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1.- REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

 

1.1.- RESUM 
 

L’any 2003, Paul Hebert va proposar un sistema per poder identificar espècies de 

manera ràpida i senzilla a partir d’una regió d’ADN curta i estandarditzada, anomenada 

“DNA barcode” (Hebert et al., 2003). La idea era utilitzar aquestes seqüències de forma 

anàloga als codis de barres dels productes comercials, de manera que la informació de les 

seqüències es contrastaria amb una base de dades per tal de poder identificar-les. 

Posteriorment apareix el projecte “Barcode of Life”, amb l’objectiu principal de crear una 

base de dades per a la totalitat dels organismes existents a fi de promoure l’ús del DNA 

barcoding. Les regions estàndards que s’empren són diferents en funció del grup 

d’organismes d’interès. Així, per a la majoria d’espècies animals s’utilitza un fragment del 

gen codificant per a l’enzim citocrom oxidasa (COI) dels mitocondris (Hebert et al., 2003), 

mentre que en el cas dels organismes vegetals, el CBOL (2009) recomana utilitzar els gens 

cloroplàstics que codifiquen per a la ribulosa-bifosfat carboxilasa (rbcL) i per a la maturasa K 

(matK), combinant ambdós locus.  

 

La identificació d’espècies és una part fonamental per a reconèixer i descriure la 

biodiversitat. Tradicionalment, la identificació es basava en diagnòstics morfològics. Només 

els taxònoms experts i els tècnics entrenats podien identificar els diferents taxons 

acuradament, ja que es tracta d’una activitat que requereix habilitats especials, adquirides 

amb anys d’experiència. Com que l’interès per la biodiversitat ha augmentat principalment 

en camps com l’ecologia, la biologia evolutiva i l’agricultura, també ha augmentat la 

importància per identificar de forma més precisa les diferents espècies. No obstant això, el 

nombre de taxònoms s’ha reduït dràsticament (Jinbo et al., 2011), i en conseqüència es 

requereixen nous mètodes per a que els no experts puguin identificar les espècies. Un dels 

mètodes més prometedors com alternativa a l’ús de dades morfològiques és l’anàlisi 

molecular. Els avanços en les tecnologies de seqüenciació d’ADN han permès als 

investigadors estudiar la biodiversitat, de manera senzilla, amb un relatiu baix cost i amb 

anàlisis genètics ràpids. Per exemple, permet estudiar la composició biològica de mostres 
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ambientals com l’aigua, es sòl, el contingut digestiu, etc. (Baird et al., 2011), determinar la 

identitat taxonòmica dels essers vius i la seva diversitat (Ardura et al., 2013) o identificar 

espècies críptiques (van Nieukerken et al., 2012). Aquest progrés en biotecnologia, i la 

pròpia crisi de taxònoms, han jugat un paper important en la creació del projecte Barcode of 

Life. 

 

1.2.- LA INICIATIVA DEL DNA BARCODING 
 

Paul Hebert et al. (2003) van publicar un article indicant que les seqüències d’ADN 

podien servir com a codi de barres genètic per als animals i van proposar una tècnica 

d’identificació molecular d’espècies anomenada DNA barcoding. Aquesta iniciativa es basa 

en la seqüenciació, amb cebadors universals, d’una regió de 648 parells de bases (pb) 

corresponent al gen mitocondrial que codifica per la subunitat 1 del enzim Citocrom oxidasa 

(COI). Els mateixos autors van triar aquesta regió gènica principalment per (i) la disponibilitat 

de cebadors universals que funcionen de manera robusta en un gran nombre de grups 

taxonòmics divergents, (ii) per la seva taxa relativament alta d’evolució molecular, (iii) per no 

presentar pràcticament insercions ni eliminacions nucleotídiques, i (iv) per mostrar suficient 

divergència per a discriminar entre espècies estretament relacionades a tot els grups 

d’animals, menys als cnidaris (Hebert et al. 2003). Pel que fa a les plantes i als fongs, s’ha 

demostrat que la regió COI no és apropiada per al seu ús com a codi de barres genètic degut 

principalment a les diferències entre l’ADN mitocondrial (mtADN) de plantes i animals. 

(Chase et al., 2005). A més, el mtADN de plantes és molt inestable per emprar-lo en 

tècniques de barcoding, ja que, freqüentment, presenta recombinacions intra i 

intermoleculars (Ajmal Ali et al., 2014). Per tant, s’han proposat regions gèniques 

alternatives per emprar com a codis de barres estàndard tant en plantes com en fongs. En 

plantes s’utilitzen principalment dues regions d’ADN dels cloroplasts (cpADN): el gens que 

codifiquen per a la ribulosa-bifosfat carboxilasa (rbcL) i per a la maturasa K (matK) 

(Pompanon et al., 2012). S’utilitza el genoma dels cloroplasts ja que esta molt conservat, i a 

més no presenta delecions llargues, insercions, transposicions ni inversions, lo que suposa 

un avantatge en tècniques de barcoding (Chase et al., 2005). A més, la quantitat d’ADN que 

podem obtenir dels cloroplasts és relativament gran (uns 50 cloroplasts per cèl·lula), la qual 

cosa facilita la seva extracció i anàlisi (Ajmal Ali et al., 2014). També hi ha altres regions que 
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es poden considerar com a codis de barres suplementaris que permetrien una identificació 

més acurada, com per exemple, l’ARN ribosòmic (rARN), que es pot emprar per 

complementar els resultats obtinguts a partir de plastidis, ja que poden arribar a 

proporcionar un resultat més acurat per al diagnòstic d’espècies (Chase et al., 2005). Altres 

seqüències emprades en tècniques de barcoding són: el gen de la subunitat petita del rARN 

(SSU, 16S a procariotes i 18S a eucariotes) i el gen de la subunitat gran del rARN (LSU, 23S i 

28S; CBOL Plant Working Group 2009; Consortium for the Barcode of Life 2009; Kress et al., 

2014). Per als fongs, la regió que s’ha proposat com a codi de barres estàndard ha estat un 

espaiador transcrit intern nuclear (ITS) (Seifert, 2009) (Fig.1). 

