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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) 
 
Mycobacterium vaccae és un micobacteri ambiental de creixement ràpid molt estudiat pel seu interès com a possible ús 
immunoterapéutic en el tractament de la tuberculosis i altres malalties. M.vaccae a l’igual que altres micobacteris 
presenta dues morfologies colonials: llisa i rugosa. M.vaccae ATCC15483T té originàriament una morfologia llisa. Quant 
aquest es cultiva en medi sòlid a 30ºC apareixen espontàniament variants rugoses estables que no reverteixen a llises. 
El motiu pel qual aquest procés té lloc no es coneix, encara que s’ha descrit en Mycobacterium smegmatis i en 
Mycobacterium avium que els lípids de la paret cel•lular es troben involucrats en aquest canvi de morfologia colonial. 
L’anàlisi dels contingut en lípids i glicolípids de la paret cel•lular de les dos variants morfològiques de M.vaccae, ens ha 
indicat que les soques llises presenten un compost extracel•lular que no es troba en les rugoses i que mitjançant l’anàlisi 
estructural d’aquest compost ha sigut identificat com un polièster extracel•lular de cadena llarga. 
 
Desprès d’aquest estudis, el nostre interès es va centrar en determinar els gens implicats en la síntesis d’aquest 
compost. Per a realitzar aquest anàlisi genètic es va construir una llibreria de mutants per transposició de la soca llisa de 
M. vaccae mitjançant un plàsmid ts/sac i un transposó. Amb la transformació es van obtenir colònies de morfologia 
rugosa on el plàsmid es va insertar en la zona del genoma que codifica per aquest compost extracel•lular. Aquests nous 
mutants van ser analitzats mitjançant tècniques moleculars (PCR, Southern y seqüenciació). A demès, es va construir 
una llibreria genòmica amb DNA de la soca llisa en plàsmids replicatius de micobacteris derivats de pAL5000 i es va 
transformar la soca rugosa seleccionant per a un fenotip llis estudiant els gens que complementen.  
 
Tots els estudis genètics s'han dut a terme en el “Grupo de Genética de Micobacterias” de la Universidad de Zaragoza, 
durant els 6 mesos de la beca.    

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
   
 
 
Mycobacterium vaccae is fast growing environmental mycobacteria that has been throughly studied for its possible 
immunotherapeutic use as adjunctive to the current chemotherapy in tuberculosis and others diseases. M. vaccae 
displays smooth and rough colony morphologies. M. vaccae 15483 ATTCT displays originally smooth morphology but it 
spontaneously appears a rough phenotype when it’s cultivated in solid media at 30ºC. It is unknown the reason why this 
process occurs, although in Mycobacterium smegmatis and Mycobacterium avium have been recently described that the 
cell wall lipids are involved in the colonial morphology changes. 
The analysis to the composition of the cell wall in both M. vaccae colonial morphologies has showed that the smooth 
morphotype presents an extracellular material that has never previously been described and it has been identified as a 
long-chain saturated polyester. Interestingly this compound is not produced by the rough morphotype. 
 

 



           

 

 
Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
 
 
After these studies we aimed to determine the genes involved in its synthesis. To carry out this genetic analysis we 
constructed a library of mutants from the smooth M. vaccae by transposition, using a ts-sacB vector and a transposon. 
Using these mutants we obtained rough colony variants in which the transposon was inserted in the genome zone that 
codify for the extracellular compound. These news mutants were analyzed using molecular tools (PCR, Southern and 
sequencing). In addition, we constructed a genomic library with the smooth M. vaccae DNA in replicative mycobacterial 
plasmids and we transformed the rough  M. vaccae with this genomic library. 
 

