
 

1 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora 

sabemos que está en nuestros genes. 

 

James D. Watson 
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1. Abreviacions 

BST → Banc de Sang i Teixits 

DNA → Àcid desoxiribonucleic  

NGS → Seqüenciació massiva 

PCR → Reacció en cadena de la polimerasa 

PG → Prostaglandina 

VWF → Factor de Von Willebrand 

FT → Factor tissular 

ADP → Difosfat d’adenosina 

TFPI → Inhibidor de la via del factor tissular  

mRNA → Àcid ribonucleic missatger 

RNA → Àcid ribonucleic 

SNP → Polimorfisme de nucleòtid simple 

CBC → Hemograma complet 

TTPA → Prova del temps de tromboplastina parcial activada 

PT → Prova del temps de protrombina 

dNTPs → Deoxinucleòsid trifosfat  

Taq → Polimerasa (thermus aquaticus) 

ddNTP → Didesoxinucleòsid trifosfat 

TxA2 → Tromboxà alfa-2 
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2. Introducció 

Som dos estudiants de 2n que estem cursant l’itinerari científic, ja que sempre ens ha 

interessat la ciència, sobretot el camp de la biologia molecular i de la medicina. Com 

que vam fer recerca tant del diagnòstic clínic com molecular de les coagulopaties 

congènites, el treball es va convertir en una oportunitat d’endinsar-nos en ambdós 

camps. 

 

Al principi no teníem clar cap a on dirigir el nostre treball, ja que dins d’aquest tema hi 

ha molts vessants. Després d’enviar correus en cerca de suport a l’hora de realitzar 

el treball, vam obtenir resposta de Banc de Sang i Teixits de Barcelona (BST), 

concretament del departament de coagulopaties congènites. Aquest departament 

treballa a través de la Unitat d’Hemofília de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, 

considerada la unitat de referència de Catalunya pel tractament de pacients amb 

coagulopaties congènites hemorràgiques com l’hemofília, la malaltia de Von 

Willebrand, trombopaties i altres dèficits de coagulació. No només participen en 

l’assistència de pacients sinó que també es dediquen a l’estudi genètic d’aquestes 

malalties, per tal d’investigar i fer millores en el diagnòstic i el tractament. Hem rebut 

ajuda per part dels directors d’aquest departament, Francisco Vidal Pérez i Irene 

Corrales Insa, i també per part d’altres científics d’aquest laboratori, com la Lorena 

Ramírez i la Natalia Comes.  

 

La finalitat del nostre projecte és fer una comparativa entre les tècniques utilitzades 

en el diagnòstic molecular de les coagulopaties congènites de fa més d'una dècada i 

les que s'utilitzen actualment, afegint també les perspectives d’evolució d’aquestes 

tècniques en el futur. Pel que fa al passat, ens basarem en el primer mètode utilitzat 

per seqüenciar el DNA, el mètode Sanger. Podrem veure el funcionament d’aquest, 

ja que encara s’utilitza. Finalment, el futur el descobrirem a base d’entrevistes a 

experts i investigació. A més a més, un cop endinsades en el tema, ens va sorgir la 

curiositat de saber l’origen d’aquelles mostres que arribaven al laboratori; és a dir, el 

diagnòstic clínic. Per això li vàrem fer una entrevista a Rafael Parra López, hematòleg 

representant de Banc de Sang i Teixits a l’hospital del Vall d’Hebron de Barcelona. 

On, a més de preguntar-li sobre el diagnòstic clínic, també vam tenir l’oportunitat de 

parlar sobre el tractament de les coagulopaties congènites, el que ens va fer tenir una 
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visió extensa sobre aquestes malalties. Després de fer recerca sobre totes les 

coagulopaties congènites, ens vam adonar que les malalties que tenen més impacte 

clínic i social en la població mundial són l’hemofília A, l’hemofília B i la malaltia de Von 

Willebrand, per això ens hem centrat a aprofundir en el diagnòstic i la clínica 

d’aquestes. 

 

Durant aquest treball, hem pogut tant observar el funcionament del laboratori de 

coagulopaties congènites com participar en alguns dels procediments a l’hora de 

diagnosticar una malaltia. Prèviament, vam realitzar una investigació documental, 

imprescindible per poder entendre tots els conceptes que envolten el nostre treball. 
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3. Objectius 

A l’hora de fer aquest treball va ser necessari plantejar-se una sèrie d’objectius, els 

quals hem classificat en tres tipus: conceptuals, procedimentals i actitudinals. Els 

objectius conceptuals són els que es basen en el coneixement i la informació que 

volem assolir. Els objectius procedimentals fan referència a la part d’experimentació. 

Finalment, els objectius actitudinals consisteixen en tots els que fan possible que els 

membres del grup realitzin un treball de forma satisfactòria.  

3.1. Conceptuals 

i. Ampliar els nostres coneixements en l’àmbit de la biotecnologia, la 

genètica i la medicina. 

ii. Adquirir coneixements sobre les coagulopaties congènites, centrant-nos 

en l’hemofília A, l’hemofília B i la malaltia de Von Willebrand. 

iii. Conèixer i entendre els procediments tècnics que s’han utilitzat, que 

s’utilitzen actualment i que s’utilitzaran en un futur per a diagnosticar 

coagulopaties congènites, tant en l’àmbit clínic com molecular, 

aprofundint més en aquest últim.  

3.2. Procedimentals 

i. Assistir en el protocol que es realitza al laboratori a l’hora de fer 

diagnòstics moleculars de coagulopaties congènites tant observant com 

participant. 

ii. A partir d’entrevistes a hematòlegs, conèixer la importància del 

diagnòstic molecular en el tractament de les coagulopaties congènites i 

saber si hi ha una evolució, o no, en el tractament d’aquestes. 

iii. Perfeccionar la nostra tècnica de treball al laboratori. 

iv. Aprendre a realitzar una correcta anàlisi dels resultats. 

v. Realitzar una infografia amb la finalitat de mostrar l’evolució del 

diagnòstic molecular en l’última dècada d’una forma més visual. 

3.3. Actitudinals 

i. Treballar en equip. 

ii. Comprovar si és el que ens agrada per treballar en un futur. 

iii. Obtenir la satisfacció d’aprendre nous conceptes i observar-los o aplicar-

los nosaltres mateixes en un laboratori. 
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4. Hipòtesi 

Creiem que a partir de la seqüenciació del genoma humà, les tècniques del diagnòstic 

molecular han evolucionat de manera constant i com a conseqüència, esperem trobar 

grans diferències entre les que hi havia fa deu anys i les que hi ha actualment.  

En un futur, creiem que el procés de diagnòstic de coagulopaties congènites pot 

millorar notablement i ho farà d’aquí a pocs anys, facilitant el tractament, la cura i la 

prevenció de la malaltia.  

També creiem que serem capaces de participar en el laboratori, ja bé observant o 

realitzant parts del diagnòstic de coagulopaties congènites.  
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5. Metodologia emprada 

Aquest treball de recerca està format per una part teòrica i una altra experimental que 

ens serveixen per poder arribar a fer una comparativa entre les tècniques utilitzades 

en el diagnòstic molecular de les coagulopaties congènites de fa més d'una dècada i 

les que s'utilitzen actualment i una discussió dels resultats on parlarem de les 

perspectives de futur del diagnòstic molecular. 

El gener de 2018 vam començar el nostre treball gràcies als laboratoris de 

coagulopaties congènites de Banc de Sang i Teixits, on ens van donar l’oportunitat de 

combinar les nostres estades d’empresa amb el nostre treball de recerca, aquestes 

les començaríem a l’estiu. Fins a aquesta data, ens vam dedicar a completar la nostra 

part de coneixements previs per tal d’entendre tots els conceptes i tècniques que 

formen part del diagnòstic molecular. Aquesta informació ha estat obtinguda a partir 

de llibres de la biblioteca i informació de la xarxa com articles, tesis doctorals, etc. 

Els nostres coneixements previs s’han enriquit gràcies al treball de camp, ja que en 

tot moment hem estat acompanyades d’experts que ens han ensenyat de primera mà 

com es realitzen les tècniques i també ens han proporcionat infinitat d’informació. 

Pel que fa a la part experimental, la podem dividir en tres parts. La primera part 

consisteix a fer un seguiment dels procediments que se segueixen des que arriba una 

mostra d’un pacient fins que s’envia el diagnòstic a l’hospital. Hem tingut l’oportunitat 

no només d’observar-les sinó també de realitzar nosaltres mateixes algunes tècniques 

amb DNA en desús, ja que, evidentment, estem tractant amb el DNA d’uns pacients 

que esperen un diagnòstic. També ens han deixat provar el material del laboratori per 

saber com es treballa amb ell. Gràcies també a Banc de Sang i Teixits, hem tingut 

l’oportunitat de parlar amb un hematòleg, el que ens ha donat un punt de vista més 

clínic i ens ha ajudat a contextualitzar el nostre treball.  

La segona part és una recopilació de tota la informació obtinguda sobre el que es feia 

fa una dècada i el que es fa actualment en forma de comparativa. La informació sobre 

el passat i el present l’hem obtingut a partir de la recerca a internet i preguntant a 

experts, però el present, a més a més,  l’hem pogut viure de primera mà. Les dades 

d’allò que s’espera en un futur, les hem extret a partir d’entrevistes a experts i també 

de les nostres pròpies conclusions, fruit de la recopilació de totes les dades anteriors. 

Finalment, la tercera part, com a creació i disseny, hem creat una infografia.  
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6. Coneixements previs 

6.1. Història de les coagulopaties congènites   

Les coagulopaties congènites són malalties poc freqüents. Són trastorns hemorràgics 

hereditaris que poden aparèixer a qualsevol edat, amb més freqüència a la infància. 

Les més conegudes són l’Hemofília A, l’Hemofília B i la malaltia de Von Willebrand. 

Aquestes malalties apareixen a causa d’un dèficit en segons quin factor; és a dir, en 

segons quina proteïna que participa en la cascada de coagulació de la sang.  

 

La primera coagulopatia congènita coneguda va ser 

l’hemofília. Va ser molt coneguda entre la societat, ja que 

majoritàriament, qui patia aquesta malaltia era la reialesa. La 

seva difusió va ser deguda a alguns descendents de la Reina 

Victòria d’Anglaterra. 

 

 

Les primeres referències escrites del que probablement era Hemofília es van trobar a 

uns manuscrits jueus escrits al segle II abans de Crist. 

Inicialment, es pensava que aquesta malaltia era deguda a anomalies en el sistema 

vascular. El coneixement del fenomen de la coagulació no era gaire avançat. 

 

A finals del segle XIX i principis del XX va ser quan van intuir que la malaltia podria 

ser causada per la deficiència d’algun component de la sang gràcies a una sèrie 

d’experiments. 

 

L’any 1666, Samuel Pepys va escriure un dels primers relats sobre la transfusió de 

sang. Un gos va rebre una transfusió de sang d’un segon gos. Va arribar a la conclusió 

que nosaltres, els humans, podríem fer el mateix. “Podria ser de gran utilitat per a la 

salut humana si es pogués curar la sang malalta d’una persona introduint en aquesta 

persona sang obtinguda d’un altre cos millor.” [Samuel Pepys, 1666].  

El segon experiment es remunta al segle XVIII a l’escola d’anatomia del Dr. William 

Hunter. Mitjançant una sèrie de proves amb animals van demostrar que era el plasma 

el que intervenia en el procés de la coagulació de la sang, i no els glòbuls vermells. 

Figura 1. Reina Victòria 

d’Anglaterra. 



 

12 

També van demostrar que el refredament alentia més la coagulació i que les parets 

dels vasos sanguinis eren els responsables de mantenir la sang circulant en estat 

líquid (Jones, 1979). 

 

A finals del segle XVIII van aparèixer les primeres descripcions seriosament 

documentades sobre les alteracions sanguínies. Es parlaven de famílies les quals els 

homes patien hemorràgies de manera anormal.  

 

La paraula “hemofília” significa atracció o amor per la sang. Va ser citada per primer 

cop per Hopff l’any 1828. Mig segle després es van saber els principals símptomes 

d’aquesta malaltia, els quals anteriorment s’havien confós amb altres malalties com 

tuberculosi, reumatisme i altres tipus d'artritis.  

 

Al llarg del segle XIX es va descobrir que el líquid del teixit, el plasma, és el que inicia 

la coagulació, que hi ha una sèrie de proteïnes que participen en el procés i que per 

tal que es formi el coàgul el fibrinogen es transforma en fibrina. Es va demostrar que 

el calci és un element molt important en la coagulació. Aquests descobriments van 

ser possibles gràcies a la introducció de les anàlisis de laboratoris. Posteriorment, es 

van anar descobrint els diferents factors de coagulació. 

