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1. Introducció 

   

1.1. Riboswitch 

 Estudis recents  han demostrat que l'ARN missatger de diverses cèl·lules procariotes (Gram+  

i Gram-), eucariotes i algunes plantes contenen dominis complexos, coneguts com riboswitches. 

Aquests fragments de l’ARN es presenten a la zona no codificant de la cadena de polinucleòtids, a 

l'extrem 5' (5'-UTR). Els riboswitches tenen la capacitat de reconèixer de forma selectiva un lligand 

formant un enllaç al·lostèric, el qual modularà l'expressió del gen situat a l'extrem 3' a partir del 

riboswitch. És un fet remarcable que no hi intervé cap receptor proteic intermediari a la unió del 

metabòlit i el lligand.1 

 Els riboswitches presenten dos dominis: 

a) Un domini que interacciona amb un metabòlit amb alta especificitat; és a dir, actua 

com un aptàmer natural. L'ARN sols utilitza quatre nucleòtids diferents per formar la 

seva seqüència, per tant, aquesta elevada selectivitat pel metabòlit també estarà 

assistida per l'estructura secundària de l’aptàmer. 

 

b) L'altre domini és una plataforma d'expressió situada pròxima a l’aptàmer, la qual 

produeix canvis al·lostèrics a l'estructura de l’ARN amb la formació del complex 

aptàmer-metabòlit. Aquest canvi al·lostèric ens proporciona un control sobre 

l'expressió del gen o l'operó adjacent a l'aptàmer.2,3 

 

Il·lustració 1. L'estructura típica d'un ARN missatger bacterià amb riboswitch que regula l'expressió 

genètica.4
 

 Els riboswitches poden modular l'expressió dels gens controlant l'eficiència de la iniciació de 

la  traducció, la transcripció, l'elongació de mARN i l'estabilitat i plegament dels ARNm transcrits. La 

plataforma d'expressió realitza el canvi conformacional en resposta a la unió del domini aptàmer 

amb el metabòlit. En molts casos el canvi conformacional, es deu a la formació de aparellament de 

bases segons Watson-Crick aportant l'estructura alternativa.3 

                                                                 
1
A. Nahvi, N. Sudarsan, M.S. Ebert, X. Zou, K.L. Brown i R.R. Breaker. ChemBiol. 2002. 9 (9): 1043-1049. 

2
A. Nahvi, J.E. Barrick i R.R. Breaker. Nucleic Acids Research. 2004. Vol.32, No.1: 143-150. 

3
M. Mandal i R.R. Breaker. Nature, Mol. Cell. Biol. 2004. 5: 451-463. 

4
A.L. Edwards i R.T. Batey. Nature Education. 2010. 3 (9): 9. 
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Il·lustració 2. Mecanisme general de repressió de l'expressió gènica dels riboswitches. 

 L'estructura primària i secundària de l’aptàmer ens permet classificar els diferents tipus de 

riboswitch. L'aptàmer es conserva invariable en organismes divergents, indicant que al llarg de 

l'evolució ha persistit inalterat malgrat la competència amb factors proteics durant milers de milions 

d'anys. En canvi, la plataforma d'expressió varia considerablement entre diferents tipus de 

riboswitch, dintre un mateix grup de riboswitch i fins i tot quan utilitzen el mateix mecanisme de 

regulació gènica.5 

 

Taula 1. Classes riboswitch segons el metabòlit.6 

Riboswitch Metabòlit (lligand) Descripció 

FMN Flavin mononucleòtid (FMN) 
A.S. Mironov, I. Gusarov, R. Rafikov 

et al. Cell. 2002. 111: 747-756 

THI box Tiamina pirofosfat (TPP) 
A.S. Mironov, I. Gusarov, R. Rafikov 

et al. Cell. 2002. 111: 747-756. 

B12 Adenosilcobalamina (AdoCbl) 
A. Navhi, N. Sudarsan, M.S. Evertet 
al.ChemBiol. 2002. 9: 1043-1049. 

S box (SAM-I) S-adenosilmetionina (SAM) 

V. Epsthein, A.S. Mironov i E. 
Nudler. Proc. Natl. Acad. Sci. 2003. 

100: 5052-5056. 

B.A.M. Mc Daniel, F.J. Grundy, I. 
Artsimovitch et al. Proc. Natl. Acad. 

Sci. 2003. 100: 3083-3088. 

W.C. Winkler, A. Nahvi,N. Sudarsan 
et al. Nat. Struct. Biol. 2003. 10: 

701-707. 

SAM-II S-adenosilmetionina (SAM) 
K.A. Corbino, J.E. J. Lim et al. 
Genome Biol. 2005. 6: R70. 

SMK box (SAM-III) S-adenosilmetionina (SAM) 
R.T. Fuchs, F.J. Grundy i T.M. 

Henkin. Nat. Struct. Mol. Biol. 
2006. 13: 226-233. 

                                                                 
5
B.J. Tucker i R.R. Breaker. Curr. Opin. Struct. Biol. 2005. 15 (3): 342-348. 

6
T.M. Henkin. Genes Dev. 2008. 22: 3383-3390. 
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SAH S-adenosilhomocisteina (SAH) 
E.G.  Wang, E.R. Lee, D.R. Morales 
et al. Mol. Cel. 2008. 29: 691-702. 

L box Lisina 

F.J. Gruny, S.C. Lehman i T.M. 
Henkin. Proc. Natl. Acad. Sci. 2003. 

100: 12057-12062 

N. Sudarsan, J.K. Wickiser, S. 
Nakamura et al. Genes&Dev. 2003. 

17: 2688-2697. 

Glicina Glicina 
M. Mandal i R.R. Breaker Nat. 

struct. Mol. Biol. 2004. 11: 29-35. 

Purina Guanina/Adenina 
M. Mandal, B. Boese, J.E. Winkler 

et al. Cell. 2003. 113: 577-586. 

dG Desoxiguanosina 
J.N. Kim, A. Roth i R.R. Breaker. 
Proc. Natl. Acad. Sci. 2007.104: 

16092-16097. 

di-GMPcíclic di-GMP cíclic 
N. Sudarsan, E.R. Lee, Z. Weinberg 
et al. Science. 2008. 321: 411-413. 

glmS Glucosamina-6-fosfat 
W.C. Winkler, A. Nahvi, A. Roth et 

al. Nature. 2004. 428: 281-286. 

preQ1 7-aminoetil-7-desazaguanina 
A. Roth, W.C. Winkler, E.E. Regulski 
et al. Nat. Struct. Mol. Biol. 2007. 

14: 308-317. 

Mg magnesi 
M.H. Cromie, Y. Shi, T. Latifi et al. 

Cell. 2007. 125: 71-84. 

THF Tetrahidrofolat (THF) 
T.D. Ames, D.A. Rodionov, Z. 

Weinberg et al. Chem. Biol. 2010. 
17 (7):681-685. 

MoCo Cofactor molibdè  
E.E. Regulski, R.H. Moy, Z. 

Weinberg et al. Mol. Microbiol. 
2008. 68 (4): 918-932. 

glnA glutamina 
T.D. Ames i R.R. Breaker. RNA 

Biology. 2011. 8 (1): 82-89. 

