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RESUM																																																																																																																																	L	

En	 aquest	 treball	 s’estudia	 l’expressió	 del	 CYP6AE14	 (un	 dels	 gens	 del	 citocrom	 P-450	
monooxigenasa)	 en	 insectes.	 Per	 dur	 a	 terme	 aquest	 estudi,	 s’han	 utilitzat		 larves	 del	
darrer	 estadi	 (L6)	 d’Helicoverpa	 armigera,	 una	 de	 les	 plagues	 del	 blat	 de	 moro,	
alimentades	amb	una	dieta	de	blat	de	moro	convencional	(no	Bt)	i	transgènic	(Bt),	durant	
1	i	3	dies.	L’objectiu	és	determinar	si	la	dieta	i	el	període	d’alimentació	a	la	que	han	estat	
sotmeses	les	larves	afecta	a	l’expressió	d’aquest	gen.	Per	determinar	l’expressió	del	gen,	
s’ha	 realitzat	 l’extracció	 i	 quantificació	 de	 l’RNA	 dels	 tubs	 digestius	 de	 les	 larves,	 s’ha	
obtingut	el	DNA	complementari,	s’ha	amplificat	el	gen	CYP6AE14	per	PCR	i	 finalment	se	
n’ha	 determinat	 l’expressió	 amb	 una	 PCR	 quantitativa.	 Els	 resultats	 obtinguts	mostren	
que	 les	 larves	 alimentades	 amb	 una	 dieta	 no	 Bt	 durant	 1	 dia,	 presenten	 l’expressió	
relativa	 del	 gen	més	 alta.	 Aquesta	 expressió	 es	 redueix	 dràsticament		 als	 3	 dies	 de	 ser	
alimentades	amb	el	mateix	tipus	de	dieta.	Els	resultats	també	indiquen	que	l’efecte	de	la	
toxina	 present	 a	 les	 plantes	 Bt	 inhibeix	 l’expressió	 del	 gen	 CYP6AE14,	 amb	 1	 dia	
d'alimentació,	amb	una	escala	molt	similar	als	3	dies	d’alimentació	amb	el	blat	de	moro	
no	Bt.	Malgrat	que	 l’expressió	 	amb	3	dies	amb	dieta	Bt	és	més	gran	que	amb	1	dia,	 la	
inhibició	també	es	manifesta	respecte	a	la	dieta	no	Bt.	

 

ABSTRACT																																																																																																																															K	

In	 this	essay,	 I	have	studied	the	expression	of	 the	CYP6AE14	(one	of	 the	cytochrome	P-
450	monooxigenase	genes)	on	insects.	Last	instar	larvae	(L6)	of	H.	armigera,	pest	of	maize	
crops,	fed	1	and	3	days	on	a	Bt	and	non-Bt	maize	leaves	diet,	have	been	used	in	order	to	
perform	this	study.	The	aim	of	this	study	is	to	ascertain	if	the	diet	and	the	feeding	period	
affects	to	the	expression	of	the	CYP6AE14	gene.	To	determine	the	gene	expression,	RNA	
of	the	midgut	of	the	larvae	has	been	removed	and	quantified,	cDNA	has	been	obtained,	
CYP6AE14	gene	has	been	amplified	by	PCR	and	defined	the	relative	expression	with	a	real	
time	PCR.	The	results	show	that	the	larvae	fed	with	a	non-Bt	diet	during	a	day	have	the	
highest	relative	expression.	However,	this	expression	is	reduced	dramatically	when	these	
larvae	were	fed	during	3	days	with	the	same	diet.	The	results	also	show	that	the	effect	of	
the	Bt	 toxin	 in	 1	day	 inhibits	 the	 expression	of	 the	CYP6AE14	 gene,	 very	 similar	 to	 the	
expression	with	 a	 3	 day-non-Bt	 diet.	Despite	 the	 fact	 that	 the	 expression	of	 the	 larvae	
with	a	3-day-Bt	is	higher	than	in	1	day,	the	inhibition	is	also	demonstrated	in	relation	to	
the	non-Bt	diet.			
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INTRODUCCIÓ	

Tot	i	que	quan	el	curs	passat	em	vaig	plantejar	el	tema	sobre	el	qual	realitzar	el	treball	de	

recerca	 no	 tenia	 una	 idea	molt	 clara	 de	 què	 tractaria,	 sabia	 que	 volia	 dur	 a	 terme	 un	

projecte	 relacionat	 amb	 l’àmbit	 de	 la	 biologia	 aplicada.	 A	 principis	 de	 primer	 de	

Batxillerat,	durant	la	meva	tasca	de	cerca	d’informació	per	a	un	treball	sobre	l’estructura	

química	 d’algunes	 drogues,	 vaig	 trobar-me	 amb	 un	 article	 que	 tractava	 de	 l’activitat	

metabòlica	del	 citocrom	P-450	en	drogues	 i	 en	més	del	 60%	dels	 fàrmacs	utilitzats	per	

l’home	avui	en	dia.	

L’article	 va	 despertar	 la	 meva	 curiositat	 sobre	 aquest	 grup	 d’enzims,	 així	 que	 em	 vaig	

posar	 a	 investigar	 sobre	 el	 tema,	 descobrint	 que	 aquests	 formaven	 part	 de	 milers	

d’investigacions	 científiques	 del	 moment	 i	 que	 era	 una	 qüestió	 de	 molt	 interès	 en	 la	

comunitat	científica.	Un	cop	observada	la	gran	importància	dels	citocroms	P-450	no	sols	

en	 mamífers,	 sinó	 en	 tot	 tipus	 d’organismes,	 vaig	 decidir	 que	 aquests	 serien	 el	 tema	

principal	del	meu	treball	de	recerca.	

Donat	que	el	meu	projecte	s’havia	de	basar	en	una	part	experimental,	em	vaig	posar	en	

contacte	amb	la	Dra.	Pilar	Muñoz	i	 la	Dra.	Carmen	López	del	Departament	de	Producció	

Vegetal	 i	Ciència	Forestal	de	 la	UdL,	cotutores	d’aquest	 treball,	especialistes	 i	membres	

d’un	 grup	 de	 recerca	 de	 l’Escola	 Tècnica	 Superior	 d’Enginyeria	 Agrària	 (ETSEA)	 que	

d’entre	altres,	s’encarrega	de	l’estudi	de	l’expressió	del	citocrom	P-450	en	insectes.	Vaig	

pensar	que	era	una	gran	oportunitat	per	a	poder	conèixer	 les	 tècniques	més	emprades	

avui	en	dia	en	el	camp	de	la	biotecnologia.	Així	que	em	vaig	tornar	a	posar	amb	contacte	

amb	les	cotutores,	per	tal	de	planificar	tota	la	part	experimental	i	començar	a	dur	a	terme	

el	treball.		

Per	 fer-ho,	vaig	 tenir	 l’oportunitat	de	realitzar	 les	pràctiques	a	 l’Escola	Tècnica	Superior	

d’Enginyeria	Agrària	(ETSEA)	de	Lleida,	en	les	quals	vaig	poder	experimentar,	en	primera	

persona,	la	diferent	expressió	del		gen	CYP6AE14	en	insectes	alimentats	amb	una	planta	

transgènica	 d’una	 convencional	 i	 poder	 conèixer	 i	 participar	 en	 totes	 les	 tècniques	

utilitzades	en	l’àmbit	de	la	biotecnologia	en	aquest	tipus	d’estudis.	
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Els	objectius	principals	i	fils	conductors	d’aquest	treball	són	per	tant:	

• Donar	a	conèixer	què	és	el	citocrom	P-450	 i	quina	és	 la	seva	 funció	metabòlica,	així	

com	la	seva	importància	en	humans	i	en	insectes.	

• Comprovar	 experimentalment	 si	 l’expressió	 del	 CYP6AE14	 varia	 en	 un	mateix	 tipus	

d’insectes	alimentats	amb	una	dieta	diferent	i	durant	un	diferent	període	de	temps.	

• Donar	a	conèixer	 les	principals	 tècniques	utilitzades	al	 laboratori	per	dur	a	 terme	 la	

part	experimental	del	treball.	

El	treball	està	dividit	en	dues	parts;	una	part	teòrica	i	una	part	experimental.		

En	la	part	teòrica	s’exposen	diferents	conceptes	per	tal	de	poder	comprendre	el	treball,	

així	com	la	 informació	genètica,	 l’expressió	dels	gens	 i	 la	regulació	d’aquesta.	Tot	seguit	

d’aquests	 conceptes	 previs,	 s’explica	 què	 és	 el	 citocrom	 P-450,	 la	 història	 i	 la	 funció	

metabòlica	i	enzimàtica	d’aquest,	continuant	amb		la	regulació	de	la	seva	expressió	gènica	

i	la	importància	d’aquest	grup	d’enzims	tant	en	humans	com	en	insectes.	

En	 la	 part	 experimental,	 es	 pretén	 donar	 a	 conèixer	 els	 diferents	 materials	 i	 mètodes	

realitzats	 en	 la	 pràctica,	 per	 tal	 de	 poder	 arribar	 als	 resultats	 que	 ens	 portaran	 a	

qüestionar	la	hipòtesi	prèviament	formulada.	
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1 	LA	INFORMACIÓ	GENÈTICA	

Les	cèl·lules	són	capaces	de	mantenir	la	seva	organització	i	les	seves	funcions	gràcies	a	la	

informació	genètica.	Aquesta	està	continguda	a	la	seqüència	de	nucleòtids	del	seu	DNA,	

de	 la	 mateixa	 manera	 que	 la	 informació	 continguda	 en	 un	 llibre	 ve	 donada	 per	 la	

successió	 de	 les	 lletres	 que	 componen	 les	 paraules.	 Aquestes	 instruccions	 són	

emmagatzemades	a	l’interior	de	cada	cèl·lula,	en	els	seus	gens.	

La	vida	depèn	de	la	habilitat	de	les	cèl·lules	per	a	emmagatzemar,	recuperar	i	traduir	les	

instruccions	 genètiques	 necessàries	 per	 donar	 a	 lloc	 i	mantenir	 un	 organisme.	 Aquesta	

informació	 hereditària	 és	 transmesa	 d’una	 cèl·lula	 mare	 fins	 a	 les	 seves	 respectives	

cèl·lules	 filles	 en	 la	 divisió	 cel·lular,	 així	 com	 de	 generació	 en	 generació	 en	 organismes	

multicel·lulars	a	través	de	les	cèl·lules	reproductores.		

1.1 Què	és	el	DNA?		

El	 DNA	 (Àcid	 Desoxiribonucleic)	 és	 el	material	 hereditari	 de	 totes	 les	 cèl·lules.	 Gairebé	

totes	les	cèl·lules	d’un	mateix	organisme	contenen	el	mateix	DNA.	La	major	part	del	DNA	

es	 troba	 en	 el	 nucli	 de	 la	 cèl·lula,	 és	 l’anomenat	DNA	 nuclear,	 però	 una	 petita	 part	 es	

troba	 localitzat	 en	 els	 mitocondris,	 el	 DNA	 mitocondrial	 o	 mtDNA	 i	 aquest,	 prové	

exclusivament	dels	mitocondris	de	l’òvul	de	la	mare.	

El	 DNA	 està	 format	 per	 dos	 llargues	 cadenes	 de	 polímers	 de	 nucleòtids,	 és	 a	 dir,	 de	

polinucleòtids.		

Un	nucleòtid	és	 la	unió	d’una	base	nitrogenada	(en	el	DNA:	Adenina,	Guanina,	Timina	o	

Citosina)	amb	un	grup	fosfat	i	una	pentosa	(en	el	DNA	una	desoxiribosa).		

Figura	1.	Estructura	d’un	nucleòtid.	

BASE	
NITROGENADA	

GRUP	FOSFAT	

PENTOSA	
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La	 formació	 d’un	 nucleòtid	 constitueix	 la	 primera	 estructura	 del	 DNA.	 Parlarem	 de	 la	

segona	estructura	del	DNA	quan	es	van	unint	diferents	nucleòtids	 formant	un	 filament.	

Aquesta	seqüència	de	nucleòtids	és	 la	que	codifica	 la	 informació	genètica	de	el	DNA.	La	

tercera	forma	que	adopta	el	DNA	és	el	resultat	de	la	unió	de	les	bases	nitrogenades	dels	

nucleòtids	mitjançant	ponts	d’hidrogen,	els	quals	es	troben	en	2	cadenes	antiparal·leles	i	

complementàries	degut	a	 la	complementarietat	de	bases.	Les	bases	estan	emparellades	

les	unes	amb	les	altres	de	la	següent	forma:	l’Adenina	(A)	amb	la	Timina	(T)	i	la	Guanina	

(G)	amb	 la	Citosina	 (C)	donant	a	 lloc	als	parells	de	bases.	Aquesta	unió	entre	 les	bases,	

produeix	 que	 el	 DNA	 adopti	 una	 estructura	 de	 doble	 hèlix,	 la	 qual	 constitueix	 el	 quart	

nivell	d’organització	del	DNA.		

L’ordenació	o	seqüència	de	 les	bases	determina	 la	 informació	genètica	dels	éssers,	és	a	

dir,	totes	les	característiques	i	el	funcionament	de	l’individu.	EL	DNA	humà	està	format	al	

voltant	 de	 3	 milions	 de	 bases	 i	 més	 del	 99%	 d’aquestes	 són	 les	 mateixes	 en	 tots	 els	

humans.	

Figura	2.	Representació	dels	diferents	
nivells	d’organització	del	DNA.	
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Una	característica	molt	important	del	DNA	és	que	té	la	capacitat	de	replicar-se,	és	a	dir,	

realitzar	nombroses	còpies	d’ell	mateix.	Cada	filament	de	DNA	en	la	doble	hèlix,	serveix	

com	a	patró	per	a	duplicar	 la	seqüència	de	bases.	Això	és	molt	 important	a	 l’hora	de	 la	

divisió	 cel·lular,	 ja	 que	 cada	 nova	 cèl·lula	 ha	 de	 tenir	 una	 còpia	 exacta	 del	 DNA	 de	 la	

cèl·lula	mare.	

Al	nucli	cel·lular	trobem	uns	orgànuls	amb	forma	de	bastonet	allargat	i	filamentós	format	

per	DNA,	aquests	reben	el	nom	de	cromosomes.	Els	cromosomes	contenen	els	materials	

portadors	 de	 l’herència	 biològica.	 Quan	 apareixen	 tenen	 la	 forma	 de	 dos	 corpuscles	

cilíndrics	 amb	 un	 estrenyiment	 anomenat	 centròmer	 que	 els	 divideix	 en	 dos	 braços.	

Només	poden	veure's	clarament	durant	els	processos	de	divisió	cel·lular,	 ja	que	si	no	el	

material	es	troba	dispers	i	granulat	formant	la	cromatina.	