 

Finalment, els descobriments del segle XX van permetre un avanç en el coneixement 

de les bases moleculars de les hemofílies i el seu tractament. Gràcies a l’aparició de 

la PCR (reacció en cadena de la polimerasa) van sorgir encara més estudis genètics 

i moleculars, els que van acabar potenciant la teràpia gènica. 
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6.2. Fisiologia de l’hemostàsia  

L’hemostàsia és un sistema que té com a funció fisiològica mantenir la sang en estat 

líquid dins dels vasos sanguinis. És un constant equilibri entre els procoagulants i els 

anticoagulants, aquests últims encarregats de mantenir-la líquida. A més, les cèl·lules 

endotelials recobreixen l’interior de les venes i artèries, fent que la sang que circula 

no interaccioni amb la matriu extracel·lular. 

 
Quan es produeix una lesió vascular, es comença a tenir una pèrdua hemàtica, 

automàticament el sistema de l’hemostàsia forma un tap vascular (coàgul), per tal 

d’aturar la pèrdua de sang i arreglar la paret vascular.  

 

En aquest procés intervenen diferents elements: 

- L’endoteli i el subendoteli 

L’endoteli són un conjunt de cèl·lules planes que 

recobreixen l’interior dels vasos sanguinis. 

Quan està sa allibera òxid nítric (NO) i 

prostaglandina (PG) per repel·lir les plaquetes i 

fer que no es formin coàguls. Per sota d’aquest, 

trobem el subendoteli, on hi ha col·lagen i factor 

de von Willebrand (VWF), que aquest és 

alliberat cap a la sang.  

 

Figura 2. Esquema hemostàsia. 

Equilibri entre procoagulants i 

anticoagulants per tal de que la 

sang es mantingui líquida.  

Figura 3. Endoteli i 

subendoteli. 
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Per sota del subendoteli, trobem cèl·lules més profundes, com les cèl·lules 

musculars (figura 3). En aquesta zona trobem l’anomenat factor tissular (FT), 

factor III o tromboplastina. Aquest és una glicoproteïna que actua com 

activadora de la coagulació i de l’agregació plaquetària.  

- Les plaquetes 

Les plaquetes són petits fragments cel·lulars sense nucli d'uns 2-5 μm de 

diàmetre. Es formen en el teixit hematopoètic de la medul·la òssia gràcies a la 

fragmentació del citoplasma dels megacariòcits. La seva funció principal és 

participar en la coagulació sanguínia unint-se a altres plaquetes i amb filaments 

de fibrina evitant així la pèrdua hemàtica. 

Les plaquetes contenen diferents elements, els que ens interessen són 

l’alfagrànul i el grànul dens, aquest últim conté ADP i tromboxà A2, els quals 

són activadors plaquetaris. També trobem una vesícula on dins hi ha el factor 

IIB/IIA. I finalment, unes glicoproteïnes que actuen com a receptors perquè les 

plaquetes es puguin adherir a VWF o al col·lagen subendotelial.  

 

 

- Factors de coagulació 

Són diferents proteïnes que participen en la coagulació sanguínia. L’absència 

d’aquests pot causar problemes hemorràgics. Aquests factors, sent la majoria 

serin proteases i cofactors, se sintetitzen al fetge, excepte el factor tissular (FT) 

i circulen per la sang de forma inactiva. 

 

Figura 4. 

Fisiologia de la 

plaqueta. 
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- Altres 

També trobem altres cèl·lules sanguínies com els eritròcits, els leucòcits i les 

micropartícules, aquestes últimes encarregades de transportar el factor 

tissular. 

Tenint en compte les condicions reològiques que es produeixen al sistema 

vascular,  podem dir que els eritròcits (glòbuls vermells) tenen un paper 

important en l’hemostàsia. Circulen pel centre del vas empenyent les plaquetes 

cap a la paret vascular, afavorint així el contacte de les plaquetes amb les 

parets un cop estiguin danyades. Per tant, un nivell baix d’eritròcits pot 

ocasionar una disfunció hemostàtica. A més a més, els eritròcits transporten i 

alliberen ADP, l’encarregat d’activar a les plaquetes. 

Els leucòcits també tenen un paper important, ja que generen i transporten 

factor tissular a més d’alliberar citocines (proteïnes que poden actuar atraient 

plaquetes). 

 

L’hemostàsia es pot dividir en tres processos: 

- L’hemostàsia primària, que té l’objectiu de formar el tap plaquetari. 

- L’hemostàsia secundària, que forma el coàgul a partir de la combinació entre 

les plaquetes i els factors de coagulació. 

- I la fibrinòlisi, que implica la lisi del coàgul un cop el teixit ja està recuperat.  

 

Hemostàsia primària 

Quan es produeix una lesió vascular; és a dir, un trencament de l’endoteli, queda 

exposat el col·lagen del subendoteli. L’endoteli el que fa és deixar de secretar òxid 

nítric (NO) i prostaglandines, el que comporta que les plaquetes es comencin a 

desplaçar a la paret danyada de forma inactiva. Quan contacten amb el col·lagen 

també ho fan amb el VWF activant-se (fase d’adhesió). Creen els complexos VWF + 

IB/V/IX i col·lagen + VI. Un cop activades, la glicoproteïna IIB/IIIA surt cap a la 

membrana plasmàtica (fase d’activació-secreció) per poder fer que les plaquetes 

s’uneixin a partir de ponts amb fibrinogen.  

L’ADP, el tromboxà alfa-2 (TxA2) i el calci del grànul dens són alliberats i actuen 

activant plaquetes, tant a elles mateixes com a les del seu costat. El receptor  

glicoproteïna IIB/IIIA pateix un canvi morfològic que permet la unió de molècules com 
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el fibrinogen i el factor de Von Willebrand. D’aquesta manera es formen ponts d’unió 

entre les plaquetes per formar el tap plaquetari (fase d’agregació).  

Quan les plaquetes perden la seva forma i es converteixen com en una mena de 

massa, s’han convertit en un tap plaquetari.  

 

El tromboxà alfa-2 (TxA2) causa la vasoconstricció i estimula l’activació de noves 

plaquetes provocant, com a conseqüència, un augment d’agregació plaquetària. 

Quan el tromboxà alfa-2 interacciona amb la paret vascular es troba amb la 

prostaciclina (PGI2), la qual fisiològicament té una funció contrària a tromboxà. 

L’equilibri entre ambdues substàncies és necessari per la regulació de 

l’hemostàsia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Hemostàsia primària. Representació de com es forma el tap 

plaquetari. Les plaquetes tenen un flux normal pel vas sanguini fins que troben 

una lesió de la paret vascular i s’adhereixen a diferents receptors del 

subendoteli. Les plaquetes secreten unes glicoproteïnes que provoquen 

l’activació i el canvi de morfologia d’aquestes.   

A la imatge es pot veure com es crea el tromboxà i com aquest és secretat per 

les plaquetes, en aquest moment comença l’agregació. 
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Hemostàsia secundària 

El tap plaquetari creat a l’hemostàsia primària és inestable. Necessita que el 

fibrinogen, una proteïna plasmàtica soluble, es converteixi en filaments insolubles de 

fibrina perquè, juntament amb les plaquetes, crear un trombe estable. 

Per tal que el fibrinogen passi a ser fibrina, es necessita un enzim anomenat trombina. 

Però aquesta, circula per la sang de manera inactiva (zimogen). Per activar-se, 

necessita un canvi bioquímic a la seva estructura. El zimogen de la trombina 

s’anomena protrombina.  

 

Generem factor X a través de dues vies, la via intrínseca i la via extrínseca. Són una 

sèrie de reaccions entre els factors de la coagulació que s’activen de manera 

seqüencial per tal de generar molt factor X. Es creu que primer comença la via 

extrínseca, ja que és més ràpida i genera substàncies necessàries per a la via 

intrínseca.  

 

- Via extrínseca 

No tenim suficient quantitat de factor VIIa com per a desencadenar la coagulació, per 

això necessitem un cofactor (s’uneix a enzims perquè treballin millor). El factor tissular 

s’exposa després del dany vascular unint-se al VIIa i generant més factor VIIa. 

El complex VIIa + FT activa el factor X i el factor IX. El factor X és el que s’utilitzarà 

per generar trombina i el factor IX el que necessitarem a la via intrínseca. (figura 8) 

 

- Via intrínseca  

Comença amb el dany endotelial. El factor XII s’activa passant a ser factor XIIa. 

Gràcies a la combinació d’aquest amb la precal·licreïna, el quininògen i el calci, 

s’activa el factor XI. El factor XI s’uneix al quininogen i al calci i activa el factor IX, gran 

quantitat d’aquest generat a la via extrínseca.  

Figura 6. Obtenció de la fibrina. 
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El complex IXa + VIIIa* + Ca+ activa el factor X formant també trombina. 

 

Quininogen: proteïna plasmàtica que ajuda a inicar la coagulació de la sang 

Precal·licreïna: precursor de la calicreína plasmàtica 

Ió calci: uneix diversos factors 

Zimogen/precursor: proenzim que necessita d’un canvi bioquímic en la seva 

estructura  

 

Les dues vies convergeixen en una via comú. 

- Via comú 

Gràcies al Xa creat a les dues vies, s’ha pogut generar trombina. La qual activa el 

factor V, el factor VIII i converteix el fibrinogen en fibrina.  

 

 

Gràcies a l’activació del factor V i el factor X es pot crear el complex Va + Xa; és a dir, 

la protrombinasa. Aquesta converteix la protrombina en trombina i la trombina el 

fibrinogen en fibrina.  

La fibrina forma monòmers i aquests polímers creant una malla. El XIIIa estabilitza 

aquest coàgul de fibrina entrecreuada.  

Finalment, la malla de fibrina es combina amb les plaquetes per aconseguir el trombe 

estable. 

El procés de la cascada de coagulació necessita anticoagulants com l’antitrombina i 

la TFPI (inhibidor de la via del factor tissular). 

Figura 7. Vies d’obtenció de la fibrina. 
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Fibrinòlisi 

Implica la lisi del coàgul, de la fibrina. La trombina transforma el plasminogen 

(component plasmàtic) en plasmina (enzim). La plasmina s’encarrega de trencar els 

enllaços peptídics de les proteïnes fent que gradualment el coàgul es dissolgui 

prevenint possibles complicacions trombòtiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cascada de la coagulació. La finalitat de la cascada de la coagulació és arribar 

a obtenir fibrina per crear un trombe estable juntament amb les plaquetes. Hi ha dues 

vies d’obtenció de la fibrina on actuen diferents factors de la coagulació. Aquestes dues 

acaben amb la generació de factor X. Aquest activat, formarà part d’un complex que farà 

que la protrombina es converteixi en trombina. Aquesta farà que el fibrinogen passi a ser 

fibrina. Finalment, gràcies al factor XIII es produeixen polímers de fibrina. 
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6.3. Bases moleculars de les coagulopaties principals 

Com s’ha explicat anteriorment, els factors de coagulació són les proteïnes que es 

necessiten per realitzar l’hemostàsia. Un error en una proteïna concreta pot donar a 

lloc a malalties com l’hemofília A, l’hemofília B i la malaltia de Von Willebrand.  

 

Bases moleculars del factor FVIII 

Un error en el factor FVIII dona lloc a l’hemofília A, una malaltia d’herència lligada al 

sexe de caràcter recessiu. L’error en aquest factor dona com a resultat una formació 

de fibrina deficient. Això fa que es trigui més a realitzar la coagulació i que el coàgul 

sigui menys estable.  

El FVIII és una glicoproteïna amb una mida de 2332 aminoàcids i un pes molecular 

de 265 quilo daltons i és la proteïna encarregada d’activar el FX.  

 

L’estructura de la proteïna FVIII consta de sis 

dominis (A1-A2-B-A3-C1-C2). Tot i això, domini B 

sembla no estar relacionat amb la coagulació. Els 

dominis A1 i A2 conformen una cadena pesada en 

la qual ocorren les principals interaccions amb el 

factor FIX activat. En canvi, la cadena és lleugera 

als dominis A3, C1, C2 i s’encarrega d’aguantar 

les interaccions que hi ha entre les membranes.  

 

Aquest factor actua com a un iniciador i un regulador de la via intrínseca. 

Principalment, circula de forma inactiva pel plasma juntament amb el Factor Von 

Willebrand (VWF), el qual actua com a molècula transportadora del factor FVIII.  

Aquest factor s’activa en les primeres etapes de la coagulació, s’allibera de la proteïna 

transportadora, el VWF, i després actua com a cofactor pel factor FIX, associant-se a 

ell. A continuació, activa el factor FX a factor FXa. L’associació entre les membranes 

es realitza principalment a través del domini C2. Un error en aquest domini eliminaria 

per complet la unió del FVIII a les superfícies plaquetàries. 

