PROTOCOL D’EXPERIMENTACIÓ 3-4 ESO I BATX

Seqüenciació amb
tecnologies d’última
generació
Seqüenciació Massiva
www.pcb.ub.edu/recercaensocietat

Utilitza la seqüenciació d’ADN per a
descobrir el focus d’una intoxicació
alimentària.
Seqüenciació Massiva

Introducció
Una malaltia infecciosa és la manifestació clínica conseqüència d'una infecció
provocada per un microorganisme, com per exemple un virus o un bacteri. Aquestes
malalties es poden transmetre directament d'individu a individu de forma ràpida,
generant situacions de risc per a la salut pública. El desenvolupament d'eines que
permeten el diagnòstic ràpid dels pacients és clau per a evitar la propagació de la
malaltia.
Tradicionalment les malalties es diagnosticaven a través de l'aparició dels símptomes
provocats. Amb les tècniques de biologia molecular ha estat possible identificar als
pacients infectats abans de l'aparició dels símptomes, podent disminuir així la
transmissió de la malaltia a més persones.
La base de la biologia molecular és l'ADN (àcid desoxiribonucleic). L'ADN està format
per 4 nucleòtids que es succeeixen formant la cadena de doble hèlix a la qual es troben
els gens. Els gens contenen les instruccions utilitzades per al desenvolupament i el
funcionament de tots els éssers vius.
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Tots els individus d'una espècie tenen una combinació de gens que els fa similars entre
si i diferents de la resta d'espècies. Al mateix temps, els individus dins d'una espècie
presenten diferències als seus gens que defineixen els trets distintius de cada individu
com podrien ser el color de la pell o l'alçada.

Com es seqüencia l'ADN?
A la dècada dels anys 70 del segle passat es van desenvolupar les primeres tècniques
de seqüenciació de l'ADN. Des de llavors, aquesta tecnologia ha avançat
significativament i avui dia encara continua en desenvolupament.
Les tècniques de seqüenciació es basen a desxifrar la seqüència de nucleòtids de la
cadena d'ADN. Aquesta tecnologia començà sent molt costosa i presentant una sèrie
de dificultats. Avui ens introduirem en la seqüenciació mitjançant nanoporus que ha
permès la seqüenciació de genomes amb un cost baix i que ha superat alguns dels
principals inconvenients d'altres tècniques anteriors.

Com es seqüencia l’ADN amb nanoporus?
El principi bàsic d'aquesta tècnica consisteix a fer passar la cadena d'ADN a través d'un
porus mentre s'estableix un corrent elèctric. El senyal elèctric recollit per un sensor
canvia en funció del nucleòtid que estigui ocupant el porus. D'aquesta manera, mentre
la cadena va travessant el porus, els senyals elèctrics produïts s'utilitzen per a
descodificar la seqüència de nucleòtids.
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Al final de l'experiment s'obtenen milers de milions de seqüències que han de ser
analitzades amb programes informàtics. És en aquest punt on els bioinformàtics han de
combinar tots aquests fragments per tal d'obtenir la seqüència final.

Avantatges:
- Immediatesa: Identificació de la
procedència de l'ADN en 2-4
hores en comparació amb els dies
o setmanes que es triga utilitzant
altres mètodes de seqüenciació.
- Preu: És el seqüenciador més
econòmic del mercat.
- Dades de millor qualitat: És
capaç de produir fragments de
nucleòtids molt més llargs i per
tant, simplifica el treball dels
bioinformàtics a l'hora d'obtenir la
seqüència final.
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- Portabilitat: La seva
mida permet realitzar experiments
a llocs on abans no era possible.
Actualment s'està provant el seu
funcionament a l'Estació Espacial
Internacional. Us imagineu
seqüenciar al moment noves
formes de vida durant futures
missions espacials?
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En aquesta pràctica us convidem a esbrinar quin és el microorganisme
causant d’una intoxicació alimentaria

El nostre experiment
Us presentem un cas pràctic que es podria donar a la vida real. Alguns clients es troben
malament després de sopar en un restaurant. En aquesta pràctica haurem d'esbrinar si
la causa d'aquest malestar és una intoxicació alimentària. Haurem d'aïllar l'ADN de
maduixes servides al restaurant i que es sospita que podrien estar contaminades. La
seqüenciació ens indicarà si hi ha patògens a la mostra.
a) Començarem amb l'extracció de l'ADN de mostres biològiques. Haurem d'utilitzar
les restes de maduixes com a material de partida d'on extreure l'ADN.

