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BLOC  1 – UNITAT I DIVERSITAT DE LA VIDA 
 

Bioelements i biomolècules 
 
Els éssers vius estan formats per 
una sèrie d’elements químics que 
són els mateixos que formen part de 
materials inerts de la Terra, com 
minerals i roques, però en 
proporcions diferents. 
 
Aquests elements químics, 
anomenats bioelements o elements 
biogènics, formen components 
denominats biomolècules, que són 
òptims per a desenvolupar tot tipus 
de processos i de reaccions 
químiques que tenen lloc en la 
cèl·lula. 
 

BIOELEMENTS 
Hi ha uns 70 elements químics diferents que formen part dels éssers vius, són els anomenats 
bioelements o elements biogènics. Es classifiquen en : 

1. Bioelements majoritaris o macroelements. Són 11 bioelements que constitueixen 
gairebé el 99% del pes de la matèria viva. Es troben a tots els éssers vius. 
a. Bioelements primaris, que són el carboni, l’hidrogen, l’oxigen, el nitrogen, el 

fòsfor i el sofre. Representen més del 96% de la matèria viva. 
b. Bioelements secundaris, que són el magnesi, el calci, el potassi, el sodi i el 

clor. 
2. Oligoelements. Tenen diferents funcions cel·lulars. Representen menys de l’1% del 

total. 
a. Oligoelements essencials. Són 14 elements químics que apareixen en 

quantitats mínimes però realitzen funcions imprescindibles (la seva 
absència ocasiona greus trastorns). Són el ferro, manganès, coure, zinc, 
fluor, iode, etc. 

b. Oligoelements no essencials. Són la resta de bioelements. Alguns 
organismes no els contenen. 

BIOMOLÈCULES 
Els bioelements es combinen entre si per formar les molècules constituents de la matèria viva, 
anomenades biomolècules o principis immediats. Poden ser: 
· Inorgàniques: aigua i sals minerals 
· Orgàniques: exclusives dels éssers vius (glúcids, lípids, proteïnes, àcids nucleics i vitamines) 

Aigua 
És el compost químic més abundant en la matèria viva, ja que representa un 75% del pes dels 
éssers vius. Aquesta proporció varia notablement d’unes espècies a altres i també en relació 
amb l’edat i l’òrgan que es consideri. Els teixits amb més activitat biològica tenen més contingut 
en aigua. 
L’aigua es troba als éssers vius de tres formes : 

- com a aigua circulant (saba, sang) 
- com a aigua intersticial, entre les cèl·lules 
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- com a aigua intracel·lular, en el citosol i a l’interior dels orgànuls cel·lulars 

LES PROPIETATS FISICOQUÍMIQUES DE L’AIGUA 
La molècula d’aigua és polar. La major electronegativitat de l’àtom d’O fa que els electrons es 
distribueixen asimètricament i la converteix en molècula polar. 
Forma ponts d’hidrogen. La conformació de dipol afavoreix les interaccions per ponts 
d’hidrogen entre diferents molècules, formant una xarxa tridimensional unides per aquest 
enllaç. 

 
La importància de l’aigua en els éssers vius és conseqüència de les importants funcions que 
realitza, les quals deriven de les seves propietats. 
1. Elevat grau de cohesió entre les molècules . Es deu a l’existència de ponts d’hidrogen. 
Això provoca que l’aigua sigui un líquid pràcticament incompressible, ideal per donar volum a 
les cèl·lules, provocar turgència a les plantes i servir d’esquelet hidrostàtic en certs invertebrats. 
 
2. Elevada força d’adhesió . Les 
molècules d’aigua tendeixen a 
adherir-se a les molècules carregades 
situades a la superfície d’un tub. Això 
permet els fenòmens de capil·laritat 
com l’ascens de la saba bruta pels 
vasos del xilema. 
 
