
PROTEINES, PEPTIDS I AMINOACIDS!!
PROTEINES!
Distribucio de la materia de una cel·l de mamifer!

2% polisacarids!
5% peptis...!

Els models moleculars de les proteines reprodueixen la seva estructura tridimencional i permet estudiar les 
zones superficials de interacio amb les ligans!!
FUNCIONS DE LES PROTEINES!
• Enzimatica: proteina, enzimes o biocatalitzadors que acceleren les reaccions quimiques en les que 

intervenen!
• Hormonal: les hormones peptidiques com l'insulina, el glucago, la GH, son missatgers intercel.lulars que 

actuen sobre receptors de membrana!
• Reconeicament de senyal: proteines de superficie cel.lular, receptors d'hormones, neurotransmisors, 

molecules de la matriu extracel,lular, anticosos!
• Transduccion de senyals: proteines inracel,lulars que s'activen per el complex liango-receptors de 

superficie i internalizan la senyal externa amplificandala!
• Transport:  a treves de les membranes como les proteines canal ionic, GLUT, les bombes ioniques, a 

treves de la sang com l'hemoglobina, albulima, i lipoproteines!
• Estructural: proteines filamentoses del citoesquelet cel.lular, proteines de la matriu extracelular, colagen, 

elastina!
• Defensa: inmunoglobulines o anticosos!
• Moviment: proteines motores com la actina i miosina!
• Reserva: proteines de l'embrió animal o vegetal!
• Reguladora: proteines reguladores de procesos cel·lulars com les ciclines que controlen les fases dels 

cicles cèl·lulars!

!
CLASSIFICACIÓ DE LES PROTEINES 
1. Segons la solubilitat: en medi aquos sali, en 

so lvents polars, acid o bases , o su 
insolubilidad en qualsevols solvent!

2. Composició química: !
• Proteines simples: a base unicament de aa 

( homoproteines)!
• Proteines conjugadas: ( heteroproteines)!

- Amb component no proteic --> grup 
prostétic !

- A m b c o m p o n e n t p r o t e i c - - > 
apoproteina!

3. Numero de cadenes peptidiques: que la 
formen, de manera que es diuen:!
• Monomériques: una cadena!
• Oligomeriques: quan son varies cadenes.!

4. Aspecte tridimencional: de la proteina 
completa:!
• Proteïnes globulars: hidrosolubles!
• Proteïnes filamentoses: no hidrosolubles!

PROPIETAT DE LES PROTEÏNES!
• Estructura nativa i desnaturalitzada!
• Solubilitat en medi aquos!
• Presssió coloidoscopia !
• Capacitat tamponadora i carga electrica de la 

proteina segons el PH del medi  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Propietats amortiguadores de les proteïnes

Les cadenes laterals amb grups ionitzables dels 
aminoàcids són sensibles a la concentració de 
hidrogenions del medi, de manera que a pH àcid, la major 
part d'aquests grups estan protonados i la proteïna 
adquireix càrrega elèctrica positiva.? A pH bàsic, els grups 
dissociables estan desprotonats i la proteïna presenta 
mes càrregues negatives

Estructural Defensiva Hormonal Transport Reserva

Glucoproteines!
Histonas!
Colagen!
Elastina!
Queratina

Immunoglobulines!
Trombina!
Fibrinogen

Insulina!
Glucago!
GH!
Calcitonina!
Hormones tropes

Hemoglobina!
Hemocianina!
Citocromas

Ovoalbúmina!
Gliadina!
Lactoalbúmina



L-AMINOÀCID I D-AMINOÀCID!
• Excepte la glicina, tots els aminoàcids proteics tenen 

un carboni asimètric o quiral (el carboni alfa), el que 
fa que pugui haver dues formes estereoisómeras 
especulars o enantiòmers, per conveni es diu L-
aminoàcid a la forma que presenta el grup alfa-
amino (-NH3 +) a l'esquerra i D-aminoàcid què el 
presenta a la dreta. !

• Les proteïnes de tots els éssers vius estan formats 
gairebé exclusivament per L-aminoàcids, els D-
aminoàcids només es troben en alguns pèptids 
antibiòtics produïts per fongs, en peptidoglicans de la paret cel · lular d'alguns bacteris i en pèptids 
opioides d'amfibis i rèptils!!

AMINOACIDS!!
• Els aminoàcids essencials són aquells que el propi 

organisme no pot sintetitzar per si mateix. Això 
implica que l'única font d'aquests aminoàcids en 
aquests organismes és la ingesta directa a través de 
la dieta. !

• Els aminoàcids essencials varien d'una espècie a 
una altra. En concret, en l'ésser humà només 9 dels 
20 aminoàcids són essencials, !

• Els aminoàcids no essencials no és que no siguin 
necessaris, és que el nostre cos és capaç de 
fabricar a partir d'altres compostos mitjançant 
reaccions metabòliques!!

