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1. Resum del projecte   

 

Marc teòric 

El rabdomiosarcoma (RMS) és un tumor maligne derivat dels precursors 

mioblàstics del múscul esquelètic. És una malaltia rara, amb una incidència de 5,3 

casos/milió/any, que afecta principalment nens menors de 15 anys. Amb els 

tractaments actuals la supervivència global als 5 anys és del 60-65%. Els nostres 

estudis in vitro suggereixen que la inhibició de la via de Notch produeix una 

disminució significativa de la invasió en línies cel·lulars d’RMS. A més, l'activació de 

la via de Notch sembla tenir un paper crucial en el manteniment de les cèl·lules 

iniciadores del tumor (CIT) en altres neoplàsies i recentment s'ha demostrat que 

les cèl·lules d’RMS positives per al receptor del factor de creixement fibroblàstic-3 

(FGFR3+) tenen característiques de CIT. 

 

Objectiu principal 

Analitzar els efectes de la inhibició de la via de Notch mitjançant un model de 

xenotrasplantament murí d’RMS per tal d’identificar noves dianes terapèutiques en 

aquesta neoplàsia.  

 

Objectius específics 

1. Analitzar l'efecte antioncogènic de la regulació a la baixa de la via de Notch, 

mitjançant els inhibidors d’alfa- i gamma-secretasa en cèl·lules de 

rabdomiosarcoma in vitro.  

 

2. Provar l'efecte dels inhibidors d’alfa i gamma-secretasa in vivo en un model murí 

de rabdomiosarcoma.  

 

3. Caracterització dels perfils d'expressió de la via de Notch i provar l'efecte de la 

inhibició de la via en les cèl·lules progenitores de rabdomiosarcoma (FGFR3+) com 

a possibles dianes terapèutiques per superar la quimioresistència i reduir o 

anul·lar el seu potencial metastàtic.  
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4. Determinació del perfil proteòmic en xenoempelts en ratolins SCID tractats o 

sense tractar, per tal d'identificar i quantificar proteïnes pertanyents o 

relacionades amb la via de Notch com a noves dianes terapèutiques o 

diagnòstiques. 

 

 

2. Resultats 

 

Apartat 1 

S’ha analitzat l'efecte antioncogènic de la regulació a la baixa de la via de Notch, 

mitjançant els inhibidors d’alfa i gamma-secretasa en cèl·lules de 

rabdomiosarcoma in vitro. Aquests resultats han permès seleccionar els inhibidors 

de gamma-secretasa com els més efectius, que han estat utilitzats en les fases 

posteriors del projecte.  

 

Apartat 2 

S’han portat a terme dos estudis d’inhibició de la via de Notch in vivo, en tumors 

primaris generats en ratolins immunodeprimits. S’han utilitzats dues drogues 

diferents, el GSI-XXI i el DAPT. Amb el DAPT s’ha aconseguit reduir significativament 

el creixement del tumor, encara que no bloquejar-lo completament. Durant la 

segona anualitat es va completar la tasca de desenvolupament del model de 

metàstasi i s’ha realitzat el tractament amb inhibidors de gamma-secretasa en 

aquest model. Els resultats han mostrat una disminució rellevant, per bé que 

moderada, en l’aparició de metàstasi en els ratolins tractats. Paral·lelament s’ha 

pogut estudiar la importància de la inhibició de la via Hedgehog, que té un efecte 

compensatori molt important. Aquests resultats han permès assolir l’objectiu o 

fins i tot en aquest cas superar-lo amb escreix, ja que s’ha pogut complementar 

amb l’estudi de la via Hedgehog, molt relacionada amb la via de Notch i amb 

efectes sinèrgics sobre la tumorigenicitat. 
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Apartat 3 

S’ha optimitzat el marcatge citomètric de les cèl·lules iniciadores de tumor FGFR3+ 

en cèl·lules en cultiu d’RMS, així com en tumors provinents de xenoempelts en 

ratolins SCID i humans. Durant la tercera anualitat del projecte aquest marcador 

ha estat descartat perquè no ha donat bons resultats quant a clonogenicitat i 

capacitat de diferenciació. Per aquest motiu s’han incorporat nous marcadors, ja 

que l’avenç en el coneixement de les cèl·lules mare tumorals ens ha suggerit altres 

marcadors (com els CD133 i C-met) que han permès avançar amb més solidesa 

cap a l’objectiu final que és aïllar i caracteritzar les cèl·lules mare tumorals en 

l’RMS.  

