Els àcids nucleics
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Composició química dels àcids nucleics.

Estructura d’un nucleòtid.

Els àcids nucleics són
polímers d’uns monòmers
anomenats nucleòtids.
Pentoses i bases nitrogenades de DNA i RNA
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Formació dels nucleòtids.

Estan formats per la unió d’una pentosa (ribosa o desoxiribosa), un
grup fosfat i una base nitrogenada (adenina, timina, uracil, guanina o
citosina)
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ÀCIDS NUCLEICS

ISM

Nucleòsids i nucleòtids
Reaccions de
formació de
nucleòsids
i nucleòtids.
En aquestes
molècules
els carbonis de les
pentoses es
numeren
com a 1’, 2’, 3’, 4’ i
5’ per diferenciar-los
dels carbonis de les
bases nitrogenades
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L’enllaç N-glicosídic
•
•

L’enllaç N-glicosídic uneix la pentosa amb la base nitrogenada
generant aigua metabòlica.
L’enllaç ester fosfòric uneix el nucleòsid al àcid fosfòric per formar
el nucleòtid.
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Altres nucleòtids d’importància biològica.

Dinucleòtid de nicotinamida i adenina (NAD+).
Moneda de poder reductor, important en les
reaccions metabòliques. S’obté a partir de la
vitamina B3 o niacina.
Coenzim A (CoA). Important en el catabolisme
(metabolisme degradatiu). S’obté a partir de la
vitamina B5 o àcid pantotènic
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Altres nucleòtids d’importància biològica.

Adenosinatrifosfat 5'
(ATP). Moneda
energètica de la
cèl·lula.

Adenosinamonofosfat cíclic
(AMPc). Important segon
missatger de la cèl·lula.
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Altres nucleòtids d’importància biològica.

Dinucleòtid de Flavina i adenina (FAD+). Moneda de poder reductor,
important en les reaccions metabòliques. S’obté a partir de la vitamina
B2 o riboflavina. D’aquesta vitamina també s’obté el Flavin
mononucleòtid (FMN+).
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Polímers de nucleòtids
Els extrems de la
cadena són un grup
fosfòric al C5',
anomenat extrem 5'
i un grup OH al C3'
anomenat extrem 3'.
CADENA PRINCIPAL
Residus de sucre units
per enllaços fosfodiester
als grups fosfat.
La informació genètica la
conté la seqüència de
bases unides al sucre.
S’anomenen àcids
nucleics pel grup fosfat
(carregat negativament
a pH fisiòlogic)
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Fragment d’RNA
constituït per tres
nucleòtids.

Formació de polímers de nucleòtids
• La unió entre
nucleòtids té lloc
mitjançant un enllaç
fosfodiéster entre el
grup fosfat (àcid
fosfòric) d’un
nucleòtid i la
pentosa del següent.
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Descubrimiento del ADN
•

•

•
•
•
•
•

1869- Friedrich Meischer va aïllar l’ADN del nucli cel·lular. Treballant
amb eucocits i espermatozoides de salmo, va obtenir una substancia
rica en carboni, hidrogen, oxigen, nitrogen i un percentatge elevat de
fosfor. A aquesta substancia se li va anomenar al principi nucleina,
per trobar-se en el nucli.
1928- Frederick Griffith i Oswald Avery van determinar que hi havia
una partícula a les cèl·lules que feia que transformava els bacteris
Streptococcus pneumoniae “R” en “S” virulents.
1944- Colin MacLeod i MacLyn McCarty van aconseguir Bacteris “R”
rugoses no virulentes.
1950-1951- Alexander R. Todd estableix la composició del DNA.
1952- Alfred D.Hershey i Martha Chase separen les proreïnes i els
àcids nucleics en fags (virus de bacteris)
1953- James Watson i Francis Crick, amb l’ajuda de Maurice Wilkins
i imatges de la Rosalind Franklin, proposen l’estructura del DNA.
1959- Erwin Chargaff determina que A+T=G+C
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El DNA. Àcid desoxiribonucleic
El model de doble
hèlix va ser elaborat
per primera vegada
per Watson i Crick el
1953.

