
 

 

 
 

Volum I 
Memòria – Memòria Econòmica 
 
 

TREBALL DE FI DE GRAU 
 

 
 

“SISTEMA AUTOMÀTIC 
PEL PROCESSAT I 

ANÀLISI D’IMATGES DE 
MICROARRAYS D’ADN” 

 
TFG presentat per obtenir el títol de GRAU en 
ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA  

Per Albert Busquets Armengol 
 
 
 
 

Barcelona, 13 de Juny de 2012 
 
 
 
Director: Raúl Benítez Iglesias 

Departament de ESAII 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 



ÍNDEX GENERAL 

 

VOLUM I  ..................................................................................................  

MEMÒRIA ...........................................................................................  

MEMÒRIA ECONÒMICA .........................................................................  

 

VOLUM II  .................................................................................................  

ANNEXES ............................................................................................  

 

 

  



 

 

 
 
 

Memòria 

 
 
 
 

 
“TÍTOL DEL TREBALL DE 

FI DE GRAU” 
 

TFG presentat per optar al títol de GRAU en 
ENGINYERIA xxx (nom del grau) 

per Nom i Cognoms 
 
 
 

Barcelona, xx de Juny de 201x (data lliurament) 
 
 
 

Director: Nom i Cognoms 
Departament xxx (XXX) 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 



 - 1 - 

ÍNDEX MEMÒRIA 

Índex memòria ......................................................................................... 1 

Resum ..................................................................................................... 3 

Resumen ................................................................................................. 3 

Abstract ................................................................................................... 4 

Agraïments ............................................................................................... 5 

Capítol 1: Presentació de l’empresa ........................................................ 7 

1.1. qGenomics ................................................................................ 7 

1.1.1. Evolució de l’empresa  .......................................................... 8 

Capítol 2: Introducció ........................................................................... 11 

2.1. Motivació Personal .................................................................... 11 

2.2. Objectiu .................................................................................. 11 

2.3. Antecedents ............................................................................ 12 

2.3.1. GenePix  ........................................................................... 13 

2.3.2. SPOT  ............................................................................... 15 

Capítol 3: Introducció a la genètica ....................................................... 17 

3.1. Història ................................................................................... 17 

3.1.1. La Genètica Clàssica  .......................................................... 18 

3.1.2. L’era de l’ADN  ................................................................... 18 

3.1.3. L’era de la Genòmica  ......................................................... 19 

3.2. Conceptes bàsics ...................................................................... 20 

3.2.1. El Gen .............................................................................. 20 

3.2.2. Genotip i Fenotip ................................................................ 21 

3.2.3. L’ADN ............................................................................... 22 

3.2.4. El cromosoma .................................................................... 23 

3.3. Malalties genètiques hereditàries ................................................ 24 

3.4. Tècniques d’estudi d’alteracions cromosòmiques ........................... 26 

3.4.1. Cariotip citogènic ............................................................... 26 

3.4.2. FISH ................................................................................. 28 

3.4.3. Tecnologia de Microarrays ................................................... 29 

3.4.4. Tècnica utilitzada ............................................................... 33 

 



 - 2 - 

Capítol 4: Enginyeria de concepció ........................................................ 35 

4.1. Llenguatges considerats ............................................................ 36 

4.2. Solucions algorísmiques considerades  ........................................ 38 

4.2.1. Normalització .................................................................... 38 

4.2.2. Localització ....................................................................... 41 

4.2.3. Extracció de dades ............................................................. 46 

4.2.4. Validació de la tècnica ......................................................... 50 

Capítol 5: Enginyeria de desenvolupament ........................................... 53 

5.1. Implementació en Matlab .......................................................... 53 

5.1.1. Lectura ............................................................................. 54 

5.1.2. Localització ....................................................................... 56 

5.1.3. Extracció de dades ............................................................. 57 

5.1.4. Comparació de resultats ...................................................... 59 

5.2. Implementació en R ................................................................. 62 

5.2.1. Normalització .................................................................... 63 

5.2.2. Localització ....................................................................... 64 

5.2.3. Extracció de dades ............................................................. 66 

5.2.4. Validació de la tècnica ......................................................... 68 

5.3. Resultats ................................................................................. 69 

Capítol 6: Conclusió i linies futures ....................................................... 79 

6.1. Conclusió ................................................................................ 79 

6.2. Linies fotures ........................................................................... 80 

Diagrama de Gantt .................................................................................. 81 

Capítol 7: Bibliografia ........................................................................... 83 

7.1. Referències Bibliogràfiques ........................................................ 83 

7.2. Bibliografia de consulta ............................................................. 83 

7.2.1. Llibres .............................................................................. 83 

7.2.2. Manuals i Guies .................................................................. 83 

7.2.3. Pàgines Web ...................................................................... 84 

 

Memòria Econòmica 

 



 - 3 - 

RESUM  

L’aplicació de la tecnologia a la investigació genètica ha permès millorar la 
detecció de malalties hereditàries i conseqüentment els diagnòstics clínics. 
L’evolució en la  tecnologia dels xips d’ADN o microarrays s’ha convertit en una 
eina indispensable per a la detecció d’aquest tipus de malalties. Però aquesta 
aplicació de noves tecnologies implica utilitzar potents programes informàtics que 
siguin capaços d’analitzar la gran quantitat de dades que s’obtenen, i és en 
aquest aspecte en el que es centra aquest treball. 
 

El que es pretén aconseguir amb aquest treball és un mètode alternatiu i d’accés 
públic a l’anàlisis d’imatges de microarrays. Aquesta tecnologia està a l’alça en 
els estudis genètics i fins ara la millor alternativa per aquest procés d’anàlisis 
d’imatges recau en programaris privats. És per aquest motiu que qGenomics ha 
proposat la creació d’un software alternatiu i de lliure disposició que sigui capaç 
d’analitzar una imatge provinent d’un escàner de microarrays i extregui la 
intensitat de cada un dels espots que la formen.  

RESUMEN  

La aplicación de la tecnología a la investigación genética ha permitido mejorar la 
detección de enfermedades hereditarias y como consecuencia de ello los 
diagnósticos clínicos. La evolución en la tecnología de los chips de ADN o 
microarrays se ha convertido en un instrumento indispensable en la detección de 
este tipo de enfermedades. Pero esta aplicación de nuevas tecnologías implica 
utilizar potentes programas informáticos que sean capaces de analizar la gran 
cantidad de datos que se obtienen, y es en este aspecto en el que se centra el 
trabajo. 
 
Lo que se pretende conseguir con el trabajo es un método alternativo y de 
acceso público en el análisis de imágenes de microarrays. Esta tecnología esta en 
auge en los estudios genéticos y hasta ahora la mejor alternativa para este 
proceso de análisis de imágenes recaía en programas privados. Es por este 
motivo que qGenomics ha propuesto la creación de un software alternativo y de 
libre disposición que sea capaz de analizar una imagen que provenga de un 
escáner de microarrays y extraiga la intensidad de cada uno de los spots que la 
forman.  
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ABSTRACT 

Applying technology to genetic investigation has allowed the improvement of 
hereditary disease detection, and as a consequence, clinical diagnostics.  The 
evolution in the DNA or microarray technology has become an essential tool in 
the detection of these types of diseases.  But the application of these new 
technologies implies the utilization of powerful programs that have the capacity 
to analyze the great number of data obtained, and it is in this area in which this 
project focuses on. 
 

The aim of the project is to obtain an alternative method of image analysis from 
microarrays and make it freely available.  This technology is rising in the field of 
genetic studies and until now the best alternative for this type of image analysis 
laid on expensive  software.  It is for this reason that qGenomics has proposed 
the creation of an alternative freeware that is capable of analyzing an image 
from a microarray scanner and extracting the intensity of each of the spots that 
form it. 
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CAPÍTOL 1:  

PRESENTACIÓ DE 

L’EMPRESA 
 

Actualment pel diagnòstic de cert tipus d’alteracions causants del retard mental i 
de malformacions congènites s’utilitzen tecnologies que es podrien definir com a 
obsoletes, com poden ser el CAREOTIP o el FISH. Aquestes estan catalogades 
com a obsoletes perquè gran part del procés requereix que un investigador hagi 
de mirar per un microscopi les alteracions als cromosomes humans. És per això 
que qGenomics degut als amplis coneixements sobre la tecnologia de xips d’ADN 
(també coneguda com a microarrays) va apostar per aquesta oportunitat 
d’innovació i millora en una tecnologia amb futur.  

1. qGenomics 
L’empresa qGenomics (http://www.qgenomics.com) va néixer com a spin-off del 
Centre de Recerca Genòmica i la Universitat Pompeu Fabra a mitjans de l’any 
2008 i es va introduir al mercat a mitjans del 2009. Va ser fundada per 
investigadors i genetistes amb un ampli coneixement sobre la matèria i va rebre 
el suport inicial de Genoma Espanya en forma de capital base.  
 
L’objectiu de l’empresa és traslladar coneixements de progrés en genòmica al 
diagnòstic de malalties humanes mitjançant el desenvolupament i la venda de 
tecnologia de microarrays, pel diagnòstic d’alteracions cromosòmiques causants 
del retard mental i altres malalties derivades a l’etapa postnatal.  
 
Els avantatges de la tecnologia de microarrays són nombrosos en quan a 
resolució, processament, i abundància. Aquesta tecnologia té la capacitat de 
donar el resultat amb una gran resolució, ràpidament i permetent efectuar una 
quantitat d’anàlisis molt més elevada que no les tecnologies estàndard. 
 
Com a qualsevol altra empresa d’investigació, un dels punts forts és el R+D+I 
que proporciona, seguint les línies d’investigació, un seguit de productes enfocats 
a diferents àrees mèdiques. Concretament les seves aplicacions estan destinades 
a les àrees de Pediatria, Ginecologia, Oncologia i Medecina Personalitzada.  
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Com a productes principals dissenyats per qGenomics trobem els següents:  

• El qChip Post és un microarray utilitzat pel diagnòstic pediàtric per la 
detecció d’alteracions cromosòmiques causants del retard mental.  

Però amb la particularitat que durant el disseny no només es va enfocar el 
xip a la detecció d’aquests tipus de trastorns, sinó també a la totalitat del 
genoma. Així doncs també es tracta d’un xip d’anàlisis global que 
permetria detectar noves alteracions cromosòmiques no descrites a dia 
d’avui i que poguessin estar relacionades amb l’etiologia del 
desenvolupament anòmal. 

• El qChip Pre és un microarray destinat al diagnòstic prenatal de les 
alteracions cromosòmiques causants del retard mental. Aquest xip ha 
estat dissenyat només per interrogar les regions que s’associen a aquestes 
alteracions, a més de les regions subtelomèriques i pericentromèriques. 
Així doncs es un xip enfocat només a aquelles regions que es sap de 
manera fefaent que quan estan alterades tenen conseqüències pel 
desenvolupament del fetus. 

• En fase d’investigació en l’àmbit de l’oncologia es treballa en un producte 
que funciona molt bé per les deteccions cromosòmiques als limfomes de 
cèl·lula B. 

Els clients de qGenomics es poden separar en dos grups principals, per una 
banda els investigadors i per l’altra els metges clínics que durant la seva rutina 
existencial utilitzen els productes que l’empresa ofereix. 

 

1.1.1. Evolució de l’Empresa 

Als seus inicis qGenomics va ser creada amb un model de negoci basat en els 
serveis però degut a l’evolució del producte dins el mercat i l’estancament dels 
beneficis a curt termini, obliga a l’empresa a replantejar el model i enfocar-lo a 
les vendes. 
 
En un primer instant el model de negoci estava basat en els serveis, de manera 
que es donava un servei al professional sanitari. Aquest enviava unes mostres 
que eren analitzades per l’empresa i posteriorment es retornava una resposta 
que ajudava al diagnòstic fet pel professional sanitari que finalment transmetia al 
pacient. 
 
Aquesta model catalogava l’empresa com a competidor directe dels laboratoris 
d’anàlisis clínics, el quals s’encarreguen de proporcionar un servei d’anàlisis 
complet a aquest facultatiu per oferir-li tots els diagnòstics necessaris. Per 
aquest motiu i per la disminució de vendes a la investigació envers l’augment a 
nivell d’assistència, qGenomics es va plantejar canviar el seu model de negoci i 
enfocar-lo cap a un model de venda de producte, on els laboratoris passen a ser 
el client principal. 
 
Aquest nou objectiu és el que pretén aconseguir avui dia venent en forma de 
productes els serveis que fins aleshores estaven donant.  
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Aquests productes són en essència els reactius i els microarrays, l’escàner per 
poder fer la lectura i finalment un sistema informàtic intel·ligent propi que seria 
l’encarregat de fer la lectura del microarray i orientar el diagnòstic en un 98% 
dels casos.  
 
No tot l’equipament necessari per l’anàlisis complet és exclusiu de l’empresa sinó 
que prové de fabricants externs com ara Agilent. És per això que l’empresa 
pretén adquirir una certa quantitat d’equipament per després vendre’l com a “kit 
” als laboratoris per que puguin fer els tests. 
 
Aquest nou model de negoci permetrà, segons els estudis realitzats, obtenir un 
creixement exponencial de les vendes envers l’estancament que es va produir 
amb l’anterior model. 
 
Fins avui, l’empresa treballa en la confecció d’aquest “kit ” que pretén vendre en 
un futur, tant els informàtics com els investigadors genètics treballen en els seus 
corresponents camps per poder enllestir el producte final. Un cop s’assoleixi 
l’objectiu, l’equip humà de l’empresa seguirà en gran part amb la recerca per 
poder oferir millors o alternatius productes, com també en el manteniment dels 
productes que ja estiguin al mercat.  
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CAPÍTOL 2:  

INTRODUCCIÓ 
 

 

 

2.1. Motivació personal 
Un dels aspectes més rellevants que destacaria del Grau en Enginyeria 
Electrònica i Automàtica és la programació. No aquella programació més 
característica de l’Enginyeria Informàtica sinó l’aplicada a l’electrònica i en 
concret a l’Automàtica. 
 
L’aplicació de les noves tecnologies en el camp de la biologia i concretament en 
el de la genètica, permeten cada cop més automatitzar el procés i abandonar la 
idea que es té de la investigació genètica, on és el científic el que s’encarrega 
d’analitzar i extreure els resultats. El contacte amb el món de la genètica a 
través de qGenomics ha permès la possibilitat de desenvolupar aquest projecte 
per l’empresa, que forma part d’un procés d’automatització en l’extracció dels 
resultats dels estudis de malalties hereditàries.  
 
Tot i no ser uns dels àmbits d’aplicació habituals per un Enginyer d’aquest Grau, 
el potencial que té la programació orientada a l’anàlisis d’imatge en l’àmbit 
biomèdic i gènetic, ha despertat un interès especial en el coneixement d’aquest 
tipus d’aplicacions.  
 

La realització d’un projecte col·laboratiu sempre és una bona oportunitat per un 
estudiant, no només pel fet d’adquirir experiència en la realització de projectes 
sinó en veure una utilitat directa d’aquest. A més, l’idea compartida amb 
l’empresa de no privatitzar el resultat obtingut i que pugui ser utilitzar per tot 
aquell que ho necessiti, ha ajudat a prendre la decisió de tirar endavant aquest 
projecte. 

 

2.2. Objectiu 
L’objectiu d’aquest treball és aconseguir un mètode alternatiu i d’accés públic a 
l’anàlisis d’imatges de xips d’ADN o Microarrays. Aquesta tecnologia està a l’alça 
en els estudis genètics i fins ara la millor alternativa per aquest procés d’anàlisis 
d’imatges recau en programaris privats.  
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És per aquest motiu que qGenomics va proposar la creació d’una alternativa 
d’accés públic. 
 
L’anàlisis d’imatges de microarrays és el primer procés del tractament de dades 
per obtenir un bon diagnòstic del pacient i és per això que serà necessari 
estudiar alternatives de desenvolupament dels diferents algorismes per tal 
d’implementar aquell que efectuï d’una manera més eficient l’operació. Els valors 
que s’extreuen juntament amb uns anàlisis posteriors i la interpretació d’un 
especialista, ajudaran al diagnòstic de malformacions congènites causants de 
certes malalties i del retard mental. 
 
A banda d’implementar-se en codi obert també s’ha d’escriure en llenguatge R 
com a requisit fonamental de l’empresa, que a banda de ser un llenguatge potent 
per l’anàlisis de dades, els proporciona compatibilitat amb la resta del procés del 
tractament de dades.  
El software a realitzar ha de ser capaç de llegir les imatges multi-tif de 8 
microarrays que es generen a partir d’un escàner d’alta resolució, i extreure el 
valor d’intensitat de cadascun dels píxels que conformen els espots de cada 
array.  

2.3. Antecedents 
De les múltiples opcions que hi han per a efectuar l’anàlisis d’imatge, qGenomics 
fa ús del software de pagament GenePix® Pro. Però el fet de voler vendre un kit 
als laboratoris amb tot el procés d’anàlisis, ha portat a l’empresa a la necessitat 
de crear un programari lliure sense cap tipus de llicència que permeti l’adquisició 
d’intensitats a partir de les imatges provinents de l’escàner.  
 
Tot i que fins ara l’empresa només ha fet ús de GenePix® Pro, què és el referent 
pel que fa als resultats obtinguts en aquest projecte, existeixen altres softwares 
capaços d’analitzar Microarrays. És podria dir que avui dia tota empresa que 
s’encarrega de vendre escàners compatibles amb l’anàlisis de Microarrays, ha 
desenvolupat un software per analitzar-les. L’objectiu d’aquest apartat no és 
explicar totes aquelles possibilitats existents, però si fer una menció a aquelles 
que han estat útils o referenciades com a alternatives durant el projecte. Aquest 
és el cas del Espot de l’empresa CSIRO. Aquest programa és una alternativa 
força coneguda a l’hora d’analitzar Microarrays ja que com l’anterior proporciona 
el resultat en un període curt de temps, però té el mateix inconvenient pel que fa 
a les llicències. 
 