EL ENLLAÇ PEPTÍDIC!
L'enllaç peptídic es forma entre el grup α-carboxil 
del primer aminoàcid i el grup α-amino del 
següent. És un enllaç covalent de tipus amida i 
s'allibera una molècula d'aigua com a resultat 
secundari de la reacció."!
• L'enllaç peptídic te una estructura plana i rigida.!
Això es degut a que a que entre els àtoms de l'enllaç 
O-C-N, fa que l'enllaç C-N tingui un cert caracters de 
doble enllaç i per tant no permet la rotacio( es queda 
pla) !!
• Aixó fa que només existeixin dues possibles 

configuracions:!
1. CIS: l'àtom d'H i el grup carbonil en el mateix 

costat de l'eix!
2. TRANS: els dos àtoms en posicions alternes!!!!
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ESSENCIALS NO ESSENCIALS

Fenilalanina Treonina Ac. Aspàrtic Cistina

Metionina Triptófano Ac. Glutàmic Glicina

Leucina Valina Alanina Prolina

Isoleucina Histidina Arginina Serina

Lisina Cisteína Tirosina

Hidroxiprolina

PEPTIDS AMB ACTIVITAT

Hormonal Neurotransmisora Antioxidant

Oxitocina nonapèptid!
Vasopresina: nonapèptid!
Somatostatina: tetradecapéptido!
Insulina: H. composta per 51 AA !
Glucagó: H. composta per 29 AA 

Encefalines (pentapéptidos), !
B-endorfina (de 31 aminoàcids) !
Substància P (undecapéptido)

antioxidant: !
Glutatió !
vasoactiva: !
angiotensina II !
bradicinina



!!!
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NIVELL ESTRUCTURAL DE LES PROTEÏNES

Estructura primaria - Correspon a la seqüència d'aminoàcids que forma una 
cadena polipeptídica: nombre,  tipus i ordre dels 
aminoàcids,  començant per l'extrem  amino (per 
convenció).!
- És la que determina la configuració dels altres nivells 
estructurals.

Estructura secundaria - Cadenes adopten una configuració concreta!
- És el plegameniento que la cadena polipeptídica 

adopta gràcies a la formació de ponts d'hidrogen entre 
els àtoms-CO-i-NH-dels successius enllaços peptídics,  
de manera que la cadena  adopta les conformacions de 
menor energia lliure, les més  estables.!

- Hi ha diferents tipus, les principals:!
- Elice alfa.!
- Làmina o full beta

Estructura terciaria - Una estructura secondaria es plega sobresi 
mateixa ,una disposició tridimencional.!

- Com l'anterior ve determinada per l'estructura primària.!
- Les forces que estabilitzen l'estructura terciària d'una 

proteïna es donen entre les diferents cadenes laterals 
dels aminoàcids, poden ser de dos tipus:!
- Covalents: ponts disulfur entre dues cadenes 

laterals de Cys, enllaç amida (-CO-NH-) entre les 
cadenes laterals de la Lys i un aminoàcid 
dicarboxílico com Glu o Asp.!

- No covalents: (1) forces electrostàtiques entre 
cadenes laterals ionitzades, amb càrrega de signe 
contrari, (2) ponts d'hidrogen, entre les cadenes 
laterals dels aminoàcids polars (3) interaccions 
hidrofòbiques entre cadenes laterals apolars i (4) 
forces de Van del Waals.!

- Quan desapareixen aquestes interacions, es desmonta 
l'estructura terciaria, es perd l'estructura tridimencional 
caracteristica de la proteïna i en consequencia es perd 
la funció --> desnaturalització

Estructura cuaternaria - Hi ha la possibilitat de que varies cadenes proteiques o 
subunitats s'uneixin i formin complexos tridimensionals !

- Aquesta pot indicar:!
- El numero i la naturalesa de les diferentd subunitats!
- La forma en que s'uneixen en l'espai!
-



LÍPIDS!!
• Grup complex de molecules!
• Molecules organiques insolubles en H2O!

- Insolubilitat en aigua total: hidrofobos o apolar !
- Polars: amfipàtics: part apolar hidrofoba liposolubles , i 

part polar hidrofila hidrosoluble!
- Solubilitat en disolvents organics!

• Diferencia entre olis i grases: els dos poden contenit TG o 
ATG (triglicerids o triacilglicerids) !

• Exogens:dieta / endogens: sintesi!
• La insulina es l hormona principal que participa em ajuda 

a la si tesi de grases!!
CLASSIFICACIÓ DELS LIPIDS!
1. Lipids saponificables: formats per ésters d'acids grasos. En presencia de NaOH o KOH, donen 

sabons!
- Acilglicerids,lipids complexes i ceres !

2. Lipids insaponificables: no conte acids grasos. Per aixó no poden formar sabons.!
- Terpenos, esteroides i eicosanoides!!

