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Es proposen quatre activitats diferents d’aproximadament 50 minuts cadascuna 

(l’activitat de quimiotaxis és probablement  més llarga i la d’estadística més curta).  Es 

poden realitzar les quatre de manera consecutiva o bé amb uns dies o una setmana 

d’interval. 

 

1. Manteniment i observació de C. elegans 

2. Quimiotaxis 

3. Anàlisi estadístic 

4. Bioinformàtica 

 

Manteniment i observació de C. elegans 
 

Objectius: 

 Mantenir un cultiu de C. elegans sense  contaminació d’altres organismes 

 Identificar les diferents etapes del cicle vital de C. elegans 

Material (per cada grup de 4 alumnes) : 

 1 retolador permanent 

 4 plaques de cultiu NGM* 

 4 x1ml de cultiu d’ E. Coli* 

 1 pipeta Pasteur* 

 2 nanses de sembra o 2 bisturís * 

 1 placa amb C. elegans salvatge (1 placa per a cada 4 grups)* 

 1 placa amb C. elegans mutant, amb el gen DAF18 silenciat (1 placa per a cada 4 

grups)* 

 Un esquema del cicle vital de C. elegans  com el que trobareu a la figura 6 del 

següent enllaç: 

http://www.wormatlas.org/ver1/handbook/anatomyintro/anatomyintro.htm 

 Un microscopi o lupa (o bé Do-It-Yourself : http://www.instructables.com/id/-

10-Smartphone-a-la-conversion-microscopio-digital/) 

 

*Material que es pot obtenir al servei de préstec del CESIRE 

http://www.wormatlas.org/ver1/handbook/anatomyintro/anatomyintro.htm
http://www.instructables.com/id/-10-Smartphone-a-la-conversion-microscopio-digital/
http://www.instructables.com/id/-10-Smartphone-a-la-conversion-microscopio-digital/
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Procediment: 

1. Preparar les plaques de NGM amb E. Coli 

 Escriure (en el costat de la placa on està l’agar, no en la tapa) NGM+ 

E. coli 

 Obrir les plaques 

 Posar, en el centre de cada placa, 1 ml de E. coli amb la pipeta 

Pasteur 

 Tancar les plaques i deixar dos dies fins que se sequi el líquid afegit 

(aquest procés també pot fer-ho abans el professor i passar directament 

al punt 2) 

Dos dies després: 

2. Marcar les plaques (sempre pel costat de l’agar) indicant el tipus de cucs que 

contindran: una placa “salvatges” i una “mutants”. Anotar  també la data en 

la que es preparen les plaques. 

3. Tallar un quadrat de 5 mm de l’agar de la placa amb C. elegans salvatge. 

4. Posar el quadrat sobre l’agar de la nova placa marcada com a “C. elegans 

salvatge”,  a prop de la taca d’ E. coli  

5. Repetir els passos 3 i 4 amb la placa de C. elegans mutats 

6. Dos o tres dies després els cucs s’hauran multiplicat i ocuparan tota la taca 

de E. coli (aquest bacteri és el seu aliment) 

7. Observar , amb ajut de la lupa/microscopi, i l’ajut de l’esquema del cicle 

vital: 

 El nombre de cucs que hi ha a cada placa 

 La quantitat de E. coli que queda a cada placa 

 El nombre de cucs en estat de larva 

 El nombre de cucs en estat de larva L1, L2, L3 i L4 

 Calcular el percentatge de cada fase 

 El nombre d’ous 

 Hi ha diferències visibles entre els cucs mutats i els salvatges? 

 

Possibles problemes: 

Si deixeu els cucs sense suficient aliment (bacteris E. coli) adoptaran un estat de 

“resistència” (dauer , en anglès). En aquest  estat els cucs són més fins. Si es posen en 

una nova placa amb aliment disponible,  es multiplicaran de manera normal i podreu 

tornar a observar de nou totes les etapes del seu cicle vital. 
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Els cultius de C. elegans poden contaminar-se amb altres organismes (bacteris o fongs); 

en aquest cas veureu taques de diferents coloracions. Caldrà utilitzar protocols especials 

de descontaminació de la colònia. 