 
 
 
 
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. 
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INTRODUCCIÓ 

Mycobacterium vaccae  es un micobacteri ambiental de creixement ràpid molt estudiat pel 
seu interès com a possible ús immunoterapéutic en el tractament de la tuberculosis i altres 
malalties. M. vaccae a l’igual que altres micobacteris presenta dues morfologies colonials: 
llisa i rugosa. M. vaccae 15486 ATTCT té originàriament una morfologia llisa. Quant aquesta 
es cultiva en medi sòlid a 30ºC apareixen espontàniament soques rugoses estables que no 
reverteixen a llises. El motiu pel qual aquest procés té lloc no es coneix, encara que s’ha 
descrit en M. smegmatis i en M. avium que els lípids de la paret cel·lular es troben involucrats 
tant en aquest canvi de morfologia colonial, com en la motilitat i en la formació de biofilms. 
(Recht et.al. 2000; Etienne et.al. 2002 i Carter et al. 2003) 

L’anàlisi dels contingut en lípids i glicolípids de la paret cel·lular de les dos variants 
morfològiques de M. vaccae 15486 ATTCT mitjançant cromatografia de capa fina, ens ha 
indicat que hi ha diferències entre les dues variants. Les soques llises presenten un compost 
extracel·lular, descrit recentment pel nostre grup, que no es troba en les rugoses. (Rodríguez-
Güell et.al. 2006) 

Mitjançant la purificació en M. vaccae d’aquest compost extracel·lular i el seu posterior anàlisi 
estructural mitjançant RMN, GC-MS i IR s’ha determinat l’estructura preliminar d’aquest nou 
compost com un polièster extracel·lular de cadena llarga.  

Diferents estudis em realitzat amb les variants llises i rugoses de M. vaccae per tal de 
determinar si aquest nou compost es troba implicat en alguna funció biològica i 
immunològica. (Agustí et.al. 2008) 

La importància de M. vaccae es centra en les propietats immunoestimuladores que presenta. 
Diferents estudis amb animals demostren que M. vaccae té capacitat de induir una resposta 
tipus Th1 mitjançant la producció de INF-γ M. vaccae indueix un increment de cèl·lules 
natural killer i activa les cèl·lules presentadores d’antigen (Wang and Rook 1998; Mendes et 
al. 2002). En aquests estudis s’han utilitzat preparacions de M. vaccae inactivades per calor 
provinents de dos soques diferents de M. vaccae: la soca ATCC 15483T aïllada de la llet de 
vaca per Boenickse i Juhasz (Boenickse and Juhasz 1964) i la soca NCTC 11659 aïllada de 
mostres de fang per Stanford i Paul (Stanford and Paul 1973). Aquestes dues soques tenen 
diferent morfologia colonial. Mentres que la soca ATCC presenta una morfologia colonial llisa, 
la soca NCTC té morfologia rugosa. Diferents estudis demostren, dins el gènere 
Mycobacterium, que diferències en la morfologia colonial donen lloc a diferències en el 
contingut d’antígens que s’exposen a la superfície (Barrow and Brennan 1982; Belisle and 
Brennan 1989; Muñoz et al. 1998). Per aquest motiu es va estudiar la possible influència de 
la morfologia colonial en la inducció de la resposta immune. Es va realitzar un estudi 
comparatiu entre les variants morfològiques llises i rugoses de M. vaccae 15486 ATTCT, 
immunitzant ratolins sans amb aquestes variants morfològiques inactivades per calor. Els 
resultats obtinguts demostren que la producció de citocines Th1 (IFN-γ i IL-12(p40)) i la 
proliferació van ser significativament més alts en els ratolins immunitzats amb la variant 
morfològica rugosa que no pas els immunitzats amb la variant llisa. Segons aquests resultats 
el que podem dir es que el component extracel·lular present en la variant llisa pot influir en la 



           

 

resposta immune. Pot interferir en l’expressió o presentació de les molècules estimuladores a 
les cèl·lules T o bé interaccionar directament amb les cèl·lules immunes donant lloc a un 
disminució de la producció de les citocines Th1 (IFN-γ i IL-12) o a un augment en la 
producció de citocines Th2 (IL-10 i IL-4). (Rodríguez-Güell et.al, 2006) 

Desprès de la determinació de l’estructura d’aquest nou compost i de l’estudi de la implicació 
d’aquest en les funcions biològiques i immunològiques de M. vaccae, el nostre interès es 
centrava ara en determinar el gen o gens implicats en la síntesis d’aquest compost. Per tant, 
els objectius d’aquest anàlisi genètic van ser: 

1. Obtenció de soques mutants rugoses que no expressin el polièster extracel·lular mitjançant 
la transformació de la variant llisa de M. vaccae ATCCT 15483. 