NATURALESA DELS LIPIDS: ELS ÀCIDS GRASOS!
• Son acids carboxils de cadena llarga amb un unic grup carboxil i una cua hidrocarbonada no polar!
• Aquest es diferencien els uns dels altres en la longitud de la cadena, i en la presencia de numero i 

posició dels dobles enllaços.!
- La cua hidrocarbonada pot estar:!

1. Saturada: si només conte enllaços simples entre C-H!
2. Insaturada: si te un o més enllaços dobles !

Aquest són els més abundants.!
A més a més els dobles enllaços poliinsaturats estan separats entre si per un grup metil ( es 
a dir son no conjugats) !!

SATURATS!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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FUNCIONS BIOLOGIQUES DELS LIPIDS

 - Reserva energetica!
 - Generadora de calor!
 - Aislamento termico!
 - Reserva de agua !
 - Estructural!
 - Hormonal i senyalitzadora(en les membranes   
celulars poden tenir un macador)!
 - Vitaminica/ catalitica

Nomenclatura omega dels àcids grasos

Les nomenclatures abreujades o numèriques són les més 
utilitzades, s'assumeix que els dobles enllaços estan en 
configuració cis (la més habitual en els àcids grasos naturals) i 
que estan separats per un grup metil llevat que s'indiqui el 
contrari. !!
El sistema "omega" (ω) pren com a referència l'extrem metil de la 
molècula i indica la longitud de la cadena, el nombre de dobles 
enllaços i la posició de, només, el primer doble enllaç 
comptant des del carboni ω (el carboni més allunyat del carboxil, 
al qual s'assigna l'última lletra de l'alfabet grec ja que, 
tradicionalment, al carboni contigu al grup carboxil se li ha 
denominat alfa)!

Nomenclatrura especifica

La fórmula dels àcids grassos especifica el nombre de 
carbonis (primer subíndex de C), el nombre d'enllaços 
dobles (segon subíndex de C) i la seva localització 
(superíndex de Δ (delta) indica el primer carboni de cada 
insaturació a partir del grup carboxil o àcid).



ÀCIDS GRASOS OMEGA 3 i OMEGA 6!
•L'àcid alfa-linolènic (18:3 ω-3), el eicosapentaenoic (EPA) (20:5 
ω-3) i el docosahexaenoic (DHA) (22:6 ω-3) són àcids grassos 
essencials omega 3 continguts principalment en els olis de 
fetge, bacallà i peix blau !
•L'àcid linoleic (18:2 ω-6) i els seus derivats, l'àcid gamma-
l inolènic (18:3 ω -6) , l 'araquidònic (20:4 ω -6) i e l 
Docosapentaenoico o DPA (22:5 ω-6) són àcids grassos 
essencials omega 6 continguts principalment en els olis de 
llavors. !
•En la nomenclatura omega (els àcids grassos ω-3 i ω-6) les 
insaturacions es localitzen contant a partir del carboni terminal 
de la cadena alifàtica o carboni omega.!

!
GRAU D'ISOMERIA!!
• Es defineix isomerització com el procés químic mitjançant el qual una molècula és transformada en una 

altra que posseeix els mateixos àtoms però disposats de forma diferent. D'aquesta manera, es diu que la 
primera molècula és un isòmer de la segona, i viceversa.!

• En alguns casos i per a algunes molècules, la isomerització pot succeir espontàniament. De fet, alguns 
isòmers tenen aproximadament la mateixa energia d'enllaç, el que fa que es presentin en quantitats més 
o menys iguals que s'interconvierten entre si. !

• La diferència d'energia existent entre dos isòmers es denomina energia d'isomerització.!
• Els AG trans té una estructura comparable als AG Saturats!!
SINTESIS DELS TRIGLICERIDS!
• Els triacilglicèrids o triglicèrids són acilglicerols, un tipus de lípids formats per una molècula de 

glicerol, esterificada en els seus tres grups hidroxil, amb tres àcids grassos saturats o insaturats.!
• Els triglicèrids formen part dels greixos, sobretot d'origen animal. Els olis són "greixos" líquids a 

temperatura ambient i d'origen vegetal o del peix.!
• La síntesi de triglicèrids es realitza en el reticle endoplasmàtic de gairebé totes les cèl·lules de 

l'organisme, sent les principals els adipòcits i els hepatòcits. Els triglicèrids són sintetitzats com reserva 
d'energia. Es formen per reacció de dues molècules de acil-CoA amb glicerol-3-fosfat per a produir àcid 
fosfatídic, que es desfosforila a diacilglicerol, que és seguidament acilat per una tercera molècula d'acil-
CoA, produint finalment el triglicèrid, mitjançant l'enzim glicerofosfat aciltransferasa.!
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Quina relació hi ha entre els àcids grassos poliinsaturats omega 6 i omega 3 de la dieta, 
els eicosanoides i les malalties inflamatòries?

