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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

A Bioloxía é unha materia do segundo curso do bacharelato, da modalidade de Ciencias e 

tecnoloxía, que se contempla como unha materia da que necesariamente terá que exami-

narse nas probas de acceso á universidade (PAAU) se opta pola vía de “Ciencias da saú-

de”, e tamén como materia opcional se opta pola vía “Científica tecnolóxica”. É importan-

te por iso é importante que de vez en cando consulte a web (http: //ciug. cesga. 

es/marcocentros. html), na que figura información sobre as diferentes materias obxecto 

das probas, entre elas a de Bioloxía, con materiais relativos á estrutura e organización do 

exame, bibliografía, criterios de avaliación e corrección, exames de cursos anteriores, etc.  

Ao tratarse do último curso da etapa de secundaria, vai ser tamén o último contacto con 

esta materia para un amplo número de cidadáns. Polo tanto, o seu currículo debe contribu-

ír de forma decisiva a desenvolver no alumnado a capacidade de confrontar diferentes me-

dios de información para formarse un criterio sobre os problemas relacionados con ela, e 

que interioricen que se trata dunha ciencia dinámica, que está sometida  aos cambios pro-

pios dunha disciplina desta natureza, e que mostren ante ela unha actitude aberta e flexi-

ble. Tamén debe contribuír a que comprendan a súa interacción coa tecnoloxía e coa so-

ciedade, e valorar os aspectos  da investigación científica como camiño para mellorar a 

nosa calidade de vida.  

Ademais, a preparación profesional dos estudantes esixe que o currículo de Bioloxía in-

clúa os contidos básicos que permitan abordar con éxito as probas de acceso á universida-

de, así como os futuros estudos a que se van a enfrontar na maioría das carreiras universi-

tarias de carácter científico (especialmente as da vía de ciencias da saúde), e dun amplo 

abano de ciclos formativos da formación profesional de grao superior.  

Para abordar o seu estudo, segundo o Decreto 126/2008, os contidos estrutúranse en cinco 

bloques: un de contidos comúns e catro de contidos específicos, que se abordarán en apar-

tados sucesivos.  

Por último, a lexislación actual determina que, para cursar esta materia de forma satisfac-

toria, é necesario acreditar os coñecementos previos de Bioloxía e xeoloxía de 1º curso, o 

que significa ter aprobada dita materia ou acreditalo a través do procedemento que esta-

bleza a Consellería de Educación e O. U.  
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Libro de texto 

Autores: Plaza, C; Hernández, J. ; Martínez, J. ; Castro, P. ; Martínez-Aedo, J. J. ; Medina, 
F. J. Bioloxía. Editorial Grupo Anaya, S. A., Madrid. 2009, ISBN: 978-84-667-8316-3.  

Distribución temporal das unidades 

Os contidos seleccionados para a materia de Bioloxía organízanse en cinco bloques, sen 
esquecer os “Contidos comúns” que recollen os aspectos procedementais a desenvolver 
nela. Cremos que estes deben ser o seu referente fundamental, que  non se poden tempora-
lizar, senón que se deben abordar ao longo de todos os temas.  

  Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida.  

  Bloque 2. Morfoloxía, estrutura e funcións celulares.  

  Bloque 3. A herdanza. Xenética molecular.  

  Bloque 4. O mundo dos microorganismos e as súas aplicacións.  

  Bloque 5. A inmunidade e as súas aplicacións.  

Estes bloques de contidos distribúense en tres avaliacións, e organízanse para o seu estudo 
en unidades didácticas (UD). Dedícase unha  quincena a cada unha delas. A primeira e a 
segunda avaliacións abranguen catro unidades cada unha, mentres que a terceira avalia-
ción só tres unidades, debido á súa menor duración.  

A organización que se propón, e a súa correspondencia cos temas do libro de texto, é a se-
guinte:  

 
Avaliacións 

 
Bloque 

 
UD 

 
Temas de referencia no libro de texto 

 
 
 
 
Primeira avaliación 

 
 
 
Bloque 1 
Bloque 2  

 
 
 
1, 2, 3, 4 

- Tema 1. A materia viva 
- Tema 2. Os glícidos 
- Tema 3. Os lípidos 
- Tema 4. As proteínas e a acción enzimática 
- Tema 5. Os nucleótidos e os ácidos nucléicos 
- Tema 6.  A teoría celular  
- Tema 7. Envolturas celulares 

 
 
Segunda avaliación 
 
 

 
Bloque 2 . parte II 
Bloque 3. parte I 

 
 
5, 6, 7, 8 

- Tema 8. Os orgánulos celulares I 
- Tema 9. Os orgánulos celulares II 
- Tema 10. O metabolismo I. O catabolismo 
- Tema 11. o metabolismo II. O anabolismo 
- Tema 12. O ciclo celular 
- Tema 13.  A  xenética mendeliana 

 
 
Terceira avaliación 
 
 

 
Bloque 3. parte II 
Bloque 4 
Bloque 5 

 
 
9, 10, 11 

- Tema 14.  A base molecular da herdanza 
- Tema 19. A biotecnoloxía 
- Tema 15. As formas celulares e os microorganismos 
- Tema 16. O estudio dos microorganismos 
- Tema 17. o sistema inmunolóxico 
- Tema 18. As alteracións do sistema inmunolóxico  

Metodoloxía de estudo 

Nas ensinanzas a distancia, a aprendizaxe enténdese como un proceso activo no que o 
alumno é o protagonista principal, orientado e guiado polo profesor -titor a través dos di-
ferentes tipos de titorías: lectivas e de orientación.  Este cambio de protagonismo supón que 
vostede debe asumir un papel mais activo na súa aprendizaxe, debe aprender a organizar os 
tempos de estudo, e a comunicarse e expresarse a través da realización das actividades. Es-
tas vanlle axudar a construír o seu propio coñecemento e a valorar a través dos criterios de 
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avaliación en que medida se van conseguindo os obxectivos da materia. Polo tanto, a educa-
ción a distancia debe entendela como un proceso de “comunicación educativa”, que se pode 
romper se falla algún dos elementos.  

Apartados do traballo en cada unha das unidades 

Cada unidade didáctica consta dos seguintes apartados, que debe de ter en contar á hora de 
abordar o seu estudo:  

� Os criterios de avaliación, que indiquen o que debe saber e o que debe ser capaz de re-
solver ao rematar o seu estudo da unidade.  

� As suxestións para o estudo, nas que se recollen todas aquelas cuestións que se conside-
ren imprescindibles para abordar os contidos.  

� As actividades de autoavaliación, que se deben empregar como recurso de aprendizaxe 
autónomo, xa que pode contrastar as súas respostas na guía. Desta forma poderá valorar 
en que medida vai comprendendo e interpretando adecuadamente os contidos que in-
clúe a unidade.  

� As actividades de titoría, que realizará seguindo as indiquecións que lle marque o pro-
fesor- titor.  

