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Helicoverpa armigera és un lepidòpter que causa pèrdues importants en agricultura i horticultura.
Estudis en curs sobre la seva feromona sexual (compost atraient emès per les femelles) utilitzada
en monitoratge i control d’aquesta plaga ha revelat interessants diferències entre diferents
poblacions que poden respondre a pressions evolutives degudes al context ecològic.
La tècnica anomenada de DNA barcoding, o Barcode of Life, es basa en l’amplificació i
seqüenciació d’un o pocs gens per utilitzar com a referència (generalment el gen mitocondrial
COI) per identificar els individus amb una espècie determinada a partir d’una informació que s’ha
comparat amb un Codi de Barres degut a l’aspecte visual que ofereix en una de les representacions
gràfiques de la seqüència.
Actualment, la tècnica de barcoding s’ha estès i es disposa d’un gran nombre d’espècimens de
diferents poblacions seqüenciats de d’aquesta espècie, si bé a la península ibèrica no hi ha encara
cap anàlisi publicada.
A banda del gen més habitual en barcoding (Citocrom Oxidasa 1 – COI), molt útil en la
identificació genètica d’espècies, s’han descrit diversos gens que proporcionen una informació
més acurada en el cas d’algunes espècies properes o bé a nivell intra-específic.
Addicionalment, la seqüenciació de gens relacionats amb els receptors olfactius dels mascles pot
aportar informació molt més específica relacionada amb les diferències a nivell de percepció de
la barreja feromonal.
Per a elaborar tot aquest projecte és necessari fer una optimització de totes les tècniques, des de
l’extracció del material genètic fins al tractament de les dades seqüenciades, millorant els futurs
resultats per a cada gen.
El desenvolupament d’un arbre filogenètic a partir d’aquestes dades de Barcoding ens permetrà
obtenir una visualització de les diferències entre les diferents espècies en estudi.
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Helicoverpa armigera is a lepidoptera that causes important losses in agriculture and horticulture.
Underway studies about its sexual pheromone (attractant compound secreted by the females)
utilized in control and monitoring of this plague have revealed interesting differences among
different populations, possibly responding to evolutive pressures due to the ecologic context.
The DNA Barcoding technique, or Barcode of Life, is based in the amplification and sequencing
of one or a few gens to use as a reference (usually the mitochondrial gene COI) to identify the
individuals of a determinate specie from an information compared with a bar code due to the
visual appearance that offers in one of the sequence graphical representations.
Today, this technique is widely extended and a large number of sequences about specimens
belonging to different populations of this specie are available, but there aren’t any public analysis
published in the Iberic peninsula.
Apart from the mostly used barcoding gene (Cytochrome Oxidase 1 – COI), really useful in the
species genetic identification, several genes that would provide a more accurate information in
the case of some closely related species or at intra-specific level have been described.
The sequencing of genes related with male olfactory receptors can contribute into giving more
detailed information related with the differences at a level of the pheromonal mixture perception.
To work on this project an optimization of all the techniques, from the genetic material extraction
to the treatment of the sequenced data has been needed, in order to improve the future results for
every gene.
The development of a phylogenetic tree from the Barcoding data will allow us to obtain a
visualization of the differences among the studied species.
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INTRODUCCIÓ
Espècies en estudi:
Helicoverpa armigera és un insecte que pertany al ordre dels lepidòpters i a la família noctiudae.
L’eruga d’aquest insecte és comunament coneguda per a ser una plaga molt polífaga, és a dir, que
afecta a un gran nombre de cultius diferents, com els de cotó, blat de moro, tomàquet, alfals,
tabac, cigrons, clavell i plantacions de cítrics entre d’altres. És herbívora i s’acaba menjant els
cultius. La papallona no comporta problemes als cultius ja que en fase adulta, aquest insecte
només s’alimenta de nèctar[1].
A

C

B

D

Figura 1: estadis de desenvolupament de Helicoverpa armigera. A: ou ; B: larva ; C: pupa ; D: adult
A: imatge extreta de https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Eggs.jpg
B: imatge extreta de https://www.flickr.com/photos/fturmog/4266546845
C: imatge extreta de https://www.flickr.com/photos/marcelloconsolo/8157697406
D: imatge extreta de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helicoverpa_armigera_male.jpg

Els primers adults comencen a emergir durant les tres primeres setmanes de maig. El cicle vital
de Helicoverpa armigera és de quatre a sis setmanes aproximadament. El període d’ovoposició
comença una setmana més tard. Aquest període dura entre una i tres setmanes, arribant a pondre
fins a gairebé 3200 ous per femella durant la nit, ja que com s’ha esmentat prèviament, aquests
insectes pertanyen a la família dels noctiudae, característics per a ser actius de nit. Els ous se solen
pondre a les fulles de les plantes o als òrgans florals d’aquestes, per així facilitar nutrients per a
quan neixin les larves. Els ous eclosionaran entres tres i onze dies després, dependentment de la
temperatura de l’ambient. A temperatures més elevades aquests acostumen a eclosionar abans
d’hora comparat amb zones on les temperatures solen ser més fredes. La durada de la fase de larva
s’estima de vint a trenta dies. Les diferents generacions de larves que aniran sorgint no tenen els
mateixos intervals de temps. La primera generació s’alimenta durant més temps que la segona i
la tercera. Després d’aquestes dues fases inicials l’insecte passa a la fase de pupa, en la qual es
convertirà en un insecte adult amb ales. Quan s’apropa la tardor, la pupa entra en fase de diapausa,
hivernant així fins a la primavera de l’any següent. Un cop s’ha passat a la fase de pupa, aquesta
descendeix dels òrgans florals de la planta al terra, on s’hi enterrarà a uns vuit centímetres per a
hivernar. Durant el temps d’activitat de l’espècie aquesta es pot arribar a reproduir uns tres cops
fins que ha d’hivernar. H.armigera és una espècie que migra del centre d’Europa a les zones més
litorals del mediterrani, en busca de temperatures més elevades[4].
Podem classificar dues sub-espècies de Helicoverpa armigera:
- Helicoverpa armigera armigera.
- Helicoverpa armigera conferta.
La primera habita el centre i sud europeus, encara que també se’n poden trobar per Àsia i Àfrica.
La segona la podem trobar escampada per Austràlia i Oceania. Degut a les grans migracions que
acostumen a fer, recentment s’han pogut identificar les dues sub-espècies en zones de Sud
Amèrica com Brasil, com també per Nord Amèrica. S’estipula que en un futur aquesta espècie
pugui migrar a zones geogràfiques més al Nord que l’habitual a causa de l’augment global de la
temperatura[5].
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Aquesta espècies no només és perillosa per si mateixa, sinó que com conseqüència de la seva
activitat pot arribar a provocar infeccions secundàries per fongs i bacteris. S’estipula que les
despeses anuals globalment degudes a les infestacions per Helicoverpa armigera arriben a superar
els dos mil milions de dòlars americans (2.000M$ USD)[1,2].

Heliothis peltigera és una altra espècie de lepidòpter que pertany, junt amb H. armigera, a la
subfamília Heliothinae. En aquest estudi s’ha utilitzat aquesta espècie per a les comparacions
filogenètiques ja que és una espècie propera a Helicoverpa armigera i a Catalunya son
simpàtriques, és a dir, comparteixen l’àrea de distribució geogràfica. També és un insecte plaga
encara que la seva afectació i destrucció en els cultius no és tant significant com la de Helicoverpa
armigera.[33] La gran similitud entre aquestes dues espècies i el fet que anteriorment Helicoverpa
armigera estigués classificada dins el gènere Heliothis ens fa escollir aquesta espècie com a part
de l’estudi.

Figura 2: estadis de desenvolupament de Heliothis peltigera.
A:imatge extreta de https://www.alamy.com/stock-photo/helicoverpa.html
B: imatge extreta de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heliothis_peltigera,_Bordered_Straw ,_Deeside,_ North_Wales
,_July_2015_2_-_Flickr_-_janetgraham84.jpg
C: imatge extreta de http://www.pyrgus.de/Heliothis_peltigera_en.html
D: imatge extreta de https://www.biolib.cz/en/taxonimage/id133955/

Addicionalment, també s’ha treballat amb altres espècies d’insectes de diverses famílies, sigui
per a poder tenir una comparació més àmplia o bé degut a disponibilitat d’insectes adults per a
realitzar assaigs experimentals.
-

Cydalima perspectalis, de la família dels Crambidae.
Spodoptera littoralis, de la família dels Noctuidae.
Grapholita molesta, de la família dels Totricidae.
Plutella xylostella, de la família dels Plutellidae.
Mythimna separata, de la família dels Noctuidae.
Diaphania indica, de la família dels Crambidae.

Aquestes últimes 3 espècies no s’han analitzat al laboratori. Les hem utilitzat de (Mitsuno et. al,
2008) per a obtenir primers degenerats que puguin funcionar en un rang ampli d’espècies
d’insecte diferents.[36]
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Àrea de distribució geogràfica de les espècies en estudi:

Press.)
Figura 3: distribució global de Helicoverpa i Heliothis spp. i diferències en la composició de les feromones. Europa,
Àfrica, Amèrica del Nord i del Sud (Hillier, N. K., & Baker, T. C. (2016). Pheromones of Heliothine moths. In Pheromone
Communication in Moths-Evolution, Behavior, and Application (pp. 301-333). University of California Press.)

Figura 4: distribució global de Helicoverpa i Heliothis spp. i diferències en la composició de les feromones.
Australia ((Hillier, N. K., & Baker, T. C. (2016). Pheromones of Heliothine moths. In Pheromone Communication in
Moths-Evolution, Behavior, and Application (pp. 301-333). University of California Press)
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Control per control integrat de plagues d’insectes
Com a conseqüència del gran impacte econòmic i a nivell de producte perdut que causen les
plagues de Helicoverpa armigera globalment s’han hagut d’implantar una sèrie de mesures
conegudes com a Integrated Pest Managment (IPM) per tal de erradicar-les. A continuació
s’explicaran els diferents tipus de IPM utilitzats i què involucren.

+ Mètodes biològics:
Aquest mètode de control utilitza principalment depredadors i/o parasitoides per a intentar acabar
amb l’espècie, encara que s’han provat de diversos i gairebé cap ha sortit beneficiós. És un mètode
molt important a tenir en compte ja que no es necessita la fabricació de pesticides ni substàncies
tòxiques sintetitzades i no és o no acostuma a ser problemàtic per el medi ambient.
Les mesures adoptades més destacables han estat l’ús de parasitoides com Trichogramma spp.
S’ha implantat a bàsicament arreu del món i en un inici semblava funcionar, però les resistències
als pesticides adoptades per les plagues han desenvolupat en una resistència
contra aquests
mètodes. Una de les úniques zones on ha funcionat amb certesa és a Nova Zelanda, on es van
introduir aquests parasitoides ja que es va poder observar que l’espècie en tenia cap. La baixa
tolerància a ser atacades per altres espècies va fer que la plaga es pogués eliminar. Tot i això l’ús
d’insecticides també és necessari. A part de Trichrogramma spp també, altres mesures que
semblen funcionar és la introducció de Bacillus thuringiensis i Helicoverpa armigera ployhedrosis
virus (HaNPV). Aquests mètodes ajuden en la eliminació de la plaga, però els punts dèbils
d’aquests són la manca de virulència per part del HaNPV i la ràpida degradació que pateixen per
la llum ultraviolada. Altres tècniques no tant freqüents i que no involucren l’ús de altres espècies
serien llaurar la terra per destapar les pupes a la tardor quan ja comencen a hivernar o inclús
mullar la zona o cultiu afectat per tal de també matar les pupes.