Desnaturalització
i renaturalització
de l’ADN.
La difracció de raigs X de la molècula
d’ADN obtinguda per Rosalind Franklin.
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Funcions del DNA
El Model de Watson i Crick mostrava ja la possibilitat que l'ADN
pogués complir les següents funcions:
• Contenir la informació genètica codificada a la seqüència de
bases. Malgrat que l'ADN estigui forma només per quatre
tipus de bases, el número de seqüències possibles i, per tant,
la diversitat de la informació emmagatzemada, és enorme.
• Reproduir-se exactament per a originar dues molècules filles
idèntiques a la molècula original. Això és absolutament
necessari per tal que la informació genètica pugui ser
transmesa fidelment i es pot aconseguir gràcies al fet que
l'aparellament entre les bases sempre és A-T i G-C. D'aquesta
manera, si les dues cadenes se separen, cadascuna pot servir
de motlle per a la síntesi d'una nova cadena complementària
idèntica a aquella de la qual s'ha separat.
• Un canvi en la seqüència (mutació) pot modificar la
informació i aquest canvi pot ser transmès a la descendència
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Localització del DNA
En les cèl·lules procariotes, el
DNA es troba localitzat a
l’interior en una zona
anomenada nucleoide (N).

•

leo
ide

•

En les cèl·lules eucariotes es
troba tancat dins d’una
membrana nuclear, i en menys
quantitat en els cloroplasts i
mitocondris.

Nuc

Nucli
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Estructura primaria del’ADN

SEstructura
del DNA

L’estructura primària del DNA és la
seqüència de nucleòtids d’una de les
cadenes o filaments.

Estructura
primària del
DNA X
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Estructura secundària del DNA.
Estructura secundària del
DNA: la doble hèlix o
fibra de DNA de 20 Å.
Són cadenes
complementàries,
antiparal·leles i
enrotllades de forma
plectonímica (cal
desenrotllarles per poderles separar).

Complementàries:
Adenina = Timina
Guanina ≡ Citosina
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Mida de l’ADN.
•
•
•

L’ADN sempre és una molècula molt gran. Els ADN més petits els
tenen alguns virus ( 5.000 parells de bases).
L’ADN humà conté 3.000.000.000 parells de nucleòtids. Que estirat el
d’una cèl·lula faria un metre de llarg.
El lloc que una espècie té dins l’escala evolutiva no té relació directa
amb el número de nucleòtids del seu genoma. Per exemple una ceba
té 5 cops més ADN que un humà, i una falguera 10 cops més que
una ceba.
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ESTRUCTURA SECUNDARIA DELS
ACIDS NUCLEICS
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Nivells d’empaquetament
del DNA
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Plegament de l’ADN
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Nivells d’empaquetament del DNA
Nivells d’empaquetament del DNA

Primer nivell

Segon nivell

Primer nivell
d’empaquetament del
DNA: collaret de
perles (fibra de
cromatina de 100 Å).

Segon nivell
d’empaquetament:
solenoide (fibra de
cromatina de 300 Å)

Tercer nivell
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Tercer nivell
d’empaquetament:
dominis en bucle
(fibra de cromatina
de 3.000 Å).

Nivells superiors
Nivells superiors. El
cromosoma en
metafase és el grau
màxim
d’empaquetament de
la fibra de cromatina.

Primer nivell d’empaquetament del DNA

Primer nivell d’empaquetament del DNA
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Primer nivell d’empaquetament del DNA

Segon nivell d’empaquetament del DNA
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Nivells d’empaquetament del DNA

Segon nivell d’empaquetament del DNA
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Tercer nivell d’empaquetament del DNA

Nivells d’empaquetament del DNA

Nivells superiors d’empaquetament del DNA
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El cromosoma: estructura
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Tipus de DNA celul·lar
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Els tipus de RNA
Àcids
Àcids ribonucleics
ribonucleics

RNA
RNA bicatenari
bicatenari
(reovirus)
(reovirus)

RNA
RNA soluble
soluble
oo de
de transferència
transferència

RNA
RNA monocatenari
monocatenari

RNA
RNA missatger
missatger

RNA
RNA ribosòmic
ribosòmic

RNA
RNA nucleolar
nucleolar
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La molècula d’ARN
Hi ha 4 tipus d’ARN:
ARNm-ARN Missatger:
Transporta del nucli als
ribosomes la seqüència
d’aminoàcids d’un polipèptid.
ARNt-ARN de Transferència:
Porta els aminoàcids als
ribosomes en la traducció.
ARNr-ARN Ribosòmic: Amb
proteïnes ribosomals forma
els ribosomes.

Representació
d’una cadena
d’ARNm.

