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El genoma: un “llibre d’instruccions”
El dogma de la biologia molecular
· Els gens són segments d’ADN que contenen la informació per construir un organisme.
· El conjunt de gens es coneix com a genoma, i cada cèl·lula té una còpia en el nucli.
El genoma és com un llibre amb les instruccions per
produir les proteïnes que formen les cèl·lules.
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Perquè les instruccions arribin a les fàbriques de
proteïnes, els ribosomes, es fan “fotocòpies” dels
gens.

ADN

Transcripció

ARNm

Aquestes fotocòpies són els ARN missatgers. El
procés de “fotocopiar” es coneix com a transcripció.

Traducció

Proteïna

Els ARN missatgers són transportats als ribosomes en el citoplasma per a ser traduïts a proteïnes,
els “maons” de les cèl·lules.

Com repara la cèl·lula els danys en el genoma?
Mecanismes de reparació de trencament de la doble cadena d’ADN
(Double-strand breaks; DSB)
L'ADN de les cèl·lules pot ser danyat de forma
natural, per exemple, per radiació ultraviolada.

Aquest dany pot resultar en la ruptura de la doble
cadena d’ADN (Double-strand breaks; DSB).
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La cèl·lula pot ajuntar
directament les cadenes
d’ADN …

Si la cèl·lula té una seqüència
similar (homòloga) al
segment d’ADN danyat …
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HDR

Seqüència homòloga

Errors per delecions o insercions.
… però aquest mecanisme comporta l'eliminació o l’adició de petits segments d’ADN, donant lloc a errors

Organitza:
Som Grup UB

Amb el suport de:

Recuperació de la seqüència original per homologia
… pot utilitzar-la com a model per reparar el dany
sense introduir errors.

CRISPR i l’edició genètica
Què és CRISPR?
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És una tecnologia que actua com unes “tisores
moleculars” dissenyades per tallar les dues cadenes d’ADN (Double Strand-Breaks, DBS) a
una seqüència específica. CRISPR és una revolució en l'edició genètica perquè és una eina
fàcil d'utilitzar, ràpida i de baix cost; disponible
en molts laboratoris arreu del món.
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Com funciona CRISPR?
ARN guia dirigeix
la Cas9 a l'ADN
diana.

Conté una seqüència
que coincideix amb
l'ADN diana
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Cas9
un enzima que talla
l'ADN

S'uneixen i busquen
l'ADN diana

Cas9 separa les cadenes de
l'ADN diana i l'ARN guia s'uneix ...

... si la coincidència entre l'ADN diana
i l'ARN guia és completa, Cas9 actua
com una tisora molecular per tallar les
dues cadenes de l'ADN.

Com podem utilitzar-ho per editar gens?
La tecnologia CRISPR ens permet decidir quin gen podem editar creant un
RNA guia específic. Una vegada es produeix el DBS, la cèl·lula intentarà reparar el dany utilitzant:
NHEJ
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Delecions o insercions
causaran canvis en la seqüència
(errors)

Aportant una nova seqüencia amb
homologia podem introduir nova informació

INACTIVACIÓ (KNOCKOUT)

INSERCIÓ NOVA SEQÜÈNCIA (KNOCKIN)

Com utilitzem CRISPR en el laboratori?
Per poder estudiar el desenvolupament dels ronyons i les malalties
renals al laboratori utilitzem CÈL·LULES MARE PLURIPOTENTS.
Una cèl·lula mare

pluripotent és...
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En el nostre cas, diferenciem les cèl·lules mare pluripotents
per generar ORGANOIDS DE RONYÓ o “mini-ronyons”.
Els organoides són una versió miniaturitzada i simplificada d’un òrgan
que poden produir-se i desenvolupar-se en el laboratori.
Agregació en 3D
Diferenciació amb factors:
Químics

Proteics

Maduració de
l’organoid en 3D

Cultiu 2D

Els nostre organoid de ronyó humà

Microscopi òptic

Ronyó humà embrionari

Microscopi confocal amb tinció

Per a què utilitzem CRISPR en els organoids?
1. Inactivar gens (knockout) relacionats amb el desenvolupament de
ronyó.
ex: Si inactivem el gen WT1 durant la diferenciació, l’organoid no es desenvoluparà.

2. Introduir mutacions (knockin) de gens que donen lloc a malalties de
ronyó per poder estudiar-les millor en el laboratori amb organoids
“malalts”.
ex: La poliquistosi renal autosòmica dominant és causada per mutacions en el gen PKD1.

3. Introduir una fluorescència (knockin) per veure en quin moment del
desenvolupament del ronyó s’expressa un gen.

