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LA CODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ BIOLÒGICA
EN EL GENOMA
MEMÒRIA LLEGIDA PER L’ACADÈMIC ELECTE
Dr. RODERIC GUIGÓ I SERRA
A l'acte de la seva recepció del dia 28 d'octubre de 2021

Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims Senyores i Senyors Acadèmics,
Amigues i Amics:
És un honor i un privilegi haver estat proposat per formar part de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. M’agradaria començar aquesta memòria
amb una nota força personal. La seu de l’Acadèmia forma part del paisatge de la
meva infantesa i joventut, que potser no és gaire diferent del de molts nens i nenes
que vivíem en aquells barris. El meu primer record és el del meu pare dient-me que
l’hora que marcava el rellotge de la façana de la seu era l’hora oficial de Barcelona.
Recordo com, alguna vegada, aprofitava que hi passàvem per davant per posar el
seu rellotge a l’hora. En créixer, la seu de l’Acadèmia va esdevenir part del meu
paisatge quotidià. Vivíem al carrer de Sant Pere més Baix, on el meu pare hi tenia
una sastreria. Treballava amb un altre sastre del carrer Pintor Fortuny. Jo hi feia els
encàrrecs, portant amunt i avall, amb un mocador de fer farcells, les americanes i
els vestits encara a mig cosir. Un itinerari que, via els carrers Comtal i Santa Anna,
em feia passar pel davant de l’Acadèmia. Hi vaig continuar passant encara molts
més anys, mentre estudiava biologia a l’edifici de la plaça Universitat. Com tants altres nois i noies de la meva generació, em vaig adonar, en arribar a la universitat,
que el francès que havíem après a l’escola no era la llengua hegemònica en el món
de la ciència. Em vaig matricular a l’Escola Oficial d’Idiomes. Tenia una hora per
vagarejar, entre que acabaven les classes de biologia a la tarda i començaven les
d’anglès. Un dels meus recorreguts preferits per omplir aquesta hora era baixar per
la Rambla, tafanejar-ne els quioscs, aleshores extraordinaris, i entrar a l’escola pel
carrer de l’Arc del Teatre.
No recordo quan vaig ser conscient que aquell edifici, el rellotge de la façana del
qual mostrava l’hora oficial de Barcelona, era la seu de l’Acadèmia. Estic convençut,
però, que, fos quan fos, no vaig imaginar que en podria arribar a formar part. Un
privilegi, deuria pensar, que no seria mai al meu abast. Es per això que l’acte d’avui
és particularment emotiu per a mi. Perquè no hi ha reconeixement més important
que aquell que reps dels teus mestres i dels teus col·legues, entre els quals es tro299
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ben molts membres d’aquesta Acadèmia. D’entre tots aquests, voldria avui donar
especialment les gràcies al doctor Joan Antoni Subirana, qui ha acceptat la tasca de
respondre a la meva memòria en nom de l’Acadèmia. Tot i que el doctor Subirana
no era professor de la Facultat de Biologia, jo el vaig conèixer el darrer any com a
estudiant en aquella Facultat. Participava amb altres professors, fa quaranta anys,
joves i entusiastes, en un curs extraacadèmic que pretenia posar a l’abast dels estudiants els avenços d’una disciplina científica, la biologia molecular, que aleshores
estava en plena eclosió. De totes les classes que configuraven aquell curs, les del
doctor Subirana eren possiblement les que tenien un contingut computacional més
fort, i les feien, en conseqüència, particularment atractives per a mi. Ja durant la
carrera, i gràcies als cursos que organitzava el Laboratori de Càlcul de la Universitat
de Barcelona (UB), el qual sortosament es trobava als jardins de l’edifici de la plaça
Universitat, vaig poder estudiar una mica d’informàtica i de programació.
Ben aviat vaig adonar-me que, si eventualment acabava dedicant-me a la recerca,
aquesta seria en biologia computacional, i la meva tesi a la UB ja la vaig dur a terme,
sota la direcció del doctor Jordi Ocaña, sobre models computacionals en ecologia
evolutiva. Va ser, però, en la meva etapa postdoctoral amb el doctor Temple F. Smith,
que dirigia un grup, el nom del qual reunia els termes computació i biologia molecular, el Molecular Biology Computer Research Resource (MBCRR, del Dana Farber
Cancer Institute, Harvard University), que em vaig sentir atret per un problema que
ha articulat, en certa manera, tota la meva recerca. Som a finals dels vuitanta i el
Projecte del Genoma Humà acaba de començar. El doctor Smith va tenir la intuïció
d’anticipar, tot i que en aquell moment es coneixien només uns pocs fragments de
seqüències genòmiques, que un problema fonamental seria la identificació dels gens
en la seqüència dels genomes. Els gens, dins els genomes, són els que porten majoritàriament la informació biològica rellevant. El valor de la seqüència del genoma
és limitat si es desconeixen els gens que hi són codificats. La raó per la qual vaig
trobar aquest problema, i el trobo encara, particularment atractiu es perquè es tracta
alhora d’un problema d’enginyeria —dissenyar programari per localitzar els gens en
la seqüència del genoma— i un problema fonamental de biologia —desxifrar com
la informació biològica és codificada en l’estructura molecular del genoma. És en
saber com aquesta informació està codificada que podem localitzar els gens, i és
en localitzar els gens que sabem com aquesta informació està codificada. Aquesta
dualitat reflecteix la naturalesa singular de la vida, la qual és, al mateix temps, el fi
i el mitjà. Com va escriure el físic Erwin Schrödinger l’any 1944, una dècada abans
que l’estructura del DNA fos descoberta, el material hereditari és «al mateix temps,
el codi de la llei i el poder executiu —o, per fer servir un altre símil, els plànols de
l’arquitecte i les màquines del constructor» (E. Schrödinger, What is life?, 1944). En
aquesta memòria, em proposo repassar, des d’una perspectiva històrica, els esforços
que hom ha dut a terme per entendre com els gens són codificats en el genoma, i
els mètodes que han estat dissenyats per tal d’identificar-los.
300
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INTRODUCCIÓ: LA NATURALESA MOLECULAR
DE LA INFORMACIÓ CODIFICADA EN EL GENOMA
El genoma és el conjunt d’instruccions que determinen les característiques biològiques dels éssers vius (el fenotip). En el nostre cas, el color dels ulls o de la pell;
l’alçada; la forma del nas; la predisposició a patir unes malalties concretes; característiques psicològiques com la memòria, la intel·ligència o potser fins i tot l’actitud
—més positiva o negativa— davant la vida; etc.
Aquestes instruccions estan físicament codificades en els cromosomes, unes
estructures subcel·lulars constituïdes per un conglomerat de proteïnes i àcid
desoxiribonucleic (DNA). Les cèl·lules procariotes normalment contenen un sol cromosoma circular, mentre que les cèl·lules eucariotes generalment contenen múltiples
cromosomes lineals confinats dins el nucli (figura 1a). En els cromosomes, les instruccions biològiques resideixen específicament en el DNA. El DNA és una molècula
polimèrica, és a dir, està constituïda per la repetició moltes vegades d’un nombre
limitat de molècules químiques més petites. En el cas del DNA, aquestes molècules
elementals són nucleòtids (o bases nitrogenades)1 de quatre tipus diferents: adenina,
timina, citosina i guanina, les quals normalment representem per les lletres A, T, C
i G. Una molècula de DNA està constituïda per dues cadenes d’aquestes bases que
es cargolen l’una al voltant de l’altra i formen una doble hèlix (figura 1b). La doble
hèlix roman estable perquè les bases d’una cadena s’aparellen de manera contigua
amb les bases de l’altra d’acord amb unes regles específiques d’aparellament (A amb
T i C amb G). En general, representem una molècula de DNA mitjançant la seqüència
de lletres que correspon als nucleòtids que constitueixen una de les cadenes, ja que
la seqüència d’una cadena determina unívocament la de l’altra (figura 1c).
El genoma (d’una cèl·lula) és, doncs, la seqüència de nucleòtids de tots els cromosomes en la cèl·lula. Atès que en els organismes pluricel·lulars, com nosaltres,
totes les cèl·lules tenen essencialment el mateix genoma, podem parlar —tant en
els organismes unicel·lulars com en els pluricel·lulars— del genoma de l’organisme.
L’organisme amb el genoma més petit conegut és el bacteri Mycoplasma genitalium,
el qual, organitzat en un sol cromosoma, té una mida de 580 000 parells de bases
(580 kilobases, kb, és a dir, es pot representar per una seqüència de 580 000 lletres
As, Cs, Gs i Ts). En les cèl·lules humanes, hi ha vint-i-tres cromosomes diferents. El
cromosoma humà més llarg, el cromosoma 1, té 250 milions de (parells de) bases;
i el cromosoma humà més curt, el cromosoma 22, té uns 30 milions de bases. Tots

1 En realitat, els dos termes no són equivalents. Un nucleòtid està format per una base nitrogenada, una
molècula de sucre, anomenat desoxiribosa i un o més grups fosfats. Una molècula de DNA és una
cadena de nucleòtids, però entre els quatre tipus de nucleòtids només canvia la base nitrogenada. Per
això, sovint, els dos termes s’utilitzen d’una manera equivalent, com farem aquí.
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els cromosomes junts sumen 3 000 milions de bases (3 gigabases, Gb). Tanmateix,
el genoma humà no és pas el més llarg. El genoma de la flor Paris japonica, per
exemple, té una mida propera als 150 000 milions de bases (150 Gb, cinquanta vegades la mida del genoma humà). Cal tenir en compte, però, que en les espècies
amb reproducció sexual, les cèl·lules somàtiques generalment són diploides; és a
dir, tenen dues còpies del conjunt sencer de cromosomes, cadascuna provinent d’un
progenitor. Les cèl·lules humanes, per exemple, tenen dues còpies de cadascun dels
vint-i-tres cromosomes, una còpia que hem heretat de la mare i una altra que hem

a)

b)

c)
Fig. 1. El DNA com a material hereditari. a) En les cèl·lules eucariotes, els cromosomes
resideixen en el nucli de les cèl·lules. Els cromosomes eucariotes són estructures
lineals compostes de DNA i proteïnes. [Adaptat de https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Eukaryote_DNA_ml.svg]. b) Estructura molecular del DNA. [Adaptat de https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:DNA_Structure%2BKey%2BLabelled.pn_NoBB.png. c) Seqüència de
DNA de la regió del cromosoma 11 del genoma humà que conté el gen de la beta globina.
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heretat del pare; per tant, quaranta-sis cromosomes en total. Estrictament parlant,
doncs, el nostre genoma és la seqüència de 6 000 milions de bases dels conjunts
parental i maternal de cromosomes en les nostres cèl·lules.
Els genomes dels individus d’una mateixa espècie són molt semblants entre ells,
però no exactes; en cas contrari, els individus serien també gairebé idèntics. Les diferències en el genoma entre individus d’una mateixa espècie són molt més petites,
però, que les diferències en el genoma entre individus d’espècies distintes. Per això,
podem parlar del genoma d’una espècie (que, normalment, s’anomena genoma de
referència de l’espècie i que sovint no correspon al genoma de cap individu en concret, com és el cas del genoma de referència humà). Així, si comparem el genoma
de dos éssers humans, trobarem aproximadament una diferència cada mil nucleòtids.
Atès que el genoma humà té 3 000 milions de nucleòtids, entre el genoma de dues
persones diferents hi ha aproximadament tres milions de diferències. Si comparem el
genoma de dos ximpanzés —l’espècie de la qual estem evolutivament més a prop—,
hi trobem un nombre similar, o potser una mica més gran, de diferències, però
entre el genoma d’un humà i el genoma d’un ximpanzé hi ha una diferència cada
cent nucleòtids. És a dir, entre el genoma d’un humà i el d’un ximpanzé hi ha deu
vegades més diferències que entre el genoma de dos humans o de dos ximpanzés.
La descodificació de la informació en el genoma comença amb la transcripció del
DNA a RNA (àcid ribonucleic, figura 2a). L’RNA és també una molècula polimèrica
constituïda per la repetició moltes vegades de quatre nucleòtids; tres són els mateixos
que en el cas del DNA —adenina, guanina i citosina—, però, en lloc de timina, l’RNA
conté uracil, que es representa per la lletra U. A més, l’RNA, a diferència del DNA,
no s’estructura com una doble hèlix, sinó que és una molècula d’una sola cadena.
Durant el procés de transcripció, regions o fragments de la molècula de DNA dels
cromosomes serveixen de model per a la síntesi de molècules d’RNA. Una adenina
(A) en el DNA esdevé U en l’RNA; una T esdevé una A; una G esdevé una C, i una
C, una G. Durant la transcripció de DNA a RNA, es manté la col·linealitat, és a dir,
l’ordre dels nucleòtids en la seqüència. Les molècules d’RNA són molt més curtes que
les de DNA (en general, tenen una mida que varia entre 1 000 i 10 000 nucleòtids.
I en un mateix cromosoma trobem centenars o milers de regions diferents que es
transcriuen a molècules d’RNA. Aquestes regions s’anomenen gens. Quan un gen
es transcriu a RNA es diu que el gen s’expressa, i el nivell d’expressió és la quantitat
de molècules d’RNA que es transcriuen del gen. Els gens normalment estan separats
els uns dels altres en el genoma (figura 2b). Les regions que separen els gens s’anomenen regions intergèniques. En els organismes procariotes, aquestes regions són
molt curtes; en canvi en els organismes eucariotes poden arribar a ser molt grans i
tenir fins a desenes de milions de nucleòtids. El genoma del bacteri M. genitalium
conté 525 gens, mentre que el genoma humà en conté 50 000 aproximadament. En
els organismes procariotes, aquestes molècules d’RNA —que sovint s’anomenen trans-
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crits— serveixen de model, durant el procés de traducció, per a la síntesi de proteïnes,
que són les molècules que duen a terme les funcions biològiques de les cèl·lules.
Les proteïnes són també molècules polimèriques constituïdes per la repetició moltes
vegades de molècules elementals de vint tipus diferents, que són els aminoàcids. Els
aminoàcids també es representen per lletres, i les seqüències de les proteïnes, per
tant, es poden representar per seqüències de vint lletres diferents. Durant el procés
de traducció, el qual es duu a terme en el ribosoma —un aglomerat de proteïnes i
RNA—, tres nucleòtids consecutius en la molècula d’RNA —un codó— especifiquen
un aminoàcid determinat d’acord amb les regles que configuren el codi genètic (figura 2c). La traducció comença, normalment, al primer codó ATG de l’mRNA —que
codifica l’aminoàcid metionina— i acaba quan es troba un dels codons de finalització
—TAA, TAG o TGA. En els organismes eucariotes, els transcrits inicials o primaris
—que són sintetitzats en el nucli, on resideixen els cromosomes— experimenten
un processament addicional. Aquest processament, conegut amb el terme splicing
(o empalmament), consisteix en l’eliminació de fragments interns —els introns— i
la concatenació dels fragments restants —els exons— en una molècula d’RNA de
mida més petita. Aquestes molècules processades d’RNA poden ser exportades al
citosol, on, de manera eventual, però no necessària, poden ser traduïdes a proteïnes, d’acord amb el codi genètic que és universal i comú a procariotes i eucariotes.
Els RNA que es tradueixen a proteïna reben el nom de RNA missatgers (mRNA, atès
que transmeten el missatge en la seqüència de DNA a la seqüència de les proteïFig. 2. El flux d’informació des del DNA a les proteïnes. a) La descodificació de la
informació en el genoma comença amb la transcripció del DNA a RNA. Només les regions
del genoma que corresponen als gens es transcriuen a RNA. La molècula d’RNA que es
produeix s’anomena transcrit (primari). En les cèl·lules eucariotes, els transcrits primaris
experimenten una sèrie de modificacions posttranscripcionals que donen lloc al transcrit
madur. Entre aquestes hi ha l’splicing, mitjançant el qual els introns són eliminats de
la seqüència dels transcrits primaris. Els transcrits madurs se solen classificar en
RNA missatgers (mRNA), els quals s’exporten al citoplasma, on són traduïts a proteïna
i RNA llargs no codificants (long non coding RNAs, lncRNAs), els quals poden romandre al
nucli o ser també exportats al citosol. [Tret de Blanco i Guigo, «Predictive methods using
DNA sequences», Bioinformatics: A practical guide to the analysis of genes and proteins, 3a
ed., editat per Andreas D. Baxevanis i B. F. Francis Ouellette, John Wiley & Sons Inc., 2005.
Dibuix fet per Sanja Rogic i Novak Rogic]. b) Representació esquemàtica d’una regió del
genoma humà d’unes 150 kb dins el cromosoma 17. Cada gen està identificat pel seu nom.
S’hi representen els exons com a caixes acolorides connectats per una línia més fina.
Els diferents colors corresponen al tipus d’evidència que s’ha utilitzat per a identificar cada
gen. [Imatge obtinguda a través del visualitzador d’ENSEMBL (www.ensembl.org)].
c) Codi genètic. Equivalència entre els triplets a la seqüència dels mRNA i els aminoàcids
a la seqüència de les proteïnes.
[Tret de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genetic_Code.png.] 
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a)
b)