b) L'ADN aïllat el prepararem per a ser carregat al MinION (seqüenciador basat en
la tecnologia dels porus) i començar la seqüenciació. La identificació
d'organismes mitjançant seqüenciació triga de 2 a 4 hores. Com que no tindrem
temps d’interpretar els resultats de les vostres mostres utilitzarem unes altres
dades generades prèviament.
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c) Al final de l'experiment obtindrem un gran nombre de seqüències. Si les
maduixes estan contaminades, a banda d'ADN de maduixa, hi trobarem ADN
d'altres espècies.
Mitjançant programes informàtics el seqüenciador MinION és capaç d'analitzar
tots els fragments i desxifrar a quina espècie pertanyen. D'aquesta manera
podrem conèixer si hi ha organismes patògens que han contaminat la mostra per
tal de prendre les mesures de prevenció necessàries.
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Materials
Cada grup necessitarà:
2 Maduixes

Bossa de plàstic amb
tanca zip

Pí pum i pipetes
graduades

Palets de fusta

Micropipeta de 200 µl í
puntes per a le micropipeta

Caixa porexpan + gel

Tubs Falcons de 50 í 15
ml í gradetes per tubs

Eppendorfs (1.5 ml) í
gradetes per eppendorfs

Embut í paper de filtre

Cronòmetre í
Retolador
indeleble

Recipient de residus
sòlids

Bany líquid amb aigua
destil·lada i Flotador per a
tubets

Una “Flow cell” de
MinION

(A) 1 tub falcon
de 15 ml amb
12 ml de Tampó
de lisi

(B) 1 tub falcon
de 15 ml amb
6 ml de Tampó
de Etanol 100%
(ETOH)

(C) 1 tub falcon
de 15 ml amb
12 ml de Aigua
ultrapura
(milliQ)

(D) 1 tub amb Mix de
fragmentació (FRA)

(E) 1 tub amb
“Adaptadors” (RPD)

(F) 1 tub amb “tampó de
seqüenciació” (RBF)

(G) 1 tub amb “tampó de
càrrega” (FB)
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Continguts dels tubs
(A) Tampó de lisi.
(B) Etanol 100%. S’ha de mantenir en gel.
(C) Aigua.
(D) FRA: Mix de fragmentació. Prepara l’ADN per a la unió dels adaptadors.
(E) RPD: Adaptadors per a la seqüenciació. Ajuden a l’ADN a passar a través del
porus

(F) RBF: tampó de seqüenciació
(G) FB: tampó de càrrega

Procediments experimentals
1. Extracció d’ADN
Existeixen diverses formes d'aïllar l'ADN de la resta de components dels teixits vius.
Tots aquests mètodes varien en la puresa i la quantitat obtinguda però comparteixen els
mateixos principis.
Per a poder aïllar l'ADN d’una cèl·lula vegetal s'han de trencar diverses barreres que en
condicions normals mantenen el material genètic molt ben protegit. El procés pel qual
s'allibera el material intracel·lular mitjançant el trencament de membranes s'anomena
Lisi Cel·lular. Com podeu observar a la imatge, per a extraure l'ADN del nucli haurem
de trencar la paret cel·lular, la membrana plasmàtica i per últim la membrana nuclear. A
més, per a poder aïllar l'ADN també l'haurem de separar dels altres components
cel·lulars.
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A)

LISI CEL·LULAR:

1. Introduïu 1-2 maduixes sense fulles a la bossa de plàstic
2. Afegiu 10 mil·lilitres de tampó de lisi amb l’ajuda del Pi pum i d’una pipeta
graduada de 10 mil·lilitres.

3. Tanqueu la bossa molt bé i amb les mans tritureu el material fins que no quedin
trossos grans i observeu un líquid homogeni.

Què està passant?  Els components del tampó de lisi activen la lisi cel·lular de la
següent manera:
•
•
•

Detergent: Dissol les membranes.
Clorur sòdic (sal): Ajuda a separar les proteïnes de l'ADN.
Aigua: Per a dissoldre els components de la reacció i facilitar les reaccions
químiques.

B) PURIFICACIÓ DEL LISAT:
4. Col·loqueu el paper de filtre a l'embut.

5. Col·loqueu un tub Falcon de 50 mil·lilitres a una gradeta i poseu a sobre l'embut.
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6. Vesseu el contingut de la bossa sobre el paper de filtre i deixeu que el líquid
vagi caient al tub. Si cal, ajudeu-vos amb un palet de fusta per a fer que el líquid
acabi d’entravessar el filtre sense fer forats.

