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Resum 

 

En el present projecte es realitza la caracterització d’un promotor combinatori en 

Escherichia coli. El promotor combinatori d’estudi, el Plac/ara-1, és sensible a dos 

proteïnes reguladores diferents que condicionen el nivell d’expressió genètica 

dels gens en funció de la concentració dels inductors que les activen. 

Es tracta de mesurar el nivell d’expressió genètica mitjançant la tècnica de 

microscopia de fluorescència en funció de la concentració d’ambdós inductors, 

per tal de poder conèixer el comportament del promotor. 

L’estudi consta de quatre parts bàsiques: una primera etapa de disseny de 

l’estudi, una segona etapa experimental d’obtenció de dades, una tercera de 

processat d’aquestes i una darrera d’anàlisi de resultats i conclusions. 
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Introducció 

Objecte 

L’objecte del present estudi és el de la caracterització d’un promotor combinatori 

en Escherichia coli. Aquest estudi és necessari per tal de poder utilitzar el 

promotor en la construcció de circuïts sintètics. 
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Justificació 

A mesura que els coneixements en biologia han anat evolucionant, el seu estudi 

s’ha anat tornant més multidisciplinari, i les aplicacions que en deriven més 

àmplies. Als anys 60, els científics Jacob i Monod van descobrir les bases de la 

regulació genètica dels processos que condicionen el producte final d’un gen. 

D’altra banda, l’enginyeria genètica, partint del descobriment dels enzims de 

restricció i el DNA recombinant, contempla el procés de clonatge i 

conseqüentment la possibilitat de dissenyar cadenes genètiques artificials 

gràcies a l’eliminació o introducció de gens específics. 

L’enginyeria genètica i la biologia de sistemes han estat les disciplines 

impulsores de la biologia sintètica, la qual persegueix a partir de la descripció i 

comprensió de la interacció entre components biològics l’obtenció de cèl·lules 

programables, és a dir, la possibilitat de fabricar microorganismes útils per a 

realitzar tasques que la tecnologia actual no permet. 

La biologia sintètica té com a un dels seus objectius primordials la construcció de 

circuits. Consisteix en la integració dels components d’un sistema biològic 

dissenyat per tal que desenvolupi una sèrie d’operacions concretes. Aquest 

objectiu apropa molt la biologia i l’enginyeria.  

Un dels components biològics clau en la regulació genètica i el disseny de 

circuits genètics són els promotors, zones de DNA on s’inicia la transcripció d’un 

gen, la qual control·len. Els promotors presenten un comportament complex que 

depèn d’una gran quantitat de factors. 

L’estudi del promotor combinatori permet, d’un costat, millorar en el coneixement 

d’aquest component biològic clau en el comportament dels sistemes biològics, i 

d’altra banda poder-lo emprar en el disseny de circuits biològics en possibles 

futures aplicacions. 



Estudi de la caracterització d'un promotor combinatori en Escherichia coli. 

 
 
 
 

11 
 

Abast 

Per tal d’assolir l’objectiu de l’estudi aquest treball es divideix en les següents 

fases: 

 S’estudiaran els principals fonaments de biologia cel·lular i molecular, 

necessaris per a la comprensió i seguiment de l’estudi. 

 S’estudiaran els fonaments de microscopia, concretament de la 

microscopia de contrast de fase i de fluorescència, les tècniques de 

rellevància en l’estudi.  

 S’estudiaran les tècniques bàsiques d'enginyeria genètica d’importància 

per al desenvolupament de l’estudi, així com les característiques del 

promotor d’estudi a caracteritzar, el Plac/ara-1.  

 Ens familiaritzarem amb els materials i equips necessaris per a realitzar 

els experiments. 

 Es dissenyarà el procediment experimental adequat per l’obtenció de les 

dades que permetran assolir l’objecte de l’estudi (caracterització del 

promotor combinatori Plac/ara-1).  

 Es realitzaran els experiments necessaris per a l’obtenció de les dades.  

 Es desenvoluparan els codis necessaris per al tractament de les dades. 

 Es deduirà el model que permetrà realitzar l’ajust dels resultats 

experimentals. 

 Es desenvoluparà el codi que permeti ajustar els valors experimentals.  

 Es realitzarà l’ajust dels valors experimentals. 

 

D’altra banda, l’estudi no contempla el següent: 

 No es realitzarà el clonatge per a l’obtenció del bacteri que incorpora el 

plasmidi amb el promotor d’estudi. 

 No es desenvoluparà el codi que permet el processat de les dades, és a 

dir, el codi a partir del qual s’obté el valor de fluorescència de cada 

bacteri. 
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Especificacions bàsiques 

S’ha de disposar del la soca d’E. Coli que incorpora el plasmidi de 

característiques desitjades amb el promotor d’estudi, el Plac/ara-1. 

Els experiments es realitzaran al Laboratori de Biologia de Sistemes a l’Edifici 

Gaia del Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, que 

forma part del grup d’investigació DONLL del departament de Física i Enginyeria 

Nuclear.  

El grup d’investigació DONLL proporcionarà els materials i equips necessaris per 

a la realització dels experiments. 

Es realitzà el nombre d’experiments necessaris per a l’obtenció de dades 

suficients per a la caracterització del promotor combinatori d’estudi. 

La captura d’imatges de contrast de fase i de fluorescència s’obtenen amb el 

microscopi NIKON TE-2000 amb l’objectiu de 100 augments. 

Els bacteris s’han d’induir un mínim de dues hores i mitja i la densitat òptica que 

s’haurà d’assolir en el moment de fer les mesures és entre 0,1 i 0,2. 

Es disposa del codi informàtic que permet el processat de les dades. 

 

 



Estudi de la caracterització d'un promotor combinatori en Escherichia coli. 
 
 
 
 

13 
 

Capítol 1 

Fonaments de Biologia                   

  Cel·lular i Molecular 
 

 

En el present capítol es descriuen els principals fonaments de biologia cel·lular i 

molecular necessaris per a la comprensió i seguiment de l’estudi. 

1.1 ELS BACTERIS 

Les cèl·lules són solucions aquoses concentrades de compostos químics envoltades 

per una membrana. Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules i grups de cèl·lules 

que desenvolupen funcions especialitzades i que es comuniquen entre sí. 

Existeixen dos grans grups de cèl·lules, les procariotes i les eucariotes. Les cèl·lules 

eucariotes presenten una estructura complexa amb orgànuls, en particular el nucli que 

conté el DNA cel·lular, i són les que conformen els organismes animals, vegetals o els 

fongs.  

Les cèl·lules més senzilles són les procariotes, els bacteris, formats per un únic 

compartiment i de forma esfèrica o allargada que conté el DNA, el RNA, proteïnes i 

petites molècules (Figura 1). L’embolcall dels bacteris és la paret cel·lular 

suficientment resistent i protectora que permet als bacteris habitar en quasi tots els 

ambients naturals. 

Els bacteris es divideixen a 

gran velocitat, cada 20 minuts 

de mitjana en condicions 

òptimes, fet que els permet 

adaptar-se amb facilitat a 

possibles canvis en el seu 

ambient.  

  Figura 1. Cèl·lula (Bacteri E.Coli) (Font: Science Photo 
Library) 
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Els bacteris més habituals, capaços de viure al sòl, l’aigua i en organismes vius són els 

eubacteris mentre que els arqueabacteris són capaços de sobreviure en condicions 

més extremes.  

1.2 REPLICACIÓ GENÈTICA I DNA 

La replicació genètica és el procés pel qual la informació genètica es duplica, 

permetent que aquesta es mantingui de generació en generació en produir-se la divisió 

cel·lular. 

Malgrat que a finals del segle XIX els cromosomes ja s’havien identificat com a 

transportadors de la informació genètica no va ser fins a finals dels anys 50 quan es va 

acceptar que era l’àcid desoxiribonucleic (DNA) la substància portadora de la 

informació genètica.  

El DNA és un bipolímer format per 

subunitats anomenades 

nucleòtids, monòmers formats 

d’una base nitrogenada, un grup 

fosfat i una pentosa (en aquest 

cas, desoxirribosa). Les bases 

nitrogenades poden ser: adenina 

(A), citosina (C), guanina (G) i 

timina (T)  (Figura 2). 

L’estructura del DNA és de doble 

hèlix, dues cadenes entrellaçades 

i que es mantenen com a unitat degut a que les bases d’una cadena i de l’altra 

s’aparellen de la següent manera: l’adenina s’enllaça amb la citosina i la timina amb la 

guanina (Figura 3). La seqüència de nucleòtids és diferent en cada organisme i és 

precisament aquest fet el que els caracteritza genèticament. 

Aquesta estructura de doble hèlix explica el funcionament de la replicació del DNA, 

que és el procés de duplicació de la informació genètica que permet que les cèl·lules, 

en dividir-se,  mantinguin la informació genètica. D’aquesta manera la cèl·lula mare i la 

filla seran genèticament idèntiques.  

El procés de replicació del DNA s’inicia amb la separació local de la doble hèlix en 

dues cadenes independents que actuen com a patró. A cadascun dels nucleòtids de 

les cadenes independents se li aparella un nucleòtid de base complementària de tal 

manera que es forma una nova cadena amb la seqüència complementària a la patró. 

Figura 2. Esquema d'un parell de nucleòtids, cadascun 
d’ells amb el corresponent grup fosfat, la pentosa i la 
base nitrogenada  (Font: Science Photo Library) 
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Com que aquest procediment es repeteix per a les dues cadenes originals, les noves 

cadenes també seran complementàries entre sí i contindran la mateixa informació 

genètica que la doble hèlix de partida.  

Aquesta descripció del procés de replicació 

del DNA és simplificada, ja que la realitat 

presenta una complexitat molt més gran 

implicant un gran nombre de processos 

biològics. Aquesta complexitat fa pensar en 

l’alta probabilitat que es produeixi un error 

en el procés de replicació com, per exemple, 

que els nuceòtids no s’aparellin 

correctament. Per tal de controlar aquest fet 

existeixen una sèrie de mecanismes 

correctors gràcies els quals de mitjana es 

produeix un únic error en la replicació dels 

nuclòtids per cada  109 nucleòtids aparellats. 

Quan es produeix un error en el procés de 

replicació la nova doble hèlix, un dels 

nucleòtids es replica de forma incorrecta i 

produeix el que s’anomena una mutació, que 

s’anirà replicant a cadascuna de les cèl·lules 

filles. En funció del lloc de la seqüència de 

DNA on esdevingui la mutació aquesta tindrà més o menys transcendència en 

possibles canvis en l’organisme. 

1.3 EXPRESSIÓ GENÈTICA  

L’expressió genètica és el procés pel qual la informació genètica continguda al DNA es 

tradueix en la síntesi de proteïnes. Les proteïnes són molècules formades per una 

seqüència d’aminoàcids i són les responsables d’una gran varietat de funcions en 

l’organisme: estructural, immunològica o enzimàtica o hemostàtica, per exemple. Els 

aminoàcids, tal i com el seu nom indica, estan formats per un grup amino (-NH2) i un 

grup carboxílic àcid (-COOH). 

La molècula fonamental per al procés de la síntesi de proteïnes és l’àcid ribonucleic o 

RNA, el qual està també format per una seqüència lineal de nucleòtids, però presenta 

una diferència important respecte el DNA i és que, a més de comptar amb ribosa 

enlloc de desoxiribosa als nucleòtids, compta amb la base uracil (U) en detriment de la 

timina (T). L’uracil s’aparella amb l’adenina (A). 

Figura 3. Representació de l'DNA i 
l'aparellament de bases (Font: Science Photo 

Library) 
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Diverses cadenes de RNA intervenen 

en la transmissió de la informació del 

DNA a la proteïna, i cadascuna d’elles 

participa en una part diferent del 

procés: el RNA ribosòmic, el RNA 

missatger (mRNA) i el RNA de 

transferència (tRNA). 

El primer procés per a la síntesi de 

proteïnes és el de la transcripció 

genètica, mitjançant el qual la 

informació continguda al DNA es copia 

en forma de cadena de mRNA.  La 

transcripció genètica té certa similitud 

amb el procés de replicació del DNA (Figura 4).   

El RNA polimerasa està format per un conjunt de proteïnes de caràcter enzimàtic que 

permeten l’inici de la transcripció ja que provoquen 

la separació local de l’hèlix del DNA. Una de les 

cadenes lliures de DNA serveix com a cadena patró. 

La transcripció genètica es du a terme per 

aparellament de bases (A-U i C-G), nucleòtid a 

nucleòtid, i el mRNA resultant correspondria a la 

còpia de la informació d’ un segment de la cadena 

patró de DNA.  Així doncs, la estructura del mRNA 

és de cadena única i pot comportar la producció de 

diverses proteïnes. 

Un cop sintetitzada la cadena de mRNA aquesta 

s’uneix al ribosoma, el complex molecular 

encarregat de “llegir la informació” de mRNA i 

sintetitzar la proteïna. En aquest procés anomenat 

traducció hi intervé el tRNA, el qual s’uneix als 

aminoàcids i els transporta al ribosoma. D’aquesta 

manera del ribosoma en surten les cadenes d’aminoàcids que formen les proteïnes 

que contindran la informació associada a la cadena de mRNA (Figura 5). 

La lectura del mRNA per part del ribosoma es fa a través de codons, que són grups de 

tres bases nitrogenades consecutives. D’aquesta manera el ribosoma tradueix el 

mRNA, codó a codó, a aminoàcids. Un cop acabat el procés de traducció en resulta la 

proteïna i el mRNA resta alliberat. 

Figura 5. Esquema síntesi de proteïnes. 
(Font: Science Photo Library) 

Figura 4. Representació del procés de 
transcripció. (Font: Alberts, Bruce (1996) . The 

Cell ) 
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El nivell d’expressió genètica es correspon a la quantitat de RNA sintetitzat a partir 

d’una seqüència determinada de DNA comportant que l’activitat o expressió genètica 

sigui  major o menor.  

1.4 PROMOTOR BACTERIÀ  I LES PROTEÏNES REGULADORES 

A continuació es descriuen les principals característiques dels promotors bacterians, ja 

que l’estudi fet en aquest projecte es centra en un promotor d’aquestes 

característiques. Cal tenir present, no obstant, que també existeixen promotors en 

cèl·lules eucariotes, encara que el seu mecanisme de funcionament és més complex. 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, la molècula de RNA polimerasa 

desenvolupa una funció clau en el inici de la transcripció genètica. El RNA polimerasa 

s’uneix amb el DNA del bacteri preferentment en una regió específica, anomenada 

promotor, provocant la separació de l’hèlix de DNA.  A partir d’aquest moment les 

cadenes individuals de DNA resten lliures per a l’inici de la transcripció genètica i la 

síntesi del mRNA. 

Un altre element que condiciona l’inici de la transcripció genètica i el nivell d’expressió 

genètica són les anomenades proteïnes reguladores i n’existeixen de dos tipus 

principals, repressores i activadores. El lloc del DNA d’unió d’aquestes proteïnes 

s’anomena operador (Figura 6). 

D’un costat hi ha proteïnes reguladores repressores les quals s’uneixen a l’operador i 

bloquegen el promotor, és a dir, impedeixen la unió del RNA polimerasa al promotor i 

per tant eviten l’inici de la transcripció. D’altra banda les proteïnes reguladores 

activadores en unir-se al promotor provoquen l’efecte contrari, facilitant la transcripció 

genètica. 

La funcionalitat de les proteïnes reguladores es troba condicionada a unes substàncies 

anomenades inductors. Un inductor determinat, en unir-se a la corresponent proteïna 

reguladora repressora provoquen la separació d’aquesta de l’operador de tal manera 

que desbloqueja el promotor. Altres inductors específics en unir-se a la proteïna 

reguladora activadora pertinent faciliten la unió d’aquesta al operador. 

Figura 6. Esquema possible seqüència de DNA amb el promotor (promoter), l'operador (operator), 
els gens estructurals (cadenes negres) i la zona de finalització de la tarscripció (terminator).  
(Font: www.wikipedia.com) 
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Un promotor es pot veure afectat simultàniament per dues proteïnes reguladores, i 

aquest és precisament el cas del promotor d’estudi en aquest projecte. Una de les 

qüestions principals és justament la d’estudiar com es combinen aquestes dues 

regulacions i el seu efecte en l’expressió genètica. 
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Capítol 2 

Fonaments de Microscopia 

 

 

El present capítol és dedicat als fonaments de microscopia. Es descriuen bàsicament 

els fonaments de la microscopia de contrast de fase i de fluorescència, les tècniques 

de rellevància en l’estudi. Per últim es fa una breu exposició de les especificacions 

tècniques concretes del microscopi emprat en l’estudi. 

2.1 MICROSCOPIA DE CONTRAST DE FASE 

Un microscopi òptic consisteix bàsicament en un sistema de lents que reorganitzen la 

llum per tal de produir una imatge augmentada del que es vol observar. Existeix una 

gran varietat de microscopis òptics entre, ells el de contrast de fase. 

La microscopia de contrast de fase fou descrita per primera vegada el 1934 pel físic 

holandès Frits Zernike. Es tracta d’una tècnica òptica de contrast que s’utilitza per 

obtenir imatges de mostres transparents, per exemple, cèl·lules vives (en general en 

cultius), microorganismes, teixits, fibres, fragments de vidre, i altres partícules com 

orgànuls. Com a resultat, els processos biològics dinàmics poden ser observats i 

registrats. 

La microscopia de contrast de fase es basa en un seguit d’elements òptics que 

dirigeixen la llum tot canviant-ne la direcció i la velocitat (Figura 7). 

Es parteix d’una font que 

emet una llum coherent, que 

guarda una relació de fase 

constant. La platina és 

l’element de suport de la 

mostra.  

Entre la font de llum i la platina 

s’hi troba el condensador. El 

condensador és una lent que el 

que provoca és que la llum que incideix a la mostra ho faci de forma més concentrada, 

formant un con de llum.  

Figura 7. Respresentació de l'efecte que pateix la llum 
en travessar una lent convexa, com un condensador.  

(Font: www.microscopyu.com) 
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El condensador d’un microscopi de contrast de fase disposa d’un diafragma anular que 

consisteix en un disc opac amb un anell transparent fi. El resultat és que la llum adopta 

la forma de la superfície d’un con. 

De la llum que arriba a la mostra procedent del condensador, la que travessa el 

microorganisme es difracta a causa de la densitat d’aquest, mentre que la que no el 

travessa no pateix difracció. Coma  conseqüència la llum difractada tindrà una longitud 

d’ona endarrerida respecte a la de la llum no difractada. Quan la llum passa d’un medi 

a un altre, la velocitat de la llum s’altera proporcionalment a la diferència entre els 

índexs de refracció. Així doncs, quan l’ona de llum coherent emesa passa a través 

d’una mostra d’un gruix i un índex de refracció determinat, pateix un augment o una 

disminució de la seva velocitat. Si l’índex de refracció de la mostra és més gran que el 

del medi, l’ona redueix la velocitat i pateix un retard en la fase relativa quan ha 

travessat la mostra. Per contra, quan l’índex de refracció del medi és superior al de la 

mostra, l’ona s’avança 

Després de la mostra trobem la làmina de fase i l’objectiu, el qual compta amb lents 

encarregades d’augmentar la imatge. Habitualment els microscopis disposen de més 

d’un objectiu per tal de poder augmentar amb més o menys grau la imatge. L’objectiu 

és una de les parts més importants d’un microscopi ja que no només és l’encarregat 

de crear una imatge augmentada, si no de que aquesta es pugui observar de forma 

nítida. Finalment l’element que es troba entre l’objectiu i l’observador són els oculars 

(Figura 8). 