- L'àcid araquidònic (AA) (omega-6) i l'àcid eicosapentaenoic (EPA) (omega-3) són els precursors dels 
eicosanoides.  
- Els eicosanoides derivats de l'AA tenen accions opuestass als derivats dels EPA, els primers són 
proinflamatoris i els segons ho són molt menys a més que competeixen pels mateixos enzims.  
- Un augment de la ingesta d'omega-6 canvia l'estat fisiològic normal cap a un protrombòtic, 
proconstrictor i proinflamatori.  
- La síndrome del destret respiratori agut (edema agut pulmonar que, a causa d'un augment de la 
permeabilitat dels capil · lars pulmonars, apareix després d'un període de latència de pocs dies a 
conseqüència d'un traumatisme important), les malalties al · lèrgiques, l'asma, la malaltia inflamatòria 
intestinal, l'arteriosclerosi, la psoriasi i l'artritis reumatoide poden beneficiar-se amb la suplementació 
d'àcids grassos omega 3 en la dieta.

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Acilglicerol&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%25C3%25ADpid
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mol%25C3%25A8cula
http://ca.wikipedia.org/wiki/Glicerol
http://ca.wikipedia.org/wiki/%25C3%2588ster
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hidroxil
http://ca.wikipedia.org/wiki/%25C3%2580cid_gras
http://ca.wikipedia.org/wiki/%25C3%2580cid_gras_saturat
http://ca.wikipedia.org/wiki/%25C3%2580cid_gras_insaturat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Greix
http://ca.wikipedia.org/wiki/Animal
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oli
http://ca.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://ca.wikipedia.org/wiki/Peix
http://ca.wikipedia.org/wiki/Reticle_endoplasm%25C3%25A0tic
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%25C3%25A8l%25C2%25B7lules
http://ca.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Adip%25C3%25B2cit
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hepat%25C3%25B2cit
http://ca.wikipedia.org/wiki/Energia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Acil-CoA
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Glicerol-3-fosfat&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/%25C3%2580cid_fosfat%25C3%25ADdic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Desfosforilaci%25C3%25B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Diacilglicerol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mol%25C3%25A8cula
http://ca.wikipedia.org/wiki/Enzim
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Glicerofosfat_aciltransferasa&action=edit&redlink=1


• Es poden classificar segons: !

!
EICOSANOIDES!
• Aquest terme agrupa una sèrie de compostos derivats dels àcids grassos essencials poliinsaturats de 20 

àtoms de carboni (d'on deriva el seu nom), com l'àcid araquidònic o el eicosapentaenoic (EPA). !
• Són hormones locals d'acció autocrina i paracrina, produïdes sobretot per les cèl·lules endotelials i les 

del sistema immune. !
• Com la diversitat dels eicosanoides és gran es classifiquen en funció dels enzims que intervenen en la 

seva síntesi:!
- Si són productes de la ruta de la ciclooxigenasa: prostaglandines i tromboxans !
- Si són productes de la ruta de la lipoxigenasa: leucotriens!!

FOSFOACILGLICÉRIDS O FOSFOLIDS!
• Aquest estan constituits per dos acids grasos esterificats al primer i segon -OH del glicerol. El tercer grup 

-OH esta unit a un ellaç fosfodiester.! ! !
Els esfingolípids són lípids complexos que deriven del aminoalcohol insaturat de 18 carbonis esfingosina: 
n'hi ha amb o sense fosfat: fosfoesfingolípidos i glucoesfingolípids (amb hidrats de carboni), la esfingosina 
es troba unida a un àcid gras de cadena llarga mitjançant un enllaç amida formant la ceramida.  
Són una classe important de lípids de les membranes cel · lulars d'animals i vegetals i són els més 
abundants en els teixits dels organismes més complexos.!!
INSAPONIFICATS!!
• Els lípids insaponificables són derivats per aposició diverses unitats isoprénicas, i es sintetitzen a partir 

d'una unitat bàsica de 5 àtoms de carboni: el isoprè En aquest grup de lípids s'inclouen: !
- terpens: retinoides, carotenoides, tocoferols, naftoquinonas, dolicoles !
- esteroides: esterols, sals i àcids biliars, hormones esteroidees !

• Hi ha altres lípids insaponificables que no estan relacionats estructuralment amb el isoprè:  
hidrocarburs / lípids pirròlics!!

ELS TERPENS!
• Es formen a partir del isopreno, una unitat de cinc carbonis.Els terpens poden tenir de una a vuit unitats 

de isopreno( es a dir aniran de 5 en 5).!
• Formen tant cadenes lineals com cícliques.!
• Formen una amplíssima i molt diversa família de substàncies naturals, produïts de manera primària per 

una gran varietat de plantes , particularment les coníferes i alguns insectes .!
• Són els majors components de la resina i del aiguarràs .!
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• El nom terpè és derivat de la paraula turpentina ( aiguarràs ) . Quan els terpens són modificats 
químicament ja sigui per oxidació o reacomodament l'esquelet de carboni dels compostos resultants són 
referits generalment com terpenoides , alguns autors usen invariablement el terme terpè per incloure a 
tots els terpenoides .!