Tanmateix, existeixen alternatives en el món del llenguatge en R per analitzar 
Microarrays. Durant el desenvolupament del projecte s’han provat i analitzat 
diferents paquets d’R centrats en l’anàlisis de Microarrays. Tot i que Bioconductor 
conté nombroses alternatives, no han estat del tot compatibles amb el programa 
desenvolupat. La majoria d’aquestes incompatibilitats provenien de la lectura de 
la imatge, ja que hi havia paquets com el del fabricant Affymetrix 
(aroma.Affymetric package) que requerien la imatge en un tipus de format 
específic i això requeria la conversió d’aquesta. Altres van ser descartades 
perquè treballaven a partir de les dades extretes dels Microarrays, és a dir a 
partir dels valors d’instensitats, i que representa l’objectiu del treball. 
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Les propietats que es poden destacar de l’escàner i que han de ser compatibles 
amb tots els softwares són aquelles que fan referència a les característiques de 
les imatges que proporciona l’escàner d’Agilent d’alta resolució tipus C. 
 

Aquest escàner admet una resolució de 10 a 2 micrometres, i el temps 
d’adquisició de les imatges va en funció de la resolució. Per exemple, el temps 
d’adquisició d’una imatge a partir d’una proveta de dos colors és de 15 minuts 
amb una resolució de 3 micrometres, i de 20 minuts amb una resolució de 2 
micrometres, presentant un error de col·locació d’1 píxel a una resolució de 5 
micrometres. A més les imatges que s’extreuren i que han de ser compatibles 
amb els diferents softwares tenen un format multi-tiff i poden presentar una 
profunditat de 16 i 20 bits. 

2.3.1. GenePix 
GenePix® Pro és el programa actual que s’utilitza a qGenomics per extreure la 
informació de les arrays, a partir de les imatges que extreu l’escàner. GenePix® 
Pro és una plataforma de treball creada per Molecular Devices.  
 
Aquesta companyia ofereix una gamma de productes i instruments de gran abast 
per investigadors que realitzen tot tipus d’assajos a través de moltes indústries, 
dels  laboratoris de recerca bàsica a entorns d’alt rendiment de detecció. 
 
Malgrat les seves capacitats avançades de rendiment, els instruments no 
funcionaran a nivell òptim sense un programari integrat. És per això que 
Molecular Devices fent ús de la bioinformàtica ofereix també softwares 
encarregats de millorar l’ús d’aquests instruments. A nivells d’estudis 
mol·leculars o cel·lulars, l’empresa ofereix kits d’assaig que permeten la detecció 
sofisticada, ràpida i rendible per donar suport a la recerca, així com també 
softwares que permeten analitzar, gestionar, organitzar i emmagatzemar les 
dades dels experiments. 
 
Un exemple d’aquests programaris és GenePix® Pro. Aquest software és 
freqüentment utilitzat a la indústria dels Microarrays degut a la seva capacitat de 
combinar eines d’anàlisis i tractament d’imatges. A més, té la possibilitat 
d’automatitzar el procés i presenta un entorn de treball molt intuïtiu. 
 
 
 APLICACIONS: 
 
Com indica el fabricant, aquest programari està enfocat als anàlisis genètics amb 
Microarrays, i del gran ventall de possibilitats d’utilització que tenen. La 
combinació d’un escàner de Microarrays juntament amb aquest software, 
permeten treballar en les aplicacions següents:  
 
Genòmica: dirigit a la seqüència del genoma, els Microarrays s’utilitzen per 
identificar nous gens, llocs d’unió de factors de transcripció, canvis en el nombre 
de còpies d’ADN, i les variacions d’una seqüència de referència, que causen 
malalties provinents dels gens humans.  
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En aquest àmbit permet treballar amb: 

1. El genotipat d’arrays SNP. 

2. Arrays comparatives d’hibridació genòmica (CGH arrays). 

 
Transcriptòmica: basada en l’estudi d’ARN missatger o transcripts presents en 
una cèl·lula, teixit o organisme. Aquests són molt variables ja que mostren quins 
gens s’estan expressant en un moment donat. L’estudi d’aquest pot ajudar a 
entendre els complicats processos de cariogènesis i desenvolupament i 
diferenciació cel·lular. En aquest àmbit permet treballar amb: 

1. Arrays d’expressió genètica. 

2. RNA interference (Arrays d’ARNi). 

3. MicroRNA (Arrays miARN). 

 

Proteòmica: encara que l’anàlisis del proteoma total encara no s’ha pogut 
aconseguir, hi ha grans avenços en la utilització de Microarrays en el camp de la 
proteòmica. Els Protemoes presenten una gran dinàmica i complexitat, ja que el 
nombre de proteïnes en un mamífer sense cap dubte és més gran que la dels 
gens, i requereixen d’una tecnologia adequada per estar al capdavant d’aquests 
anàlisis. En aquest àmbit permet treballar amb: 

1. Arrays Proteïnes. 

2. Peptide arrays. 

3. Arrays d’anticossos. 

4. Arrays ELISA. 

5. Arrays de fase inversa. 

 
Epigenòmica: el gen porta la unitat bàsica d’informació, però aquesta informació 
té rellevància només una vegada quan està correctament programat per 
l’epigenoma. El patró de metilació de l’ADN permet conèixer l’activitat del gen i 
es correlaciona amb l’estructura de la cromatina. Els Microarrays s’utilitzen per 
identificar aquests patrons i és per això que en aquests estudis el software 
contempla: 

1. Arrays d’ADN metil·lat. 

2. Chromatin immunoprecipitation (arrays ChIP). 

 
Altres aplicacions: la creativitat i l’amplia aplicabilitat de la investigació basada 
en els Microarrays no té límits i es demostra per la gran varietat d’aplicacions 
diferents dels Microarrays per dur a terme anàlisis quantitatius a gran escala.  
 
 
 
 



 Sistema automàtic pel processat i anàlisi d’imatges de microarrays d’ADN 

 - 15 - 

A més de les anteriors també és possible la utilització de: 
 

1. Tissue Arrays. 

2. Punts quàntics. 

3. Arrays de carbohidrats. 

4. Arrays de components químics. 

 
   FUNCIONAMENT: 
 
Un cop s’obté la imatge de l’escàner, aquesta s’ha de carregar al programa. 
Seguidament cal seleccionar la graella, que indica el tipus de sonda que li 
correspon a cada espot. Aquest programa permet l’anàlisis d’imatges de 8, 4, 2, 
1 microarrays, i és per això que es necessari que aquest sàpiga el nombre 
d’arrays que es troben en una imatge. Hi han casos que el programa et permet 
seleccionar el protocol d’extracció, és a dir CGH, d’expressió, etc. Quan s’han 
introduït aquestes dades comença l’anàlisis ajustant la graella sobre la imatge a 
analitzar i la posterior extracció de valors.  
 
Els resultats s’obtenen en dos fitxers, un d’ells amb format .txt conté tot el 
backround de valors com les intensitats, ratis, posicions ... i l’altre amb format 
.xml conté entre altres els valors de les posicions on es troben els centres dels 
espots en mm. 
 
El temps de processat del programa depèn del nombre de sondes, de manera 
que per una imatge de 8 microarrays (de 60000 sondes cada una) es requereix 
entre 15-20 minuts i pel cas extrem d’una sola microarray (d’un milió de sondes) 
es necessari entre 25-30 minuts. 

2.3.2. SPOT 
Spot és un altre tipus de software d’anàlisis d’imatges de Microarrays. Aquest ha 
estat desenvolupat per CSIRO Biotech (Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation), que és l’Agència Nacional Científica d’Austràlia i una de 
les agències més grans del món. 
 
L’ús freqüent de Microarrays d’ADNc o xips d’ADN va portar al desenvolupament 
de Spot per part de CSIRO per a mesurar els nivells d’expressió dels gens en les 
cèl·lules a partir de les imatges dels Microarrays. La flexibilitat d’aquest software 
permet detectar i extreure informació de punts que no són circulars, permet 
ajustar el fons de la imatge per extreure millor els valors d’aquells punts amb 
una intensitat més baixa, com també un sistema d’extracció quasi automàtic que 
minimitza la intervenció manual. 
 
A més a més com qualsevol altre software d’anàlisis de Microarrays ofereix 
característiques més comuns com són: una potent interfície gràfica, una 
localització dels Microarrays automàtica (permetent també un ajust manual), una 
estimació de fons morfològic, etc. 
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El coneixement d’aquest software esdevingué buscant diferents paquets d’R que 
poguessin fer la funció desitjada. Aquest software en els seus orígens era una 
paquet  en codi obert d’R el qual era utilitzat per analitzar Microarrays. Però avui 
dia el programa conté llicències i només disposa d’un paquet compatible amb l’R 
que permet treballar amb els resultats produïts per l’ Spot. Malauradament no 
s’ha tingut la opció de veure com funcionava aquest software ja que l’utilitzat per 
l’empresa era l’anterior. 
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CAPÍTOL 3:  

INTRODUCCIÓ a la 

genètica 
 

 

3.1. Història 
Genètica prové de l'arrel "gen" derivada de la paraula grega “γένος”, el significat 
de la qual és "generació/rassa". 
 
La genètica és una de les branques més modernes de la ciència biològica amb 
aproximadament un segle d'existència però amb un gran desenvolupament al 
segle XX que la situen com la ciència més destacada d'aquest segle. L'objecte 
d'estudi d'aquesta ciència és la manera en què es transmeten les característiques 
entre generacions i els aspectes que intervenen en el procés. 
 
La Genètica, com a qualsevol ciència té diverses branques, entre les quals es 
troben la Genètica Clàssica (o Mendeliana) dedicada a l’estudi general dels gens i 
l’herència; la Genètica Molecular, dedicada al camp de l'ADN i la funció dels gens 
des del punt de vista molecular; la Genètica Quantitativa, que avalúa l'impacte 
dels gens sobre el fenotip; la Genètica de Poblacions, centrada en el 
comportament dels gens a nivell de grups i poblacions, els quals són un aspecte 
fonamental del procés evolutiu de l'organisme; així com també la Enginyeria 
Genètica que es dedica a la manipulació dels gens mitjançant l'aplicació de la 
tecnologia. 
 
L'estudi de la Genètica es pot dividir en tres períodes destacats pels seus 
descobriments. Una primera època, que es podria catalogar com a clàssica 
(primer terç del selge XX) es caracteritza per les demostracions de que els 
cromosomes contenen els gens, i que aquests són responsables de la codificació 
de les proteïnes. Una època de descobriments moleculars (1940-1970), 
anomenada l'era de l'ADN, on es produeix una autèntica revolució amb 
l'aïllament d'aquesta molècula i el descobriment de la seva estructura espacial. I 
posteriorment una època contemporània, coneguda com l'era genòmica, i 
destacada pel coneixement complet de la seqüència genòmica. 
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3.1.1 La Genètica Clàssica 
Uns anys abans del tractat de Darwin sobre l’herència, l’any 1865 el monjo 
austríac Gregor Mendel publica el seu treball “Experiments en la hibridació de 
plantes” on es resumien els experiments que havia dut a terme durant 8 anys 
amb el pèsol (Pisum Sativum). Els seus experiments demostren per una part que 
la herència es transmet pels elements particulars, és a dir, que les 
característiques hereditàries estan contingudes en unitats (actualment 
anomenades gens) que s’hereten per separat en cada generació refusant així les 
teories prèvies sobre l'herència de les barreges. D’altra banda demostra que les 
normes estadístiques senzilles regeixen l’herència. Aquests experiments són el 
paradigma de l’anàlisis genètic i el seu treball és considerat fundacional de la 
ciència de la Genètica.  
 
Però el seu treball no va tenir repercussió fins a la primera dècada del segle XX, 
no per què el seu treball fós desconegut per la comunitat científica, sinó perquè 
va ser inapreciable fins que Thomas Hunt Morgan i el seu equip de la Universitat 
de Columbia descobreixen que l’herència esta lligada al cromosoma X.  
 
 
Tres anys després el genetista Alfred Henry Sturtevant construeix el primer 
mapa genètic i Calvin B. Bridges al 1916 demostra definitivament la teoria 
cromosòmica de l’herència mitjançant la no disjunció del cromosoma X. 

3.1.2  L’era de l’ADN 
No va ser fins al 1944 que els científics Oswald Theodore Avery, Colin MCLeod y 
Maclyn McCarty van aconseguir aïllar l’ADN com a material genètic anomenant-lo 
aleshores com a “principi transformador”. Però el moment d’auge d’aquesta 
època va ser al 1953 quan els científics James Watson i Francis Crick conclouen 
que la estructura de l’ADN és una doble hèlice formada per dues cadenes 
orientades en direccions oposades (antiparal·leles). Aquesta estructura donava 
l’explicació al secret de la herència: la base material (ADN), l’estructura y la 
funció bàsica (portador d’informació codificada que es transmet íntegrament 
entre generacions) del fenomen genètic, era per fi intel·ligible. Però també  
suggeria de manera imminent, com el material hereditari podia ser duplicat o 
replicat.  
 
Posteriorment al 1958 l’experiment de Meselson-Stahl demostra que l’ADN es 
duplica de manera semi-conservadora, és a dir, que de les dues cadenes de 
l’ADN original, al separar-se serveixen de motlle per a la síntesis d’una altra 
cadena complementaria de manera que aquesta tindrà sempre una de les 
cadenes de l’ADN original. El descobriment de l’ARN missatger (àcid que conté la 
informació genètica procedent de l’ADN per utilitzar-se en la biosíntesis de 
proteïnes) a la dècada dels seixanta per Sidney Brenner, François Jacob i 
Meselson, permet formular el “dogma central de la Biologia” que en essència és 
el mecanisme que permet la biosíntesis de les proteïnes a partir de l’ADN. 
 
A finals dels anys 60 i principis dels 70 tenen lloc les primeres tècniques de 
manipulació de l’ADN, concretament al 1970 s’aïllen les primeres endonucleases 
de restricció, que permeten tallar la molècula d’ADN quan es troba una seqüència 
específica, aconseguint que els fragments resultants tinguin extrems idèntics.  
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També es destaca el treball de H. Temin i D. Baltimore que descobreixen la 
transcriptasa inversa, que té com a funció sintetitzar l’ADN de doble cadena 
utilitzant com a motlle l’ARN monocatenari. 
 
Un altre fet rellevant d’aquest període és quan al 1972 Walter Fiers i l’equip del 
laboratori de biologia de Ghent a Bélgica, determinen per primera vegada la 
seqüència d’un gen, concretament el que codifica la proteïna del pél del 
bacteriògraf MS2 i anys després la seqüència completa de l’ARN d’aquest virus. 
La primera seqüenciació de l’ADN va ser realitzada al 1977, va continuar durant 
els anys 80 i al 1990 Michael Collins, John Riordan i Lap-Chee Tsui seqüencien 
per primera vegada un gen humà,  descobrint que les mutacions del qual són 
responsables principals de la fibrosis quística.  
Aquell mateix any, James Watson juntament amb molts altres científics 
engeguen el projecte del Genoma Humà, amb la finalitat de cartografiar-lo 
completament i determinar la seva seqüència de bases. Però no va ser fins al 
1995 que Craig J. Venter va seqüenciar el primer genoma complet d’un 
organisme cel·lular, el del bacteri “Haemophilus influenzae” (amb un genoma 
molt petit), responsable de malalties com la meningitis, pneumònia, sèpsia i 
altres de menor gravetat. 
 

3.1.3. L’era de la Genòmica 
El projecte Genoma Humà va ser iniciat a principis de la dècada dels 90 i es va 
donar per acabat al 2003, dos anys abans del que s’havia previst. Contava amb 
un pressupost molt elevat i un Consorci Públic internacional, i tenia com a 
objectiu principal la consecució de la seqüència completa del genoma humà, el 
qual es va assolir amb una fiabilitat del 99,99%.  
 
A més de l’objectiu principal, el projecte pretenia aconseguir la seqüenciació dels 
genomes d’altres organismes models, sobre els quals es tenia un ampli 
coneixement previ com ara el bacteri “Escherchia coli”, el llevat “Saccaromyces 
cerevisiae” i la mosca vinagre “Drosophila melanogaster” estudiada a principis de 
segle per T. H. Morgan. 
 
Vuit anys després de l’inici del projecte va aparèixer una empresa privada 
anomenada Celera Genomics, presidida pel científic Craig J. Venter, que va 
proposar el repte d’aconseguir la seqüència humana en un temps rècord, abans 
del que preveia el Consorci Públic que treballava en el projecte Genoma Humà. 
Proposava seguir una estratègia de seqüenciació alternativa a la seqüenciació 
jeràrquica utilitzada pel Consorci, aquesta era la seqüenciació aleatòria 

(shotgun), amb la qual ell havia treballat al 1995 amb el bacteri “Haemophilus 
influenzae”. 
 
A partir d’aleshores va començar una carrera per la conquesta del genoma humà 
que finalment va acabar en empat. Al Juny de l’any 2000 en un acte a la Casa 
Blanca presidit pel president dels E.E.U.U., en aquell moment Bill Clinton, els dos 
màxims representants dels dos bàndols, per una part C. J. Venter (empresa 
privada) i Francis Collins (cap del Consorci) van anunciar de forma conjunta 
l’obtenció de dos esborranys de la seqüència completa del genoma humà, 
publicats respectivament al 2001 a les revistes Science i Nature.  
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Finalment, tres anys desprès el Consorci va publicar la versió completa del 
genoma humà, donant per acabat el projecte amb un èxit rotund i iniciant una 
nova era d’investigació basada en la genòmica, obrint així les portes a un segle 
XXI que es podria definir com el segle de la Genètica.  
 

3.2 Conceptes bàsics 
La Genètica és una conseqüència de la tesis inicial que defineix allò biològic. Els 
organismes biològics són portadors d’informació codificada que controla d’una 
manera directa o indirecta el seu desenvolupament i la seva fisiologia, i al mateix 
temps es transmet de generació en generació independentment del soma o 
fenotip.  
 
L’objectiu de la genètica és explicar el fenomen genètic en totes les seves 
dimensions, i el fenomen genètic, encara que estigui codificat a nivell molecular, 
engloba diferents nivells d’integració biològica. És aquesta generalitat que fa de 
la Genètica una ciència central, que interacciona amb moltes altres branques de 
la biologia i fins i tot en altres aspectes del pensament i assumptes humans. 
Alguns dels exemples de les disciplines autènticament genètiques són: agrícola, 
animal, bacteriana, bioquímica, del càncer, de desenvolupament, molecular, de 
la conservació, etc. 
 

3.2.1 El Gen 

L’arrel del mot genètica és gen, del qual se sap que prové del grec i que la seva 
traducció seria generació. Però en l’àmbit de la biologia i la genètica és difícil 
trobar una sola definició de gen, es podria dir que no hi ha cap definició de per a 
tots els processos genètics. 
 
