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Estudi de regeneració en planàries 

 

Les planàries són cucs amb una gran capacitat regenerativa, si tallem una planaria en, per 

exemple, 20 trossos cadascun d’ells pot regenerar una animal complert en molts pocs dies. Us 

proposem fer una experimentació amb aquests animals, però, abans de fer-ho, heu d’aprendre 

més coses sobre com treballen els científics: heu de treballar com a científics. 

El primer que cal fer és aprendre més sobre les planàries i per què són interessants des del 

punt de vista de la ciència. 

 

Observeu els vídeos que us indicarà el professor/a i  contesteu a les següents preguntes:  

 

• Quina característica tenen les cèl·lules mare que les fa tan importants per poder ser 

emprades en el tractament d’algunes malalties humanes? 

• Per què creieu que les planàries són sovint utilitzades com a organisme model pels 

científics? 

• Per què creieu que és important estudiar el procés de la regeneració? Podria tenir 

aplicacions  en la salut humana? Quines? 

• El cos humà pot generar estructures? Quines? 

• Quins altres organismes coneixeu amb una important capacitat regenerativa? 

 

 

 

Quines són les idees que destaqueu després de veure els vídeos i del que heu 

parlat a la classe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 1. Dissenyant un experiment 
La vostra tasca és dissenyar un experiment com ho fan els científics per aprendre més coses 

sobre la regeneració de les planàries. 

Respongueu utilitzant el que heu aprés a partir dels vídeos observats i de la discussió a la classe 

amb el professor/a i la resta de companys: 

 

a) Quina és la hipòtesi que guiarà el vostre disseny experimental? Recordeu que les 

vostres hipòtesis han de ser raonables, és a dir han d’estar basades en el coneixement 

científic i comprovables.  

Formuleu les vostres deduccions, a partir de les que escriureu les vostres hipòtesis, en 

la forma: Si...    llavors... 

 

 

b) En quin coneixement es basa la vostra hipòtesi? 
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c) Com comprovareu la vostra hipòtesi? Quin serà el vostre disseny experimental? 

(recordeu que no podeu començar el vostre experiment fins que el professor/a  hagi 

donat el vist i plau a la vostra hipòtesi i disseny experimental) 

 

Algunes pistes per decidir quin serà el vostre disseny experimental: 

 

1. Quin tractament fareu a les planàries? 

2. Quin material necessitareu? 

3. On mantindreu els animals durant l’experimentació? Quins recipients fareu servir? 

Com marcareu que hi ha a cada recipient? 

4. Quines dades recollireu? Penseu que serà important saber la temperatura a la que es 

mantenen els animals? La coloració que presenten? Si es mouen o no? Si responen a la 

llum o no?... Pot ser interessant dissenyar algun tipus de fitxa per a recollir les dades 

que us interessin? 

5. Quantes rèpliques fareu? Per què és important fer rèpliques? 

6. Què és una prova control? Fareu una prova control en el vostre experiment? Quina? 

 

Escriviu el vostre disseny experimental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dades obtingudes de l’experimentació, són coherents amb la vostra hipòtesi? Per què? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Activitat 2. Aprofundim en l’estudi de la regeneració en planàries 
 

Escriviu una possible resposta a les següents preguntes: 

 

- Què penseu que estava passant en les cèl·lules de les vostres planàries després de fer 

els talls? 

- Per què penseu que els científics estudien la regeneració al nivell cel·lular? Per què no 

es conformen amb estudiar el que passa a les planàries a nivell d’organisme? 

 

 

En aquesta activitat aprendreu més coses sobre el que passa a l’interior de les cèl·lules de les 

planàries durant el procés de regeneració. 

Aprofundirem en dues tècniques diferents que permeten “etiquetar” estructures concretes de 

les cèl·lules que ens proporcionen informació del que està passant en el seu interior. 

 

Us proposem treballar en grups de 4 estudiants. Dos estudiants de cada grup aprofundiran en 

l’estudi d’una de les tècniques i dos en l’altra. Posteriorment haureu de posar en comú el que 

heu aprés per poder interpretar dades reals. 