• Terpens i terpenoides són els principals constituents dels olis essencials , de molts tipus de plantes i 
flors .!

• Els olis essencials són usats àmpliament com a additius en el menjar , en les fragàncies en perfumeria , 
en aromateràpia i en medicina tradicional i alternativa .!

• Variacions sintètiques derivades de terpens i terpenoides naturals han expandit enormement la varietat 
d'aromes usades en perfumeria i saboritzants 
usats en els aliments!!

ESTEROIDES!
• S ó n c o m p o s t o s d e r i v a t s d e l 

ciclopentanoperhidrofenantreno (o esterà), un 
sistema de quatre cicles que es forma a partir 
de l'hidrocarbur esqualè. !

• Els diferents esteroides es distingeixen per:  
- El grau de saturació del esterano  
- L'existència de cadenes laterals diverses  
- L'existència de grups funcionals substituents 
(hidroxil, oxo o carbonil)!!!

MEMBRANA CEL.LULAR!
La membrana citoplasmàtica i les membranes 
internes de les cèl · lules són estructures laminars a força de lípids anfipáticos (fosfolípids i glicolípids), 
proteïnes i cadenes d'oligosacàrids.  
   Són fluides, molt flexibles i asimètriques, estan interconnectades directament o de manera indirecta a 
través de vesícules membranoses.  
  Tenen entre 7-8 nanòmetres de gruix!
! LIPOPROTEINES!
! Les membranes tendeixen a recuperar la seva estructura.!

Són fluides, sobretot a!
     major nombre de fosfolípids.!
Un augment de la temperatura produeix major mobilitat de les molècules i per això més fluïdesa!
A major nombre de insaturats major fluïdesa.!
La presència de colesterol amb cadena més curta que la dels fosfolípids ocupa buits entre 
molècules i dóna menor fluïdesa a la membrana.!
El Catió Ca2 + produeix menor fluïdesa en la membrana!!!!
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GLUCIDS, SUCRES, HIDRATS DE CARBONI O GLICIDS!!
FUNCIONS DEL GLUCIDS!
• Energia inmediata i de reserva!
• Estructural!
• Marcadors cèl·lulars!
• Detoxificadora!!
FORMULES DE LES BIOMOLECULES!
1. Formula empírica: es l'expresió que representa la proporció més simple en la que es trobens 

elements quimica en un compost, en el casndels monosacarids es !
2. La formula molecular a més dels elements representats per el seu simbol, s'expressa en forma de 

subindex, la quantitat d'àtoms de cada un: per a la glucosa C6H12O6!
3. La fórmula estructural , a més mostra l'orientació espacial dels àtoms i la connectivitat! !!!

!!!!!!

CLASSIFICACIÓ

!!!
HIDRATS DE CARBONI

!
MONOSACARIDS

ALDOSA(-CHO) extrem

CETOSA(CO) mitj

!!
POLISACARIDS

OLIGOSACARIDS

POLISACARIDS

HETEROSIDOS
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QUE ÉS LA QUIRALITAT!
• Quiral deriva de forma de mà , dues mans són semblants però no idèntiques , una és la imatge 

especular de l'altra i encara que poden girar , no poden coincidir . Manca d'identitat d'un objecte amb la 
seva imatge especular .!

• Una molècula orgànica quiral conté almenys un àtom de carboni amb els quatre substituts diferents , és 
l'anomenat carboni asimètric o centre quiral , per cada carboni asimètric la molècula té dos isòmers 
que coincideixen mitjançant reflex però no per rotació , a aquest tipus d'isòmers espacials o 
estereoisòmers se'ls coneix com enantiòmers o isòmers especulars i cadascun desviacions el pla de la 
llum polaritzada en sentit contrari al que ho fa l'altre .!!

QUINS CARBONIS SÓN ASIMETRICS !
• Tots els carbonis en rosa són asimètrics ( tenen els quatre C substituïts diferents) , a la D - Eritrosa i en la 

D - gulosa hem escollit un carboni asimètric i hem marcat els seus quatre substituïts .!

!
QUE SÓN ELS ISÒMERS!
• Són substàncies diferents però amb la mateixa fórmula molecular .!
• Hi ha isòmers de constitució que tenen els mateixos àtoms però connectats de diferent forma ( a ) .!
• Hi ha estereoisòmers o isòmers de configuració que tenen els mateixos àtoms i connectivitat però 

diferent disposició espacial dels àtoms o grups funcionals , a causa de la presència d'un o més carbonis 
asimètrics o centres quirals . Dins d'aquests hi ha diferents tipus :!

