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Investiga amb cèl·lules i gens
Estudia l’eficàcia d’un medicament

Introducció
Les cèl·lules són un model de treball molt útil en la comunitat científica, ja que tots els
organismes vius estan formats per cèl·lules, i és la unitat més petita que té vida. Les
cèl·lules ens serveixen per entendre els éssers vius, ja que comprenem les seves
característiques i el seu funcionament.
Molts dels estudis que es porten a terme en els laboratoris d’investigació se centren a
entendre quins factors són els causants de les malalties humanes, com afecten
aquestes malalties al funcionament de les cèl·lules i en descobrir nous fàrmacs.
Actualment la Diabetis mellitus de tipus 2 és una de les malalties que afecta milions de
persones en el món. Quan una persona pateix aquest desordre metabòlic té els nivells
de glucosa en sang molt alts; si no es tracta adequadament, pot arribar al coma i fins i
tot a la mort. Normalment aquesta malaltia es desenvolupa en adults i s’associa amb
l’obesitat.

Per comprendre com ens pot afectar la diabetis, hem d’entendre què passa a nivell
cel·lular:
Les cèl·lules metabolitzen la glucosa, obtinguda a partir de la digestió dels aliments,
per obtenir energia, i poder així portar a terme totes les funcions. Per aconseguir que
la glucosa, que circula per la sang, arribi a l’interior de les cèl·lules necessitem una
hormona secretada pel pàncrees, la insulina. Les cèl·lules del nostre organisme tenen
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receptors que s’activen amb la insulina i permeten el pas de la glucosa a l’interior de la
cèl·lula; en canvi, les persones amb Diabetis de tipus 2 pateixen un dèficit d’insulina, i
a més a més tenen malmesos aquests receptors. A causa d’això, la glucosa es queda
a la sang, i com a conseqüència afecta a la funció dels diferents òrgans i sistemes del
cos.

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.

Gràcies a les investigacions realitzades en el laboratori sabem que quan una persona
pateix Diabetis Mellitus de tipus 2 i/o obesitat, per tant té resistència a la insulina,
presenta problemes funcionals en les mitocòndries.
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En aquests individus s’ha descobert una baixa expressió de Mitofusina 2 (Mfn2), que
és una proteïna mitocondrial, en múscul. Per tant, en els teixits on es requereix molta
energia, com per exemple en el teixit del múscul esquelètic, trobem menys quantitat de
Mfn2.
La Mitofusina 2 és una proteïna mitocondrial localitzada en la membrana que és clau
per a l’activitat correcte de les mitocòndries, on es transforma la glucosa en energia
per mitjà de l’oxidació fosforilativa. Aquesta energia serà utilitzada per la cèl·lula per
portar a terme diverses funcions.
La proteïna Mitofusina 2 s’expressa a partir del gen que la codifica, el gen Mfn2.
Aquest gen conté un element anomenat PROMOTOR, que és una regió d’ADN que
controla en quines condicions s’activa l’expressió d’aquest gen i es produeix la
proteïna Mitofusina 2.
Un gen és una unitat d’ADN que codifica almenys una proteïna. L’expressió del gen
està controlada pel seu promotor, que és una altra seqüència d’ADN situada abans del
lloc d’inici de la transcripció d’ADN del gen d’interès.

Promotor

Gen

del Gen

L’objectiu d’aquesta pràctica és provar quins dels compostos que hem sintetitzat en el
laboratori poden activar al promotor de Mfn2. Si algun d’aquests compostos activa el
promotor de Mfn2, això significarà un augment en l’expressió de la proteïna Mfn2. Per
tant, aquest compost podrà ser utilitzat com a medicament per tractar les persones
amb Diabetis mellitus de tipus 2 i/o obesitat, ja que les ajudaria a sintetitzar més
proteïna Mfn2 fins a assolir els nivells normals.
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El nostre experiment
Com podem observar l’activitat d’un gen?
Per saber si els compostos activen el promotor de Mfn2 es va fer una construcció que
consisteix en la fusió del promotor del gen en estudi (Mfn2) al gen indicador luciferasa.
D’aquesta manera el gen luciferasa s’expressarà quan ho determini el promotor del
gen en estudi. Així, en les condicions en què s’activaria el gen en estudi, s’expressarà
el gen luciferasa.
Un gen reporter o indicador és un gen que està controlat pel promotor en estudi
(Mfn2) i té una activitat fàcil de mesurar. En el nostre cas utilitzarem el gen indicador
LUCIFERASA.