c)
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nes), mentre que els RNA que no ho fan s’anomenen RNA no codificants. Els RNA
no codificants es classifiquen en dos tipus diferents, depenent sobretot de la seva
longitud, i són: els RNA no codificants petits (small non coding RNA) i els RNA no
codificants llargs. Els RNA no codificants petits inclouen els RNA ribosòmics, els RNA
de transferència (tRNA) —que participen en la traducció dels mRNA a proteïna—,
els microRNA —que participen en la regulació de l’expressió dels gens—, els RNA
petits nuclears (small nuclear RNA, snRNA) —que participen en l’splicing— i d’altres. Dins els RNA codificants llargs, normalment distingim els pseudogens, que són
còpies de gens que han perdut la capacitat codificant, i els RNA no codificants llargs
pròpiament dits (long non coding RNA, lncRNA). Els lncRNA són com els mRNA, es
transcriuen i experimenten splicing de la mateixa manera que els mRNA, però no
es tradueixen a proteïna. Només uns 20 000 dels aproximadament 50 000 gens en
el genoma humà codifiquen per a proteïnes. Mentre que tenim algun coneixement
—ni que sigui mínim— de la funció de la majoria de les proteïnes, desconeixem la
funció —si és que en tenen alguna— de la majoria dels lncRNA.
En la majoria dels organismes eucariotes, només una fracció del genoma, en ocasions molt petita, s’utilitza per a codificar mRNA i RNA no codificants. En el cas del
genoma humà, aquesta fracció està al voltant del 5 % (i només el 2 % correspon a
mRNA). La resta del genoma, que inclou introns i regions intergèniques, és de funció majoritàriament desconeguda, i rep en alguns casos la denominació junk DNA
(DNA escombraria o deixalla), per tal d’emfatitzar la seva possible manca de funció.
Aquest nom, però, no és del tot correcte, ja que aquest «DNA escombraria» inclou
les anomenades regions reguladores. Aquestes regions regulen l’expressió dels gens
i són particularment importants en el desenvolupament i funcionament dels organismes pluricel·lulars complexos, els quals estan constituïts per milions, o fins i tot
bilions, de cèl·lules de tipus molt diversos. Per exemple, les cèl·lules nervioses —les
neurones— són molt diferents de les cèl·lules dels ossos, de les cel·lulars musculars
o de les cèl·lules de la pell. Totes aquestes cèl·lules en un mateix individu tenen,
com hem dit, essencialment el mateix genoma. Allò que fa que aquestes cèl·lules
siguin diferents les unes de les altres és que expressen conjunts de gens diferents i/o
a nivells d’expressions distints. És a dir, les neurones expressen un conjunt de gens
diferent que les cèl·lules musculars. Per això, tot i compartir un genoma idèntic, les
cèl·lules dels organismes pluricel·lulars exhibeixen una gran diversitat funcional i
morfològica. La regulació de l’expressió diferencial dels gens és força complexa. En
aquesta regulació, hi participen múltiples regions del genoma, majoritàriament residents en regions intergèniques. Tot i que aquestes regions poden estar allunyades
del gen regulat, fins i tot en cromosomes diferents, l’expressió dels gens és, en gran
part, governada per la regió genòmica que precedeix el gen regulat, l’anomenada
regió promotora. Una gran part del genoma que no codifica per a gens o per a la
seva regulació està formada per elements repetitius, seqüències de DNA que apa-
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reixen en múltiples còpies en el genoma. Si bé han estat majoritàriament ignorats
perquè hom suposava que mancaven de funció, hi ha cada cop més evidència que
poden participar en funcions reguladores i estructurals.
Així doncs, tot i que la fracció del genoma funcionalment rellevant va molt més
enllà de la fracció del genoma que codifica per a proteïnes, aquestes són, possiblement, les portadores de la major part de la informació biològicament rellevant. Una
gran part de les malalties —en particular, les malalties hereditàries— estan causades
per mutacions (canvis en la seqüència de nucleòtids) d’aquests gens. En conseqüència, la primera tasca quan hom obté, per primer cop, la seqüència del genoma d’un
organisme és la identificació, en aquesta seqüència, dels gens que codifiquen per
a proteïnes.
El terme gen va ser introduït per Wilhem Johansen, el 1905, per referir-se als
«factors» heretables que Gregor Mendel havia proposat, mig segle abans, com a responsables de les característiques físiques que es poden observar en els individus. A
l’inici del segle xx, Theodor Boveri i Walter Sutton havien demostrat que els «factors»
de Mendel (els gens) residien en els cromosomes. El 1910, Thomas H. Morgan, quan
treballava amb la mosca Drosophila melanogaster, va associar, per primer cop, un
caràcter físic —en aquest cas, el color dels ulls— a un cromosoma determinat, i va
plantejar la hipòtesi que múltiples gens, responsables de diferents caràcters —per
exemple, el color dels ulls i la mida de les ales, en el cas de les mosques— estaven
alineats en un mateix cromosoma (Morgan, 1910). Segons Morgan, a causa del procés
de recombinació durant la meiosi —en el qual les cèl·lules del llinatge germinal reben
només una còpia de cadascun dels cromosomes, que és una barreja dels cromosomes
matern i patern—, la freqüència amb la qual s’hereten dos caràcters conjuntament indica la distància física que separa, en els cromosomes, els gens responsables d’aquests
caràcters. A partir d’aquesta idea, Alfred Sturtevant, aleshores estudiant de Morgan,
va construir per primer cop, el 1913, un mapa genètic, és a dir, una representació
gràfica del lloc (locus, loci en plural) dels gens en els cromosomes (Sturtevant, 1913).
Sturtevant va representar la posició de sis gens en la cadena lineal del cromosoma
1 de D. melanogaster (figura 3a). La generació d’aquest mapa, i d’altres posteriors,
en els quals es van arribar a posicionar trenta-sis gens en els quatre cromosomes de
D. melanogaster (figura 3b) va ser possible perquè Morgan, Sturtevant i altres investigadors utilitzaven aquest organisme per als seus estudis. D. melanogaster és fàcil
de manipular al laboratori, per exemple, per a produir encreuaments entre individus
amb trets físics diferents, i té un temps de generació molt curt. La deducció, utilitzant
aquest procediment, de mapes genètics per a altres espècies és en general molt més
difícil. En humans, de fet, no va ser fins al 1937 que J. B. S. Haldane va estimar per
primer cop la distància entre dos gens en un cromosoma (Bell i Haldane, 1986). En
concret, la distància entre els gens responsables de l’hemofília i el daltonisme en el
cromosoma X, a partir de l’anàlisi de la genealogia de famílies afectades per aquestes
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a)

b)
Fig. 3. Els primers mapes genètics. a) Primer mapa genètic obtingut de Sturtevant
(1913). En aquest mapa, va posicionar sis gens en una representació lineal del cromosoma
1 de D. melanogaster. Els gens estaven relacionats amb els caràcters següents: el color del
cos (B), dels ulls (O, C i P) i la mida de les ales (R i M). b) Mapa genètic dels quatre
cromosomes de D. melanogaster on es van posicionar trenta-sis gens (Morgan et al., 1915).
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condicions. Durant la primera meitat del segle xx es van elaborar mapes genètics de
resolució creixent, en el cas d’algunes espècies d’interès agrícola i ramader —com
ara el blat, el pollastre, el porc, etc.—, en les quals és també possible, com en el cas
de la mosca, dur a terme encreuaments controlats.
L’elaboració dels primers mapes genètics —l’assignació de gens a posicions dels
cromosomes— tingué lloc abans de conèixer-se la naturalesa química del material
hereditari que constitueix els cromosomes. No va ser fins al 1943 que els experiments
d’Oswald Avery, Colin MacLeod i Maclyn McCarty suggeriren que el DNA era aquest
material (Avery et al., 1944), la qual cosa va ser confirmada pels experiments d’Alfred Hershey i Martha Chase el 1952 (Hershey i Chase, 1952). Fins a un cert punt,
però, aquest descobriment era paradoxal, perquè el 1941, George Beadle i Edward
Tatum establiren l’equivalència entre gens i proteïnes (Beadle i Tatum, 1941), és a
dir, que cada gen en els cromosomes era responsable de la síntesi d’una proteïna.2 El
1953, però, Watson i Crick descrigueren la naturalesa polimèrica del DNA (Watson i
Crick, 1953), i Frederick Sanger obtingué per primer cop la seqüència d’aminoàcids
d’una proteïna —la insulina bovina (Sanger i Thompson, 1953). La seqüenciació de
Sanger va confirmar que les proteïnes són seqüències ordenades, i no una barreja
desordenada, d’aminoàcids. George Gamow va suggerir tot seguit la relació entre
la seqüència de bases del DNA i la seqüència d’aminoàcids de les proteïnes, i resolia
d’aquesta manera la paradoxa aparent que suposaven els resultats de Beadle i Tatum. Els gens estarien codificats en el DNA, però la seva funció seria especificar la
seqüència d’aminoàcids de les proteïnes, i aquestes serien les responsables dels trets
biològics (el fenotip) dels individus. La dificultat d’aquesta hipòtesi, però, radicava
en el fet que, en els organismes eucariotes, el DNA es troba en el nucli i la síntesi
de proteïnes té lloc en el citoplasma. Calia algun «agent» que traslladés el missatge
codificat en el DNA des del nucli fins al citosol. Aquest agent és l’RNA missatger
(mRNA), que va ser descobert el 1961 (Brenner et al., 1961). A l’inici dels anys seixanta del segle passat, hom dedueix la correspondència entre triplets de nucleòtids (els
codons; n’hi ha seixanta-quatre de possibles) i els aminoàcids, i això permet deduir
la seqüència d’aminoàcids d’una proteïna a partir de la seqüència de nucleòtids de
l’mRNA corresponent. A mitjans dels anys seixanta queda definitivament establerta
la naturalesa molecular dels gens i la manera com la informació en la seqüència de
DNA d’un gen determinat és transferida a la seqüència d’aminoàcids de la proteïna
corresponent, l’anomenat dogma central de la biologia molecular (Crick, 1970).

