les mitjanes dels 6 pous a les cèl·lules dels 

quals vam aplicar matrius de poliornitina. L’organització de les taules és la mateixa que 

en les anteriors: els valors mitjans són en negreta i les desviacions típiques són a sota.  

 

Si ens tornem a fixar en els títols, continuarem trobant que les primeres 3 taules 

corresponen a una confluència i les 3 següents corresponen a l’altra. De la mateixa 

manera, podem distingir que a cada un dels tres pous d’una mateixa confluència li 

correspon un dels tres dies d’estudi. 

 

Mitjanes dels següents 6 pous: MATRIU DE COL·LAGEN 

POU 13: col�lagen 20.000 dia1POU 13: col�lagen 20.000 dia1POU 13: col�lagen 20.000 dia1POU 13: col�lagen 20.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 125 2 1,60% 
CAMP 2 77 4 5,19% 
CAMP 3 98 5 5,10% 
CAMP 4 85 5 5,88% 
CAMP 5 79 3 3,80% 

        
MITJANA  92,8 3,8 4,32% 

 8,830  0,008 
 

POU 14: col�lagen 20.000 dia2POU 14: col�lagen 20.000 dia2POU 14: col�lagen 20.000 dia2POU 14: col�lagen 20.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 91 1 1,10% 
CAMP 2 83 7 8,43% 
CAMP 3 74 5 6,76% 
CAMP 4 68 2 2,94% 
CAMP 5 90 5 5,56% 

        
MITJANA  81,2 4 4,96% 

 4,480  0,013 
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POU 15: col�lagen 20.000 dia5POU 15: col�lagen 20.000 dia5POU 15: col�lagen 20.000 dia5POU 15: col�lagen 20.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % MORT  

CAMP 1 53 10 18,87% 
CAMP 2 32 2 6,25% 
CAMP 3 56 5 8,93% 
CAMP 4 34 1 2,94% 
CAMP 5 29 2 6,90% 

        
MITJANA  40,8 4 8,78% 

 0,841  0,027 
 

POU 16: col�lagen 40.000 dia1POU 16: col�lagen 40.000 dia1POU 16: col�lagen 40.000 dia1POU 16: col�lagen 40.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 105 5 4,76% 
CAMP 2 76 3 3,95% 
CAMP 3 56 2 3,57% 
CAMP 4 57 2 3,51% 
CAMP 5 49 3 6,12% 

        
MITJANA  68,6 3 4,38% 

 10,124  0,005 
 

POU 17: col�lagen 40.000 dia2POU 17: col�lagen 40.000 dia2POU 17: col�lagen 40.000 dia2POU 17: col�lagen 40.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 101 4 3,96% 
CAMP 2 98 7 7,14% 
CAMP 3 87 7 8,05% 
CAMP 4 91 5 5,49% 
CAMP 5 46 4 8,70% 

        
MITJANA  84,6 5,4 6,67% 

 9,946  0,008 
 

POU 18: col�lagen 40.000 dia5POU 18: col�lagen 40.000 dia5POU 18: col�lagen 40.000 dia5POU 18: col�lagen 40.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % MORT  

CAMP 1 81 3 3,70% 
CAMP 2 49 1 2,04% 
CAMP 3 42 5 11,90% 
CAMP 4 68 2 2,94% 
CAMP 5 76 5 6,58% 

        
MITJANA  63,2 3,2 5,43% 

 7,585  0,018 
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Mitjanes dels següents 6 pous: MATRIU DE POLILISINA 

POU 19: polilisina 20.000 dia1POU 19: polilisina 20.000 dia1POU 19: polilisina 20.000 dia1POU 19: polilisina 20.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 95 1 1,05% 
CAMP 2 100 2 2,00% 
CAMP 3 100 3 3,00% 
CAMP 4 86 4 4,65% 
CAMP 5 51 5 9,80% 

        
MITJANA  86,4 3 4,10% 

 9,196  0,016 
 

POU 20: polilisina 20.000 dia1POU 20: polilisina 20.000 dia1POU 20: polilisina 20.000 dia1POU 20: polilisina 20.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 83 2 2,41% 
CAMP 2 46 0 0,00% 
CAMP 3 37 0 0,00% 
CAMP 4 28 1 3,57% 
CAMP 5 45 0 0,00% 

        
MITJANA  47,8 0,6 1,20% 

 9,361  0,008 
 

POU 21: polilisina 20.000 dia5POU 21: polilisina 20.000 dia5POU 21: polilisina 20.000 dia5POU 21: polilisina 20.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % 
MORT  

CAMP 1 70 1 1,43% 
CAMP 2 24 0 0,00% 
CAMP 3 29 1 3,45% 
CAMP 4 73 3 4,11% 
CAMP 5 32 0 0,00% 

        
MITJANA  45,6 1 1,80% 

 10,642  0,008 
 

POU 22: polilisina 40.000 dia1POU 22: polilisina 40.000 dia1POU 22: polilisina 40.000 dia1POU 22: polilisina 40.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 138 2 1,45% 
CAMP 2 94 0 0,00% 
CAMP 3 42 1 2,38% 
CAMP 4 104 4 3,85% 
CAMP 5 82 1 1,22% 

        
MITJANA  92 1,6 1,78% 

 15,567  0,006 
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POU 23: polilisina 40.000 dia2POU 23: polilisina 40.000 dia2POU 23: polilisina 40.000 dia2POU 23: polilisina 40.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 99 2 2,02% 
CAMP 2 95 7 7,37% 
CAMP 3 83 5 6,02% 
CAMP 4 45 2 4,44% 
CAMP 5 59 2 3,39% 

        
MITJANA  76,2 3,6 4,65% 

 10,443  0,009 
 

POU 24: polilisina 40.000 dia5POU 24: polilisina 40.000 dia5POU 24: polilisina 40.000 dia5POU 24: polilisina 40.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % 
MORT  

CAMP 1 19 1 5,26% 
CAMP 2 22 0 0,00% 
CAMP 3 16 1 6,25% 
CAMP 4 20 1 5,00% 
CAMP 5 21 0 0,00% 

        
MITJANA  19,6 0,6 3,30% 

 1,028  0,014 
 

Si comptem el nombre de taules veurem que n’hi ha 24. Cada taula correspon a un 

dels 24 pous de la multiplaca de 24. Per tant, ara que ja tenim els valors mitjans del 

nombre de cèl·lules i del percentatge de mort per apoptosi, a més de les desviacions 

típiques estàndard corresponents, ja podem elaborar els gràfics de creixement i 

d’índex de mort.  

 

    6.1.2. Representació dels resultats obtinguts d e                   

                                                          forma gràfica 

Hi ha 2 gràfics per a cada confluència de cèl·lules (és a dir, que hi ha 4 gràfics per les 

PC12 i 4 per les 293). En el primer s’hi representa el nombre de cèl·lules en el dia 1, 2 

i 5. D’aquesta manera podem analitzar el creixement que hi ha hagut en les diferents 

matrius, ja que veiem en un mateix gràfic el nombre de cèl·lules que hi ha en el dia 1, 

el que hi ha en el dia 2 i el que hi ha en el dia 5.  

 

D’altra banda tenim els gràfics de l’índex d’apoptosi, és a dir, els gràfics on apareix el 

percentatge de cèl·lules que estan en apoptosi en els dies 1,2 i 5. Amb aquest gràfic, 

el que podem analitzar és el ritme de mort cel·lular en els diferents dies de cultiu.  
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Cal que afegim, és clar, els valors corresponents a les desviacions típiques, ja que és 

necessari que sabem en tot moment l’índex d’error que hi pot haver.  

Confluència 20.000 cèl·lules/pou   
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En el gràfic anterior veiem gràficament els valors mitjans del nombre de cèl·lules de la 

primera meitat de la placa, que és la que correspon a la confluència 20.000 cèl·lules 

per pou. 

 

Si ens fixem en els valors del dia 1 de les diferents matrius veurem l’eficiència 

d’aquestes en la influència sobre la proliferació cel·lular. En el cas dels pous sense cap 

matriu (que apareix al gràfic com a plàstic), observem que el nombre de cèl·lules va 

disminuint a mesura passen els dies. La matriu de poliornitina, en canvi, resulta més 

eficient, ja que manté més o menys el valor del nombre de cèl·lules al llarg del període 

estudiat.  

