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Increment de la concentració de sucre en la sang 

 

Biotecnologia per a la diabetis! 

Participa en la recerca al voltant de la diabetis 

Introducció 

Què és i què en sabem de la diabetis? 

La diabetis és una malaltia metabòlica caracteritzada per uns nivells de glucosa 

(sucre) a la sang molt elevats. Aquesta alteració de la concentració de sucre a la sang 

és deguda a l’absència de secreció o a un mal funcionament de l’hormona 

encarregada de fer passar la glucosa de la sang a les cèl·lules, per a que aquestes la 

utilitzin com a font d’energia. Aquesta hormona és coneguda com a insulina. 

 

  

 

 

 

 

Hi ha diferents tipus de diabetis, segons les causes de l’elevada concentració de sucre 

a la sang. A la diabetis tipus I el pàncreas no produeix insulina correctament, en canvi 

a la diabetis tipus II, o bé no es produeix suficient insulina o el cos presenta resistència 

a aquesta hormona. 

A través dels aliments, el cos podrà 

obtenir la glucosa necessària per al seu 

funcionament 

A l’estómac, es produeix l’extracció de la glucosa que 

passarà a la sang, per a repartir-se, com a font 

d’energia, per tot el cos 

El pàncreas segrega la insulina, hormona responsable de 

transportar i fer passar la glucosa a les cèl·lules, reduint 

així la seva concentració a la sang  

Manca de producció  
d’insulina  

Mal funcionament 
de la insulina  

Diabetis tipus I  Diabetis tipus II  
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Diabetis tipus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormones: 
insulina, 
glucagó Vas 

sanguini 

Cèl·lules encarregades 

de la producció 

d’enzims digestius,... 

Illots cèl·lulars 

encarregades de la 

producció 

d’hormones com la 

insulina 

esòfag 

pàncreas 

fetge 

vena 

eix celíac 

melsa 
Vesícula 

biliar 

vena 

 
 

 
Intestí prim: duodè 

vena 

 

Vas sanguini 

vena 
arteria 

Duodè: intestí 

prim 

Insulina que un 

cop produïda 

va a la sang 

Aspecte dels illots 

de persona sense 

malaltia 

Aspecte dels illots 

de persona amb 

diabetis tipus I 

Destrucció de 

cèl·lules que 

produeixen la 

insulina 
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Diabetis tipus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no hi ha un correcte acoblament de la insulina al seu receptor, el transportador 

cel·lular de la glucosa no s’activa, de manera que aquesta no aconsegueix passar a 

l’interior de la cèl·lula. 

Resistència a la insulina: defectes en el transport del sucre dins la cèl·lula 

sucre  
insulina  

Defecte a la 

senyal  
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La recerca ens va donant coneixement sobre els factors incidents en aquesta malaltia. 

A la diabetis tipus II el risc hereditari és major que la de tipus I, i també hi té una influència 

important l’estil de vida, on un 85% de les persones amb diabetis tipus II té excés de 

pes. Tanmateix, s’està observant que la incidència de la diabetis tipus II està augmentant 

de manera significativa els darrers anys, probablement relacionat amb els canvis d’estil 

de vida, més sedentaris i amb dietes que afavoreixen l’increment de pes. En canvi, la 

diabetis tipus I no està relacionada amb l’estil de vida, tot i que sembla que la seva 

incidència també està en augment, però molt més moderadament. La majoria de diabetis 

tipus I és originada per un procés autoimmune, que afecta les cèl·lules del pàncreas que 

produeixen insulina. 

 

Finalment, hi ha l’anomenada “diabetis gestacional”, que es caracteritza per un augment 

de la glucosa en sang durant l’embaràs. Hi ha entre un 3-6% de dones embarassades 

que pateixen aquesta malaltia, sembla que està produïda pel canvi hormonal durant el 

període de gestació. Després del part, la gran majoria de diabetis gestacionals 

desapareixen, excepte a les diabètiques que ja ho eren. 

 

Actualment, el tractament de la diabetis tipus I és a través d’injeccions diàries d’insulina, 

en canvi el de la tipus II, es pot tractar a través de canvis en els estils de vida i amb 

pastilles, tot i que molts acaben requerint de la insulina. Així, a dia d’avui no hi ha 

tractament que pugui prevenir la diabetis tipus I, i s’han fet assajos amb alguns fàrmacs, 

però sense èxit per el moment. 

