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Problema: diabetis i obesitat
La diabetis és un grup de trastorns metabòlics
caracteritzats per un augment de la glucosa en
sang, en molts casos associat amb l’obesitat.
En aquestes malalties, els nivells d’expressió
d’algunes proteïnes estan alterats i la
insuficiència d’aquestes afecta l’estructura
microscòpica de diferents òrgans (múscul,
fetge,...).

La Diabetis i l’Obesitat afecten un alt
i creixent percentatge de la població
mundial. Les investigacions dels últims
anys han demostrat que ambdues
malalties estan relacionades.
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Una solució al problema
La investigació en l’estudi de noves
propietats terapèutiques de multitud de
fàrmacs ja existents (antiparasitaris,
analgèsics, antiinflamatoris…), localitzant
entre les seves característiques, una possible
activitat antiobesitat i antidiabètica, és una
possible al problema.
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Això es pot aconseguir analitzant l'efecte
d’aquests fàrmacs en les cèl·lules i en els
animals (ratolins) i veure si s’aconsegueix activar
la formació de les proteïnes que els manca.
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Aquest projecte permetrà el desenvolupament de nous fàrmacs que millorin la qualitat de vida de
pacients afectats per diabetis, obesitat o malalties cardiovasculars.

Arteriosclerosi

Com investiguem el problema?
Emprant tècniques de biologia molecular
Per estudiar l’activitat dels gens utilitzem dues tècniques, anomenades transfecció i
transformació, intercanviant material genètic dels bacteris a cèl·lules eucariotes i viceversa.
Els bacteris són microorganismes
unicel·lulars que no tenen nucli ni
òrgans interns.

Les cèl·lules eucariotes tenen el
material genètic (l’ADN) dins d’un
nucli amb doble membrana porosa.

Tenen la capacitat d’incorporar
l’ADN extern en un procés anomenat
transformació.

Tenen la capacitat d’incorporar ADN
extern en un procés anomenat
transfecció.

ADN bacterià

PLASMIDI

ADN
Nucli
Els plasmidis són molècules d’ADN (circular o
lineal), que es repliquen i transcriuen
independentment de l’ADN dels cromosomes.
Els usarem per introduir el gen d’interès a estudiar
en ells.

TRANSFORMACIÓ
Introducció d’ADN extern
als bacteris.

PER OBTENIR CÒPIES DEL GEN
Aprofitarem la capacitat de multiplicació dels
bacteris per obtenir moltes còpies del gen
estudi un cop inserit al bacteri.

L’ADN és una molècula formada per una
seqüència de nucleòtids.

CÈL·LULA
EUCARIOTA

TRANSFECCIÓ
Introducció d’ADN extern
en cèl·lules eucariotes
mitjançant plasmidis.

PER ESTUDIAR GEN D’INTERÈS
MODIFICAT
Per introduir el gen d’interès i fer la
línia cel·lular per estudiar la seva
activitat.

BACTERI

Activitat d’un gen
GEN
Un gen és una regió de la
molècula d’ADN que conté la
informació necessària per a la
síntesi d’una proteïna en concret,
que pot ser específica de cada
teixit.

PROMOTOR
El promotor d’un gen és la
regió de l’ADN on es troba
el punt d’inici de la
transcripció del gen.

PROTEÏNA
TRANSCRIPCIÓ

Procés mitjançant el qual
les seqüències d’ADN són
copiades a ARN missatger
(ARNm) mitjançant un
enzim anomenat ARN
polimerasa.

TRADUCCIÓ

Procés que converteix
una seqüència d’ARN
missatger en una
cadena d’aminoàcids
per a formar una
proteïna.

Les proteïnes són molècules
formades per una seqüència
d’aminoàcids. Realitzen
funcions estructurals, de
reserva, defensives,
hormonals o enzimàtiques
dins o fora de la cèl·lula.

Com podem “veure” l’activitat d’un gen?
Fem servir el llenguatge dels senyals! Com que no podem mesurar directament l’activitat
d’un gen (no veiem les proteïnes), utilitzem un gen indicador, és a dir, un gen que codifica una
proteïna que produeix llum i per tant es pot mesurar la seva bioluminescència amb un aparell.
Nosaltres utilitzem la LUCIFERASA (que prové de la cuca de llum) que associada al promotor
del gen que volem estudiar, ens permet detectar l’activitat que tenen els fàrmacs sobre els
gens que estem estudiant.

Com treballem al laboratori?
Mesurant l’activitat d’un gen
1. Creem el vector d’estudi
Seleccionem la regió de l’ADN promotora de la proteïna d’interès (que és la que controla
l’activitat del gen en concret).
Clonem el fragment d’ADN que conté un gen indicador, com el gen de la proteïna luciferasa,
dins d’un vector amb resistència a un antibiòtic (permetrà seleccionar les cèl·lules que tinguin
aquest plasmidi).
ADN bacterià

Plasmidis

Tub amb moltes
còpies del vector
d’interès

promotor
Vector de clonació

1 Inserim el promotor del
gen dins un vector de
clonació.

Bactèria E. coli

2 Inserim el vector dins de
bacteris (transformació).

3 Fem créixer colònies
de bacteris amb vector
d’interès.

4 Creixem les
bacteris a 37ºC.

5 Extraiem l’ADN
d’interès (el vector).

2. Generem cèl·lules amb el vector d’interès
Introduïm el vector creat, amb el promotor del gen d’interès més el gen indicador, en una línia
cel·lular humana mitjançant la transfecció.

Cèl·lules HeLa
(humanes)

1 Cultivem cèl·lules
humanes (HeLa).

2 Transfectem el vector
dins les cèl·lules.

LÍNIA CEL·LULAR ESTABLE

3 Seleccionem amb
antibiòtic aquelles cèl·lules
que incloguin el vector en el
seu material genètic.

(conté el promotor d’interès amb un gen
indicador)

3. Analitzem els compostos
Amb l’assaig luciferasa mesurem la llum emesa per aquesta proteïna i podem determinar l’efecte
dels fàrmacs en l’activitat del gen d’interès.

1 Cultivem les
cèl·lules estables.

2 Afegim compostos
comercials coneguts.

ASSAIG LUCIFERASA
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3 Analitzem l’activitat
dels fàrmacs en les línies
cel·lulars estables
generades.

Luminòmetre:
Amb aquest aparell
quantifiquem la llum emesa
per la luciferasa (el nostre
gen reporter).

Resultats

Efecte dels
compostos

Si el compost activa el promotor del
gen en estudi, activarà l’expressió de la
proteïna luciferasa (emetrà llum
mesurable).

4. Aplicació
Generem compostos més potents
Fem diferents proves
d’activitat dels compostos in
vivo.

Modifiquem químicament els
compostos per millorar-ne les
propietats.

Compostos positius (+)

Compostos semblants
més efectius

Assaigs in vivo

