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PRÀCTICA 1: LLIGAMENT D’UN FENOTIP MUTANT  

A UN MARCADOR MOLECULAR  
EMPRANT LA TÈCNICA DE RAPD 

 
OBJECTIU 
 
Detecció de lligament entre un marcador molecular i un gen responsable d’un fenotip 
mutant. 

 
INTRODUCCIÓ 

 
El primer objectiu en identificar un nou gen en una espècie és, sovint, la determinació 
de la seua localització cromosòmica. L’existència d’un nou gen se sol conèixer a partir 
de l’aparició d’un fenotip diferent del normal o salvatge. 

El sistema tradicional de localitzar un gen dintre d’un mapa genètic preexistent 
és l’observació de lligament d’aqueix fenotip a d’altres gens, dels quals la localització 
ha sigut prèviament caracteritzada. La introducció de tècniques de Genètica Molecular 
ha permès augmentar considerablement la quantitat de marcadors genètics situats als 
cromosomes, els quals poden ser de diferent natura, per exemple polimorfismes de 
llargària dels fragments de restricció (RFLPs), fragments de DNA obtinguts mitjançant 
la tècnica de reacció en cadena de la polimerasa (PCR), etc. 

En 1990 (Williams i col·laboradors) van desenvolupar un nou mètode basat en la 
tècnica de PCR, la característica principal de la qual era que no es necessitava a priori 
cap informació de seqüències de nucleòtids presents en el genoma, ni es necessitava 
disposar d’un fragment de DNA aïllat que pogués posteriorment emprar-se amb sonda  
per a la detecció de polimorfismes moleculars. La tècnica es va denominar RAPD-PCR 
o simplement RAPD (DNA polimòrfic amplificat a l’atzar, random amplified 
polymorphic DNA, en anglès). 

El mètode utilitza un encebador curt de solament 10 nucleòtids, el qual pot ser 
complementari simplement per atzar de multitud de llocs dintre del genoma. Quan dos 
zones complementàries a l’encebador es troben situades en l’orientació correcta, en 
cadenes oposades i a una distància curta, es pot produir l’amplificació del fragment de 
DNA delimitat. Com que això pot ocórrer en diferents posicions del genoma, una 
mateixa amplificació sol produir de mitjana 8 o 9 bandes. El nombre i la intensitat de les 
bandes produïdes depèn molt de les condicions d’amplificació, incloent la quantitat de 
DNA de partida, la temperatura d’hibridació, etc. Si s’aconsegueixen unes condicions 
de bona repetibilitat, es pot detectar la presència de polimorfismes en el DNA, entre 
soques o individus, que solen ser degudes al canvi d’algun nucleòtid de la seqüència 
complementària a l’encebador o a la presència de delecions, insercions i d’altres 
alteracions de la seqüència de DNA.  

Des que es va desenvolupar la tècnica de RAPD s’ha emprat amb multitud de 
propòsits. Per exemple, s’han construït mapes en moltes espècies en les quals 
pràcticament no es disposava de marcadors clàssics, és a dir variació morfològica 
associada a diferències genètiques. També s’ha emprat per a detectar variació genètica 
en les poblacions. 

La detecció d’un marcador genètic estretament lligat al gen que produeix 
determinat fenotip mutant pot permetre dur a terme alguna aproximació per l’aïllament 
d’aqueix gen. Un d’aquests mètodes per exemple és la clonació posicional, basada en 
mapa. Una estratègia que es pot emprar és la d’un marcador molecular que es troba a 
una distància molt curta respecte al gen problema. Essent aquesta distància tan petita 
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que es podria emprar el marcador com a sonda per trobar i aïllar un clon (generalment 
amb un gran insert) que inclogués, juntament amb el marcador, el gen problema. 
Aquesta mena d’estratègies requereix l’anàlisi i detecció d’una gran quantitat de 
marcadors. Posteriorment es pot elaborar un mapa fi de la regió i detectar el marcador 
mes pròxim al gen problema.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA PRÀCTICA 

 
En aquesta pràctica s’emprarà l’insecte Drosophila melanogaster, tot i que el pla de 
treball es podria aplicar a un gran nombre d’espècies, per exemple tomaca, dacsa, ramat 
boví.... 

El gen associat al fenotip mutant, pel qual volem determinar la seua localització 
cromosòmica, és aquell que produeix la mutació Henna recessive-3. Aquesta mutació es 
pot reconèixer fàcilment perquè afecta la pigmentació ocular entre altres 
característiques. Mentre que els individus Henna recessive-3 mostren ulls de color roig 
fosc que es tornen negres amb l’edat, els individus normals presenten un color roig bru, 
que es distingeix perfectament del mutant. 

Es pretén detectar marcadors de tipus RAPD que siguin diferents en les dues 
soques (normal i mutant), i comprovar posteriorment en la F2 de l’encreuament 
d’ambdues soques si es troben lligades o no al locus Henna. En cas que estiguin lligats, 
es determinarà la freqüència de recombinació entre el marcador detectat i el locus 
Henna. 
 