 

Molts dels estudis que avui dia es porten a terme als laboratoris d’investigació  en 

relació a la diabetis es centren a intentar curar aquesta malaltia, per això cal: 

- Estudiar quin paper té la insulina i com es pot regular. 

- Descobrir nous fàrmacs que facin la funsió de la insulina. 

- Com administrar la insulina als malalts. Es podrà trobar un antidiabètic que no 

s’hagi de punxar? 

 

La Insulina  

La insulina és l’hormona, encarregada de fer pasar el sucre de la sang a les cèl·lules, 

per a que aquestes en puguin fer ús i obtener així energía. Com a hormona, en realitat 

es tracta d’una proteína i com a tal està formada per cadenes d’aminoàcids.  
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Concretament per dos cadenes d’aminoàcids que s’entrellacen per formar la proteína 

funcional. 

 

Al gen de la insulina, aquella part de l’ADN que codifica per a la formació d’una proteïna 

en concret, hi ha la informació dels aminoàcids necessaris i del seu ordre per a crear la 

proteïna en qüestió. Qualsevol alteració en aquest gen, donaria lloc a una incorrecta 

informació i per tant a una alteració en alguna d’aquestes cadenes i en conseqüència a 

una proteïna no funcional. 

 

Biotecnologia: els bacteris com a màquines de producció 

Els bacteris són organismes unicel·lulars que en condicions òptimes poden créixer i 

multiplicar-se molt ràpidament, per tant tenen un cicle de vida curt. Quan es divideixen 

en realitat fan clons, és a dir, que en surten dues cèl·lules idèntiques. Gràcies a la seva 

capacitat de créixer ràpidament i a la relativa facilitat amb què se'ls pot manipular, tenen 

un paper destacat en camps de recerca com ara la biologia molecular, la genètica i la 

bioquímica. A més el seu metabolisme i la seva genètica els fan uns organismes molt 

útils per a la biotecnologia, doncs en podem obtenir grans quantitats d’ells de manera 

ràpida i barata.   

La biotecnologia consisteix en fer ús de la maquinària biològica d’éssers vius, com ara 

els bacteris, per obtenir algun benefici, per exemple la producció de proteïnes 

terapèutiques, com ara insulina, factors de creixement o anticossos. 

Si aconseguim introduir als bacteris un gen d’interès, per exemple el gen de la insulina, 

usarem la maquinària biològica d’aquests per a obtenir grans quantitats d’insulina. En 

realitat el que farem és que els bacteris, gràcies al seu creixement i divisió ràpids, formin 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Biologia_molecular
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8tica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Insulina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Factor_de_creixement
https://ca.wikipedia.org/wiki/Anticossos


 

www.pcb.ub.edu/recercaensocietat 

a través del seu metabolisme quantitats d’insulina. Després nosaltres podrem aïllar 

aquesta insulina per a fer-ne un estudi posterior.  

Al nostre projecte fem ús de la tecnologia biològica dels bacteris per poder produir 

insulina per a estudiar la seva interacció amb altres molècules implicades al metabolisme 

(metabòlits) i reaccions intracel·lulars.  

Cal produir insulina perquè és necessària per al creixement cel·lular i cal afegir-la als 

cultius cel·lulars. 

Tanmateix, amb aquesta tecnologia es poden obtenir grans quantitats d’insulina per 

administrar als malalts de diabetis.  

 

Amb aquest protocol us convidem a fer de biotecnòlegs usant els 

bacteris per produir insulina!! 

 

El nostre experiment 

a) Durem a terme una transformació de bacteris, és a dir, introduirem l’ADN 

responsable de produir la proteïna la insulina perquè incorporin i perquè actuïn 

com a bioreactors i ens fabriquin en grans quantitats la proteïna d’estudi, la 

insulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció del gen 

d’interès a un troç 

d’ADN bacterià 

Introducció d’aquest ADN 

amb el gen d’interès a 

bacteris 
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b) Farem créixer el cultiu de bacteris en un medi adequat que ens permeti 

seleccionar aquells que hagin incorporat el gen i per tant puguin formar la insulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Observarem teixit pancreàtic de persones normals i persones amb diabetis, per 

identificar aquelles cèl·lules que estan afectades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Farem un test amb tires reactives per a la etecció de diferents malalties, 

entre elles, una possible diabetis. 

