
 

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BE, PIV, BCC, NANOS i 
BP 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
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NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Estudi de la variabilitat genètica de diferents poblacions europees de l'espècie Taxus baccata L. (Taxaceae) amb 
microsatèl•lits  nuclears. 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Des de un punt de vista teòric, l’estudi de l’abundància i distribució de les espècies a escala regional ha estat, i és, un 
dels objectius principals de l’ecologia de poblacions i comunitats (Rabinowitz et al. 1986, Gaston 1994, Hubell 2001). 
D’altra banda, aquest tipus de coneixement bàsic és imprescindible per a adoptar polítiques de conservació i de gestió de 
la biodiversitat. En aquest context, la persistència i abundància de les espècies a llarg termini front al canvi global depèn 
de la capacitat de migració i colonització (flux gènic) (vegi’s Hanski & Gilpin 1997, Parmesan 1996, Colas et al. 1997, 
Riba et al. 2003), i de l’ existència de potencial evolutiu a les poblacions locals per a adaptar-se als canvis ambientals 
(Smith et al. 1995, Thomas et al. 2001). Ambdós factors, dispersió i potencial evolutiu, es troben íntimament relacionats. 
El desenvolupament d’un coneixement bàsic sobre aquests aspectes resulta particularment important en el context 
biogeogràfic mediterrani, extremadament ric en espècies i subjecte històricament a canvis ambientals com a 
conseqüència de l’activitat humana. 
L’objectiu general del nostre grup de recerca és aprofundir en el coneixement de les causes de l’àrea de distribució i del 
grau de fragmentació de les espècies vegetals mediterrànies, així com les seves conseqüències ecològiques i evolutives. 
Concretament, determinar el potencial evolutiu i la presència d’adaptacions locals en funció de la distribució geogràfica i 
del grau de fragmentació. Per assolir aquest objectiu actualment s’estudien diferents espècies amb característiques 
biològiques contrastades (Mycelis muralis (L.) Dumort., Crepis triasii (Camb.) Nyman, Ramonda myconi, Taxus baccata).  
En el cas del teix (T.baccata) el projecte que s’està duent a terme pretén estudiar la distribució de la diversitat genètica 
de l’espècie i analitzar quins són els processos històrics, evolutius i ecològics que la condicionen. És amb aquest objectiu 
que es vol realitzar una caracterització de la seva variabilitat genètica utilitzant marcadors moleculars basats en els 
polimorfismes de l'ADN nuclear, anomenats microsatèl•lits nuclears. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
From a theoretical point of view, the study of abundance and distribution of species at regional scale has been one of the 
main goals of populations and communities ecology (Rabinowitz et al. 1986, Gaston 1994, Hubell 2001). In addition, this 
type of basic knowledge is indispensable to adopt policies of conservation and management of biodiversity. In this 
context, the persistence and abundance of the long-term species in front of the global change depends on the capacity of 
migration and colonization (genic flow) (see Hanski & Gilpin 1997, Parmesan 1996, Colas et al. 1997, Riba et al. 2003), 
and on the existence of evolutionary potential in the local populations to adapt to the environmental changes (Smith et al. 
1995, Thomas et al. 2001). Both factors, dispersion and evolutionary potential, are related. The development of a basic 
knowledge about these aspects is particularly important in the Mediterranean area, extremely rich in species and subject 
to historical environmental changes as a consequence of human activity. 
The general goal of our research group is to study the causes of distribution range and degree of fragmentation of the 
Mediterranean plant species, as well as their ecological and evolutionary consequences. Particulary, we try to investigate 
the evolutionary potential and the presence of local adaptations depending on geographical distribution and degree of 
fragmentation. We study species with contrasted biological characteristics (Mycelis muralis (L.) Dumort., Crepis triasii 
(Camb.) Nyman, Ramonda myconi, Taxus baccata). In the case of the yew (T.baccata), in the current project we study 
the distribution of the genetic diversity of this species and we analyze which are the historical, evolutionary and ecological 
processes that condition it. To characterize its genetic variability we use molecular markers based on the polymorphism of 
the nuclear ADN, called nuclear microsatellites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Com s’ha esmentat anteriorment, l’objectiu d’aquest projecte és l’anàlisi de la distribució de la 
variabilitat genètica en poblacions de T. baccata en paisatges que presentin diferents nivells de 
fragmentació. Per fer un estudi d’aquest tipus cal un marcador que presenti elevats nivells de 
polimorfisme, que sigui altament reproduïble i codominant, i que permeti el càlcul dels 
paràmetres usats habitualment en genètica de poblacions. Els microsatèl•lits nuclears (nuSSR) 
presenten tots aquests atributs, el que ha fet a que siguin cada vegada més utilitzats en estudis 
d’ecologia molecular (Squirrell et al., 2003). El principal inconvenient dels nuSSR és que les 
seqüències flanquejants dels motius de repetició són específiques per a cada espècie, el que 
implica un elevat temps i cost material per a desenvolupar-los. A més, la baixa freqüència 
relativa de les repeticions microsatèl•lit en genomes vegetals complica encara més el seu 
aïllament (Powell et al., 1996). És per això que ha estat necessària una estada prèvia al 
laboratori Genexpress (Universita’ degli Studi di Firenze) per desenvolupar 7 loci microsatèl·lits 
per l'espècie T. baccata L. Un cop desenvolupats, l’objectiu concret d’aquesta estada de 
recerca és realitzar un estudi de la diversitat genètica de diferents poblacions de Taxus baccata 
presents en la regió mediterrània, per conèixer quins són els nivells de variabilitat i 
estructuració genètica de les poblacions a diferents escales espacials, i quina relació tenen 
aquests amb el grau de fragmentació i la història evolutiva que han tingut les diferents 
poblacions estudiades. Per dur a terme aquest estudi s’ha realitzat una estada temporal de 2 
mesos al laboratori Genexpress (Universita’ degli Studi di Firenze) amb el Dr. Vendramin, un 
laboratori que disposa de l’equipament adient, amb els que ja s'ha treballat anteriorment i que 
ja té experiència prèvia en aquest tipus de marcadors. Aquest mateix any s’ha realitzat una 
altra estada de 3 mesos en el mateix laboratori, per tal d’estudiar la diversitat genètica de 
poblacions de teix de la Península Ibèrica i les Illes Balears. En aquesta estada es va analitzar 
la variació genètica de 600 individus peninsulars i de les illes. Per tant, la metodologia emprada 
en aquesta última estada és la mateixa que es va usar en l’estada anterior, la qual cosa ha 
sumat eficiència en el treball de laboratori, i ha permès dedicar més temps a les anàlisis 
estadístiques necessàries per tractar les dades. Aquest cop s’han analitzat unes 500 mostres 
de les següents regions: Còrsega, Sardenya, Itàlia, Suïssa, França, Marroc i Algèria. També 
s’han analitzat algunes mostres de la Península Ibèrica, per complementar les dades que ja es 
tenien. Els passos que s’han seguit han estat: 