ARNnp- ARN nuclear petit: Es
troba al nuclèol de cèl·lules
aucariotes. Participa en la
sintesi dels ARN.
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Representació de
subunitats
ribosòmiques.

L’RNA de transferència (RNAt)

Esquema de l’RNAt de
l’alanina

Estructura terciària en forma de L de
l’RNAt de la fenilalanina. Les zones
ombrejades corresponen a les nanses de
ISM l’estructura en fulla de trèvol.

L’RNA de transferència (RNAt)
•

Són molècules que contenen entre 70 i 90 nucleòtids. Estan formats
por una única cadena que presenta estructura secundària gràcies a
l'aparellament entre bases complementàries en diferents zones de la
molècula. Aquestes regions de doble hèlix deixen entre elles una
sèrie de bucles o nanses a les quals trobem bases modificades (per
exemple metilades). La seva funció és captar aminoàcids i
transportar-los als ribosomes, col·locant-los en el lloc indicat per la
seqüència de l'ARNm. Les molècules d'ARNt tenen moltes
característiques estructurals comunes:
– Posseeixen un 10 % de bases modificades.
– L'extrem 5' està fosforilat i la base sol ser una G.
– La seqüència de bases de l'extrem 3', al qual s'uneix l'aminoàcid,
és sempre CCA i no està aparellada.
– Les quatre zones de doble hèlix delimiten tres bucles un dels
quals conté un triplet específic de bases, l'anticodó, que és
complementari d'un triplet de bases de l'ARNm al qual s'unirà, el
codó. Un ARNt amb un anticodó específic s'uneix sempre al
mateix aminoàcid i no a un altre, la qual cosa resulta essencial
per a poder traduir la informació transportada des de l'ADN per
l'ARNm.
– Les molècules presenten una conformació tridimensional en forma
de L.
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L’RNA missatger (RNAm)

S Maduració del RNAm
S Estructura d’una partícula
ribonucleica missatgera
ISM
(RNAm)

L’RNA missatger (RNAm)
Es sintetitza al nucli de les cèl·lules
eucariotes o a la regió nuclear de les
procariotes i la seva seqüència de bases
és complementària a la d'un fragment
d'una de les cadenes de ADN, amb la
particularitat que allà on l'ADN tingui una
A, l'ARN copiat tindrà un U en comptes
d'una T. Un cop sintetitzat, a les cèl·lules
eucariotes, surt al citoplasma on s'associa
als ribosomes i actua com a matriu sobre
la qual s'aniran col·locant, en l'ordre
dictat per la seqüència de bases, els
aminoàcids que formaran la cadena
polipeptídica.
ARN precursor o pre ARNm (també anomenat
ARN heterogeni nuclear, ARNhn). És el
transcrit primari que es forma a partir de
l'ADN al nucli de les cèl·lules eucariotes.
Després d'un procés de maduració, que
implica l'eliminació de regions que s'han
copiat de l'ADN però que no seran
traduïdes a proteïna (introns), es
transforma en l'ARNm

ISM

L’RNA ribosòmic (RNAr)

S Ribosomes de les cèl·lules procariotes i de les cèl·lules eucariotes
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L’RNA nucleolar (RNAn)
L’RNA nucleolar i
com intervé en la
fabricació
dels ribosomes.
S’observa com
l’RNA de 45 S
s’escindeix en
tres: un RNA
de 18 S, un RNA
de 28 S i un
RNA de 5,8 S.
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Ribozimes
• Els Ribozimes (d'àcid ribonucleic i enzim, també anomenats ARN
enzimàtic o catalític) són molècules d'ARN que catalitzen
reaccions químiques. Molts ribozimes naturals catalitzen el seu
propi trencament o el trencament d'altres ARNs, però també s'hi
han trobat que són els responsables de l'activitat
aminotransferasa del ribosoma
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Funcions dels àcids nucleics
Entre les principals funcions d'aquests àcids tenim:
• El DNA conté la informació genètica.
• Expressió del missatge genètic.
• Transcripció de l’ADN per a formar ARNm.
• Traducció, en els ribosomes, del missatge contingut en l’ARNm
a proteïnes.
• Estructural (ribosomes). El RNAr junt amb proteïnes forma
aquestes estructures.
• Transport (RNAt) transporta els aminoàcids fins als ribosomes.
• Alguns nucleòtids tenen importància metabòlica.
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