 

Tècnica 1: Marcatge  amb  BrdU (Bromodesoxiuridina) 
 

La BrdU és un anàleg de la timidina, és a dir, una molècula amb una estructura química molt 

similar a la timidina. Com a conseqüència d’aquesta similitud la BrdU pot ser incorporada  en el 

DNA durant la duplicació d’aquest  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per introduir el BrdU en les planàries, es dissol la BrdU en etanol al 40%. Aquesta barreja 

d'etanol-BrdU s'afegeix després a l’aliment (fetge de vaca) que mengen les planàries. Una 

vegada que les planàries han menjat la BrdU, s'incorporarà en l'ADN de cèl · lules en divisió.  

 

Els científics poden “observar” les  cèl·lules que han incorporat la BrdU utilitzant anticossos 

que s'uneixen específicament a aquesta molècula. 

Per produir aquests anticossos s'injecta la molècula que es vol “etiquetar” ( o part d’ella) en un 

2. Timidina (font: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bromodes

oxiuridina) 

1. BrdU (font: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bromodes

oxiuridina) 
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animal (sovint conills o ratolins). El sistema immunitari de l'animal fabricarà anticossos 

específics per la  molècula d'interès . Quan l'animal ha produït una gran quantitat d'anticossos , 

s’extreuen partir de la seva  sang. Aquest anticòs es diu anticòs primari i s'unirà  

específicament a la molècula d'interès .  

A continuació, els científics utilitzen un altre anticòs anomenat anticòs secundari . Aquest 

anticòs secundari s'uneix a l'anticòs primari . A més , l'anticòs secundari conté una etiqueta 

especial  que emet  fluorescència d'un color determinat  que és visible en un microscopi de 

fluorescència .  

 

Les següents imatges mostren el  procés que acabem de descriure: 

 
Les planàries són alimentades amb BrdU barrejada amb el seu menjar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qüestions: 

 

1. En quina fase del cicle cel·lular es produirà la incorporació de la BrdU a les cèl·lules de 

les planàries? Justifiqueu la vostra resposta 

La BrdU s’incorpora al 

DNA de cèl·lules en 

divisió 

Les planàries, una 

vegada mortes i 

fixades, es posen 

amb contacte amb 

l’anticòs primari 

específic per a la 

BrdU 

Quan s’aplica el segon 

anticòs (que és 

portador d’un 

marcador fluorescent), 

aquest reconeix 

l’anticòs primari 
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Si ho necessiteu, podeu utilitzar les següents animacions per recordar alguns conceptes 

: 

How the Cell Cycle Works: 

http://highered.mcgraw-

hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter2/animation__how_the_cell_cycle_

works.html 

 

DNA Replication 

http://highered.mcgraw-

hill.com/sites/0072943696/student_view0/chapter3/animation__dna_replication__qui

z_1_.html 
 

2. Quines cèl·lules de les planàries  penseu que apareixeran marcades poques hores 
després d’utilitzar la tècnica anterior?  I si observem les planàries dies després 
d’utilitzar aquesta tècnica? Justifiqueu les vostres respostes. 
 

3. Com creieu que va variar el nombre de cèl·lules en divisió i la seva localització al llarg 
dels dies que va durar el procés de regeneració de les vostres planàries?  Feu un dibuix 
indicant com penseu que es va modificar la distribució de neoblasts  entre el 1r i el 7e 
dia. 

4. La figura 1 mostra tres espècies de planàries, (A) Phagocata sp., (B) Girardia 

dorotocephala i,(C) Schmidtea mediterranea, observades al microscopi confocal 
poques hores després d’aplicar la tècnica explicada abans. Que podeu deduir sobre la 
distribució dels neoblasts en aquests organismes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La figura 2 correspon a  planàries fixades A) 8 h, (B) 48 h, i (C) 6 dies després de ser 
alimentades amb BrdU  

a. Descriviu el que observeu a les imatges 
b. En un altre moment havíem dit que les planàries no tenen neoblasts en la zona 

Fig 1. Font: Newmark and Sánchez, 2000 
Developmental Biology en 
https://neuron.illinois.edu/lesson/lesson-5-how-can-
we-see-worms-cells-during-regeneration 
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anterior als fotoreceptors. Què pot haver passat per explicar la distribució de 

cèl·lules marcades que es pot observar en les fotografies? 