 Els gens controlats pels riboswitches generalment codifiquen proteïnes involucrades en la 

biosíntesi o transport del metabòlit que s'hi uneix. Per tant, els riboswitches són una forma 

d'inhibició tipus feedback. Quan el metabòlit s'uneix a l’aptàmer decreix l'expressió del gen que 

produeix o transporta el mateix metabòlit.5 

 Generalment la repressió dels gens és a causa de dos mecanismes. El primer es produeix  al 

controlar la transcripció. En aquest cas, l'estructura del riboswitch en absència de metabòlit 

presenta seqüència o estructura anti-acabament. En canvi, en unir-se al metabòlit es produeix un 

canvi a l'estructura secundària que funcionarà com a acabament de la transcripció, per tant impedint 
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la transformació completa de l’ADN a ARN. El segon mecanisme, controla la iniciació de la traducció. 

El preàmbul de la traducció és la unió del ribosoma a la plataforma d’expressió, en la  seqüència de 

Shine-Dalgarno (o RBS). Quan l'aptàmer s'uneix al metabòlit el plegament deixa inaccessible la 

seqüència necessària per a la unió al ribosoma, impedint la síntesi de les proteïnes.7 

 

 

 

Il·lustració 3. Model estructural d'intercanvi del riboswitch per regular l'expressió genètica, els dos 

mecanismes més habituals. (A) Control en l'acabament de la transcripció. (B) Control en la iniciació de 

la traducció. M simbolitza el metabòlit que ens conduirà al canvi estructural en enllaçar-se a 

l'aptàmer. Els nombres 1, 2, 3 i 4 representen diferents seqüències de bases.8
 

   

1.2. Coenzim B12 

 El coenzim B12 és un element essencial pel metabolisme de microorganismes i animals. Els 

microorganismes són l'única font natural dels derivats B12. En canvi, els animals han d'adquirir els 

derivats B12, que posteriorment transformaran pel funcionament de diversos enzims, que 

desenvolupen la catàlisi de transmetilacions, transferència de grups metils (metionina sintetasa) o 

reaccions de reordenament.9,10 

 Els derivats B12 són composts organometàl·lics, els més comuns són: adenosilcobalamina 

(AdoCbl, coenzim B12), metilcobalamina (MeCbl), cianocobalamina (CNCbl, vitamina B12) i 

aquocobalamina (AqCbl). L'estructura dels derivats B12 està composta per un ió de cobalt amb un 

macrocicle (corrina), el conjunt també anomenat cobalamina. Aquestes estructures estan formades 

per un ió metàl·lic de cobalt que presenta l'estat d'oxidació (III) i coordinat amb quatre nitrògens de 

grups pirroles units entre ells formant un macrocicle, anomenat corrina. Les pirroles del macrocicle 

                                                                 
7
W.C. Winkler i R.R. Breaker. Chem. Bio. Chem. 2003. 4: 1024-1032. 

8
W.C. Winkler i R.R. Breaker. Annu. Rev. Microbiol. 2005. 59: 487-517. 

9
J.H. Martens, H. Barg, M.J. Warren i D. Jahn. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2002. 58: 275-285. 

10
K. Gruber,B. Puffer i B. Kräutler. Chem. Soc. Rev. 2011.40: 4346-4363. 
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es troben situades al pla equatorial, deixant lliure dues posicions axials per completar l'índex de 

coordinació favorable del Co(III) (IC=6, geometria octaèdrica). Les posicions axials, generalment, són 

ocupades per un nitrogen del dimetilbenzimidazole (DMB) provinent d'una cadena lateral d'un 

pirrole i l'altra posició és ocupada per diferents lligands, formant els diferents derivats de B12.
10 

 

Il·lustració 4. Estructura de l’anell de corrina i estructures de les diferents cobalamines. (1) 

L'estructura de l’anell de corrina, s'identifiquen els anells pirroles (A-D) i les cadenes dels anells (a-g). 

(2), (3) i (4) són vitamina B12 (cianocobalamina), metilcobalamina i coenzim B12 (adenosilcobalamina) 

respectivament.10
 

 Els  compost corrinoides presenten una estructura, base-on, en la qual el residu DMB es 

coordina a la cara α del enllaç corrina-Co. Però també es pot trobar en una altra forma, base-off,  on 

la base no es troba coordinada amb l’ió de cobalt. En dissolució aquosa neutre la tendència és la 

forma base-on, però quan la base (DMB) està protonada s'indueix la descoordinació d'aquesta, 

afavorint així la forma base-off. El lligand en axial a la cara β tindrà influencia en el pKa de la base 

(AdoCbl=3,7 i MeCbl=2,9), amb  caràcter reversible.10 

 

Il·lustració 5. Equilibris dels derivats B12  en medi aquós.10
 

 Totes les proteïnes de transport dels derivats B12 en mamífers s'uneixen i reconeixen la forma 

base-on de les cobalamines. Però, en canvi, alguns enzim com la metiltransferasa s'uneixen al 
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cofactors B12 en la forma base-off. Aquest fet s'explica per l’increment de superfície molecular i la 

menor restricció geomètrica en la forma base-off.  

1.3. La proteïna btuB 

 Hi ha diversos bacteris que no  tenen la capacitat de sintetitzar completament els derivats B12 

de novo, sinó que requereixen cobinamida11 i cobalamines per convertir-les en els cofactors MeCbl i 

coenzim B12. Els bacteris Gram negatiu presenten una membrana externa impermeable per 

molècules amb pesos moleculars superiors als 600 Da,12 per tant el transport dels corrinoides depèn 

del "B-twelve-uptake"13 (btu). El btu està compost per dos transportadors diferents: un encarregat 

del transport a traves de la membrana externa, transportador btuB, i l'altre transportador controla el 

trànsit de la membrana interna requerint aport energètic, transportador btuC2D2F.10 

 

Il·lustració 6. Sistema B-twelve-uptake complet, sistema de captació dels precursos necessaris per els 

bacteris Gram-(-) per transformar-les en els derivats B12.
10 

 La btuB és una proteïna transmembrana en forma de barril β, pertany a la classe de proteïnes 

de transport actiu, associada al TonB. Aquests  transportadors són dependents de la TonB, estan 

basats en 22 cadenes antiparal·leles format el barril β asimètric. Aquestes proteïnes s'uneixen als 

                                                                 
11

 Cobinamida: pertany a la família dels corrinoides, però la cadena f del anell no té el grup fosfat amb el residu 

DMB sinó un grup hidroxil. És un precursor dels derivats cobalamines . Il·lustració 4. 
12

Da: unitat de massa atòmica i molecular. Unitat no internacional. (Equivalència: 1 Da=1,66·10
-27 

Kg). 
13

B-twelve-uptake: traducció captador de B-dotze.  



Memòria del Treball de Fi de Grau | 1. Introducció 8 

 

precursors dels derivats B12 transportant-los de l’exterior a l’espai periplàsmic. L'energia per a 

realitzar aquest transport es deu a la generació d'un potencial de protons de la membrana  interna 

per l'acoblament a la proteïna TonB.14 

 

 L’ARN missatger que controla l'expressió del gen del transportador de cobalamina (btuB), a E. 