Dos dispositius giratoris permeten enfocar la imatge gràcies a dos tipus d’ajust, un 

ajust fi (micromètirc) i un altre ajust gran (macromètric) que aproximen o allunyen 

l’objectiu de la platina. 

  

Figura 8. Esquema del recorregut de la llum en microscopia de contrast de fase. 
Hi queden indicats els elements principals caracterítics: l'anell quasi opac del 
condensador (condenser annulus) i la làmina de fase (phase plate). (Font: 
www.microscopyu.com) 
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La làmina de fase és el principal element característic de la microscopia de contrast de 

fase ja que en arribar-hi la llum procedent de la mostra és capaç de crear la imatge de 

contrast de fase que permet observar-la. 

El feix de llum que passa 

a través de la mostra es 

divideix en dues 

components. Una 

component és la que 

engloba la llum que no 

ha travessat la mostra i 

que, per tant, no ha patit 

endarreriment; s’anomena 

ona ambient (S). La 

component formada per la 

llum que ha petit un 

endarreriment en travessar la mostra s’anomena ona difractada (D). 

La llum tan difractada com no difractada, un cop ha travessat el pla de la mostra, es 

retroba al pla de la imatge de tal manera que es combinen les dues components 

descrites formant una ona resultant (P). La relació matemàtica entre les diverses ones 

és simple:   P = S + D. (Figura 9). 

La detecció de la imatge de la mostra depèn de les diferències de longitud d’ona 

relativa entre la longitud d’ona resultant i la d’ona ambient (P i S). Si la diferència és 

significativa, s’adquireix un contrast considerable i fàcil d’observar a través dels 

oculars. En cas contrari, la mostra observada a través dels oculars continua sent 

transparent. 

La làmina de fase pot ser positiva o negativa. Quan es tracta d’una làmina de fase 

positiva produeix un contrast fosc i conté, d’una banda, una pel·lícula absorbent 

dissenyada per reduir l’amplitud de la component de l’ona ambient (S) i de l’altra conté 

material retardant de fase per tal d’endarrerir 90º la llum difractada (D). D’aquesta 

manera provoca que ambdues ones tendeixin a anul·lar-se, formant una imatge de la 

mostra fosca respecte a la llum ambient. 

Una làmina de fase negativa també disposa d’un element retardant i un altre absorbent. 

No obstant, els dos materials es troben intercalats provocant que la llum desviada i 

l’ambient es recombinin de tal manera que s’observa la mostra més brillant que la llum 

ambient (Figura 10). 

Figura 9. Diagrama fase-amplitud (phase-amplitud) de la 
variació relativa de la longitud d'ona entre les tres components 
de la llum en microscopia de contrast de fase (S, P i D). 
(Font: www.microscopyu.com) 
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2.2 MICROSCOPIA  DE FLUORESCÈNCIA 

Una mostra pot ser observada gràcies a la possibilitat de poder registrar la seva 

emissió de  llum, i aquesta és precisament la base de la microscopia de fluorescència.  

El científic britànic Sir George G. Stokes va descriure la fluorescència per primera 

vegada el 1852 en observar que la fluorita mineral emetia llum vermella després de ser 

excitada per llum ultraviolada. Stokes va concloure també aleshores que la llum 

fluorescent emesa tenia una longitud d'ona més gran que la de la llum d'excitació. Les 

primeres investigacions realitzades el segle XIX van mostrar altres exemples de 

materials que emetien llum fluorescent en ser irradiats amb llum ultraviolada. No 

obstant això, no va ser fins a la dècada de 1930 quan es van iniciar investigacions 

biològiques relacionades amb l’ús de la propietat de fluorescència. La tècnica de 

microscopia de fluorescència s'ha convertit en l’actualitat en una eina essencial en la 

biologia i les ciències biomèdiques.  

La microscopia de fluorescència es basa en que certes proteïnes contenen 

components que les fa fluorescents, anomenats fluorofors. El fluorofor absorbeix la 

Figura 10. Mostra de les diferents obertures tan d'objectiu (quatre anelles en la part superior de 
la figura) com d'anells del condensador (tres anelles de la par inferior esquerra). Es mostra 
com, en funció dels augments de l'objectiu a aquest li correspon un anell o un altre. Per últim 
es mostra la diferencia de disseny de la placa de fase negativa i positiva (negative and positive 
phase plate) indicant el material retardant de fase (phase retarding material) i l’absorbent 
(partially absorbing material). (Font: www.microscopyu.com)  
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llum radiant i posteriorment emet llum fluorescent. En absorbir la llum, els electrons del 

fluorofor passen del seu estat energètic estacionari, és a dir, dell estat de mínima 

energia, a un estat energètic superior. Es diu per tant que el fluorofor queda excitat. En 

tornar a l’estat energètic estacionari es produeix l’emissió de llum fluorescent. La llum 

emesa per una molècula excitada tindrà un longitud d’ona superior a la radiació 

original absorbida per aquesta. La llum fluorescent s’emet molt ràpidament després de 

l'excitació (contràriament al cas de la fosforescencia, on l’emissió té lloc en escales de 

temps molt més llargues), ja que la molècula excitada tendeix a recuperar un estat 

més estable alliberant l’energia atrapada. 

La proteïna fluorescent emprada en el present estudi és la GFP (Green Fluorescent 

Protein) descoberta per part de Martin Chalfie, Osamu Shimomura i Roger Y. Tsien. El 

descobriment de la proteïna GFP va comportar la possibilitat d’obrir noves vies 

d’investigació en molts àmbits científics tals com la microbiologia i l’enginyeria genètica, 

i al 2008 van guardonar als autors del descobriment amb el Premi Nobel de Química. 

El gen que codifica la proteïna GFP es va aïllar de la medusa Aequorea i l’estructura 

de la proteïna consisteix en una seqüència de 238 aminoàcids. 

L’espectre d’absorció o excitació i d’emissió és característic de cada fluorofor i depèn 

nivells d’energia dels seus electrons i de l’energia dels estats excitats.  En el cas de la 

molècula GFP (Figura 11), els valors màxims d’absorció i emissió són els següents: 

Màxim d’excitació: 475 nm 

Màxim d’emissió: 509 nm 

 

 

Figura 11. Espectre d'excitació i emissió de GFP (Font (web): http://depts.washington.edu) 

 

La molècula GFP està formada per un total de 238 aminoàcids estructurats  d’una 

banda en onze cadenes que formen d’un costat un cilindre i un conjunt en forma 

d’hèlix en l’interior (Figura 12). 

longitud d’ona (nm) 

Intensitat 

relativa (u.a) 
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Dos dels paràmetres característics dels fluorofors són el coeficient d’extinció molar (e), 

que fa referència a la probabilitat que un fluorofor absorbeixi un fotó en el seu màxim 

d’absorció, i el rendiment quàntic, que és la relació entre la quantitat de fotons emesos 

per fluorescència en relació amb la quantitat de fotons absorbits. 

En el cas de la proteïna GFP, aquest paràmetres tenen els següents valors: 

Coeficient d’extinció molar: 21 

Rendiment Quàntic: 0,77 

A grans trets, la microscopia de fluorescència consisteix en exposar una mostra a llum 

ultraviolada, violada o blava, per posteriorment registrar la imatge a partir de la llum 

fluorescent que emet la mostra.  La làmpada emet una llum molt intensa que passa a 

través d’un filtre d’excitació, encarregat de deixar passar només la llum en el rang de 

longituds d’ona desitjada (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estructura molècula GFP 
(Font: Science Photo Library) 

Figura 13. Figura . Representació dels principals elements característics de la microscopia de 
fluorescència: el filtre d'excitació (exciter filter), el filtre d'emissió (emission filter) i el mirall 
dicromàtic (dichroic mirror). (Font: www.microscopyu.com) 
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A continuació, la llum que ha travessat el filtre d’excitació es reflexa en la superfície 

d’un mirall dicromàtic. El mirall es troba inclinat 45º respecte la llum incident, dirigint la 

llum cap a l’objectiu, i té la propietat de deixar passar una franja molt curta de longitud 

d’ona i reflectir tota la resta.  

En aquesta primera fase d’il·luminació de la mostra l’objectiu actua com a 

condensador, emetent un con de llum per il·luminar i excitar la mostra.  

 

Figura 14. Respresentació del cub de fluoresència (optical bock), amb indicació de l’entrada de 
llum d’excitació (incoming light waves) i la sortida de llum de fluorescencia (fluorescence 
emission) així com la resta d’elements características: el filtre d'excitacEn molts microscopis de 
fluorescència el filtre d’excitació, el mirall dicromàtic i el filtre d’emissió s’agrupen en el que 
s’anomena un bloc òptic o cub de fluorescència (Figura 12). Els microscopis moderns de 
fluorescència són capaços d’assumir entre quatre i sis cubs de fluorescència, fet que permet 
treballar amb diverses longituds d’ona. 

La mostra, en veure’s excitada per la llum d’excitació, emet la llum fluorescent. 

Aquesta realitza en part el camí invers al seguit per la llum d’excitació, passant 

novament a través de l’objectiu –que, en aquest cas, actua com a tal augmentant la 

imatge de la mostra- i posteriorment pel mirall dicromatic. A continuació passa a través 

del filtre d’emissió que és l’element encarregat de bloquejar les longituds d’ona de llum 

corresponents a la llum d’excitació per deixar passar només la llum fluorescent. 

L’emissió de fluorescència depèn de les característiques d’absorció i emissió del 

fluorofor, de la concentració de la mostra i de la longitud de camí òptic d’aquesta. Així 

doncs, la fluorescència (F) en termes matemàtics vindria descrita per: 

F = σ × Q × I 

On σ correspon a l’absorció molecular, Q és el rendiment quàntic de la molècula i I es 

correspon a la intensitat de llum incident.  
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Un fenomen problemàtic i molt comú en la microscopia de fluorescència és el fenomen 

del photobleaching. El photobleaching consisteix en la descomposició irreversible de 

les molècules fluorescents com a conseqüència de la seva reiterada exposició a la 

llum excitant. Per tal d’atenuar o eliminar aquest fenomen es pot reduir el temps 

d’exposició de la llum, augmentant la concentració de molècules fluorescents o 

emprant molècules fluorescents més robustes.    

2.3 MICROSCOPIA  INVERTIDA 

A diferència de la configuració estàndard d’un 

microscopi vertical en el qual tan l’ocular com 

l’objectiu es troben per sobre la platina, en un 

microscopi invertit, per contra, la il·luminació 

es produeix des de la part superior i l’objectiu 

es troba per sota la platina. Així doncs, la 

mostra es situa cap per avall, sobre l’objectiu 

(Figura 13).  

Els microscopis invertits moderns permeten la 

inclusió de càmeres digitals i accessoris de 

vídeo per tal de poder registrar les imatges 

observades a través dels oculars en un 

monitor. 

 

Els microscopis invertits també permeten 

examinar cèl·lules vives en un medi. A més, 

són menys sensibles a les vibracions ja que el seu centre de massa es troba més 

proper a la taula de suport del microscopi.  

  

Figura 13. Fotografia d'un microscopi 
òptic invertit.                                               
(Font: www.microscopyu.com) 
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ESPECIFICACIONS TÈNCNIQUES

NIKON TE2000-E

Distància parafocal* 60mm

Focus

Manual amunt 7mm;avall 3mm

Motoritzat amunt 6mm, avall 2,5mm

Coarse stroke: 4.9mm/rotation;

Fine stroke: 0.1mm/rotation

Minimum fine reading 0.05µm

Software NIS-Elements

Filtres CFP, GFP, YFP

Objectius CFI60. 10X, 40X i 100X

Distància focal 200mm
Distribució de la llum 5 ports diferents

Augment intermig 1x-1,5x

Oculars T-TD Binocular Tube D

T-TS Binocular Tube S

T-TERG Binocular Ergonomic Tube D

T-TI Intermediate Tube for Eclipse E600/400 trinocular tubes and teaching heads

Lents oculars CFI 10X (F.O.V. 22), CFI 12.5X (F.O.V. 16), CFI 15X (F.O.V. 14.5)
Il·luminació T-DH 100W Illumination Pillar (2) 

T-DS 30W Illumination Pillar

Plataforma T-SR Rectangular Stage—Cross travel: 70 x 50mm; Size: 300 x 276mm

T-SP Plain Stage—Size: 300 x 210mm; Mechanical stage mountable

T-SAM Attachable Mechanical Stage Cross travel: 126 x 84mm

Pes Equip contrast de fase: 40kg

Equip de fluprescència: 45kg

Dimensions

2.4 MICROSCOPI NIKON TE2000-E 

A continuació es descriuen les principals característiques del microscopi emprat per a 

l’observació i registre de les mostres analitzades per a desenvolupar l’estudi. 

Es tracta d’un microscopi de la marca NIKON model TE2000-E. És un microscopi 

invertit, fet que permet l’observació dels bacteris en cultius i amb un medis sòlids. Es 

poden observar i capturar imatges tan amb fluorescència com amb contrast de fase. 

Les principals especificacions tècniques del microscopi són:  

  

 Carrera máxima 

Carrera mínima 

Lectura mínima 
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Dimensions 
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Capítol 3 

Introducció a l’enginyeria genètica 

 

 

En el present capítol es descriuen les tècniques bàsiques d'enginyeria genètica que 

fem servir en aquest projecte, i les característiques del promotor d’estudi a 

caracteritzar, el Plac/ara-1. S’explica el procés per al seu disseny i es descriuen els 

elements biològics que l’incorporen: el plasmidi pPR001 i el bacteri Escherichia coli. 

Primerament s’expliquen alguns conceptes necessaris per la comprensió del sistema 

d’estudi: l’enginyeria genètica i regulació genètica. 

3.1 ENGINYERIA GENÈTICA  

L’enginyeria genètica és el terme genèric que engloba una sèrie de tècniques referides 

a la manipulació genètica, el clonatge i el DNA recombinant. 

El descobriment clau per al desenvolupament de l’enginyeria genètica fou el dels 

enzims (proteïnes) de restricció. Aquests representen el sistema d’autoprotecció 

bacteriana a la invasió per fags, virus bacterians també anomenats bacteriòfags. 

(Figura 17). Els virus són organismes que contenen material genètic però que no són 

capaços de reproduir-se de forma autònoma de tal manera que, per poder-se replicar, 

necessiten infectar (introduir el seu 

material genètic) la cèl·lula d’un altre 

organisme viu.   

Es va comprovar que els bacteris 

podien tallar el DNA del fag del 

bacteri que els havia infectat. Es 

tractava, doncs, d’un sistema 

immunològic rudimentari. El fet clau 

fou que la ruptura del DNA invasor no 

es realitzava a l’atzar, sinó que uns 

enzims (proteïnes) concrets tallaven 

la cadena de DNA en una regió 

concreta, sempre la mateixa (Figura 

15). Aquests enzims de restricció, 

també anomenats nucleases representen, una eina de gran valor per a fragmentar 

Figura 15. Representació d'enzims de restricció 
(blau) tallant de forma escalonada un fragment de 
doble hèlix de DNA (Font: Science Photo Library). 
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DNA per llocs concrets. Els enzims de restricció poden ser de dos tipus en funció de si 

actuen a partir d’un extrem de la cadena de DNA (exonucleasa) o en l’interior de la 

cadena (endonucleasa).  

Els enzims de restricció poden tallar per aquestes dianes concretes o a certa distància, 

sempre i quan determinades bases de la seqüència no estiguin metilades (tinguin 

adherides un grup metil (-CH3) que pot provocar alteracions en la transcripció 

genètica). La metilació converteix la seqüència objectiu en resistent a l’acció de 

l’endonucleasa i, per tant, protegeix el DNA de la degradació.  

PLASMIDIS 

Els plasmidis són molècules circulars de DNA que es 

transmeten i mantenen de manera estable com a cercles 

extracromosòmics (com a material genètic no cromosòmic, 

que no és el propi del bacteri) (figura 16).  

Es repliquen de forma autònoma, però per fer-ho utilitzen 

enzims propis del bacteri. El nombre de còpies de plasmidi 

per bacteri és variable i pot oscil·lar des de 1 fins a 3000 

per cèl·lula. En molts casos, el control del nombre de 

còpies radica en una regió del plasmidi, propera al origen 

de replicació (ori), denominada “rop”; el conjunt rop-ori es 

denomina replicó. Els replicons són característics de cada 

tipus de plasmidi. L’origen de replicació és la regió d’inici de 

replicació del DNA del plasmidi de tal manera que aquest 

es pot duplicar independentment del DNA cromosòmic. 

Existeixen plasmidis que s’utilitzen com a vectors.  

CLONATGE 

El descobriment dels enzims de restricció juntament amb el progrés en el coneixement 

de la naturalesa de plasmidis i vectors va permetre el desenvolupament del procés del 

clonatge. 

El mecanisme bàsic consisteix en extreure el DNA d’un organisme donant, tallar-lo 

mitjançant enzims de restricció en fragments que continguin entre un i diversos gens, i 

inserir aquests fragments en una molècula de DNA que es repliqui automàticament, 

per exemple, un plasmidi bacterià. 

Els plasmidis funcionen com a transportadors o vectors d’aquests fragments de DNA i 

les molècules de vector amb els pertinents inserits de DNA es denominen DNA 

recombinant, ja que constitueixen combinacions noves de DNA amb una part del 

genoma donant i una altra part de DNA vector, d’origen totalment diferent. 

Figura 16. Representació 
d'un plasmidi i material 

cromosòmic d'un bacteri 
(Font: Science Photo 

Library). 
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El plasmidi o vector amb el DNA recombinant necessita d’una cèl·lula hoste, 

habitualment bacteriana, de tal manera que aquesta cèl·lula amb una sola molècula de 

DNA recombinant es dividirà i donarà lloc a una colònia de milions de cèl·lules, totes 

elles portadores del mateix vector recombinant. Una colònia que conté una població 

nombrosa d’inserits de DNA idèntics, correspon a un clon.  

El primer pas per a la construcció de DNA recombinant és l’aïllament dels DNA donant 

i vector. Els plasmidis bacterians són vectors que s’han de separar del DNA genòmic 

del bacteri. 