La	funció	més	important	dels	cromosomes	és	la	de	contenir	els	gens,	 la	unitat	funcional	

d’herència.		

1.2 	Els	gens		

Es	 coneix	 com	 a	 gen	 a	 la	 cadena	 d’àcid	 desoxiribonucleic	 (DNA)	 que	 constitueix	 la	

unitat	 funcional	 i	 física	 que	 s’encarrega	 de	 emmagatzemar	 i	 transmetre	 els	 trets	

hereditaris	d’un	organisme	als	seus	descendents.	

Un	 gen,	 és	 usualment	definit	 com	el	 segment	de	DNA	que	 conté	 les	 instruccions	per	 a	

crear	una	proteïna	en	particular	o,	en	alguns	casos,	un	conjunt	de	nombroses	proteïnes	

relacionades	entre	si.		

	

	

	

	

	
Figura	3:	Representació	d’un	gen.	



	 	 PART	TEÒRICA	

	

	 7	

Encara	que	aquesta	definició	serveixi	per	a	la	majoria	dels	gens,	alguns	gens	controlen	la	

producció	 d’una	 molècula	 d’RNA,	 enlloc	 d’una	 proteïna,	 com	 a	 producte	 final.	 De	 la	

mateixa	manera	que	 les	proteïnes,	aquestes	molècules	d’RNA	duen	a	 terme	un	conjunt	

de	funcions	estructurals	i	catalítiques	diverses	en	l’interior	de	la	cèl·lula.	

Existeix	 una	 correlació	 entre	 la	 complexitat	 d’un	 organisme	 i	 el	 nombre	 de	 gens	 que	

aquest	conté	en	el	 seu	genoma.	Per	exemple,	en	un	simple	bacteri,	el	nombre	de	gens	

d’aquest	es	troba	en	un	rang	de	menys	de	500,	mentre	que	en	humans	aquest	rang	arriba	

fins	a	25.000	gens.	

Un	gen,	estructuralment	està	format	per	diferents	components:	

•  Exons:	 Són	 les	 parts	 del	 gen	 que	 codifiquen	 aminoàcids	 i,	 col·lectivament,	

determinen	la	seqüència	d’aminoàcids	en	la	proteïna	resultant.	

•  Introns:	 Són	 les	 parts	 del	 gen	 que	 no	 codifiquen	 als	 aminoàcids,	 així	 doncs,	 són	

eliminats	de	la	molècula	de	mRNA	abans	de	que	es	produeixi	la	traducció,	es	a	dir	el	

pas	de	mRNA	a	proteïna,	mitjançant	un	procés	anomenat	“splicing”	.		

•  Sequències	reguladores:	

! Promotor:	Indica	l’inici	de	la	transcripció	(pas	de	DNA	a	RNA)	mitjançant	l’enzim	

RNA	polimerasa	II,	catalitzador	la	síntesi	de	el	RNA.	

! Enhancers:	 També	anomenades	 regions	 amplificadores	o	 silenciadores,	 segons	

quin	 sigui	 el	 seu	 efecte	 sobre	 a	 transcripció.	 Aquestes	 regions	 determinen	 el	

grau	en	el	qual	s’expressa	el	gen.	

Figura	4:	Estructura	d’un	gen	
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2 COM	LLEGEIXEN	EL	GENOMA	LES	CÈL·LULES?:	DE	DNA	A	PROTEÏNA	

En	el	genoma,	el	DNA	no	controla	la	síntesi	de	proteïnes	per	ell	mateix,	sinó	que	utilitza	

l’RNA	com	a	intermediari.		

Quan	 la	 cèl·lula	 necessita	 una	 proteïna	 en	 particular,	 la	 seqüència	 de	 nucleòtids	 de	 la	

corresponent	 porció	 de	 la	 immensa	 i	 llarga	 molècula	 de	 DNA	 d’un	 cromosoma,	 és	

primerament,	copiada	a	RNA	mitjançant	un	procés	anomenat	transcripció.	Són	aquestes	

còpies	de	RNA	de	segments	de	DNA	les	que	són	utilitzades	com	a	model	per	a	dirigir	 la	

síntesi	de	proteïnes,	aquest	procés	s’anomena	traducció.	

El	 flux	 de	 la	 informació	 genètica	 en	 cèl·lules	 és,	 per	 tant,	 de	 DNA	 a	 RNA	 i	 d’RNA	 a	

proteïna.	 Totes	 les	 cèl·lules,	 des	 dels	 bacteris	 fins	 als	 humans,	 expressen	 la	 seva	

informació	genètica	seguint	aquest	procés,	un	principi	tan	fonamental	que	és	denominat	

el	dogma	central	de	la	biologia	molecular.		

	

	

Malgrat	 això,	 existeixen	 variacions	 importants	 en	 la	 manera	 en	 la	 que	 la	 informació	

circula	de	DNA	a	proteïna.	

D’entre	totes,	destaca	la	que	descriu	que	la	transcripció	d’RNA	en	cèl·lules	eucariotes	està	

sotmesa	a	una	sèrie	de	processos	en	el	nucli	de	la	cèl·lula,	incloent	un	procés	anomenat	

Figura	5:	Representació	de	la		via	que	segueix	la	informació	
continguda	en	el	DNA	per	arribar	a		proteïna.	
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splicing	de	l’RNA,	el	qual	es	produeix	abans	de	que	surti	del	nucli	i	sigui	traduït	a	proteïna.	

Aquests	processos	poden	canviar	críticament	el	“significat”	d’una	molècula	d’RNA	i	són,	

per	tant,	crucials	per	comprendre	com	les	cèl·lules	eucariotes	llegeixen	els	seus	genomes.	

La	 transcripció	 i	 la	 traducció	 són	 els	 mecanismes	 pels	 quals	 la	 cèl·lula	 pot	 llegir,	 o	

expressar	 les	 instruccions	 genètiques	 dels	 seus	 gens.	 Ja	 que	moltes	 còpies	 d’un	mateix	

RNA	poden	ser	produïdes	per	un	mateix	gen,	i	cada	molècula	d’RNA	pot	dirigir	la	síntesi	

de	 diverses	 proteïnes	 idèntiques,	 les	 cèl·lules	 poden	 sintetitzar	 ràpidament	 una	 gran	

quantitat	de	proteïnes	quan	és	necessari.	Però	cada	gen	també	pot	ser	transcrit	i	traduït	

amb	diferent	eficàcia,	permetent	a	la	cèl·lula	produir	grans	quantitats	d’algunes	proteïnes	

i	 una	 menor	 quantitat	 d’altres.	 A	 més,	 a	 més,	 una	 cèl·lula	 pot	 canviar	 (o	 regular)	 la	

expressió	de	tots	i	cadascun	dels	seus	gens,	depenent	de	les	necessitats	que	es	presentin	

en	aquell	moment	(més	comunament,	controlant	la	producció	d’RNA).	

			

	

	

	

	 	

Figura	6:	Representació	de	com	els	gens	poden	ser	expressats	amb	diferent	
eficàcia.	En	aquest	exemple,	el	gen	A	és	transcrit	i	traduït	molt	més	eficaçment	
que	el	gen	B.	
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2.1 	L’àcid	ribonucleic	

EL	RNA	està	constituït	per	la	unió	de	nucleòtids	units	mitjançant	un	enllaç	fosfodièster	en	

sentit	 5’-3’.	Aquest	nucleòtids,	 estan	 formats	per	una	 ribosa,	 un	 grup	 fosfat	 i	 una	base	

nitrogenada	(pot	ser	Adenina,	Guanina,	Citosina	o	Uracil).	

A	 diferència	 de	 el	 DNA,	 l’RNA	 és	 monocatenari	 (a	 excepció	 d’alguns	 virus,	 que	 són	

bicatenaris)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Hi	ha	diferents	tipus	d’RNA:	

• RNA	NUCLEOLAR	(RNAn)	

Està	constituït	a	una	regió	del	nucli	anomenada	nuclèol	a	partir	d’un	segment	de	DNA	

anomenat	 regió	 organitzadora	 nucleolar.	 La	 seva	 funció	 constitueix	 en	 fer	 de	

precursor	dels	diferents	tipus	de	DNA.		

	

	

	

	

	

	
Figura	7.	Nucli	d’una	cèl·lula	eucariota,	en	la	que	
es	pot	observar	el	nuclèol	(esquerra).	

RNA	

RNAt	

RNAm	

RNAn	

RNAr	
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• RNA	MISSATGER	(RNAm)	

És	un	RNA	lineal	que	conté	informació	copiada	del	DNA	per	sintetitzar	una	proteïna.	

Aquest	RNA	es	 forma	al	 nucli	 cel·lular	 a	partir	 d’un	preRNA	 o	 transcrit	 primari,	 que	

conté	exons	i	introns,	els	quals	seran	eliminats	en	el	procés	de	maduració.	En	l’extrem	

5’	conté	una	guanosina	trifosfat	invertida	i	metilada	en	el	nitrogen,	aquesta	molècula	

rep	el	nom	de	caputxa,	la	qual	té	la	funció	de	bloquejar	els	enzims	exonucleases	que	

poden	destruir	el	preRNA	i	constitueix	la	senyal	per	començar	la	síntesi	de	proteïnes.	

En	 l’extrem	 3’	 trobem	 la	 cua	 de	 poli-A,	 formada	 per	 una	 seqüència	 repetida	 de	

nucleòtids	d’adenina;	té	una	funció	estabilitzadora	davant	dels	enzims	exonucleases.	

	

	

	

	

	

	

	

• RNA	DE	TRANSFERÈNCIA	(RNAt)	

L’RNA	de	transferència,	també	anomenat	RNA	

soluble,	 es	 un	 RNA	 no	 lineal.	 En	 aquest,	 es	

poden	 observar	 trams	 de	 doble	 hèlix	

intracatenaria	 ,	 és	 a	 dir,	 entre	 les	 bases	 que	

són	 complementàries	 dins	 la	mateixa	 cadena.	

Degut	a	aquesta	complementarietat	de	bases,	

es	 produeix	 un	 plegament	 que	 fa	 que	 la	 seva	

estructura	es	mantingui.	

La	 funció	 de	 l’RNA	 de	 transferència	 és	

transportar	 un	 aminoàcid	 determinat	 al	

ribosoma	 per	 tal	 de	 possibilitar	 la	 síntesi	 de	

proteïnes.	

Figura	8.	RNA	missatger		

Figura	9.	RNA	de	transferència	
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• RNA	RIBOSÒMIC	(RNAr)	

És	 l’RNA	 que	 constitueix	 els	 ribosomes.	 Els	 ribosomes	 són	 les	 estructures	 cel·lulars	

que	llegeixen	l’RNAm	i	empalmen	els	aminoàcids	aportats	per	l’RNA	de	transferència	

per	a	donar	a	lloc	a	les	proteïnes.	

	L’RNA	realitza	les	següents	funcions:	

• Transmissió	de	 la	 informació	 genètica	des	del	DNA	 fins	 als	 ribosomes.	 El	 pas	de	

DNA	a	RNA	es	coneix	amb	el	nom	de	transcripció	i	està	catalitzat	pels	enzims	RNA	

polimerases.	

• Duu	a	terme	la	traducció,	és	a	dir,	la	transformació	la	seqüència	de	nucleòtids	de	

l’RNAm	en	una	 seqüència	d’aminoàcids	que	donaran	a	 lloc	 a	una	proteïna.	 Serà	

necessària	la	intervenció	de	l’RNAm,	RNAr	i	RNAt.	

• Emmagatzematge	 de	 la	 informació	 genètica	 en	 alguns	 virus	 que	 no	 tenen	 DNA	

(com	els	virus	de	la	grip).	

2.2 L’expressió	gènica	

Els	gens	codifiquen	proteïnes	i	aquestes,	determinen	les	funcions	de	la	cèl·lula.	Així	doncs,	

els	milers	de	gens	expressats	en	una	cèl·lula	determinen	el	que	pot	fer	la	cèl·lula.	A	més,	

cada	 pas	 en	 la	 transmissió	 d’informació	 des	 del	 DNA	 fins	 a	 l’RNA	 i	 d’aquest	 fins	 a	 les	

proteïnes,	 proporciona	 a	 la	 cèl·lula	 un	 control	 per	 a	 autoregular-se	 les	 seves	 funcions	

modificant	la	quantitat	i	el	tipus	de	proteïnes	que	es	produeixen.	

	

	

Figura	10.	Pas	de	DNA		a	proteïna.	



	 	 PART	TEÒRICA	

	

	 13	

Figura	11.	Separació	de	les	cadenes	que	formen	el	DNA.	

En	 qualsevol	 moment	 donat,	 la	 quantitat	 d’una	 proteïna	 en	 particular	 en	 la	 cèl·lula	

reflecteix	 l’equilibri	 entre	 la	 síntesi	 d’aquella	 proteïna	 i	 les	 vies	 de	 degradació	

bioquímiques.	 D’aquesta	 manera,	 el	 control	 d’aquests	 processos	 té	 un	 paper	 molt	

important	 a	 l’hora	 de	 determinar	 quines	 proteïnes	 i	 la	 quantitat	 d’aquestes	 hi	 ha	 a	 la	

cèl·lula.	A	més,	la	manera	en	la	que	es	dóna	la	transcripció	d’RNA	i	es	creen	les	proteïnes,	

també	influeix	en	els	nivells	proteics	de	la	cèl·lula.	

2.2.1 	Pas	de	DNA	a	proteïna	

Tal	 i	 com	 hem	 vist	 anteriorment,	 un	 gen	 està	 format	 per	 una	 seqüència	 específica	 de	

nucleòtids	 que	 determinen	 el	 tipus	 de	 proteïna	 a	 la	 qual	 dóna	 a	 lloc.	 Però	 els	 gens	 no	

produeixen	 proteïnes	 directament,	 sinó	 que	 dirigeixen	 la	 formació	 d’una	 molècula	

intermèdia	 d’estructura	 complementària,	 l’àcid	 ribonucleic	 missatger	 (ARNm),	 el	 qual	

conté	les	instruccions	necessàries	per	a	construir	una	proteïna.	

El	pas	de	DNA	a	proteïna	té	lloc	amb	els	passos	següents:	

1) Les	cadenes	de	DNA	es	separen	

La	formació	de	RNAm	comença	al	nucli	de	la	cèl·lula	amb	la	separació	dels	2	filaments	

que	formen	el	DNA.	
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2) Transcripció	

Una	de	 les	dues	cadenes	que	 formen	 la	molècula	de	DNA	actua	com	a	motlle	per	a	

formar	una	molècula	de	RNAm.	És	en	aquest	procés	anomenat	transcripció	en	el	qual	

els	nucleòtids	de	el	RNA,	els	quals	es	troben	lliures	en	el	nucli	cel·lular,	s’emparellen	

amb	 les	 bases	 complementaries	 del	 filament	model	 de	 DNA.	 Un	 cop	 els	 nucleòtids	

s’han	emparellat	amb	les	bases	de	el	DNA,	els	nucleòtids	adjacents	s’uneixen	entre	si	

per	formar	la	cadena	precursora	de	el	RNAm.	