 

En els casos del col·lagen i de la polilisina distingim un altre patró de creixement. 

Aquestes matrius no només mantenen estable el nombre de cèl·lules, sinó que 

estimulen notòriament el seu ritme de creixement. Així doncs, veiem que el dia 1 ja 

FIGURA 12. Gràfic del nombre de cèl·lules per camp en la confluència 20.000; a l’eix d’ordenades 
tenim el nombre de cèl·lules, i a l’eix de les abcisses trobem les diferents matrius.  La línia puntejada 
ens informa del nombre de cèl·lules en el dia 0.   
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s’ha més que duplicat el valor del nombre de cèl·lules tant en els pous amb col·lagen 

com els de polilisina.  

 

Si analitzem les dues barres corresponents als dies 2 i 5 també distingirem dos 

patrons de creixement. D’una banda, tenim els valors dels pous de plàstic i poliornitina, 

on el valor tendeix a estabilitzar-se i a anar disminuint de forma relativament uniforme. 

En canvi, en el cas dels pous amb col·lagen i polilisina, els valors del nombre de 

cèl·lules cauen en picat en el dia 5. L’explicació d’aquest fet fa referència al 

sobrecreixement cel·lular. Les cèl·lules dels pous de col·lagen i polilisina s’han 

desenvolupat molt ràpidament i han consumit tot el medi i tot l’espai disponible. Així 

doncs, a partir del dia 5, quan l’efecte del col·lagen comença a decréixer i comença a 

escassejar el medi i l’espai, totes les cèl·lules moren en un termini de temps curt.  

 

La diferència amb els pous de plàstic i poliornitina radica en el fet que totes les 

cèl·lules dèbils d’aquests pous han mort en el dia 0-1, perquè no s’han pogut adaptar. 

Com que aquestes matrius no han estimulat tant el creixement, les cèl·lules han anat 

morint. Ara bé, no han mort sobtadament en el dia 5, sinó que s’han anat morint en els 

dies 1,2,3,4,5. Per tant, el canvi en el nombre de cèl·lules no és tan brusc. També cal 

que destaquem que les cèl·lules que van morint cada cop són menys en proporció al 

nombre total, ja que a mesura les cèl·lules van morint van quedant les més resistents.  

 

Si ara analitzem les desviacions típiques estàndard, podrem desestimar el seu valor 

perquè és menor al 20%. En els treballs científics normalment s’apliquen fórmules 

estadístiques que permeten determinar amb fiabilitat si les diferències entre valors són 

significatives o no. Donat que no tenim suficient base estadística per determinar la 

certesa de les diferències entre els valors obtinguts, només contemplarem les 

desviacions en el cas que siguin superiors al 20% del valor (aquest és el mètode que 

s’aplica als assajos on no és possible aplicar altra estadística).  

 

En definitiva, podem dir que els resultats d’aquest gràfic s’ajusten a les hipòtesis que 

havíem formulat amb anterioritat respecte el creixement cel·lular en les diferents 

matrius.  
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En el gràfic anterior veiem els diferents percentatges de cèl·lules en apoptosi en els 

diferents dies dels pous amb la confluència 20.000 cèl·lules per pou. Pel que fa a 

l’explicació del gràfic, l’estructura és la mateixa que en el gràfic anterior: cada matriu 

disposa de 3 barres, corresponents als dies 1, 2 i 5, amb les seves corresponents 

desviacions típiques estàndard. Referint-nos a la línia horitzontal discontínua, hem de 

dir que es tracta del que hem anomenat valor basal de mort apoptòtica, que és un 

valor de referència estandarditzat que indica l’índex de mort cel·lular en condicions 

ideals (dia 0).  

 

Si fem una ullada a les diferents barres dels gràfics, veurem que hi ha una diferència 

important entre els valors mitjans i les desviacions típiques estàndard. Per explicar 

aquest fet, cal que recorrem a les taules de mitjanes i valors experimentals. En aquest 

cultiu hem treballat amb dues confluències diferents, una de molt baixa i l’altra més 

elevada (malgrat que no és una confluència gaire alta). El perquè del treballar amb 

confluències tan baixes s’explica amb la durada del cultiu, 5 dies. Si el cultiu fos de 

només 2 o 3 dies podríem treballar amb més cèl·lules per pou. Ara bé, si haguéssim 

introduït una confluència superior, les cèl·lules haurien superpoblat la placa molt ràpid i 

no hauríem pogut fer un estudi centralitzat, donat que les cèl·lules moririen per 

FIGURA 13. Gràfic dels percentatges d’apoptosi en la confluència 20.000; a l’eix d’ordenades trobem 
el percentatge (%) de mort apoptòtica i a l’eix d’abcisses trobem les matrius cel·lulars. La línia 
puntejada ens informa del percentatge ideal d’apoptosi (el del dia 0).  
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sobrecreixement. Així doncs, en aquesta confluència ens trobem, i sobretot amb el 

plàstic, amb un nombre de cèl·lules petit per tal de fer estudis i càlculs. És a dir, com 

que hi ha tan poques cèl·lules, l’apoptosi és un índex que resulta poc fiable. Aquest és 

el cas del dia 2 dels pous de plàstic (taula 2), on trobem un índex d’apoptosi del 18% i 

un del 0%, entre d’altres valors. Són comprensibles, doncs, les altes desviacions 

estàndard.  

 

Si negligim les diferències entre els valors mitjans i les desviacions i pressuposem que 

els valors mitjans són correctes, observarem que hi ha 4 patrons diferents que 

expliquen els gràfics d’apoptosi.  

 

En primer lloc, en el gràfic del plàstic veiem que l’apoptosi augmenta del dia 1 al 2, 

però que al dia 5 no hi ha cap cèl·lula que s’estigui morint (perquè queden molt poques 

cèl·lules vives). El que hem de destacar d’aquests pous és el fet que no tenen cap 

matriu que les ajudi a enganxar-se a la placa, de manera que esdevenen molt més 

vulnerables a les possibles hostilitats que puguin matar-les. En resum, el que veiem 

que ha passat és que totes les cèl·lules han mort o han començat a morir a partir del 

dia 1, ja que no es podien adaptar al medi i a la placa. Aquest fet, explica, doncs, l’alt 

índex d’apoptosi en el dia 2 i el baix índex en el dia 5. Per acabar, només destacar un 

fet apreciable que resultarà important: les cèl·lules que encara viuen en el dia 5, que 

suposen un percentatge molt petit del nombre de cèl·lules inicials, són les cèl·lules 

més resistents de tota la placa, ja que han sobreviscut als dies 2-3-4-5. Així doncs, 

serà més difícil que aquestes cèl·lules entrin en apoptosi, perquè a mesura que les 

cèl·lules van morint, les que queden són necessàriament més resistents, de manera 

que l’índex d’apoptosi tendiria a disminuir a mesura passen els dies.  

 

En segon lloc tenim el cas de la poliornitina, que segueix l’esquema del plàstic però en 

menor grau. El cas del plàstic és un cas extrem, un cas o les cèl·lules no disposen de 

cap matriu que les ajudi a adaptar-se a la placa. El cas de la poliornitina és 

lleugerament diferent. En aquest cas les cèl·lules es poden adaptar millor a la placa, i 

en sobreviuen més que no pas en el cas del plàstic. Ara bé, com que hem observat 

que la poliornitina no estimula gaire la duplicació cel·lular (veure gràfic nombre de 

cèl·lules), ens trobem que les cèl·lules també comencen a morir en el dia 2 (malgrat 

que en menor grau que en els pous de plàstic). D’aquesta manera, com que al dia 5 

encara queden cèl·lules, continuen morint-ne, malgrat que el pic de mort apoptòtica és 

en el dia 2. Cal que també fem referència al fet que les cèl·lules vives del dia 5 són les 
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més resistents de la placa, però que no són tant resistents com ho són les del dia 5 

dels pous sense cap matriu (plàstic). Aquesta diferència explica el fet que al dia 5 les 

cèl·lules segueixin morint en els pous de poliornitina però no en els pous de plàstic; 

podríem dir que encara queden cèl·lules “dèbils” als pous de poliornitina.  