Qualsevol molècula de DNA conté llocs de restricció que no desenvolupen cap paper 

funcional en l’organisme. Per exemple, l’enzim de restricció EcoRI del bacteri 

Escherichia coli reconeix les següents seqüències de sis parells de nucleòtids en el 

DNA de qualsevol organisme: 

5’-GAATTC-3’ 

3’-CTTAAG-5’ 

Aquest tipus de seqüència es denomina palíndrom de DNA, per tal d’indicar que les 

dues cadenes tenen la mateixa seqüència nucleòtida però en una orientació 

antiparal·lela. La majoria d’enzims de restricció reconeixen i tallen palíndroms 

específics. L’enzim talla de forma escalonada la doble cadena de DNA provocant un 

parell d’extrems idèntics. Es diu que els extrems són cohesius perquè poden formar un 

enllaç per pont d’hidrogen amb una seqüència complementària. Resten de la següent 

manera: 

5'---G     AATTC---3' 

3'---CTTAA     G---5' 

La idea és, doncs, que si dues molècules de DNA es tallen amb el mateix enzim de 

restricció, es produiran dos fragments amb els mateixos extrems cohesius 

complementaris de tal manera que si es tallen el DNA vector i el DNA donant amb el 

mateix enzim de restricció i es mesclen, els extrems cohesius del vector podrien unir-

se amb els del fragment donant. 

Actualment es coneixen un gran nombre d’enzims de restricció. El DNA recombinant, 

un cop ha estat lligat, s’introdueix a una cèl·lula bacteriana mitjançant un procés que 

s’anomena de transformació. Dins la cèl·lula receptora, el vector plasmídic es replica, 

independentment gràcies al seu origen de replicació independent. Cada plasmidi 

recombinant que penetri en una cèl·lula donarà lloc a moltes còpies de sí mateix. 

Posteriorment, es succeiran molts cicles de divisió cel·lular, i els vectors recombinants 

experimentaran més rondes de replicació. La colònia bacteriana resultat, contindrà 

milions de copies d’un inserit concret de DNA donant. 
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Les tècniques de clonatge han permès arribar a desenvolupar plasmidis totalment 

artificials. Per exemple, els plasmidis pUC (desenvolupats a la Universitat de Califòrnia 

per part de J. Messing and J. Vieira) en són un cas. La resistència a l’antibiòtic 

ampicilina i l’origen de replicació procedeixen d’un altre plasmidi artificial, el pBR322 

(Bolívar y Rodríguez), de 4,3 kb que per la seva banda deriven dels plasmidis pSC101 

i pMB9. Del pMB9 té l’origen de replicació, del pSC101 la resistència a l’ampicilina i a 

la tetraciclina. El PSC101 va adquirir la resistència a l’ampicilina del plasmidi RSF2124. 

El RSF és un plasmidi derivat del ColE1, que és un dels plasmidis naturals de l’E.coli. 

El ColE1 produeix una toxina bactericida denominada colicina que és letal per altres 

soques. Per necessitat, el 

plasmidi també porta un altre 

gen que ofereix immunitat al 

hoste. Només els bacteris 

transformats amb el plasmidi 

adquireixen resistència a la 

colicina. 

La resistència a un antibiòtic 

fa referència a la capacitat 

d’un bacteri a sobreviure a un 

antibiòtic concret de tal 

manera que, si s’exposen 

bacteris amb i sense 

resistència a l’antibiòtic, només sobreviuran aquells que en siguin resistents. Per tant, 

els antibiòtics permeten seleccionar els bacteris que tinguin el DNA exogen d’interès. 

3.2 REGULACIÓN DE L’EXPRESSIÓ GENÈTICA 

Els nivells de proteïnes i d’expressió genètica estan regulats per mecanismes que 

operen tan durant la transcripció com durant la traducció. No obstant, el control de la 

transcripció és el que actualment permet més regulació.  

D’altra banda el control de l’expressió genètica en procariotes es pot realitzar d’una 

manera molt més senzilla que en eucariotes ja que aquestes darreres són cèl·lules 

molt més complexes. És per això que, en l’estudi del promotor combinatori, s’han 

emprat cèl·lules procariotes i les explicacions que venen a continuació fan referència a 

aquestes. 

L’enzim RNA polimerasa permet la transcripció genètica en unir-se al promotor, que és 

regió del DNA d’inici de la transcripció. No obstant, no tots els promotors estan sempre 

lliures per a la unió del RNA polimerasa de tal manera que la regulació final es troba 

Figura 17. Representació d'un bacteriòfag situat damunt 
d'una cèl·lula. (Font: Science photo Library). 
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condicionada per varies proteïnes reguladores assentades a la regió promotora 

interferint en la unió entre el RNA polimerasa i promotor. 

Tal i com s’ha introduït al Capítol 1 de la present memòria, existeixen proteïnes 

repressores que bloquegen l’expressió genètica dels gens que tenen a continuació. De 

tota la regió promotora, el repressor s’uneix a una regió del DNA propera al lloc on 

s’inicia la transcripció que s’anomena operador. Al unir-se al operador, el repressor 

evita que la RNA polimerasa s’uneixi al promotor. El sistema que integra la seqüència 

de gens, el promotor i l’operador s’anomena operó. 

Quan un operó es troba normalment bloquejat es diu que està sota control negatiu 

d’un repressor. Per tal d’iniciar-se la transcripció del gen, es necessita d’un inductor 

que s’uneixi a la proteïna repressora alterant la seva afinitat per l’operador i provocant 

la desrepressió. A més del sistema repressor-operador, existeix un sistema de control 

positiu. Aquest es basa en el fet que l’expressió genètica d’un operó pot estar 

condicionada per una senyal activadora, una proteïna reguladora que s’uneix a un 

regió del DNA facilitant la transcripció genètica. 

Per tal que les proteïnes activadores i repressores puguin exercir la seva funció, han 

de poder existir en dos estats: un en el qual la proteïna es pugui unir a la seva regió de 

DNA i l’altra en el que no pugui fer-ho. Aquest estat s’aconsegueix amb unes 

condicions ambientals adequades.  

  

Figura 18. Representació esquemàtica de l'operó arabinosa. Es mostren els dos promotors 
que el formen Pbad i el Pc així com els gens corressponents: araB, araA, araD i araC (Font 
(article): Schleif, Robert.  Regulation of the L-arabionose operon in Escherichia Coli.(2002).) 
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Un exemple de control positiu es troba en l’operó arabinosa (Figura 18). El 

metabolisme del sucre arabinosa està catalitzat per tres enzims xifrats pels gens araA, 

araB i araD. L’expressió s’activa a la regió iniciadora, araI. Quan el producte del gen 

araC s’uneix a l’arabinosa, s’activa la transcripció afectant directament la unió de la 

polimerasa de RNA a la regió araI que es troba al promotor PBAD dels gens araB, araA i 

araD. Així doncs, el producte del gen regulador araC ha d’estar actiu perquè s’expressi 

l’operó. 

Per contra, es diu que l’operó lac està sota control negatiu del repressor Lac ja que 

bloqueja normalment l’expressió dels gens en absència d’inductor. L’operó lac està 

format pels  gens lacZ, lacY i lacA que xifren l’estructura de dues enzims necessàries 

pel metabolisme del sucre lactosa, la β-galactosidasa i la permeasa, respectivament. 

La síntesis de mRNA polimerasa es pot bloquejar per acció de la proteïna repressora 

LacI, que s’uneix a la regió operadora propera al lloc d’inici de transcripció. El 

repressor LacI és el producte del gen lacI. La repressió es pot impedir mitjançant 

l’inductor IPTG, que s’uneix al repressor alterant la seva afinitat amb el operador i 

permetent la transcripció dels gens que es troben a continuació. 

 

3.3 Plac/ara-1 

Des de fa uns anys, amb l’objectiu d’avançar en el camp del control de l’expressió 

genètica s’han utilitzat promotors reguladors en Escherichia coli tals com el PL del fag 

lambda o el promotor del operó lac. Quan s’ha buscat un fort control de l’expressió 

genètica també s’han emprat promotors dels fags T7 i T3. No obstant, aquests 

sistemes presenten certes limitacions. 

Amb la idea de trobar un promotor que permetés un control robust i ampli de 

l’expressió genètica es va dissenyar el Plac/ara-1 (Bujard i Lutz, 1997). 

El promotor Plac/ara-1 és un promotor combinatori. En presència de la proteïna 

repressora LacI el promotor es troba reprimit i és l’inductor IPTG el capaç de 

desbloquejar el repressor i permetre la transcripció genètica. D’altra banda, aquest 

promotor també té afinitat amb la proteïna activadora AraC la qual s’uneix al operador 

en presència de l’inductor arabinosa. 

En l’estudi, per tal de poder mesurar el nivell d’expressió genètica dels gens regulats 

pel promotor combinatori  Plac/ara-1 aquest es va clonar al plasmidi pPR001 que es 

descriurà amb detall a continuació però que, en termes generals, a més de promotor 

Plac/ara-1 i la resistència a la kanamicina conté el gen GFP. Aquest gen en expressar-se 

Figura 19. Esquema operó lac (Font: www.wikipedia.com). 
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dóna lloc a una proteïna que conté molècules fluoròfores les quals emeten 

fluorescència en ser excitades per llum (veure secció 2.2. “Microscopia de 

fluorescència”, Capítol 2,). 

Existeixen promotors capaços d’iniciar la síntesis de forma eficient quan han estat 

desreprimits mentre que n’hi ha d’altres que necessiten també activador a més d’estar 

desreprimits per permetre la transcripció genètica; aquest darrer és el cas del promotor 

Plac.  

El Plac es troba en estat natural reprimit, en absència d’IPTG. L’IPTG s’uneix a la 

proteïna repressora LacI permetent la transcripció genètica. A més, però, el promotor 

lac necessita de la unió de AMPc (nucleòtid)  a una proteïna anomenada CRP. El 

AMPc en unir-se a la proteïna CRP, provoca l’activació i permet la transcripció 

genètica (Figura 20). 

El promotor Plac quan es troba desreprimit amb IPTG i activat amb CRP/cAMP té una 

activitat mitjana, és a dir, no respon a un ventall gaire ampli d’expressió genètica. Per 

tal de convertir-lo en un bon promotor regulador es va eliminar el lloc d’unió del 

sistema CRP/cAMP per tal de reemplaçar-lo per lloc de reconeixement I1/I2 de l’AraC, 

el repressor-inductor del promotor BAD de l’operó ara. 

 

Figura 20. Representació esquemàtica del promotor PBAD de l'operó ara amb el lloc de 

reconeixament I1/I2 de l'AraC que substitueix el lloc d'unió del cRP/cAMP en el Plac. (Font (article): 

Schleif, R.  (2002)) 

 

D’aquesta manera el promotor Plac passa a ser el Plac/ara-1 capaç de reconèixer tant la 

proteïna repressora LacI com la proteïna activadora AraC. 

3.4 pPR001 

El plasmidi d’estudi, el pR001, conté el promotor Plac/ara-1 entre altres elements i es va 

dissenyar a partir del plasmidi pJS167 (Hasty, 2008). 

El plasmidi pJS167 fou dissenyat com a part del disseny d’un oscil·lador genètic, el 

sistema JS001, el qual està format pels plasmidis pJS167 i el pJS169. Per la seva 
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banda, el pJS167 és un plasmidi derivat del 

vector pZE24 de la família dels vectors pZ (Lutz i 

Bujard, 1997). 

L’estructura dels vectors pZ consisteix en tres 

mòduls separats per endonucleases de restricció 

XhoI/AatII, XbaI i SacI. El mòdul I conté el 

sistema promotor/operador així com el lloc d’unió 

ribosomàtic i la regió pel clonatge. El segon 

mòdul conté l’origen de replicació ja sigui ColEI, 

p15A, pSC101 o pSC101* que es troba limitat 

pel lloc de finalització T1 (obtingut de l’operó 

rrnB) i el lloc d’inici t0 (obtingut del fag lambda). Per últim, el darrer mòdul conté la regió 

de resistència antibiòtica.  

La nomenclatura d’aquesta família de vectors es basa en que la primera lletra després 

de pZ determina l’origen de replicació. En el cas de PZE24, l’origen de replicació és 

colE1. El primer número fa referència al gen resistent del plasmidi, en aquest cas, el 2 

correspon a la kanamicina (Figura 21). El darrer número fa 

referència al promotor que controla la transcripció genètica; 

en aquest cas el 4 fa referència a promotor Plac/ara-1.  

El que es va fer, partint del plasmidi pZ34 fou clonar els 

gens araC i yemGFP al vector pZE24 donant lloc al plasmidi 

pJS167 que conté el promotor Plac/ara-1, el gen araC, el gen 

yemGFP, l’origen de replicació ColE1 i el gen resistent a la 

kanamicina. 

En el present estudi de caracterització del promotor 

combinatori Plac/ara-1 el que interessa és tenir, a més del 

promotor, el gen de fluorescència que és el que permet 

mesurar els nivells d’expressió genètica en funció de la 

quantitat d’arabinosa i IPTG.  

Amb aquest objectiu es va dissenyar el plasmidi pPR001 

(Pau Rué, 2010) partint del plasmidi pJS167 i eliminant el gen araC i un dels promotors 

(Figura 22). D’aquesta manera en resultava únicament el promotor Plac/ara-1, el gen de 

yemGFP, l’origen de replicació ColE1 i el lloc resistent a la kanamicina. 

Finalment comentar que el bacteri utilitzat com a hoste del plasmidi pPR001 ha estat la 

cèl·lula bacteriana Escherichia coli gràcies a l’alt coneixement que es té del seu 

funcionament i a la solidesa que presenta en aquest tipus d’estudi (Figura 23). 

Figura 22. Esquema plasmidi 
pJS167. (Font: A fast, robust 
and tunable synthetic gene 

oscillator. J. Hasty) 

Figura 21. Representació del plàsmit 
pZE24luc.  (Font: www.expressys.com) 
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RBS1 115...135

Para/lac\region\2 7...114

Kan\region 2912...1963

Para/lac\region\1 2919...3303

pPR001_Placara-
1_GFP
3303 bp

GFP+tag 136...888

Para/lac\region\2 115...135

colE1\region 1030...1962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Escherichia coli i la soca DH5α 

L’Escherichia coli és l’organisme cel·lular que millor es coneix. Això és degut a 

diversos factors, però sobretot per la seva facilitat per ser estudiat al laboratori, ja que 

cèl·lules d’E. coli soles i aïllades creixen rápidament en medis senzills. A més, a 

mesura que es coneixen més aspectes d’E. coli s’obren noves vies d’exploració 

gràcies al coneixement bàsic previ de l’organisme; en aquest sentit no és sorprenent, 

doncs, que en la indústria biotecnològica s’utilitzi E. coli de forma extensiva.  

És molt probable que l’E. coli aparegués per primera vegada juntament amb els  

mamífers, ja que aquest bacteri habita típicament en el còlon dels mamífers. La vida 

en el còlon dels mamífers ofereix avantatges i inconvenients. La temperatura és 

constant (37ºC) i hi ha nutrients abundants, però l’ambient és conté alguns compostos 

tòxics. No obstant l’E. coli, també és capaç de viure en ambients externs més difícils 

que el còlon amb temperatures més fredes i menys nutrients. 

L’E. coli pot créixer tan en presència com en absència d’oxigen i té la capacitat 

d’utilitzar lactosa (sucre de llet que només produeixen els mamífers) per sustentar el 

seu creixement. Contràriament a la majoria de microorganismes, E. coli té una elevada 

tolerància per a les sals biliars que el fetge produeix. A més, també té la capacitat de 

canviar ràpidament el seu metabolisme per respondre de forma òptima a canvis 

nutricionals i físics tan del còlon com de l’ambient extern. 

Figura 23. Representació del plasmidi pPR001 
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Tal i com succeeix a la resta de microorganismes, hi ha moltes soques (variants 

genètiques naturals) d’E. coli. Totes les cèl·lules d’un mateix clon són, suposadament, 

genèticament idèntiques de tal manera que els clons que se suposa o se sap que són 

genèticament diferents es consideren soques. 

El tret característic d’una soca és el seu genotip. El genoma d’un organisme, és a dir, 

la suma total de DNA que conté, es pot considerar des de dos punts de vista diferents, 

el genotip i el fenotip: mentre que el genotip descriu els gens que té la cèl·lula, el 

fenotip descriu l’efecte d’aquests gens en l’aparença i funcionament de la cèl·lula.  

Les variacions en el genotip són degudes a mutacions, és a dir, canvis químics. Les 

mutacions es produeixen com a conseqüència d’errors en la replicació del cromosoma 

i n’existeixen molts tipus: per substitució de bases, per delació (eliminació d’un 

segment de DNA), per inversió de l’ordre del segment de DNA, per duplicació de 

segments de DNA, etc.  

La soca d’E. coli emprada a l’estudi és la DH5α. L’E.coli DH5α és un derivat del la 

soca DH5 (Hanahan, D (1985). La DH5α proporciona una eficiència de transformació 

molt elevada. A més, incorpora els gens recA1 i endA1els quals milloren clarament 

l’habilitat d’obtenir plasmidis recombinants.   

A continuació es nombren les mutacions que caracteritzen la soca DH5α : 

Principals mutacions: 

endA1: La mutació endA1 inactiva l’endonucleasa que degrada el DNA del plasmidi. 

recA1: El recA elimina la recombinació homòloga  (intercanvi de seqüències de 

nucleòtids entre cadenes similars o idèntiques de DNA) permetent l’obtenció d’un 

major nombre de plasmidis. 

gyrA96:Les mutacions gyrA són necessàries per les soques emprades en el clonatge 

ja que el producte de gyrA pot causar supressions entre repeticions directes de l’insert 

clonat en el plasmidi (Hannahan et al., 1991). 

Δ(lacZ)M15: Les mutacions Δ(lacZ)M15 desactiven l’activitat de lacZ en el bacteri tot 

produïnt una forma inactivada de β-galactosidasa (Yannish-Perron et al., 1985). Les 

soques sense aquesta mutació són de difícil selecció. 
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Capítol 4 

Disseny Experimental 

 

En el present capítol es detallen els materials i equips necessaris per realitzar 

l’experiment que ha permès determinar la caracterització del promotor d’estudi. 

Primerament s’exposa el disseny previ, a continuació la descripció dels materials, 

substàncies i equips emprats, per finalment descriure el protocol experimental 

desenvolupat. 

4.1 DISSENY PREVI 

L’objectiu de l’estudi és la caracterització del promotor combinatori Plac/ara-1 . Es tracta 

de conèixer el nivell d’expressió genètica en funció de la quantitat d’inductor (IPTG) i 

activador (Arabinosa) proporcionat al bacteri.  

El sistema d’estudi resta descrit al capítol precedent de la memòria. Breument aquest 

consisteix en un bacteri Escherichia coli (soca DH5α) que conté, a més del material 

genètic cromosòmic, el plasmidi pPR001. Aquest plasmidi està compost pel promotor 

d’estudi Plac/ara-1, el gen GFP, l’origen de replicació i la resistència a la kanamicina. 

