
 

 

  

 

 

Nota de premsa 
 
 

Un estudi pioner en l’àmbit internacional obre noves possibilitats per controlar la metàstasi 

 
Un estudi de l’IBEC impulsat per l’Obra 

Social ”la Caixa” descobreix un nou 
mecanisme de comunicació cel·lular  
que promou la metàstasi en càncer 

 
• Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social 

”la Caixa”; Xavier Trepat, investigador principal de l’estudi, i Josep 

Samitier, director de l’IBEC, han explicat avui al Palau Macaya de l’Obra 

Social ”la Caixa” la importància de la recerca. 
 

• L’estudi de l’IBEC, amb l’impuls de l’Obra Social ”la Caixa”, es publica 
aquest mes d’abril a la revista Nature Cell Biology. 
 

• Es tracta de la identificació d’un nou mecanisme de comunicació física 
entre cèl·lules, en què les molècules involucrades coincideixen amb les 
que es presenten alterades en diversos tipus de càncer. 

 
• Aquest estudi pioner en l’àmbit internacional obre noves possibilitats per 

controlar la metàstasi, present en molts tipus de càncer. 
 

• A diferència de nombrosos mecanismes descrits fins ara i basats en 
processos bioquímics, aquest es fonamenta en un procés físic de forces 
entre cèl·lules. 
 

• L’estudi ha estat possible gràcies a la combinació de la nanotecnologia, 
models matemàtics i la biologia molecular. 

 
  

 
Barcelona, 1 d’abril de 2015. Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència i Medi 
Ambient de l’Obra Social ”la Caixa”; Xavier Trepat, investigador principal de l’estudi a 
l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), i Josep Samitier, director de l’IBEC, 
han explicat avui al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” la importància de la 
recerca «Control of cell-cell forces and collective cell dynamics by the intercellular 
adhesome» («Les forces que mouen les cèl·lules i la seva contribució al càncer»), que 
obre noves possibilitats per controlar la metàstasis, i que aquest mes d’abril es publica 
a la revista Nature Cell Biology. 
 



 

 

  

 

 

La comunicació entre les cèl·lules és clau per al funcionament coordinat dels òrgans 
del cos. La pèrdua d’aquesta comunicació és un dels aspectes característics de 
diverses malalties, com el càncer o les malalties inflamatòries cròniques.  
 
Tradicionalment, la pèrdua de comunicació entre cèl·lules s’havia entès com una 
alteració de senyals purament bioquímics, com ara les hormones. Els darrers anys, el 
grup dirigit per Xavier Trepat, investigador ICREA a l’IBEC, ha posat en qüestió 
aquesta visió tradicional i ha treballat amb la idea que la comunicació física entre 
cèl·lules és tan important com la química. En un estudi publicat avui a la revista Nature 
Cell Biology, l’equip declara que ha identificat les molècules involucrades en aquesta 
comunicació física. Algunes d’aquestes molècules estan alterades en diversos càncers 
i, per tant, els mecanismes descoberts obren noves possibilitats per al control de la 
metàstasi. 
 
«Com que les cèl·lules dels teixits estan en contacte físic, sempre hem pensat que la 
comunicació mitjançant forces físiques pot ser més ràpida i eficient que la comunicació 
mitjançant els mecanismes purament bioquímics que apareixen als llibres de text», 
indica Trepat. Per identificar les proteïnes responsables de la comunicació física entre 
cèl·lules, el grup de Trepat i els seus col·laboradors de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han desenvolupat noves 
estratègies experimentals que combinen biologia molecular, nanotecnologia i models 
matemàtics. Els resultats han estat sorprenents. «Esperàvem trobar una sola proteïna 
responsable de la transmissió de forces entre cèl·lules, i n’hem trobat una dotzena», 
assenyala Trepat. 
 
Però el que més ha sorprès els investigadors ha estat descobrir que aquestes 
proteïnes actuen conjuntament. «La nostra anàlisi suggereix que les proteïnes 
controlen la força d’una manera molt semblant a com els sistemes electrònics actuals 
controlen els electrodomèstics, és a dir, utilitzant el que els enginyers anomenen 
sistemes de control proporcional-integral-derivatiu. Aquests indicis apunten que les 
cèl·lules ja havien desenvolupat sistemes de control tan avançats com els nostres fa 
milions d’anys», afirma Trepat. 
 
El pas següent en la recerca del grup és aprofundir en aquests mecanismes de control 
i estudiar com les seves alteracions promouen la metàstasi. L’objectiu final és poder 
reconduir aquestes alteracions cap a un comportament fisiològic. «Estem topant amb 
escenaris molt complexos. No es tracta simplement d’una única proteïna que canvia 
els seus nivells, sinó de diverses proteïnes que tenen papers complementaris, però 
que competeixen entre elles», indica Trepat. 
 
Aquest projecte impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” en el camp de la valoració i 
transferència de la recerca d’excel·lència ha comptat amb el finançament d’agències 
nacionals i europees, com l’European Research Council. 
-- 
Referència de l’article: Elsa Bazellières, Vito Conte, Alberto Elosegui-Artola, Xavier 
Serra-Picamal, María Bintanel-Morcillo, Pere Roca-Cusachs, José J. Muñoz, Marta 
Sales-Pardo, Roger Guimerà i Xavier Trepat (2015). «Control of cell-cell forces and 
collective cell dynamics by the intercellular adhesome». Nature Cell Biology (article 
publicat electrònicament prèviament a la publicació en paper). 



 

 

  

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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