
 

 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca 
1 de 12 

 

Treball en context amb un laboratori virtual d’ADN 

 

 

El problema 

 
La mare de la Núria de 38 anys, es va trobar una petita massa irregular després de la seva 

palpació mamària rutinària. Ho feia sovint ja que la seva mare havia patit una mastectomia. 

 

El diagnòstic va ser càncer de mama. Part del treball de l'oncòleg consisteix a preguntar sobre 

el càncer en la història familiar. 

 

La mare de la Núria va consultar amb els seus pares, mentre que la família paterna està lliure 

de càncer, a la família materna hi ha hagut diversos casos de càncer. 

 

Aquestes circumstàncies van fer pensar a l'oncòleg la possible presència de la síndrome de Li 

Fraumeni1. En aquest cas, se sol realitzar un test diagnòstic secundari. La mare de la Núria va 

proporcionar una mostra de sang i una biòpsia del tumor per realitzar una anàlisi de l'ADN per 

al gen p532. 

 

Normalment el procediment consisteix a amplificar el gen utilitzant la PCR3 seguit de diferents 

mètodes per a detectar la presència d'una mutació  en les " zones calentes " conegudes. 

 

En el nostre experiment de simulació, l'ADN amplificat del gen p53 obtingut de la mare de la 

Núria [mostra_2] serà digerit amb un enzim de restricció4 que reconeix la seqüència mutada i 

donarà lloc en una electroforesi en gel d'agarosa a un patró de bandes diferent del patró 

normal, que es determinarà realitzant en paral·lel la mateixa prova amb un control d'ADN 

amplificat provinent d’una persona sana. [mostra_1] 

 

La Núria té 2 germans més petits (10 i 12 anys), si es detecta la presència de la síndrome de Li 

Fraumeni, l’oncòleg recomana fer un estudi genètic de tots els germans. 

 

1. Preguntes d’indagació 
 

I. Quin dels següents enzims de restricció [Alu I, BamH I, Mbo I, Stu I] serà útil per a 

realitzar una anàlisi diagnòstica de tipus RFLP5 que serveixi per a discriminar les 

seqüències d’ADN corresponents a un fenotip normal i a un fenotip patològic? 
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II. Mitjançant la digestió amb l’enzim de restricció seleccionat i la comparació dels 

fragments d’ADN obtinguts, podem afirmar que aquest polimorfisme es correspon 

a una deleció, una addicció o a una mutació puntual? 

 

2. Procediment 
 

Per tal de resoldre aquest problema farem servir el Laboratori Virtual de la Universitat 

Internacional de Catalunya, de lliure accés. 

 

 
 

Pots accedir-hi en aquesta adreça: 

http://www.tuatara.info/lab/ 

Un cop accedeixis a la pàgina de benvinguda del laboratori cal que cliquis a Identificació i que 

escriguis el teu nom a la casella Usuari 

 
 

Per resoldre la primera part del problema plantejat, cal que seleccionis l’eina Pràctica d’enzims 

de restricció i que cliquis a Iniciar Eina. 

http://www.tuatara.info/lab/
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Per tal de comprovar la possible utilitat diagnòstica dels enzims de restricció proposats, cal que 

simulis el procés de digestió enzimàtica utilitzant aquesta eina. 

Cal que repeteixis per a cada parella enzim - mostra la seqüència següent: 

1. Seleccionar l’enzim de restricció 

2. Clicar a Afegir (si cal pots eliminar de la llista es enzims utilitzats anteriorment clicant a 

Treure). 

3. Comprovar que a la llista només apareix l’enzim desitjat. 

4. Clicar a Obtenir molècula i seleccionar el fitxer .fasta6 que conté la mostra desitjada. 

5. Clicar a Digestió 
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A la finestra emergent que apareix podem veure el nombre de fragments obtinguts:. En aquest 

moment clicarem a No per a descartar el resultat. 

 

 
 

Omple la taula següent amb els resultats de les digestions amb els diferents enzims de 

restricció; et caldrà també cercar la resta de la informació demanada. 
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enzim 

 
 

organisme de 
procedència 

 
 
 

diana 

nombre de 
fragments 
digestió 

mostra_1 

nombre de 
fragments 
digestió 

mostra_2 

Alu I     

BamH I     

Mbo I     

Stu I     

 

A partir d’aquests resultats, cal que decideixis quin d’aquests enzims serà útil per a realitzar un 

diagnòstic d’aquestes mostres en base a la tècnica de l’RFLP. 

