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1. QUE ÉS LA GENÈTICA? 

Mendel 1822-1884 

•La genètica és el camp de la biologia que  tracta de 

comprendre l'herència biològica que es transmet de 

generació en generació.  

 

•Genètica prové de la paraula γένος (gen) que en grec 

significa "descendència". 

 

 



2. QUE ÉS UNA MACROMOLÈCULA O POLIMER? 

•Són molecules formades per l'encadenament de subunitats més petites. 

 

•Les propietats d'aquests compostos químics permeten a les cèl·lules i organismes 

créixer i reproduir-se. 

 

 Principals macromolecules 

POLISACÀRIDS 

Glúcids 

PROTEÏNES 

Aminoàcids 

ÀCIDS NUCLEICS (ADN, ARN) 

Nucleòtids 

Formats per subunitats de 



Avery–MacLeod–McCarty 1944 

Experiment de Griffith, 1928  

3. ADN 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1928


Rosalind Franklin 1953  

 

James Watson y Francis Crick 1953  

 



ADN 
 

1.El descobriment de la seva estructura és un dels majors avanços en 

la Biologia. 

 

2.La informació que emmagatzema es transmet de pares a fills, és la 

base de l'herència. 

 

3.Aquesta informació es “tradueix” en la fabricació de les  proteïnes 

pròpies de cada organisme.  

 

4.La diversitat dels éssers vius és deguda a la diferent composició de 

les molècules d'ADN. 

 

5.L'activitat cel·lular està controlada per aquesta molècula. 



a) ON TROBAM L’ADN? 

ORGANISMES SISTEMES/APARELLS ÒRGANS 

TEIXITS CÈL·LULES MACROMOLÈCULES 



CÈL·LULA 
Cariotip = conjunt de cromosomes 

Cromosoma 
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Hi ha dos tipus d'àcids nucleics (AN): l'àcid 

desoxirribonucleic (ADN) i l'àcid ribonucleic 

(ARN), i estan presents en totes les cèl·lules.  

b) Què és l’ADN? 

La seva funció biològica no va quedar plenament 

demostrada fins que Avery i els seus col·laboradors 

van demostrar en 1944 que l’ADN era la molècula 

portadora de la informació genètica.  



ADN 

Els àcids nucleics són polímers 

lineals d'un monòmer anomenat 

nucleòtid (esquerra), format, 

per un àc. Fosfòric (Grup 

fosfat) i un nucleòsid, 

constituït per la unió d'una 

pentosa (sucre) (la D-ribosa o 

la 2-desoxi-D-ribosa), i una 

base nitrogenada 

b) Què és l’ADN? 

Diferent en ARN 



ADN 
b) Què és l’ADN? 

Les bases nitrogenades poden ser: 

Púriques si 

deriven de la 

Purina 

Pirimidíniques 

si deriven de la 

pirimidina 

Guanina Adenina 

Citosina Timina 



ADN 
c) Estructura de l’ADN 

ESTRUCTURA PRIMÀRIA. 

 

1.  Els nucleòtids s’uneixen formant brins d’ADN.  

 

2. Cada bri està format per la unió de nucleòtids 

en direcció 5’ →  3’.  

 

Això vol dir que el Carboni 5’ d’un nucleòtid, 

s’uneix covalentment a l’àcid ortofosfòric, que al 

seu torn, s’uneix al Carboni 3’ del següent 

nucleòtid. 

 

3. Això es repeteix milions de vegades per formar 

un bri o monocadena d’ADN. 
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c) Estructura de l’ADN 

L’Estructura secundària:  

és el model postulat per 

Watson i Crick: la doble 

hèlix 

 

Els dos brins de ADN es 

matenen units pels ponts 

hidrògens entre les bases.  

 

L'Adenina s’aparella sempre 

amb la Timina mitjançant 

dos ponts d'hidrogen, 

mentre que la Citosina 

s'aparella sempre amb la 

Guanina per mitjà de 3 

ponts d'hidrogen.  

(Cadenes Complementàries) 



d) Estructura de l’ARN 

2. El ARN cèl·lular és lineal i nomès té un bri. 

 1. L'àcid  ribonucleic (ARN o RNA), és un àcid 

nuclèic format per una cadena de ribonucleòtids.  

 

 





ADN 

La particularitat més important del ADN és la 

capacitat que té de fer còpies o rèpliques de si 

mateix. Aquest procés és fonamental per a la 

transferència de la informació genètica de generació 

en generació.  

 

La replicació és el procés pel qual el DNA es 

copia per a poder ser transmès a nous individus. 