1) Enantiòmers o isòmers especulars , un és la imatge en mirall de l'altre ( L- Glucosa i D - 
Glucosa ) :!
2) Isòmers anómeros ( c ) Isòmers epímers ( b ) que es diferencien per la configuració d'un sol 
carboni asimètric , ja sigui el anomèric o cuaqluiera dels altres , respectivament .!
3) En els lípids veurem isomeria Cis - trans, que és quan tots dos costats d'un doble enllaç 
covalent els dos extrems de la molècula queden al mateix costat , cis , o al contrari , trans ( d) .!!

Enantiòmers o isòmers especulars Isòmers anómeros Isòmers epímers

Isomeria Cis - trans
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!
Fórmula estructural en cadena oberta de la D-
fructosa i projeccions de Haworth (formes cícliques) 
amb els dos isòmers anómeros, alfa i beta!
Els monosacàrids ciclació adopten una forma similar 
a pirà o bé al furà, per això es diuen piranosas o 
furanosas.!!!!!!
!!
ENLLAÇ GLICOSÍDIC  !
L'enllaç entre monosacàrids es diu enllaç 
glicosídic i es produeix en reaccionar dos grups 
funcionals hidroxil de dos monosacàrids, formant 
enllaços covalents i desprendre una molècula 
d'H2O . !
El mateix grup pot reaccionar amb grups amino = 
enllaços N-glucosídics !!!
MIDÓ!
• El midó és, juntament amb el glicogen, un homopolisacàrid de funció de reserva energètica en estar 

format d'anòmers α de glucosa, cosa que li permet hidrolitzar-se fàcilment alliberant els monosacàrids 
quan sigui necessari. Com els altres polisacàrids, no és soluble en l'aigua. Això li permet una idoneïtat 
davant els monosacàrids i disacàrids perquè la concentració de les cèl·lules en què es troben es manté 
inalterada i s'eviten problemes osmòtics.!

• El midó es troba en els amiloplasts de les cèl·lules vegetals, sobretot en les llavors, les arrels i les tiges. 
També apareix en alguns protoctists.!

• El midó es compon en realitat de dues o tres molècules:!
- Amilosa: Està formada per α-D-glucopiranoses unides mitjançant enllaços (1→4) en una cadena 

sense ramificar. Aquesta cadena adopta una disposició helicoïdal i té sis monòmers per cada volta 
d'hèlix.!

- Amilopectina: També està constituïda per α-D-glucopiranoses, encara que forma una cadena 
ramificada en la qual hi ha unions (1→4), com en el cas anterior, i enllaços (1→6) que originen llocs 
de ramificació cada dotze monòmers.!

• La proporció entre aquests dos components varia segons l'organisme en el qual es trobi.!
• El midó constitueix la principal font glicídica de l'alimentació humana, ja que és un dels aliments bàsics 

de la dieta. Abunda en els productes de consum diari, com ara les patates, els cereals, els llegums o el 
pa, i la seva hidròlisi, que es du a terme durant el procés digestiu, permet obtenir una gran quantitat de 
molècules de glucosa.!!!

DISACÀRID!

Per què la ciclació dels monosacàrids es produeix entre el carbonil i el-OH més allunyat del carboni 
1? 

Les trioses i tetrosas no solen ciclar perquè són 
cadenes carbonades massa curtes, en canvi a 
partir de les pentoses la ciclació és factible, 
simplement perquè la longitud de la molècula ho 
permet i el producte resultant és relativament 
estable, es forma un hemiacetal.
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• Un disacàrid és un tipus de glúcid de fórmula empírica C12H22O11 que es forma per la unió de dos 
monosacàrids per mitjà d'un enllaç covalent. !

• Els disacàrids són solubles en aigua i dolços. Des del punt de vista nutritiu, la seva funció a l'organisme 
és la d'aportació d'energia. !

• Alguns dels disacàrids més coneguts són la sacarosa, la lactosa o la maltosa, per exemple. Algunes 
persones poden tenir intolerància a alguna d'aquestes substàncies. !

• Una molècula formada per la unió regular d'un o diversos tipus de monosacàrids és un polisacàrid, cal no 
confondre'ls amb els oligosacàrids.!!!

GLUCOGEN!
• El glicogen o glucogen és un polisacàrid de reserva energètica dels animals, format per cadenes 

ramificades de glucosa; és insoluble en aigua, en la qual forma dispersions col·loïdals. Abunda al fetge i 
al múscul.!

• La seva estructura s'assembla a la de l'amilopectina en el midó, encara que molt més ramificada que 
aquesta. Està formada per diverses cadenes que contenen de 12 a 18 unitats de -glucoses formades per 
enllaços glicosídics 1,4; un dels extrems d'aquesta cadena s'uneix a la següent cadena mitjançant un 
enllaç -1,6-glicosídic, tal com succeeix en l'amilopectina.!