 

 En tercer lloc, trobem el cas del col·lagen, on observem que a mesura que passen els 

dies d’índex d’apoptosi va augmentant notòriament. Per entendre l’evolució d’aquest 

gràfic ens hem de fixar en l’acció de la matriu de col·lagen, que s’ha encarregat de 

multiplicar el nombre de cèl·lules i estimular el seu creixement. Així doncs, l’evolució 

no és com en els casos anteriors, donat que les cèl·lules “dèbils” no han mort en els 

dies 1-2; no només no han mort sinó que s’han multiplicat en poc temps. És evident 

doncs, que a mesura el medi va sent menys ric en nutrients i l’acció del col·lagen va 

minvant, les cèl·lules comencen a morir d’un dia per l’altre. Ens trobem doncs, en un 

cas de mort cel·lular en massa, on comencen a morir totes les cèl·lules que no són 

resistents. Ara bé, a aquest fet li hem d’afegir el sobrecreixement que han patit les 

cèl·lules de la placa. Les cèl·lules s’han començat a amuntegar les unes sobre les 

altres i aquest fet provoca la mort massiva cel·lular, ja que priva a les cèl·lules els 

nutrients del medi. En aquest context, les cèl·lules que hi ha enganxades a la placa i 

que estan sota la “muntanya” de cèl·lules que les priva del medi moren i es 

desenganxen de la placa. Conseqüentment, tota la “muntanya” de cèl·lules es 

desenganxa i es produeix una mort massiva de les cèl·lules de la “muntanya”.  

 

En últim lloc trobem el cas de la polilisina, que contrasta amb la tendència del 

col·lagen. D’una banda, veiem que comparteix amb el col·lagen, fins a un cert punt, el 

patró de l’alt índex de mort respecte el plàstic i la poliornitina. Ara bé, d’altra banda, al 

contrari que el col·lagen, l’apoptosi tendeix a disminuir a mesura passa el temps, a 

més de ser menys important que en els cas del col·lagen. Aquest fet indicaria que la 

matriu de polilisina és la que millor matriu per les cèl·lules PC12, perquè n’augmenta el 

nombre de forma important però manté baix l’índex d’apoptosi.  

 

Confluència 40.000 cèl·lules/pou 

Els gràfics de la confluència 40.000 cèl·lules per pou corresponen a la segona meitat 

de la placa. Aquesta confluència és el doble que l’anterior, de manera que els gràfics 

estaran en diferent mesura que els anteriors, donat que el nombre de cèl·lules inicial 

serà el doble.  
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En el gràfic anterior observem l’evolució del cultiu de cèl·lules en els dies 1,2 i 5; pel 

que fa a l’estructura, és la mateixa que en els gràfics analitzats anteriorment. No 

obstant, els valors són més grans ja que hi ha més cèl·lules des d’un principi.  

 

Malgrat que la confluència és diferent, l’evolució que podem veure segueix els 

mateixos patrons que en la confluència 20.000 cèl·lules per pou. És a dir, podem 

establir una diferència clara entre les matrius col·lagen/polilisina i plàstic/poliornitina.  

 

En primer lloc, veiem que les cèl·lules dels pous sense cap matriu tendeixen a anar 

morint des del dia 0. Ho podem veure en la relació entre el dia 0 (línia discontínua) i el 

dia 1, on observem que ja s’ha produït mort cel·lular. Veiem que en el dia 2 part de les 

cèl·lules s’ha adaptat, malgrat que no s’ha produït un gran creixement. Finalment, com 

que no hi ha cap substància que estimuli el seu creixement, les cèl·lules tendeixen a 

morir de forma gradual.  

 

El cas de la poliornitina tampoc no ens crida l’atenció, ja que s’ha ocupat de mantenir 

més o menys bé el nivell de cèl·lules, malgrat que aquest valor no s’ha mantingut tan 

estable com en la confluència de 20.000 cèl·lules per pou. Per últim, veiem que els 

FIGURA 14. Gràfic del nombre de cèl·lules per camp en la confluència 40.000; a l’eix d’ordenades 
tenim el nombre de cèl·lules, i a l’eix de les abcisses trobem les diferents matrius.  
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patrons de creixement de les matrius de col·lagen i de polilisina es mantenen 

paral·lels.  

 

Si analitzem el gràfic de forma global, veurem que el nombre de cèl·lules del dia 1 dels 

pous amb poliornitina, col·lagen i polilisina no difereixen tant com en el cas de la 

confluència de 20.000 cèl·lules per pou. A més, si anàlogament comparem els valors 

amb els del plàstic, podríem dir, que la mort en el plàstic no és tant important com 

quan la confluència és menor.  

 

D’una banda, la mort cel·lular és sempre menor en confluències grans- sempre i quan 

no hi hagi un sobrecreixement-. Les cèl·lules desprenen unes substàncies que 

s’anomenen factors neurotròfics, els quals impedeixen en part la mort cel·lular. 

D’aquesta manera, doncs, s’explica que la divergència entre matrius sigui més petita 

en la confluència 40.000 cèl·lules per pou.  

 

D’altra banda, si ens fixem en els valors màxims de nombre de cèl·lules, veurem que 

ronden les 90-100 cèl·lules per camp en els pous amb les matrius que estimulen el 

creixement cel·lular. Si ara ens en anem al gràfic de nombre de cèl·lules en la 

confluència 20.000 cèl·lules i fem el mateix, veurem que els valors màxims ronden 

també les 100 cèl·lules per camp. Així doncs, veiem que a partir del moment que hi ha 

més de 100 cèl·lules per camp, les cèl·lules comencen a morir en massa, ja sigui per la 

falta d’aliment o pel sobrecreixement. D’aquí en deduïm, doncs, que el valor 100 

cèl·lules per camp indica sobrecreixement, ja que cap dels cultius de PC12 que hem 

fet ha arribat a superar aquest valor sense implicar posteriorment uns mort massiva.  

 

Per tal de veure-ho gràficament, mirem als valors del nombre de cèl·lules dels pous de 

polilisina del gràfic anterior. Veiem que en el dia 1 arriba a tenir (si contemplem la 

desviació estàndard) fins a 130 cèl·lules per camp, el nombre més gran de tots els 

nostres valors. Si n’analitzem l’evolució, veurem que la mort és molt brusca al dia 5, ja 

que el nombre de cèl·lules vives és similar a l’equivalent en els pous de plàstic. 

Anàlogament, si ho comparem amb els valors de poliornitina, veiem que el creixement 

no és tant important, però que la mort no és tan brusca, ja que és un procés més 

gradual. Per tant, podem concloure que com major és el creixement cel·lular, més 

brusca és la mort cel·lular posterior.  
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En el gràfic anterior observem els percentatges de mort apoptòtica en el cultiu de 

PC12 en confluència 40.000 cèl·lules per pou. També veiem que l’estructura és 

equivalent a la del gràfic de la confluència 20.000 cèl·lules per pou.  

 

Per començar, si comparem aquests valors del 5-7% d’apoptosi amb els 2-3% de la 

confluència anterior, podríem pensar que les cèl·lules es comporten molt millor en 

confluències petites, ja que es redueix substancialment (més de la meitat) l’índex de 

mort apoptòtica. A més, també podrem veure en aquesta comparació que en general 

les desviacions són molt més importants en el gràfic anterior que en la confluència 

20.000 cèl·lules per pou.  

 

La raó bàsica dels alts índex d’apoptosi s’ha de relacionar amb el sobrecreixment que 

hi ha en la major part dels pous. Si ens tornem a fixar en el gràfic de nombre de 

cèl·lules, veurem que el nombre de cèl·lules el dia 0 ja és molt gran, donat que el 

valors de sobrecreixement és 100 cèl·lules per camp i el valor inicial és 60. Així doncs, 

partim de la base que s’ha produït un sobrecreixement. Quan es dóna aquest 

fenomen, es comencen a formar petites “muntanyes” de cèl·lules dins la placa, que 

acaba comportant una mort massiva a posteriori.  