As titorías lectivas e de orientación 

Para a aprendizaxe desta materia, como xa sabe, vai a contar coa axuda e apoio do profe-
sor –titor- a través dunhas titorías presenciais, que serán de dous tipos: titorías lectivas e 
titorías de orientación. Nesta materia, vanse organizar da seguinte forma:  

� As titorías lectivas, de asistencia obrigatoria (agás en circunstancias acreditadas, previa 
petición do interesado/a), vanse a utilizar para abordar os aspectos fundamentais de ca-
da tema, incidindo especialmente nos contidos procedementais. Tendo en conta que as 
unidades didácticas se organizan de forma quincenal, para cada unha delas emprega-
ranse dúas titorías lectivas. A secuencia a seguir en cada unha delas será a seguinte:  

– Comezarase situando o alumnado no momento actual do curso e dialogando de for-
ma breve sobre as actividades realizadas na semana que termina e tratando de resol-
ver as dúbidas maioritarias ou que impidan o avance.  

– Presentaranse despois os contidos a programar para a semana que comeza, tratando 
de establecer as posibles relacións con outros temas xa estudados e incidindo nos 
aspectos mais complexos, nos que se observe unha maior falta de comprensión e na-
queles de maior interese para preparar o acceso á universidade.  

–  Por último, planificarase o traballo a levar a cabo nesa semana e as actividades a re-
alizar.  

� Nas titorías de orientación, solucionaranse as dúbidas que se lle susciten no estudo 
dos contidos e nas actividades programadas así como os problemas atopados no desen-
volvemento do teu traballo autónomo. Tamén pode solicitar orientacións e consellos 
para o mellor aproveitamento do seu estudo.  

Lecturas recomendadas 

En cada unidade didáctica van figurar referencias específicas a lecturas e páxinas webs re-
lacionadas con cada tema. Por iso, a continuación indícanse unha serie de libros e webs de 
caracter xeral que poden axudarlle a comprender mellor a ciencia e os científicos:  

– Chalmers, A. F. 1994. ¿Que es esa cosa llamada ciencia?. Ed. Siglo XXI 
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– Di Trocchio, F. 2002. Las mentiras de la ciencia. Ed. . Alianza 
– Marco Stiefel, B. 1992. Historia de la Ciencia. Los científicos y sus descubrimien-
tos. Ed. Narcea. S. A. de Edicións (Ministerio de Educación y Ciencia) 

– Messadié, G. 1999. Los grandes descubrimientos de la ciencia. Ed. . Alianza 
– Soutullo, D. 2001. Sobre clons e xenes. Ed. Laiovento 
– Watson, James. 1994. “La doble hélice”. Un relato autiobiográfico sobre el descu-
brimiento del ADN.  Ed. Salvat 

 

 Actividades de bioloxía:  

 http: //recursos. cnice. mec. es/biologia/ 

 http: //www. juntadeandalucia. es/averros/ 

   http: //www. biogeociencias. com 

   http: //www. educaguia. com/servicios/software/software. htm 

   http: //www. educasites. net/ 

   

 Recursos varios:  

   http: //www. webs. uvigo. es/mmegias/inicio. html 

   http: //www. apuntes21. com/selectividad 

   http: //www. biologia. edu. ar/basicos/catedras/biologiafarmacia. htm 

      

   Modelos de exames de selectividade:     

   http: //www. selectividad. profesores. net 

  http: //www. educared. net/universidad/ 
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2. Unidade 1. A materia viva 

2.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes:  

� Explicar a idea de complexidade da materia viva e dos seus niveis de organización. 

� Explicar os elementos químicos fundamentais que forman os seres vivos, e por que o 
carbono é o elemento químico básico na constitución dos seres vivos.  

� Recoñecer os conceptos de bioelemento, bioelementos primarios e secundarios e o con-
cepto de oligoelemento, utilizando algún exemplo representativo.  

� Distinguir  o significado de monómeros e polímeros  que conforman os principios in-
mediatos e recoñecer os diferentes grupos funcionais presentes neles, e citar as interac-
cións moleculares que manteñen as estruturas das macromoléculas.  

� Identificar  a estrutura da molécula da auga e as propiedades físicas e químicas en rela-
ción coas súas funcións biolóxicas na célula, e que explican que a vida e os procesos 
celulares ocorren nun entorno acuoso.  

� Explicar a importancia e o funcionamento dos sistemas tampón.  

� Explicar as dúas formas nas que se presentan os sales minerais nos seres vivos e enu-
merar as razóns polas que son fundamentais nos procesos celulares, como na acción 
osmótica e a importancia do equilibrio iónico, dada a acción específica dos ións.  

2.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade corresponde co tema 1 do libro de texto.  

Lea o seguinte texto e recorde os conceptos clave que se indiquen para entender axeitada-
mente este tema.  

“Os seres vivos, malia a súa diversidade, comparten características e peculiaridades que 
os diferencian do resto dos seres naturais do planeta: todos eles están formados por mate-
ria viva. Os seres vivos están formados por bioelementos que poden ser de dous tipos: os 
primarios e os secundarios.  

A auga é a molécula máis abundante de todos os seres vivos e distribúese no organismo 
nos medios intracelulares e intercelulares, e nos fluídos circulantes como o sangue e a lin-
fa.  

Os sales minerais pódense encontrar nos seres vivos de tres formas: precipitados, disol-
vidos e asociados a outras substancias orgánicas. ” 

� Sería conveniente que repasase os seguintes conceptos.  
– A materia viva. Bioelemento, biomólecula, oligoelemento, macromolécula, monómero.  

– As biomoléculas inorgánicas. Calor de vaporización, calor específico, hidrólise.  

– O equilibrio ácido-base: sistema tampón, ph.  

– O medio celular e a osmose: soluto, disolvente, isotónico, hipertónico, hipotónico.  

2.3 Actividades de autoavaliación 
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A materia viva 

� Os biolelementos e oligoelementos. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 11 do libro 
de texto.  

� As biomoléculas. Realice a actividade 1 da páxina 13 do libro de texto.  

As biomoléculas inorgánicas 

� A  auga. Realice a actividade 1 da páxina 15 do libro de texto, e as actividades 1 e 2 da 
páxina 17 do libro de texto.  

� As sales minerais. Realice a actividade 3 da páxina 17 do libro de texto.  

O equilibrio ácido-base 

� A ionización da auga. Realice a actividade 1 da páxina 19 do libro de texto.  

� Os sistemas amortecedores. Realice a actividade 5 da páxina 23 do libro de texto.  

O medio celular e a osmose 

� A osmose. Realice a actividade 3 da páxina  23 do libro de texto.  

� Os fenómenos osmóticos nas células. Realice a actividade 6 da páxina 23 do libro de 
texto.  

2.4 Actividades de titoría 

A materia viva 

� Cal é a composición química dos seres vivos? 

� Cite catro exemplos de bioelementos e catro de biomoléculas e indique a importancia 
biolóxica de cada un dos exemplos.  

As biomoléculas inorgánicas 

� Realice a actividade 1 da páxina 14 do libro de texto.  

� Realice a actividade 2 da páxina 14 do libro de texto.  

� Indique un exemplo de sal mineral que se atope disolvida e outra de sal mineral precipi-
tada no corpo humano.  