Coli, fou el primer riboswitch validat en demostrar la interacció amb metabòlits cel·lulars en absència 

de proteïnes. Aquest riboswitch regula la biosíntesi de B12 a molts bacteris, i és un dels riboswitches 

més amplament distribuïts en biologia. El riboswitch btuB de E. Coli interacciona específicament amb 

el coenzim B12 i els derivats, alterant l'expressió del gen que conté en el sentit 3'. Això implica que 

l'estructura que indueix el canvi al·lostèric en l’ARN del btuB, és la part de la corrina i l'ió cobalt comú 

en tots els derivats B12. El riboswitch interacciona amb un seguit de diferents derivats B12 i amb 

corrinoides "incomplets" i en la forma base-off, fet coherent amb la tolerància estructural que 

presenta la E. Coli quan a l'absorció de B12. Els resultats indicaren que el riboswitch B12 del btuB 

proporciona dos tipus d'unió amb els corrinoides, un que s'uneix amb tots els derivats B12 i l'altre que 

reconeix els lligands apicals del coenzim B12 i incrementa l'afinitat d'interacció sense sofrir 

reorganitzacions estructurals significants.15, 16 

 

Il·lustració 7. Canvi conformacional del riboswitch btuB degut a la interacció amb derivats B12 pel 

bacteri  E. Coli.15 

 Dintre els riboswitches de cobalamina hi trobem dues classes (AdoCbl i AqCbl 17 ) 

diferenciades per les extensions al voltant d'un centre comú.  L'estructura secundària d'ambdós tipus 

contenen un creuer de quatre vies (P3-P6 hèlix) formant el centre del aptàmer responsable d'unir-se 

selectivament a la cobalamina. Un altre element important és el kissing-loop (KL)18 interacció entre 

els bucles L5 de l’aptàmer i L13 de la plataforma d'expressió. Els riboswitches de cobalamina als 

bacteris gram- regulen  el procés d'iniciació de la traducció, on típicament el bucle L13 conté el lloc o 

seqüència d'unió amb el ribosoma (RBS). Les diferents classes de riboswitches són modificacions en 

els bucles P3, P1 i P6, reflectits a  la Il·lustració 8. El canvi de reactivitat es localitza a tres regions: el 

creuament central (J6/3), els bucles L5 i L13, i la formació del KL entre els dos darrers.19 

                                                                 
14

J.F. Ellena, P. Lackowicz, H. Mongomery i D.S. Cafiso. Biophysical Journal. 2011. 100 (5): 1280-1287. 
15

S. Gallo, M. Oberhuber, R.K.O. Sigel i B. Kräutler. Chem. Bio. Chem. 2008. 9: 1408-1414.  
16

A.G. Vitreschak, D.A. Rodionov, A.A. Mironov i M.S. Gelfand. RNA. 2003. 9: 1084-1097. 
17

AqCbl: complex corrinoide, on el lligand de la cara β és el grup hidroxil. 
18

Kissing-loop: interacció entre dos bucles d'una cadena d'ARN per aparellament de bases (Watson-Crick). 
19

J.E. Johnson, F.E. Reyes, J.T. Polaski i R.T. Batey. Nature. 2012. 492: 133-137. 
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Il·lustració 8. Estructura secundària de la família del riboswitch cobalamina. Representat en blau i 

verd l'estructura comú als dos tipus de riboswitches. En vermell les modificacions perifèriques del 

tipus AqCbl. En negre les modificacions del tipus AdoCbl.19
 

 

1.4. Klebsiella pneumoniae 

 La Klebsiella pneumoniae és un bacteri Gram-negatiu que resideix típicament al tracte 

gastrointestinal o la nasofaringe dels éssers humans. És una causa important de malalties humanes, 

sobretot en individus immunocompromesos i pacients en cures de llarg termini en hospitals.20 

Principalment és un patogen oportunista, causant d'una varietat d'infeccions com: respiratòries 

(pneumònia), del tracte urinari, ferides, septicèmia i meningitis. 

 

Il·lustració 9. Imatge microscòpica de Klebsiella pneumoniae. [reproduïda de 

http://www.klebsiellapneumoniae.org (27 de juliol de 2014)] 

 L'arbre filogenètic dels diferents gens responsables del control dels elements B12, ens denota 

la poca divergència entre el gen btuB dels bacteris E. Coli i Klesbsiella pneumoniae. Per tant, 

l'estructura secundària del riboswitch B12 amb nombroses hèlix i seqüències conservades.16
 

                                                                 
20

W-C. Ko, D.L. Paterson, A.J. Sagnimeni, D.S. Hansen, A.V. Gottberg et al. EID Journal. 2002. 8 (2): 160-166. 

http://www.klebsiellapneumoniae.org/
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Il·lustració 10. Arbre filogenètic dels gens que regulen els elements B12. Remarcat amb color grana el 

gen d'estudi en aquest treball, el gen btuB de l'espècie Klebsiella pneumoniae (KP_BTUB).16 

 És un bacteri que causa preocupació ja que s'han observat casos clínics cada vegada més 

freqüents de K. pneumoniae resistents a múltiples antibiòtics, per l'adquisició dels plasmidis que 

codifiquen les beta-lactamases d'ampli espectre, és a dir resistents a les beta-lactamases. A més, 

també s'han trobat soques de K. pneumoniae resistents al carbapenems. La resistència a aquest dos 

grups de antibiòtics, el fa resistent a la gran majoria del antibiòtics disponible en l'actualitat. Per tant, 

les infeccions donen lloc a taxes molt elevades de morbiditat i mortalitat.21 

 

 

 

 

                                                                 
21

J.G. Johnson, R.R. Spurbeck, S.K. Sandhu i J.S. Matson. Genome Announc. 2014. 2 (4): e00668-14. 



Memòria del Treball de Fi de Grau | 1. Introducció 11 

 

1.5. Expectatives del camp 

 Una de les aplicacions dels riboswitches amb major potencial és el desenvolupament de 

fàrmacs, més concretament antibiòtics. Com ja hem mencionat anteriorment, els metabòlits que 

s'uneixen al riboswitch controlen l’expressió de gens implicats en la síntesi de proteïnes rellevants 

per al metabolisme. Segons la distribució del riboswitch, l’antibiòtic podria ser d'ampli espectre o 

específic.22 Recentment s'han descobert mecanismes d'acció abans desconeguts d'antibiòtics, en els 

quals la diana biològica són els riboswitches.23 

 Els gens implicats en el metabolisme i transport de la tiamina estan regulats, en nombrosos 

bacteris, pel riboswitch que s'uneix al coenzim tiamina pirofosfat (TPP). El riboswitch TPP va ser un 

dels primers elements ARN missatger regulatori descoberts. Es va demostrar que la piritiamina, 

anàleg de la tiamina, després de sofrir una fosforilació s'uneix al riboswitch TPP en bacteris i fongs 

desenvolupant l'acció antimicrobiana. Demostrant així la utilitat dels riboswitches com a dianes de 

fàrmacs antimicrobians i explicant el mecanisme desconegut de la tiamina.24 

 A causa del control que exerceixen el riboswitch sobre l'expressió de gens en resposta a la 

unió de petits metabòlits, és poden crear riboswitches sintètics dissenyats per reprimir o activar 

l'expressió d'un gen específic en funció d'un metabòlit concret. Aquesta característica els permet 

actuar com a modulador de diferents parts de l’organisme en resposta a un gran varietat de senyals 

químiques (metabòlits o lligands). Es preveu que seran eines molt útils en el camp de la bioquímica, 

per la facilitat de síntesis i el gran poder de selecció que poden aportar.25 

 

 

                                                                 
22

R.R. Breaker. Futur Microbiol. 2009. 4 (7): 771-773. 
23

K.F. Blount i R.R. Breaker Nat. Biotechnol. 2006. 24: 1558-1564. 
24

N. Sudarsan, S.C. Chalamish, S. Nakamura, G.M. Emilsson i R.R. Breaker. ChemBiol. 2005. 12: 1325-1335. 
25

S. Topp i J.p. Gallivan. ACS Chem. Biol. 2010. 5 (1):139-148. 
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2. Objectiu 

 

1. Continuar amb l'estudi del riboswitch B12 de la Klebsiella pneumoniae. 

 

1.1. Realitzar una modificació de la seqüència del riboswitch de partida per mutació 

dirigida mitjançant la tècnica PCR. Per tal d'obtenir la seqüència de nucleòtids 

original del riboswitch B12, és a dir, obtenir la plataforma d'expressió en el seu estat 

natural. 