FIGURA 15. Gràfic dels percentatges d’apoptosi en la confluència 40.000; a l’eix d’ordenades trobem 
el percentatge (%) de mort apoptòtica i a l’eix d’abcisses trobem les matrius cel·lulars. 
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El fenomen del sobrecreixement ja s’havia donat en els pous de col·lagen de la 

confluència 20.000 cèl·lules per pou, i si ens fixem en els percentatges d’apoptosi 

veurem que s’assemblen en part als percentatges del gràfic anterior. Ara bé, en el cas 

de la confluència 20.000 cèl·lules per pou el nombre inicial de cèl·lules per camp era 

30, i per tant era més difícil que es donés el fenomen de les “muntanyes” de cèl·lules. 

Ara bé, en el cas de la confluència 40.000 cèl·lules per pou, és evident que ha resultat 

molt fàcil que les cèl·lules es desenvolupessin i es donés el sobrecreixement. Per tant, 

els valors d’apotosi han estat molt més alts que en el gràfic de la confluència 20.000 

per culpa del sobrecreixement que han sofert les cèl·lules.  

 

Fent un paral·lelisme amb la confluència 20.000 cèl·lules per pou podem també 

intentar denominar quina és la millor matriu de creixement cel·lular. Tot analitzant els 

gràfics, veiem que tant les matrius de poliornitina, col·lagen com polilisina estimulen el 

creixement. Ara bé, com que en el mateix pou on abans hi havia 20.000 cèl·lules ara 

n’hi ha el doble, l’índex de mort apoptòtica augmenta notablement ja que es produeix 

un sobrecreixement. Així doncs, la millor matriu en aquest cas seria la de poliornitina, 

ja que estimula el creixement però manté el nombre de cèl·lules estable, a més de 

mantenir una apoptosi moderada. És veritat que les altres dues matrius estimulen més 

el creixement, però acaben resultant ineficients pels alts valors d’apoptosi que 

impliquen.  

 

   6.2. Resultats del cultiu de cèl·lules 293 

   6.2.1. Càlcul dels valors mitjans a partir dels resultats          

                                             experi mentals  

 

Els gràfics i taules, així com el mètode experimental del cultiu de cèl·lules 293 és el 

mateix que el cultiu de cèl·lules de PC12. Així doncs, també ens trobem amb 

l’estructura de multiplaca amb 24 pous; 4 files per 6 columnes, on l’estructura del cultiu 

és també igual: mitja placa amb una confluència de 20.000 cèl·lules per pou i l’altra 

meitat amb 40.000 cèl·lules per pou.  
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Mitjanes dels primers 6 pous: PLÀSTIC 

POU 1: plàstic 20.000 dia1POU 1: plàstic 20.000 dia1POU 1: plàstic 20.000 dia1POU 1: plàstic 20.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 6 0 0,00% 
CAMP 2 11 0 0,00% 
CAMP 3 26 0 0,00% 
CAMP 4 22 0 0,00% 
CAMP 5 31 1 3,23% 

        
MITJANA  19,2 0,2 0,65% 

 4,654  0,006 
 

POU 2: plàstic 20.000 dia2POU 2: plàstic 20.000 dia2POU 2: plàstic 20.000 dia2POU 2: plàstic 20.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % MORT  

CAMP 1 20 2 10,00% 
CAMP 2 16 1 6,25% 
CAMP 3 18 1 5,56% 
CAMP 4 28 2 7,14% 
CAMP 5 13 1 7,69% 

        
MITJANA  19 1,4 7,33% 

 2,525  0,008 
 

POU 3: plàstic 20.000 dia5POU 3: plàstic 20.000 dia5POU 3: plàstic 20.000 dia5POU 3: plàstic 20.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % MORT  

CAMP 1 8 1 12,50% 
CAMP 2 12 2 16,67% 
CAMP 3 11 0 0,00% 
CAMP 4 12 0 0,00% 
CAMP 5 28 3 10,71% 

        
MITJANA  14,2 1,2 7,98% 

 3,521  0,034 
 

POU 4: plàstic 40.000 dia1POU 4: plàstic 40.000 dia1POU 4: plàstic 40.000 dia1POU 4: plàstic 40.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % MORT  

CAMP 1 13 1 7,69% 
CAMP 2 11 1 9,09% 
CAMP 3 15 0 0,00% 
CAMP 4 12 4 33,33% 
CAMP 5 11 0 0,00% 

        
MITJANA  12,4 1,2 10,02% 

 0,746  0,061 
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POU 5:POU 5:POU 5:POU 5:    plàstic 40.000 dia2plàstic 40.000 dia2plàstic 40.000 dia2plàstic 40.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % MORT  

CAMP 1 23 1 4,35% 
CAMP 2 12 0 0,00% 
CAMP 3 13 0 0,00% 
CAMP 4 22 1 4,55% 
CAMP 5 20 2 10,00% 

        
MITJANA  18 0,8 3,78% 

 2,290  0,018 
 

POU 6: plàstic 4POU 6: plàstic 4POU 6: plàstic 4POU 6: plàstic 40.000 dia50.000 dia50.000 dia50.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % MORT  

CAMP 1 4 0 0,00% 
CAMP 2 5 0 0,00% 
CAMP 3 3 0 0,00% 
CAMP 4 4 1 25,00% 
CAMP 5 4 0 0,00% 

        
MITJANA  4 0,2 5,00% 

 0,310  0,050 
 

 

Mitjanes dels següents 6 pous: MATRIU DE POLIORNITINA 

POU 7: poliornitina 20.000 dia1POU 7: poliornitina 20.000 dia1POU 7: poliornitina 20.000 dia1POU 7: poliornitina 20.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % MORT  

CAMP 1 42 2 4,76% 
CAMP 2 49 6 12,24% 
CAMP 3 45 2 4,44% 
CAMP 4 32 6 18,75% 
CAMP 5 41 6 14,63% 

        
MITJANA  41,8 4,4 10,97% 

 2,813  0,028 
 

POU 8: poliornitina 20.000 dia2POU 8: poliornitina 20.000 dia2POU 8: poliornitina 20.000 dia2POU 8: poliornitina 20.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 34 2 5,88% 
CAMP 2 25 2 8,00% 
CAMP 3 26 1 3,85% 
CAMP 4 23 0 0,00% 
CAMP 5 19 0 0,00% 

        
MITJANA  25,4 1 3,55% 

 2,458  0,016 
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POU 9: poliornitina 20.000 dia5POU 9: poliornitina 20.000 dia5POU 9: poliornitina 20.000 dia5POU 9: poliornitina 20.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % MORT  

CAMP 1 31 1 3,23% 
CAMP 2 13 2 15,38% 
CAMP 3 22 1 4,55% 
CAMP 4 27 2 7,41% 
CAMP 5 19 2 10,53% 

        
MITJANA  22,4 1,6 8,22% 

 3,119  0,021 
 

POU 10: poliornitina 40.000 dia1POU 10: poliornitina 40.000 dia1POU 10: poliornitina 40.000 dia1POU 10: poliornitina 40.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 175 8 4,57% 
CAMP 2 87 1 1,15% 
CAMP 3 123 7 5,69% 
CAMP 4 103 8 7,77% 
CAMP 5 55 4 7,27% 

        
MITJANA  108,6 5,6 5,29% 

 19,950  0,012 
 

POU 11: poliornitina 40.000 dia2POU 11: poliornitina 40.000 dia2POU 11: poliornitina 40.000 dia2POU 11: poliornitina 40.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % MORT  

CAMP 1 61 6 9,84% 
CAMP 2 166 57 34,34% 
CAMP 3 81 13 16,05% 
CAMP 4 115 32 27,83% 
CAMP 5 79 11 13,92% 

        
MITJANA  100,4 23,8 20,39% 

 18,540  0,046 
 

POU 12: poliornitina 40.000 dia5POU 12: poliornitina 40.000 dia5POU 12: poliornitina 40.000 dia5POU 12: poliornitina 40.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % MORT  

CAMP 1 10 2 20,00% 
CAMP 2 67 3 4,48% 
CAMP 3 60 2 3,33% 
CAMP 4 34 0 0,00% 
CAMP 5 40 4 10,00% 

        
MITJANA  42,2 2,2 7,56% 

 10,080  0,035 
 

 

 



Estudi de la influència de l’administració de substàncies en la proliferació cel·lular:  
Elaboració d’un cultiu cel·lular   
 