D’aquesta manera, en desreprimir-se i/o activar-se el promotor combinatori, el gen 

GFP s’expressa en major o menor intensitat. El gen GFP en expressar-se s’emet llum 

fluorescent de tal manera que mitjançant un microscopi de fluorescència se’n poden 

registrar les fotografies de fluorescència l’anàlisi de les quals permet l’obtenció de les 

dades i resultats finals. 

El primer pas és establir els valors màxims i mínims de concentració dels inductors 

que limitaran l’estudi de l’expressió genètica. També s’ha d’establir l’escala a utilitzar 

per posteriorment determinar les condicions d’inducció. En parlar de condicions 

d’inducció es fa referència a una concentració concreta d’IPTG i d’arabinosa 

proporcionada al bacteri. 
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100

40

IPTG (mM) 10

7

4

2

1

0,7

0,01 0,02 0,04 0,07 0,1 0,2 0,4 0,7 1 2

% Arabinosa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Rang concentracions: 

El rang de concentracions s’estableix segons la informació extreta de l’article de 

Stricker et at (2008), en referència a les concentracions d’inductors que pot suportar el 

bacteri E. Coli.  

  IPTG:                   0-100 mM (miliMolar)1 
  Arabinosa:           0-2 % (percentatge en pes) 
 
Escala logarítmica: 

L’escala emprada per determinar les condicions ha estat la logarítmica, ja que 

d’aquesta manera es posa més èmfasi en les variacions inicials de concentració. 

Condicions d’inducció: 

Un cop definits els valors de concentració màxima dels inductors i l’escala es van 

determinar les possibles condicions d’inducció a estudiar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Concentració Molar: quantitat de solut per unitat de volum de dissolució 

Figura 24. Condicions d'inducció 
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Marca: VWR

Material: Latex

Gruix: 0,15mm

Marca: VWR

Capacitat: 1,5 ml

Marca: VWR

Forma: Flexiblea

Color: Blau Cel

Capacitat: 10 μl 

Marca: TORK

Model: Wiper 415

Altres: No fibrila

Marca: Parafilm

Propietat: Termoplàstic

Altres: Película Selladora

Marca: VWR

Capacitat: 5 ml

10 ml

25 ml

Marca: VWR

Diàmetre: 55 mm

Material: Vidre Cal-Soda

Marca: VWR

Material: Polipropilè

Capacidad: 0-10 µl

10-100 µl

100-1000 µl

Puntes per a pipetes

Nances de cultiu

Microtubs

Guants

Paper higiènic

Parafilm

Pipetes esterilitzades

Plaques de Petri

4.2 DESCRIPCIÓ DE MATERIALS, SUBSTÀNCIES I EQUIPS 

A continuació es descriuen el material fungible, els equips i les substàncies utilitzades 

durant l’experiment tot especificant-ne les seves característiques principals. 

MATERIAL FUNGIBLE 
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Marca: Ependorff

Capacitat: 50-100 μl 

Material: Plastico Uvette

Marca: VWR

Mida: 24x60mm

Material: Vidre blanc pur

Gruix 0,13-0,13mm

Marca: VWR

Mida poro: 0,2 µm

Membrana: PES

Altres: alta velocitat

Cubetes per a l’espectrofotòmetre

Filtre

Cubreobjectes

Marca: VWR

Mida poro: 0,2 µm

Membrana: PES

Altres: alta velocitat

Marca: Swann-Morton

Material: Acer Inoxidable

Filtre

Fulla de tall

Marca: VWR

Material: Latex

Gruix: 0,15mm

Marca: VWR

Capacitat: 1,5 ml

Marca: VWR

Forma: Flexiblea

Color: Blau Cel

Capacitat: 10 μl 

Marca: TORK

Model: Wiper 415

Altres: No fibrila

Marca: Parafilm

Propietat: Termoplàstic

Altres: Película Selladora

Marca: VWR

Capacitat: 5 ml

10 ml

25 ml

Marca: VWR

Diàmetre: 55 mm

Material: Vidre Cal-Soda

Marca: VWR

Material: Polipropilè

Capacidad: 0-10 µl

10-100 µl

100-1000 µl

Puntes per a pipetes

Nances de cultiu

Microtubs

Guants

Paper higiènic

Parafilm

Pipetes esterilitzades

Plaques de Petri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSTÀNCIES 

 

Medi Luria-Bertani (Miller 1992) – LB Miller 

El LB Miller és un medi de cultiu classificat com a ric gràcies al seu alt contingut en 

nutrients que permet, sota condicions adequades, el creixement i la divisió òptima dels 

bacteris. 

- Marca: MERCK 

- Estat: Pols 

- Composició (per 1L de LB Miller): 

5 g extracte de llevat 

10 g de peptona de caseïna, 

10 g de cloruro sòdic 

12 g de agar-agar. 

- Preparació (200 mL): 

Es posa en un recipient de vidre esterilitzat 200ml d’aigua desionitzada. 

S’afegeix la proporció correcta de pols LB Miller: per 200 ml  5g de LB 

S’hi afegeix un imán esterilitzat i s’agita fins la completa dissolució de la 

pols. 

S’autoclava el recipient. 
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Kanamicina  

La kanamicina és un antibiòtic aminoglicòsid (que actua a nivell de síntesis de 

proteïnes, creant porositats en la membrana externa de la paret bacteriana) obtingut a 

partir de la soca Streptomyces kanamycetus.  

- Marca: CALBIOCHEM 

- Estat: Pols 

- Fórmula Química: C18H36N4O11·H2SO4 

- Preparació (a 30mg/ml): 

Es dilueix la kanamicina amb aigua desionitzada fins a la concentració 

desitjada. 

Es filtra. 

 

 

 

 

 

 

 

Arabinosa  

L’arabinosa es un monosacàrid (sucre senzill) de cinc carbonis i un altre grup adherit 

que fa la funció d’activador al promotor Plac/ara-1. 

- Marca: SIGMA 

- Estat: Pols 

- Preparació (25%): 

En un tub tipus “falcon” s’hi afegeix 10 ml d’aigua 

desionitzada. 

S’afegeixen 25g d’arabinosa 

Es col·loca al vòrtex uns 15 segons i es filtra amb el 

filtre i la xeringa. 

- Fórmula química: C5H10O5 
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IPTG  

L’IPTG (Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido) és una molècula que actua com a reactiu 

desrepressor en el promotor Plac/ara-1 , com a anàleg a la lactosa.  

- Marca: SIGMA 

- Estat: líquid (concentració: 200mM) 

- Fórmula química: C9H18O5S 

- Prepració (200mM): La concentració és ja la desitjada per 

realitzar l’experiment. 

 

 

Agarosa 

L’agarosa és un polisacàrid format per la unió de galactosas alfa i beta (monosacàrids 

formats per sis àtoms de carboni)  i que s’extreu de les algues dels Gellidium i 

Gracillaria. 

- Marca: Cambrex 

- Estat: pols 

- Fórmula Química: C24H38O19  

 

 

 

 

Etanol 70% VWR 

L’etanol és un compost químic conegut com a alcohol etílic. Es tracta d’un alcohol que 

es presenta com a líquid incolor i inflamable amb un punt d’ebullició de 78ºC. En el 

present procediment experimental s’ha emprat com a producte por desinfectar i netejar 

el material emprat. Es pot mesclar amb aigua a qualsevol proporció i l’utilitzat en 

aquest cas és el Etanol 70%.  

- Marca: VWR Prolabo 

- Estat: líquid 

- Fórmula Química: C2H6O 

 

 



Estudi de la caracterització d'un promotor combinatori en Escherichia coli. 
 
 
 
 

45 
 

Glicerol 

És un compost orgànic també anomenat glicerina. És un líquid viscós, incolor i inodor 

que s'utilitza àmpliament en ciència. Té tres grups hidroxil hirofílics que són els 

responsables de la seva solubilitat en l'aigua. Té un gust dolç i baixa toxicitat. S’utilitza 

per conservar els bacteris en el congelador de -80ºC. 

- Marca: MERCK 

- Estat: líquid 

- Fórmula química: C3H8O3 

 

 

EQUIPS 

Autoclau  

Recipient metàl·lic i hermètic que permet treballar a altres pressions donant lloc a  

l’esterilització del contingut. 

- Marca: SELECTA 

- Capacitat: 75L 

- Temperatura: 115-134 ºC 

- Pressió: -1 a 5 bar 

 

 

Bloc Sec:  

Equip que permet escalfar a una temperatura determinada i en sec el contingut dels 

tubs i microtubs sense que es produeixin evaporacions. 

- Marca: VWR (Analog Dry Block Heaters) 

- Potència: 110W 

- Dimensions: 31.5 x 20.3 x 8.9 cm 

- Pes: 2,6 kg 

 

 

Balança Electrònica 

Permet determinar el pes de les mostres que es desitgin. 

- Marca: OHAUS 

- Error: 0.01 

- Pes màxim: 410 g 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Aigua
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Bunsen 

Instrument connectat al circuït de gas que genera una flama que 

permet treballar en condicions d’esterilitat a l’entorn proper a la 

flama (a una 25 cm) 

- Marca: JP Selecta SA 

- Alçada: 170mm 

- Potència nominal: 1,14 Kw 

 

Congelador -80  

- Marca: New Brunswick 

- Alçada: 191,5 cm 

- Temperatura mínima: -86ºC 

- Capacitat: 410 L 
 
 
 

Congelador -18ºC 

- Marca: Liebherr  

- Alçada: 201 cm 

- Capacitat: 240 L 

 

 

Dessecador: 

Instrument de laboratori que permet assecar i dessecar una 

substància gràcies al gel de sílice que s’incorpora a la 

cavitat inferior. 

- Marca: Nalgene 

- Material: Policarbonat 

- Diàmetre: 180 cm 
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Espectrofotòmetre  

Instrument usat en la física òptica que serveix per mesurar, en funció de la longitud 

d'ona, la relació entre valors d'una mateixa magnitud 

fotomètrica relatius a dos feixos de radiacions.  

- Marca: Eppendorf (Bio Phatomer) 

- Potència: 20W 

- Mesura: DNA, RNA, concentració proteïnes, 

densitat òptica (OD600)–concentració de cèl·lules 

- . 

 

 

Incubador - Agitador 

Equip tancat que permet controlar la temperatura i l’agitació necessària per al cultiu de 

microorganismes. 

- Marca: Heidolph Inkubator 1000 

- Temperatura: Fins a 65ºC 

- Shaker: 30-500 rmp 

 

 

Incubador  

Equip tancat que permet controlar la temperatura. 

- Marca: BINDER 

- Potència: 300W 

- Temperatura: Fins a 65ºC 

 

 

Micro Pipetes  

 

Instrument emprat per absorbir i transferir petits volums de líquid. 

 

- Marca: Eppendorf 

- Capacitat: 

0-10 µl 

0-100 µl 

0-1000 µl 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%92ptica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Longitud_d%27ona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Longitud_d%27ona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3
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“Pipetejador automàtic”  

 

Instrument auxiliar elèctric que permet  “pipetejar” (absorbir volums de líquid) amb les 

pipetes fungibles de 1-25 ml accionant a través d’un botó. 

 

- Marca: Hirschmann Laborgerate 

- Pes: 240g 

- Altres: Filtre de membrana de 0.2μm 

 

 

 

 

Agitador Magnètic 

 

Permet agitar qualsevol mostra continguda en un recipient gràcies al camp magnètic 

que es genera en posar un iman a la mostra. 

 

- Marca: VWR 

- Potència: 50W 

- Mida: 17,78x17,18cm 
 
 
 

 

“Vortex” 

 

Instrument dissenyat per tal agitar de forma suau o vigorosa les mostres contingudes 

en tubs. 

 

- Marca: VWR 

- Potència: 75W 

- Velocitat: 100-3200 rmp 
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4.3 PROTOCOL EXPERIMENTAL 

Un cop determinat el disseny experimental previ i descrits els equips, materials i 

substàncies necessaris per a la realització de l’experiment, es detalla a continuació el 

protocol experimental seguit per a l’obtenció de les dades les quals són, en definitiva, 

les imatges de fluorescència i contrast de fase dels bacteris. 

Consideracions prèvies: 

o Tots els volums compresos entre 0,5-1000 µl s’absorbeixen amb el sistema 

“pipeta-punta” (material descrit anteriorment) mentre que els volums compresos 

entre 1-25ml es prenen amb el “pipetejador automàtic” i les pipetes estèrils 

fungibles. 

o Tots els passos del protocol es realitzen en condicions d’esterilitat, és a dir, a 

una distància de no més de 25 cm de la flama generada pel bunsen. 

o Tot els passos es realitzen amb bata i guants per qüestions d’higiene i 

esterilitat. 

o Un cop realitzat l’experiment es neteja i desinfecta amb cura tot el material i la 

taula de treball amb etanol 70%. 

El protocol es pot dividir en cinc processos principals: 

- Overnight 

- Inducció 

- Preparació de pad’s 

- Dilució, gota i preparació del willco 

- Captura d’imatges al microscopi 

 

OVERNIGHT 

S’anomena overnight el procés que consisteix en cultivar cèl·lules durant una nit. Com 

a cultiu s’entén el mètode mitjançant el qual es multipliquen els microorganismes. 

L’overnight consisteix a nivell general en prendre una petita quantitat de mostra de 

bacteris congelada a -80ºC i deixar-la en creixement a l’incubador-agitador durant la nit 

en un medi amb nutrients i amb antibiòtic. S’afegeix l’antibiòtic de tal manera que els 

bacteris que tinguin resistència a aquest antibiòtic podran créixer mentre els que no en 

tinguin no podran. 
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En el protocol experimental seguit per l’estudi, el procés de overnight consta dels 

següent passos:  

 En un tub tipus “falcon” s’hi afegeix: 

- 10mL de medi ric LB Miller  

- 16,7 µl de kanamicina (30mg/ml) [la kanamicina es troba al congelador 

de -18ºC i prèviament és  descongelada al bloc sec durant 2 minuts]  

- Bacteris E. coli amb el plasmidi pPR001 presos amb una nansa de 

sembra. [Els bacteris es troben congelats a -80ºC] 

 Es posa el tub tipus “falcon” a l’incubador-agitador: 

- Temperatura: 37ºC 

- Revolucions: 240-250 rmp 

- Temps: 12-16h 

 

INDUCCIÓ 

El procés d’inducció consisteix en inocular una petita mostra de bacteris extrets de la 

mostra resultant del procés d’overnight amb: medi ric LB Miller, els inductors  i 

l’antibiòtic. El que es pretén durant aquest procés és que els bacteris es continuïn 

cultivant en contacte amb els inductors que condicionaran el nivell d’expressió 

genètica. El temps d’inducció ha d’estar comprès entre les 2,5 i les 3,5 hores, ja que 

d’aquesta manera es garanteix que el bacteris hauran estat en suficient contacte amb 

els inductors sense que s’acabin els nutrients del medi.  

El que determina el temps exacte d’inducció dins aquest marge de 2,5-3,5 hores, és 

l’objectiu d’arribar un valor de densitat òptica (OD600-concentració de bacteris) entre 

0,1 i 0,2 per tal d’assegurar una quantitat notable de bacteris induïts. 

Per cada experiment s’indueixen els bacteris en tres condicions diferents, és a dir, tres 

tubs de cultiu que contenen un volum total de 2 ml amb: medi, antibiòtic, IPTG, 

arabinosa i bacteris.  

Els volums de medi amb antibiòtic, IPTG i arabinosa seran funció del volum d’inductors 

corresponents a la condició desitjada. El volum d’arabinosa condiciona notablement el 

creixement dels bacteris així que, en cas de voler arribar a la densitat òptica desitjada 

en un temps comprès entre 2,5 i 3,5 hores, el volum de bacteris que s’haurà d’induir 

dependrà de la concentració d’arabinosa de la condició a estudiar. La taula següent 

mostra els criteri adoptat en aquest sentit un cop realitzats els primers experiments: 
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PUNT
IPTG 

(200mM)

ARAB 

(%)
IPTG (μl) ARAB  (μl) Vt (μl) Volum de LBMiller + 

kanamicina (μL)

1 0,7 0,01 7 0,8 2000 1992,2

2 0,7 0,02 7 1,6 2000 1991,4

3 0,7 0,04 7 3,2 2000 1989,8

4 0,7 0,07 7 5,6 2000 1987,4

5 0,7 0,1 7 8 2000 1985,0

6 0,7 0,2 7 16 2000 1977,0

7 0,7 0,4 7 32 2000 1961,0

8 0,7 0,7 7 56 2000 1937,0

9 0,7 1 7 80 2000 1913,0

10 0,7 2 7 160 2000 1833,0

11 1 0,01 10 0,8 2000 1989,2

12 1 0,02 10 1,6 2000 1988,4

13 1 0,04 10 3,2 2000 1986,8

14 1 0,07 10 5,6 2000 1984,4

15 1 0,1 10 8 2000 1982,0

CONDICIÓ VOLUMS (2ml )

 

Concentració d’arabinosa Volum bacteris (de l’overnight) a induïr 

0,01-0,04 % 2,0 µl 

0,04-0,20 % 2,5 µl 

0,20-0,70 % 3,5 µl 

0,70-2,00 % 5,0 µl 

 

Els passos a seguir en aquest procés d’inducció són: 

 En un tub de cultiu estèril s’hi afegeix: 

- 8 mL de LB Miller 

- 13,4 µl de kanamicina (30mg/ml) [la kanamicina es troba al congelador 

de -18ºC i prèviament es  descongelada al bloc sec durant 2 minuts]  

 S’agita al vortex durant 10 segons. 

 En tres tubs de plàstic estèrils s’hi afegeix en cadascun d’ells: 

- El volum corresponent de LB i kanamicina preparat anteriorment 

- El volum corresponent d’IPTG 

- El volum corresponent d’arabinosa 

- Volum de bacteris de l’overnight corresponent. 

 Es posen els tubs estèrils a l’incubador-agitador: 

- Temperatura: 37ºC 

- Revolucions: 240-250 rpm 

- Temps: 2,5-3,5h. El tems exacte d’inducció ve determinat per la densitat 

òptica de la mostra ja que l’objectiu és, dins d’aquest marge de temps, 

arribar a densitats òptiques entre OD600=0,1-0,2. En aquest sentit, es 

mesura la densitat òptica arribades a les a les 2,5 h i fins arribar a la 

densitat òptica adequada. La densitat òptica es mesura a 

l’espectrofotòmetre amb les cubetes corresponents. 