 

 

L’any 2004 es va establir el Consortium for the Barcode of Life (CBOL) amb els 

objectius de desenvolupar un protocol estàndard per al DNA barcoding i de construir una 

base de dades amb seqüències COI. Posteriorment, el projecte de Barcode of Life va llençar 

el projecte International Barcode of Life (iBOL), que consisteix en una gran col·laboració 

internacional on hi participen 26 països i que té com a objectiu establir un sistema 

d’identificació automàtic basat en la bases de dades de tots els eucariotes. Durant els 5 

primers anys, l’iBOL es va centrar principalment en desenvolupar una base de dades que 

Fig.1: Representació d’un arbre filogenètic on s’indiquen el codis de barres principals i els secundaris 
emprats als diferents clades (Kress et al., 2014) 
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incoïs 5 milions d’espècimens de 500.000 espècies (Jinbo et al., 2011). Tant el CBOL com 

l’iBOL han llançat projectes i campanyes per construir bases de dades d’ADN per cada grup 

animal. Els més seqüenciats són els peixos (Fish-BOL; Ward et al. 2009), els ocells (ABBI; 

Hebert et al. 2004), els mamífers (Mammalia Barcode of Life), diverses espècies marines 

(MarBOL) i els insectes. El Canadian Barcode of Life Network (BOLNET.ca) va ser la primera 

xarxa nacional de DNA barcoding. Després, altres països també van iniciar projectes de 

seqüenciació per formar part de l’iBOL: Europa (ECBOL; http://www.ecbol.org), Noruega 

(NorBOL; http://www.dnabarcoding.no), Mèxic (MexBOL; http://www.mexbol.org) i Japó 

(JBOLI; http://www.jboli.org). També hi ha programes segons la seva temàtica, com per 

exemple, relacionats amb la vida polar (PolarBOL), patògens (QBOL, formant part de 

l’ECBOL; Bonants et al. 2010) i salut humana (HealthBOL). Actualment, hi ha més de 

4.000.000 de codis de barres representant unes 240.000 espècies (BOLD, 2015; 

http://www.boldsystems.org).  

 

Per a la creació d’un banc de dades que inclogui un sistema de suport automatitzat 

d’identificació d’espècies, es fa necessària l’acumulació de registres complets de codis de 

barres d’ADN per a tots els organismes. Els avanços tecnològics produïts recentment en 

biologia molecular i ciències de la computació han fet possible generar, emmagatzemar i 

manejar grans quantitats de dades a l’hora. El Barcode of Life Data Systems (BOLD) és el 

banc de dades oficial de la iniciativa del DNA barcoding (Ratnasingham et al., 2007), 

desenvolupat i gestionat pel Canadian Center for DNA Barcoding (CCDB). El BOLD 

proporciona als usuaris un depòsit de dades de codis de barres d'ADN on-line, eines 

analítiques, una interfaç d’accés directa a les seqüències del GenBank, a més de permetre 

una connexió oberta entre desenvolupadors de pagines web i bioinformàtics (Ajmal Ali, 

2014). D’aquesta manera, l’investigador que necessiti identificar una espècie desconeguda 

pot cercar la identitat de la seva seqüència COI a la pàgina web del BOLD. 

(http://boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine). Si la seqüència de l’espècie 

problema existeix a la base de dades, obtindrem una identificació precisa, en canvi, si no es 

troba a la base de dades o la seqüència no s’ajusta a una sola espècie, obtindrem un llistat 

amb els organismes més semblants, ordenats en base al percentatge de similitud que hi ha 

entre les seqüències. 

 

http://www.boldsystems.org/
http://boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine
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En cas de voler registrar una nova seqüència al BOLD, el CBOL i el Centre Nacional de 

Biotecnologia i Informació (NCBI) han proposat un format estàndard que ha de coincidir amb 

la base de dades del GenBank. És necessari adjuntar el nom de l’espècie, dades de la mostra 

(localitat, data de recol·lecció, dipòsit de la mostra, fotografies, etc.), la seqüència, dades de 

la PCR (reacció en cadena de la polimerasa), els cebadors utilitzats i les dades originals 

obtingudes del seqüenciador. Tota aquesta informació ajudarà a confirmar si la identificació i 

la seqüència són correctes (Ratnasingham et al., 2007). 

 

1.3.- AVANTATGES DEL MÈTODE  
 

La identificació d’organismes a partir de tècniques moleculars no és un concepte nou, 

ja que abans del DNA barcode proposat per Hebert et al. (2003) existien sistemes 

d’identificació de bacteris emprant seqüències de rRNA (Busse et al., 1996). Però, un dels 

principals avantatges que té l’actual sistema de DNA barcoding en front d’aquest mètode és 

que la regió estàndard, el fragment de COI, és clau a l’hora de determinar la majoria 

d’espècies animals, discriminant molt bé una espècie de l’altra. A més, el procés 

d'alineament de seqüències és senzill, ja que aquesta regió codifica per proteïna i els errors 

es poden detectar comprovant si la seqüència obtinguda és traduïble. Per tant, podem dir 

que el DNA barcoding és un mètode simple però de gran utilitat per als científics no experts 

en taxonomia, especialment si han d’identificar un gran nombre de mostres (Jinbo et al, 

2011). Els costos de les tècniques de seqüenciació són relativament baixos, per això, 

permeten que investigadors, professors i naturalistes puguin emprar codis de barres d’ADN 

per a examinar amb profunditat els ecosistemes locals. A més, els codis de barres es poden 

aplicar a tots el estadis de la vida, el que fa que sigui especialment útil per exemple a l’hora 

d’identificar larves d’insectes o d’amfibis que són difícils de determinar a partir de mètodes 

tradicionals (Janzen et al., 2005; Smith et al., 2005; Vences et al., 2005). 

 

1.4.- APLICACIONS 
 

1.4.1.- TAXONOMIA 

 

L’aplicació més clara i directa del DNA barcoding és la seva utilització per identificar 

espècies, el que ha creat certa controvèrsia entre la comunitat de taxònoms. 
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Tradicionalment, s’empraven diferents trets morfològics per delimitar espècies. No obstant 

això, a dia d’avui sembla que de vegades aquestes característiques ja no són suficients per 

determinar si un espècimen pertany a una o altra espècie i, per això, la determinació es basa 

cada vegada més en informació obtinguda a partir de l‘ADN. En aquest sentit, l’any 2003, 

Tautz et al. van publicar un article argumentant a favor de la necessitat d’una taxonomia 

basada en l’ADN. Els autors defensen que la recent revolució genòmica hauria establert les 

bases per al desenvolupament d’un sistema taxonòmic universal, centrat en seqüències 

d’ADN.  

