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GLOSSARI 

 

A 
Adenoma (pòlip adenomatós): tumor benigne que deriva de l'epiteli glandular, 

format per glàndules atípiques amb cèl·lules pseudostratificades. S'observa 

especialment a l'estómac (habitualment a l'antre, únic i gros) i al budell gros i al recte 

(on pot ésser sèssil o pediculat, únic o múltiple). També és anomenat adenoma 

polipoide. 

Aneuploïdia: condició de la cèl·lula per la qual presenta adicions o delecions de un 

nombre petit de cromosomes sencers i, per tant, difereix de l’esperat nombre diploide 

de cromosomes.  

Apoptosi: mecanisme de suïcidi cel·lular que permet l'eliminació de cèl·lules 

senescents, malmeses o que sobren. Es caracteritza, en contrast amb la citòlisi, per una 

mort cel·lular programada amb degradació del DNA i destrucció nuclear abans que es 

perdi la integritat de la membrana plasmàtica. Les cèl·lules tumorals han perdut la seva 

capacitat d'entrar en apoptosi quan contenen un dany genòmic augmentat. 

 

B 
Bandatge: procés d'identificació cromosòmica mitjançant tècniques de tinció 

diferencial. Es realitza durant la metafase de cèl·lules cultivades in vitro amb la finalitat 

d'evidenciar les diferents bandes que permetran la identificació dels cromosomes, ja 

sigui individualment o bé per parelles, ja que cada cromosoma exhibeix un patró de 

bandes distint i característic. El bandatge cromosòmic representa un ajut important en 

la detecció d'algunes anomalies genètiques. 

 

C 
Carcinoma: tumor epitelial maligne. El seu component essencial és l'epiteli 

proliferant, mentre que el teixit connectiu només proporciona l'estroma del tumor, 

pels intersticis del qual es disseminen les cèl·lules epitelials. El comportament maligne 

es manifesta per un creixement ràpid i destructor, una recidiva després de l'extirpació 



quirúrgica i la facultat de produir metàstasis en els ganglis limfàtics regionals i, per via 

hematogènica, en òrgans distants.  

Cariotipatge: descripció de la dotació cromosòmica d'una línia cel·lular o d'un 

organisme d'acord amb el nombre, la mida i la forma dels cromosomes de les seves 

cèl·lules. 

Cinetocor: estructura proteica situada al centròmer on s’anclen els microtúbuls del 

fus mitòtic durant el procés de divisió cel·lular.  

Colectomia: resecció quirúrgica del còlon, total o parcial. Hom practica més sovint la 

resecció parcial (hemicolectomia), la qual pot incloure el cec o el recte i és indicada en 

casos de neoplàsies, colitis ulcerosa greu, trombosi, vòlvul, etc. 

 

F 
Fus mitòtic: estructura citoplasmàtica formada per fibres fines de natura proteica que 

s'estén entre els dos citocentres, i en la qual s'insereixen i orienten els centròmers i els 

cromosomes sencers durant la mitosi. 

 

G 
Gen supressor tumoral: els gens supressors del càncer (oncosupressors o 

antioncogens) inhibeixen el desenvolupament del procés cancerós. 

 

I 
Inestabilitat de microsatèl·lits: els microsatèl·lits són seqüències curtes repetides 

de DNA, que degut a la seva particular estructura, tendeixen a acumular errors en la 

replicació (especialment insercions o delecions). Quan múltiples errors no reparats en 

els microsatèl·lits són detectats en el tumor,  comparat amb el teixit normal, es diu 

que aquest tumor presenta inestabilitat de microsatèl·lits. En genètica, tipus concret 

d'inestabilitat present en un subgrup de tumors, principalment còlon, estómac i 

endometri. Es fa evident per l'aparició, en el tumor, de nous al·lels en seqüències 

repetides tipus poli A o poli CA principalment. Aquesta inestabilitat s'associa amb 

alteracions en els gens implicats en la reparació dels errors simples d'aparellament del 

DNA. 



Inestabilitat cromosòmica: tipus d’inestabilitat genòmica que es caracteritza per 

l’aparició d’anomalies en el nombre de cromosomes i per guanys i pèrdues de regions 

cromosòmiques.  