 

La colònia de bacteris que 

ha incorporat el gen ha 

crescut fent multiplicar les 

còpies del nostre gen 

Fem crèixer els bacteris 

per seleccionar les 

colònies que han 

incorporat el gen 

ADN 

 

Paret bacteriana 

 

ADN 

 
Citoplasma 

 membrana 

 

BACTERI 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ6eTx1LPWAhVDMSYKHdW_CyAQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/sonia17458/caracterstiques-dels-ssers-vius/4&psig=AFQjCNFZ5BDd__lFzejusdjK_dCP9xs6Bw&ust=1505993287018513
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiW4siY1bPWAhUD1hQKHUQ4ABYQjRwIBw&url=https://www.thinglink.com/scene/622080989463576578&psig=AFQjCNFZ5BDd__lFzejusdjK_dCP9xs6Bw&ust=1505993287018513
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Materials 

Fer llistat amb tot el material que utilitzaran a la part pràctica (partim del taller debacteris 
dels grans) 

Cada grup necessitarà: 

2 tubets amb bacteris 

en gel retolats amb els 

núms. 1 i 2. 

(A) Caixa porexpan + 

gel 

 

1 tub en gel amb 

l’ADN circular 

anomenat plasmidi 

pCR2.1-MYLIP. 

(B) 

 

1 tub amb medi de 

creixement bacterià 

“LB”   

(C) 

 

Micropipeta de 20 µl i 

de 200 µl 

Puntes per a les 

micropipetes de 20 i 

200 µl 

Puntes per a les 

micropipetes de 20 i 

200 µl 

 

 

2 Plaques de petri amb 

agar i antibiòtic 

(D) Ampicil·lina 

Nanses de plàstic 

 

Bany líquid amb 

aigua destil·lada 

 

 

 

Flotador per a tubets 

Cronòmetre 

 

Recipient de residus 

sòlids 
Recipients de residus 

líquids 

 

 

Cinta adhesiva 

Retolador indeleble 

 

 

1 tub amb 1 ml de 

cultiu bacterià (E) 

1 tub amb “Solució 1”  

de miniprep (F) 

1 tub amb “Solució 2”  

de miniprep (G) 

1 tub amb “Solució 3” 

de miniprep (H) 

 

 

1 tub amb “Etanol” 

 

1 tub amb aigua 

ultrapura (milliQ). 
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Continguts dels tubs 

(A) Bacteris que permeten l’entrada d’ADN (anomenats competents XL1-blue) 

(B) ADN circular anomenat plasmidi (pCR2.1) 

(C) Medi de cultiu LB (Luria-Bertani): Extracte de llevat 5 g/l, triptona 10 g/l, NaCl 

5 g/l. Esterilitzeu en autoclau. Emmagatzemeu en fred. 

(D) Plaques LB/ampicil·lina: Medi de cultiu LB, Agar 1,6%, ampicil·lina 100 μg/ml. 

(E) Bacteris cultivats en medi 2XYT, O.N. (16 h) 

(F) Solució miniprep 1: 50 mM glucosa / 25 mM TrisHCl pH 8.0 / 10 mM EDTA / Diluir 

en H2O destil·lada.  

(G) Solució miniprep 2: 20 µl de detergent SDS (dodecilsulfat sòdic) 10% / 4 µl NaOH 

10N / 176 µl d’H2O mQ/ per cada mostra. Prepareu per duplicat el dia de la pràctica. 

(H) Solució miniprep 3: 73,60 g d’acetat de potassi / 28,75 ml d’àcid acètic / Diluir en 

H2O mQ fins a un volum final de 250 ml. 

  

Procediments experimentals  

1. Transformació bacteriana 

Una transformació bacteriana és un procés biotecnològic mitjançant el qual els 

científics introdueixen el material genètic responsable de produir una proteïna que 

estan investigant dins d’una cèl·lula bacteriana. Aquesta actuarà com a bioreactor i 

produirà còpies d’aquest material genètic i en formarà la proteïna que codifica 

aquest gen. 

En aquest taller partim del gen d’insulina, que ha estat introduït en un fragment 

d’ADN bacterià circular. 
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A partir d’aquest material genètic realitzarem la transformació bacteriana, és a dir, 

introduirem el gen responsable de produir la nostra proteïna dins del bacteri 

mitjançant un xoc tèrmic, sotmetent la mostra a diferents temperatures.  

 

Farem:   

a) Tenim dos tubs amb els bacteris en gel. Cada tub conté una solució que 

facilitarà la transformació gràcies a un dels elements que conté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen 

insulina 

Què està passant?  