• Una sola molècula de glicogen pot contenir més de 120.000 molècules de glucosa.!
!
FIBRA 
DIETÈTICA!
• La fibra 

dietètica conté 
molts derivats 
dels 
monosacàrids!!!!!!
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ÀCIDS NUCLEICS I NUCLEÒTICS!!
ÀCIDS NULCEICS!
• Els àcids nucleics ( DNA i RNA ) són les molècules encarregades de l'emmagatzematge , transmissió i 

expressió de la informació genètica .!
• Són macromolècules , polímers formats per la repetició de monòmers anomenats nucleòtids , units 

mitjançant enllaços fosfodièster . !
• Es formen , així , llargues cadenes o polinucleòtids , el que fa que algunes d'aquestes molècules arribin a 

aconseguir grandàries gegants ( de milions de nucleòtids de llarg ) .!
• En els organismes pluricel·lulars amb totes les cèl·lules eucariotes , la informació hereditària es troba al 

nucli , mentre que en les cèl·lules procariotes es troba en forma de molècula circular en el citosol .!
• Hi ha dos tipus d'àcids nucleics : !

1.DNA : estan en nucli de totes les cèl·lules procariotes eucariotes i en els seus mitocondris.!
- Conté la informació genètica , informació necessària per al desenvolupament de les 

característiques biològiques d'un individu i conté els missatges i instruccions perquè les 
cèl·lules realitzin les seves funcions .!

- Doble hèlix ( dues cadenes de polidesoxirribonucleótidos antiparal·leles , constituïdes per 
l'esquelet covalent de pentosa - fosfat amb les bases nitrogenades enfrontades , unides per 
ponts d'hidrogen , els parells de bases sempre consten d'una purina i una pirimidina : A-T 
( adenina - timina ) i C-G ( citosina - guanina )!

2. RNA : en el nucli, citoplasma i mitocòndries , hi ha diferents tipus , intervenen en l'expressió 
genètica . Forma monocatenaria!

 
ELS NUCLEÒSIDS!
• Són les molècules resultants de la unió d'una base 

nitrogenada i una pentosa (en forma β ) . 
La unió es realitza mitjançant un enllaç N- glicosídic 
que s'estableix entre el C1 de la pentosa i un 
nitrogen de la base (el N1 si és pirimidínica i el N9 si 
púrica ) amb la pèrdua d'una molècula d'aigua .!

• Es nomenen afegint al nom de la base la 
terminació- osina si és una base púrica , per 
exemple l'adenosina , o la terminació - idina si es 
tracta d'una base pirimidínica , ara la citidina .!

• Si la pentosa és la desoxiribosa , s'afegeix el prefix 
desoxi - , per exemple , desoxiadenosina o 
desoxicitidina!!

ELS NUCELÒTIDS!
• Són les unitats repetitives dels àcids nucleics , però 

a més duen a terme importants funcions cel·lulars:!
- transferència energètica ( ATP ) , !
- coenzims ( NAD + , FAD , CoA ... )!
- Segons missatgers ( AMPc)!!
Són els èsters fosfòrics dels nucleòsids , ja 

que es formen per la unió d'un nucleòsid (una base 
nitrogenada + una pentosa ) amb una molècula d'àcid 
fosfòric en forma d'ió fosfat ( PO43 - ) , que li 
confereix un caràcter fortament àcid al compost .!
• L'enllaç èster es produeix entre el grup alcohol del carboni 5 ' de la pentosa i l'àcid fosfòric .!
• Es nomena com el nucleòsid del qual procedeixen eliminant la a final i afegint la terminació 5' - fosfat , o 

bé monofosfat , per exemple , adenosina - 5' - fosfat o adenosina - 5' - monofosfat ( AMP ) .!
• Els nucleòtids poden unir-se amb altres per dormar ADN i ARN. La unió es realitza per mitja de ellaços 

fosfodièsters.!
• Aquest son enllaços –OH en la posició 5 esta unit al grup –OH del altre. !
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COMPOSICIÓ DELS NUCLEÒTIDS!
Tres components units covalentment:!

1. La pentosa: ribosa, o desoxirribosa (ribosa sense 
l'àtom d'oxigen del carboni 2 ') !

2. La base nitrogenada heterocíclica:!
- Purines: adenina i guanina (dos anells)!
- Pirimidines: timina(ADN), citosina, i uracil (un 
anell/ARN)!

3. El grup fosfat unit a la posició 5 'de la pentosa.!!
Nucleòtid de cadena curta : oligonucleòtid!
Nucleòtid de cadena llarga(més de 50): polinucleòtids !
!

!
NUCLEOTIDS.                                                      NUCLEOSIDS!

�   � !
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ADN!
• Les funció de l’ADN són les de emmagatzematge i la 

transmissió de la informació biològica.!
• En l’ADN es troben especifiques les secuencies 

d’aminoacids de totes les proteïnes i les sequencies de 
nulctotids de totes les molècules de ARN.!