 

Enzim de restricció escollit  

 

A continuació, caldrà que tornis a realitzar la simulació de la digestió seguint les passes 

anteriors 1 a 5 només per aquest enzim i amb les dues mostres, però triant aquesta vegada 

l’opció Sí a la finestra emergent per tal de deixar a 

la motxilla virtual els resultats de la digestió. 

 

 
 

En aquest moment cal canviar d’eina dins del Laboratori Virtual per tal de donar resposta a la 

segona pregunta plantejada. Perfer-ho caldrà que segueixis aquestes passes: 

 

1. Clicar a Menú 

2. Seleccionar l’eina Pràctica d’electroforesi del DNA 

3. Clicar a Iniciar Eina 
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Un cop ens trobem a la nova eina, la que correspon a l’electroforesi, caldrà incorporar les dues 

mostres que tenim a la motxilla virtual a l’espai de treball, procedint d’aquesta manera: 

 

1. Seleccionem la primera mostra 

2. Cliquem a Utilitzar 

3. Acceptem el missatge clicant a OK 

4. Comprovem que la mostra s’ha incorpora a l’espai de treball 

 

Repetim les passes 1 - 4 per a la segona mostra 

5. Cliquem a Motxilla per tal d’amagar-la 
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A continuació, simularem una electroforesi per tal de determinar la longitud dels fragments de 

restricció que hem obtingut en la digestió enzimàtica de cadascuna de les mostres. 

 

Per tal de poder determinar aquestes longituds necessitarem carregar algunes barreges de 

marcadors de pesos moleculars, intentant que les nostres mostres es trobin dins del rang 

d’aquests marcadors, per tal de poder determinar la longitud dels fragments que contenen per 

interpolació. 

 

Les barreges de marcadors de pesos moleculars es corresponen als tubs retolats des de r01 

fins a r05. Si passem el ratolí sobre un d’ells podrem veure quina barreja concreta de 

marcadors conté cadascun d’ells. 

 

Per tal de seleccionar les barreges de marcadors adequades, hem de tenir en compte que la 

seqüència original, sense digerir, té una longitud total de 1186 pb, per la qual cosa hem 

d’utilitzar barreges de marcadors que incloguin aquesta longitud i les inferiors, donat que al 

digerir la mostra obtenim fragments menors. 
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En aquest cas, carregarem el gel d’aquesta manera: 

 

 

carril 1 2 3 4 

càrrega marcador 1 marcador 2 mostra_1 mostra_2 

 

Per tal de realitzar la simulació de  l’electroforesi cal que segueixis aquestes passes: 

En primer lloc, cal clicar sobre la pinta per tal de generar els pous al gel d’agarosa. 

1. Clica i arrossega la pipeta 

2. Clica sobre la caixa de puntes noves 

3. Clica sobre el tub eppendorf que vulguis carregar 

4. Clica sobre el pou on vulguis carregar la mostra 

5. Clica sobre el recipient per deixar anar la punta ja utilitzada 

 

Caldrà repetir les passes 2 a 5 per a cada mostra i després deixar anar la pipeta clicant en un 

espai lliure de la taula de treball. 

Finalment caldrà clicar sobre el botó Iniciar per tal de que comenci la simulació. 
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Cal aturar la simulació clicant de nou el botó Iniciar quan el colorant arribi a la zona indicada en 

la imatge següent. 

A continuació simularem el revelat de la placa clicant de nou sobre el botó Iniciar. 

 
 

En l’aplicació es mostra una simulació del revelat amb llum UV del gel. 

 

Podem observar les bandes corresponents als diferents fragments d’ADN presents tant en les 

barreges de referència (carrils 1 i 2) com a les nostres mostres (carrils 3 i 4). 

 

Si hem seleccionat correctament les barreges de marcadors, es podrà determinar per 

interpolació la longitud dels fragments presents a les nostres mostres; si no és així caldrà 

repetir la simulació canviant les barreges de marcadors. 

