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1. Resum 

 

La tècnica del codi de barres d’ADN (DNA barcoding) es basa en la utilització de 

regions curtes i estandarditzades de gens per a la identificació taxonòmica d’espècies. 

Es tracta d’una metodologia fàcil d’implementar en el laboratori i que té l’avantatge que 

no es requereixen coneixements previs sobre els organismes que es desitgen 

identificar. El present treball de fi de grau consisteix en la identificació taxonòmica 

mitjançant aquesta tècnica de diferents espècies vegetals col·lectades a diferents 

indrets del poble de Santa Maria del Camí (Mallorca, Illes Balears). Es recolliren fulles 

de 28 plantes diferents a les quals els hi extraguérem l’ADN amb la intenció 

d’amplificar i seqüenciar dos marcadors comunament emprats a l’àmbit del DNA 

barcoding vegetal (psbA-trnH i rbcL). Les seqüències obtingudes es contrastaren amb 

les bases de dades públiques de seqüències d’ADN (algoritme BLAST) per tal 

d’identificar-les. A més, donat que no totes les espècies vegetals estan representades 

a les bases de dades d’ADN, per cadascuna de les seqüències obtingudes, es va 

construir un arbre filogenètic juntament amb les seqüències de les espècies més 

properes dipositades a les bases de dades amb la finalitat d’identificar la seva posició 

sistemàtica. Els resultats obtinguts van permetre la identificació de les plantes fins a 

nivell d’espècie (91,3% per psbA-trnH i 55% per rbcL), de gènere (100% per psbA-trnH 

i 95% per rbcL) i de família (100% per psbA-trnH i 100% per rbcL), el que posa de 

manifest l’eficàcia i la versatilitat d'aquesta tècnica d’identificació molecular. 

 

1.1 Abstract 

 

The method of DNA barcoding is based on the use of short, standardized gene 

regions for the taxonomic identification of species. This methodology is easy to 

implement in the laboratory and has the advantage of not requiring prior knowledge of 

the organisms to identify. The purpose of present “treball de fi de grau” is to perform 

the taxonomic identification through DNA barcoding of different plant species collected 

in different parts of the town of Santa Maria del Camí (Mallorca, Balearic Islands). 

Twenty-eight different plants were collected and their respective DNAs were purified, 

amplified and sequenced for molecular markers commonly used in the field of plant 

DNA barcoding (psbA-trnH and rbcL). The resulting DNA sequences were compared 

against the public databases of DNA sequences (BLAST algorithm) in order to identify 

them. In addition, since not all plant species are represented in the DNA databases, a 

phylogenetic tree was constructed for each one of the generated sequences using a 

set of highly similar sequences from the databases in order to identify its systematic 
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position. Our results allowed for the identification of plants at the species level (91.3% 

for trnH-psbA and rbcL to 55%), genus (100% for trnH-psbA and rbcL to 100%) and 

family (100% for trnH-psbA and rbcL 100%), which demonstrates the effectiveness and 

versatility of this technique of molecular identification. 

 

2. Introducció 

 

Tradicionalment, el mètode més utilitzat per a identificar les mostres biològiques es 

basa en l’ús de característiques morfològiques com la forma, mida i color de les parts 

d’un organisme. En alguns casos, un tècnic capacitat fa les identificacions rutinàries 

usant claus morfològiques, però en la majoria dels casos es necessita un taxònom 

experimentat per a la seva identificació. A més, poden aparèixer casos en que una 

mostra està danyada o es troba en una etapa immadura del seu desenvolupament, i 

pot resultar, fins i tot pels especialistes, difícil la realització de la identificació.  

 

Per tal d’abordar aquesta qüestió es va proposar la tècnica del codi de barres 

d’ADN o DNA barcoding (Hebert et al., 2003), descrit com a un sistema d’identificació 

molecular d’espècies a partir d’una regió curta i normalitzada del seu genoma. Aquest 

mètode analitza les seqüències d’ADN de una manera similar al funcionament del 

sistema de codis de barres, dels productes comercials, es a dir, mitjançant la seva 

comparació amb una base de dades referenciada. En aquest sentit la base de dades 

més completa i de referència és “Barcode of life” (http://www.boldsystems.org/), 

projecte on el nombre de seqüències dipositades s’incrementa diàriament i que facilita 

l’ús del DNA barcoding. 

 

El DNA barcoding permet la identificació de mostres a partir de petites quantitats 

de teixit (micrograms), cosa que alguns especialistes no són capaços d’arribar. Això no 

vol dir que la taxonomia tradicional ha perdut importància. Per contra, els codis de 

barres d'ADN poden servir per a un doble propòsit,  com una nova eina pels 

taxonomistes per tal de complementar els seus coneixements i a més, pot ser un 

mètode innovador pels no experts que necessiten fer una ràpida identificació (Adams 

et al., 2009). 