+ Mètodes químics:
En països on els recursos econòmics estan més limitats o no es coneix sobre els IPM l’ús
d’insecticides per a la eliminació de plagues és molt extens. Un dels principals problemes d’ús
dels insecticides és l’estadi de desenvolupament de H.armigera. S’acostumen a aplicar quan
aquestes es troben en fase de larva. Però el problema ve perquè si les larves són massa petites
costa de trobar-les i si són massa gran ja podrien estar afectant els òrgans florals de les plantes i
tractar-les seria pitjor. A part, les larves comencen a desenvolupar resistències a partir dels quatre
dies, així que l’aplicació s’hauria de concentrar en aquelles que acaben de néixer. L’ús
d’insecticides fa que els individus que sobreviuen i tenen descendència siguin resistents a aquests,
i així és com cada cop més part de la població va esdevenint resistent. L’acumulació de
resistències es veu recolzada amb l’ús elevat d’insecticides, gastant així més diners i no ajudant
en res a la solució. Podem trobar diferents tipus d’insecticides. Per una banda en tenim de
microbiològics que utilitzen Bacillus thuringiensis o spinosad. Ofereixen bons resultats però el
tractament ha de ser repetit un cop per setmana aproximadament. També tenim l’ús de peritroides,
molècules amb activitat insecticides sintetitzades artificialment. El problema està en que no
només afecta a la plaga, sinó que també afecta a espècies que no provoquen cap mal als cultius.
L’ús de insecticides selectius també és una opció a tenir en compte, ja que ataquen directament a
la plaga.
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+ Resistència planta-hoste:
L’ús de plantes resistents a Helicoverpa armigera també és una opció a considerar. És un dels
IPM més importants. L’entrecreuament de plantes que presentaven característiques més
afavoridores envers la plaga ha fet que haguem sigut capaços d’obtenir plantes resistents a aquests
organismes. Fent servir mètodes no tant clàssics es pot aplicar enginyeria genètica a les plantes
per a fer plantes transgèniques que adoptin característiques d’organismes tòxics per a H.armigera.
En el seu ús ja depèn l’ètica de la institució o la persona que se’n faci càrrec dels cultius. Tot i
això s’ha de vigilar de no fer plantes massa resistents, ja que també podrien acabar presentant
problemes.
Els coneixement sobre quan la espècie migrarà i arribarà als nostres cultius és també de suma
importància a l’hora de prevenir el problema. Es poden fer servir radars o fer rastrejos, com també
trampes per feromones. També s’hi pot sumar l’ús de models matemàtics per ajudar en el control.

Feromones Sexuals i Receptors Olfactius
Les feromones són substàncies químiques secretades amb la finalitat de produir un comportament
específic envers a altres individus de la mateix espècie. En aquest projecte ens basarem en les
feromones sexuals, les quals són secretades per la femella per tal d’atraure al mascle i procedir
amb la còpula. Les feromones sexuals són sintetitzades artificialment al laboratori, imitant les
substàncies i proporcions amb que aquestes es secreten. Les feromones poden ser tant volàtils
com no volàtils. Combinades amb un bon sistema de trampeig resulta en un bon sistema de control
de plagues integrat. Els beneficis de fer servir feromones sexuals de la femella de Helicoverpa
armigera és que atreuen específicament al mascle. L’índex d’atracció d’espècies molt properes
filogenèticament és petit. A aquesta gran especificitat també se li acobla la inocuabilitat al medi
ambient, als éssers humans i a altres espècies beneficioses. L’impacte ocasionat és pràcticament
nul i l’eficàcia és molt elevada. Tot i així, el risc de atracció d’espècies autòctones propers és
existent. Per això, en el context d’un estudi que està en curs, que col·labora en Pep en el
departament de biociències, s’ha vist que la composició de la barreja sintètica de feromona, estudi
de la optimització de eficàcia i especificitat de aquesta feromona a nivell global (poblacions de
Helicoverpa armigera catalanes i australianes), l’objectiu es millorar l’eficàcia i reduir l’atracció
de especies autòctones properes. En aquest estudi s’ha vist que hi ha diferències d’atracció de les
mateixes barreges de compostos de les feromones entre les poblacions catalanes i australianes.
Amb l’objectiu de complementar amb dades filogenètiques i moleculars aquestes observacions,
s’ha plantejat un estudi dels receptors olfactius de feromona de les antenes d’aquestes espècies
(Olfactory Receptor 11 (OR11)) al mateix temps que es planteja un treball de distància genètica
entre aquesta espècie i altres especies properes, al igual que també entre les dues poblacions en
estudi.
Els receptor olfactius de les antenes són els encarregats de reconèixer les feromones secretades.
Un estudi sobre aquests, especialment el OR11, el que s’ha treballat en aquests experiments, ens
pot indicar com funciona i com millorar el que sabem.
L’Olfactor receptor 11 és un gen de 3835bp de llargada. AL genome data viewer de NCBI el
podem trobar catalogat com a LOC110383965. Consta de 9 regions exòniques. A continuació
podem observar una il·lustració del gen, extreta del genome data viewer:
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Figura 5: regió genòmica representativa del gen de OR11.
Extret de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/browser/?context=genome&acc=GCF_002156985.1

Taula 1: longitud en base-pairs dels exons del gen OR11.

EXÓ Longitud
(bp)
1
47
2
155
3
95
4
102
5
260
6
235
7
118
8
258
9
22

Obtenir la seqüència d’aquest gen, total o parcialment, entre les diferents espècies que treballem,
ens pot proporcionar uns grans resultats a l’hora de saber les diferències entre aquestes. Poder
obtenir amb èxit els exons cinc i sis seria un pas clau per a l’estudi, ja que són propers i aquestes
seqüències exòniques són de els més àmplies del gen, però per a poder extreure amb èxit la
seqüència s’hauran de dissenyar primers específics.

Estudi poblacional mitjançant DNA Barcoding
El barcoding és un mètode taxonòmic que utilitza un o més marcadors genètics estandarditzats en
el DNA d’un organisme per a identificar-lo com a pertanyent a una espècie en particular. A través
d’aquest mètode, s’identifiquen mostres de DNA que desconeixem contra espècies registrades en
una llibreria de referència per a identificar l’organisme d’on s’ha extret aquest material genètic [3].
El portal web fet servir en aquest experiment per barcoding ha estat el de BOLD (Barcoding Of
Life Database). Aquest portal ens permet tant carregar dades pròpies d’arxius de seqüenciació per
a que en el web mateix t’ho classifiquin taxonòmicament, com extreure dades ja publicades per a
fer-les servir en els teus experiments. Per a aquest experiment ens hem enfocat més en utilitzar
seqüències d’algunes de les espècies en qüestió per tal de poder elaborar una arbres filogenètics
més complerts i definits i en enviar algunes seqüències en format FASTA per a que ens digués
quina espècie estem tractant.
Per a poder fer anàlisis de Barcoding es necessiten coneixements sobre extracció de material
genètic de mostres biològiques, processos d’amplificació i purificació d’aquest material, la
preparació per a la seqüenciació i tenir un control fluït de certes eines bioinformàtiques.
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Estudi filogenètic mitjançant l’elaboració de diversos arbres filogenètics
La filogènia és la part de la biologia que estudia l’evolució de les espècies de manera global. La
filogenètic és la part que s’ocupa de determinar la filogènia, i el mètode en que es basa són els
arbres filogenètics, uns esquemes en forma de arbre que mostres les relacions evolutives entre les
espècies estudiades. [26]
El rati mutagènic del DNA canvia significativament segons la regió del DNA (codificant, no
codificant, introns, flanking regions, seqüències repetitives, insercions). Dins una mateixa regió,
com per exemple una regió codificant per a proteïna, el patrons de substitució de nucleòtid en les
diferents posicions del codó són diferents. En aquest procés també hi intervé la selecció natural,
fent que hi hagi regions més propenses a patir aquestes substitucions i que els patrons evolutius
en aquestes seqüències de DNA variï. [32]

- Càlcul de distàncies:
Quan dues seqüències de DNA es deriven d’un ancestre comú, aquestes acostumen a divergir per
substitució de nucleòtid. Una mesura d’aquesta divergència és quina proporció de llocs tenen
nucleòtids diferents (on s’ha fet aquesta substitució). És el que es coneix com a “p-distance”, i es
regeix sota la fórmula
𝑝̂ = 𝑛𝑑 /𝑛
On 𝑛𝑑 i 𝑛 són el nombre de nucleòtids diferents entre les dues seqüències i el nombre total de nucleòtids
analitzats. La Aquesta p-distance ens dona una estimació del nombre de substitucions per lloc quan les
seqüències són pròximes relativament parlant. Però quan la “p” és gran, ens acaba donant una infravaloració
del nombre de substitucions, perquè no té en compte algunes substitucions. Per a estimar aquest número és
necessari utilitzar models matemàtics de substitució de nucleòtids, en alguns es basen en matrius de ratis
de substitució: [32]

Taula 2: models de substitució de nucleòtids. Extret de ((Nei&Kumar2000_3EvolutionaryChangeOfDNASequences, capítol 3.).
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+ Mètode de Jukes i Cantor:
Desenvolupat al 1969, s’assumeix que les substitucions es poden donar a qualsevol nucleòtid en
qualsevol posició amb la mateixa freqüència i que el nucleòtid es canvia per un dels altres tres
diferents amb una probabilitat de α per any. La probabilitat que un nucleòtid canviï a un dels altres
tres per lloc, per any, és de 𝑟 = 3𝛼. Si les mutacions s’esdevenen en totes direccions amb
freqüències iguals ens esperem que cada nucleòtid representi una freqüència del 25%.[32]

+ Mètode de dos paràmetres de Kimura:
Desenvolupat al 1980, es proposa per a estimar el nombre de substitucions per lloc, tenint en
compte que el rati de substitucions per transició (α), on es manté el tipus de base nitrogenada,
purina o pirimidina, és més alt que el rati de substitució per transversió (2β), (la base canvia de
tipus, purina a pirimidina i viceversa). El rati de substitució total per lloc per any es dóna per
aquesta α + 2β. En equilibri la freqüència de cada nucleòtid serà de 0,25. [32]

+ Mètode de Tajima i Nei:
Desenvolupat al 1984, es basa parcialment en el equal-input model. És necessari assumir la
estacionarietat de les freqüències nucleotídiques per a estimar el nombre de substitucions. [32]