Mitjanes dels següents 6 pous: MATRIU DE COL·LAGEN 

POU 13: col�lagen 20.000 dia1POU 13: col�lagen 20.000 dia1POU 13: col�lagen 20.000 dia1POU 13: col�lagen 20.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 64 5 7,81% 
CAMP 2 18 0 0,00% 
CAMP 3 58 4 6,90% 
CAMP 4 45 2 4,44% 
CAMP 5 51 5 9,80% 

        
MITJANA  47,2 3,2 5,79% 

 7,957  0,017 
 

POU 14: col�lagen 20.000 dia2POU 14: col�lagen 20.000 dia2POU 14: col�lagen 20.000 dia2POU 14: col�lagen 20.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % MORT  

CAMP 1 50 4 8,00% 
CAMP 2 113 4 3,54% 
CAMP 3 181 10 5,52% 
CAMP 4 67 4 5,97% 
CAMP 5 47 7 14,89% 

        
MITJANA  91,6 5,8 7,59% 

 25,229  0,020 
 

POU 15: col�lagen 20.000 dia5POU 15: col�lagen 20.000 dia5POU 15: col�lagen 20.000 dia5POU 15: col�lagen 20.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % 
MORT  

CAMP 1 72 4 5,56% 
CAMP 2 77 7 9,09% 
CAMP 3 57 2 3,51% 
CAMP 4 71 6 8,45% 
CAMP 5 55 3 5,45% 

        
MITJANA  66,4 4,4 6,41% 

 4,370  0,010 
 

POU 16: col�lagen 40.000 dia1POU 16: col�lagen 40.000 dia1POU 16: col�lagen 40.000 dia1POU 16: col�lagen 40.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % MORT  

CAMP 1 46 3 6,52% 
CAMP 2 73 10 13,70% 
CAMP 3 48 3 6,25% 
CAMP 4 40 4 10,00% 
CAMP 5 30 1 3,33% 

        
MITJANA  47,4 4,2 7,96% 

 7,110  0,018 
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POU 17: col�lagen 40.000 dia2POU 17: col�lagen 40.000 dia2POU 17: col�lagen 40.000 dia2POU 17: col�lagen 40.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % 
MORT  

CAMP 1 90 2 2,22% 
CAMP 2 49 1 2,04% 
CAMP 3 78 0 0,00% 
CAMP 4 63 5 7,94% 
CAMP 5 87 4 4,60% 

        
MITJANA  73,4 2,4 3,36% 

 7,680  0,013 
 

POU 18: col�lagen 40.000 dia5POU 18: col�lagen 40.000 dia5POU 18: col�lagen 40.000 dia5POU 18: col�lagen 40.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % 
MORT  

CAMP 1 47 0 0,00% 
CAMP 2 117 6 5,13% 
CAMP 3 72 3 4,17% 
CAMP 4 63 6 9,52% 
CAMP 5 75 3 4,00% 

        
MITJANA  74,8 3,6 4,56% 

 11,600  0,016 
 

 

Mitjanes dels següents 6 pous: MATRIU DE POLILISINA 

POU 19: polilisina 20.000 dia1POU 19: polilisina 20.000 dia1POU 19: polilisina 20.000 dia1POU 19: polilisina 20.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % MORT  

CAMP 1 29 2 6,90% 
CAMP 2 34 2 5,88% 
CAMP 3 40 2 5,00% 
CAMP 4 17 0 0,00% 
CAMP 5 27 3 11,11% 

        
MITJANA  29,4 1,8 5,78% 

 3,822  0,018 
 

POU 20: polilisina 40.000 dia1POU 20: polilisina 40.000 dia1POU 20: polilisina 40.000 dia1POU 20: polilisina 40.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % MORT  

CAMP 1 58 11 18,97% 
CAMP 2 72 20 27,78% 
CAMP 3 63 11 17,46% 
CAMP 4 55 13 23,64% 
CAMP 5 58 6 10,34% 

        
MITJANA  61,2 12,2 19,64% 

 2,985  0,029 
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POU 21: polilisina 20.000 dia5POU 21: polilisina 20.000 dia5POU 21: polilisina 20.000 dia5POU 21: polilisina 20.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % MORT  

CAMP 1 20 1 5,00% 
CAMP 2 31 7 22,58% 
CAMP 3 23 3 13,04% 
CAMP 4 11 0 0,00% 
CAMP 5 29 5 17,24% 

        
MITJANA  22,8 3,2 11,57% 

 3,549  0,040 
 

POU 22: polilisina 40.000 dia1POU 22: polilisina 40.000 dia1POU 22: polilisina 40.000 dia1POU 22: polilisina 40.000 dia1    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % MORT  

CAMP 1 45 4 8,89% 
CAMP 2 30 6 20,00% 
CAMP 3 21 1 4,76% 
CAMP 4 23 3 13,04% 
CAMP 5 31 2 6,45% 

        
MITJANA  30 3,2 10,63% 

 4,210  0,027 
 

POU 23: polilisina 40.000 dia2POU 23: polilisina 40.000 dia2POU 23: polilisina 40.000 dia2POU 23: polilisina 40.000 dia2    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP % MORT  

CAMP 1 49 9 18,37% 
CAMP 2 51 6 11,76% 
CAMP 3 55 16 29,09% 
CAMP 4 39 9 23,08% 
CAMP 5 38 12 31,58% 

        
MITJANA  46,4 10,4 22,78% 

 3,360  0,036 
 

POU 24: polilisina 40.000 dia5POU 24: polilisina 40.000 dia5POU 24: polilisina 40.000 dia5POU 24: polilisina 40.000 dia5    

FOTOS QUANTITAT CÈL·LULES PER CAMP CÈL·LULES EN APO PTOSI PER CAMP  % MORT  

CAMP 1 15 6 40,00% 
CAMP 2 15 2 13,33% 
CAMP 3 9 1 11,11% 
CAMP 4 7 1 14,29% 
CAMP 5 18 2 11,11% 

        
MITJANA  12,8 2,4 17,97% 

 2,060  0,055 
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    6.2.2. Representació dels resultats obtinguts d e                   

                                                          forma gràfica 

A l’hora d’analitzar els resultats obtinguts del cultiu cel·lular de cèl·lules 293, 

elaborarem els mateixos tipus de gràfics. Cada confluència tindrà dos gràfics, l’un 

corresponent al nombre de cèl·lules en els dies 1,2 i 5 i l’altre referent als percentatges 

d’apoptosi en els dies de cultiu. Així doncs, l’esquema continuarà sent el de 3 barres 

corresponents als 3 dies diferents d’estudi cel·lular.  

 

Pel que fa als colors i les desviacions típiques estàndard, farem servir els mateixos 

símbols que en la confluència anterior; el blau correspondrà al dia 1, el vermell al 2 i el 

groc al dia 5.  

 

 

Confluència 20.000 cèl·lules/pou   
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En el gràfic anterior veiem els resultats de l’evolució del cultiu de 293 en la confluència 

20.000 cèl·lules per pou. Com en el cas de les PC12, no totes les matrius han 

estimulat el creixement de la mateixa manera.  

FIGURA 16. Gràfic del nombre de cèl·lules per camp en la confluència 20.000; a l’eix d’ordenades 
tenim el nombre de cèl·lules, i a l’eix de les abcisses trobem les diferents matrius.  
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Per començar la nostra anàlisi, tenim el cas del plàstic, que, com era d’esperar, no ha 

afavorit gaire el desenvolupament cel·lular. Ara bé, és important que ens fixem en el fet 

que la supervivència és major que en el cas de les PC12. Malgrat que en el dia 1 el 

cultiu s’ha reduït a gairebé la meitat de cèl·lules, observem que aquest valor es manté 

relativament estable fins al dia 5. Aquest fet es dóna perquè les 293 són cèl·lules molt 

més resistents que les PC12, així que en les mateixes condicions, les 293 sobreviuen 

més fàcilment. A més, són cèl·lules que es divideixen molt més ràpid que les PC12, de 

manera que posen assolir una major densitat en els pous.  