 

Fins a dia d’avui, el DNA barcoding ha permès assignar, de manera encertada, 

individus a diferents clades com: aus, mol·luscs, peixos marins i d’aigua dolça, insectes, 

crustacis i primats (Hubert et al., 2008). També s’ha emprat amb èxit per catalogar espècies 

extintes o procedents de col·leccions (Hajibabaei et al., 2006), per realitzar estudis forenses 

(Nelson et al., 2007), per detectar la presència d’espècies regulades pel mercat, en aliments 

de conserva o processats (Yancy et al., 2008) i per al control d’espècies invasores (Chow et 

al., 2010). 

 

La generació de dades moleculars amb aquesta metodologia, ha permès desvelar 

espècies críptiques en diferents grups taxonòmics, com és el cas de la papallona Astrapes 

fulgerator, que inclou deu espècies diferenciades només per l’aparença de les seves larves, 

aliments i hàbitat (Brower, 2006); les mosques del gènere Tachinidae, formades per grups 

d’espècies críptiques hoste-específiques (Smith et al., 2006); el gènere Halys (Heteroptera) 

les espècies del qual 

presenten diferències en 

certs caràcters morfològics, 

que romanen pràcticament 

invariables dins el gènere 

(Memon et al., 2006) o 

l’espècie de briozou 

Celleporella hyalina que 

conté varies línies genètiques  

Fig. 2. Dues espècies de papallones que havien estat identificades com 
Astrapes fulgerator, degut a la gran semblança morfològica entre 
ambdues. 
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aïllades reproductivament, encara que són similars morfològicament (Gómez et al., 2006). 

 

Les aportacions del DNA barcoding s’han estès a l’anàlisi del contingut estomacal i de 

les femtes (Pons et al., 2006; Jurado-Rivera et al., 2009), el que permet avaluar les 

característiques de la dieta de les espècies durant els diferents cicles de vida. També s’ha 

utilitzat per identificar espècies, on els seus estats larvals són difícils de reconèixer amb 

mètodes tradicionals, com per exemple en: papallones (Hajibabaei et al., 2006), amfibis 

(Crawford et al., 2013) i crustacis (Blaxter et al., 2004), així com insectes amb conductes 

socials complexes, on les diferents castes disten morfològicament (Smith et al., 2005). 

 

 Per altra banda, la utilització de tècniques de barcoding poden accelerar el 

descobriment d’espècies. Les tecnologies en Seqüenciació de Nova Generació (NGS) 

permeten realitzar un anàlisis complert de mostres ambientals, i s’han convertit en un eina 

important per a comprendre la història evolutiva i la biodiversitat funcional i ecològica (Sogin 

et al., 2006). S’evita la necessitat de realitzar un cultiu al laboratori i/o d’aïllar mostres 

individuals (Shokralla et al., 2012). Per exemple, s’han realitzat diversos estudis on s’ha 

analitzat la diversitat bacteriana del sòl (Rousk et al., 2010; Nacke et al., 2011), la influencia 

que te la microfauna en sòls agrícoles (Roesch et al., 2007), anàlisis de comunitats 

bacterianes marines (Huber et al., 2007), diversitat de protoctists en mostres d’aigua dolça 

(Hajibabei et al., 2011), estudi de fòssils (Breitbart et al., 2009), estudi de mostres ambientals 

terrestres, tant de capes antigues com modernes (Haile et al., 2009), patògens relacionats 

amb abelles productores de mel (Cox-Foster et al., 2007), anàlisi de virus de tomatigueres 

(Adams et al., 2009), estudi de la cobertura foliar a boscos de Costa Rica (Creer et al., 2010), 

entre d’altres. La majoria d’aquest estudis es realitzen per intentar conèixer que està 

passant en un moment concret en un medi ambient determinat (Shokralla et al., 2012). 

D’aquesta manera és possible observar petits canvis en l’estructura de la comunitat que han 

pogut ocórrer després de fluctuacions ambientals produïdes per factors naturals o 

antropogènics (Fierer et al., 2007). Aquestes petites variacions tenen un valor informatiu 

molt elevat, ja que ens informa de la salut i estabilitat de l’ecosistema, que amb eines 

tradicionals no s’haurien pogut determinar (Xu et al., 2012). 
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1.4.2.- XARXES ALIMENTÀRIES 

 

 La diversitat de la vida a la Terra i l’abundància de cada espècie venen determinades, 

en gran part, com a producte de l’evolució de les estratègies de supervivència (Deagle et al., 

2009). Les relacions depredador-presa, hoste-paràsit i interacció planta-herbívor, juguen un 

paper molt important en la lluita per la supervivència, ja que apareixen xarxes alimentaries 

multidisciplinàries (Pompanon et al., 2012). La complexitat d’aquestes xarxes es pot 

considerar, fins i tot, en el nivell més simple de connexió entre espècies, fins a xarxes de 

màxima complexitat. Una pertorbació a una ramificació de la xarxa pot canviar els resultats 

de nivells superiors, complicant la predicció a mida que augmenta la complexitat de la xarxa. 

Aquestes prediccions són essencials si hem d’analitzar i determinar processos en nivells 

inferiors a fi de comprendre millor la funció dels ecosistemes (Estes et al., 2011). 

 

La dinàmica de les xarxes alimentaries és important en àrees d’ecologia, en biologia 

de la conservació, agroecologia, introducció als ecosistemes d’espècies exòtiques, i en els 

efectes de la biodiversitat als diversos ecosistemes. La comprensió definitiva de les xarxes 

tròfiques requereix de la reconstrucció i modelat de les interaccions globals de la població de 

les espècies involucrades. Una part importat d’aquest procés és l’anàlisi del que han menjat 

determinats organismes, informació que és difícil d’obtenir en depredadors generalistes i 

herbívors. Inicialment, les dietes es determinaven principalment a partir de l’observació 

directa de la informació o mitjançant un examen microscòpic del contingut de l’intestí o les 

femtes (Pons et al., 2006). Si bé aquests estudis han proporcionat molta informació útil, no 

es poden identificar a tots els organismes i en molts casos la resolució taxonòmica de les 

identificacions no és suficient. L’examen microscòpic també presenta limitacions importants, 

ja que es tracta d’una feina laboriosa i depèn de les habilitats de l’especialista i de l’estat de 

la mostra, que dependrà dels processos de masticació i degradació intestinal. Tampoc 

permet conèixer la dieta dels invertebrats que s’alimenten de fluids. Per tant, necessitem 

tècniques precises per identificar i determinar les proporcions de l’aliment que consumeixen 

les diferents espècies (Pompanon et al., 2012). En aquest sentit, l’aplicació de la tècnica del 

DNA barcoding permet millorar considerablement l’habilitat per determinar l’aliment ingerit 

pels organismes. Per exemple, permet conèixer la depredació de taurons sobre el lleó marí 
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(Deagle et al., 2009) o determinar si el lleopard de les neus (Panthera uncia) s’alimenta 

d’ovelles domèstiques o de muflons salvatges (Ovis canadensis) (Pompanon et al., 2012). 