 

Aquesta proteïna és codificada al gen localitzat a la regió q28 del cromosoma X, el 

qual consta de 26 exons de 186.000 bp i 25 introns. 

Figura 9. Estructura del FVIII. 
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Un dels introns, l’intró 22, conté dos gens anomenats F8A i F8B.  

El gen F8B es transcriu en la mateixa direcció que el gen FVIII i dona lloc a un mRNA. 

En canvi, el gen F8A no conté introns i es transcriu de forma inversa. Dins del gen 

FVIII es troben dues còpies del gen F8A, amb una homologia quasi del 100%, la 

presència d’aquestes còpies provoca en alguns casos un reordenament genòmic 

anomenat inversió de l’intró 2, responsable del 50% de les hemofílies A greus.  

No se sap la funció del gen F8A. En canvi, el gen F8B sembla estar relacionat amb 

mecanismes del desenvolupament de l’embrió. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cromosoma on es troba el gen F8. 

Figura 11. Estructura del gen F8. 



 

22 

Bases moleculars del factor FIX 

La deficiència del factor FIX provoca hemofilia B, una malaltia d’herència lligada al 

sexe de caràcter recessiu.  La proteïna FIX forma part de la via intrínseca de la 

coagulació de la sang que circula de forma inactiva. Aquesta s’activa després 

d’interactuar amb el factor FXI. Quan s’ha activat, el FIXa pot formar un complex 

d’activació del factor FX unint-se al FVIIIa, fosfolípids i Ca2+. Aquesta unió fa que el 

factor FX passi a FXa (activat). 

Consta d’una sola cadena polipeptídica de 415 aminoàcids i té un pes molecular d’uns 

56 quilo daltons. El factor FIX està format per quatre dominis proteics. 

 

 

 

 

El gen en el qual aquesta proteïna se sintetitza és al gen FIX localitzat a la banda 

Xq27 del cromosoma sexual X. Aquest gen és d’una mida de 34 Kb i conté 8 exons i 

7 introns. 

 

 

 

Algunes mutacions poc freqüents del factor FIX donen lloc a una elevada activitat de 

la coagulació, poden provocar altres malalties com la trombosi. 

 

Figura 12. Dominis proteics del factor IX.  

Figura 13. Estructura del FIX. 

Figura 14. Gen F9. 
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Bases moleculars del factor VWF 

Per últim, un error al factor VWF causa la malaltia de Von Willebrand. El factor VWF 

és una glicoproteïna amb una capacitat adhesiva que consta de 2813 aminoàcids. 

La proteïna se sintetitza al cromosoma 12. El gen té una mida de 178 kb i conté un 

total de 52 exons. 

 

 

 

Aquesta proteïna conté una sèrie de dominis els quals es troben repetits de dos a 

quatre vegades: D1-D2-D’-D3-A1-A2-A3-D4-B1-B2-B3-C1-C2.  

Aquests dominis són els que permeten la unió del VWF a altres molècules.  

Els dominis D1, D2, D’ i D3 participen en la regulació de la formació dels altres 

monòmers. Els dominis D’ i D3 també ho fan units al factor FVIII.  

Els dominis A1 i A3 tenen propietats d’unió al col·lagen.  

A1 i C2 són dominis d’unió a les plaquetes. 

 

 

 

Un cop s’allibera la proteïna de la cèl·lula on s’ha sintetitzat, els monòmers del VWF 

més grans amb una funció adhesiva s’uneixen a la superfície de la cèl·lula endotelial 

i són sotmesos a una reducció de la seva mida. 

 

Modificacions puntuals en qualsevol d’aquests dominis poden alterar la funció 

específica de la proteïna.  

Figura 16. Gen del VWF.  

Figura 17. Dominis proteics del factor VWF. 
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A l’hemostàsia primària, les capacitats d’adherència del VWF són crucials, ja que la 

proteïna s’uneix ràpidament al col·lagen subendotelial exposat a la circulació 

sanguínia a través del seu domini A3, iniciant-se així l’hemostàsia primària. 

Quan ja s’ha unit, queda immòbil i les plaquetes es poden adherir gràcies al seu 

domini A1. Els monòmers del VWF es despleguen i redueixen la velocitat del pas de 

les plaquetes, facilitant així la seva unió. Un cop s’ha format la primera capa de 

plaquetes, el VWF juntament amb el fibrinogen funcionen com a lligands. El domini 

C1 s’uneix a diversos lligands situats en plaquetes diferents. Això crea una xarxa de 

plaquetes i fibrinogen, s’anomena coàgul primari. Un error en aquest factor provocaria 

la no formació d’aquest coàgul. 

 

A l’hemostàsia secundària, el VWF actua com a transportador del FVIII protegint-lo 

d’una degradació prematura. Els dominis D’ i D3 del VWF creen ponts disulfur per 

mantenir la seva conformació tridimensional adequada per a la seva unió amb el factor 

FVIII.  

6.4. Mutacions que donen lloc a coagulopaties  

Les mutacions són els canvis permanents que afecten la informació genètica (el DNA, 

gens, cromosomes o cariotip). Poden produir-se tant en cèl·lules somàtiques, 

anomenant-se així mutació somàtica com en cèl·lules reproductores, anomenant-se 

mutació germinal. Les alteracions heretables són les que es produeixen en cèl·lules 

sexuals o precursores d’aquestes.  

 

Mutacions de l’hemofília: 

Les mutacions més conegudes són les de l’intró 22 i la de l’intró 1.  

A la mutació de l’intró 22 s’elimina l’extrem carboxil terminal del FVIII. Això succeeix 

perquè al gen F8 hi ha una seqüència molt semblant a la de l’intro 22, també d’aquest 

gen. Aleshores, es pot produir una recombinació intracromosòmica entre aquestes 

seqüències genètiques. Aquesta mutació és la responsable del 50% de les hemofílies 

A severes.  

Trobem també altres tipus de mutacions com petites delecions, insercions, 

duplicacions i mutacions puntuals que tenen un sentit equivocat (missense) o mutació 

sense sentit (nonsense).  Les petites delecions provoquen una pèrdua d’un o pocs 
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nucleòtids i les insercions afegeixen un o més nucleòtids erròniament. Aquestes dues 

mutacions succeeixen normalment en seqüències repetitives. Les duplicacions 

suposen la còpia de seqüències curtes properes. Totes aquestes mutacions poden 

resultar en un desfasament de la lectura que afectarà la resta de la seqüència, 

provocant així efectes importants en la proteïna codificant. També existeixen les grans 

delecions que són pèrdues de fragments d’un cromosoma. Pot provocar grans canvis 

en la lectura, però si es fa dins del marc de lectura, provocaria únicament la pèrdua 

d’alguns aminoàcids. 

Totes les mutacions identificades pel laboratori de Banc de Sang i Teixits d’aquesta 

malaltia, com en totes, les podem trobar al domini disponible en línia: 

http://www.hemobase.com.  

Hi ha altres bases de dades internacionals que recullen més variants: 

http://www.factorviii-db.org/, https://databases.lovd.nl/shared/variants/F8/unique. 

 

Mutacions del Von Willebrand: 

 Les mutacions més comunes que donen lloc a la malaltia del Von Willebrand són les 

substitucions; és a dir, un canvi d’un nucleòtid per un altre, les petites i grans 

delecions, les insercions, les duplicacions i els canvis de sentit, explicades 

anteriorment.  

També trobem mutacions transcripcionals on, el promotor (secció de DNA que 

controla la iniciació de la transcripció de RNA del gen determinat) d’un gen s’uneix a 

factors transcripcionals per tal de sintetitzar RNA missatger. Si la seqüència del 

promotor presenta mutacions, es poden produir reduccions o fins i tot la pèrdua de 

transcripció de l’RNA de l’al·lel afectat.  

I finalment, podem parlar de conversió gènica, on hi ha un procés de recombinació 

entre el VWF del cromosoma 12 amb el VWFP del cromosoma 22, el seu pseudogèn. 

Pseudogen: seqüència de DNA similar a un gen funcional però que no produeix cap 

proteïna, la seva seqüència forma part del DNA ferralla. 

Figura 18. Mutació del cromosoma 12 i 22 del gen VWF. 

http://www.hemobase.com/
http://www.factorviii-db.org/
https://databases.lovd.nl/shared/variants/F8/unique
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6.5. Polimorfisme de nucleòtids simples (SNP) 

Els polimorfismes d’un sol nucleòtid (SNP) representen les variants genètiques 

comunes trobades al genoma humà. És la variació d’un sol nucleòtid de la seqüència 

del DNA. Perquè un canvi en un sol nucleòtid es consideri SNP i no mutació puntual 

s’ha de donar almenys en l'1% de la població.  

Els SNP conformen el 90% de les variacions genètiques humanes.  

Tenir un SNP fa que hi hagi un al·lel diferent, podent ser la causa de ser més o menys 

susceptible a diferents tipus de malalties o de presentar fenotips diferents.  

 

Poden estar present tant en zones codificants (exons), les quals codifiquen la 

proteïna, com en seqüències no codificants (introns).  

 

 

 

 

*fenotip: l’aparença externa d’un caràcter genètic, la manifestació dels seus gens. 

*genotip: el conjunt d’informació que contenen cadascun dels gens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Polimorfisme de nucleòtid simple. 

Variació d’un sol nucleòtid de la seqüència 

de DNA conegut com SNP. 
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6.6. Diagnòstic molecular de les coagulopaties congènites 

Després del diagnòstic clínic, el diagnòstic molecular és el que confirma que el pacient 

té la coagulopatia congènita mitjançant estudis genètics. 

 

El diagnòstic molecular es basa en la seqüenciació de DNA. Aquesta consisteix a 

determinar l’ordre de les bases nitrogenades (adenina, guanina, timina i citosina) que 

formen la molècula del DNA. Conèixer la seqüència del teu DNA et permet saber les 

mutacions o els polimorfismes que tens, i veure si aquests afecten la teva salut. Per 

tant, ens donen informació sobre les malalties que pateixes o que podries patir en un 

futur.  

El primer mètode de seqüenciació va ser el de Sanger, creat per Frederick Sanger i 

el seu grup el 1977. Després de nous descobriments com la PCR, millors polimerases 

o marques fluorescents, es van començar a desenvolupar màquines automatitzades.  

 

6.6.1 Projecte Genoma Humà 

El Projecte Genoma Humà és un projecte científic internacional que des de l’any 1985 

està en marxa. Aquest pretén desxifrar tota la informació o instruccions presents en 

el conjunt dels gens humans. L’objectiu era utilitzar tot aquest coneixement per poder 

reparar les seqüències alterades. 

El genoma és el conjunt de gens d’un organisme, és a dir, el programa hereditari d’un 

ésser viu que determina les funcions biològiques d’aquest. El 2003 es va seqüenciar 

la cadena completa formada per 30.000 gens, mitjançant la seqüenciació Sanger. Es 

va descobrir que el genoma està compost per un 1% d’exons, 24% d’introns i 75% de 

regions intergèniques. També s’han identificat en un genoma més de 2,1 milions de 

polimorfismes d’un sol nucleòtid (SNPs), explicats posteriorment.  

*Exó: part que codifica, intró: part que no codifica, intergènic: regions situades enmig 

dels gens 

Totes les instruccions estan codificades a partir de les seqüències de quatre bases: 

l’adenina, la timina, la guanina i la citosina. El resultat és la seqüència de tres mil 

milions de lletres (alternança entre les quatre anteriors). El pas següent i 
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complementari va ser entendre les funcions que codifica cada gen i identificar quins 

són els responsables de les malalties genètiques.  

Actualment, és possible seqüenciar un genoma per menys de 1.000 dòlars. Aquesta 

informació ens permet saber la predisposició que té cada individu a tenir qualsevol 

malaltia genètica a més de dissenyar un tractament personalitzat per cada un d’ells. 

 

El diagnòstic molecular de les coagulopaties ha estat possible gràcies a la 

caracterització dels gens que codifiquen per les proteïnes que participen en 

l’hemostàsia (FVIII, FIX, VWF...etc). Les peculiaritats de cadascun dels gens, la seva 

mida, la seva complexitat estructural, han fet que les estratègies diagnòstiques hagin 

evolucionat molt i de maneres diferents. El nostre treball vol recollir l'evolució en el 

diagnòstic molecular d'aquestes malalties al llarg dels últims deu anys.  
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7. Treball de camp 

L’objectiu del nostre treball és entendre l’evolució del procés de diagnòstic de 

coagulopaties. Per seguir-ho amb profunditat vam seguir tres camins diferents en el 

treball de camp. El primer camí va ser conèixer com es diagnostiquen en l’àmbit clínic 

aquestes malalties (7.1.Diagnòstic clínic de les coagulopaties). El segon camí, el 

vam recórrer gràcies a la nostra estada en el laboratori del banc de sang i teixits, on 

vam poder fer el diagnòstic molecular d’un pacient i els seus familiars (7.2.Diagnòstic 

molecular: seguiment d’un cas pràctic). D’aquesta manera vam aprendre a fer 

servir les eines de diagnòstic molecular més actuals. 