 

1.2. Realitzar la transcripció de l’ADN modificat per posteriors estudis de la interacció del 

riboswitch ARNm amb el lligand cobalamina. 
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3. Antecedents 

3.1. La PCR 

 La tècnica Polymerase Chain Reaction (PCR)26 fou dissenyada per Kary Mullis al 1985. Des de 

la seva aparició fins el 1989 va experimentar un gran creixement per la seva versatilitat i tècniques 

molt profitoses per diferents àrees d'investigació, en aquest mateix any l'ADN polimerasa fou 

anomenada "Molecule of the Year" per la revista Science.27 La tècnica és capaç d'amplificar un milió 

de vegades una cadena d’ADN, explotant la capacitat de la polimerasa per seqüència i sintetitza 

l’ADN. El procés s'inicia aplicant calor per desnaturalitzar la mostra d’ADN, separant les dues 

cadenes, així deixant dues cadenes simples d'ADN. A continuació s'incuba amb ADN polimerasa, els 

desoxiribonucleòtids trifosfats (dNTPs) i dos encebadors (primers), són oligonucleòtids  

complementaris a una fracció de l’ADN d'interès, on formaran un aparellament de bases. Els primers 

dirigeixen l’ADN polimerasa per iniciar la síntesi de la cadena complementaria a l’ADN diana. Aquest 

procés es repeteix en varis cicles on cada cicle duplica la quantitat d'ADN diana, per tant és una 

amplificació exponencial a partir d'una mostra ADN d'un gen. En cada cicle les cadenes de l’ADN 

dúplex es separen, afavorint la unió dels primers que s'aparellen amb les seves bases 

complementaries i proliferant la síntesi d'una cadena complementària per part de l’ADN 

polimerasa.28,29 

 

Il·lustració 11. Esquema funcionament de la PCR. (1) Desnaturalització es produeix la separació de les 

cadenes. (2) Aparellament del primers amb la seqüència complementària de la cadena. (3) Elongació, 

copia de l’ADN complementari. 

 Múltiples variacions i modificacions s'han introduït al mètode original de la PCR explicat 

anteriorment, per tal obtenir noves tècniques. Una de les primeres variacions fou substituir l'ADN 

polimerasa per la Taq polimerasa, aportant una major estabilitat front a temperatures elevades. Molt 

important pels avanços d'aquest mètode PCR el coneixement de seqüències que permeten el 

dissenys dels primers.27
 

                                                                 
26

PCR: reacció en cadena de la polimerasa. 
27

R.L. Guyeri D.E. Koshland. Science. 1989. 230: 1350-1546. 
28

D. Voet, J.G. Voet y C.W. Pratt. Fundamentos de bioquímica, Ed. Médica Panamericana. Segunda ed., 2007.  
29

J.R. Lynch i J.M. Brown. J. Med. Genet. 1990. 27: 2-7. 



Memòria del Treball de Fi de Grau | 3. Antecedents 14 

 

 Trobem una gran diversitat de polimerases utilitzades pel procés d'elongació en la PCR. Però 

algunes polimerases, com l'ADN polimerasa Taq, demostren activitat desoxiribonucleòtid terminal, 

generalment es limita a l'addició d'un nucleòtid, i depèn del nucleòtid present al extrem 3'. Però la 

polimerasa derivada de l’arque bacteri hipertermofílic Pyrococcusfuriosus (Pfu) no presenta l'activitat 

desoxiribonucleòtid terminal.30 L'enzim Pfu catalitza la reacció de polimerització dels nucleòtids en el 

dúplex de ADN en sentit 5'->3', però amés presenta activitat correctora exonucleasa 3'-5'. L'activitat 

correctora permet corregir errors en la incorporació dels nucleòtids. Altres estudis han demostrat 

una elevada eficàcia de la polimerasa Pfu, per la seva activitat exonucleasa 3'-5', en la realització de 

PCR d'alta fidelitat.31 

 Destacable la utilització de la PCR inversa com una tècnica de seqüenciació de l’ARN. Altres 

aplicacions de la PCR són el diagnòstic de malalties genètiques; l'amplificació del material genètic 

traça d'agents infecciosos en la sang, cèl·lules, aigua,... ;  diagnòstics de càncer i en tasques de 

recerca, entre moltes altres aplicacions.27 

 La PCR proporciona una tècnica per l'estudi genètic molecular per l'addició d'informació 

genètica o l'alteració del material genètic.27 La modificació genètica es pot realitzar de forma molt 

selectiva, aquesta tècnica de modificació s'anomena mutagènesi dirigida. És una tècnica 

desenvolupada per Michael Smith, imita el procés natural d'evolució i permet les prediccions sobre 

l'estructura i funció del nou ADN modificat en el laboratori. Per realitzar una mutagènesi dirigida per 

PCR es necessita que els primers o encebadors tinguin la seqüència idèntica a la porció del gen 

d'interès a excepció dels canvis que volem realitzar, s'utilitzaran com en la PCR original per iniciar la 

replicació. En aquest cas replicarà el ADN mutat.28 

 

Il·lustració 12. Esquema de la tècnica de mutagènesi dirigida. La cadena de color verd representa 

l’ADN diana de la mutació, la cadena de color blau representa l'ADN mutat on té inclòs l’encebador 

modificat.28 

                                                                 
30

G.L. Costa i M.P. Weiner. Nucleic Acids Res. 1994. 22 (12): 2423. 
31

J. Cline, J.C. Braman i H. Hogrefe. Nucleic Acids Res. 1996. 24 (18): 3546-3551. 



Memòria del Treball de Fi de Grau | 3. Antecedents 15 

 

3.2. La transcripció in vitro 

 La transcripció és la primera etapa de l'expressió gènica, l'enzim encarregat de realitzar-la és 

l’ARN polimerasa que depèn de l’ADN. L'enzim catalitza la polimerització en la síntesi de l’ARN 

missatger a partir dels precursors nucleòtids trifosfats (NTP) utilitzant una cadena d’ADN com a 

motlle. La polimerització de l’ADN i l'ARN són semblants però amb dos punts diferenciats. L’ARN 

polimerasa és capaç de sintetitzar l’ARN a partir dels nucleòtids trifosfats, en canvi, l’ADN polimerasa 

requereix un encebador per iniciar la síntesi d’ADN. L'altre punt diferenciador és el desplaçament 

que provoca l’ARN sintetitzat separant les dues cadenes que formen l'ADN. Aquesta separació de les 

cadenes es limita a una regió petita que envolta l'enzim i rep el nom de bombolla de transcripció.32 

 Una vegada que l'ARN polimerasa s'associa a l'ADN, s'inicia la transcripció amb la formació 

d'un oligonucleòtid abortiu d’uns 2-8 nucleòtids, inestable. Però quan l'ARN sintetitzat té una 

longitud de 9 bases, aconseguint una estabilitat entre oligonucleòtid i enzim, elimina el fragment 

inicial abortiu i procedeix al procés d'elongació de la cadena d'ARN fins que l'enzim arriba a la 

seqüència d’acabament, generalment una forquilla d'ARN seguit per diverses uridines consecutives. 