També ha estat possible identificar les espècies vegetals de les quals s’alimenten els insectes 

(Jurado-Rivera et al., 2009), així com la dieta d’espècies de vertebrats tan difícils de localitzar 

i d’estudiar al seu hàbitat com seria el cas del tapir (Hibert et al., 2013). 

 

1.4.3.- CONSERVACIÓ 
 
 La diversitat filogenètica, que mesura la divergència taxonòmica, permet predir els 

patrons de diversitat d’un àrea en concret (Fišer Pečnikar, 2013). Segons aquest mètode, les 

àrees de conservació s’haurien de dissenyar pensant en la diversitat filogenètica i no segons 

el nombre d’espècies que tenim a la zona (Gaston et al., 2004). El mètode del DNA barcoding 

permet conèixer la biodiversitat de manera relativament barata i ràpida, si ho comparem 

amb l’anàlisi morfològic que hauria de fer un taxònom expert. Per exemple, permet 

identificar els diversos organismes que es poden trobar en una mostra de sòl (Decaëns et  

al., 2006) 

 

Per altra banda, també es poden identificar casos de comerç il·legal d’espècies. En 

aquest sentit, Moura et al. (2008) van utilitzar seqüències de COI per identificar teixits 

d’espècies de taurons (aletes, caps, etc.) quan a partir d’estudis morfològics no es podia 

discriminar l’espècie. També es pot controlar el comerç il·legal de la caoba on figuren 147 

espècies com amenaçades (Muellner et al., 2011).  

 

 
1.5.- ESTAT ACTUAL DEL TEMA 
 
 La tècnica del DNA barcoding ha millorat paral·lelament amb els avanços produïts 

en tècniques d’obtenció de seqüències d’ADN. La tecnologia de seqüenciació d’ADN ha 

progressat molt en els darrers 25 anys i avui en dia els mètodes NGS permeten la generació 

de moltes seqüències en un temps relativament curt. Aquestes tècniques són especialment 

adequades de cara a la implementació del barcoding en mostres ambientals, com les 

mostres de sòl, aigua o de contingut alimentari (Fišer Pečnikar, 2013). 
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 Des de que es va publicar l’article de Hebert et al., l’any 2003, el nombre de 

publicacions relacionades en el codi de barres d’ADN ha augmentat de manera exponencial. 

Entre els anys 2003, es van publicar 4 articles on empraven tècniques de DNA barcoding. A 

partir d’aquí podem observar un creixement exponencial en el nombre de publicacions per 

any fins arribar a 648 només durant l’any 2014. De moment, durant l’any 2015 s’han publicat 

218 articles. (Fig.3). Aquestes dades s’han obtingut de la Web of Science TM , emprant la 

paraula clau: DNA barcoding, i especificant el període d’anys de publicació (Web of Science, 

20/05/2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment hi ha diversos projectes del Barcode of Life (BOL). Són iniciatives que 

permeten agrupar bases de dades d’una família, classes, o d’un grup d’espècies que 

comparteixen hàbitat. El projectes més importants són: Formicidae Barcode of Life, 

Trichoptera Barcode of Life, Lepidoptera Barcode of Life, All Bird Barcoding Initiative (ABBI), 

Fish Barcode of Life (Fish-BOL), Mammalia Barcode of Life i Marine Barcode of Life. A la taula 

1, s’indica el grup d’estudi de cada projecte, el nombre total d’espècies, els espècimens que 

s’han seqüenciat i les espècies seqüenciades, tant el nombre com el percentatge.  

Fig.3. Al gràfic es mostra el nombre de publicacions que apliquen la tècnica del barcoding. Base 
de dades: Web of ScienceTM. Paraula clau: “DNA barcoding” i anys de publicació. Ex: DNA 
barcoding [2003-2004]. 

Taula 1. Es mostren diferents projectes del  BOL. S’indica el nom del projecte, el nombre total d’espècies que 
s’inclouen en cada projecte, els espècimens seqüenciats i el nombre i percentatge d’espècies seqüenciades. 
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A la figura 4, es comparen el percentatge d’espècies seqüenciades a cada projecte 

l’any 2010 i les que hi ha actualment. Podem observar que el projecte Lepidoptera Barcode 

of Life és el que té seqüenciades més espècies (81.655) i a la vegada és el més actiu, ja que 

ha passat d’un 29% l’any 2010 a un 49% l’any 2015. Pràcticament tots els projectes han 

augmentat el nombre d’espècies seqüenciades, exceptuant el projectes Mammalia Barcode 

of Life i Marine Barcode of Life, que actualment tenen el mateix percentatge que l’any 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fins a dia d’avui s’han seqüenciat 158.858 espècies d’animals, 62.347 de plantes i 

18.092 entre fongs i altres organismes, amb un total de 4.090.489 de seqüències obtingudes 

a partir de codis de barres (Fig. 5). Els Barcode Index Numbers (BIN’s) agrupen 

algorítmicament els codis de barres, creant una pàgina web per a cada grup. Són grups que 

mostren una gran concordança entre espècies i pot servir per a identificar organismes quan 

no hi ha suficient informació taxonòmica. Actualment hi ha 402.786 grups o clústers. (BOLD 

SYSTEMS, 2015). 

Fig. 4. Comparació del percentatge d’espècies seqüenciades l’any 2010 i 2015, als diferents 
projectes del BOL  

Fig.5. Mostra el nombre d’espècies, tant d’animals, plantes i fongs que s’han seqüenciat fins dia 20/05/2015 
i les seqüències i BIN’s que es troben a la base de dades del BOLD.. 
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Observant l’augment en el nombre de publicacions relacionades amb el DNA 

barcoding i en el nombre de projectes i seqüències existents a les bases de dades, podem 

afirmar que la tècnica del DNA barcoding està tenint una gran acceptació per part de la 

comunitat científica internacional.  