2. Construcció d’una llibreria genòmica amb DNA de la soca llisa y transformar la soca 
rugosa seleccionant per a un fenotip llis. 

3. Determinar la regió del genoma o gens implicats en la síntesi del polièster extracel·lular. 

Els resultats que em obtingut en aquest estudi, mostren que mitjançant la transformació de la 
variant llisa de M. vaccae s’han obtingut mutants espontanis rugosos els quals presenten 
integrat el transposó en el seu genoma. També s’han obtingut colònies de morfologia llisa al 
transformar la soca rugosa amb el DNA de la variant llisa.  

 

MATERIAL I MÉTODES 

1. Soques bacterianes  

Les diferents soques de Mycobacterium i Escherichia Coli utilitzades en aquest treball 
van ser M. vaccae ATCC 15483T, M. smegmatis mc2 155 i E. coli XL1-Blue MRF 
(Stratagene). Les soques micobacterianes utilitzades en aquests estudis es van fer créixer en 
medi Tryptone Soy Agar (TSA, Scharlau Chemie)  o  medi Tryptone Soy Broth (TSB, 
Scharlau Chemie) a 30ºC durant 14 dies. La soca de E. coli es va fer créixer en medi LB 
(Luria-Bertoni) a 37ºC durant 2-3 dies. 

 

2. Vectors 

Els vectors utilitzats en aquest treball van ser el pEZ123 i el pSUM36 (Aínsa et al. 1996).  

El plàsmid pEZ123 es un plàsmid termosensible, amb resistència a Gentamicina i 
portador del gen sac. A demés el pEZ123, inclou un transposó Tngfp, construït a partir de la 
IS1096, seqüència provinent de M. smegmatis mc2 155, i que inclou el gen gfp sense 
promotor i resistència a Kanamicina (Cirillo et.al. 1991) (Figura 1). Aquest plàsmid pEZ123 va 
ser utilitzat per a la transformació de M. vaccae llis. 

 El plàsmid pSUM36, es un plàsmid replicatiu de micobacteris derivat de pAL5000 
(Ranes, et.al. 1990) i amb resistència a Kanamicina. Va ser utilitzat en la construcció d’una 
llibreria genòmica en M. vaccae rugós (Figura 1).  



           

 

 

Figura 1. Plàsmid pEZ123 i plàsmid pSUM36 (Aínsa et al. 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estudis previs en M. vaccae 

3.1. Estudi de la corba de creixement de M. vaccae llis i M. vaccae rugós en medi líquid 
TSB 

Es va mesurar la D.O600 de un cultiu de M. vaccae llis en medi líquid TSB a diferents temps 
per tal de determinar en quan temps (hores) el cultiu es trobava en fase estacionària i en 
quan temps s’obtenia una D.O a 600nm d’entre 0.5-1. Dades importants per tal d’obtenir 
cèl·lules electrocompetents de M. vaccae llis per desprès transformar mitjançant 
electroporació. 

 

3.2. Determinació de la CMI (Concentració mínima inhibitòria) de M. vaccae llis i M. 
vaccae rugós en diferents antibiòtics 

A partir d’un cultiu en fase exponencial de M. vaccae llis i rugós es va determinar la CMI 
d’aquests en els antibiòtics, Gm (Gentamicina), Km (Kanamicina), Sm (Estreptomicina) i Hyg 
(Higromicina). Es van inocular plaques de TSA amb diferents concentracions dels diferents 
antibiòtics (μg/ml): 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25 i 3.125 per a Gm i Hyg; i 60, 40, 20, 15, 7.5, 5, 
2.5 i 1.25 per a Km i Sm i posteriorment amb 100 μl dels cultius. 