Promotor del
gen d’estudi

Gen indicador (luciferasa)

del Gen

Gen funcional, el nostre gen reporter

Per què no utilitzem el gen en estudi al complet?
Perquè no podem mesurar la seva activitat, en canvi sí que podem mesurar l’activitat
del gen indicador.

Introduirem el gen reporter en cèl·lules per observar la seva activitat:
Per fer això necessitarem d’un plàsmid, una seqüència circular d’ADN, perquè faci de
vehicle del nostre gen a l’hora d’introduir-lo al nucli de les cèl·lules.
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Promotor
de Mfn2

Gen Mitofusina 2

Promotor del gen:
regula el nivell
d’activitat del gen

Promotor de
Luciferasa

Gen luciferasa

Gen luciferasa: en coneixem
l’activitat i la podem
quantificar

Gen en estudi: en coneixem
l’activitat, però no la podem
quantificar

Fusió del promotor del gen
en estudi al gen reporter luciferasa

Introducció d’aquest a un plàsmid
Promotor del gen de interès,
en el nostre cas Mitofusina 2

Plàsmid

Gen reporter: luciferasa

Si els compostos sintetitzats en el laboratori activen el promotor de Mfn2, s’expressarà
l’enzim Luciferasa, que està codificat pel gen indicador luciferasa. Aquest enzim, la
Luciferasa, reacciona amb el seu substrat, la luciferina, accelerant la seva oxidació i
produint llum.
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Per tant, es pot mesurar l’activitat de la luciferasa, la bioluminescència generada,
utilitzant un luminòmetre.
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Així doncs, unint el promotor del gen en estudi amb el gen indicador, podrem
determinar indirectament el nivell d’activitat o expressió del gen.

llum

Activitat del gen

Bona activació del promotor

llum

Activitat del gen

Poca activació del promotor

Un exemple d’organismes que tenen aquest enzim són les
cuques de llum, que produeixen la seva pròpia llum.

És important senyalar que la construcció promotor-gen reporter luciferasa genera una
petita quantitat de llum en les cèl·lules que no és deguda a la reacció amb la luciferina.
Aquesta quantitat de llum serà el nostre valor basal o zero en l’experiment.
Les cèl·lules que contenen la construcció seran incubades durant 48 hores amb tres
compostos diferents i unes altres seran incubades únicament amb medi. Les cèl·lules
que només estan incubades amb medi tindran una certa activitat deguda a la
construcció, i aquest valor serà el valor basal.
Si en l’analitzar la luminescència emesa per les cèl·lules tractades amb els nostres
compostos detectem més llum que el valor basal sabrem que tenim una gran quantitat
de luciferasa dins de les cèl·lules, i com que la luciferasa està unida al promotor de
Mfn2, això significa que els nostres compostos activen molt al promotor. Si detectem
una quantitat de llum igual al valor basal significa que no s’ha produït activació del gen
Mfn2 i, per tant, no hi haurà producció de Mitofusina 2.

Objectius
1. Aprendre a sembrar cèl·lules en una placa de 12 pous, i a continuació incubarles amb possibles compostos activadors de Mfn2.
2. Quantificar l’activació del gen Mfn2 mitjançant el luminòmetre, un aparell que
quantifica la intensitat lluminosa. En el nostre cas la llum és produïda per la
reacció que té lloc entre la proteïna luciferasa i el seu substrat, la luciferina.
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Materials

Placa de 12 pous

Pi pum

Puntes grogues,
blaves i blanques

Gradetes per eppendorf

Pipeta pasteur de plàstic

Falcons
de 50 i 15 mL

Pipetes graduades

Càmara de Neubauer i
cobreobjectes

Microscopi

Gradetes per tubs

Plaques de cultiu
cel·lular

Luminòmetre

Micropipetes

Eppendorfs

Tubs per
luminòmetre
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Precaucions de seguretat
Informa't
Localitza els elements de seguretat del laboratori o de l'espai habilitat per a experimentar (extintors,
dutxes o bany, sortides, etc.). Llegeix atentament les instruccions abans de fer un experiment. No
oblidis llegir les etiquetes de seguretat de reactius i aparells.

Utilitza vestimenta adequada
Guants, bata i ulleres de protecció.

