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Analitza l’ADN i descobreix el criminal! 

Esbrina com la policia descobreix qui és el criminal d’entre 

diversos sospitosos 

Introducció 

Per a identificar una persona inequívocament, i poder-la diferenciar d’altres persones, 

necessitem trobar un element comú a tothom, però amb característiques diferents 

segons la persona de qui es tracti.  

El que utilitza la policia per a fer aquestes identificacions és l’ADN. ADN és 

l’abreviatura d’àcid desoxirribonucleic, i és el principal component del material genètic 

dels organismes vius, junt amb l’ARN. Als bacteris, l’ADN es troba en el citoplasma, 

mentre que en organismes més complexos, com plantes, animals i altres organismes 

multicel·lulars, la majoria de l’ADN està en el nucli cel·lular. L’ADN és el component 

dels cromosomes i el material en què estan codificats els gens, i la seva funció és 

codificar les instruccions essencials que faran que un organisme es desenvolupi i 

visqui. Està format pel que anomenem nucleòtids, que contenen diferents bases 

(conegudes com A, C, G, T) ordenades en seqüència i formant així una espècie de 

codi de barres, com es veu a la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADN és doncs un element comú a tots els humans. Té, però, característiques 

diferencials segons la persona: hi ha qui té gens que són el codi per a cabells pèl-

rojos, hi ha qui té gens que afavoreixen el fet de no patir una malaltia, o hi ha qui té 

gens que fan que siguin propensos a patir una malaltia determinada. Així, la seqüència 

d’ADN no és la mateixa per a cada persona, i aquesta és la característica que 
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aprofitarem per a identificar un criminal. Per a fer-ho, necessitem tenir mostres d’ADN 

de diferents sospitosos (entre ells també el que resulti ser el criminal), que es poden 

recollir de qualsevol material biològic que contingui ADN, com teixits del cos, sang, etc. 

El nostre experiment 

Com podem detectar diferències en la seqüència de bases de l’ADN? 

Per a fer-ho, utilitzarem el que es coneix com a enzims de restricció. Els enzims de 

restricció es col·loquen a la molècula d’ADN i es desplacen per l’hèlix fins que 

reconeixen unes seqüències específiques de parells de bases que indiquen a l’enzim 

que deixi de desplaçar-se. Llavors aquests enzims tallen la molècula d’ADN per aquest 

punt (conegut com a diana de restricció), actuant com unes tisores. Si hi ha més d’una 

diana en una molècula d’ADN, l’enzim tallarà per cada una d’elles, fent que s’obtinguin 

múltiples fragments d’ADN. La longitud de cada fragment dependrà de la localització 

de les dianes de restricció a la molècula d’ADN.  

 

 

 

 

 

 

 

Aquest ADN tallat pot ser separat i observat utilitzant una tècnica denominada 

electroforesi (que vol dir moure amb electricitat). Amb aquesta tècnica se separen els 

fragments d’ADN en funció la seva mida. L’ADN està carregat negativament, i es 

col·loca en un gel d’agarosa a través del qual l’ADN migrarà, gràcies a què generarem 

un corrent elèctrica que provocarà que es moguin cap al pol positiu en el sistema 

d’electroforesi. El gel actua com una xarxa-colador a través de la qual els fragments 

petits es mouen amb més facilitat i per tant avancen més ràpid que els més grans. 

Així, cada fragment produirà una banda d’una mida determinada, i amb un colorant ho 

podrem visualitzar.  

En aquesta pràctica es comparen les bandes produïdes per sis mostres que 

corresponen a l’ADN d’una mostra recollida a l’escena d’un crim, i cinc mostres 

obtingudes de sospitosos en el cas. Ho farem utilitzant un dels mètodes que fa servir la 

policia per a identificar un individu concret d’entre diversos candidats.  

Enzim de restricció 

Cadenes 
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Així, avui us proposem que ens ajudeu a descobrir el criminal a partir de les mostres 

biològiques (de l’ADN, concretament) trobades a l’escena d’un crim, i respondrem: qui 

dels sospitosos és el criminal? 

Farem: 

1. Treballarem amb les mostres d’ADN dels sospitosos i la trobada a l’escena del crim. 
Aquestes mostres hauran estat prèviament digerides amb dos enzims de restricció, 
anomenats EcoRI i PstI (els tècnics del laboratori s’han encarregat d’aquesta 
tasca). 