O equilibrio ácido-base 

� Por que é necesario que se manteña o ph do medio? Xustifique a súa resposta 

� Como actúa o tampón bicarbonato ante unha subida do ph? E ante unha baixada do ph? 

 

O medio celular e a osmose 

� Se se engade auga destilada a unha  mostra de sangue humano, que lle sucede aos gló-
bulos vermellos? Por que? 
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� Se  se engade unha solución saturada de sal a outra  mostra de sangue humano, indique 
que aspectos mostrarán os glóbulos vermellos ao microscopio, e como se denomina es-
te fenómeno. Explique como se produce.  

� Se a outra mostra de sangue humano se lle engade unha solución isotónica explique se 
se alteraría a forma e a función do glóbulo vermello.  

3. Unidade 2. Os glícidos e os lípidos 

3.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes:  

� Recoñecer a función biolóxica dos glícidos a súa nomenclatura e clasificación en mo-
nosacáridos, oligosacáridos e polisacáridos.  

� Recoñecer a estrutura xeral e as propiedades dos monosacáridos, describindo as súas 
funcións biolóxicas.  

� Explicar o concepto de C asimétrico e relacionalo coa diversidades de monosacáridos. 
Explicar o significado da nomenclatura  / e D/L,  relacionándoas coa constitución dos 
polímeros. Utilizar como modelo a glicosa 

� Describir os disacáridos más importantes, en especial a sacarosa e a lactosa, e as  súas 
principais funcións biolóxicas 

� Recoñecer e saber representar o enlace O-glicosídico: . Brevemente, falar da sacarosa e 
a lactosa.  

� Clasificar os  polisacáridos segundo a súa estrutura e as súas funcións biolóxicas.  

� Recoñecer a estrutura e función dos polisacáridos de reserva (glicóxeno e amidón) e os 
estruturais (celulosa e quitina).  

� Describir  o concepto de lípido e recoñecer que ten en común este grupo de compostos 
tan heteroxéneo 

� Clasificar os lípidos utilizando diferentes criterios: químicos, estruturais e funcionais.  

� Recoñecer a estrutura e función biolóxica dos lípidos saponificables: triacilglicéridos e 
fosfolípidos e explicar o comportamento destas moléculas en medio acuoso e destacar ó 
papel dos fosfolípidos como compoñentes das membranas e o dos triacilglicéridos co-
mo reserva enerxética.  

�  Recoñecer o concepto dos lípidos non saponificables: esteroides e terpenos. Destacar 
as funcións biolóxicas do colesterol como compoñente das membranas celulares, como 
precursor de ácidos biliares e de vitaminas/hormonas e a relación entre niveis de coles-
terol e arteriosclerose.  

� Identificar a presenza de glícidos e lípidos en mostras biolóxicas.  

3.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade corresponde co tema 2 e 3 do libro de texto.  

Lea o seguinte texto e recorde os conceptos clave que se indican para entender axeitada-
mente este tema.  
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“Os glícidos son as biomoléculas máis abundantes dos vexetais, as súas estruturas de 
soporte son de celulosa, as reservas enerxéticas de amidón e o zume elaborado contén un 
alto contido de sacarosa.  

En cambio, nos animais as estruturas esqueléticas están formadas polas proteínas e os 
lípidos, a excepción dos artrópodos, cuxo esqueleto externo é de quitina, un glícido moi 
resistente.  

Os lípidos forman un grupo moi heteroxéneo, son as biomoléculas máis apropiadas pa-
ra almacenar enerxía, pero tamén poden realizar outras funcións como a estrutural e pro-
tectora, a biocatalizadora e a transportadora. Tanto a graxa dos animais coma a cera das 
plantas pertencen ao grupo dos lípidos. ” 

� Sería conveniente que repasase os seguintes conceptos.  
– Glícidos. Clasificación e función: osas, ósidos, aldosa, cetosa.  

– Monosacáridos: isómeros, esteroisómero, imaxe especular, redución, oxidación.  

– Ósidos: enlace O-glicosídico, hidrólise, polímero, heterósido.  

– Os ácidos graxos: saturados, insaturados, saponificable, insaponificable.  

– Lípidos de reserva enerxética e protectora: graxa, hidrófilo, hidrófobo, polar, apo-
lar.  

– Lípidos estruturais das membranas: bicapa lípidica, colesterol, anfipáticas, fosfolípi-
dos.  

– Lípidos con outras funcións: Isopreno, esterano,  

3.3 Actividades de autoavaliación 

Os glícidos. Clasificación e función 

� Características xerais dos glícidos. Realice a actividade 2 e 3 da páxina  27 do libro de 
texto.  

As osas ou monosacáridos 

� Clasificación, nomenclatura e propiedades das osas. Realice a actividade 2 e 4 da páxi-
na  29 do libro de texto.  

� A estrutura dos monosacáridos. Realice a actividade 2 e 3 da páxina  30 do libro de tex-
to.  

� Monosacáridos de interese biolóxico. Realice a actividade 3 da páxina  33 do libro de 
texto.  

Os ósidos 

� Os holósidos: oligosacáridos. Realice a actividade 1 da páxina  35 do libro de texto.  

� Os holósidos:  polisacáridos. Realice a actividade 1 da páxina  37 do libro de texto.  

� Os heterósidos. Realice a actividade 10 da páxina  42 do libro de texto.  

Os ácidos graxos 

� Características xerais. Realice as actividades 1 e 2 da páxina  45 do libro de texto.  
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Os lípidos de reserva enerxética e protectora 

� Os acilglicéridos. Realice a actividade 2 da páxina  47 do libro de texto.  

Os lípidos estruturais das membranas 

� Os fosfolípidos. Realice a actividade 4 da páxina  49 do libro de texto.  

� Os glicolípidos e os esterois. Realice a actividade 3 da páxina 51 do libro de texto.  

Os lípidos e outras funcións 

� Terpenos, esteroides. Realice a actividade 1 da páxina 53 do libro de texto.  

3.4 Actividades de titoría 

Os glícidos. Clasificación e función 

� Indique cales dos seguintes compostos son monosacáridos, disacáridos ou polisacári-
dos: maltosa, ribosa, galactosa, quitina, lactosa, amidón.  

As osas ou monosacáridos 

� Realice a actividade 1 da páxina 41 do libro de texto.  

� Realice a actividade 2 da páxina 41 do libro de texto.  

� Defina disacárido. Función biolóxica da sacarosa e lactosa.  

Os ósidos 

� Realice a actividade 3 da páxina  41 do libro de texto.  

Os ácidos graxos 

� Realice a actividade 1 da páxina  55 do libro de texto.  

Os lípidos de reserva enerxética e protectora 

� Indique esquematicamente que composición química teñen as graxas (triacilglicéridos) 
e as ceras. Mediante que proceso un triglicérido se converte en xabón? 

Os lípidos estruturais das membranas 

� Realice a actividade 2 da páxina 55 do libro de texto.  

� Realice a actividade 3 da páxina 55 do libro de texto.  