Què està passant?  Al lisat hi trobarem l'ADN dissolt junt amb totes les restes de
membranes i d’altres matèries sòlides. Necessitem que l'ADN sigui el més pur possible
i aquests components interferirien amb el procés de seqüenciació. El filtre retindrà
alguns d’aquests residus i deixarà passar l'ADN, que el trobarem a la solució.

C) AÏLLAMENT DE L'ADN:
7.

8.

Retoleu dos Falcon de 15 mil·lilitres com a “filtrat” i un altre com a “ADN”.

Amb l'ajuda del Pi pum i d’una pipeta graduada de 5 o 10 mil·lilitres, transferiu
4 mil·lilitres de la solució de maduixa al tub Falcon de 15 mil·lilitres marcat
com a “filtrat”.
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9.

Recolzant la punta de la pipeta graduada a la paret del tub, afegiu 4 mil·lilitres
d'etanol fred al filtrat de maduixa. Heu d’afegir l’etanol lentament per tal de no
barrejar les dues fases tal i com podeu observar al dibuix de baix.

10. Amb el palet de fusta remeneu suaument fent cercles. Veureu que es forma un
agregat blanquinós al que anomenarem “medusa”.

11. "Pesqueu" la medusa i transferiu-la al tub Falcon de 15 mil·lilitres marcat com
a “ADN”.

Què està passant?  l’etanol provoca la precipitació de l’ADN en forma d’un agregat
blanc. D’aquesta manera el podem separar de la resta de compostos presents a la
solució. Hem aconseguit aïllar l’ADN de la resta de components cel·lulars.
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D) RESUSPENSIÓ DE L’ADN:
12. Amb l'ajuda del Pi pum i d’una pipeta graduada de 15 mil·lilitres afegiu 10
mil·lilitre d’aigua i deixeu 5 minuts a temperatura ambient. Aneu invertint el
tub per a facilitar que l’ADN es dissolgui.

Per a poder seguir amb l'experiment necessitem que l'ADN es trobi dissolt en una solució
aquosa. Aquest serà el nostre material de partida per a iniciar la seqüenciació.

2. Seqüenciació:
Abans de poder iniciar la seqüenciació hem de preparar l'ADN. La seqüenciació amb
nanoporus requereix que els filaments d'ADN travessin els porus de manera ordenada.
Per a que funcioni, haurem d'afegir a l'ADN el que anomenem adaptadors. Els
adaptadors es situaran als extrems dels filaments i conduiran l'ADN a través del porus.
Aquest procés es du a terme mitjançant 2 reaccions enzimàtiques i dura 10 minuts. Els
tubs eppendorf romandran en el gel durant tot el procés.

13. Retoleu un tub eppendorf de 1.5 mil·lilitres com a “Llib” de llibreria i col·loqueulo en gel.

ww.pcb.ub.edu/recercaensocietat

13

14. Amb l’ajuda de la micropipeta de 200µl afegiu-li 10 microlitres de l'ADN i 10
microlitres de FRA (Mix de fragmentació).

15. Tapeu el tub i barregeu suaument donant-li copets amb el dit.

16. Incubeu 1 minut al bany líquid de 30ºC.

17. Torneu a posar el tub en gel i amb l’ajuda de la micropipeta de 200µl afegiu
10 microlitre de RPD (Adaptadors per a la seqüenciació).

1
0
6
1
0
0

18. Tapeu el tub i barregeu suaument donant-li copets amb el dit.
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19. Col·loqueu el tub a una gradeta e incubeu 5 minuts a temperatura ambient.

20. A continuació torneu a posar el tub en gel i preparareu la reacció de
seqüenciació.
Amb l’ajuda de la micropipeta de 200 microliter afegiu al tub “Llib” els següents
reactius:
- 34 microlitres RBF (tampó de seqüenciació).
- 16 microlitres aigua

21. Tapeu el tub i barregeu suaument donant-li copets amb el dit. Torneu a posar
el tub en gel.

22. Carregarem 2 vegades 200 microlitres de FB (tampó de càrrega) a la Flow
cell amb l’ajuda de la micropipeta de 200 microlitres.
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23. Carregarem gota a gota 80 microlitres de la llibreria a la Flow cell amb
l’ajuda de la micropipeta de 200 microlitres.