	

	

3) Eliminació	dels	introns	

La	 cadena	 precursora	 de	 el	

RNAm	 presenta	 regions,	

denominades	 exons,	 que	

contenen	 informació	 per	 a	 la	

síntesi	de	proteïnes.	Els	exons	es	

troben	 separats	 per	 altres	

seqüències,	els	 introns,	els	quals	

no	 s’expressen	 i	 han	 de	 ser	

eliminats	 mitjançant	 un	 procés	

anomenat	splicing.	

	

Figura	12.	Procés	de	la	transcripció.	

Figura	13.	Procés	d’eliminació	de	les	regions	que	no	
contenen	informació.	
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4) Unió	de	el	RNAm	al	ribosoma	

Un	cop	eliminats	els	introns,	s’obté	un	RNAm	madur	i	funcional,	el	qual	surt	del	nucli	

cel·lular	i	entra	al	citoplasma,	unint-se	a	uns	orgànuls	cel·lulars	anomenats	ribosomes,	

orgànul	en	el	qual	té	lloc	la	síntesi	de	proteïnes.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

5) Traducció	

Un	 cop	unit	 l’RNAm	al	 ribosoma,	 aquest	 comença	 a	 llegir	 les	 seves	 bases	 a	 partir	 d’un	

codó	anomenat	 codó	d’inici	 (AUG).	 El	primer	anticodó	d’RNAt	 s’emparella	amb	el	 codó	

present	 en	 el	 RNAm.	 La	 seqüència	 de	 bases	 del	 codó	 de	 l’RNAm	 codifica	 per	 a	 un	

aminoàcid	concret,	el	qual	serà	transportat	per	l’RNAt	(metionina).	Un	segon	RNAt	s’uneix	

a	 aquest	 complex,	 emparellant-se	 amb	 el	 codó	 corresponent	 d’RNAm.	 El	 primer	 RNAt	

transfereix	el	seu	aminoàcid	al	segon	RNAt	abans	de	separar-se	del	ribosoma,	de	manera	

que	 el	 segon	 RNAt	 conté	 2	 aminoàcids	 units	 que	 constitueixen	 l’inici	 de	 la	 cadena	

polipeptídica.	 El	 ribosoma	 es	 continua	 desplaçant	 per	 el	 RNAm,	 els	 ARNt	 es	 van	

emparellant	 amb	 el	 RNAm	 i	 transferint	 els	 seus	 aminoàcids	 al	 següent	 RNAt	 fins	 que	

s’acaba	 de	 formar	 la	 cadena	 polipeptídica.	 La	 síntesi	 d’aquesta	 cadena	 acaba	 quan	 el	

ribosoma	arriba	a	un	codó	de	RNAm	conegut	com	a	codó	stop	o	de	parada	(UAA,	UGA,	

UAG)	

	

Figura	14.	Unió	del	RNAm	al	ribosoma.	
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6) Formació	completa	de	la	proteïna		

Un	cop	el	ribosoma	allibera	la	cadena	polipeptídica,	aquesta	presenta	una	seqüència	

d’aminoàcids	que	ve	determinada	per	la	seqüència	de	bases	de	el	DNA	utilitzat	com	a	

motlle.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Cal	destacar	que	la	proteïna	obtinguda	presentarà	les	següents	funcions:	

• ESTRUCTURAL:	 Algunes	 proteïnes	 constitueixen	 estructures	 cel·lulars	 i	 d’altres	

proporcionen	elasticitat	i	resistència	a	òrgans	i	teixits.	

Figura	15.	Inici	de	la	traducció.	 Figura	16.	Final	de	la	traducció.	

Figura	17.	Obtenció	de	la	proteïna	resultant.	
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• ENZIMÀTICA:	Les	proteïnes	actuen	com	a	biocatalitzadors	de	les	reaccions	químiques	

del	metabolisme	cel·lular.	

• HORMONAL:	 Algunes	 hormones	 són	 de	 naturalesa	 proteica,	 com	 la	 insulina	 i	 el	

glucagó	(que	regulen	els	nivells	de	glucosa	en	sang).	

• REGULADORA:	 Algunes	 proteïnes	 regulen	 la	 expressió	 de	 diversos	 gens	 i	 d’altres	

regulen	la	divisió	cel·lular	(com	la	ciclina).	

• HOMEOSTÀTICA:	 Mantenen	 l’equilibri	 osmòtic	 i	 actuen	 de	 manera	 conjunta	 amb	

altres	sistemes	amortiguadors	per	a	mantenir	constant	el	pH	del	medi	intern.	

• DE	DEFENSA:	Actuen	com	anticossos	(immunoglobulina),	contribueixen	a	la	formació	

de	coàguls	sanguinis	per	a	evitar	hemorràgies	(trombina	i	fibrinògen),	protegeixen	les	

mucoses	(mucines)	,etc.	

• DE	 TRANSPORT:	 Transporten	 oxigen	 (hemoglobina,	 hemocianina,	mioglobina),	 lípids	

(lipoproteïnes)	i	electrons	(citocroms).	

• CONTRÀCTIL:	 La	actina	 i	 la	miosina	 constitueixen	 les	miofibril·les	 responsables	de	 la	

contracció	muscular.	La	dienina	està	relacionada	amb	el	moviment	de	cilis	i	flagels.	

• DE	RESERVA:	La	ovoalbúmina	de	la	clara	d’ou,	la	gliadina	del	blat	i	la	hordenina	de	la	

civada	constitueixen	la	reserva	d’aminoàcids	per	al	desenvolupament	de	l’embrió.	

	

2.2.2 	Regulació	de	l’expressió	gènica	

Mentre	que	tot	el	DNA	de	 les	cèl·lules	d’un	mateix	organisme	és	 igual,	podem	observar	

que	totes	les	cèl·lules	d’un	mateix	organisme	no	són	iguals,	això	es	degut	a	que	no	tot	el	

DNA	s’expressa	(transcripció	i	traducció)	i	a	més	a	més	no	tots	els	gens	s’expressen	igual	

en	 totes	 les	 cèl·lules.	 Per	 exemple	 a	 les	 cèl·lules	 del	 pàncreas	 s’expressa	 el	 gen	 de	 la	

insulina,	 mentre	 que	 en	 altres	 cèl·lules	 aquest	 gen	 està	 inactiu.	 Durant	 el	

desenvolupament	embrionari	hi	ha	un	gran	nombre	de	gens	que	s’expressen,	però	molts	

d’aquests	deixen	d’expressar-se	després	del	naixement.	Tanmateix,	alguns	càncers	no	són	

més	que	l’expressió	de	gens	que	haurien	d’estar	inactius.		
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L’expressió	 gènica	 pot	 ser	 regulada	 mitjançant	 diferents	 processos	 cel·lulars	 amb	

l’objectiu	de	controlar	la	quantitat	de	gens	expressats	i	la	naturalesa	d’aquests.	

	

L’expressió	 dels	 gens	 pot	 ser	 controlada	mitjançant	 l’ajuda	 de	 proteïnes	 reguladores	 a	

nombrosos	 nivells.	 Aquestes	 proteïnes	 reguladores	 s’uneixen	 al	 DNA	 i	 emeten	 senyals	

que	controlen	indirectament	la	taxa	de	l’expressió	gènica	

L’augment	en	 la	 regulació	d’un	gen	es	deu	a	un	 increment	en	 l’expressió	d’aquest,	 així	

doncs,	una	regulació	gènica	decreixent	es	deu	a	la	disminució	en	l’expressió	del	mateix.	

El	 control	 de	 l’expressió	 gènica	 es	més	 complexa	 en	 eucariotes	 que	 en	 procariotes.	 En	

eucariotes	es	pot	donar	a	diferents	nivells:	

• A	nivell	de	el	DNA	

• A	nivell	de	la	transcripció	

• A	nivell	post-transcripcional	

• A	nivell	traduccional	o	post-traduccional	

Figura	18.	Procés	mitjançant	el	qual	s’expressen	els	gens.	
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3 EL	CITOCROM	P-450	

El	citocrom	P-450	és	el	principal	responsable	del	metabolisme	oxidatiu	dels	xenobiòtics,	

es	a	dir,	tot	aquell	compost	químic	que	no	forma	part	de	la	composició	dels	organismes	

vius.	 No	 es	 tracta	 d’un	 únic	 enzim,	 sinó	 que	 en	 realitat	 pertany	 a	 una	 família	

d’hemoproteïnes	presents	en	nombroses	espècies,	des	de	bactèries	fins	a	mamífers	i	de	

les	quals	ja	s’han	identificat	més	de	2000	isoformes	diferents.		

Tots	 els	 P-450s	 coneguts	 s’anomenen	 seguint	 un	 criteri	 comú	 i	 s’agrupen	 en	 famílies	 i	

subfamílies	 en	 funció	 de	 la	 similitud	 en	 la	 seqüència	 de	 el	 DNA	 que	 els	 codifica.	 Les	

famílies	 1,2	 i	 3	 estan	 constituïdes	 per	 enzims	 encarregats	 de	 la	 biotransformació	 dels	

xenobiòtics,	 mentre	 que	 la	 resta	 de	 famílies	 inclouen	 P-450s	 que	 intervenen	 en	 la	

biosíntesi	i	el	metabolisme	de	compostos	endògens.	

	

	

3.1 Història	de	la	família	P-450	

És	difícil	precisar	la	data	concreta	en	la	qual	es	va	descobrir	el	citocrom	P-450.	Els	primers	

coneixements	 sobre	 aquest	 es	 remunten	 a	 estudis	 realitzats	 per	 diversos	 grups	 en	 els	

anys	50	a	partir	del	teixit	hepàtic	de	mamífers.	Van	passar	alguns	anys	fins	que	en	1964	

Omura	 i	 Sato	 van	 identificar	 la	 naturalesa	 hemoproteica	 d’un	 pigment	 present	 en	 els	

microsomes	hepàtics	de	diferents	espècies,	que	era	capaç	d’unir-se	al	CO	després	de	ser	

reduït	per	NADPH	o	ditionita.	Aquesta	proteïna	va	 rebre	el	nom	de	citocrom	P-450	 i	 la	

Figura	19.	Citocrom	P-450.	
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seva	 funció	 catalítica	 aviat	 es	 va	 relacionar	 amb	 el	 metabolisme	 d’alguns	 fàrmacs	 i	

compostos	 tòxics.	 A	 partir	 d’aquest	 moment,	 l’estudi	 d’aquest	 enzim	 va	 despertar	 un	

considerable	 interès	en	 la	 comunitat	 científica.	En	un	principi	els	 resultats	obtinguts	en	

diferents	 laboratoris	 no	 coincidien	 i	 es	 va	 produir	 una	 certa	 confusió	 respecte	 a	 les	

característiques	 i	 funcions	del	citocrom	P-450.	Això	va	ser	aclarit	quan	es	va	comprovar	

que	existien	diferents	 tipus	de	molècules	de	 citocroms	P-450,	 inclús	 en	 individus	d’una	

mateixa	espècie.	Des	dels	moments	d’incertesa	inicial	fins	l’actualitat	s’ha	recorregut	un	

llarg	camí	que	ha	permès	assolir	un	elevat	grau	de	coneixement	de	la	estructura,	funció	i	

propietats	d’aquests	enzims.	

3.2 Funció	metabòlica	

Una	de	les	característiques	més	importants	dels	P-450	que	metabolitzen	xenobiòtics	és	la	

seva	baixa	especificitat,	el	que	permet	que	siguin	capaços	de	metabolitzar	un	nombre	casi	

il·limitat	 de	 substrats,	 principalment	 a	 través	 de	 reaccions	 d’oxidació,	 però	 també	 de	

reducció	 i	 d’hidròlisi.	 Les	 oxidacions	 catalitzades	 pel	 citocrom	 P-450	 són	 reaccions	 de	

monooxigenació	dependents	de	NADPH	i	per	les	quals	s’utilitza	oxigen	molecular.	Com	a	

conseqüència	 d’aquestes	 reaccions,	 el	 P-450	 accelera	 l’eliminació	 de	 l’organisme	 d’un	

gran	nombre	de	fàrmacs	i	compostos	tòxics,	però	també	és	el	responsable	de	l’activació	

de	toxines	i	precarcirògens.	

Els	P-450	es	poden	classificar	en	quatre	classes	en	funció	de	com	accedeixen	els	electrons	

des	del	NADPH	fins	al	centre	catalític	de	l’enzim:		

• Els	 de	 classe	 I:	 utilitzen	 una	 reductasa	 que	 conté	 FAD	 i	 ferrodoxina.	 Es	 troben	

associats	 a	 la	 membrana	 interna	 del	 mitocondri	 i	 aquests	 catalitzen	 diversos	

passos	de	la	biosíntesi	d’hormones	esteroides	i	vitamina	D3.	

• Els	de	classe	 II:	utilitzen	una	cadena	de	 transferència	d’electrons	més	curta	 i	 sol	

necessiten	una	reductasa	que	conté	FAD/FMN	per	a	la	transferència	d’electrons.		

Són	 més	 abundants	 en	 eucariotes	 i	 participen	 en	 múltiples	 funcions	

biosintètiques.	 Els	 P-450	 i	 les	 NADPH-citocrom	 P-450	 reductases	 no	 estan	

associats	i	tots	dos	es	troben	disposats	de	form	a	independent	en	la	cara	externa	

del	reticle	endoplasmàtic.		
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L’activitat	d’alguns	P-450	es	veu	afavorida	per	la	presència	del	citocrom	b5,	el	qual	

facilita	la	transferència	d’electrons	des	del	NADPH/NADH.		

A	demes	de	 les	 seves	 funcions	biosintètiques,	els	P-450	de	 classe	 I	 i	 de	 classe	 II	

participen	en	els	processos	de	metal·lització	dels	xenobiòtics	tant	en	plantes	com	

en	 animals.	 Es	 tracta	 d’enzims	 de	 gran	 transcendència	 des	 del	 punt	 de	 vista	

farmacològic	i	toxicològic.	Són	les	responsables	del	metabolisme	de	fàrmacs	i	dels	

processos	 de	 detoxificació.	 No	 obstant,	 en	 ocasions	 participen	 en	 processos	

d’activació	contribuint	a	l’aparició	de	fenòmens	tòxics	o	de	carcinogènesi.	

