
REGULACIÓ DE L’EXPRESSIÓ DEL GEN DE LA GALACTOSIDASA.  Guía didàctica. 
A partir del tutorial  a http://www.biocourse.com/ui/swf/iLabs/lac_operon.swf, l’alumnat podrà treballar el model de l’operó, analitzant com es 
produeix l’expressió i la  regulació del gen de la galactosidasa, en el bacteri Escherichia coli..  
És aconsellable que l’alumnat treballi amb parelles per poder contrastar opinions abans de respondre a les qüestions.    
 
 

1.- EXPRESSIÓ DEL GEN DE LA GALACTOSIDASA   

 
 

 

 
a).- Com es forma la molècula repressora del gen de la 
galactosidasa? 
 
La proteïna repressora es forma a partir del gen regulador Lacl per  
transcripció. 

 

 

b).-Quin efecte té l’acció de la molècula repressora? 
 
S’uneix a la regió O (operadora)  de l’operó,  impedint la unió de 
l’ARN polimerasa, impedint que hagi transcripció dels gens 
estructurals, lacZ, lacY, lacA. Per tant no s’obté cap ARNm i 
tampoc la proteïna galactosidasa. 

 
c). Escriu a continuació, què representa cada número en la següent imatge, i l’acció que fa cada element en l’animació: 
 
 

http://www.biocourse.com/ui/swf/iLabs/lac_operon.swf


 

1 Regió de l’ADN que no dóna cap informació específica. 

2 Gen regulador lacl. Dóna lloc a  la formació de la proteïna reguladora que impedeix la 
transcripció i formació d’ARNm, i en conseqüència de l’enzim la galactosidasa. 

3 Regió promotora de l’operó, és el lloc d’unió de molècules reguladores com la proteïna 
repressora, el complex AMPc-CRP, i també de l’enzim ARN polimerasa 

4 Lloc específic de la unió d e la zona promotora amb la proteïna repressora. 

5 Gen estructural Y, dona lloc a una proteïna estructural, una permeasa que transporta 
lactosa a la cèl·lula. 

6 Enzim ARN polimerasa 

7 ARNm  format per 3 parts  que donen lloc a 3 proteïnes diferents. 
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9. Proteïna repressora 
 
10. Lactosa 

8 Una de les parts de l’ARNm 

d). Explica com afecta la presència de lactosa a l’expressió de l’operó lac: 
La lactosa s’uneix a la proteïna repressora i li provoca un canvi estructural que la fa no apta per unir-se a la regió promotora. 
D’aquesta manera pot entrar en la zona una ARN polimerasa, que farà la transcripció dels gens estructurals, originant un ARNm. 
Finalment es produirà la síntesi de l’enzim galactosidasa. 
 
e). Com afecta a la síntesi de galactosidasa quan el medi no té lactosa? 
En el medi sense lactosa, la proteïna repressora s’uneix a la zona promotora, impedint que l’ARNpolimersa s’hi pugui unir,  en 
conseqüència s’atura  la síntesi de  galactosidasa. 



 
REGIONS DE L’ARN POLICISTRÒNIC 
 

 

 
 
f).- Quina funció té la proteïna que es forma a 
partir de l’ARN 780? 
  
És una permeasa que incorpora lactosa a la 
cèl·lula. 
 
 
 
 
 
g).- Quina funció té la proteïna que es forma a 
partir de  l’ARN 3510? 
Trenca la molècula de lactosa en glucosa i 
galactosa.  
 
 

h).- Què creus que significa que l’ARNm és policistrònic?  Significa que  dona lloc a la síntesi de més d’una proteïna diferent. 

 

 

 



 

2.- ALTRES MOLÈCULES REGULADORES: INTERACCIÓ DE LA GLUCOSA 

9 Glucosa 

 
 

a).Explica com afecta la presència de Glucosa en el medi a 
l’expressió de l’operó lac: 
 
Si en el medi hi ha  glucosa, els nivells d’AMPc 
disminueixen, per tant no es pot formar el complex AMPc-
CRP. El procés de transcripció llavors està greument 
dificultat, i la síntesi de galactosidasa és pràcticament 
nul·la.  

b). Què representa el número 11?.  
Molècula d’AMPc, s’uneix a la molècula CRP. 

c). Què representa el número 10?  
Molècula  CRP, s’uneix a la molècula d’AMPC. 

 

 

d). Com es relacionen aquestes dos molècules amb la 
síntesi de galactosidasa? 
El complex s’uneix a la regió promotora de l’operó 
facilitant la transcripció dels gens estructurals, i per tant 
afavorint la fabricació de l’enzim galactosidasa. 
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e). Com s’expressa l’operó quan en el medi amb lactosa, s’esgota la glucosa? 
Quan en el medi hi ha lactosa però s’acaba la glucosa, els nivells d’AMPc augmenten, i es forma el complex AMPc-CRP que 
s’uneix a la regió promotora de l’operó lac, facilitant la síntesi d’ARNm que per traducció origina enzim galactosidasa. D’altra 
banda, també hem vist que la lactosa romanent s’uneix a la proteïna repressora, provocant que es separi de la regió promotora, la 
qual cosa permet la síntesi de galatosidasa.   
 
f). Per què creus que passa això? 
Perquè la glucosa és una molècula reguladora de l’expressió de l’operó lac,  i quan en el medi en el qual hi ha lactosa si també hi 
ha glucosa, s’inactiva la síntesi de l’enzim galactosidasa. Per contra, com hem vist, en un medi sense glucosa però amb lactosa,  
la síntesi de galactosidasa és activa. 
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12 Enzim galactosidasa 
 



 
g). Com s’atura la formació de l’enzim galactosidasa?. 
Quan en  el medi hi ha lactosa, l’enzim galactosidasa es pot sintetitzat. L’enzim, que produeix el trencament de la lactosa en 
glucosa i galactosa, deixa de ser sintetitzat ja que la glucosa impedeix la formació del complex AMPc-CRO.  
 
h). Quin avantatge creus que suposa per al bacteri que s’aturi la formació de galactosidasa? 
Quan en el medi no hi ha galactosa tampoc  és necessari l’enzim per hidrolitzar-la. L’aturada de la seva síntesi suposa un estalvi 
energètic del bacteri, en quant evita la fabricació innecessària d’aquest tipus de molècula. 
 
 
Fes un resum del feedback  en el que intervenen AMPc-CRP, glucosa, galactosa, enzim galactosidasa: 
 
 
AMPc-CRP 
 
 
 
Enzim galactosidasa 
 
 
 
Glucosa + Galactosa 
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