En aquest moment l'enzim pausa l'elongació fent decréixer l'estabilitat del complex ARN-polimerasa 

fins arribar a l'alliberament de l’ARN missatger sintetitzat. L'ARN polimerasa torna estar disponible 

per  a iniciar el procés.32 

 

Il·lustració 13. Etapes de la síntesi de l’ARN missatger, on es pot observar la bombolla de transcripció. 

(1) Iniciació de la transcripció,(2) elongació i (3) acabament de la transcripció.32 

 Els mètodes per realitzar transcripcions in vitro foren un gran avanç en la síntesi d'ARN, la 

transcripció es realitza mitjançant una polimerasa d'un bacteriòfag altament activa. Un cop 

optimitzades les condicions, s'inicia la transcripció obtenint rendiments de centenars o milers de 

mols d'ARN per un mol d'ADN. Trobem diferents ARN polimerases per sintetitzar cadenes de 3'-5', les 

més destacades són: T7, T3 i SP6. LaT7 ARN polimerasa presenta alguns avantatges front les altres 

polimerases com iniciar la transcripció a un únic lloc i acabar la transcripció de forma precisa. Estudis 

realitzats determinaren que la T7 ARN polimerasa és l'enzim que permet desenvolupar un mètode de 

síntesi d'ARN simple, oferint flexibilitat suficient en la seqüència de l’ARN com per poder sintetitzar 

quasi qualsevol ARN.33 

 La T7 ARN polimerasa bacteriòfag és un enzim de 99 kDA format per una cadena simple 

polipeptídica. És capaç de reconèixer una seqüència especifica de 17 nucleòtids de la doble cadena 

d'ADN, seqüència promotora (TAA TAC GAC TCAC TATA). Comença la transcripció de la cadena motlle 

d'ADN, formant la nova cadena ARN, a partir del nucleòtid que es troba a continuació de la caixa 

TATA (contingut en la seqüència promotora). És important que la regió promotora es trobi en forma 

                                                                 
32

K. Severinov. Proc. Natl. Acad. Sci.  USA. 2001. 98 (1): 5-7. 
33

J.F. Milligan, D.R. Groebe, G.W. Witherell i O.C. Uhlenbeck. Nucleic Acids Res. 1987. 15 (21): 8783-8798. 
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de doble cadena per unir-se a la T7. La seqüència dels 6 nucleòtids que segueixen el promotor tenen 

un gran impacte en la iniciació i elongació de la transcripció, determinant el rendiment de l’ARN 

missatger. El millor nucleòtid per iniciar la transcripció es la guanosina, però també es dona la 

transcripció en qualsevol altre NTP. En la transcripció realitzada en el treball utilitzarem el protocol 

general especificat en aquest article, indicat per el professor Roland Sigel et al..34 

 

3.3. El gen btuB en la Klebsiella pneumoniae. 

 Cal destacar que l'estudi d'aquests gens del bacteri K. pneumoniae s'inicià en el grup 

d'investigació QUIMIBIO i es troba reflectit en el treball de final de grau de Lluís Guijarro i futur 

treball de final de màster de Joana Palou dirigits per Miquel Barceló. Els riboswitch d'aquest gen  

actuen pel mecanisme de regulació de la transcripció, es proposen dues estructures gen-off i gen-on. 

L'estructura gen-off es donarà en presencia dels derivats cobalamina interaccionant amb l'aptàmer i 

modificant l'estructura secundària de la plataforma d'expressió on la seqüència RBS (unió amb el 

ribosoma) està aparellant amb la regió anti-RBS impedint la unió amb el ribosoma. En absència de 

derivats cobalamina, trobem l'estructura gen-on on la seqüència RBS no es troba aparellada i, per 

tant, el ribosoma s'hi pot unir per realitzar la transcripció. La regió anti-RBS està aparellada amb la 

seqüència anti-anti-RBS. Es realitzaren estudis d'ITC35 que demostraren la interacció entre l’ARN 

missatger (riboswitch) i l'adenosilcobalamina (coenzim B12). 

 Aquests estudis es realitzaren amb una mutació d'ADN del gen remarcada en coloració verda 

en la seqüència, per poder obtenir dues longituds distintes d'ARN missatger tallant amb diferents 

enzims de restricció. Seqüència de l’ADN del gen btuB de la Klebsiella pneumoniae de partida (5'->3'): 

TAA TAC GAC TCAC TATA36 GGGA CCGG TCCT GTGA GTTA AAAG GGAA CCCA GTGG AAAT CTGG GGCT 

GACG CGCA GCGG TAAG GAAG GTGA GAAA TGAG CGCA CTCG GTGC AGAC ACTG CGGC TAGC CGTG 

GGAA GTCA TTAT TTCT TGAA ACAG CCTC CAAG CCCG AAGA CCTG CCGG AATC CGTC GCAC TGGG 

TTTT ATCG TCGC GAGC AACT GATA AAAC CTGC GGCA AG37CT TTTT CTGT TTCG GATG CTTT TACT 

CGA38G 

 Però aquesta modificació es produeix a la seqüència de la plataforma d'expressió del 

riboswitch, per tant, ens podria interferir a l'estructura secundària d’ambdós estats. Per realitzar els 

experiments de forma més correcta s'hauria d'eliminar la modificació introduïda. En el present 

treball ens hem centrat en l’eliminació d'aquesta mutació mitjançant una mutagènesi dirigida per 

PCR per tal de tornar a obtenir la seqüència original de l’ADN, per poder realitzar posteriors estudis 

de la conformació del riboswitch en presència i absència de derivats B12. Obtindrem resultats més 

ajustats a la realitat ja que la seqüència en la plataforma d'expressió no tindrà cap modificació, 

encarregada del canvi conformacional. 

                                                                 
34

S. Gallo, M. Furleri, R.O. Sigel. CHIMIA. 2005. 59 (11): 812-816. 
35

ITC: anàlisi calorimètric isoterm, utilitzada per obtenir paràmetres termodinàmics d'una interacció en 
dissolució.  
36

Seqüència promotora, reconeguda per la T7 ARN polimerasa per inicial la transcripció. 
37

Seqüència a modificar. 
38

Seqüència de tall amb l'enzim de restricció XhoI. 
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4. Materials i mètodes 

4.1. Reactius i materials. 

 Els reactius foren obtinguts de les cases comercials: Merck, Panreac, Sigma-Aldrich, 

AppliChem, Across, Probus  i Scharlab. Es prepararen les corresponents dissolucions estoc per 

després ser esterilitzades (autoclau) i/o esterifiltrades pel seu posterior ús. L’aigua utilitzada sempre 

fou aigua qualitat MiliQ amb els tractaments al autoclau i esterifiltrats abans del seu ús. Utilització de 

la informació genòmica (DNA) de la bacteri Klebsiella pneumoniae, però per a realitzar producció de 

l'ARN s'utilitzà la bactèria E. Coli. Els bacteris E. Coli són químicament competents, foren preparades 

pel mateix grup d'investigació a partir d'un vial de E. Coli XL1-blue donat pel grup del professor Pablo 

V. Escribá, de la Universitat de les Illes Balears. L’enzim T7 ARN polimerasa també fou produïda en el 

mateix grup, a partir del plasmidi donat pel professor Roland K.O. Sigel, de la Universitat de Zurich. 

Finalment, els enzims de restricció usats per linealitzar els plasmidi d'ADN foren obtinguts de 

Fermentas GmbH. 