El procés de detecció de lligament entre el marcador molecular i el gen, la 
mutació del qual produeix el fenotip mutant, es pot esquematitzar de la següent manera: 

  
Caràcters objecte de l’estudi 
 
Color d’ulls:  al·lel dominant (+), ulls rojos.  

 al·lel recessiu (h), ulls obscurs  (mutació Henna). 
Banda RAPD: al·lel dominant (B), banda present. 
  al·lel recessiu (b), banda absent. 
Encreuament Parental:   Hnr-3                            OrR 
    Fenotips   Ulls obscurs  Ulls rojos (normal) 
 
                                                                                           Banda 
                                                                                            
 
 
  Genotips        hhbb                            ++BB 
F1               
    Fenotip        Ulls rojos (normal) 
 
 
 
 
    Genotip          h+Bb 
 
 
 
Nota 
Els individus de la F1 són heterozigots per als dos caràcters: 
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Color d’ulls: presenten els dos al·lels (h y +) però es manifesta el dominant (+). 
Banda RAPD: presenten els dos al·lels  (present i absent) però es manifesta el dominant 
(banda present) 
 
Encreuament prova   Femelles (h+Bb)    x    Mascles (hhbb) 
 
Dos possibles resultats segons hi haja o no lligament entre el gen Henna  i el marcador 
molecular: 
 

Fenotips                      (genotips) No lligament Lligament 
Ulls rojos i banda            (+h;Bb) ¼ >¼ 
Ulls obscurs sense banda     (hh;bb) ¼ >¼ 
Ulls rojos sense banda         (+h;bb) ¼ <¼ 
Ulls obscurs i banda        (hh;Bb) ¼ <¼ 

 
El fenotip de color d’ulls dels individus resultants de l’encreuament prova s’observa 
directament. Per a determinar el “fenotip” del segon caràcter (presència-absència de 
banda) és necessari realitzar una PCR amb el DNA tret de cada individu. 
  

En aquestes pràctiques no es realitzaran els encreuaments corresponents (detalls 
presentats abans), tan sols es comentaran a nivell teòric. Als alumnes se’ls proporciona 
directament la descendència de l’encreuament prova, amb la indicació del fenotip 
corresponent de color d’ulls. Caldrà, doncs, que els alumnes determinen el fenotip de 
cada individu respecte del caràcter banda RAPD. 
 
  
 
 
SESSIÓ 1.  EXTRACCIÓ DEL DNA GENÒMIC 
 
Es realitzarà l’extracció del DNA genòmic de cada individu de manera independent, a 
partir de les següents classes d’individus. 
Cada grup realitzarà les següents extraccions distribuïdes pels alumnes segons criteri del 
professor. 
 
Extracció de DNA: 10 mosques normals (ulls rojos) (progènie F1 x la soca Hnr3) 

  10 mosques mutants (ulls obscurs) (progènie F1 x la soca Hnr3) 
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Protocol d’extracció de DNA total a partir d’un individu 
 
1.  Afegir 160 µl de solució I freda i homogeneïtzar amb una vareta o punta blava. 

2.  Afegir 200 µl de dissolució II i agitar per inversió vàries voltes. 

3.  Incubar a 65ºC durant 30 min. 

4.  Afegir 60µl d’acetat potàssic 3 M (pH=5.0) fred, agitar per inversió vàries voltes. 

5.  Incubar 20 min a -20ºC. 

6.  Centrifugar 10 min a màxima velocitat en una microcentrífuga. 

7.  Transferir el sobrenedant a un nou tub i afegir el mateix volum d’isopropanol. Agitar 

per inversió. 

8.  Incubar 5 min a temperatura ambient. 

9.  Centrifugar 10 min i rebutjar el sobrenedant. 

10. Rentar el precipitat amb 500µl d’etanol 70%. 

11. Centrifugar 3 min, rebutjar el sobrenedant i assecar al buit. 

12. Resuspendre en 100 µl de TE. 

 
Nota: no acurtar el temps de la incubació a 65ºC. La resta de passos poden reduir-se 
lleugerament sense pèrdues de rendiment. 
 
Dissolució I (Tris 10mM, NaCl 60mM, Sacarosa 5%, EDTA 10mM, pH=7.8) 
 
Dissolució II (Tris 300 mM, SDS 1.25%, Sacarosa 5%, EDTA 10 mM, pH=8.0) 
 
TE (TrisHCl 10mM, 1mM EDTA; pH=8.0) 
LTE (TrisHCl 10mM, 0.11mM EDTA; pH=8.0) 
 
 
 
SESSIÓ 2. PCR 

 
En primer lloc es discutiran els resultats de la PCR obtinguts prèviament de mostres de 
DNA que pertanyen a extraccions individuals a partir de mosques de les soques Or-R, 
Hnr3 i F1 i sotmeses a amplificació amb diferents encebadors.  
 
Es triarà l’encebador (o encebadors) que generen bandes diferents entre les dues soques 
(polimorfisme). Es pretén identificar marcadors moleculars presents en homozigosis en 
tots els individus d’una soca i absents en l’altra. Açò es podrà determinar analitzant 
DNA procedent d’extraccions individuals tant de les soques paternes com de la F1.  
 