Al 2001 la revista francesa La Recherche va publicar un article en el qual 
s’exposaven les diferents concepcions de gen que tenien els científics. Entre 
aquestes es podrien destacar les següents: 

• “Als anys setanta, quan vaig començar a ensenyar genètica, teníem 
aproximadament 11 definicions de gen. En aquella època, havíem tractat 
de nomenar l’objecte corresponent a cada una d’aquelles definicions: la 
unitat de transcripció, la unitat de recombinació, de mutació... Era una 
feina  desesperada. Com diria el físic Richard Feymann: ‘Estic decidit a 
continuar explorant la naturalesa sense donar-li una definició’. Tot i així 
retinc allò que podia unificar el concepte: una unitat d’informació, 
transmesa de generació en generació”. - André Langaney, Genetista. 

• “Clàssicament es deia que un gen es un segment d’ADN que codifica una 
proteïna. Però sabem que aquesta definició no es del tot certa. Per una 
part, hi ha segments del genoma que poden ser transcrits en RNA 
diferents i a partir d’ells es sintetitzen diferents proteïnes.  
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Per una altra part, les dues cadenes d’un mateix fragment poden codificar 
proteïnes diferents [...].Per últim, la transcripció d’una regió pot estar sota 
el control de regions reguladores situades molt lluny del genoma.” - Daniel 
Cohen, Biòleg molecular.  

• “La noció de gen varia perquè els problemes són diferents. Cada biòleg 
escull el model que li convé” -François Rechenmann, Bioinformatica. 

La diversitat que presenta el concepte demostra que per a cada fenomen biològic 
que es desitja interpretar existeixen descripcions legítimes possibles.  
Tot depèn de la finalitat de l’explicació i de l’àmbit en que es realitzi la pregunta. 
En qualsevol cas la millor manera d’entendre què és un gen és quedar-se amb 
l’aspecte funcional i no pas estructural, és a dir: 

• “Un gen és una seqüència d’ADN o RNA que és essencial per a una funció 
específica, ja sigui desenvolupant o mantenint la funció fisiològica normal.” 
- Li i  Grau (1991). 

 

3.2.2 Fenotip i Genotip 

Va ser Mendel el primer que va captar la naturalesa dual dels organismes, la 
divisió entre genotip i fenotip (tot i que aquests conceptes van ser introduïts per 
W. Johannsen a principis de segle quan es reprengueren els estudis de Mendel). 
L’essència del Mendilisme va ser adonar-se del trencament entre el procés 
d’herència i el procés de desenvolupament, entre transmissió i expressió. 
 
S’hereten els gens, i l’estat genètic de cada individu (genotip) és una 
conseqüència de les lleis dinàmiques que regulen el pas d’aquestes entitats de 
pares a fills.  
 
Les lleis que regeixen l’herència són lleis de transmissió, en cap moment es fa 
menció a l’aparença dels organismes (fenotip). El fenotip depèn de l’estat dels 
gens però no de les lleis de la seva herència. És només el genotip el que es 
transmet i s’hereta, mentre que el fenotip és la simple expressió del genotip, tot 
i que ambdós siguin conceptes estructurals. 
 
Així doncs es pot definir com a fenotip les propietats observables d’un 
organisme, o dit d’una altra manera, la classe de la que s’és membre segons les 
qualitats físiques observables en un organisme, incloent la seva morfologia, 
fisiologia i conducta. S’entén com a genotip el contingut genètic d’un organisme, 
o en altres paraules, la classe de la que s’és membre segons l’estat dels factors 
hereditaris interns d’un organisme, els seus gens i per extensió el seu genoma.  
 
El fenotip i el genotip s’identifiquen a un sol nivell, l’ADN. Per primera vegada a 
la història el genotip també és un fenotip, és a dir, es un caràcter observable. Un 
coneixement complet del sistema genètic requereix conèixer tres aspectes 
bàsics:  per una banda com el genotip es relaciona amb el fenotip, per l’altra 
com el fenotip es relaciona amb el genotip, ja que les lleis que van del d’un a 
l’altre no han de perquè ser les mateixes, i finalment com el genotip patern 
arriba a convertir-se en genotips fills.  
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Tot i que aquest últim procés està pràcticament resolt, dels altres dos no existeix 
un coneixement prou ampli i es limita a les rutes causals d’altres processos. 
 
La relació més complexa de conèixer és la que hi ha entre el fenotip i el genotip 
ja que intervenen les relacions entre els alels dins d’un gen (relacions de 
dominància) i les interaccions entre gens.  
 
Quan la descripció del fenotip és més pròxima a la del genotip, més fàcil és 
determinar la relació entre aquests ja que menor es el soroll associat a la seva  
separació. És per aquest motiu que el nivell més baix de descripció és el que ens 
proporciona l’ADN, la seqüència d’un gen determina completament el genotip 
d’aquest i com que es pot llegir el genotip, és possible deduir el fenotip del 
genotip, eludint el desenvolupament. 

3.2.3 L’ADN 

L’ADN és un àcid desoxirribonucleic, una biomolècula formada per dos bris o 
cadenes on els seus esglaons són nucleòtids, cada un inclou mol·lecularment un 
sucre (la desoxirribosa), un fosfat i una base nitrogenada. Les bases 
nitrogenades són de 4 tipus: adenina (A), citosina (C), guanina (G) i tiamina (T), 
de manera que qualsevol ADN pot ser identificat específicament per la seqüència 
lineal de les bases dels seus nucleòtids (seqüència genètica), per exemple: 
ATTGCGCATA. D’aquesta manera, a la seqüència resideix l’anomenada 
informació genètica que és la que tenen els gens. La “complementarietat” de les 
bases nitrogenades és una propietat fonamental de l’ADN que es fonamenta en la 
unió per ponts d’hidrogen que presenten A i T, C i G. A partir d’aquestes unions 
es pot deduir per exemple, si un bri presenta una seqüència TGAAACT, el bri 
complementari d’aquest fragment d’ADN necessàriament tindrà la seqüència 
ACTTTGA. 

 

Figura 1. Aspecte de l’ADN. Imatge adapatada de National Human 
Genome Reserch Institute. 
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Totes les cèl·lules del cos tenen al nucli el mateix contingut genètic, constituït 
per un conjunt de molècules d’ADN què és propi de cada espècie.  
 
Però cada tipus de cèl·lula té activat un tipus de gen del genoma i aquesta 
activació correspon als anomenats “gens expressats”, és a dir, gens que han 
estat traduïts per l’aparell descodificador cel·lular a mRNA (molècules d’àcid 
ribonucleic missatger), que són còpies d’un bri d’ADN gènic. Els mRNA surten del 
nucli i es tradueixen gràcies a la l’aparell cel·lular de descodificació, a proteïnes. 
Aquest procés s’anomena “transcripció” i és irreversible, de manera que el codi 
que descodifica es va degenerant a mesura que la proteïna assoleix una 
estructura tridimensional 
 

Per tant es pot determinar quins gens estan expressats o activats en una cèl·lula 
mesurant la quantitat de mRNA corresponent a aquell gen que hi ha a la cèl·lula. 
L’inconvenient és que el mRNA lliure és molt inestable, i fa que per poder 
manipular-lo la biotecnologia hagi dissenyat eines per passar-lo a un ADN, i 
aquests ADN que prové d’una “retro-transcripció” in vitro de mRNA s’anomena 
cADN. 

 

3.2.4 El Cromosoma 

L’AND esta organitzat en un nombre variable d’estructures allargades linials que 
són els cromosomes. Aquests contenen dos elements essencials, els centròmers i 
els telòmers. Els cromosomes són els orgànuls cel·lulars que contenen els 
materials portadors de l’herència biològica, i només són visibles en el procés de 
divisió cel·lular quan les molècules es condensen i es compacten, ja que si no el 
material que forma el cromosoma es troba dispers i granulat formant la 
cromatina. 
 
 
Cada espècie té un un conjunt de molècules d’ADN amb un mateix contingut 
genètic al nucli de les cèl·lules, en concret l’espècie Homo Sapiens conté 23 
molècules diferents d’ADN duplicades, és a dir, 46.  
 
Dels quals, un parell són els cromosomes sexuals, que determinen la condició 
d’home o dona, i els altres 22 parells s’anomenen autosòmics i determinen la 
resta de l’aparença del cos. 
 
Tot i que cada espècie té un nombre diferent de cromosomes, aquest pot 
coincidir en nombre però no en el material genètic que contenen. Per tant el tret 
característic d’una espècie no tan sols és el nombre sinó la informació genètica. 
 
A petita escala els cromosomes estan formats per dues cadenes d’ADN repetides 
que formen una espiral i es mantenen unides, de manera que en un cromosoma 
es distingeixen dues parts que són idèntiques i que reben el nom de cromàtides, 
que s’uneixen per un punt anomenat centròmer. Aquest divideix les cromàtides 
en dos parts que s’anomenen braços. 
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Els cromosomes es classifiquen segons la longitud relativa dels seus braços, és a 
dir, segons la posició del centròmer: 

• Metacèntrics: quan els braços són aproximadament iguals i el centròmer 
és al centre. 

• Submetacèntrics: el centròmer està lleugerament desplaçat cap a un 
cantó, donant lloc a dos braços una mica desiguals. 

• Tel·locèntrics: quan el centròmer està més a prop d’un extrem, donant lloc 
a dos braços molt desiguals. 

• Acrocèntric: el centròmer està a un extrem, donant lloc a l’existència d’un 
sol braç. 

3.3 Malalties genètiques herditàries 
Les persones que pateixen una alteració genètica ho fan perquè aquesta ha estat 
heretada dels seus pares, o bé perquè s’ha produït una mutació en el seu 
organisme. Alguns dels canvis a l’ADN no tenen cap efecte en el fenotip d’una 
persona, però hi ha d’altres que si, per tant podem dir que les mutacions 
genètiques poden produir malalties. 
 
Una mutació és un canvi en la informació genètica que s’hereta, ja sigui en les 
cèl·lules filles resultat de mitosi o en nous individus resultat de la reproducció. En 
general, el terme mutació està reservat a les variants que alternen una funció 
biològica i provoquen una afectació en l’individu portador. Quan una variant 
genètica no té repercussió funcional (o està present en >1% població) 
s’acostuma a parlar de polimorfisme.  
 
Les mutacions, així com també la recombinació, són un procés clau de la 
generació de variabilitat i de l’essència de l’evolució.  
 
Poden ser causades per errors inherents a la maquinària de replicació i reparació 
de l’ADN, deguts a la gran velocitat de replicació i les grans quantitats de 
reserves de nucleòtids lliures concentrats prop de la cadena d’ADN en 
creixement, o bé poden esdevenir per agents externs (radiacions, químics, etc.). 
 
Cada gen té un índex de mutació característic, què és la probabilitat de que hi 
hagi mutació espontàniament durant un interval específic de temps, normalment 
les unitats de temps són el període corresponent a la vida d’una cèl·lula, d’un 
organisme (generació) o d’una divisió cel·lular. S’anomena taxa mutacional a la 
probabilitat de que un gen tingui una mutació en una generació. Aquesta taxa és 
molt variable i en la majoria dels casos està condicionada per l’atzar.  
 
Existeixen però punts calents de mutació (Hot spots) on aquestes es poden 
produir amb més facilitat: 

• Dinucleòtids CpG (quan hi ha metilació de C). Aquesta mutació es 8.5 
vegades més freqüent que cap altre canvi nucleotídic. 



 Sistema automàtic pel processat i anàlisi d’imatges de microarrays d’ADN 

 - 25 - 

• Altres com les repeticions monòtones d’un nucleòtid o les repeticions en 
tàndem de seqüències curtes (micro-satèl·lits), són una font d’alteracions 
per l’ADN polimerasa durant la replicació. 

A diferència de l’índex de mutació, la freqüència de mutació permet quantificar la 
incidència d’una mutació en un grup determinat de cèl·lules o individus. Per 
exemple la freqüència de mutació de 2·10-4 ens indicaria que 1 persona de cada 
20.000 és portadora de la mutació. 
 
Als organismes multicel·lulars es pot distingir entre dues grans categories de 
mutacions segons la seva afectació. Atenent a la cèl·lula que afecten es poden 
distingir dos tipus de mutacions, les somàtiques i les germinals.  
Si es té com a referència la “unitat genètica” afectada es poden distingir les 
cromosòmiques i les genètiques.  
 
Les mutacions somàtiques provenen dels teixits somàtics (no reproductors), que 
no produeixen gàmetes. Quan es dona la mitosi d’una cèl·lula somàtica que 
conté una mutació, es transmet a les cèl·lules resultants donant lloc a una 
població de cèl·lules idèntiques des del punt de vista genètic. Moltes de les 
mutacions somàtiques no tenen efecte evident en el fenotip ja que la funció de la 
cèl·lula mutant es reemplaçada per cèl·lules normals. Però les cèl·lules amb una 
mutació somàtica que siguin capaces d’estimular la divisió cel·lular, poden 
augmentar en nombre i dispersar-se. Aquest tipus de mutació pot donar 
avantatge selectiva i és la base per a tots els tipus de càncer. 
 
Les mutacions germinals s’esdevenen en les cèl·lules que finalment produiran 
gàmetes. Una mutació germinal es pot transmetre a generacions futures i 
produir organismes individuals que siguin portadors de les mutacions en totes les 
cèl·lules somàtiques i germinals. 
 
Les mutacions cromosòmiques són aquelles que afecten una part d’un o diversos 
cromosomes, o bé, impliquen una reordenació (canvi en el nombre de 
cromosomes) o translocació (canvi en l’estructura). El mecanisme que causa 
aquestes mutacions és la recombinació no homòloga entre els cromosomes. 
Tenen lloc amb una freqüència aproximada de 6·10-4/divisió cel·lular i es poden 
classificar en tres grans grups:  

1. Reordenacions desequilibrades (deleció, duplicació, cromosomes en anell, 
isocromosomes, cromosomes dicèntrics). 

2. Reordenacions equilibrades (inversions paracèntriques, inversions 
pericèntriques. 

3. Translocacions (recíproques, robertsonianes). 
  
Les mutacions genètiques són aquelles que afecten a una sola base, o bé, a un 
nombre relativament petit de bases i que requereixen tècniques d’anàlisis genètic 
molecular per la seva detecció. Tenen lloc amb una freqüència de 1·10-10 /parells 
de bases /divisió cel·lular.  
 
Els mecanismes que impliquen aquestes mutacions són diversos, però se’n poden 
extreure dos grans grups: 
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1. Mutacions puntuals que es poden donar per errors en la replicació de l’ADN, 
danys a l’ADN per mutagens químics, radiacions, errors de reparació, etc. 

2. Reordenaments estructurals (delecions o insercions submicroscòpiques) que 
es poden donar per entrecreuaments i recombinacions desiguals durant la 
meiosi, malarranglerament durant la replicació, inserció d’elements mòbils, 
etc. 

En resum una mutació o alteració als cromosomes humans és la causa comuna 
de malformacions congènites (MCs), retard mental (RM), retard del 
desenvolupament (TRG), autisme (ASD), etc. És per aquest motiu que una 
pràctica comuna en aquest tipus de pacients és l’estudi de les malformacions als 
cromosomes. 

 

3.4 Tècniques d’estudi d’alteracions 
cromosòmiques 

La biologia molecular disposa de múltiples tècniques per a mesurar els nivells 
d’ARN, ADN, proteïnes o metabòlits. El que caracteritza a l’era post genòmica no 
és el que es pot mesurar sinó la quantitat de mesures simultànies que es poden 
realitzar. 
 
Les alteracions cromosòmiques que afecten al desenvolupament de malalties 
associades al retard mental, malformacions congènites, autisme, retard del 
desenvolupament, etc. poden ser estudiades per diferents tècniques. Aquestes 
eines es diferencien en tres grans grups: la Citogenètica Convencional 
(Careotip), la Hibridació In Situ Fluorescent (FISH de l’anglès Fluorescense In 
Situ Hybridization) i la Hibridació Genòmica Comparada; essent aquesta última 
emprada per qGenomics mitjançant la tecnologia dels Microarrays. 

 

3.4.1 Cariotip citogènic 

Els cromosomes de cada espècie posseeixen una serie de característiques, com 
són la forma, la mida, la posició del centròmer i les bandes que presenten al 
tenyir-se. L’anàlisis d’aquest conjunt de trets característics que permeten 
identificar els cromosomes de diferents espècies rep el nom de cariotip, i la seva 
representació gràfica, ordenada per parelles de cromosomes homòlegs es 
denomina mapa citogenètic o cariograma. 
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Figura 2. Cariograma d’un humà masculí 

 
Mitjançant l’estudi de la distribució ordenada dels cromosomes a la metafase o 
pro-metafase atenent a la seva mida i dimensions, es pot veure la dotació 
cromosòmica d’un individu, i comprovar si un determinat pacient pateix o no una 
anomalia cromosòmica. La majoria d’aquestes provoquen deficiències, i molts 
individus no arriben a néixer o moren en els primers mesos de vida.  
La determinació del cariotip del fetus permet detectar, abans del naixement, 
algunes d’aquestes deficiències. 
 
Per a la realització del cariotip, es necessiten d’1 a 3 ml de sang. Però també pot 
realitzar-se a partir de qualsevol altre teixit, com poden ser la medul·la òssia, els 
teixits prenatals (líquid amniòtic i biòpsia de còrion) i els teixits de la concepció 
(teixits fetals i membranes fetals d’avortaments). Tot seguit es realitza el cultiu 
de la sang perifèrica. Després de 72 hores de cultiu es frena la divisió cel·lular en 
metafase afegint colquicina, que inhibeix la divisió del centròmer. Posteriorment 
s’afegeix una solució hipotònica amb la finalitat d’inflar i allisar les cèl·lules per 
tal que alliberin d’una forma intacta els centròmers, després es fixen els 
cromosomes perquè no es separin i finalment es fixen al portaobjectes. 
 
Seguidament es tenyeixen amb diverses tècniques i aleshores ja estan 
disponibles per ser analitzats. Les imatges cromosòmiques obtingudes al 
microscopi es processen i els cromosomes són ordenats en funció de la seva 
longitud i estructura (mitjançant la posició del centròmer). Amb les tècniques 
habituals de resolució estàndard, és fàcil diagnosticar anomalies cromosòmiques 
numèriques, com també les grans anomalies estructurals tret de les petites 
delecions o duplicacions.  
 