 

A més, s’ha desenvolupat un nou mètode per a la detecció de les cèl·lules tumorals 

circulants que permetrà analitzar molt específicament la presència de cèl·lules 

mare circulants en sang perifèrica i moll d’os (publicat a Cytometry A). 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

El rabdomiosarcoma és el sarcoma de teixits tous més comú en nens. La 

supervivència global d'aquesta neoplàsia se situa al voltant del 65%. No obstant 

això, els pacients amb metàstasi o progressió de la malaltia durant o després de la 

teràpia tenen mal pronòstic. Per a aquests pacients, la recerca de noves teràpies 

que afectessin directament dianes moleculars resultaria en mitjans més eficaços 

per superar la resistència al tractament, tot millorant-ne les possibilitats de 

curació. 

 

Abans d’iniciar aquest projecte, la possible funció biològica de la via de Notch en el 

rabdomiosarcoma era totalment desconeguda. Els resultats obtinguts gràcies al 

suport d’aquest projecte han demostrat que aquesta via és molt important per a la 

mobilitat i la capacitat d’invasió de les cèl·lules de rabdomiosarcoma in vitro, la 

qual cosa podria resultar en un augment del potencial metastàtic in vivo. Aquest 
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projecte ha permès aclarir el paper de la via en la progressió tumoral i la capacitat 

metastàtica en models animals immunodeprimits. 

 

Aquest projecte ha permès demostrar l'efecte antioncogènic dels inhibidors de la 

via de Notch in vitro en aplicar-los a un model de ratolí. Hem demostrat el seu 

potencial com a teràpia contra el càncer. Això permetrà no només una millor 

comprensió de la funció d'aquesta via de senyalització en RMS, sinó també la 

possibilitat d'utilitzar aquests inhibidors en un futur proper com a teràpia dirigida 

contra els RMS d'alt risc, recurrents o refractaris. 

 

El projecte ha descrit per primera vegada diversos conceptes molt innovadors i 

amb gran implicació clínica per a l’RMS: 

 

1. La via de Notch com a diana terapèutica potencial. També se suggereix el 

cotractament amb inhibidors de la via Hedgehog. Un cotractament amb ambdós 

inhibidors podria ser molt potent amb vista a tractar els casos que actualment no 

responen a la teràpia. 

 

2. La presència de cèl·lules mare tumorals en els dos principals tipus de 

rabdomiosarcoma i la diferenciació d’aquestes que es promou quan es tracten 

amb inhibidors de Notch i de Hedgehog, suggereix que poden ser unes dianes 

terapèutiques molt importants també per a aquesta subpoblació específica. Un 

possible tractament que fos efectiu contra aquesta població cel·lular tan 

quimioresistent podria obrir la porta a nous tractaments que podrien contribuir a 

una millora de les taxes de supervivència. 

 

3. S’ha desenvolupat un nou mètode basat en la citometria de flux per determinar 

la presència de cèl·lules tumorals en sang en pacients de rabdomiosarcoma. 

Aquesta detecció precoç no està ben resolta actualment i pot ajudar a millorar les 

taxes de supervivència. 

 



6 

 

A més, el projecte ha permès establir les bases per consolidar col·laboracions amb 

dues empreses biotecnògiques per desenvolupar nous compostos amb potencial 

aplicabilitat clínica (inhibidors d’ITGA9 i lligands de Hedgehog), així com estudiar 

l’aplicabilitat de compostos ja existents, com els inhibidors de Notch (DAPT i GSI-

XXI). S’han signat dos contractes de col·laboració amb dues empreses (BCN-

peptides i Iproteos) per desenvolupar aquests compostos amb vista a una possible 

patent i al desenvolupament dels productes a curt termini. Els contractes estan 

dipositats a l’Institut de Recerca Vall d’Hebron i a disposició de qui els vulgui 

consultar. El fet que l’empresa privada hagi demostrat interès en aquestes 

troballes és una bona prova del potencial que poden tenir les troballes derivades 

d’aquest projecte i això ens encoratja a continuar aquestes línies de recerca, amb 

noves línies de finançament que ja hem pogut obtenir i que esperem poder 

augmentar en el futur, en bona mesura gràcies a l’ajut que vam rebre de la 

Fundació La Marató de TV3, ara fa tot just 3 anys. 
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