+ Mètode de Tamura:
Desenvolupat al 1992, s’ha de tenir en compte que les freqüències nucleotídiques no s’acaben
equilibrant (no seran 0,25 per a cada nucleòtid). Va proposar el mètode de substitució que es pot
observar en la Taula2 apartat D. [32]

+ Mètode de Tamura i Nei:
Desenvolupat al 1993, té en compte el model de transició/transversió i el contingut de guanines i
citosines.
Si suposem un cas amb unes determinades freqüències nucleotídiques i volem calcular les
distàncies per a tots aquests mètodes explicats anteriorment, totes sortirien diferents. Per a
construir arbres filogenètics a partir de les mesures de les distàncies, els mètodes més sofisticats
de mesura no tenen per què ser millor que els més simples encara que els models matemàtics
s’ajustin millor a les nostres dades. Per a estimar la llargada de les branques, tot i així, un model
que s’ajusti millor a les dades acostuma a donar millors resultats.[32]
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- Models d’inferència filogenètica:
+ Neighbor-Joining (NJ):
En l’àmbit del barcoding, i particularment per al gen COI, l’algoritme d’anàlisi de seqüències més
utilitzat és el “Neighbor-Joining” (NJ). L’objectiu fonamental d’aquest mètode és poder
identificar individus quan es desconeix l’espècie de la que provenen. En el nostre cas sabem
en tot moment quina espècie estem estudiant. La variabilitat intra-específica d’aquest gen és
menor que la variació existent entre espècies diferents, el que ens pot permetre detectar
espècies críptiques (molt similars entre elles). L’arbre s’elabora a partir de anar ajuntant les
seqüències amb menys diferències entre elles. Primer uneix les dues seqüències més
pròximes i després va afegint les demés per ordre de semblança. Aquesta semblança/distància es
calcula en base el nombre de substitucions de les bases nitrogenades, mirant el nombre de bases
diferents entre les seqüències. Aquest càlcul es fa mitjançant una matriu de distàncies elaborada
a partir de l’alineament múltiple de les seqüències que volem analitzar. Aquest tipus d’arbre
només ens presenta el grau de similitud entre les espècies en estudi, útil per a Barcoding però
probablement no per a altres possibles casos.[21,30]

+ UPGMA:
És un mètode d’anàlisis per “clúster” que es basa en la identificació de les parelles més
similars i en el càlcul de la mitjana de les distàncies entre elles i la resta de les seqüències per
a construir l’arbre. Útil si complim la hipòtesi de que totes les seqüències han evolucionat a
la mateixa velocitat, ja que sinó ens acabarà generant arbres ultramèrics, on totes les
branques des de l’avantpassat comú fins l’actual tenen la mateixa mida.[21,30]

+ Màxima parsimònia (MP):
Per a elaborar aquest arbre primer s’assumeix que tots els caràcters tenen el mateix
pes/influència a l’hora de fer l’arbre. L’arbre que es prefereix és aquell que implica la mínima
quantitat de canvis evolutius que es requereixen per a explicar una determinada matriu de
caràcters. [21,30]

+ Maximum Likelihood (ML):
Es basa en un model d’evolució molecular, on cada caràcter és tractat de manera diferent,
sobretot si tractem amb DNA. Es necessita calcular cada arbre possible que es pugui originar
a partir de les nostres seqüències i la longitud de les branques de cada arbre. S’estima la
probabilitat de com de bé la matriu és representada pels arbres filogenètics elaborats.[21,30]

+ Mètodes Bayesians (MB):
També es basa en un model d’evolució molecular, al igual que la inferència per Maximum
Likelihood. S’estima la probabilitat de com de bé els arbres filogenètics estan representats
per les dades de la matriu. MB és més ràpid que ML ja que requereix menys especificacions
computacionals i és més ràpid per a fer els anàlisis.[21,30]
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- Tipus d’arbres filogenètics:

Figura 6: (A) Quinze possibles arbres amb arrels i (B) tres possibles arbres sense arrels per a quatre taxes. Extret de
(Nei&Kumar2000_3-EvolutionaryChangeOfDNASequences, capítol 5.).

Hi ha arbres que ens mostren la historia evolutiva d’una espècie o població. Aquests arbres són
els arbres de espècie/població. També n’hi ha d’altres que ens mostren el temps de divergència
gènica en diferents espècies, conegut com arbre gènic.[32]
També hi ha diferents tipus d’arbres segons les substitucions nucleotídiques. Si l’arbre es basa en
un nombre aproximat d’aquestes substitucions per a cada branca estem parlant d’un expected tree,
mentre que si l’arbre es fa amb el nombre exacte de substitucions nucleotídiques per branca estem
parlant d’un realized tree.[32]
Com a norma general, si la mesura de dos distàncies dóna valors similars per a un conjunt de
dades, es poden fer servir els mètodes més simples ja que hi haurà poca variància. Quan el rati de
substitucions de nucleòtids és aproximadament el mateix per a tots els llinatges evolutius i no hi
ha un biaix de transició/transversió fort, la p-distance sembla donar millors arbres que altres
distàncies encara que la divergència sigui elevada. (Schöninger and von Haeseler 1993; Tajima
and Takezaki 1994; Takahashi and Nei 2000). Quan el rati de substitució varia amb el llinatge
evolutiu, en canvi, la p-distance no sembla donar els millors resultats. És important no confiar
amb en els resultats bioinformàtics en la construcció d’arbres sense escrutinitzar el patró de
substitucions dels nucleòtids i aminoàcids, les diferències entre les freqüències del primera,
segona i tercera posició del codó, canvis temporals en les freqüències. En l’anàlisi de dades reals,
hi ha masses factors desconeguts que es poden haver produït en la elaboració d’un arbre
filogenètic i s’haurien d’interpretar amb cautela i sentit comú.[32
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En el nostres estudi els arbres filogenètics s’han elaborat amb el programa “MEGA-X”, el qual
produeix arbres a partir de les inferències per Maximum Likelihood, Neighbor-Joining, Màxima
parsimònia, UPGMA i Minimum-evolution. També s’ha fet servir R-Studio per a elaborar un
arbre filogenètic a partir de p-distances.

Seqüenciació per Sanger
Un cop les mostres s’han enviat, aquestes s’acaben seqüenciant pel mètode de Sanger per a tal
d’obtenir la seqüència del gen que estiguem analitzant.
El mètode de seqüenciació per Sanger és un mètode de seqüenciació per síntesi que es va
desenvolupar per FredericK Sanger als anys setanta. Aquest mètode es basa en fer servir
dideoxinucleòtids trifosfats (ddNTPs) i deoxinucleòsids trifosfats (dNTPs) per tal de generar la
seqüència. Al tub que enviem per a seqüenciar s’hi posa la mostra d’interès juntament amb un
dels primers, forward o reverse, per a amplificar la mostra. Primer es procedeix a desnaturalitzar
el template enviat per tal de poder-hi unir el primer i que es produeixi la extensió de les bases. La
importància en aquest procés està en que es fan servir quatre tubs de reacció diferents, un amb
cada ddNTP diferent (ddATP, ddTTP, ddCTP, ddGTP) i els dNTPs (dATP, dTTP, dCTP, dGTP).
Aquests actuaran com a terminadors de seqüència un cop s’hagin d’unir a aquesta. Com en cada
tub tenim moltes còpies del fragment de DNA, totes les diferents possibilitats de unió dels
ddNTPs seran cobertes. Si es fa un gel de electroforesi amb el resultat de cada tub podrem
observar diferents mides de banda, corresponents a tots els fragments generats. Si els classifiquem
de més petit a més gran podrem obtenir la seqüència global.

Figura 7: esquema representatiu de l’obtenció d’una seqüència pel mètode de Sanger. Extret de
https://www.atdbio.com/img/articles/Sanger-sequencing-large.png
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Objectius
Objectiu 0: posta apunt de tota la metodologia de amplificació de DNA, extracció, purificació de
diversos marcadors mitocondrials i nuclears.
Objectiu 1: estudi filogenètic de especies i poblacions en estudi. Elaboració d’un arbre filogenètic
que mostri les distàncies entres les espècies en estudi per a cada possible gen amplificat amb èxit.
Objectiu 2: amplificació, seqüenciació de gens que codifiquin per gens de receptors olfactius a
partir de mRNA o directament del genoma.
Objectiu 3: abaratiment del cost de producció dels anàlisis.
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MATERIAL I MÈTODES
Material Biològic
La tria de mostra es va fer a partir de la posta de trampes amb feromones per tal de aconseguir
atrapar espècies de Helicoverpa armigera i Heliothis peltigera dutes a terme per en Pep Bau. Les
mostres finalment escollides per a aquest estudi han sigut les que estaven conservades en millors
condicions a l’hora de seleccionar-les. Cal esmentar que les mostres no van estar totes el mateix
temps mortes en la trampa abans que es seleccionessin per a posar-se a conservar al congelador,
i que aquest fet pot fer que algunes mostres es vegin més degradades que d’altres. Això també
implica que amb aquestes mostres obtingudes no es pot fer cap extracció de RNA ja que aquest
es degrada ràpidament un cop l’individu ha mort.
Taula 3: característiques de les mostres estudiades. De esquerre a dreta: espècie, ID, Origen, Comentari, Data de
captura.

Espècie
Helicoverpa
armigera

ID
ICI-01

Origen
Comments
Vic (Lat. 41.918, T1-1
Long. 2.268)

Data de captura
23 juliol 2018

Cydalima

ICI-02

Roda de Ter (Lat. T2-5
41.979,
Long
2.312)

23 juliol 2018

Cydalima

ICI-03

Roda de Ter (Lat. T3-5
41.979,
Long
2.312)

23 juliol 2018

Cydalima

ICI-04

Roda de Ter (Lat. T3-5
41.979,
Long
2.312)

23 juliol 2018

Helicoverpa
armigera

ICI-05

Vic (Lat. 41.918, T1-2
Long. 2.268)

23 juliol 2018

Heliotis peltigera

ICI-06

Vic (Lat. 41.918, T4-3
Long. 2.268)

23 juliol 2018

Heliotis peltigera

ICI-07

Vic (Lat. 41.918, T4-3
Long. 2.268)

23 juliol 2018

Heliotis peltigera

ICI-08

Vic (Lat. 41.918, T5-5
Long. 2.268)

23 juliol 2018

Helicoverpa
armigera

ICI-Prova1

Vic (Lat. 41.918, T4-2
Long. 2.268)

23 juliol 2018

Helicoverpa
armigera

ICI-Prova2

Vic (Lat. 41.918, T4-2
Long. 2.268)

23 juliol 2018

Helicoverpa
armigera

ICI-09

Vic (Lat. 41.918, T4-2
Long. 2.268)

23 juliol 2018

Helicoverpa
armigera

ICI-10

Vic (Lat. 41.918, T4-2
Long. 2.268)

23 juliol 2018
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Cydalima

ICI-11

Roda de Ter (Lat. DO-V1-L
41.979,
Long
2.312)

28 setembre 2018

Cydalima

ICI-12

Roda de Ter (Lat. DO-V1-L
41.979,
Long
2.312)

28 setembre 2018

Helicoverpa
armigera

ICI-13

Vic (Lat. 41.918, T1-2
Long. 2.268)

23 juliol 2018

Cydalima

ICI-14

Roda de Ter (Lat. 1mg-2
41.979,
Long
2.312)

28 setembre 2018

Eilema
interpositela

ICI-15

Tabernas
(Almería)

16 maig 2015

Helicoverpa
armigera

ICI-16

Vic (Lat. 41.918,
Long. 2.268)

23 juliol 2018

Spodoptera
littoralis

ICI-17

28 abril 2019

Grapholita molesta

ICI-18

2 maig 2019

Un cop seleccionades les mostres, cada mostra es guarda per individual en un tub Eppendorf
indicant l’espècie, número de mostra i lloc de captura o en el seu defecte, la trampa.