En fred, un dels components de la solució prepara les 

membranes cel·lulars perquè siguin permeables a l’ADN. De 

manera que facilita la formació de petits porus a la 

membrana del bacteri.  

 

Gen 

de resistència a 
un antibiòtic 
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b) Afegiu l’ADN en forma de plasmidi als bacteris: utilitzant la micropipeta de 20 µl 

pipetegeu 10 µl de plasmidi (tub P) i afegiu-los al tub 2 on teníeu els bacteris. 

Tapeu el tub i barregeu suaument donant-li copets amb el dit. El tub 1 serà el 

control on hi haurà els bacteris sense el plasmidi. 

 

 

 

 

 

 

c) Deixeu reposar els tubs 1 i 2 en gel durant 15 minuts. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Passats els 15 minuts, poseu els tubs 1 i 2 en el bany líquid a 42°C durant 

exactament 1 minut 30 segons. 

 

 

 

 

 

Mentrestant, aprofita aquest temps per fer 

l’observació de cèl·lules al microscopi. 
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e) Torneu a posar els tubs 1 i 2 en gel durant 2 minuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Creixement dels bacteris transformats  
 

Un cop els bacteris han incorporat el nostre ADN, cal fer-los créixer en un medi 

adequat i a una temperatura adequada. Atès que la transformació bacteriana 

normalment produeix una mescla de poques transformacions i abundants cèl·lules 

no transformades, ens cal un mètode per identificar les cèl·lules que han incorporat 

el nostre ADN. 

Assegurarem que només fem créixer els bacteris transformats, fent-los créixer en 

plaques de cultiu que contindran un antibiòtic. Gràcies al fet que el plasmidi conté 

un gen que fa que els bacteris siguin resistents a aquest fàrmac, només els bacteris 

transformats creixeran en forma de colònies. A partir d’aquestes colònies, podrem 

Què està passant?  

El nostre ADN circular penetra a través dels porus 

d’alguns dels bacteris.  

Com? A 42°C augmenta l’elasticitat de la 

membrana dels bacteris i això facilita l’entrada del 

nostre ADN a través dels porus. 

 

Què està passant?  

En baixar la temperatura s’estabilitzen les 

membranes i el nostre ADN que ja havia travessat 

els porus restarà dins els bacteris. 
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posteriorment continuar el creixement únicament dels bacteris que produeixin la 

insulina. 

 

 

 

 

 

Farem:   

a) Retoleu les plaques on fareu créixer els bacteris. Una serà la placa control amb 
bacteris sense el nostre ADN, i l’altra serà on fareu créixer els bacteris amb l’ADN 
circular.   

b) Utilitzant la micropipeta de 200 µl afegiu 500 µl de medi de creixement bacterià 
“LB”, que conté nutrients, als tubs 1 i 2. Tapeu els tubs i barregeu-los suaument 
donant-los copets amb el dit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Incubeu la barreja en el bany líquid a una temperatura de 37°C durant 30 

minuts. 

 

 

Gen 

Insulina 

Gen 

resistència 

ampicil·lina 

Ampicil·lin
a 

Ampicil·lin
a 

Mentre espereu que creixin els bacteris, 

podeu anar fent la urinàlisi amb tires 

reactives (pàg. 17). 
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d) Utilitzant la micropipeta de 200 µl (amb una punta nova cada vegada), afegiu els 

bacteris (100-200 µl) dels tubs 1 i 2 a les plaques d’agar que contenen també 

l’antibiòtic ampicil·lina. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

e) Escampeu els bacteris per la superfície de cada placa d’agar utilitzant una nansa 

de plàstic estèril per cadascuna. Aneu girant la placa mentre moveu la nansa 

endavant i endarrere. Tanqueu les plaques amb una mica de cinta adhesiva i 

escriviu a sota les vostres inicials, la data i el tipus de bacteri. 

 

 

f) Incubeu les plaques invertides a 37°C i l’endemà observeu el resultat obtingut. 

Si no disposeu d’incubadora, simplement, deixeu créixer els bacteris un parell de 

dies a temperatura ambient. 

Què està passant?  

Aquest període dóna temps perquè els bacteris es 

multipliquin, de manera que en duplicar el seu 

ADN també generen una còpia de l’ADN circular 

que conté el gen d’interès.   
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A partir d’aquestes colònies, es farien créixer els bacteris en medis de cultius líquids per 

tal d’obtenir-ne molta quantitat. I Finalment caldria fer l’aïllament i purificació de la 

insulina, per tal de poder-la utilitzar en els laboratoris per al seu estudi o per a fer 

l’administració com a fàrmac. 
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Per si vols fer-ho a classe... 