• Els	de	classe	III:	són	autosuficients	i	no	requereixen	un	donador	d’electrons.	

Els	 P-450	 de	 classe	 III	 participen	 en	 la	 síntesi	 de	 prostaglandines	 en	 mamífers,	

mentre	que	els	de	classe	IV	sol	s’han	identificat	en	fongs.	

• Els	de	classe	IV:	reben	els	electrons	directament	del	NADH/NADPH.	

3.3 Mecanisme	enzimàtic	

Els	 detalls	 dels	 mecanismes	 pels	 quals	 els	 P-450s	 catalitzen	 tan	 elevat	 nombre	 de	

reaccions	són	ara	per	ara,	desconeguts.	L’activació	de	l’oxigen,	que	sembla	ser	similar	en	

tots	els	P-450s	(o	almenys	en	tots	els	estudiats),	és	precisament	l’aspecte	millor	conegut.	

El	 centre	 catalític	 dels	 P-450	 és	 l’àtom	 de	 ferro	 hexacoordinat	 (amb	 els	 4	 anells	 de	

protoporfirina	IX,	amb	el	grup	tiol	d’un	residu	de	cisteïna	de	la	cadena	polipeptídica	i	amb	

el	solvent,	normalment	aigua).		

Figura	20.	Localització	del	sistema	citocrom	P-450	en	la	membrana	del	reticle	
endoplasmàtic.	
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• El	primer	pas	del	procés	catalític	consisteix	en	la	unió	del	substrat	 i	el	desplaçament	

del	 solvent	 catalític	 en	 la	 sisena	 posició	 de	 l’àtom	 de	 ferro.	 Com	 a	 conseqüència,	

s’originen	canvis	en	l’estat	de	l’spin,	al	potencial	redox	i	en	el	màxim	d’absorbància	de	

la	hemoproteïna.		

• En	el	 segon	pas	 es	 produeix	 la	 reacció	 del	 complex	 hemoproteïna-substrat	 a	 l’estat	

ferrós	gràcies	a	l’aportació	d’un	electró	i	l’augment	del	potencial	de	reducció	originat	

en	el	pas	anterior.		

• El	tercer	pas	és	la	unió	de	l’oxigen	molecular	per	a	formar	un	complex	superòxid.	

	

• En	 el	 quart	 pas	 es	 produeix	 l’aportació	 d’un	 segon	 electró	 amb	 la	 formació	 d’una	

espècie	 activada	 d’oxigen.	 A	 partir	 d’aquest	 punt,	 el	 mecanisme	 no	 es	 coneix	 amb	

certesa.	 La	naturalesa	de	 l’espècie	 activada	d’oxigen	és	desconeguda	 (es	pensa	que	

pot	ser	una	barreja	de	complexes	ferro-peroxo	o	ferro-oxo	amb	la	hemoproteïna).	En	

qualsevol	 cas,	 es	 tractaria	 d’un	oxidant	 electrofílic	 de	 vida	molt	 curta	 format	per	 la	

protonació	del	dioxígen	(O=O).		

Figura	21.	Localització	del	centre	catalític	
(grup	hemo)	del	citocrom	P-450.	

CENTRE	
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El	 resultat	 final	 seria	 l’alliberació	 d’un	 dels	 àtoms	 d’oxigen	 en	 forma	 d’una	 molècula	

d’aigua	i	la	incorporació	de	l’altre	en	el	substrat.	En	la	figura	21	està	representat	el	procés	

que	 donaria	 a	 lloc	 a	 la	 formació	 d’un	 metabòlit	 hidroxilat.	 El	 resultat	 de	 l’activitat	

enzimàtica	 del	 P-450	 no	 sempre	 és	 la	 inserció	 d’oxigen	 en	 una	molècula	 del	 substrat,	

podent	 catalitzar	 també	 reaccions	 de	 deshidratació,	 deshidrogenació,	 isomerització,	

dimerització,	fins	i	tot	reducció.	

3.4 Regulació	de	l’expressió	del	citocrom	P-450	

Més	de	mil	gens	codifiquen	per	hemoproteïnes	del	citocrom	P-450	que	catalitzen	

l'oxigenació	d'una	varietat	de	substrats	endògens	i	exògens.	Dins	d'una	mateixa	espècie,	

hi	ha	aproximadament	entre	20	i	60	citocroms	P-450	diferents,	distribuïts	en	diferents	

òrgans	i	teixits	dels	quals	algunes	proteïnes	només	es	presenten	en	etapes	definides	del	

cicle	vital	de	l'organisme,	com	el	període	fetal.	Altres	proteïnes	del	citocrom	P450	són	

presents	a	en	baixes	quantitats	però	augmenten	quan	l'organisme	s'exposa	a	certes	

substàncies	químiques	anomenades	inductores.	

Figura	22	.	Cicle	catalític	del	citocrom	P-450.	
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La	gran	varietat	de	proteïnes	del	 citocrom	P450	 s'atribueix	a	 la	duplicació	de	gens	 i	 els	

esdeveniments	 mutacionals	 que	 van	 ocórrer	 en	 els	 últims	 5-50	 milions	 d'anys,	

probablement	en	resposta	a	 l'emergent	pressió	d'influències	ambientals.	Alguns	estudis	

indiquen	 que	 els	 citocroms	 P450	 més	 primitius,	 van	 evolucionar	 per	 dur	 a	 terme	

processos	 com	el	metabolisme	de	 colesterol	 i	 àcids	 grassos	pel	que	es	 creu	que	poden	

haver	 tingut	 un	 paper	 en	 el	 manteniment	 de	 la	 membrana	 cel·lular	 en	 els	 primers	

eucariotes.	

3.4.1 Inducció	del	citocrom	p-450		

La	inducció	és	l'augment	en	la	quantitat	present	d'un	enzim	o	proteïna,	en	resposta	a	un	

agent	químic	que	es	coneix	com	a	inductor.		

S'ha	 demostrat	 que	 el	 mecanisme	 d'inducció	 dels	 citocroms	 P450	 es	 produeix	 a	 nivell	

transcripcional	 o	 post-transcripcional,	 per	 exemple,	 estabilització	 de	 l'mRNA	 o	 una	

disminució	en	la	degradació	de	proteïnes.	No	obstant	això,	no	és	possible	predir	el	model	

d'inducció	 a	 partir	 del	 compost	 inductor,	 un	 exemple	 de	 la	 complexitat	 del	 procés	

d'inducció	 passa	 amb	 CYP2I1	 (Un	 citocrom	 P450)	 on	 la	 seva	 quantitat	 en	 el	 fetge	 de	

l'animal	augmenta	quan	es	tracta	amb	petites	molècules	orgàniques	com	etanol,	acetona,	

o	 pirazon	 en	 condicions	 de	 dejuni	 o	 diabetis.	 Si	 bé	 en	 aquest	 cas	 els	 nivells	 de	 CYP2I1	

augmenten,	no	s'observa	un	canvi	en	els	nivells	de	mRNA	de	la	proteïna	6.	

Es	 creu	 que	 en	 el	 cas	 del	 ratolí,	 el	 pirazole	 actua	 com	 un	 estabilitzant	 específic	 per	 al	

citocrom	 P450	 esmentat	 (CYP2I1)	 evitant	 així	 la	 degradació	 proteolítica.	 Encara	 que	

també	 s'observa	 que	 en	 ratolins	 diabètics,	 la	 inducció	 és	 seguida	 per	 un	 augment	 del	

mRNA	sense	augment	de	 la	 traducció,	el	que	 suggereix	més	aviat	una	estabilització	del	

mRNA.	

3.5 Importància	del	citocrom	P-450	

Des	 del	 descobriment	 dels	 citocroms	 P-450	 en	 els	 éssers	 vius,	 el	 nombre	 i	 els	 tipus	

descrits	 han	 augmentat	 en	 els	 darrers	 anys.	 Són	 potser	 els	 sistemes	 enzimàtics	 més	

versàtils	 de	 la	 naturalesa	 i	 s’han	 trobat	 en	 un	 gran	 nombre	 d’éssers	 vius,	 des	 de	

microorganismes	 fins	 a	 mamífers	 ,	 així	 com	 en	 plantes	 i	 fongs.	 Una	 característica	

d’aquests	enzims	és	la	seva	capacitat	per	a	realitzar	funcions	diverses	en	organismes	molt	
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diferents,	 com	els	 bacteris	 i	 els	 éssers	 humans.	 Encara	 que	 les	 investigacions	 sobre	 els	

sistema	P-450	de	mamífers	són	les	predominants,	cada	cop	hi	ha	un	major	interès	per	a	

determinar	la	importància	dels	P-450	en	altres	grups.	

3.5.1 En	humans	

En	 l’home,	 els	 P-450	 es	 troben	 àmpliament	 distribuïts	 per	 tot	 l’organisme,	 el	 fetge	 és	

l’òrgan	 amb	 major	 expressió	 d’aquests	 enzims.	 La	 seva	 expressió	 està	 regulada	 per	

factors	 genètics	 (alguns	 presenten	 polimorfismes	 genètics),	 fisiopatològics	 (regulació	

hormonal,	 malalties)	 o	 ambientals	 (factors	 nutricionals,	 inducció,	 inhibició).	 Per	 aquest	

motiu,	 els	 seus	 nivells	 hepàtics	 varien	 extraordinàriament	 entre	 diferents	 individus,	 fet	

que	justifica	 les	notables	diferències	que,	en	ocasions,	s’observen	en	el	metabolisme	de	

fàrmacs	i	xenobiòtics	i,	en	última	instancia,	la	variabilitat	en	la	resposta	farmacològica	o	la	

diferent	susceptibilitat	a	l’acció	de	tòxics	o	carcinògens.	

El	 citocrom	P-450	 constitueix	 el	major	 complex	 enzimàtic	 involucrat	 en	el	metabolisme	

dels	 fàrmacs	en	el	nostre	organisme,	en	 jugar	un	paper	 fonamental	en	 la	 fase	oxidativa	

del	metabolisme	(coneguda	com	a	fase	I).	

Alguns	 d'aquests	 fàrmacs	 tenen	 la	 capacitat	 d'augmentar	 o	 disminuir	 l'activitat	 dels	

enzims	 (fenòmens	 coneguts	 com	 a	 inducció	 enzimàtica	 i	 inhibició	 enzimàtica,	

respectivament).	 Això	 té	 una	 transcendència	 fonamental	 en	 la	 valoració	 de	 les	

interaccions	de	fàrmacs	entre	si.	

Si,	per	exemple,	un	fàrmac	inhibeix	l'enzim	que	degrada	a	un	segon	fàrmac,	en	presència	

de	tots	dos	el	 segon	fàrmac	augmentarà	els	seus	nivells	en	sang	 i,	 subsegüentment,	 les	

possibilitats	de	donar	patologia	per	sobredosi.	De	forma	inversa,	si	el	que	fa	és	induir	el	

metabolisme,	 les	 concentracions	 del	 segon	 fàrmac	 disminuiran,	 estant	 per	 sota	 dels	

nivells	 terapèutics	 (factor	 de	 vital	 importància	 per	 exemple	 en	 els	 antibiòtics)	 això	 ens	

porta	 al	 fet	 que	 sigui	 necessari	 un	 complet	 coneixement	 dels	 enzims	 implicats	 en	 el	

metabolisme	dels	fàrmacs	utilitzats	en	l'home	per	evitar	errors	de	finestra	terapèutica	o	

d'efectes	secundaris.	
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3.5.2 En	insectes	

El	sistema	monooxigenasa	(citocrom	P-450)	d’insectes	està	involucrat	en	el	metabolisme	

oxidant	 dels	 substrats	 endògens	 i	 exògens.	 Durant	 el	 cicle	 de	 desenvolupament	 de	 la	

majoria	d’espècies	d’insectes,	són	observades	variacions	dramàtiques	en	els	nivells	de	P-

450,	és	a	dir,	les	monooxigenases	són	importants	en	el	desenvolupament	d’insectes,	com	

l’adaptació	d’insectes	fitòfags	i	la	resistència	a	pesticides.		

En	 aquests	 organismes,	 un	 nombre	 cada	 cop	 més	 gran	 de	 funcions	 bioquímiques	 són	

atribuïdes	a	aquest	sistema,	 incloent	el	metabolisme	d’una	àmplia	varietat	de	substrats	

endògens,	 tals	 com	 hormones,	 i	 l’oxidació	 de	 molts	 xenobiòtics	 com	 plaguicides	 i	

metabòlits	secundaris	de	plantes.	

Com	en	altres	grups	animals,	les	monooxigenases	d’insectes	es	troben	en	molts	teixits	i	

òrgans	(intestí	mig,	cos	gras	i	túbuls	de	Malpighi).
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1 DESCRIPCIÓ	

Els	cultius	Bt	són	capaços	de	produir	proteïnes	Cry,	les	quals	estan	presents	originalment	

en	bacteris	 anomenats	Bacillus	 thuringiensis	que,	de	 forma	natural,	 es	 troba	en	el	 sòl	 i	

s’utilitza	com	a	pesticida	en	l’agricultura	convencional	com	una	alternativa	biològica	en	el	

control	d’insectes.	

Espanya	 és	 el	 país	 europeu	 amb	 el	major	 nombre	 d’hectàrees	 sembrades	 amb	 blat	 de	

moro	Bt,	el	25,3%	d’un	 total	de	97.346	hectàrees	destinades	al	 cultiu	de	blat	de	moro,	

sense	tenir	en	compte	que	aquesta	àrea	ha	anat	augmentant	des	de	que	el	blat	de	moro	

Bt	es	va	introduir	en	el	1998.	

L’únic	Bt	sembrat	és	el	event	MON	810,	el	qual	expressa	la	proteïna	Cry1ab	i	aquesta,	és	

molt	 efectiva	 enfront	 els	 barrinadors	 de	 blat	 de	 moro	 Ostrinia	 nubilalis	 i	 Sesamia	

nonagrioides.	 Els	 cultius	 de	 blat	 de	moro	 són	 atacats	 per	 aquests	 dos	 barrinadors,	 així	

com	altres	lepidòpters	que	són	menys	susceptibles	a	la	toxina	Bt:	el	defoliador	Mythima	

unipuncta	i	el	barrinador	de	blat	de	moro	Helicoverpa	armigera.	Pérez	Hedo	et	al.	(2013)	

van	 suggerir	 que	 existia	 la	 possibilitat	 que	 hi	 haguessin	 diferents	 mecanismes	 que	

estiguessin	 involucrats	 en	 la	 baixa	 susceptibilitat	 d’aquests	 lepidòpters,	 incloent	 una	

elevada	taxa	d’eliminació	de	la	toxina	Bt	a	dins	de	la	membrana	peritròfica.	L’eliminació	

de	 les	 toxines	 dins	 la	membrana	 peritròfica	 es	 podria	 deure	 a	 la	 ràpida	 excreció	 (com	

passa	en	 les	 larves	de	M.	unipuncta)	o	a	una	elevada	 taxa	de	degradació	dins	d’aquest	

espai.	 Recentment,	 Gonzalez-Cabrera	 et	 al.	 (2013)	 van	 indicar	 que	 els	 baixos	 nivells	

d’enzims	proteolítics	 involucrats	en	 l’activació	de	 la	toxina	Cry	podrien	ser	una	altra	raó	

per	la	baixa	susceptibilitat	de	M.	unipuncta	a	la	toxina	Bt.	