Gens en l’estudi:
+ COI:
El gen principal estudiat en aquest experiment ha estat el Cytochrome Oxidase Subunit 1
(COI). COI és un gen mitocondrial de 658bp, i funcionalment, la citocrom c oxidasa és el
component de la cadena respiratòria que catalitza la reducció de l’oxigen a aigua (UNIPROT).
En experiments de seqüenciació per a diversitat filogenètica, COI és un dels gens més
àmpliament utilitzat, ja que és un dels gens codificant per a proteïna més ben conservats en
el genoma d’animals. Les seqüències entre aquestes espècies properes haurien de ser molt
similar per alhora haurien de disposar de diferències significatives com per a poder catalogar
les diferents espècies en aquests anàlisis. (Brown, 1985), (Folmer, 1994).

+ Arginina Quinasa:
Gen nuclear d’unes 388bp de llargada que codifica per la arginina quinasa, encarregada de la
reacció de fosforilació de l’arginina:
ATP + Arginina → ADP + fosfoarginina + H+ (R. Vidern et. al, Biochem. J. 1965)[13]
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+ DDX23:
DDX23 és un gen nuclear de 303bp de llargada que codifica per la SRPK2 (forma fosforilada)
i forma part en la subunitat C del spliceosoma. Té un rol en el procés de splicing.[12,14]

+ Calcium-ATPase:
Gen nuclear de 444bp. Transport de calci en la contracció muscular.

+ ProSup:
Gen nuclear de 432bp.[45]

+ Proteasome subunit beta (Psb):
Psb és un gen nuclear d’unes 900bp de llargada que codifica per a una part del proteosoma
20S, un complex proteolític compost de 28 subunitats encarregat de la fosforilació de
proteïnes no lisosomals tant nuclears com del citosol.[10]

+ SSU72 Homolog, RNA Polymerase II CTD Phosphatase:
RNA polymerase II subunit A C-terminal domain phosphatase SSU72 és un gen nuclear d’unes
1400bp de llargada que codifica per a una fosfatasa involucrada en la poliadenilació del premRNA, pas clau per a evitar la degradació d’aquest per part de les nucleases.[8,15]

+ Malat deshidrogenasa:
Enzim de 407bp de llargada codificat pel gen HaOG205283, encarregat de de la
transformació del malat en oxalacetat mitjançant la reacció:[11,18]
Malat + NAD+ → Oxalacetat + NADH + H+

+ Isocitrat Deshidrogenasa:
Enzim de 722bp de llargada que catalitza la descarboxilació oxidativa de l’isocitrat en
2-oxoglutarat.[16,17]

+ Carbamyl-fosfat sintetasa 2, Aspartat transcarbamilasa i Dihydroorotasa:
Aquest gen codifica una proteïna trifuncional que esta associada amb les activitats
enzimàtiques dels tres primers enzims en la via de la biosíntesis de pirimidina, de sis passos:
carboamilfosfat sintetasa (CPS II), aspartat tramscarbamilasa i dihidroorotasa.
Seqüència completa de 826bp.
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+ Wingless:
Gen nuclear que s’expressa als discs imaginals en l’ala marginal i intervé en la formació de
patrons en les ales dels adults en una gran varietat d’insectes. És una glicoproteïna difusible
per secreció que s’uneix a unes “frizzled proteins” de membrana per a desencadenar una
cascada que dóna lloca l’expressió de gens nuclears. La llargada del gen és d’unes 400bp
aproximadament. La importància en utilitzar Wingless com a marcador es basa en que
comparat amb el DNA mitocondrial, aquest evoluciona i es satura de manera més lenta. Les
saturacions es pronuncien més en llocs sinònims degut a les substitucions, mentre que els
llocs no sinònims no varien tant lliurement. En insectes, la saturació del DNA mitocondrial es
veu agreujada per l’alt contingut d’adenines i timines (70%). Poder amplificar i seqüenciar
amb èxit aquest gen ens podria aportar una gran robustesa a l’hora d’inferir els arbres
filogenètics i obtenir uns resultats més sòlids.[34,35]
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Primers:
Taula 4: primers fets servir per a l’estudi, articles d’on s’han extret i característiques principals d’aquests.
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L’obtenció d’uns primers T7-F i T3-R ha estat útil per a treballar amb els primers per a gens
nuclears, ja que aquests han estat construïts amb aquestes seqüències per tal de que al pas de
seqüenciació en comptes de gastar aquests primers es facin servir aquestes cues. Així abaratim el
cost del procés.
Com podem observar s’han fet servir molts marcadors genètics nuclears diferents. Ja que els
mitocondrials es basen en COI i els dos jocs de primers s’han utilitzat per a poder valorar amb
quin surten millors resultats, hem introduït aquests marcadors nuclears per tal de reforçar les dades
obtingudes i tenir un estudi més fiable.
Els primers acostumen a presentar diferències entre ells, com per exemple la temperatura de fusió,
la qual s’haurà d’ajustar en el programa d’amplificació de PCR per tal de treballar en condicions
òptimes. Els primers presenten un gradient de temperatures on la seva activitat és eficient i podem
buscar la activitat màxima d’aquests primers variant les temperatures.
La selecció del batch de primers nuclears es va fer gràcies al estudi de (Wahlberg et al. 2016)[45].
Es van escollir els que havien presentat un major nombre d’èxits (>22/25).
Els primers fets servir per analitzar COI s’han extret de (Kress and Erickson 2012)[19]. Lep està
dissenyat per a ser més general per a lepidòpters i LCO/HCO, que són més específics per a
Helicoverpa armigera.

Polimerases
En l’estudi ens hem centrat en l’ús de dues polimerases, la Taq-Ready Mix de Sigma-Aldrich® i
la de NZYTech®. S’han fet estudis comparatius amb ambdues polimerases per a tal de poder
concloure quina funciona amb més eficàcia i poder abaratir una mica el cost del procés.

Extracció de DNA
El primer pas en aquest experiment és la extracció del material genètic de les espècies en estudi.
Hi ha dues formes de poder extreure el material amb eficiència i un cost raonable. El primer de
tots i més polèmic es el mètode d’extracció per Chelex, el qual es basa en una solució amb unes
“beads” d’agarosa les quals ens faciliten el trencament del teixit de l’insecte per tal de poder
extreure el DNA. La qüestió d’aquest mètode és que un cop extret el material, aquest no es
conserva durant molt de temps, per tant, hem d’estar segurs de que ens sortirà el que vulguem ja
que no es podran fer replicats en un temps massa llunyà a la extracció inicial.
El segon mètode d’extracció és mitjançant el Kit de purificació de Qiagen® “QiaKit”. Amb aquest
mètode s’obté una mostra amb més concentració de material genètic, i aquest aguanta en conserva
durant mesos. També s’ha fet servir el Kit d’extracció de DNA de NZYTech® en l’estudi[41], però
les concentracions dels reactius al seu ús han estat les mateixes que les aplicades amb el protocol
del Kit de Qiagen.
Un altre factor important en la decisió de fer servir un dels dos mètodes és el preu. Extreure per
Chelex ens abarateix el procés d’extracció però el producte resultant no es pot conservar tant
temps com per Kit, que sí que es poden conservar a llargs temps però el seu ús presenta un
encariment del pressupost.
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Posar 100mL
Chelex 10% en un
Eppendorf

Extracció abdòmen

Trituració del
teixit

Extracció 2 potes
o abdomen

Incubació 56ºC
overnight

Trituració del
teixit amb pèstel

Addició dels
reactius del Kit i
Proteïnasa

Afegir 5µL
Proteïnasa K

Incubar a 56ºC
overnight
Figura 8: models d’extracció de DNA pels mètodes de Chelex i
Qiakit de Qiagen.[37]

Tractament del RNA: extracció, transcripció reversa i amplificació del cDNA
Per a treballar amb RNA primer de tot hem de preparar un entorn lliure de RNAses, enzimes que
degraden el RNA. És convenient realitzar una neteja del material i zona de treball amb productes
que degradin nucleases o RNases com lleixiu, etanol, esprais comercials anti RNAses. El material
per a dur a terme la extracció de RNA també ha de ser estèril i lliure de RNAses.
El procés d’extracció de RNA es basa en degradar, en el nostre cas, teixit de l’insecte en estudi
en una solució altament desnaturalitzant que conté guanidina, la qual inhibeix les RNAses, evadint
així la degradació del RNA, per tal de poder fer sortir aquest RNA de la mostra i poder purificarlo. S’afegeix etanol per tal de proporcionar les condicions adequades per a que el RNA s’uneixi
al filtre de la columna d’extracció. Els contaminants s’eliminaran amb solucions buffer de neteja,
fent que al filtre hi acabi quedant només el RNA de la mostra. Després aquest s’eluirà amb entre
30 i 50µL d’aigua El RNA s’obté in vivo tallant les antenes dels insectes amb unes pinces de
microdissecció i emmagatzemant-les en un criocongelador a -80ºC. Per a poder elaborar una bona
extracció hauríem de disposar d’una quantitat de teixit d’entre 5-100µg, segons el manual de
RNeasy Mini Handbook de Qiagen disponible a [51].
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1.

La lisis del teixit comença afegint 600µL de Buffer RLT al eppendorf amb la teva mostra
i resuspenent-ho per piteteig i vòrtex.

2. Un cop resuspesa la mostra, s’ha de fer passar a través d’una agulla estèril de 0.9mm de
diàmetre amb una xeringa lliure de RNAses per acabar d’homogenitzar el lisat.
3. Afegir un volum d’etanol 70% i barrejar per pipeteig, no centrifugar.
4. Per a la purificació d ela mostra primer s’afegeix aquesta de 700 en 700 µL a una columna
de purificació amb un tub de recol·lecta de 2mL. Centrifugar durant 15s a >10.000rpm.
Llençar el flow-through i tornar a posar la columna al tub. Repetir el procés fins haver
processat tota la mostra.
5. Afegir 700µL de Buffer RW1 i centrifugar 15s a 10.000rpm. Descartar el flow-through i
tornar a posar la columna al tub.
6. Afegir 500µL de Buffer RPE i centrifugar durant 15s a 10.000rpm. Descartar el flowthrough.
7. Afegir 500µL de Buffer RPE i centrifugar 2min a 10.000rpmper acabar d’assecar la
columna. Descartar el flow-through.
8. Col·locar la columna en un nou tub i centrifugar a rpm màximes durant 1min per assecar
del tot.
9. Identifiquem un nou tub eppendorf de 1,5mL, posem la nostra columna, afegim 50µL de
RNAse free water i centrifuguem 1min a 10.000rpm per a eluir el RNA.