Amb el model de la doble hèlix de Watson i Crick es 

va desenvolupar la idea que els brins originals havien 

de servir de patró per a fer la còpia.  

 

Meselson i Stahl van demostrar en 1958 que el 

model vàlid era el semiconservatiu, en el que 

s'obtenen dues molècules de DNA filles, 

formades ambdues per un bri original i un bri 

nou, és a dir, cada bri de la molècula original serveix 

de motlle per generar una nova molècula d’ADN. 

e) Replicació de l’ADN 



ADN 

Encara que existeixen petites variacions entre 

procariotes i eucariotes, el mecanisme de replicació 

segueix els següents passos:  

e) Replicació de l’ADN 

1. Les helicases desenrotllen i separen els dos 

brins de la doble hèlix de ADN, desfent-se 

els ponts d'hidrogen entre bases 

complementàries.  
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e) Replicació de l’ADN 

2. Les girases i topoisomerasas eviten la tensió 

generada per la torsió en la desespiralització. Les 

proteïnes SSBP eviten que el ADN es torni a 

enrotllar. 



ADN 
e) Replicació de l’ADN 

3. La ARN-polimerasa fabrica petits fragments de 

RNA complementaris del DNA original. Són els 

anomenats "primers" o cebadors d'uns 10 

nucleòtids, als quins s'afegiran 

desoxirribonucletids. 



ADN 
e)  Replicació de l’ADN 

4. La ADN-polimerasa III afegix els 

desoxirribonucleótidos a l'extrem 3’ 

(sentit 5’ → 3’), allargant-se el bri. 



ADN 
e) Replicació de l’ADN 

5. En les forquetes de replicación 

sempre hi ha un bri que se 

sintetitza de forma contínua, 

l’anomenat bri conductor o 

adelantat, i l'altra que se sintetitza 

en diversos fragments, els 

denominats fragments de 

Okazaki.  



ADN 
e) Replicació de l’ADN 

6. La ADN-ligasa va unint tots els 

fragments de DNA alhora que 

elimina els ribonucleótidos dels 

cebadores. 



ADN 
e) Replicació de l’ADN 

7. L’ADN-polimerasa III detecta nucleòtids 

erronis, les endonucleasas tallen 

aquests nucleòtids i l’ADN-polimerasa I 

emplena el buit deixat per l'eliminació 

dels nucleòtids incorrectes. 



ADN 
e) Replicació de l’ADN 

A mesura que es van sintetitzant els brins i unint els fragments s'origina 

la doble hèlix, de manera que al finalitzar el procés s'alliberen dues 

molècules idèntiques de DNA, amb un bri antic i altra nova.  

Replication DNA http://www.youtube.com/watch?v=teV62zrm2P0 



4. Proteïnes 

Les proteïnes són les responsables de l’estructura i funció de les cèl·lules. 

El GENOTIP és el conjunt de gens. 

GENOTIP + CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS = FENOTIPO 



Un gen és un fragment d’ADN que conté la informació necessaria 

per manifestar un determinat caràcter heretable. 



1. Les proteïnes són biomolècules formades per 

la unió d’aminoàcids. Hi ha 20 aminoàcids 

diferents. 

 

2. L’ordre o seqüència en que s’uneixen els 

aminoàcids determina el tipus de proteïna; el 

canvi d’un sol aminoàcid determina que la 

proteïna sigui diferent. Com que una proteïna 

conté centenars o milers, el nombre de 

proteïnes diferents que poden formar-se és 

enorme. 

 

3. El segment d’ADN que conté les 

instruccions per col·locar en un determinat 

ordre els aminoàcids d’una proteïna 

s’anomena gen. 

Gens i proteïnes 



ADN 

Estructura 

Replicació 
Síntesis de proteïnes= 

Transcripció i traducció. 



1. El codi genètic és la regla de correspondència entre la sèrie de nucleòtids que es basen 

els àcids nucleics i les sèries d'aminoàcids (polipèptids) que es basen les proteïnes. És com 

el diccionari que permet traduïr la informació genètica a estructura de proteïna.  

 

2. A, T, G, i C són les "lletres" del codi genètic i representen les bases nitrogenades adenina, 

timina, guanina i citosina, respectivament.  

 

5. EL CODI GENÈTIC 



1. Cada tres nucleòtids de la cadena d’ADN (cada triplet) formen una unitat 

funcional anomenada codó.  

 

1. Com en cada cadena poden aparèixer quatre nucleòtids distints (tants com 

bases nitrogenades, que són el component diferencial) caben 43 = 64 

combinacions o codons distints. 