 

2.- EXEMPLE D’APLICACIÓ: CODIS DE BARRES 
D’ADN EN ESPÈCIES DE PEIXOS ORNAMENTALS I 
DE CONSUM HUMÀ. 

 

2.1.- RESUM 
 
 En aquest estudi s’apliquen tècniques de DNA barcoding per comprovar la correcta 

identificació de diverses espècies de peixos tant ornamentals com de consum humà, i així 

poder determinar si existeix frau taxonòmic. A partir d’una mostra de teixit vàrem extreure 

ADN de 18 espècimens amb la intenció d’amplificar i seqüenciar el fragment del gen COI 

proposat pel DNA barcoding. Les seqüències obtingudes es van  contrastar amb les bases de 

dades BOLD (Barcode of Life Database) i BLAST (GenBank), verificant la absència de frau 

comercial pel que fa a la taxonomia de les mostres. Complementàriament, vàrem realitzar 

una arbre filogenètic de Màxima Verosimilitud amb les seqüències obtingudes en el nostre 

estudi i seqüències d’espècies properes que vàrem descarregar del GenBank. L’arbre 

filogenètic resultant ens va permetre corroborar la identitat taxonòmica de les mostres 

analitzades. 

  

2.2.- INTRODUCCIÓ 

 
  Els codis de barres d’ADN són, de cada vegada, més importants en l’estudi de la 

diversitat biològica (Ardura et al., 2010). La pesqueria és un camp amb un alt potencial a 

l’hora d’aplicar el barcoding, ja que permet identificar espècies genèticament i determinar 

l’espècie a les llotges (Ardura et al., 2010). La pesca no seria sostenible si els registres 

d’espècies capturades es basessin en espècies identificades de manera inexacta o errònia 
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(Watson et al., 2001). Per altra banda, garantir l’autenticitat del producte al llarg de la 

cadena comercial milloraria la seguretat dels consumidors i evitaria el frau, que s’ha 

demostrat que es produeix arreu del món (Ardura et al, 2010). A més, la captura intensiva 

d’una espècie podria provocar una disminució de la variació genètica de la població, 

disminuint la seva capacitat per adaptar-se i reduint la probabilitat de supervivència a llarg 

termini (Doukakis et al., 2011). Per tant, per a una correcta gestió pesquera serà necessari 

fer un seguiment periòdic de les variacions poblacionals de les espècies més explotades. De 

fet, els canvis demogràfics en les diferents poblacions de peixos es poden associar a la 

variació en el mtADN (Nevado et al, 2013) i l’erosió genètica produïda per la reducció de la 

població, teòricament es podria detectar a partir de les regions variables mitocondrials. 

 

A dia d’avui, tot i conèixer 30.000 espècies diferents de peixos, es descobreixen 

noves espècies constantment. De fet, l’avaluació de la diversitat d’espècies segueix essent 

un gran repte per a la ictiologia sistemàtica (Hanner et al., 2011). Mentrestant, la millora en 

mètodes de captura, la contaminació i la pèrdua d’hàbitat fa que la majoria de poblacions de 

peixos es vegin perjudicades. Per pal·liar aquest impactes, l’any 2005 es va llançar la 

campanya per crear el Fish Barcode of Life (FISH-BOL). Es tracta d’un sistema d’identificació 

d’espècies de peixos a partir del codi de barres d’ADN, que permet una identificació més 

fiable a partir d’un gran inventari d’espècies (Ward et al., 2009). La creació del FISH-BOL 

permet que els investigadors col·laborin en la creació de la base de dades, enviant 

seqüències d’espècimens capturats arreu del món, a més d’ajudar a comprendre millor el 

efectes de l’explotació de la pesca (Doukakis et al., 2011). 

 

 Tot i la importància de la genètica en la pesca, l’aplicació real de les tècniques 

d’anàlisis genètics no són tant fàcils, ja que l’aspecte econòmic es determinant a l’hora de 

realitzar-los. La utilització pràctica d’estudis genòmics diaris no sembla ser realista en un 

futur proper, ja que l’anàlisi massiu d’ADN de les captures faria augmentar molt el cost dels 

productes pesquers (Nielsen et al., 2009). La diversitat taxonòmica de les captures 

pesqueres és molt elevada, tenint en compte que fins i tot es capturen espècies que no 

estan identificades (Worm et al., 2012). L’obtenció d’una eina que fos capaç d’identificar les 

diferents espècies permetria estalviar temps i costos. També seria necessari que pogués 

analitzar mils de mostres de forma ràpida, ja que el manteniment del producte en 
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refrigeradors no és barat (Becker et al., 2011). Per tant, l’objectiu a llarg termini és 

desenvolupar eines que tinguin un gran rendiment de seqüenciació. De moment, l’anàlisi 

genètic rutinari d’espècies marines es du a terme en certes poblacions i per tant, sembla que 

es podrà arribar a aplicar un anàlisi genètic rutinari a gran escala per a la identificació 

d’espècies marines (Nielsen et al., 2009). 

  

A més de la indústria pesquera, un altre tipus d'explotació piscícola està relacionat 

amb l'explotació i el comerç d’espècies ornamentals per aquariofília, que durant els darrers 

50 anys ha augmentat ràpidament (Steinke et al., 2009). Les espècies comercialitzades 

inclouen invertebrats (coralls, crustacis, anemones, mol·luscs i cnidaris) i vertebrats (peixos) 

tant d’ambients naturals com de zones de cria en captivitat (Steinke et al., 2009). Unes 800 

espècies, aproximadament el 5% de tots els taxons de peixos, estan involucrades en aquest 

tipus de comerç que també pot afavorir el frau (Steinke et al., 2009). 

 

 L’augment del risc d’extinció d’algunes espècies, juntament amb la sobreexplotació 

dels recursos naturals, fan necessari tenir informació precisa i actualitzada per actuar de 

manera adequada. La tècnica del DNA barcoding pot ajudar a obtenir aquesta informació, ja 

que el comerç es dóna generalment amb espècies de difícil identificació morfològica (Steinke 

et al., 2009).  

 

 A més, l’augment del comerç de peixos ornamentals a nivell internacional s’ha 

convertit en un vector important en relació a la propagació d’espècies invasores arreu del 

món. Una identificació precisa dels organismes importats aplicada a un programa de 

vigilància de la bioseguretat podria mitigar els problemes potencials (Derraik et al., 2010). 

Per tant, és important emprar tècniques de DNA barcoding per assegurar una ràpida i 

correcta identificació dels espècimens. 