2. Carregarem aquestes mostres d’ADN en un gel i farem una electroforesi, cosa que 
ens permetrà separar les mostres segons les seves mides.  

3. Tenyirem el gel per a poder visualitzar les bandes i intentarem esbrinar quin dels 
sospitosos és el criminal. 

 

 

Materials 

Cada grup necessitarà: 

- 1 cubeta d’electroforesi i una font d’alimentació de corrent (a compartir) 

- un gel d’agarosa 

- solució salina TAE 

- mostres corresponents a l’escena del crim i als 5 sospitosos (segments d’ADN 

digerits prèviament amb enzims de restricció) 

- solució per a carregar les mostres (solució de càrrega o LB) 

- 1 pipeta  

- puntes grogues per la pipeta  

- solució per a tenyir el gel 

- cubeta per a tenyir el gel 

- paper per netejar el material 

- guants de làtex  

- bata 
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Procediment experimental 

1. Preparació de les mostres d’ADN 

a) Teniu l’ADN de l’escena del crim i el dels 5 sospitosos (ja tallat) en tubs de 
diferents colors. A cada tub hi ha 20 μl de mostra. 
 

b) Afegir a cada mostra 10 μl de la solució blava per a carregar les mostres 

(solució de càrrega). Es fa utilitzant la pipeta i una punta de pipeta DIFERENT 

PER A CADA MOSTRA. Tancar els tubs i mesclar els components colpejant 

suaument els tubs amb el dit.  

 

2. Preparació de l’electroforesi 
 

c) Col·locar el gel d’agarosa a la cubeta d’electroforesi. Omplir la cubeta amb 
solució TAE fins a cobrir el gel. 
 

d) Comprovar que els pous del gel estan orientats cap a l’elèctrode correcte.  

 

3. Càrrega del gel i electroforesi 
 

e) Carregar 30 μl de cada mostra a cada un dels pous, amb la pipeta. Seguirem el 
següent ordre: 
 

- Pou 1: C, escena del crim, tub verd 

- Pou 2: S1, sospitós 1, tub blau 

- Pou 3: S2, sospitós 2, tub taronja 

- Pou 4: S3, sospitós 3, tub lila 

- Pou 5: S4, sospitós 4, tub rosa 

- Pou 6: S5, sospitós 5, tub groc 
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f) Col·locar la tapa a la cubeta d’electroforesi. La tapa encaixa en una única 
posició, que uneix els punts negres entre si i els vermells entre si. Connectar 
els elèctrodes a la font d’alimentació (cada font és compartida entre 2 grups). 
 

g) Encendre i deixar 20 minuts a 120 V. 
 

h) Quan l’electroforesi hagi acabat, desconnectar i retirar la tapa. Amb compte 
treure el gel amb el seu motlle.  

 

i) Després, posar el gel a la cubeta de tinció (1 cubeta per a cada 2 grups). 

 
4. Tinció del gel i anàlisi 

 

j) Afegir el colorant per ADN a la cubeta de tinció, que cobreixi el gel. Deixar que 
es vagi tenyint, agitant de tant en tant. 
 

k) Amb els guants, agafar el gel i mirar si s’ha tenyit. Quan estigui tenyit, veureu 
les bandes d’ADN.  

 

l) Traieu el gel i poseu-lo a la cubeta de destinció, plena d’aigua, per destenyir i 
així veure millor les bandes. Després, el podeu posar sobre el plàstic per a 
analitzar-lo. 
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Resultats 

Les bandes d’algun sospitós coincideixen amb les del criminal? 

 

 

 

Nota 

Cal tenir en compte que aquesta prova situa al sospitós a l’escena del crim, però pot 

ser que es necessitin més proves per a provar que el/ella és el/la culpable. 