Una vegada triat l’encebador, a cada tub de reacció se li afegirà una certa quantitat de 
DNA d’un únic individu (procedent de l’extracció de la sessió anterior). Es realitzarà 
una PCR tipus RAPD dels 20 DNAs diferents obtinguts dels descendents de 
l’encreuament prova (10 d’ulls rojos i 10 d’ulls negres):  
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Amplificació de DNA per PCR-RAPD 
 
1. Preparació de la solució de reacció 

Cada tub de reacció constarà de: 
• Tampó de la Taq polimerasa (50mM Kcl, 1,5mM MgCl2, 10mM Tris ClH pH=9.0) 

(solució stock a 10X): 4 µl 
• 250 µM  dels quatre desoxinucleòtids (dNTP) (solució stock a 5mM): 2 µl 
• 2,5 unitats de la Taq polimerasa (stock a 5 U/µl): 0,5 µl 
• 0,2 µM d’encebador (solució stock a 2µM): 4µl 
• 2 µl de la solució de DNA obtinguda a partir de 1 mosca tredissolta en 100µl 

(aproximadament 0,1 ng de DNA). 
 
 

El volum total de la reacció serà de 40 µl 
 
El professor aportarà 20 tubs amb 38 µl d’un còctel que comptarà amb tots els 
components necessaris per a l’amplificació, excepte el DNA. 
 
Caldrà afegir: 

• 2 µl de la solució de DNA obtinguda a partir d’una mosca (aproximadament 
0,1 ng de DNA).  

 
2. Condicions d’amplificació 
Els tubs amb la mescla de PCR es ficaran en un termociclador i s’aplicarà el següent 
programa (nom TAG): 
 
Paso Cicles Temperatura Temps  
1 1 94ºC 5 min Desnaturalització inicial 
     
2 40 94ºC 60 s Desnaturalització 

  38ºC 60 s Hibridació 
 72ºC 70 s Elongació 

     
3 1 72ºC 4 min Extensió final 
     
4 1 4ºC ∞  
 

 
SESSIÓ 3. ELECTROFORESI 

 
Els resultats de la PCR es visualitzaran després de la separació dels fragments de DNA 
amplificats mitjançant electroforesi en gel d’agarosa al 1,6%. El gel es deixarà córrer 
aproximadament durant 30 min. a 80V. Amb les mostres s’inclourà un marcador de pes 
molecular. La visualització de les bandes es farà mitjançant irradiació del gel amb llum 
ultraviolada.  
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SESSIÓ 4. CÀLCUL DEL LLIGAMENT 
 

Amb les dades de la classe i els de tots els grups de l’assignatura es determinarà el 
lligament entre el marcador molecular i el locus que produeix fenotip mutant de color 
d’ulls. Es calcularà la freqüència de recombinació entre els dos loci. 
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PRÀCTICA 2: ANÀLISI DE TÈTRADES ORDENADES:  
ESTIMACIÓ DE LA DISTÀNCIA AL CENTRÒMER  

EN SORDARIA FIMICOLA 
 
OBJECTIU 

En aquesta pràctica es realitzarà un encreuament entre dues soques del fong 
Sordaria fímicola i es calcularà la distància al centròmer d’un gen implicat en la 
coloració dels ascs. 
 
INTRODUCCIÓ 
 La segregació de caràcters en organismes diploides presenta el problema que 
els al·lels recessius queden emmascarats pels dominants. Per això, les proporcions 
esperades d’una F2, resultat de l’encreuament entre dues línies pures que difereixen en 
dos caràcters, és 9:3:3:1. Si volem observar la segregació gamètica hem de recórrer a 
l’encreuament prova, ja que el genotip de l’individu prova és homozigot recessiu per a 
tots els gens, de tal manera que els seus gàmetes no emmascaren els al·lels aportats pels 
gàmetes de l’individu que es vol analitzar. Tanmateix, en organismes haploides, la 
descendència no presenta emmascaraments dels al·lels ja que presenten una sola còpia 
de cada gen. Açò es un avantatge important sobre els organismes diploides per a poder 
observar la segregació de dos gens amb dos al·lels, atès que el fenotip observat es 
correspon amb el genotip.  

En els organismes haploides els productes meiòtics (espores) queden temporalment 
retinguts junts. 
 -Tètrades o Octades 
 -Ordenades o Desordenades 
En el cas de tètrades ordenades podem calcular la distància d’un gen al centròmer 
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L’entrecreuament no canvia les proporcions, però sí la disposició de les ascòspores de 
l’asc: 

• Si les del mateix tipus estan en la meitat de l’asc, vol dir que no hi ha 
hagut entrecreuament. 

• Si les del mateix tipus es disposen en les dues meitats de l’asc, vol dir 
que hi ha hagut entrecreuament.  
 

 Sordaria fimicola és un ascomicet que presenta la major part del seu cicle vital 
en estat haploide. Les hifes d’aquests micelis es fusionen naturalment en un procés 
denominat anamostosi. Si els micelis que es fusionen son genèticament idèntics, 
s’origina un homocariont; si, al contrari, són diferents, s’origina un heterocariont.  
 
 Si hi ha un miceli de tipus sexual oposat en el veïnatge, les cèl·lules dels extrems 
de les hifes es fusionen, donen lloc a cèl·lules binucleades i cadascuna donarà lloc a un 
asc. Aquestes cèl·lules binucleades (dicarionts) es multipliquen per mitosi fins que 
s’arriba a la cariogàmia (fusió dels nuclis de diferent tipus sexual) i immediatament els 
nuclis diploides que s’acaben de formar sofreixen meiosi. Durant el procés meiòtic els 
productes d’aquesta divisió queden ordenats, formant-se ascs que contenen 8 
ascòspores. Els ascs queden agrupats en unes estructures globulars, els cossos fructífers, 
denominats peritecis. 
 
