
Presentació
Sento molta atracció per la investigació científica, els nous descobriments, la recerca, els 
laboratoris... Així que en aquest treball m’he plantejat investigar el sistema d’expressió 
genètica i els mecanismes de regulació d’aquesta en els éssers vius. Inevitablement, el 
tema s’ha acabat dirigint cap a l’epigenètica, és a dir, l’estudi de com l’ambient i l’experi-
ència dels individus poden influir en l’expressió dels gens i la transmissió dels caràcters 
adquirits d’una generació a la següent. Per tal de demostrar la presència de processos de 
regulació de l’expressió gènica en els éssers vius he treballat al laboratori amb la mosca 
Drosophila Melanogaster, duent a terme diferents experiments que poden representar el 
punt de partida en una possible investigació en teixits humans que podria tenir aplicaci-
ons en la medicina, ja que presenten la capacitat de modificar la informació genètica. 
Vaig decidir aquest tema per al treball de recerca a partir dels assessoraments rebuts 
per part de diferents professionals de l’àmbit de la ciència i a partir de la bibliografia 
consultada fruit del meu interès personal per aquest camp temàtic. Més concre-
tament, la llavor d’aquest treball va començar en una discussió amb la Dra. Marta 
Carrera, que va esmentar el concepte d’epigenètica, que vaig completar amb una de 
les propostes que el professorat de l’escola havia suggerit per als treballs de recerca: 
«L’alimentació i les emocions», amb l’objectiu d’investigar la relació que hi ha entre 
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la dieta i l’estat emocional de la persona. A més, durant la participació a un curs de 
Bojos per la Biomedicina a Barcelona, se’m va oferir la possibilitat de fer una sèrie 
d’investigacions per demostrar la presència de processos de regulació de l’expressió 
gènica (epigenètica). A partir d’aquí, he aprofitat l’oportunitat de dur a terme la part 
pràctica del treball a les instal·lacions de l’IRB (Institut de Recerca Biomèdica), i per 
tal de donar a conèixer la importància d’aquest procés he buscat quines són les seves 
aplicacions i altres temes relacionats amb l’epigenètica. 

Metodologia
El mètode per elaborar el treball consisteix en la recerca bibliogràfica en l’àmbit de la 
genètica molecular, els seus processos d’expressió i regulació, l’epigenètica, la nutrige-
nòmica i les aplicacions d’aquestes ciències emergents en la medicina. Aquesta recer-
ca bibliogràfica ha estat acompanyada d’un conjunt de sessions experimentals dutes 
a terme al laboratori del centre IRB al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i unes 
anàlisis que engloben els resultats obtinguts en els experiments. 

Cos del treball
Aquest treball consta de la suma de tres parts clarament diferenciades. Una primera 
part on s’exposa la part teòrica del treball, el contingut necessari per desenvolupar 
els experiments i completar els objectius fixats. En aquesta part s’hi explica el con-
cepte de gen i com aquest codifica per la síntesi de proteïnes, que són els elements 
funcionals dels éssers vius. Aquest procés és tan important que està regulat per molts 
factors, entre els quals s’han destacat els microARN, petits fragments d’ARN que 
s’uneixen al gen en forma d’ARN missatger i en degraden la seva expressió, és a dir, 
impedeixen la síntesi de proteïnes. 
A la segona part s’hi esmenta la metodologia dels experiments duts a terme al labo-
ratori, que tenien per objectiu determinar la funció que compleix la maquinària de 
microARN en el creixement de l’ala de la Drosophila Melanogaster, identificar el gen 
responsable del creixement de l’ala sotmès a la regulació de microARN i determinar 
quina proteïna es troba regulada pels microARN i promou la degradació del gen res-
ponsable del creixement de l’ala en les mosques Drosophila Melanogaster. Dels resul-
tats obtinguts en cadascun dels experiments s’han elaborat taules i gràfics que han 
permès la redacció de conclusions fiables. 
Finalment, a la tercera part s’ha volgut demostrar la importància dels processos de 
regulació de l’expressió genètica (epigenètica), buscant les aplicacions d’aquest àmbit 
en la medicina i mostrant les possibles millores en la salut que comportaria la investi-
gació d’aquesta part de la ciència tan desconeguda: l’epigenètica. 



