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C. elegans : un organisme senzill amb estructures complexes

Cicle de vida: 3 dies de molts canvis

Caenorhabditis elegans

Curiositats

Dibuix d’un C. elegans en la qual s’assenyalen les parts més visibles del seu cos. A sota tenim 
una imatge real del cuc vista amb un microscopi òptic.

Necessitem un 
microscopi per a 
veure a aquests cucs 
d’1 mm de longitud. GRÀFIC O IMATGE

ajudan’s a investigar les malalties!

Placa petri
amb molts cucs

Sydney Brenner

ADN seqüenciat

Menú: bacteris

Pioner en utilitzar C. elegans en recerca 
biomèdica. 
Premi Nobel en Medicina i Fisiologia, 
2002.

Primer organisme amb el genoma 
seqüenciat

Es troben al sòl i a la fruita en 
descomposició

Ous

“Adolescent”

Adult Cicle de vida curt Ens permet fer experiments 
de forma eficient i ràpida

Molta descendència Permet l’ús de molts 
individus per cada 
experiment, augment de 
l’estadística (n)

Depèn de la
temperatura

Podem controlar el ritme de 
creixement

Esperança de vida
de 3 setmanes

Permet estudiar processos 
d’envelliment

E. coli

M. musculusD. melanogaster

C. elegans

Comparació dels C. elegans amb altres
models animals

Principals característiques del cicle de vida 
del cuc C. elegans

Cicle de vida a 25ºC de C. elegans



Genètica
Quant ens assemblem a un cuc?

Aquest mètode ens permet estudiar 
com diferents neurones es comuniquen 
entre si, i estudiar el seu funcionament. 
Molts mecanismes que aprenem amb el 
cuc els podem veure després en 
humans.

Sistema digestiu

pH àcid

pH bàsicpH àcid

pH bàsic

Absorbeixen tot el que hi 
ha en el medi i la faringe 
trenca el menjar en 
trossos petits.

En els cucs, les cèl·lules de 
l'intestí fan tot el treball de 
digestió! Produeixen enzims 
i absorbeixen nutrients.

Els humans tenim molts 
òrgans que produeixen 
enzims que digereixen el 
menjar.

Sabies que la 
faringe del cuc 
es contreu com 
el cor humà?

Sistema nerviós

302 neurones 104 neurones

Però si el cuc és transparent i les neurones 
també... Com podem veure’n les neurones?

FLUORESCÈNCIA
Proteïna 
d'interès

Cerveil

Un homòleg és un gen que realitza la
mateixa funció en un altre organisme.
Així estudiem el metabolisme del cuc i
traslladem el coneixement a humans.

20000 gens 23000 gens 

Homephysics.ucla.edu

=

CERVELLSimilar a un 
CERVELL

Neurones 
ventrals

CRISPR-Cas9 talla i inserta petits trossos
d’ADN en una altra cadena d'ADN.
Permet modificar i estudiar tots els gens
del C. elegans.

Proteïna verda 
fluorescent

40-60% de gens de 
C. elegans tenen 
homòleg humà

Moltes tècniques 
genètiques poden 

utilitzar-se en el cuc

Prof. Mojica-. Un 
dels inventors de 
la tècnica



Malalties degeneratives

Nano i biomaterials

Utilitzem C. elegans com a model per a estudiar 
la toxicitat i els efectes dels nous materials que 
dissenyem en el laboratori. 

Així facilitem que arribin els nous productes a 
les persones.

I, així ho fem servir a la recerca

Com és un cervell humà afectat de la malaltia de Parkinson?

Com investiguem la malaltia de Parkinson a C. elegans?

Es moren per la presència d'agregats proteics anomenats
Cossos de Lewy. Perden la seva funció i observem els
principals símptomes del Parkinson: tremolor, moviments
lents...

DOI: 10.1242/dmm.000257 · Source: PubMed

Mort neuronal
Acumulació 
tòxica de 
proteïnes

Cuc sa

Nanotubs
de carboni

Nanopartícules de titaniaTiO2

Nanopartícules d´or de diferent mida, es veuen de
diferent color i en diferents parts del cuc. Així podem
estudiar efectes en la supervivència, metabolisme i
veure on es troben aquests materials una vegada són
ingerits.

Antimicrobianes
Nanopartícules de silica
Repel·lent d´aigua

Nanopartícules 
d´òxid de zinc

Absorció de raigs UV

ZnO2

SiO2Ag Nanopartícules de Plata

13 nm 150 nm

Materials and toxicological approaches to study metal and metal-oxide nanoparticles in the model organism Caenorhabditis elegans L. Gonzalez-Moragas, L. L. Maurer, V. M. Harms, J N. Meyer, A 
Laromaine*,  A Roig* Mater. Horiz., 2017,4, 719-746. C. elegans as a tool for in vivo nanoparticle assessment L. González- Moragas, A. Roig, A. Laromaine* Adv. Colloids and Interface Science, 2015,219:10-26. 

C.elegans presenta 6 neurones dopaminèrgiques 
que es poden estudiar per fluorescència. 

Cuc 
malalt

Productes quotidinas amb
nanomaterials

SUPERVIVÈNCIA

BIODISTRIBUCIÓ

METABOLISME

Substància Negra

Cervell sa Cervell amb Parkinson

Aquí es troben les neurones 
dopaminèrgiques que són les primeres a 
morir-se en la malaltia del Parkinson

Neurones dopaminèrgiques

Cos de 
Lewy

Com que les neurones són molt petites, estudiem 
l'agregació en les cèl·lules musculars perquè són 
més abundants, grans i també presenten aquest 
mecanisme.
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