Un dels inconvenients de les tècniques citogenètiques habituals prové del fet que 
l’anàlisis cromosòmic es realitza en cèl·lules que s’estan dividint, i els 
cromosomes han d’estar en metafase. Això significa que el procés requereix 
temps i treball per obtenir cèl·lules que estiguin en fase de divisió i poder 
realitzar l’estudi. També, la selecció que es realitza de les cèl·lules pot conduir a 
errors, degut a que les cèl·lules que proliferen in vitro, poden no representar la 
població original. Però moltes d’aquestes dificultats han estat solucionades amb 
la introducció de la Hibridació Fluorescent In Situ. 
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3.4.2 FISH 
La Hibridació In Situ Fluorescent és una tècnica mixta de citogenètica molecular 
que permet el diagnòstic ràpid (24-48 hores) d’anomalies cromosòmiques en 
metafase (molt petites, no visibles a la resolució del microscopi òptic) o 
interfase, fet que era possible amb algunes tècniques citogenètiques que 
requerien una gran quantitat de temps. 
 
Aquesta tècnica suposa un avenç davant les tècniques citogenètiques clàssiques, 
ja que permet valorar simultàniament informació citogenètica i molecular. A més, 
al llarg dels anys aquesta tècnica ha millorat a causa del desenvolupament i 
perfeccionament de noves sondes cromosòmiques específiques. 
 
La FISH permet determinar el nombre i la localització de determinades 
seqüències d’ADN en cèl·lules humanes, tant en interfase com en cromosomes 
en metafase. La metodologia que segueix es basa en la complementarietat entre 
les dues cadenes d’ADN de doble hèlice.  
 
Les sondes (fragments d’ADN d’un sol bri) són marcades amb la incorporació 
d’un nucleòtid modificat químicament, què és detectat per una molècula 
presentadora marcada amb fluorescència. 
 
Les cèl·lules o cromosomes en metafase que han de ser estudiats es preparen en 
un portaobjectes per ser avaluats al microscopi.  
 
Aquestes preparacions s’obtenen a partir de les tècniques habituals utilitzades als 
estudis citogenètics, encara que també es poden utilitzar preparacions de 
cèl·lules que estan dividint-se procedents de biòpsies de pell o mostres tumorals. 
 
Però aquesta tècnica no només precisa de preparacions en metafase, com 
succeeix amb les tècniques citogenètiques estàndard, sinó que també permet fer 
el diagnòstic ràpid estudiant cèl·lules immobilitzades en interfase que s’obtenen 
directament de les mostres prenatals o tumorals, o bé d’una secció i posterior 
fixació de la mostra. Com cada cromosoma ocupa un territori dins del nucli en 
interfase, és possible determinar el nombre de cromosomes o determinades 
regions cromosòmiques comptant el nombre de senyals presents.  
 
Segons les necessitats de detecció de les anomalies cromosòmiques, existeixen 
tipus diferents de sondes. En general, hi han tres tipus: 

• Sondes Locus-específiques. La seva aplicació va dirigida a la detecció de 
duplicacions o delecions de regions cromosòmiques específiques, i per la 
detecció dels punts de ruptura en translocacions associades a tumors. 
Aquestes oscil·len entre 15 i 500 kilo-bases de dimensió i s’utilitzen per 
diagnosticar una anomalia citogenètica concreta. Aquestes sondes són de 
gran utilitat per a descartar alteracions cromosòmiques difícils d’identificar 
amb les altres tècniques convencionals. 

• Sondes Alfoides o Centromèriques. Aquestes estan formades per una 
seqüència repetitiva d’ADN que hibrida amb l’ADN de la regió centromèrica 
del cromosoma.  
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Aquestes permeten detectar alteracions cromosòmiques numèriques sobre 
la metafase i també sobre nuclis en interfase (citogenètica interfàsica). 
Mitjançant aquesta tècnica es pot valorar la presència o absència 
d’alteracions numèriques (monosomies o trisomies) sense la necessitat de 
tenir cèl·lules en divisió 

• Sondes de cromosoma complet o pintat cromosòmic. Són sondes que 
utilitzen una barreja de diferents seqüències d’ADN i que són homòlogues 
a moltes zones al llarg d’un cromosoma específic. Això permet que el 
cromosoma sigui pintat tant en metafase com en el nucli a la interfase. 
Aquestes sondes permeten visualitzar alteracions citogenètiques 
numèriques i estructurals sobre metafases i confirmar de forma inequívoca 
cariotips amb translocacions complexes o amb cromosomes marcadors. El 
pintat cromosòmic és de gran utilitat quan els cromosomes són de mala 
qualitat i la citogenètica convencional, per ella mateixa, no pot resoldre el 
cariotip. 

Durant els últims anys s’han perfeccionat les tècniques de FISH, augmentant així 
el nombre de sondes comercialment disponibles. Això permet utilitzar diferents 
sondes marcades de manera diferent en una mateixa preparació, utilitzant 
diferents colors per a la fluorescència de les diferents sondes, etc.  
 
Un exemple seria el Multicolor painting o més conegut com a multicolor FISH o 
M-FISH, que permet analitzar en una mateixa preparació sondes que mostrarien 
de 6-8 colors diferents tots els cromosomes d’una metafase. 
 

3.4.3 Tecnologia de Microarrays 
Els mètodes tradicionals de biologia molecular sempre s’han enfocat a analitzar 
un nombre limitat de gens per experiment, són tècniques difícilment aplicables a 
estudis d’ampli espectre. Actualment, una de les eines més utilitzades que 
disposa la genòmica per estudiar a gran escala els nivells d’expressió genètica 
són els Microarrays.  
 
Conceptualment aquesta tècnica que s’utilitza amb els Microarrays no és nova. 
Cap als anys 80 existien tècniques semblants com el “screening diferencial” que 
permetien detectar gens que tenien un nivell d’expressió diferents segons les 
situacions biològiques, per exemple entre cèl·lules normals i tumorals. Aquesta 
tecnologia va ser desenvolupada fins aconseguir el primer microarray d’ADN, 
creat per Affymetrix (www.affymetrix.com) i denominat GeneChip. 
 
Si més no amb els grans avenços en  les tècniques de miniaturització es poden 
analitzar avui dia milers de gens al mateix temps, que juntament amb el 
coneixement de la seqüència d’aquests (gracies a la seqüenciació del genoma 
humà), és possible analitzar en un únic xip d’ADN tot el genoma. 
 
Un Microarray consisteix en un gran nombre de molècules d’ADN ordenades 
sobre un substrat sòlid, com per exemple un portaobjectes de vidre o 
membranes de niló, de manera que formen una matriu de seqüències en dos 
dimensions (Arrays).  
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Aquests fragments de material genètic poden ser seqüències de poca longitud 
anomenades oligonucleòtids, o de major longitud anomenades ADNc (ADN 
sintetitzat a partir de ARNm). Una altra possibilitat de sondes poden ser 
productes de PCR, replicació in vitro de seqüències d’ADN mitjançant la reacció 
en cadena de la polimerasa. Aquests fragments d’AND d’un sol bri immobilitzats 
al suport se’ls denomina sondes. 
 
Els àcids nucleics de les mostres que s’han d’analitzar es marquen per diversos 
processos, els més comuns són els enzimàtics i els fluorescents. Posteriorment 
es fan incubar sobre el panell de sondes, permetent així la hibridació de 
seqüències homòlogues. Durant la hibridació, les mostres del material genètic 
marcades s’uneixen als seus complementaris que estan immobilitzats al suport 
del xip, permetent la identificació i quantificació de l’ADN present a la mostra. 
Finalment la detecció del senyal permet la quantificació de la hibridació i 
mitjançant programes informàtics es pot interpolar i analitzar les dades 
obtingudes.  
 
Les aplicacions dels Microarrays són molt diverses; s’utilitzen per l’estudi de gens 
que s’expressen diferentment entre varies condicions (sans o malats, mutants o 
salvatges, tractats o no tractats), també s’utilitzen per la classificació molecular 
de malalties complexes, per la identificació de gens característics d’una 
patologia, per la predicció de la resposta d’un tractament, per la detecció de 
mutacions i polimorfismes d’un únic gen, etc. 
 
La tècnica utilitzada per l’anàlisis dels Microarrays té un gran potencial ja que no 
només ha permès un salt quantitatiu (analitzant molts més gens) sinó que també 
qualitatiu ja que permet una visió molecular global d’un determinat procés 
patològic. Aquest coneixement global permet entreveure el funcionament 
orquestrat dels gens, de cóm ells i per tant les proteïnes que codifiquen, 
interaccionen entre elles en una circumstància determinada i de forma diferent 
entre un estat normal i un patològic. 
 
 TIPUS DE MICROARRAYS 
 
Actualment existeixen diversos tipus de Microarrays segons l’aplicació a la que es 
destinen, entre els quals estan els de proteïnes, els de teixits, els d’ADN i els 
d’expressió. Els principis en el quals es basen els diferents Microarrays són 
similars, tot i que els detalls del seu funcionament varien segons el cas.  
 
Des d’un punt de vista genòmic-cromosòmic el format del Microarray d’ADN s’ha 
adaptat per a la detecció de polimorfismes puntuals (SNPs) i per a la detecció de 
variacions en la dosificació o nombre de copies del genoma mitjançant arrays 
d’Hibridació Genòmica Comparada (CGH array). 

• Microarrays d’Hibridació Genòmica Comparada. És una tècnica que 
s’utilitza en el diagnòstic genètic, que permet analitzar completament el 
genoma d’un individu buscant alteracions de guany o pèrdua de material 
genètic associat a malalties, en un període molt curt de temps. Aquesta 
tècnica requereix l’extracció d’ADN genòmic del pacient i la comparació 
d’aquest amb l’ADN d’un control normal. En la seva versió cromosòmica, 
ambdós ADN marcats amb fluorocroms diferents s’hibriden amb una 
preparació cromosòmica estàndard.  
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Per colorimetria es determina si la hibridació és quantitativament 
equivalent per als dos ADN, si és així, no hi ha cap alteració de dosis per 
cap regió en l’ADN del pacient. Si hi ha alguna alteració ja sigui per excés 
(duplicat) o defecte (deleció) d’ADN del pacient, la visualització en la 
preparació cromosòmica permet determinar amb la resolució a quina regió 
correspon.  

• Detecció de SNPs. És una tècnica paral·lela als arrays de CGH que permet 
genotipar el genoma sencer d’un organisme aprofitant la presència dels 
polimorfismes d’un únic nucleòtid o SNPs. Aquesta tècnica millora la 
resolució de detecció d’alteracions cromosòmiques en comparació amb 
altres tècniques de genotipat. Aquesta tècnica es basa en la hibridació de 
l’ADN del pacient sobre una plataforma que conté oligonucleòtids d’ADN 
(sondes). Aquests són específics pels al·lels dels gens estudiats i 
complementaris a les regions de SNPs presents en el genoma del cas 
d’interès. La realització d’aquests arrays comença amb la digestió de l’ADN 
genòmic de la mostra amb un enzim de restricció. Es lliguen unes 
molècules adaptadores als extrems dels fragments resultats, i s’amplifica 
mitjançant PCR (Reacció en Cadena de la Polimerasa) fent servir una de 
les cadenes de l’adaptador com a primer. Aleshores els productes que 
resulten de la PCR es fragmenten i es marquen (fuorocorms) per poder 
hibridar-los damunt d’una array, i així poder llegir la intensitat de la 
fluorescència de les diferents sondes per poder determinar el genotip del 
cas estudiat.  

MARCATGE DE SONDES 
 
Com s’ha comentat, les sondes es troben immobilitzades al suport i son 
fragments d’un sol bri d’ADN. El seu disseny i la seva producció són essencials a 
l’hora de fer possible la hibridació al xip. Físicament les sondes tenen tres formes 
diferents: clons d’ADNc, productes de PCR i oligonucleòtids; cadascuna d’elles 
lligada al tipus d’estudi a realitzar. 
 
La detecció de la hibridació entre les sondes immobilitzades al suport i els 
fragments de material genètic de la mostra, requereix que aquestes estiguin 
marcades prèviament per la seva posterior detecció. Els mètodes més utilitzats 
són els químics o enzimàtics, utilitzat-se normalment els fuorocorms Cy3 i Cy5 
(cianines). L’ús de fluorocroms permet analitzar varies mostres en el mateix 
array, eliminant la confusió de resultats quan es comparen hibridacions diferents, 
a més, fan possible l’escanejat de múltiples marcadors simultàniament. Però la 
utilització d’aquests presenta dos inconvenients: el primer és la limitació 
d’analitzar dos patrons d’expressió de gens i el segon la dificultat d’incorporació 
enzimàtica dels nucleòtids que composaran la sonda a causa de les grans 
dimensions dels fuorocorms. 
 
Altres tècniques per a la detecció de la hibridació sense el marcatge de sondes 
són la detecció òptica (ja sigui per SPR o bé tècniques avançades de ressonància 
de miralls), la detecció per mètodes electroquímics o la detecció per 
espectrometria de masses.  
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 IMMOBILITZACIÓ DE L’ADN 
 
Les tècniques d’immobilització de les sondes dependran de l’aplicació final del 
microarray i del tipus de suport utilitzat. En els últims anys s’han desenvolupat 
múltiples tècniques d’immobilització sobre la superfície dels microarrays. Les 
tècniques d’immobilització no covalents (adsorció física, irradiació ultravioleta) no 
són recomanaddes en l’ús de microarrays ja que s’hi donen fenòmens 
d’hibridació no específica. Els mètodes utilitzats per efectuar aquest procés es 
basen en la unió covalent de les mateixes al substrat mitjançant procediments 
químics. 
 
La preparació dels substrats de vidre o silici generalment implica un tractament 
químic previ amb grups reactius de manera que formin una capa uniforme 
químicament estable, per evitar que es realitzin unions no específiques de les 
sondes al suport. A més també es necessari una modificació prèvia dels 
oligonucleòtids o de l’ADNc que posteriorment crearà problemes de pèrdua 
d’activació durant els processos de neteja. La manera ideal d’immobilitzar els 
àcids nucleòtids a la superfície del suport implica incorporar a la sonda una 
molècula espaiadora que l’amarri al suport i que a la vegada permeti la interacció 
lliure amb la mostra. 
 
Tan l’activació de la sonda com el suport requereixen de temps i treball, que es 
converteix en un problema a l’hora de produir a gran escala. En aquests casos 
per agilitzar el procés existeix la possibilitat d’adquirir suports ja activats (com 
els d’Affymetrix). 
 
 FABRICACIÓ 
 
Per a la fabricació de Microarrays d’ADN s’utilitzen una gran varietat de 
tecnologies, de les que predominen tres formats diferents, dos d’ells depenen de 
la síntesis in situ de les sondes d’oligonucleòtids, la seqüència dels quals s’extrau 
de la seqüència de gens coneguts1. 
 
Existeixen a més dos tipus de bases sobre les que es pot aplicar aquest tipus de 
tecnologies, les que són poroses i les que no. Aquelles poroses es caracteritzen 
per no presentar caràcter covalent entre el material a immobilitzar i el suport 
sòlid. Les no poroses són aquelles que el material es troba immobilitzat 
covalentment a la superfície sòlida que li serveix de suport. 
 
El primer format es basa en la utilització de tècniques fotolitogràfiques anàlogues 
a les que s’utilitzen a la microelectrònica i que permeten sintetitzar fins a 30 
bases in situ a la superfície d’un substrat de vidre. Aquest mètode permet obtenir 
Microarrays d’alta densitat amb milers de diferents seqüències d’ oligonucleòtids 
per cm2. L’inconvenient es que la longitud dels oligonucleòtids és relativament 
curta.  
 
El segon mètode in situ es conceptualment semblant al primer, els 
oligonucleòtids de seqüència definida són sintetitzats nucleòtid per nucleòtid a 
una superfície de vidre. Aquest mètode utilitza tecnologia inkjet (similar a la de 
les impressores) per construir els Microarrays. L’inconvenient és que té una 
densitat més baixa que el primer. 
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El tercer format utilitza dispositius robòtics d’alta precisió per transferir 
mecànicament les mostres dels nucleòtids a un substrat sòlid. La transferència al 
suport sòlid es pot realitzar mitjançant dos mètodes: o bé es realitza amb el 
contacte físic d’una array de pins (similars en estructura i disseny) a una 
estilogràfica petita que ha estat carregada prèviament amb mostres d’àcid 
nucleic per ser transferides, o amb tecnologia inkjet que porta la mostra al 
suport sòlid sense estar físicament en contacte amb la superfície del 
portaobjectes. 

3.4.4 Tècnica utilitzada 
Des de fa més de 40 anys, l’estudi del patró de bandes cromosòmiques 
mitjançant el cariotip citogenètic permet identificar alteracions numèriques i 
estructurals sempre i quan la seva mida sigui superior a les 5 - 10 Mbases. Però 
és una tècnica laboriosa, lenta i requereix cèl·lules en creixement. 
 
La tècnica de citogenètica molecular FISH proporciona una major resolució i no 
requereix de cèl·lules en creixement (interfase). És una tècnica que permet 
veure sobre els cromosomes on està l’ADN d’interès, és a dir conèixer la seva 
estructura però no la dosi d’aquest. Com a inconvenient és costosa, laboriosa i 
estudia un nombre discret de loci. 
 
La CGH permet l’estudi del genoma global tot i que també és laboriosa, cara i té 
una resolució similar a la del cariotip. La seva implantació als Microarrays permet 
l’anàlisis simultani de múltiples gens, permeten conèixer l’excés d’ADN de interès 
però no la seva localització. És per aquest motiu que un cop realitzada aquesta 
tècnica es recomana realitzar un FISH per localitzar l’ADN al cromosoma. Per 
realitzar els estudis més freqüents a qGenomics, els prenatals, és necessari 
l’extracció de líquid amniòtic. Aquest és el fluid que envolta el fetus i fa possible 
el desenvolupament embrionari i fetal. Grans quantitats de cèl·lules lliures d’ADN 
fetal (cffADN) s’extrauen fàcilment del líquid amniòtic.  
 
La tècnica en la qual es basen els estudis que realitza qGenomics es la 
d’Hibridació Genòmica Comparada. I el procés per etapes es detalla a 
continuació: 

1. S’extreu l’ADN del teixit que es vol estudiar.  

2. Es marca l’ADN problema i l’ADN de referència amb els fluorocroms Cy3 i Cy5 
respectivament.  

3. Es dipositen els dos ADN marcats, sobre el xip d’ADN perquè competeixin 
amb la seqüència complementaria ordenada (en forma d’espots) dipositades 
sobre el microarray.  