2 De fet, Beadle i Tatum van proposar la hipòtesi que els gens exerceixen la seva funció mitjançant la
producció d’enzims. Cada gen seria responsable de la producció d’un sol enzim que, al seu torn, afectaria un sol pas en una cadena metabòlica. Més tard, la idea de Beadle i Tatum va ser generalitzada:
cada gen produiria una proteïna, no necessàriament un enzim.
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EL DESENVOLUPAMENT DE MÈTODES PER A L’OBTENCIÓ
DE LA SEQÜÈNCIA DELS ÀCIDS NUCLEICS
A curt termini aquest coneixement va tenir poca importància pràctica a l’hora
d’identificar els gens en el genoma i caracteritzar-ne la funció biològica, atès que
no es disposava de la tecnologia per a determinar la seqüència específica de bases
d’una molècula de DNA. No va ser fins a mitjans dels anys setanta que Sanger i Alan
Coulson (Sanger i Coulson, 1975), d’una banda, i Allan Maxam i Walter Gilbert (Maxam i Gilbert, 1977), de l’altra, desenvoluparen els primers mètodes eficients per a
l’obtenció de la seqüència (la seqüenciació) dels àcids nucleics. El 1977, el laboratori
de Sanger va obtenir la seqüència completa del primer genoma d’un organisme: els
gairebé 5 400 nucleòtids del virus phi X174 (Sanger et al., 1977), però encara haurien
de passar anys perquè fos possible començar a pensar en l’obtenció de la seqüència completa del genoma humà, o de qualsevol espècie eucariota o procariota. De
fet, el primer mapa genètic humà, publicat el 1987 (Donis-Keller et al., 1987), va
ser obtingut usant, essencialment, el mètode ideat per Morgan i Sturtevant, però,
en lloc d’investigar el patró de transmissió de caràcters físics observables, els autors
de l’estudi van investigar el patró de transmissió dels anomenats polimorfismes en
la longitud dels fragments de restricció (restriction fragment length polymorphisms,
RFLP), els quals són variacions entre individus en la longitud de certes seqüències
de DNA. Aquestes variacions poden ser observades sense necessitat de seqüenciar-ne el DNA, simplement mesurant-ne la mida mitjançant la digestió amb enzims
de restricció.
En els anys setanta i vuitanta es van produir avenços notables en les tècniques de
la biologia molecular, els quals van facilitar enormement la manipulació i l’estudi
de molècules de DNA. Regions específiques del genoma —per exemple, regions que,
mitjançant mapatge genètic, s’havien associat a una determinada malaltia— podien
ser aïllades i, subsegüentment, seqüenciades. Un cop obtinguda la seqüència de la
regió del genoma d’interès, el problema consistia a identificar el gen o gens que hi
codificava. Una possibilitat és obtenir directament la seqüència de l’RNA missatger
(o RNA missatgers) que correspon als gens codificats en la regió genòmica. A partir
de la seqüència de l’mRNA es pot deduir la seqüència d’aminoàcids de la proteïna, a partir de la qual, al seu torn, hom pot intentar caracteritzar la funció del gen.
Tanmateix, obtenir la seqüència d’un mRNA no era, en aquells moments, una tasca
senzilla, entre d’altres raons perquè no existien mètodes per a seqüenciar molècules
d’RNA. Calia copiar les molècules d’RNA a DNA, obtenir allò que s’anomena DNA
complementari (cDNA), i seqüenciar després aquest cDNA. A més, els mètodes de
seqüenciació de què es disposava aleshores només permetien obtenir seqüències
d’unes 500 bases, molt més curtes que la seqüència de la majoria d’mRNA (que
en el genoma humà tenen de mitjana una longitud superior als 3 000 nucleòtids). En
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conseqüència, calia fragmentar el cDNA, seqüenciar els fragments i reconstruir la
seqüència de l’mRNA a partir de la seqüència dels fragments. Ara bé, per a obtenir
la seqüència d’un mRNA, potser encara és més important aïllar-lo, és a dir, separar-lo
de la resta d’mRNA de la cèl·lula, cosa gairebé impossible si no es té, a priori, algun
coneixement de la seva seqüència.
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IDENTIFICACIÓ COMPUTACIONAL DE GENS
EN SEQÜÈNCIES GENÒMIQUES
Si la seqüència de DNA del genoma contingués, però, informació suficient per a
identificar les regions que codifiquen per a proteïnes, hauria de ser possible dissenyar un mètode, alternatiu a la seqüenciació dels mRNA, el qual únicament a partir
de l’anàlisi de la seva seqüència fos capaç de predir els gens codificats en una regió
del genoma determinada. Seria un mètode, però, que, atesa la gran longitud de les
seqüències genòmiques, només podria ser aplicat utilitzant ordinadors. A principis
dels anys vuitanta, l’ús dels ordinadors ja era força estès en la recerca en biologia.
De fet, dins d’aquesta disciplina una de les aplicacions més útils dels ordinadors
era precisament l’anàlisi de seqüències biològiques, fins aleshores, majoritàriament
proteïnes. Tot i que en els anys cinquanta i seixanta la seqüenciació d’àcids nucleics
romania elusiva, s’anaren obtenint les seqüències d’aminoàcids d’un nombre creixent
de proteïnes. A mitjans dels seixanta, Margaret Dayhoff i els seus col·laboradors van
començar a compilar aquestes seqüències, que es trobaven disperses en articles
científics apareguts en diferents revistes. Aquestes compilacions van ser publicades en
els anomenats Atlas of protein sequence and structure (figura 4a). En la seva quarta edició, a finals dels seixanta, l’Atlas contenia prop de tres-centes seqüències de
proteïnes. Aquests atles, encara llibres impresos en paper, constitueixen possiblement les primeres bases de dades de seqüències biològiques. Dayhoff i els seus col·
laboradors, però, no es van limitar a col·leccionar les seqüències, sinó que a més les
van agrupar en famílies i superfamílies funcionalment relacionades, d’acord amb el
grau de semblança de les seqüències d’aminoàcids. Aquesta agrupació va permetre
constatar que proteïnes amb seqüències d’aminoàcids semblants tenen, generalment,
funcions biològiques similars i que el grau de semblança entre la seqüència de la
mateixa proteïna en espècies diferents és indicatiu de la distància evolutiva entre
aquestes espècies (figura 4b). La seqüència d’aminoàcids és portadora, doncs, d’una
quantitat d’informació sobre la funció i la història de les proteïnes. El problema de
determinar el grau de semblança entre dues seqüències esdevenia clau en biologia
molecular. Com a resposta a aquest problema, Needleman i Wunsch (Needleman i
Wunsch, 1970), durant els setanta, i Smith i Waterman (Smith i Waterman, 1981), a
principis dels vuitanta, elaboraren els primers algoritmes informàtics per a l’alineament, comparació i determinació del grau de semblança de dues seqüències. Podríem
dir que amb el desenvolupament d’aquests algoritmes —dissenyats específicament
per afrontar un problema que sorgeix de la biologia— neix la bioinformàtica, una
disciplina que es troba en la intersecció entre la biologia i la computació, i que ha
tingut una rellevància extraordinària en el progrés recent de la biologia.
A l’inici dels vuitanta, el nombre de seqüències de DNA conegudes, obtingudes
majoritàriament mitjançant el mètode dissenyat per Sanger, havia crescut d’una ma-
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a)

b)
Fig. 4. Les primeres compilacions de seqüències de proteïnes. a) Pàgina de l’Atlas
of protein sequence and structure, de Margaret Dayhoff i col·laboradors, corresponent
a l’hormona de creixement humana. b) Alineament d’una regió de les seqüències del
citocrom C1 en diferents organismes: Homo sapiens, Bos taurus (vaca), Euglena gracilis
(una alga unicel·lular) i Neurospora crassa (un fong). Alguns residus estan completament
conservats (identificats amb un asterisc), en d’altres observem substitucions relacionades
(identificats amb un punt), mentre que altres posicions són completament variables. En
general, aquelles posicions conservades en un alineament corresponen als aminoàcids
més importants per al manteniment de la funció comuna a les proteïnes alineades. Per
altra banda, la seqüència del citocrom C1 és molt més semblant entre els dos organismes
mamífers, que entre aquests i les algues o els fongs. La similitud de seqüència constitueix,
de fet, una bona indicació de proximitat filogenètica. [Tret de Guigó, R., «Bioinformàtica»,
a Les biotecnologies, editat per Pere Puigdomènech i Francesc Gòdia, Treballs de la SCB,
vol. 58, 2007].

nera espectacular. La distribució de les col·leccions de seqüències en format imprès
no podia mantenir-se gaire més temps. Així, el 1982 es creava a Los Alamos National Laboratory la base de dades americana de seqüències de nucleòtids en format
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a)

b)

c)
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electrònic, GenBank. Gairebé al mateix temps, el Laboratori Europeu de Biologia
Molecular (EMBL) creava la seva pròpia base de dades electrònica de seqüències de
DNA a Heidelberg. La primera versió de la base de dades d’EMBL, el juny del 1982
contenia 582 seqüències que en total sumaven gairebé 600 000 nucleòtids.
El 1982, a partir de l’anàlisi de les seqüències genòmiques emmagatzemades a
GenBank, James W. Fickett, que treballava a Los Alamos, va observar que les regions
del genoma que codifiquen per a proteïnes tenen un patró d’ús de nucleòtids (un
biaix en la seqüència de nucleòtids) que difereix del patró en les regions que no
codifiquen. En concret, va observar que en les regions codificants existia asimetria en
la utilització dels nucleòtids entre les tres posicions dels codons; és a dir, els diferents
nucleòtids no apareixien en la mateixa freqüència en cada posició, mentre que en les
regions no codificants aquesta asimetria no hi era. Una manera de visualitzar aquesta
asimetria és calcular en una seqüència de DNA determinada el nombre de vegades
que dos nucleòtids idèntics es troben separats per un nombre fixat k de nucleòtids.
Si calculem aquest nombre en seqüències codificants per a diferents valors de k (k =
0, 1, 2, 3…) , observarem un patró periòdic molt clar. Una A tendeix a estar separada
d’una altra A per 2, 5, 8, 11 nucleòtids (figura 5a). Aquesta distància és la que separa
nucleòtids que es troben en la mateixa posició del codó en la seqüència (el nombre
de nucleòtids, la distància, que separa la primera posició d’un codó de la primera
posició del codó següent és 2; de la primera posició del codó següent a l’altre és
5; etc.; són les mateixes distàncies que separen els nucleòtids que es troben en la
segona posició de codons successius, i les mateixes que separen els que es troben
 Fig. 5. Biaix en la composició de les regions del genoma que codifiquen per a
proteïnes. a) Estructura periòdica de les regions codificants del genoma. Freqüència
absoluta de la parella A…A amb k nucleòtids entre les dues As en les primeres 200 bases
de les seqüències d’un conjunt de 1.761 exons i 1.753 introns humans. Un patró periòdic
molt clar caracteritza les regions codificants, el qual és absent en les regions no codificants.
Atesa la mida finita de les seqüències (200 bases), el patró periòdic es difumina per a valors
alts de k. Aquest patró periòdic no és exclusiu de les parelles A…A, sinó que apareix per
a qualsevol dels altres quinze possibles parells de bases (A…C, A…G, C…C, etc.). [Adaptat
de Guigó, R., «DNA composition, codon usage and exon prediction», a Genetic Databases,
editat per M. J. Bishop, Academic Press, 1999]. b) Taula d’ús de codons humana. Per a
cada codó, la taula proporciona la freqüència d’ús, per mil, en regions codificants (primera
columna) i la freqüència relativa de cada codó entre els codons sinònims per al mateix
aminoàcid (segona columna). c) Càlcul del biaix codificant, d’acord amb la taula d’ús de
codons, en la seqüència de 2.000 bases que inclou el gen de la beta globina (figura 1c). Les
caixes en la figura indiquen la posició dels tres exons del gen de la beta globina. Els valors
del biaix codificant han estat calculats en subseqüències (finestres) consecutives de 120
nucleòtids. En cadascuna d’aquestes subseqüències hom calcula el valor del biaix codificant
en les sis pautes de lectura i selecciona el més gran. La gràfica mostra aquest valor en les
subseqüències successives al llarg de tota la seqüència.
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en la tercera posició). Aquest patró periòdic és absent en seqüències no codificants
(figura 5a). Fickett va dissenyar una mesura per tal de calcular aquesta asimetria, la
qual pren valors diferents en les regions codificants i no codificants (Fickett, 1982).
A partir del treball de Fickett, als anys vuitanta i noranta es van inventar un gran
nombre de mesures per a calcular la capacitat codificant de regions de DNA. Totes
aquestes mesures depenen, en darrer terme, del biaix en l’ús de codons en les regions codificants, és a dir, en el fet que en les regions codificants, a diferència de
les no codificants, els diferents codons no apareixen amb una freqüència idèntica.
El biaix en l’ús de codons en les seqüències codificants és conseqüència, en primer
lloc, de l’ús desigual dels aminoàcids en les proteïnes. És a dir, en les proteïnes hi
ha aminoàcids que apareixen amb molta més freqüència que d’altres (per exemple,
en les proteïnes dels vertebrats, més del 8 % dels aminoàcids són lisines, mentre que
només l’1 % són triptòfans. En segon lloc, el biaix és conseqüència de l’ús desigual
de codons sinònims per a un mateix aminoàcid. Atès que hi ha vint aminoàcids i
seixanta-quatre codons, en la majoria dels casos hi ha més d’un codó per a un mateix aminoàcid; per exemple, els codons GTA, GTC, GTG i GTT3 especifiquen tots
l’aminoàcid valina. Es diu que aquests codons són sinònims per a aquest aminoàcid. Ara bé, no tots els codons sinònims per a un aminoàcid són utilitzats amb la
mateixa freqüència per a codificar aquest aminoàcid; per exemple, en el genoma
humà, gairebé el 50 % dels aminoàcids valina són codificats pel codó GTC, però
només el 10 % ho són pel codó GTA. Aquests dos biaixos, en l’ús d’aminoàcids i
de codons sinònims per al mateix aminoàcid, són la causa que els diferents codons
apareguin amb freqüències molt diferents en les regions codificants. Aquestes freqüències configuren l’anomenada taula d’ús de codons (figura 5b). Aquesta taula és
específica per a cada espècie o grup taxonòmic, tot i que les taules d’ús de codons
d’espècies evolutivament properes tendeixen a ser semblants. La figura 5b mostra l’ús
de codons en el genoma humà. Com podem veure, el codó més usat en les regions
codificants humanes és GAG —àcid glutàmic—, que apareix trenta-nou vegades cada
mil codons. El codó menys usat és el codó TCG —serina—, que apareix poc més de
quatre vegades cada mil codons —gairebé amb una freqüència deu vegades inferior.
Hi ha tres codons amb freqüències d’utilització molt inferiors a la resta —TAA, TAG
i TAA— que no codifiquen per a aminoàcids, sinó que són els que hem anomenat
codons de finalització o codons d’estop. Senyalen el final de la traducció a proteïna
de la seqüència d’mRNA.
La taula d’ús de codons ens ofereix un mètode intuïtiu de calcular la capacitat
codificant d’una seqüència de nucleòtids. Aquesta taula és, de fet, la taula de les
3