Les diferents plaques es van deixar incubant 7 dies a 30ºC. Posteriorment, es va realitzar el 
recompte de cfu/ml en les diferents plaques i es va determinar per a cada antibiòtic la 
concentració a partir de la qual no hi havia creixement.  

 



           

 

3.3. Estudi del % de reversió de llis a rugós de les colònies de M. vaccae llis i del % de 
reversió de rugós a llis de les colònies de M. vaccae rugós 

A partir d’un cultiu en fase exponencial de M. vaccae llis i rugós es van sembrar 100 μl de les 
dilucions 10-5 i 10-6  d’aquests cultius en plaques TSA. Es van deixar incubant les plaques 
TSA a 30ºC durant 4-5 dies i posteriorment es va fer el recompte de número de colònies 
llises que havien revertit a rugoses i del número de rugoses que havien revertit a llises. 

 

4. Estudi de l’eficiència de transformació de M. vaccae llis en diferents plàsmids 

A partir d’un cultiu en fase exponencial de M. vaccae llis es van obtenir cèl·lules 
electrocompetents, de les quals 400 μl van ser electroporades, mitjançant un equip de 
“GenPulserTM” (BioRad), a una descàrrega de 2500 volts i sota condicions de 25 μF de 
capacitància i 1000 Ω de resistència (Medeiros 2002), amb 1 ml dels següents plàsmids: 

  - pEZ123, amb casset de resistència a Km i Gm 

  - pSUM36, amb casset de resistència a Km 

Com a control de l’electroporació es van electroporar cèl·lules electrocompetents de M. 
smegmatis mc2155 per a cada plàsmid. 

Un cop electroporades les cèl·lules, es van fer sèries de dilucions i es van sembrar en 
plaques TSA amb el respectiu antibiòtic i es van deixar incubant 14 dies a 30ºC.  

 

4.1. Anàlisi de la presència dels diferents plàsmids electroporats en M. vaccae llis 
mitjançant PCR i Southern 

Un cop crescudes les colònies electroporades, es van analitzar 4 colònies electroporades de 
M. vaccae per a cada plàsmid. L’anàlisi es va dur a terme mitjançant extracció de ADN total 
(Gonzalez-y-Merchand, 1996), anàlisi mitjançant reacció en cadena de la polimerasa (PCR) i 
posterior anàlisi de les bandes amplificades en la PCR mitjançant gel electroforètic al 0.8% 
en agarosa. El patró de les bandes van ser visualitzades amb bromur d’etidi il·luminat amb 
UV.  

 

5. Estudi de l’estabilitat plasmídica  

Es van inocular 250 μl de M. vaccae llis transformat amb pEZ123 en 100 ml de medi TSB 
sense Km i es va deixar incubant el cultiu líquid a 30ºC durant 3-4 dies en agitació constant. 
Posteriorment es van sembrar dilucions des cultiu en plaques TSA i TSA amb Km (5 μg/ml). 
Es van deixar incubant les plaques a 30ºC durant 6-7 dies. 

Posteriorment, es va procedir a inocular un altre medi TSB fresc sense Km amb 250 μl del 
cultiu anterior. Es va deixar aquest nou cultiu a 30ºC durant 3-4 dies en agitació constant. Es 
van tornar a sembrar dilucions d’aquest nou cultiu en plaques TSA i TSA amb Km (5 μg/ml). 
Es va deixar incubant les plaques a 30ºC durant 6-7 dies. 



           

 

Es va tornar a sembrar un nou medi amb 250 μl del segon cultiu obtingut i desprès de 3-4 
dies es van sembrar les dilucions en plaques TSA i TSA amb Km (5 μg/ml). Es va deixar 
incubant les plaques a 30ºC durant 6-7 dies. 

Un cop crescudes totes les plaques, van ser calculats els valors de cfu/ml obtinguts pels tres 
cultius. 

 

6. Estudi de la integració del transposó Tngfp del plasmid pEZ123 en el genoma de M. 
vaccae llis. 

 Per a la integració del Tngfp del plasmid pEZ123 en el genoma de M. vaccae llis, es va 
utilitzar una del total de colònies que havien incorporat el plasmid pEZ123 en el seu interior, 
la qual va ser analitzada en l’apartat anterior (4.1.). 