3. Elevada calor específica . Aportant 
una gran quantitat de calor, la 
temperatura de l’aigua només 
ascendeix lleugerament, pel fet que 
es necessita molta energia per trencar 
els ponts d’hidrogen que uneixen les 
molècules. Això permet a l’aigua 
actuar com a amortidor tèrmic que 
impedeix canvis bruscs de la 
temperatura. 
 
4. Elevada calor de vaporització . Es necessita molta energia per aconseguir que l’aigua passi 
a estat gasós. Aquesta propietat permet la refrigeració de l’organisme, ja que per evaporar la 
suor cal extreure calor del cos. 
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5. Elevada constant dielèctrica . La 
polaritat de la molècula d’aigua la fa 
capaç de dissoldre compostos iònics 
com les sals minerals, que es dissocien 
en cations i anions que queden envoltats 
per molècules d’aigua. També dissol 
compostos covalents polars que 
contenen grups ionitzants. És un 
excel·lent vehicle de transport de 
substàncies en els éssers vius i en el 
medi on ocorren les reaccions 
bioquímiques. 
 
6. Elevada tensió superficial . Aquesta 
propietat permet deformacions del 
citoplasma cel·lular, causa dels 
moviments interns de la cèl·lula. 

 
7. Baixa densitat en estat sòlid . Això permet la vida en zones fredes, ja que la crosta de gel 
que es forma sobre els rius i llacs permet que l’aigua que hi ha davall es mantingui en estat 
líquid, permetent la supervivència de les espècies. 

FUNCIONS 
1. Funció de dissolvent. Totes les reaccions biològiques es produeixen en medi aquós. 
2. Funció bioquímica. Intervé en moltes reaccions químiques.  
3. Funció de transport. És el vehicle de transport de les substàncies per tot l’organisme. 
4. Funció estructural. Dóna forma i volum a les cèl·lules, permet canvis i modificacions del 

citoplasma i l’ascens de la saba pels vasos conductors. 
5. Funció mecànica. Dóna lloc a líquids amb la viscositat adequada per actuar de 

lubricants en les articulacions. 
6. Funció termoreguladora. Impedeix variacions brusques de la temperatura. 

Sals minerals 
Les sals minerals són molècules inorgàniques que contenen algun element químic necessari 
per a les cèl·lules. Es troben de tres formes : 

1. Precipitades. Constitueixen estructures sòlides i insolubles 
amb funció esquelètica, donant protecció i suport als 
éssers vius. Ex: endosquelet de vertebrats, closques de 
mol·luscs, espícules d’esponges… 

2. Dissoltes. Poden ser cations o anions. Exerceixen tres 
funcions: 

a. Regulació de processos osmòtics: mantenen el 
grau de salinitat del medi intern. 

b. Regulació del pH: com el tampó bicarbonat o el fosfat. 
c. Acció específica dels cations. Com el paper del sodi i el potassi en la 

transmissió de l’impuls nerviós, el zinc i el coure com a catalitzadors, el calci en 
la contracció muscular, etc. 

 
3. Associades a molècules orgàniques. El cas de les fosfoproteïnes (a prot), els fosfolípids 

(a lípids) i l’agar (a glúcids). 

FUNCIONS DE LES SALS MINERALS 
Les sals minerals en dissolució duen a terme diferents funcions en els éssers vius, que poden 
ser de tipus general o de tipus específic. 
 
1. Regulació del pH 
2. Regulació de l’equilibri osmòtic 
3. Funcions específiques 
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Regulació del pH 
Les reaccions químiques que tenen lloc tant al medi intracel·lular com extracel·lular provoquen 
canvis en els seus pHs. Aquestes reaccions, però, necessiten d’uns determinats valors de pH 
al medi per poder tenir lloc. 
 
Per aquest motiu, els organismes han desenvolupat adaptacions químiques que neutralitzen 
aquests canvis, mantenint constant el pH. Aquests dispositius s’anomenen sistemes tampó o 
dissolucions amortidores. 