 En Sordaria fimicola existeixen dos fenotips si atenen al color de l’ascòspora. 
Algunes soques, com la B, presenten les ascòspores de color marrò fosc i d’altres, com 
ara la W, de color blanc. Aquest caràcter està regulat per una parella al·lèlica (A,a), tal 
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que A determina la coloració obscura i a la coloració blanca. Quan les dues soques 
s’encreuen, es produeix recombinació per entrecreuament.  
 
A la figura es mostra el cicle de vida de Sordaria fimicola, i les distintes combinacions 
d’ascs quan es produeix entrecreuament.  
 

Peritecis 
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DESENVOLUPAMENT DE LA PRÀCTICA 

1ª setmana:  
 
Per a la realització de la pràctica s’han cultivat dues soques (B i W) de Sordaria 
fimicola en un medi nutritiu durant 14 dies a 22ºC, per tal de permetre la formació de 
peritecis. 
Amb un escuradents s’agafaran petits grups de peritecis de cada soca (com s’observa en 
la figura) i se situaran en el centre de la placa de medi nutritiu. Les plaques s’incubaran 
de nou 14 dies en els quals tindrà lloc el creixement i l’encreuament d’ambdues soques  
en l’àrea situada en la meitat de la placa.  
 

 
 

 
2ª setmana 
A l’àrea central de la placa es localitzen els peritecis híbrids. Amb un escuradents 
s’agafen varis peritecis de la zona central i es depositaran en un porta, on prèviament 
s'ha ficat una gota de glicerol.  
Immediatament es col·loca un cobreobjectes sobre la gota amb els peritecis, es fa 
pressió amb la part de darrere d’un bolígraf o una agulla de mànec (es pot practicar 
també fent pressió amb el dit), de manera enèrgica, però sense trencar ni el 
cobreobjectes ni els ascs.  
S’observa la preparació al microscopi i es compta el nombre d’ascs amb cada tipus 
d’ordenació (cal comptar aproximadament uns 100 ascs).  
 
Calcular la distància al centròmer segons: 
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PRÀCTICA 3: LOCALITZACIÓ CROMOSÒMICA PRECISA  

DE GENS MITJANÇANT L’ÚS DE DELECIONS  
EN DROSOPHILA MELANOGASTER 

 
OBJETIU 
 
Localitzar, de la manera mes precisa possible un gen en un cromosoma a partir del 
resultat de les proves de complementació en diferents delecions cromosòmiques.  
 
INTRODUCCIÓ 
 
Una manera clàssica de determinar la posició cromosòmica d’un gen és mitjançant el 
càlcul de les freqüències de recombinació davant de gens de localització coneguda. 
Mitjançant aquest mètode podem obtenir la distància genètica entre dos gens i conèixer 
les seues posicions relatives. Tanmateix, la precisió del mapes genètics no pot ser molt 
gran i, encara més important, no podem traslladar la posició relativa d’un gen en un 
cromosoma, estimada per recombinació d’una posició física del patró de bandes i 
interbandes del cromosoma en qüestió (vegeu figura). 
 

Un sistema per identificar, de manera més precisa, la posició d’un gen en un 
cromosoma, implica la utilització de soques amb delecions cromosòmiques d’extensió i 
posició coneguda. Els resultats dels encreuaments entre la soca amb una mutació en el 
gen que es desitja localitzar i diferents soques amb delecions cromosòmiques d’alguna 
regió del cromosoma que s’ha establert prèviament poden ser altament informatius 
sobre la posició del gen en qüestió. L’aspecte clau que es tracta de resoldre amb aquests 
encreuaments és si una deleció donada complementa o no amb la mutació problema. Si 
la mutació no és complementada pel cromosoma que conté la deleció és perquè el gen 
mutat està inclòs en la regió delecionada i, per tant, no existeix còpia normal del gen. 
Aquest resultat fixa, doncs, uns límits a la ubicació física del gen en qüestió (els límits 
de la deleció). Si, al contrari, el cromosoma amb la deleció sí que complementa la 
mutació i es recupera el fenotip normal, el gen mutat queda clarament fora de la regió 
delecionada (de tal manera que existeix una còpia normal del gen en el cromosoma 
portador de la deleció). Aquesta informació també és molt valuosa ja que acota les 
regions on no es troba el gen en qüestió. 

Mitjançant la correcta interpretació de la combinació de resultats positius i 
negatius en les proves de complementació amb les diferents delecions, es pot arribar a 
determinar de manera precisa la posició física d’un gen.  
 
Els cromosomes portadors de delecions cromosòmiques presenten les següents 
característiques: 

1) Són letals en homozigosi, i això fa que es mantinguin en heterozigosi amb 
els cromosomes equilibradors.  

2) Un individu amb un cromosoma que inclou un al·lel mutant recessiu d’un 
gen i, en el cromosoma homòleg, una deleció del segment que conté el citat 
gen dóna, per tant, un fenotip mutant (pseudodominància). 

3) Citològicament, una deleció cromosòmica es pot detectar perquè, en 
heterozigosi, amb un cromosoma normal es produeix un “llaç de deficiència” 
(vegeu figura). L’anàlisi amb detall d’aquests llaços en Drosophila 
melanogaster permet conèixer, amb relativa precisió, quines bandes estan 
absents en el cromosoma i establir així els límits que té.  