 

Clicant a sobre de cada banda obtindrem el valor corresponent a la seva longitud. 
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Omple la taula següent indicant la longitud de cada banda de menor a major: 

mostra longitud banda1 longitud banda 2 longitud banda 3 

mostra_1    

mostra_2    

 

A la vista d’aquests resultats, justifica quin és el tipus de mutació (deleció, addició o mutació 

puntual) que presenta la mostra_2: 
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Preguntes de context 
 
Tp53 
 

 Quina és la funció d’un protoconcogen? 

 De quina manera les mutacions en els protooncogens poden contribuir al 
desenvolupament del càncer? 

 Quina és la funció d’un gen supressor de tumors? 

 De quina manera les mutacions en els gens supressors de tumors poden contribuir al 
desenvolupament del càncer? 

 Quina/es funció/ns té el gen Tp53? 

 Al gen Tp53 se l’anomena guardià del genoma, en saps la raó? 

 Amb quines malalties esta relacionat el gen Tp53? 

 A quin cromosoma es troba el gen Tp53? 

 Sabem que el gen Tp53 humà avarca 20 kb. Ara bé, la proteïna Tp53 humana està 
composta de 393 aminoàcids. Pots explicar aquesta diferència? 
 

La Núria i la seva família 
 

 La mare de la Núria va donar 2 mostres per a l’anàlisi. Creus que poden correspondre a 
les que tu has analitzat amb l’ajuda del laboratori virtual? 

 L’oncòleg creu convenient que la Núria i els seus germans es facin un estudi genètic? 
Per què? 

 En què consisteix la síndrome de Li Fraumeni? 

 Es pot heretar un càncer de mama? I un de colon? Que té a veure aquesta heretabilitat 
amb el p53? 
 

Mostres i mutacions 
 

 Les dues mostres són idèntiques? Si no és així, que has fet per comprovar-ho 

 En què consisteix la variació trobada en les seqüència d’ADN? 

 Creus que és una mutació? Si l’és, quin tipus de mutació? 

 Quins sistemes de reparació existeixen per tal de minimitzar l’efecte de les mutacions? 
 

Anàlisi genètica 
 

 Et faries una anàlisi genètica per saber si tens predisposició a patir càncer? 

 

                                                
1
 (LFS, Li-Fraumeni syndrome) Tipus de "càncer familiar" infreqüent en què hi ha una història de moltes 

formes diferents de càncer, amb afectació de diversos familiars a edats primerenques, i amb transmissió 

hereditària mitjançant un patró autosòmic dominant. 

S'ha comprovat que els membres afectats de les famílies amb LFS són portadors d'una forma mutant del 

gen TP53 en forma d'una mutació en les cèl·lules germinals. Atès que el gen TP53 queda inactivat en les 
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formes esporàdiques de molts dels càncers que apareixen en el LFS, es considera que és un candidat al 

gen defectuós causant del LFS. 

 
2
 p53:  proteïna supressora tumoral que en humans és codificada pel gen TP53. És crucial en 

organismes pluricel·lulars, on regula el cicle cel·lular i d'aquesta manera funciona com a supressora 

tumoral, i, per tant, està implicada en la prevenció del càncer. 

 
3
 [Polymerase Chain Reaction], Reacció en cadena de la polimerasa, tècnica de biologia molecular 

l'objectiu de la qual és obtenir un gran nombre de còpies d'un fragment d'ADN específic a partir d'una 

quantitat mínima. 

 
4
 Els enzims de restricció són enzims que tallen ADN específicament per una seqüència concreta. Són 

presents en procariotes els quals els utilitzen com a sistema de defensa contra l'entrada d'ADN estrany. 

 
5
 [Restriction Fragment Length Polymorphism] polimorfisme de longitud dels fragments de restricció és, 

en biologia molecular, una tècnica d'anàlisi genètic. Es realitza per comparació de diferents mostres 

d'ADN. Normalment la tècnica RFLP permet detectar polimorfismes de substitució única, és a dir 

mutacions en un sol nucleòtid. 

 
6
 FASTA és un format de fitxer en text per a la representació de seqüències tant nucleotídiques com 

peptídiques, en què els nucleòtids i els aminoàcids es representen usant un codi d'una sola lletra. 