 

2.  A cada codó li correspon un únic “significat”, que serà o un aminoàcid, el 

que ocorre en 61 casos, o una instrucció de final “de traducció”, en els tres 

casos restants (veure la taula). La combinació de codons que s'expressa en 

una seqüència lineal de nucleòtids, conformen cada gen necessari per a 

produir la síntesi d'una macromolécula amb funció cel·lular específica.  

 

3. Durant el procés de traducció (síntesi de proteïna) el missatge genètic és 

llegit d'una cadena de ARN, col·locant cada vegada l'aminoàcid indicat pel 

codó següent segons la regla que anomenam codi genètic. 

El codi genètic 



L’ADN pot canviar…  6. Les mutacions 

1. Una mutació és una alteració o canvi en la informació genètica d'un ésser viu. 

Produeix un canvi d'una o diverses característiques que es presenta sobtada i 

espontàniament, i que es pot transmetre o heretar, o no, a la descendència.  

2. La unitat genètica capaç de mutar és el gen que és la unitat d'informació 

hereditària que forma part del ADN.  

3. En els éssers multicel·lulars, les mutacions només poden ser heretades quan 

afecten a les cèl·lules reproductives.  
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Mutacions puntuals: Són les mutacions que  alteren la seqüència de nucleòtids de l’ADN.  

Tipus de mutacions 

Tipus 

 

1. Mutació per substitució de bases: Es 

produeixen al canviar la posició d'un nucleòtid 

per un altre, per exemple, on hauria d'haver un 

nucleòtid de citosina, s'insereix un de timina.  

2. Mutació per adició de nous nucleòtids: 

Dintre de la seqüència del ADN s'introdueixen 

nucleòtids que no haurien d'estar.  

3. Mutació per pèrdua de nucleòtids : En la 

seqüència de nucleòtids es perd un i no se 

substitueix.  



ADN 

Mutacions cromosòmiques o estructurals: 

 

Són els canvis que afecten a la seqüència dels hipotètics 

fragments que podria subdividir-se transversalment un 

cromosoma. Moltes d'elles són apreciables al microscopi 

gràcies a la “tècnica de bandes” amb la qual es confecciona el 

cariotip.  

Tipus 

 

1.Mutació per delecció o pèrdua d'un fragment 

cromosòmic.  

2.Mutació per duplicació d'un fragment cromosòmic. 

3. Mutació per inversió d'un fragment cromosòmic. 

4. Mutació per insercció d’un fragment cromosòmic.  

5. Mutació per translocación d'un fragment cromosòmic.  

Tipus de mutacions 
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Mutacions genòmiques o numèriques 

 

afecten al nombre de cromosomes o a tot el genoma. 

1. Poliploidía: És la mutació que consisteix en l'augment del nombre normal de cromosomes.  

 

2. Haploidía: Són les mutacions que provoquen una disminució en el nombre de cromosomes.  

 

3. Aneuploidía: Són les mutacions que afecten només a un nombre d'exemplars d'un 

cromosoma o més, però sense arribar a afectar al joc complet. Poden ser:  monosomías, 

trisomías, tetrasomías, etc, quan en lloc de dos exemplars de cada tipus de cromosomes, 

que és el normal, hi ha o només un, o tres, o quatre, etc. 

Tipus de mutacions 



Ex. Síndrome de Down. Trisomía del cromosoma 21. 



7. BIOTECNOLOGIA 

      Involucra diverses disciplines i ciències (biologia, 

bioquímica, genètica, virología, agronomía, enginyeria, 

física, química, medicina i veterinària). Té gran 

repercussió. 

 

Què és la biotecnologia? 

És el conjunt de tècniques que permeten modificar els 

gens d'un ésser viu. 

 

Tota aplicació tecnològica que utilitzi sistemes biològics i organismes vius o els 

seus derivats per a la creació o modificació de productes o processos per a usos 

específics.  

Què és l’enginyeria genètica ? 





La modificació de gens. Deim que la tecnologia d’ADN són totes les tècniques de laboratori 

que permeten combinar ADN d’origen divers, fins i tot d’espècies diferents, en una única 

molècula d’ADN. 

 

RESULTAT:  organismes genèticament modificats (OGM).  

 

 

Quan aquesta modificació del genoma consisteix en la introducció d’un o d’uns quants gens 

procedents d’una o d’una altra espècies, deim que l’organisme resultant és transgènic.  

 

 

L’ADN que conté fragments d’ADN d’origen divers s’anomena ADN recombinant. 

7.1 QUIN ÉS EL SEU FONAMENT? 



      - Identificació 

de personas 

amb fins legals. 