4. Tot seguit es procedeix amb la hibridació, que és un procés llarg d’entre 12 i 
24 hores i que es realitza a una temperatura controlada.  

5. Un cop acabada la hibridació, es neteja l’excés de sondes que no s’han unit 
als espots del microarray i s’incorpora la mostra a l’escàner per llegir-ho.  

6. El procés de lectura consisteix en mesurar la quantitat de Cy3 i Cy5 unida a 
cada espot del xip. Per fer-ho s’exciten els ADN marcats mitjançant un làser i 
es mesura la quantitat de fluorescència emesa.  
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7. Cada un dels espots conté sondes d’un fragment del genoma, posicionades de 
manera ordenada. Amb la informació obtinguda en el pas anterior es pot tenir 
una imatge de cada tros del genoma. Mitjançant l’ajut d’un software es pot 
identificar els guanys o les pèrdues de material genètic en qualsevol lloc del 
genoma.  

És per tant en el procés de l’adquisició de les mesures de les quantitats de Cy3 i 
Cy5 a partir de la intensitat de cadascun dels espots, en el que es centra aquest 
treball i que marca l’objectiu a aconseguir.  

 

Figura 3. Exemple del procediment de la tècnica CGH. 
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CAPÍTOL 4:  

ENGINYERIA DE 

CONCEPCIÓ 

4.1. Llenguatges considerats 
El requeriment indispensable d’efectuar el software amb R (www.r-project.org), 
va implicar conèixer aquest llenguatge que tot i no ser del tot desconegut, si que 
ho era el seu entorn de treball. R-project és un projecte de software lliure 
resultat de la implementació GNU del llenguatge S. Pel desenvolupament 
d’aquest software s’ha fet ús de la versió més recent d’R per a sistemes 
operatius Mac, la 2.14.2 de 64 bits. 
 
És un dels llenguatges més populars en el camp de la investigació biomèdica, 
bioinformàtica i de les matemàtiques financeres, fet que contribueix a la 
possibilitat de carregar diferents biblioteques o paquets amb les finalitats 
específiques de cada cas. Al ser un projecte de col·laboració i obert, els usuaris a 
part de la possibilitat de desenvolupar les seves pròpies funcions ja sigui en el 
propi llenguatge R, o en el cas que siguin computacionalment més exigents en 
llenguatges com C, C++ o Fotran, poden publicar paquets que expandeixin la 
seva configuració bàsica. En realitat la configuració bàsica de l’R és molt simple i 
la particularitat és que des del repositori oficial de paquets (CRAN) pots 
incorporar-li nombroses aplicacions. 
 
Concretament hi ha un conjunt de paquets per l’anàlisis en genòmica anomenat 
Bioconductor. El seus inicis es remunten a finals del 2001, amb l’objectiu de 
desenvolupar i integrar software per l’anàlisis estadístics de dades dels 
laboratoris de biologia molecular, i és supervisat per un equip bàsic, basat 
principalment en el Fred Hutchinson Cancer Research Center (www.fhcrc.org), i 
per altres membres procedents d’institucions Nord-Americanes i Internacionals. 
És un projecte per desenvolupar eines innovadores de programari per l’ús en 
biologia computacional i s’actualitza dues vegades a l’any, tot i que existeix una 
versió de desenvolupament per anar incorporant nous paquets, correccions i 
noves característiques abans de cada actualització. 
 
Considerant que el requisit de l’empresa era escriure el software en llenguatge R, 
i aquest fonamentalment és una eina potent pel tractament de dades, s’han 
estudiat alternatives per tal d’agilitzar el procés, fer un prototip del software o 
simplement per incorporar llibreries que reforcessin el tractament d’imatges. La 
utilització o no  d’alternatives serà condicionada per la seva utilitat i els 
avantatges i inconvenients que presentin. 
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A banda de l’opció de l’R , des del primer dia es va considerar desenvolupar el 
software en llenguatge Matlab, ja que és un llenguatge familiar i intuïtiu que 
permet fer un prototipatge ràpid i comprovar si el sistema funcionava 
correctament. Però el fet de pagar llicències per poder accedir a la utilització 
d’aquest o poder efectuar alguna modificació va descartar la seva implementació 
final. 
 
Matlab és un llenguatge de computació tècnica d’alt nivell i un entorn intuïtiu pel 
desenvolupament d’algorismes, anàlisis de dades i càlcul numèric. Va ser creat 
per la companyia The Mathworks (www.mathworks.com) a finals dels anys 70 
amb la finalitat d’oferir accés a LINPACK i EISPACK sense aprendre Fortran.  
No va ser fins al 1984 que es va fundar The Mathworks reedició del codi en C i el 
desenvolupament d’aquest per integrar-lo no només al món de les matemàtiques 
aplicades sinó que també a l’enginyeria, oferint un conjunt d’eines (toolbox) 
complementaries que amplien el seu entorn i permeten solucionar problemes 
especials en les diferents àrees d’aplicació.  
 
Un dels punts forts de Matlab envers l’R és la seva interfície gràfica, que permet 
una visualització ràpida d’aquelles imatges més grans i els resultats gràfics que 
comporten. A banda de l’opció de l’R i Matlab, es va considerar incorporar 
llibreries a l’R per tal d’agilitzar el procés d’anàlisis d’imatges. 
 
Aquest és el cas de les llibreries ITK (Insight Toolkit, www.itk.org), que 
presenten potents eines per realitzar el processat d’imatges mèdiques. Aquestes 
llibreries venen integrades en un software amb el mateix nom  i que és de 
distribució lliure. Tot i que és una eina de treball relativament nova, té una gran 
projecció en el camp de la biomedicina i s’està donant a conèixer arreu. 
S’implementa en C++, i utilitza l’entorn de compilació CMake per gestionar el 
procés de compilació de manera independent de la plataforma amb la que es 
desenvolupi el codi. 
 
ITK utilitza un mètode de desenvolupament de software denominat programació 
externa, les característiques de les quals són la comunicació i les proves. La 
comunicació entre els usuaris de la comunitat ITK és el que permet evolucionar 
el software i les proves permeten mantenir l’estabilitat d’aquest. L’objectiu que 
es pretén aconseguir és semblant a l’aconseguit amb R, crear una gran 
comunitat amb moltes aplicacions i que els usuaris siguin capaços d’aplicar les 
eines d’ITK en l’àmbit del tractament d’imatges. 
 
Donat el poc coneixement en l’ús d’aquestes llibreries com també la poca 
informació que se’n pot extreure, ja que és un projecte relativament nou, i el fet 
que la seva implantació a l’R no s’hagi donat en gaires ocasions, aquesta opció 
només es podria considerar en el cas de que es disposés de més temps per a la 
implementació del software que permetés un estudi profund d’aquestes 
tècniques. 
 
Una alternativa a les llibreries ITK i que s’utilitzen amb més freqüència en el 
processat d’imatges és l’Image Magick (www.imagemagick.org). És una aplicació 
construïda per una poderosa col·lecció d’eines orientades a la manipulació i el 
processament d’imatges en línia de comandes.  
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Forma part d’un projecte de codi obert recolzat per anys de desenvolupament 
continu, ImageMagick suporta al voltant de 100 formats d’imatge i es poden 
realitzar operacions com la creació d’imatges a partir de zero, canvi de colors, 
estiraments i rotacions, superposicions d’imatges i superposicions de text amb 
imatges.  
 
El projecte esdevingué a la dècada dels 80 amb la finalitat de mostrar imatges 
generades per l’ordinador en un sol monitor capaç de mostrar 256 colors únics a 
la vegada, ja que en aquella època els ordinadors que podien mostrar imatges de 
24 bits eren cars i n’hi havien molt pocs.  
 
Era la societat de Pont de Nemours and Company la creadora del codi font 
d’aquest programari, però és la fundació sense ànim de lucre ImageMagick 
Studio LLC la que posseeix el programari actual i s’encarrega del seu 
manteniment. 
 
Donada la gran varietat de formats que es capaç de llegir i escriure 
ImageMagick, com també les nombroses eines centrades en el tractament 
d’imatge, és un alternativa a considerar sempre i quan sigui possible la seva 
integració a l’R. Com s’ha comentat amb anterioritat, Bioconductor conté tots 
aquells paquets d’R centrats en el camp de l’anàlisis genòmic, i entre ells n’hi 
han que es centren en l’anàlisis d’imatges. Concretament n’hi ha un anomenat 
“EBImage” que proporciona instruccions de tractament d’imatges basades en les 
llibreries d’ImageMagick. 
 
Una altra opció sorgida durant el projecte era la d’incorporar el llenguatge 
Fortran a l’R amb la finalitat d’optimitzar i agilitzar les funcions de l’R, que en un 
principi efectua d’una manera molt lenta.  
 
Fortran esdevingué el primer llenguatge de programació d’alt nivell desenvolupat 
per IBM als anys 50, i va ser creat amb l’objectiu de permetre escriure 
programes independents de la màquina, però amb una velocitat d’execució 
semblant al llenguatge assemblador. Tot i l’impacte que va tenir a la comunitat 
científica, l’aparició posterior de llenguatges com C van convertir en obsolet 
aquest llenguatge. Les posteriors revisions (Fortran 90 i 95) van eliminar algunes 
de les característiques més obsoletes i van afegir de noves com el suport per la 
programació orientada a objectes. En l’actualitat s’utilitza en gran mesura en el 
càlcul científic i l’anàlisis numèric. 
 
A causa de la poca experiència en R i els molts problemes sorgits durant el 
tractament de la imatge, es va contemplar l’alternativa d’utilitzar Fortran per tal 
d’agilitzar el procés d’adquisició d’imatges. Aquesta opció implicava no només 
aprendre un nou llenguatge sinó que també aprendre com integrar-lo. Tot i que 
pot ser una alternativa potencial en l’adquisició d’imatges amb la seva integració 
a l’R, es va descartar quan la pròpia experiència en programació va anar 
augmentant i els descobriments de nous paquets d’R efectuaven l’operació 
desitjada en un període més curt de temps de l’aconseguit fins al moment.  
 
Com a alternativa al Fortran existeix la possibilitat de desenvolupar codi en C per 
tal d’aconseguir un millor rendiment en el tractament d’imatges i la seva 
incorporació a l’R2.  
 
 



 Sistema automàtic pel processat i anàlisi d’imatges de microarrays d’ADN 

 - 38 - 

El llenguatge C és molt apreciat i popular per l’eficiència del codi que produeix, ja 
que disposa d’estructures típiques de llenguatges d’alt nivell però també permet 
construccions que permeten un control a molt baix nivell. Va ser creat per 
programadors als inicis de la dècada dels 70 com a evolució del llenguatge B, i 
centrat en el món de la programació, però la seva popularitat ha anat creixent i 
com també les seves aplicacions. 
 
Un dels inconvenients de la seva incorporació era la necessitat de més temps 
degut a que (tot i ser un llenguatge més habitual que Fortran) no es té una gran 
experiència en la seva programació i per tal d’optimitzar la seva utilització a l’R 
caldria una major experiència. És per això que tan l’alternativa d’incorporar 
Fortran o C per l’anàlisi d’imatge només es pretén implementar-les quan no 
siguin prou eficients les eines proporcionades per R.  

4.2. Solucions algorísmiques considerades 
A banda del llenguatge i les llibreries que es poden utilitzar, una gran quantitat 
d’alternatives sorgeixen a l’hora de crear el software i que han estat analitzades 
abans d’implementar l’algorisme. A continuació es pretén fer un repàs d’aquestes 
tot seguint el diagrama de desenvolupament del software i especificant en cada 
cas els aspectes més rellevants. 

 

Figura 4. Diagrama d’execució del software. 

4.2.1. Normalització 

Aquesta part del procés fa referència al tractat de la imatge. Les imatges són del 
tipus multi-tiff i presenten dos tipus de resolucions diferents. Cadascuna d’elles 
té una mida aproximada entre 600 i 700 MB i està composada per 4 pàgines, 
classificades de la següent manera: la primera i la tercera fan referència al canal 
vermell i la segona i la quarta fan referència al canal verd. La diferència entre les 
dues primeres i les darreres és la resolució, tenint les dues primeres una 
resolució més alta que les altres.  
 

L’objectiu del treball és aconseguir una bona extracció de les intensitats, i és per 
aquest motiu que es precisen les imatges de més resolució, ja que aquelles amb 
menys resolució presenten una definició més pobre dels microarrays i podria 
portar a una extracció errònia a causa de la poca definició dels espots que 
formen els microarrays.  
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Figura 5a. Aspecte de  
l’espot a alta resolució. 

 

Figura 5b. Aspecte de  
l’espot a baixa resolució. 

Cadascuna de les imatges està composada per 8 microarrays, segons el tipus 
d’anàlisis. Cada microarray és idenpendent i no té relació amb els altres ja que 
corresponen a mostres diferents. De cadascun d’ells s’extreuen resultats tant del 
canal verd com del vermell, és a dir, de les dues pàgines corresponents a cada 
canal, s’han d’extreure els valors de les diferentes intensitats. Per exemple, si es 
fa un anàlisis amb una proveta de 4 microarrays, el primer microarray de la 
primera fila tindrà dos resultats, els corresponents a la primera pàgina (canal 
vermell) i els corresponents a la segona (canal verd). 

 

 

Figura 6. Disposició estàndard dels arrays en un slide de 8.  

 

Cada microarray esta format per 192 files i 328 columnes d’espots. La geometria 
més aproximada a l’espot és la hexagonal, i la disposició ideal que presenten es 
mostra a la següent figura: 
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Figura 7. Aspecte ideal d’un array amb 192 file si 328 columnes.  

Per una banda la lectura d’aquest tipus d’imatge es pot fer directament a la 
memòria RAM de l’ordinador o per l’altra carregant-la al disc. La primera opció 
requereix una gran capacitat d’espai en la memòria que comporta una gran 
despesa de temps i un baix rendiment del software posat que es saturarà la 
memòria. La segona, permet carregar la imatge de manera directa al disc reduint 
el temps d’execució i deixant lliure la memòria.  
 
Els primers passos seguits es basaven en l’adquisició de la imatge mitjançant un 
paquet d’R que carregava la imatge directament a la memòria RAM. El paquet 
s’anomena “rtiff” i es centrava en l’adquisició d’imatges amb extensió .tiff per 
part de l’R. Un dels inconvenients que presenta és la despesa de temps que es 
quantifica aproximadament en 5h per a cada una de les pàgines (amb una 
memòria RAM de 4 GB), a més de la lenta execució de la resta de comandes a 
causa d’omplir la capacitat de la memòria. Aquest fet porta a pensar alternatives 
d’adquisició d’imatges com és el paquet “raster”.  
 
La característica d’aquest paquet és que treballa amb bases de dades de mapa 
de bits que s’emmagatzemen al disc quan els arxius són massa grans per 
carregar-los a la memòria. Així doncs, permet treballar amb arxius grans degut a 
que els objectes temporals que crea a partir d’aquests, contenen informació com 
ara el nombre de files i columnes, l’extensió espacial, el nom, però no intenta 
llegir tots els valors dels píxels a la memòria. El fet de no poder extreure el valor 
de cada un dels píxels que conforma la imatge fa que aquest paquet només fós 
útil per obtenir una primera idea de com esta formada la imatge multi-tiff i les 
característiques de cadascuna de les pàgines. 
 
A causa dels problemes que implica llegir la imatge sencera es contemplen 
alternatives que, o per una banda impliquen introduir altres llenguatges com 
Fortran o C per tal d’optimitzar el procés d’adquisició, o per l’altra complementen 
l’R amb llibreries per tal de millorar-lo. Aquest és el cas del paquet “EBImage” 
que feia ús de les llibreries d’ImageMagick per al tractament de les imatges. 
Aquest paquet permet carregar la imatge en un temps més reduït que si es 
carreguen directament a la memòria. Però tot i així implica una despesa de 
temps significant. 
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La despesa de temps que suposa carregar una de les multi-tiff senceres, indueix 
a pensar altres maneres de fer-ho. Entre aquestes es destaca la de separar la 
imatge per pàgines, o bé en parts més petites per poder-les llegir amb més 
rapidesa. D’aquesta manera a partir de la imatge multi-tiff amb quatre pàgines 
es poden extreure cadascuna d’elles per separat. Per dur a terme aquest procés 
es poden utilitzar les mateixes instruccions de l’ImageMagick que permeten 
l’edició de tot tipus d’imatges. Un cop instal·lat aquest software a l’ordinador, l’R 
permet cridar les seves instruccions sense la necessitat d’utilitzar cap paquet 
d’eines. Així doncs, de les quatre pàgines disponibles es pot fer una primera 
separació carregant cadascuna d’elles per separat. Però aquesta opció també pot 
suposar una despesa de temps innecessària, de manera que una alternativa a 
aquest procés i seguint el mateix concepte és separar cadascuna de les pàgines 
segons els microarrays que continguin i carregar-les per separat, d’aquesta 
manera es podria escurçar el temps d’adquisició. 
 

Per tant, fent una separació de la imatge de les quatre pàgines i després un cop 
separades retallar en parts iguals segons el nombre de microarrays, el programa 
agilitzaria el procés de lectura d’imatges. 

 

Figura 8. Exemple de separació en 8 parts d’un slide amb 8 arrays.  

 

Un cop fetes les separacions pertinents i les diferents imatges han estat 
carregades al programa, ja sigui amb el paquet “EBImage” o amb el ”rtiff”, 
aquests retornen un objecte d’imatge que conté una matriu amb el valor 
d’intensitat que li correspon a cada píxel. 

4.2.2  Localització 

 

Aquesta part del procés es caracteritza per la localització de la posició dels 
microarrays dins de cada imatge, que serà necessari per començar a analitzar 
cadascun dels microarrays. Per tal de realitzar la localització, aquests estan 
dissenyats amb quatre cantonades diferents que permeten la fàcil distinció del 
límits de cadascun. De manera que el tret característic que permetrà la 
localització serà la disposició dels espots de cada cantonada i la seva intensitat. 
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Cada microarray esta composat per 14 espots que fan la funció de cantonades i 
se’ls anomena Bright Corners, i que estan envoltats per un total de 35 espots 
anomenats Dark Corners. Com es pot apreciar a la figura 9.a, els espots que fan 
la funció de cantonades tenen una intensitat molt més elevada que aquells que 
els envolten que no són apreciables. A la figura 9.b es pot veure una 
equivalència en la que es mostra l’efecte comentat. 