Estrictament parlant, com que la seqüència que es tradueix a proteïna és un RNA, hauríem d’utilitzar
la lletra U (uracil) en comptes de la lletra T (timina), però, atès que els mètodes computacionals treballen sobre la seqüència de DNA del genoma, farem servir la lletra T.
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probabilitats d’ocurrència dels diferents codons en les regions codificants del genoma. Així, la probabilitat que un codó en una seqüència codificant humana sigui
GAG és 0,039, o la probabilitat que sigui TCG és 0,004. Aleshores, donada una seqüència de DNA d’una espècie determinada, podem calcular la probabilitat de trobar
aquesta seqüència en regions codificants multiplicant les probabilitats de trobar-hi
cadascun dels seus codons. Per exemple, la probabilitat de trobar la seqüència (de
codons) GAG-TCG en una posició determinada d’una regió codificant humana és
el producte de multiplicar 0,039 × 0,004 (0,039 × 0,004 = 0,000156). D’altra banda,
podem calcular la probabilitat de trobar aquesta seqüència en una posició aleatòria
en el genoma. Si en el genoma de l’espècie els quatre nucleòtids apareixen amb la
mateixa freqüència, simplement caldrà multiplicar 0,25 per si mateix un nombre de
vegades igual a la longitud de la seqüència (en el nostre cas, 0,256 = 0,000244). En
realitat, hi ha poques espècies en el genoma de les quals els quatre nucleòtids apareixen amb la mateixa freqüència (per exemple, en el genoma humà els nucleòtids
G i C, que s’aparellen en la doble hèlix, constitueixen només el 41 % dels nucleòtids,
mentre que els nucleòtids A i T constitueixen el 59 %), però, en tot cas, si coneixem la freqüència dels nucleòtids individuals en la seqüència del genoma sempre
podrem calcular la probabilitat de trobar una seqüència concreta en una posició
aleatòria d’aquest genoma. Comparant aquestes dues probabilitats, podem deduir
si és més probable observar una determinada seqüència de nucleòtids en una regió
codificant del que esperaríem a l’atzar. Una manera freqüent de comparar aquestes
probabilitats és dividir la primera per la segona, l’anomenada raó de versemblança,
i calcular-ne el logaritme. En el cas del nostre exemple, log (0,000156/0,000244 =
0,639) = −0,447. Si aquest logaritme és positiu, significa que la seqüència apareix en
les regions codificants amb més freqüència que l’esperada. Si és negatiu, com en el
cas del nostre exemple, significa que aquesta seqüència (GAG-TCG) apareix en les
regions codificants amb una freqüència més petita que l’esperada. En el càlcul de la
probabilitat d’observar la seqüència en una regió codificant (i, en general, en el genoma) hem assumit implícitament independència entre codons consecutius. Aquesta
assumpció no és del tot correcta, almenys pel que fa a les regions codificants, perquè
sabem que, en les proteïnes, la probabilitat de trobar un determinat aminoàcid en
una posició concreta depèn dels aminoàcids veïns. Les proteïnes adquireixen una
determinada conformació tridimensional, resultat del plegament de la seqüència
d’aminoàcids. Aquest plegament imposa restriccions a aquesta seqüència, dificultant
o afavorint el veïnatge entre aminoàcids de tipus diferents. Per això, a la pràctica,
s’usen mètodes que tenen en compte la dependència entre aminoàcids veïns, com
ara els models de Markov.
Atès que el problema, d’una manera pràctica, consisteix no tant a determinar si
una seqüència donada és codificant o no, sinó a localitzar les regions codificants —
normalment, curtes— dins de seqüències genòmiques molt més llargues, el procedi-
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ment adoptat per Fickett i d’altres consistia a calcular el valor de la mesura codificant
en subseqüències —finestres— consecutives —i normalment superposades— de la
seqüència genòmica. D’aquesta manera, es genera un perfil al llarg de la seqüència
en què suposadament els pics corresponen a les regions codificants i les valls, a les
que no codifiquen. En la figura 5c hem calculat el perfil del biaix en l’ús de codons
en la seqüència de la figura 1c. A principis dels noranta es va popularitzar un mètode,
GRAIL (Uberbacher i Mural, 1991), que utilitzava xarxes neuronals per a combinar
diferents mesures codificants calculades sobre una mateixa seqüència genòmica.
Tot i que les mesures codificants tenen distribucions clarament diferents en regions
codificants i no codificants, la separació d’aquestes distribucions no és absoluta, i
presenten, segons la mesura, una superposició més o menys important. És a dir, hi ha
regions codificants que presenten valors propis de regions no codificants i viceversa.
A part del seu grau intrínsec d’incertesa, els mètodes basats a calcular mesures codificants no permeten identificar amb precisió els llocs exactes on els introns interrompen la seqüència codificant i, per tant, no permeten deduir de manera automàtica la
seqüència d’aminoàcids dels gens que estan eventualment codificats en la seqüència
genòmica estudiada. Cal també predir amb precisió els punts de tall dels introns (els
anomenats llocs de splicing). El fenomen de l’splicing havia estat descobert el 1977
per Phillip Sharp i Richard Roberts, en comparar la seqüència genòmica d’un gen
amb la seqüència del seu mRNA. Poc després, es va comprovar que els dinucleòtids
en els punts de tall dels introns (els llocs de splicing) són sempre els mateixos a tots
els introns: el dinucleòtid GT apareix sempre al principi dels introns (extrem 5’ o
donador) i el dinucleòtid AG, al final (extrem 3’ o acceptor).4 L’any 1981, Stephen
Mount va alinear la seqüència genòmica al voltant dels cent trenta llocs de splicing
humans que es coneixien en aquell moment, i va observar que la conservació s’estenia, tot i que no tan fortament, més enllà d’aquests dos dinucleòtids (Mount, 1982).
En el cas del lloc de splicing 5’, per exemple, la freqüència amb la qual apareixen
els diferents nucleòtids en les tres darreres posicions de l’exó i en les sis primeres de
l’intró, incloent-hi les posicions en les quals sempre apareixia el dinucleòtid GT, són
diferents de les que hom esperaria donades les freqüències globals dels nucleòtids
en el genoma humà. Una manera habitual de representar aquest biaix posicional
en la freqüència d’ocurrència dels nucleòtids en un conjunt de seqüències que han
estat alineades —i que possiblement comparteixen una mateixa funció, com en el
cas dels llocs de splicing de Mount—, és utilitzar les anomenades matrius de pesos
posicionals (position weight matrices, PWM), les quals van ser introduïdes per Gary
4 En realitat, hi ha excepcions a la regla GT-AG. En ocasions apareix el dinucleòtid GC a l’extrem 5’ dels
llocs de splicing; altres excepcions són possibles, però no tan freqüents, tret d’una classe d’introns,
que pateixen un splicing lleugerament diferent que la resta d’introns i que, sovint, presenten els dinucleòtids AT-AC als llocs de splicing 5’ i 3’. Tot i així, aproximadament el 98 % dels introns humans
són GT-AG.
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Stormo el 1982 (Stormo et al., 1982). En el cas dels llocs de splicing, els coeficients
d’aquestes matrius, que tenen quatre files (una per cada nucleòtid) i tantes columnes com la longitud de les seqüències alineades, són les probabilitats observades
d’ocurrència de cada nucleòtid en cada posició dels llocs de splicing (o de qualsevol altre lloc funcional codificat en la seqüència del DNA). La figura 6a mostra una
PWM per als llocs de splicing 5’ en gens humans (derivada a partir d’una col·lecció
de llocs de splicing coneguts).
De manera similar a com utilitzem la taula d’ús de codons per a predir regions
codificants, podem usar les PWM per a predir l’ocurrència de llocs de splicing en
seqüències genòmiques. Donada una seqüència —de la longitud de la PWM—, podem calcular la probabilitat de trobar aquesta seqüència en un lloc de splicing real
multiplicant la probabilitat de trobar cada nucleòtid de la seqüència en la posició
corresponent del lloc de splicing —assumint, de manera simplificada, que les posicions en els llocs de splicing són independents. Per exemple, la probabilitat de
trobar la seqüència GAGGTAAAC en un lloc de splicing 5’ humà, d’acord amb la
PWM de la figura 6a, és igual a 0,2 × 0,6 × 0,8 × 1,0 × 1,0 × 0,5 × 0,7 × 0,1 × 0,2 =
0,000672 (0,1 és la probabilitat de trobar G en la posició −3; 0,6 és la probabilitat de
trobar A en la posició −2; 0,7 és la probabilitat de trobar G en la posició −1; etc.).
De la mateixa manera, podem calcular la probabilitat de trobar aquesta seqüència
en una posició aleatòria en el genoma humà, i, com fem en el cas de les mesures
codificants, determinar el logaritme de la raó de versemblança entre aquestes dues
probabilitats. Valors positius d’aquest logaritme indiquen que la seqüència apareix
en llocs de splicing 5’ amb una freqüència més gran de la que esperaríem a l’atzar.
Valors negatius indiquen que aquesta seqüència és poc freqüent en els llocs de splicing 5’. Donada una seqüència genòmica problema, normalment calculem aquest
valor en la subseqüència de la longitud de la PWM que s’inicia a cada posició en la
seqüència estudiada i, per tant, tenim un valor per cada posició d’aquesta seqüència.5
En la figura 6b hem calculat els llocs de splicing 5’ i 3’ predits utilitzant PWM en la
seqüència de la figura 1c. La predicció de llocs de splicing és un problema que ha
suscitat força interès dins el camp de la bioinformàtica. Per a afrontar-lo, s’han utilitzat
tècniques computacionals molt diverses, des de xarxes neuronals (Brunak et al., 1991),
models de Markov (Pertea et al., 2001), xarxes bayesianes (Castelo i Guigó, 2004) o,
més recentment, l’aprenentatge profund o deep learning (Jaganathan et al., 2019).
A l’inici dels anys noranta, van ser desenvolupats els primers mètodes que combinaven predicció de regions codificants i de llocs de splicing per tal d’identificar

5 Com que, en llocs de splicing reals, els nucleòtids G i T apareixen sempre a les posicions 4 i 5, si un
d’aquests nucleòtids no es troba a la posició corresponent, la probabilitat d’observar aquesta seqüència
en un lloc de splicing real és zero i considerarem impossible que aquella seqüència sigui un lloc de
splicing (el valor de la PWM, log (0) està indefinit).
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 Fig. 6. Predicció dels llocs de splicing utilitzant matrius de pesos posicionals
(PWM). a) Matriu de pesos posicionals del lloc de splicing 5’ obtinguda a partir
d’alineament de llocs de splicing coneguts en gens humans (alguns d’aquests llocs de
splicing es mostren en la figura a dalt a l’esquerra). En alineament, el darrer nucleòtid de
l’exó és a la posició −1 i el primer nucleòtid de l’intró és a la posició +1. Els coeficients
de la matriu superior corresponen a les freqüències relatives —les probabilitats— de cada
nucleòtid en cada posició en llocs de splicing reals. Per exemple, en el 35,1 % dels llocs
de splicing reals, el nucleòtid a la posició −3 és adenina —és a dir, la probabilitat de trobar
una A en la posició −3 d’un lloc de splicing real és 0,35—, mentre que només en l’11,6 %
dels llocs de splicing és timina —la probabilitat de trobar una T en aquesta posició en llocs
de splicing reals és 0,11. Els coeficients de la matriu inferior corresponen al logaritme del
resultat de dividir aquestes probabilitats per les probabilitats de trobar els nucleòtids en una
posició aleatòria del genoma (les raons de versemblança). És a dir, el coeficient M sii,
que correspon a l’ocurrència del nucleòtid Si A, C, G, T  a la posició de l’alineament,
p si
és M sii = log q sii , on p sii és la probabilitat de trobar el nucleòtid Si a la posició i en llocs
i
de splicing reals,
i q si és la probabilitat de trobar-lo en una posició aleatòria del genoma.
En el cas de la figura, hem assumit que aquesta probabilitat q si és 0,25 per als quatre
nucleòtids. Aquesta matriu de raons de versemblança pot ser utilitzada aleshores per a
predir llocs de splicing en seqüències genòmiques. Per a cada subseqüència successiva
S=s1, ..., sl de longitud igual al nombre de columnes de la PWM (l = 9, en aquest cas) de la
seqüència genòmica, calculem un valor ms que és la suma dels coeficients de la matriu que
corresponen a cada nucleòtid en cada posició, és a dir,
i

p si

ms=  M sii Atès que M sii=log q sii
i=1

i la suma de logaritmes és igual al logaritme del producte, aleshores tenim que
l