 

El cas de la poliornitina el podem comparar amb els patrons de creixement en el cultiu 

de PC12, ja que continua sent una matriu que manté el nombre de cèl·lules sense 

haver-lo augmentat gaire, o almenys això se’n desprèn del gràfic. La matriu de 

col·lagen també es comporta de manera similar que en el cultiu de PC12. Ara bé, 

veiem que tant el valor del dia 2 com la seva desviació típica estàndard s’allunyen molt 

de la resta de barres. Si analitzem les fotografies dels camps corresponents al pou de 

col·lagen del dia 2, veurem que hi ha un camp on hi ha 181 cèl·lules i un altre on n’hi 

ha només 50. Fent la mitjana, tot tenint en compte la resta de valors experimentals ens 

trobem amb una mitjana alta però amb un marge d’error gran. Una possible explicació 

seria la del sobrecreixement. Podríem interpretar que els camps on només hi ha 50 

cèl·lules són zones del pou que tenien una alta densitat cel·lular el dia anterior, i que 

han sofert una mort massiva a causa del sobrecreixement (és a dir, podríem pensar 

que aquelles zones tenien “muntanyes” que han mort abans de fer la fotografia). Una 

evidència que avala aquesta explicació és el valor del nombre de cèl·lules del dia 5. Si 

prenem com a correcte el nombre de cèl·lules amb la desviació inclosa (és a dir, si 

entenem que al dia 2 hi ha 181 cèl·lules per camp), veiem que el nombre de cèl·lules 

és redueix més d’un 50% fins al dia 5. Això implica que durant els dies 3 i 4 hi ha hagut 

una mort massiva de les cèl·lules, que ha portat al cultiu a reduir-se fins a la meitat.  

 

Per últim, veiem que la matriu de polilisina no ha actuat com en el cultiu de PC12, ja 

que en el cultiu de PC12, el patró de creixement amb la matriu de polilisina era similar 

al del col·lagen. En el cas de les 293, el creixement no és tan important ni tampoc el 

nombre de cèl·lules en el dia 5.  
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En el gràfic anterior podem veure els percentatges de mort apoptòtica del cultiu de 293 

(confluència 20.000). En principi, si intentem generalitzar els percentatges que veiem 

al gràfic, podríem dir que ens trobem amb percentatges que tendeixen a créixer del dia 

1 al 2 (exceptuant el cas de la poliornitina) i decréixer en el dia 5 (quan només queden 

les cèl·lules més fortes dels pous). A més, ens trobem també amb un índex d’apoptosi 

altíssim en el cas de la matriu de polilisina, fet que analitzarem a continuació.  

 

El cas del plàstic és un perfecte exemple de les característiques de les 293; al contrari 

que la matriu de plàstic de les PC12, el percentatge d’apoptosi en el dia 1 és fins i tot 

inferior al valor basal de mort apoptòtica, fet que evidencia que aquestes cèl·lules són 

molt més resistents que les PC12. No obstant, aquest valor augmenta notablement a 

mesura passa el temps. Ara bé, és normal que aquest valor augmenti, ja que no hem 

aplicat cap matriu al pou que ajudi a les cèl·lules a enganxar-se a la placa ni n’estimuli 

el creixement. D’aquesta manera, les cèl·lules van morint a mesura passa el temps, 

malgrat que no ho fan de forma exponencial. El patró d’evolució no és igual que en les 

PC12; en el cas de les PC12 les cèl·lules dèbils no s’adaptaven i morien en el dia 0-1. 

En canvi, com que les 293 són cèl·lules més resistents, s’adapten correctament el dia 

1 però van morint gradualment (ja que com en el cas de les PC12 unes són més dèbils 

que d’altres). Així doncs, és lògic que cada vegada hi hagi més cèl·lules en apoptosi, ja 

FIGURA 17. Gràfic dels percentatges d’apoptosi en la confluència 20.000; a l’eix d’ordenades trobem 
el percentatge (%) de mort apoptòtica i a l’eix d’abcisses trobem les matrius cel·lulars. 
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que les cèl·lules dèbils comencen a morir en els dies 1-2 i no moren de sobte en els 

dies 0-1 com les PC12.  

 

El cas de la poliornitina és un cas estrany, perquè malgrat que el cultiu no arriba a un 

nivell de sobrecreixement excessiu, l’índex d’apoptosi és alt. Encara que aquests 

valors són experimentals i poden ser parcialment erronis, el que es desprèn d’aquest 

gràfic és que hi ha hagut un creixement important que ha quedat aturat per una mort 

important que ja comença al dia 1. Per tant, és possible que la matriu de poliornitina 

hagi estimulat el creixement de les 293 encara que això no hagi quedat reflectit al 

gràfic de nombre de cèl·lules (per l’alt índex de mort del dia 1).  

 

El cas del col·lagen difereix en part de la resta de gràfics, ja que el percentatge de 

cèl·lules en apoptosi no sembla tan gran com en casos anteriors. Això té la seva 

explicació en dues raons. D’una banda, els resultats del col·lagen semblen menors 

quan els comparem amb els de la polilisina, que encara són majors. En segon lloc, si 

mirem al gràfic del nombre de cèl·lules en el pou de col·lagen, veurem que n’hi ha un 

nombre considerable, però que aquest valor no arriba als alts nivells de 

sobrecreixement de les gràfiques anteriorment analitzades. Així doncs, la mort cel·lular 

és, o de fet sembla, més moderada.  

 

La situació de la polilisina és la més sorprenent de totes. Ja en el gràfic del nombre de 

cèl·lules podem veure un patró de creixement amb canvis bruscos, i aquest patró es 

manté en el gràfic d’apoptosi. Es tracta d’una matriu en el pou de la qual ens trobem 

amb una apoptosi propera al 20% en els dies 2 i 5, així que interpretem que de cada 5 

cèl·lules que veiem, almenys 1 s’està morint. Realment, un patró tant alt de mort 

apoptòtica sostinguda durant els 3 dies estudiats ens informa que les mesures no són 

errònies, ja que és molt difícil que ens haguem equivocat en el comptatge en els 3 dies 

que hem estudiat l’estat del pou. Per tant, i tot basant-nos en els resultats, podríem 

arribar a entendre que la polilisina exerceix sobre les cèl·lules del tipus 293 un efecte 

tòxic, que les fa morir massivament de forma apoptòtica. Malgrat tot, per ratificar 

aquesta possible resposta, també caldria elaborar-ne un estudi detallat, a més de 

comparar els resultats amb els resultats obtinguts de la confluència 40.000.  
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Confluència 40.000 cèl·lules/pou   
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En el gràfic anterior podem veure el nombre de cèl·lules que hi havia en cada pou en 

els dies 1,2 i 5. El cas que ens crida més l’atenció és el del plàstic; veiem que en el 

transcurs del dia 0, el nombre de cèl·lules ha descendit més d’un 50%, així que podem 

pensar que hi ha hagut un error experimental. Per veure-ho ens fixem en els valors de 

l’apoptosi, que ens indicaran si realment hi ha pogut haver una mort tan massiva en 

menys d’un dia. Com que els valors no són excessivament grans, podem gairebé 

assegurar que hem comès un error en sembrar aquest pou, ja que realment els 

resultats que hem obtingut no són explicables.  

 

El cas de la poliornitina és en part sorprenent. Ja en el gràfic de la confluència 20.000 

havíem vist que el potencial de creixement de les cèl·lules en presència de poliornitina 

era alt, però és en aquest on es veu claríssimament que la matriu de poliornitina 

afavoreix el creixement de les 293. Tot mirant el gràfic, veiem que ja en el dia 1 

s’assoleixen les 100 cèl·lules per pou, de manera que el creixement és important. Ara 

bé, en aquest context, ens trobem en una situació de sobrecreixement, ja que el 

nombre de cèl·lules és excessiu. No obstant, aquest nombre de cèl·lules no cau en el 

dia 2, sinó que es manté. Per tant, aquest fet implica que en el dia 2 les cèl·lules es 

FIGURA 18. Gràfic del nombre de cèl·lules per camp en la confluència 40.000; a l’eix d’ordenades 
tenim el nombre de cèl·lules, i a l’eix de les abcisses trobem les diferents matrius.  
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continuen dividint, ja que el descens en el nombre de cèl·lules causat pel 

sobrecreixement no queda reflectit en el gràfic.  