 

Un fragment de uns 648 parells de bases del gen citocrom c oxidasa (“COI”) és la 

regió proposada com el codi de barres estàndard per a gairebé tots els grups 

d'animals (Hebert et al., 2004). S’ha demostrat que aquesta regió és molt eficaç en la 

identificació d'aus, papallones, peixos, mosques i molts altres grups d'animals (Hubert 



~ 6 ~ 
 

et al., 2007). Malgrat això, s’ha trobat que COI no és una regió de codi de barres eficaç 

en les plantes, ja que evoluciona molt lentament en comparació als animals. 

Alternativament, hi ha dues regions de gens en els cloroplasts, matK (maturasa K) i 

rbcL (ribulosa-bifosfat carboxilasa), que han estat aprovats i recomanats pel CBOL 

(consorci pel codi de barres de la vida, 2009) com les regions de codi de barres per a 

les plantes (Chase et al., 2005).  

No obstant això, la manca de poder discriminatori d'aquests dos codis de barres 

cloroplàstics ha quedat patent en alguns grups de plantes, i  a més a més l'absència 

d'universalitat per matK fan que l’ús d’aquest marcador sigui qüestionable (Ghornai et 

al., 2017). En aquest sentit, es va proposar que un sistema de codi de barres funcional 

per a plantes i que sigui universal ha de tenir múltiples regions elegides entre tres gens 

codificants (rbcL, rpoB, matK) i dues d’aquestes no codificants (psbA-trnH, atpF-atpH) 

(Fazekas et al., 2008). 

L’elevada demanda de seqüenciació a baix cost ha donat lloc a la utilització de les 

seqüenciacions de nova generació (NGS). Aquesta tecnologia permet seqüenciar 

milions de fragments de d’ADN a un preu molt més econòmic per nucleòtid i en un 

temps relativament curt (Hadidi et al., 2016). 

  

Aquest fet ha propiciat que el nombre de publicacions sobre el DNA barcoding hagi 

augmentat des dels seus inicis. Actualment hi ha diversos projectes de recerca 

relacionats amb el projecte “Barcode of life” que permeten la elaboració de bases de 

dades molt ben representades per a grups concrets d’organismes (p. ex. família, 

classe o un grup particular d’espècies). En aquest sentit, els projectes més rellevants 

són: Formicidae Barcode of Life (http://www.formicidaebol.org), Trichoptera Barcode of 

Life (http://trichopterabol.org), Lepidoptera Barcode of Life (http://lepbarcoding.org), All 

Bird Barcoding Initiative (http://www.barcodingbirds.org), Fish Barcode of Life 

(www.fishbol.org), Consortium for the Barcode of Life (http://www.barcodeoflife.org), 

Fungal working group (https://www.afwgonline.com), Mammalia Barcode of Life 

(http://www.mammaliabol.org) i Marine Barcode of Life 

(http://www.marinebarcoding.org). 

 

A dia d’avui es duen seqüenciades 178.259 espècies d’animals, 65.765 de plantes 

i 20.900 entre fongs i altres organismes, amb un total de 5.443.073 seqüències codis 

de barres generades (Taula 1). En els Barcode Index Numbers (BIN’s) s’agrupen 

seqüències de codis de barres de forma algorítmica, generant una pàgina web per a 

http://www.mammaliabol.org/
http://www.marinebarcoding.org/
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cada grup. Aquests grups mostren gran concordança entre espècies i a més, es fa 

servir per a la identificació d’organismes amb insuficient informació taxonòmica.  De 

moment hi ha uns 506.774 grups o clústers. (BOLD SYSTEMS, 2017). 

 

 

 

 

3. Objectiu 

L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau és aplicar la tècnica del DNA barcoding 

per tal d’identificar diferents exemplars de plantes dels parcs i places del poble de 

Santa Maria del Camí (Mallorca, Illes Balears). 

 

4. Material i mètodes 

 

4.1 Obtenció de les mostres 

 

Les mostres que es van utilitzar per aquest estudi provenien d’individus col·lectats 

a un total de 8 places i parcs distribuïts pel poble de Santa Maria del Camí (Fig. 1). 

D’aquests se’n collirem fulles fresques i es transportaren immediatament al laboratori 

pel seu processat molecular. Per poder diferenciar-les, se’ls hi establi un codi el qual 

s’utilitzà durant tot l’experiment (Taula 2). 