l

ms=  log
i=1

p sii
q

si

l

= log 

p sii
q

si

= log

i=1



p sii



q si

i=1
l
i=1

l

on log 

p sii

i=1
l

és la probabilitat de trobar la seqüència S en llocs de splicing reals i log  q s és la
i=1
probabilitat de trobar la seqüència en una posició aleatòria en el genoma. Valors positius
de la raó de versemblança ms indiquen que la seqüència S apareix amb més freqüència en
llocs de splicing reals del que esperaríem a l’atzar, mentre que valors negatius d’aquesta raó
indiquen, contràriament, que la seqüència apareix amb menys freqüència de l’esperada.
b) Predicció de llocs de splicing 5’ i 3’ utilitzant PWM en la seqüència de 2.000 bases de la
figura 1c. Només es representen valors positius.
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els gens eventualment codificats en una seqüència de DNA, a més de deduir-ne
l’estructura exònica i la seqüència d’aminoàcids, els anomenats buscadors de gens
«ab initio» (Gelfand, 1990; Fields i Soderlund, 1990; Guigó et al., 1992). El 1997, es
publicava el programa Genscan (Burge i Karlin, 1997), que integrava aquesta informació utilitzant models de Markov ocults, i que va ser àmpliament usat per a analitzar
i anotar el genoma humà. Tot i així, aquests mètodes, que depenien únicament de
la informació en la seqüència del genoma, tenien —i tenen— una fiabilitat limitada.
La predicció dels llocs de splicing, en particular, és massa imprecisa. La informació
continguda en la seqüència dels llocs de splicing no és suficient per identificar-los
de manera específica, i els programes de predicció —fins i tot els més sofisticats—
produeixen un gran nombre de falsos positius (figura 6b).
D’altra banda, durant aquells anys l’increment continuat del nombre de seqüències conegudes de DNA, de proteïnes o d’mRNA (cDNA) posava cada cop més de
manifest la importància de la comparació de seqüències a l’hora de caracteritzar la
funció dels gens. La manera més habitual de caracteritzar aquesta funció és comparar
la seqüència del gen amb la seqüència de totes les proteïnes conegudes. La funció del
nou gen pot ser inferida a partir de la funció de les proteïnes amb les quals el gen
eventualment presenti semblança en la seqüència. Es van desenvolupar programes
computacionals molt eficients per tal de comparar una determinada seqüència amb
totes les seqüències conegudes dipositades en una base de dades (FASTA, BLAST).
L’article que descriu BLAST, un d’aquests programes, va esdevenir un dels més citats
en biologia durant la dècada dels noranta (Altschul et al., 1990). Aquests programes permeten comparar no només seqüències de DNA amb seqüències de DNA,
o seqüències de proteïnes amb seqüències de proteïnes, sinó també seqüències de
DNA amb seqüències de proteïnes. D’una manera molt simplificada, per comparar
una seqüència de DNA i una seqüència de proteïna, aquests mètodes tradueixen la
seqüència de DNA a proteïna6 i duen a terme la comparació entre les seqüències de
6 En realitat, no hi ha una única traducció possible d’una seqüència de DNA (RNA) a una seqüència
d’aminoàcids. Atès que cada tres nucleòtids en la seqüència d’RNA formen un aminoàcid, hi ha tres
maneres diferents d’agrupar una seqüència de nucleòtids en triplets (codons). Per exemple, la seqüència AATCGACCTGTCCA es pot agrupar en codons de les tres maneres següents: començant pel
primer nucleòtid, AAT-CGA-CCT-GTC-CA; començant pel segon, ATC-GAC-CTG-TCC-A, o començant
pel tercer, TCG-ACC-TGT-CCA. Cadascuna d’aquestes agrupacions dona lloc a una seqüència diferent d’aminoàcids. Si comencem pel quart nucleòtid, tornem a tenir el primer agrupament de codons.
Cadascun d’aquests agrupaments s’anomena pauta de lectura i dona lloc a una seqüència diferent
d’aminoàcids. La primera, Asn-Arg-Pro-Val; la segona, Ile-Asp-Leu-Ser, i la tercera, Ser-Thr-Cys-Pro.
A l’hora de comparar una seqüència de nucleòtids amb una seqüència d’aminoàcids, traduïm la seqüència de nucleòtids en les tres pautes de lectura i comparem cadascuna de les traduccions amb
la seqüència d’aminoàcids de la proteïna. De fet, atès que el DNA és una doble hèlix composta per
dues cadenes complementàries, i atès que els gens poden estar codificats en qualsevol de les dues
cadenes, la seqüència de DNA es tradueix, de fet, en sis pautes de lectura, tres per a cadascuna de
les dues cadenes.
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proteïnes. Aquests mètodes poden ser usats també per a predir l’existència de gens
en seqüències de DNA genòmic. Atès que les regions del genoma que exerceixen
alguna funció —els exons, per exemple— estan més conservades al llarg de l’evolució
que aquelles que no n’exerceixen cap —com ara els introns i les regions intergèniques—, si en comparar una seqüència de DNA amb una col·lecció de seqüències
de proteïnes conegudes trobem alguna regió o regions en el DNA que s’assembla a
alguna o algunes d’aquestes proteïnes, encara que siguin d’altres espècies, és molt
probable que aquestes regions constitueixin o formin part d’un gen que codifica
per a una proteïna. Com que les regions codificants es troben interrompudes pels
introns, la seqüència d’aminoàcids d’una proteïna no s’alinea de manera contínua
amb la seqüència de nucleòtids en la regió del DNA que la codifica. Els mètodes
més sofisticats tenen en compte que les interrupcions en l’alineament entre la proteïna i el DNA han de ser compatibles amb l’existència de llocs de splicing (Birney
i Durbin, 2000; Gelfand et al., 1996) (figura 7a).
La conservació de regions funcionals ens proporciona una manera encara més
general d’identificar gens en seqüències de DNA, i és mitjançant la comparació de
seqüències genòmiques d’espècies diferents —fins i tot, en el cas que les seqüències que comparem siguin completament anònimes; és a dir, que hi desconeixem
en totes les seqüències que comparem els gens que eventualment puguin estar
codificats. La identificació de regions conservades entre seqüències genòmiques de
dues o més espècies ens pot revelar la presència de gens —homòlegs— en aquestes seqüències (figura 7b). A l’inici dels anys 2000, es van desenvolupar els primers
mètodes per a predir gens basats en la comparació de seqüències genòmiques (els
anomenats buscadors de gens comparatius) (Korf et al., 2001; Wiehe et al., 2001;
Alexandersson et al., 2003).
De manera paral·lela, durant els anys noranta es van desenvolupar mètodes experimentals que, basats en el fet que tots els mRNA comparteixen una mateixa seqüència
terminal, permetien aïllar simultàniament milers o desenes de milers d’mRNA i generar les genoteques corresponents de DNA complementaris (cDNA). Una alternativa
ràpida i econòmica als costos derivats del procés d’obtenir la seqüència completa de
cadascun dels cDNA consistia a aconseguir únicament la seqüència, d’unes 300 o 400
bases, de cada extrem terminal del cDNA (els extrems 5’ i 3’) —l’anomenat expressed
sequence tag (EST, marcador de seqüència expressada; figura 7c). La comparació amb
seqüències d’EST permet identificar els gens eventualment codificats en seqüències
genòmiques i deduir-ne, encara que sigui parcialment, l’estructura exònica. En la
segona meitat dels anys noranta, la comparació amb genoteques d’EST va esdevenir
una de les eines més potents per a identificar els gens en seqüències genòmiques,
alhora que proporcionava eventualment informació sobre els tipus cel·lulars en què
els gens s’expressaven i el nivell de la seva expressió. Al final de la dècada dels
noranta, es va obtenir la seqüència de milions d’EST de moltes espècies diferents.
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 Fig. 7. Predicció comparativa de gens. a) Alineament, fent servir el programa
GENEWISE, entre la seqüència d’aminoàcids d’una proteïna de D. melanogaster
(heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1) i la seqüència de nucleòtids de la regió del
genoma humà que conté el mateix gen, el gen homòleg, HSHNRNPA). Cada aminoàcid
en la seqüència del gen de D. melanogaster s’alinea amb tres nucleòtids en la seqüència
del DNA humà, els quals, en alineament, es tradueixen a l’aminoàcid corresponent. La
seqüència d’aminoàcids, i altres caràcters, que apareix en alineament entre la seqüència
d’aminoàcids de la proteïna de D. melanogaster i la proteïna humana indica el nivell de
conservació entre les dues seqüències a cada posició. Les lletres que designen aminoàcids
corresponen a posicions idèntiques (absolutament conservades) en les dues seqüències, el
signe positiu («+») indica que els aminoàcids alineats en aquella posició són bioquímicament
similars, i un espai en blanc indica manca de conservació. L’alineament respecta els llocs
de splicing. És a dir, les regions del genoma humà en aquest locus que no es poden alinear
amb la proteïna de D. melanogaster corresponen possiblement als introns en el gen humà.
Per tant, l’alineament entre les regions conservades s’interromp a llocs que tinguin les
característiques de llocs de splicing. En l’exemple de la figura, l’alineament s’interromp a la
regió entre les posicions 1936 i 2083, que possiblement corresponen a un intró en el gen
humà. Per això, el primer dinucleòtid dins l’intró és GT i el darrer, AG. [Tret de http://www.
csar.cfs.ac.uk/user_information/software/bio-infomatics/wise2.pdf]. b) Alineament de les
seqüències genòmiques del locus que conté el gen c-FOS entre humà i ratolí (esquerra) i
entre humà i gallina (dreta). L’estructura exònica del gen humà (els exons representats en
vermell) és a l’eix y, i l’estructura exònica del gen en ratolí (gallina) és a l’eix x. Les línies
negres en la diagonal corresponen a les regions conservades (que es poden alinear) entre
les seqüències de les dues espècies. Entre humà i ratolí la conservació s’estén més enllà
dels exons, i els introns estan parcialment conservats. En canvi, entre humà i gallina, dues
espècies que estan més allunyades evolutivament, la conservació pràcticament es limita
als exons. c) Els expressed sequence tags (EST = −086754321,134) són seqüències que
corresponen als extrems inicials i terminals dels transcrits (mRNA o lncRNA). [Figura treta
de https://www.semanticscholar.org/paper/A-hitchhiker%27s-guide-to-expressed-sequencetag-Nagaraj-Gasser/eb2b47bff5ca97655d5becab27c82b0885801050 ] .
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EL PROJECTE GENOMA HUMÀ I EL DEBAT
SOBRE EL NOMBRE DE GENS
En començar el nou segle, disposem, en conseqüència, d’una gran varietat de
recursos per a identificar els gens eventualment codificats en seqüències genòmiques: les seqüències, majoritàriament parcials, dels mRNA produïts per molts gens;
els senyals —motius, patrons— en la seqüència de DNA, que defineixen l’estructura
dels gens —com ara els llocs de splicing—; el biaix en la composició de la seqüència en les regions codificants, o la conservació amb seqüències de proteïnes i entre
seqüències genòmiques (figura 8). A partir de la integració de tota aquesta informació, es construeixen els catàlegs complets de gens per a les primeres espècies, de
les quals aleshores es començava a obtenir la seqüència genòmica. Entre aquestes
espècies es troba l’espècie humana. En començar el nou segle som, de fet, a les
portes de la culminació del Projecte Genoma Humà. Aquest projecte es va iniciar
el 1990 i tenia com a objectiu obtenir en un termini de quinze anys una seqüència
de referència del genoma humà. Va ser un projecte públic internacional, majoritàriament finançat pels instituts nacionals de la salut (NIH) i el Departament d’Energia
(DOE) dels Estats Units, amb una contribució significativa del Wellcome Trust a la
Gran Bretanya. El 1998, la companyia privada Celera Genomics va iniciar un projecte
paral·lel per obtenir una seqüència de referència del genoma humà, independent
de la seqüència del projecte públic. La competència va accelerar els dos projectes, i
l’any 2001 es publicaren simultàniament els primers esborranys de la seqüència del
genoma humà obtinguts pel projecte públic (Lander et al., 2001) i Celera Genomics
(Venter et al., 2001). Durant el desenvolupament del projecte, els genomes d’alguns
altres organismes van ser desxifrats; el 1995 s’obtingué la seqüència del genoma del
primer organisme de vida independent, el bacteri Haemophilus influenzae, d’una
longitud d’1,8 Mb; el 1996 s’obtingué el genoma del primer organisme eucariota, el
llevat Saccharomyces cerevisae, de 12 Mb; el 1998, el genoma del primer organisme
multicel·lular, el cuc Caenorhabditis elegans, de 100 Mb, i el 1999, el de la mosca
D. melanogaster, de 140 Mb.
El 1999 es va completar la seqüència del primer cromosoma humà, el cromosoma
22. Paradoxalment, a mesura que es disposava de més informació sobre els gens
humans i es coneixia una fracció cada cop més gran de la seqüència del genoma, les
estimacions sobre el nombre de gens codificats en el genoma humà eren cada cop
més discrepants. Durant molt de temps, l’assumpció generalitzada en la comunitat
científica era que el genoma humà codificava entre 60.000 i 80.000 gens. Aquesta
estimació estava basada en el càlcul del nombre d’illes CG que hi ha en el genoma humà. Les illes CG són regions del genoma, d’una longitud d’entre 300 i 3.000
bases, molt riques en el dinucleòtid CG. Les illes CG estan sovint associades a les
regions promotores dels gens, regions que participen en la regulació de l’expressió
dels gens. Les citosines (C) en aquestes illes poden experimentar una modificació
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química anomenada metilació. La metilació de les illes CG canvia el patró d’expressió dels gens veïns. Les propietats fisicoquímiques de les illes GC permeten la seva
separació física de la resta del DNA. El 1993, Antequera i Bird van estimar que en el
genoma humà hi havia al voltant de 45.000 illes CG (Antequera i Bird, 1994). A partir d’aquest nombre i de la freqüència amb la qual les illes CG s’associaven als gens
aleshores coneguts, aquests autors estimaren que el nombre de gens en el genoma
humà estava a l’entorn dels 80.000. Al voltant de l’any 2000, però, poc abans de l’obtenció de la seqüència del genoma humà, van ser publicades estimacions diferents
que anaven des dels 25.000 als 120.000 gens. Ara sabem que la discrepància entre
aquestes estimacions obeïa als diferents tipus d’evidència que els autors utilitzaven
per a produir-les, i que, en un cert sentit, cap d’elles no era totalment incorrecta.
D’una banda, Crollius i els seus col·laboradors, que predigueren el nombre més petit
de gens humans, basaren la seva predicció en l’anàlisi comparativa de seqüències
del genoma humà i del genoma del peix globus Tetraodon nigroviridis. Els genomes dels peixos globus són els més petits entre els genomes de tots els vertebrats
(tenen una mida de 350-400 Mb, gairebé deu vegades més petita que la mida del
genoma humà), però contenen, com tots els organismes vertebrats, aproximadament
el mateix nombre de gens. A partir de la fracció del genoma humà que estava conservada en el genoma del peix globus i que, per tant, codificava potencialment per
a proteïnes, Crollius va calcular que el genoma humà contenia entre 28.000 i 34.000
gens (Roest Crollius et al., 2000). D’altra banda, els autors que produïren les estimacions més altes del nombre de gens es basaren en l’anàlisi de les genoteques d’EST,
en concret, en el comptatge del nombre de seqüències realment diferents entre les
desenes de milions de seqüències que aquestes genoteques contenen. Així, Zhuo i
col·laboradors van estimar que el genoma humà codificava al voltant de 60.000 gens
(Zhuo et al., 2001), mentre que Liang i col·laboradors van estimar que en codificava
uns 120.000 (Liang et al., 2000). Les diferències entre les estimacions basades en EST
i les basades en la conservació del genoma humà en el genoma d’altres espècies es
poden explicar perquè les regions conservades entre el genoma d’espècies diferents
—suficientment allunyades evolutivament— corresponen majoritàriament als gens
que codifiquen per a proteïnes, mentre que les seqüències d’EST corresponen tant a
transcrits codificants com no codificants. Els transcrits no codificants, en particular els
anomenats transcrits no codificants llargs (long non coding RNA, lncRNA) no estan,
en general, conservats evolutivament. Els lncRNA eren pràcticament desconeguts a
l’inici de segle, i va ser només gràcies al desenvolupament de mètodes més sensitius per a la seqüenciació d’RNA que hem pogut comprovar molt recentment que el
nombre de gens de lncRNA és similar —i potser superior— al nombre de gens que
codifiquen per a proteïnes.
Pot semblar, però, particularment desconcertant que diferents investigadors a
partir exactament de les mateixes dades, les genoteques d’EST, arribin a conclusions
tan distintes pel que fa al nombre de gens humans (de 60.000 a 120.000). Aquesta
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 Fig. 8. Predicció computacional de gens. Per a identificar els gens i determinar-ne
l’estructura exònica en una seqüència de DNA del genoma d’una espècie concreta, podem
utilitzar diferents fonts d’informació: conservació amb la seqüència d’un o més genomes
(1); senyals/motius en la seqüència implicats en l’especificació dels gens, com ara els llocs
de splicing (2); biaix estadístic en la composició de les regions codificants (3), i seqüències
de transcrits i de proteïnes conegudes (4). S’han desenvolupat una gran quantitat de
programes i estratègies per a combinar aquestes fonts d’informació. Els motius de seqüència
i els biaixos computacionals es poden combinar utilitzant diverses metodologies, sovint
relacionades amb els models de Markov ocults (6). Aquests programes sovint es coneixen
com a cercadors ab initio de gens. Són els programes d’elecció en absència de seqüències
de transcrits conegudes de l’espècie el genoma de la qual hom estudia. Si hi ha disponibles
seqüències de genomes relacionats, la informació ab initio es pot combinar amb
conservació de seqüències genòmiques, utilitzant programes que sovint es coneixen com
a cercadors de gens comparatius (5). Amb aquests programes, s’aconsegueix una resolució
màxima quan els genomes comparats es troben a una distància filogenètica tal que hi ha
la màxima diferència entre la conservació en regions codificants i no codificants. Per a
augmentar la resolució, s’han desenvolupat programes que utilitzen múltiples genomes.
Els més sofisticats usen un arbre filogenètic subjacent per a calibrar adequadament la
rellevància de la conservació de la seqüència en funció de la distància evolutiva. Si hi
ha disponibles seqüències de cDNA i EST, aquestes prenen sovint prioritat sobre altres
fonts d’informació. Per a alinear-les amb la seqüència del genoma, s’utilitzen mètodes que
tenen en compte els llocs de splicing a l’hora de delimitar les regions que corresponen
als introns i que no estan representades en les seqüències d’RNA (8). Alternativament, les
seqüències de cDNA i proteïnes es poden combinar amb mètodes ab initio per millorar la
predicció dels exons (7). Sovint, les seqüències de cDNA i de proteïnes són només parcials;
en aquests casos, les prediccions inicials es poden combinar, no només amb els models
derivats ab initio, sinó també amb la comparació amb seqüències de DNA, cDNA
i proteïnes d’altres espècies. S’han derivat mètodes que automatitzen aquests processos (9).
Més recentment, s’han desenvolupat programes que combinen les prediccions de molts
cercadors diferents de gens (10). La suposició subjacent d’aquests «combinadors» és que el
consens entre els programes augmenta la probabilitat que les prediccions siguin correctes.
Malgrat tots els desenvolupaments en els mètodes per a la cerca de gens, les anotacions
gèniques més fiables i completes requereixen encara la inspecció i verificació manual (11).
Aquesta tasca és la que desenvolupa l’equip HAVANA de l’European Bioinformatics Institute
(EBI). L’anotació manual es pot millorar encara més mitjançant la verificació experimental
d’aquells models gènics per als quals no hi ha evidència suficient. Aquesta és la tasca del
projecte GENCODE (12).
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discrepància possiblement reflecteix el tractament divers que els mètodes usats per
aquests investigadors feren d’un fenomen biològic, la importància del qual començava aleshores a fer-se evident. Aquest fenomen és l’«splicing» alternatiu, mitjançant
el qual combinacions diferents d’exons en un mateix gen poden donar lloc a mRNA
diferents, i, per tant, eventualment, a proteïnes distintes (figura 9). Tot i que fou
descobert als anys vuitanta, durant molt de temps l’splicing alternatiu no va passar
de ser considerat una anècdota, fins que l’explosió de dades sobre mRNA (les genoteques d’EST, en particular) va revelar que es tracta, contràriament, d’un fenomen
generalitzat que afecta la majoria de gens humans. La magnitud de la prevalença de
l’splicing alternatiu feia trontollar una de les assumpcions bàsiques de la biologia
molecular: que un gen determina una sola proteïna. La prevalença de l’splicing alternatiu incrementa, en principi, de manera gairebé exponencial la capacitat codificant
del genoma humà (i del genoma d’altres espècies), i, segons alguns investigadors,
ofereix una explicació al fet, aparentment paradoxal, que genomes d’espècies de
complexitat molt diferent tenen un nombre semblant de gens. La complexitat d’una