- EXTRACCIÓ DE  DNA a partir del teixit vegetal de les mostres que es volien analitzar, 
utilitzant el kit d’extracció DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen). Els passos principals 
d’aquest protocol d’extracció són: 

 
1. Triturar 100 mg de mostra (humida) o 20 mg (seca) amb nitrogen líquid.  
2. Afegir 600 μl de Buffer AP1 i 4 μl de la solució de Rnasa A (100 mg/ml) i barrejar-ho 

amb força. 
3. Incubar la barreja a 65ºC durant 10 min. Barrejar 2 o 3 cops la mostra durant la incubació 

invertint el tub. 
4. Afegir 130 μl de Buffer AP2 en el lisat, barrejar, i incubar 5 min. en gel. 

 Centrifugar el lisat durant 5 min. a 13000 rpm. 
5. Aplicar el lisat a la columna QIAshredder i centrifugar durant 2 min a 13000 rpm. 
6. Afegir Buffer AP3/E (dissolt en etanol) en el lisat filtrat en una proporció de 1.5, i barrejar amb 

la pipeta.  
7. Aplicar 650 μl de la solució en la columna DNeasy. Centrifugar durant 1 min. a 8000 rpm i 

eliminar el contingut dipositat en el tub. 
8. Reptir el pas 7 amb la mostra sobrant que ha quedat a la columna. Tornar a eliminar el contingut 

dipositat en el tub. 
9.  Posar la columna DNeasy en un tub de 2 ml, afegir 500 μl de Buffer AW (dissolt en etanol) a la 

columna i centrifugar durant un min. a 8000 rpm. Eliminar el contingut dipositat en el tub.  



 

 

10.  Afegir 500 μl de Buffer AW (dissolt en etanol) a la columna DNeasy i centrifugar durant 2 min. 
a 13000 rpm per assecar la membrana. Descartar el tub amb el contingut dipositat al fons, evitant 
que entri en contacte amb la columna! 

11. Transefrir la columna DNeasy a un ependorf de 1.5 ml i pipetejar 100  μl de Buffer AE 
(precalentat a 65ºC) directament sobre la membrana. Deixar 5 min. a temperatura ambient i 
centrifugar durant 1 min. a 8000 rpm (o més) per eluir. 