Els	 citocroms	 P450	 són	 una	 superfamília	 multigènica	 d’enzims	 que	 es	 basen	 en	 la	 via	

biosintètica	de	les	hormones	juvenils	i	podrien	ser	el	millor	mecanisme	de	desintoxicació	

disponible	 en	 insectes	 quan	 aquests	 són	 exposats	 a	 un	 agent	 extern.	Molts	 autors	 han	

publicat	 excel·lents	 avaluacions	 del	 paper	 d’aquests	 enzims	 en	 insectes,	 incloent	 el	 seu	

creixement,	 alimentació,	 resistència	 a	 pesticides	 i	 tolerància	 a	 toxines	 de	 les	 plantes.	

Quan	en	la	resistència	als	insecticides	hi	intervenen	monooxigenases,	és	usualment	degut	

a	 l’augment	de	desintoxicació	o	a	 la	disminuïda	activació	dels	 xenobiòtics	mitjançant	 la	

sobreexpressió	 o	 la	 inducció	 dels	 gens	 P450.	 La	 reacció	 dels	 insectes	 sobre	 els	
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al·leloquímics	 de	 les	 plantes	 i	 altres	 xenobiòtics	 està	 també	 realitzada	 per	 les	

monooxigenases.	

Donat	que	aquesta	gran	família	de	citocroms	P450	està	caracteritzada	per	l’oxidació	dels	

xenobiòtics	 (tots	 aquells	 compostos	 tòxics	 o	 fàrmacs	 que	 poden	 accedir	 al	 nostre	

organisme,	ja	sigui	per	ingestió,	inhalació,	via	parenteral	o	a	traves	de	la	pell),	en	aquest	

treball	em	proposo	comprovar	si	l’expressió	del	gen	P450	varia	més	o	menys	en	funció	del	

tipus	 de	 dieta	 de	 la	 que	 s’alimenta	 l’insecte,	 en	 aquest	 cas,	 el	 lepidòpter	Helicoverpa	

armigera.	Per	tal	de	dur-lo	a	terme,	he	tingut	l’oportunitat	de	comprovar	la	meva	hipòtesi	

experimentalment	 en	 el	 laboratori	 de	 genòmica	 vegetal	 de	 l’Escola	 Tècnica	 Superior	

Agrària	(ETSEA)	de	la	UdL.	

Primerament,	alimentaré	a	quatre	larves	d’Helicoverpa	armigera	amb	una	dieta	diferent	

(Bt	i	no	Bt)	durant	1	i	3	dies.	Tot	seguit,	quan	les	larves	es	trobin	en	la	fase	L6	(estadi	més	

llarg,	en	el	qual	l’estomac	és	més	gran)	procediré	a	extreure’ls-hi	els	estomacs	per	poder	

possibilitar	l’extracció	d’RNA.	Aquest	RNA	l’utilitzaré	per	obtenir	un	DNA	complementari	i	

poder	estudiar,	mitjançant	diferents	tècniques	biotecnològiques,	l’expressió	del	gen	P450	

CYP6AE14.	

2 EMISSIÓ	D’HIPÒTESI	

Donat	 que	 s’ha	 demostrat	 experimentalment	 que	 hi	 ha	 factors	 externs	 que	 afecten	 a	

l’expressió	de	determinats	gens,	en	aquest	estudi	vull	comprovar	si	el	 fet	que	 les	 larves	

s’alimentin	 amb	 blat	 de	moro	 transgènic	 Bt	 (event	MON810)	 durant	 3	 dies	 afectarà	 	 a	

l’expressió	 del	 gen	 CYP6AE14	 que	 s’associa	 a	 la	 família	 dels	 citocroms	 P450,	 fent	 que	

aquesta	sigui	la	més	elevada.		

3 OBJECTIUS	

3.1 Objectiu	general	

L’objectiu	general	d’aquesta	pràctica	és	poder	comprovar	experimentalment	si	l’expressió	

del	gen	CYP	P450	en	larves	d’Helicoverpa	armigera	es	veu	influïda	per	la	dieta	(Bt	o	no	Bt)	

i	el	període	d’alimentació	dels	insectes	(1	dia	o	3	dies)	
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3.2 Objectius	específics	

• Extracció	dels	tubs	digestius:	

Amb	 la	 finalitat	 d’obtenir	 la	 mostra	 per	 fer	 l’estudi	 a	 partir	 del	 contingut	 dels	

estomacs.	

• Extracció	d’RNA:	

Extreure	 l’RNA	 a	 partir	 de	 les	 mostres	 obtingudes	 anteriorment	 per	 estudiar	

l’expressió	del	gen.	

• Quantificació	d’RNA:	

Calcular	 la	 concentració	 inicial	 d’RNA	 	 a	 partir	 de	 la	 qual	 treballarem	 en	 les	

diferents	tècniques.	

• Qualitat	de	l’RNA:	

Comprovar	que	l’ARN	és	pur	i	no	s’ha	degradat	a	partir	d’un	gel	d’agarosa.	

• Obtenció	de	l’ADN	complementari:	

Poder	 dur	 a	 terme	 les	 tecnologies	 derivades	 de	 la	 reacció	 en	 cadena	 de	 la	

polimerasa.	Gràcies	a	la	DNA	polimerasa,	la	qual	va	afegint	nucleòtids	de	DNA	en	

el	 filament	 patró	 d’RNA,	 aconseguirem	 obtenir	 un	 filament	 complementari	 de	

DNA.	

• Amplificació	del	gen	CYP6AE14	per	PCR:	

Realitzar	moltes	 còpies	 d’un	mateix	 filament	 de	DNA,	 per	 tal	 d’estudiar	 si	 se’ns	

amplifica	el	gen	que	s’ha	d’expressar.	

• PCR	quantitativa	

Comprovar	l’expressió	del	gen	que	estudiem.	

4 MATERIAL	I	MÈTODES	

4.1 Material	

4.1.1 Material	biològic	

4.1.1.1	Blat	de	moro	

El	blat	de	moro	 (Zea	mays	 (L.)	 )	 és	un	dels	principals	aliments	bàsics	en	 la	dieta	

humana.	Aquest,	a	causa	de	 la	seva	gran	 importància	en	el	mercat,	es	tracta	del	
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cereal	amb	major	volum	de	producció	a	nivell	mundial.	Tot	i	això,	el	seu	conreu	i	

producció	es	veuen	afectats	per	diverses	causes,	la	principal	de	les	quals	és	l’atac	

d’alguns	 insectes	 lepidòpters	 com	 són	 Sesamia	 nonagrioides,	 Ostrinia	 nubilalis,	

Mythima	unipuncta	i	Helicoverpa	armigera.	

Aquests	insectes,	anomenats	barrinadors,	en	el	seu	estat	larvari,	perforen	galeries	

per	l’interior	de	la	canya	del	blat	de	moro,	rossegant	el	còrion	i	alimentant-se	de	

les	 beines	 que	 estan	 en	 contacte.	 Una	 vegada	 traçades	 les	 galeries,	 aquests	

insectes	 s’introdueixen	 en	 les	 panotxes	 de	 la	 planta	 o	 s’alimenten	 dels	 seus	

grànuls	 exteriors.	 Aquest	 fet	 pot	 arribar	 a	 	 destruir	 el	 blat	 de	moro,	 si	 es	 tracta	

d’una	planta	jove,	o	causar-li	greus	danys.	

Els	principals	danys	que	sofreix	la	planta	són	mecànics,	causats	per	l’excavació	de	

galeries	 en	 la	 tija,	 la	 qual	 cosa	 genera	 una	menor	 funcionalitat	 dels	 vasos	 de	 la	

canya	 amb	 la	 seva	 conseqüent	 debilitació	 i	 trencament	 i	 l’incapacitat	 de	

maduració	 total	 de	 la	 planta	 afectada.	 Aquest	 debilitament,	 juntament	 amb	 els	

punts	d’entrada	que	han	format	les	larves,	afavoreix	l’atac	dels	patògens.	

També	 es	 veuen	 afectades	 les	 propietats	 nutricionals	 del	 cereal	 a	 causa	 del	

trencament	 dels	 vasos	 conductors	 de	 la	 planta,	 que	 produeix	 un	 trastorn	 en	 el	

corrent	circulatori	d’aquesta.	

Per	 evitar	 aquest	 focus	 abundant	 de	 destrucció	 s’ha	 procedit	 a	 la	 creació	 de	

varietats	de	blat	de	moro	que	incorporen	un	gen,	anomenat	Bt,	del	bacteri	Bacillus	

thuringiensis,	que	li	proporciona,	al	blat	de	moro,	una	certa	resistència	davant	dels	

seus	principals	destructors.	

Bacillus	 thuringiensis	 és	 un	 bacteri	 que,	 de	 forma	 natural,	 es	 troba	 en	 el	 sòl	 i	

s’utilitza	 com	 a	 pesticida	 en	 l’agricultura	 convencional	 com	 una	 alternativa	

biològica	en	el	control	d’insectes.	Aquesta	propietat	és	causada	per	l’alta	toxicitat	

que	 presenta,	 degut	 a	 la	 síntesi	 d’unes	 proteïnes	 en	 forma	 de	 cristalls	 que	 es	

tracten	 de	 δ-endotoxines,	 conegudes	 com	 a	 proteïnes	 Cry,	 les	 quals	 tenen	 un	

efecte	insecticida.		
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Figura	23.	Cicle	de	vida	del	BacillusThuringiensis.		

Aquestes	 toxines	Cry	presenten	una	eficàcia	 específica	 activa	 contra	els	 insectes	

de	tipus	Lepidòpter	(arnes	 i	papallones),	Dípter	(mosques	 i	 	mosquits),	Coleòpter	

(escarabats)	i	Himenòpter	(abelles,	formigues	i	símfits),	les	quals	causen	l’aturada	

de	 l’aparell	digestiu	dels	 insectes	que	 les	consumeixen,	causada	per	 la	producció	

de	porus	en	l’epiteli	de	l’intestí,	que	acaben	amb	la	lisi	de	la	membrana	intestinal	

amb	la	conseqüent	mort	de	l’insecte.	

	

D’aquesta	manera,	es	tracta	d’un	bacteri	àmpliament	utilitzat	per	al	control	de	les	

plagues	d’aquest	tipus	d’insectes.	

Gràcies	als	seus	efectes,	es	va	desenvolupar	l’interès	en	aïllar	el	gen	encarregat	de	

l’expressió	d’aquest	tipus	de	proteïnes,	el	qual	van	anomenar	Bt	per	les	inicials	del	

bacteri	del	qual	pertanyia.	

Una	 vegada	 aïllat,	 es	 va	 introduir	 en	 les	 varietats	 de	 plantes	 afectades	 per	 la	

destrucció	causada	per	 les	diferents	espècies	d’insectes	davant	dels	quals	 tenien	

una	gran	efectivitat	les	proteïnes	Cry	expressades	pel	gen	Bt.	D’aquesta	manera,	el	

1985	es	va	desenvolupar	la	primera	planta	amb	una	característica	insecticida	que	li	
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aportava	una	certa	resistència	davant	de	les	seves	principals	plagues,	estenent-se	

la	seva	producció	arreu	del	món.	

En	 aquest	 experiment	 s’han	 utilitzat	 com	 a	 font	 d’aliment	 per	 a	 les	 larves	 d’	H.	

armigera	 plantes	 de	 blat	 de	 moro	 convencional	 i	 plantes	 de	 blat	 de	 moro	

modificades	genèticament	(event	MON810)	

	

	

													4.1.1.2	Helicoverpa	armigera	

El	 lepidòpter	 nocturn	 H.	 armigera	 és	 una	 espècie	 àmpliament	 distribuïda	 que	

causa	pèrdues	en	l’agricultura	de	diversos	països	d’Europa,	Àsia,	Àfrica	i	Oceania.	

A	Espanya	pot	atacar	cultius	com	el	blat	de	moro,	el	cotó,	el	girasol,	 la	melca,	el	

tomàquet	i	el	clavell	entre	d’altres	cultius	extensius,	hortícoles	i	ornamentals.	

L’H.	armigera	és	capaç	d’adaptar-se	a	molts	sistemes	de	cultiu	gràcies	a	què:	

• És	molt	polífaga	(pot	viure	en	més	de	180	espècies	de	plantes	de	45	famílies).	

• És	molt	fecunda.	

• Pot	migrar	llargues	distàncies.	

Figura	 24.	 Efecte	 insecticida	 de	 la	 varietat	 de	 blat	 de	 moro	 modificada	
genèticament	amb	la	introducció	del	gen	Bt.																																																				
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• Pot	 entrar	 en	 diapausa,	 és	 a	 dir,	 el	 mecanisme	 usat	 per	 tal	 de	 sobreviure	 a	

condicions	 desfavorables	 predictibles	 com	 són	 les	 temperatures	 extremes,	 la	

secada	o	la	disponibilitat	reduïda	d'aliments.		

• És	molt	propensa	a	desenvolupar	resistència	a	insecticides.	