 

 

 

 

Taula 1. Mostra el nombre d’espècies, tant d’animals, plantes i fongs que s’han 

seqüenciat fins dia 18/05/2017 i les seqüències i BIN’s que es troben a la base de dades 

del BOLD. 
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Fig. 1.  Mapa de Santa Maria del Camí amb els punts de mostreig A (Plaça Jaume II), B (Plaça de 

la Vila), C (jardins Sagrat), D (Plaça nova), E (Sa Vileta), F (Sa Quintana), G (Parc Can Borreó) i H 

(Parc de Son Fango). Mapa obtingut de la pàgina web https://earth.google.com/web  

 

 

 

Codi *Nom comú Procedència Data de recollida 

TFG 001 Traona Plaça Jaume II 24/10/2016 

TFG 002 Baladre Plaça Jaume II 24/10/2016 

TFG 004 Banderes Plaça Jaume II 24/10/2016 

TFG 011 Pebreboner Parc Can Borreó 02/11/2016 

TFG 012 Olivera Sa Vileta 02/11/2016 

TFG 014 Xicaranda Plaça Jaume II 02/11/2016 

TFG 016 Hibisc Plaça Jaume II 02/11/2016 

TFG 022 Margalidera Plaça Jaume II 16/01/2017 

TFG 023 Taronger agre Plaça de la vila 16/01/2017 

TFG 024 Agave Sa quintana 16/01/2017 

TFG 028 Pi Jardins Sagrat 27/01/2017 

TFG 029 Roser Parc Son Fango 27/01/2017 

TFG 030 Thuja Parc Son Fango 27/01/2017 

TFG 031 Llorer Parc Son Fango 06/02/2017 

TFG 032 Evònim Parc Son Fango 06/02/2017 

TFG 037 Bellaombra Jardins Sagrat 06/02/2017 

TFG 038 Teucri Plaça nova 06/02/2017 

https://earth.google.com/web
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TFG 045 Pitòspor Jardins Sagrat 27/02/2017 

TFG 046 “Leipoldtia” Jardins Sagrat 27/02/2017 

TFG 047 Eura Jardins Sagrat 27/02/2017 

TFG 048 “Cotyledon” Jardins Sagrat 27/02/2017 

TFG 049 Aloe Sa Quintana 27/02/2017 

TFG 050 Ala d’àngel Jardins Sagrat 27/02/2017 

    Taula 2. Codi, nom comú, procedència  i data de col·lecta de les plantes analitzades en 

l’estudi. *Identificació realitzada per l’alumna autora del treball amb l’ajuda d’un professor de 

l’àrea de botànica (dept. Biologia, UIB). 

 

A l’hora de treballar al laboratori amb el material fresc, es netejaren les fulles 

seleccionades amb aigua destil·lada, per tal d’eliminar restes de terra i s’eixugà l’excés 

d’aigua amb paper. 

 

4.2 Extracció d’ADN 

 

L’extracció d’ADN es va fer seguint el protocols del kit DNeasy Blood and Tissue 

de QIAGEN®. Així, a cada tub eppendorf hi afegirem 180µl de buffer ATL i 

seguidament hi insertarem un fragment de teixit de la mostra. A continuació, es varen 

triturar les mostres, amb l’ajuda d’una punta de pipeta estèril prèviament modelada 

amb la forma de l’eppendorf, amb la finalitat de facilitar la trituració i homogeneïtzació 

de les mostres. En acabar el procés s’hi afegiren a cada mostra 20µl de solució de 

proteïnasa K i els hi donàrem un cop de centrífuga per tal de que els reactius 

quedessin ben barrejats. Seguidament, incubàrem les mostres aun bany d’aigua 

circulant a  56ºC tot el vespre per a la lisis de les mostres. Transcorregut aquet temps, 

vortejàrem les mostres durant 20 segons i les deixarem 5 minuts més al bany, per tal 

de que s’acabés de fer la lisi i es mantingués la calor d’aquestes. Per una altra part, 

férem una mescla amb etanol absolut i buffer AL a parts iguals, del qual hi afegirem 

400µl a cada mostra. Una vegada tretes del bany les vortejarem per tal de que quedés 

ben mesclat. 

A continuació, prepararem 6 columnes amb membrana, on hi introduirem tot el 

contingut dels eppendorfs. Així procedirem a posar les columnes amb les mostres a la 

centrífuga amb un programa de 8.000 revolucions per minut (rpm) durant un minut. 