Es va inocular 100 ml de medi TSB+Km (5 μg/ml) amb 100 μl d’un cultiu ben crescut de 
M. vaccae llis+pEZ123 i es va deixar incubant a 30ºC i en agitació constant durant 10-12 
dies. Amb el cultiu ven crescut, es va sembrar i incubar 100 μl d’aquest cultiu, durant 14 dies, 
en diferents medis i a diferents temperatures: 

Plaques Tª incubació 

TSA 30ºC 

TSA 39ºC 

TSA+ Km (5 μg/ml) 30ºC 

TSA+ Km (5 μg/ml) 39ºC 

TSA+ Km (5 μg/ml)+ Sac 5% 30ºC 

TSA+ Km (5 μg/ml)+ Sac 5% 39ºC 

 

Posteriorment es van sembrar les colònies crescudes en les plaques TSA+ Km (5 μg/ml) 
i  TSA+ Km (5 μg/ml)+ Sac 5% i incubades a 39ºC, en plaques TSA+ Km (5 μg/ml) i  TSA+ 
Gm (20 μg/ml) i es van deixar incubant les plaques a 30ºC durant 7 dies. 

Un cop crescudes les plaques, es va realitzar l’extracció del ADN total, de les colònies 
que van créixer en les plaques de TSA+ Km (5 μg/ml) i que no van créixer en les de TSA+ 
Gm (20 μg/ml), a igual condicions que en l’apartat 4.1 i l’anàlisi mitjançant reacció en cadena 
de la polimerasa (PCR). 

Un cop amplificades les mostres es va realitzar una electroforesis en gel al 0.8% 
d’agarosa. El patró de les bandes van ser visualitzades amb bromur d’etidi il·luminat amb UV 
. 

Les colònies de M. vaccae llis que havien integrat el Tngfp en el genoma i que no tenien 
el pEZ123 integrat (M. vaccae llis + Tngfp), es van guardar en glicerol a -80ºC, per a la seva 
posterior utilització. 

 



           

 

6.1. Ligation-mediated PCR (LMPCR) 

La LMPCR és una tècnica d’amplificació per a la caracterització de seqüències de ADN 
genòmic que es troben flanquejant seqüències d’inserció conegudes (Prod’hom et al, 1998).  

Van ser inoculats 100 ml de medi TSB+Km (5 μg/ml) amb 100 μl d’un cultiu ben crescut 
de M. vaccae llis + Tngfp. Posteriorment, es va fer extracció del ADN genòmic d’aquests 
cultius crescuts de igual forma que en l’apartat 4.1.  

Un cop extret el DNA total de M. vaccae llis + Tngfp, es va realitzar la LMPCR tal i com 
va descriure Prod’hom et al el 1998. 

 

7. Construcció d’una llibreria genòmica en M. vaccae rugós 

Per a la construcció de la llibreria de M. vaccae rugós es van utilitzar els següents 
enzims de restricció: Sau3A1 i  BamHI (Boehringer-Mannheim). 

Per a la llibreria es va utilitzar el plàsmid pSUM36 el qual va ser digerit mitjançant l’enzim 
de digestió BamHI i posteriorment van ser desfosforilats els extrems cohesius del plàsmid 
linealitzat, mitjançant fosfatasa alcalina (Roche) amb el tampó de desfosforització 10x 
(Roche).  

En la digestió parcial del genoma de M. vaccae llis es va utilitzar el mètode de dilucions 
seriades de l’enzim (Sau3A1) front a una concentració constant de ADN de M. vaccae llis 
(Ausubel et. al., 1993). 

Posteriorment, es va realitzar la lligació dels fragments de ADN de M. vaccae llis en el 
plàsmid pSUM36 linealitzat, utilitzant l’enzim T4 ADN ligasa (Gibco BRL). I finalment, es va 
electroporar el producte de la lligació en cèl·lules electrocompetents de M. vaccae rugós. Les 
cèl·lules electroporades van ser incubades en plaques TSA+ Km(5 μg/ml) a 30 ºC durant  12-
14 dies. 