Regulació de l’equilibri osmòtic 
Les sals minerals serveixen per regular l’equilibri osmòtic de les cèl·lules al medi intern líquid en 
què es troben. La pressió osmòtica 
 
Difusió 
És la repartició homogènia de les partícules d’un fluid (líquid o gas) en el si d’un altre en posar-
los en contacte. 
 
Osmosi  
És el pas del dissolvent entre dues solucions de concentració diferent a través d’una membrana 
semipermeable que impedeix el pas de molècules de solut. 
 

 
 
La membrana citoplasmàtica que envolta les cèl·lules és una membrana semipermeable i dóna 
lloc a diferents respostes davant la pressió osmòtica del medi extern. 
 
1. Medi extern isotònic (mateixa concentració que l’interior): la cèl·lula no es deforma 
2. Medi extern hipotònic (menys concentrat que l’interior): entra aigua a l’interior i la cèl·lula 
s’infla 
3. Medi extern hipertònic (més concentrat que l’interior): surt aigua a l’exterior i la cèl·lula 
s’arruga 
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Funcions específiques 
� El sodi, potassi i el clor participen en el manteniment del grau de salinitat de les cèl·lules. 

A més, el Na i el K són fonamentals en la transmissió de l’impuls nerviós. 
� El calci forma estructures esquelètiques i participa en moltes funcions, com la contracció 

muscular, la coagulació sanguínia, etc. 
� El magnesi és component de molts enzims i del pigment de la clorofil·la. 

 
 

Els Glúcids 

1. CONCEPTE I CLASSIFICACIÓ 
Són biomolècules formades per carboni, hidrogen i oxigen. La importància biològica principal 
d’aquest grup és la d’actuar com a reserva d’energia, encara que també poden tenir funció 
estructural. 
 
Es poden classificar segons el nombre d’unitats moleculars: 

- Monosacàrids: glúcids no hidrolitzables (aldoses i cetoses) 
- Òsids: associació de monosacàrids 

o Holòsids: 
� Oligosacàrids (entre 2 i 10 monosacàrids)  
� Polisacàrids (més de 10) 

• Homopolisacàrids 
• Heteropolisacàrids 

o Heteròsids: monosacàrids amb substàncies no glucídiques 
� Glucoproteïnes 
� Glucolípids 
� Glúcids dels àcids nucleics 

2. MONOSACÀRIDS 
Els glúcids més simples són polihidroxialdehids o polihidroxicetones, és a dir, són esquelets 
carbonats en els que tots els C tenen la funció alcohol excepte un que es troba unit a un oxigen 
per un doble enllaç formant un grup aldehid o bé cetona. Responen a la fórmula Cn(H2O)n. 
 

 
 
La cadena conté de 3 a 7 àtoms de carboni. En funció d’això s’anomenen trioses, tetroses, 
pentoses, hexoses i heptoses. D’altra banda, es poden anomenar aldoses o cetoses, si tenen 
grup aldehid o cetona.  

Propietats 
Són sòlids cristal·lins, de color tou, no hidrolitzables, solubles en aigua i de sabor dolç. El grup 
carbonil els dóna poder reductor.  

Principals monosacàrids 
Pentoses: La ribosa  forma part de l'àcid ribonucleic i la desoxirribosa  del desoxirribonucleic. 
En la D-ribulosa destaca la seva importància en la fotosíntesi. 
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Hexoses: La glucosa  es troba lliure en els éssers vius. És el mes estès en la naturalesa, 
utilitzant-lo les cèl·lules com a font d'energia. La fructosa  es troba en els fruits i la galactosa  
en la llet. 