 
 

 

 

 

 

Tècnica 2: Marcatge  de PH3  

 
Els científics poden “observar” les  cèl·lules en mitosi mitjançant una tècnica que permet posar 

de manifest la presència d’una proteïna que només està present a l’inici de la mitosi. 

Per “etiquetar” la molècula d'interès, que en aquest cas és la forma fosforilada de la histona H3 

(PH3)  (una proteïna present exclusivament en les cèl·lules en mitosi), el que fan els científics és 

utilitzar anticossos que s'uneixen específicament a aquesta molècula. 

Per produir aquests anticossos s'injecta la molècula que es vol “etiquetar” ( o part d’ella) en un 

animal (sovint conills o ratolins). El sistema immunitari de l'animal fabricarà anticossos 

específics per la  molècula d'interès . Quan l'animal ha produït una gran quantitat d'anticossos , 

s’extreuen partir de la seva  sang. Aquest anticòs es diu anticòs primari i s'unirà  

específicament a la molècula d'interès .  

A continuació, els científics utilitzen un altre anticòs anomenat anticòs secundari . Aquest 

anticòs secundari s'uneix a l'anticòs primari . A més , l'anticòs secundari conté una etiqueta 

especial  que emet  fluorescència d'un color determinat  que és visible en un microscopi de 

fluorescència .  

La següent imatge mostra el  procés que acabem de descriure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. . Font: Newmark and Sánchez, 2000 Developmental Biology en 

https://neuron.illinois.edu/lesson/lesson-5-how-can-we-see-worms-cells-during-regeneration 

Les planàries, una 

vegada mortes i 

fixades, es posen 

amb contacte amb 

l’anticòs primari 

específic per a la 

proteïna PH3 

Quan s’aplica el segon 

anticòs (que és 

portador d’un 

marcador fluorescent), 

aquest reconeix 

l’anticòs primari 

 

La proteïna PH3 

s’expressa només en 

els neoblasts en fase 

de mitosi, ja que són 

les úniques cèl·lules 

de la planària que es 

divideixen 
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1. En quina fase del cicle cel·lular estaran les cèl·lules de les planàries que es visualitzin 

amb aquesta tècnica? Justifiqueu la vostra resposta 

Si ho necessiteu, podeu utilitzar la següent animació per recordar alguns conceptes : 

How the Cell Cycle Works: 

http://highered.mcgraw-

hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter2/animation__how_the_cell_cycle_

works.html 

 

2. Com creieu que va variar el nombre de cèl·lules en divisió i la seva localització al llarg 

dels dies que va durar el procés de regeneració de les vostres planàries?  Feu un dibuix 

indicant com penseu que es va modificar la distribució de neoblasts  entre el 1r i el 7e 

dia. 

 

3. La figura següent mostra una planària tres dies després de l’amputació del cap. 

Descriviu el que observeu a la imatge. Expliqueu per què no es veuen cèl·lules 

marcades en la zona del blastema. 

 

 

 
Font: Francesc Cebrià Sánchez 

 

Per contestar les preguntes següents caldrà que es reuneixin els alumnes que han aprofundit 

en la tècnica 1 i en la tècnica 2 (necessitareu explicar-vos el fonament de les diferents 

tècniques per poder interpretar les imatges que us proposem): 

 

1. La imatge  de la figura (A) correspon)  a una planària 5 dies després de la decapitació. La fig B  

correspon a una planària tres dies deprés de la decapitació. 

En el cas de la fig A s’ha realitzat un marcatge amb BrdU. En el cas de la fig B la tècnica 

emprada és el marcatge amb PH3. 
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Compareu les imatges obtingudes amb les dues tècniques. Indiqueu les diferències 
observades. Expliqueu a què poden ser degudes aquestes diferències. 