El tercer i últim camí que vam seguir va ser una comparativa entre les tècniques 

utilitzades fa més d'una dècada i les que s'utilitzen en l’actualitat. També vam 

investigar sobre quines són les perspectives de futur. Aquesta comparativa es 

construeix a partir d’entrevistes amb els investigadors del centre on vam fer l’estada. 

 

7.1. Diagnòstic clínic de les coagulopaties congènites 

Aquest apartat l’hem redactat a partir de la informació obtinguda d’una entrevista 

realitzada a l’hematòleg Rafael Parra López, qui forma part d ela direcció del Banc de 

Sang i Teixits de la Catalunya Central. Vinculat a l’Hospital Vall d’Hebron. 

7.1.1. Clínica de les coagulopaties congènites principals 

7.1.1.1. Hemofília A i hemofília B 

L’hemofília és una coagulopatia congènita recessiva lligada al sexe. El gen que 

codifica el FVIII i el FIX es troba al cromosoma X. Per aquesta raó, és més probable 

que la pateixin els homes, ja que tenen un únic cromosoma X. Les dones com en 

tenen dos, solen ser portadores; és a dir, tenen un cromosoma alterat i l’altre sa. 

Podem trobar dones portadores asimptomàtiques o simptomàtiques. En condicions 

normals, un sol cromosoma és capaç de donar les ordres perquè es fabriqui el FVIII 

necessari per a l’hemostàsia, el que seria una dona portadora asimptomàtica. Però a 

vegades, el cromosoma aparentment sa té altres alteracions fent que no funcioni al 

100%, aleshores és quan parlem de dones portadores simptomàtiques. Aquestes 

dones mai tenen una malaltia tan greu com la dels homes hemofílics però si poden 
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tenir alguna simptomatologia derivada. Menys probable però no impossible, és la 

dona hemofílica. Es dona quan un home hemofílic té descendència amb una dona 

portadora; ja que els dos cromosomes X alterats es poden unir. Aquesta parella si té 

fills, seran tots hemofílics i si té filles, podran ser portadores o hemofíliques. Aquesta 

situació és molt poc freqüent i molt greu, i fins i tot, pot passar que el fetus no arribi a 

desenvolupar-se. També a causa d’altres alteracions genètiques com la síndrome de 

Turner (dones amb un sol cromosoma X), es podria donar casos de dones 

hemofíliques, ja que si, casualment és un cromosoma hemofílic, patiria la malaltia.  

La simptomatologia es basa en hemorràgies. Com és un factor de la coagulació, 

l’hemorràgia pot ser a tot arreu, amb més freqüència a les articulacions.  

La simptomatologia entre l’hemofília A i B és la mateixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Patró d’herència de l’hemofília. En el primer cas observem la 

descendència d’un pare sa i una mare portadora, en el segon la d’un pare 

hemofílic i una dona sana i en l’últim cas, la d’un pare hemofílic i una dona 

portadora. L’individu sa és representat de color negre, la dona portadora 

amb una meitat vermella i l’altre gris i l’individu afectat és representat de 

color vermell.   
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Existeixen tres graus d’hemofília depenent del tant per cent del nivell d’activitat normal 

del FVIII o FIX: 

Gravetat Nivells del factor VIII i IX a la sang 

Normal (persones que no tenen 

hemofília) 

50% a 100% 

hemofília lleu Més del 5% però menys del 50% 

hemofília moderada 1% a 5% 

hemofília greu Menys del 1% 

 

 

7.1.1.2.Von Willebrand 

La malaltia de Von Willebrand és una coagulopatia congènita amb caràcter autosòmic 

dominant o recessiu, encara que aquest últim és menys freqüent.  

Existeixen tres tipus de malaltia de Von Willebrand. El tipus 1 segueix un patró 

d’herència autosòmica dominant.  

 

 

 

 

Taula 1. Classificació de l’hemofília segons el percentatge de factor a la sang. 

Figura 21. Patró d’herència autosòmica dominant del Von Willebrand. 

Observem les possibles combinacions. L’al·lel dominant es 

mostra amb la lletra D i el recessiu es mostra amb la lletra d. 
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El tipus 2 i 3 de la malaltia de Von Willebrand segueixen un patró d’herència recessiu. 

 

 

 

 

 

La seva simptomatologia sol estar relacionada amb la disfunció plaquetària. És molt 

freqüent que hi hagi hemorràgia a la mucosa, com per exemple l’hemorràgia nasal, la 

gingival o també una menstruació abundant. Aquests símptomes són els més típics. 

També podem trobar hematomes, abundant sagnat per mínims traumatismes i 

hemorràgies després d’una intervenció quirúrgica o després del part. 

 

*Herència autosòmica: Si els trets de la persona es troben en els 22 primers 

parells de cromosomes. Les malalties autosòmiques poden ser dominants o 

recessives i afecten tant a dones com a homes. 

*Herència lligada al sexe: Les malalties lligades al sexe es troben als gens situats 

en els cromosomes sexuals, el parell 23. 

En el cas de l’home, els gens situats en la part no homòloga del cromosoma X, es 

manifestaran sempre. Tant si són dominants com si són recessius. 

En canvi, les dones manifestaran els gens dominants i només els recessius si es 

troben en estat homozigot, és a dir, si els dos al·lels són iguals. 

Figura 22. Patró d’herència autosòmica recessiva del Von Willebrand. 

L’al·lel recessiu es mostra amb una r. Perquè els descendents tinguin 

la malaltia han d’heretar els al·lels recessius dels dos pares. 
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Si els dos al·lels que codifiquen la informació són correctes, l’individu serà sa. 

Si un dels al·lels no és correcte: 

- *Herència dominant: Es manifestarà la malaltia. 

- *Herència recessiva: Només es manifestaria la malaltia si els dos al·lels 

estiguessin alterats. 

 

7.1.2 Procediment clínic per diagnosticar les coagulopaties congènites 

El procediment clínic que se segueix per diagnosticar una coagulopatia congènita 

normalment és el mateix per totes.  

1. Simptomatologia: 

El pacient arriba amb un problema mèdic, el qual sol ser hemorràgic. Les 

coagulopaties congènites greus, com per exemple l’hemofília greu, sol ser una 

simptomatologia que es manifesta o en néixer o als poc temps de vida. En canvi, quan 

la coagulopatia no és tan greu pot ser que la simptomatologia aparegui a qualsevol 

edat o fins i tot, adonar-se que pateix una coagulopatia amb una anàlisi de sang abans 

d’una intervenció quirúrgica. 

No és estrany, casos de coagulopaties congènites lleus que es diagnostiquen a través 

d’una anàlisi per un altre motiu clínic, encara que la persona mai no hagi notat cap 

problema hemorràgic. 

Els principals símptomes per diagnosticar hemofília i la malaltia Von Willebrand els 

hem esmentat a l’apartat: Clínica de les coagulopaties congènites.  

 

Podem dir que el diagnòstic clínic, primerament, és una sospita clínica basant-se en 

una hemorràgia anormal segons l’edat, la persona, la condició i els antecedents 

familiars.  

 

2. Estudi analític: 

Després d’aquesta sospita clínica basada en una hemorràgia anormal, es realitza 

l’estudi analític; és a dir, a partir d’una anàlisi de sang podem fer diferents proves per 

saber si la sang coagula de manera correcta.  

Es podria dir que el diagnòstic clínic és un procés escalonat. Va de proves més 

genèriques a més específiques. 
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Les primeres proves que es fan són proves de detecció (screening). Aquestes proves 

són: 

- Hemograma complet (CBC) 

Com hem explicat en els apartats anteriors, la coagulació de la sang és un 

conjunt d’accions. En aquest procés participen els glòbuls vermells, els glòbuls 

blancs i les plaquetes, aquestes últimes molt importants en el procés de 

l’hemostàsia.  

 

La finalitat d’aquesta prova és mesurar la quantitat d’hemoglobina*, de glòbuls 

blancs, de plaquetes i de glòbuls vermells que es troba a la sang, a més de 

mesurar la mida d’aquests últims. 

Aquesta prova no és determinant, ja que a vegades els resultats són normals 

en persones hemofíliques. Per això es realitzen més proves. 

 

*hemoglobina: proteïna que transporta l’oxigen i té ferro. Es troba als glòbuls 

vermells. 

 

- Prova del temps de tromboplastina parcial activada (TTPA) 

Aquesta prova consisteix a mesurar el temps que triga la sang a coagular-se. 

Es fixa en la capacitat de coagulació dels factors VIII, IX, XI i XII.  

Un temps més prolongat de l’esperat s’associa a nivells baixos dels factors 

esmentats anteriorment, que com ja hem explicat anteriorment, participen en 

la coagulació. Com observem la funcionalitat dels factors VIII i IX, les persones 

amb hemofília A, hemofília B i amb la malaltia de Von Willebrand, malalties 

associades a aquests dos factors, presentaran un temps de tromboplastina 

parcial activada més llarg.  

 

- Prova del temps de protrombina (PT) 

En aquesta prova també és mesura el temps que tarda la sang a coagular-se. 

En aquest cas, però, es mesuren els nivells dels factors I, II, V, VII i X. 

Els resultats d’aquesta prova seran normals en la majoria de les persones amb 

hemofília A i B i la malaltia de Von Willebrand. 
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- Prova de fibrinogen 

Aquesta prova també avalua la capacitat del pacient per formar coàguls. Es 

mesuren els nivells de fibrinogen a la sang. 

 

Finalment, el diagnòstic s’obté quan es fa una determinació d’un factor i es veu que 

aquest està deficitari. Aquesta anàlisi mostra el tipus i el nivell de gravetat de la 

malaltia (taula 1). 

 

7.1.3 Tractament de les coagulopaties congènites 

Tradicionalment, el tractament per a les persones amb coagulopaties congènites 

havia estat rebre per via intravenosa el factor que els falta, el que la persona és 

incapaç de fabricar. Com que els factors o proteïnes es troben en el plasma, quan 

una persona dona sang se separa la sang del plasma per poder-lo posar a la gent 

afectada, però aquesta rebia no només el factor que li faltava sinó també tots els 

altres. Actualment, gràcies als avenços en la indústria i en la tecnologia, s’ha deixat 

de banda aquest tractament general i ara es disposa de factors recombinants no 

provinents del plasma humà i produïts al laboratori. Si a una persona li falta un factor 

determinat, se li dona només el que necessita. L’estratègia de tractament és el 

substitutiu, la proteïna que falta es dona de fora i l’origen d’aquesta pot ser del plasma 

de donants sans o  d’una proteïna recombinant fabricada al laboratori.  

Una de les limitacions és que el tractament ha de ser intravenós, ja que si es donessin 

de manera oral, les proteïnes s’inactivarien a l’estómac. Això comporta que el malalt 

durant tota la seva vida ha de punxar-se cada dia o cada dos dies el factor que li falta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Administració 

del factor deficitari per via 

intravenosa.  
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Un dels problemes del tractament actual és el rebuig. 

Un 30% dels casos quan reben la proteïna de fora, el 

seu organisme desenvolupa un inhibidor contra ella. 

S’ha vist que depèn de l’alteració genètica; és a dir, 

depèn de la mutació, la possibilitat que les persones 

malaltes facin aquesta resposta és més elevada o més 

baixa. 

 

 

 

 

Per aquestes persones hi ha tractaments alternatius com l’agent de bypass, utilitzat 

amb el factor VIII (hemofília A). Com que el factor VIII actua com a cofactor, és a dir, 

crea un pont entre el factor IXa i el factor X, com veiem en la figura 25, la seva 

presència no és indispensable, el que fa és augmentar l’eficàcia. Per tant, el 

tractament consisteix en aplicar dosis molt altes d’altres proteïnes de la coagulació 

per tal que siguin capaces de coagular la sang de forma normal. Amb l’avenç de la 

tecnologia han aconseguit que la funció de cofactor la faci una immunoglobulina. 

Aquesta conté un antigen que funciona com a factor de la coagulació, per tant, els 

anticossos no la detecten.  

 

 

 

 

Figura 24. Rebuig al tractament de 

l’hemofília A. Els anticossos inhibeixen el 

factor introduït.   

