
El genoma humà (ADN) 

conté més de 20.000 

GENS, que són les unitats 

bàsiques d’informació 

genètica. 

La majoria del gens 

codifiquen per proteïnes. 
 

Cada persona hereta una còpia 

genòmica del seu pare i una de la 

seva mare. 

L’ADN 

La variabilitat genètica 

Tots som mutants 

Departament de Genètica 

Universitat de Barcelona 

L’ADN és lleugerament diferent en cada 

individu i determina les seves 

característiques. 

 

La nostra investigació se centra 

en aquestes diferències. 
 
Quan ens trobem davant d’una malaltia 

hereditària, treballem per identificar quins 

són els canvis que la provoquen: les 

mutacions. 

     

         

ADN: 

3.200.000.000  

nucleòtids/cèl·lula 

+20.000 gens 

Cèl·lula 

Cromosoma: 

23 parells (un del 

pare i un de la mare) 

46 en total 

La història d’en Joan 

El Joan té un defecte 

metabòlic! 

PODRIA SER GAUCHER? 

Durant els seus primers 

anys, en Joan ha tingut 

problemes neurològics i 

de desenvolupament 

El metge decideix fer-li proves 

bioquímiques, perquè sospita d’una 

malaltia 

ANÀLISI 

GENÈTICA 

Sabies que… 

L’ADN d’una cèl·lula fa 2 

metres de longitud 

 

Nosaltres, els 

investigadors, 

cercarem  la 

causa en el seu 

ADN 
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Com busquem les mutacions? 

De la mostra biològica a la 

seqüència d’ADN 

De l’individu a la mutació 

Algunes mutacions causen malalties. Per trobar-

les necessitem l’ADN del pacient i de la seva 

família. 
  

Per obtenir l’ADN partim d’una mostra biològica 

(sang, saliva, pell), en fem l’extracció i l’amplifiquem 

mitjançant una tècnica anomenada PCR, és a dir, en 

fem moltes còpies per poder estudiar-lo.  
 

Com s’identifica 

una mutació? 
La seqüenciació és una tècnica que ens 

permet “llegir” i analitzar un fragment d’ADN. 

 

 

 

 

 

Com que hi ha dues còpies de cada gen, una 

heretada del pare i una altra de la mare, pots 

tenir dues versions (al·lels), la normal o la 

mutada: 

Si són iguals       HOMOZIGOT 

Si són diferents  HETEROZIGOT 

 

Malalties i herència. Com s’interpreten?  

     

     
Sabries dir… 

Quin és el model d’herència 

de la malaltia d’en Joan? 

     

     Sabries... 

Trobar la mutació d’en Joan i dir 

si és homozigot o heterozigot? 

L’estudi de l’aparició d’una malaltia en una família 

ajuda a determinar-ne el model d’herència:  

Calen dues còpies del gen mutades    RECESSIVA 

Cal una única còpia mutada      DOMINANT 

Representació de la família 

d’en Joan: 

Avis 

Pares 

En Joan   el seu germà 

Petit fragment del gen GBA (responsable de la malaltia de Gaucher): 

Mostra pacients  + familiars Extraiem ADN  Obtenim moltes còpies de 

l’ADN mitjançant la tècnica de 

la PCR  

L’estudiem amb diferents 

tècniques: comparem amb els 

dels familiars i individus sans 

Presenta malaltia 

No presenta malaltia 

Les bases nitrogenades 

constitueixen l’ADN. 

N’hi ha 4 diferents 

(A,T,C,G) i les podem 

identificar per conèixer 

la seqüència d’un gen i 

poder comparar-la!  



Cèl·lules en cultiu com a MODEL de la malaltia 

I ara, com ho curem? Cerca de teràpies 

Com sabem que aquesta  

mutació causa la malaltia?  

Estudis funcionals 

 Podem analitzar la funció de la proteïna mutada 

in vitro: 

• en un tub d’assaig 

• en una cèl·lula 
 

Com que la malaltia d’en Joan, Gaucher, afecta 

el sistema nerviós i l’ós, el millor model per 

provar medicaments serien les cèl·lules 

d’aquests teixits. 

Però no li podem demanar un tros de cervell... 

Una tècnica desenvolupada durant l’última 

dècada ens permet “reprogramar” cèl·lules de 

la pell d’un pacient, que són fàcils d’aconseguir, 

per convertir-les en altres tipus cel·lulars no tan 

accessibles (com neurones o cèl·lules òssies). 

La importància del diagnòstic genètic 

Li hem demanat al Joan un trosset de pell!  

Amb les cèl·lules que en traurem, podrem fer 

proves funcionals per veure si la proteïna fa la 

funció que li toca.   

• Fiable 

• Pot ajudar a determinar el tractament més adequat per 

a cada pacient en funció de la mutació. 

• Permet donar consell genètic a la família de l’afectat. 

• Permet fer estudis prenatals/preimplantacionals si la 

família vol tenir més fills. 

• Conèixer la causa molecular d’una malaltia és el primer 

pas per poder abordar-ne l’estudi de teràpies. 

     

     Sabries dir… 

Quins avantatges té el 

diagnòstic genètic? 

Cèl·lules reprogramades (iPSs) i immuno-tenyides amb marcadors cel·lulars específics del 

nou teixit. En concret, ectoderm a marcat amb Tuj1 i Gfap 

Fem créixer les seves cèl·lules a una placa i 

analitzem l’activitat de la proteïna: quantifiquem 

el producte final de la reacció on participa. 

Aquestes seran les cèl·lules que farem créixer 

en placa i sobre les que testarem l’efecte dels 

fàrmacs. 

Una vegada determinada la causa de la malaltia, hem de buscar i provar teràpies.  

Cal emprar sistemes model que ens permetin testar els possibles nous fàrmacs molt abans 

d’arribar al pacient. 