En la present taula es mostra, per cada condició d’inducció, el volum d’IPTG (200mM) i 

Arabinosa (25%) així com el volum de LB Miller amb kanamicina. 
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11 1 0,01 10 0,8 2000 1989,2

12 1 0,02 10 1,6 2000 1988,4

13 1 0,04 10 3,2 2000 1986,8

14 1 0,07 10 5,6 2000 1984,4

15 1 0,1 10 8 2000 1982,0

16 1 0,2 10 16 2000 1974,0

17 1 0,4 10 32 2000 1958,0

18 1 0,7 10 56 2000 1934,0

19 1 1 10 80 2000 1910,0

20 1 2 10 160 2000 1830,0

21 2 0,01 20 0,8 2000 1979,2

22 2 0,02 20 1,6 2000 1978,4

23 2 0,04 20 3,2 2000 1976,8

24 2 0,07 20 5,6 2000 1974,4

25 2 0,1 20 8 2000 1972,0

26 2 0,2 20 16 2000 1964,0

27 2 0,4 20 32 2000 1948,0

28 2 0,7 20 56 2000 1924,0

29 2 1 20 80 2000 1900,0

30 2 2 20 160 2000 1820,0

31 4 0,01 40 0,8 2000 1959,2

32 4 0,02 40 1,6 2000 1958,4

33 4 0,04 40 3,2 2000 1956,8

34 4 0,07 40 5,6 2000 1954,4

35 4 0,1 40 8 2000 1952,0

36 4 0,2 40 16 2000 1944,0

37 4 0,4 40 32 2000 1928,0

38 4 0,7 40 56 2000 1904,0

39 4 1 40 80 2000 1880,0

40 4 2 40 160 2000 1800,0

41 7 0,01 70 0,8 2000 1929,2

42 7 0,02 70 1,6 2000 1928,4

43 7 0,04 70 3,2 2000 1926,8

44 7 0,07 70 5,6 2000 1924,4

45 7 0,1 70 8 2000 1922,0

46 7 0,2 70 16 2000 1914,0

47 7 0,4 70 32 2000 1898,0

48 7 0,7 70 56 2000 1874,0

49 7 1 70 80 2000 1850,0

50 7 2 70 160 2000 1770,0

51 10 0,01 100 0,8 2000 1899,2

52 10 0,02 100 1,6 2000 1898,4

53 10 0,04 100 3,2 2000 1896,8

54 10 0,07 100 5,6 2000 1894,4

55 10 0,1 100 8 2000 1892,0

56 10 0,2 100 16 2000 1884,0

57 10 0,4 100 32 2000 1868,0

58 10 0,7 100 56 2000 1844,0

59 10 1 100 80 2000 1820,0

60 10 2 100 160 2000 1740,0

61 40 0,01 400 0,8 2000 1599,2

62 40 0,02 400 1,6 2000 1598,4

63 40 0,04 400 3,2 2000 1596,8

64 40 0,07 400 5,6 2000 1594,4

65 40 0,1 400 8 2000 1592,0

66 40 0,2 400 16 2000 1584,0

67 40 0,4 400 32 2000 1568,0

68 40 0,7 400 56 2000 1544,0

69 40 1 400 80 2000 1520,0

70 40 2 400 160 2000 1440,0

71 100 0,01 1000 0,8 2000 999,2

72 100 0,02 1000 1,6 2000 998,4

73 100 0,04 1000 3,2 2000 996,8

74 100 0,07 1000 5,6 2000 994,4

75 100 0,1 1000 8 2000 992,0

76 100 0,2 1000 16 2000 984,0

77 100 0,4 1000 32 2000 968,0

78 100 0,7 1000 56 2000 944,0

79 100 1 1000 80 2000 920,0

80 100 2 1000 160 2000 840,0
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57 10 0,4 100 32 2000 1868,0

58 10 0,7 100 56 2000 1844,0

59 10 1 100 80 2000 1820,0

60 10 2 100 160 2000 1740,0

61 40 0,01 400 0,8 2000 1599,2

62 40 0,02 400 1,6 2000 1598,4

63 40 0,04 400 3,2 2000 1596,8

64 40 0,07 400 5,6 2000 1594,4

65 40 0,1 400 8 2000 1592,0

66 40 0,2 400 16 2000 1584,0

67 40 0,4 400 32 2000 1568,0

68 40 0,7 400 56 2000 1544,0

69 40 1 400 80 2000 1520,0

70 40 2 400 160 2000 1440,0

71 100 0,01 1000 0,8 2000 999,2

72 100 0,02 1000 1,6 2000 998,4

73 100 0,04 1000 3,2 2000 996,8

74 100 0,07 1000 5,6 2000 994,4

75 100 0,1 1000 8 2000 992,0

76 100 0,2 1000 16 2000 984,0

77 100 0,4 1000 32 2000 968,0

78 100 0,7 1000 56 2000 944,0

79 100 1 1000 80 2000 920,0

80 100 2 1000 160 2000 840,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓ PAD’s 

La paraula anglesa pad es tradueix al català com a coixí o bloc i fa referència a la 

substància gelatinosa que serveix de “suport” als bacteris per la seva posterior 

observació al microscopi. Els pads estan formats per medi i agarosa. En l’experiment 

els pads es preparen a una concentració del 2% d’agarosa. 

 En un tub tipus “falcon” s’hi afegeix: 

- 10 mL de medi ric LB Miller filtrats. Per filtrar el medi  es col·loca el filtre 

al coll del tub i s’hi encaixa la xeringa sense èmbol. S’introdueix el medi 

a la xeringa i posteriorment s’injecta al tub tot pressionant amb l’èmbol 

de la xeringa. 

- 0,2 grams d’agarosa. 

 S’agita al vortex el tub “falcon” durant 20 segons.  

 S’escalfa el tub “falcon” semitapat al microones a 600W durant 5-15 segons, 

fins que inicia l’ebullició. 

 Es repeteixen els dos passos anteriors entre tres i quatre vegades, fins que 

l’agarosa queda ben dissolta al medi. 

 Es deixa reposar durant 3-6 minuts.  

 Es col·loca parafilm en un suport de vidre i es preparen dos cobreobjectes 

damunt el parafilm. 

 Un cop el contingut del falcon ha reposat entre 3-6 minuts, es pipetegen 5 ml i 

es dipositen sobre el cobreobjectes de tal manera que gràcies a la tensió 

Figura 25. Volums substàncies d'inducció en funció de la condició d'inducció d'estudi. 
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superficial existent entre el cobreobjectes i el líquid, es formarà un volum de 

pad de perímetre igual al cobreobjectes i 3-4 mil·límetres d’alçada. A 

continuació es pipetegen els altres 5 ml i es realitza el mateix procediment a 

l’altre cobreobjectes.  

 Es deixa reposar el pad durant 2 minuts esperant que el líquid es refredi i 

solidifiqui el suficient per posteriorment col·locar un cobreobjectes al damunt. 

Es cobreixen els pads amb una tapa de petri.  

 Es posen els pads 15 minuts a l’incubador.  

 Es posen els pads 15 minuts al dessecador.  

 Es deixen reposant a temperatura ambient. 

 

DILUCIÓ,  SECAT DE GOTA I PREPARACIÓ DEL WILLCO 

Un cop els bacteris han arribat a la densitat òptica adient durant la inducció i els pads 

estan preparats, el darrer pas abans de capturar les imatges al microscopi consisteix 

en preparar una dilució adequada dels bacteris en LB Miller per tal que aquests es 

puguin observar de forma òptima al microscopi. 

Així doncs, en funció de la densitat òptica assolida es prepara la dilució dels bacteris 

induïts en medi LB Miller segons la següent taula per un volum total de 500µl: 

OD600 Dilució Volum LB Miller Volum Bacteris 

Induïts 

0,10-0,15 [1:2] 250µl 250µl 

0,15-0,20 [1:3] 333µl 167µl 

0,20-0,25 [1:5] 400µl 100µl 

 

El procés de dilució, secat de gota i preparació Willco segueix els següents passos: 

 S’agafa un microtub i s’hi afegeix: 

- Quantitat adient de LB Miller (en funció de la densitat òptica) 

- Quantitat adient de bacteris induïts (en funció de la densitat òptica). 

 Es vorteja durant 30 segons 

 Es treuen els cobreobjectes de damunt dels pads. 

 Es tallen els pads mitjançant un cobreobjectes en 8 torsos. 

 Es pipeteja una gota (1µl) de la dilució dels bacteris induïts i es diposita al 

centre d’un dels trossos de pad. Aquest procediment es realitza dues vegades 

per cada condició de tal manera que s’obtenen 6 trossos de pad amb dues 

mostres de cadascuna de les 3 condicions d’inducció. 

 Es posa el pad amb la gota durant 10 minuts a l’incubador. 

 Es posa el pad amb la gota durant 10 minuts a dessecador. 

 Es prepara el willco: 
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- Mitjançant la fulla de tall, s’agafen els trossos de pad i es col·loquen al 

vidre del willco de tal manera que la superfície amb els bacteris (gota) 

resti en contacte amb el vidre del willco. 

- Un cop s’han col·locat els 6 trossos de pad s’esperen 5 minuts per evitar 

condensacions en l’interior del willco i aquest es tenca i es segella 

mitjançant una petita tira de parafilm. En aquest moment ja es disposa 

de la mostra a observar al microscopi. 

 

CAPTURA D’IMATGES AL MICROSCOPI 

Un cop es disposa del willco amb els trossos de pad de tres condicions d’inducció 

diferents, els bacteris ja es poden observar al microscopi. 

Es col·loca el willco al microscopi i s’enfoquen els bacteris. L’objectiu és el de poder 

realitzar fotos de, com a mínim, 100 bacteris independents per condició d’inducció de 

tal manera que en funció de la quantitat de bacteris que es puguin observar en una 

mateixa foto, es realitzaran més o menys captures. El nombre de fotografies 

realitzades per condició oscil·la habitualment entre les 20 i les 40. 

Per cada foto que es realitza succeeix el següent:  

- Captura de la imatge en contrast de fase. 

- Exposició de llum d’excitació durant  175,000 mil·lisegons. 

- Captura de la imatge de fluorescència. 

D’aquesta manera, per cada captura s’obtenen dues imatges, una de contrast de fase 

(escala de grisos) i una de fluorescència (registre llum fluorescent), que són les 

necessàries per posteriorment processar les dades. Les imatges es capturen amb un 

objectiu de 100 augments al microscopi de tal manera que es necessita oli d’immersió 

per poder observar els bacteris. Un cop obtinguda una fotografia, es busca una altra 

posició del pad amb bacteris no registrats i es capturen de nou les imatges de contrast 

de fase i fluorescència. Així consecutivament fins aconseguir una mostra de com a 

mínim 100 bacteris independents per condició d’inducció. 

El motiu pel qual només es poden realitzar les captures per a tres condicions 

d’inducció per un mateix experiment és perquè els bacteris es divideixen 

aproximadament cada mitja hora. Així doncs, quan s’inicien les captures a la darrera 

condició (al darrer tros de pad), els bacteris inicien a dividir-se i el que es busca per 

una major rigor en les dades és que els bacteris pràcticament no estiguin dividits o 

només s’hagin dividit dues vegades tenint en compte que es produeix u una divisió 

cada aproximadament tres quarts d’hora. 

Per últim cal indicar que el fet d’exposar sempre el mateix temps no contempla que la 

làmpada de fluorescència es degrada amb l’ús.
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Capítol 5 

Processat de Dades i Resultats 

 

En el present capítol s’exposa, en primer lloc, el mètode de processat de dades utilitzat 

en aquest estudi. Tal i com s’ha descrit en el capítol anterior, les dades de que es 

disposa un cop realitzats els experiments són imatges de contrast de fase i de 

fluorescència dels bacteris en diferents condicions d’inducció. D’altra banda el que es 

pretén és caracteritzar l'activitat del promotor en diferents condicions d'inducció a partir 

dels nivells de proteïna GFP expressada. El nivell d’expressió genètica es coneix 

gràcies a la fluorescència emesa pels bacteris un cop han estat induïts i que es 

registra amb la captura d’imatges al microscopi. 

A continuació es descriu, doncs, tot el procés de processat de dades que permet 

l’obtenció de valors de fluorescència en cèl·lules individuals per cada condició a partir 

de les dades de les que es disposa, és a dir, de les imatges obtingudes al microscopi. 

Tots els programes emprats en el processat dades, així com l’exposició i anàlisi de 

dades s’han realitzat amb l’entorn de computació numèrica MATLAB, amb la seva 

versió R2009b.  

5.1 OBTENCIÓ VALORS DE FLUORESCÈNCIA PER BACTERI  

Per cadascuna de les mesures s’obtenen dues imatges diferents necessàries per al 

processat de les dades: una imatge de contrast de fase i una imatge de fluorescència. 

La imatge de contrast de fase és una imatge d'intensitats que s'utilitzarà per a la 

segmentació dels bacteris (veure secció 2.1. “Microscopia de contrast de fase”, Capítol 

2) mentre que la de fluorescència és una imatge que captura el camp de fluorescència, 

principalment emesa pels bacteris en ser excitats lumínicament. 

Es tracta d’obtenir en primera instància un valor de fluorescència emesa per cada 

bacteri. Aquest valor de fluorescència és representatiu del nivell d’expressió genètica 

del gen monitoritzat en aquella cèl·lula. 

El primer pas per a l’obtenció de valors de fluorescència, tenint en compte la gran 

quantitat de dades de les que es disposa, és seleccionar i identificar els bacteris que 

formaran la mostra d'estudi. 
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La selecció dels bacteris s’ha de realitzar de forma rigorosa tenint en compte que: 

- Els bacteris han de ser independents, no poden partir d’una cèl·lula comú, 

per tal de no tenir correlacions artificials en els nivells de fluorescència 

mesurats. 

- Els bacteris seleccionats han de tenir una imatge de fase nítida ja que, en 

cas de prendre’n un de borrós, la posterior segmentació pot ser errònea i el 

seu valor de fluorescència se’n pot veure afectat. 

- Es descarten els bacteris que distin molt de la forma o mida més comuna ja 

que aquests poden no ser viables fisiològicament.  

Per tal de facilitar l’explicació del procés aquest es descriurà seguint el suport de 

l’exemple del processat d’un bacteri (indicat amb el número 21 a la Figura 26). 

 

 

  

Figura 26. Selecció bacteris a processar 



Estudi de la caracterització d'un promotor combinatori en Escherichia coli. 
 
 
 
 

59 
 

Per tal d’obtenir el valor mig de fluorescència es processa primerament la imatge de 

contrast de fase per tal d'obtenir una segmentació de cada bacteri -detecció de píxels 

que formen part d’un determinat bacteri. A tals efectes s'empra el codi de segmentació 

semi-autumàtica  runfillschnitz, desenvolupat pel Dr. Jordi Garcia-Ojalvo en el marc 

d'un entorn d'anàlisi d'imatges creat originalment pel Dr. Michael Elowitz. Prèviament 

s'inicialitza l'entorn amb el codi niceInitSchnitz, que demana a l'usuari  que especifiqui 

els directoris de presa i generació de dades així com la selecció del bacteri a 

processar.  

En executar la segona part del programa runfillschnitz(p) pròpiament es demana 

en primera instància que es seleccioni el bacteri a processar. Un cop seleccionat, el 

programa relaciona l’àrea segmentada en la imatge de contrast de fase amb la de la 

imatge de fluorescència corresponent a la mateixa fotografia de tal manera que genera 

un arxiu amb el valor mitjà - valor de fluorescència mitjana de tots els pixels detectats 

com bacteri -de fluorescència d’aquell bacteri. El valor de fluorescència d’aquell bacteri 

el calcula a partir de la mitjana de la fluorescència de cadascun dels píxels compresos 

dins l’àrea seleccionada. 

 Selecció del bacteri (en el cas que es mostra la selecció la segmentació de la 

imatge realitza el programa; si el programa no detecta el bacteri, aquesta 

selecció s’ha de realitzar manualment).  
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 A continuació es calcula el valor de fluorescència promig a l’àrea del bacteri 

seleccionat, a partir de la imatge de fluorescència corresponent. 

 

 

Aquest laboriós processat d'imatges s'ha realitzat en aproximadament 100 bacteris per 

cada condició d'inducció. Aquest elevat nombre de dades ens assegura una bona 

estadística. Finalment hem calculat les mitjanes i variàncies mostrals per a cada 

condició d'inducció de manera automàtica amb un programa desenvolupat per Marta 

Dies. 
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5.2 PRESENTACIÓ I ANÀLISI DE RESULTATS 

Amb el disseny experimental previ s’han obtingut resultats corresponents a un total de 

60 condicions. Els experiments s’han realitzat al llarg de tres mesos, a una freqüència 

aproximada d’un experiment a la setmana. 

En primer lloc es presenten i analitzen els resultats referents a l’obtenció dels valors de 

la fluorescència mitjana de cada condició per a continuació tractar la relació d’aquest 

valors amb la concentració d’inductors. 

 

VALORS DE FLUORESCÈNCIA MITJANA DE CADA CONDICIÓ 

PRESENTACIÓ DE RESULTATS 

Tal i com s’ha exposat en el disseny experimental (Capítol 4) i en la secció sobre 

l’obtenció dels valors de fluorescència mitjana (secció 5.1 Capítol 5),  la idea inicial fou 

registrar i  posteriorment processar les dades corresponents a 100 bacteris per cada 

condició d’inducció. No obstant, a l’hora de processar es va valorar que alguns dels 

bacteris no es podien prendre com a dades ja que la imatge obtinguda no era correcte 

(perquè estava desenfocada) o el bacteri no era “sa” (no tenia ni la forma ni la mida 

habitual). Per aquest motiu, per algunes de les condicions es disposa d’un nombre de 

dades inferior a 100 (Taula 1).   

D’altra banda, els experiments induint els bacteris amb només un inductor van ser els 

darrers que es van realitzar i es van processar 50 bacteris en veure que els valors de 

fluorescència mitjana, desviació estàndard de la mitjana i error estàndard de la mitjana 

eren del mateix ordre que la resta de condicions.  

A continuació es mostren els histogrames de fluorescència per a cadascuna de les 

condicions d'inducció. Comparant aquests histogrames s'observa un clar efecte dels 

inductors en l'activitat del promotor. Aquest efecte es fa encara més evident en la 

representació de les dades en forma de boxplots. Aquesta representació permet 

valorar tant la tendència central (mediana) com la dispersió (quartils i desviació 

estàndard) de cada mostra de bacteris. En particular, el boxplot està format per quatre 

elements. La línia vermella central fa referència a la mediana de la mostra que s’està 

representant. El límits de la caixa blava representen els quartils q1 i q3. La caixa 

compren el 50% dels valors de la mostra. Les línies negres verticals corresponen als 

valors extrems de la mostra que no es consideren outliers (aïllats) i per tant són 

representatius de la variabilitat de la població. 
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Els boxplot representats a continuació consideren com a outliers punts amb valors 

superiors a: q3 + w(q3 – q1). Sent w=1.5 i q1 i q3 els valors de fluorescència 

corresponents als percentils 25% i 75% respectivament. 

El factor w=1,5 correspon aproximadament a +/-2.7σ , sent σ la desviació estàndard. 

Per tant si es tractés d’una distribució normal, els valors no considerats outliers 

suposarien un 0,7% del total de dades. 

D’altra banda els histogrames representen la freqüència de la mostra representada 

mitjançant barres de superfície proporcionals a aquesta. 