Os lípidos e outras funcións 

� Describa brevemente as funcións que desempeñan estes lípidos: terpenos, esteroides.  
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4. Unidade 3. As proteínas e a acción 
enzimática 

4.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes:  

� Recoñecer o concepto e a función biolóxica  das proteínas.  

� Describir e representar a fórmula xeral dos aminoácidos, as súas propiedades funda-
mentais, clasificación, e explicar as características do enlace peptídico e formación dos 
péptidos.  

� Describir as estruturas que acadan as proteínas e as interaccións que as manteñen. Ex-
plicar os conceptos de conformación e desnaturalización.  

� Relacionar os pregamentos estruturais da proteína e a súa estabilidade coa  súa estrutura 
primaria e argumentar por que a estrutura dunha proteína determina a súa función 

� Explicar a clasificación das proteínas a partir da composición, estrutura e das funcións 
que realizan. Describir algúns exemplos cotiáns  como: o coláxeno, a albumina e a he-
moglobina.  

� Recoñecer a composición, estrutura e propiedades dos enzimas que permiten considera-
las como catalizadores  

� Explicar en que consiste a cinética enzimática e a catálise, relacionando a especificida-
de enzimática co centro activo. Describir os factores que inflúen na súa acción, o con-
cepto de inhibidor e os tipos de inhibición.  

� Describir a regulación da actividade enzimática, os mecanismos de acción e de regula-
ción dos enzimas alostéricos e as súas características específicas. Xustifcar a importan-
cia da regulación enzimática nos procesos metabólicos 

� Identificar o papel das vitaminas como coenzimas e o concepto de vitamina e explicar a 
función das vitaminas hidrosolubles como coenzimas e describir  brevemente as vita-
minas do complexo B, citando explicitamente a función bioquímica dos seguintes co-
enzimas: NAD(P)H, FADH2 e CoA.  

� Identificar a presenza das proteínas en mostras biolóxicas 

4.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade corresponde co tema 4 do libro de texto.  

Lea o seguinte texto e recorde os conceptos clave que se indican para entender axeitada-
mente este tema.  

“ As proteínas son as moléculas orgánicas máis abundantes nas células e constitúen o 
50% ou máis do seu peso seco. Atópanse distribuídas por toda a célula, e son fundamen-
tais tanto estrutural coma funcionalmente.  

Calcúlase que unha célula de mamífero pode conter ata 10 000 proteínas diferentes; no 
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entanto, nas plantas, debido ao elevado contido en celulosa, a presenza de proteínas e moi-
to menor. As proteínas son polímeros formados pola unión de aminoácidos, así como a ce-
lulosa e o amidón son polímeros de glicosa. A orde en que están unidos os aminoácidos 
vén determinada polo ADN, é esencial para a función que ten unha proteína. ” 

� Sería conveniente que repasase os seguintes conceptos.  
– Os aminoácidos: grupo amino, grupo carboxilo, esteroisómero, anfótero, punto iso-
eléctrico.  

– Formación e estrutura das proteínas: péptido, configuración cis e trans, confor-
mación.  

– Propiedades, funcións e clasificación das proteínas: desnaturalización, renaturali-
zación, solubilidade, especificidade, grupo prostético.  

– Enzimas, características e mecanismos de acción: catalizador, produto, substrato, 
cofactor, enerxía de activación, centro activo.  

– Cinética enzimática e regulación da actividade enzimática: ph, inhibidores, rutas 
metabólicas, enzimas alostéricos.  

– Vitaminas: provitaminas, micronutrientes, composto esencial, avitaminose, hipervi-
taminose.  

4.3 Actividades de autoavaliación 

Os aminoácidos 

� Estrutura e clasificación dos aminoácidos. Realice as actividades 1 e 3 da páxina 59 do 
libro de texto.  

� Propiedades dos aminoácidos. Realice a actividade 1 e 2 da páxina  61 do libro de tex-
to.  

A formación e a estrutura das proteínas 

� O enlace peptídico. Realice a actividade 2 da páxina  63 do libro de texto.  

� As proteínas e a súa estrutura. Realice a actividade 3 da páxina  65 do libro de texto.  

As propiedades e as funcións das proteínas 

� Propiedades das proteínas. Realice as actividades 1 e 2 da páxina  66 do libro de texto.  

A clasificación das proteínas 

� Clasificación das proteínas. Realice a actividade 2 e 3 da páxina  69 do libro de texto.  

As características xerais dos enzimas 

� Propiedades e natureza dos enzimas. Realice as actividades 1 e 2 da páxina  71 do libro 
de texto.  

O mecanismo de acción dos enzimas 

� A enerxía de activación. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 73 do libro de texto.  

� A especificidade enzimática. Realice a actividade 3 da páxina 73 do libro de texto.  
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A cinética enzimática 

� A concentración de substrato. Realice a actividade 1 da páxina 75 do libro de texto.  

� O efecto dos inhibidores. Realice a actividade 3 da páxina 75 do libro de texto.  

A regulación da actividade enzimática.  

� A regulación nos procesos metabólicos. Realice a actividade 1 da páxina 77 do libro de 
texto.  

� Os enzimas alostéricos. Realice a actividade 2 da páxina 77 do libro de texto.  

As vitaminas 

� Definición e clasificación das vitaminas. Realice a actividade 1 da páxina 78 do libro 
de texto.  

� O exceso ou o defecto das vitaminas. Realice a actividade 2 e 3 da páxina 78 do libro 
de texto 

4.4 Actividades de titoría 

Os aminoácidos 

� Describa e representa a fórmula xeral dos aminoácidos.  

A formación e a estrutura das proteínas 

� Defina: conformación e cite os tipos que pode presentar.  

� Realice a actividade 1 da páxina 63 do libro de texto.  

As propiedades e as funcións das proteínas 

� Realice a actividade 1 da páxina 83 do libro de texto.  

A clasificación das proteínas 

� Cite as características e funcións do coláxeno, albumina e a hemoglobina.  

As características xerais dos enzimas 

� Cite as características que permiten aos enzimas ser catalizadores.  

O mecanismo de acción dos enzimas 

� Que é o centro activo dun enzima? Faga un esquema que ilustre mecanismo de acción 
dos enzimas.  

A cinética enzimática 

� Realice a actividade 2 e 3 da páxina 83 do libro de texto.  
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A regulación da actividade enzimática 

� Realice a actividade 3 da páxina 77 do libro de texto.  

As vitaminas 

� Explique cal é  a función bioquímica dos coenzimas, NADP, FADH2 e Coa.  

 

5. Unidade 4. Os ácidos nucleicos. A te-
oría celular e as envolturas celulares 

5.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes:  

� Recoñecer o concepto, a clasificación e a súa función biolóxica, destacando  o seu pa-
pel como moléculas da herdanza.  

� Describir a estrutura xeral dun nucleótido,  a súa  clasificación e a formación dos enla-
ces N-glicosídico, diferenciando entre ribonucleótidos e desoxirribonucleótidos.  

� Explicar como se forman os polinucleótidos e formular esquematicamente os distintos 
tipos de ácidos nucleicos (ADN e ARN), sinalando que teñen en común e cales son as 
súas diferenzas.  