En Drosophila melanogaster, els cromosomes politènics presenten una estructura 
microscòpica amb alternança de bandes obscures en interbandes clares, que s’observen 
fàcilment. En las glàndules salivals, el patró de bandes dels cromosomes es manté 
pràcticament inalterat en totes les cèl·lules, en el mateix individu o en diferents 
individus. Així, els cromosomes politènics de D. melanogaster s’han dividit en 102 
seccions. El cromosoma X inclou les seccions de la 1 a la 20, el 2n cromosoma de la 21 
a la 60, el 3r de la 61 a la 100 i el 4t de la 101 a la 102. Cadascuna de les seccions se 
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subdivideix, a la vegada, en subseccions designades per (A, B, C, D, E i F). Finalment 
cada subsecció es divideix, en números que corresponen al nombre de bandes que 
s’observen al microscopi.  
 

DESENVOLUPAMENT DE LA PRÀCTICA 
Disposem d’una soca homozigòtica per a certa mutació recessiva que produeix ulls de 
color obscurs (mutació b). Prèviament hem determinat que aquesta mutació es troba al 
cromosoma 3 i l’hem cartografiat respecte a d’altres mutacions del mateix cromosoma. 
A més a més, mitjançant estudis previs de complementació amb delecions de rang 
ample, hem aconseguit determinar que aqueixa mutació es troba entre les seccions 64 a 
67 (ambdues incloses) del cromosoma 3. 
En aquesta pràctica hem de tractar de precisar al màxim la posició de la mutació. 
 

Per tal d’aconseguir això, disposem d’un conjunt de soques portadores, al costat 
d’un cromosoma homòleg equilibrador, d’un cromosoma amb una deleció cromosòmica 
d’una regió concreta del cromosoma 3, compresa entre les seccions 64 i 67 (vegeu 
taula). 
Encreuarem la soca mutant (soca B) amb cadascuna de les soques amb delecions i, en 
funció dels resultats dels diferents encreuaments (complementació o no 
complementació), establirem uns límits per a la localització de la mutació B. 
 
 Punts de trencament   
Deficiència inici fi Equilibrador Altres mutacions 
Df(3L)89 64C 65C TM3, Ser  
Df(3L)90 65A 65F TM6B, Tb w, e 
Df(3L)91 65F 66B TM6C, Sb w  
Df(3L)92 66B 66C TM3, Sb, Ser  
Df(3L)94  66C 66E TM6B, Tb w118/w+c 

Df(3L)98 66E 67D TM3, Sb w 
 
Fenotips associats a les mutacions dominants dels equilibradors:                              

Ser (Serrate) = ales amb les vores trencades.                                                                              
Sb (Stubble) = quetes retallades, truncades.                                                                    
Tb (Tubby) = cos rabassut, quetes extra en l’húmer.  
Ubx130 = balancins mes gran, amb pèls 

Fenotips associats a d’altres mutacions recessives                                                                
 w (white) = ulls blancs.                                                                             
 e (ebony) = cos obscur.                                                                                                 

ri (radi incomplet).                                                                                      Balancí           
 pbl (pebble) = ulls marró rogenc.                                                                               
            p[p] (peach) = ulls ataronjats. 
 
Esquema d’encreuament:  

 
                      b                                         Df 
P :                                              X         
                       b                                        TM3-Ser 
 
F1: 
 
b                              b                                             b                        b                                                                
                                                            ó                                                                                       
Df                       TM3-Ser                                     Df                    TM3-Ser                                                    
                                                                                                                                                         
½ Normals ½ Ales serrades                           ½ Ulls obscurs     ½ Ales serrades      
 (complementació)                                            (no complementació)

  Tb: q uetas extra    
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1ª setmana: Reconeixement de les mutacions de les soques amb delecions (sobretot les 
mutacions dominants marcadores dels cromosomes equilibradors) i de la soca problema 
(soca B). Cada parella d’alumnes realitzarà tres encreuaments amb femelles verges de la 
soca B (ulls obscurs) i mascles de tres soques amb delecions diferents. 
 
2ª setmana: Eliminem els individus parentals observant el seu nombre i fenotip. 
Comprovem si hi ha descendència. 
 
3ª setmana: Fem l’anàlisi fenotípica de la F1. Interpretació de resultats 
(complementació o no de les delecions), que ens permetrà localitzar, de manera bastant 
precisa, la mutació b en una regió limitada del cromosoma 3.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llaç d’inversió 
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PRÀCTICA 4: IDENTITAT GENÈTICA. OBTENCIÓ D’UNA 
EMPREMTA GENÈTICA A PARTIR DE DNA DE SALIVA I SANG, 

MITJANÇANT MARCADORS MOLECULARS I BIOQUÍMICS  
 

 Els individus de l’espècie humana som idèntics en un 99,88% i tan sols el 0,02% 
restant (uns 600.000 parells de bases) conté les diferències entre uns i altres. Dins del 0,02% 
diferencial s’han descrit regions molt variables (molt polimòrfiques), que es localitzen 
preferentment en regions de DNA no codificant i ens permeten emprar la informació genètica 
amb finalitats com ara la identificació d’un individu, la determinació de la seua procedència 
geogràfica o la pertinència a cert grup poblacional. Entre els diferents polimorfismes descrits 
al genoma humà, estudiarem les de tipus minisatèl·lit o indel (inserció/deleció).  
 
