
Presentació
El meu treball de recerca es basa en un conjunt de pràctiques realitzades als 
laboratoris Biomedicina I de l’Hospital Arnau de Vilanova.
En aquest treball vull intentar expressar una proteïna específica dins de cèl·lu-
les humanes. Aquesta recerca la vull dur a terme per veure si a partir de dos 
ADN externs provinents de cèl·lules d’organismes diferents es pot recrear la 
mateixa proteïna que produiria una cèl·lula amb el seu propi ADN.
Per dur a terme la meva recerca començaré el meu treball agafant un ADN plas-
mídic d’un organisme i un fragment d’ADN inserit d’un altre organisme, els uniré 
i els posaré en un vector, que en aquest cas serà un bacteri. Quan tingui els bac-
teris amb la fusió dels dos ADN a dins es formaran colònies, de les quals podré 
obtenir el plasmidi que continguin i, finalment, posaré els plasmidis resultants 
dins de cèl·lules humanes per veure si acaben produint la proteïna que busco.
L’objectiu del meu treball és veure si realment es pot fer crear la proteïna que 
un vol a qualsevol cèl·lula eucariota, ja que si el resultat és positiu en un futur 
es poden arribar a trobar solucions per a diverses malalties a partir de frag-
ments externs d’ADN i així obtenir antibiòtics i altres mecanismes per acabar 
amb les malalties.
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Metodologia
El meu treball es basa en tres parts. La primera part és la presentació dels compo-
nents químics de la pràctica i els aparells utilitzats. La segona part és l’explicació 
dels procediments per dur a terme la pràctica. L’última part és l’explicació de dues 
visions de la proteïna obtinguda: la visió al microscopi de fluorescència i la visió per 
mitjà del mecanisme de Western Blot.

Cos del treball
Aquest treball no té una part teòrica marcada com els altres, sinó que la part important 
és l’explicació de les pràctiques dutes a terme, ja que és un treball totalment pràctic.
He dividit les pràctiques en cinc blocs ja que cadascun d’ells tracta de procediments 
molt diferenciats.
—El primer bloc és la preparació de l’ADN plasmídic i de l’ADN inserit per recombi-
nar-los posteriorment.
L’ADN plasmídic és un àcid nucleic extret d’un organisme, en aquest cas un bacteri. 
A aquest tipus d’ADN se’l denomina vector ja que està format per diversos frag-
ments d’ADN que fan referència a diferents informacions necessàries per poder fer 
la funció de vector, que és la de mitjà de transport d’un ADN extern.
L’ADN inserit és un fragment d’un àcid nucleic obtingut d’un organisme extern, en 
aquest cas d’un humà. Aquest ADN pot ser obtingut de qualsevol organisme ja que 
és el fragment d’àcid nucleic que volem introduir dins el plasmídic per tal d’obtenir 
la clonació d’aquest, per tant aquest ADN variarà segons el que es vulgui clonar.
En aquest bloc farem dues pràctiques: una per a la restricció de l’ADN plasmídic i 
l’altra per a la restricció de l’ADN inserit.
En cada pràctica utilitzarem enzims de restricció específics ja que els dos ADN 
estan formats per seqüències de nucleòtids diferents i per tant no ens serviran els 
mateixos enzims.
—El segon bloc és la lligació dels ADN per crear l’ADN recombinant.
Ja preparats els ADN utilitzarem un altre enzim però no amb funció de restricció, 
sinó amb funció de lligació. En aquest bloc només farem una pràctica per efectuar 
la recombinació dels ADN.
De la fusió dels dos ADN en direm plasmidi.
—El tercer bloc és el traspàs del plasmidi al bacteri E. Coli.
Els bacteris E. Coli ens faran de vector del plasmidi per posar el nostre ADN recom-
binant dins de cèl·lules humanes posteriorment. 
En aquest bloc farem dues pràctiques.
Primer transformarem els plasmidis perquè puguin entrar de manera òptima dins 
dels bacteris. En aquesta pràctica no utilitzarem cap enzim sinó que provocarem 