� Sinalar os datos experimentais que levaron á proposición do modelo de Watson e 
Crick. Describir o modelo e explicar como contribuíu a reforzar a hipótese sobre a súa 
función e resaltar a importancia biolóxica da estrutura primaria. Definir a desnaturali-
zación e renaturalización.  

� Describir e explicar a estrutura xeral do ARN e definir os distintos tipos de ARN, e as 
súas funcións. Mencionar os principais nucleótidos libres (no nucleicos) e as súas fun-
cións.  

� Describir como se pode identificar a presenza de ADN  en mostras biolóxicas.  

� Explicar  o significado da teoría celular e valorar  a súa importancia como teoría básica 
da Bioloxía. A importancia dos métodos de estudo, como os descubrimentos en mi-
croscopía e as achegas de Ramón e Cajal na xeneralización da teoría celular.  

� Interpretar os modelos de organización celular: a célula procariota e a célula eucariota 
como a división fundamental entre os seres vivos (tanto co microscopio óptico como 
electrónico), sinalando similitudes e diferenzas. Comentar  a súa relación evolutiva  re-
saltando a orixe común das células e as liñas básicas da evolución celular.  

� Enumerar e interpretar as semellanzas e diferenzas entre as células animais e as vexe-
tais.  

� Describir e analizar as diferenzas e similitudes dos modelos de membrana plasmática 
propostos por Danielli & Davson e Singer & Nicholson, indicando as súas moléculas 
constitutivas e a disposición que estas adoptan, e explicar a composición química e a 
función do glicocálix.  
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� Xustificar a necesidade do transporte a través da membrana, e describir cada un dos ti-
pos de transporte transmembrana e os distintos modelos de transporte por desprazamen-
to da membrana celular.  

� Sinalar a forma e características dos distintos tipos de unións intercelulares.  

� Detallar a estrutura e a composición química da parede celular das plantas, dos fungos e 
das bacterias.  

5.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade corresponde co tema  5, 6 e 7 do libro de texto.  

Lea o seguinte texto e recorde os conceptos clave que se indican para entender axeitada-
mente este tema.  

“Os ácidos nucleicos son macromoléculas biolóxicas que están relacionadas coa infor-
mación xenética dos seres vivos. Hai dous tipos de ácidos nucleicos: o ADN (ácido dexo-
sirribonucleico) e o ARN (ácido ribonucleico).  

O ADN é o almacén da información xenética e a molécula encargada de transmitila á 
descendencia. O coñecemento do ADN e o desenvolvemento das técnicas que permiten 
manipulalo están marcando, sen dúbida, unha etapa na historia da humanidade.  

O ARN é a molécula que extrae a información do ADN e dirixe a síntese das proteínas 
a partir desta información.  

A célula é a unidade morfolóxica e xenética de todos os seres vivos. Existe unha gran 
variabilidade en canto á forma e tamaño das células. Poden ser eucariotas ou procariotas.  

Os microscopios permiten ver imaxes aumentadas de obxectos moi pequenos, os mi-
croscopios electrónicos de transmisión ou de varrido, permiten observar ultraestruturas 
aumentadas ata un millón de veces.” 

� Sería conveniente que repasase os seguintes conceptos.  
– Os nucleótidos: nucleósido, esterificación, enlace n-glicosídico.  

– Os ácidos nucleicos: histonas, nucleosoma, ribocimas, monocatenario, ATP.  

– A teoría celular: célula procariota, célula eucariota, proxenota, endosimbiose. 

– Envolturas celulares: gradiente de concentración, difusión, exocitose, endocitose, 
parede celular, plasmodesmos.  

5.3 Actividades de autoavaliación 

Os nucleótidos 

� A composición dos nucleótidos. Realice as actividades 1 e 3 da páxina 87 do libro de 
texto.  

Os ácidos nucleicos 

� O ADN estrutura. Realice a actividade 2 da páxina 89 do libro de texto, e a actividade 2 
da páxina 91 do libro de texto.  

� O ARN estrutura. Realice a actividade 1 da páxina 93 do libro de texto.  

� Outros nucleótidos de interese biolóxico. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 95 do 
libro de texto.  
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A teoría celular 

� A historia da bioloxía celular. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 103 do libro de 
texto.  

� O microscopio e outros métodos de estudo. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 105 
do libro de texto, e a actividade 2 da páxina 107 do libro de texto.  

� Os modelos de organización celular. Realice as actividades 1, 2 e 3 da páxina 108 do 
libro de texto.  

� A orixe e a evolución das células. Realice as actividades 1 e 3 da páxina 111 do libro de 
texto.  

Envolturas celulares 

� A membrana plasmática, estrutura e funcións. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 
117 do libro de texto, e a actividade 1 da páxina 119.  

� O transporte a través da membrana. Realice as actividades 1 e 3 da páxina 121 do libro 
de texto, e a actividade 2 da páxina 123 do libro de texto.  

� Diferenciacións da membrana, e outras envolturas e cubertas celulares. Realice a acti-
vidade 2 e 3 da páxina 125 do libro de texto, e as actividades 1 e 3 da páxina 127 do li-
bro de texto.  

5.4 Actividades de titoría 

Os nucleótidos 

� Faga unha breve descrición dos ácidos nucleicos, na que figure unha definición clara da 
súa composición e función biolóxica.  

Os ácidos nucleicos 

� Explique en que consiste a desnaturalización e a renaturalización do ADN e cales son 
as características dos procesos e axentes que o desnaturalizan.  

� Realice a actividade 2 e 3 da páxina 99 do libro de texto.  

� Cite as diferenzas entre o ADN e o ARN.  

A teoría celular 

� Realice as actividades 1, 2, 3 e 8 da páxina 114 do libro de texto.  

� Realice as actividades 2 e 4 da páxina 113 do libro de texto.  

� Realice a actividade 1 da páxina 113 do libro de texto.  

� Explique as diferenzas entre a célula animal e a célula vexetal eucariota.  

              Envolturas celulares 

� Explique a función do glicocalix.  

� Realice as actividades 1 e 2 da páxina 129 do libro de texto.  

� Realice a actividade 4 da páxina 129 do libro de texto.  
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� Realice a actividade 3 da páxina 129 do libro de texto.  

6. Unidade 5. Os orgánulos celulares e o 
ciclo celular 

6.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes:  

� Recoñecer as características e funcións do hialoplasma, citando os elementos compo-
ñentes do citoesqueleto.  

� Describir a estrutura e a función dos microfilamentos e microtúbulos, os centriolos e o 
centrosoma, cilios e flaxelos.  

� Describir a composición, estrutura e función dos ribosomas, o concepto de polisoma e 
poliribosoma.  

� Recoñecer a orixe, morfoloxía e as funcións do retículo endoplasmático e do aparello 
de Golgi; así como, a morfoloxía e a función dos lisosomas, os peroxisomas e as vacuo-
las.  

� Explicar a orixe, morfoloxía, composición química e actividade metabólica do núcleo.  

� Recoñecer a ultraestrutura e a función da cuberta nuclear e as características de perme-
abilidade desta envoltura.  