Inducció amb concentracions de 0,7 mM IPTG 

-  

 

  

Gràfica 1. Histogrames poblacions de bacteris  amb una concentració 0,7 mM IPTG 

Gràfica 2. Boxplot poblacions de bacteris  amb una concentració 0,7 mM IPTG 
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Inducció amb concentracions de 1,0 mM IPTG 

 

  

Gràfica 3. Histogrames poblacions de bacteris  amb una concentració 1,0 mM IPTG 

Gràfica 4. Boxplot poblacions de bacteris  amb una concentració 1,0 mM IPTG 
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Gràfica 1. Histogrames poblacions de bacteris  amb una concentració 2,0 mM IPTG 

Gràfica 2. Boxplot poblacions de bacteris  amb una concentració 2,0 mM 
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Gràfica 3. Histogrames poblacions de bacteris  amb una concentració 4,0 mM 

Gràfica 4.Boxplot poblacions de bacteris  amb una concentració 4,0 mM 



Estudi de la caracterització d'un promotor combinatori en Escherichia coli. 
 
 
 
 

66 
 

0 100 200 300 400 500
0

10

20

30

40

50

FLUORESCÈNCIA (u.a)

N
o
m

b
re

 d
e
 C

è
l·
lu

le
s

10,0 mM IPTG / 0,01% ARAB

0 100 200 300 400 500
0

10

20

30

40

50

FLUORESCÈNCIA (u.a)

N
o
m

b
re

 d
e
 C

è
l·
lu

le
s

10,0  mM IPTG / 0,02% ARAB

0 100 200 300 400 500
0

10

20

30

40

50

FLUORESCÈNCIA (u.a)

N
o
m

b
re

 d
e
 C

è
l·
lu

le
s

10,0  mM IPTG / 0,04% ARAB

0 100 200 300 400 500
0

10

20

30

40

50

FLUORESCÈNCIA (u.a)

N
o
m

b
re

 d
e
 C

è
l·
lu

le
s

10,0  mM IPTG / 0,10% ARAB

0 100 200 300 400 500
0

10

20

30

40

50

FLUORESCÈNCIA (u.a)

N
o
m

b
re

 d
e
 C

è
l·
lu

le
s

10,0  mM IPTG / 0,20% ARAB

0 100 200 300 400 500
0

10

20

30

40

50

FLUORESCÈNCIA (u.a)

N
o
m

b
re

 d
e
 C

è
l·
lu

le
s

10,0  mM IPTG / 0,40% ARAB

0 100 200 300 400 500
0

10

20

30

40

50

FLUORESCÈNCIA (u.a)

N
o
m

b
re

 d
e
 C

è
l·
lu

le
s

10,0 mM IPTG / 0,70% ARAB

0 100 200 300 400 500
0

10

20

30

40

50

FLUORESCÈNCIA (u.a)

N
o
m

b
re

 d
e
 C

è
l·
lu

le
s

10,0  mM IPTG / 1,00% ARAB

0 100 200 300 400 500
0

10

20

30

40

50

FLUORESCÈNCIA (u.a)

N
o
m

b
re

 d
e
 C

è
l·
lu

le
s

10,0  mM IPTG / 2,00% ARAB

Inducció amb concentracions de 10,0 mM IPTG 

 

  

Gràfica 9. . Histogrames poblacions de bacteris  amb una concentració 10,0 mM 

Gràfica 10. Boxplot poblacions de bacteris  amb una concentració 10,0 mM IPTG 
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ARAB (%) IPTG (Mm) FLUOR (u.a) N. EXP
N. Cèl·lules 

individuals

Desviació 

Estàndard

Error 

Estàndard

0,00 0,0 22,2329 14 50 15,61 2,21

0,00 0,7 15,0105 14 50 15,24 2,16

0,00 1,0 41,1681 14 50 29,38 4,15

0,00 2,0 18,7307 14 50 24,55 3,47

0,00 4,0 17,4474 14 50 20,16 2,85

0,00 10,0 37,7210 14 50 58 8,20

0,01 0,0 19,2424 13 50 11,47 1,62

0,01 0,7 32,391 2 70 34,01 4,06

0,01 1,0 18,523 7 100 12,82 1,28

0,01 2,0 23,133 7 100 17,17 1,72

0,01 4,0 9,214 2 100 14,57 1,46

0,01 10,0 7,936 2 100 12,46 1,25

0,02 0,0 24,6703 13 50 17,66 2,50

0,02 0,7 21,138 7 97 23,04 2,34

0,02 1,0 45,819 1 100 48,63 4,86

0,02 2,0 19,857 7 100 15,83 1,58

0,02 4,0 7,083 8 100 6,75 0,68

0,02 10,0 26,379 1 100 23,84 2,38

0,04 0,0 27,2313 13 50 28,92 4,09

0,04 0,7 24,158 5 98 21,95 2,22

0,04 1,0 13,125 8 100 11,09 1,11

0,04 2,0 12,176 8 100 12,14 1,21

0,04 4,0 15,658 5 100 14,80 1,48

0,04 10,0 16,096 5 100 13,63 1,36

0,10 0,0 66,6552 13 50 60,45 8,55

0,10 0,7 28,604 3 100 28,10 2,81

0,10 1,0 41,58 9 100 30,56 3,06

0,10 2,0 38,674 9 100 28,26 2,83

0,10 4,0 23,903 3 100 21,25 2,12

0,10 10,0 18,912 3 100 21,91 2,19

ERROR ESTANDARD DE LA MITJANA 

Els boxplots anteriors ens indiquen que, tot i que la variabilitat en la fluorèscència en 

algunes condicions  és elevada, una mesura de centralitat com la mitjana és suficient 

per a caracteritzar l'efecte dels inductors. Com que aquesta mitjana es calcula en una 

mostra reduïda (100 cèl·lules), cal assegurar que l'error associat no és molt elevat. 

L’obtenció de la mitjana de la fluorescència es realitza a partir d’una part de la població, 

no de la seva totalitat. L’error estàndard de la mitjana permet quantificar l’error associat 

a aquest fet ja que contempla precisament la variabilitat de la mitjana.  

L’expressió de l’error estàndard per la mitjana és:  

                         
 

  
 

On,  

N = grandària mostra 

σ=desviació estàndard 

 

El valors obtinguts en calcular l’error estàndard de la mitjana per cada condició 

d’inducció  són: 
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ARAB (%) IPTG (Mm) FLUOR (u.a) N. EXP
N. Cèl·lules 

individuals

Desviació 

Estàndard

Error 

Estàndard

0,10 0,0 66,6552 13 50 60,45 8,55

0,10 0,7 28,604 3 100 28,10 2,81

0,10 1,0 41,58 9 100 30,56 3,06

0,10 2,0 38,674 9 100 28,26 2,83

0,10 4,0 23,903 3 100 21,25 2,12

0,10 10,0 18,912 3 100 21,91 2,19

0,20 0,0 68,3802 13 50 44,41 6,28

0,20 0,7 92,091 6 100 62,26 6,23

0,20 1,0 149,61 1 100 97,88 9,79

0,20 2,0 82,767 9 100 58,27 5,83

0,20 4,0 90,369 6 100 67,25 6,73

0,20 10,0 77,007 6 100 44,32 4,43

0,40 0,0 186,0808 13 50 86,60 12,25

0,40 0,7 165,96 11 100 107,29 10,73

0,40 1,0 177,617 11 100 84,09 8,41

0,40 2,0 198,568 11 100 82,07 8,21

0,40 4,0 187,461 11 99 76,04 7,64

0,40 10,0 157,109 11 100 60,88 6,09

0,70 0,0 302,9786 13 50 110,54 15,63

0,70 0,7 307,929 4 80 89,69 10,03

0,70 1,0 201,576 10 96 62,72 6,40

0,70 2,0 173,314 10 100 94,49 9,45

0,70 4,0 249,854 4 100 95,21 9,52

0,70 10,0 227,021 4 100 99,00 9,90

1,00 0,0 362,1277 13 50 81,44 11,52

1,00 0,7 245,24 12 100 77,71 7,77

1,00 1,0 243,014 12 100 120,35 12,04

1,00 2,0 204,708 12 100 119,68 11,97

1,00 4,0 198,456 12 100 79,79 7,98

1,00 10,0 116,064 12 100 63,76 6,38

2,00 0,0 391,8567 13 50 105,80 14,96

2,00 0,7 360,876 2 100 174,72 17,47

2,00 1,0 359,586 10 100 119,80 11,98

2,00 2,0 335,138 10 100 109,42 10,94

2,00 4,0 446,394 2 70 168,30 20,12

2,00 10,0 371,023 2 70 103,97 12,43

  

Taula 1. Valors de fluorescència mitjana, error estàndard per la mitjana i 
concentració dels inductors 
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La representació gràfica de la fluorescència per cada condició juntament amb l’error 

estàndard de la mitjana indicat en forma de barres és: 
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Gràfica 12. Fluorescència en funció de la concentració d’arabinosa 

Gràfica 11. Fluorescència en funció de la concentració d’IPTG 
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ANÀLISI DE RESULTATS 

Un cop representats els valors de fluorescència dels bacteris per cada condició 

d’inducció s’observa que: 

- Les condicions amb concentracions d’arabinosa inferiors al 0,2%, que 

es corresponen a valors inferiors de fluorescència, tenen una variabilitat 

absoluta significativament més petita i més outliers que les condicions amb 

concentracions d’arabinosa més elevades.  

Aquest fet és degut a que les condicions amb concentracions d’arabinosa 

inferiors al 0,2% presenten nivells de fluorescència molt propera a zero, i 

per tant la gran majoria de la població es concentra en nivells de 

fluorescència molt baixos, presentant poca variabilitat però facilitant que, en 

cas que un bacteri tingui un nivell de fluorescència una mica significatiu 

sigui outlier.  

D’altra banda, la major variabilitat de les poblacions corresponents a 

condicions amb concentracions d’arabinosa elevades (compreses entre 0,4-

2%) mostra que, malgrat que el nivell de fluorescència del 50% de la 

població sigui alt, existeix una part de la població representativa (que no 

són outliers) que pren valors força extrems (tan per sobre de la mediana 

com per sota d’aquesta). 

 

- Els histogrames mostren novament aquesta diferència en la variabilitat de 

la població de bacteris en funció de la concentració d’arabinosa. A més, 

tenint en compte que no poden existir valors negatius de fluorescència, les 

condicions amb nivells de fluorescència més baixos (concentracions 

d’arabinosa inferiors al 0,2%) presenten histogrames asimètrics amb 

freqüències elevades per a valors petits de fluorescència. No obstant, per a 

condicions amb nivells de fluorescència més elevats els histogrames 

presenten una distribució més simètrica i unimodal. 

 

- Els errors estàndard de la mitjana són petits per totes les condició 

d’inducció. Aquest fet és important ja que valida l’ús com a dada de la 

fluorescència mitjana de cada condició obtinguda amb el procediment 

exposat en el disseny experimental (Capítol 4) i el processat de dades 

(Secció 5.1 Capítol 5)  

És precisament a partir de la fluorescència mitjana de cada condició com 

s’analitza el comportament del promotor combinatori Plac/ara-1, que és 

l’objectiu d’aquest estudi. 
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FLUORESCÈNCIA EN FUNCIÓ DE LA CONCENTRACIÓ D’INDUCTORS 

Es presenten a continuació els valors i les representacions que mostren el nivell de 

fluorescència en funció de la concentració d’inductors i que descriuen el comportament 

del promotor combinatori d’estudi. Seguidament es calculen els valors de la correlació 

de Spearman per tal de quantificar la relació entre variables i per últim es fa un anàlisi 

dels resultats. 

PRESENTACIÓ RESULTATS 

Els valors de fluorescència mitjana obtinguts per cada condició són els presentats en 

la Taula 1. 

A continuació es representa la fluorescència mitjana en funció de la concentració dels 

dos d’inductors.  

  

Gràfica 5. Representació de la superfície generada pel nivell de fluorescència en funció de la concentració dels 
inductors. El color és indicador del nivell de fluorescència segons la barra a la dreta del gràfic. 
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L’activitat del promotor en funció de un únic inductor es presenta a continuació, a part 

de la resta de resultats degut a que no es pot dins l’escala logarítmica de la Figura 15 :  
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Gràfica 6. Nivell de fluorescència en funció de la concentració d'arabinosa (concentració nula 
d'IPTG) 

Gràfica 7. Nivell de fluorescència en funció de la concentració d'IPTG (concentració nula 
d'arabinosa) 
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EFECTE DELS INDUCTORS EN L’ACTIVITAT DEL PROMOTOR 

En la gràfica 15 i, en menor efecte, la gràfica 16 s'observa una certa correlació entre la 

concentració d'inductor i la fluorescència mitjana. Per tal de quantificar aquesta relació 

calculem el coeficient de correlació de Spearman el qual contempla relacions no 

lineals i és representatiu de la relació monotònica entre les variables. 

 

La interpretació dels valors de la correlació de Spearman és: 

                                                                   

                                               

                                                                    

                          

                           

 

En el cas d’estudi es calcula, d’un costat, la correlació de Spearman entre la 

concentració d’arabinosa i el nivell de fluorescència i, de l’altra, entre la concentració 

d’IPTG i el nivell de fluorescència.  

A més, es calcula la correlació de Spearman entre el nivell de fluorescència i la 

concentració d’IPTG per cada valor constant de concentració d’arabinosa i a l’inversa, 

entre el nivell de fluorescència i la concertació d’arabinosa per cada valor constant de 

concentració d’IPTG. 

Correlacions de Spearman: 

 

 

    

IPTG (mM) ARAB (%)
Correlació 

Spearman

0.00 0.9879

0.70 0.9152

1.00 0.8909

2.00 0.9030

4.00 0.9030

10.00 0.8061

0.01-2.00

ARAB (%)
IPTG 

(mM)

Correpació 

Spearman

0.00 0.1429

0.01 -0.7143

0.02 -0.1429

0.04 -0.4857

0.10 -0.8286

0.20 -0.0857

0.40 -0.0857

0.70 -0.4857

1.00 -1,0000

2.00 0.0857

0.7-10.0
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ANÀLISI DE RESULTATS 

Un cop representades les gràfiques del nivell de fluorescència en funció de la 

concentració d’inductors i calculades les correlacions de Spearman s’observa: 

- La concentració d’arabinosa té una influència clara en el nivell de 

fluorescència, a major concentració d’arabinosa més alt és el nivell de 

fluorescència. 

- Fins a concentracions d’arabinosa del 0,1% el nivell de fluorescència es 

manté molt baix i constant. A partir de concentracions d’arabinosa del 0,2% 

el nivell de fluorescència augmenta considerablement en augmentar la 

concentració d’arabinosa. Aquesta tendència però es veu alterada quan la 

concentració d’arabinosa és de l’1%. Una possible explicació recau en el fet 

que al llarg de la realització dels experiments, no s’ha considerat l’efecte de 

la degradació de la làmpada, s’analitzarà a continuació. 

- No s’observa una dependencia clara entre el nivell de fluorescència i la 

concentració d’IPTG. Per a valors fixes d’arabinosa, el nivell de 

fluorescència varia molt poc en variar la concentració d’IPTG.  

- Els valors de fluorescència mitjana en induir els bacteris sense IPTG, són 

significatius i sempre existeix una fluorescència mínima. Sembla, per tant, 

que el nivell de fluorescència no depèn de la presència d’IPTG.  

- Els valors de correlació de Spearman confirma el que s’ha analitzat fins 

ara. Els valors de correlació entre la concentració d’arabinosa i el nivell de 

fluorescència es troben tots per sobre del 0.8. Recordant que un valor de 

correlació de Spearman igual a 1 significa una relació monotònica perfecte, 

el fet d’obtenir valors tant propers a 1 confirma el clar efecte de la 

concentració d’arabinosa en el nivell de fluorescència. 

Per contra, els valors obtinguts en calcular les correlacions de Spearman 

entre la concentració d’IPTG i el nivell de fluorescència, aquests no són tant 

propers a 1 i per tant no és tant clara la correlació. 
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Efecte de la degradació de la làmpada de fluorescència 

En realitzar el disseny experimental, es va establir que el temps d’exposició de la llum 

excitant per a tots els experiments seria de 175.000ms. En assumir com a constant 

aquest valor no es corregia l’efecte de la degradació de la làmpada de fluorescència. 

La làmpada de fluorescència, com a conseqüència del seu ús, es degrada de tal 

manera que si s’exposa sempre durant el mateix temps, la llum excitant que s’emet és 

cada vegada de menor intensitat i, per tant, la llum fluorescent que emeten els bacteris 

també disminueix.  

En observar els resultats experimentals s’ha vist que la falta de compensació del 

temps d'exposició d'acord amb la degradació de la làmpada pot introduir un error 

sistemàtic en les mesures. Per tant, el fet de considerar l’efecte de la degradació de la 

làmpada pot ajudar a interpretar l’anàlisi de resultats. Així doncs és possible que el 

valor de la fluorescència mitjana d’una condició d’inducció obtingut en realitzar 

l’experiment durant les primeres setmanes del procés experimental sigui 

significativament major que en realitzar l’experiment per la mateixa condició en les 

darreres setmanes del procés. 

Les dates en les quals es van realitzar els experiments són: 

Nº Experiment Data 

1 21/03/2011 

2 01/04/2011 

3 08/04/2011 

4 15/04/2011 

5 09/05/2011 

6 12/05/2011 

7 29/05/2011 

8 23/05/2011 

9 27/05/2011 

10 03/06/2011 

11 10/06/2011 

12 17/06/2011 
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L’anàlisi de l’efecte de la degradació de la làmpada es fa des de dues perspectives. 

 

1) Efecte de la degradació respecte la concentració d’IPTG. 

En realitzar l’anàlisi de resultats es conclou que no existeix una relació 

significativa entre la concentració d’IPTG i el nivell de fluorescència. No 

obstant, per a una mateixa concentració d’arabinosa, existeix certa variabilitat 

en els nivells de fluorescència. Del que es tracta a continuació és d’observar si 

pot existir una relació entre aquesta variabilitat i l’efecte de la degradació de la 

làmpada de fluorescència. 

 

2) Efecte de la degradació respecte la concentració d’arabinosa. 