Seguidament, traguérem les columnes de la centrífuga, els hi canviarem la part 

externa de la columna i hi introduirem 500µl de buffer AW1 a cada una. Així, ho 

introduirem a la centrifuga una altre cop a 8.000 rpm durant 1 minut. Transcorregut 

aquest temps, traguérem les mostres de la centrífuga canviarem la part externa de la 
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columna i hi afegirem 500µl buffer AW2. Ho posarem a la centrífuga amb un programa 

de 14.000 rpm durant 3 minuts. L’ADN es trobava a la membrana per això ens 

interessava recollir-lo dins un tub eppendorf nou. Així col·locarem la columna dins un 

nou tub i li afegirem 200µl buffer AE i ho posarem dintre la centrífuga a 8.000 rpm 

durant 1 minut, obtenint per a cada mostra la primera elució (E1). Tornarem a afegir 

200µl més de buffer AE a la columna per si no s’havia obtingut tot l’ADN a la primera 

elució i vàrem obtenir la segona elució (E2). Durant tot l’experiment reballarem amb la 

primera elució (E1) i la segona (E2) es congelà i reservà per si de cas hi hagués 

alguna errada. 

 

4.3 Amplificació per PCR 

 

Les reaccions en cadena de la polimerasa 

(PCR) es van analitzar amb els reactius del kit 

BIOTAQTM DNA POLIMERASE (Bioline®) a partir 

d’una mescla de: buffer PCR 10x, MgCl2 (50mM), 

dNTP’s (10mM), encebador forward (10µM), 

encebador reverse (10µM), H2O, Taq DNA 

polimerasa (5 µM) i albúmina de sèrum boví 

(BSA, 20 mg/ml). Les quantitats de cada reactiu 

es mostren a la Taula 3. La reacció final 

constatava de 24µl de mescla per 1µl de mostra. 

A més férem un control positiu (mostra d’ADN vegetal amb amplificació demostrada) i 

un negatiu (sense ADN mostra), per poder descartar la presència de possibles 

contaminacions i de garantir el funcionament de la mescla de reactius per a la PCR. 

Utilitzarem el programa de PCR que es detalla a la Fig. 2. 

 

Figura 2. Programa de cicles, temps  i temperatures de la PCR pel marcador psbA-trnH 

Taula 3. Reactius i quantitats 

necessàries per fer la reacció 

d’amplificació. 
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Un cop finalitzada la PCR, comprovarem que l’amplificació es produís 

correctament. Per això realitzarem una electroforesi en gel d’agarosa a 1% amb 

Bromur d’Etidi de la manera que es descriu a continuació. Pesarem 0,5g d’agarosa en 

un matràs Erlenmeyer i li afegirem 50ml de buffer d’electroforesi (TAE). Ho 

encalentirem al microones fins que la solució quedés transparent. Tot seguit, 

refredarem l’Erlenmeyer banyant-lo externament amb aigua freda de l’aixeta. Un cop 

refredat hi afegirem 1 gota de Bromur d’Etidi (0,5µg/ml) i introduirem el contingut dins 

el motlle per fer el gel amb la pinta corresponent. Mentrestant el gel es solidificava, 

agafarem 4µl de cada 

mostra resultant de la 

PCR i l’hi afegirem 1µl de 

tampó de càrrega 

preparat amb aigua, 

glicerol i blau de 

bromofenol. Un cop 

solidificat el gel, el 

col·locarem en una 

cubeta d’electroforesi 

amb tampó TAE i 

carregarem les mostres 

que havíem preparat 

prèviament amb el tampó 

de càrrega. Al primer 

pouet hi posàrem el marcador de pes molecular i en els altres hi introduirem les 

mostres. El voltatge que es mantingué fou costant de 88V durant 30 minuts. Un 

exemple de les imatges obtingudes es mostra a la Fig. 3.  

 

 

 

Fig. 3. Exemple del resultat d’electroforesi pel marcador psbA-

trnH. Marcador de pes molecular (pm), control positiu (C+), 

control negatiu (C-). Les altres fletxes indiquen els diferents 

carrils amb les mostres positives. 
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En el cas del marcador rbcL prepararem la mescla de la Taula 2 i utilitzarem 2µl 

de mostra ja que el resultat era més satisfactori. Per compensar la mescla, llevarem 

1µl de dH2O i utilitzarem el programa de PCR que es detalla a la Fig. 4. Passades 2 

hores aproximadament, el programa acabà i procedirem a fer el gel d’agarosa, de la 

mateixa manera que férem pel gen psbA-trnH. La Fig. 5 mostra un exemple del gel pel 

marcador rbcL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Exemple resultat electroforesi pel marcador rbcL. Marcador de pes molecular 

(pm), control positiu (C+), control negatiu (C-). Les altres fletxes indiquen els diferents 

carrils amb les mostres positives 

 

Fig. 4. Programa de cicles, temps  i temperatures de la PCR pel marcador rbcL. 
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4.4 Purificació i seqüenciació de les mostres  

 