 Tot el material d'un sol ús (vials Eppendorf, tubs Falcon per centrifugar, pipetes, etc) es 

trobava esterilitzats i lliure de ARNsas i ADNsas. El material de vidre i el reutilitzable fou prèviament 

portat a l’autoclau (30 minuts a 121 0C).  

 Per a realitzar la purificació del DNA s'utilitzaren E.Z.N.A. Plasmid Maxi kits, Mini kits i 

Miniprep de la marca omega Bio-tek. 

 

4.2. Instrumentació. 

 Totes les concentracions  foren calculades mitjançant espectroscòpia UV-visible. Per l'ADN, 

s'utilitzà un espectrofotòmetre Nanodrop 2000 (Thermo Scientific), mesurant a partir d'una gota de 

2μl sense dilució. En canvi, per l’ARN, s'utilitzà l’espectrofotòmetre Ultrospec 7000 UV, realitzant les 

dilucions adequades per a cada cas i mitjançant una cubeta de quars de 100 μl de 1 cm de pas òptic 

(Hellma Analytics). Els coeficients d'extinció molar per l'ARN foren calculats en base als coeficients de 

cada base que el composa [Bases: A (15.4 mM-1cm-1), C (7.4 mM-1cm-1), G (11.8 mM-1cm-1) i U (9.9 

mM-1cm-1)]. 

 El cultiu de cèl·lules es realitzà al laboratori de microbiologia del SCT/IUNICS. Les incubacions 

in vitro i digestió del plasmidi es realitzà mitjançant un termoagitador Eppendorf Thermomixer 

Confort. La PCR es realitzà amb el GeneAmp PCR System 2400 de la casa Perkin Elmer del 

SCT/IUNICS. 

 La seqüència del plasmidi obtingut fou confirmada per seqüenciació d’una sola cadena 

(cadena reversa, 3’) per l'empresa Secugen, Sequencing and Molecular Diagnostics (Madrid), 

utilitzant com a primer CTA GTT ATT GCT CAG CGG (5'-3'). 

 Els gels de control per la digestió del plasmidi es realitzaren en agarosa al 1% en tampó TAE, 

aplicant un potencia de 40 V durant 10 minuts i posteriorment a 80 V durant 2 hores; realitzant el 
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revelat impregnant el gel amb bromur d'etidi39 dissolt en tampó TAE. Les imatges dels gels d'agarosa 

foren obtingudes amb l'aparell miniBIS Pro de DNR Bio-imaging systems. 

 

4.3. Procediment 

 

4.3.1. Producció i obtenció del plasmidi 

 Es prepararen 2000 ml de medi de cultiu LB amb ampicil·lina. Aquests foren inoculats amb 

estoc de E. Coli en la proporció de 100 μl per cada 200 ml de medi LB i ampicil·lina. Aquestes 

dissolucions es deixaren incubar a 37 0C i 180 rpm durant 24 hores. 

 Una vegada finalitzada la incubació, es procedeix a la decantació de les cèl·lules per 

centrifugació durant 10 minuts a 20 0C i 3900 rpm. A continuació, es va realitzar la purificació del 

plasmidi mitjançant el E.Z.N.A. Plasmid Maxi kit seguint el protocol establert en el kit. El plasmidi 

purificat es precipitat usant una dissolució 1/10 (v/v) de NaCl 5M i isopropanol, i resuspès amb 1,2 ml 

de tampó. La concentració final obtinguda fou de 172 μg/ml. Aquesta dissolució del plasmidi es 

conserva a -20 0C.  

 

4.3.2. Optimització de les condicions per a realitzar la mutació amb la PCR. 

 Realitzarem la tècnica PCR (polymerase chain reaction) variant dos paràmetres per tal 

d'obtenir les condicions òptimes per a la realització d'aquesta tècnica. Els dos paràmetres que 

modularem foren: la concentració de sulfat de magnesi i el tant per cent de dimetil sulfòxid (DMSO). 

 En la realització d'aquest procés es realitzaren 12 dissolucions dins Eppendorf. En tot els  
Eppendorfs s'introduïren: 1 μl de plasmidi (300 ng/μl), 1,25 μl de Primer 1 (10 pmol/μl), 1,25 μl de 
Primer 2 (10 pmol/μl),  2 μl una barreja de  desoxiribonucleòtids trifosfats (10 mM cada un) i 5 μl 
Buffer. A la Taula 2 s'indiquen la resta de reactius i volums addicionats a cada una de les dissolucions, 
amb volum final de 50 μL. La PCR es realitzà amb l'ADN polimerasa Pfu a una concentració final de 3 
U/μl, 18 cicles i dos encebadors (primers): 

 Primer 1: 5'-GAT AAA ACC TGC GGC ATC CTT TTT CTG TTT CGG-3' 

 Primer 2 (revers): 5'-CCG AAA CAG AAA AAG GAT GCC GCA GGT TTT ATC-3' 

 

Les bases que apareixen en coloració verda seran les responsables d'introduir la mutació a 

l’ADN bacterià. 

 

 

                                                                 
39

Bromur d'etidi: compost que aporta fluorescència al ADN per intercalació. 
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Taula 2. Volums addicionats a les 12 dissolucions de la PCR. 

Variacions 
1 

Blanc 
2 

normal 

3 
1 mM 
MgSO4 

4 
5 mM 
MgSO4 

5 
10 mM 
MgSO4 

6 
1% 

DMSO 

Polimerasa Pfu (μL) - 1 1 1 1 1 

H2O (μL) 39.5 38.5 36.5 28.5 18.5 38 

MgSO4 (μL) - - 2 10 20 - 

DMSO (μL) - - - - - 0.5 

 

Variacions  
7 

5% 
DMSO 

8 
10% 

DMSO 

9 
1mM 

MgSO4 i 
1% DMSO 

10 
1mM 

MgSO4 i 
1% DMSO 

11 
1mM 

MgSO4 i 
1% DMSO 

12 
1mM MgSO4 

i 
1% DMSO 

Polimerasa Pfu (μL)  1 1 1 1 1 1 

H2O (μL)  36 33.5 36 28 34 26 

MgSO4 (μL)  - - 2 10 2 10 

DMSO (μL)  2.5 5 0.5 0.5 2.5 2.5 

 

 

Il·lustració 14. Temperatures i temps per realitzar la PCR. 

 Per tal de comprovar si la PCR s'havia realitzat satisfactòriament es va dur a terme una 

electroforesi de les diferents dissolucions. Es realitzà en dos gels d'agarosa 1% en tampó TAE, dins 

cada canal del gel introduïm 6 μl de la dissolució i 1 μl de colorant LD 6X. L'electroforesi es realitzà 

durant 2 hores a 80 V. 

 Un cop finalitzà l'electroforesi, es tenyiren els gels amb bromur d'etidi i mitjançant l'aparell 

miniBIS PRO s'identificà la banda d'ADN.  
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4.3.3. Transformació i cultiu  de les mostres  3, 4 i 10 de la PCR en bacteris E. Coli 

 Abans de la transformació del plasmidi sintetitzat, es necessari eliminar la plantilla original 

(plasmidi sense mutar) introduïda a la reacció, pel que les mostres de PCR 3, 4 i 10 es van incubar 

amb 4 μl de DpnI40 i mantenir-los a 37 0C durant 1 hora. Un cop finalitzà sols quedaren disponibles els 

plasmidis mutats i les plantilles originals (dam metilades)  foren eliminades per l'acció de l'enzim 

DpnI. Per realitzà la transformació, s'addicionà  una alíquota de 2 μl de cada PCR a un vial amb 100 μl 

de bacteris E. Coli químicament competents, XL1-blue, es va deixar reposar en gel 10 minuts i 

després s'introduïren els vial al thermomixer a 37 0C durant 3 minuts, seguit de 3 minuts dins gel (xoc 

tèrmic). 