Normes generals
Està prohibit fumar, menjar o beure al laboratori o a l'espai habilitat per a experimentar. Renta't les mans
abans de deixar el laboratori. Treballa amb ordre, netedat i sense presses. Si es vessa un producte, recullho immediatament. Deixa sempre el material net i endreçat. No utilitzis mai un equip o aparell sense
saber perfectament el seu funcionament.

Manipulació del vidre
Protegeix les teves mans quan manipulis material de vidre i presta atenció a la seva temperatura, ja que el
vidre calent no es distingeix del fred. No utilitzis material de vidre esquerdat.

Productes químics
No utilitzis cap flascó de reactius al que li falti l'etiqueta. No oloris, inhalis, provis o toquis els productes
químics. No pipetegis mai amb la boca. Posa't guants i renta't les mans sovint si utilitzes productes tòxics
o corrosius. No apropis envasos de reactius a una flama. No escalfis líquids inflamables. Transporta les
ampolles agafades del fons, mai de la boca.

Eliminació de residus
Diposita en contenidors especials i degudament senyalitzats: el vidre trencat, els reactius tòxics, nocius o
perjudicials per al medi ambient, els residus biològics. En cap cas s'abocaran residus sòlids a la pica.
En cas d'accident, avisa immediatament a l’investigador.
Recorda: Davant qualsevol dubte, consulta amb l’investigador.
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Procediment experimental 1
Al laboratori, abans del taller, hem introduït la fusió del promotor de
Mfn2 al gen indicador luciferasa a l’ interior de les cèl·lules.
Partim d’una placa de 10 cm on anteriorment
s’han sembrat cèl·lules HeLa M2P, que
contenen la fusió del promotor de Mfn2 al gen
indicador luciferasa:

a) Absorbim el medi de les cèl·lules utilitzant pipetes pasteur de plàstic i tirem el
medi als residus líquids

b) Afegim 5 mL de PBS, recolzant la punta de la pipeta a la paret de la placa, per
rentar les cèl·lules utilitzant la pipeta graduada de 5 o 10 mL i el pi pum

Pi pum

c) Agitem suaument la placa per rentar les
cèl·lules(movem la placa sobre la taula)
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d) Absorbim el PBS afegit anteriorment utilitzant la pipeta pasteur de plàstic i tirem
el contingut als residus líquids

e) Anem a mirar les cèl·lules que estan a la placa de 10 cm al microscopi

f)

Afegim 1 mL de tripsina a les cèl·lules (la tripsina tranca els enllaços de les
proteïnes i d’aquesta manera les cèl·lules es desadhereixen de la superfície de
la placa) utilitzant una pipeta graduada de 2mL i el pi pum

g) Ho deixem reposar durant 3 minuts
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h) Afegim 9 mL de medi cel·lular perquè desactivi la tripsina (a temps llargs la
tripsina és tòxica) amb la pipeta graduada de 10 mL i el pi pum. Amb l’ajuda del
pi pum i la pipeta (o amb una pipeta pasteur) absorbim i tirem el medi a la placa
diverses vegades fins que veiem que les cèl·lules s’han desenganxat de la
superfície de la placa

diverses
vegades

i)

Traspassem el contingut de la placa a un falcon de 15 mL amb l’ajuda de la
pipeta graduada de 10 mL o una pipeta pasteur
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j)

Tanquem el falcon i l’agitem per homogeneïtzar la solució amb cèl·lules.
Retolem el falcon i posem: suspensió cel·lular

k) Afegim 1000 μL de medi cel·lular a 4 pous de la placa de 12 pous utilitzant la
pipeta graduada de 10 mL i el pi pum.

No us confongueu amb la suspensió cel·lular, només heu de posar medi!!

l)

A continuació afegim 200 μL de la suspensió cel·lular, que hem preparat
anteriorment, a cada pou amb la micropipeta de 200 o 1000 μL i la punta groga
o blava respectivament (estem sembrant les cèl·lules en cada pou)

m) Un cop hem sembrat les cèl·lules, agitem la placa (amunt-avall i esquerre-dreta
sobre la taula) perquè es distribueixin bé

n) Retolem els 4 pous de la placa indicant quin compost incubarem en cadascú

Control
negatiu: medi

C 1: Resveratrol

C 2: Thiabendazole

C 3: Nabumetone
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o) Incubem les cèl·lules amb els 3 compostos sintetitzats en el laboratori
(resveratrol, thiabendazole i nabumetone), que són possibles activadors del
promotor de mitofusina 2, posarem cada compost a 1 pou de la placa. A cada
pou afegirem 15 μL de les dissolucions preparades (que estan en eppendorfs
retolats) utilitzant la micropipeta de 20 μL. Les cèl·lules incubades únicament
amb medi seran el control basal, també anomenat control negatiu.