Per reflexionar i saber més: 

 Per a què s’utilitzen els organismes model? Indica tres avantatges i tres 

inconvenients de la utilització dels organismes model. Indica també tres 

avantatges i tres inconvenients en el cas concret de C. elegants.  

 Quants estadis de desenvolupament existeixen en C. elegans? Quants has sigut 

capaç de distingir? 

 On es pot trobar C. elegans a la natura? 

 Quins altres organismes model coneixes? 

 

2. Quimiotaxis 
 

Objectius: 

 Posar de manifest de manera experimental el rol d’un gen específic de C. elegans 

 

Material (per cada grup de 4 alumnes) : 

 1 retolador permanent 

 1 tisores 

 1 placa amb C. elegants salvatge 

 1 placa amb C. elegants mutant 

 2 plaques d’agar 

o Una s’etiquetarà com a “salvatge” 

o L’altra s’etiquetarà com a “mutant” 

 2 mini-pipetes Pasteur 

o Una que s’etiqueta “sal” 

o Una altra que s’etiqueta “aigua” 

 5 pipetes Pasteur 

o Una s’etiquetarà “rentar” (servirà per a recollir la solució tampó rentadora) 

o Una s’etiquetarà “salvatge” i es talla per la primera línia (per poder agafar millor els cucs 

salvatges) 
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o Una s’etiquetarà “mutant”, es talla també per la primera línia (per poder agafar millor 

els cucs mutants) 

o Una altra s’etiquetarà “ S rebuig” i es farà servir per recollir el líquid sobrant dels cucs 

salvatges 

o I una última  “M rebuig” que es farà servir per recollir el líquid sobrant dels cucs mutats 

 2 tubs Eppendorf 

o un es marca com “Salvatge” 

o un es marca com “Mutant” 

 Un suport pels tubs Eppendorf (o una mica de plastilina) 

 Un cronòmetre 

 10 ml de solució rentadora 

 0,1 ml de solució salina (NaCl 2,5M) 

 1ml d’aigua, si és possible aigua destil·lada 

 Un parell de fulls de paper de cuina 

 Un microscopi o lupa 

Procediment: 

 Preparar les plaques d’agar 

o Amb el retolador, dividiu cada placa per la meitat i marqueu dos punts a uns 0,5 cm del 

marge (veure esquema  a l’annex) 

o Posar una goteta de solució salina sobre el punt negre de l’esquerra 

o Posar una goteta d’aigua sobre el punt negre de la dreta 

o Tancar la placa i deixar assecar 

 Rentar els cucs, feu-ho amb els cucs salvatges i després repetir tots els passos amb els cucs 

mutats 

o Amb la pipeta Pasteur marcada com “rentar”, agafeu 1 ml de solució rentadora i posar-

la a la placa de cucs salvatge 

o Moveu la placa per recollir el màxim possible de larves 

o Inclineu la placa i, amb la pipeta Pasteur  (“salvatge”) recolliu el líquid i poseu-lo en un 

tub Eppendorf (“salvatge”) 

o Espereu 2 minuts 

o Amb la pipeta “S rebuig”, agafeu el líquid sobrant i poseu-lo en el un pot de rebuig 

o Afegiu, amb la pipeta “rentar”, 0,5 ml de solució rentadora en el tub Eppendorf 

o Barregeu la solució movent el tub de dalt a baix cinc vegades 

o Espereu 2 minuts 

o Amb la pipeta “S rebuig” agafeu el líquid sobrant i poseu-lo en el pot de rebuig 

o Afegiu amb la pipeta rentadora 0,5 ml de solució rentadora en el tub Eppendorf 

o Barregeu la solució movent el tub de dalt a baix cinc vegades 

o Espereu 2 minuts 

o Amb la pipeta “S rebuig” agafeu el líquid sobrant i poseu-lo en el pot de rebuig 
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o Si el líquid no està transparent, repetiu una vegada més els últims 4 passos 

 Poseu el cucs salvatges nets en el centre de la placa d’agar (amb la pipeta Pasteur “Salvatge”). 