 

Figura 9a. Cantonada 
superior esquerra d’un 

array. 

 

Figura 9b. Equivalent 
ideal. 

Però l’error que es pot presentar al fixar-se en la intensitat és que aquesta 
mateixa es presenti en un altre punt del microarray, a més de no disposar del 
mateix valor per cadascun dels punts. Per tant una cerca d’un tipus en concret 
d’intensitat no seria adient per localitzar els extrems. És per això que la 
importància recau en l’estructura. Aquesta no es presenta en cap altre punt del 
microarray gràcies als Dark Croners. La funció d’aquests és doncs destacar la 
geometria que presenten els Bright Corners de la resta del microarray. Per dur a 
terme la localització d’aquestes posicions, es poden fer ús de dues tècniques 
semblants com són la correlació i la convolució o també a partir d’una 
segmentació. 

 

 CONVOLUCIÓ / CORRELACIÓ 
 
 
Aquestes operacions tenen dues característiques clau, per una part son 
invariants en canvi, perquè duen a terme la mateixa operació a cada punt de la 
imatge i per l’altra lineals, posat que reemplacen cada píxel amb una combinació 
linial dels seus veïns. El tret que les diferencia és la posició del filtre que es fa 
córrer al llarg de la matriu a analitzar. En el cas de la correlació el filtre s’aplica 
de la mateixa manera en la que s’ha creat i la convolució l’inverteix. 
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Figura 10. Exemple d’una correlació per la detecció de la diagonal.  

Aquestes tècniques es poden aplicar a tota la imatge o bé a cadascun dels retalls 
fets. Com tot procés, dependrà de la quantitat d’operacions que s’hagin de fer, 
així doncs si es carrega una imatge gran, la tècnica s’haurà d’aplicar a una 
matriu de dimensions més grans que si es carrega una imatge petita, i això 
implicarà molt més temps. Qualsevol de les dues tècniques ja presenta un temps 
d’execució bastant elevat i és per això que es convenient aplicar-ho en les 
matrius més reduïdes possibles.  
 
L’objectiu d’aquestes tècniques és localitzar l’estructura que ha de tenir la 
cantonada escollida. Novament es produeix l’opció de localitzar cadascuna de les 
4 cantonades de cada microarray o localitzar només una i fer servir aquesta per 
situar el microarray dins de la imatge. 
 

Un dels aspectes importants d’aquestes tècniques és saber com està formada 
cadascuna de les cantonades i crear un filtre que les representi. Aquest filtre ha 
de complir certs aspectes importants que ajudaran a l’efectivitat de la tècnica. És 
a dir, per determinar una estructura concreta d’espots, primer s’ha de saber quin 
aspecte tenen i quina separació presenten entre ells. Un cop coneguda la 
disposició, el filtre es pot estructurar de diferents maneres segons el que es 
vulgui localitzar. Per exemple, si es volgués localitzar la cantonada superior del 
microarray, seria recomanable que el filtre tingués al centre aquest punt, o bé si 
es volgués localitzar el centre de qualsevol espot el filtre hauria de contenir al 
centre, el centre de l’espot desitjat. 
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Figura 11. Filtre per a la detecció de la cantonada inferior dreta.  

No obstant, s’ha de tenir present que si es vol localitzar una estructura d’espots 
en particular, aquesta es pot repetir en un altre punt que no sigui el que es 
desitja. És per aquest motiu que un bon filtre ha de seguir la campana de Gauss i 
afavorir aquells espots que es vulguin localitzar i penalitzar aquells que estan en 
les posicions no desitjades. És a dir, si seguim l’exemple del filtre de la figura 11, 
podem veure com els espots que conformen l’estructura a localitzar tenen un 
valor unitari i aquells espots que els envolten tenen un valor doble. El valor en 
aquest cas és només representatiu perqué posteriorment es modifica de la 
següent manera: aquells que tenen valor 1 es substitueixen per un valor positiu i 
molt elevat, i aquells que tenen un valor 2 es substitueixen per valors força 
negatius. 

 

Figura 12. Representació gràfica de l’aspecte final del filtre de la figura 
11.  
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A l’efectuar una convolució o correlació, quan la plantilla es superposa a la 
imatge en un punt on existeix una estructura semblant a la que es vol localitzar 
però envoltada d’altres espots amb valors alts d’intensitat, el resultat és un 
nombre inferior si es compara amb el resultat obtingut al superposar la plantilla 
en el lloc adient, on l’estructura a analitzar està envoltada de Darck Corners amb 
un valor negatiu o molt baix d’intensitat. 
 

Les tècniques de convolució o correlació, retornen com a resultat una matriu de 
les mateixes dimensions que la imatge amb uns índex que corresponen al grau 
de coincidència del filtre amb la imatge. D’aquesta manera es pot localitzar 
visualment o numèricament una estructura en concret que es troba en una 
imatge, sempre i quan es sàpiga l’aspecte i la disposició que presenta. 

 

 

Figura 13. Exemple de convolució de la cantonada inferior dreta amb 
el filtre de la figura 12.  

 

Per acabar de localitzar el punt buscat a la imatge, només s’hauria de buscar dins la 
matriu l’índex màxim de coincidència i la posició (fila i columna) que té. Però en el 
cas que la tècnica s’apliqués a tota la imatge amb múltiples microarrays, s’hauria de 
crear un algorisme capaç de seleccionar tants màxims com microarrays s’han de 
localitzar, tot descartant aquells que tinguin posicions properes. 
 

  SEGMENTACIÓ 
 
Aquesta tècnica consisteix en extreure objectes d’una imatge i està explicada en 
un dels manuals que s’han utilitzat per aprendre a utilitzar el paquet “EBImage” 
de l’R. En resum es tracta de poder localitzar els espots que conformen un 
microarray i crear un algorisme que sigui capaç de detectar la composició 
propera d’objectes envoltats del fons de la imatge.  
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El procés comença aplicant un transformació de la imatge en blanc i negre o bé 
aplicant un thresholding quan els objectes a localitzar estan en posicions molt 
properes. Un thresholding és una operació no linial que converteix una imatge en 
escala de grisos en una imatge binaria on els dos nivells són assignats als píxels 
que es troben sobre o sota el valor threshold especificat. 
 
Un cop convertida la imatge, el procés segueix numerant cadascun dels objectes 
(espots) trobats a la imatge, i calcular els aspectes característics d’aquests, com 
les dimensions, els centres, etc. Per una part, un dels inconvenients que 
presenta aquest mètode és que fer un thresholding de la imatge no separa 
correctament tots els espots de la imatge sinó que hi ha posicions on aquests 
s’agrupen entre ells, encara que s’utilitzés un threshold molt baix. Per l’altra 
part, un cop localitzats els objectes s’han de descartar aquells que no presenten 
l’estructura desitjada i localitzar aquells que la presenten. Aquest procés és pot 
fer mitjançant un algorisme que ressalti aquells espots que estan envoltats d’una 
certa quantitat d’entorn o bé aplicant un filtre com en el cas de la convolució. 
 

Si més no aquesta tècnica indueix la creació d’un algorisme que pot esdevenir 
menys eficient que l’aplicació de les tècniques anteriorment esmentades, o a 
l’aplicació d’aquestes, fet que equipararia els processos. Per aquest motiu i per la 
no necessitat d’etiquetar cadascun dels objectes no es va implementar aquesta 
idea. 

 

4.2.3 Extracció de dades 

 

Aquesta part del procés fa referència a l’extracció de la intensitat de cada un dels 
espots del microarray que és l’aspecte clau de tot el software. Un cop s’ha 
localitzat la posició del microarray s’ha de localitzar cadascun dels espots que el 
conformen, concretament el seu centre que a partir del qual s’extrauran els 
valors fent la mitjana i la mitja dels punts que agrupats per un radi determinat.  
 
Per efectuar-ho es poden utilitzar diverses maneres entre les quals es destaquen 
la de col·locar cadascun dels espots o bé, la de superposició d’una plantilla amb 
les posicions centrals predeterminades de cada espot. 
 

El primer cas es pot fer de dues maneres, una d’elles és localitzar un dels 
extrems del microarray i a partir d’aquest espot situar, segons la distància que hi 
ha entre els espots, tota la resta. Com és sabut que la geometria que presenten 
és pràcticament hexagonal i que estan uns al costat dels altres, sense separació, 
es pot crear un algorisme que situï les posicions  centrals o extremes de cada un 
dels espots. 
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Figura 14. Relació entre espots. 

 

La distància es pot trobar fàcilment però no de manera exacta amb la localització 
dels centres de dos espots contigus. Aquesta no serà exacta perquè la distancia 
serà mesurada en píxels, sense cap decimal i això repercutiria amb un error molt 
gran a les ultimes posicions. Una altra manera de calcular la distància seria a 
partir dels resultats obtinguts pel programa de referència suposant que aquest 
siguin certs. Aquests resultats es mostren en mil·límetres i s’han de convertir a 
píxels. Aquesta tècnica de situar cadascun dels espot és complicada i poc precisa 
ja que no tots els espots estan col·locats a la mateixa distància, és a dir, que per 
algun tipus d’error, ja sigui de disseny o de fabricació no tots ells mantenen les 
mateixes posicions respecte els altres.  
 
 
El segon cas es basa en col·locar una plantilla que conté les posicions de cada 
espot d’un microarray. Per realitzar aquest mètode, és necessari disposar d’una 
plantilla que s’adapti completament a tots els microarrays, que tenen les 
mateixes dimension i són pràcticament iguals. Hi han diverses maneres de crear 
una plantilla com aquesta, però no totes serveixen perquè aquesta es pugi 
adaptar correctament. 
 
 
Una primera manera de fer-la és a partir de les distàncies extretes del resultats 
de referència tal i com es pot fer amb col·locació de cada espot explicat 
anteriorment. L’inconvenient que es presenta és exactament el mateix i es per 
això que aquesta via de treball ha estat descartada. Per altra banda, un dels 
resultats que mostra el programa de referència són les posicions de cada espot 
que conformen un microarray. A partir d’aquestes es pot crear una plantilla i 
superposar-la. Però tot i ser una bona opció, un cop feta la plantilla i 
superposada es poden observar certes imprecisions. 
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Figura 15. Exemple del desfase produït al aplicar una plantilla a partir 
de les distàcnies. 

Una segona manera de crear una plantilla pot ser a partir de localitzar i analitzar 
cada espot per separat, trobant el seu centre. Per dur a terme aquest procés es 
recomanable obtenir una imatge en blanc i negre de l’original per tenir una bona 
representació dels els espots, i a partir d’aquest punt localitzar el centre de 
cadascun d’ells. Aquest es un procés llarg i es precisa molt de temps, però un 
cop feta la plantilla i emmagatzemats els valors dels centres dels espots, aquesta 
només s’ha de llegir per poder-la superposar al damunt dels microarrays. Com 
totes les matrius presenten les mateixes dimensions, aquesta plantilla encaixarà 
perfectament amb cadascuna d’elles. 
 
 
Per tal de crear correctament aquesta plantilla s’ha de localitzar el centre i es pot 
fer mitjançant les eines típiques que ofereixen programes com  l’R i Matlab que 
un cop definit l’objecte i etiquetat et calculen la seva posició central, com també 
altres característiques, o bé es pot recórrer a fer un algorisme que ho calculi. El 
procés d’etiquetar, com s’ha comentat amb anterioritat precisa de massa temps, 
i és per això que la opció a contemplar és crear un algorisme que ho calculi. 

 

Aquest algorisme ha de ser capaç de:  

• Recórrer cada un dels punts del microarray i localitzar l’espot pertinent. 

• Fer una conversió de la imatge en blanc i negre per tal de distingir entre el 
fons i l’espot. 

• Extreure el centre de l’espot. Per realitzar l’extracció del centre, la manera 
més senzilla de procedir és fer un mitjana de les pocions horitzontals i 
verticals dels punts que integren un espot. 
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Figura 16. Exemple del posicionament de la plantilla extreta de 
l’algorisme. 

Un cop es tenen localitzats tots el centres de cadascun dels espots, simplement 
s’ha d’extreure el valor del centre. Per fer-ho es pot fer servir com a guia el 
resultat que dóna el programa que s’utilitza actualment, aquest mostra tan la 
mitja com la mitjana de cada espot i la seva localització. Per fer qualsevol 
d’aquests càlculs es precisa d’un entorn al centre de l’espot que no alteri el valor 
real d’aquest. És per aquest motiu que es necessari un mètode de comprovació 
dels resultats obtinguts. 

4.2.4 Validació de la tècnica 
Si el software s’ha executat correctament, implica que el mètode utilitzat per 
treure el valor actua exactament des del centre de cada espot i que el contorn 
que utilitza per extreure el valor és l’adient. També és cert que les dades que es 
tenen com a referència no tenen una fiabilitat del 100% però, com són les que 
ha proporcionat l’empresa i les que s’utilitzen per extreure els resultats dels 
anàlisis, s’han acceptat com a tal. 
 
En un primer lloc per comprovar que la posició de la plantilla sigui la correcte, en 
comptes d’analitzar espot per espot cada cop, la manera més eficient de fer-ho 
consisteix en mirar si els extrems contenen els punts ven centrats. Per fer-ho es 
pot optar per la superposició d’un microarray ideal, el qual estigui format per 
espots hexagonals, o bé per comprovar si els espots que delimiten el microarray 
contenen el centre marcat de la plantilla just al centre de l’espot.  
 

La primera opció implica doncs superposar espot per espot un hexàgon amb la 
intensitat extreta com a resultat, però es una tècnica poc eficient si es vol 
comprovar visualment el desplaçament ja que al estar les imatge superposades, 
un petit desviament quedaria dissimulat per l’entorn de l’espot. És per aquest 
motiu que s’han buscat alternatives. 
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Figura 17. Exemple del desviament quan es superposa una matriu 
ideal a la imatge. 

Una d’elles que segueix el mateix concepte és mostrar a l’usuari la superposició 
de la plantilla amb la imatge als extrems. Però com que la plantilla només conté 
els punts centrals, és un mètode poc visual per comprovar que aquests estan 
ven centrats. Una altra opció als punts centrals és la creació d’una nova plantilla 
que contingui creus amb la mateixa mida de l’espot i que el centre de les quals 
coincideix amb la posició central de cada punt, de manera que un cop 
superposada amb la imatge del microarray, es pot veure clarament la situació de 
la creu respecte l’espot. 
 

Aquesta darrera és una bona solució per comprovar que tot el procés ha estat 
correcte i és per aquest motiu que s’ha pensat en incorporar una opció al 
software que permeti mostrar la quadratura de la plantilla a l’hora d’extreure el 
valor. 

 

Figura 18. Superposició de la plantilla a la imatge. 

 
Pel que fa a la comprovació de l’extracció de les intensitats, una de les opcions 
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recau en  fer una representació amb les dades de referència i comprovar si 
questes segueixen una certa linealitat amb les dades extretes. Si no es donés el 
cas, podria ser per un desviament en la posició del espot o perquè el radi escollit 
per extreure la mitja i la mitjana no és el correcte.  
 

Aquesta representació però, només permet veure la dispersió que presenten les 
mesures de referència amb les diferents mesures segons el radi. Per tal de 
comprovar quina mesura de radi és l’adient, es pot utilitzar la comparació que 
fan aquest tipus de representacions i extreure l’error quadràtic que hi hagi en 
cada cas. 

 

Figura 19. Comparació de les dades obtingudes amb un radi de 2 
píxels i les de renfèrcia pel canal vermell. 

Per altra banda si el que es vol saber són les posicions on les mesures presenten 
un error més gran es pot fer mitjançant un càlcul de l’error quadràtic de cada 
posició. Però un dels inconvenients que presenta efectuar aquesta operació, és la 
necessitat de tenir les mesures amb les mateixes unitats. Aquest inconvenient es 
pot solucionar fent ús de la recta de regressió entre els resultats, és a dir, un cop 
definit el radi que presenta menys error, s’extreu la recta de regressió que 
permetrà relacionar els dos valors. 
 

Quan les dues mesures presentin els mateixos valors, es pot representar 
gràficament l’error quadràtic de les mesures a cada posició, obtenint una mapa 
de posicions on la posició amb error més elevat es representarà amb un valor 
numèric més gran i la posició amb l’error més baix amb un valor numèric més 
petit. 
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Figura 20. Logaritme de l’error quadratic obtigut al comparar ambdós 
resultats. 
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CAPÍTOL 5:  

ENGINYERIA DE 

DESENVOLUPAMENT 

5.1. Implementació en Matlab 
Quan l’empresa va plantejar quina era la seva necessitat, la primera opció que es 
va proposar va ser treballar amb Matlab. El problema que presenta aquesta 
proposta, al no ser de lliure distribució, és que s’han de pagar llicències de la 
mateixa manera que ho fan amb GenePix® i per això no resulta una bona 
alternativa. 
 

Tot i que el software final ha de ser implementat en R, s’ha optat per fer un 
prototipatge ràpid i diverses comprovacions dels algorismes amb Matlab. De 
manera que en primera instància i degut als problemes inicials que s’han tingut 
per carregar la imatge a l’R i la poca experiència amb el seu llenguatge, s’ha 
decidit començar a implementar el codi en llenguatge Matlab. Però l’objectiu no 
és desenvolupar una alternativa de codi, sinó utilitzar aquest llenguatge per 
provar aquells algorismes i estructures que posteriorment s’han d’implementar a 
l’R de la mateixa manera. La falta de temps però ha obligat a deixar aquesta 
alternativa un cop extretes les dades sense poder fer les correccions posteriors. 

 

Figura 21. Diagrama de l’execusió seguida amb Matlab. 
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El diagrama que s’ha seguit és una mica més senzill que el de la figura 4, en una 
primera etapa es carrega la imatge al programa, posteriorment es crea un 
algorisme per localitzar un dels extrems i a partir d’aquest es crea un altre per 
extreure les dades tot accedint als espots a partir les distàncies que els separen. 
Finalment es realitza una comparació amb les dades de referència. 

5.1.1. Lectura 
En aquest procés s’ha aconseguit que el programa carregui la imatge amb un 
període molt curt de temps, tot introduint les imatges per separat. Matlab 
permet llegir una imatge multi-tif pàgina per pàgina sense carregar-les a la 
memòria i amb un període molt curt de temps.  
 
