
 

ADN 
 
Què és l’ADN? 

 
L’ADN és el material genètic que posseeixen tots i cadascun dels éssers 

vius a partir del qual s'expressen les condicions físiques, psíquiques i 
fisiològiques de cada individu. És a dir, el nostre aspecte físic i molts dels 
nostres comportaments estan marcats des que naixem en el nostre ADN i a 
més ho heretem dels nostres pares. (És com una biblioteca). 
 
 
Un poc d'història sobre l’ADN: 

 
1.- MENDEL (1865): Va ser un monge que es dedicava a l'agricultura i 

va observar dos varietats de la planta del pèsol (Pisum sativum) ja que una 
varietat produïa llavors de color verd i l'altra de color groc. Més tard es va donar 
compte d'altres característiques que diferenciaven altres varietats i va 
començar a experimentar creuant-les entre elles i  a partir dels resultats que va 
obtindre va enunciar les lleis de la genètica: 

 
-Llei de la uniformitat 
-Llei de la segregació  
-Llei de la transmissió independent. 
 
Estes lleis no són més que la descripció de la forma en què s'hereten els 

caràcters de pares a fills. 
 
2.- HUGO DE VRIES (1900): 30 anys després va publicar les lleis que 

havia descrit Mendel i que no van ser publicades en el seu dia. 
 
3.- ROSALIND FRANKLIN: Va obtindre la primera imatge del ADN per 

mitjà de rajos X i, gràcies a ella, altres investigadors van poder avançar en 
l'estudi de l’ADN. 

 
4.- WATSON I CRICK: Van descriure l'estructura en forma de doble hèlix 

de l’ADN gràcies a l'aportació de R. Franklin i de Chargaff. 
 

Les regles de Chargaff 
Els estudis que va realitzar Chargaff li van fer arribar a la conclusió que 

les bases nitrogenades anaven sempre emparellades de la mateixa manera, ja 
que sempre trobava la mateixa quantitat d'adenina que de timina (A=T) i la 
mateixa quantitat de guanina que de citosina (G=C), que es troben unides entre 
elles per mitjà de ponts d'hidrogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estructura de l’ADN 
Al seu torn, cada base es troba unida a un sucre (que forma l'estructura) 

units entre ells per un fosfat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estes dos cadenes enfrontades s'enrotllen cap a la dreta formant la 

doble hèlix. Després, la doble hèlix es va enrotllant al voltant de si mateixa 
(gràcies a les proteïnes histones) fins a formar el cromosoma. 

 
Però realment, en la cèl·lula, només trobem l’ADN en forma de 

cromosoma quan la cèl·lula va a dividir-se. Normalment l’ADN es troba en 
forma superenrotllada formant una espècie de cabdell de llana. 

 
Cariotip  

És l'ordenament dels cromosomes que es troba en un organisme i és 
característic de cada espècie. 

P. Ex.: L'espècie humana té 46 cromosomes, que s'agrupen en:  
 - 23 parells autosòmics. 
 - 1 parell sexual.   
També podem veure una fotografia real d'un cromosoma al Microscopi 

Electrònic: 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
En humans, l’ADN arriba a mesurar fins a 2 metres. 
 
Els gens són fragments d’ADN i podem trobar fins a 30.000 gens que 

codifiquen proteïnes vitals per a la vida. 
 
El genoma és el conjunt del material hereditari d'un organisme, la 

seqüència de nucleòtids que especifiquen les instruccions genètiques per al 
desenvolupament i funcionament del mateix i que són transmeses de generació 
en generació i de pares a fills. Per tant, el genoma d'un organisme és el 
depositari de la informació que permet que cada organisme es desenvolupe i 
responga a les exigències imposades pel medi. 

 
 
 
Complexitat del genoma 
 

Encara que l'home és l’ésser viu més desenvolupat, no té per què tindre 
un nombre més gran de parells de bases (és a dir, que tinguem un ADN més 
llarg) ja que hi ha altres organismes de menor complexitat que tenen el genoma 
molt més gran pel fet que hi ha moltes zones del genoma que no tenen cap 
funció o que estan repetides. Per davant de nosaltres en grandària podem 
trobar: 

 
− Ameba 686000 Mb (milions de bases). 
− Ceba 18000 Mb. 
− Llagostí 9300 Mb. 
− Renoc 6900 Mb. 
− Home 3400 Mb. 

 
 
 
Salut o malaltia? 

Tindre un defecte de salut genètic vaig pot dependre del canvi per error 
d'una única base: 

En una seqüència d’ADN que codifica per a una proteïna normal, pot 
provocar dos efectes: 

- Que la proteïna que es forme siga de baixa o nul·la funcionalitat, però 
sense efectes negatius. 

- Que la variació no done lloc a una proteïna vital i açò provoque greus 
malalties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PCR: 
És una tècnica que s'utilitza per a multiplicar un fragment d’ADN un 

nombre de vegades il·limitat. És a dir, posem un tros d’ADN que ens interessa 
per a treballar (cadena motlle) i li afegim una sèrie de components necessaris 
perquè es done la replicació: 

- ENCEBADOR: Fragment de RNA que serveix de senyal perquè 
s’uneix a la polimerasa i puga donar començament la replicació. 

- POLIMERASA: enzim que còpia la cadena d’ADN original en una 
altra idèntica. 

- Medi extern amb BASES NITROGENADES perquè puguen ser 
unides a la cadena. 

- TAMPÓ: Per a mantindré el pH necessari per a la reacció. 
- Ions Mg2+: Cofactor que ajuda a actuar a la polimerasa. 
 
Al final de la reacció, després de diversos canvis bruscos de 

temperatura, obtindrem dos fragments d’ADN iguals i es continua repetint el 
procés fins que tinguem la quantitat d’ADN suficient com per a poder treballar 
amb ella. 

 
 

 
Electroforesi 

És el procés de separació de molècules per mitjà del qual podem 
observar la grandària d'una mostra d’ADN i comparar-ho amb altres molècules. 

Afegim una mostra de l’ADN que volem analitzar en un extrem del gel 
d'agarosa, li apliquem càrrega elèctrica i els fragments d’ADN es desplaçaran a 
través dels seus porus cap al pol + ja que l’ADN té càrrega negativa, la qual 
cosa significa que el fragment més xicotet migrarà més cap al pol +. 

   
  



 

Problema forense 
 
 ADN de tres sospitosos:  

• El jardiner de la casa,  
• l'esposa de l'empresari  
• i el vicepresident  
de la companyia.  

 
1. Abdomen mosquit. 
2. Ala mosquit. 
3. Víctima. 
4. Jardiner. 
5. Dona de la víctima.  
6. Vicepresident. 
 

 
 

 
 
 
L'assassí és (---------------------------------) ja que podem observar que totes les 
bandes de l’ADN analitzat es troben també en la sang analitzada en 
l'abdomen del mosquit, ja que el mosquit va poder picar la víctima i al sospitós 
dins del cotxe. 

 
EXTRACCIÓ D’ADN DE PLÀTAN 
 
Extraurem l’ADN del plàtan, triturant-lo i posant-li alcohol, aigua en sal  i 
detergent. Les fibres que extraguem les passarem a un eppendorf.  