� Interpretar  as características do núcleo interfásico e do núcleo en división detallando a 
natureza dos cromosomas, a súa estrutura e clasificación.  

� Describir a estrutura e funcións xerais de cloroplastos e mitocondrias, facendo referen-
cia na súa orixe á teoría da endosimbiose. 

6.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade corresponde co tema  8 e 9 do libro de texto.  

Lea o seguinte texto e recorde os conceptos clave que se indican para entender axeitada-
mente este tema:  

“A célula como organismo vivo require intercambiar co seu medio externo substancias 
de diverso tipo. Para que a célula poida levar a cabo todas as súas funcións vitais, consta 
con diversos orgánulos. No interior da célula encóntranse o citoplasma, cun medio interno 
ou citosol e unha rede de proteínas que forman o citoesqueleto.  

Os orgánulos non delimitados por membranas; son, entre outros, o centrosoma e os ri-
bosomas. Entre os orgánulos de dobre membrana están as mitocondrias, onde se degrada a 
materia orgánica para obter a enerxía química que contén, ou como os cloroplastos, en que 
a enerxía lumínica é transformada en enerxía química. ” 

� Sería conveniente que repasase os seguintes conceptos.  
– O hialoplasma e o citoesqueleto: citosol, actina, centriolos, cilio, flaxelo.  

– Os ribosomas e as inclusións citoplasmáticas: ribosomas, polisomas, inclusións.  

– O sistema de endomembranas: dictiosoma, exocitose, lisosoma, peroxisom, va-
cúolos 
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– O núcleo celular: cromatina, nucléolo, cromátida, cromosomas.  

– Os orgánulos membranosos enerxéticos: mitocondrias, cloroplastos, tilacoides.  

6.3 Actividades de autoavaliación 

O hialoplasma e o citoesqueleto 

� Estrutura e definición de hialoplasma e citoesqueleto. Realice as actividades 1 e 3 da 
páxina 133 do libro de texto.  

� Estruturas formadas por microtúbulos. Realice a actividade 1  da páxina 135 do libro de 
texto.  

Os ribosomas e as inclusións citoplasmáticas 

� Os ribosomas. Realice a actividade 1 da páxina 147 do libro de texto.  

� Inclusións citoplasmáticas. Realice a actividade 3 da páxina 137.  

O sistema de endomembranas 

� O retículo endoplasmático. Realice a actividade 2 da páxina 138 do libro de texto.  

� O aparato de Golgi. Realice a actividade 2 da páxina 141.  

� Os lisosomas. Realice a actividade 2 da páxina 143 do libro de texto.  

� Os peroxisomas e os vacúolos. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 145 do libro de 
texto.  

O núcleo celular 

� O núcleo interfásico. Realice a actividade 2 da páxina 151 do libro de texto, e a activi-
dade 1 da páxina 153 do libro de texto.  

� O núcleo en división. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 155 do libro de texto.  

Os orgánulos membranosos enerxéticos 

� As mitocondrias. Realice a actividade 1 da páxina 157 do libro de texto.  

� Os cloroplastos. Realice a actividade 2 da páxina 158 do libro de texto.  

� Xénese de mitocondrias e cloroplastos. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 161 do 
libro de texto.  

6.4 Actividades de titoría 

O hialoplasma e o citoesqueleto 

� Realice as actividades 1 e 2 da páxina 148 do libro de texto.  

� Realice a actividade 2 da páxina 133 do libro de texto.  

� Realice a actividade 2 da páxina 135 do libro de texto.  
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Os ribosomas e as inclusións citoplasmáticas 

� Realice a actividade 2 da páxina 147 do libro de texto.  

� Defina polisoma ou polirribosoma.  

� Realice a actividade 3 da páxina 148.  

O sistema de endomembranas 

� Realice a actividade 3 da páxina 147 do libro de texto.  

� Realice as actividades 4, 5, 6, 7 e 8 da páxina 148.  

O núcleo celular 

� Realice a actividade 1 e 3 da páxina 163 do libro de texto.  

� Realice as actividades 1, 2, 3, 7 e 8 da páxina 164.  

Os orgánulos membranosos enerxéticos 

� Realice as actividades  2 e 3 da páxina 163 do libro de texto.  

� Realice as actividades  4, 5 e 6 da páxina 164 do libro de texto.  

 

7. Unidade 6. Procesos metabólicos: o 
catabolismo e os orgánulos implica-
dos 

7.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes:  

� Distinguir os tipos de células e  os orgánulos implicados nos procesos anabólicos e ca-
tabólicos en función das necesidades de intercambio de materia e enerxía co medio. In-
tegrar nun esquema o ciclo enerxético da célula.  

� Explicar a función do ATP como intermediario universal da enerxía libre, a do NAD e 
da CoA  e expoñer a necesidade da regulación metabólica para o mantemento da célula.  

� Recoñecer e interpretar o concepto de catabolismo como mecanismo xeral de obtención 
de enerxía (ATP, respiración, fermentación) e explicar de forma xeral o catabolismo 
(glícidos, lípidos e aminoácidos) e o concepto de fermentacións e putrefaccións.  

� Xustificar o significado biolóxico da respiración celular indicando as diferenzas entre 
as vía aerobia e a anaerobia respecto á rendibilidade enerxética, os produtos finais ori-
xinados e o interese industrial destes últimos.  

� Describir: glicólise, ciclo de Krebs, β-oxidación.  Cadea respiratoria. Fosforilación oxi-
dativa. Indicar en cada unha delas: con que composto empezan e con cal rematan, onde 
teñen lugar, que se xera e para que serven.  
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� Relacionar e explicar o papel do ciclo de Krebs tanto no catabolismo como no anabo-
lismo.  

� Comprender e explicar a universalidade e a importancia destes procesos metabólicos, 
utilizando exemplos cotiáns como o efecto de determinados velenos ou que pasa no no-
so organismo cando inxerimos azucre de mesa.  

7.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade corresponde co tema 10 do libro de texto.  

Lea o seguinte texto e recorde os conceptos clave que se indican para entender axeitada-
mente este tema. 

“A enerxía útil, necesaria para as múltiples actividades dos distintos organismos, pro-
cede da almacenada nos enlaces químicos de biomoléculas exclusivas dos seres vivos (glí-
cidos, lípidos, proteínas etc.).  

No interior das células ten lugar un complexo sistema de reaccións químicas necesarias 
para á supervivencia da célula e do organismo enteiro. Este conxunto de reaccións cháma-
se metabolismo. No catabolismo, as moléculas complexas transfórmanse noutras máis 
sinxelas, liberando enerxía, e no anabolismo a partir de moléculas máis simples e de ener-
xía sintetízanse outras máis complexas.  

Nas células todo estase transformando constantemente e a enerxía que se desprende ao 
romperse as moléculas almacénase en forma de ATP. ” 

� Sería conveniente que repasase os seguintes conceptos.  
– O metabolismo. Xeneralidades: enzimas, catabolismo, anabolismo, oxidación, redu-
ción. 

– Os procesos catabólicos. Xeneralidades: coenzimas, aerobio, anaerobio, trpte acti-
vo. 

