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La proteïna RTFQ i el transport de membrana.  
Informació addicional pel professorat. 

 
 
 
L’objectiu de l’activitat és que l’alumne conegui l’origen del moc dens  dels 
malalts de Fibrosi quística, a nivell cel�lular i molecular.  En l’activitat s’hi 
representa el model de funcionament de la proteïna RTFQ en l’epiteli 
bronquial, mostrant el funcionament en persones sanes i en persones que 
tenen Fibrosi quística. Al final una animació permet d’observar la dinàmica de 
les diferents proteïnes de membrana que  intervenen en la regulació d’ions 
Na+ i Cl-, i responsables alhora de la regulació de la quantitat d’aigua del 
moc.  
 
Respostes a les preguntes: 
 

� La funció dels capil�lars és aportar aigua i sals cap els espais 
intersticials.  

 
� El procés general que es representa en la imatge és l’interior del 

bronqui, el seu epiteli amb les cèl�lules característiques, i els ions que 
es troben en el medi intern i extern de les cèl�lules. 

 
� Quan la cèl�lula s’activa els ions clor són bombejats des de l’espai 

extracel�lular a través la cara del capil�lar cap a l’interior de la 
cèl�lula. 

 
� Es produeix un flux d’ions Cl- que surten a través de la cara bronquial 

cap a l’espai exterior per la proteïna RTFQ.  
 

� Els ions Na+ són atrets cap a l’espai exterior degut al gradient que 
genera la sortida de Cl- cap a la llum bronquial. 

 
� Difusió. 

 
� L’augment en concentració d’ions Cl- i Na+ genera un procés osmòtic, 

per el qual l’aigua surt de les cèl�lules cap a la llum bronquial.  
 

� Quan la proteïna RTFQ no és funcional, els ions Cl- no poden sortir de 
la cèl�lula, per tant tampoc es produeix flux d’ions Na+ cap a l’espai 
exterior. En conseqüència no hi ha augment de concentració d’ions a 
l’espai bronquial, i l’aigua no surt de la cèl�lula, i per tant el moc és 
molt dens.  

 
� El diagrama de flux que resumeix el procés en una persona sana i en 

una altra  afectada per fibrosi quística seria així: 
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Persona sana:  Les cèl�lules de l’epiteli 
endobronquial regulen la quantitat d’aigua 
del mucus.  

 

Malalt Fibrosi quística: Les cèl�lules de 
l’epiteli endobronquial no regulen la 
quantitat d’aigua del mucus. 
 

 
 
La bomba de Cl- impulsa Cl des de l’espai 
extern lamial cap  l’interior de les cèl�lules 
consumint ATP. 
  
 
 
Es genera un flux d’ions Cl- a través de la 
proteïna RTFQ des de l’interior de la cèl�lula 
cap a l’espai bronquial. 
 
 
Els ions Na+ son arrossegats per la quantitat 
elevada d’ions Cl- a l’exterior de la cèl�lula, 
i surten per canals de Na+ del costat 
bronquial. 
 
 
 
Es genera un procés osmòtic al produir-se un 
augment en la concentració de Cl- i Na+ a la 
llum del  bronqui. 
 
 
Surt aigua des de l’interior de la cèl�lula cap  
a la llum bronquial, humitejant el moc 
present, que es torna fluït.  
 
 
 
Els cilis de l’endoteli bronquial poden 
desplaçar el moc cap a la tràquea, i d’aquí a 
l’exterior. 
 
 

 
La bomba de Cl- impulsa Cl des de l’espai 
extern lamial cap  l’interior de les cèl�lules, 
consumint ATP.  
 
 
 
No es genera un flux d’ions Cl- a través de la 
proteïna RTFQ des de l’interior de la cèl�lula 
cap a l’espai bronquial. Els ions Na+ entren a 
la cèl�lula atrets pel Cl- present.  
 
 
 
Els ions Na+ no poden sortir, no hi ha 
gradient d’ions Cl-. 
 
 
 
 
L’aigua passa del lumen bronquial cap  ala 
cèl�lules donada l’alta concentració  de Na+ i 
Cl- 
 
 
 
 
Per falta d’aigua el moc en el lumen queda 
moc queda dens. 
 
 
 
 
El moc dens no pot ser empès pels cilis cap  a 
la tràquea, en conseqüència s’arriben a 
obturar les ramificacions bronquials.  

 
 
 
 

 
 
 