Un cop crescudes les plaques, es van recuperar de totes les colònies crescudes, 
aquelles colònies que presentaven morfologia colonial llisa, les quals van ser guardades en 
glicerol a -80ºC.  

 
 

RESULTATS 

1. Estudis previs en M. vaccae 

1.1. Estudi de la corba de creixement de M. vaccae llis i M. vaccae rugós en medi líquid 
TSB 

Es va mesurar la densitat òptica (D.O600) d’un cultiu de M. vaccae llis i M. vaccae rugós 
en medi líquid TSB a diferents temps per tal de determinar el temps de generació, en quan 
temps el cultiu iniciava la fase estacionària i en quan temps s’obtenia un D.O a 600 nm 
d’entre 0.5-1. Dades importants per tal d’obtenir cèl·lules electrocompetents de M. vaccae. 
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La corba de creixement obtinguda en l’estudi de les dos morfologies colonials de M. 
vaccae en medi TSB va ser similar. La corba de creixement es detalla en la Figura 1.  

Els resultats obtinguts van mostrar que a partir de les 30h de la inoculació del cultiu 
aquest va iniciar la fase estacionaria i s’obtenia una D.O600 d’entre 0.5 i 1, bona per a 
l’obtenció de cèl·lules electrocompetents, a les 38h del inici del cultiu. També es va 
determinar el temps de generació de M. vaccae el qual va mostrar que era d’aproximadament 
5h. 

 

Figura 1. Corva de creixement de M. vaccae llis en medi TSB, mesurada a una D.O de 
600nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Determinació de la CMI (Concentració mínima inhibitòria) de M. vaccae llis i M. 
vaccae rugós en diferents antibiòtics 

Es va determinar la CMI de M. vaccae llis i rugós en els següents antibiótics: Gm 
(Gentamicina), Km (Kanamicina), Sm (Estreptomicina) i Hyg (Higromicina).  

Aquestes dades eren importants pels experiments posteriors, per tal de seleccionar 
colònies electroporades les quals hagin incorporat el plàsmid corresponent. 

Els resultats obtinguts en els dos mètodes realitzats, Resazurina i estudi en placa, van 
ser els mateixos i també es van obtenir les mateixes CMI, en M. vaccae llis com en M. 
vaccae rugós, per a cada antibiòtic estudiat. 

Els resultats obtinguts es detallen en la següent taula: 



           

 

 

Antibiòtic CMI 

Gm 5 μg/ml

Km 20 μg/ml

Sm 5 μg/ml

Hyg 50 μg/ml

  

1.3. Estudi del % de reversió de llis a rugós de les colònies de M. vaccae llis i del % de 
reversió de rugós a llis de les colònies de M. vaccae rugós 

Es determinar el % de reversió de les diferents morfologies colonials desprès d’analitzar 
més de 7.000 colònies per a cada morfologia. Per a M. vaccae llis es van obtenir 11 colònies 
de morfologia rugosa, sent el valor aproximat de reversió de llis a rugós del 0.15%. En canvi, 
per a la variant morfològica rugosa no es van obtenir cap colònia de morfologia llisa.  

Per tant, segons aquests resultats podem dir que un 0.15% de les variants llises 
reverteixen a rugoses, m’entres que les variants rugoses no reverteixen a llises.   

 

2. Estudi de l’eficiència de transformació de M. vaccae llis en diferents plàsmids 
Es va determinar la capacitat de transformació, mitjançant electroporació,  de M. vaccae 

llis utilitzant els vectors pEZ123 i pSUM36 i utilitzant com a control de la transformació M. 

smegmatis mc2155.   

Les eficiències de transformació de M. vaccae llis i M. smegmatis mc2155  per a cada 

plàsmid estudiat es detallen en la taula 2. 

Segons els resultat obtinguts en M. vaccae llis, podem dir que aquest va ser transformat 

amb cada un dels vectors utilitzats, encara que l’eficiència de transformació de M.vaccae va 

ser molt inferior que en  M. smegmatis mc2155, per a tots els vectors estudiats.   