24. El primer grup en acabar la preparació de la llibreria s’encarregarà de connectar
la seva flow cell al MinION i llançarà la seqüenciació que anirem monitoritzant
amb l’ordinador.

Què està passant?

 Una vegada hem carregat la mostra observarem com va

evolucionant el procés, com les molècules d'ADN van ocupant els porus i com es van
generant les primeres seqüències. Aquest procés dura 4 hores i es pot anar
monitoritzant a través d'un ordinador. Mitjançant un programa informàtic anirem veient
la mida dels fragments, els porus ocupats, etc. Com que no tenim suficient temps per a
finalitzar l'experiment, us mostrarem com avança el procés utilitzant com a exemple un
dels experiments que hem realitzat recentment al laboratori.

3. Identificació dels organismes presents a les mostres:
La seqüenciació genòmica seria impossible sense l’ajuda de la informàtica ja que el gran
volum de dades impossibilita l’anàlisi manual. El seqüenciador va connectat a un
ordinador que va descodificant i emmagatzemant els milers de milions de fragments
generats. Al mateix temps es pot anar identificant l’origen de cada fragment a través de
la comparació amb seqüències de referència.
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Un concepte clau per a la seqüenciació és l'ASSEMBLATGE. Consisteix a combinar i
alinear els múltiples fragments en una seqüència d'ADN molt més llarga amb l'objectiu
de reconstruir la seqüència original

A l'última part de la pràctica haurem d'esbrinar quins clients han rebut maduixes
contaminades. Farem una activitat per a entendre com funcionen els programes
informàtics a l'hora de desxifrar el codi genètic.

D) Identificació del patogen:
23. Us repartirem els següents materials:
• 10 seqüències de 12 nucleòtids obtingudes durant la seqüenciació que no
sabem a quin organisme pertanyen.
• 3 seqüències de referència de 40 nucleòtids que pertanyen a 3 genomes ja
seqüenciats:
-

Maduixa
Aspergillus parasiticus: fong que produeix toxines que poden arribar a
produir malalties hepàtiques.
Escherichia coli: bactèria que pot produir problemes intestinals que de
vegades poden produir la mort.

24. Tal com es mostra a la següent figura, haureu d'assemblar les seqüències
curtes aprofitant que algunes d'elles comparteixen els extrems. Una vegada
hàgiu generat un fragment més gran, l'haureu de comparar amb les 3
seqüències de referència per a poder identificar l'organisme al qual pertanyen.
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Si hem identificat ADN només de maduixa, estarem davant d’una mostra no
contaminada.
En canvi, si hem identificat ADN de Aspergillus parasiticus o Escherichia coli, a més del
de la maduixa, haurem identificat maduixes contaminades. Hauríem d'informar a les
persones que les hagin consumit, ja que, encara que no presentin símptomes haurien
d’anar al metge. A més, com sabem quin és l'organisme contaminant de les maduixes,
els metges podran iniciar un tractament adequat el més aviat possible a les persones
afectades.

Conclusions, resultats i discussió
1. On es troba emmagatzemat l'ADN dins les cèl·lules?

2. En què consisteix la seqüenciació de genomes?

3. Quins avantatges presenta la seqüenciació amb el MinION respecte a altres
mètodes?

4. Què és i com funciona l'assemblatge de seqüències?

5. Quines aplicacions creieu que pot tenir la seqüenciació que poden ser beneficioses
per a la societat?
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Informació addicional
Sobre els principis i la història de la seqüenciació:
https://es.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-sequencingpcr-electrophoresis/a/dna-sequencing
https://revistageneticamedica.com/2017/11/17/secuenciacion-del-adn-40-anos/

Sobre l’extracció d’ADN:
https://www.scribd.com/document/269482274/marco-teorico-extraccion-del-ADN-docx
https://unlockinglifescode.org/sites/default/files/education_resource_profile_files/Strawb
erryDNAPoster_Spanish%5B1%5D.pdf
http://genetica.uab.cat/base/documents/genetica_gen/Laura%20Mart%C3%ADnez%20
Mart%C3%ADn2015_4_19P21_19.pdf

Sobre el Minion:
https://revistageneticamedica.com/2014/10/06/minion-secuenciador-de-bolsillo/
https://nanoporetech.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wq35ZXyayuU
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Organitza

Amb la col·laboració de

Amb el suport de

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

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

Som Grup UB:

www.pcb.ub.edu/recercaensocietat
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