Urinàlisi amb tires reactives  

Les tires reactives són un mètode semiquantitatiu (és a dir que no arriben al rigor i detall 

d’un mètode quantitatiu, però permeten fer una classificació relativa) i per tant es valoren 

visualment. Amb aquesta metodologia es troben en el mercat diferents sistemes que 

permeten determinacions de paràmetres sanguinis (sèrum, plasma o sang completa) i 

urinaris. 

Aquestes tires estan formades per un suport de plàstic sobre el qual s’apilen les zones 

reactives que estan formades per una malla, paper reactiu i paper absorbent. La malla 

de niló molt fina, i el suport de plàstic protegeixen el paper reactiu de possibles 

alteracions, així com de contactes amb impureses. A més la malla filtra les partícules en 

suspensió a la mostra. El suport de plàstic blanc facilita la lectura d'intensitat en la 

gradació del color de la reacció. En afegir la mostra, es mulla la zona reactiva i s’inicien 

les reaccions que donaran lloc al producte colorat, el qual ens permetrà fer la valoració 

del resultat.  

 

 

 

En el diagnòstic de laboratori, les tires reactives per l'anàlisi d'orina són de gran utilitat, 

a causa de la fàcil manipulació, i de la rapidesa en l'obtenció de dades fiables sobre 

possibles alteracions patològiques; com ara la diabetes, que posteriorment es poden 

confirmar mitjançant una metodologia més acurada. Es poden detectar les alteracions 

patològiques següents: trastorns del metabolisme de carbohidrats (glucosa, cossos 
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cetònics), afeccions renals i del tracte genitourinàri (leucòcits, nitrits, pH, proteïnes i 

sang), alteracions hepàtiques i malalties hemolítiques.  

 

Les determinacions de tires reactives s’han de fer en orines de menys de 4 h, si el temps 

és superior es poden produir alteracions per la multiplicació bacteriana, degradació de 

la glucosa, augment del pH per l’amoníac, descomposició de leucòcits i eritròcits. 

PROCEDIMENT  
Pla de treball i metodologia  

- Submergiu les tires reactives (Combur-10-Test. Roche®) en diferents solucions (la idea 

seria simular “orines” de diferents persones amb malalties: aigua amb sucre, aigua amb 

hemoglobina, aigua amb vinagre i un control, aigua sola).  

- Elimineu-ne l’excés.  

- Llegiu els resultats després de 30-60 segons, (els leucòcits 2 minuts), a partir de la 

comparació amb els colors patró.  

 

Precaucions i seguretat  

Per realitzar la pràctica és necessari portar bata i guants.  

 

RESULTATS  

Raoneu el significat en a partir dels paràmetres avaluats en les tires reactives. Discutiu 

el possible significat diagnòstic de les mostres analitzades. 
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Paràmetres 

 Glucosa 

 Proteïna 

 Valor pH 

 Nitrit 

 Cossos cetònics 

 Urobilinogen 

 Bilirrubina 

 Sang 

 Leucòcits 

 Densitat 

 

 

Conclusions, resultats i discussió 

1. Feu un esquema del procés de transformació bacteriana i expliqueu per a què 

serveix.  

2. Expliqueu, amb l’ajut d’un esquema, què és un xoc tèrmic 

3. Per a fer créixer els bacteris heu utilitzat una placa de cultiu que tenia un antibiòtic. 

Per què? 

4. Què és una colònia de bacteris? 

5. En quina de les dues plaques que heu sembrat, la de control o la dels bacteris 

transformats, obtindreu colònies? Per què? 

6. Dibuixa l’observació dels teixits que has fet al microscopi. 

7. Quina diferència morfològica hi ha entre el teixit pancreàtic normal i el de diabètic? 
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Organitza

www.pcb.ub.edu/recercaensocietat 

Amb el suport de

Amb la col·laboració de

Som Grup UB: 

Organitza 

Amb el suport de 

Amb la col·laboració de 

Participa a les nostres xarxes socials! 

#recercaensocietat 
@PCB_UB 

@ParcCientificdeBarcelona 

Parc Cientific de Barcelona 
@pcb_ub

https://es.surveymonkey.com/r/FR1920

Ajuda’ns a millorar, deixa’ns la teva opinió! 
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