Per tenir una noció dels valors que conté una imatge i de l’aspecte que presenta, 
el primer pas és fer un histograma d’aquesta i analitzar la dispersió de valors. 

 

Figura 22. Histograma del canal vermell (1ªPàgina del multi-tif). 

 

Donat que la imatge presenta una aglomeració de valors amb un nivell molt baix 
d’intensitat i un conjunt més petit amb valors molt alts, si es fa una visualització 
directament de la imatge, no es pot apreciar clarament el contingut d’aquesta, i 
és per això que per tenir una idea de l’aspecte és necessari fer una visualització 
només d’un rang de valors en concret, sense tenir en compte aquells que 
presenten una major intensitat. 
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Figura 23. Visualització d’un retall del canal vermell representat amb 
totes les intensitats. 

 

Figura 24. Visualització d’un retall del canal vermell representat en un 
rang de 0 a 4000. 

Un cop es té una primera idea de com és la imatge, es procedeix a analitzar-la 
mitjançant dos processos diferents. El primer es basa en tallar la imatge en 
tantes parts com microarrays presenta, però amb la particularitat que aquests 
retalls contenen exactament una d’aquestes, de manera que no és necessari 
localitzar les cantonades perquè la imatge estarà limitada per aquestes. És a 
partir d’una d’elles on es comença a aplicar l’algorisme d’extracció. 
 
Però donat que els microarrays no han d’estar sempre col·locats al mateix lloc 
(impedint així els retalls centrats en una posició fixa) s’opta per modificar el 
plantejament i fer tants talls com microarrays disposa la imatge, de manera que 
cadascun contingui la imatge d’un array i permeti la seva localització. 
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5.1.2. Localització 
Tot i que els primers passos es basen en imatges que contenen exactament un 
microarray, la localització ha estat un dels passos més complicats d’implementar. 
De les tècniques esmentades anteriorment, per realitzar la localització es fa 
servir una correlació perquè estalvia invertir el filtre creat. En primer lloc es crea 
una imatge en blanc i negre a partir d’un valor d’offset el qual distingeix els 
valors que són fons d’imatge i els que no ho són. Aquest valor s’extreu fent una 
mitja d’una secció de fons de la imatge, de manera que s’obté una idea 
aproximada del valor que presenten. Tot seguit es fa correlacionar un filtre  amb 
la instrucció “corr” que conté l’estructura d’aquella cantonada que es vol 
destacar. Un cop obtinguda la matriu resultant, es busca l’índex de coincidència 
màxim que en cada cas serà el punt central de l’espot situat a la cantonada. 
 
S’han creat 4 tipus de filtres diferents corresponents a cada cantonada i s’ha 
localitzat mitjançant una correlació cadascun d’ells. Les proves realitzades s’han 
fet tant amb imatges retallades com amb imatges senceres corresponents a 
cadascun dels canals.  
 
Encara que només sigui necessari pel programa final la localització d’una de les 
cantonades, s’han realitzat totes les proves adients amb Matlab per facilitar la 
implementació a l’R. No s’ha contemplat però, la possibilitat de localitzar les 
quatre cantonades alhora a causa de la despesa de temps que suposa efectuar 4 
correlacions. 
 

El filtre definitiu utilitzat per la localització és el de la cantonada superior 
esquerra perquè és el més senzill pel que fa l’estructura i comporta una menor 
matriu per a definir-lo. Quant menor sigui la matriu a correlacionar, menor serà 
el temps necessari per executar el procés. És per aquest motiu que s’ha 
seleccionat la cantonada més simple en comptes de la més inusual com pot ser 
la inferior dreta. 

 

Figura 25. Imatge de la plantilla amb l’estructura superior esquerra 
utlitzada per la localització. 
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5.1.3. Extracció de dades 

 

En un primer moment, i a partir de les imatges que contenen exactament un 
microarray, s’ha creat un algorisme que recorre des de la cantonada superior 
esquerra del microarray fins a la inferior dreta i extreu els valors de cada espot. Cada 
microarray està composat per una graella amb 192 files i 328 columnes d’espots que 
s’alternen en posicions. 

 

Figura 26a. Retall de la 
cantonada superior 

esquerra d’una 
microarray. 

 

Figura 26b. Aspecte 
aproximat de la 

cantonada superior 
esquerra d’una 

microarray. 

Per tal d’accedir als diferents espots, l’algorisme utilitza uns patrons de distància 
que els separen. Aquests patrons s’han obtingut a partir dels resultats que s’han 
pres com a referència, on entre altres mesures s’indica el valor de la intensitat 
que presenta cada espot, i la posició que li correspon. Aquests patrons estan 
expressats en mil·límetres i per tant requereixen de la seva conversió a píxels 
per poder-ho implementar.  
 
 
A partir de la resolució de cada píxel, que s’obté de la informació de la imatge 
amb la instrucció “info”, es pot obtenir l’equivalent en mil·límetres i per tant, el 
valor desitjat. De manera que, des de l’espot de la cantonada superior esquerra 
de la imatge es recorre espot per espot seguint les columnes fins l’últim espot 
situat a la cantonada inferior dreta. 
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Figura 27. Patrons de mesura a partir de la col·locació dels espots. 

Però com les imatges finalment no contenen exactament un microarray ja que la 
posició d’aquest pot variar, és a partir de la posició localitzada que es comença a 
accedir a cadascun dels espots.  
Com des del principi s’ha utilitzat l’algorisme que recorre la imatge d’esquerra a 
dreta a partir de la cantonada superior, serà aquesta estructura la que s’utilitzarà 
com a filtre per la localització. 
 

L’extracció del valor requereix saber la situació de cada espot, la localització del 
seu centre i les dimensions de radi que extreguin la millor mesura. Per fer aquest 
procés, s’analitzen porcions quadrades del microarray que contenen un espot, i 
fent una aproximació amb més o menys radi a la forma original de l’espot, 
s’aplica una màscara a la porció per tal de que es quedi només amb els valors 
desitjats. Un cop es tenen els valors que es necessiten simplement s’extreu la 
mesura requerida. 

 

Figura 28. Procés d’aplicació de la màscara. 
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5.1.4. Comparació de resultats 
Un cop s’han extret els valors, és necessària la comparació per veure que tot 
funciona correctament i procedir a la implementació en R. L’empresa ha 
proporcionat els resultats que extreu del programa que utilitzen actualment, que 
són les dades que s’han pres com a referència. Aquestes vénen separades en dos 
arxius, un en format .txt i un altre en format .xml. Del primer s’optenen els 
valors mitjos i mitjans corresponents a cada un dels espots d’un dels microarrays 
així com la seva col·locació a la graella. De l’altre s’extreu la posició a la graella 
de cada espot, així com la seva distància en mil·límetres prenent sempre com a 
punt de referència la cantonada superior esquerra. 
 
Per extreure aquestes dades s’ha creat un algorisme en Matlab capaç de separar 
els texts dels arxius en vectors formats per paraules i després localitzar aquelles 
que resulten d’interès. Un cop localitzat el caràcter situat davant la dada que es 
vol adquirir, només s’ha de recorre tantes posicions com separacions hi ha entre 
l’última lletra de la paraula i el primer número a seleccionar. Després 
s’organitzen les dades en funció de la seva posició a la graella. La figura 30 
mostra el procés seguit per l’algorisme. 

 

Figura 29. Exemple d’aclaració de l’extracció dels valors de referència 
dels archius .txt i .xml. 

 

A banda de l’extracció de les dades, es crea un algorisme invers a l’extracció, de 
manera que a a partir de les posicions i dels valors extrets, superposi a la imatge 
original un microarray ideal amb el valor extret. Aquest és un primer mètode de 
comprovació que mostra si s’ha produït alguna desviació en el procés. La figura 
30 mostra un exemple del resultat d’aquest algorisme, on s’observa que existeix 
una petita desviació a l’extrem inferior dret, que indica un desfasament en la 
posició dels espots. 
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Figura 30. Comprovació de la centralització amb el mètode de la 
superposició d’hexàgons. 

Però com que no resulta un mètode gaire visual per veure el desfasament, es 
crea una alternativa que en comptes de superposar un microarray ideal, 
superposa a la imatge un microarray constituït de creus. Així s’observa clarament 
quina posició respecte els espots tenen cadascuna d’elles. 
 

 

Figura 31. Comprovació de la centralització amb el mètode de 
superposició de la plantilla de creus. 

Un cop extretes i organitzades les dades, per tal de comprovar que aquestes 
siguin correctes es representa en un gràfic la comparació dels valors extrets per 
l’algorisme i els de referència.  
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Figura 32. Comparació de resultats mitjans d’ambdós canals. 

 

 

Figura 33. Comparació de resultats mitjos d’ambdós canals. 

Per tant s’ha aconseguit que les dades extretes encara que no siguin del tot 
correctes, segueixen una relació lineal amb les dades de referència. A més que 
existeix una desviació pel que fa a la posició de les creus, que indica que les 
mesures extretes, no s’extreuen a partir del centre de l’espot.  
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És en aquest punt quan es decideix començar amb la implementació del codi en 
R i abandonar la programació en Matlab, ja que els algorismes tot i no estar 
perfeccionats, funcionen. 

5.2. Implementació en R 
R és doncs el llenguatge que s’ajusta millor a les especificacions i requeriments 
dels biòlegs que faran servir el sistema. Fent ús dels diferents paquets que 
ofereix el centre de repositoris d’R (CRAN) i els que ofereix Bioconductor, s’ha 
desenvolupat un software que permet analitzar una imatge amb 8 microarrays i 
extreure’n els valors d’intensitats.  
 

El desenvolupament d’aquest software es basa en un conjunt d’algorismes que 
segueixen el següent ordre d’execució. 

 

Figura 34. Diagrama de l’execusió seguida amb Matlab. 

El procés que es demana té com a punt de partida la imatge proporcionada per 
un escàner utilitzat per l’anàlisis de microarrays, en concret el High-Resolution C 
scanner de la marca Agilent Tecnologies (www.home.agilent.com). Aquest 
proporciona unes imatges de les quals se’n destaquen les següents 
característiques: 

• Les imatges presenten una mida entre 600 i 700 Mb i són en Grayscale. 

• Les dues primeres pàgines tenen una resolució aproximada de 146 MP i les 
dues darreres de 16 MP. 

• La primera i tercera pàgina corresponen al canal vermell. 

• La segona i la darrera pàgina corresponen al canal verd. 

 
Aquestes imatges contenen 8 microarrays col·locats segons el que s’indica a la 
figura 6. Cada un dels microarrays conté 192 files d’espots per 328 columnes. La 
seva disposició és alternada i presenta l’aspecte que es a la figura 7. 
 

Tot seguit es pretén exposar les diferents tècniques escollides per a la creació de 
cada algorisme del software amb la finalitat de que aquest sigui intel·ligible i 
reproduïble per a qualsevol persona. 
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5.2.1. Normalització 
El primer que ha de ser capaç de realitzar el software és doncs adquirir la 
imatge. Per tal de fer-ho es fa ús de les llibreries d’ImageMagick que permeten la 
fàcil edició d’imatges.  Cal remarcar que les seves instruccions però, no formen 
part de l’R sinó del sistema. És per això que un cop instal·lat l’ImageMagick 
s’invoca amb la instrucció “system” permetent així utilitzar les instruccions 
referents al sistema des de l’R.  
 
Per tenir un primer contacte amb la imatge, és necessari realitzar un histograma 
per veure la dispersió que presenten els valors i tenir una idea de com és la 
imatge. Com es pot observar a la figura 22 hi ha un conjunt de valors molt 
propers a zero i un petit grup amb uns valors més alts que destaquen. 
 
 
 
Després de realitzar les proves amb Matlab, es decideix que directament el millor 
mètode per analitzar les imatges és a partir de retalls, ja que no només facilitarà 
la lectura de les imatges sinó que també reduirà el temps de localització.  
Així doncs, en un primer pas, utilitzant l’ImageMagick, es separen les pàgines de 
la imatge multi-tif i es generen dos arxius d’extensió .tif amb les dues primeres.  
Aquestes corresponen a l’escanejat del canal vermell i verd respectivament i 
presenten la millor resolució disponible. Mitjançant la instrucció “convert” 
(prèviament precedida de la funció system) és possible seleccionar les pàgines 
que es desitgen i crear noves imatges amb aquestes. 

 

Figura 35. Exemple aclaratori d’instrucció. 

A continuació, cadascuna d’aquestes imatges és separada en 8 parts més petites. 
De la mateixa manera, s’utilitza la funció “convert”, seguida de la funció “size” i 
“crop” per especificar les característiques dels retalls a realitzar. A la funció “size” 
s’ha d’indicar les mesures de la imatge original i a la funció “crop” els paràmetres 
següents: les mesures que ha de tenir la nova imatge, les posicions a partir de la 
quals vols començar a retallar, el nom de la imatge que vols retallar i finalment 
el nom de la nova imatge que s’ha de crear.   

 

Figura 36. Exemple aclaratori d’instrucció. 

 

De manera que amb cada retall es genera una nova imatge d’extensió .tif que 
conté cadascuna dels 8 microarrays. Aquesta divisió es fa a partir de la mida de 
la imatge. Concretament les imatges corresponents a cada canal presenten unes 
dimensions de 7200x20333 píxels. Un cop és coneguda la disposició dels 
microarrays, tal i com mostra la figura 6, es fa una divisió horitzontal i 4 
verticals.  
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Aquestes 16 imatges que resulten de la separació dels dos canals són llegides 
per l’R mitjançant el paquet EBImage i la instrucció “readImage”. Els diferents 
algorismes que analitzaran la imatge treballen amb matrius, i és per aquest 
motiu que s’ha buscat aquella instrucció que permetés la transformació d’una 
imatge en un matriu. Aquesta instrucció proporciona la manera més eficient de 
convertir una imatge d’extensió .tif en una matriu d’intensitats. El resultat que es 
retorna és un objecte d’imatge que conté una matriu amb les mateixes 
dimensions i amb valors d’intensitat corresponents a cada pixel.  
 
 
 

Al tenir una definició de 16 bits, l’objecte d’imatge retornat pot presentar 65536 
valors diferents d’intensitat. La instrucció “readImage” retorna un objecte 
d’imatge en escala de grisos amb uns valors que presenten un límit superior i 
inferior de 1 i 0 respectivament. 

 

Figura 37. Histograma de l’array 1_1. 

 

5.2.2. Localització 
Donat que només es coneix que cada retall conté un microarray, per realitzar el 
procés d’extracció es precisa de la seva localització dins de la imatge. Seguint 
doncs les proves fetes amb Matlab, directament s’opta per aplicar un filtre amb 
una estructura com la que es mostra a la figura 25. 
 
 
Prèviament a la convolució es necessari crear una imatge en blanc i negre que 
faciliti l’aplicació del filtre, és per això que prenent el valor d’offset obtingut amb 
Matlab es crea aquesta imatge, permetent així la fàcil localització de la 
cantonada superior esquerra. Però la tècnica que s’utilitza en aquest cas no és 
una correlació, sinó una convolució. Al mateix paquet EBImage es pot trobar una 
funció que pot fer convolucions en 2 dimensions. La instrucció s’anomena “filer2” 
i necessita la introducció d’una matriu (provinent de la imatge) i d’un filtre. 
Aquesta instrucció té una particularitat important, i és que el filtre ha de ser una 
matriu amb un nombre de files i columnes senars.  
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Això es deu a la necessitat de tenir un únic centre el qual correspondrà al píxel a 
analitzar. Cal recordar però, que al fer una convolució serà necessari invertir el 
filtre ja que la convolució tal i com mostra la figura 10 inverteix el filtre al 
executar-se. 
 

Una vegada feta la convolució de la imatge amb la màscara el que resulta és una 
matriu amb les mateixes dimensions que conté els índex de coincidència, 
presentant un valor molt alt allà on l’índex és màxim. La figura 40 en mostra el 
resultat obtingut. 

 

Figura 38. Resultat de la convolució per la cantonada superior 
esquerra. 

En aquest procés és clau utilitzar un bon filtre que segueixi la campana de 
Gauss, de manera que per una banda penalitzi qualsevol espot que no estigui a 
la posició requerida i afavoreixi la posició de l’espot necessitat. Com es pot 
observar a la figura 38, és important que el filtre tingui el centre exactament al 
punt que es desitja localitzar. 
 
Per a la realització del procés de localització, s’ha implementat una funció que 
s’encarrega  de localitzar la cantonada superior esquerra un cop s’introdueix la 
imatge, i retorna la localització (fila i columna) de l’espot superior esquerra. 
Aquesta funció s’ha anomenat “locate”. 

5.2.3. Extracció de dades 
Aquest és el procés més important pel bon funcionament de tot el software. Un 
cop es té localitzada la posició del microarray a partir de la cantonada superior 
esquerra, es prossegueix amb l’extracció del valor de cadascun dels espots. 
 
A causa dels resultats poc precisos obtinguts amb l’experiència de Matlab, s’ha 
dut a terme una tècnica completament diferent per tal d’extreure els valors i que 
ha implicat una millora en el resultat. Aquesta consisteix en superposar una 
plantilla que conté la col·locació de cada un dels centres dels espots.  
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Un cop centrada aquesta plantilla es selecciona un radi d’obertura per tal 
d’extreure la mitja o la mitjana. La creació d’aquesta plantilla s’ha dut a terme 
mitjançant la localització de cadascun dels centres dels espots analitzant-los per 
separat.  
 
El primer pas per la creació de la plantilla consisteix en obtenir una imatge en 
blanc i negre de la mateixa manera que s’ha aconseguit anteriorment. Un cop 
obtinguda i amb l’ajuda de les distàncies utilitzades a Matlab, es genera un 
algoritme que recorre d’una manera aproximada tots els centres, focalitzant-se 
en un entorn prou gran com per contenir l’espot a analitzar. A continuació 
s’efectua un càlcul basat en promitjar les posicions que composen l’espot i se 
n’extreu la central. 

 

Figura 39. Explicació del procés d’extracció de la posició central. 

Però degut a la existència de punts en blanc en els quals no hi ha hagut 
hibridació, i que per tant no hi ha reacció al làser, existeixen buits que fan que 
no es pugui localitzar bé el centre de l’espot que hi pertocaria. Per solucionar 
aquest problema s’ha fet ús de la tècnica de Matlab, que tot i no tenir una gran 
perfecció permet obtenir un punt aproximat al centre. Un cop es localitzen tots 
els punts centrals, es creen a partir d’aquests dues noves imatges, una que 
conté els punts centrals definits amb un únic píxel i una altra que defineix 
aquests punts centrals en forma de creu.  
 