Figura 25. Actuació del factor VIII. Creació 

d’un pont entre el factor IXa i el factor X. 

introduït.   
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Amb el pas del temps, s’està intentant deixar enrere aquests tractaments per  avançar 

en direcció a la teràpia gènica. L’any passat es van publicar en el New England 

Journal of Medicine dos estudis que parlaven de l’èxit d’aquestes teràpies d’elles pel 

tractament de l’hemofília A i B. El primer estudi dirigit per Children’s Hospital of 

Philadelphia, va consistir en, mitjançant un vector viral, introduir un gen amb les 

instruccions per produir FIX sota el control d’un promotor específic del fetge; és a dir, 

sota el control d’una regió del DNA que promou la transcripció d’un gen. Per tant, la 

seva maquinària cel·lular va aconseguir sintetitzar nivells suficients de factor per 

prevenir l’aparició d’hemorràgies. Pel que fa el segon estudi, dirigit per Royal London 

Hospital Haemophilia, van fer exactament el mateix que el primer però en aquest cas 

per normalitzar els nivells de factor FVIII en pacients amb hemofília A. 

Tot i això, aquest tractament només s’ha aplicat a malalts voluntaris, ja que encara 

s’està investigant; és a dir, encara no ha rebut l’aprovació de l’autoritat sanitària. Però 

segons els experts i observant els bons resultats, tot apunta que d’aquí a poc temps 

s’aprovarà i es començarà a vendre. Aquest tractament no modifica el DNA de les 

persones però hi ha tècniques, encara en desenvolupament, que intenten corregir la 

seqüència afectada de la persona malalta, com el CRISPR cas9. Això provocaria no 

només el tractament de les coagulopaties congènites, sinó la seva curació. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Teràpia gènica per 

l’hemofília. Veiem com al 

genoma del virus s’introdueix el 

gen que codifica el factor VIII o 

IX i un promotor específic del 

fetge entre altres elements. 

Aquest virus s’introdueix al 

pacient i s’uneix a les cèl·lules 

del fetge on formarà un forat a la 

membrana i penetrarà el seu 

DNA. Aquest no s’intercala amb 

el DNA de la cèl·lula, sinó que 

aprofita la maquinaria d’aquesta 

per replicar-se independentment 

del seu material genètic. 

Aquesta informació serà 

l’encarregada de sintetitzar el 

factor deficitari.  
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7.2. Diagnòstic molecular: Seguiment d’un cas pràctic 

Durant tres setmanes vam estar observant les diferents tècniques que s’utilitzaven a 

l’hora de fer un diagnòstic. Vam veure com la unitat de coagulopaties congènites de 

Banc de Sang i Teixits rebien mostres de tota Espanya amb la petició del metge de 

fer-li un diagnòstic. La petició podia ser de fer el diagnòstic en un gen concret o en tot 

l’exoma; és a dir, la part codificant del genoma. També vam veure com després 

d’haver fet tot el procediment del diagnòstic, es validaven els resultats i s’enviaven de 

nou a l’hospital.  

Per altra banda, ens van donar l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements 

apresos en la fase d’observació amb DNA descartat d’estudis anteriors. Aquest fet 

ens va ajudar a entendre els procediments i com seguir de manera adequada un 

protocol en un laboratori.  

Malgrat nosaltres vam observar el procediment del diagnòstic de molts pacients, per 

tal d’explicar com és el camí que segueix una mostra des que entra al laboratori fins 

que s’envien els resultats a l’hospital d’origen, explicarem el cas concret d’un pacient.  

 

La petició de diagnòstic va ser d’una dona que volia quedar-se embarassada. El seu 

germà patia hemofília B, i ella volia saber si era portadora d’aquesta malaltia. Per fer 

això, teníem mostres de sang de la seva mare, del seu germà i d’ella.  

 

Aquí tenim el pedigrí de la família: 

 
Com podem observar, el pare no està afectat, ja que si no patiria la simptomatologia. 

Deduïm que la mare hauria de ser portadora perquè si no, no podria tenir un fill afectat.  

 

 

 

Figura 27. Pedigrí del cas pràctic. 
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Per explicar-ho bé us mostrem el patró d’herència: 

Identificació dels al·lels: 

𝑋    → no pateix hemofília 

𝑋ℎ 
→ pateix hemofília 

 

Familiar Genotip Fenotip 

I-1 𝑋𝑌  no pateix hemofília 

I-2 𝑋ℎ𝑋    no pateix hemofília (però 

és portadora) 

II-1 es fa el diagnòstic es fa el diagnòstic 

II-2 𝑋ℎ𝑌  Pateix hemofília 

 

 

 

 𝑿    𝑋ℎ 
 

𝑿   𝑋 𝑋      𝑋ℎ  𝑋    

𝒀  𝑋 𝑌 
   𝑋ℎ 

𝑌  

 

 

En aquest quadre es representa l’encreuament entre l’home I-1 i la dona I-2. Com 

veiem, les probabilitats esperades de la descendència són les següents: 

- 
1

2
 de que la filla sigui sana i 

1

2
 de que sigui portadora. 

- El fill sabem que pateix hemofília, per tant, sabem que el seu genotip és 𝑋ℎ 
𝑌. 

 

Procediment: 

Primer de tot, es van introduir les dades dels pacients a la base de dades del centre, 

on només tenen accés els membres de l’equip del departament.  

Com que el procediment del diagnòstic és el mateix per a tots tres, a partir d’ara 

només ens fixarem en el pacient UMHB0365 (el germà), tot i que en els resultats 

compararem els tres casos. 

 

Taula 2. Genotips i fenotips dels familiars.  

Taula 3. Quadre de Punnet. 
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Dades clíniques: 

Es volia seqüenciar tot el gen F9 amb el mètode de seqüenciació massiva (NGS-

Fluidigm) per veure si el pacient patia la coagulopatia congènita HB (hemofília B), ja 

que patia la simptomatologia associada i presentava un 9,2% de factor IX, que 

correspon a una hemofília B lleu, com es veu a la taula 1. A la petició, també posava 

que presentava la coagulopatia congènita del FVII, però presentava valors normals 

d’aquest (un 63%), tot i això, ho van comprovar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats dels anàlisis del diagnòstic clínic (taula 1 marcada segons els resultats):  

 

Gravetat Nivells del factor IX a la sang 

Normal (persones que no tenen la 

malaltia) 

50% a 100% 

malaltia lleu Més del 5% però menys del 50% 

malaltia moderada 1% a 5% 

malaltia greu Menys del 1% 

 

 

Figura 28. Dades clíniques del pacient. 
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Com que la mostra que arriba al laboratori és una mostra de sang i d’aquesta només 

ens interessa analitzar el DNA, s’ha de realitzar una extracció de DNA. Però sempre, 

primer de tot, tots els materials que utilitzem passen per l’autoclau.  

 

7.2.1. Autoclau 

Abans d’utilitzar qualsevol material de laboratori, aquest ha d’estar esterilitzat. És per 

això que prèviament es realitza l’autoclau. Marquem les nostres caixes de material 

amb una cinta adhesiva amb plom, el que servirà per avisar-nos de què ha arribat a 

la temperatura desitjada. Seguidament col·locarem el nostre material dins del 

dispositiu d’autoclau i afegirem aigua destil·lada, la qual es convertirà en vapor d’aigua 

a causa de l’alta temperatura i de l’alta pressió. Gràcies a aquests dos factors, els 

enzims es desnaturalitzen i els possibles microorganismes en el medi moren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Autoclau. 
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7.2.2. Extracció del DNA 

L’extracció del DNA es realitza amb la màquina QIAsymphony SP Workflow en la 

versió del software 2.1. Aquesta màquina permet extreure, de forma automatitzada el 

DNA, fàcilment i ràpidament. No només extrau DNA, sinó que també té la capacitat 

d’extreure RNA i proteïnes de diferents tipus. 

 

 

 

El mètode que la màquina utilitza per aïllar el DNA de la sang consisteix a aplicar uns 

detergents per així lisar les cèl·lules sanguínies. Seguidament, la proteïnasa K 

digereix els nuclis dels leucòcits i les proteïnes, aquestes últimes també són extretes 

amb cloroform. Finalment, precipitem amb l’etanol el DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miescher: primer científic en aconseguir extreure DNA (1869) 

 

 

Figura 30. Màquina QIAsymphony SP Workflow. 

Figura 31. Procés d’extracció del DNA de la sang. 
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Quan ja tenim el DNA de la mostra, l’hem de quantificar per veure si l’extracció s’ha 

realitzat correctament.  

7.2.3. Quantificació del DNA 

La quantificació del DNA es realitza a través d’una màquina anomenada Qubit, 

dissenyada per quantificar ràpidament i específicament el DNA o el RNA. S’utilitza per 

saber si es té el DNA suficient per fer la PCR (polymerase chain reaction explicat en 

l’apartat 7.2.4.2 Seqüenciació i 7.2.5.3 Amplificació de l’exó E8 del gen F9).  

Si la concentració obtinguda és major a 50 ng/µl, hauríem de diluir-la. Si està per sota, 

es tindrà en compte per posar més volum a la PCR. 

 

El Qubit és un fluoròmetre que a diferència del Nanodrop és més precís perquè la 

tècnica que utilitza només quantifica els àcids nucleics i no el buffer o primers de la 

mix. 

7.2.4. Seqüenciació masiva (NGS) 

El concepte NGS (Next Generation Sequencing) engloba totes les tecnologies i 

tècniques que s’utilitzen per realitzar la seqüenciació massiva a gran escala de 

qualsevol àcid nucleic. Aquesta tècnica té la capacitat de generar una major quantitat 

de lectures del genoma. Gràcies a l’anàlisi en paral·lel de multitud de seqüències a la 

vegada, s’obtenen un nombre de lectures molt elevat, ràpidament i amb resultats més 

fiables. Aquesta nova tècnica ha fet reduir els costos de seqüenciació. 

La NGS es compon de la preparació de llibreries, seqüenciació (el que és realment la 

NGS) i l’anàlisi de les dades. 

Cal dir, que en aquesta unitat realitzen el diagnòstic d’una gran quantitat de pacients 

a la vegada. És per això que utilitzen plaques de 96 pouets i pipetes multicanal. 

 

Figura 32. Màquina de seqüenciació 

massiva MiSeq d’Illumina. 
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7.2.4.1. Preparació de llibreries 

La preparació de llibreries consisteix a preparar els fragments de DNA que es volen 

seqüenciar. Com que la quantitat de pacients és molt elevada, per tal de saber en tot 

moment de quin pacient es tracta, identifiquem els gens dels pacients amb uns índexs, 

aquests són un tros de seqüència en concret. També s’hi afegeixen uns adaptadors 

al final de cada fragment de DNA per tal que es produeixi la PCR en pont. Per afegir 

aquests índexs i adaptadors, es fa ús de diferents tècniques. La més habitual pels 

adaptadors és la utilització d’una DNA ligasa, que es tracta d’un enzim que té la funció 

d’unir els extrems de DNA entre si, com veiem a la figura 33. En canvi, els índexs 

s’afegeixen per amplificació.  

 

 
 

La PCR i la seqüenciació de NGS ocorre en una placa de vidre que s’anomena flow 

cell. La placa està coberta d’adaptadors complementaris als dels fragments de DNA. 

Algunes plaques estan formades per petits pous d’escala nano, però no és el cas 

d’Illumina. 

 

 

Figura 33. Agregació dels adaptadors 

als fragments de DNA. 

Figura 34. Flowcell. Figura 35. Representació 

gràfica de la Flowcell. 
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7.2.4.2. Seqüenciació  

Les màquines de NGS no poden seqüenciar només amb una única molècula de DNA, 

per tant, el fragment de DNA s’ha d’amplificar. Aquestes amplificacions s’obtenen 

mitjançant una PCR en pont.  

Primer de tot, el DNA es desnaturalitza obtenint així les dues cadenes 

complementàries monocatenàries per separat. Cadascuna d’aquestes cadenes 

s’uneix a un dels adaptadors de la flow cell. Per tal que es produeixi l’elongació del 

DNA hi ha d’haver nucleòtids, marcats amb fluoròfors* i DNA polimerasa, aquests els 

trobem a la placa.  

*fluoròfor: molècula o part d’una molècula que emet fluorescència després de ser 

excitada amb llum. 

 

Quan els adaptadors ja estan units, la DNA polimerasa utilitzarà aquests adaptadors 

com encebadors i sintetitzarà la cadena complementaria. Posteriorment, aquesta 

doble cadena es desnaturalitzarà i es formaran nous ponts per crear més còpies. 

Aquest procés es repetirà diverses vegades fins a formar els clústers, una agrupació 

de seqüències idèntiques immòbils sobre una superfície sòlida.  

 

Com inconvenient de la PCR en pont podríem dir que en aquesta etapa es poden 

donar problemes deguts a possibles errors de la polimerasa. 

 

 
 

 

Paral·lelament, cada vegada que s’incorpora un nou nucleòtid es bloqueja de forma 

reversible l’elongació de la cadena de DNA per tal de captar una imatge, ja que el 

fluoròfor emet llum. Després el fluoròfor s’elimina i es continua elongant el DNA fins 

que un altre nucleòtid sigui afegit.  