Aquestes	característiques	de	l’espècie	fan	que	els	seus	nivells	de	població	puguin	

variar	ràpidament	en	l’espai	i	en	el	temps.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

4.1.2 Material	no	biològic	

4.1.2.1	Utillatge	

Extracció	tubs	digestius	 • Lupa	binocular	(LEICA	EZ4)	
• Pinces	fines	
• Tisores	de	dissecció	
• Agulles	entomològiques	

Extracció	RNA	 • Pipetes	200	i	1000µl	
• Eppendorf	
• Batedora	petita	amb	puntes	blaves	

autoclavades	
• Envàs	 per	 recollir	 els	 alcohols	 (no	

es	poden	llençar	al	rebuig	general)	
• Centrifuga	4ºC	
• Congelador	-80ºC	
• Nevera	

Figura	25.	Imatge	d’una	larva	d’H.	armigera.		 Figura	26.	Cicle	biològic	de	l’H.	armigera.											
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Neteja	RNA	 • Eppendorf	
• Pipetes	
• Puntes	amb	filtre	
• Estufa	37ºC	
• Centrifuga	

Quantificació	d’RNA	 • Pipetes	
• Puntes	de	pipeta	
• Paper	
• Nanodrop	

Gel	d’Agarosa	RNA	 • Erlenmeyer	
• Proveta	
• Balança	de	precisió	
• Espàtula	
• Microones	
• Safata	per	muntar	gels	
• Pintes	per	gels	
• Micropipeta	
• Puntes	per	micropipeta	
• Programa	i	càmera	de	fotos	

DNA	complementari	 • Puntes	per	micropipeta	
• Micropipeta	
• Termociclador	

PCR	DNA	complementari	 • Eppendorf	200µL	
Gel	d’Agarosa	DNA	 • Erlenmeyer	

• Proveta	
• Balança	de	precisió	
• Espàtula	
• Microones	
• Safata	per	muntar	gels	
• Micropipeta	
• Puntes	per	micropipeta	
• Cubeta	d’electroforesi	
• Pintes	per	gels	
• Programa	i	càmera	de	fotos	

PCR	quantitativa	 • Pipetes	
• Placa	de	96	pouets	
• Tapa	film	per	a	placa	
• Termociclador	 per	 fer	 PCR	

quantitativa	
• Ordinador	amb	software	associat	

	

	

	

Taula	1.	Material	no	biològic	utilitzat	en	tots	els	processos	de	la	pràctica.	
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4.1.2.2	Substàncies	químiques	utilitzades	

Extracció	dels	tubs	
digestius	

• Parafina	
• Solució	Ringer	
• N₂	líquid	

Extracció	d’RNA	 • TRIzol	
• Cloroform	
• Isopropanol	
• Etanol	70%	
• H₂O	miliQ	auto	clavada	

Neteja	d’RNA	 • TURBO	DNA-free	kit	
! 10x	
! DNAsa	
! Inhibidor	

• H₂OmiliQ	
Quantificació	d’RNA	 • Aigua	miliQ	

• Mostres	
Gel	d’agarosa	I	 • Tampó	TAE	0,5X	

• 5X	TAE	
• 1X	TAE	
• H₂O	destil·lada	
• Agarosa		
• Colorant	SYB	safe	
• Tampó	càrrega	
• Marcador	de	pes	molecular	100kb	

DNA	complementari	 • SUPERSCRIPT	III	KIT	
PCR	de	DNA	

complementari	
• Aigua	miliQ	auto	clavada	
• Taq	polimerasa	
• Buffer	10X	
• Mostres	
• Primers	

Gel	d’Agarosa	II	 • Tampó	TBE	1X	
• SYBR	safe	DNA	gel	stain	
• Agarosa	de	baixa	EEO	(flux	electroendosmòtic)	
• Marcador	de	pes	molecular	100kb	
• H₂O	destil·lada	
• Tampó	de	carga	6X	
• 300µl	glicerol	
• Blau	de	bromofenol	
• Xilencianol	

PCR	quantitativa	 • Mix	
! Syb	green										
! H₂O	
! Primers	i	mostra	

Taula	2.	Substàncies	químiques	utilitzades	en	cadascun	dels	procediments	de	la	pràctica.	



	 	 PART	EXPERIMENTAL	

	

	 37	

4.2 Mètodes	 	

4.2.1 Alimentació	

La	font	d’aliment	de	les	larves	va	estar	constituïda	per	blat	de	moro	isogènic,	és	a	dir,	

de	la	mateixa	varietat,	però	en	el	cas	del	blat	de	moro	transgènic	Bt	tenia	incorporat	

el	 gen	 	 event	MON810,	 mentre	 que	 el	 blat	 de	 moro	 convencional	 no	 Bt,	 no	 tenia	

aquest	gen	incorporat.	Primerament,	el	blat	de	moro	Bt	(DKC	6667)	i	no	Bt	(DKC	6666)	va	

créixer	en	una	parcel·la	experimental	 i	es	varen	recollir	 les	fulles	abans	de	la	floració	de	

les	plantes.	Un	cop	 recol·lectades,	es	van	 traslladar	a	un	congelador	que	es	 trobava	a	 -

20ºC		per	a	la	seva	conservació	i	ús	posterior.		

Per	crear	les	fulles	liofilitzades,	en	primer	lloc,	es	van	eixugar	les	fulles	mitjançant	l’ús	de	

paper	 secant	 i	 es	 va	 retirar	 el	 nervi	 central.	 A	 continuació,	 les	 fulles	 es	 van	 tallar	 en	

trossos	 d’una	 mida	 de	 10-15	 cm	 i	 es	 van	 col·locar	 en	 una	 làmina	 d’alumini.	 Aquestes	

mostres	es	van	transferir	a	un	 liofilitzador.	Passats	3	dies,	 les	mostres	es	van	retirar	del	

liofilitzador	i	es	van	moldre	amb	un	mesclador	electrònic	donant	com	a	resultat	una	pols	

fina,	 la	 qual	 es	 guardà	 en	 una	 bossa	 de	 plàstic	 i	 es	 va	 conservar	 a	 -80ºC	 per	 al	 seu	

posterior	ús	experimental.	

La	següent	taula	ens	mostra	la	quantitat	(en	grams)	dels	diferents	components	de	la	dieta	

bàsica	utilitzada	en	els	diferents	experiments:	

	

	

INGREDIENTS	 QUANTITAT	

Llevat	de	cervesa	 7,50g	

Germen	de	blat	 7,50g	

Farina	de	fulla	de	blat	de	moro	liofilitzada	Bt	o	no	Bt	 27,50g	

Àcid	ascòrbic	 1,25g	

Àcid	sòrbic	 0,5g	

Agar	 4g	

Aigua	 175mL	

Taula	3.	Ingredients	necessaris	per	a	la	preparació	de	la	dieta.	
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Preparació	

Els	ingredients	es	van	pesar	utilitzant	una	balança	de	precisió	Cobos	DC®2300SX	amb	un	

interval	de	pes	de	0,5	a	2000g	amb	una	precisió	de	0,1g.	Es	va	afegir	agar-agar	i	aigua	en	

un	 contenidor	 d’acer,	 es	 va	 bullir	 fins	 aconseguir	 una	 solució	 i	 es	 va	 barrejar	 al	mateix	

temps	vigorosament	amb	una	vareta	de	vidre	per	evitar	grumolls.	Després	es	va	retirar	el	

contenidor	del	foc	i	es	va	col·locar	un	termòmetre.	Quan	la	solució	d’agar-agar	es	trobava	

entre	55-60º	C,	s’afegiren	les	fulles	liofilitzades	(Bt	i	no	Bt),	el	germen	de	blat	i	el	llevat	de	

cervesa	i	es	va	barrejar	tot	amb	una	batedora.	Després	quan	la	barreja	va	arribar	a	45ºC,	

es	va	barrejar	l’àcid	sòrbic	i	l’àcid	ascòrbic.	La	mescla	es	va	introduir	en	plaques	de	petri	

de	vidre	 i	es	va	deixar	 refredar	a	 temperatura	ambient.	Un	cop	refredat,	 les	plaques	es	

van	 transferir	al	 congelador	que	es	 trobava	entre	4	 i	8ºC	per	a	 la	 seva	conservació	 i	ús	

posterior.	

Un	cop	obtinguda	la	dieta	(Bt	i	no	Bt)	es	va	alimentar	a	quatre	larves	amb	aquesta,	dos	de	

les	quals	van	ser	alimentades	amb	la	dieta	que	conté	blat	de	moro	transgènic	Bt	i	la	resta	

van	ser	alimentades	amb	blat	de	moro	convencional	no	Bt.	

De	 les	que	van	ser	alimentades	amb	blat	de	moro	transgènic	Bt,	una	va	ser	alimentada	

durant	un	dia	 i	 l’altra	va	ser	alimentada	durant	tres	dies,	seguint	el	mateix	procediment	

amb	les	que	es	van	alimentar	amb	blat	de	moro	convencional	no	Bt.	Això	ens	permetrà	

veure	si	la	quantitat	menjada	de	blat	de	moro	(Bt	i	no	Bt)	també	influeix	en	l’expressió	del	

gen	CYP6AE14.	

Figura	27.	Larva	d’Helicoverpa	armigera	
alimentada	amb	una	dieta	Bt.											

Figura	28.	Larva	d’Helicoverpa	armigera	
alimentada	amb	una	dieta	no	Bt.											
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4.2.2 Extracció	dels	tubs	digestius	

1. En	una	superfície	de	parafina	es	fixa	la	larva	en		

estadi	6	(L6)	per	cada	un	dels	seus	extrems		

mitjançant	dues	agulles	entomològiques	i	amb	

una	mica	de	solució	Ringer	per	evitar	l’oxidació.	

	

2. Amb	l’ajuda	d’unes	micro-tisores,	s’obra	la	larva	

	per	la	part	ventral.	

	

	

	

3. Seguidament,	s’agafa	l’estomac(color	verd	clar)	

	amb	unes	pinces	primes	i	amb	unes	altres	pinces		

	s’extreu	el	bol	alimentari	(color	verd	fosc)	i		

es	renta	amb	solució	Ringer.	

	

4. A	continuació,	es	diposita	l’estomac		en	un	tub	

	eppendorf	 de	 2mL	 i	 es	 ròtula	 segons	

l’alimentació	de	la	larva	i	la	durada	d’aquesta.	

	

	

5. Per	finalitzar,	s’introdueixen	els	eppendorfs	en		

un	recipient	amb	N₂	líquid	per	a	poder		

facilitar	la	seva	ràpida	congelació	i	es	trasllada		

a	un	congelador	a	-80ºC.	

	

	

	

Figura	29.	Passos	realitzats	en	
l’extracció	dels	tubs	digestius.	
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4.2.3 Extracció	d’RNA	

*Abans	 de	 començar	 amb	 l’extracció	 s’agafen	 les	mostres	 congelades	 i	 es	 posen	 amb	 gel.	 Es	 neteja	 la	

taula	 i	 les	mans	amb	sabó.	S’agafen	puntes	noves	de	micro-pipeta	auto	clavades	sense	filtre	 i	es	neteja	

l’extrem	de	les	pipetes	amb	alcohol.	Es	connecta	la	centrífuga	per	a	que	comenci	a	baixar	la	temperatura.	

1. S’homogeneïtzen	els	teixits	afegint	a	cada	 

eppendorf	1	ml	de	Trizol	(500+500)	i	es		

bat	fins	que	la	mostra	estigui	desfeta.	

	

2. S’incuba	a	temperatura	ambient	durant	5min. 

 

3. S’afegeix	200	µl	de	cloroform,	per	tal	de	fer	 

que es	separi	l’RNA	de	les	proteïnes	i	dels	DNA,	 

									i	s’agita	enèrgicament	durant	20	segons.	

4. S’incuba	a	temperatura	ambient	 

durant	5	minuts. 

 

5. Es	centrifuga	a	una	temperatura	de	4ºC	 

a	12000	rpm	durant	15	minuts	amb	la		

finalitat	d’obtenir	3	fases	diferents:	el		

sobrenedant	(la	fase	líquida,	on	es	troben		

els	àcids	nucleics)	la	interfase	i	la	fase		

orgànica	(on	es	troben	les	proteïnes)	

	

6. Es	retolen	tubs	nous. 

7. Es	 transfereix	 el	 sobrenedant	 amb	 una																																																																																			

pipeta	 de	 200µl	 (S’ha	 de	 tenir	 compte																																																																												

en	 agafar	 tot	 el	 que	 es	 pugui	 sense																																																																																					

arrastrar	ni	la	interfase	ni	la	fase	orgànica) 
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8. Es	tiren	els	tubs	vells	al	contenidor	especial.  

 

 

9. S’afegeixen	 600µl	 d’isopropanol																																																																																																	

per	tal	de	que	l’RNA	precipiti. 

 

 

10. S’inverteixen	els	tubs	amb	precaució	20	cops. 

 

 

11. Es	centrifuguen	els	tubs	a	12000	rpm		a	una	 

Temperatura	de	4ºC	durant	15	minuts. 

 

12. Es	tiren	les	restes	de	l’alcohol	sense	perdre	 

el	pellet. 

 

 

13. S’afegeixen	500µl	d’etanol	al	70%,	el	qual	fa	 

possible	la	purificació	del	DNA. 

 

 

14. Es	 centrifuga	 a	 una	 temperatura	 de																																																																																			

4ºC	durant	5	minuts	a	13000	rpm. 

 

 

 

15. Es	tiren	les	restes	d’alcohol. 

 

16. S’afegeixen	20	µl	d’H₂O	miliQ	auto	clavada. 
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17. Es	deixen	reposar	a	4ºC	durant	24h	per	tal 

	de	que	es	dissolgui	l’RNA	en	aigua.	Un	cop	

	passades	les	24h,	es	conserva	a	-80ºC		

fins	el	seu	ús. 

 

 

4.2.4 Neteja	RNA	

Una	 vegada	 hem	 extret	 l’RNA	 de	 les	 diferents	 larves,	 procedirem	 a	 netejar-lo	 per	 tal	

d’assegurar-nos	 que	 no	 hi	 ha	 cap	 resta	 de	DNA	 en	 les	mostres.	 Per	 a	 netejar	 l’RNA	 és	

necessari	preparar	un	Mix	de	DNasa	(per	tal	de	separar	l’ADN)	segons	les	indicacions	del	

fabricant:	

MIX	

X1	 X4,5	

10X	 4,8	 21,6	

DNasa	A	 4	 18	

Volum	final	 8,8	 39,6	

	

	

Una	vegada	obtingut	el	MIX,	afegirem	a	cada	tub:	

• 4,4µL	MIX	

• 4µL	RNA	

• 15,6	µL	H₂O		

Seguirem	el	següent	protocol	de	neteja:		

1. Donarem	un	spin	a	la	mostra.	

	

24µL	totals	per	tub	

Figura	30.	Passos	realitzats	en	
l’extracció	d’RNA.	

Taula	4.	Mix	de	DNasa	per	a	netejar	l’RNA.	
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2. Deixarem	reposar	a	30ºC	durant	30	minuts	 

en			l’estufa 

 

 

3. Afegirem	a	cada	tub	2µL	d’inhibidor 

 

 

 

4. Donarem	spin	durant	uns	segons 

 

5. Deixarem	reposar	a	temperatura	ambient	 

durant	2	min 

 

 

6. Centrifugarem	a	10.000	rpm	durant	2	min 

 

 

 

 

7. Transferirem	el	sobrenedant	a	un	 

altre	eppendorf 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	31.	Passos	realitzats	
en	la	neteja	d’RNA	
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4.2.5 Quantificació	d’RNA	

	*Aquest	procés	sempre	es	comença	i	s’acaba	afegint	H₂O	miliQ	

En	aquesta	part	de	la	pràctica	utilitzarem	un	NanoDrop®.	És	a	dir,	un	espectrofotòmetre	

que	mesura	concentracions	d’una	micromostra	 (d’1	µL	de	mostra)	amb	gran	exactitud	 i	

reproductibilitat.	 Té	 la	 capacitat	 de	 mesurar	 mostres	 de	 gran	 concentració	 sense	

necessitat	 de	 diluir-les.	 Aquesta	 característica	 el	 fa	 idoni	 per	 calcular	 la	 concentració	

d’àcids	nucleics	i	proteïnes	a	més	de	determinar	la	seva	qualitat.	