Fig. 9. Splicing alternatiu. L’splicing alternatiu és el procés mitjançant el qual
combinacions diferents d’exons del mateix gen donen lloc a transcrits diferents i,
eventualment, a proteïnes distintes. En la figura s’esquematitza un gen amb quatre exons,
el qual forma tres transcrits, cadascun dels quals és definit per una combinació d’exons
diferents.
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espècie no dependria només del nombre de gens en el seu genoma, sinó també del
nombre de transcrits generats per cada gen. Tot i que la contribució global de l’splicing alternatiu a l’increment de la capacitat codificant del genoma és força discutida
(Tress et al., 2017), el cert és que l’splicing alternatiu està implicat en nombrosos
processos biològics, i alteracions en l’splicing dels gens sovint estan associades a
processos patològics com ara el càncer (Venables, 2004).
Les discrepàncies entre les diferents estimacions basades en EST obeïen probablement als criteris mitjançant els quals hom considerava que dues seqüències d’EST
eren iguals o diferents. Atès que els transcrits alternatius originats en un mateix gen
comparteixen una gran part de la seqüència, si els criteris de semblança són molt
laxes, transcrits alternatius que difereixen només en un exó (o, simplement, en un
fragment d’un exó perquè usen llocs de splicing alternatius, però propers) poden ser
considerats el mateix transcrit (i conduir a estimacions més baixes del nombre de
gens); si els criteris són molt estrictes, transcrits que difereixen mínimament en la
seva seqüència poden ser considerats diferents (i conduir a estimacions més altes).
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L’ENCICLOPÈDIA DELS ELEMENTS FUNCIONALS EN EL DNA
La publicació, el 2001, dels primers esborranys de la seqüència del genoma humà
va despertar moltes expectatives. Semblava anticipar una capacitat sense precedents per
a combatre la malaltia; va ser anunciada simultàniament pel president dels Estats
Units d’aleshores, Bill Clinton, i pel primer ministre del Regne Unit, Tony Blair, enmig
d’una gran expectació, insòlita per a un descobriment científic. Per satisfer aquestes
expectatives, però, la seqüència de nucleòtids del genoma no era suficient. Calia
identificar en aquesta seqüència les regions efectivament funcionals, en particular,
les regions que contenen els gens. Però ni el mapa genètic produït pel consorci
públic ni el produït per Celera Genomics (figura 10) contenien estimacions precises

a)

b)

Fig. 10. Mapa gènic del genoma humà. a) Mapa gènic del genoma humà produït per
Celera Genomics. b) Zoom a la regió del cromosoma 10 que conté el gen PAX-2 i d’altres.
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del nombre de gens, sinó únicament rangs aproximats per a aquest nombre (entre
30.000 i 40.000, el consorci públic; i entre 27.000 i 39.000, l’empresa Celera Genomics).
La incapacitat de determinar amb precisió el nombre de gens posava de manifest la
complexitat de la codificació de la informació en el genoma humà. Per tal de desxifrar aquesta complexitat, el 2003 l’NIH va iniciar el projecte ENCODE (Encyclopedia
of DNA Elements), que tenia com a objectiu produir el catàleg de totes les regions
que confereixen funcionalitat al genoma humà. Aquest projecte es troba actualment
en la quarta fase, i és possiblement el projecte dins el camp de la genòmica que ha
durat més anys, més encara que el mateix Projecte Genoma Humà. Les tecnologies
disponibles en aquell moment no permetien l’anàlisi completa de la seqüència del
genoma i, en la primera fase del projecte —la fase pilot—, es van seleccionar quaranta-quatre regions que sumaven en total 30 Mb —és a dir, al voltant de l’1 % del
genoma humà (ENCODE Project Consortium et al., 2007). L’objectiu de la fase pilot
era precisament l’avaluació de les tecnologies disponibles en aquell moment, per tal
de determinar les que podien ser aplicables a tot el genoma d’una manera més eficient. El projecte ENCODE s’organitza en diferents subprojectes, cadascun dels quals
té objectius ben definits: la identificació i caracterització de les regions reguladores,
en concret, dels llocs d’unió al DNA dels factors de transcripció, les proteïnes que en
unir-se específicament al DNA inicien la transcripció a RNA i en modulen la intensitat; i de les modificacions químiques de les histones, les proteïnes que s’uneixen
al DNA per compactar-lo dins el nucli, i les quals contribueixen també a modular el
nivell d’expressió dels gens, etc. Un dels subprojectes d’ENCODE a la fase pilot era
GENCODE, un consorci internacional constituït per científics europeus i americans,
que tenia com a objectiu definir el catàleg de tots els gens i transcrits codificats en
el genoma humà. Durant la fase pilot, el projecte GENCODE utilitzava una estratègia
híbrida computacional i experimental en la qual les prediccions computacionals de
gens, que en aquells moments es limitaven als gens que codifiquen per a proteïnes,
es verificaven experimentalment. Tenint en compte les limitacions de les tecnologies
experimentals de què es disposava en aquell moment, aquesta verificació era molt
costosa. No era possible determinar de manera eficient la seqüència completa dels
transcrits, i calia verificar cada intró individualment.
Una de les tecnologies usades més extensament durant la fase pilot d’ENCODE per
a interrogar la funció del genoma van ser els xips de DNA (DNA microarrays). Aquests
xips són superfícies sòlides en les quals s’uneixen fragments de DNA. Cada fragment
és copiat centenars de milers de vegades i forma el que s’anomena una colònia. En un
xip, hi poden haver milers o desenes de milers de colònies, cadascun corresponent a
un fragment de DNA diferent. Els xips de DNA van ser desenvolupats a mitjans dels
anys noranta, inicialment amb l’objectiu de mesurar l’expressió dels gens (figura 11).
En aquests xips, anomenats xips d’expressió (expression microarrays), cada fragment
de DNA correspon a la seqüència d’un gen en concret. Aleshores, una mostra d’RNA
(de cDNA, de fet) de les cèl·lules en les quals es vol mesurar l’expressió dels gens
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s’injecta al xip. En aquesta mostra, les molècules estan marcades amb fluorescència. Ateses les propietats de complementarietat dels àcids nucleics, els cDNA en la
mostra s’hibriden (formen una doble hèlix) amb les seqüències del xip a les quals
són eventualment complementàries. La formació d’aquests híbrids genera el senyal
fluorescent. Com més transcrits d’un gen determinat contingui la mostra —és a dir,
com més alta sigui l’expressió d’aquest gen—, més híbrids es formaran a la colònia
que conté els fragments d’aquest gen, i més intens serà el senyal de fluorescència.
A partir de la intensitat d’aquest senyal, es pot deduir el nivell d’expressió del gen.
A principis del 2000, però, un cop coneguda la seqüència del genoma humà, es
van desenvolupar uns xips alternatius (tiling arrays, ‘xips enrajolats’), els quals, en
lloc de contenir seqüències de gens en concret, contenen seqüències contínues de
regions genòmiques (en ocasions, cromosomes sencers). La hibridació de mostres
d’RNA amb aquests xips permet identificar les regions del genoma que es transcriuen
en les cèl·lules de les quals provenen les mostres, i identificar, en conseqüència, els
gens en la regió genòmica representada en el xip. La utilització d’aquests xips durant

a)

b)