 
2. Ara podeu respondre amb molt més fonament a la pregunta inicial d’aquesta activitat: 

 Què penseu que està passant a nivell cel·lular en el blastema d’una planària que s’està 
regenerat? 

Escriviu un text explicatiu i indiqueu quines evidències recolzen la vostra explicació 
 

Activitat 3. Què ens pot aportar l’estudi de la regeneració de les 

planàries sobre la regeneració en humans? 
 
La vostra tasca és escriure  un text argumentatiu per explicar a una persona que no entén quin 
interès pot tenir estudiar organismes tan diferents als humans. 
 

a) Reflexiona sobre tot el que heu aprés amb les activitats anteriors i llegeix amb atenció 
l’article del full següent 

b) Imagina que un company o un membre de la teva família et diu: “He llegit al diari que 
un equip de recerca que treballa amb planàries ha fet un important descobriment que 
pot ajudar a curar malalties humanes. És absurd, estudiar uns cucs tan diferents dels 
éssers humans no pot aportar cap informació útil per curar malalties humanes. L’altre 
dia em vas dir que a classe estàveu treballant amb planàries, tu que en penses?” 
Utilitza els teus coneixements i  escriu un text argumentatiu per convèncer a aquesta 
persona de la importància que pot tenir estudiar les planàries. 
 
Recorda que el teu text argumentatiu: 
 

- Ha de indicar de forma clara quina és la idea que defenses 
- Ha d’incloure les teves raons que la recolzen 
- Ha d’incloure també arguments en contra de la teva idea que una altra persona podria 

utilitzar 
- Ha d’incloure refutacions d’aquests arguments 
- Ha d’incloure evidències que donaries per a convèncer a l’altra persona 

Fig A. 5 dies després de la 
decapitació 
Font: Newmark and Sánchez, 
2000 Developmental Biology en 
https://neuron.illinois.edu/lesso
n/lesson-5-how-can-we-see-
worms-cells-during-regeneration 

Fig B. 3 dies després de la 
decapitació 
Font: Francesc Cebrià 
Sanchez  
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Text adaptat de 
LA REGENERACIÓ I L’HOMEÒSTASI EN LES PLANÀRIES, 

UN MODEL CLÀSSIC DE BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT 
Francesc Cebrià, Teresa Adell, Josep Francesc Abril i Emili Saló 

Departament de Genètica, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona 
Organismes model en biologia 

(Montserrat Corominas i Marc Valls, ed.) 
Treballs de la SCB. Vol. 62 (2011) 93-106 

 
Si tenim un accident i perdem qualsevol part de les nostres extremitats no la podrem 
recuperar. En canvi, una planària es pot trossejar en desenes de petits fragments i en 
dues setmanes regeneraran desenes d’organismes sencers, ben proporcionats i 
totalment funcionals. Quines són les diferències entre nosaltres i elles? Per què hi ha 
organismes amb una gran capacitat de regenerar-se, mentre que altres no en tenen? La 
planària és un dels organismes amb una capacitat més alta de regeneració. Certament, 
ja que els fragments regenerats poden créixer de nou i produeixen organismes de la 
mateixa mida que la inicial, però més joves, ja que han estat reconstituïts per noves 
cèl·lules. Quines són les característiques que permeten regenerar tan eficientment les 
planàries?                
Un dels punts clau és l’existència en l’organisme adult d’una població de cèl·lules mare 
pluripotents, anomenades neoblasts, que proliferen contínuament i es diferencien en 
tots els tipus cel·lulars de l’organisme. 
 