 

M 
Metàstasi: aparició d'un procés patològic, infecciós o tumoral, en algun punt de 

l'organisme, com a resultat de la translació d'un procés idèntic preexistent en algun 

altre lloc no contigu. La capacitat de produir metàstasis és característica de les 

neoplàsies malignes. 

Microsatèl·lit: seqüència de DNA genòmic formada per múltiples repeticions en 

tàndem d'una unitat o nucli de menys de sis nucleòtids. El nombre de repeticions és 

variable entre els individus de la mateixa espècie, i aquest elevat grau de polimorfisme 

els fa molt útils com a marcadors moleculars tant en l'estudi de malalties genètiques 

com en la identificació d'individus en medicina forense i legal. 

Mitosi: procés de divisió de les cèl·lules somàtiques dels eucariotes, que consisteix, 

fonamentalment, en una divisió longitudinal dels cromosomes replicats i en una divisió 

del citoplasma. Aquest procés dóna com a resultat la formació de dues cèl·lules filles, 

cadascuna amb la mateixa constitució cromosòmica que la cèl·lula mare. En la mitosi 

hom pot distingir quatre fases: la profase, en què el material genètic es condensa i 

pren consistència en els cromosomes (que es fan visibles al microscopi), la membrana 

nuclear i el nuclèol comencen a desaparèixer, els dos centríols (que s'han duplicat 

durant la interfase prèvia a la mitosi) migren cap a pols oposats de la cèl·lula, i entre 

ells apareixen les fibres (microtúbuls) que formen el fus acromàtic; la metafase, en 

què cada centròmer s'uneix a una fibra del fus, i els cromosomes, cadascun dels quals 

és compost de dues cromàtides, es disposen alineats a la part equatorial de la cèl·lula; 

l'anafase, en què es divideixen longitudinalment els centròmers, i les cromàtides se 

separen i són arrossegades als pols oposats de la cèl·lula per les fibres del fus, i la 

telofase, en què una membrana nuclear envolta cadascun dels dos agrupaments de 

cromosomes fills, que inicien la descondensació, desapareixen les fibres del fus i es 

tornen a formar els nuclèols. Un cop dividit i reconstituït el nucli original en dos de 

nous, amb els nuclèols respectius, es produeix la divisió del citoplasma o citocinesi; 

això dóna com a resultat la constitució de dues cèl·lules filles, que entren en una fase 



de metabolisme actiu (interfase). La funció de la mitosi és d'assegurar el repartiment 

ordenat dels cromosomes a les cèl·lules filles, la dotació de les quals ha d'ésser idèntica 

a la de la cèl·lula mare. 

 

 

O 
Oncogèn: gen que indueix la transformació de les cèl·lules sanes en canceroses; gen 

transformador. Els oncogens cel·lulars deriven de l'activació anòmala de gens cel·lulars 

normals, anomenats protooncogens, per mecanismes com la mutació puntual, la 

reordenació cromosòmica, l'amplificació gènica o la integració d'un retrovirus dins el 

mateix oncogèn o en una regió propera. Els oncogens vírics deriven de protooncogens 

cel·lulars capturats per un virus i activats posteriorment per mutació o bé per 

sobreexpressió en les cèl·lules infectades.  

 

P 
Proteosoma: complex proteic del citosol que és responsable de la degradació de 

proteïnes prèviament marcades per diferents sistemes amb la finalitat d'ésser 

destruïdes. 

 

S 
Splicing alternatiu (empalmament alternatiu): procés al qual se sotmet l'RNA 

heterogeni nuclear, format en la transcripció dels gens eucariotes discontinus, per tal 

que es converteixi en un RNA missatger madur. Consisteix bàsicament en l'eliminació 

dels introns i la subsegüent unió dels exons. 

 

T 
Tetraploïdia: dit de la cèl·lula poliploide que posseeix una dotació cromosòmica 

formada per quatre jocs de cromosomes (4n). Habitualment s'origina quan la divisió 

nuclear no va seguida de la divisió cel·lular. 



Translocació: anomalia cromosòmica estructural que es caracteritza per la 

transferència d'un fragment de cromosoma a un altre cromosoma no homòleg o, més 

habitualment, per l'intercanvi de fragments entre cromosomes no homòlegs. 

 

 

 