3. DISACÀRIDS 
Són oligosacàrids formats per dos monosacàrids. Són solubles en aigua, dolces i 
cristalitzables. 

Principals disacàrids amb interès biològic. 
Maltosa . És el sucre de malta. Gra 
germinat d'ordi que s'utilitza en 
l'elaboració de la cervesa. S'obté per 
hidròlisi de midó i glucogen. Posseeix 
dues molècules de glucosa unides per 
enllaç tipus (1-4). 
Cel·lobiosa .- No es troba lliure en la 
naturalesa. S'obté per hidròlisi de la 
cel·lulosa. i està format per dues 
molècules de glucosa unides per enllaç 
(1-4). 
Lactosa .- És el sucre de la llet dels 
mamífers. Així, per exemple, la llet de 
vaca conté del 4 al 5% de lactosa. Es 
troba formada per la unió (1-4) de la 
galactosa i la glucosa. 
Sacarosa .- És el sucre de consum habitual, s'obté de la canya de sucre i remolatxa. És l'únic 
disacàrid no reductor, ja que els dos carbonis anomèrics de la glucosa i fructosa estan implicats 
en l'enllaç G(1 ,2 ). 

4. POLISACÀRIDS 
Estan formats per la unió de molts monosacàrids, de 11 a centenars de milers. Els seus 
enllaços són O-glucosídics. 

Característiques 
� Pes molecular elevat. 
� No tenen sabor dolç. 
� Poden ser insolubles o formar dispersions coloïdals. 
� No posseeixen poder reductor. 
� Les seves funcions biològiques són estructurals o de reserva energètica. 

Classificació 
� Homopolisacàrids: formats per monosacàrids d'un sol tipus. 

o Units per enllaç α tenim el midó i el glucogen. 
o Units per enllaç β tenim la cel·lulosa i la quitina. 

� Heteropolisacàrids: el polímer ho formen més d'un tipus de monosacàrid. 
o Units per enllaç α tenim la pectina, la goma aràbiga i el agar-agar. 

Midó 
És un polisacàrid de reserva en vegetals. Es tracta d'un polímer de glucosa, format per dos 
tipus de molècules: amilosa (30%), molècula lineal, que es troba enrotllada en forma d'hèlix, i 
amilopectina (70%), molècula ramificada. 
Procedeix de la polimerització de la glucosa que sintetitzen els vegetals en el processos de 
fotosíntesis, acumulant-se en els amiloplasts. 
Es troba en llavors, llegums i cereals, patates i fruits (glans i castanyes). 
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Glucogen 
És un polisacàrid de reserva en animals, que es troba en el fetge (10%) i músculs (2%). 
Presenta ramificacions cada 8-12 glucoses amb una cadena molt llarga (fins a 300.000 
glucoses). Es requereixen dos enzims per a la seva hidròlisi (glucogen-fosforilasa) i (1-6) 
glucosidasa, donant lloc a unitats de glucosa. 
Atès que els éssers vius requereixen un aport constant d'energia, una part important del 
metabolisme dels sucres està relacionat amb els processos de formació de midó i glucogen i la 
seva posterior degradació. 

Cel·lulosa 
Polisacàrid estructural dels vegetals en els quals constitueix la paret cel·lular. 
És el component principal de la fusta (el 50% és cel·lulosa) cotó, cànem etc. El 50 % de la 
matèria orgànica de la Biosfera és cel·lulosa. 
És un polímer lineal de cel·lobiosa (enllaç β(1,4) sense ramificar). Les seves s'uneixen per 
ponts d’hidrogen donant microfibretes, que s'uneixen per a donar fibretes i que al seu torn 
produeixen fibres visibles. Observa la seva estructura. 

Quitina 
Forma l’exosquelet en artròpodes i paret cel·lular dels fongs. És un polímer no ramificat de la N-
acetilglucosamina amb enllaços β (1,4) 

Pectina 
És un polisacàrid amb enllaç α(α-d –Galacturònic). Juntament amb la cel·lulosa forma part de la 
paret vegetal. S'utilitza com a gelificant en indústria alimentaria (melmelades). 

Agar-Agar 
És un heteropolisacàrid amb enllaç α. S'extreu d'algues vermelles o rodofíceas. S'utilitza en 
microbiologia per a cultius i en la indústria alimentària com a espesant. En les etiquetes de 
productes alimentosos ho pots trobar amb el codi I-406. 