Tanmateix el procés de creació de la plantilla és un procés lent que requereix 
d’unes 10 hores aproximadament, fet que resulti impossible crear una plantilla 
cada cop que es realitza el procés d’extracció. És per això que es generen dos 
fitxers de dades d’extensió .csv que contenen els valors en forma de matriu 
d’aquestes plantilles. Quan es requereixi la seva utilització, la instrucció “scan” 
efectua una lectura ràpida que permet la generació de la plantilla estalviant-se 
així tot el temps de generació. 
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     Figura 40a. Retall de la plantilla de 
punts. 

Figura 40b. Retall de la plantilla de 
creus. 

 
 
Un cop que es llegeix la plantilla formada de punts centrals, es busca en ella 
tots aquells valors que siguin diferents de 0 i així obtenir una matriu amb les 
posicions de fila i columna de cada un dels centres marcats a la plantilla. 
S’utilitza la instrucció “which” d’R que indica quins punts són com els que es 
desitja i quina és la seva situació.  
 
Un cop obtinguda la posició de cada centre i coneixent la posició real de la 
cantonada superior esquerra, s’adapten el punts a la matriu que representa la 
imatge. Per exemple, si el punt que es localitza a la imatge és el [373,568] i el 
punt que correspon a aquest valor a la plantilla esta situat a la posició [3,3], 
s’obté la conclusió de que si es parteix com a referència dels centres de la 
plantilla, el centre que correspon a la imatge tindrà un increment de 
[370,565]. 
 
Per obtenir el valor de cada espot és necessari conèixer la seva posició central, 
però també s’ha de tenir en compte que aquest no és un valor representatiu 
del valor real de l’espot sinó que al tenir un aspecte hexagonal, és necessari 
efectuar una mesura amb una radi suficientment gran com perquè englobi 
l’espot. És per aquest motiu que la funció que realitza l’extracció permet 
introduir el radi de lectura, que permetrà el càlcul de la mitja o la mitjana de 
cada espot.  
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Figura 41. Radis d’obertura. 

Per tant la funció creada que realitza l’extracció de les dades, anomenada 
“extract”, a banda de conèixer la imatge a analitzar i els punts que permeten 
localitzar el microarray, contempla la opció de la introducció del radi d’obertura 
de la lectura. A més com que es necessita un valor representatiu ja sigui la 
mitja o la mitjana, es crea la possibilitat d’escollir quina de les dues opcions es 
requereix. El valor que retorna és una matriu de 192 files i 328 columnes amb 
el valor corresponent a cada espot. 

5.2.4. Validació de la tècnica 
Com l’extracció de resultats recau en la bona col·locació de la plantilla, és 
importat saber si aquesta ha quedat ben situada. Per aquest motiu el software 
és capaç de mostrar la superposició d’aquesta amb la imatge per tal que 
l’usuari pugui corroborar la bona centralització. 

Donada l’experiència amb les proves fetes amb Matlab, el procés es basa en la 
superposició d’una plantilla amb creus sobre la imatge en blanc i negre que 
conté el microarray.  

Aquesta plantilla s’origina a partir de l’anterior, de manera que amb la plantilla 
de punts centrals dels espots es fa convolucionar un filtre com el de la figura 
42, obtenint una nova matriu composada de creus. 

 

Figura 42. Filtre amb forma de creu. 
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Però donat que fer una convolució cada vegada que es precisi la plantilla 
retardaria el procés, s’opta per generar un arxiu d’extensió .csv que conté la 
plantilla en forma de matriu. Un cop sigui necessària, només s’ha d’emprar la 
instrucció “scan” per obtenir la plantilla. 
 

Per realitzar aquest procés de forma automàtica, es genera una funció 
anomenada “Cross” que a partir de la imatge i la localització de l’extrem 
superior esquerra, es capaç de mostrar la superposició de la plantilla sobre 
aquesta. La figura 43 en mostra un exemple d’un dels resultats d’aquesta 
funció. 

 

Figura 43. Resultat de la funció Cross aplicada a l’array 2_4. 

 

5.3. Resultats 
Els resultats principal del software es extreure un valor representatiu de tot 
espot contingut als microarrays, per cada canal. A banda de l’estudi realitzat per 
escollir el valor més representatiu s’ha decidit implementar algun dels resultats 
que proporciona GenePix i que complementen la informació permetent la 
detecció de probes errònies. Aquest són un seguit de gràfiques que ajuden a 
donar validesa a l’estudi, ja que s’analitza la dispersió i la posició dels espots que 
no s’ajusten tant a la mitjana. A continuació es mostra un exemple del procés 
que es segueix, tant per l’ajust del programa com per la validació de l’estudi, a 
partir de l’array 2_4 de la qual es disposen les dades de referència.   
 
En primer lloc s’ha de comprovar que les dades s’han extret del centre, i per això 
es fa ús de la funció creada “Cross” que com ja s’ha comentat mostra el 
posicionament de la plantilla. 
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Figura 44a. 
Comprovació de l’array 
2_4 pel canal vermell. 

 

Figura 44b 
Comprovació de l’array 

2_4 pel canal verd. 

 
 
Tot seguit es fa una comparació dels resultats extrets per a diferents radis i les 
dades de referència. Aquest procés però, només és útil per calibrar el procés i 
només és possible si es disposa d’unes dades de referència. En aquest cas s’ha 
comparat l’error estàndard que s’obté de fer la regressió lininal per cadascun del 
casos. 
 

 

Figura 45a. Error 
estàndard de la mitja per 
a diferents radis al canal 

vermell. 

 

Figura 45b. Error 
estàndard de la mediana 
per a diferents radis al 

canal vermell. 
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Figura 45c. Error estàndard de 
la mitja per a diferents radis al 

canal verd. 

 

Figura 45d. Error estàndard 
de la mediana per a diferents 

radis al canal verd. 

Com es pot veure a la figura anterior, hi ha una variació de radis òptims per 
cadascun dels casos. Un cop valorades les possibilitats, la mediana ha estat la 
que ha donat uns resultats més similars als buscats, a més és una mesura més 
robusta pels valors extrems i és per això que s’ha optat per aquesta mesura.  
 
Un cop es s’obté el radi adient, s’introdueix el paràmetre a la funció “extract” per 
tal de garantir que els resultats que retorni siguin correctes. Seguidament es 
realitza una comparació entre els valors d’aquest radi i els de referència per tal 
d’extreure una recta de regressió que permeti equiparar els resultats en quan a 
valor numèric. Cal recordar que la funció utilitzada per llegir la imatge 
(“readImage”) retorna uns valors entre 0 i 1, a diferència dels resultats de 
referència provinents de GenePix. 

 

Figura 46. Comparació dels resultats de referència amb els extrets a 
partir de la mitjana al canal vermell. 
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Figura 47. Comparació dels resultats de referència amb els extrets a 
partir de la mitjana al canal verd. 

 
A partir de la obtenció dels valors de les diferents rectes de regressió, s’ajusta el 
software per tal de que retorni els valors amb les mateixes unitats que ho fa 
GenePix.  
 
 
Les rectes per a cada cas són:  

Vermell: y = 65543.226521418517223·x + 45.488577980681264   (1) 

Verd:  y = 65289.7445833518431755·x − 2.3047207165520769   (2) 

 
Un cop fet el calibratge de les funcions creades, s’ha dotat al software d’un 
conjunt de característiques que ajuden a tenir una idea de com és la dispersió 
dels valors i la localització aproximada d’aquests. Un primer pas és realitzar un 
histograma dels resultats, concretament del logaritme d’aquest per apreciar 
millor la dispersió dels valors. 
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Figura 48a. Histograma del 
logaritme del resultat del 

canal vermell. 

 

Figura 48b. Histograma del 
logaritme del resultat del canal 

vermell. 

També es pot comprovar la disperció amb els següents diagrames: 

 

Figura 49. Dispersió logarítmica del canal vermell de la mitjana amb 
radi 3. 

 

Figura 50. Dispersió logarítmica del canal verd de la mitjana amb radi 
2. 
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Un cop coneguda la dispersió, es calcula la desviació estàndard per destacar 
aquells valors que superen un cert llindar. Es crea un valor llindar extrem de: 
 
 

mean ± 3.5·σ        (3) 

Aquest rang permet destacar la posició de tots aquells valors que es destaquen 
de la mitja, i permet saber si l’estudi es representatiu o no. És a dir, si per 
exemple hi ha un conjunt de valors que es situa de manera molt propera en una 
localització en concret de la mostra, indicarà que aquesta no és valida ja que per 
algun motiu la reacció d’un tipus en concret de fluoròfor s’ha donat més en 
aquella posició del microarray i per tant no ha intervingut l’atzar. 

 

Figura 51a. Posició dels 
valors inferiors al llindar 

pel canal vermell. 

 

Figura 51b. Posició dels 
valors superiors al llindar 

pel canal vermell. 
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Figura 51c. Posició dels 
valors inferiors al llindar pel 

canal verd. 

 

Figura 51d. Posició dels 
valors superiors al llindar 

pel canal verd. 

 

 

Figura 52. Superposició dels valors superiors al llindar per ambdós 
canals. 
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Figura 53. Superposició dels valors inferiors al llindar per ambdós 
canals. 

D’aquesta manera doncs, a banda de donar un valor representatiu de la 
intensitat que presenta cada espot, es permet la possibilitat de comprovar que el 
posicionament ha estat correcte i que les intensitat presenten una dispersió 
uniforme, reforçant així l’anàlisis de l’usuari. 

Pel que fa al temps de càlcul que requereix aquest software, s’han analitzat el 
temps requerit per analitzar cadascuna de les arrays, així com també el procés 
complet. A continuació es mostra una taula amb els valors extrets i el temps mig 
que en resulta: 

 

Taula 1. Temps d’anàlisis de cada microarray pel canal vermell. 

 Procés    Temps 

Array_1_1 Lectura 
Localització 
Extracció 

2 s 
26 s 
19 s 

TOTAL  47 s 

Array_1_2 Lectura 
Localització 
Extracció 

2 s 
46 s 
14 s 

TOTAL  1min 02 s 

Array_1_3 Lectura 
Localització 
Extracció 

2 s 
39 s 
15 s 

TOTAL  56 s 



 Sistema automàtic pel processat i anàlisi d’imatges de microarrays d’ADN 

 - 77 - 

Array_1_4 Lectura 
Localització 
Extracció 

2 s 
33 s 
36 s 

TOTAL  1min 11 s 

Array_2_1 Lectura 
Localització 
Extracció 

2 s 
59 s 
43 s 

TOTAL  1min 44 s 

Array_2_2 Lectura 
Localització 
Extracció 

2 s 
56 s 
23 s 

TOTAL  1min 21 s 

Array_2_3 Lectura 
Localització 
Extracció 

2 s 
31 s 
20 s 

TOTAL  53 s 

Array_2_4 Lectura 
Localització 
Extracció 

2 s 
33 s 
43 s 

TOTAL  48 s 

 

Taula 2. Temps d’anàlisis de cada microarray pel canal verd. 

 Procés   Temps 

Array_1_1 Lectura 
Localització 
Extracció 

2 s 
25 s 
53 s 

TOTAL  1min 20 s 

Array_1_2 Lectura 
Localització 
Extracció 

5 s 
58 s 
50 s 

TOTAL  1min 53 s 

Array_1_3 Lectura 
Localització 
Extracció 

6 s 
28 s 
40 s 

TOTAL  1min 14 s 

Array_1_4 Lectura 
Localització 
Extracció 

6 s 
48 s 
21 s 

TOTAL  1min 15 s 
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Array_2_1 Lectura 
Localització 
Extracció 

4 s 
29 s 
21 s 

TOTAL  54 s 

Array_2_2 Lectura 
Localització 
Extracció 

8 s 
52 s 
28 s 

TOTAL  1min 28 s 

Array_2_3 Lectura 
Localització 
Extracció 

4 s 
44 s 
31 s 

TOTAL  1min 19 s 

Array_2_4 Lectura 
Localització 
Extracció 

6 s 
30 s 
49 s 

TOTAL  1min 25 s 

 

 

Taula 2. Temps de realització del procediment complet. 

        Temps 

Proba 1  14min 49s 

Porba 2  15min 02s 

Proba 3  16min 43s 

Proba 4  20min 22s 

Temps mig  16min 44s 
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CAPÍTOL 6:  

CONCLUSIÓ I LINIES 

FUTURES 
 

 

 

6.1. Conclusió 
El present treball presenta un mètode simple però robust centrat en l’extracció a 
partir de plantilles. És possible que un mètode per convolució podria millorar el 
resultat aconseguit però empitjoraria el temps d’execució a causa de que el 
temps aproximat d’extracció d’una sola array és aproximadament de 10 hores, i 
això el converteix en inviable. 
 
La imatge proporcionada per qGenomics té un format de 8 arrays i és amb el que 
s’ha treballat per crear l’algorisme base, que ha estat l’objectiu d’aquest treball. 
El software és el procés previ a l’anàlisi de dades que permetrà valorar la 
probabilitat de patir la malaltia estudiada. 
 
Durant el treball desenvolupat s’han tingut molts problemes amb la lectura de la 
imatge. Moltes de les alternatives contemplades implicaven la conversió en un 
altre format i la conseqüent pèrdua de la resolució. La solució escollida però, és 
la única alternativa que ha proporcionat rapidesa a causa de la lectura a trossos 
de la imatge. De manera que el retall de la imatge ha permès un temps de 
lectura molt inferior al que s’aconsegueix llegint la imatge completament, agilitza 
així el procés d’adquisició de la imatge. 
 
Degut a les diferents posicions de l’array als retalls creats, s’ha aconseguit una 
bona localització a partir de la conversió en blanc i negre de la imatge i una 
adequada definició de la plantilla que s’adapta perfectament a l’estructura que 
presenten els espots a localitzar. 
 
Tot i que les primeres dades extretes no eren del tot correctes, el canvi de 
mètode basat en la utilització de plantilles, ha permès localitzar els punts 
d’extracció de forma immediata agilitzant el procés i millorant la mostra 
representativa de cada espot. 
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Per tal de reforçar el software i tenir una idea de les dades que s’extreuen del 
programa de referència GenePix, s’ha aconseguit donar una localització dels 
punts d’extracció així com també una idea de la localització dels espots que 
permet valorar en primera instància l’estudi realitzat. 
 

Considerant l’anàlisis de 4 casos es pot dir que el temps mig és 
d’aproximadament 17 minuts, què és equiparable al del Genepix ja que per 
aquest tipus concret de mostres requereix entre 15-20 minuts d’anàlisis. Es pot 
dir aleshores que s’ha aconseguit un programa comparable a GenePix pel que fa 
a resultats i temps de processat. 

6.2. Linies futures 
 

Per equiparar-lo a GenePix no només amb temps sinó en funcionalitats, resultarà 
necessari ampliar-lo perquè permeti la lectura d’arrays diferents. És per això que 
una millora posterior, que es pretén implementar a partir dels algorismes base 
aconseguits, és l’ampliació del programa perquè sigui capaç d’analitzar diferents 
disposicions d’arrays. El fet de no centralitzar el software en un tipus concret 
d’imatges permetrà una adaptació més senzilla. 
 
Tot i treballar amb una imatge amb 8 arrays, el disseny base dels algorismes 
permet ampliar el software per l’anàlisi d’imatges amb 4, 2 i 1 microarrays. Un 
cop creades les plantilles per aquests casos, només s’haurà de modificar el 
programa perquè sigui capaç de reconèixer a partir del codi de barres la imatge 
analitzada i extreure els valors aplicant la plantilla corresponent. 
 
En general els resultats obtinguts són equiparables als que s’obtenen mitjançant 
el programa GenePix. No obstant és evident que per l’experiència en 
programació que es té, hi han aspectes algorísmics que es podrien millorar per 
un expert en programació en R, però les instruccions que es realitzen són les 
necessàries perquè el programa realitzi les funcions desitjades, de manera que 
no hi ha cap instrucció que no sigui útil, així que és difícil pensar que el temps 
d’anàlisis pugui ser reduït en excés. 
 
A més de l’adaptació del software i una posterior revisió del codi, es pretén fer 
un publicació al repositori de fitxers de l’R com a package, ja que no s’ha trobat 
cap alternativa que realitzi aquesta funció. El que es pretén aconseguir és que 
aquesta aplicació estigui a la disposició de la gent que ho necessita de la mateixa 
manera que s’han utilitzat els diversos paquets que ofereix R per a la realització 
del present treball. 
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CAPÍTOL 1: 

PRESSUPOST 

Aquesta memòria pretén donar una idea de la viabilitat del projecte en l’aspecte 
econòmic. Per realitzar aquest estudi s’analitza els costos de disseny del software 
i el de l’equipament idoni per executar-lo.  

 

1.1. Cost del material 
En el cost del material s’inclouen les eines necessàries pel desenvolupament del 
software:  

 

Taula 1. Cost del material necessari. 

 Unitats Preu Unitari Total 

Ordinador 1 3.900 € 3.900 € 

Llicència Matlab 
Llicència R 

1 
1 

6.000 € 
0 € 

6.000 € 
  0 € 

TOTAL 
18% IVA 

   9.200 € 
 

Import Total   10.856 € 

 

 

 

 

 

 



Nom de l’autor  

 - 4 - 

 

1.2. Cost de la mà d’obra 
És la dada fonamental del pressupost ja que tot el treball ha estat de 
desenvolupament de software. Tot i així és un preu difícil de calcular i depen del 
nivell d’experiència del desenvolupador. Com que en aquest cas el projecte s’ha 
efectuat per un estudiant el preu per hora treballada escollit s’ha aproximat al 
d’un enginyer novell.  

 

Taula 2. Cost del disseny. 

 Hores Preu/Hora Total 

Recerca d’informació 90 10 € 900 € 

Disseny Software 450 20 € 8.000 € 

Confecció de la 
documentació 

90  10 € 900 € 

TOTAL 
18% IVA 

630 h  9.800 € 
 

Import total   11.564 € 

 

1.3. Cost total 
Finalment, el preu que resulta de tot el projecte és de: 

Taula 3. Cost total. 

  Total 

Cost dels material  10.856 € 

Cost de la mà d’obra  11.564 € 

 
Import total 

  
22.420 € 

 

 