Un cop extret el RNA, aquest s’ha de passar a cDNA mitjançant una PCR amb transcriptasa
reversa. El procés és el següent:
a. Preparar 2 tubs de PCR i identificar-los de la següent manera.
1. C (-): control negatiu amb tots els reactius però sense RNA.
2. cDNA: tub de reacció amb tots els reactius i el RNA
b. Addicionar a cada tub el RNA i els primers (mantenir el RNA en fred tot el temps)
· 2µL de RNA (2µL de H2O en el control negatiu)
· 1µL d’oligo (dt)
· 4µL de la mescla de dNTP, 2.5mM cada nucleòtid
· 6µL de H2O lliure de nucleases
c. Centrifugació breu per assegurar que tots els reactius s’han barrejat al fons del tub.
d. Escalfar 5min a 65ºC i refredar ràpidament en gel durant 1min.
e. Spin breu i un altre cop en gel.
f.

Addicionar els següents components:
· 4µL de First Strand Synthesis Buffer (5x)
· 2µL de DTT 0.1M
· 1µL de M-MLV transcriptasa reversa, 200U/µL

g. Barrejar suaument per pipeteig
h. Incubar 50min a 37ºC
i.

Inactivar la reacció escalfant 15min a 70ºC

25

Un cop obtingut el cDNA, aquest s’ha d’amplificar per PCR. S’haurà de preparar un control
positiu, un de negatiu i el nostre tub amb el cDNA. Tots els tubs contindran 25µL de Taq-Ready
Mix, 1µL de primer forward i de reverse i 21µL d’aigua. En el control positiu hi amplificarem un
gen que sapiguem que pot funcionar, encara que en el nostre cas no s’haurà provat cap prèviament
amb RNA (2µL) . En el control negatiu, els 2µL de material genètic es substituiran per aigua i en
el de cDNA s’hi introduirà el nostre cDNA.
Els passos de la PCR són els següents:
1. 5min a 95ºC (desnaturalització inicial del DNA)
2. 1min a 95ºC (desnaturalització delDNA)
3. 1min a 56.5ºC (anellament dels primers)

x34 cicles

4. 1min a 72ºC (extensió del DNA)
5. 5min a 72ºC (extensió final)
6. Refredament a 12ºC
Al acabar la PCR es pot procedir amb la electroforesi. Els procediments en aquesta part han estat
seguits pels protocols d’extracció de mRNA, transcripció reversa i amplificació de Qiagen i
Invitrogen respectivament[38,39]

Amplificació per PCR i electroforesis
Un cop s’ha extret el material genètic de les espècies en estudi, s’ha de aconseguir amplificar els
gens dels marcadors cel·lulars seleccionats. Els processos d’amplificació de DNA es fan per PCR.
Aquest mètode consta de quatre parts principals: un cicle de desnaturalització del material genètic,
un de pre-amplifiació, l’amplificació i una extensió final. Dependentment del tipus de marcador
cel·lular, és a dir, si el gen és mitocondrial o nuclear, el procés de amplificació varia de temps i
temperatures en els diferents cicles.
Taula 5: models de programes de PCR aplicats en l’estudi.

Nom del
programa
LEPCOI2
Preampl+ 50ºC

LEPCOI2 50ºC

Touchdown
LEPWNGLS

Paràmetres

Descripció

[1min at 94ºC, 1.5min at 45ºC, 1.5min at 72ºC]x5
cycles [1min at 94ºC, 1.5min at 50ºC, 1min at
72ºC]x35 cycles (Herbert et al., 2002)

Utilitzt per amplificar COI. Fa
una primera preamplificació per
obtenir més quantitat de DNA
al cost d’una pitjor qualitat.

[1min at 94ºC, 1.5min at 50ºC, 1min at 72ºC]x35
cycles

Utilitzat per amplificar COI
sense peramplificació.

3min at 94ºC [0.5min at 94ºC, 1min at 60ºC0.4ºC/cycle, 1.5min at 72ºC]x24 cycles [0.5min at
94ºC, 1min at 50ºC, 1.5min at 72ºC]x16 cycles, 10min
at 72ºC

Utilitzat per amplificar
Wingless. Es va decidir utilitzar
una Touchdown PCR per
intentar millorar
l’especoificicitat de
l’anellament dels primers.
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LepCOI04

LEPNUC 53ºC
LEPNUC 55ºC
MRNAOR11
TCHDWNOR11

1min at 94ºC [0.5min at 94ºC, 1.5min at 45ºC, 1.5min
at 72ºC]x5 cycles [1.5min at 94ºC, 1.5min at 50ºC,
1min at 72ºC]x35 cycles, 5min 72ºC

Utilitzat per amplificar COI. Fa
una preamplificació, i millora
una mica els temps de
LEPCOI2 Preampl. Es va
utilitzar aquesta en mostres que
l’anterior no funcionava.

[1min at 94ºC, 1.5min at 53ºC, 1min at 72ºC]x35
cycles
[1min at 94ºC, 1.5min at 55ºC, 1min at 72ºC]x35
cycles
5min at 95ºC, [1min at 95ºC, 1 min at 56,5ºC, 1min at
72ºC]x34 cycles, 12ºC forever
3min at 95ºC, [0.5min at 95ºC, 1min at 58ºC, 1.5min
at 72ºC]x15 cycles, 12ºC forever

Preamplificar gens nuclears
Preamplificar gens nuclears
Amplificació de OR11
Optimització de l’amplificació
de OR11

Cal esmentar que prèviament a la amplificació per PCR cal fer una mesura de la densitat òptica
per a saber quina concentració de material tenim i quina posarem als tubs de reacció.
Les PCR les podem fer amb un volum dels tubs de 50µL o de 25µL. Si la fem a 50µL els volums
de cada reactiu i mostra són els mateixos que els esmentats en l’apartat anterior (Tractament del
RNA: extracció, transcripció reversa i amplificació del cDNA. SI es fa a 25µL el volum dels
reactius i mostra són 12.5µL de Taq-Ready Mix, 1µL de primer forward i reverse, 1µL de motllo
i 9.5µL d’aigua.[40]
Un cop acabada la PCR s’ha de elaborar una electroforesis amb gel de agarosa, per a poder avaluar
si el producte obtingut és de la mida que esperàvem. El principi de les electroforesis en gels de
agarosa es basa en fer córrer molècules de DNA, carregades negativament, en un medi buffer,
separant així el “pull” de fragments de DNA per mida. Els gels elaborats contenien una
concentració de 1,4% (w/v) d’agarosa. En els gels petits s’afegeixen 0,4g d’agarosa, 50mL de
TAE1X i 2,5µL de SYBR green.
Els resultats del gel es podran analitzar amb
un transiluminador (Figura 9), visualitzant
les bandes gràcies a la exposició del material
genètic a llum UV o amb el programa
informàtic Quantity One i un Versadoc, El
DNA el veiem amb l’exposició d’aquest a
llum blava o UV. El programa consta de varis
paràmetres d’edició d’imatges, com afegir
text, modificar la llum i el contrast, per a
poder obtenir imatges més resolutives i poder
Figura 9: representació d’un gel d’agarosa a la exposició
posar-hi text, però la exposició a la llum UV
amb llum UV en un transiluminador
és més forta que la del transiluminador i
acaba produint una degradació del DNA. Si
s’han d’extreure bandes directament del gel es recomana analitzar aquest al transiluminador i
procedir amb l’extracció d’immediat, ja que aquest també acaba produint degradació del material
genètic a la llarga.

27

Purificació
Un cop sabem quines mostres han sortit bé i volem enviar a seqüenciar, hem de purificar-les per
tal d’eliminar les restes de primers i polimerasa.
Actualment disposem de dos kits de purificació proporcionats de diferents empreses del sector.
Un dels kits és de Qiagen® i l’altre de NZY-Tech®. Els dos kits es basen en els mateixos reactius
per a obtenir finalment el DNA purificat. La diferència està en que el kit de NZY-Tech és més
barat que el de Qiagen i s’ha de provar l’efectivitat d’ambdós kits per a decidir quin es fa servir,
i així poder abaratir les despeses en reactius.
Els passos de la purificació pel Kit de purificació de Qiagen són els següents:
1. Si el volum de la mostra és superior a 40µL, transferir-la a un eppendorf de 1.5mL.
Addicionar 3 volums de Buffer QG i 1 volum d’isopropanol al tub de reacció i barrejar.
2. Transferir la barreja a una columna de purificació.
3. Centrifugar 1min a >10.000rpm. Llençar el flow-through.
4. Afegir 750 µL de Buffer PE i centrifugar 1min >10.000rpm. Llençar el flow-hrough.
5. Centrifugar 1min addicional a màximes rpm.
6. Llençar el tub de recol·lecta i numerar un nou eppendorf de 1.5mL.
7. Afegir 30-50µL de buffer d’elució o aigua ultrapura. Deixar reposar 2min a temperatura
ambient en pla i centrifugar 1min >10.000rpm
Passos seguits pel protocol de purificació de Qiagen.[42]
Els passos de purificació pel Kit de Qiagen però a partir de la banda del gel són els següents:
1. Tallar la banda d’interès i transferir-la a un tub de microcentrífuga. Pesar la banda.
2. Afegir 300µL de Binding Buffer per cada 100mg de gel. Incubar a 55-60ºC fins que
s’hagi desfet el gel.
3. Transferir la mostra a una columna de purificació.
4. Centrifugar 1min a >10.000rpm. Afegir 600µL de Wash Buffer, centrifugar 1min a
>10.000rpm i llençar el flow-through. (2X)
5. Spin addicional per a assecar la columna.
6. Elució a un altre tub eppendorf amb 100µL de Wash Buffer, centrifugant 1min a
>10.000rpm