Figura 36. PCR en pont. 
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Aquest procés s’anomena seqüenciació per síntesi i és un dels quatre mètodes que 

s’utilitza a la seqüenciació per NGS. 

El seqüenciador que s’utilitza en aquest cas s’anomena MiSeq d’Illumina i utilitza 

aquest mètode. 

 

 
 

 

 

 

 

 

7.2.4.3. Anàlisi bioinformàtic NGS 

L’anàlisi bioinformàtic es fa mitjançant el programa Illumina VariantStudio, un 

programa que permet als investigadors identificar i classificar ràpidament variants de 

la seqüència del DNA que causen diverses malalties. Aquest programa fa un filtratge 

per tal que només observis les mutacions i no els SNPs, és a dir, canvis en la 

seqüència que només les pateixin menys d’un 1% de la població.  

 

 

 

 

 

 

 

El programa ens va donar la següent informació: F9E8 c.886G>C p.Val296Leu. 

Això significa que hi havia una mutació al gen F9, concretament a l’exó 8 en la regió 

codificant 886 en el nucleòtid número 30869. On en comptes de presentar una G, el 

pacient presentava una C, provocant així un canvi en la síntesi de proteïnes. En 

Figura 37. Seqüenciació per síntesi. 

Figura 38. Resultats de la NGS. 
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comptes de presentar l’aminoàcid Val, presenta Leu.  El tipus de mutació és 

substitució.  

Finalment, mirem si la mutació s’ha descrit prèviament. Primerament, s’analitza la 

literatura científica i les bases de dades moleculars de mutacions. En el cas del gen 

F9, existeix una base de dades específica d’aquest gen, per tant, vam utilitzar la 

pàgina web  Factor IX Variant Database (http://www.factorix.org). En aquest cas, 

aquesta mutació no estava descrita. Quan passa això hi ha diferents possibilitats. 

Existeixen alguns casos en que l’efecte de la mutació és evident, com podria ser una 

mutació que dones lloc a un triplet STOP prematur, ja que sabem que provocarà una 

aturada en la transcripció, però aquest no és el nostre cas. En altres circumstàncies, 

s’observa si els individus afectats de la mateixa família són portadors de la mutació. 

Per últim, en els casos en els que no es poden fer cap dels procediments anteriors, 

es poden fer estudis funcionals in vitro per estudiar quin és l’efecte de la mutació. Però 

aquests, a part de ser complexes, no sempre és possible fer-los.   

Mitjançant l’estudi de seqüenciació habitual no es va detectar cap mutació al gen del 

FVII, per tant, seguint la nostra suposició, no té cap malaltia associada a aquest factor.  

7.2.5. Validació per Sanger  

Hem vist per seqüenciació massiva que el nostre pacient té una mutació al F9 i també 

hem vist que no té cap errada en la seva seqüència al F7. Per saber si els resultats 

obtinguts són els correctes, es valida la mutació per Sanger. Aquest cop només 

seqüenciarem l’exó del pacient on es troba la mutació, a més del de la seva mare i de 

la seva germana. Primer de tot, s’han de crear els oligonucleòtids que amplificarien 

l’exó desitjat. Moltes vegades aquests oligonucleòtids, anomenats primers*, ja els 

tenen als laboratoris i aquest pas no és necessari. 

 

*Primers: oligonucleòtids que funcionen com a encebador per a sintetitzar la cadena 

complementària de DNA. Són necessaris perquè el DNA-polimerasa, enzim que 

catalitza aquest procés, només pot afegir nucleòtids a una cadena de DNA ja 

existent; és a dir, necessita el grup hidroxil (3’OH) per adherir-se.  

 

http://www.factorix.org/
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7.2.5.1. Disseny de oligonucleòtids 

A partir d’un programa informàtic anomenat CLC bio observem la seqüència de 

referència del gen amb els diferents introns, exons i les diferents variants. Les variants 

poden ser de dos tipus, o bé són mutacions, o bé són SNP, explicades anteriorment 

(5.5. Polimorfisme de nucleòtids simples).  

Localitzem l’exó que es vol seqüenciar, en aquest cas F9E8. Un cop localitzat, 

comptem 100 pb (parells de bases) davant i seleccionem el primer forward (F9E8-1)  

que constarà de 20/25 pb  i comptem uns altres 100pb  darrere per seleccionar el 

primer revers (F9E8-2) de també 20/25 pb. Deixem aquesta distància de 100pb 

respecte l’inici i el final de l’exó per cobrir també les zones intròniques flanquejants. Al 

programa on els dissenyem, ens surt la seqüència complementària de la seqüència 

de DNA que hem escollit. A l’hora de seleccionar el revers, perquè pugui llegir en 

sentit contrari que el primer forward, haurem de transposar la seva seqüència. 

Abans de seleccionar-los, hem de tenir en compte que comencin i acabin en les bases 

G, C, GG o CC, ja que aquestes creen 3 enllaços per pont d’hidrogen entre elles fent 

que siguin més resistents. No és recomanable que hi hagi GC o CG al principi o al 

final, ja que van veure que els primers començats o acabats amb aquesta combinació 

no eren efectius. També s’ha de tenir en compte que la quantitat de variants en 

aquesta part de la seqüència sigui menor.  

 
 

 

Un cop triats, si hi ha alguna variant, es comprova a través de PCR in silico, una 

pàgina web, per saber si es tracta d’una mutació o d’un SNP. Si fos un SNP, hauríem 

de seleccionar un altre primer, ja que el fet que més d’1% de la població tingui aquest 

canvi en un nucleòtid fa que no pugui ser funcional per tothom. També ho comprovem 

en altres pàgines web observant la freqüència poblacional d’aquesta variant.  

Si tots els passos anteriors són correctes, afegim el nostre primer en un full de càlcul 

creat amb unes funcions matemàtiques concretes que ens permeten saber la 

temperatura en la qual funciona cada primer. Aquesta ha d’estar entre 54ºC i 62ºC, si 

Figura 39. Disseny d’oligonucleòtids. 
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no arriba o sobrepassa aquesta temperatura, hauríem de buscar un primer més 

adient. 

Finalment, enviem el disseny dels oligonucleòtids a l’empresa encarregada de crear-

los, la qual normalment triga 3 dies a enviar-los.  

 

Les seqüències dels primers i la mida del producte amplificat es mostren a la taula 4. 

 

PRIMER SEQÜÈNCIES TAMANY PCR 

F9E8-1 TCTAATCAATTTGCTCAGGT

AA 

801pb 

F9E8-2 AATTAGGTCAGTGGTCCCAA 

 

 

7.2.5.2. Quantificació dels oligonucleòtids 

Els primers que arriben de l’empresa estan liofilitzats*, per tant, els hi hem d’afegir 

l’aigua necessària perquè estiguin a 1000 ng/µl (l’aigua necessària te la diu 

l’empresa). Els quantifiquem amb un espectrofotòmetre, anomenat NanoDrop, perquè 

gairebé mai estan a aquest volum. Apuntem el volum real a un full de càlcul i mirem 

la quantitat d’aigua que es necessita afegir perquè estiguin a 50 ng/µl, el volum amb 

el qual treballen sempre.  

 

*Liofilització: tècnica que s'utilitza per conservar millor el producte. Consisteix a 

congelar el material per després reduir la pressió i fer que l’aigua congelada del 

material se sublimi.  

 

 

 

 

 

Taula 4. Primers utilitzats a les reaccions de PCR. 
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7.2.5.3. Amplificació de l’exó E8 del gen F9 

Per tal d’amplificar l’exó E8 del gen F9 s’ha de realitzar una PCR (Reacció en cadena 

de la polimerasa). L’objectiu d’aquesta tècnica és amplificar fins a milions de vegades 

una regió concreta del genoma, que es delimita mitjançant la presència d’uns 

oligonucleòtids específics (primers). 

La PCR es realitza a un termociclador, el qual s’ha d’engegar prèviament perquè 

estigui calent. 

 

  
 

 

 

S’han de descongelar a temperatura ambient les mostres de DNA genòmic que es vol 

processar i tots els reactius que siguin necessaris. Seguidament, s’ha de fer un vòrtex* 

i després un pols* a tots els tubs descongelats. 

 

*Vòrtex i pols: el vòrtex és un instrument de laboratori i el pols una centrifugació 

breu que fan que la velocitat de les partícules dels productes incrementi. 

Figura 40. Termociclador per 

la PCR per fora. 

Figura 41. Termociclador 

per la PCR per dins. 
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S’ha de preparar la mix de la PCR. Aquesta està formada per H2O, dNTPs, MgCl2 

(clorur de magnesi), Taq i Taq Buffer a diferents volums. La Taq s’ha d’afegir a últim 

moment i guardar-la ràpidament a -18/-25 ºC. 

 

- dNTPs → Els deoxinucleòsids trifosfat que s’incorporen a l’extrem lliure de 

l’encebador (primer) gràcies a l’enzim polimerasa. 

- MgCl2 → cofactor de la polimerasa. 

- Taq Buffer → Regula el pH. 

- Taq (Thermus aquaticus)→ és una polimerasa de DNA. És l’única polimerasa 

capaç de suportar les condicions desnaturalitzants requerides durant la PCR.  

 

La mix és dispensada a cada un dels microtubs amb els DNA corresponents. 

És important afegir un control de contaminació on es posen tots els reactius, menys 

el DNA que serà substituït per H2O. 

Una vegada hem realitzat els passos anteriors a la sala de pre-PCR, col·loquem els 

tubs a la gradeta d’adaptació del termociclador. S’han de prémer bé els tubs amb 

l’ajustador de taps i tancar la tapa del termociclador. Seleccionem el programa del 

termociclador i indiquem el volum final de la PCR. 

 

 

Figura 42. Preparació de la mix de la PCR. 
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Aquesta tècnica consta de tres fases: 

Fase 1: Iniciació 

S’escalfa la reacció fins a una temperatura de 94ºC durant 3 minuts. És necessari per 

a l’activació de la polimerasa. 

 
 

 

Fase 2: Desnaturalització, alineament, elongació de la cadena 

Aquesta fase es divideix en tres passos, designats com a un cicle, que es repeteix un 

nombre específic de vegades.  

Es desnaturalitza el DNA a 94ºC durant 20 segons, les cadenes de DNA se separen. 

Seguidament, es produeix la hibridació de l’encebador, és a dir, els oligonucleòtids 

s’uneixen a les seqüències complementàries del DNA motlle. Per fer-ho, cal baixar la 

temperatura a 60ºC durant 30 segons.  

L’últim pas del cicle és l’elongació de la cadena, on la polimerasa compleix la seva 

funció. Sintetitza la cadena de DNA complementària a partir de l’encebador com a 

suport inicial necessari per a la síntesi del nou DNA. Va afegint els dNTP 

complementaris en direcció 5’ → 3’. 

Per realitzar el procés cal que la temperatura estigui a 72ºC durant 1 minut. 

Figura 43. Fase 1 de la PCR (iniciació). 
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Fase 3: Elongació final i conservació 

S’assegura que després de l’últim cicle de la fase 2 que qualsevol DNA de la cadena 

simple restant sigui totalment amplificada. Es duu a terme a una temperatura de 72ºC 

durant 3 minuts.  

Finalment, es conserva la PCR a 22ºC. Aquest pas té un temps indefinit per conservar 

la reacció en un curt termini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

Quan el programa del termociclador ha finalitzat, traiem els microtubs, els col·loquem 

en una gradeta de microtubs de post-PCR i procedim a l’electroforesi dels productes 

amplificats per comprovar que la PCR ha generat el DNA previst. 

Figura 44. Fase 2 de la PCR (desnaturalització, alineament i elongació). 

 

Figura 45. Fase 3 de la PCR (elongació final i conservació). 
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Resum gràfic del procés: 

  

 

 

Com veiem el patró del cicle és exponencial.  

Figura 46. Esquema del procés de 

la PCR. 

Figura 47. Cicles de la PCR. 
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7.2.5.4. Electroforesis i visualització dels productes de PCR 

L’electroforesi separa els fragments de DNA generats segons la seva longitud. La 

mida dels productes de la PCR va determinada per un marcador de pes molecular de 

DNA, anomenat  ladder. Aquest conté fragments de DNA de mida coneguda. 

Per realitzar l’electroforesi hem de preparar un gel d’agarosa prèviament. 

 

Preparació del gel d’agarosa: 

Primer de tot, aboquem 100 ml de buffer de TAE a un matràs Erlenmeyer. Hi afegim 

un gram d’agarosa, ja que ho volem a una concentració d’1%. Ho fiquem al microones 

fins que bulli per obtenir una solució homogènia i transparent. El traiem amb uns 

guants termoresistents i barregem fins que se’n vagin les bombolles i ho deixem 

reposar. Apliquem sybr safe, una alternativa més segura al bromur d’etidi per facilitar 

la seva càrrega dins del gel. 