OBJECTIU 
 

Obtenir un perfil genètic humà mitjançant l’ús de dos marcadors moleculars i un de 
bioquímic: identificació de variants per al polimorfisme VNTR del gen DRD4 (Receptor D4 
de la Dopamina); identificació dels cromosomes sexuals mitjançant marcadors moleculars i 
determinació del grup sanguini ABO. Els perfils genètics permetran identificar mostres de 
DNA que pertanyen a diferents individus. La informació recollida per als diferents marcadors 
s’emprarà per assignar la identitat d’una mostra agafada a l’atzar d’entre les mostres 
corresponents als estudiants del grup.  
 
 
1. Obtenció de DNA a partir de cèl·lules epitelials de la mucosa bucal 
 

És possible obtenir una mostra de DNA genòmic (DNAg) d’un individu emprant 
tècniques menys invasives que l’extracció de sang. En aquesta pràctica es proposa la 
utilització de cèl·lules epitelials de la mucosa bucal per extraure DNAg. Es seguirà un 
protocol ràpid en què s’ha suprimit el pas de purificació amb solvents orgànics per 
evitar la pèrdua de DNA.  
 

 
Protocol d’extracció de DNAg 
 

Recollida de la mostra i preparació de les cèl·lules per a la lisi 
 
1. Esbandir-se la boca amb aigua durant 10 segons i atendre uns minuts per a recollir la mostra 
(saliva). Recollir la mostra en un recipient estèril. 
 
2. Centrifugar 400 µl de la mostra durant 90 segons a 14.000 rpm i decantar amb cura el 
sobrenedant deixant 10-20 µl de líquid residual. 
 
3. Resuspendre amb un vòrtex el sediment de cèl·lules; aquest procés ajudarà a optimitzar la lisi 
cel·lular del pas següent.  
 
Lisi cel·lular 
 
4. Afegir 400 µl de Solució de Lisi. Mesclar amb  vòrtex i incubar a 37ºC durant 5 minuts. 
 
Eliminació de l’RNA 
 
5. Afegir 10 µl de solució de RNasa (10 mg/ml). Mesclar per inversió i incubar 30-45 minuts a 
37ºC. Aquest pas es pot escurçar a 20-25 minuts. 
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Precipitació de proteïnes 
 
6. Temperar la mostra a temperatura ambient (aproximadament 2 minuts) i afegir 240 µl de 
Solució de Precipitació Proteica. 
 
7. Agitar vigorosament amb vòrtex. 
 
8. Centrifugar a 14.000 rpm durant 4 minuts. Si s’observen partícules flotant tornar a centrifugar 
prèvia incubació de 5 minuts en gel. 
 
Recuperació del DNA en solució i precipitació  
 
9. Traspassar el sobrenedant (aproximadament 600 µl) a un nou microtub amb 600 µl 
d’isopropanol (1v:1v). 
 
10. Mesclar per inversió (es pot observar una mena de medusa blanca que correspon al DNA). 
 
11. Centrifugar a 14.000 rpm durant 2 minuts. El DNA serà visible com un sediment blanc. 
 
12. Eliminar el sobrenedant por decantació i assecar el tub breument amb paper absorbent. 
Afegir 300 µl d’etanol al 70% per a rentar el DNA. 
 
13. Centrifugar a 14.000 rpm durant 1 minut. Eliminar molt acuradament el sobrenedant i 
assecar en buit. 
 
14. Redissoldre el sediment amb pipeta en 100 µl de LTE. Es pot incubar a 37º-50º per 
aconseguir la perfecta dissolució del DNA en el tampó LTE. 
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2. Genotipat d’un marcador microsatèl·lit del gen DRD4 
 

Les seqüències minisatèl·lits o VNTRs (de l’anglès Variable Number of Tandem 
Repeats) són seqüències de 6-64 pb de llargària que es repeteixen en tàndem i es poden 
estendre fins a unes 20 kb. El nombre d’unitats que es repeteixen dins d’una VNTR pot variar 
entre individus; aquest fet permet caracteritzar un individu en funció del nombre de 
repeticions presents en un determinat locus VNTR en el seu DNA. La possibilitat que 2 
individus tinguin el mateix perfil (és a dir, el mateix nombre de repeticions) per al mateix 
locus depèn del nombre d’al·lels descrits en la població i la seua freqüència. Aqueixa 
probabilitat va disminuint a mesura que s’augmenta el nombre de loci VNTR analitzats. Quan 
s’empren els perfils d’ADN amb fins medicolegals, s’analitzen de 4 a 6 loci VNTR diferents, 
la qual cosa ens dona una possibilitat extremadament baixa de trobar un mateix perfil per a 
tots els loci analitzats. 
 
 
El polimorfisme VNTR del gen DRD4 (Receptor D4 de la Dopamina) es localitza a l’exó 3 
del gen i es tracta d’una repetició de 48 pb amb la següent seqüència: 

ACCCGCGCCCCGCCTCCCCCAGGACCCCTGCGGCCCCGACTGTGCGCC 
que es pot repetir entre 2-10 vegades.  
 