Per a la purificació de les mostres utilitzarem el Kit PCRapace INVITEKTM 

(Stratec®).  Així a les mostres amb PCR positiva, els hi afegirem 250μl de binding 

buffer. Les introduirem dins uns tubs eppendorfs amb una membrana específica per tal 

de que l’ADN quedés a la membrana i la resta dels components de l’amplificació al tub  

l’eppendorf. A continuació centrifugàrem el resultat a 12.000 rpm durant 3 minuts i 

transcorregut el temps, ens quedarem amb la membrana en la qual hi havia l’ADN. En 

aquesta hi afegirem 20μl de elution buffer, per tal d’obtenir els productes de PCR 

purificats. Esperarem 5 minuts perquè les membranes es mullessin per complet i ho 

centrifugarem a 10.000 rpm durant 1 minut. D’aquest procés ens quedàrem amb el 

precipitat i llençarem la membrana, ja que aquest és el producte de la PCR amb l’ADN 

purificat. 

  

Un cop purificat procedirem a la quantificació de les mostres amb, un 

espectrofotòmetre específic per a mostres d’àcids nucleics i proteïnes (NanoVue plus, 

GE Healthcare). Amb aquest, obtinguérem la concentració de cada una de les mostres 

i poguérem saber-ne la concentració del purificat. A continuació férem les dilucions 

pròpies per a cada mostra a fi de que la concentració fos la recomanada pel kit de 

seqüenciació Big Dye Terminator v.3.1 (Applied Biosystems): 12ng/μl tant pel 

marcador psbA-trnH com per a rbcL. 

 

Tot seguit, retolàrem nous tubs i férem una 

nova mescla amb els reactius de seqüenciació 

indicats a la Taula 4. Per a cada marcador 

seqüenciarem les mostres pel sentit forward i 

reverse amb el programa de cicles i 

temperatures indicat a la Fig. 6. Utilitzarem el 

mateix procediment tant pel gen psbA-trnH 

com per rbcL, amb les mateixes 

concentracions de mescla i el mateix programa del termociclador.  

 

 

 

 

 

Taula 4. Reactius i quantitats 

necessàries (µl) per fer la reacció de 

seqüenciació.  
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4.5 Precipitació de la reacció de seqüenciació  

 

Un cop acabada la reacció de seqüenciació, transferirem les mostres a nous tubs 

eppendorfs i mesclarem cadascuna d’elles amb 50μl d’etanol absolut i 2μl de NaAc 

(3M, pH 5.2), les quals centrifugarem a 14.000 rpm durant 30 minuts amb la finalitat de 

que l’ADN s’adherís al fons de l’ependorf i així poder eliminar el sobrenedant per 

pipeteig. Un cop realitzat, li afegirem 100μl d’etanol 70% a cada mostra, per tal 

d’acabar amb el procés de rentat i ho centrifugarem a 14.000 rpm durant 15 minuts. 

Tornarem a eliminar el sobrenedant per pipeteig i posarem els tubs oberts amb les 

mostres a la bomba de buit durant 30 minuts per que s’evaporés tot l’etanol que hi 

havíem introduït i quedés lo més eixut possible. En tot l’experiment seqüenciàrem les 

mostres amb forward i només utilitzarem el reverse quant la primera seqüenciació no 

era l’esperada. 

 

Un cop acabada la precipitació vàrem afegir 20µl d’aigua mili-Q als pellets 

obtinguts i les mostres es van carregar a un seqüenciador automàtic ABI PRISM 3600 

(Applied Biosystems). D’aquesta manera obtinguérem els resultats i procedirem a 

l’anàlisi bioinformàtic.  

 

4.6 Anàlisis bioinformàtics 

 

Quan ens arribaren els arxius amb les lectures de les seqüències 

(electroferograms), les editàrem amb el programa CodonCode Aligner (CodonCode 

Corporation, Dedham, MA, USA). Seguidament, férem una comparació per similaritat a 

la base de dades de nucleòtids amb l’eina BLAST 

Fig. 6. Programa de temperatures i temps emprat al termociclador per dur a terme 

la reacció de seqüenciació amb Big Dye Terminator. 
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(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) i anotàrem els valors obtinguts. A continuació, 

per cada una de les seqüències obtingudes al nostre estudi descarregàrem de la base 

de dades les 250 més semblants i les guardarem en arxius amb format fasta. Així, 

cada un d’aquest arxius contenia la nostra seqüencia juntament amb les 250 més 

semblants. Seguidament, férem una alineació de les seqüències de cada arxiu amb el 

la versió online del programa MAFFT (Katoh et al., 2005), emprant l’algoritme per 

defecte (L-INS-i de MAFFT). Finalment, amb cada un dels arxius alineats férem un 

anàlisi filogenètic amb el programa IQtree (Nguyen et al., 2015) especificant mil 

rèpliques de Bootstrap. Els arbres filogenètics obtinguts els visualitzarem amb el 

programa FigTree (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree). 