Perquè hi ha debat entorn de la biotecnologia? 

7.2 APLICACIONS DE LA 

BIOTECNOLOGIA. 

      -Producció organismes  

genèticament modificats, 

      -Clonació  

      -Produïr fàrmacs o 

productes d’utilitat com 

l’insulina humana. 

      -Diagnòstic de 

malalties 

hereditaries. 

Ex: corregir 

mutacions. 

      - Identificació 

d’espècies. 



7.2.1. APLICACIONS. Crear organismes transgènics. 









7.2.2 BIOTECNOLOGIA APLICADA A LA SALUT 

3. Reproducció asistida. 

1. Producció de medicaments, i composts terapèutics. 

4. Selecció i conservació d'embrions. 

6. Cèl·lules mare. 

5. Clonació.  

2. Teràpia gènica. 



Biotecnologia aplicada a la salut 

1. Producció de 

medicaments i composts 

terapèutics. 

Exemple: Producció Insulina 



Ex: Per produir hormones  o proteïnes. 



2. Teràpia gènica. 

La teràpia gènica és considerada la quarta revolució de la medicina (després 

de les mesures de salut pública, l'anestèsia, les vacunes i antibiòtics).  

 
Per aplicar  la teràpia gènica se segueixen dues estratègies: 

 

 
1. Inserir una còpia sana d'un gen en les cèl·lules del pacient amb una malaltia 

genètica, per compensar l'efecte del gen defectuós.  

 

2. Introduir un gen especialment dissenyat perquè proporcioni una nova 

característica a les cèl·lules (per exemple, introduir en limfòcits un gen que 

produeixi un inhibidor del virus de la sida en pacients afectats pel VIH). 

 

 Actualment se sap que les malalties genètiques degudes a un sol gen defectuós 

ascendeixen a més de 4000, de les quals 345 afecten al cromosoma X. 

 



2. Teràpia gènica. 

1 

2 

3 

5 

4 



3. Reproducció asistida. 

Definició: La reproducció assistida o fecundació artificial consisteix en una 

manipulació dels gàmetes per produir la reproducció dels éssers humans per 

un mecanisme diferent a la copulació a acte sexual. 

 

Tècniques de 

Reproducció 

asistida:  

1. Inseminació artificial. 

 

2.Fecundació in vitro amb transferència d'embrions. 

Introducció de l'esperma en l'úter de la dona amb semen de 

la parella o d'un donant . 

 

Extracció d’un òvul i espermatozoides per produïr una 

fecundació dins una probeta (=in vitro). 

 



1. Inseminació artificial. 

 

Introducció de l'esperma en l'úter de la dona amb semen de la parella o d'un donant . 

 

a) Amb semen de la parella: Quan hi ha impediments fisiològics de l’home. 

b) Amb semen d’un donant: Quan l’home és portador de malalties hereditaries. 



2.Fecundació in vitro amb transferència d'embrions. 

1 

1 

2 

3 



4. Selecció i conservació d'embrions. 



5. Clonació.  Clonació : procés pel qual s'aconsegueixen còpies semblants 

d'un organisme, cèl·lula o molècula ja desenvolupada. 

 



6. Cèl·lules mare. 

Tractar malalties  

Provar fàrmacs  

Una cèl·lula mare és :  

una cèl·lula que té la capacitat de 

transformar-se, i donar lloc a 

diferents tipus de cèl·lules que 

tenen els éssers vius. 

 



8. EL PROJECTE GENOMA HUMÀ 

 

OBJECTIU: 

Trobar la 

seqüència de 

nucleotids del 

genoma humà. 

 

http://dna-rna.net/wp-content/uploads/2011/07/dna-sequencing-human-genome.png




QUINA UTILITAT TÉ 

CONÈIXER EL GENOMA 

HUMÀ? 

 

1. Coneixement de gens causants de malalties. 

 

2. Poder diagnosticar a les persones portadores. 

 

3. Desenvolupar fàrmacs o tractaments adequats. 

 

 CONCLUSIONS 

1. El genoma humà te un nombre de gens inferior al previsible (menys de 

30.000). (80% de coincidencia mosca fruïta, 96% con el ximpanzé) 

 

2. Un gen té informació per codificar més d’una proteïna.  

 

3. Els éssers vius estàn determinats per gens i el medi intracel·lular,  extracel·lular. 



9. Bioètica 

Temes que podem tractar des de la bioètica: Clonació, cèl·lules mare, 

reproducció assistida,  eutanàsia, eugenèsia, experimentació amb animals, 

aplicació de fàrmacs , licitud de tècniques experimentals… 