L’anàlisi es fa amb segments d’ADN, no amb tot l’ADN de la persona. Es busquen 

segments d’ADN comuns en una població, i que produiran un patró de bandes únic per 

a cada individu. En funció de factors demogràfics com l’origen ètnic o l’aïllament 

geogràfic, alguns segments mostraran més variabilitat que altres: algunes poblacions 

mostraran molta menys variabilitat en segments particulars d’ADN que en altres, i el 

grau de variabilitat afectarà la probabilitat que existeixi més d’un individu amb la 

mateixa seqüència. Si el 90% d’una població presenta el mateix patró per a un 

determinat segment d’ADN, se’n pot treure poca informació. Però si la freqüència 

d’aparició d’un patró d’ADN per a un determinat segment en una població és 

extremadament baixa, llavors aquest segment pot ser una eina molt útil per a 

discriminar entre els individus d’aquesta població. Per això l’elecció que es fa dels 

segments és important a l’hora d’utilitzar aquesta tècnica per a identificar individus.  

Així, per a determinar fins a quin punt una prova d’ADN incrimina a una persona, s’ha 

de fer la següent pregunta: “estadísticament, quantes persones en una població 

presentaran un patró idèntic a l’observat a la mostra recollida a l’escena del crim? 1 de 

cada 10.000? 1 de cada 10?”. 

 

 

 

 

Conclusions 

Hem trobat quin dels sospitosos pot ser el criminal?  
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EL TEU ADN EN UN POT!  

Aconsegueix extreure ADN a partir de les cèl·lules de la teva 

boca 

 

Introducció 

Com aconsegueixen els científics obtenir ADN? (per exemple, com el treuen a partir de 

les restes d’una escena d’un crim, o de mòmies de l’antiguitat?), com el poden separar 

de les cèl·lules on es troba, que estan formades principalment per lípids, proteïnes, 

carbohidrats i sals? 

En aquesta pràctica ens proposem aconseguir el nostre propi ADN, i obtenir-lo de 

forma molt pura. Fins i tot, aconseguirem veure’l dins un pot, i sense necessitat d’un 

microscopi! 

Primer, obtindrem cèl·lules de la nostra boca, rascant amb una paleta. Després, caldrà 

obtenir-ne l’ADN. Primer les membranes cel·lulars són trencades amb detergents per a 

fer sortir l’ADN a la solució, després les proteïnes i altres molècules orgàniques són 

digerides i separades, mentre que l’ADN es manté intacte. L’ADN és finalment 

recuperat a través d’una precipitació, que ens permetrà veure’l a simple vista. 

En aquesta pràctica aconseguirem passar de l’invisible al visible: de la idea abstracta 

que tenim de l’ADN, a la visualització dins un pot del nostre propi material genètic.  

Farem: 

1. Obtindrem cèl·lules de la nostra boca, rascant-nos amb una paleta. 

2. Posarem les cèl·lules en una solució que trencarà les membranes cel·lulars, per a 
fer sortir l’ADN.  
 

3. Digerirem (és a dir, trencarem) les proteïnes amb un enzim anomenat proteïnasa. 

4. Precipitarem l’ADN amb diferents solucions, que ens permetran fer-lo visible. 

 

Material 

Cada grup necessitarà: 

- 1 paleta per a rascar la boca per a cada membre del grup 

- 1 pipeta Pasteur de plàstic per cada membre del grup 

- tub de 15 ml  

- solució de lisis 
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- solució de proteïnasa K 

- solució d’acetat de sodi (NaAc) 

- etanol fred 

- 1 pipeta  

- puntes grogues per la pipeta  

- un esprai amb alcohol al 70%, per netejar el material 

- bata 

 

Procediment experimental 

1. Obtenció de mostres de la boca i lisat de les cèl·lules 
 

a) Rasqueu amb una rasqueta la boca, per a obtenir mostres cel·lulars. S’ha de 
rascar fort i durant 1 o 2 minuts, per a aconseguir suficient quantitat, 
arrossegarem les cèl·lules amb la nostra pròpia saliva. 
 

b) Posar la mostra dins un tub que conté 1 ml de solució de lisis amb l’ajuda de la 
pipeta Pasteur. Posarem les mostres de tot el grup dins d’1 tub, per a tenir la 
quantitat necessària. 
 

c) Calcular la quantitat de volum (V) recollit, de forma aproximada, mirant la 
indicació del tub. 
 

d) Agitar suaument el tub, amb els dits. 
  

e) Afegir 20 μl de proteïnasa K, per a trencar les proteïnes. 
 

f)    Incubar a temperatura ambient durant 10 minuts. 
 