	

Així	 doncs,	 introduirem	 la	 mostra	 en	 el	 NanoDrop®,	 apareixent	 així	 en	 la	 pantalla	 de	

l’ordinador	al	que	l’espectrofotòmetre	es	troba	connectat,	una	sèrie	de	resultats	que	ens	

mostraran	la	concentració	d’RNA	que	es	troba	en	la	mostra.		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	32..	Espectofotòmetre	NanoDrop.	 Figura	33..	Injecció	de	la	micromostra	en	el	
NanoDrop.	

Figura	34.	Introducció	de	la	mostra	en	l’espectofotòmetre.	
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Els	resultats	obtinguts	van	ser	els	següents:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

A	partir	de	la	concentració	d’RNA	obtinguda,	podrem	calcular	posteriorment	la	quantitat	

de	DNA	complementari	necessària	per	a	cada	mostra.	

4.2.6 Gel	d’agarosa	d'RNA	

Per	tal	de	poder	comprovar	la	qualitat	de	l’RNA	i	saber	si	l’RNA	està	o	no	degradat,	s’ha	

de	fer	una	electroforesi	en	gel	d’agarosa.		

Durem	a	terme	els	següents	passos:	

1.	Fem	el	gel	d’agarosa:	

• Preparem	el	gel:	

! 50	ml	tampó	TAE	0,5X	

! 0,75g	agarosa	

! 3µl	de	SYB	safe	(colorant)	

• Preparem	els	tubs	per	a	carregar	

! NO	BT	1	DIA	

! BT	1	DIA	

! NO	BT	3	DIES	

! BT	3	DIES	

• Utilitzem	 un	 marcador	 d’1	 KB	 i	 carreguem	 el	 gel	 amb	 5µL	 KB	 i	 10	 µL	 de	 cada	

mostra.	

	

RNA	BRUT	 RNA	NET	

No	Bt	1	dia	 4333,5	 818	ng/µL	

Bt	1	dia	 4305,9	 617,6	ng/µL	

No	Bt	3	dies	 4165,3	 247,5	ng/µL	

Bt	3	dies	 4294,8	 463,8ng/µL	

1µL	ARN	+	2µL	TC	+	2µL	H₂O	miliQ	=	10µl		

Taula	5.	Quantitat	d’RNA	brut	i	net	obtingut	segons	el	període	
d’alimentació	i	de	la	dieta.	
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2.	Electroforesi		

Aquest	procés	té	una	durada	de	1,5	hores	a	75V	i	200Ma.	Per	a	que	l’RNA	sigui	de	qualitat	

en	el	gel,	s’han	d’obtenir	dues	bandes	clares:	RNA	28S	I	RNA	18S.	Si	s’observa	que	hi	ha	

alguna	cosa	per	sota	d’1KB	es	considera	que	l’RNA	es	troba	degradat.	

	

4.2.7 Obtenció	del	DNA	Complementari.	

• Per	obtenir	el	DNA	complementari	seguim	el	protocol	del	Superscript	III	Kit	

• Necessitem	una	concentració	de	cDNA		de	2µg	i	per	poder	saber	la	quantitat	d’RNA	

que	hem	d’utilitzar	en	cada	reacció,	fem	servir	la	següent	relació:	 !"#$
!"#

 

MOSTRA	
CONCENTRACIÓ	

cDNA	(µg)	

CONCENTRACIÓ	

RNA	(µg/µL)	

CONCENTRACIÓ	

RNA	NECESSÀRIA	

𝒄𝑫𝑵𝑨
𝑹𝑵𝑨

			(µL)	

NO	BT	1	DIA	 2	 0,818	 2,44	

BT	1	DIA	 2	 0,617	 3,24	

NO	BT	3	DIES	 2	 0,247	 8,1	

BT	3	DIES	 2	 0,463	 4,3	

	

Figura	35.	Càrrega	de	les	mostres	en	el	gel	
d’agarosa.	

Figura	36.	Resultats	de	l’electroforesi	en	
gel	d’agarosa.	

Taula	6.	Càlcul	de	la	concentració	d’RNA.	
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• Seguidament,	 preparem	 les	 5	 reaccions	 per	 obtenir	 el	 cDNA	 de	 cada	 mostra	

(NBT1,BT1,NBT3,BT3,NRT)	seguint	les	instruccions	del	protocol	del	kit.	En	el	cas	de	la	

mostra	NRT	(no	retrotranscriptasa)	no	obtenim	cDNA	i	serà	la	mostra	que	ens	servirà	

de	control	negatiu	quan	fem	la	PCR	quantitativa.	

	

• Fiquem	les	mostres	al	termociclador	amb	el	següent	programa:	

! A	25ºC	durant	10	min.	

A	50ºC	durant	30	min.	

A	85ºC	durant	5min.	

A	4ºC	“Hold”	

! Afegim	1	µL	d’RNasa	a	les	mostres.	

! Posem	les	mostres	a	37ºC	durant	20	min.	

! Conservem	les	mostres	a	-20ºC.	

4.2.8 Amplificació	per	PCR	del	gen	CYP6AE14	

Un	cop	obtingut	el	DNA	complementari,	amplificarem	via	PCR	el	gen	objecte	d’estudi	(CYP	

P450).	 Per	 tal	 d’amplificar	 aquest	 gen,	 hem	de	preparar	 una	 reacció	 de	 PCR	en	 la	 qual	

afegirem	 els	 primers	 (forward	 i	 reverse)	 que	 hem	 dissenyat	 per	 aquesta	 amplificació	

específica.	

Com	tenim	4	mostres,	fem	un	mix	per	4,5	i	a	cada	eppendorf	posarem	23µL	del	mix	i	2µL	

de	DNA	complementari	corresponent.		

SUPERSCRIPT	III	MIX	

MIX	 No	Bt	1	dia	 Bt	1	dia	 No	Bt	3	dies	 Bt	3	dies	 NRT	

RT	MIX	 10	µL	 10	µL	 10	µL	 10	µL	 10	µL	

RT	 2	µL	 2	µL	 2	µL	 2	µL	 0	µL	

RNA	 2,4	µL	 3,2	µL	 8,1	µL	 4,3	µL	 2,4	µL	

H₂O	 5,6	µL	 4,8	µL	 0	µL	 3,7	µL	 7,6	µL	

Taula	7.	Preparació	de	les	reaccions	per	obtenir	el	cDNA.	
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Les	reaccions	PCR	per	cada	mostra	són:	

MIX	 X1	 X4,5	

H₂O	 15,8µL	 71,1	µL	

10X	 2,5	µL	 11,25	µL	

dNTP	 2,5	µL	 11,25	µL	

Primer	Forward	 1	µL	 4,5	µL	

Primer	Reverse	 1	µL	 4,5	µL	

Taq	polimerasa	 0,2	µL	 0,9	µL	

cDNA	 2	µL	 	

	 25	µL	TOTALS	 	

	

1. Es	preparen	4	eppendorfs	de	0,2	mL	i	els	rotulem	(NO3,	NO1,BT3,BT1).	S’hi	posa	23	µL	

del	seu	mix	i	després	s’afegeix	a	cada	mostra	els	2	µL	de	l’ADN	corresponent.		

2. Quan	totes	les	mostres	estan	preparades	es	col·loquen	al	termociclador.	

3. Es	busca	el	programa	que	volem	córrer	 (TOUCH	D2)	 i	que	prèviament	s’ha	escrit.	Es	

comprova	que	és	el	que	volem	i	s’inicia	el	programa.	

• PROGRAMA	TOUCH	D2:	

! A	94º	durant	2	min.	

! A	94º	durant	1	min.	

! A	60º	durant	30	segons	

-0,5º	

R	3º/s	

! A72º	durant	1	min.	

! A	94º	durant	1	min.	

! A	50º	durant	1	min.	

! A	72º	durant	1	min.	

GO	TO		5	–	Rep	29	

Taula	8.	Reaccions	PCR	per	a	cada	mostra.	
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! A	72º	durant	5	min.	

! HOLD	a	4º	

4. Un	 cop	 acabat	 el	 programa	 es	 guarden	 al	 congelador	 les	 mostres	 i	 es	 fa	 un	 gel	

d’agarosa	 i	 electroforesi	 per	 comprovar	 que	 s’ha	 amplificat	 el	 gen	 (és	 a	 dir,	 que	 el	

nostre	primer	ha	funcionat	amb	la	mostra	i	amb	el	programa	que	havíem	triat)	

4.2.9 Gel	d’Agarosa	DNA	

1.Gel	d’agarosa	

Fem	un	gel	d’Agarosa	al	2%	amb	tampó	TBE	1X	(+composició).	Preparem	50ml	TBE	1X	+1g	

d’Agarosa	+	3µl	de	SYBR	SAFE	DNA	gel	stain	(colorant).	Pasem	a	la	cubeta	d’electroforesi	i	

fiquem	 el	 pinte	 que	 farà	 els	 pouets	 on	 carregarem	 les	 mostres	 i	 esperem	 a	 que	 es	

solidifiqui	 l’Agarosa.	Preparem	les	mostres	afegint	a	cada	eppendorf	un	tampó	de	carga	

6X	que	conté	300µl	de	glicerol,	blau	de	bromofenol	i	xilè	cianol.	La	seva	funció	és	donar	

densitat	a	la	mostra	perquè	no	surti	de	la	paret	i	donar	calor	per	veure	com	avança	la	font	

d’electroforesi.	(NORMA:	1µL	de	rampó	de	carga	6X/	5µL	de	mostra	(per	tant,	si	tenim	25	

µL,	afegim	5	µL	de	tampó	6X).	

	

	

	

	

	

		

2.Electroforesi:	

A	continuació	durem	a	terme	una	electroforesi	en	gel	d’agarosa	per	tal	de	veure	que	el	

gen	s’expressa.		

! Carreguem	el	gel	i	posem	5µL	del	marcador	

	de	pes	molecular	(100bp)	i	a	la	resta	de	pous	carreguem	15µL	de	cada	mostra.	

Figura	37.	Agarosa.	 Figura	38.	Preparació	del	gel	
d’agarosa.	
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! CONDICIONS:	75V	200ma	1,15h	

! ORDRE	DE	CÀRREGA:	MM,	NO3,	NO1,	BT3,	BT1.	

! La	banda	ha	de	donar	una	mida	de:	123	bp.	

	

	

	

	

	

Un	cop	realitzats	els	següents	passos,	vam	poder	observar	que:	

• El	gen	s’expressava	

• La	banda	donava	la	mida	correcta	(123bp)	

	

	

	

	

	

	

4.2.10 PCR	quantitativa	

La	 PCR	 quantitativa	 o	 PCR	 en	 temps	 real,	 permet	 quantificar,	 a	 més	 de	 detectar	 i	

amplificar	seqüències	d’ADN.		

MM	 NO3	 NO1	 BT3	 BT1	

Figura	39.	Gel	d’Agarosa.	

Figura	41.	Resultats	de	
l’electroforesi	en	gel	d’agarosa	
del	gen	CYP6AE14.	

Figura	40.	Electroforesi	en	gel	d’agarosa.	
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Per	 esbrinar	 l’expressió	 del	 gen	 CYP	 P450,	 es	 durà	 a	 terme	 una	 PCR	 quantitativa	 i,	

posteriorment,	farem	una	corba	estàndard	per	veure	la	correlació	entre	totes	les	mostres.	

Les	reaccions	correspondran	als	4	tipus	de	mostres,	fent	també	dos	controls	:	el	control	

NRT	 serà	 una	 mostra	 que	 no	 té	 ADN	 i	 el	 control	 NTC	 serà	 una	 mostra	 que	 no	 tindrà	

primer.		

1) 	Preparem	el	mix	per	a	la	reacció	de	la	PCR	quantitativa	(q-RT-PCR)	

	

	

	

	

	

	

	

	

2) Carreguem	la	placa	amb	25µL	en	cada	pouet.	

3) Programem	la	PCR	quantitativa	

• PROTOCOL:	 Al	 protocol	 estan	 totes	 les	 etapes	 a	 les	 que	 es	 sotmet	 la	 placa,	

condicions	de	temperatura	i	temps.	

	

	

	

	

X1	

SYB	GREEN	 12,5	

H₂O	 9,5	

PF	 0,5	

PR	 0,5	

cDNA	 2	

25µl	

Figura	42.	Protocol	q-RT-PCR.	

Taula	9.	Mix	per	a	la	reacció	de	la	PCR	quantitativa	
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• Es	dissenya	la	placa	

	

	

• NEXT	(S’obra	la	placa,	es	carrega	i	es	tanca)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

• START	RUN	(Es	posa	en	marxa	el	procés	i	un	cop	començat,	ens	diu	el	temps	que	

tardarà)	

	

Figura	43.	Placa.	En	aquesta	placa,	ademés	de	les	mostres	amb	les	que	estàvem	treballant,	també	es	
va	aprofitar	per	posar	altres	mostres	pertanyents	a	una	altra	pràctica	d’un	altre	grup.	

Figura	44.	Càrrega	de	les	mostres	en	la	PCR.	
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• S’obtenen	diversos	resultats:	

	

	

	

	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• Transformem	 les	 CQ	mitjançant	 un	 fórmula	matemàtica	 i	 obtenim	els	 valors	 de	

l’expressió	relativa	del	gen	que	estudiem.	

CORBES	
D’AMPLIFICACIÓ	

CORBA	

CQ	
PIC
S	
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5 RESULTATS	

5.1 Extracció	d’estomacs	

L’extracció	dels	estomacs	ha	estat	adequada	per	la	posterior	utilització.	La	tècnica	ha	de	

ser	molt	acurada	i	necessita	precisió.	

5.2 RNA	

Es	 va	 obtenir	 l’RNA	 en	 una	 concentració	 adequada,	 la	 qual	 va	 ser	 mesurada	 per	 un	

espectrofotòmetre	i	la	seva	qualitat	va	ser	comprovada	per	el	gel	d’agarosa.		

La	quantitat	necessària	d’RNA	per	tal	d’obtenir	el	DNA	complementari	va	ser	de	2’44	µL	

per	a	la	mostra	no	Bt	1	dia,	3’24	µL	per	a	la	mostra	Bt	1	dia,	8,1	µL	per	a	la	mostra	no	Bt	3	

dies	i	4’3	µL	per	a	la	mostra	Bt	3	dies.	