En realitzar l’anàlisi de resultats s’observa una relació clara entre la 

concentració d’arabinosa i el nivell de fluorescència i que a més el nivell de 

fluorescència augmenta en augmentar la concentració d’arabinosa. No obstant, 

aquesta tendència es troba alterada per a les condicions amb una concentració 

d’arabinosa del 1%. Es tracta de d’observar si pot existir una relació entre 

aquesta alteració en la tendència i l’efecte de la degradació de la làmpada de 

fluorescència. 
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ARAB (%)
IPTG 

(Mm)

FLUOR 

(u.a)
EXP

0,01 0,7 32,391 2

0,01 2,0 23,133 7

0,01 1,0 18,523 7

0,01 4,0 9,214 2
0,01 10,0 7,936 2

0,02 1,0 45,819 1
0,02 10,0 26,379 1

0,02 0,7 21,138 7

0,02 2,0 19,857 7
0,02 4,0 7,083 8

0,04 0,7 24,158 5

0,04 10,0 16,096 5

0,04 4,0 15,658 5

0,04 1,0 13,125 8
0,04 2,0 12,176 8

0,10 1,0 41,58 9
0,10 2,0 38,674 9

0,10 0,7 28,604 3

0,10 4,0 23,903 3
0,10 10,0 18,912 3

0,20 1,0 149,61 1
0,20 0,7 92,091 6

0,20 4,0 90,369 6

0,20 2,0 82,767 9
0,20 10,0 77,007 6

0,40 2,0 198,568 11

0,40 4,0 187,461 11

0,40 1,0 177,617 11

0,40 0,7 165,96 11
0,40 10,0 157,109 11

0,70 0,7 307,929 4

0,70 4,0 249,854 4

0,70 10,0 227,021 4

0,70 1,0 201,576 10
0,70 2,0 173,314 10

1,00 0,7 245,24 12

1,00 1,0 243,014 12

1,00 2,0 204,708 12

1,00 4,0 198,456 12
1,00 10,0 116,064 12

2,00 4,0 446,394 2

2,00 10,0 371,023 2

2,00 0,7 360,876 2

2,00 1,0 359,586 10
2,00 2,0 335,138 10

ARAB (%)
IPTG 

(Mm)

FLUOR 

(u.a)
EXP

0,01 0,7 32,391 2

0,01 2,0 23,133 7

0,01 1,0 18,523 7

0,01 4,0 9,214 2
0,01 10,0 7,936 2

0,02 1,0 45,819 1
0,02 10,0 26,379 1

0,02 0,7 21,138 7

0,02 2,0 19,857 7
0,02 4,0 7,083 8

0,04 0,7 24,158 5

0,04 10,0 16,096 5

0,04 4,0 15,658 5

0,04 1,0 13,125 8
0,04 2,0 12,176 8

0,10 1,0 41,58 9
0,10 2,0 38,674 9

0,10 0,7 28,604 3

0,10 4,0 23,903 3
0,10 10,0 18,912 3

Valors poc significatius de nivell de fluorescència

Experiments realitzats tots el mateix dia per una concentració d'arabinosa

Experiments de l'1 al 4

Experiments 5, 6 i 7

Experiments 8, 9 i 10

EFECTE DE LA DEGRADACIÓ RESPECTE LA CONCENTRACIÓ D’IPTG. 

A continuació es presenta una taula amb els nivells de fluorescència mitjana per cada 

condició d’inducció i el número d’experiment. La taula està ordenada per nivells de 

fluorescència, de major a menor, per cada concentració d’arabinosa. La llegenda amb 

el significat dels colors amb els quals està marcada la taula es troba sota d’aquesta i 

s’explica a continuació. 
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A les condicions amb nivells de fluorescència molt baixos (marcades amb verd) la 

variabilitat relativa és molt gran i per tant l’efecte de la degradació de la làmpada és 

difícil d’avaluar. D’altra banda, si per una mateixa concentració d’arabinosa els 

experiments es van realitzar el mateix dia, com que no hi ha variació deguda a la 

degradació de la làmpada, aquestes dades aporten informació lliure d'error. 

Observant les dades sembla clar l’efecte de la degradació de la làmpada en els 

resultats. Partint de la hipòtesi que l’IPTG no té relació amb el nivell de fluorescència, 

per a una mateixa concentració d’arabinosa, el nivell de fluorescència hauria de ser 

similar independentment de la concentració d’IPTG.  

Per exemple, per a una concentració d’arabinosa del 0,70% s’observa com els nivells 

de fluorescència obtinguts en experiments realitzats al principi (4t experiment) són més 

elevats que els realitzats les darreres setmanes (10è experiment). Aquest 

comportament és molt semblant pels nivells de fluorescència amb una concentració 

d’arabinosa del 2%. 

Existeixen únicament dues condicions (0,2% arabinosa i 2 mM IPTG i 0,2% arabinosa i 

10 mM IPTG) que semblen no respondre a la relació entre el nivell de fluorescència i el 

nombre d’experiment. No obstant, per a aquesta concentració d’arabinosa s’observa 

com la fluorescència del primer experiment realitzat és clarament més elevada que la 

resta de condicions amb la mateixa concentració d’arabinosa. 

Per tant, l'efecte de la degradació de la làmpada no és menyspreable en algunes de 

les condicions i aquest fet s'ha de tenir en compte en la interpretació final dels resultats. 

 

EFECTE DE LA DEGRADACIÓ RESPECTE LA CONCENTRACIÓ D’ARABINOSA. 

En aquest cas l’objectiu és observar el possible efecte de la degradació de la làmpada 

de fluorescència amb la relació entre la concentració d’arabinosa i el nivell de 

fluorescència.  

De l’anàlisi de resultats s’ha observat que la tendència del nivell de fluorescència és 

d’augmentar en augmentar la concentració d’arabinosa. No obstant, aquesta tendència 

es veu afectada sobretot a la condició amb un 1% d’arabinosa. 

La taula de dades s’ordena per concentracions d’IPTG i de menor a major 

concentració d’arabinosa. Segons els resultats observats en els gràfics que relacionen 

el nivell de fluorescència amb la concentració d’arabinosa el nivell de fluorescència 

augmenta en augmentar la concentració d’arabinosa. 
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ARAB 

(%)

IPTG 

(Mm)
FLUOR (u.a) EXP

0,40 0,7 165,96 11

0,70 0,7 307,929 4

1,00 0,7 245,24 12
2,00 0,7 360,876 2

0,40 1,0 177,617 11

0,70 1,0 201,576 10

1,00 1,0 243,014 12
2,00 1,0 359,586 10

0,40 2,0 198,568 11

0,70 2,0 173,314 10

1,00 2,0 204,708 12

2,00 2,0 335,138 10

0,40 4,0 187,461 11

0,70 4,0 249,854 4

1,00 4,0 198,456 12
2,00 4,0 446,394 2

0,40 10,0 157,109 11

0,70 10,0 227,021 4

1,00 10,0 116,064 12

2,00 10,0 371,023 2

Experiments entre 1 i 4

Experiments entre 10 i 12

ARAB 

(%)

IPTG 

(Mm)
FLUOR (u.a) EXP

0,40 0,7 165,96 11

0,70 0,7 307,929 4

1,00 0,7 245,24 12
2,00 0,7 360,876 2

0,40 1,0 177,617 11

0,70 1,0 201,576 10

1,00 1,0 243,014 12
2,00 1,0 359,586 10

0,40 2,0 198,568 11

0,70 2,0 173,314 10

1,00 2,0 204,708 12

2,00 2,0 335,138 10

0,40 4,0 187,461 11

0,70 4,0 249,854 4

1,00 4,0 198,456 12
2,00 4,0 446,394 2

0,40 10,0 157,109 11

0,70 10,0 227,021 4

1,00 10,0 116,064 12

2,00 10,0 371,023 2

Experiments entre 1 i 4

Experiments entre 10 i 12

ARAB 

(%)

IPTG 

(Mm)
FLUOR (u.a) EXP

0,40 0,7 165,96 11

0,70 0,7 307,929 4

1,00 0,7 245,24 12
2,00 0,7 360,876 2

0,40 1,0 177,617 11

0,70 1,0 201,576 10

1,00 1,0 243,014 12
2,00 1,0 359,586 10

0,40 2,0 198,568 11

0,70 2,0 173,314 10

1,00 2,0 204,708 12

2,00 2,0 335,138 10

0,40 4,0 187,461 11

0,70 4,0 249,854 4

1,00 4,0 198,456 12
2,00 4,0 446,394 2

0,40 10,0 157,109 11

0,70 10,0 227,021 4

1,00 10,0 116,064 12

2,00 10,0 371,023 2

Experiments entre 1 i 4

Experiments entre 10 i 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la variació del nivell de fluorescència en funció de la concentració 

d’arabinosa per a una concentració 1mM d’IPTG sembla que el comportament és de 

tal manera que la fluorescència augmenta en fer-ho la concentració d’arabinosa, tenint 

en compte que els experiments es varen realitzar per una degradació de la làmpada 

similar (experiments 10, 11 i 12). 

Un comportament similar seria el esperat pel que fa a l’augment del nivell de 

fluorescència en augmentar la concentració d’arabinosa per a una concentració 2mM 

d’IPTG, ja que els experiments també es varen realitzar per una degradació similar de 

la làmpada. La tendència és efectivament aquesta encara que la condició amb una 

concentració d’arabinosa de 0,4% té un nivell de fluorescència més elevat que la 

condició amb una concentració del 0,7% d’arabinosa. 

L’efecte de la degradació de la làmpada de fluorescència sembla molt significatiu pel 

que fa a les condicions amb 0,7, 1 i 2 mM IPTG, concretament per a les condicions 

amb un 1% d’arabinosa corresponents a l’experiment número 12.  
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Si el nivell de fluorescència augmenta en augmentar la concentració d’arabinosa, seria 

d’esperar que per a una concentració d’arabinosa de l’1%, el nivell de fluorescència fos 

major que el nivell de fluorescència amb una concentració d’arabinosa del 0,7%. No 

obstant això, els nivells de fluorescència per a concentracions d’arabinosa del 1% i 0,7 , 

1 i 2 mM IPTG succeeix el contrari. Una possible explicació a aquest fet seria que 

l’experiment corresponent a l’1% d’arabinosa és el 12, mentre que per a 

concentracions d’arabinosa del 0,7% i el 2% (sempre per a concentracions 0,7 , 1 i 2 

mM IPTG) els experiments són el 2 i el 4, experiments realitzats quan la làmpada de 

fluorescència estava menys degradada i, per tant, s’obtenien valors de fluorescència 

més elevats. 
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Capítol 6 

Modelització 

 

Al present capítol s’exposen en primer lloc les equacions cinètiques de Michaelis-

Menten i de Hill per tal de mostrar la seva relació amb el cas d’estudi. Les equacions 

de Michaelis-Menten i de Hill descriuen la relació entre la concentració dels inductors i 

l’expressió genètica en cas de comptar amb un promotor combinatori. Posteriorment 

es descriuen les funcions que permeten realitzar l’ajust dels paràmetres cinètics del 

model de Michaelis-Menten als resultats experimentals  per finalment presentar els 

resultats de la modelització i fer-ne l’anàlisi.  

6.1 MODEL MATEMÀTIC: LES EQUACIONS DE MICHAELIS-MENTEN I 

HILL 

Es descriuen seguidament els models bioquímics bàsics que representen la interacció 

entre una proteïna repressora o activadora i el DNA, o bé entre un inductor i la 

proteïna repressora o activadora corresponent.  

Combinant aquests resultats s'obté una expressió analítica per a l'activitat del promotor 

combinatori estudiat en funció de les concentracions dels dos inductors. Els 

paràmetres d'aquest model s'ajusten, posteriorment, a les dades experimentals per tal 

d'obtenir-ne valors estimats. 

 S’exposa també el paral·lelisme entre aquests models i el cas d’estudi, que en 

definitiva són els models d’interacció entre la proteïnes repressora LacI i la proteïna 

activadora AraC amb el DNA del promotor, així com la interacció entre aquestes 

proteïnes i els inductors IPTG i arabinosa. Finalment es relaciona l’efecte d’ambdós 

inductors a l’expressió genètica en tenir un promotor combinatori com el  Plac/ara-1. 
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PROTEÏNA REPRESSORA 

UNIÓ DEL REPRESSOR A UN PROMOTOR 

En forma genèrica, un repressor R reconeix un lloc específic de DNA, D. En el 

promotor, R i D s’uneixen formant el complex [RD]. La transcripció genètica es 

produeix únicament quan el repressor no es troba unit a D. S’assignen lletres tan per 

fer referència a espècies com a concentracions. 

Així doncs, el lloc específic del promotor tant pot estar lliure, R, com ocupat, [DR], i la 

concentració total DT seria:  

 

          

La taxa de formació del complex és proporcional a la taxa de col·lisions, és a dir, a la 

taxa d’unions de R a D, donada pel producte de les concentracions de R i D (llei 

d’acció de masses): 

taxa de formació de complex = konRD 

El complex [RD] es dissociaria a una taxa koff. La taxa de canvi en el temps de [RD] 

basada en els processos de col·lisió i dissociació és: 

     

  
                  [1] 

El paràmetre que descriu la taxa de col·lisions, kon, descriu quantes col·lisions 

esdevenen per segon per una proteïna a una concentració determinada D i, per tant, té 

unitats de 1/temps/concentració. D’altra banda, la taxa koff, té unitats de 1/temps ja que 

ve determinada per la intensitat d’unions de R a D. 

Considerant que les concentracions del complex [RD] assoleixen ràpidament l'equilibri 

i que, per tant, d[RD]/dt=0, s’obté que el balança entre les col·lisions de R i D i les 

dissociacions de [RD] resten en l’equació d’equilibri següent: 

                 

              [2] 

On Kd és la constant de dissociació en unitats de concentració: 

    
    

   
 

Recordant que: [RD] = DT – D  i usant l’equació [2],  
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On D/DT pot ser considerada com la probabilitat que D estigui “lliure”. Es comportaria 

com una funció decreixent en funció de la concentració del repressor R (com menys 

repressor hi ha, més probabilitat de que estigui lliure). Quan no hi ha repressor, el lloc 

és sempre lliure: D/DT = 1. 

Quan D és lliure, el RNA polimerasa es pot unir al promotor i iniciar la transcripció 

genètica. La taxa de transcripció (nombre de mRNA per segon) es veu condicionada 

per la taxa màxima de transcripció, β.  

La taxa de producció de mRNA serà el producte de la taxa màxima,  , per la 

probabilitat de que el promotor estigui lliure (i per tant actiu). 

 

                       
 

  
 

   

 

Per tant, com més proteïna repressora sense inductor existeix, més efecte sobre el 

promotor té, provocant una disminució de la seva activitat. 

 

Paral·lelisme al cas d’estudi 

En el cas d’estudi la proteïna repressora R correspon a la proteïna LacI, mentre que el 

lloc específic D es troba al promotor Plac/ara-1.  

 

UNIÓ DE L’INDUCTOR A LA PROTEÏNA REPRESSORA 

L’inductor s’uneix directament a la proteïna repressora R provocant que aquesta 

disminueixi la seva afinitat amb D. L’inductor, doncs, permet de manera indirecta, 

l'activació de la transcripció. 

Es descriu la molècula inductora com a IR considerant-la com a senyal d’entrada. 

Ambdós es poden unir formant el complex [RIR]. El repressor per tant es pot trobar 

lliure, R, o unit [RIR]. i la llei de conservació reflexa que la concentració total de la 

proteïna repressora és:  
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Per tant, R i IR col·lisionen formant el complex [R  ] a una taxa Kon, i el mateix complex 

es dissocia a una taxa koff. L’equació que descriu la variació al temps és: 

      

  
                  

Assumint de nou que el complex [RIR] assoleix ràpidament l'equilibri, 

 

                   

 

            

On KR és la constant de dissociació. 

L’equació de Michaelis-Menten resulta finalment: 

      
     

     
 

 

Tres de les característiques més destacables d’aquesta equació són: 

- S’arriba a la saturació a un valor elevat del complex repressor-inductor per 

valors de IR. 

- Existeix un règim on [RIR] augmenta linealment amb IR, quan IR << KR. 

- Quan IR =KR, la fracció d’unió a la proteïna arriba a un 50%. 

 

Recordant que:  

           

 

La relació entre el repressor lliure R i l’inductor IR resta de la següent manera:  

    

 

  
  
  

 

    

  

     
 

 

Paral·lelisme al cas d’estudi 
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En el cas d’estudi la proteïna repressora R correspon a la proteïna LacI, mentre 

l’inductor IR fa referència a l’IPTG.  

 

ACTIVITAT DEL PROMOTOR EN FUNCIÓ DE L’INDUCTOR 

Relacionant les expressions que relacionen l’activitat del promotor amb el repressor i 

l’efecte de l’inductor sobre aquest, s’obté la relació entre l’activitat del promotor i 

l’inductor.  

Partint doncs de les expressions, 

                       
 

  
 

   

 

    

  

     
 

S’obté, 

                       
 

    
  

     

 
   

 

Desenvolupant l’expressió, 

 

                        
     

        
  
   

 
 

Paral·lelisme al cas d’estudi 

S’observa per tant que l’activitat del promotor es troba condicionada per l’inductor 

IPTG de la següent manera: 

- Prenent l’expressió: 

                       
 

    
  

     

 
   

 

Com més quantitat d’inductor IPTG tenim (IR), més gran és el complex (       

i més petit és (  
  

     

 

  
  . Com més petit és    

  

     

 

  
 , més gran és 

l’activitat del promotor. Per tant, com més IPTG hi ha major és la desrepressió 

del promotor   i més alta l’activitat del promotor. 

- Per a valors nuls de IPTG, sempre hi haurà un mínim d’activitat del promotor, de 

valor: 
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PROTEÏNA ACTIVADORA 

UNIÓ DE L’ACTIVADOR A UN PROMOTOR 

Una proteïna activadora A augmenta la taxa de transcripció en unir-se a la regió 

específica del promotor D, formant el complex [AD]. La taxa de transcripció és, per tant 

proporcional, a la probabilitat que l’activador A s’uneixi a D. 

Per tant, partint de les expressions: 

           

          

Tenint en compte que en aquest cas el que permet a transcripció és la probabilitat que 

es formi el complex [AD] arribem a:  

    

  
 

 

     
 

I l’activitat del promotor és: 

                       
  

     
 

Paral·lelisme al cas d’estudi 

En el cas d’estudi la proteïna activadora A correspon a la proteïna AraC, mentre que el 

lloc específic D es troba al promotor Plac/ara-1.  
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UNIÓ DE L’INDUCTOR A LA PROTEÏNA ACTIVADORA 

L’inductor IA s’uneix directament a la proteïna activadora A provocant que aquesta 

augmenti la seva afinitat amb D. L’inductor, doncs, fomenta la transcripció del gen. 

De forma anàloga al procediment desenvolupat amb la proteïna repressora:  

           

            

On KA és la constant de dissociació. 

L’equació de Michaelis-Menten resulta finalment: 

      
     

     
 

 

Paral·lelisme al cas d’estudi 

En el cas d’estudi la proteïna activadora A correspon a la proteïna AraC, mentre 

l’inductor IA fa referència a l’arabinosa.  

 

ACTIVITAT DEL PROMOTOR EN FUNCIÓ DE L’INDUCTOR 

Relacionant les expressions que relacionen l’activitat del promotor amb l’activador i 

l’efecte de l’inductor sobre aquest, s’obté la relació entre l’activitat del promotor i 

l’inductor.  

Partint doncs de les expressions, 

                       
  

     
 

      
     

     
 

I tenint en compte que la forma activa de A és [AI A], 

                       
 

     
     

     
     

    

 

  



Estudi de la caracterització d'un promotor combinatori en Escherichia coli. 
 
