
 
 

La Biologia del Desenvolupament estudia 

quines són les receptes i plànols a seguir per 

construir un organisme. 
  

Sabem que els embrions adquireixen complexitat 

a mesura que es desenvolupen, és a dir, l’embrió 

d’una sola cèl·lula dóna lloc finalment a tot un 

individu.  
 

El desenvolupament és continu i està controlat 

pels gens del desenvolupament. Aquests es 

reutilitzen en diferents llocs i a moments 

diferents. 

Com es construeix un organisme?  

L’establiment dels eixos de l’organisme 
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Tots els Vertebrats compartim el 

mateix pla corporal. Són organismes 

amb simetria bilateral i amb tres eixos 

principals: l’eix antero-posterior, 

defineix la posició del cap i de la cua; 

l’eix dorso-ventral, estableix la posició 

del Sistema Nerviós Central (SNC) i 

de les vísceres; i l’eix esquerra-dreta. 

 
Els eixos corporals s’estableixen molt aviat durant 

el desenvolupament embrionari. Com que els 

mecanismes bàsics per a la construcció d’un 

organisme són molts semblants en tots els 

vertebrats, treballant amb organismes model 

aprendrem molt sobre nosaltres. 

 

 

 
EL NOSTRE ORGANISME  

MODEL PREFERIT ÉS EL PEIX 

ZEBRA! 
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Seguint el llinatge 

cel·lular ‘in vivo’ 

Organitza: Amb el suport de: 



Com poder veure cèl·lules 

i territoris? El poder de 

combinar genètica i imatge 

Mirant el sistema nerviós embrionari 

Una qüestió de llinatge:  

de progenitors a cèl·lules diferenciades 

Les cèl·lules de l’embrió perden 

potencialitat a mesura que passa el 

temps, és a dir, els progenitors o 

cèl·lules  mare, són capaços de donar 

lloc a menys llinatges o tipus cel·lulars 

diferents. Això també està controlat pels 

gens. 

 
 

Podem seguir quin és el llinatge d’una cèl·lula 

o un grup de cèl·lules i així reconstruir la seva 

història. Això ens ajuda a desxifrar les claus 

que controlen el destí cel·lular. 

Això ho fem a partir d’experiments on 

marquem les cèl·lules  progenitores i seguim 

les seves filles, o del seguiment de cèl·lules  

filles cap a les seves progenitores a partir del 

rebobinat de pel·lícules. 

Mireu els vídeos i us explicarem com ho fem. 

 

 

 

 

 

 

   CELL LINEAGE TREE 
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Estudiant en comportament cel·lular 

Per estudiar el cicle cel·lular, ens interessa 

identificar la durada de les seves fases:  

Fase S, on les cèl·lules  repliquen el seu 
ADN. 

Fase G2, on les cèl·lules  es preparen per a 
la mitosi o divisió del nucli cel·lular.  

Fase M o mitosi, on es reparteix l’ADN en 2 
meitats iguals. 

Fase G1, on es porten a terme tots els 
processos i funcions cel·lulars. 

 
 

Els gens es regulen 

Durant el desenvolupament 

embrionari un mateix gen es 

pot expressar en diferents 

moments i en territoris 

separats. 

Això és possible perquè 

l’expressió dels gens està 

regulada en l’espai i en el 

temps. 
 

Les regions reguladores 

són regions de l’ADN  no 

codificants que contenen 

informació de quan i on s’ha 

d’expressar un gen 

determinat. 
 

Per què ens agrada  

tant el peix zebra 

Els gens implicats en el desenvolupament 

embrionari del peix zebra són comuns als dels 

humans. Això el converteix en un sistema 

model interessant per entendre les claus de 

com ens formem i també per estudiar com 

emmalaltim. Com que els embrions de peix 

zebra són transparents ens permeten veure el 

desenvolupament i funcionament dels òrgans 

en viu i en directe! 
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El cicle cel·lular és el procés que 

s’encarrega de la duplicació del 

material genètic i posterior 

repartiment d’aquest en dos 

cèl·lules filles. 

 

Cicle 

cel·lular 