 

2.3.- OBJECTIU 

 

 L’objectiu d’aquest estudi és aplicar la tècnica del DNA barcoding per tal de 

comprovar la identitat de diferents espècies de peixos, tant de consum com ornamentals, i 
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conèixer si hi ha frau. Per això volem obtenir experimentalment seqüències COI de diferents 

espècies de peixos a fi de contrastar-les amb la informació dipositada a la base de dades 

publica per a la seva identificació taxonòmica.  

 

2.4.- MATERIALS I MÈTODES 

2.4.1.- OBTENCIÓ DE LES MOSTRES 

 

 Les mostres que vàrem utilitzar per aquest estudi provenien d’espècimens congelats 

que s’havien comprat al mercat i de peixos ornamentals1. A la taula 2 es detallen les mostres 

estudiades i la seva procedència.  

 

 

 

L’obtenció de teixit es va realitzar dins una campana de flux laminar on hi teníem 

col·locada una flama per mantenir les condicions d’asèpsia, a fi d’evitar contaminacions de 

les mostres. A més, es van emprar tubs, bisturís i pinces esterilitzades.  

 

 
                                                 
1
 Les mostres de peixos ornamentals provenien d’espècimens que havien mort de manera natural als aquaris 

particulars tant de l’autora com del tutor del treball, i que havien estat guardats en etanol a -20ºC amb la intenció 

de poder realitzar estudis en el futur. 

Taula 2. Codi, nom comú, nom científic putatiu i procedència de les espècies utilitzades en l’estudi. 
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2.4.2.- TRACTAMENT DE LES MOSTRES 

 

2.4.2.1.- Extracció d’ADN 

L’extracció d’ADN es va fer seguint el protocol del kit DNeasy 96 Blood & Tissue de 

QIAGEN®. A cada mostra vàrem afegir 180 µl de Buffer ATL i 20 µl de solució de proteïnasa K.  

Vàrem fer un cop de centrifuga a les mostres ja que és important que tota la mostra quedi 

coberta pels reactius. Incubàrem les mostres a 56ºC tot el vespre, fins que les mostres van 

estar completament lisades. Vàrem vortejar durant 15 segons i vàrem centrifugar fins arribar 

a 3000 rpm. Vàrem afegim 400 µl de Buffer Al-etanol a cada mostra. Vàrem centrifugar fins 

arribar a 3000. Ens vàrem quedar amb la membrana i vàrem afegir 500 µl de Buffer AW1. 

Vàrem tornar a centrifugar, vàrem tirar el resultant i vàrem afegir 500 µl de Buffer AW2. 

L’ADN es trobava a la membrana i ens interessava recollir-lo a l’eppendorf. Vàrem afegir 200 

µl d’Elution Buffer obtenint la primera elució (E1). Vàrem tornar a afegir 200 µl més per si no 

s’havia obtingut tot l’ADN a la primera elució i vàrem obtenir les elucions E2. 

 

2.4.2.2.- Amplificació per PCR 

 Una vegada feta l’extracció, vàrem quantificar l’ADN que havíem obtingut per a cada 

mostra (E1), i vàrem afegir aigua mili-Q (filtrada i purificada en osmosi inversa) necessària 

per tenir una concentració de DNA de 30ng/µl, ja que és una concentració idònia per fer una 

Reacció en Cadena de la Polimerasa (PCR). Els cebadors que vàrem utilitzat són: LCO 5' GGT 

CAA CAA ATC ATA AAG ATA TTG G 3' i HCO 5' TAA ACT TCA GGG TGA CCA AAA AAT CA 3' 

(Folmer, 1994). 

  

 

 

Taula 3. Reactius i quantitats necessàries 
per fer una MIX de PCR per 1 µl de mostra. 

Taula 4. Codi de  mostra,  temperatura d’hibridació a la PCR 
i concentració d’ADN i concentració d’ADN emprat durant 
l’estudi 
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Fig.5. Exemple resultat electroforesi. Marcador de pes molecular 
(pm), control positiu (C+), control negatiu (C-). Les fletxes indiquen 
les bandes que han sortit bé. 

Per poder fer la PCR vàrem necessitar: Buffer Optimized DyNAzyme (10x) (Thermo 

Fisher Scientific), dNTP’s (premescla de dATP, dCTP, dGTP i dTTP 100mN de QUIAGEN®), 

cebadors (LCO i HCO), Taq polimerasa DyNAzyme i aigua mili-Q. Diluirem el cebadors a 10 

µM i els dNTP’s a 10 mM. Vàrem preparar una MIX amb les quantitats de la taula 3. En total 

teniem 24 µl de MIX per cada µl de mostra. Per tant, el volum total de la PCR per mostra 

serà de 25 µl. També vàrem fer un contol negatiu i un positiu. 

 

 Vàrem emprar el següent programa de PCR (Fig.4). La temperatura d’hibridació (*) va 

variar com s’indica a la taula 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Una vegada va acabar la PCR, vàrem comprovar que l’amplificació de la COI es va 

produir correctament. Per això va ser necessari realitzar una electroforesi en gel d’agarosa a 

1% amb bromur d’etidi. Pesàrem 1,5 gr. d’agarosa en un matrau Erlenmeyer i li vàrem afegir 

150 ml de buffer d’electroforesi 

(TAE). Ho vàrem encalentir al 

microones fins que la solució va 

quedar transparent, i vàrem fer 

que el matrau refredés 

banyant-lo externament amb 

aigua d’aixeta. Una vegada va 

refredar hi vàrem afegir 3 gotes 

de Bromur d’Etidi (0,5 µg/ml). 

Vàrem deixar que el gel solidifiqués. Mentrestant, vàrem agafar 4 µl de cada mostra 

resultant de la PCR i hi vàrem afegir 1 µl de tampó de càrrega. Una vegada va solidificar, el 

vàrem col·locar en una cubeta d’electroforesi amb tampó TAE i vàrem carregar les mostres 

Figura 4. Programa de cicles, temps  i temperatures de la PCR. 
*La temperatura d’hibridació és variable en funció de cada 
mostra (Taula 4). 
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que havíem preparat prèviament amb el tampó de càrrega. Al primer pou hi vàrem posar el 

marcador de pes molecular (Fig.5). Mantenim un voltatge constant de 94V durant 25 minuts.  