 

4.7 Identificacions morfològiques 

 

La identificació de les plantes es realitzà amb un especialista botànic mitjançant 

una determinació visual i sense la utilització de claus taxonòmiques degut a la manca 

de temps. 

 

5.  Resultats 

 

En el present estudi s’analitzaren 28 mostres, de les quals 23 n’obtinguérem l’extracció 

d’ADN amb èxit. De les 5 mostres restants, es va repetir l’extracció amb una altre 

mostra de teixit fresc, per si hi havia algun problema relacionat amb l’emprat per primer 

cop, però no se’n va obtenir cap resultat. Així s’obtingué un 82% d’èxit amb l’extracció 

d’ADN.  

 

Amb el marcador psbA-trnH s’amplificaren 23 mostres amb èxit i amb el marcador 

rcbL se’n ’amplificaren 20 (Taula 5). No obstant això quan s’obtingueren els resultats 

de la seqüenciació s’observà que alguns dels electroferograms no eren de bona 

qualitat, així que s’hagué de seqüenciar també el sentit  reverse. Concretament, 

aquestes mostres eren la TFG 001, TFG 002, TFG 004, TFG 011,TFG 014 i TFG 016 

pel marcador psbA-trnH. En canvi, pel marcador rbcL foren totes de bona qualitat i no 

es tingué que repetir el procés de seqüenciació amb el sentit reverse. 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)
http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree
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Taula 5. Resultats de l’estudi a nivell de família, gènere i espècie, pels diferents marcadors utilitzats, 

psbA-trnH i rbcL, a més de la identificació morfològica. Comparació entre BLAST i l’arbre filogenètic. 

Mostra
Espècie més 

semblant a 

BLAST

% 

d'identitat 

BLAST

Clade supportat 

més inclusiu

Bootstrap 

support

Espècie més 

semblant a 

BLAST

% 

d'identitat 

BLAST

Clade supportat 

més inclusiu

Bootstrap 

support

Identificació 

especialista 

botànic

TFG_001

Ligustrum 

vulgare, 

Chionanthus 

macrocarpus

100 Ligustrum 97
Ligustrum 

lucidum
96

Ligustrum 

lucidum
99

Ligustrum 

lucidum

TFG_002 Nerium oleander 100 Nerium oleander 99 Nerium oleander 96 Nerium oleander 86
Nerium 

oleander

TFG_004 Lantana camara 99 Lantana camara 100 Lantana camara 99
Lantana, 

Magnolipphyta
74 Lantana camara

TFG_011 na na na na Shinus molle 99 Shinus molle 76 Shinus molle

TFG_012 Olea europaea 100 Olea 76 Olea europaea 93 Olea europaea 99 Olea europaea

TFG_ 014
Jacaranda 

mimosifolia
100 Jacaranda 46

Jacaranda 

puberula
94 Jacaranda 78

Jacaranda 

mimosifolia

TFG_016 na na na na
Hibiscus rosa-

sinensis
98 Malvoideae 100

Hibiscus rosa-

sinensis

TFG_022
Dimorphotheca 

pluvialis
100

Dimorphotheca, 

Gorteria
100

Dimorphotheca 

pluvialis
99

Dimorphoteca 

pluvialis
97 Dimorphoteca

TFG_023
Citrus maxima, C. 

aurantium
100 Aurantioideae 100 Citrus maxima 84

Citrus, 

Glycosmis
94

Citrus 

aurantium

TFG_024
Polianthes, 

Agave…
100

Agave 

americana
100 Agave convallis 89 Agavoideae 100 Agave

TFG_028 Pinus, Pseudolaix 100 Pinaceae 100 Pinus halepensis 100 Pinus halepensis 100
Pinus 

halepensis

TFG_029
Rosa, 

Magnoiophyta
100 Rosaceae 100

Rosa 

lichiangensis
99 Rosaceae 100 Rosa

TFG_030
Platycladus 

orientalis
99

Platycladus 

orientalis
100

Platycladus 

orientalis
97

Platycladus, 

Chamaecyparis
72

Platycladus 

orientalis

TFG_031 Laurus nobilis 100 Lauraceae 100 Laurus nobilis 96 Laurus nobilis 99 Laurus nobilis

TFG_032 na na na na
Euonymus 

fortunei
94 Euonymus 84

Euonymus 

europaeus

TFG_037
Delosperma, 

Phytolacca
100

Phytolaca, 

Delosperma, 

Anisomeria

88
Phytolacca 

icosandra
97 Phytolacca 82 Phytolaca dioica

TFG_038 Pittosporum tobira 97

Pittosporum, 

Sollya, 

Hymenosporum

100
Teucrium 

brevifolium
96

Teucrium 

brevifolium
93

Teucrium 

fruticans

TFG_045 Delosperma 99 Ruschia dichroa 99
Pittosporum 

tobira
97 Pittosporaceae 100

Pittosporum 

tobira

TFG_046
Teucrium 

canadense,T. 