Conclusions
Com a resultat de la investigació plantejada i desenvolupada en tres línies de recerca 
experimentals, s’han obtingut resultats que permeten elaborar les següents conclusions. 
En primer lloc, pel que fa a l’efecte que té la maquinària de microARN sobre l’ex-
pressió genètica, s’ha pogut comprovar experimentalment sobre Myc que es tracta 
d’un gen que codifica per una proteïna que controla processos de proliferació i crei-
xement cel·lular. Moltes vegades es troba sobreexpressat en les cèl·lules canceroses, 
que es multipliquen exageradament donant lloc a la generació de tumors. En aquest 
estudi fet amb la Drosophila Melanogaster s’ha descobert que la maquinària de mi-
croARN controla els nivells de Myc a través de la molècula Mei-P26. Els microARN 
són molècules petites que representen menys de l’1 % del genoma humà però que 
tenen un paper clau en el funcionament de la cèl·lula, ja que són capaços d’anul·lar 
o modificar l’expressió dels gens. 
Un altre punt és el que fa referència a la presència d’una proteïna intercalada en el 
procés de regulació de l’expressió de Myc, que rep el nom de Mei-P26. Aquesta mo-
lècula és una proteïna que presenta una seqüència molt similar a una E3-ubiquitin 
ligase, per tant, desenvolupa una funció semblant que consisteix a unir-se a una 
proteïna E2 i transferir un grup d’ubiquitina al substrat, que en aquest cas es tracta 
de Myc. L’ubiquitina és una molècula reconeguda per unes estructures anomenades 
proteosomes que es troben a la cèl·lula i degraden a Myc a causa de la identificació 
d’ubiquitina que s’hi troba adherida. 
S’ha demostrat que eliminant la maquinària de microARN de la Drosophila Melanogas-
ter en una de les seves ales en desenvolupament, s’obtenen uns resultats molt similars 
que reprimint l’expressió de Myc: l’ala és més petita, les cèl·lules són més petites i no es 
divideixen correctament. Myc, doncs, controla el creixement de teixits, i com que les ca-
racterístiques de l’ala en els dos casos són molt similars, s’ha deduït que els microARN i 
Myc estan relacionats. També s’ha descobert la proteïna Mei-P26, una molècula que en 
disminuir els nivells de microARN en les cèl·lules se sobreexpressa, ja que no està de-
gradada per aquesta maquinària, i així reprimeix l’expressió de Myc. 
Finalment, cal concloure que l’objectiu de la recerca va més enllà de la simple obser-
vació de l’efecte de la maquinària de microARN, tot i que aquest mecanisme té una 
influència directa en els processos de l’epigenètica i, per tant, sobre les variacions 
que es poden produir en l’expressió escrita dels gens i la relació que tenen amb els 
factors ambientals. Des de fa anys, es creu que l’ADN conté tota la informació genè-
tica que qualsevol persona hereta i que allò que un individu faci al llarg de la seva 
vida no es transmet als seus fills. No obstant això, aquesta maquinària de microARN 
provoca que alguns gens no es puguin expressar, és a dir, influeix de manera direc-
ta en la genètica. Així doncs, aquest sistema i altres experiències ambientals dels 
individus, com la seva nutrició o l’estrès, afecten les seqüències genètiques que són 



heretables. D’aquesta manera, també es pot demostrar la influència de l’epigenèti-
ca en l’envelliment, ja que al llarg dels anys es reprimeix l’expressió de nombrosos 
gens i això causa una distorsió de l’epigenoma. A més, aquest envelliment molecular 
ha resultat ser més destacat en certes regions de l’organisme, com en aquelles que 
participen en la resposta immunològica, l’obesitat i el metabolisme o les vies impli-
cades en la regulació del càncer. Això és degut al fet que els microARN poden regu-
lar l’expressió de gens com Myc que en Drosophila Melanogaster impulsen la pro-
liferació de teixits. Aquest creixement descontrolat de cèl·lules és el que pot donar 
lloc a la formació de tumors, siguin benignes o malignes, i a desenvolupar càncer. 
Així mateix, la maquinària de microARN, que tal i com s’ha esmentat és un factor 
destacat de l’epigenètica, també té una important influència pel que fa a la determi-
nació de les funcions de les nostres cèl·lules. Atès que l’ADN s’enrotlla en forma de 
cromatina dintre cadascuna de les cèl·lules que formen els éssers vius, segons com 
sigui el seu enrotllament, la cèl·lula farà unes funcions o unes altres. Així doncs, el 
mecanisme de la maquinària de microARN que presenta la capacitat de degradar 
l’expressió d’alguns gens en forma de proteïnes, pot modificar les funcions de les 
cèl·lules pel fet que les proteïnes representen la seva unitat funcional. D’aquesta 
manera, qüestions relacionades amb la clonació d’organismes, alteracions cancerí-



genes i moltes altres malalties es poden entendre tenint en compte la presència 
d’aquest factor epigenètic. 
No obstant això, cal tenir en compte que hi ha altres factors epigenètics, a més de 
la maquinària de microARN, que també poden alterar l’expressió genètica d’un or-
ganisme, com per exemple la metilació de l’ADN (addició de grups metils a la cade-
na), o l’acetilació (addició de grups acetils a les proteïnes histones, responsables de 
l’enrotllament del material genètic). També poden alterar l’expressió genètica dels 
éssers vius factors ambientals com l’exposició a agents químics durant l’etapa pre-
natal i postnatal, la radiació solar, l’alimentació... 
Tot això representa un avantatge per als éssers vius, ja que podem modificar posi-
tivament el nostre genoma mantenint hàbits de vida saludables. Un exemple el tro-
baríem en pacients alcohòlics, que solen patir deficiències de vitamines que, al seu 
torn, provoquen la metilació del seu material genètic. Aquest fet està directament 
relacionat amb el desenvolupament de diverses malaltie,s com per exemple altera-
cions autoimmunes o la mutació d’un gen responsable del síndrome de Rett (retard 
mental en les dones), entre d’altres.
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