un xoc tèrmic. També hauríem pogut utilitzar un producte químic, el clorur de calci, 
però per fer més factible i ràpida la pràctica vam optar per efectuar el xoc tèrmic.
L’altra pràctica és la sembra dels bacteris en medi LB per tal que creixin colònies 
amb el nostre plasmidi a dins.
—El quart bloc és la transfecció dels bacteris a les cèl·lules HEK 293T.
Ja preparats els bacteris amb el plasmidi dins, com hem dit prèviament, ens servi-
ran de vectors per entrar dins de les cèl·lules humanes.
En aquest bloc durem a terme dues pràctiques. La primera serà la preparació de les 
cèl·lules per poder dividir-les. Les posarem en un medi DMEM per tal que puguin 
créixer sense parar de la manera més òptima possible. 
La segona pràctica serà la transfecció dels bacteris a les cèl·lules, per transferir els 
bacteris utilitzarem el PEI, un polímer químic que neutralitzarà la carrega negativa 
de l’ADN dels bacteris i així podran entrar dins de les cèl·lules. 
—El cinquè i últim bloc és la visió de les proteïnes produïdes per les cèl·lules trans-
fectades.
Una vegada feta la transfecció he volgut veure si s’ha efectuat la proteïna de l’ADN 
que he inserit. Per veure-ho he utilitzat dos mecanismes.
La primera visió és al microscopi de fluorescència, el qual té visió amb llum normal, 
que mostra el contrast de fases on es pot apreciar la divisió cel·lular, i visió amb 
llum fluorescent, que mostra la producció de la proteïna efectuada per les cèl·lules.
La segona visió és per mitjà del Western Blot. Aquest mecanisme es fa a partir d’un 
gel d’acrilamida on carreguem les proteïnes de les cèl·lules i que ens mostra la seva 
llargada. Distingim les diferents proteïnes pel seu recorregut segons la seva llargada 
i el seu pes.

Conclusions
La hipòtesi del meu treball de recerca era confirmar si les cèl·lules humanes eren 
capaces de crear la proteïna que s’esdevé com a producte de la transcripció i la 
traducció d’un ADN, però utilitzant un ADN inserit a un ADN plasmídic que prové 
del bacteri E. Coli, una soca que conté un gen resistent a les cèl·lules de mamífer. 
Aquest bacteri té la funció de mitjà de transport de l’ADN inserit.
L’ADN plasmídic del bacteri conté un gen que emet llum fluorescent quan crea una 
proteïna anomenada GFP, i per mitjà de restriccions vaig aconseguir inserir un frag-
ment d’ADN extern format per gens provinents d’ADN humà i situar-lo just després 
del gen que produeix la GFP. M’interessava situar l’ADN inserit en aquest lloc de 
l’ADN plasmídic ja que així la proteïna GFP emetrà llum en el cas que s’hagi produït 
la proteïna dins de les cèl·lules.
Per comprovar que les cèl·lules hagin produït la proteïna ho mirarem en un micros-



copi de fluorescència, el qual té dues visions: la visió de llum normal, que mostra les 
cèl·lules en el contrast de fase, és a dir mostra les cèl·lules en divisió quan es van re-
produint; i la visió en llum fluorescent, la qual mostra que les cèl·lules que contenen 
la GFP han produït la proteïna, és mostra en llum verda que prové del gen de la GFP.
Una altra comprovació de la producció de la proteïna és per mitjà del mecanisme de 
Western Blot, la qual mostra la llargada de la proteïna efectuada per mitjà de l’elec-
troforesi en un gel d’acrilamida.
La finalitat del treball era aconseguir la transfecció del complex ADN plasmídic 
- ADN inserit per mitjà dels bacteris E. Coli a cèl·lules humanes per així acabar ob-
tenint la producció de la proteïna que busquem. Per investigar aquest tema he fet 
diverses pràctiques per obtenir resultats sobre la meva recerca. En les primeres 
pràctiques on vaig realitzar les restriccions i la lligació per acabar produint l’ADN 
recombinant no tots els resultats van sortir bé. Aquestes pràctiques és normal ha-
ver-les de repetir diversos cops, ja que els primers resultats no són totalment certs. 
En el meu cas vaig tenir una pràctica amb resultats no gaire clars a causa d’un 
enzim de restricció en males condicions. En veure els resultats vam buscar els pos-
sibles contratemps i vam veure que el problema era de l’enzim. Vam tornar a fer la 
practica utilitzant un enzim de restricció nou i els resultats ens van sortir positius. A 
partir d’aquest petit incident totes les altres pràctiques van tenir resultats positius i 
vam poder comprovar en el microscopi de fluorescència que la transfecció dels bac-
teris a les cèl·lules humanes es va efectuar correctament, i en el Western Blot vam 
poder veure que la proteïna que s’havia generat era la que nosaltres buscàvem.
Per tant, el meu objectiu de produir una proteïna a partir d’un ADN recombinant 
s’ha complert totalment i de manera òptima.
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