 

Protocol per fer el genotip del VNTR del gen DRD4 
 
 
1. En un tub estèril, especial per a PCR, afegir els següents components en l’ordre 
indicat: 
 

Components 1 tub n tubs 
H2O 4,5µl  
DMSO 50% 5 µl  
PCR mix 12,5 µl  
Encebadors DRD4  (10 μM) 1 µl +1 µl  
DNA 1 µl  
Volum total 25 µl  

PCR mix conté dNTPs (5mM), Taq pol (1U/µl) i Tampó 10X    
 
Seqüències dels encebadors: 

 
DRD4 F: 5’--  GGCTGCTGCTCTACTGGGCCA--3’ 
DRD4 R: 5’-- GTGCACCACGAAGAAGGGCG-- 3’ 
 
2. Agitar els tubs perquè es mesclen els reactius i procedir a la reacció d’amplificació 
d’acord amb el següent programa: 
 
94ºC x 1’ 
94ºC x 30’’  
64ºC x 1’             x 35 cicles 
72ºCx 1’  
72ºC x 7’ 
 
3. Preparar un gel d’agarosa al 2% (p/v). Deixar solidificar uns 20-30 minuts. 
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4. Ficar en el tub, 15 µl de la reacció de PCR a la qual s’afegeixen 2 µl de tampó de 
càrrega. Carregar 12 µl en el gel. Emprar un marcador de pes molecular (afegir 0,5 
μg/carrera). 
 
5. Córrer el gel a 80 V durant 1 hora en tampó TBE 0.5X amb bromur d’etidi a una 
concentració de 0,5 µg/ml. ATENCIÓ: El bromur d’etidi és un agent mutagènic i cancerigen que 
s’intercala entre las dues cadenes del DNA i dóna lloc a mutacions quan el DNA es replica. És 
necessari, doncs, emprar guants i evitar el contacte d’aquest producte amb la pell. 
  
6. Fotografiar el gel i analitzar els resultats. Els diferents al·lels es distingeixen fàcilment per 
la seua grandària en els gels d’agarosa: 

 
Grandària de l’amplificat: 374 pb + VNTR: 

 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
*Obtingut del National Youth Survey Family Study a partir d’una mostra de 1.750 
individus caucasians 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Identificació dels cromosomes sexuals, X i Y, mitjançant marcadors de DNA 

Al·lels Grandària 
(pb) 

Freqüència* 

2 rep 470 0,09 
3 rep 518 0,04 
4 rep 566 0,65 
5 rep 614 0,02 
6 rep 662 0,01 
7 rep 710 0,18 
8 rep 759 0,01 
9 rep 807 >0,01 
10 rep 854 >0,01 
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A l’espècie humana, la presència del cromosoma Y determina el desenvolupament 
sexual masculí. D’aquesta manera, els cariotips que inclouen el cromosoma Y (46XY, 
47XYY, 47XXY) corresponen a un fenotip masculí, i els cariotips sense cromosoma Y 
(46 XX, 45 X, 47 XXX) presenten un fenotip femení. 
 
Anteriorment s’empraven mètodes citogenètics per a la determinació del sexe, però el 
ràpid avanç de la Biologia molecular ha permès substituir-los per la PCR (Reacció en 
Cadena de la Polimerasa), la qual cosa permet l’anàlisi de l’ADN genòmic mitjançant 
l’amplificació de seqüències presents als cromosomes sexuals. 

 
 
En aquesta pràctica anem a determinar el sexe cromosòmic mitjançant la identificació 
dels cromosomes X i Y d’un individu del qual sols disposem d’uns pocs nanograms del 
gDNA. Analitzarem el locus Amelogenina, situat en ambdós cromosomes sexuals, X i 
Y. El producte d’aquest gen està implicat en el desenvolupament de la dent. La seua 
utilitat com marcador per a la determinació del sexe es deu al fet que el gen situat en el 
cromosoma Y presenta una deleció d’aproximadament 170 pb, respecte del locus del 
cromosoma X. Això permet que, després de l’amplificació d’aqueixa seqüència, 
s’observen fragments de DNA de diferent grandària en funció de si la mostra procedeix 
d’individus XX (dones) o individus XY (homes). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Protocol per a la identificació dels cromosomes sexuals 

XY    XX 
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1. Afegir a un tub estèril, especial per a PCR, els següents components en l’ordre 
indicat: 

 
 1 tub 

x 1 
Mix 
x n 

H2O 5,5 µl  
PCR mix 12,5 µl  
Encebador Amelog99F (10 
µM) 

1 µl   

Encebador Amelog99R (10 
µM) 

1 µl  

DNA 5 µl  

Volum total 25 µl           

PCR mix conté dNTPs (5mM), Taq pol (1U/µ) i Tampó 10X 
 
Seqüències dels encebadors: 
 
AMELOG-F: 5’-CTGATGGTTGGCCTCAAGCCTGTG-3’  
AMELOG-R: 5’-TAAAGAGATTCATTAACTTGACTG-3’ 
 
 
2. Procedir a la reacció d’amplificació d’acord  amb el següent programa: 

 
94º x 5’ 
94º x 1’       
57º x 1’       x 40 cicles 
72º x 1’ 20       
72º x 10’ 
 

 
3. Preparar un gel d’agarosa a l’1%. Deixar solidificar uns 20-30 min. 
 
4. Carregar, en el gel, 10 µl de la reacció de PCR a la qual s’afegeix 2 µl de tampó de 
càrrega. Emprar un marcador de pes molecular (afegir 0,5 μg/carrera). 
 
