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Transport de proteïnes. 
Informació addicional pel professorat. 

 
 
Aquesta activitat permet als alumnes seguir l’animació que acompanya 
l’activitat i utilitzar la informació que aquesta proporciona per respondre les 
qüestions plantejades, així com posar anotacions i comentaris a l’esquema 
que se’ls proporciona. En aquest cas es tracta de la síntesi d’un enzim 
digestiu que, posteriorment, s’elimina a l’exterior. 
 
El reticle endoplasmàtic rugós és un sistema membranós format per sacs 
aplanats que s’estén per tot el citoplasma. La membrana del reticle presenta 
proteïnes encarregades de fixar els ribosomes i altres que actuen com canals 
per on passen les proteïnes sintetitzades pels ribosomes. La funció del reticle 
endoplasmàtic rugós és la síntesi de proteïnes, la seva maduració i el seu 
transport. Únicament les proteïnes que estan correctament plegades, entren 
a l’interior de vesícules, les quals per gemació a la membrana del reticle 
transporten aquestes proteïnes fins a l’aparell de Golgi. Aquest darrer orgànul 
està format per dictiosomes o agrupació en paral·lel de sacs i vesícules de 
secreció. L’aparell de Golgi transporta, madura i acumula proteïnes 
procedents del reticle. Així moltes proteïnes varien la seva estructura o 
alteren la seva seqüència d’aminoàcids fent-se actives. Posteriorment són 
concentrades i passen a l’interior de vesícules de secreció. Algunes d’aquestes 
vesícules contenen una gran quantitat d’enzims hidrolítics i donen lloc als 
lisosomes. 
 

Respostes a les qüestions: 
1.-  La traducció del RNA-m a proteïnes 
2.a)  Té lloc la maduració, adopta la seva forma tridimensional 
2.b) Se separen del RE vesícules que contenen la proteïna 
3.a) La vesícula es fon amb les cavitats de l’aparell de Golgi de la cara de 
formació 
3.b) Per exocitosi, les vesícules de Golgi es fonen amb la membrana cel·lular i 
l’enzim surt a l’exterior 
3.c) Hormones, transmissors nerviosos, glicoproteïnes de membrana. 
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