• Un segment ADNque conte la informació necesaria per 
la síntesi de un producte biològic funcional ( proteïna o 
ARN) es denomina gen.!

! Caracteristiques principal:!
1. Existeixen dues cadenes de polinucleòtids 

enrollades forman una doble hèlix!
2. Les dues cadenes don  antiparal·leles!
3. Les bases ocupen el centre de l’helix i els 

sucres i fosfat l’exterior!
4. Cada base esta unida per ponts d’hidrogen a 

una base de l’alta banda.!!
• Nucli eucariota: múltiples cadenes de DNA, organitzats en cromosomes. !
• Cromosoma: molècula d'àcid nucleic que actua com a dipositària de la informació genètica en cèl·lules 

eucariotes i procariotes. Contenen DNA i proteïnes. !
• La part proteica està constituïda per diferents histones (5 en les cel eucariotes) o petites proteïnes amb 

aa tipus lisina i arginina (carregades +), la seva càrrega s'uneix a l'esquelet sucre-fosfat de DNA 
(independentment dels nucleòtids). !

• El complex DNA i proteïna = fibra de cromatina = material que forma els cromosomes 
(l'enrotllament dens de les fibres produeix la cromàtide) "

• DNA + histona = nucleosoma !
• Part proteica de la cromatina sense histones (funció estructural del cromosoma, transcripció, 

replicació ...)!

NUCLEÒTIDS LLIURES(FUNCIONS)!
Com a moneda d'intercanvi d'energia en les cèl · lules!

1. ATP : " Encara que són molt diverses les biomolècules que contenen energia emmagatzemada en 
els seus enllaços, és l'ATP ( adenosina trifosfat ) la molècula que intervé en totes les transaccions 
d'energia que es duen a terme en les cèl·lules , per això se la qualifica com la " moneda universal 
d'energia" . !
És un nucleòtid trifosfatado d'adenina .!

2. GTP : és un nucleòtid trifosfatado de guanina que pot transferir un grup fosfat i E l'ADP per formar 
ATP : GTP + ADP- -> ATP + GDP!
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Com a segons missatgers intracel · lulars :!
• AMPc , cAMP , AMP cíclic ( adenosina monofosfat - 3 ' , 5' cíclic , adenosina monofosfat cíclic ) , aquest 

nucleòtid es forma quan una hormona ( molècula senyal extern o primer missatger ) interacciona amb el 
seu receptor situat a la superfície de la cèl·lula diana .!

• El receptor així activat , desencadena una sèrie de canvis moleculars intracel· lulars que es coneixen 
com a via de transducció del senyal , que aconsegueixen amplificar el senyal hormonal perquè es 
produeixi el canvi esperat en la cèl · lula, ja sigui un canvi metabòlic , secretor , motor o mitòtic .!

• !
• En la via de transducció de l'adrenalina o del glucagó , a més d'aquestes hormones i dels seus respectius 

receptors , hi intervenen: !
a ) l'enzim adenilat ciclasa que catalitza la síntesi de l'AMPc a partir de l'ATP!
b ) les proteïnes G que acoblen el receptor activat a la adenilat ciclasa!
c ) proteïnes quinases activades per AMPc que catalitzen la fosforilació ( addició de grups fosfat )  

de determinades enzims metabòlics activant o inhibiéndolas , el que acaba produint el canvi cel · lular 
esperat !!

Com coenzims orgànics que assisteixen als enzims responsables de les reaccions d'oxidació i 
reducció del metabolisme cel · lular:!

- FAD / FADH2 (formes oxidada / reduïda ) : Flavin adenín dinucleòtid!
- NAD + / NADH (formes : oxidada / reduïda ) : Nicotinamida adenina dinucleòtid .!

• Són els principals transportadors d'electrons i protons (poder reductor ) alliberats durant l'oxidació de les 
molècules combustibles fins a les rutes on contribueixen a la síntesi d'ATP .!

- NADP + / NADPH (formes : oxidada / reduïda ) : Nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat . Intervé 
en les reaccions de biosíntesi on cal poder reductor ( biosíntesi dels àcids grassos ) .!
- FMN / FMNH2 (formes : oxidada / reduïda ) : Flavin mononucleòtid . És un component de la ruta 
metabòlica anomenada cadena respiratòria mitocondrial ( CRM )!!

La coenzim A ( CoA )!
• És un transportador de grups acetil ( CH3 - CO - ) i acil ( R - CO - ) amb un paper central en el 

metabolisme energètic , tant en les vies anabòliques o de biosíntesi com en les catabòliques o 
degradatives ( s'estudiarà en el metabolisme els àcids grassos , i dels monosacàrids )!

• A més d'un nucleòtid d'adenina , la molècula consta d'àcid pantotènic ( vitamina B5 ) , adenosina difosfat i 
d'un residu de beta mercaptoetilamina .!!!!!!!!!!
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