Fig. 11. Xips de DNA. a) En aquests xips, fragments de DNA que corresponen a
seqüències conegudes són fixats en una placa sòlida. Aleshores, una mostra d’RNA
(de cDNA, de fet) d’un tipus cel·lular determinat s’injecta al xip. En aquesta mostra,
les molècules d’RNA estan marcades amb fluorescència. Ateses les propietats de
complementarietat dels àcids nucleics, els cDNA en la mostra s’hibriden (formen una
doble hèlix) amb les seqüències del xip a les quals són eventualment complementàries.
La formació de dobles hèlixs estables genera el senyal fluorescent. [Figura treta de https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:NA_hybrid.svg]. b) Com més transcrits complementaris
a un determinat fragment de DNA hi hagi en la mostra (és a dir, com més alta sigui
l’expressió d’un gen), més híbrids es formaran, i més intens serà el senyal de fluorescència.
[Figura treta de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microarray2.gif].
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la fase pilot del projecte ENCODE va revelar que el genoma humà contenia moltes
regions que es transcrivien, però que no corresponien a gens prèviament coneguts.
La complexitat del genoma era efectivament més alta que l’anticipada i avaluacions
exhaustives van posar de manifest que els mètodes purament computacionals no
eren suficientment fiables per a produir un catàleg de qualitat dels gens i transcrits
humans (Guigó et al., 2006).
D’altra banda, al Sanger Institute, a Cambridge (Anglaterra), es va crear durant
aquells anys l’anomenat grup HAVANA (Human and Vertebrate Analysis and Annotation), format per personal tècnic qualificat (anotadors) que revisava manualment
l’evidència que donava suport a cada transcrit (semblança amb proteïnes conegudes, EST, prediccions computacionals ab initio, etc.). En contrast amb els mètodes
purament computacionals, aquesta estratègia era molt fiable, però també molt lenta
i costosa. A mitjans dels anys 2000, es va iniciar la col·laboració entre HAVANA i
GENCODE, amb l’objectiu de combinar la fiabilitat de la curació manual d’HAVANA
amb l’eficiència de les prediccions computacionals de GENCODE. Des d’aleshores,
el projecte GENCODE es basa en tres components principals: prediccions computacionals, verificació experimental i curació manual. Juntament amb RefSeq, un projecte
finançat també pels NIH, constitueix el principal esforç per definir el catàleg complet
de tots els gens i transcrits codificats en el genoma humà.
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AVENÇOS EN LES TECNOLOGIES
DE LA SEQÜENCIACIÓ D’ÀCIDS NUCLEICS
Coincidint amb la finalització de la fase pilot i l’inici de la primera fase del projecte ENCODE, durant la segona meitat dels anys 2000 es va produir una autèntica
revolució en les tecnologies de seqüenciació dels àcids nucleics. Van ser desenvolupats mètodes que permetien seqüenciar fragments de DNA de forma massivament
paral·lela, fins a centenars de milions en un sol experiment. El més emprat d’aquests
mètodes es basa a ancorar en una placa sòlida els fragments de DNA per seqüenciar (figura 12). Damunt d’aquesta placa s’injecta, múltiples vegades, una barreja
dels quatre nucleòtids. Els nucleòtids estan marcats amb fluorescència, de manera
que cadascun dels quatre tipus de nucleòtids emet un color diferent. A causa de
les propietats de complementarietat dels àcids nucleics, els nucleòtids en la barreja
s’encadenen per tal de generar la cadena complementària a les seqüències ancorades en la placa. La clau d’aquest mètode consisteix en el fet que, després de cada
injecció, només s’incorpora un sol nucleòtid en aquesta cadena complementària.
Així, després de la primera injecció, s’incorpora el complementari al primer nucleòtid del fragment per seqüenciar, el nucleòtid a través del qual el fragment s’ancora
a la placa. Després de la segona injecció, s’incorpora el segon nucleòtid, adjacent
al primer; a continuació de la tercera, el tercer, i així successivament. Després de
cada injecció, una càmera fotogràfica captura una imatge de la placa. En la imatge
és possible identificar el nucleòtid que s’uneix a cada fragment a partir del color
que emet, i reconstruir, al final del procés, la seqüència de tots els fragments de
manera simultània.
Fig. 12. Seqüenciació massivament paral·lela. a) La mostra de DNA (o cDNA) per 
seqüenciar es fragmenta i unes seqüències específiques (els adaptadors) s’uneixen als
extrems dels fragments. b) Aquests adaptadors serveixen per a ancorar els fragments en
una superfície (placa) sòlida. Cada fragment és amplificat moltes vegades. c) Damunt
d’aquesta placa s’injecta múltiples vegades una barreja dels quatre nucleòtids. Els nucleòtids
estan marcats amb fluorescència, de manera que cadascun dels quatre tipus de nucleòtids
emet un color diferent. A causa de les propietats de complementarietat dels àcids nucleics,
els nucleòtids en la barreja s’encadenen per tal de generar la cadena complementària a les
seqüències ancorades en la placa. La clau d’aquest mètode consisteix en el fet que després
de cada injecció només s’incorpora un sol nucleòtid en aquesta cadena complementària.
Després de cada injecció, una càmera fotogràfica captura una imatge de la placa. En la
imatge és possible identificar el nucleòtid que s’uneix a cada fragment a partir del color
que emet, i reconstruir la seqüència de cada fragment. d) Les seqüències que s’obtenen
són analitzades utilitzant mètodes bioinformàtics i, normalment, com a primer pas, s’alineen
amb el genoma de referència de l’espècie de la qual prové el DNA (cDNA). [Protocol
extret de https://www.illumina.com/content/dam/illumina-marketing/documents/products/
illumina_sequencing_introduction.pdf].
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Desenvolupats inicialment per a la seqüenciació de DNA genòmic, aquests mètodes
de seqüenciació massivament paral·lela molt aviat van ser adaptats a la seqüenciació de cDNA. D’aquesta manera era possible, per primer cop, obtenir globalment la
seqüència de tots els RNA que existeixen en un tipus cel·lular determinat. Aquests
experiments, que reben el nom de RNAseq (RNA sequencing, ‘seqüenciació d’RNA’),
han estat clau per a caracteritzar els programes transcripcionals que descriuen els
diferents tipus cel·lulars i per a entendre els canvis transcripcionals associats a processos patològics, com ara el càncer. La seva aplicació pionera durant la segona fase
del projecte ENCODE (ENCODE Project Consortium, 2012), que va finalitzar el 2012,
va revelar que una gran fracció del genoma (al voltant del 60 %, com a mínim) es
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transcriu a RNA (Djebali et al., 2012). En particular, va confirmar l’abast generalitzat
del fenomen de l’splicing alternatiu, i va revelar que el nombre de gens que donen
lloc a lncRNA —fins aleshores considerats una minoria— era possiblement comparable al nombre de gens que donen lloc a proteïnes. Això queda reflectit, per exemple,
en l’increment substancial en el nombre de gens anotats a GENCODE a finals de la
primera dècada del segle (figura 13).
Aquests mètodes de seqüenciació massivament paral·lela tenen, tanmateix, una
limitació extraordinàriament important. Les seqüències que produeixen tenen una longitud molt curta, normalment entre 100 i 150 bases, molt inferior a la longitud de les
molècules dels mRNA i lncRNA. Per tant, requereixen la fragmentació de les molècules del DNA o RNA per seqüenciar, i la reconstrucció a posteriori de la seqüència
de les molècules inicials. Aquesta reconstrucció és difícil. A causa del fenomen de
l’splicing alternatiu, els transcrits que s’originen en un mateix gen poden compartir
molts dels exons, i es fa difícil identificar la combinació d’exons que correspon a
cada transcrit individual (figura 9). Tot i que s’han desenvolupat nombrosos mètodes per a reconstruir computacionalment la seqüència dels transcrits a partir dels
fragments d’un experiment d’RNASeq, en general, aquestes reconstruccions no es
consideren suficientment acurades per a incorporar-les als catàlegs de gens. De fet,
RNAseq, més que per a identificar nous gens i transcrits, ha estat utilitzat per a mesurar l’expressió dels gens coneguts. En aquest cas, no cal reconstruir la seqüència
dels transcrits; n’hi ha prou d’alinear els fragments seqüenciats amb la seqüència del
genoma. A partir del nombre de seqüències que s’alineen en un locus determinat,
es pot estimar l’expressió del gen en aquell locus: com més gran és aquest nombre
(més molècules d’RNA s’originen d’aquell locus), més alta és l’expressió del gen.

mRNA

IncRNA

pseudogene

RNA petit

Fig. 13. Evolució del nombre de gens anotats a GENCODE. [Figura proporcionada per
Adam Frankish de l’European Bioinformatics Institute (EBI)].
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Avenços tecnològics recents, però, comencen a fer possible l’obtenció per primer cop de seqüències molt llargues (de milers o desenes de milers de nucleòtids)
d’una manera eficient. En aquests moments, estan sent activament explorades dues
estratègies diferents. La primera es basa en la capacitat de detectar la incorporació
d’un sol nucleòtid en una cadena de DNA que se sintetitza complementàriament a
la cadena que es vol seqüenciar (Eid et al., 2009). La segona es basa en la capacitat
de detectar canvis en el camp elèctric induïts quan un nucleòtid individual passa
a través d’una estructura de tipus porus (Clarke et al., 2009). Aquestes tecnologies
ja són àmpliament usades per a la seqüenciació de genomes de noves espècies, i
comencen a emprar-se també per a seqüenciar RNA (Sharon et al., 2013). Tenen, a
més, l’avantatge de fer possible la seqüenciació directa de l’RNA, sense necessitat
de copiar-lo a cDNA, eliminant d’aquesta manera un pas en el protocol experimental que pot induir biaixos en els resultats finals (per exemple, és més fàcil generar
cDNA de molècules curtes d’RNA que no pas de molècules molt llargues). El projecte
GENCODE comença a utilitzar la informació produïda per aquestes tecnologies d’una
manera rutinària (Lagarde et al., 2017).
Tot i els avenços, som encara molt lluny de finalitzar el catàleg definitiu de gens i
transcrits codificats en el genoma humà. En aquests moments, a GENCODE (Harrow
et al., 2012), hi ha uns 60.000 gens anotats que corresponen a uns 230.000 transcrits (figura 14). Vint mil d’aquests codifiquen per a proteïnes. Pensem que aquest

Fig. 14. Nombre de gens a la versió 36 de GENCODE (2020).
Tret de https://www.gencodegenes.org/.
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nombre és força acurat, però el nombre de gens que codifiquen per a lncRNA ens és
encara desconegut. Les estimacions més recents van des dels 18.000 de GENCODE
fins als gairebé 100.000 de la base de dades NONCODE (http://www.noncode.org/).
A diferència dels gens que codifiquen per a proteïnes, els lncRNA no presenten biaix composicional en la seva seqüència —i aquesta mostra molt poca conservació
evolutiva—; per això, gairebé l’única manera d’identificar aquests gens, com també
d’identificar la majoria de transcrits alternatius dels gens que codifiquen per a proteïnes, és a través de la seqüenciació d’RNA. Atès que hi ha gens —i transcrits—
codificants i no codificants, que s’expressen només en tipus cel·lulars determinats,
es fa necessari, per tant, seqüenciar l’RNA de tots els tipus cel·lulars que existeixen
en el cos humà. Fins fa molt poc, això era —estrictament parlant— impossible. Els
mètodes de seqüenciació d’àcids nucleics disponibles requereixen un gran volum
de DNA o RNA; el volum que correspon a milions, desenes de milions o centenars
de milions de cèl·lules. Tenint en compte que teixits i òrgans són estructures molt
complexes, constituïdes per cèl·lules de molts tipus diferents, en una mostra de desenes de milions de cèl·lules extretes d’un determinat teixit o òrgan hi poden coexistir
multitud de tipus cel·lulars diferents, cadascun dels quals pot estar caracteritzat per
un conjunt distint de gens i transcrits. En aquestes col·leccions de desenes de milions de cèl·lules, pot ser difícil detectar transcrits que s’expressin només en tipus
cel·lulars poc abundants.
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HUMAN CELL ATLAS I EARTH BIOGENOME PROJECT
Molt recentment, però, s’han posat a punt mètodes que permeten obtenir la seqüència de DNA i RNA de cèl·lules individuals. Aquestes tecnologies (que en anglès
reben el nom de single cell technologies) han permès recentment la identificació de
molts tipus cel·lulars abans desconeguts. Un gran projecte internacional, el Human
Cell Atlas (HCA, l’‘Atles de les cèl·lules humanes’), ha estat recentment iniciat per tal
d’obtenir la seqüència d’RNA dels aproximadament trenta bilions de cèl·lules que
hi ha en el cos humà. Els resultats d’aquest projecte, juntament amb el perfeccionament de mètodes que permetin obtenir eficientment la seqüència completa de les
molècules d’àcids nucleics, contribuiran d’una manera significativa a la construcció
del catàleg de gens i transcrits humans. Tanmateix, no significarà la seva compleció definitiva. Molts gens i transcrits s’expressen només d’una manera transitòria en
cèl·lules molt especialitzades; per exemple, durant el desenvolupament embrionari
o com a resposta a determinats factors externs (així, alguns transcrits potser només
s’expressen en certs tipus de neurones en moments d’enamorament molt intens).
Com que la seqüenciació d’àcids nucleics requereix l’aïllament de les cèl·lules i la
seva destrucció, la detecció d’aquests transcrits és extraordinàriament difícil, si no
impossible, almenys amb els mètodes de què disposem avui en dia. Més enllà, però,
de les limitacions tecnològiques en la capacitat de detecció de transcrits, l’obtenció
d’un catàleg definitiu de gens i transcrits podria ser ontològicament impossible. No hi
ha possiblement un catàleg únic de gens i transcrits comú a tots els éssers humans,
sinó que cadascú de nosaltres posseeix el seu propi catàleg de gens lleugerament
diferent del catàleg de gens dels altres. Hi ha gens (en particular, aquells que pertanyen a famílies de gens amb molts membres molt similars)7 que només són presents
en el genoma d’individus de determinades poblacions. Fins i tot és possible que hi
hagi gens (però sobretot, transcrits) que siguin exclusius a un sol individu. Aquesta
«individualitat genètica» podria esdevenir més important amb la generalització dels
mètodes d’edició gènica. Cada ésser humà podria tenir el seu propi catàleg de gens.
En conseqüència, la tasca de construir el catàleg definitiu de gens i transcrits humans
és, estrictament parlant, una tasca sense fi.
L’espècie humana és només una entre els milions d’espècies que habiten la Terra. L’obtenció de la seqüència del genoma humà, a l’inici de segle, va anar seguida
de l’obtenció del genoma d’altres espècies. Inicialment, es van prioritzar aquelles
espècies utilitzades al laboratori com a models de la biologia humana, com ara el
ratolí (2002) o la rata (2004); les que tenen un paper més important en l’alimentació
de la humanitat, com ara l’arròs (2002) o la vaca (2009); o causen malalties, com ara
7