fruticans

99 Teucrium 78
Leipoldtia, 

Hallianthus 
98 Aizoaceae 100 Leipoldtia

TFG_047 Hedera helix 99 Araliaceae 100 Hedera helix 100 Araliaceae 100 Hedera helix

TFG_048
Sedum 

takesimense
98 Crassulaceae 100

Cotyledon 

velutina
100 Crassulaceae 100 Cotyledon

TFG_049
Aloe vera, 

Haworthia 

cymbiformis

99 Aloe, Gasteria 72
Aloe glauca, Aloe 

brevifolia
99 Asphodeloideae 100 Aloe glauca

TFG_050
Acanthus 

montanus
99 Acanthus 78 Acanthus mollis 100 Acantheae 100 Acantus mollis

Marcador: rbcL Marcador: psbA-trnH
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Fig. 7. Comparació del percentatge de similaritat  entre les mostres estudiades i les 

seqüències més similars a la base de dades per cada un dels marcadors cloroplàstics. Els 

anàlisis es van dur a terme amb l’eina BLAST. 

 

A nivell general, el gen psbA-trnH té un major percentatge de similaritat amb les 

seqüències més properes a la base de dades per a la majoria de les mostres, ja que 

arriba al 100% en major ocasió que rbcL (Fig. 7). Tot i així, la majoria de les mostres 

tenen un grau de similaritat superior al 95% per tot dos marcadors. 

 

Pel que fa a la inferència de clade per 

psbA-trnH, hi ha un 91% de les mostres que 

s’arriba a la determinació d’espècie i només 

un 9% on només s’arriba al nivell de gènere 

(Fig. 8). Pel gen rbcL (Fig. 9) també hi ha un 

major predomini de mostres que arriben a la 

determinació d’espècie amb un 55%. De la 

resta, hi ha un 44% que només arriba a 

gènere i un 5% que com a molt arriba a 

nivell de família. Les identificacions 

morfològiques resultaren en un 82% de les 

mostres determinades fins a nivell d’espècie 

i la resta amb un 9% només a nivell de gènere i 9% només a nivell de família (Fig. 10).  

75

80

85

90

95

100

% similartitat amb BLAST 

psbA-trnH rbcL

Inferències clades psbA-trnH 

Espècie Gènere Família

Figura 8. Inferències de clades per psbA-trnH. 
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0

1

2

3

Comparació nivells taxonòmics 

arbre psbA-trnH arbre rbcL morfologia

 

Comparant els nivells d’identificació taxonòmica per a totes les mostres (Fig.11) 

s’observa que amb el gen psbA-trnH totes menys dues arriben a la màxima categoria 

taxonòmica (espècie). Una es la mostra TFG 046, en la qual tant a nivell morfològic 

com amb el gen rbcL tampoc no es va arribar al nivell d’espècie l’espècie, sinó que la 

determinació s’ha aturat a nivell de gènere. L’altre és la mostra TFG 049 en la qual la 

Figura 10. Inferències de clades per la 

morfologia. 

Figura 9. Inferències de clades per rbcL. 

Fig. 11. Comparació de totes les mostres a nivells taxonòmics 

Inferències clades rbcL 

Espècie Gènere Família

Inferències morfologia 

Espècie Gènere Família
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identificació morfològica ha estat l’única que ha arribat al màxim nivell de determinació. 

Per una altra part, només hi ha hagut 3 mostres en les quals per un dels mètodes 

només s’ha arribat a nivell de família:  TFG 023, en la qual el gen rbcL és el que no ha 

superat el nivell de família i les mostres TFG 029 i TFG 048 que amb la morfologia de 

la mostra només s’ha arribat a família. 

 

6. Discussió  

 

6.1 Èxit en la extracció, amplificació i seqüenciació dels marcadors. 

 

L’extracció de l’ADN ha estat reeixida ja que només van fallar 3 mostres d’un 

total de 28. El kit emprat esta desenvolupat per a teixits animals i en el nostre cas es 

tracta de mostres vegetals. L’amplificació de les mostres també ha estat un factor a 

tenir present, ja que algunes mostres s’amplificaren millor que d’altres i per tant 

s’hagué de repetir el procés en alguna d’aquestes mostres. El fet d’adaptar les 

quantitats dels reactius i els programes de PCR a cada marcador ha estat un factor 

clau. La seqüenciació va anar bé degut a que quantificarem i diluirem cada mostra per 

tal d’emprar la quantitat exacte en nanograms que es recomana per a la reacció de 

seqüenciació en funció de la longitud de cada marcador. 