12. Repetir l’elució (pas 11) tal com s’ha descrit. 
 
- El següent pas ha estat OPTIMITZAR LES CONDICIONS D'AMPLIFICACIÓ. A partir del 

DNA extret s’han fet un seguit de proves d’optimització, per tal de trobar les condicions 
adequades en la reacció d’amplificació per cada un dels 7 loci desenvolupats. En aquest procés 
cal ajustar la temperatura i durada dels cicles d’amplificació, i també les concentracions dels 
diferents reactius, en funció de quina sigui la qualitat i concetració de les mostres a amplificar.  

 
- Un cop s’han tingut les condicions òptimes, s’han AMPLIFICAT TOTES LES MOSTRES de 

les diferents poblacions de T. baccata.  
 
- El productes d’amplificació s’han GENOTIPAT per cada un dels loci microsatèl•lits gràcies a un 

seqüenciadors capil•lar. D’aquesta manera hem obtingut una informació genètica codominant 
molt útil per fer diversos anàlisis de genètica de poblacions.  

 
- Aquests marcadors neutres són molt específics i informatius, i ens han permès començar a fer 

l’ANÀLISI DE LA VARIABILITAT GENÈTICA per tal de conèixer la distribució i 
estructuració de la diversitat genètica a diferents escales espacials i evolutives. S’han analitzat 
els nivells de diversitat genètica i la seva distribució i estructuració espacial. Per fer-ho s’han 
usat programes com: GeneAlex version 6 (Peakall & Smouse 2005), Genepop 
(http://wbiomed.curtin.edu.au/genepop; Raymond & Roussed 1995), SPAGEDI (Hardy & 
Vekemans 2002, available at http://www.ulb.ac.be/sciences/lagev/spagedi.html), Fstat (Goudet 
2001, available at http://www.unil.ch/izea/softwares/fstat.html), Structure (Prichard et al. 2000), 
BAPS (Corander et al. 2003). 
 
 

Bibliografia 
 
Colas, B., Olivieri I., & M. Riba. 1997. Centaurea corymbosa, a cliff-dwelling species 

tottering on the brinks of extinction. Proceedings of the National Academy of Sciences, 
USA 94: 3471-3476. 

Corander, J., P. Waldmann, and M. J. Sillanpa¨a¨. 2003. Bayesian analysis of genetic 
differentiation between populations. Genetics 163:367–374. 

Gaston K.J. 1994. Rarity. Chapman & hall, London. 
Goudet, J. 1995. Fstat version 1.2: a computer program to calculate F. statistics. J. Hered. 

86:485–486. 
Hanski I.A. & M.E. Gilpin. 1997. Metapopulation Biology: Ecology, Genetics & Evolution. 

Academic Press, San Diego, CA. 
Hardy O. J. and X. Vekemans. 2002. SPAGeDi: a versatile compute program to analyse 

spatial genetic structure at the individual or population levels. Mol. Ecol. Notes 2:618. 
Hubell S.P. 2001. The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography. 

Monographs in Population Biology, 32. Princeton University Press. 
Parmesan C. 1996. Climate and species’ range. Nature, 382: 765-766. 
Peakall R, Smouse P (2005) GENALEX 6: Genetic Analysis in Excel. Population Genetic 

Software for Teaching and Research, Australian national University, Canberra, Australia. 
http://www.anu.edu.au/BoZo/GenAlEx/. 

Powell, W., et al. (1996). Polymorphism revealed by simple sequence repeats. Trends in 
Plant Science 1, 215-222. 

Pritchard, J. K., M. Stephens, and P. Donnelly. 2000. Inference of population structure 
using multilocus genotype data. Genetics 155:945–959. 

Rabinowitz D., Cairns S. & T. Dilon. 1986. Seven forms of rarity and their frequency in the 
flora of the British Islands. Pp. 182-204, in M-E. Soulé (ed.), Conservation Biology: The 
Science of Scarcity and Diversity. Sinauer Associates, Sunderland, MA. 



 

 

Raymond M, Rousset F (1995) GENEPOP (version 1.2): population genetics software for 
extact tests and ecumenicism. Jornal of Heredity 86, 248-249. 

Riba M., Mignot A., Fréville H., Colas B., Vile D., Virevaire M. & I. Olivieri. 2003. Variation 
for dispersal traits in a narrow-endemic plant species, Centaurea corymbosa L. 
(Asteraceae). Journal of ecology: 

Smith F.A., Betancourt J.L. & J. H. Brown. 1995. Evolution of body size in the woodrat over 
the past 25,000 years of climate change. Science, 270: 2012-2014. 

Squirrell, J., et al. (2003). How much effort is required to isolate nuclear microsatellites 
from plants? Molecular Ecology 12, 1339–1348. 

Thomas C.D., Bodsworth E.J., Wilson R.J., Simmons A.D., Davies Z.G., Musche M. & L. 
Conradt.  2001.  Ecological and evolutionary processes at expanding range margins.  
Nature,  411: 577-581. 

 
 