N’és un exemple el gen AMY1. Aquest gen apareix en un nombre variable de còpies en el genoma
humà. El nombre de còpies d’aquest gen en una determinada població s’ha associat a la riquesa en
midó de la dieta d’aquesta població (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2377015/).
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Plasmodium falciparum (2002), el patogen responsable de la malària, o participen
en seva transmissió, com ara el mosquit Anopheles gambiae (2002), que acull P.
falciparum. A mesura que la seqüenciació d’àcids nucleics esdevenia més eficient i
econòmica, el nombre de genomes seqüenciats creixia ràpidament, i l’interès s’amplià
a l’obtenció de genomes d’espècies que representessin grups taxonòmics diversos.
Per exemple, dins els eucariotes hom seqüencia el genoma de fongs (llevat, 1996);
de protistes (Guillardia theta, 2001); d’algues (Chlamydomonas reinhardtii, 2007);
de plantes (Arabidopsis thaliana, 2000); d’invertebrats: esponges (Amphimedon
queenslandica, 2009), cnidaris (hydra, 2010), nematodes (Caenorhabditis elegans,
1998), equinoderms (eriçó de mar, 2006), artròpodes (D. melanogaster, 2000); de
vertebrats: peixos (peix globus, 2002), amfibis (Xenopus tropicalis, 2010), rèptils
(Anolis carolensis, 2011), aus (pollastre, 2004), etc. També hi ha òbviament interès en
l’obtenció dels genomes de les espècies filogenèticament més properes a nosaltres,
els primats (el ximpanzé, 2005), els quals poden ajudar a explicar els trets biològics
que ens fan específicament humans. Fins i tot, comença a ser possible seqüenciar
els genomes d’espècies extingides com ara el mamut (2008), el neandertal (2010) i
d’altres. Durant la segona dècada del segle, el nombre d’espècies amb el genoma seqüenciat creix de manera exponencial. En aquests moments es coneix el genoma d’unes
cinquanta mil espècies, deu mil de les quals són eucariotes (https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/genome/browse#!/overview).
Gràcies als progressos espectaculars en les tecnologies de seqüenciació d’àcids
nucleics, el 2018 va ser possible plantejar un projecte que hauria estat simplement
inimaginable només uns quants anys abans: l’Earth Biogenome Project (EBP, ‘Projecte del Biogenoma de la Terra’). Aquest projecte té com a objectiu l’obtenció de la
seqüència del genoma del milió i mig d’espècies eucariotes conegudes que habiten
el nostre planeta. Es tracta d’un projecte internacional organitzat com una xarxa de
xarxes, les quals poden tenir una orientació taxonòmica o biogeogràfica. La participació del nostre país està liderada per l’Institut d’Estudis Catalans i té com a objectiu
específic l’obtenció de la seqüència del genoma de les aproximadament quaranta
mil espècies eucariotes que habiten els Països Catalans. Entre els reptes colossals
als quals s’enfronta aquest projecte, es troba el d’identificar el conjunt de gens codificats en el genoma de cadascuna d’aquestes espècies, sense el qual és impossible
entendre’n la biologia. Perquè, com va escriure Shakespeare, el passat és sempre
un pròleg, i el repte d’obtenir el catàleg de tots els gens humans al qual hom s’enfrontava a l’inici de segle comença a esdevenir avui el repte d’obtenir el catàleg de
tots els gens que hi ha a la Terra.
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RESUM
El genoma, la seqüència de DNA que constitueix el material hereditari dels cromosomes, es defineix normalment com el conjunt d’instruccions que determinen les característiques biològiques dels éssers vius. Aquestes instruccions estan específicament
codificades en regions relativament petites del genoma, les quals anomenem gens.
La identificació dels gens en la seqüència del genoma és essencial, en conseqüència, per a entendre com la biologia d’una espècie és codificada en el seu genoma.
Sovint, però, els gens ocupen una part molt petita del genoma (no més del 5 % en
el cas del genoma humà), i la seva identificació no és trivial. De fet, avui, vint anys
després de la publicació dels primers esborranys de la seqüència del genoma humà,
encara no sabem amb certesa quin és el nombre de gens que hi són codificats. La
primera part d’aquest article és una introducció a la naturalesa molecular dels gens
i a la història dels desenvolupaments tecnològics i científics que van fer possible
establir-la. La segona part és una revisió dels mètodes que, durant el darrer segle,
han estat desenvolupats i utilitzats per a identificar els gens, fent èmfasi, sobretot,
en els mètodes computacionals que van ser desplegats a partir dels anys vuitanta,
quan les primeres col·leccions de seqüències de DNA van esdevenir disponibles.
Aquests mètodes es basen en el reconeixement de patrons i regularitats estadístiques, indicatius de la presència de gens en la seqüència de DNA, i en la detecció de
conservació interespecífica en aquesta seqüència, atès que, a causa de la selecció
natural, les regions funcionals del genoma —els gens, en particular— estan molt
més conservades que les regions que manquen de funcionalitat. Aquests mètodes
són el reflex, d’alguna manera, de la naturalesa intrínsecament computacional de la
informació biològica codificada en el genoma.
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ABSTRACT
The genome, the DNA sequence that makes up the hereditary material of chromosomes, is usually defined as the set of instructions that determine the biological
traits of living organisms. These instructions are specifically encoded in relatively
small regions of the genome, which we call genes. The identification of genes in
the genome sequence is therefore essential to understanding how the biology of a
species is encoded in its genome. Often, however, genes occupy a very small part
of the genome (no more than 5 % in the case of the human genome), and their
identification is not trivial. In fact, today, twenty years after the publication of the
first drafts of the human genome sequence, we still do not know for sure how many
genes are encoded in this sequence. The first part of this article is an introduction to
the molecular nature of genes and the history of technological and scientific developments that made it possible to establish this nature. The second part is a review of
the methods that, during the last century, have been developed and used to identify
genes, emphasizing, above all, the computational methods that were deployed from
the eighties, when the first collections of DNA sequences became available. These
methods are based on the recognition of syntactic patterns and statistical regularities,
indicative of the presence of genes in the DNA sequence, and on the detection of
interspecific conservation in this sequence, since, due to natural selection, functional
regions in genomes — genes in particular — are much more conserved than regions
that lack functionality. These methods are a reflection, in a way, of the intrinsically
computational nature of the biological information encoded in the genome.
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RESUMEN
El genoma, la secuencia de ADN que constituye el material hereditario de los
cromosomas, se define normalmente como el conjunto de instrucciones que determinan las características biológicas de los seres vivos. Estas instrucciones están
específicamente codificadas en regiones relativamente pequeñas del genoma, a
las que llamamos genes. La identificación de los genes en la secuencia del genoma es esencial, en consecuencia, para entender cómo la biología de una especie
es codificada en su genoma. A menudo, sin embargo, los genes ocupan una parte
muy pequeña del genoma (menos del 5 % en el caso del genoma humano), y su
identificación no es trivial. De hecho, hoy, veinte años después de la publicación
de los primeros borradores de la secuencia del genoma humano, aún no sabemos
con certeza cuál es el número de genes que están codificados en esta secuencia. La
primera parte de este artículo es una introducción a la naturaleza molecular de los
genes y a la historia de los desarrollos tecnológicos y científicos que hicieron posible establecerla. La segunda parte es una revisión de los métodos que, durante el
último siglo, han sido desarrollados y utilizados para identificar los genes, haciendo
énfasis, sobre todo, en los métodos computacionales que fueron desplegados a partir
de los años ochenta, cuando las primeras colecciones de secuencias de DNA fueron
establecidas. Estos métodos se basan en el reconocimiento de patrones sintácticos
y regularidades estadísticas, indicativos de la presencia de genes en la secuencia
de ADN, y en la detección de conservación interespecífica en esta secuencia, dado
que, debido a la selección natural, las regiones funcionales del genoma —los genes, en particular— están mucho más conservadas que las regiones que carecen
de funcionalidad. Estos métodos son el reflejo, de alguna manera, de la naturaleza
intrínsecamente computacional de la información biológica codificada en el genoma.

349

55

DISCURS DE RESPOSTA PER L’ACADÈMIC NUMERARI
EXCM. SR. JOAN ANTONI SUBIRANA I TORRENT

Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims Senyors i Senyores Acadèmics,
Senyores i senyors:
Podria fer aquesta presentació en un parell de minuts. Les publicacions del doctor
Roderic Guigó reben set mil citacions a l’any i ha participat en disset publicacions
que han rebut més de mil citacions. Amb això queda justificat plenament que rebem
el doctor Guigó com a membre d’aquesta Acadèmia. Però cal fer una presentació
més detallada. Quan ens trobem davant d’una publicació, com la del genoma humà,
amb més de 9.000 citacions, ens podem preguntar fins a quin punt és rellevant la
contribució de cadascun dels 275 autors, entre els quals trobem dos catalans perduts
en un món anglosaxó: el doctor Guigó i un estudiant seu, Pep Abril. Com hi varen
poder entrar? Ho veurem més endavant, però primer faré un brevíssim recorregut
per alguns dels aspectes de la història professional del doctor Guigó.
El doctor Guigó va estudiar biologia a la Universitat de Barcelona (UB). El 1988
va presentar la seva tesi doctoral, realitzada al Departament d’Estadística, sota la direcció del doctor Ocaña. Aquesta formació inicial queda palesa al llarg de tota la
seva trajectòria professional, que es caracteritza per un gran rigor estadístic. Després
de diverses estades postdoctorals als Estats Units, el 1994 es va incorporar al Grup de
Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB), del qual era responsable el doctor Ferran Sanz, a l’Institut Municipal d’Investigacions Mèdiques de Barcelona. Al mateix
temps va iniciar la seva tasca docent com a professor, primer a la UB i més tard a
la Universitat Pompeu Fabra. El 2000, va introduir per primera vegada la docència
de la bioinformàtica dins del sistema universitari espanyol. A continuació, el 2002,
va participar en la posada en marxa del Centre de Regulació Genòmica (CRG), com
a coordinador del programa de bioinformàtica i genòmica. Des d’aleshores ha estat
un puntal d’aquesta institució. Entre les nombroses distincions que ha rebut, podem
destacar el Premi Ciutat de Barcelona a la Recerca (2002 i 2012), membre de l’Institut d’Estudis Catalans (2016) o el Premi de Recerca Científica, de la Generalitat de
Catalunya (2017).
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Quan va participar en el Projecte Genoma Humà ja havia publicat una vintena
d’articles, uns en el postdoctorat i uns altres en els seus primers anys a Barcelona.
La majoria d’aquests treballs tenien un tema central: com trobar els gens dins d’una
seqüència de DNA. Al mateix temps, hi havia engegats dos projectes internacionals
per seqüenciar el genoma humà. Per aconseguir-ho, s’havien d’acoblar milions de seqüències de petits fragments de DNA en una única seqüència de tres mil milions de
lletres. Però, després, calia trobar els gens i els elements de control dins la seqüència; també, visualitzar tots aquests elements perquè altres investigadors poguessin
utilitzar aquesta informació. Aquesta va ser precisament l’aportació del doctor Guigó
i els seus col·laboradors al Projecte Genoma Humà. Mitjançant els seus articles i les
seves relacions personals als Estats Units, ja començava a ser conegut i fou convidat a participar en el Projecte Genoma Humà, finançat per l’empresa Celera. Tant
ell com el seu estudiant de doctorat, Josep Abril, varen passar algunes setmanes als
laboratoris de Celera, entre altres coses per preparar la visualització dels gens dins
la seqüència dels cromosomes.
Aquí em permeto tornar a presentar una figura que ja ens ha ensenyat el doctor
Guigó en el seu discurs. En la lletra petita surten únicament Abril i Guigó, la qual
cosa mostra la importància que va tenir el mètode de representació gràfica que havien desenvolupat.
Al mateix temps que participava en el Projecte Genoma Humà, el doctor Guigó
va dirigir altres tesis doctorals orientades a l’anàlisi i la caracterització del material
genètic: Blanco, Burset, Castellano i Parra. Tots ells ara ocupen llocs destacats en
la recerca i la docència de la bioinformàtica. Amb això vull destacar que un aspecte molt important de la trajectòria del doctor Guigó ha estat la formació de nous
investigadors, i ha participat tant en la formació de postdocs com en la direcció de
tesis doctorals (vint-i-tres fins ara) i en la tasca docent en general.
Posteriorment, el doctor Guigó ha estat convidat a participar en nombrosos projectes de seqüenciació genòmica, entre els quals destaquen el de ratolí, rata, mosquit, tomàquet o meló, i també alguns microorganismes. Últimament cal remarcar
les seves col·laboracions en la seqüenciació dels genomes de la fil·loxera, una plaga
que actualment està rebrotant, i de la tuatara, un rèptil ancestral de Nova Zelanda,
de gran interès per comprendre l’evolució dels vertebrats.
Però la recerca del doctor Guigó és molt més amplia que la participació en projectes de seqüenciació de nous genomes. En el seu discurs d’ingrés ens ha presentat
d’una manera magistral quin és l’estat actual de la bioinformàtica del genoma. Ens
ha quedat clar que el genoma humà publicat el 2001 era només un full de ruta; calia
caracteritzar amb més detall tots els gens i les seqüències reguladores de la seva funció. En aquesta línia, el doctor Guigó va participar i segueix participant en aquesta
tasca, desenvolupant mètodes computacionals i experimentals per a la investigació
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Fig. 1. A l’esquerra es mostra el mapa gènic del genoma humà. Està dibuixat amb un
programa de dibuix d’alta resolució desenvolupat per Abril i Guigó. Tots els gens localitzats
es poden ampliar i veure’ls detalladament, com es mostra en la figura de la dreta.

de la regulació de la síntesi d’RNA en cèl·lules eucariotes, i també, la relació entre els
fenotips moleculars i els fenotips a nivell d’organisme. En el marc del projecte ENCODE, va liderar, juntament amb el doctor Tom Gingeras, la generació del primer
mapa transcripcional amb resolució subcel·lular. Més tard, el doctor Guigó va iniciar
un altre projecte —GENCODE—, un esforç internacional per a produir l’anotació
genètica de referència en humans i ratolins, que ha esdevingut l’estàndard de facto en
el camp de la genòmica. En el marc de GTEx, un altre projecte internacional, el seu
grup va investigar per primer cop el patró de variació transcripcional simultàniament
entre teixits i entre individus. Tots aquests projectes segueixen vigents i s’estan actualitzant contínuament amb importants contribucions del doctor Guigó i dels seus
col·laboradors. El seu grup ha fet també aportacions destacades per a entendre els
mecanismes moleculars implicats en la regulació de la síntesi d’RNA i la influència
de l’estructura de la cromatina en aquest procés.
Per completar la nostra presentació, cal afegir un tema de treball al qual el doctor Guigó ha dedicat també la seva recerca. Es tracta de les selenoproteïnes, unes
proteïnes minoritàries en les quals hi ha un aminoàcid —la selenocisteïna— en què
l’àtom de sofre ha estat substituït per seleni. Aquestes proteïnes són presents en
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moltes espècies, incloent-hi la humana. Es podria pensar que és un tema de biologia molecular, però té també un contingut bioinformàtic important. El codó d’aquest
aminoàcid és UAG, que coincideix amb el codó terminal de les proteïnes. Per això,
en els programes de predicció de gens cal distingir quina és la funció d’aquest codó:
assenyalar l’acabament de la seqüència o introduir una selenocisteïna. Les contribucions del doctor Guigó han estat dirigides precisament a desenvolupar mètodes
informàtics per a distingir aquestes dues possibilitats.
En aquest punt cal remarcar que el nostre coneixement del genoma humà es
limita a les parts més importants, de les quals coneixem la funció. Però queda una
part molt gran de la seqüència del DNA, propera al 90 %, de la qual desconeixem la
funció. Aquestes seqüències poden ser simplement una relíquia evolutiva, a vegades
anomenada DNA escombraria, que podria ser matèria primera per a l’evolució del
genoma. Però dins d’aquestes seqüències, trobem regions que semblen tenir alguna
funció encara desconeguda. Per exemple, en el genoma humà i en altres primats
trobem més d’un milió de fragments de 300 parells de bases amb seqüències relacionades, anomenats Alu i distribuïts aparentment a l’atzar al llarg del genoma.
Aquestes seqüències s’han estudiat en molts laboratoris, però la seva abundància i
funció segueixen sent un misteri. Aquest només n’és un exemple. Dins d’aquest DNA
«escombraria» trobem moltes altres regions misterioses: introns, LINE, satèl·lits, gens
d’RNA no codificant, diversos transposons, regions ultraconservades, etc.
Un altre problema important, molt actual, resulta de l’acumulació de dades biològiques. És un tema que preocupa el doctor Guigó. Mentre que el volum i la complexitat de les dades augmenta de manera exponencial, el nombre de científics no
creix ni de bon tros al mateix ritme. Les dades biològiques, obtingudes sovint de
manera automàtica sense intervenció humana directa, comencen ja a acumular-se a
falta de científics capacitats per analitzar-les. En conseqüència, s’interromp el procés
científic i s’alenteix la traducció de la informació, primer en coneixement, i després,
en capacitat tecnològica. Davant d’aquesta situació, una de les solucions consisteix
a ampliar el paper que tenen les màquines dins el procés d’investigació científica, i
traslladar als robots elements de l’activitat científica, com ara la interpretació de la
realitat, la generació d’hipòtesis o la planificació d’experiments, que fins ara consideràvem patrimoni de l’esser humà.
Per acabar, ens podem preguntar quins són els seus plans actuals de recerca, a
més de tots els projectes que hem esmentat i en els quals segueix col·laborant. Un
dels seus nous objectius és esbrinar l’anatomia molecular del cos humà, és a dir, estudiar el genoma humà al nivell de les cèl·lules individuals: com varia l’expressió del
genoma en cada cèl·lula? Com varien les mateixes cèl·lules en diferents individus? Li
desitjo molt èxit en aquest i en tots els seus projectes. Estic segur que aquesta Acadèmia s’ha enriquit amb la incorporació del doctor Guigó. Sens dubte, ens seguirà
sorprenent amb els seus descobriments.
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