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Pràctica: Genètica 

OBC 2013 

 

Ets un dels científics que treballa en el departament d’Enginyeria Genètica a l’Institut Rossmer, 

especialitzat en obtenir animals transgènics per a explotació farmacèutica. Al teu equip se li ha 

encarregat obtenir una vaca transgènica que produeixi Memorax, una proteïna que incrementa la 

memòria a llarg termini i és un medicament prometedor per a la teràpia de la malaltia d’Alzheimer. 

Aquesta proteïna hauria de ser secretada a la llet, d’on es pot purificar fàcilment. 

Una de les tècniques més emprades per obtenir un transgènic és la microinjecció de DNA en un zigot, de 

forma que si el DNA introduït s’integra en el cromosoma, pot ser transmès a totes les cèl·lules de 

l’embrió i, per tant, de l’individu resultant. Moltes vegades, en la construcció de DNA recombinant 

s’introdueix un gen reporter (informatiu) que ens indica la presencia de tot el DNA transgen (utilitzat per 

fer el transgènic), com ara el gen que codifica per la proteïna verda fluorescent (GFP), capaç de produir 

llum verda si s’il·lumina les cèl·lules o l’organisme amb llum ultraviolada suau. Així, sense necessitat 

d’obtenir mostra de l’organisme o sacrificar-lo es pot observar fàcilment si són transgènics, atès que 

produeixen llum verda. Un altre gen molt utilitzat en els laboratoris de genètica molecular és el gen de 

resistència a neomicina, que permet seleccionar les cèl·lules en cultiu afegint aquest antibiòtic en el 

medi. 

Amb les eines moleculars (enzims de restricció, lligases…) i les tècniques adients (electroforesis, 

transformació bacteriana) pots obtenir una molècula de DNA recombinant que contingui tots els 

fragments necessaris per a l’expressió correcta del gen Memorax. A continuació, se’t dóna un llistat de 

les diferents “peces” funcionals de DNA que tens al laboratori, des de promotors fins a gens.  

 

FRAGMENTS I TIPUS DE DNA QUE TENS AL TEU ABAST PER USAR: 

 

Promotors de l’expressió gènica:   

I) promotor del gen de la lactat deshidrogenasa (expressió general) 
II) promotor del gen de la lactoalbúmina (expressió a glàndula mamària) 

Gens (regions codificants des de l’ATG fins el codó d’aturada): 

III) gen Memorax 
IV) gen de la GFP 
V) gen que confereix resistència a l’antibiòtic neomicina 

 

També se’t dóna l’esquema del DNA recombinant que hauràs de construir unint els diferents fragments 

(números 1 al 4), que has de dissenyar per a que s’expressi com és desitjable 
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1.- Fés les relacions que creguis correctes entre els fragments de l’esquema a ocupar (1 al 4) i tipus de 

DNA (números romans): 

 

 a)  1 - I  2 – III  3 – I  4 - IV  

 b)  1 – II 2 – IV  3 – I  4 – V 

 c)  1 – II 2 – III  3 – I  4 – IV 

 d)  1 – I 2 – III  3 – II  4 – V 

 

 

2.- Microinjecteu zigots amb la construcció que heu fet i els implanteu en mares de lloguer. Voleu saber 

si els vedells que obteniu són realment transgènics. Com ho comprovareu? 

a) només les glàndules mamàries són fluorescents sota els rajos UV i expressen Memorax a la llet, 
per tant, només les femelles seran transgèniques. 

b) totes les cèl.lules del cos són fluorescents sota els rajos UV, siguin mascles o femelles, i si són 
femelles, produiran llet amb Memorax. 

c) només les glàndules mamàries són fluorescents sota els rajos UV i totes les cèl·lules del cos 
expressen Memorax, per tant, només les femelles serán transgèniques, siguin mascles o 
femelles. 

d) totes les cèl.lules del cos són fluorescents sota els rajos UV i expressen Memorax, siguin mascles 
o femelles 

 

3.- Després de molts esforços tens una vaca transgènica que expressa grans quantitats de Memorax, i 

vols obtenir-ne moltes més d’idèntiques. Fas creuaments genètics entre la vaca transgènica i un toro no 

transgènic, per tal que tinguis descendents transgènics. Quines són les proporcions de transgènics a la F1 

que siguin productors directament de Memorax? 

a) la meitat de les femelles però cap mascle 

b) ¼ dels descendents, siguin mascles o femelles 

c) ½ de tots els descendents, siguin mascles o femelles 

d) ½ de les femelles, i ¼ dels mascles  

 

 

4.- Una altra manera d’obtenir moltes més vaques transgèniques que expressin grans quantitats de 

Memorax, seria obtenir organisme clònics a partir de la vaca transgènica original. Per fer clònics: 

a) es microinjecta un nou zigot amb la construcció adient 

b) s’enuclea (es treu el nucli) un ovòcit i substituiràs aquest nucli pel d’una cèl·lula de l’individu 

transgènic 

c) es microinjecta totes les cèl·lules d’un vedell per a que sigui transgènic i clònic 

d) a partir de les gònades (testicles o ovaris) de transgènics de diferent sexe obtindràs 

espermatozous i òvuls per fer fecundació in vitro.   
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Dins el genoma tenim marcadors molt polimòrfics (amb molts al·lels diferents). S’hereten 

mendelianament i permeten identificar individus, així com també fer estudis genètics. Desprès de 

diversos intents, aconsegueixes tres presumptes vedells clònics transgènics i vols assegurar-te que 

realment contenen la informació genètica que correspon. Usant marcadors anomenats A fins a D, 

genotipes els al·lels de cada individu (al·lels diferents anomenats 1, 2, 3… fins a 6), per tal d’obtenir la 

informació genètica nuclear de la vaca transgènica (T), de les cèl.lules receptores (R), de les mares de 

lloguer on s’implanten els nous embrions (M1, M2 i M3) i dels presumptes transgènics clònics (V1, V2 i 

V3).  

Recorda que els mamífers som diploids, i tenim dues còpies per cada marcador. Per cada individu i per 

cada marcador, se t’indiquen els dos al·lels separats per una coma (homozigosi quan els dos al·lels són 

idèntics; heterozigosi quan són diferents) 

 

5.- Quin o quins vedells són realment transgènics i clònics? 

Micros.    T   R M1 M2 M3  V1  V2  V3  

A  1, 3 1, 1 2, 5 1, 2 1, 2 1, 1 1, 3 1, 1  

B  2, 2 2, 4 2, 4 2, 3 3, 4 2, 4 2, 2 2, 4  

C  5, 6 2, 3 1, 6 1, 5 5, 5 2, 3 5, 6 2, 3  

D  2, 5 2, 5 2, 3 2, 2 5, 5 2, 5 2, 5 2, 5  

 

a) els vedells V1 i V3 

b) el vedell V2 

c) tots els vedells 

d) cap vedell 

 


