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Biologia del càncer 
Informació addicional pel professorat 

 
 
Les cèl·lules passen per una seqüència fixa d’esdeveniments durant el seu 
cicle cel·lular (G1, S, G2 i M). El pas d’una fase a la següent està controlat. Hi 
ha una xarxa molt complexa de senyals i inhibidors que interactuen per 
controlar el cicle. Cal que hagi danys a més d’una part del sistema de control 
cel·lular per tal de que es produeixi un càncer. Així, les cèl·lules cancerígenes 
són aquelles que no responen als mecanismes de control.  
 
Hi ha dos gens que juguen un paper important en el control del cicle cel·lular 
i prenen part en el desencadenament del càncer. Aquests són els oncògens i 
els gens supressors de tumors. Els oncògens codifiquen les proteïnes que 
estimulen el cicle cel·lular. Les mutacions en aquests gens poden fer que el 
cicle estigui actiu permanentment. Això provoca una divisió cel·lular 
excessiva i acaba formant-se un tumor. 
 
Els gens supressors de tumors produeixen proteïnes supressores que aturen el 
cicle. Les mutacions que desactiven aquests gens signifiquen que no hi ha fre 
per al cicle cel·lular.  

Respostes a les qüestions: 
1.- a) Quina proteïna de membrana reconeix el factor de creixement IGF1? La 
proteïna receptora IGF1. 
 
b) Què fa aquesta proteïna al reconèixer el factor de creixement? Reacció 
molecular en cadena. Primer un enzim a l’interior de la membrana (tirosin 
kinasa) és fosforilat mitjançant una molècula d’ATP. Això provoca que la PI3 

kinasa sigui fosforilada. Això fa que la proteïna RAS s’uneixi a la PI3 kinasa, i 
aquest complex activi la AKT kinasa mitjançant una fosforilació de la mateixa. 
Quan la AKT kinasa és activada envia un missatge al nucli activant la divisió 
cel·lular. 
 
c) Què li passa a la cèl·lula si no rep el senyal del factor de creixement? Que 
la cèl·lula no iniciaria la divisió cel·lular, es mantindria en la fase G0 del cicle 
cel·lular. 

2.- a) Què pot causar l’expressió dels gens que controlen la mort cel·lular 
programada? Un dany a la cèl·lula o la manca de factor de creixement a 
l’ambient. 

b) Com apareix la proteïna expressada pels gens “suïcides” a l’animació? Com 
una proteïna de color rosa anomenada BAD. 

c) Què fa la proteïna sintetitzada pels gens “suïcides”? Es dirigeix al nucli i 
provoca l’autodestrucció. 
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3.- a) La tirosin kinasa, la PI3 kinasa i la AKT kinasa. L’alumne s’hauria 
d’adonar que una mutació únicament en la proteïna RAS no provocaria 
l’activació de la divisió cel·lular.  

b) Explica que passa si la PI3 kinasa s’activa sense necessitat d’un senyal 
extern: Podria iniciar per si mateixa la divisió cel·lular unint-se a la proteïna 
RAS i activant la AKT kinasa. 

4.-  

4.-  

Termes 

Conceptes 

A. Oncogen 

5. Gen que controla la divisió 
cel·lular amb una mutació que 
provoca la divisió descontrolada de la 
cèl·lula  

B. Tumor benigne 
2. Grup de cèl·lules molt localitzades 
que creixen sense respondre a 
mecanismes de control 

C. Gen supressor 
1. Gen inhibidor de la divisió cel·lular 
descontrolada 

D. Tumor maligne o cancerós 
3. Grup de cèl·lules que creixen 
sense respondre a mecanismes de 
control envaint teixits propers 

E. Protoncogen 
4. Gen que controla la divisió 
cel·lular 

 
5.- a) Quin sistema de control existeix a la cèl·lula per evitar les 
conseqüències d’una mutació en la PI3 kinasa? Existeix una proteïna, la PTEN, 
supressora del creixement que defosforila la PI3 kinasa incativant-la. 
 
b) Què passa si es produeix una mutació tant a la  PI3 kinasa com a la proteïna 
PTEN? Es produiria una divisió incontrolada de la cèl·lula donant lloc a un 
càncer. 
 
c) De totes les proteïnes que apareixen en el control de la divisió cel·lular 
assenyala una que estigui codificada per un protoncogen i una que ho estigui 
per un gen supressor. 
Proteïna codificada per un protoncogen: PI3 kinasa 
Proteïna codificada per un gen supressor: proteïna supressora del creixement 
PTEN. 
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