 
 
 

88 
 

Desenvolupant l’expressió, 

 

                       
   

      
 

  

   
      
      

 

 

Paral·lelisme al cas d’estudi 

S’observa per tant que l’activitat del promotor es troba condicionada per l’inductor 

arabinosa de tal manera que, com més quantitat d’arabinosa (IA) es té, major és 

l’activitat del promotor. 

En cas de no disposar d’arabinosa, l’activitat del promotor és nul·la. Aquesta 

apreciació es discuteix en el següent punt. 

 

 

ACTIVITAT DEL PROMOTOR EN FUNCIÓ D’UN INDUCTOR ACTIVADOR I D’UN 

INDUCTOR DESREPRESSOR. 

Un cop desenvolupades les expressions corresponents a l’activitat d’un promotor en 

funció de dos inductors, un dels quals s’uneix a la proteïna activadora i l’altre a una 

repressora, es presenta a continuació l’expressió de l’activitat del promotor en funció 

del possible efecte simultani de dos inductor d’aquestes característiques alhora. 

Les expressions obtingudes anteriorment són: 

                       
   

      
 

  

   
      
      

 

                        
     

        
  
   

 
 

Es pot considerar que l'activitat de promotor depèn de dos successos independents 

que són la unió al DNA de l'activador i la no unió del repressor, per tant, el succés 

simultani tindrà com a probabilitat el producte de les probabilitats de cadascun dels 

successos. 

L’expressió de l’activitat total del promotor és doncs,  
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Desenvolupant l’expressió s’obté: 

 

                                  
  

       
 

       
               

 

On: 

       
   

      
 

         [concentració] 

     
      

      
 [concentració] 

      
   

   
 [adimensional] 

 

Si s’analitza l’expressió s’observa que, en cas de no tenir arabinosa (IA) l’activitat del 

promotor és nul·la. Un cop analitzats els resultats (veure secció 5.3 del Capítol 5) es 

conclou que, en cas de no tenir arabinosa, el promotor té igualment certa activitat. Per 

tant i amb l’objectiu d’ajustar l’expressió obtinguda a la realitat, s’afegeix una constant 

(CA) a l’expressió de tal manera que l’activitat del promotor, encara que no es tinguin 

inductors, no serà mai nul·la. 

                                  
      
       

  
       

               
 

 

L’EQUACIÓ DE HILL 

Una descripció més realista de la unió de l’inductor s’explica amb la consideració de 

l’existència de subunitats de proteïnes, per exemple, dímers o tetràmers. Cada 

subunitat de proteïna pot unir-se a les molècules de l’inductor. 

Sovint l’activitat plena només s’assoleix quan múltiples subunitats s’uneixen a 

l’inductor. Una equació útil per descriure aquest procés deriva d’assumir que n 

molècules d’inductor I poden unir-se a la proteïna. 

Per tant, la proteïna R pot estar unida a n molècules de IR formant el complex [nIRR] o 

no estar-ho, R0. La concentració total estaria descrita, per tant, per la llei de 

conservació: 
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La taxa de col·lisions moleculars necessàries per formar el complex és funció del 

producte de les concentració lliure, R0, i la concentració IR relacionada amb n: 

                         
   

 

La taxa de dissociació és: 

                                

 

La taxa total de canvi de concentració en funció del temps es correspon a la diferència 

entre la taxa de col·lisions i la de dissociació: 

       

  
        

             

I considerant el cas en que a variació en el temps és nul·la: 

         
             

 

Obtenint finalment l’equació de Hill: 

      

 
 

  
 

  
    

  

El paràmetre n és conegut com el coeficient de Hill es pot desenvolupar el procediment 

anàleg en el cas de la proteïna activadora. La corba pren en aquest cas una forma 

sigmoide.  

Paral·lelisme amb el cas d’estudi: 

Considerant el paràmetre de Hill en l’expressió de l’activitat total obtinguda i definint els 

coeficients de la següent manera: 

P(2) = coeficient de Hill pel repressor [adimensional] 

P(4)= coeficient de Hill per l’activador [adimensional] 

P(7) =    [concentració] 
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RELACIÓ ENTRE L’ACTIVITAT DEL PROMOTOR I LA DINÀMICA DE LA 

PROTEÏNA GFP 

A la secció anterior hem trobat l’expressió que determina l’activitat del promotor en 

funció de la concentració d’inductors 

La concentració d’inductors condiciona la formació de mRNA (m) que és el primer pas 

cap per la síntesi d’una proteïna, en el nostre cas per la síntesi de GFP (G). Del mRNA 

generat, una part es degrada a una taxa de degradació λ i l’altra es tradueix a proteïna 

(G), a una taxa de traducció γ. D’altra banda, la proteïna generada (G) es degrada a 

una taxa de degradació δ. 

Les expressions de formació de mRNA (m) i de la proteïna GFP (G) són: 

  

  
             

  

  
       

Assumint que la formació mRNA i de proteïna GFP està en equilibri: 

                
        

 
 

          
 

 
   

Relacionant les dues expressions: 

  
 

  
           

 

Es pot assumir, per tant, que la concentració en equilibri de la proteïna GFP (G) és 

proporcional a l’activitat del promotor (         ). 

Com que s’havia assumit que la concentració de GFP és proporcional a la 

fluorescència, es pot estimar l’activitat del promotor amb les dades de fluorescència 

obtingudes del procediment experimental. 
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h= 4μm 

D=1μm 

6.2 FUNCIÓ D’AJUST DEL MODEL MATEMÀTIC ALS RESULTATS 

EXPERIMENTALS 

El model matemàtic d'activitat del promotor consta d'uns paràmetres que poden 

associar-se a unes magnituds físiques (cooperativitat, constants de dissociació). 

Aquests paràmetres poden estimar-se fent un ajust per mínims quadrats de la funció 

de l'activitat del promotor a les dades experimentals de fluorescència. 

El programa emprat per realitzar aquest ajust ha estat el MATLAB versió R2009b. En 

concret, la funció ja descrita pel programa per realitzar l’ajust és la funció lsqnonlin. 

La funció consisteix busca el mínim de la suma de quadrats d’una funció descrita tot 

acotant amb valors màxims i mínims. L’equació pel cas d’estudi amb dos inductors és l’ 

obtinguda en la secció 6.1 del present capítol: 

                                           
            

    

  
             

 
           

    

  
                     

 

On: 

   = Concentració arabinosa 

   = Concentració IPTG 

 p(1)= Constant funció de               

 p(2)= Coeficient de Hill repressió  

 p(3)= Constant de Michaelis (repressió)  

 p(4)= Coeficient de Hill activador 

 p(5)= Constant de Michaelis (activació) 

 p(6)=Constant funció de         

p(7)=Constant d’activitat mínima d’activació 

 

Ordre de magnitud de les concentracions 

Una concentració es pot expressar amb múltiples unitats. A continuació es realitza el 

càlcul que permet tenir una noció de l’ordre de magnitud de les concentracions amb 

les que s’està treballant. 

Partint de les dimensions aproximades d’un bacteri, i aproximant la seva forma a un 

cilindre tenim que el volum (V) aproximat d’un bacteri és:  
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Realitzant el canvi d’unitats i multiplicanat pel nombre d’Avogadro s’obtenen unitats de 

molaritat: 

                    
         

   
               

 

En unitats del Sistema Internacional la concentració molar s’expressa en [mol/m3] 

encara que una bona part de la literatura utilitza tradicionalment la unitat [mol/L]. 

                        
 

                    
   

 
  

   

       

 

           

S’observa que l’ordre de magnitud de les concentracions es trobarà en un ordre entre 

nM i µM. 

En realitzar l’ajust del model als valors experimentals, les concentracions s’expressen 

amb dues unitats diferents, en mM quan es fa referència a la concentració d’inductor 

IPTG i en % quan es fa referència a la concentració d’arabinosa 

Les unitats de concentracions dels paràmetres obtinguts en realitzar l’ajust aniran 

d’acord a les unitats de concentració dels inductors. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
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6.3 RESULTATS I ANÀLISI DE LA MODELITZACIÓ 

A continuació es presenten els resultats obtinguts de realitzar l’ajust del model als 

resultats experimentals i posteriorment se’n fa l’anàlisi. 

RESULTATS MODELITZACIÓ 

La representació gràfica de l’ajust és: 
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Els paràmetres obtinguts en ajustar el model als resultats experimentals són: 

p(1)= 1889,70* 

p(2)= 3,880 

p(3) =100,000 (mM) 

p(4)= 0,700  

p(5)=4,900 (%) 

p(6)= 0,100  

p(7)= 0,001(%) 

 

 

*no es determinen les unitats d’aquest paràmetre degut a la dificultat d’associar-lo a  

un significat físic. 

                                           
            

    

  
             

 
           

    

  
                     

 

 

ANÀLISI DELS PARÀMETRES 

Paràmetres de Hill  

Els paràmetres 2 i 4 fan referència als coeficients de Hill, a la consideració de 

l’existència de subunitats de proteïnes.  

La proteïna activadora AraC té estructura dimèrica, és a dir, està formada per dues 

subunitats (monòmers), mentre que la proteïna repressora LacI tetrametritza, està 

formada per quatre subunitats. 

Pel que fa al coeficient de Hill en el cas de la repressió, p(2), el valor del paràmetre 

resultat de l’ajust al model ( p(2)=3,88 ) fa referència a una cooperativitat positiva (per 

ser un valor major a 1), la qual cosa significa que en unir-se IPTG a un monòmer de 

LacI, l’afinitat entre la proteïna i l’inductor augmenta. A més, tenint en compte el 

comportament tetramèric de la proteïna LacI, és una bona aproximació el valor proper 

a 4. 

El coeficient de Hill, en el cas de l’activació, pren un valor proper a 1 (p(4)=0,7). Aquest 

fet implicaria que la variació de l’activitat del promotor en funció de la concentració 

d’inductor tindria un comportament semblant al de la corba de Michaelis.  

Constants de Michaelis 

El paràmetre p(3) correspon a la constant de Michaelis del repressor i el paràmetre 

p(6) correpon a:  

    =
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En augmentar la concentració d’inductor IR (IPTG) l’afinitat entre la proteïna repressora 

i el DNA disminueix, augmentant l’activitat del promotor. 

Observant l’expressió de l’activitat del promotor pel que fa la repressió, per tal que es 

compleixi aquesta dinàmica s’ha de complir que: 

                   

Substituint els valors dels paràmetres obtinguts a l’ajust: 

100<110 

Per tant, els paràmetres p(3) i p(6) es corresponen a la condició que s’ha de complir 

per tal que, en augmentar la concentració d’IPTG, també augmenti l’activitat del 

promotor.  

El valor del paràmetre p(6) és petit, de tal manera que la variació de l’activitat del 

promotor en variar la concentració d’inductor IPTG és petita. Aquest comportament es 

correspon a l’anàlisi del resultats experimentals. 

Pel que fa a la constant de Michaelis en el cas de l’activació, KA , aquesta es troba al 

paràmetre p(5).  

     
      

      
     

El paràmetre p(5) pren un valor  més petit que p(3). Aquest fet pot ser degut a que la 

concentració total de proteïna activadora AT tingui un valor elevat i, per tant, p(5) 

disminueixi encara que la constant de Michaelis sigui gran. D’altra banda si la relació 

entre            tingués un valor semblant a la relació entre           , el valor de KA es 

mantindria petit.  

Ambdós paràmetres de Michaelis tenen valors elevats respecte la concentració 

màxima tan d’arabinosa com d’IPTG dels valors experimentals. Una possible 

interpretació d’aquest fet és que els valors experimentals dels que es disposa i, en 

conseqüència, el seu ajust, es troba a l’etapa inicial de la corba sigmoide. Per tal de 

confirmar aquesta hipòtesi s’hauria de conèixer l’activitat del promotor per 

concentracions més grans dels inductors. Existeix un condicionant biològic a la 

realització d’aquesta comprovació i és que a concentracions d’arabinosa del 2% 

s’observen alguns bacteris amb formes i mides poc habituals, de tal manera que, 

probablement, els bacteris no puguin assumir sans concentracions d’arabinosa 

significativament superiors al 2%. 
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Paràmetres p(1) i p(7) 

El paràmetre p(1) depèn de les constants              fet que en complica la 

interpretació física. 

El paràmetre p(7) és  el paràmetre afegit al model en concepte d’activitat mínima del 

promotor en cas que la concentració dels inductors sigui nul·la. Els resultats 

experimentals mostren que, sense arabinosa i IPTG, existeix una petita activitat del 

promotor, el valor de p(7) en ajustar el model als resultats experimentals pren un valor 

molt molt petit: p(7)= 0,001  
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Conclusions Generals 

 

Activitat del promotor 

Els promotors són els fragments de DNA on s’uneix el RNA polimerasa, la proteïna de 

caràcter enzimàtic encarregat del inici de la transcripció genètica. El RNA polimerasa 

en unir-se al promotor provoca la separació local de l’hèlix de DNA de tal manera que 

es genera una cadena de mRNA amb la informació genètica necessària per a síntesi 

d’una proteïna.  

El promotor combinatori Plac/ara-1 es pot veure afectat per dues proteïnes reguladores, la 

proteïna repressora LacI i la proteïna activadora AraC. La proteïna repressora LacI 

s’uneix al promotor impedint la unió del RNA polimerasa i, per tant, la transcripció 

genètica. Per contra, la proteïna activadora AraC es pot unir al promotor facilitant la 

unió de RNA polimerasa. La funcionalitat d’aquestes proteïnes reguladores està 

condicionada per substàncies anomenades inductors. L’arabinosa és l’inductor que, en 

unir-se a la proteïna AraC permet que aquesta s’uneixi al promotor; d’altra banda 

l’IPTG és l’inductor que, en unir-se a la proteïna repressora LacI, provoca que l’afinitat 

entre LacI i el promotor sigui menor. 

L’activitat del promotor o el nivell d’expressió genètica varia, doncs, en funció de la 

concentració d’inductors. En el cas d’estudi la proteïna fluorescent GFP es situa sota el 

control del promotor combinatori Plac/ara-1 de tal manera que l’activitat del promotor anirà 

associada a la síntesi d’aquesta proteïna. Gràcies a la tècnica de microscopia de 

fluorescència i als codis de processat de dades es pot quantificar el nivell d’expressió 

genètica.  

La caracterització del promotor ha consistit en conèixer l’activitat del promotor en 

funció de la concentració dels inductors. Un cop realitzats els experiments i obtingudes 

les dades aquestes s’han processat i s’ha pogut observar com l’efecte dels inductors 

en l’activitat del promotor és diversa.  

Existeix una clara relació entre la concentració d’arabinosa i l’activitat del promotor de 

tal manera que, fins a una concentració d’arabinosa del 0,1%, l’activitat del promotor 

és baixa però, a partir d’aquest valor, l’activitat augmenta notablement. Sembla per 

tant que l’efecte de l’arabinosa sobre l’activitat del promotor no és significatiu fins 

arribar a una certa concentració. 

D’altra banda sembla que l’IPTG no té un efecte clar sobre l’activitat del promotor ja 

que aquesta es manté molt semblant si es varia la concentració d’IPTG per a una 

mateixa concentració d’arabinosa. 
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El bacteri hoste del sistema genètic d’estudi és l’E. coli,, concretament la soca DH5α. A 

més del material genètic sintètic incorporat al bacteri en forma de plasmidi que conté el 

promotor Plac/ara-1 i el gen GFP, el bacteri també disposa de material genètic propi, 

endogen.  

El fet de no observar una relació evident entre la concentració d’IPTG i el nivell 

d’expressió genètica porta a pensar que el promotor no està reprimit ja que la funció 

de l’IPTG és, precisament, la d’unir-se a la proteïna repressora LacI per tal que 

aquesta deixi de reprimir el promotor. La proteïna repressora LacI es produeix de 

forma endògena en el bacteri de tal manera que, si aquesta producció no és suficient, 

el promotor no es troba reprimit i, per tant, l’IPTG no té cap efecte sobre l’activitat del 

promotor . 

Els resultats obtinguts en induir els bacteris només amb arabinosa, sense IPTG, 

confirmen la hipòtesi que no existeix suficient producció de LacI endògena per reprimir 

el promotor ja que l’activitat del promotor segueix sent elevada per concentracions 

d’arabinosa altes i sense presència d’IPTG. 

Modelització 

Partint de les equacions cinètiques de Michaelis-Menten es desenvolupa el model que 

relaciona l’activitat del promotor amb la concentració dels inductors. 

Els paràmetres obtinguts en realitzar l’ajust dels valors experimentals al model, 

semblen respondre al comportament biològic esperat. No obstant, no s’observa la 

forma de corba sigmoide que es podria esperar de la representació de l’activitat del 

promotor en funció de la concentració d’inductors, havent contemplat els coeficients de 

Hill. 

Una explicació a aquest fet és que els valors experimentals obtinguts es corresponguin 

a l’etapa inicial de la corba, sense arribar als nivells de saturació. Els resultats de 

l’ajust en referència als paràmetres de Michaelis semblen reforçar aquesta hipòtesi ja 

que són més elevats que la concentració màxima tan d’arabinosa com d’IPTG dels 

valors experimentals. Per tal de confirmar aquesta hipòtesi s’hauria de conèixer 

l’activitat del promotor per concentracions més grans dels inductors. Existeix un 

condicionant biològic a la realització d’aquesta comprovació i és que a concentracions 

d’arabinosa del 2% s’observen alguns bacteris amb formes i mides poc habituals, de 

tal manera que, probablement, els bacteris no siguin viables per concentracions 

d’arabinosa significativament superiors al 2%. 
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Biologia sintètica 

L’expansió en el coneixement en àrees com l’enginyeria genètica, la biologia de 

sistemes i la biologia sintètica obre molts camins d’investigació. Els resultats obtinguts 

en l’estudi mostren la relació entre l’activitat del promotor i la concentració d’arabinosa, 

i aquesta informació pot ser rellevant a l’hora d’emprar el promotor en circuits genètics 

sintètics d’interès en futures investigacions.  

Continuació de l’estudi 

Un cop acabat l’estudi i vist l’efecte de la concentració d’arabinosa en l’activitat del 

promotor, seria important estudiar, d’un costat, l’efecte de la concentració d’IPTG en 

l’activitat del promotor i, de l’altra, l’efecte que poden causar ambdos inductors actuant 

simultàniament. 

Un primer pas en aquest sentit seria aconseguir la repressió del promotor Plac/ara-1, 

mitjançant una major producció de proteïna repressora LacI de tal manera que el 

promotor quedaria reprimit i es necessitaria d’IPTG per tal de poder iniciar la 

transcripció. Una possibilitat seria canviar el bacteri hoste que conté el promotor 

d’estudi de tal manera que existís una producció endògena de LacI més gran i suficient 

per reprimir el pormotor. Una altra possibilitat seria la de produir artificialment proteïna 

LacI, sota el control d’un promotor induïble o bé disminuint la quantitat de gluocosa al 

medi forçant al bacteri a produir més LacI endògen.  
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