Seqüenciació:
La preparació de les mostres per a seqüenciar consisteix en posar 7,5µL de mostra purificada i
2,5µL de primer (un sentit) en un tub i en un altre fer el mateix però amb el primer de l’altre sentit.
Si en la electroforesis o en lectures per densitat òptica observem que hi ha una gran quantitat de
DNA, haurem de posar menys volum de mostra, ja que aquesta ha d’estar en una concentració de
80-100ng/µL.[43]
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Receptors Olfactius:
La part filogenètica respecte els receptors olfactius comença amb cerca d’un gen que codifiqui
per a un Receptor Olfactiu. Per aquest estudi s’ha escollit el OR11, el qual es va buscar al Genome
Data Viewer en el genoma d’Helicoverpa armigera. D’allà es va seleccionar la seqüència i en la
pròpia pàgina es va fer un anàlisi de primers per BLAST. Al anar escollint fragments en concrets
vam anar obtenint primers dissenyats per a aquell fragment. Així vam obtenir els primers de OR11
de la Taula 6. Un cop s’han demanat per encàrrec a Sigma-Aldrich® i van arribar s’havien de
posar a prova. Es va fer una extracció pel mètode de Kit d’extracció explicat al sub-apartat de
“Extracció de DNA” i es va fer una PCR (MRNAOR11) per a amplificar els fragments desitjats.
Un cop amplificats els fragments es fa una electroforesi per poder validar la llargada d’aquests.
Els que surten bé es purifiquen i s’envien a seqüenciar, tot seguint els protocols referenciats
anteriorment en els sub-apartats corresponents.
Les mostres s’envien a “Eurofinsgenomics” i allá es seqüenciaran. A nosaltres ens arribarà un
fitxer .rar amb els fitxers de cada tub de seqüenciació. Per a cada tub arriba un fitxer .ab1 que s’ha
d’obrir amb Chromas per a tal de validar manualment si la seqüència està en bon estat o no,
observant la qualitat dels nucleòtids sintetitzats. També tindrem un arxiu .pdh amb informació
sobre la pròpia seqüència, un arxiu .seq amb la seqüència de bases en bon estat de concatenada i
un altre sense concatenar. Si tractem amb una seqüència bona, primer haurem de fer un BLAST
des del propi Chromas per a saber a què pertany la nostra mostra. El farem servir de mètode de
validació de seqüència. Per tal de poder generar el nostre arbre filogenètic primer s’han de crear
les seqüències consens que s’acabaran alineant per a formar l’arbre.
Per a crear les seqüències consens de cada gen analitzat, primer s’ha de fer un alineament amb
una seqüència consens d’aquell gen per al mateix organisme ja verificada. Es pot extreure la
seqüència de “BOLD Systems” o de “NCBI”. Aquesta seqüència consens s’alinea amb les dues
seqüències del gen, forward i reverse, i amb els primers fets servir. S’ha de tenir en compte que
de la seqüencia reverse s’ha de fer la complementaria reversa per a obtenir una seqüència que
vagi en la mateixa direcció 5’-3’ que la forward, ja que la reverse està de 3’-5’ i es fa sobre l’altre
cadena.
Un cop es tingui l’alineament fet el que ens hauria de quedar és que després de la seqüència del
primer forward segueixi la complementaria reversa de la reverse, ja que aquesta elonga a partir
del primer reverse fins a on està el forward. La forward comença unes bases més endavant ja que
les primeres bases sintetitzades per la polimerasa acostumen a ser de baixa qualitat i no acaben
formen part de l’arxiu .seq que ens arriba. (La part d’alineament de seqüències s’ha dit a terme
amb el portal web de Clustal Omega
de European Bioinformatics Institute:
“https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/”). Obrim un editor de text per a crear la nostra
seqüència consens a mà. Les bases que veiem que hi ha sintetitzades en la seqüència
complementaria reversa entre el primer forward i l’inici de la seqüència forward s’hauran
d’acoblar a l’inici de la seqüència forward. Així tindrem la seqüència del gen a partir de que acabi
el primer forward. El final de la seqüència es mira en la seqüència forward, que pot arribar a
seqüenciar fins al primer reverse. En cas que en seqüenciï una part, aquesta s’haurà d’eliminar de
la seqüència. L’objectiu és acabar construint una seqüència final sense primers amb el màxim de
nucleòtids sintetitzats correctament, i amb sort es podrà cobrir des del final del primer forward a
l’inici del primer reverse.
Quan disposem de totes les seqüències consens podem crear un arxiu multifasta (un per a les
seqüències de cada gen) per a procedir a alinear-les. Important alinear seqüències d’un mateix
gen ja que sinó estem tractant amb seqüències de llargada molt diferents i els resultats podran
variar molt de la realitat. L’alineament es pot fer de vàries maneres. Si es fa per Clustal Omega,
el mateix portal ens deixa veure directament l’arbre filogenètic creat, elaborat pel mètode
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d’inferència de Neighbor-Joining. Si el fem amb MEGAX podem incloure l’arxiu multifasta i el
mateix ens fa l’alineament. Per a fer l’arbre filogenètic podem seleccionar entre els diversos
mètodes d’inferència d’arbres i els paràmetres que contenen. En el nostre cas s’ha fet servir el
mètode de Neighbor-Joining amb un model de substitució de nucleòtids per p-distance
(argumentat al sub-apartat de “models d’inferència filogenètica). Com a tercera opció també s’ha
elaborat un script de R-Studio[47].
Donant el teu directori de treball a l’inici d’aquest, el nom de l’arxiu i de l’arbre que voldràs
elaborar, et carrega els paquets “msa” i “seqinr” de “BiocLite” i les llibreries “pyr” pel la funció
de comptatge, “msa” per a fer el Multiple Sequence Alignment, “ape” per a fer els anàlisis
filogenètics i evolutius i “seqinr”. Un cop instal·lat i especificat tot es comença per a carregar el
fitxer festa amb les seqüències consens mitjançant la funció readDNAStringSet. Un cop carregat
l’arxiu es procedeix a fer l’alineament per msa i es converteix a format seqinr per
myConv_Alignment. Amb la funció dist.alignment podrem obtenir les p-distance entre les
diferents seqüències entre sí. Es guarda l’arxiu i finalment es crea l’arbre filogenètic, a partir
d’aquestes p-distance.

Els resultats de les taules i figures posteriors han estat obtinguts utilitzant el programari Excel
2010, de Microsoft, i R, versió 3.3.1 (R Core Team,2016), Quantity One de Versadoc, Chromas,
Clustal Omega i BLAST.
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RESULTATS I DISCUSSIÓ
Optimització de les tècniques i reactius per a una bona obtenció de resultats en
l’estudi.
La posta apunt de les tècniques i
condicions d’aquesta ha estat un pas
clau en l’obtenció de bons resultats a
l’hora
de
l’amplificació
i
la
seqüenciació.
Un primer factor que vam trobar
determinant va ser el temps d’incubació.
Com a protocol·lari, les mostres havien
d’estar incubant durant tota la nit, així
que es va provar de reduir aquest temps
d’incubació per a veure si aquest
afectava sobre la quantitat final de
Figura 10: optimització dels temps d’incubació en la extracció de
DNA. Per fer això vam preparar mostres
COI per als diferents mètodes d’extracció de DNA, a 3h i 24h.
de Helicoverpa armigera per extracció
tant per Chelex com per Kit i unes es van deixar a 3h d’incubació i altres durant tota la nit. Els
resultats de la Figura 10 ens mostren que per Kit, l’extracció hauria de sortir independentment
dels temps d’incubació provats, tot i que si es fa durant tota la nit la quantitat de material obtingut
és superior. En canvi, per Chelex no podem observar resultats positius, possiblement degut al mal
funcionament de la polimerasa de Sigma-Aldrich. Quan es necessiti fer alguna extracció de
manera urgent es podrà fer per Kit a 3h d’incubació , però de forma reglamentària es deixaran
totes durant la nit.

L’ús d’una polimerasa adequada per a l’estudi ha
portat molts problemes a l’hora de l’obtenció dels
resultats. Es va començar fent servir la Taq
Ready-Mix de Sigma-Aldrich, i quan fèiem
extracció per Kit funcionava, però quan es feien
per Chelex, mètode que vam considerar prioritari
ja que la seva aplicació resultava més barata al
cost del projecte, no s’obtenien resultats positius.
L’encàrrec d’una nova polimerasa de la casa
NZYTech va ser necessari per a poder fer una
comparativa de la eficiència d’ambdues
polimerases. Ja que la Taq Ready-Mix no
semblava no funcionar per Chelex es varen fer
dos replicats, un per Helicoverpa armigera i
l’altre per Heliothis peltigera i es va fer una
amplificació de COI amb les dues polimerases.
El gel d’electroforesi de la Figura 11 ens mostra Figura 11: optimització de la polimerasa per les
que la polimerasa de NZYTech funciona a la rondes d’amplificació per PCR. (RM referencia la Taq
Ready-mix de Sigmaaldrich i NZY referencia la Taq
perfecció amb comparació amb la de Sigma- polimerasa de NZYtech).
Aldrich. A partir d’aquest punt s’escull treballar
sempre amb la polimerasa nova, ja que, a part d’obtenir millors resultats, també és més barata.
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La purificació de les mostres també va ser un pas que es va optimitzar. El primer kit de purificació
proporcionat per Qiagen® donava bons resultats, però el preu era elevat al ser d’una marca
coneguda. Es va optar per a demanar un kit de neteja de DNA de la casa de NZYTech ja que
havíem vist que altres productes com la polimerasa donaven millors resultats que els amb els
productes que teníem al laboratori i eren més barats. Observant la (

Taula 11) podem veure que els dos kits ens acaben donant concentracions similars, i dins el rang
d’una concentració òptima per tal de procedir amb la seqüenciació. Es procedirà a fer servir el kit
de purificació de NZYTech ja que és més barat que el de Qiagen.
La manera en que s’ha optimitzat la seqüenciació ha estat fent mesures de densitat òptica per a la
concentració de DNA, ja que posar-ne massa pot implicar que els resultats no surtin bé. Si tot està
en ordre s’aplica el protocol de LighRun de Eurofinsgenomics[43].

Optimització de la extracció dels gens
Un cop amb el coneixement de com aplicar les tècniques amb eficàcia es va procedir a
optimitzar els gens de manera més individual. Cada gen presenta unes característiques diferents,
i encara que estiguem treballant per exemple amb gens nuclears, no tots sortiran iguals amb les
mateixes condicions de treball. Així que per a poder incrementar l’èxit en els resultats es va
necessitar optimitzar les condicions dels gens.

Es va començar per COI ja que és el la base d’aquest
estudi. Es va començar amb el primer programa
mostrat a la Taula 5 de l’estudi de (Herbert et al.
2002) i es va decidir provar si es podia treballar a una
temperatura superior a la de 50ºC ja establerta. Els
resultats es mostren a la Figura 12, veient que a
temperatures entre 51ºC i 55ºC la intensitat de banda
acostuma a ser similar (La banda a 54ºC que surt
molt més dèbil l’atribuïm a un possible error humà
en la preparació dels tubs de reacció). Si sabem que
tenim una quantitat notable de material genètic (al
voltant dels 100ng/µL)[37], o volem eliminar
possibles inespecificitats es pot aplicar un programa
Figura 12: optimització del gradient de
de
PCR sense cicles de preamplificació com
temperatures per a la amplificació del gen COI.
LEPCOI02 (Taula 5). En cas de treballar amb una
concentració de mostra molt pobre es recomana fer servir el primer programa de PCR esmentat.
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Wingless anava a ser un gen
de fàcil extracció que ens
aportaria uns resultats més
sòlids a l’estudi, però al llarg
de tot el projecte no es va
arribar a poder extreure una
bona mostra per aquest gen. El
primer programa de PCR per a
Wingless proposat per a
(Brower and DeSalle 1998)[34]
va resultar en fracàs absolut,
amplificant el gen per
Helicoverpa armigera (Figura
13). Es van anar fent
Figura 13: optimització fallida de l’amplificació del gen nuclear Wingless
modificacions al programa, les
per a Helicoverpa armigera i Heliothis peltigera.
quals també van resultar no
anar bé, independent ment de si provàvem amb H.armigera o H.peltigera, i es va procedir a fer
una modificació del programa aplicant una PCR touchdown (Taula 5). El resultat va ser que ja
començàvem a veure unes bandes, encara que inespecífiques i un pèl per sobre de la banda
esperada (400bp) (Figura 13¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.C). Tot i el fracàs
en la extracció del gen, el poder haver aconseguit veure bandes ja ha representat un cert avenç en
aquesta part i creiem que es pot arribar a treure millor.