– A glicólise. ATP, NADH. 

– A respiración celular: descarboxilaxión, foforilación, mitocondria.  

– As fermentacións e outras rutas metabólicas: fermentación, anfibólico.  

7.3 Actividades de autoavaliación 

O metabolismo. Xeneralidades 

� A enerxía no metabolismo e as rutas metabólicas. Realice as actividades 1 e 2 da páxi-
na 167 do libro de texto.  

� As reaccións de oxidación-redución no metabolismo. Realice a actividade 2 da páxina 
169 do libro de texto.  

� Os intermediarios transportadores. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 171 do libro 
de texto.  

Os procesos catabólicos. Xeneralidades 

� As células e os aceptores de electróns. Realice a actividade 1 da páxina 173 do libro de 
texto.  
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� A glicosa: o principal combustible. Realice a actividade 3 da páxina 173 do libro de 
texto.  

A glicólise 

� As características da glicólise. Realice a actividade 1 da páxina 175 do libro de texto.  

� As reaccións da glicólise. Realice a actividade 3 da páxina 175 do libro de texto.  

A respiración celular  

� O proceso global da respiración celular e a descarboxilación oxidativa do pirúvico. Re-
alice as actividades 1 e 2 da páxina 177 do libro de texto.  

� O ciclo de Krebs. Realice a actividade 1 da páxina 178 do libro de texto.  

� O transporte de electróns e a fosforilación oxidativa. Realice a actividade 1 da páxina 
179 do libro de texto e a actividade 1 da páxina 181 do libro de texto.  

� Balance da respiración celular. Realice a actividade 3 da páxina 181 do libro de texto.  

As fermentacións e outras rutas metabólicas 

� Características das fermentacións. Realice a actividade 1 da páxina 183 do libro de tex-
to.  

� Tipos de fermentacións. Realice a actividade 2 da páxina 183 do libro de texto.  

� A oxidación dos ácidos graxos. Realice a actividade 1 da páxina 185 do libro de texto.  

7.4 Actividades de titoría 

O metabolismo. Xeneralidades 

� Realice a actividade 1 da páxina 169 do libro de texto.  

� Realice as actividades 2 e 3 da páxina 187 do libro de texto.  

Os procesos catabólicos. Xeneralidades 

� Realice a actividade 2 da páxina 173 do libro de texto.  

� Realice as actividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da páxina 188 do libro de texto.  

A glicólise.  

� Realice a actividade 2 da páxina 175 do libro de texto.  

� Realice a actividade 7 e 8 da páxina 188 do libro de texto.  

A respiración celular.  

� Realice a actividade 2 da páxina 178 do libro de texto.  

� Realice a actividade 2 da páxina 181.  

� Realice as actividades 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da páxina 188 do libro de texto.  
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As fermentacións e outras rutas metabólicas 

� Realice a actividade 1 da páxina 187 do libro de texto.  

� Explique o carácter anfibólico do ciclo de Krebs.  

� Realice as actividades 16, 17, 18 e 19 da páxina 188 do libro de texto.  

 

8. Unidade 7. Procesos metabólicos: o 
anabolismo e os orgánulos implica-
dos  

8.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes:  

� Xustificar o concepto de  anabolismo como procesos que consumen enerxía.  

�  Explicar onde empezan e rematan, onde teñen lugar e que se consume nas principais 
rutas anabólicas: gliconeoxénese e lipoxénese, utilizando exemplos cotiáns.  

� Definir o proceso da fotosíntese, indicando que organismos a realizan, os orgánulos 
implicados e xustificar a súa importancia como proceso de biosíntese,  individual para 
os organismos que a realizan e xeral para o mantemento da vida no planeta.  

� Recoñecer a ecuación xeral da fotosíntese e explicar a orixe e o destino dos elementos 
que interveñen nela. Xustificar a necesidade das fases en que se realiza este proceso.  

� Describir a fase luminosa e explicar o esquema en Z e a súa función. Recoñecer e inter-
pretar o balance global e como se produce a fotofosforilación no fluxo cíclico e no cí-
clico.  

� Describir a fase escura, co proceso de fixación del CO2 a través dunha breve descrición 
do ciclo de Calvin. Recoñecer e interpretar o balance global deste ciclo.  

� Recoñecer os factores que afectan a intensidade fotosintética e resumir o fenómeno da 
fotorrespiración, as súas causas e consecuencias.  

� Definir a quimiosíntese e indicar as características dos organismos que a realizan e o 
seu papel na biosfera.  

8.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade corresponde co tema 11 do libro de texto.  

Lea o seguinte texto e recorde os conceptos clave que se indican para entender axeitada-
mente este tema.  

“A vida no noso planeta é posible grazas á fotosíntese, que a realizan as algas e as plan-
tas.  

Estes organismos capturan a enerxía do sol e utilízana para formar glícidos e outras 
moléculas orgánicas. Estas moléculas, que constitúen as pezas esenciais para a construción 
dos tecidos vexetais, incorpóranse aos animais e outros organismos que se alimentan de-
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las. Serven, por tanto, de fonte de enerxía para os habitantes non fotosintéticos do plane-
ta”. 

� Sería conveniente que repasase os seguintes conceptos.  
– O anabolismo: endergónico, gliconeoxénesis, glicoxenoxénese.  

– A fotosíntese: características e a fase luminosa: fotosistema, fotofosforilación, fotólise 

– A  fase escura da fotosíntese: cloroplasto, redución.  

– Factores que inflúen na fotosíntese: fotorespiración, fotoperíodo.  

– A quimiosíntese: nitrificación, quimioautótrofo.  

8.3 Actividades de autoavaliación 

O anabolismo 

� As rutas anabólicas. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 191 do libro de texto.  

A fotosíntese: características e a fase luminosa 

� Características xerais da fotosíntese. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 193 do libro 
de texto.  

� Fase luminosa. A captación de luz. Realice a actividade 1 da páxina 195 do libro de 
texto.  

� Fase luminosa. O transporte non cíclico de electróns. Realice as actividades 1 e 2 da 
páxina 199 do libro de texto.  

� Fase luminosa. A fotofosforilación. Realice a actividade 3 da páxina 199.  

� Fase luminosa. O transporte cíclico. Realice a actividade 4 da páxina 199 do libro de 
texto.  

A fase escura da fotosíntese 

� O ciclo de Calvin. Realice as actividades 1, 2 e 3 da páxina 200 do libro de texto.  

Factores que inflúen na fotosíntese  

� Influencia da temperatura e da luminosidade. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 203 
do libro de texto.  

A quimiosíntese  

� As fases da quimiosíntese. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 205 do libro de texto.  

� Tipos de seres quimiosintéticos. Realice as actividades 3 e 4 da páxina 205 do libro de 
texto.  

8.4 Actividades de titoría 

O anabolismo 

� Realice as actividades 1, 11, 12 e 13 da páxina 208 do libro de texto.  
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A fotosíntese: características e a fase luminosa 

� Realice as actividades 3 e 4 da páxina 193 do libro de texto.  

� Realice as actividades  2, 3, 4, 5 e  6 da páxina 208 do libro de texto.  

