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Com es formen els òrgans i teixits?

Aquesta és la qüestió que estudia la 
Biologia del Desenvolupament.

També és bàsic per entendre què 
passa en condicions alterades, com 
les malalties i malformacions.

Els mecanismes de morfogènesi
Després de molts anys i esforços en investigació sabem que 
les diferents espècies utilitzen mecanismes comuns per formar 
òrgans i que aquests es conserven al llarg de l’evolució. Això
ens permet estudiar la formació d’òrgans en organismes
model. 

La mosca com a model
de formació d’òrgans

A partir d’una cèl·lula es 
formen organismes  
funcionals i eficients

Caenorhabditis elegans (cuc)

Organismes model utilitzats per entendre la formació d’òrgans i teixits

Venus de Milo

Arabidopsis thaliana (planta)

Danio rerio (peix zebra)

Saccharomyces cerevisiae (llevat)

L’organisme model que utilitzem al 
nostre laboratori és: 

Entendre com es formen els òrgans i teixits (és a dir, la morfogènesi i l’organogènesi) és clau 
per entendre com es formen els organismes durant el desenvolupament normal.

Cèl·lula Teixit Òrgan Sistema

Els mecanismes de 
formació d’òrgans i 
teixits estan conservats

Mus musculus (ratolí)

Microscopi
cedit per: 



La mosca no té ales

Exemple
Què fa el gen A?

CONCLUSIÓ: El gen A és necessari per fer les ales 

Gen A

Mutem el 
gen A Observem la 

mosca

El desenvolupament de Drosophila
Drosophila és un insecte que 
passa per una fase embrionària, 
una fase larvària, i després de la 
metamorfosi es transforma en 
adult.

La fase embrionària dura 
aproximadament un dia.

Durant la fase embrionària es
formen tots els òrgans i teixits
necessaris per a la vida larvària.

El poder de Drosophila com a model d’estudi

Inferim la funció del gen a partir del 
fenotip observat

Drosophila ens permet combinar l’anàlisi genètica i l’anàlisi cel·lular. Això ens permet veure com
els gens del desenvolupament regulen els canvis cel·lulars necessaris per formar òrgans.

Christiane Nüsslein-Volhard va ser guardonada amb el premi
Nobel de medicina l’any 1995 per la seva enorme contribució en
l’estudi del control genètic del desenvolupament embrionari,
utilitzant Drosophila com a organisme model.

Sabies que...

Cicle vital de Drosophila melanogaster Etapes del desenvolupament 
embrionari

Anàlisi genètica

Anàlisi cel·lular

Durant el desenvolupament diferents
gens entren en acció de manera 
regulada per generar òrgans i teixits

Podem generar mosques amb un gen 
mutat

Estudiem la mosca amb la mutació

Podem analitzar les cèl·lules
utilitzant potents microscopis

Podem marcar les cèl·lules per visualitzar-les…

…en teixit fixat …“in vivo”



La mida importa!

El sistema traqueal com a model d’estudi

Mesurem la llargada dels tubs en 
mutants Serpentine (model al qual hem
mutat un gen per veure el seu efecte).

En mutants els tubs són més llargs.

Serpentine limita el creixement
excessiu dels tubs.

El sistema traqueal de la mosca és el 
seu sistema respiratori.

Forma una xarxa de tubs 
interconnectats que aporten l'oxigen.

L’utilitzem com a model per estudiar els 
òrgans tubulars ramificats d’altres 
sistemes, com ara pulmons, ronyons o 
sistema vascular. 

Sistema traqueal 
de Drosophila

RECORDA: 
La mosca, malgrat que la veiem com una molèstia, ens ajuda a 
entendre com es formen els nostres òrgans. Aquest coneixement 
és bàsic per entendre el desenvolupament normal, però també per 
saber què passa en condicions de malalties o malformacions. Si 
coneixem els gens i els mecanismes cel·lulars responsables 
podrem dissenyar teràpies adequades.

Poliquistosi renal

El sistema traqueal es forma a partir de petits
grups de cèl·lules. Les cèl·lules migren, canvien
de forma i es redistribueixen.

Nosaltres estudiem: com es formen els tubs i 
com es tornen funcionals, i la funció de diversos 
gens i els efectes cel·lulars. 

Glàndula mamària 
ratolí

Ronyó ratolí

Pulmó ratolí

Sistema 
vascular 
humà

Etapes inicials del 
desenvolupament traqueal Sistema traqueal format

Malformació 
cavernosa cerebralIsquèmia de miocardi

412 µm 501 µm

Embrió mutant per SerpentineEmbrió salvatge 

Els òrgans tubulars han de tenir una 
forma i mida determinades per ser 
funcionals

Al laboratori estudiem el control genètic de la regulació de la mida del tub i els efectes
cel·lulars. 

ÒRGAN TUBULAR 
RAMIFICAT MODEL

ALTRES ÒRGANS TUBULAR RAMIFICATS

Diverses malalties humanes es 
caracteritzen per tenir tubs de mida 
defectuosa

Etapes inicials del 
desenvolupament traqueal Sistema traqueal formatCom es forma el sistema traqueal?
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