Un cop es va disposar dels primers de tot el batch de nuclears es va procedir a fer una optimització
global. Sabem que els primers per a gens nuclears necessiten unes temperatures d’anellament més
elevades que la de mitocondrials (Wahlberg et al. 2016)[45].Per a cada gen es va preparar un tub
de extracció de DNA de Heliothis peltigera per Chelex i per Kit, i cada mostra es va amplificar a
55ºC i 56ªC, obtenint així dues mostres per cada gen en cada grau de temperatura, una amb cada
mètode diferent. La extracció es va fer a partir de Heliothis peltigera. Els resultats vans ser
diferents per a cada gen. Per a DDX23 els resultats eren més òptims si s’extreia el material per
Kit i la temperatura d’anellament era de 56ºC. ArgK sembla funcionar bé en qualsevol de les dues
condicions, donant resultats més que bons en tots els casos, tot i que per Chelex podem apreciar
més intensitat en la banda. Per a Psb els resultats també han sortit correctament, tot i que per
Chelex sembla anar millor. Amb Ssu72 veiem que la temperatura on millor funciona
l’amplificació és a 55ºC, i per tècnica la banda surt més intensa per Chelex. Respecte CAD es veu
una notable diferència en la extracció per Kit respecte a Chelex. En canvi, per a IDH veiem una
millor funcionalitat de l’amplificació per Chelex respecte a Kit, i millor a 56ºC envers 55ºC. MDH
s’extreu millor per Kit que per Chelex i millor a 55ºC. Ca-ATPase s’ha extret bé per Kit a 55ºC i
per Chelex a 56ºC. La temperatura pot ser un factor limitant de la tècnica per a aquest gen però
no ho podem assegurar amb total certesa. ProSup ha sigut un dels altre gens problemàtics que no
ens ha aconseguit sortir en cap dels casos, tot i que podíem veure moltes bandes inespecífiques,
descartant que tinguéssim poc o massa concentració de material genètic, fet que posteriorment es
va veure que era limitant per a fer una bona PCR (Figura 14). Tubs de reacció amb concentracions
de DNA per sobre de 200ng/µL podien donar els mateixos errors que tubs amb concentracions de
2ng/µL, per això es considera fer una mesura de la OD prèvia a la PCR per saber si s’haurà de
diluir la mostra.
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Figura 14: optimització del mètode d’extracció de DNA i condicions de temperatura per al banc de gens nuclears,
per a Heliothis peltigera. (C=Chelex ; K=Kit)
(MWM; 1: COI-C; 2: COI-K; 3: Wingless-C; 4: Wingless-K; 5: DDX23-C-55ºC; 6: DDX23-K-55ºC; 7: DDX23-C56ºC: 8: DDX23-K-56ºC; 9: ArgK-C-55ºC; 10: ArgK-K-55ºC; 11: ArgK-C-56ºC; 12: ArgK-K-56ºC; 13: Psb-C55ºC; 14: Psb-K-55ºC; 15: Psb-C-56ºC; 16: Psb-K-56ºC; 17: Ssu72-C-55ºC; 18: Ssu72-K-55ºC; MWM; 19: Ssu72C-56ºC; 20: Ssu72-K-56ºC; 21: CAD-C-55ºC; 22: CAD-K-55ºC; 23: CAD-C-56ºC; 24: CAD-K-56ºC; 25: IDH-C55ºC; 26: IDH-K-55ºC; 27: IDH-C-56ºC; 28: IDH-K-56ºC; 29: MDH-C-55ºC; 30: MDH-K-55ºC; 31: MDH-C56ºC; 32: MDH-K-56ºC; 33: Ca-ATPase-C-55ºC; 34: Ca-ATPase-K-55ºC; 35: Ca-ATPase-C-56ºC; 36: Ca-ATPaseK-56ºC; 37: ProSup-C-55ºC; 38: ProSup-K-55ºC; 39: ProSup-C-56ºC; 40: ProSup-K-56ºC; MWM)

Èxit de les amplificacions dels gens en estudi per espècie
Fent una visió global podem observar que el mètode d’extracció de material genètic de Qiakit de
Qiagen® ha resultat més eficaç envers el de Chelex (Figura 15). També és cert que Chelex s’ha
acabat fent servir menys, i al principi de l’estudi els resultats acostumaven a sortir negatius per a
totes les mostres extretes per aquest mètode. Per això considerem que el percentatge d’èxit que
ens ha sortit en aquest estudi no hauria de ser indicatiu de l’èxit real un cop la tècnica està ben
optimitzada. Tenint els dos mètodes optimitzats, qualsevol d’aquests hauria de sortir bé per als
gens estudiats si s’opera en bones condicions. Chelex es pot fer servir per mostres d’un sol ús, de
les quals més endavant ja no les vulguem fer servir, ja que presenta un procés de degradació del
material conforme passen els dies, i hem acabat estimant que la durada d’aquest no arriba a una
setmana. En canvi el KiaQit ens proporciona una durabilitat de la mostra de mesos, perfecte per
a fer rèpliques en els assajos i amb una puresa del material més alta, però essent més car. Des
d’aquí recomanem que l’ús d’un mètode en concret sigui subjectiu als interessos de l’investigador.
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Èxit de l'amplificació dels gens segons el mètode d'extracció de DNA
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Figura 15: Èxit de l’amplificació dels gens estudiats segons el mètode d’extracció de DNA. Veure l’annex en cas que
es vulgui conèixer més dades sobre els resultats de les amplificacions (Taules 9 i 10 Annex).

En el nostre estudi, al no haver disposat d’una “n” molt nombrosa i al haver hagut d’optimitzar
totes les tècniques i condicions ens surten uns percentatges d’èxits més baixos del que estem
segurs que sortiria de normal, i en cada gen aquest ha variat, estant clau el moment en que s’han
amplificat els gens, sobre si ja estava tot optimitzat o no. No recomanem prendre aquests valors
com a coneixement absolut a tenir en compte en altres estudis.

Receptors olfactius
Des de la cerca del gen i la creació dels primers a la seqüenciació i alineament de seqüències,
aquesta branca del projecte ha representat tot un repte de dificultat considerable, ja que es partia
d’un coneixement mínim sobre el tema i s’ha anat millorant poc a poc. Les dificultats en aquesta
art han aparegut al intentar amplificar fragments de més de 2Kb, ja que hem vist que aquests no
ho feien bé tant pel primer programa de PCR (MRNAOR11) com pel model en Touchdown
(TCHDWNOR11) per a eliminar inespecificitats (veure programes a la Taula 5). Els fragments
dels exons 1 a 4 i exons 5 a 6 s’han aconseguit amplificar i seqüenciar amb èxit. En canvi, podem
veure com fragments que semblaven haver sortit bé (exons 6 a 8 i exons 1 a 6), a l’hora de la
seqüenciació aquesta era d’una qualitat massa baixa i no permetia obtenir una seqüència fiable
(Figura
Annex).

Figura 16: model de disseny dels primers per al gen OR11 de Helicoverpa armigera
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Taula 6: disseny dels primers per al gen OR11 de Helicoverpa armigera. D’esquerre a dreta: primer dissenyat, sentit
en el què actua, seqüència del primer, llargada en base-pairs, inici, final, temperatura de fusió, percentatge de
guanines i citosines.

Primer

Sentit

Seqüència

Llargada
Start
Stop
Tm
GC
(bp)
(ºC)
%
19
1722804 1722822 57,89 50,00
20
1724144 1724125 60,30 57,89

e-1-4-F Forward
e-1-4- Reverse
R
e-5-6-F Forward

AGGGCTTGCCAAACCTACG
CAAACAACATGTCCGACGCA
CTCAGCAACACGGCAACTTC

20

1724469 1724488 60,04 55,00

e-5-6- Reverse
R
e-6-8-F Forward

TGCTGTTCATAGCTGCCTGT

20

1725054 1725035 59,67 50,00

ACAGGCAGCTATGAACAGCA

20

1725035 1725054 59,67 50,00

CCTGGGGATTGCGTACTTGA

20

1725964 1725945 59,75 55,00

2
2
20

172400

e-6-8R
e-9-F

Reverse

Forward CTACTCACGTTACAGCATTCCC

e-9-R

Reverse

GGAACCAGTTGTGGCACTTC

1726421 58,81 50,00

1726488 1726469 59,33 55,00

Com a amplificació s’ha obtingut un 60% d’èxit però en seqüenciació, només quatre seqüències
de les vint-i-dos enviades han sortit decentment. Aquestes són les que s’han tingut en compte pel
posterior alineament per a veure quina part total del gen s’ha aconseguit cobrir.
Es van agafar aquestes dues espècies en fase pupa (Spodoptera littoralis i Grapholita molesta) i
quan van esdevenir adultes se’ls va tallar les antenes per a fer l’anàlisi. Malhauradament, no es
van obtenir resultats de transcripció reversa-PCR per cap de les dues espècies de les quals es va
realitzr l'extraccio de RNA (Figura 23 Annex). no ha sortit res per a cap de les dues espècies extra

que intervenien en l’estudi. Atribuïm aquests mals resultats a una mala extracció del material
genètic. No es van triturar les antenes prèviament a fer-les passar per l’agulla estèril ja que es va
considerar que amb l’agulla ja es trencaria la cutícula d’aquestes, però no va ser el cas ja que el
diàmetre de les antenes era inferior al de l’agulla. Considerem que si es duu a terme una bona
extracció del mRNA, el procés hauria de sortir ja que es van fer servir els primers de (Mitsuno et
al. 2008)[36]. Es van fer servir aquestes espècies ja que encara no es disposava d’exemplars en vol
de Helicoverpa armigera o Heliothis peltigera, ja que comencen a volar cap a mitjans o final de
maig. Si haguéssim disposat d’exemplars s’hagués fet aquesta part de l’estudi amb els primers
fets servir anteriorment per a OR11 dissenyats per nosaltres mateixos, però al fer servir espècies
diferents es van haver de modificar els primers.
Sobre les seqüències que han sortit bé i s’han pogut alinear amb èxit, podem veure a la (Figura
17) com l’àrea que s’ha aconseguit cobrir dels exons 1 a 4 ha estat gairebé tota. Obtenim
seqüència a partir del nucleòtid 52 i comença sent una mica inestable. Aquest primer exó no
considerem que s’hagi pogut seqüenciar amb molt èxit. La gran part intrònica entre els exons 1 i
2 s’ha pogut seqüenciar amb èxit, al igual que els exons 2, 3 i 4, que aquest últim s’ha seqüenciat
fins gairebé al final de la seqüència.
En la (Figura 18) podem veure la seqüenciació de l’exó 5. Encara que no disposem de seqüència
en les primeres i últimes bases, la resta de l’exó s’ha seqüenciat de forma exitosa, observant el
mateix en la (Figura 19) sobre l’exó 6. Respecte la (Figura 1616) observant aquests resultats ens
arrisquem a dir que hem pogut seqüenciar amb èxit un pèl més del 50% de les regions codificants,
i una regió intrònica bastant important en mida.
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Figura 17: alineament de ICI-01(2)a-CP-NZY-OR(1-4)F i ICI-01(2)a-CP-NZY-OR(1-4)R
complementària reversa contra la seqüència consens d’Helicoverpa armigera dels exons 1 a 4 i
els primers fets sevir.