 A continuació, es realitzà la incubació de les tres mostres en 500 ml de medi de cultiu LB 

sense ampicil·lina a 37 0C i 400 rpm durant 30 minuts. Posteriorment, es va centrifugar a 800 rpm i 

temperatura ambient durant 2 minuts, eliminant el sobrenedant  fins arribar a un volum final  de 50-

100 μl. Es va inocular el volum final de cada mostra sobre plaques de petri LB-agar, esteses 

uniformement sobre la superfície.  Per finalitzar el cultiu es va mantenir a  37 0C tota la nit. 

 Després de la incubació es varen observar: dues colònies a la mostra 4, una colònia a la 

mostra 3 i la mostra 10 no presentava colònies. Es recollí una colònia de cada mostra (3 i 4) i es va 

introduir en 8 ml de cultiu LB amb ampicil·lina. S'incubaren a 37 0C i 185 rpm durant 6 hores. Passat 

el temps d'incubació: 

 A- 200 μl de cada mostra es va transferir a matràs amb 600 mL de medi de cultiu LB per 

incubar a 37 0C i 185 rpm durant 24 hores. Passat el període d'incubació, es procedeix a la decantació 

de les cèl·lules per centrifugació durant 10 minuts a 20 0C i 3900 rpm. A continuació, es va realitzar la 

purificació del plasmidi mitjançant el E.Z.N.A. Plasmid Maxi kit seguint el protocol establert en el kit. 

Obtinguen concentracions de: 552,7 ng/μl la mostra 3 i 539 ng/μl la mostra 4. 

 B- 4,5 ml de cada mostra es va tractar amb el kit miniprep per tal d'extreure el plasmidi 

purificat. El plasmidi purificat tingué unes concentracions: 69,7ng/μl la mostra 3 i 62,1ng/μl la mostra 

4. 

 

4.3.4. Comprovació de la mutació i seqüenciació  del ADN 

  Es va realitzar una incubació amb 16,75 μl del plasmidi purificat de la mostra 3 (B) amb 1,9 μl 

de tampó vermell i 0,25 μl d'enzim de restricció HindIII41 i un altre vial amb 16,75 μl del plasmidi 

purificat de la mostra 3 (B) amb 1,9 μl de tampó vermell i 0,25 μl d'enzim de restricció XhoI42 a 37 0C i 

300 rpm durant 12 hores. Si la mutació ha tingut lloc l’enzim de restricció HindIII no és capaç de 

digerir el plasmidi. Per tal de comprovar-ho, es va realitzar una electroforesi amb una escala patró de 
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DpnI: enzim que realitza talls en una seqüència especifica de bases del ADN (Taula 3). Aquest enzim sols 

s'ancora a  llocs dam metilats, més específicament adenometilats. 
41

HindIII: enzim de restricció, talla en una seqüència especifica de bases del ADN (Taula 3). 
42

XhoI: enzim de restricció, talla en una seqüència especifica de bases del ADN (Taula 3). 
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pesos moleculars (ladder) i control plasmidi sense tallar a  80 V durant 2 hores. Posteriorment el gel 

es va tenyir amb bromur d'etidi. Per confirmar la mutació s'enviaren les mostres 3 i 4 per obtenir la 

seva seqüència. 

 

4.3.5. Transcripció in vitro de l’ADN mutat 

 Per a realitzar la transcripció seguirem el protocol descrit anteriorment.34 Primer  es realitzà 

el tall del plasmidi amb l'enzim de restricció XhoI, introduint 100 μg de plasmidi, 40 μl de tampó, 20 

μl de XhoI i 270 μl d'aigua dins cada vial, en un total de 5 vials (400 μl). Es varen introduir els 5 vials al 

thermomixer durant 3 hores a 37 oC i 400 rpm. Seguit per un xoc tèrmic a 80 oC durant 20 minuts i 

conservarem els vials a -20oC. 

 Un cop tallat el plasmidi es va realitzar la transcripció, realitzant una dissolució de 25 ml amb 

2 ml del plasmidi tallat, 750 μl MgCl2 1M, 2,5 ml TXN 10X, 25 μl triton X-100 al 10%, CTP 577 μl, UTP 

577,25 μl , ATP 646 μl , CTP 598 μl i 16,577 ml d’aigua. Posteriorment es va aliquotar 1 ml en 24 vials 

addicionant finalment 30 μl de polimerasa T7. La transcripció s'inicia al introduir la polimerasa T7 

però per afavorir el procés s'incuben els 24 vials a 37 oC i 300 rpm durant 5 hores.  

 Quan finalitzà la incubació es va centrifugar els vials durant 2 minuts a 6000 rpm i 4 oC, per tal 

d'eliminar els restes fosfats que precipiten amb el magnesi, indicant així que es va produir la 

transcripció del plasmidi. Obtenint l’ARN missatger amb una seqüència primària mutada de l'ADN de 

partida. Es va conservar a -20 oC per la realització d'estudis de la conformació en els dos estat gen-on 

i gen-off en el mateix grup d'investigació. 

 

 

4.4. Formulació dels medis de cultiu i tampons 

 Medi de cultiu LB: 25 g/l LysogenyBroth, 100 μg/ml ampicil·lina.   

 Placa petri LB-agar: 25 g/l Lysogenybroth, 15 g/l agar i 100 μg/ml ampicil·lina. 

 Tampó TXN 10X43: 0,89 M àcid bòric, 0,89 M tris base, 0,02 M AEDT-Na2, a un pH= 8,3. 

 Tampó TAE 50X: 2 M Tris-acetat (2 M tris base, 1 M àcid acètic), 50 mM EDTA, pH=8,3. 

  

  

 

                                                                 
43

El tampó es prepara (10X) 10 vegades més concentrat que la concentració d'us, per tant són afegits en la 
quantitat suficient per resulta una concentració 1 X. 
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5. Resultats i discussió 

 

5.1. Gel PCR mutagènesi dirigida 

 Es realitzaren dos gels d'agarosa amb una alíquota de cada un dels vials després de realitzar 

la mutagènesi  dirigida per tal d'observar quines eren les millors condicions per realitzar la PCR, de 

forma que aquells canals que presentin major intensitat de fluorescència en el pes molecular del 

plasmidi que desitgem, seran els vial que contenien el millor medi per realitzar la PCR. Un cop 

analitzats aquests dos gels arribarem a la conclusió de que els millors vials eren el 3, 4 i 10. Medis 

dels vials en les millors condicions: 

 Vial 3: 1 mM MgSO4. 

 Vial 4: 5 mM MgSO4. 

 Vial 10: 1 mM MgSO4 i 1 % DMSO. 

 

 

Il·lustració 15. Gels d'agarosa dels 12 vials després de la mutagènesi dirigida, realitzada per PCR. El 

canal remarcat amb la c conté el marcador de pes molecular usat com a control per identificar la 

regió on ha de sortir el nostre plasmidi. Els canals numerats del 1 al 12 són els vials amb les 

concentracions detallades a la Taula 2. 