Altres models biològics considerats clàssics en el camp de l’estudi del 
desenvolupament, com ara Drosophila, Caenorhabditis elegans, el pollet i el ratolí, 
presenten un model de desenvolupament canònic i terminal; és a dir, l’organisme es 
desenvolupa una sola vegada, en arribar a la fase adulta presenta tots els seus òrgans 
formats i és incapaç de repetir qualsevol procés de desenvolupament o regeneració. En 
canvi, altres models  animals, com alguns amfibis i peixos, sí que poden regenerar parts 
del cos com les extremitats, aletes, la mandíbula, la lent o el sistema nerviós 
 
Actuen en tots els casos els mateixos mecanismes geneticomoleculars del 
desenvolupament? És possible reactivar aquests processos en organismes que no 
presenten capacitat regenerativa de manera natural i assolir així els reptes plantejats 
en l’anomenada medecina regenerativa? La quantitat de preguntes que es plantegen al 
voltant d’aquest tema és immens i el potencial de les respostes per a futures 
aplicacions mostra que la regeneració de les planàries permet afrontar reptes biològics 
no accessibles en altres models menys plàstics. Per intentar entendre el procés de 
regeneració, en el Departament de Genètica de la Universitat de Barcelona fa prop de 
quaranta anys que es treballa una línia de recerca adreçada a l’estudi de la regeneració 
de les planàries. Actualment, les noves metodologies de la biologia molecular i de la 
genètica ens permeten rastrejar el genoma, transcriptoma i proteoma de les planàries 
en diverses condicions. Això ha permès caracteritzar funcionalment gens durant la 
regeneració d’aquests animals. 
 
Aquests estudis es basen en la similitud de les seqüències dels gens del 
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desenvolupament, ja que aquests es troben altament conservats en tota l’escala 

filogenètica animal 

 

En planàries intactes els neoblasts presenten una capacitat de proliferació suficient per 

mantenir el recanvi cel·lular de tots els tipus cel·lulars de l’organisme adult. Durant la 
regeneració, aquestes cèl·lules incrementen la taxa proliferativa per tal de produir el 
nou teixit de regeneració, o blastema. Al mateix temps  hi ha remodelació dels ja 
existents per adquirir les proporcions correctes. El coneixement dels mecanismes 
cel·lulars que controlen els fluxos de diferenciació i alhora permeten el manteniment 
d’un estoc estable de cèl·lules indiferenciades, així com el control proliferatiu per evitar 
la producció de tumors, són algunes de les qüestions d’especial interès per la seva 
repercussió en altres models, com les cèl·lules mare de vertebrats.  
La comprensió  del funcionament i la regulació dels neoblasts requereix un 
coneixement previ dels elements genètics específics que hi participen. En aquest sentit, 
hem desenvolupat una metodologia específica. Aquesta consisteix a obtenir el 
proteoma (és a dir, la totalitat  de proteïnes expressades per un genoma) d’organismes 
normals i confrontar-lo amb un segon proteoma provinent d’organismes que han 
perdut la població de neoblasts gràcies a la irradiació amb raigs X. Com que els 
neoblasts són l’únic tipus cel·lular en divisió, la irradiació ionitzant provoca alteracions 
en el seu genoma, cosa que fa que les cèl·lules esdevinguin inviables i acabin morint. La 
comparació del proteoma de les dues poblacions, ens ha permès identificar proteïnes (i 
en conseqüència gens) específiques dels neoblasts i, per tant, potencialment rellevants 
pel procés de regeneració. 
 
S’han identificat així dotzenes de  gens han estat conservats al llarg de l’evolució. Això 
vol dir que podem utilitzar les planàries per estudiar la funció d’aquests gens durant la 
regeneració i intentar correlacionar els resultats obtinguts amb la funció dels seus 
homòlegs durant el desenvolupament en vertebrats. 
 
Si pensem en, per exemple, la nul.la capacitat regenerativa del nostre sistema nerviós 
central (SNC) no hi ha dubte que, atesa l’elevada incidència de malalties 
neurodegeneratives com l’Alzheimer o el Parkinson, així com de traumatismes en la 
medul·la espinal que es tradueixen en la pèrdua de mobilitat total o parcial de les 
persones afectades, qualsevol avenç a l’hora d’entendre com es regenera l’SNC d’altres 
organismes model pot tenir una gran rellevància i impacte social en la nostra societat. 
 