Figura 18: alineament de ICI-06-KP-NZY-OR11b-F d’Heliothis peltigera contra la seqüència consens de OR11 de
l’exó 5 i primers fets servir, amb The EMBL-EBI search and sequence analysis tools APIs in 2019
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Figura 19: alineament de ICI-06-KP-NZY-OR11b-R d’Heliothis peltigera contra la seqüència consens de OR11 de
l’exó 6 i primers fets servir, amb The EMBL-EBI search and sequence analysis tools APIs in 2019

Filogènia:

Figura 20: arbre filogenètic de les mostres de COI per Helicoverpa armigera, Heliothis peltigera, Cydalima pròpies
i de BOLD a través de les p-distance amb R-Studio.
Les mostres extretes de BOLD Systems han estat “BC ZSM Lep 25426” per a Helicoverpa armigera-GER-COI5P;
“FN908015” per a Helicoverpa armigera-SPA-COI5P; “10ANIC-08280” per a Helicoverpa armigera-AUSCOI5P; “AWC-70014” per a Helicoverpa zea-US-COI5P; “MACN-Bar-Lep-ct 01398” per a Helicoverpa
armigera-ARG-COI5P; “MF063332” per a Heliothis Virescens-COI5P; “NHMO-DAR-10563” per a Cydalima
perspectalis-CHI-CIO5P.
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En total s’han fet servir un total de 17 seqüències per a elaborar l’arbre filogenètic de COI . En
aquest pull de seqüències intervenen seqüències que s’han seqüenciat aquí com seqüències
consens de BLOD per a tal de poder fer un arbre més robust amb més fidelitat, ja que la “n” ha
estat baixa, ja que hi ha hagut mostres que no ens han pogut arribar a temps.
Els arbres s’han elaborat amb R-Studio i MEGAX. En els dos models el càlcul de distàncies s’ha
fet per p-distance i el model d’inferència filogenètica ha estat Neighbor-Joining.
En el model de R-Studio (Figura 20) podem observar una distribució certament lògica en les
mostres. Les Helicoverpa armigera tendeixen a agrupar-se i estar a una distància (longitud en
l’eix X) similar, encara que trobem certs casos que no ens quadren, com el de la mostra ICI-09KP-F, ja que hi ha una altre seqüència d’un altre replicat de la mateixa mostra i s’agrupa bé. La
seqüenciació d’aquesta mostra surt correctament, com les demés, però la segueix separant. En
canvi de ICI-01-CP si que podem dir que aquest increment en la distància es deu a una mala
seqüència, possiblement degut a que va ser la primera mostra extreta en l’estudi i la falta
d’experiència en aquest camp va influir sobre el resultat. L’altre mostra de Helicoverpa
armigera que surt més desviada és la 05, però la seqüència és correcte i l’alineament també, no
sabem per què la separa més. Pot ser que algunes seqüències siguin més grans que d’altres i
aquesta diferència en el nombre de bases faci que l’alineament no sigui del tot correcte. Sobre
les demès espècies, veiem que les Helicoverpa Zea d’Amèrica ja es separen de les Helicoverpa
armigera però segueixen estant més properes que Heliothis peltigera i virescens, que també
s’han separat, i Cydalima perspectalis és la que queda més allunyada de totes, ja que l’hem fet
servir com a outgrup. Consultar Taula 10 per a més informació sobre les dades de distàncies.

Figura 21: arbre filogenètic de les mostres de COI per Helicoverpa armigera, Heliothis peltigera, Cydalima pròpies
i de BOLD a partir del mètode de Neighbor-Joining amb un model de substitució de nucleòtids per p-distance amb
MEGA.X.
Les mostres extretes de BOLD Systems han estat “BC ZSM Lep 25426” per a Helicoverpa armigera-GER-COI5P;
“FN908015” per a Helicoverpa armigera-SPA-COI5P; “10ANIC-08280” per a Helicoverpa armigera-AUSCOI5P; “AWC-70014” per a Helicoverpa zea-US-COI5P; “MACN-Bar-Lep-ct 01398” per a Helicoverpa
armigera-ARG-COI5P; “MF063332” per a Heliothis Virescens-COI5P; “NHMO-DAR-10563” per a Cydalima
perspectalis-CHI-CIO5P.
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En el model de MEGAX (Figura 21) els resultats són bastant similars. Helicoverpa armigera es
separa per una banda mostrant menys distància que les demés, però la mostra 01 segueix sortint
malament, raons explicades anteriorment. Després es segueixen separant les Helicoverpa zea,
Heliothis peltigera, Heliothis virescens i Cydalima perspectalis. La seqüència de consens de
Helicoverpa armigera de BOLD de Alemanya també surt molt separada. Pot ser que hagi sortit
com a nosaltres la 01 i que BOLD l’hagi acceptat, ja que indica que és una Helicoverpa armigera,
igual que a nosaltres, encara que per penjar a BOLD es segueix una sèrie de anàlisi de qualitat.
Per a fer aquests arbres més fiables s’haurien d’haver complementat amb arbres per a gens
nuclears, però ni el temps, ni la optimització ni el nombre de mostres han jugat al nostre favor.
Tot i això els arbres semblen estar correctes, excepte per aquestes mostres on la seqüenciació no
s’havia fet correctament.

Pla de futur
Com a pla de futur intentaria seguir optimitzant Wingless, ja que crec que pot aportar bona
informació i donar més consolidació al projecte. Trobo que després de la PCR per touchdown ens
hem quedat a no massa de poder aconseguir extreure’l amb èxit i seria una gran fita en aquest
projecte. Si es veuen algunes inespecificitats es pot fer una extracció directa de la banda del gel
d’agarosa abans de que el transiluminador degradi el DNA.
Augmentar la “n” seria un altre punt clau, en nombre de seqüències per gen i en nombre d’espècies
en estudi, ja que la baixa “n” en aquest estudi ha fet que no haguem pogut acabar elaborant arbres
per a gens nuclears per acabar reforçant més els nostres resultats.
En nombre de marcadors genètics ja anem bé i s’hauria d’acabar de millorar petits detalls en la
extracció individual de cada gen, ja que si s’intenta fer tot un “batch” a l’hora, com cada gen té
unes millors condicions diferents acaben sortint uns bé i altres més regulars. Quan es fa un gen
ens hauríem d’enfocar en fe aquell gen per a maximitzar les possibilitats d’obtenir bons resultats.
Per als receptors olfactius es podria generar un nou set de primers que involucrés l’exó 2, per a
intentar seqüenciar des de l’exó dos al quatre, ja que hem observat que l’exó 1 ha presentat certes
dificultats a l’hora de seqüenciar-se. En comptes de fer un fragments de l’exó sis al vuit faria un
del 7 al 8, ometent així la gran regió intrònica que hi ha entre els exons 6 i 7. Al fer fragments
més senzills pensem que les amplificacions i seqüenciacions sortiran millor.
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CONCLUSIONS
- La optimització de les tècniques i condicions de treball ha resultat molt favorable a l’hora de
l’obtenció de bons resultats.
- S’ha aconseguit poder extreure deu dels dotze gens d’interès i optimitzar les millors
condicions per a gen per individual, obtenint el millor mètode i temperatura d’anellament
per a cada gen.
- Malauradament, Wingless i ProSup no s’han aconseguit extreure amb èxit però s’espera que
en un futur amb una millora de les condicions s’estimi treure’ls.
- Les diferències entre els gèneres Helicoverpa i Heliothis s’han fet notar en la generació dels
arbres filogenètics i s’ha pogut obtenir una clara separació entre aquestes dues espècies i
l’espècie Cydalima perspectalis utilitzada com a outgrup.
- La generació d’arbres filogenètics per a gens nuclears no s’ha pogut complir degut al baix
número de mostres obtingudes.
- La seqüenciació de més d’un 50% de la seqüència codificant per a OR11 a partir de DNA
genòmic permetrà seguir amb l’estudi dels receptors olfactius en pròxims estudis dins d’aquest
ampli projecte.
- L´ús de reactius de la casa NZYTech ha fet que el cost de producció de tot el procés des de
l’extracció de material genètic fins a la seqüenciació s’hagi vist reduït de forma significativa
mantenint la bona qualitat dels resultats.
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ANNEX
Taula 7: eficiència de les PCR segons el mètode de extracció de DNA per Chelex. Representació de quantes
reaccions han sortit per gen per mostra en que s’ha efectuat i total. Percentatge d’èxit de PCR per gen amplificat.

Taula 8: eficiència de les PCR segons el mètode de extracció de DNA per Qiakit de Qiagen. Representació de
quantes reaccions han sortit per gen per mostra en que s’ha efectuat i total. Percentatge d’èxit de PCR per gen
amplificat.

Taula 9: eficiència de les PCR segons el mètode de extracció de RNA. Representació de quantes reaccions han sortit
per gen per mostra en que s’ha efectuat i total. Percentatge d’èxit de PCR per gen amplificat
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Taula 10: p-distances entre les diferents mostres de COI analitzades
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(A)

(B)

(C)

Figura 22: (A): amplificació de OR11 per Helicoverpa armigera; (B): Touchdown-PCR de OR11
per a Helicoverpa armigera; (C): Touchdown-PCR de OR11 per a Heliothis peltigera
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Taula 11: comparativa de les densitat òptiques després de la purificació de DNA mitjançant el kit de purificació de
Qiagen i el de NZYTech.

MOSTRA
(2)
(7)
(12)
(14)
(2) NZY

OD (ng/µL)
85,3
47,4
44,9
89,8
71,9

260/280
1,693
1,792
1,875
1,698
1,674

260/230
0,435
0,373
0,203
0,333
0,444

Figura 23: fracàs en l’amplificació del gen OR11 i COI a partir de la extracció de mRNA de Spodoptera littoralis i
Grapholita molesta
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