
Desxifrant la funció  

d’un gen! 

Des de la concepció fins que ens 

convertim en adults, el nostre 

cervell pateix canvis continus que 

depenen de molts factors.  

Alguns d’aquests són genètics i 

d’altres ambientals. 

 

Nosaltres estudiem els factors 

genètics, que influeixen en el 

desenvolupament del cervell. I 

especialment, analitzem aquells 

que influeixen en els processos 

neurodegenaratius, utilitzant el 

ratolí com a model animal. 

 

 

 
http://www.ibecbarcelona.eu/research-

groups/molecular-and-cellular-

neurobiotechnology/ 

 

 

 

Neurobiologia 
Per a poder estudiar els 

humans podem utilitzar el 

ratolí. Creus que ens 

assemblem? 

  

Els éssers humans estem formats per milers 

de milions de cèl·lules. Cada una d’aquestes 

funciona com un maó que en unir-se forma 

els diferents teixits del nostre cos: el cervell, 

la pell, els músculs... 

 
 

Grup de Neurobiotecnologia Molecular i Cel·lular  

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 

Cada cèl·lula és única  

Totes les cèl·lules tenen el mateix 

material genètic (ADN), però tan 

sols utilitzen aquells gens que es 

necessiten per a realitzar una 

funció concreta. Així, al principi 

totes les cèl·lules són iguals, però 

acaben sent molt diferents.  

http://imgkid.com/human-cell-model.shtml 

http://www.scientificcomputing.com/news/2014/01/brain%E2%80%99s-hippocampal-neuron#.VO3vWyw42UQ 

http://www.nutri-facts.org/eng/topic-of-the-month/detail/backPid/94/article/sun-protection-as-important-inside-as-outside/ 

http://www.horizonhealth.eu/project/understanding-and-combating-age-related-muscle-weakness/213 

 

Neurona Pell Múscul 

Nucli, on 

es troba 

l’ADN 

Com es desenvolupa el cervell? 

 

Una cèl·lula: 

Els gens estan a l’interior de la cèl·lula 

Organitza: Amb el suport de: 



Els gens determinen les funcions 

de les proteïnes 

Estudiem els gens 

Amb aquest mètode podem eliminar o afegir 

un gen al ratolí (o a altres animals model) per 

a observar posteriorment quins canvis es 

produeixen i així, esbrinar quina és la funció 

d’aquest gen en condicions normals. Això ens 

permet fer avenços en el coneixement de 

malalties i dels seus possibles tractaments.  

 

Estudiem les malalties: 

Models knok-out 

 
Les malalties neurodegeneratives tenen la 

característica que es manifesten amb la 

pèrdua progressiva de funcions del 

cervell, degut a la mort de neurones. Per 

poder estudiar aquestes malalties, 

necessitem animals que facin de models.  

Els models animals knock-out, ens permeten 

observar les funcions d’un determinat 

gen i per tant conèixer la seva implicació 

a la malaltia. 

Què són models knock-out? 

Quan extraiem un determinat gen de totes 

les cèl·lules d’un ratolí, l’anomenem knock-

out. Aquest animal tindrà unes 

característiques diferents quan el comparem 

amb el ratolí sense modificar.  

 

 
"ChimericMouseWithPups" by Staff at NIMH's Transgenic Core Facility 

Un gen conté informació en forma de 

seqüència que la cèl·lula desxifra per a 

formar una proteïna. Al nostre ADN hi ha 

codificades més de 25.000 proteïnes, 

cadascuna amb una funció diferent. De la 

majoria d’elles en desconeixem la seva 

funció. 

 

Gen 1 

Gen 2 

Proteïna 1 

ADN 

Proteïna 2 

Funció A 

Funció B 

Per a estudiar quina és la funció d’un gen, 

els científics hem inventat l’enginyeria 

genètica.  

 

Aquestes diferències ens donaran pistes 

sobre la funció del gen que hem extret, i per 

tant podrem estudiar gens implicats en 

determinades malalties com ara l’Alzheimer. 

Un cop coneixem els gens i les seves funcions 

i com afecten en el desenvolupament de la 

malaltia, podem començar a aproximar un 

tractament.  



El gen GPF és un dels més 

utilitzats per a rastrejar les 

cèl·lules durant el 

desenvolupament embrionari. 

És un gen extret de les 

meduses!  

Estudiem les malalties: 

Models knock-in 

  
En determinats estudis el què necessitem no 

és tant conèixer la funció d’un gen, sinó poder 

fer un seguiment o un mapa de 

determinades cèl·lules o proteïnes 

afectades en la malaltia. En aquests casos 

necessitem models d’animal knock-in. 
 

Què són els models knock-in? 
 

Quan afegim un gen al ratolí l’anomenem 

ratolí knock-in. Podem afegir qualsevol gen, 

però els més utilitzats són els que produeixen 

proteïnes fluorescents, com ara un anomenat 

GFP. Aquests gens ens serveixen per a 

visualitzar les cèl·lules i els seus moviments, i 

per tant podem fer un “mapa” d’on són les 

cèl·lules afectades per la malaltia i conèixer on 

es localitza el focus d’aquesta (per exemple).  

 

Passem a la pràctica, modifiquem els gens! 

 
 

Un cop modificat l’ADN… 

Cal obtenir un ratolí que presenti aquesta modificació a totes les seves cèl·lules i per tant 

puguem observar la seva funció. 

Una de les tècniques més utilitzades és la “microinjecció del zigot (òvul fecundat)” 

  

Representem els passos que calen per a manipular l’ADN i així obtenir ratolins knock-out i 

knock-in.  

En primer lloc hem d’extraure l’ADN del nucli de la cèl·lula. 

A continuació, tallarem i enganxarem els gens d’acord als següents esquemes. 
 

Obtenim un òvul fecundat 

(zigot) d’una femella de 

ratolí donant 

L’injectem l’ADN 

modificat in vitro 

Aquest òvul modificat l'introduïm en una femella 

adoptiva perquè completi la gestació.  

Les cries resultants 

seran animals 

transgènics, perquè 

els hem modificat 

l’ADN a totes les 

seves cèl·lules.  

Aquests ratolins en permeten estudiar malalties, en 

el nostre cas especialment les relacionades amb 

les lesions medul·lars o patologies neuronals com 

ara l'Alzheimer 