Assequeu el líquid sobrant amb el paper de cuina 

 Fer el mateix amb els cucs mutats, agafant-los amb la pipeta Pasteur “Mutats” 

 Espereu 30 minuts 

 Poseu la placa a la lupa (o microscopi) i aneu marcant, un a un,  els cucs que s’han mogut  

 Feu un recompte dels cucs que s’han desplaçat a cada costat: 

o Cucs salvatges que han anat cap a la gota de solució salina 

o Cucs salvatges que han anat cap a la gota d’aigua (control) 

o Cucs mutants que han anat cap a la gota de solució salina 

o Cucs mutants que han anat cap a la gota d’aigua (control) 

Nota: 

És important rentar bé els cucs. Si encara tenen bacteris E. coli (el seu aliment) enganxats  al seu cos no 

es mouran per buscar menjar. 

L’anàlisi estadística de les dades es farà en la propera activitat. 

 

3. Anàlisi estadística 
 

Objectius: 

 Analitzar els resultats de l’experiment de quimiotaxis 

 Comprovar si els cucs mutants presenten una diferència de comportament  estadísticament 

significativa quan detecten aliment 

Material: 

 Llapis, paper i calculadora 

 O bé, ordinador i full de càlcul Excel 

Procediment: 

En aquesta activitat calculareu l’índex de quimiotaxis. L’índex de quimiotaxis consisteix en calcular els 

moviments dels cucs C. elegans cap a una substància química determinada en relació amb els 

moviments a l’atzar. 

 Completeu una taula com la següent: 
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Nº cucs “salvatges” que es desplacen cap a la sol. salina  

Nº cucs “salvatges” que es desplacen cap a la sol. control  

Nº cucs “mutants” que es desplacen cap a la sol. salina  

Nº cucs “mutants” que es desplacen cap a la sol. control  

 

 Calculeu l’índex de quimiotaxis per als cucs salvatges i també pels mutants 

 

Índex de quimiotaxis = (Nº cucs que van cap a la sol salina - Nº cucs que van cap al control)/ (Nº 

cucs que van cap a la sol salina + Nº cucs que van cap al control) 

 

 Recolliu les dades de tots els companys de la classe i calculeu l’índex mitjà 

Nota: 

Els cucs mutats tenen el gen DAF-18 silenciat (és a dir, no funciona correctament). 

Si l’índex és positiu significa que els cucs tenen tendència a moure’s cap a la solució salina. 

Si l’índex és igual a zero, significa que els cucs no mostren cap tendència en el seu moviment. 

Si l’índex és negatiu, significa que els cucs tenen tendència a fugir de la solució salina. 

Quan més positiu (o més negatiu) és l’índex, major efecte. Per exemple un índex de 0,1 per als 

mutants i de 0,8 pels salvatge, ens indicaria que els salvatge es veuen molt més atrets per la sol. 

salina. 

Preguntes per a la reflexió: 

1. El gen DAF-18 és un gen vital pels C. elegans? Argumenta la teva resposta 

2. Quins són  els avantatges pels  C. elegans de tenir funcional el gen DAF-18? 

3. Quins resultats són més fiables, els del teu grup o els del conjunt de la classe? Per què? 

 

4. Bioinformàtica 
 

Objectius: 

 Utilitzar les bases de dades de lliure accés en internet (com les utilitzen els investigadors del CRG o 

de  qualsevol centre de recerca) 

 Fer una recerca sobre la informació que es coneix sobre el gen DAF-18 de C. elegans: seqüència de 

nucleòtids, seqüència d’aminoàcids de la proteïna que codifica 

 Comparar si altres espècies  tenen un gen similar al DAF-18 de C. elegants 
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 Identificar la proteïna que codifica el gen d’aquestes espècies (si s’escau) 

 Identificar la presència de regions semblants  en el genoma d’altres espècies diferents a C. elegans 

 Reflexionar sobre la importància que te per a la comunitat científica disposar lliurement de totes 

aquestes dades  

 

Material (per cada grup de 4 alumnes): 

 Un o dos ordinadors amb accés a internet 

Procediment: 

Utilització de la base de dades Wormbase 

1. Aneu a http://www.wormbase.org/ 

2. Situeu-vos amb el ratolí sobre “species” (a l’esquerra en el menú superior) i trieu C. elegans i 

genes, cliqueu a sobre 

 

http://www.wormbase.org/
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3. Escriviu “daf-18” en la pestanya de dalt a la dreta i cliqueu 

 
 

Apareix una nova finestra amb tota la informació trobada en aquesta base de dades sobre el gen daf-18. 