 

2.4.2.3.- Purificació de productes de PCR 

 Per a la purificació dels productes de PCR, vàrem emprar el Kit MSB® HTS PCRapace 

de Stratec Molecular seguint el següent protocol: vàrem passar el contingut de les mostres 

de PCR (prèviament centrifugades) a un eppendorf per després afegir a cada tub 250 µl de 

Binding Buffer i vàrem vortejar. A continuació vàrem passar tot el contingut a dins una 

columna situada a dins el tub que ve amb el kit i vàrem centrifugar 3 min a 12.000 rpm. 

Després vàrem passar cada columna a tubs eppendorfs nous, correctament retolats. Vàrem 

afegir 20 µl d’Eluttion Buffer i vàrem deixar reposar les mostres 5 min a temperatura 

ambient. Finalment vàrem centrifugar 1 min a 10.000 rpm vàrem descartar la columna, ja 

que l’ADN purificat es trobava a l’eppendorf. 

 

2.4.2.4.- Quantificació dels productes de PCR purificats 

 Vàrem quantificar l’ADN amplificat amb un Nanodrop. Es van col·locar 2 µl de cada 

mostra directament a la cèl·lula de lectura, que prèviament havíem calibrat amb Eluttion 

Buffer. Com que volíem tenir els productes de PCR a 14 ng/µl (concentració adequada per a 

seqüenciar un fragment de la grandària de la regió COI), vàrem afegir el volum d’Eluttion 

Buffer necessari.  

 

2.4.2.5.- Seqüenciació d’ADN  

 El kit BigDye® Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing ens va 

permetre seqüenciar les mostres. 

Vàrem necessitar: Buffer BigDye 

(x5), cebadors (LCO i HCO (10 µM)) , 

BigDye Terminator i aigua mili-Q. Es 

van amplificar per separat les cadenes g (genòmica) i a (antigenòmica), per la qual cosa es 

van fer dos reaccions diferents per mostra emprant els cebadors LCO i HCO, respectivament. 

És convenient que els reactius, sobretot el BigDye, estiguin en gel per garantir la seva 

Taula 5. Reactius i quantitats necessàries (µl) per fer la reacció 
de seqüenciació.  
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preservació i integritat. Les reaccions es van preparar amb les quantitats de reactius que 

s’indiquen a la taula 5 per 1 µl de mostra. 

 

A cada tub de PCR hi vàrem afegir 1 µl de DNA purificat i 9 µl de MIX. Vàrem col·locar 
els tubs a un termociclador amb el programa de temperatures següent (Fig.6): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.6.- Precipitació de la reacció de seqüenciació 

 A cada producte de seqüenciació li vàrem afegir una mescla amb 50 µl d’etanol 

absolut i 2 µl de NaAc 3M pH 5.2. A continuació vàrem centrifugar 30 min. a màxima 

velocitat (14.000 r.p.m. aproximadament) i vàrem retirar el sobrenedant amb precaució de 

no emportar-nos el pellet. Vàrem afegir 100 µl d’etanol al 70% i vàrem centrifugar durant 10 

min. a màxima velocitat. Finalment vàrem llevar el sobrenedant i vàrem eixugar en una 

bomba de buit 15 min. Just abans de carregar les mostres en el seqüenciador vàrem afegir 

20 µl d’aigua mili-Q als pellets. 

 

 

2.4.3.- TRACTAMENT DE DADES 

 Quan ens van arribar els 

cromatogrames de les seqüències 

les vàrem obrir i visualitzar amb el 

software Chromas 2.4.3 

(Technelysium Pty Ltd, 2001), que 

permet examinar i editar aquest 
  Fig. 7. Exemple d’un cromatograma obtingut en aquest estudi. 

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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tipus d’arxius informàtics (Fig.7). A continuació vàrem utilitzar el software editor de 

seqüències BioEdit (Hall et al., 1999), i vàrem fer un assemblatge amb les seqüències gènica i 

antigènica de la mateixa espècie, a fi d’obtenir una seqüència consens definitiva. Una vegada 

fet l'assemblatge dels cromatogrames de totes les espècies, vàrem fer un alineament 

múltiple emprant el programa ClustalW (Larkin et al., 2007) i eliminant els cebadors de totes 

les seqüències. Amb el programa MEGA v4.0 (Tamura et al., 2007) vàrem comprovar que les 

seqüències codifiquessin per proteïna així com l'absència de codons de parada. 

 

Les seqüències obtingudes es van comparar amb les existents a la base de dades 

pública del GenBank utilitzant el BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) i amb les del 

BOLD Systems v3 (http://www.boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine), carregant-

les al seu sistema d’identificació en format FASTA. En ambdós casos vàrem anotar l’espècie 

identificada i el percentatge de similitud. 

 

 Finalment, vàrem descarregar 149 seqüències de la base de dades del BOLD abastant 

unes 5 espècies de 5 gèneres filogenèticament relacionats amb les nostres espècies, i les 

vàrem alinear juntament amb les nostres seqüències amb el programa Clustal W. Aquest 

alineament va servir com arxiu d’entrada a la versió online del software RAxML (Stamatakis, 

2006) per tal  d’obtenir un arbre filogenètic de màxima verosimilitud. El resultat ens va 

permetre conèixer la ubicació sistemàtica de cadascuna de les seqüències obtingudes en el 

nostre estudi en el context de les seqüències de les espècies filogenèticament més properes 

existents a la base de dades. 

 
 

2.5.- RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

La utilització de les tècniques de DNA barcoding han permès establir la identitat 

biològica dels exemplars analitzats en aquest estudi. L’elevat èxit d’amplificació obtingut 

(77%) permet corroborar que aquesta tècnica és una eina ràpida i eficaç per garantir que no 

es produeixi frau. 

En el nostre estudi només vàrem trobar dificultats per aconseguir les seqüències de 6 

mostes. En el cas de la mostra de Carassius auratus (TFG01) no es van obtenir seqüències de  

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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qualitat, encara que vàrem obtenir amplificació positiva de la COI. Això podria ser degut a 

l’amplificació simultània d’altres fragments d’ADN existents a la mostra (paràsits, 

contaminacions, etc.), així com a la presència de numts (insercions de fragments de mtDNA 

al genoma nuclear (Buhay, 2009), donant lloc a cromatogrames amb molt de renou de la 

senyal. Pel que fa a la mostra de Paracheirodon innesi (TFG04) si que s’han obtingut 

seqüències de qualitat, però corresponents a una altra espècie de peix que s’està estudiant 

al mateix laboratori en relació a un altre projecte d’investigació i, per tant, podem confirmar 

que hi ha hagut una contaminació en algun moment del procés. En relació a la mostra de 

l’espècie Hypostomus plecostomus (TFG03) no hem pogut amplificar el gen de la COI, tot i 

que vàrem realitzat la PCR en un ampli rang de temperatures d’hibridació i a diferents 

concentracions inicials d’ADN a fi d’aconseguir una bona especificitat dels cebadors. Es 

tracta d’una espècie de peix amb molts de pigments als seus teixits, lo que possiblement 

estigui provocant un problema d’inhibidors a la reacció de PCR.  