 

6.2 Precisió de les identificacions moleculars. 

 

La precisió de les identificacions moleculars té a veure amb la capacitat 

resolutiva del marcador molecular emprat (Jurado-Rivera et al. 2009). En el nostre cas 

obtinguérem identificacions taxonòmiques més precises amb el marcador psbA-trnH 

que amb rbcL. Així hi tot, en alguns casos es demostrà que es podien complementar, 

ja que hi havia espècies que només es van identificar amb el marcador rbcL com és el 

cas de TFG_024. A més, la base de dades pel marcador psbA-trnH tingué una menor 

nombre de seqüències que pel marcador rbcL (106809 i 233115 seqüències a dia 

d’avui, respectivamente), la qual cosa reforça la idea de que el marcador psbA-trnH és 

més precís i resolutiu que rbcL. 

 

6.3 El DNA barcoding i la identificació morfològica clàssica.   

  

El DNA barcoding  és una eina útil enfront a la identificació morfològica 

clàssica, ja que és un mètode que amb qualsevol tipus de teixit es pot fer una 

identificació de la mostra. En canvi, la identificació morfològica necessita de parts 
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específiques de la mostra, que en ocasions només apareixen en una determinada 

època de l’any. A més, amb restes microscòpiques de qualsevol teixit de la planta o 

inclús amb teixit sec, com puguin ser llavors, també es pot fer una identificació 

molecular. L’estudi el férem a partir de fulles col·lectades a l’hivern sense haver 

d’esperar a la primavera per poder observar les inflorescències. A més, dir que els 

nostres resultats demostren que amb el DNA barcoing es poden dur a terme 

identificacions taxonòmiques sense tenir coneixements botànics. Quant la morfologia 

arriba a l’espècie i les identificacions moleculars no, és degut a que la base de dades 

encara no contemplen totes les espècies i a més depèn molt de la capacitat de 

resolució del marcador molecular. Aquest és el cas de TFG_038 on el botànic arriba a 

Teucrium fruticans i psbA-trnH ens diu que és Trucrium brevifolium. En aquest cas 

Teucrium fruticans no el trobem a la base de dades i per tant no ens podria sortir als 

resultats moleculars. 

 

6.4 Avantatges i desavantatges del mètode DNA barcoding. 

 

Un dels principals avantatges de la tècnica dels codis de barres de seqüències 

d’ADN és que no es necessiten coneixements previs de botànica per poder fer una 

determinació molecular de la mostra. No obstant això, si que s’han de dominar les 

tècniques bàsiques de laboratori en biologia molecular. A més es necessari d’un 

laboratori per a poder realitzar els treballs moleculars i els materials emprats són 

costosos, la qual cosa dificulta el treball a qualsevol persona interessada en fer una 

identificació molecular.  

El temps necessari per a la realització d’una identificació molecular és més elevat 

que per fer una identificació morfològica clàssica. Això és degut a que per a una 

identificació clàssica amb una clau determinada i adequada per al grup d’estudi, el 

mateix dia es pot identificar i ,en canvi, en la identificació molecular es necessiten 3-5 

dies per tenir-ne el resultat final. Però encara que sigui un procediment més lent, a la 

llarga és més efectiu perquè amb un dia es pot fer una extracció massiva d’ADN de 

multitud d’individus diferents. A més, avui en dia aquest procés ja està robotitzat en els 

grans laboratoris de manera que la velocitat d’extracció és molt més ràpida. Tot i així, 

es pot utilitzar la tècnica del DNA barcoding amb qualsevol teixit vegetal per petit que 

sigui i en qualsevol època de l’any. 
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7. Conclusions 

 

Les tècniques de DNA barcoding permeten establir la identitat taxonòmica a nivell 

d’espècie de la majoria de les plantes analitzades d’una manera ràpida i precisa. La 

utilització del KIT DNeasy Blood and Tissue de QIAGEN® específic per animals permet 

extreure amb èxit l’ADN de mostres vegetals.  

 

Els nostres resultats demostren que les espècies analitzades amb els primers 

universals del DNA barcoding vegetal psbA-trnH i rbcL funcionen amb la majoria de les 

mostres estudiades, i que no és necessari el disseny de nous primers per estudis 

d’aquest estil. Per contra, és important seleccionar un bon marcador i en el nostre cas 

psbA-trnH enfront rbcL. 

 

A més, tots els resultats de BLAST són coherents amb els de les interferències 

filogenètiques les quals ens ajuden amb la identificació de la posició sistemàtica de les 

mostres.  

 

  Els nostres resultats posen de manifest que no són necessaris coneixements 

previs de botànica per poder identificar especies vegetals. 
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