 

Taula 2. Eficiències de transformació, per a cada vector, calculades a partir 
de les cfu crescudes en les plaques TSA amb el corresponen antibiòtic. Els 
valors s’expressen com a cfu/μg de DNA del vector i son com a resultat de la 
mitja de dues electroporacions independents. 
 

Vector M. vaccae llis  M. smegmatis mc2155  

pEZ123 3.49 x 102 1.19 x 104 

pSUM36 6.38 x 102 5.25 x 104 
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2.1. Anàlisi de la presència dels diferents plàsmids electroporats en M. vaccae llis 
mitjançant PCR i Southern 

Del total de colònies de M. vaccae llis crescudes en presència dels antibiòtics, desprès 

de les electroporacions, es van analitzar 4 colònies per a cada plàsmid estudiat (pEZ123 i 

pSUM36), mitjançant PCR i Southern, per tal de determinar la incorporació dels diferents 

plasmidis en aquestes colònies. 

Els resultats obtinguts en aquest estudi indiquen que totes les colònies analitzades van 

presentar el plàsmid corresponent. Tal com es mostra en la Figura 2, en totes les colònies 

s’obté l’amplificació, per PCR, d’una única banda i del tamany corresponent al fragment 

amplificat per a cada plàsmid analitzat. 

De les 4 colònies analitzades, es va seleccionar una per a cada plàsmid estudiat  les 

quals van ser guardades a -80 ºC, fins a la seva utilització. 

 

Figura 2. Gel electroforétic al 0.8% d’agarosa de la amplificació per PCR de pEZ123 i 
pSUM36 en M. vaccae llis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5. Estudi de l’estabilitat plasmídica  

Es va determinar la capacitat de M. vaccae llis per mantenir l’expressió del plàsmid 
pEZ123 al llarg del temps en un medi sense selecció positiva pel plàsmid, medi líquid TSB 
sense Km. 

Els resultat obtinguts al llarg de 12 dies, en els quals es va realitzar tres inoculacions del 
cultiu a medi fresc, es detallen en la taula 3. 



           

 

 
Taula 3. Estabilitat plasmídica del plàsmid pEZ123 en M. vaccae llis, 
desprès de fer créixer M. vaccae llis amb el plàsmid en medi TSB sense Km 
i posterior sembra del cultiu en medi TSA amb i sense antibiótic. Els valors 
obtinguts en les diferents sembres s’expressen com a cfu/ml i son com a 
resultat de la mitja de dos estudis independents. 
                                           

 1er cultiu 2on cultiu 3er cultiu 

TSA 8.95 x 107 9.53 x 107 1.00 x 107 

TSA + Km (5 μg/ml) 3.11 x 107 1.50 x 107 7.35 x 105 

% pèrdua plasmid 65.25 84.26 92.65 

 

Segons aquests resultats, podem dir que l’estabilitat del plàsmid pEZ123 en M. vaccae 
llis va ser molt baixa, sobretot a partir del segon cultiu on el % de colònies que van perdre el 
plàsmid va ser superior al 80%. Per tant, per a mantenir i garantir l’expressió del plàsmid en 
els diferents cultius utilitzats en els següents estudis, va ser imprescindible utilitzar sempre el 
medi amb l’antibiòtic Km a una concentració de 5 μg/ml. 

 

3. Estudi de la integració del transposó Tngfp del plasmid pEZ123 en el genoma de M. 
vaccae llis  

Un cop transformat amb èxit M. vaccae llis amb el plàsmid pEZ123, es va procedir a la 
integració del Tngfp, present en el plàsmid, en el genoma de M. vaccae llis. 

Per realitzar aquesta integració, es va plaquejar un cultiu TSB+Km (5 μg/ml) de M. 
vaccae llis amb el plàsmid, en diferents medis (TSA, TSA+Km 5 μg/ml, TSA+Gm 20 μg/ml i 
TSA+Km 5 μg/ml+Sac 5%) i a diferents temperatures d’incubació (30 i 39ºC), per tal de veure 
en quines condicions es forçava la integració del Tn al genoma de M. vaccae llis, a demés de 
l’eliminació del vector pEZ123 del interior dels bacils.  