 

Les mostres de Merluccius merluccius (TFG15), Salmo salar (TFG17) i Thunnus 

albacares (TFG18) es van obtenir d’un supermercat on estaven ultracongelades. Com que no 

coneixem els processos reals de congelació i descongelació de la mostra, es probable que 

part de l’ADN s’hagués degradat, ja que en cap de les tres mostres vàrem aconseguir 

amplificar el fragment COI, encara que a la quantificació d’ADN, després de l’extracció va 

sortir que en teníem suficient (M. merluccius: 85.5 ng/µl, S. salar: 178 ng/µl, T. albacares: 

123 ng/µl).  

 

La taula 6 mostra els resultats d’identificació de les seqüències problema, comparant-

les amb les de la base de dades BOLD i GenBank. Els percentatges de similitud obtinguts, en 

relació a l’espècie més semblant (1er resultat), oscil·len entre el 97.97% i el 100%. Si ho 

comparem amb el percentatge de similitud de la segona espècie més semblant (2on 

resultat), en la majoria de casos, els percentatges de similitud disminueixen. Per tant, podem 

establir que les identificacions a priori de les nostres mostres són correctes, però sempre 

amb la cautela que les bases de dades són incompletes i no totes les espècies estan 

respresentades. 
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 La figura 8 inclou l’arbre filogenètic amb les 

seqüències problema i el conjunt de seqüències 

taxonòmicament properes descarregades de la base 

de dades BOLD. A l’arbre filogenètic apareixen 

remarcades les seqüències problema obtingudes al 

nostre estudi. En la majoria d’estudis filogenètics, si el 

valor de suport de Bootstrap d’un node concret és 

superior a 70 es sol considerar com estadísticament 

fiable. A la topologia obtinguda es pot observar com 

en tots els casos les associacions específiques són les 

esperades a priori. Si seguim un ordre descendent a la 

figura de l’arbre, la primera mostra correspon a 

Poecilia sp. (TFG11). Al BOLD surt que té un 100% de 

similitud amb P. orri i P. mexicana i, al BLAST, la 

similitud és del 100% amb P. orri i 99% amb P. 

mexicana. A l’arbre, la mostra problema es situa amb 

P.orri amb un valor de 98. En el cas de Poecilia 

reticulata (TFG08), es confirma que és la mateixa 

espècie, tant en el BOLD (99.66%) com al BLAST (99%). 

L’arbre filogenètic ens confirma amb support màxim 

que la mostra problema és P. reticulata. La mostra 

problema de Xiphophorus maculatus és 100% X. 

maculatus, tant al BOLD i al BLAST com a l’arbre 

filogenètic. Similarment, a l’espècie Xiphophorus 

hellerii també vàrem obtenir percentatges de similitud 

entre un 70 i un 100%, BOLD (99.82%), BLAST (99%) i 

arbre (Bootstrap = 98). En el cas de Paracheirodon 

axelrodi (TFG05), segons els resultats de l’arbre,  la 

variació genètica a nivell de COI entre P. axelrodi i P. 

innesi és massa baixa com per determinar exactament 

la identitat de l’espècie, de manera que els nostres  
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Fig. 8. Arbre filogenètic de Màxima Verosimilitud. Les espècies remarcades són les espècies problema. L’arbre 
consta de 161 seqüències COI en total: 12 seqüències problema obtingudes en aquest estudi i 149 seqüències 
descarregades del BOLD pertanyents a especies i gèneres propers als estudiats per nosaltres. Els valors que 
acompanyen als nodes indican el suport estadístic de Bootstrap. Només es mostren els valors de Bootstrap 
superiors a 70.  
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resultats només permeten confirmar que es tracta d’un taxó filogenèticament molt proper 

als membres del gènere Paracheirodon.  A la taula 6 sí que hi ha diferències entre P. axelrodi 

i P. innesi, i podríem concloure que l’espècie problema es correspon amb P. axelrodi. En 

canvi, a partir dels resultats de l’arbre no podríem arribar a la mateixa conclusió. Pel que fa a 

les mostres de Betta splendens (TFG02), Hyphessobrycon herbertaxelrodi (TFG06), 

Tanichthys Albonubes (TFG07), Puntius tetrazona (TFG13), Puntius titteya (TFG14) i 

Pangasius hypophthalmus (TFG16), els nostres resultats permeten una identificació directa, 

ja que el percentatge de similitud és del 100% en tots els casos. Finalment, en el cas de 

Epalzorhynchos sp. (TFG12), sabíem que era un Labeo bicolor, com efectivament va sortir als 

nostres resultats amb un 100% de similitud. 

 
2.6.- CONCLUSIONS 
 
 La utilització de les tècniques de DNA barcoding permet establir la identitat 

taxonòmica de la pràctica totalitat dels peixos analitzats d’una manera ràpida i precisa.  

 

Els nostres resultats demostren que les espècies estudiades estan ben identificades i 

per tant no existeix frau comercial. 

 

La baixa variabilitat entre espècies a nivel del gen COI pot suposar un problema de 

cara a la seva identificació molecular. De fet, al nostre estudi la divergència entre 

Paracheirodon axelrodi i P. innesi és tan reduïda que els nostres resultats només permeten 

confirmar que es tracta d’un taxó filogenèticament molt proper als membres del gènere 

Paracheirodon. Un altre cas  al nostre estudi estaria representat pel Molly, pel qual vàrem 

obtenir pràcticament el mateix percentatge de similitud amb Poecilia orri i Poecilia 

mexicana, tant a les bases de dades del BOLD com al BLAST.  

 

 A pesar que el nombre de mostres de consum humà incloses en el nostre estudi és 

reduït, els nostres resultats semblen indicar que els processos de degradació associats al 

maneig i preservació de les captures de peixos podrien interferir negativament amb 

l’aplicació de tècniques genètiques moleculars com el DNA barcoding.  
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