Es tracta de informació que ha estat introduïda per diferents científics en la base de dades i que està 

disponible per a tota la comunitat científica. 

4. Cliqueu sobre “clone-view sequence” a la columna de la dreta 
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5. S’obrirà una nova pestanya, ordenar les seqüències segons la seva mida (cliqueu sobre la fletxa 

situada a la dreta d’ “start” com es mostra a la figura següent): 
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6. Cliqueu sobre la seqüència TO7A9.6. Apareix informació sobre aquesta seqüència com, per 

exemple, la seva mida en nucleòtids (2889 en aquest cas). 

 
7. Baixant per la mateixa pantalla, veureu la traducció de la seqüència d’aminoàcids. Cliqueu sobre 

“view spliced”  peer tal de veure la seqüència d’aminoàcids després del procés de splicing 

(també podeu veure la seqüència “unspliced” clicant en el lloc corresponent) 
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8. Apareixen els diferents exóns traduïts en colors diferents per tal de poder-los visualitzar de 

manera més clara. Les lletres minúscules corresponen als introns (parts no traduïdes). Poseu 

nom i guardeu aquest document en el vostre ordinador. Teniu ara la seqüència complerta de 

nuclòtids que es tradueixen en aminoàcids. 

 
 

Utilització de la base de dades NCBI (National Center for Biotechnology Information) 

 

1. Aneu a https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 

 

 
 

2. Cliqueu sobre l’opció “nucleotide blast” 

https://ca.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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3. Copieu (enganxeu), en la nova pestanya que s’obre, la seqüència de nucleòtids que heu 

trobat en la primera part de l’exercici. Comproveu que estigui seleccionat “nucleotide 

collection” i també “somewhat similar secuence”, com es mostra en la imatge següent: 

 

4. Cliqueu sobre el botó “BLAST”. Ara l’ordinador compara la seqüència que heu enganxat amb 

totes (milers) que hi ha a la base de dades, el procés  pot trigar uns minuts. 
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Apareixerà ara informació sobre la nostra seqüència (gen).  Es mostren els gens que tenen una 

seqüència de nucleòtids semblant a la del gen DAF-18 de C. elegans  que hem  enviat (“Hit list” en 

anglès). 

Si continuem baixant per la pàgina podrem veure el resultat de l’alineament de la nostra seqüència amb 

cadascun dels resultats i la informació d’aquest aliniament: 

“Accession”: és el codi que identifica un gen (es pot fer servir per a fer una cerca en lloc de posar la 

seqüència). 

“Description”: mostra una petita descripció del gen. 

“Max score”, “Total score” i “E value”: E value indica la probabilitaty que el resultat obtingut sigui 

aleatori. Per tant, quan més baix és aquest valor significa que podem confiar en aquest resultat. 

Resultats amb un e value superior a 0.01 son resultats no fiables. 

5. Seleccioneu algunes seqüències  semblants a la que estem estudiant. Marqueu C. elegans, 

Homo sapiens  i entre 3 i 8 espècies més i cliqueu sobre “Distance tree of resultats” 

 

 

Apareix un arbre filogenètic on es pot veure quines espècies estan més emparentades (més properes) a 

C. elegans. 
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Conclusions: 

Escriviu tot el que heu aprés sobre el gen DAF-18 i els seus homòlegs. 
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1. Cicle vital de C. elegans 

 

 

Font: http://www.wormatlas.org/ver1/handbook/anatomyintro/anatomyintro.htm 
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2, Plaques d’agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solució salina Solució rentadora 

(control) 


