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Introducció 

Aquest treball busca validar la funcionalitat de tractaments per inhibició i degradació com 

a teràpies dirigides pel càncer. En molts càncers, hi ha alteracions a l’ADN que no 

permeten a la cèl·lula tenir un regulament correcte en la transcripció de gens proliferatius. 

Mitjançant l’activació o desactivació de diverses vies de transducció de senyals podem 

controlar la transcripció d’aquests gens, com és en el cas de la via MAPK amb el receptor 

de tirosina kinasa EGFR. Amb l’activació d’aquesta via, a partir de la unió del lligand EGF 

al seu receptor, es desencadena una sèrie de fosforilacions entre proteïnes kinases que 

donen lloc a l’activació del factor de creixement epidèrmic (ERF) mitjançant la fosforilació 

d’ERK. L’ERF és una molècula senyalitzadora polipeptídica que té la funció de regular la 

proliferació i diferenciació cel·lular al unir-se al seu receptor EGFR. Al estar activada la 

via MAPK, ERF surt al citoplasma on es manté inactiu, ja que no fa la seva funció de 

repressor transcripcional, i la transcripció de gens proliferatius es pot donar a lloc. D’altra 

forma, inhibint alguna proteïna de la via, ERF queda actiu al nucli junt a l’ADN reprimint 

la transcripció de gens. 

Hipòtesi 

L’ERF sembla tenir un paper clau en la tumorigènesi ja que és un repressor 

transcripcional el qual té una funció de reprimir la transcripció de gens relacionats en la 

progressió del cicle cel·lular de G1 a S a la via MAPK. A partir d’un senyal proliferatiu, 

l’activació de la via MAPK condueix a la fosforilació de l’ERF per la kinasa ERK amb la 

posterior sortida d’ERF del nucli al citoplasma. A més, creiem que és important fins i tot 

en absència de RAS, una proteïna que uneix nucleòtids de guanina i actua com a 

interruptor-regulador molecular molt important en una gran varietat de rutes de 

transmissió de senyals cel·lulars com la via MAPK. 

Al degradar ERF amb Targeted Protein Degradation (TPD) activarem de forma permanent 

la via, i al inhibir una kinasa (MEK) de la via MAPK desactivarem la via i no permetrem la 

proliferació d’aquesta cèl·lula. 

Objectius 

He treballat amb un model en què l’ERF es pot degradar de manera farmacològica 

utilitzant el sistema d’etiquetes de degradació dTAG amb el tractament dTAG-V1 per 

estudiar el seu paper en la tumorigènesi.  

El meu primer objectiu és validar la funcionalitat d’un model en què l’ERF és dirigit a la 

degradació proteosomal dependent de la ubiquitina mitjançant el sistema de degradació 

dTAG. Per realitzar aquest tractament disposem d’un model de la línia cel·lular de 

leucèmia humana KBM7, on es sobre expressa ERF fusionat amb el sistema dTAG. A 



 

més a més aquest model té fusionada la proteïna fluorescent mCherry, que permet la 

visualització i anàlisi de la localització de l’ERF a les cèl·lules a través del microscopi de 

fluorescència 

Metodologia 

Per fer la part pràctica d’aquest treball vaig realitzar unes pràctiques a l’Institut de Recerca 

Biomèdica de Barcelona on, seguint el mètode científic, vaig poder realitzar un assaig per 

validar les meves hipòtesi. Aquest assaig consistia en fer ús de la degradació d’ERF amb 

un sistema dTAG prèviament unida a una proteïna mCherry, la qual ens permet observar 

la localització d’aquest repressor transcripcional dins la cèl·lula, i la inhibició d’una 

proteïna kinasa present a la via MAPK anomenada MEK per aturar-la i observar com ERF 

no es mostra en els resultats al microscopi. 

Vaig utilitzar cèl·lules d’una línia cel·lular de leucèmia humana KBM7 on es sobre 

expressa ERF, per tant, així podia verificar amb claredat els diferents mètodes (inhibició 

i degradació) per regular l’expressió d’ERF. Vaig fer el tractament dTAG-V1 per realitzar 

la degradació d’ERF i, per fer la inhibició de MEK, vaig utilitzar un dels seus inhibidors. 

Finalment, al microscopi de fluorescència vaig poder observar la localització d’ERF en les 

diferents cèl·lules tractades i en les de control per poder extreure uns resultats i 

conclusions. 

Resultats 

Finalment, gràcies al microscopi de fluorescència, vaig poder validar la meva hipòtesi; les 

cèl·lules control (sense cap tractament) mostren ERF al citoplasma (senyalitzat en vermell 

gràcies a la mCherry) ja que al estar activa la via MAPK, ERF es manté desactivat fora 

del nucli (marcat en blau). A les cèl·lules on hem realitzat la degradació d’ERF, aquesta 

no s’observa enlloc de la cèl·lula, ja que l’hem desnaturalitzat, és a dir, eliminat per 

complet. Per últim, a les cèl·lules on hem inhibit MEK, hem observat que ERF es manté 

actiu al nucli. Això es deu a que, com que hem inhibit una de les proteïnes que formen 

una ruta de transmissió de senyals (via MAPK), aquesta es manté inactiva, i permet que 

ERF estigui activat fent la seva funció de repressor transcripcional.  

Conclusions 

Mitjançant aquest treball, he pogut verificar l’ús d’inhibidors de MEK per bloquejar 

potencialment la proliferació de cèl·lules canceroses degut a la regulació de l’activació 

d’ERF. També he pogut concloure que degradant ERF podem regular la transcripció de 

gens que controlen la proliferació de les cèl·lules i, per tant, es pot usar com a tècnica 

clínica. Amb aquest treball de recerca he pogut completar els objectius proposats. 
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