 

2. Precipitació de l’ADN  
 

f) Afegir una desena part del volum (V/10) de solució de NaAc a la mostra. Agitar 
suaument amb els dits. 
  

g) Afegir tres cops el volum inicial (Vx3) d’etanol fred, que farà precipitar l’ADN. 
Incubar a temperatura ambient uns 5 minuts, perquè es vagi formant el 
precipitat.  

  

h) Invertir el tub per a completar la precipitació de l’ADN. 
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Resultats 

Amb aquesta tècnica, tan fàcil i ràpida, hem aconseguit extreure ADN de les nostres 

pròpies cèl·lules. Hem utilitzat la solució de lisis per a dissoldre les membranes 

cel·lulars, aconseguint així que l’ADN sigui alliberat dins la solució. Amb la proteïnasa 

K el que hem fet és destruir les proteïnes nuclears que s’uneixen a l’ADN i el 

mantenen compactat, i també destruir els enzims citoplasmàtics que podrien trencar 

l’ADN. En afegir la sal NaAc (acetat de sodi), els ions Na+ s’han unit als grups fosfat 

de l’ADN, que tenen una forta càrrega negativa (-), neutralitzant la càrrega elèctrica de 

les molècules d’ADN, així, les molècules s’ajunten unes amb les altres, en lloc de 

repel·lir-se. Què fa l’etanol? L’ADN no es dissol en alcohol (l’etanol és un alcohol), per 

tant, quan afegim l’etanol les molècules d’ADN s’ajunten i van a la zona de solució 

aquosa, precipitant i fent-se visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALLIBERAMENT DE L’ADN 

Lisi de les membranes 

lipídiques per a 

l’alliberament de l’ADN 

DESCOMPACTACIÓ 

La proteïnasa K 

destrueix les proteïnes 

que compacten l’ADN 

La sal de NaAc 

neutralitza les 

càrregues negatives 

dels grups fosfats per 

facilitar el posterior 

aplegament d’aquesta 

molècula 

NEUTRALITZACIÓ SEPARACIÓ I 

VISUALITZACIÓ 

Fase aquosa amb 

l’ADN 

etanol 

http://mestreacasa.gva.es/web/gaya_car/1
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJnNi5WK3ccCFUg9GgodgTAKeQ&url=http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID%3D137490&psig=AFQjCNEU__aria8sCo3-LRGt1Pd0Z5u5eA&ust=1441445782416654
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJrEt6qM3ccCFYfSGgodfi4Exw&url=http://www.bioline.com/us/dna-extraction-control-560.html&psig=AFQjCNHPGz5HnKfGSos8Sbku2ad9KVM2UA&ust=1441446373663871
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Informació addicional 

Pàgines web sobre l’ús d’ADN en els laboratoris forenses 

El Proyecto Genoma Humano y el ADN forense 

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/elsi/forensics.shtml 

 

El ADN en el laboratorio forense  

http://www.dna.gov/ 
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Som Grup UB: 

Organitza  

Amb el suport de  Amb la col·laboració de  

Participa a les nostres xarxes socials!  

#recercaensocietat      
@PCB_UB 
 

@ParcCientificdeBarcelona  

 Parc Cientific de Barcelona 
pcb_ub  
 

https://es.surveymonkey.com/r/fesrecerca 

 

Ajuda’ns a millorar, deixa’ns la teva opinió! 

http://www.pcb.ub.edu/recercaensocietat
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwivi7XAhNDPAhXCshQKHU6WCH4QjRwIBw&url=https://lidiayanes.wordpress.com/2014/04/03/15-packs-iconos-redes-sociales/&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNGj_-nHZInvpO-QYj7nMd714q7sOA&ust=1476181952535049
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwivi7XAhNDPAhXCshQKHU6WCH4QjRwIBw&url=https://lidiayanes.wordpress.com/2014/04/03/15-packs-iconos-redes-sociales/&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNGj_-nHZInvpO-QYj7nMd714q7sOA&ust=1476181952535049
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwivi7XAhNDPAhXCshQKHU6WCH4QjRwIBw&url=https://lidiayanes.wordpress.com/2014/04/03/15-packs-iconos-redes-sociales/&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNGj_-nHZInvpO-QYj7nMd714q7sOA&ust=1476181952535049