Mentrestant, preparem les cubetes on abocarem més tard el gel, enganxant cinta 

adhesiva als costats perquè el líquid no vessi.  

 

 

 

Aboquem el líquid a la cubeta juntament amb les pintes que formaran els pouets. Un 

cop el gel estigui solidificat es treuen les pintes i es diposita el sample buffer juntament 

amb una petita quantitat de les mostres, ja que, l’altra part s’utilitzarà posteriorment 

per la seqüenciació. Després el posem a l’aparell d’electroforesi. Es deixa córrer el 

gel a 130 volts durant 30 minuts.  

 

 

 

Figura 48. Preparació de les cubetes 

per l’electroforesi en gel d’agarosa. 

Figura 49. Introducció de les mostres 

de PCR als pouets del gel. 
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Representació gràfica del procés: 

 

 

 
 

 

Figura 50. Representació 

gràfica de les cubetes. 

Figura 51. Representació gràfica del procés d’electroforesi en gel. Quan es carrega la 

PCR les mostres de DNA corren en direcció al pol positiu de la cubeta. Les que pesen 

més s’aturaran abans, en canvi, les que pesen menys correran més distància.  

Al primer pouet s’introdueix el ladder, ja que aquesta substància ens marcarà la 

mida de les diferents PCR. 



 

57 

Finalment fotografiem i guardem la imatge dels resultats. Els imprimim per poder 

analitzar-los.  

Comprovem que els exons facin la longitud esperada.  

 

Aquests van ser els resultats obtinguts: 

 
 

 

 

Ens hem de fixar en el pouet 7 que és on tenim la nostra PCR. Els altres pouets són 

d’altres pacients, ja que en un gel posen més d’una PCR.  

Es pot observar gràcies al ladder que la mida de la PCR és de 801pb 

aproximadament,  la mida que s’estimava. Per tant, la PCR és correcte. 

 

 

 

Figura 52. Resultats de la PCR. S’han carregat diferents exons del gen 

F9, però nosaltres ens fixem en el pouet 7 que conté l’exó d’interès. 

Figura 53. Observació dels resultats de la PCR. 



 

58 

7.2.5.5. Purificació 

Després de fer les PCR necessàries, i d’haver comprovat que tenen el pes molecular 

esperat, les mostres s’han de purificar per eliminar l’excés de primers i dNTPs 

(nucleòtids). El que pretenem és quedar-nos només amb el DNA, que és el que ens 

interessa per una posterior reacció de seqüència.  

Per fer això utilitzem el kit de l’ExoSAP-IT express que conté dos enzims hidrolítics 

anomenats Exonucleasa i Fosfatasa Alcalina, que eliminen aquests primers i dNTPs.  

L’enzim ExoSAP-IT express, normalment el trobem aliquotat, és a dir, dividit en strips 

de 8 pouets per poder utilitzar la pipeta multicanal. Quan el traiem del congelador s’ha 

de fer un pols abans d’obrir-lo.  

Dispensem 2,5µl de producte de PCR i 0,5µl d’ExoSAP_IT express i l’agitem amb 

l’ajuda de la pipeta. Seleccionem al termociclador el programa de purificació exprés i 

esperem 5 minuts fins que aquest acabi.  

 

 

 

Figura 54. Preparació de la purifiació. 

Figura 55. Termociclador amb el programa de purificació. 
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7.2.5.6. Reaccions de seqüència 

Un cop el DNA està purificat, s’agafa i es combina amb 1,5 µl de BigDye i amb 0,5 µl 

de primer, s’escull forward o reverse en funció de quin sigui més efectiu (es consulta 

en un Word on tenen informació sobre els primers que funcionen millor per cada gen). 

El BigDye conté el DNA polimerasa, els nucleòtids del DNA (dATP, dTTP, dGTP i 

dCTP) i els quatre nucleòtids didesoxi o terminadors de cadena (ddATP, ddTTP, 

ddCTP i ddGTP). S’afegeix més quantitat de nucleòtids desoxi que de didesoxi. 

Els nucleòtids didesoxi no tenen grup hidroxil al carboni 3’ que és el que permet, en 

un nucleòtid desoxi, que un nou nucleòtid s’afegeixi a la cadena. Per tant, un cop que 

s’uneix a la cadena un nucleòtid didesoxi la cadena termina. Aquests els marquem 

amb un pigment d’un color determinat depenent de la seva base (A, T, G o C). 

 

 

Després d’haver afegit el BigDye i els primers, fiquem els nostres tubs al termociclador 

i escollim el programa de seqüència. Aquest consta de tres fases: 

- A la primera fase, la mostra s’exposa a 94ºC durant 3 minuts per tal de 

desnaturalitzar la mostra de DNA 

- Després, a la segona fase, s’escalfa la barreja fins a 96ºC durant 10 segons, 

es refreda fins a 50ºC perquè el primer es pugui unir a la cadena de DNA i 

finalment es torna a elevar la temperatura sobre 60ºC per tal que l’ADN 

polimerasa sintetitzi nou DNA, anirà afegint nucleòtids fins que afegeixi un 

nucleòtid didesoxi, un cop arribi aquest moment la cadena quedarà acabada. 

Figura 56. Nucleòtid didesoxi i nucleòtid desoxi. 
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Aquest procés es repeteix 25 vegades, que és el temps que necessita perquè 

quedi assegurat que s’ha incorporat un nucleòtid didesoxi a cada posició de la 

mostra de DNA. 

- Quan el programa finalitza, comença la fase tres que consisteix a deixar la 

mostra temperatura ambient (22ºC). 

7.2.5.7. Precipitació 

Per poder passar a la seqüenciació capil·lar hem d’eliminar el BigDye i els primers 

utilitzats a la reacció de seqüència i quedar-nos només amb el DNA. Per això, utilitzem 

la precipitació que consisteix a afegir alcohol i sals perquè el DNA precipiti al fons del 

pouet i es pugui extreure tota la resta. 

Es prepara la Mix de precipitació a un tub tipus Falcon de 15ml, es fa multiplicant pel 

nombre de mostres i sumant-li 10.                                    

1 X  n + 10 X 

50 µl Etanol Absolut T.A  __________________ µl 

23 µl aigua bidestil·lada autoclavada __________________ µl 

2 µl NaOAc 3 M __________________ µl 

Aquesta era la plantilla que completaven per a preparar la mix de precipitació. 

 

S’afegeixen 75 µl de la mix en el tub on es troba la mostra i es fa un up&down, que 

és una tècnica que s’utilitza perquè quedi tot barrejat. Esperem 10 minuts a 

temperatura ambient per tal que reposi. Quan passa aquest temps centrifuguem la 

mostra a 1400xg durant 15 minuts per tal que el DNA precipiti i es quedi enganxat al 

fons del pouet. Després eliminem el sobrenadant a la pica amb un cop sec. Per 

assegurar-nos que ja no quedi res de líquid posem la mostra invertida amb dos papers 

absorbents a sota a la centrifugadora i fem una centrifugació a 1000xg durant 2 

minuts.  
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Un cop assegurats que ja només tenim DNA, el resuspenem 

amb 20 µl de formamida desionitzada, és el que fa que les 

cadenes es quedin desnaturalitzades durant la seqüenciació 

capil·lar. Posem la mostra al termociclador i seleccionem el 

programa desnaturalització que consisteix a exposar la mostra 

a 94ºC durant 3 minuts.  

 

 

7.2.5.8. Seqüenciació capil·lar 

Com hem fet la seqüenciació en placa, cal posar al seqüenciador quin pouet pertany 

a cada pacient, en el nostre cas posaríem UMHB0365_E8. Això serveix perquè quan 

acabi la seqüenciació, la màquina pugui importar els resultats que volem a una 

carpeta determinada.  

Col·loquem la placa dins el seqüenciador. Els fragments resultants passen per un tub. 

Al final del tub són il·luminats per un làser que permet la detecció del pigment associat. 

Els més petits es mouen més ràpidament que els llargs fent que passin en ordre de 

llargada. Aquest procés s’anomena electroforesi capil·lar. D’aquesta manera, es pot 

reconstruir nucleòtid a nucleòtid la seqüència del fragment de DNA inicial, els resultats 

els veiem en un cromatograma. Consisteix en una sèrie de pics en la intensitat de 

fluorescència. 

 

 

Figura 57. Representació gràfica del 

sobrenadant i del precipitat. 

Figura 58. Procés de 

seqüenciació per Sanger. 
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Figura 59. Seqüenciador Sanger per dins. Es veuen els capil·lars pels 

quals passen les diferents cadenes en ordre de llargada i també el 

làser que detecta els pigments associats als nucleòtids didesoxi. 



 

63 

7.2.5.9. Anàlisi bioinformàtic Sanger 

Un cop seqüenciat el DNA, els resultats s’envien a la carpeta desitjada amb el nom 

del pacient ja assignat. S’obren amb el programa SeqScape, on veiem un 

cromatograma. Busquem l’exó on teníem la mutació per NGS, en aquest cas, l’exó 8.  

 

 

El cromatograma de dalt és el de la germana (UMHB0356), el del mig és el de la mare 

(UMHB0357) i el de sota el del pacient (UMHB0365). La seqüència salvatge, que és 

la que està subratllada de color blau, ens diu les bases que has de tenir en cada 

posició per ser sa, en aquest cas, en la posició 30869 has de tenir una G. Tal com 

esperàvem, el nostre pacient presenta una mutació, en comptes de tenir una G té una 

C (G>C). És a dir, codifica Leucina en comptes de Valina (Val>Leu) (GTG-CTG).  

A la mateixa posició, en el cromatograma de la seva mare, veiem un doble pic. Això 

ens indica que és portadora. En un al·lel té la mutació i en l’altre no. En aquest cas, 

la mare li ha donat el cromosoma X amb l’al·lel mutat. Com l’hemofília B és una 

malaltia recessiva lligada al sexe, el fill presenta la malaltia.  

En canvi, com veiem en el cromatograma de la germana, presenta una G, és a dir, és 

sana. Ha heretat l’al·lel que no té la mutació, per tant, no és portadora.  

Figura 60. Resultats obtinguts amb la seqüenciació per mètode Sanger. El primer 

cromatograma pertany a la germana, el del mig és el de la mare i el de sota és el del germà. 
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7.2.6. Validació final 

Per validar els resultats, es reuneix el personal tècnic amb un dels caps del 

departament. Conjuntament decideixen el diagnòstic i l’envien a l’hospital des d’on es 

va enviar la petició. 

En aquest cas, van arribar a la conclusió que la germana no era portadora de 

l’hemofília B, ja que ella no presentava la mutació, tot i que, el seu germà era hemofílic 

i la seva mare portadora. Per tant, es podia quedar embarassada tranquil·lament.  

 

7.3. Comparativa de les tècniques  

Gràcies a les millores tecnològiques realitzades durant aquests anys, actualment fer 

un diagnòstic és més ràpid i més barat. Els processos que eren manuals s’han 

automatitzat i els que ja ho eren s’han millorat, destacant com la millora més gran a 

la NGS.    

 

Algunes de les principals diferències entre el passat i el present són les següents:  

Per la part d’extracció, fa deu anys s’extreia el DNA de la sang manualment mitjançant 

la tècnica de salting out. Amb la qual el DNA genòmic, alliberat per lisi cel·lular i 

digestió proteica, s’aïlla per precipitació amb etanol en presència d’elevades 

concentracions de sal. En canvi, actualment aquesta part del diagnòstic és 

automatitzada. S’utilitza la màquina QIAsymphony SP Workflow, expliquem en què 

consisteix a l’apartat 6.2.2. Diagnòstic molecular: Seguiment d’un cas pràctic - 

Extracció del DNA.  

Pel que fa al disseny dels oligonucleòtids, abans es feia ús del programa ExonPrimer 

(http://ihg.gsf.de/ihg/ExonPrimer.html), aquesta pàgina ha quedat obsoleta per ells i 

ara utilitzen un programa informàtic anomenat CLC bio on observem la seqüència de 

referència amb els seus exons i les seves possibles variants. També utilitzen altres 

programes com el PCR in silico per validar-ho tot. 

 

Un cop s’havien dissenyat aquests oligonucleòtids, s’havien de quantificar. Això es 

feia gràcies a l’espectrofotòmetre, un aparell de mesura capaç de projectar un feix de 

llum monocromàtica (formada per components d’un sol color) a través d’una mostra. 

Mesurava la quantitat de llum que absorbeix la mostra per tal d’informar sobre la 

quantitat de substància que és present en ella, és a dir, la seva naturalesa. 

http://ihg.gsf.de/ihg/ExonPrimer.html
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Actualment, s’utilitzen dues tècniques segons quin procediment de seqüenciació 

seguim (NGS o Sanger). Per a la seqüenciació per NGS, els primers es quantifiquen 

mitjançant la màquina Qubit, explicada anteriorment. Per la seqüenciació per Sanger 

s’utilitza el Nanodrop. 

