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PEls àcids nucleics (macromolècules) estan formats per
nucleòtids (monòmers), que al seu torn són molècules
complexes (formades per tres tipus de molècules diferents:
Fosfòric + Pentosa + Base nitrogenada).

PHi ha diferents nucleotids, que són el resultat de les
diferents possibilitats de  combinació de les molècules que
els formen (ribosa  o  desoxiribosa amb  adenina,  timina, 
guanina,  citosina  o uracil)
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Unió amb l’àcid fosfòric

Unió amb la base nitrogenada Allargament cadena
Unió amb un altre
nucleòtid
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ADN

ARN
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Incorporació
nou

nucleòtid

5'

3'

PEls àcids nuclèics són molècules amb
“sentit”

PEls diferents nucleòtids s’uneixen entre
ells mitjançant l’enllaç  fosfodièster.
Aquest enllaç sempre es fa per la
incorporació del nou nucleòtid en el
carboni 3' de la pentosa de la cadena
preexistent.
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Creixement per
addició a l’extem 3'

Enllaç fosfodièster

Els nucleòtids s’uneixen
entre ells de la manera
següent:

L’àcid fosfòric d’un
nucleòtid s’uneix pel
carboni C3' a la
pentosa del
nucleòtid anterior. 

És important tenir en
compte l’orientació d’un
filament (bri) de
polinuclèòtids, diem que
el nucleòtid té (“el cap”)
el seu extrem 5' en
l’extrem en que hi ha
un àcid fosfòric lliure
(unit al C5’ de la pentosa
i que no està unit a cap
altre radical), l’extrem 3' 
es correspon al nucleòtid
 que té el C3' de la
pentosa amb un grup      
 -OH.
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Quan enfrontem
unes bases
nitrogenades amb
altres poden establir
unions dèbils -ponts
d’hidrogen-entre
elles (diem que
encaixen o que són
complementàries).
Heu de saber
aquesta
complementarietat

 A ] T;
 G ] C;
 A ] U.
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PL’ADN (àcid desoxiribonuclèic)
L’ADN està format per desoxiribonucleòtids. L’estructura primària es correspon a la
seqüència de nucleòtids.
L’estructura secundària es correspon al model espacial de doble hèlix (el model de
Watson i Crick), aquest model presenta les següents característiques:
PÉs bicatenari, són dues cadenes (o brins) de desoxiribonucleòtids units per

enllaços fosfodiester
PLes cadenes de nucleòtids són antiparal·leles (si una té el cap 5' a dalt l’altra ho

té a baix)
PLes dues cadenes s’oposen per les bases de manera que s’uneixen per ponts

d’hidrogen. Davant l’Adenina hi ha una Timina que s’uneixen per dos ponts
d’hidrogen (A=T), i davant una Citosina hi ha una Guanina unides per tres ponts
d’hidrogen (C/G).

PL’estructura s’enrotlla cap a la dreta deixant les bases nitrogenades cap a
l’interior.

PCada volta sencera conté 10 parelles de nucleòtids.
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PL’ARN és una cadena (un
únic bri) de ribonucleòtids
units per enllaços
fosfodièster.

PDeterminades classes
d’ARN (el ribosòmic i el de
transferència) tenen
fragments de la cadena
amb enfrontaments (i
unions per pont d’hidrogen)
entre les bases A = U i
C/G
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ARNm ARNt ARNr

PD’ARN hi ha de diversos tipus:
PARNm (ARN missatger), que porta la informació de l’ADN al

citoplasma. (A eucariotes també hi ha l’ARNnh -ARN nuclear
heterogeni-que és erl precursor de l’ARNm) 

PARNr (ARN ribosòmic), que es troba unit a proteïnes formant els
ribosomes (els ribosomes són orgànuls que tradueixen la informació
continguda a l’ARNm tot fabricant proteïnes específiques).

PARNt (ARN de transferència) que reconeix els aminoàcids i els
situa en el lloc adient del ribosoma
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PFuncions biològiques dels àcids nucleics
PAutoduplicació: Les cèl·lules necessiten duplicar el contingut d’ADN en determinats moments

(normalment en una fase prèvia a la mitosis) amb la finalitat que les dues cèl·lules filles tinguin la
mateixa informació genètica. Cada filament de la doble hèlix forma la part complementària obtenint
dues dobles cadenes d’ADN idèntic.

PCodi genètic: El codi genètic resideix a l’ADN, l’ordenació de bases determina la formació d’una
proteïna específica. Tota la maquinaria per transformar el codi de l’ADN en proteïnes (i caràcters -
popietats-observables) està suportada per l’ARN. 

Replicació
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Cada codó de l’ARNm es desxifrat per l’anticodón de l’ARNt, que porta
l’aminoàcid corresponent:

Si el codó de l’ARNm es GCU, l’ARNt amb anticodó CGA incorporarà l’
aminoàcid alanina (Ala)



Biologia 2n Batxillerat
PReplicació. Per assegurar la transmissió exacta

de la informació a les cèl·lules filles, qualsevol
cel·lula abans de dividir-se fa una còpia del “gran
llibre d’instruccions” de l’ADN. Aquest procés
s’anomena duplicació o replicació i es sintetitza
ADN nou fent servir el DNA existent com a
motlle.

PTranscripció. Consisteix en obtenir una còpia
d’una instrucció concreta (podriem pensar en la
“recepta” per construir una proteïna), es sintetitza
una cadena d’ARN que és complementària a un
segment de l’ADN. Aquest ARN obtingut
s’anomena ARNm (ARN missagter).

PTraducció. Es tracta de desxifrar el missatge de
l’ARNm, i per això calen altres ARN (els de
transferència ARNt i la maquinaria dels
ribosomes ARNr). La traducció doncs permet
tenir una cadena d’aminoàcids amb una
seqüència precisa seguint les instruccions de
l’ARNm. El nom de traducció  es refereix a que
es tracta de traduir una cadena (ARNm) escrita
en nucleòtids, en una altra cadena (proteïna)
escrita en aminoàcids.
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PHi ha nucleòtids que tenen funcions “especials” dins el
metabolisme.

PAlguns, amb varis radicals fosfòric, tenen funció de vectors
d’energia (l’enllaç entre àcids fosfòrics és un enllaç altament
energètic) i són molt importants en el metabolisme com
transportadors d’energia -exemple ATP-.

PHi ha que actuen com transportadors de poder reductor
(NAD, NADP, FAD)

PAltres actuen com transportadors de radicals
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NAD

FAD
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Nucleòtids: coenzims

Els coenzims són sustàncies orgàniques que acompanyen
als enzims en la seva acció catalítica.
Són necessaries per tal que es produeixin les reacciones, i
no tienen especificitat de substrat.

Unes són al centre actiu durant la reacció

• Flavín nucleòtids i piridín nucleòtids: acompanyen a
oxidoreductases capturant o cedint electrons i hidrogenions
(protons)

NAD+ + H+ + 2e–          W             NADH
    forma oxidada                 forma reduïda
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Nucleòtids: coenzims
Els coenzims són sustàncies orgàniques que acompanyen als enzims
en la seva acció catalítica.
Són necessaries per tal que es produeixin les reacciones, i no tienen
especificitat de substrat.
Altres reaccionen amb el substrat, activant-lo abans de la reacció
enzimàtica:
• Coenzim a: activen els àcids carboxilícs

R- COOH + CoA- SH       W              R- CO- SCoA
  Àcid                                            Àcid activat