5. Córrer el gel a 90 V durant 1 hora en tampó TBE 0.5X amb bromur d’etidi a una 
concentració de 0,5 µg/ml. 5. ATENCIÓ: el bromur d’etidi és un agent mutagènic i 
cancerigen que s’intercala entre les dues cadenes del DNA i dóna lloc a mutacions 
quan el DNA es replica. És necessari, doncs, utilitzar guants i evitar el contacte 
d’aquest producte amb la pell. 
  
6. Fotografiar el gel i analitzar els resultats. Per al sexe XX, obtindrem una banda de 
977 bp; per al sexe XY, obtindrem dues bandes: una de 977 bp i altra de788 bp. 
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4.  Determinació del grup sanguini ABO 
 

La sang de cada persona presenta característiques particulars que poden servir 
com un mitjà d’identificació quasi tan precís com les empremtes dactilars. Tal com 
ocorre amb el DNA, sols els bessons idèntics presenten característiques sanguínies 
iguals. En l’actualitat s’han descrit un gran nombre de grups sanguinis diferents, com 
ara pot ser el sistema AB0, el Rhesus (Rh), el MN o el Ss, entre d’altres. La 
identificació dels grups sanguinis ha sigut de gran rellevància no sols per a la 
determinació de la compatibilitat en les transfusions sanguínies sinó també per als 
estudis genètics en les poblacions humanes.  
 El sistema més conegut és el AB0, ja que té una importància molt gran en la 
determinació d’incompatibilitats entre la sang de distints individus. Tot això està 
fonamentat en una reacció de caràcter immunològic altament específica que consisteix 
en la unió d’antígens estranys (antígens A o B, en funció del donant), continguts pels 
eritròcits del donants, i els anticossos específics presents al plasma sanguini del 
receptor.  
 El grup sanguini AB0 el determina un locus situat en el cromosoma 9. 
Existeixen tres al·lels diferents per a aqueix locus: 

IA, dóna lloc a la producció d’antígens A. 
IB, dóna lloc a la producció d’antígens B. 
i, que determina la no producció d’antígens.  

  
Els al·lels IA i IB són codominants, i l’al·lel i és recessiu davant els altres. Aquestes 

característiques determinen l’existència de quatre fenotips possibles: 
 
 

Fenotips Genotips Antígens Anticossos 
A IAIA ó IAi A anti-B 
B IBIB ó IBi B anti-A 
0 ii ningú anti-A i anti-B 
AB IAIB A i B ningú 

  
Les persones que presenten en els seus eritròcits un tipus d’antigen no presenten 
l’anticòs respectiu, però aquest últim està present en el sèrum de les persones que no 
presenten el citat antigen. Per això una transfusió produirà una reacció d’aglutinació 
antigen-anticòs o no segons els casos. 
 

Protocol per a la determinació del grup sanguini AB0 
 

 La determinació del grup sanguini del sistema AB0 s’efectua enfrontant els 
hematies problema amb els antisèrums d’especificitat coneguda: anti-A i anti-B. 
L’aglutinació o no aglutinació dels hematies assajats enfront de cadascun dels 
antisèrums és indicativa de la presència o absència dels corresponents antígens. Per a la 
determinació del grup seguirem els següents passos: en una de les plaques de pouet 
múltiple, retolar 2 pouets amb anti-A i anti-B  

1. Amb una llanceta estèril realitzar un punció en un dels laterals del dit índex d’una 
mà, prèviament esterilitzat amb un cotó mullat en etanol. 

2. Depositar en cada pouet una gota petita de sang.  
3. Afegir ràpidament 30 µl de cadascun dels antisèrums al seu respectiu pouet (en un 

dels costats). 
4. Amb un escuradents , mesclar bé la sang amb l’antisèrum. Emprar un escuradents 

per a cada pouet. 
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5.  Mantenir la placa a temperatura ambient durant 4-5 minuts. Transcorregut aqueix 
temps, observar la presència o absència d’aglutinació (mireu l’exemple). 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Freqüència dels al·lels del grup ABO en diferents poblacions humanes 

 
 
 
SOLUCIONS UTILITZADES 
 
A més de les solucions específiques en cadascun dels protocols, és interesant tenir en 
estoc una sèrie de tampons i solucions abans de començar qualsevol experiment de 
Biologia Molecular. Són especialment recomanables les solucions descrites als apèndixs 
de Sambrook, Fritsch i Maniatis (1989). La referència completa d’aquest llibre, 
fonamental en Biologia Molecular, és: Molecular Cloning, A laboratory manual. 2ª ed. 
Cold Spring Harbor Lab. Press. 
 

 
1. Tampó de PCR (x10): 
   -500mM KCl 
   -100mM Tris-HCl pH=8.8 (a 25ºC) 
   -15mM MgCl2 
 
2. TBE x5 
   - 54 g Tris-base 
   - 27,5 g àcid bòric 
   - 20 ml de EDTA 0,5 M, pH=8. 
   - enrasar fins a 1 L de H2O 
 
3. Agarosa 1% (2%): 1 g (2 g) d’agarosa en 100 ml de TBE1x. Calfar l’agarosa sense 
que arribe a bullir. 
 
4. Solució de càrrega: 

- Sacarosa   
- Blau de bromofenol 
- Aigua 

40 g 
0,25 g 
fins a 100 ml 

 

Al·lel 
Freqüència en les poblacions (%) 

Europea Esquimal Sioux Japonesa Belga 
A 22 33 4 28 26 
B 16 3 1 17 6 
0 62 64 95 55 68 

Aglutinat       No aglutinat 
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