 

A l’hora de fer la seqüenciació s’utilitzava únicament el mètode Sanger el qual avui en 

dia s’utilitza per a la validació de resultats o per quan no hi ha suficients mostres per 

completar les llibreries de la seqüenciació de NGS. Aquestes tècniques, explicades 

anteriorment, tenen moltes diferències. La NGS permet la seqüenciació de molts gens 

i exomes al mateix temps. En canvi, el Sanger només permet la seqüenciació d’un sol 

gen, fent així que la NGS sigui un mètode més ràpid i econòmic que el Sanger. Per 

exemple, diagnosticar Von Willebrand mitjançant el mètode Sanger pot costar 

aproximadament 1000€, en canvi, amb la NGS, aquest preu baixaria fins als 50 o 70 

€. El mètode Sanger ha patit alguns canvis que fan que actualment sigui més ràpid. 

Per exemple, al procés de purificació abans feien ús de l’ExoSAP-IT normal que 

trigava 30 minuts, en canvi, ara utilitzen l’ExoSAP-IT express que redueix el temps en 

5 minuts. Pel que fa a la seqüenciació capil·lar, fa deu anys només tenien 4 capil·lars 

i ara en tenen 16. 

 

Els resultats de la seqüenciació han de ser interpretats a partir d’una anàlisi 

bioinformàtic. Tant fa deu anys com actualment el programa que s’utilitza és el 

SeqScape per tal d’analitzar les possibles mutacions del DNA seqüenciat per Sanger. 

Però ara, amb la incorporació de la NGS, també s’utilitzen altres programes per 

identificar i classificar ràpidament variants de la seqüència del DNA, com el Variant 

Studio (VS). 

 

Finalment, tant fa deu anys com ara, abans d’enviar els resultats, aquests es 

comproven. Fa deu anys es feia a partir d’una nova PCR i actualment, es valida la 

mutació localitzada per NGS pel mètode Sanger. 

 

Hem recollit tots els canvis esmentats en una infografia. 
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8. Discussió dels resultats i conclusions 

El diagnòstic molecular de les coagulopaties congènites ha anat evolucionant amb el 

pas del temps. Primerament, se seqüenciaven els exons de les poques malalties 

congènites que es coneixien. Després de conèixer tots els gens relacionats amb totes 

les malalties del sagnat, es van començar a seqüenciar panells de gens (desenes o 

centenars de gens que es seqüencien a la vegada). 

Fins que, a finals de l’última dècada, es van seqüenciar exomes (regió codificant del 

DNA) gràcies a l’aparició de la seqüenciació massiva (NGS). El pròxim pas apunta a 

la seqüenciació de tot el genoma com a rutina. 

 

Durant el nostre treball hem vist com la tecnologia ha donat pas a tècniques més 

econòmiques i amb més volum de resultats en poc temps. Parlem de la seqüenciació 

massiva (NGS), una tècnica que trenca amb la seqüenciació tradicional. Aquesta 

tècnica, a part dels beneficis esmentats anteriorment, ofereix la possibilitat d’analitzar 

els al·lels dels pacients de forma independent. En canvi, a la seqüenciació per Sanger, 

no hi ha la possibilitat de saber quin dels dos al·lels presenta la mutació.  

Abans de començar el nostre treball, pensàvem que el mètode Sanger quedaria 

obsolet després del descobriment de la NGS. Però fent el treball, ens vam adonar 

que, de moment, era necessari dur a terme els dos procediments per obtenir un 

diagnòstic més fiable. No sabem amb certesa si la NGS millorarà fins al punt en el 

qual acabi substituint el mètode Sanger, però sabem que de moment és necessari i 

se seguirà utilitzant per diagnosticar qualsevol coagulopatia congènita.  

 

Analitzant l’evolució de les tècniques, hem vist com molts dels processos s’han 

automatitzat. Juntament amb l’opinió d’experts que han viscut aquest canvi, hem 

arribat a la conclusió que l’automatització de les tècniques no és un fet ni bo ni dolent, 

sinó una necessitat. D’aquesta manera, deixem els processos tècnics a les màquines 

i l’anàlisi i la interpretació dels resultats als científics. També es podria arribar a 

conèixer com un pacient metabolitza un fàrmac en concret. Tot i que, així com està 

evolucionant l’anàlisi del Big Data, també pugui evolucionar l’anàlisi dels resultats en 

el camp de la bioinformàtica aplicat al diagnòstic. L’ordinador podria arribar a tenir la 

capacitat de reunir els resultats, comparar-los amb altres casos i com a conseqüència, 
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donar un diagnòstic molt precís. Fent així que els científics tinguin més temps per 

dedicar a la part de recerca.  

 

Des del Projecte Genoma Humà, la ciència ja anava orientada en l’objectiu d’arribar 

a conèixer el genoma de totes les persones. Imaginar un món en el qual just després 

de néixer ens seqüencien tot el genoma pot ser estrany, però no impossible. 

Actualment, The National Health Service d’Anglaterra ha llançat un programa de Big-

data que consisteix en fer, de manera rutinària, la seqüenciació de genomes de 

persones que pateixen càncers i altres malalties rares, com seria l’hemofília i la 

malaltia de Von Willebrand. Un diagnòstic tan primerenc podria salvar vides. El 

problema és que, actualment, es coneix molt poc del genoma. Encara no sabem quin 

efecte sobre una malaltia poden tenir cadascuna de les alteracions que es poden 

donar en un gen. Per saber això es necessita una gran quantitat de bases de dades i 

amb l’anàlisi del Big Data, s’obren les portes d’aquest coneixement. Si s’analitzen 

totes les variacions genètiques de tots els genomes, es podria arribar a conèixer 

exactament quina mutació provoca el rebuig a certs tractaments i solucionar aquest 

problema. Gràcies a això, els investigadors podrien ser capaços d’identificar la 

mutació concreta i relacionar aquesta mutació amb un tractament específic. Ens 

podria donar informació de quin tractament és més eficaç segons els diferents perfils 

genòmics. 

 

Avui en dia, els afectats d’hemofília o Von Willebrand, gràcies al tractament tenen una 

bona qualitat de vida. Però en un 30% dels casos, els afectats rebutgen el tractament 

creant anticossos en contra del factor introduït i això provoca complicacions 

importants. Sí que existeixen altres alternatives però no deixa de ser un dels 

problemes més importants de les coagulopaties congènites. Que aquestes malalties 

siguin un problema limitat a l’Europa Occidental només és una part de la realitat. En 

països del tercer món, els afectats de coagulopaties congènites moren sense saber 

quin és el seu diagnòstic i no només això, mai reben un tractament.  

 

Finalment, volem esmentar que vam ser capaces d’assolir els objectius tant 

procedimentals com conceptuals que ens havíem marcat: hem seguit els diferents 

protocols que es realitzen al laboratori pel diagnòstic molecular de coagulopaties 

congènites, hem parlat amb metges per obtenir una bona perspectiva d’aquestes 



 

69 

malalties i, finalment, hem recollit la informació en forma d’infografia amb l’afany de 

divulgar els coneixements adquirits. 

 

9. Agraïments 

En primer lloc, volem agrair a la nostra tutora la seva entrega i ajuda que ens ha 

proporcionat. Tot i que ha estat de baixa perquè ha tingut un fill, hem sentit el seu 

compromís i suport. A més, sense ella no hauríem pogut endinsar-nos tant en les 

coagulopaties congènites.  

En segon lloc, donem les gràcies al departament de coagulopaties congènites de 

Banc de Sang i Teixits per haver-nos donat l’oportunitat de veure com treballen i per 

haver-nos fet sentir com una part més de l’equip. Ens van ajudar en tot moment i ens 

van donar una visió més professional del nostre treball. Vam sortir d’allà carregades 

de consells i motivació.  

També agrair a Rafael Parra, l’hematòleg de l’Hospital del Vall d’Hebron, la seva 

col·laboració en la part clínica del nostre treball. Gràcies a ell, vam posar en context 

tot el que havíem fet fins ara.  

Finalment, però no menys important, agraïm a les nostres famílies haver estat sempre 

presents i haver-nos recolzat en tots els passos del treball.  

 

Per acabar, volem donar les gràcies al Treball de Recerca perquè ens ha donat 

moments molt feliços i altres d’estrès, però juntes hem sabut fer front a aquests 

moments. Abans de fer el treball, sabíem que treballàvem bé juntes i en acabar-lo 

hem reforçat aquesta idea, ja que hem format molt bon equip recolzant-nos sempre.  
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Recomprovació per Sanger: 

http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/met/secuenciacion_acidos_nucleicos.pdf 
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Figura 2: Esquema hemostàsia 

− Producció pròpia 

Figura 3: Endoteli i subendoteli 

− http://facstaff.gpc.edu/~jaliff/vein1.gif  

Figura 4: Fisiologia de la plaqueta 

− Producció pròpia 

Figura 5: Hemostàsia primària 

− http://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2014/cmas142c.pdf 

Figura 6: Obtenció de la fibrina 

− Producció pròpia 

Figura 7: Vies d’obtenció de la fibrina 

− Producció pròpia 
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Figura 8: Cascada de la coagulació 

− https://www.slideshare.net/JuanLeoRM/cascada-de-coagulacin-75032884 

Figura 9: Estructura del FVIII 

− https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/127307/TFGC.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 

Figura 10: Cromosoma on es troba el gen F8 

− https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Chromosome_X
_Xq28.png/220px-Chromosome_X_Xq28.png 

Figura 11: Estructura del gen F8 

− https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Protein_F8_PDB
_1d7p.png/220px-Protein_F8_PDB_1d7p.png 

Figura 12: Dominis proteics del factor IX 

− https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Factor_IX.png/40

0px-Factor_IX.png 

Figura 13: Estructura del FIX 

− https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/PDB_1pfx_EBI.jpg 

Figura 14: Gen F9 

− https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/127307/TFGC.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

Figura 16: Gen del VWF 

− http://www.hemobase.com/vwf/VWF/files/stacks_image_203.jpg 

Figura 17: Dominis proteics del factor VWF 

− http://www.hemobase.com/vwf/VWF/files/stacks_image_203.jpg 

Figura 18: Mutació del cromosoma 12 i 22 del gen VWF 

− https://www.tesisenred.net/handle/10803/21622  

Figura 19: Polimorfisme de nucleòtid simple 

− http://cahartmanfiction.com/wp-content/uploads/2016/10/snp.png 

Figura 20: Patró d’herència de l’hemofília 

− https://portal.alemana.cl/wps/wcm/connect/Internet/Home/blog-de-

noticias/Ano+2012/09/Todo+sobre+la+hemofilia 

Figura 21: Patró d’herència autosòmica dominant del Von Willebrand 
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Figura 25: Actuació del factor VIII 
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Figura 38: Resultats de la NGS 

− Producció pròpia 

Figura 39: Disseny d’oligonucleòtids 

− https://ka-perseus 
images.s3.amazonaws.com/4297803525990ea6565d679b7afc0636f9295ffd.p
ng 
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Figura 41: Termociclador per la PCR per dins 
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Figura 42: Preparació de la mix de la PCR 
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Figura 43: Fase 1 de la PCR (iniciació) 
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Figura 44: Fase 2 de la PCR (desnaturalització, alineament i elongació) 
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Figura 45: Fase 3 de la PCR (elongació final i conservació) 
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Figura 46: Esquema del procés de la PCR 

− https://ka-perseus-
images.s3.amazonaws.com/5c1c360666bc493e54f1c6b1a783c8e419816bd1.
png 
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Figura 48: Preparació de les cubetes per l’electroforesi en gel d’agarosa 
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Figura 49: Introducció de les mostres de PCR als pouets del gel 
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Figura 50: Representació gràfica de les cubetes 
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Figura 52: Resultats de la PCR 
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Figura 53: Observació dels resultats de la PCR 
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Figura 54: Preparació de la purificació 
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Figura 55: Termociclador amb el programa de purificació  
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Figura 56: Nucleòtid didesoxi i nucleòtid desoxi 
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gure_17_03_01.jpg 

Figura 57: Representació gràfica del sobrenadant i del precipitat 
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Figura 58: Procés de seqüenciació per Sanger 

− https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanger-sequencing.svg 

Figura 59: Seqüenciador Sanger per dins 
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Figura 60: Resultats obtinguts amb la seqüenciació per mètode Sanger 
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Taules: 

Taula 1: Classificació de l’hemofília segons el percentatge de factor a la sang. 
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Taula 2: Genotips i fenotips dels familiars 
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Taula 3: Quadre de Punnet 
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Taula 4: Primers utilitzats a les reaccions de PCR 
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