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Un genoma, diverses lectures
El paper clau de la regulació gènica
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Neurones, hepatòcits o glòbuls
blancs són cèl·lules diferents tot i
compartir el mateix ADN.
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Aquesta diferenciació és possible
gràcies al control de la regulació
gènica: conjunt de mecanismes que
controlen i regulen la diferent
expressió dels gens.
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Això vol dir que cada cèl·lula “llegeix”
els fragments d’ADN que l’interessen
per dur a terme la seva funció.
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Del gen a la proteïna
Els gens són regions d’ADN que contenen,
entre altres, la informació codificada per
formar una proteïna. Però no tota la
informació que contenen es fa servir, hi ha un
procés de refinament en què s’eliminen
regions que no codifiquen, els introns, per
deixar només les que codifiquen per a la
proteïna, els exons.

Per fer el pas del gen a la proteïna cal llegir
l’ADN i fer-ne una còpia de tal manera que es
pugui processar fora del nucli. D’aquesta còpia
se’n diu pre-ARN missatger. I és a partir
d’aquest que es fa el procés de refinament
anomenat splicing.
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L’splicing en la síntesi de proteïnes
L’Splicing és el procés responsable de l’eliminació d’introns, regions compreses entre les
parts codificants del gen (exons), durant el procés d’obtenció de l’ARN madur que codifica per
una proteïna.
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Combinant peces d’un gen per formar proteïnes
L’splicing alternatiu
Pre-ARNm

L’splicing alternatiu permet combinar
els exons d’un mateix gen per aconseguir
múltiples lectures d’aquest i formar
diferents proteïnes. Aquest és un
mecanisme per augmentar i regular les
funcions gèniques; per tant, en la
diferenciació cel·lular és clau.
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La combinació d’exons “alternatius”
dóna lloc a diferents proteïnes

De cèl·lula mare a neurona
Microexons, petits però claus
Els microexons són exons molt curts que poden
arribar a codificar només per a un únic
aminoàcid.
Com a exons, durant l’splicing poden incloure’s o
no a l’ARN madur, canviant la forma en què
interaccionen les proteïnes i, per tant, la seva
funció. Així, el seu paper pot ser clau.

Els microexons són claus en la
maduració de les neurones
La diferenciació neuronal és la maduració
d’una cèl·lula mare a una neurona (cèl·lula
especialitzada del sistema nerviós).
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De l’ARNm a la proteïna:
Neurones

La majoria dels microexons s’inclouen als
ARNs del sistema nerviós i ofereixen
variants de proteïnes que són vitals per a
les neurones.

Cadena d’aminoàcids, els quals
interaccionaran entre ells per
prendre la forma activa de la
proteïna

Un sol canvi en un
aminoàcid pot canviar els
enllaços moleculars i
donar lloc a una proteïna
inactiva o amb diferent
funció.

S’ha observat que una gran part dels
microexons estudiats no s’expressen
correctament en algunes persones amb
trastorns de l’espectre autista. Comprendre
el seu rol en les malalties neurològiques
humanes serà un dels reptes del futur!

Splicing alternatiu en el gen MEF2D?
Comprovem-ho!

DADES
Se sap que el gen MEF2D està implicat en el
procés de diferenciació dels llinatges neuronal i
muscular. Tanmateix, podria ser que la
proteïna produïda per aquest gen no fos la
mateixa durant els diferents estadis de
maduració cel·lular, degut a la presència
d’exons alternatius en la seva estructura
gènica.
HIPÒTESI
El gen MEF2D experimenta un canvi en la
inclusió d’un exó alternatiu de 21 nucleòtids
durant el procés de diferenciació neuronal?

EXPERIMENT
Per tal de comprovar aquesta hipòtesi es pot
usar l’electroforesi en gel d’agarosa, una
tècnica que permet separar diferents
fragments d’ADN i ARN per mides.
Ens permetrà observar l’ADN complementari
sintetitzat a partir de l’ARN missatger resultant
de l’expressió del gen MEF2D present en la
cèl·lula neuronal en un estadi de maduració
determinat.

ESTADIS DE CÈL·LULA MARE

ESTADIS INTERMEDIS

La proteïna del gen MEF2D s’uneix
a altres proteïnes per realitzar la
seva funció cel·lular. La inclusió
d’exons alternatius podria generar
diferències en la seva capacitat
d’interactuar amb altres proteïnes
Per tal d’obtenir prou quantitat de mostra
per dur a terme l’electroforesi, es generen
moltes còpies de l’ARN missatger present
en les cèl·lules neuronals mitjançant una
PCR (reacció en cadena de la polimerasa).
Així es podrà observar si l’ARN madur és
diferent de l’ARN de la cèl·lula mare i, per
tant, si hi ha splicing alternatiu durant el
procés de maduració neuronal.

ESTADIS DE CELS. DIFERENCIADES

CONCLUSIÓ
Durant el procés de diferenciació cel·lular s’observa un mecanisme de regulació per splicing
alternatiu al gen MEF2D, on s’introdueix un microexó de 21 nucleòtids. Com més diferenciada
es troba la cèl·lula, més còpies de l’ARN contenen aquest exó, mentre que aquest no
s’observa en les cèl·lules mare.

L’splicing alternatiu en el gen MEF2D podria ser un mecanisme regulador
important per a la diferenciació neuronal. Per demostrar aquesta hipòtesi
cal un altre experiment!