Les cèl·lules s’han d’incubar durant 24 hores amb els compostos.
Demaneu als investigadors les noves plaques incubades amb els
compostos.
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Procediment experimental 2
Partim d’una placa de 12 pous on
anteriorment s’han sembrat 4 pous amb
100.000 cèl·lules HeLa M2P per pou i han estat
incubades amb els compostos durant 24 hores

a) Absorbim el medi de les cèl·lules (inclinant la placa) utilitzant pipetes pasteur de
plàstic i tirem el medi als residus líquids.

b) Afegim 1 mL de PBS a cada pou de la placa per rentar les cèl·lules utilitzant la
pipeta graduada de 10 mL i el pi pum

c) Tanquem la placa i l’agitem suaument per rentar les cèl·lules (movem la placa
amunt-avall i esquerre-dreta sobre la taula)

www.pcb.ub.edu/recercaensocietat

d) Absorbim el PBS, afegit anteriorment, inclinant la placa i utilitzem la pipeta
pasteur de plàstic. Tirem el contingut als residus líquids

e) Afegim 75 μL de buffer lisis (per trencar les cèl·lules) a cada pou de la placa
utilitzant una micropipeta de 200 μL i la punta groga

f)

Rasquem les cèl·lules amb la punta de la micropipeta, amunt-avall i esquerredreta, utilitzant la micropipeta de 200 μL. Hem d’utilitzar una punta groga
diferent per cada pou, quan canviem de compost hem de canviar de punta.
Hem de rascar les cèl·lules fins que observem que no queden cèl·lules
adherides per obtenir l’extracte cel·lular

g) Retolem els 4 tubs, igual que la placa, on mesurarem la luminiscència

Control negatiu:
medi

C 1:
Resveratrol

C 2:
Thiabendazole

C 3:
Nabumetone
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h) Agafem 10 μL de l’extracte cel·lular de cada pou, inclinant la placa, amb la
micropipeta de 20 μL i els posem al fons dels tubs de plàstic retolats
anteriorment.

És molt important que quan posem l’extracte cel·lular no toqui les parets
del tub, només ha d’estar al fons.
Hem d’utilitzar una punta diferent per cada pou, quan canviem de
compost hem de canviar de punta!!

Quan comenceu el punt i) aviseu a l’investigador, per fer
aquest punt heu d’estar al luminòmetre, no a la taula, perquè un
cop heu afegit la luciferina a l’extracte cel·lular i ho heu mesclat,
ràpidament heu de fer la mesura de l’activitat abans d’afegir la
luciferina al següent tub.
i)

Afegim 20 μL de luciferina amb la micropipeta de 200 μL a cada tub i ho
posem al fons del tub, a continuació mesclem l’extracte cel·lular i la
luciferina amb la micropipeta pipetejant amunt i avall 10 vegades.

Això s’ha de fer ràpid. És molt important que quan posem la luciferina no
toqui les parets del tub, només ha d’estar al fons.
j)

Posem el tub dins del luminòmetre i mesurem l’activitat cel·lular en el
luminòmetre. Podeu apuntar els resultats al requadre.

Control negatiu: medi

1.

Compost 1: Resveratrol

2.

Compost 2: Thiabendazole

3.

Compost 3: Nabumetone

4.

k) Representarem els valors obtinguts en una gràfica de barres utilitzant el
programa Microsoft Excel.
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Resultats i conclusions
Quin compost és el més efectiu per activar el promotor Mfn2 i per tant possible futur
medicament per a la Diabetis mellitus?
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Organitza

Amb la col·laboració de

Amb el suport de

Ajuda’ns a millorar, deixa’ns la teva opinió!
https://es.surveymonkey.com/r/FR1920

Participa a les nostres xarxes socials!
#recercaensocietat
@PCB_UB
@ParcCientificdeBarcelona
Parc Cientific de Barcelona
@pcb_ub
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