 

El cas del col·lagen també és en part sorprenent, ja que no s’ha repetit el patró de 

creixement de la resta de gràfics anteriors; el nombre de cèl·lules no ha crescut 

exponencialment en el dia 1, ha augmentat en el dia 2 i ha caigut en el dia 5, sinó que 

el creixement ha estat més moderat, i no hi ha hagut una disminució en el nombre de 

cèl·lules del dia 5. Ara bé, hem de considerar que es tracta de 293 i no de PC12, de 

manera que és raonable pensar que el creixement no s’ha produït com en els primers 

gràfics perquè es tracta d’un altre tipus de cèl·lules. El fet que el nombre no hagi caigut 

entre els dies 2 i 5 s’explica amb el sobrecreixement: el nombre de cèl·lules no ha 

tocat aquells màxims de superpoblació, de manera que no s’ha produït la conseqüent 

mort massiva de les cèl·lules. En conseqüència, el nombre de cèl·lules s’ha mantingut 

estable.  

 

L’evolució dels pous amb polilisina no s’assembla als de col·lagen i poliornitina, sinó 

que el patró de creixement és més semblant als pous de plàstic. Ara bé, no podem 

treure conclusions sobre el creixement de les cèl·lules en presència de polilisina 

perquè hem de contemplar el percentatge d’apoptosi. Si realment l’apoptosi és tan alta 

com en el cas anterior, podrem assegurar que la polilsina té un efecte negatiu sobre 

les 293, i que, malgrat que n’estimula el creixement en un principi perquè les ajuda a 

adherir-se a la placa, les acaba matant ja que acaben morint totes de forma massiva. 

No obstant, encara que puguem arribar a aquesta conclusió, caldria desenvolupar un 

projecte sobre aquest tema per provar-ho i admetre-ho per vertader.  
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En el gràfic anterior veiem els percentatges d’apoptosi de les cèl·lules anteriors. A 

primera vista, podem veure que els valors s’assemblen als corresponents de la 

confluència 20.000. Veiem que hi ha percentatges altíssims, que estan per sobre del 

20%, així com altres de més moderats, però sempre situats per sobre del valor basal 

de mort apoptòtica.  

 

En primer lloc tenim el cas del plàstic, amb un percentatge de cèl·lules en apoptosi alt i 

amb una important desviació típica estàndard. Si observem la taula de la qual n’hem 

extret les dades (taula nº8), veurem que el nombre de cèl·lules no és gaire elevat, de 

manera que els percentatges de cèl·lules en apoptosi difereixen notablement perquè 

no tenim base estadística suficientment forta. Si comparem aquest resultat amb el 

corresponent de la confluència 20.000 cèl·lules per pou veurem que no segueix el 

mateix patró d’evolució; mentre que l’apoptosi en l’altre cas tendeix a augmentar, tot 

partint d’un valor molt baix, aquesta tendeix a decréixer des d’un valor substancialment 

alt. Per explicar aquest fet, hem de referir-nos al gràfic del nombre de cèl·lules. Com 

hem comentat anteriorment, el nombre de cèl·lules és molt petit, i hem arribat a 

concloure que havíem pogut cometre un error experimental en sembrar les cèl·lules. 

Per tant, aquest pou estava pràcticament buit, de manera que les cèl·lules estaven 

FIGURA 19. Gràfic dels percentatges d’apoptosi en la confluència 40.000; a l’eix d’ordenades trobem 
el percentatge (%) de mort apoptòtica i a l’eix d’abcisses trobem les matrius cel·lulars. 
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bastant separades. Així doncs, la supervivència és menor, ja que tota cèl·lula sobreviu 

millor en una població gran que no pas si està aïllada. 

 

En el cas de la poilornitina veiem que el percentatge augmenta substancialment en el 

dia 2, i que decreix fins als valors inicials en el dia 5. Per tal d’explicar aquest índex tan 

alt de mort apoptòtica (20%) ens hem de fixar en el nombre de cèl·lules (gràfic 

anterior). Com ja hem comentat abans, el cas de la poliornitina resulta especial, ja que 

el cultiu assoleix un grau de sobrecreixement en el dia 1. Ara bé, aquest nombre de 

cèl·lules es manté en el dia 2, ja que malgrat la mort cel·lular es continua produint la 

divisió. Per tant, a partir del dia 3 les cèl·lules comencen a morir massivament, ja 

l’estat de sobrecreixement sostingut resulta insostenible. És aquest el motiu pel qual la 

mort apoptòtica en el dia 2 és tan alta.  

 

Si ens fixem en l’evolució dels percentatges en la matriu de col·lagen, veurem que són 

relativament baixos comparant-los amb la resta de matrius de la placa. A més, també 

són notablement més baixos que en els cultius de PC12. El cas que s’ha produït és el 

contrari que en la matriu de poliornitina; la matriu de col·lagen ha estimulat el 

creixement de les cèl·lules, però no s’ha arribat a l’estadi del sobrecreixement que 

acaba implicant una mort massiva. Analitzant el gràfic del nombre de cèl·lules, veiem 

que el nombre de 293 es manté constant entre els dies 2 i 5, de manera que no hi ha 

una mort sobtada que redueixi a la meitat el nombre de cèl·lules. Per tant, són bastant 

lògics els percentatges del gràfic anterior.  

 

Per últim tenim la situació de la polilisina, que torna a tenir els índexs més alts 

d’apoptosi, amb valors fregant el 25%. Si mirem el gràfic, veurem que els percentatges 

van augmentant a mesura passen els dies, fins a arribar a valors fora del normal. Si els 

contrastem amb l’apoptosi de la confluència 20.000, però, podrem observar que es 

repeteix el patró, ja que l’apoptosi també és altíssima. Per tant, donat l’alt percentatge 

de cèl·lules en procés de mort en els cultius amb matriu de polilisina, podem gairebé 

afirmar que aquesta matriu comporta un efecte tòxic sobre les 293, ja que és 

pràcticament impossible que ens haguem equivocat en el comptatge dels 6 pous de 

polilisina.   

 

Abans d’arribar a una conclusió general sobre les matrius a utilitzar en el cultiu de 293 

caldria puntualitzar un fet rellevant que hem de tenir en compte. Les 293 són cèl·lules 

molt més resistents que les PC12, de manera que el nombre de cèl·lules es manté 
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relativament més estable, perquè aquestes cèl·lules aguanten millor les condicions 

difícils. Per tant, el fet que el nombre de cèl·lules no hagi caigut tant bruscament en els 

cultius de 293 no implica que les matrius hagin funcionat millor que en els cultius de 

PC12, sinó que la naturalesa de les cèl·lules els ha permès resistir de manera més 

eficient.  

 

Si ens mirem de forma global els diferents gràfics, podríem concloure que ni la matriu 

de plàstic ni la matriu de polilisina són adequades per al cultiu de cèl·lules 293, ja sigui 

per la seva baixa eficiència o pel seu efecte suposadament tòxic. A l’hora de triar entre 

la matriu de poliornitina i la de col·lagen hauríem de tenir en compte la confluència en 

la qual treballem. Si hi ha la possibilitat de què es produeixi una superpoblació de la 

placa, serà millor treballar amb matrius de col·lagen, perquè estimulen el creixement i 

mantenen relativament bé el nombre de cèl·lules. Si no hi ha perill de sobrecreixement 

podem treballar amb matrius de poliornitina, que ens proporcionaran un major 

creixement en el mateix temps. Ara bé, en el cas de treballar amb poliornitina haurem 

d’anar controlant que el nombre de cèl·lules no esdevingui excessiu, ja que de ser així 

es produirà una mort en bloc del cultiu.  
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7. Conclusions   

1. En primer lloc, i sempre basant-nos en els resultats que observem en el gràfic, 

podem afirmar que les diferents substàncies estudiades sí tenen una influència en el 

desenvolupament cel·lular, ja que l’evolució dels cultius amb matrius cel·lulars difereix 

de l’evolució del cultiu sense cap matriu. Si observem tant el nombre de cèl·lules com 

l’índex de mort cel·lular, podem distingir diferents patrons pel que fa a l’evolució del 

cultiu. Per tant, l’administració de substàncies en forma de matriu afecta, d’una manera 

més o menys important, als diferents cultius cel·lulars.  