 

 

 

 c  7   8 9  10  11  12 c 1 2 4 3 5 6 
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5.2. Seqüenciació del plasmidi 

 Els resultats obtinguts per seqüenciació s'analitzaren. S'observà que la mutació en la 

seqüència s'havia produït correctament, tenint en compte que la seqüenciació es duu a terme a la 

cadena reversa (3'<-5').  

 

Il·lustració 16. Seqüenciació de l’ADN mutat. Resultats obtinguts mitjançant la seqüenciació de la 

cadena complementaria (sentit 3' <-5') per Secugen (el resultat en sentit 5'->3'). En coloració vermella 

les bases que conformen la seqüència promotora, en coloració verda les dues bases objectiu del 

treball per realitzar la mutació i en coloració blava el codó d'acabament. 

 

La seqüència ordenada en el sentit 5'->3' i complementaria al de la seqüència, és: 

TAA TAC GAC TCAC TATA36 GGGA CCGG TCCT GTGA GTTA AAAG GGAA CCCA GTGG AAAT CTGG GGCT 

GACG CGCA GCGG TAAG GAAG GTGA GAAA TGAG CGCA CTCG GTGC AGAC ACTG CGGC TAGC CGTG 

GGAA GTCA TTAT TTCT TGAA ACAG CCTC CAAG CCCG AAGA CCTG CCGG AATC CGTC GCAC TGGG 

TTTT ATCG TCGC GAGC AACT GATA AAAC CTGC GGCA TC37CT TTTT CTGT TTCG GAT GCTT TTACT 

CGA38G 

 Podem observar que presenta el mateix patró de bases que el plasmidi de partida excepte 

per les dues bases (remarcades en verd), que es volien mutar, essent l'objectiu fonamental del 

treball. L'anàlisi d'aquest resultats ens porta a concloure que la mutagènesis dirigida ha tingut èxit. 

Per tant, podem realitzar la transcripció d'aquest ADN bacterià per posteriors estudis del riboswitch, 

en els quals la plataforma d'expressió tindrà la seqüència de bases de la mateixa forma que el 

riboswitch original del gen btuB de la K. pneumoniae. 

 



Memòria del Treball de Fi de Grau | 5. Resultats i discussió 24 

 

5.3. Digestió amb els enzims de restricció HindIII i XhoI 

 El gel d'agarosa confirmà que la digestió amb l'enzim de restricció HindIII no talla el plasmidi, 

ja que al produir-se la mutació s'elimina la seqüència de tall de la HindIII, però en canvi, el XhoI si que 

segueix tallant el plasmidi. L'enzim de restricció XhoI fou el escollit per linealitzar el plasmidi per 

realitzar la transcripció. En el gel d'agarosa usarem 4 canals: el primer alíquota de la digestió del 

plasmidi amb el HindIII, el segon alíquota de la digestió del plasmidi amb el XhoI, el tercer canal conté 

plasmidi tallat amb la XhoI i el quart canal conté un marcador de pes molecular. 

 

 

Il·lustració 17. Rellevat del gel d'agarosa per comprovar la mutació de l'ADN. Marcador: Gener Ruler 

1kb Plus DNA Ladder. El control (C) és plasmidi tallat amb XhoI. Els canals marcats com HindIII i XhoI 

contenen el plasmidi digerit amb l'enzim de restricció.  

 

Taula 3. Enzims de restricció utilitzats.44 

Enzim de restricció Especies Seqüència de tall 

HindIII Haemphilus influenzae 5'-A˘AGCTT 
3'-TTCGA˘A 

XhoI Xanthomonas holcicola 5'-C˘TCGAG 
3'-GAGCT˘C 

DpnI Diplococcus pneumoniae 5'-Gm*A˘TC 
3'-CT˘m*AG 

*m: sols reconeixen l'adenosina si es troba dam metilada, per tant la forma adenometilada. 
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https://www.neb.com/products/restriction-endonucleases. (5/07/2014) 

HindIII XhoI C Marcador 
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5.4. Transcripció 

 S’ha realitzat la transcripció del constructe amb èxit. Tot i que necessita esser optimitzat el 

procés de transcripció per obtenir-ne el major rendiment possible. Com ja hem comentat 

anteriorment, l'enzim utilitzat per tallar el plasmidi és el XhoI, el qual realitza el tall per la seqüència 

5'-TACTCGA˘G-3', per tant el darrer codó format de l'ARN serà el codó d'iniciació amb la seqüència 

CGA.  

 A continuació es mostra la possible estructura secundària de l'ARN del gen btuB de la K. 

pneumoniae en la forma apo, és a dir, sense presència del metabòlit. Per tant, la forma presentada 

seria la conformació gen-on la qual permet la síntesi de la proteïna.  

 L'ARN obtingut podrà ser utilitzat en posteriors estudis amb la presència del metabòlit per tal 

d'estudiar la conformació gen-off, amb la plataforma d'expressió sense mutacions respecte al gen 

original de la btuB de la K. pneumoniae. 

 

 

 

Il·lustració 18. Estructura primària i secundària del riboswitch B12 ARN missatger de la Klebsiella 

pneumoniae. Indicant les regions més destacables: codó d'iniciació, la regió RBS primer punt d'unió 

amb el ribosoma per iniciar la traducció, regió KL, la regió segrestador i antisegrestador molt 

importants en la repressió del gens.   
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6. Conclusió 

 La seqüenciació ha demostrat que la mutagènesi dirigida per la tècnica PCR es produí 

satisfactòriament. A més, també ho confirmarem realitzant un gel on l’enzim de restricció HindIII no 

talla el plasmidi ja que la mutació es realitza a la seqüència de tall d'aquest enzim, modificant-la i 

impedint que la HindIII pugui tallar l’ADN amb la mutació. 

 També es va realitzar una transcripció del plasmidi mutat, obtenint la seqüència original del 

gen btuB de la K. pneumoniae com ARN missatger, és a dir, el riboswitch on la plataforma d'expressió 

és la mateixa que la de la bactèria (sense mutacions) per poder realitzar futur estudis dins el grup 

d'investigació.  

 A nivell personal, l'assignatura de treball de final de grau, m’ha servit per experimentar en el 

món de la investigació en primera persona. El tema escollit també m’ha donat la possibilitat 

d'estudiar un àmbit més biològic dins l'àrea de química bioinorgànica, fet que m’ha aportat un 

aprenentatge de nova matèria. Els punts més destacables d'aquesta experiència han estat la recerca 

bibliogràfica, la metodologia de treball i la redacció del present treball.  

 Quant a la recerca bibliogràfica, primerament la vaig enforcar des d'un punt de vista general 

per tal d'aprendre els conceptes bàsics d'aquesta àrea, sobretot els de caire biològic. Després ja vaig 

enfocar la recerca als temes més concrets exposats en aquest treball. Les dues recerques han estat 

fonamentals per tal d'obtenir un nivell de coneixement que m’ha permès redactar el treball.  

 La metodologia de treball dins el grup d'investigació està molt allunyada de la utilitzada 

durant el grau, ja que el treballar amb material genètic comporta una forma de treballar que ha de 

ser molt estèril per evitar contaminacions. La part experimental d’aquest treball m’ha servit per 

emprar i conèixer  instrumentació nova. 

 Ja per concloure, la redacció del present treball, sens dubte, ha estat el punt més difícil 

d'aquesta assignatura a causa de la nul·la experiència personal en redacció de texts científics. La 

memòria d'aquest treball m’ha servit per aprendre les tècniques i estructures necessàries per a 

redactar de forma correcte i coherent el text científic així com a utilitzar adequadament les normes 

de citació de les fonts bibliogràfiques. 