Goma aràbiga i goma de cirerer 
Pertanyen al grup de les gomes vegetals, són productes molt viscosos que tanquen les ferides 
en els vegetables. 

5. FUNCIONS DELS GLÚCIDS 
a. Energètica. El glúcid més important i d'ús immediat és la glucosa. Sacarosa, midó (vegetals) 
i glucogen (animals) són formes d'emmagatzemar glucosa. En una oxidació completa es 
produeixen 410 Kcal/100 g. 
 
b. Estructural. L'enllaç impedeix la degradació d'aquestes molècules i fa que alguns organismes 
puguin romandre durant centenars d'anys. La cel·lulosa, hemicel·lulosa i pectina formen la paret 
vegetal. 

Lípids 
A diferència dels glúcids, els lípids no constitueixen un grup químic homogeni, sinó que entre 
ells es troben substàncies amb estructures químiques diverses, encara que amb les mateixes 
propietats físiques. Són untuosos al tacte, insolubles en aigua i solubles en dissolvents 
orgànics. Estan formats per C, H i O i poden presentar també P, N i S. 

CLASSIFICACIÓ DELS LÍPIDS 
Es poden classificar de moltes formes. Segons la seva estructura molecular: 
 

- lípids saponificables (amb àcids grassos) 
o simples: acilglicèrids i ceres 
o compostos: fosfolípids i glucolípids 
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- lípids no saponificables (sense àcids grassos) 
o terpens 
o esteroides 
o prostaglandines 

ÀCIDS GRASSOS 
Són molècules formades per una llarga cadena hidrocarbonada, lineal, amb un nombre parell 
d’àtoms de carboni (entre 12 i 24) i amb un grup carboxil a l’extrem. Es troben rares vegades 
en estat lliure i es poden obtenir per hidròlisi a partir de lípids saponificables. 
 
Els àcids grassos saturats tenen enllaços simples entre els carbonis i són lineals. 
 
Els àcids grassos insaturats tenen un o diversos enllaços dobles (fins a sis) que produeixen 
colzes i canvis de direcció. 
 
Hi ha àcids grassos que no poden ser sintetitzats pels mamífers i cal ingerir-los en la dieta. Són 
els àcids grassos essencials (linoleic i linolènic). 

Propietats  
A. Solubilitat. Són molècules bipolars o amfipàtiques (del grec amphi, doble). El cap de la 
molècula és polar o iònica i, per tant, hidròfila (-COOH). La cadena és apolar o hidròfoba (grups 
-CH2- i -CH3 terminal). 
 

 
B. Saponificació. Reaccionen els àlcalis o bases donant lloc a una sal d'àcid gras que es 
denomina sabó. L'aporti de sabons afavoreix la solubilitat i la formació de micel·les d'àcids 
grassos. 
 

 
 
Gràcies a aquest comportament amfipàtic els sabons es dissolen en aigua donant lloc a 
micel·les monocapes, o bicapes si posseeixen aigua en el seu interior. També tenen un efecte 
escumant quan la monocapa atrapa aire i detergent o emulsionant si contenen petites gotes de 
lípid. 
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LÍPIDS SAPONIFICABLES SIMPLES 

Acilglicèrids 
Es formen per unió mitjançant éster de la glicerina amb una, dues o tres molècules d’àcid gras. 
En funció d’això s’anomenen mono, di o triacilglicèrids. 
Els triglicèrids formats per tres àcids grassos iguals s’anomenen triglicèrids simples i si són 
diferents s’anomenen mixtos. Les barreges de triglicèrids simples i mixtos constitueixen els 
greixos naturals, que, a temperatura ambient són sòlids 
Els triglicèrids no tenen polaritat i per això s’anomenen greixos neutres. 
Tenen funció energètica, d’aïllament tèrmic i físic. 