 

2. Tenint en compte només l’evolució del nombre de cèl·lules, veiem que la substància 

que estimula millor el creixement és el col·lagen, seguida de la polilisina i la poliornitina 

(excepte en les 293, que la polilisina resulta tòxica). En tots els casos, a més, veiem 

que els resultats superen el cultiu en plàstic, el nombre de cèl·lules del qual va 

decreixent gradualment. Per tant, exceptuant el cas de la polilisina en les 293, podem 

dir que l’administració de matrius de substàncies en els cultius cel·lulars resulta 

beneficiosa per al desenvolupament cel·lular. Seguidament, i també a partir dels 

gràfics, hem de dir que les substàncies tenen una influència diferent en l’evolució del 

cultiu. En la mesura que el cultiu amb col·lagen evoluciona de forma diferent al de 

poliornitina, podem dir que no totes les matrius afecten de la mateixa manera al cultiu.  

 

3. Un altre fet a destacar és que la influència que tenen les substàncies en els cultius 

canvia amb el tipus de cèl·lula. L’exemple més clar és el de la polilisina; en el cultiu de 

PC12 la polilisina ajuda al creixement cel·lular i manté relativament baix l’índex de 

mort. Ara bé, en el cultiu de 293 té un efecte molt negatiu, ja que comporta un alt índex 

de mortalitat. Per tant, una substància pot tenir un efecte positiu en el cultiu d’un tipus 

de cèl·lula i un efecte negatiu sobre un altre tipus.  

 

4. En quart lloc, el ritme de creixement cel·lular en un cultiu es manté uniforme sempre 

i quan les condicions externes ho permetin. Així doncs, hem vist que en els cultius on 

s’ha produït un sobrecreixement de les cèl·lules s’ha produït a continuació una mort 

massiva que ha reduït el nombre a la meitat. Una possible explicació seria que, en el 

cas de sobrecreixement, les cèl·lules s’amunteguen formant muntanyes. Aquestes 

muntanyes acaben matant les cèl·lules que hi ha a sota, que són les que estan 

enganxades a la placa. Una vegada moren, aquestes es desenganxen, i per tant la 

muntanya queda en suspensió del medi. Com que les cèl·lules de la muntanya no es 
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poden reenganxar a un altre suport, van morint en un lapse de temps relativament curt, 

que implica que es redueixi dramàticament el nombre de cèl·lules vives del cultiu.  

 

5. Hem de parlar, també, de l’evolució dels percentatges d’apoptosi a mesura avança 

el temps. Malgrat que hi ha casos molt diversos, podem distingir dues tendències. 

D’una banda, ens trobem que l’apoptosi augmenta amb el temps en els cultius on hi ha 

sobrecreixement. Com hem comentat abans, en aquests cultius hi ha un nombre 

important de cèl·lules que queden suspeses en el medi, i que per tant inicien un procés 

de mort apoptòtica (quan moren les cèl·lules a les quals estan enganxades comencen 

a morir en bloc). Per tant, en aquests casos és lògic veure gràfics ascendents 

d’apoptosi, ja que a mesura avança el temps ens trobem amb més cèl·lules que estan 

en procés de mort.  

 

D’altra banda, ens trobem amb els casos on no hi ha sobrecreixement, i el nombre de 

cèl·lules es manté relativament constant o bé va decreixent. En aquests casos l’índex 

d’apoptosi va baixant. Ens trobem que en el dia 1 l’índex és relativament alt, ja que hi 

ha cèl·lules que no s’han pogut adaptar bé i han iniciat l’apoptosi. En el dia 2, però, el 

nombre de cèl·lules que començarà a morir serà menor, ja que totes les cèl·lules que 

estiguessin adaptades el dia 1 probablement sobreviuran al dia 2; a més, a partir de 

les 48 hores ja comencem a observar la divisió cel·lular, de manera que les cèl·lules 

que estan en apoptosi representen una fracció menor del nombre total de cèl·lules, ja 

que el nombre de cèl·lules va augmentant i el nombre de cèl·lules en apoptosi es 

manté relativament constant. A més, hem de destacar un altre fet: a mesura que les 

cèl·lules dèbils van morint, les que queden són cada vegada més fortes, ja que són les 

que millor s’han adaptat al medi; no es tracta que les cèl·lules es facin més fortes, sinó 

que són les més resistents del cultiu inicial. Per tant, el percentatge de cèl·lules que 

inicien el procés d’apoptosi cada vegada és menor perquè les cèl·lules són 

gradualment les més resistents a la mort (selecció natural).  
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 10. Annex fotogràfic: les fotografies del microsco pi   

Com s’ha comentat en capítols anteriors, el comptatge de les cèl·lules no es fa 

directament al microscopi. El que fem és fer 5 fotografies representatives del pou i 

repetir aquesta operació en tots els pous de cultiu. Així doncs, tots els resultats que 

obtindrem estaran en funció d’un camp o fotografia, i no en funció de tot un pou. 

Aquest mètode ens permet estalviar-nos molt de temps en el comptatge, ja que només 

comptem les cèl·lules de les fotografies.  

 

A l’hora de fer les fotos, n’hem fet 5 en fluorescència i 1 en visible per a cada pou. Així 

doncs, hem fet fins a 6 fotografies en cada un dels 48 pous que hem cultivat. És a 

partir d’aquestes 6 fotos que hem anat fent els càlculs, els gràfics, i en última instància 

les conclusions.  

 

A continuació es presenten les fotografies que s’han fet a cada un dels pous amb el 

microscopi invertit:  

 

  10.1. Cultiu de PC12  

Pou 1: plàstic; dia 1; 20.000 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Pou 2:  plàstic; dia 2; 20.000 
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Pou 3:  plàstic; dia 5; 20.000  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pou 4:  plàstic; dia 1; 40.000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 5:  plàstic; dia 2; 40.000  

Pou 6:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pou 6 : plàstic; dia 5; 40.000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Estudi de la influència de l’administració de substàncies en la proliferació cel·lular:  
Elaboració d’un cultiu cel·lular   
 

Pou 7 : poliornitina; dia 1; 20.000  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pou 8 : poliornitina; dia 2; 20.000  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 9 : poliornitina; dia 5; 20.000  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 10:  poliornitina; dia 1; 40.000 
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Pou 11 : poliornitina; dia 2; 40.000  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 12:  poliornitina; dia 5; 40.000  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pou 13 : col·lagen; dia 1; 20.000 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 14 : col·lagen; dia 2; 20.000  
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Pou 15 : col·lagen; dia 5; 20.000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 16:  col·lagen; dia 1; 40.000  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 17 : col·lagen; dia 2; 40.000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pou 18 : col·lagen; dia 5; 40.000  
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Pou 19 : polilisina; dia 1; 20.000 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 20 : polilisina; dia 2; 20.000  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 21 : polilisina; dia 5; 20.000  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pou 22 : polilisina; dia 1; 40.000  
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Pou 23 : polilisina; dia 2; 40.000  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pou 24 : polilisina; dia 5; 40.000  
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  10.2. Cultiu de 293 

Pou 1: plàstic; dia 1; 20.000  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pou 2: plàstic; dia 2; 20.000  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pou 3 : plàstic; dia 5; 20.000 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pou 4 : plàstic; dia 1; 40.000  
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Pou 5 : plàstic; dia 2; 40.000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pou 6:  plàstic; dia 5; 40.000  

    
 
 
 
 
 

 
Pou 7:  poliornitina; dia 1; 20.000  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pou 8 : poliornitina; dia 2; 20.000  
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Pou 9 : poliornitina; dia 5; 20.000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pou 10 : poliornitina; dia 1; 40.000  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 11:  poliornitina; dia 2; 40.000  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pou 12:  poliornitina; dia 15; 40.000  
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Pou 13:  col·lagen; dia 1; 20.000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 14 : col·lagen; dia 2; 20.000  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 15 : col·lagen; dia 5; 20.000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 16 : col·lagen; dia 1; 40.000  
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Pou 17 : col·lagen; dia 2; 40.000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pou 18 : col·lagen; dia 5; 40.000  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 19 : polilisina; dia 1; 20.000  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pou 20 : polilisina; dia 2; 20.000  
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Pou 21 : polilisina; dia 5; 20.000  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 22 : polilisina; dia 1; 40.000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pou 23:  polilisina; dia 2; 40.000  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pou 24: polilisina; dia 5; 40.000 
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