5.3 ADN	Complementari	

Es	 va	 otenir	 el	 DNA	 complementari	 a	 la	 concentració	 adient	 per	 la	 seva	 utilització	 en	

l’estudi	de	la	expressió	del	gen	mitjançant	una	PCR	quantitativa.	

5.4 Expressió	gènica		

Els	resultats	obtinguts	a	través	de	la	PCR	quantitativa	ens	indiquen	la	correcta	realització	

de	 les	 tècniques	 utilitzades	 per	 l’extracció	 d’RNA	 i	 obtenció	 de	 DNA	 complementari.	 A	

continuació	 desglossarem	 els	 resultats	 obtinguts	 segons	 la	 dieta	 ingerida	 i	 el	 temps	

d’ingestió.	

5.4.1	Segons	la	dieta	ingerida	

A)	DIETA	BT	

A	l’hora	de	comparar	els	resultats	de	les	larves	que	han	tingut	com	a	font	d’alimentació	

blat	de	moro	transgènic,	podem	observar	que	la	quantitat	ingerida	de	dieta	Bt	ha	influït	

en	l’expressió	del	gen	estudiat,	ja	que	aquesta	és	més	elevada	en	un	període	de	temps	de	

3	dies	que	durant	1	dia.		
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B)	DIETA	NO	BT	

En	relació	a	les	larves	que	han	tingut	com	a	font	d’alimentació	blat	de	moro	convencional	

no	Bt,	aquelles	que	tenen	una	expressió	més	elevada	del	gen	CYP6AE14,	són	les	que	han	

sigut	alimentades	durant	1	dia.		

	

Així	doncs,	un	cop	observats	els	diferents	resultats	de	 l’expressió	del	gen	CYP	6AE14	en	

relació	al	tipus	de	blat	de	moro	ingerit	per	la	larva,	podem	afirmar	que	la	font	d’aliment	

és	un	factor	que	influeix	en	l’expressió	del	gen	estudiat.		
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Figura	45.	Expressió	del	gen	
CYP6AE14	en	larves	alimentades	
amb	dieta	Bt	

Figura	46.	Expressió	del	gen	
CYP6AE14	en	larves	
alimentades	amb	dieta	no	Bt	
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5.4.2 Segons	el	període	d’alimentació	

A)	DURANT	1	DIA	

Un	cop	obtinguts	els	resultats	de	l’expressió	del	gen	CYP6AE14	de	les	larves	que	van	ser	

alimentades	durant	1	dia	amb	una	dieta	diferent(Bt	i	no	Bt),	podem	observar	que	aquesta	

varia	notablement.	Així	doncs,	l’expressió	gènica	de	les	larves	alimentades	durant	1	dia	ha	

sigut	més	elevada	en	aquelles	larves	que	havien	sigut	alimentades	amb	una	dieta	de	blat	

de	moro	no	Bt.	

	

B)	DURANT	3	DIES	

Al	contrari	que	en	els	resultats	obtinguts	referents	les	larves	que	havien	sigut	alimentades	

durant	 1	 dia,	 quan	 aquestes	 van	 ser	 alimentades	 durant	 3	 dies	 l’expressió	 resulta	 ser	

inversa	 a	 l’anterior.	 En	 aquest	 cas,	 l’expressió	 del	 gen	CYP6AE14	 en	 larves	 alimentades	

amb	 una	 dieta	 Bt	 durant	 3	 dies	 és	 més	 elevada	 a	 les	 que	 havien	 tingut	 com	 a	 font	

d’alimentació	una	dieta	no	Bt.		
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Figura	47.	Expressió	del		
gen	CYP6AE14	en	larves	
alimentades	durant	1	dia.	

Figura	48.	Expressió	del		gen	
CYP6AE14	en	larves	
alimentades	durant	3	dies.	
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Un	cop	observats	els	diferents	resultats	entre	 les	 larves	que	van	ser	alimentades	durant	

un	període	de	temps	d’1	o	3	dies,	podem	afirmar	que	la	quantitat	de	blat	de	moro	tant	

transgènic	com	convencional,	també	influeix	clarament	en	l’expressió	del	gen	CYP6AE14.	

	

5.4.3 Resultats	generals	

Finalment,	 després	 de	 dur	 a	 terme	 una	 gran	 varietat	 de	 processos,	 finalitzant	 aquests	

amb	una	operació	matemàtica	 a	partir	 dels	 resultats	que	 vam	aconseguir	mitjançant	 la	

PCR	quantitativa	(q-RT-PCR),	vam	poder	comparar	l’expressió	del	gen	CYP6AE14	en	larves	

que	havien	sigut	alimentades	amb	blat	de	moro	transgènic	Bt	i	blat	de	moro	convencional	

no	Bt	durant	1	dia	i	3	dies.		

Els	resultats	ens	van	mostrar	que	l’expressió	més	elevada	pertanyia	al	gen	CYP6AE14	de	

les	 larves	 que	 s’havien	 alimentat	 amb	 blat	 de	 moro	 no	 Bt	 durant	 un	 dia,	 però	 quan	

aquestes	 eren	 alimentades	 durant	 3	 dies	 amb	 la	 dieta	 esmentada	 anteriorment,	

l’expressió	en	aquestes	disminuïa	fins	al	punt	de	passar	de	ser	la	més	elevada	a	ser	la	més	

baixa.		

	

	Figura	49.	Expressió	relativa	del	gen	CYP6AE14	en	larves	alimentades	durant	1	dia	i	3	
dies	amb	dieta	Bt	i	no	Bt.	
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6 DISCUSSIÓ	

El	 citocrom	 P-450	 monooxigenasa	 juga	 un	 paper	 important	 en	 l’adaptació	 contra	 els	

compostos	 de	 defensa	 de	 les	 plantes	 i	 en	 el	 desenvolupament	 de	 resistència	 dels	

insecticides	 (Mao,	 Y.B.	 et	 al.,	 2007)	 i	 ja	 que	 les	 plantes	 modificades	 genèticament	

utilitzades	contenien	la	proteïna	Cry,	els	resultats	esperats	eren:	

• L’expressió	 més	 elevada	 tant	 en	 un	 dia	 com	 en	 3	 dies,	 fos	 la	 de	 les	 larves	

alimentades	amb	blat	de	moro	transgènic		

• L’expressió	més	elevada	d’entre	tots	els	resultats	fos	la	de	les	larves	alimentades	

amb	una	dieta	Bt	durant	3	dies.		

Però,	per	contra,	els	resultats	obtinguts	van	ser	els	següents:	

• Durant	el	període	de	temps	d’1	dia,	l’expressió	més	elevada	va	ser	la	de	les	larves	

que	havien	sigut	alimentades	amb	blat	de	moro	convencional.	

• Durant	un	període	d’alimentació	de	3	dies,	l’expressió	més	elevada	va	ser	la	de	les	

larves	alimentades	amb	blat	de	moro	transgènic	Bt.	

• L’expressió	 més	 elevada	 d’entre	 tots	 els	 resultats	 va	 ser	 la	 corresponent	 a	 un	

període	 de	 temps	 d’1	 dia	 en	 el	 que	 la	 font	 d’alimentació	 era	 blat	 de	 moro	

convencional.	

RESULTATS	
ESPERATS	

RESULTATS	
OBTINGUTS	

L'expressió	més	elevada	és	la	no	
Bt	1	dia	

Expressió	més	elevada	en	1	dia	
és	la	no	Bt	

Expressió	més	elevada	en	3	dies	
és	la	Bt	

L'expressió	més	elevada	serà	la	de	la	mostra	Bt	3	dies		

L'expressió	més	elevada	tant	en	1	dia	com	en	3	dies	serà	la	
Bt	
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Per	a	poder	considerar	vàlids	els	resultats	obtinguts,	seria	necessari	dur	a	terme	un	estudi	

amb	més	 repeticions,	 ja	que	quan	vaig	 realitzar	el	 treball,	no	em	va	 ser	possible	 fer-ho	

degut	a	que	hi	va	haver	problemes	amb	la	cria	d’Helicoverpa	 i	només	disposàvem	d’una	

població.		

Les	larves	utilitzades	en	aquest	estudi	han	estat	alimentades	amb	el	mateix	tipus	de	dieta	

(que	 contenia,	 entre	 d’altres,	 blat	 de	 moro	 no	 Bt)	 fins	 arribar	 a	 l’estadi	 L6,	 per	 tant,	

teòricament,	la	inclusió	de	blat	de	moro	no	Bt	al	començar	la	fase	L6	no	hauria	de	ser	cap	

element	 que	 els	 diferents	 mecanismes	 encarregats	 de	 la	 metabolització	 de	 l’aliment	

reconeguessin	com	a	desconegut.		

El	 fet	 que	 l’expressió	 del	 gen	 observat	 sigui	 més	 elevada	 el	 primer	 dia	 en	 les	 larves	

alimentades	amb	blat	de	moro	no	Bt,	pot	ser	degut	a:	

• Els	diferents	canvis	hormonals	 i	metabòlics	que	presenten	els	 insectes	al	canviar	

de	 fase	 larvària,	 ja	 que	 els	 dies	 posteriors	 es	 veu	 com	 l’expressió	 del	 gen	

disminueix	 en	 aquestes.	 En	 canvi,	 a	 les	 larves	 alimentades	 amb	 blat	 de	 moro	

transgènic	s’observa	que	l’expressió	del	gen	augmenta	al	llarg	del	temps.	Resultats	

que	estan	d’acord	amb	els	obtinguts	per	Mao,	Y.B.	et	al.	(2007)	que	van	observar	

que	l’expressió	del	gen	CYP6AE14	en	H.	armigera	alimentada	amb	plantes	de	cotó	

que	contenien	gossipol	(tòxic)	estava	correlacionat	amb	el	creixement	larvari.		

• També	seria	possible	que	 la	resposta	a	que	durant	1	dia	 l’expressió	més	elevada	

sigui	la	de	les	larves	alimentades	amb	blat	de	moro	convencional	no	Bt	enlloc	de	

les	alimentades	amb	blat	de	moro	transgènic	Bt,	es	degui	a	que	és	un	període	de	

temps	relativament	curt	en	relació	amb	el	període	d’actuació	del	citocrom	P-450	a	

la	toxina	Cry	del	blat	de	moro	transgènic	i	per	tant,	l’expressió	del	gen	CYP6AE14	

no	 es	 veu	 influïda	 fins	 als	 3	 dies,	 on	 l’expressió	més	 elevada	 és	 la	 de	 les	 larves	

alimentades	amb	blat	de	moro	transgènic.		

• D’altra	banda,	 també	podríem	considerar	que	 la	resposta	a	 l’alimentació	amb	Bt	

sigui	una	inhibició	de	l’expressió	gènica,	tal	i	com	indiquen	Muñoz	et	al.	(2014)	

	

Per	tal	de	poder	validar	si	la	nostra	hipòtesi	es	confirmaria,	s’hauria	de	fer	un	experiment	

amb	més	repeticions		i	provar	diferents	períodes	d’alimentació:	durant	2	dies	per	saber	si	
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el	citocrom	P-450	actua	en	un	període	de	temps	inferior	a	3	dies	però	superior	a	1	dia	i	

durant	 4	 dies	 per	 tal	 de	 saber	 si	 en	 aquestes,	 l’expressió	 més	 elevada	 a	 mesura	 que	

augmenta	el	temps,	seria	la	d’aquelles	alimentades	amb	blat	de	moro	transgènic	Bt	
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CONCLUSIONS	

L’estudi	de	l’expressió	del	gen	CYP6AE14	en	insectes	a	través	de	l’anàlisi	de	4	mostres	de	

larves	 d’Helicoverpa	 armigera	 alimentades	 durant	 1	 i	 3	 dies	 amb	 blat	 de	 moro	

convencional	no	Bt	i	transgènic	Bt		m’ha	permès	extreure	les	conclusions	següents:	

• Les	mostres	 del	 tub	 digestiu	 de	 les	 larves	 s’extreuen	 amb	 facilitat,	 utilitzant	 la	 lupa	

binocular	 i	 el	 material	 de	 dissecció	 de	 precisió,	 que	 ens	 permeten	 tenir	 èxit	 en	 el	

procés	d’extracció.	

• Els	 tubs	 digestius	 contenen	 suficient	 RNA	 per	 ser	 analitzat	 i	 mesurar	 l’expressió	

gènica.	

• 	La	 neteja	 acurada	 de	 l’RNA	 mitjançant	 la	 utilització	 de	 kits	 ens	 proporciona	 una	

puresa	del	mateix	per	poder-lo	utilitzar	en	les	tècniques	biotecnològiques	

• 	La	tècnica	de	PCR		ha	permès	dur	a	terme	l’amplificació	del	gen	estudiat	en	totes	les	

motres.		

• S’ha	pogut	mesurar	l’expressió	del	gen	CYP6AE14	en	les	larves	d’Helicoverpa	armigera	

utilitzant	la	tècnica	de	PCR	quantitativa	o	PCR		a	temps	real.	

• 	Tant	 la	dieta	com	el	període	d’alimentació	són	 factors	que	 influeixen	en	 l’expressió	

del	gen	CYP6AE14	en	larves	d’Helicoverpa	armigera	del	sisè	estadi.	

	

L’elaboració	d’aquest	treball	m’ha	conduit	a	la	consulta	de	diverses	fonts	d’informació		a	

través	 de	 les	 quals	 he	 pogut	 ampliar	 el	meu	 saber	 sobre	 tots	 els	 temes	 tractats	 en	 el	

treball.	La	part	teòrica	m’ha	permès		ampliar	els	meus	coneixements	sobre	el	mecanismes	

de	 	 regulació	 de	 l’expressió	 gènica,	 així	 com	 els	 encarregats	 de	 la	 transferència	 de	 la	

informació	 genètica	 emmagatzemada	 en	 la	 molècula	 de	 DNA.	 He	 descobert	 la	

importància	 que	 té	 el	 citocrom	 P-450	 en	 tots	 els	 organismes	 vius	 i	 la	 gran	 quantitat	

d’estudis	que	es	duen	actualment	a	terme	sobre	aquest.	Gràcies	a	la	realització	de	la	part	

experimental	 d’aquest	 estudi,	 he	 pogut	 conèixer	 moltes	 de	 les	 tècniques	 utilitzades	

actualment	en	 l’àmbit	de	 la	biotecnologia,	 les	quals	eren	totalment	desconegudes	per	a	

mi.	 Per	 finalitzar,	 el	 contacte	 amb	 el	 món	 universitari,	 el	 professorat	 i	 el	 personal	 de	

l’ETSEA,	m’ha	enriquit	molt	a	nivell	personal	i	acadèmic.	
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