Ceres 
Són ésters formats per un àcid gras d’elevat nombre de carbonis i un alcohol monohidroxíl·lic 
de cadena llarga. Els extrems de la molècula són hidrofòbics i impermeables, per la qual cosa 
alguns animals i plantes les utilitzen per protegir les superfícies corporals. Entre les ceres més 
conegudes es troba la cera d’abella, la lanolina o grassa d’ovella i el cerumen del conducte 
auditiu.  

LÍPIDS SAPONIFICABLES COMPOSTOS 

Fosfolípids o glicerofosfolípids 
Són ésters de la glicerina amb àcids grassos i àcid fosfòric, aquest últim unit a un alcohol. Són 
molècules amfipàtiques, amb una zona hidròfoba (cadena hidrocarbonada i glicerina) i una 
hidròfila (alcohol fosforil·lat). Això fa que es disposin formant bicapes en medi aquàtic i els 
permet dur a terme la funció estructural que tenen com components de les membranes de les 
cèl·lules. 
Els més habituals són: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina i la fosfatidilserina. 

Esfingolípids 
Components habituals de la membrana en cèl·lules animals i vegetals, sobretot al teixit nerviós. 
Formats per un aminoalcohol de cadena llarga (esfingosina)  que unit a un àcid gras, dóna lloc 
a la ceramida, unitat bàsica de tots els esfingolípids. Hi ha dos tipus: 

- Esfingomielines. Unió a la ceramida d’un àcid fosfòric i un aminoalcohol. Es troben a 
les beines de mielina dels axons de les neurones. 

- Glucolípids. Unió de ceramides amb una o diverses unitats glucídiques. Són els 
gangliòsids i els cerebròsids. 

LÍPIDS INSAPONIFICABLES 

Terpens 
Deriven de la polimerització de l’isoprè i es classifiquen segons el nombre d’unitats d’isoprè que 
contenen: 

a. Monoterpens (2 isoprens) : components dels olis essencials de moltes plantes  
b. Diterpens (4) : vitamines A, E i K i el fitol (forma part de la clorofil·la) 
c. Triterpens (6) : escualè, precursor del colesterol 
d. Tetraterpens o carotenoides (8) : carotens i xantofil·les 
e. Politerpens : cautxú 

Esteroides 
Són derivats d’un hidrocarbur tetracíclic saturat anomenat esterà o cicopentaperhidrofenantre. 
Són els esterols i les hormones esteroidees: 

- esterols. Tenen un grup hidroxil en el carboni 3 i una cadena alifàtica amb 8 o més 
àtoms de carboni en el carboni 17. Són el colesterol, que forma part de les membranes 
de les cèl·lules animals donant estabilitat i és el precursor de la majoria d’esteroides; 
els àcids biliars del fetge i la vitamina D. 

- hormones esteroidees. Són les hormones sexuals (testosterona i estradiol) i les 
hormones de les càpsules suprarenals (aldosterona i cortisol). 
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Eicosanoides 
És un grup de lípids insaponificables especial amb funcions diverses. Tots tenen 20 àtoms de 
carboni. Són les prostaglandines, els tromboxans, les prostaciclines i els leucotriens. Són 
substàncies derivades de l’àcid araquidònic i que es consideren hormones locals, ja que actuen 
en les cèl·lules que les produeixen i en els voltants. 

FUNCIONS BIOLÒGIQUES DELS LÍPIDS 
1. Funció energètica: els àcids grassos en oxidar-se subministren energia a la cèl·lula. El 

seu excés s’emmagatzema en forma de TAG al teixit adipós dels animals i en forma 
d’oli als fruits i les llavors dels vegetals. 

2. Funció d’aïllant tèrmic. 
3. Funció protectora: diversos òrgans de l’interior del cos humà, per exemple, estan 

protegits dels cops per una fina capa de greix. 
4. Funció estructural: les ceres recobreixen estructures; els fosfolípids i el colesterol 

formen part de les membranes biològiques; les esfingomielines formen la beina de 
mielina de neurones... 

5. Funció vitamínica: les vitamines A, D, E i K són lípids. 
6. Funció hormonal: els esteroides i les prostaglandines. 

 


