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Per tal de verificar que la tècnica ha tingut èxit, 

s’utilitzen tècniques de verificació. Per exemple:

• Immunofluorescència: Es poden reconèixer proteïnes 

mitjançant l’acoblament d’anticossos fluorescents.

• Electroforesi en gel d’agarosa: actua com un tamís 

molecular per veure si la Cas9 ha funcionat 

correctament 
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La tècnica CRISPR/Cas9 com a teràpia gènica

Per dur a terme la tècnica, cal 

dissenyar els ARN guies que 

dirigeixin la Cas9 a la diana de 

l’ADN on ha de tallar.

El disseny d’ARN es pot fer 

mitjançant diferents 

programes disponibles a 

Internet.

Benchling: disseny de components

La tècnica CRISPR és una eina d’enginyeria genètica

utilitzada per modificar l’ADN.

La tècnica necessita una seqüència d’ARN que fa de

guia, localitza una part de l’ADN , i una proteïna (enzim

de restricció), anomenada Cas9, que reconeix la

seqüència d’ADN gràcies a l’ARN que hi va associat i

produeix un tall (DSB) a les dues cadenes d’ADN on fa

diana.

Aquests programes 

s’encarreguen d’importar la 

seqüència a editar i seleccionar 

els possibles ARN guies.

Els ARN són seleccionats segons 

la seva localització i l’On-target

Score / Off-target Score

Tècniques de verificació i Resultats

Fotografia del procediment d’una

immunofluorescència

Imatge pròpia

Funcionament de la tècnica

Esquema il·lustratiu del mecanisme 

d’acció del Sistema CRISPR-Cas9 (by

Lluís Montoliu ©)

Esquema localització PAM. Extret de: 

https://www.idtdna.com/pages/support/faqs/what-is-

a-pam-sequence-and-where-is-it-located

Esquema del  funcionament de 

la tècnica. Extret de:  

http://www.zeclinics.com/crispr-

cas9/

Representació esquemàtica del Sistema 

CRISPR-Cas9. 

L’enzim Cas9 (taronja)/ DNA (blau) / RNA 

(vermell). Cortesia de Carlos 

Clarivan/Science Photo Library/NTB Scanpix

Seqüència d’ADN a editar per la Huntingtina amb els guides

seleccionats. En lila: guides de l’extrem 5’. En rosa: guides de 

l’extrem 3’. Extret del programa Benchling

RESULTATS

Plasmidis d’ADN dissenyats per portar els

components de la tècnica a les cèl·lules a 

tractar.

A dalt: plasmidi amb ARN guies. 

A sota: plasmidi amb Cas9

Codi QR de la pàgina web on explico 

les meves experiències fent la part 

pràctica del meu TR al PCB

En aquest treball, s’ha utilitzat el programa Benchling  per fer el disseny de tots els components

Resultats que esperaríem obtenir al fer la immunofluorescència.

Doble immunofluorescència que confirma la deleció de la Huntingtina de ratolí en l’àrea en la qual 

s’expressa el guide-RNA de la Huntingtina, en l’estriat injectat a ratolins de 9 mesos. Extret de: 

Yang, S et al. (2017). CRISPR/Cas9-mediated gene editing ameliorates neurotoxicity in mouse model of 

Huntington’s disease. The Journal of Clinical Investigation. https://doi.org/10.1172/JCI92087

Objectiu: fer servir la tècnica 

CRISPR com a teràpia gènica 

per a la cura de malalties 

minoritàries, com ara la Malaltia 

de Huntington, una malaltia rara 

que actualment no té cura.


