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Com es plega l’ADN?

La topologia de l’ADN

L’ADN forma nucleosomes

L’ADN és molt llarg perquè inclou la seqüència dels 6.400.000.000

parells de bases (A,C,T,G) necessaris per codificar uns 30.000 gens.

A cada cèl·lula hi tenim 2 metres d’ADN!!!

Els nucleosomes fan fibres de cromatina

Les fibres es pleguen en nanses 

i es formen super-fibres

L’ADN és tan prim (2 nanòmetres) que amb 0.001 grams en

tindríem prou per circumval·lar la Terra (40.000 km)!

L’ADN és molt llarg i molt prim

Les super-fibres es pleguen dins 

el nucli cel·lular

Cromosomes interfàsicsCromosomes mitòtics
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Reducció de longitud

A cada nucleosoma, 147 parells de bases envolten

1.7 cops un octàmer de proteïnes histones

Les fibres de cromatina semblem “collars de perles”

plegades en zig-zag o en petits grups

La base de cada nansa s'aguanta mitjançant grups de 

proteïnes anomenades "condensines" i "cohesines" 

Abans de cada divisió cel·lular, les super-fibres es 

recaragolen i condensen encara més per formar 

els cromosomes mitòtics



Com estudiem la posició dels nucleosomes?

Com estudiem les nanses de cromatina?

Amb tisores enzimàtiques tallem la cromatina

en fragments d’un o pocs nucleosomes
1) 3) Aïllem els fragments d’ADN de ~150 bases,

corresponents a nucleosomes individuals

que hem separat per mida al gel, i

seqüenciem les seves bases

ATGGATTTTGTTGCGCGGTAAAGGCTGCTAATGATCCGAAAATAGAT

GACTGGGTACTTATCGGTCTAATTTTGACTGCCACTTGTCCAACAAC

CGTGGCTTCAAACGTTATCATGACTACGAATGCAGGTGGAAATAGCC

Seqüenciador

Separem els segments d’ADN segons la

seva mida mitjançant una electroforesi
2)

Com funciona una electroforesi d'ADN?
L’ADN es col·loca dins un gel que està immers en un camp 

elèctric. Com que l’ADN té càrrega (-) va cap al pol (+) i els 

fragments curts es mouen més ràpidament que els llargs.

150±20 bases

300±40 bases

450±60 bases

Carrera d’ADN

Pol (-)

Pol (+)

a                          b

Contacte

Coordenades Genòmiques

Obtenim un mapa de tots els contactes3)

Mapa d’1 contacte

(a,b)

Mapa de milers de 

contactes

Sabies que...

La forma de les nanses és dinàmica i canvia segons el tipus de cèl·lula? Això facilita regular 

conjuntament els gens situats dins de cada nansa i característics de cada cèl·lula.

Sabies que....

La posició dels nucleosomes regula l’activitat de molts gens?

Fixem l’estructura dels cromosomes dins la 

cèl·lula i els tallem en petits fragments
1) Aïllem fragments on dos segments d’ADN 

estan en contacte, i els seqüenciem
2)

Seqüència “a” Seqüència ”b”
Lloc de contacte

Fem una reconstrucció de nanses d’ADN 

en 3D que fa encaixar tots els contactes
4)

Busquem la posició de cada

seqüència en el genoma

4)

Seqüència del genoma (6.400.000.000 parells de bases)

Posició de nucleosomes



La tensió helicoïdal de l’ADN:
Ajuda a plegar i també permet obrir i tancar la doble hèlix

Per poder llegir l’ADN, les dues 

cadenes s'han de separar i això 

genera tensió helicoidal. L'ADN 

es super-enrotlla tal com passa 

en descaragolar dos tubs de 

goma

La doble hèlix de l’ADN és dextrògira: fa una volta 

cap a la DRETA cada 10.5 parells de bases (pb)

10.5 pb

Per cada volta de més o de menys, les molècules de l’ADN 

es compacten una mica i, per tant, corren més ràpidament 

en la primera dimensió (1)

Com mesurem la tensió helicoïdal de l’ADN ?

Podem contar l'excés de voltes que té l'ADN 

mitjançant una electroforesi bidimensional:

Després girem el gel 90º i les molècules amb excés de 

voltes cap a la DRETA corren més de pressa en la 

segona dimensió (2)

Pol (-)

Pol (+)

Pol (-) Pol (+)

1

2

Sabies que... 

Molts antibiòtics i fàrmacs antitumorals actuen 

inhibint a les TOPOISOMERASES tot just quan 

tallen l'ADN, la qual cosa produeix el trencament 

dels cromosomes i la mort de bacteris o cèl·lules!

Si afegim voltes cap 

a la DRETA: 

L'hèlix es TANCA

i es super-enrotlla

Si afegim voltes cap 

a l'ESQUERRA: 

L'hèlix s'OBRA 

i es super-enrotlla

ADN circular

(plasmidi)

+5 voltes
- 5 voltes

Com es regula la tensió helicoidal?

Uns enzims anomenats TOPOISOMERASES

tallen l'ADN per afegir o treure voltes a la doble-

hèlix, i poden reduir així la tensió helicoidal.

Amb aquesta tècnica estudiem els mecanismes

que obren i tanquen la doble hèlix perquè pugui

llegir-se i/o copiar-se la seqüència de l'ADN, i

descobrim també els fàrmacs que inhibeixen a 

les TOPOISOMERASES 


