
12. Genòmica i proteòmica 
 
 
 

La Unitat de Genòmica i Proteòmica té l’equipament adequat per a dur 
a terme diferents tipus d’assaigs per tal de fer l’anàlisi de DNA, RNA i 
proteïnes d’organismes distints. 
 
El personal d’aquest servei se n’encarrega del manteniment i posada a 
punt, així com del disseny d’experiments; a més, hi proporciona el 
suport tècnic necessari. 
 
Amb la tecnologia disponible, es fa l’anàlisi de seqüencies i fragments 
de DNA emprant analitzadors genètics basats en l’electroforesi capil·lar 
i utilitzant la tecnologia de marcatge fluorescent. Mitjançant l’ús de la 
PCR-quantitativa o PCR a temps real, s’efectua l’anàlisi comparativa 
d’expressió genètica, a més d’altres aplicacions. L’electroforesi en xip 
en bioanalitzador permet la determinació de la grandària, la 
quantificació i el control de qualitat de DNA, RNA i proteïnes. Mitjançant 
espectrometria de masses, s’aconsegueix la identificació de proteïnes 
de diferents mostres biològiques. 
 
La secció de Proteòmica de la unitat està integrada en el Nodo 5 de 
ProteoRed, una de les plataformes tecnològiques promogudes per 
l’Institut de Salut Carlos III, per afavorir el desenvolupament de la 
investigació biomèdica i biotecnològica. 
 
 

EQUIPS  
 
 Analitzadors genètics ABI PRISM 310 i 3100. Applied Biosystems. 
 PCR quantitativa ABI PRISM 7000 Sequence Detection System. 

Applied Biosystems. 
 Bioanalitzador AGILENT 2100 Bioanalyzer. 
 Termocicladors GeneAmp PCR System 2400, 9700, 2720 i 

9800Fast. Applied Biosystems. 
 Sistema de tractament i anàlisi d’imatges. TYPHOON 9410 

Amersham Biosciences. 
 Digestor de proteïnes Investigator TM ProGest. Genomic 

Solutions. 
 Espectròmetre de masses amb analitzador de temps de vol 

(MALDI-TOF), model Autoflex de BRUKER Daltonics. 
 Agilent 1100 sèries Chip-HPLC en línia amb un espectròmetre de 

trampa d’ions XCT plus (Agilent) equipat amb una font nano-ESI 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

APLICACIONS 
 

 Investigació bàsica en bioquímica y biologia molecular. 
 Investigació per a la identificació d’espècies vegetals, animals, 

microbiològiques, etc. 
 Anàlisi de DNA antic i de mostres forenses. 
 Diagnòstic de malalties, diagnòstic prenatal. 
 Anàlisi de l’expressió gènica, quantificació de microorganismes, 

discriminació al·lèlica, etc., mitjançant PCR- quantitativa. 
 Anàlisi de macromolècules, polímers, drogues i metabòlits, i 

determinació del pes molecular de proteïna intacta, mitjançant 
MALDI-TOF. 

 Identificació de proteïnes de mostres biològiques (clíniques, 
aliments, cultius microbians, plantes, etc.). 

 Controls de qualitat en diferents industries (farmacèutica, 
alimentació, etc.). 

 

SECTORS INTERESSATS 

Àrees de biologia molecular, bioquímica, genòmica i proteòmica, i 
qualsevol àrea relacionada amb les ciències de la vida. 
 

Contacte: 

genoprot.sti@ua.es 

Sonia Gómez Vidal, Ana María Alonso Díaz, Susana Sellés Marchart 
i Susana Díaz González 

 