Segons els resultats obtinguts, es va determinar que les condicions òptimes per tal de 
que es realitzes la integració del Tn en el genoma de M. vaccae eren inocular el cultiu en 
medi TSA+Km 5 μg/ml i incubar-lo a 39ºC durant 14 dies. 

Del total de colònies crescudes en aquestes condicions, es va realitzar una cerca de 
colònies rugoses. D’un total aproximat de 8,000 colònies llises, es van obtenir 3 colònies de 
morfologia rugosa.  

De totes les colònies crescudes, es van agafar aleatòriament 10 colònies llises i les 3 
colònies rugoses per tal de realitzar els corresponents estudis per PCR i veure si hi havia 
integració del Tn en el genoma de M. vaccae i si el plàsmid era eliminat de M. vaccae llis, un 
cop saltava el Tn. 

El la Figura 3 es detalla la presència del Tngfp i la no presència del vector pEZ123 en les 
colònies llises i rugoses analitzades i crescudes en les condicions anteriorment detallades. 
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Figura 3. Gel electroforétic al 0.8% d’agarosa de la amplificació per PCR de Tngfp (A) i 
pEZ123 (B) en M. vaccae llis. 1-16, colònies analitzades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Ligation-mediated PCR (LMPCR) 

Es va realitzar la tècnica LMPCR, amb les 10 colònies llises estudiades en l’apartat 
anterior, per tal d’amplificar la zona del genoma de M. vaccae que es trobava flanquejant el 
Tn i determinar si aquesta integració es realitzava de forma aleatòria, en diferents zones del 
genoma micobacterià.  

Mitjançant aquesta tècnica, descrita per Prod’hom et.al. 1998 i posada a punt en M. 
smegmatis, M. tuberculosis i M. simiae, no es van obtenir bons resultats en M. Vaccae, es 
per aquest motiu que no s’ha pogut determinar la regió del genoma o gens els quals es troba 
flanquejant el Tngfp. 
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4. Construcció d’una llibreria genòmica en M. vaccae rugós 

4.1. Digestió de ADN mitjançant enzims de restricció 

Es va digerir el plàsmid pSUM36 mitjançant l’enzim de digestió BamHI i es va realitzar 
una digestió parcial del genoma de M. vaccae llis utilitzant l’enzim Sau3A1 (Figura 4). Els 
resultats de les dues digestions es detallen en la Figura 5. De la digestió parcial del genoma 
de M. vaccae llis, es va procedir a treballar només amb els fragments d’un tamany d’entre 2.5 
a 5 KB (Figura 5).  

Figura 4. Gel electroforétic al 0.8% d’agarosa de la digestió parcial de M. vaccae llis 
utilitzant l’enzim Sau3A1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gel electroforétic al 0.8% d’agarosa de les digestions de M. vaccae llis utilitzant 
l’enzim Sau3A1 i de pSUM36 mitjançant l’enzim de digestió BamHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

Un cop realitzada la lligació del plàsmid amb els fragments del genoma de M. vaccae llis, 
es va passar primerament a transformar E. coli amb les diferents lligacions per tal de veure 
l’eficiència de les lligacions i la proporció de vector:fragment ADN que donava millors 
resultats. Es va determinar que la proporció 1:10 (vector:fragment ADN) donava una 
eficiència de lligacions més bona que la resta de proporcions vector:fragment ADN. 

Amb aquests resultats obtinguts en E. coli, es va passar a transformar M. vaccae rugós 
només amb la lligació de proporció 1:10 (vector:fragment ADN). 

Un cop crescuts els transformants de M. vaccae rugós en medi TSA + Km (5 μg/ml), es 
va procedir a cercar, del total de colònies rugoses obtingudes, colònies de morfologia llisa. 
D’un total aproximat de 3.000 colònies rugoses crescudes, es van obtenir 4 colònies de 
morfologia llisa. Aquestes colònies llises es van aïllar i es van guardar en glicerol a -80ºC. 
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