A fase escura da fotosíntese 

� Realice a actividade 4 da páxina 200 do libro de texto.  

� Realice a actividade 1 da páxina 207 do libro de texto.  

� Realice as actividades 7, 8, 9, e 10 da páxina 208 do libro de texto.  

Factores que inflúen na fotosíntese 

� Defina fotorrespiración.  

�  Describa a “Ruta de Hatch-Slack”, e argumente que se considera unha ruta importante. 
Indique as  diferenzas  que existen entre as plantas C3 e C4.  

A quimiosíntese 

� Realice as actividades 2 e 3 da páxina 207 do libro de texto.  

� Realice a actividade 14 da páxina 208 do libro de texto.  

 

9. Unidade 8. O ciclo celular e a herdan-
za 

9.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes:  

� Explicar o concepto de ciclo celular, describindo as características xerais da interfase e 
o que ocorre dentro de cada unha das súas fases. Recoñecer como se realiza o control 
do ciclo celular e as consecuencias da alteración do mesmo.  

� Describir e identificar as fases da mitose en esquemas, preparacións, fotografías e ex-
plicar o proceso da citocinese detallando as diferenzas que existen entre a citocinese 
das células animais e das plantas. Xustificar a importancia biolóxica da mitose.  

� Explicar o concepto da meiose e indicar en que células se produce. Describir os proce-
sos que teñen lugar en cada fase, relacionando conceptos como quiasma, recombina-
ción, sobrecruzamento, variabilidade xenética e formación dos gametos. Xustificar a 
importancia biolóxica da meiose.  

� Citar as diferenzas e similitudes entre o proceso mitótico e o meiótico e comparar os 
mecanismos da reprodución sexual e asexual, explicando as vantaxes da reprodución 
sexual como fonte de variabilidade para que funcione a selección natural.  

� Explique as diferenzas entre xenética e herdanza, e defina os termos relacionados con 
estes conceptos.  
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� Describir sinteticamente os experimentos de Mendel e explicar a terminoloxía que 
permite traballar a xenética mendeliana.  

� Formulación actual das Leis de Mendel; interpretar os resultados á luz dos coñecemen-
tos actuais sobre a natureza dos xenes e o comportamento dos cromosomas na meiose.  

� Enumerar os principios básicos da teoría cromosómica da herdanza.  

� Xustificar a herdanza dos grupos sanguíneos e da herdanza ligada ao sexo, mediante a 
resolución de problemas relacionados con exemplos cotiáns (grupos ABO, Rh, hemofi-
lia, daltonismo).  

� Definir o concepto de xene, cáles son as súas funcións e como flúe a información xené-
tica no seno da célula.  

9.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade corresponde co tema 12 e 13 do libro de texto.  

Lea o seguinte texto e recorde os conceptos clave que se indican para entender axeitada-
mente este tema:  

“Un dos aspectos máis característicos dos seres vivos é a capacidade de reproducirse. A 
división celular en organismos unicelulares é un mecanismo de reprodución, mentres que 
nos pluricelulares tamén pode ser un mecanismo para crecer e substituír as células.  

No ciclo celular consta de varias fases, a interfase e a división. Hai dous tipos de división 
celular en función do número de cromosomas das células fillas: a mitose e a meiose.  

Na actualidade, a xenética molecular sorpréndenos día a día pola espectacularidade dos 
seus descubrimentos e pola gran cantidade de aplicacións que ten nos máis diversos cam-
pos da biomedicina.  

Pero esta espectacularidade é herdeira directa das  experiencias realizadas por un monxe 
horticultor, Gregor Mendel, que na tranquilidade do mosteiro agostiño de Brünn e traba-
llando cuns humildes chícharos, sentou as bases dunha ciencia á que con posterioridade se 
lle deu o nome de xenética. ” 

� Sería conveniente que repasase os seguintes conceptos:  
– O  ciclo celular: mitose, citocinese, haploide, diploide. 

– A  meiose: espermatozoide, óvulo, ciclinas. 

– Xenética mendeliana: xenes, locus, alelo, cromosoma homólogo, homo y heterocigo-
tos, xenotipo, fenotipo, dominante, recesivo, herdanza, hibrído.  

– Variacións da herdanza mendeliana: codominancia, epistasia, herdanza polixéni-
ca. 

– Teoria cromosómica da herdanza e a xenética do sexo. Autosoma, cariotipo, dalto-
nismo, hemofilia.  

9.3 Actividades de autoavaliación 

O ciclo celular 

� A interfase. Realice as actividades 1, 2 e 4 da páxina 211 do libro de texto.  

� A mitose. Realice as actividades 5 e 6 da páxina 211 do libro de texto.  
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A meiose 

� Significado biolóxico da meiose. Realice a actividade 2 da páxina 214 do libro de texto. 

� Fases da meiose. Realice as actividades 1, 3 e 4 da páxina 214 do libro de texto. 

� Ciclos biolóxicos e a meiose. Realice a actividade 5 da páxina 222 do libro de texto. 

Xenética mendeliana 

� Conceptos xerais da xenética mendeliana. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 225 do 
libro de texto 

� Os experimentos de Mendel. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 227 do libro de tex-
to. 

� As leis de Mendel. Realice as actividades 2 e 3 da páxina 229 do libro de texto. 

Variacións da herdanza mendeliana 

� A herdanza intermedia e as interaccións xénicas. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 
231 do libro de texto. 

� Alelismo múltiple, herdanza polixénica e xenes letais. Realice as actividades 1 e 2 da 
páxina 233 do libro de texto. 

Teoría cromosómica da herdanza e a xenética do sexo  

� Factores de Mendel e os cromosomas. Realice a actividade 1 da páxina 234 do libro de 
texto. 

� Herdanza ligada ao sexo. Realice a actividade 1 da páxina 237 do libro de texto, e as 
actividades 2 e 3 da  páxina 239 do libro de texto.  

9.4 Actividades de titoría 

O ciclo celular 

� Realice a actividade 3 da páxina 211 do libro de texto. 

� Realice a actividade 1 da páxina 221 do libro de texto. 

� Realice as actividades 1, 2, 6 e 7 da páxina 222 do libro de texto. 

A meiose 

� Realice as actividades 2, 3 e 4 da páxina 221 do libro de texto. 

� Realice as actividades  3 e 4 da páxina 222 do libro de texto. 

Xenética mendeliana 

� Realice a actividade 1 da páxina 229 do libro de texto. 

� Realice as actividades 1 e 2 da páxina 241 do libro de texto. 

� Realice as actividades  2, 4, 6 e 7 da páxina 242 do libro de texto. 
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Variacións da herdanza mendeliana 

� Realice a actividade 3 da páxina 242 do libro de texto. 

Teoría cromosómica da herdanza e a xenética do sexo  

� Realice a actividade 3 da páxina 241 do libro de texto. 

� Realice as actividades 1 e 5 da páxina 242 do libro de texto. 

� Enumera os principios básicos da teoría cromosómica da herdanza.  

 

10. Unidade 9. A Xenética molecular e a 
enxeñería xenética 

10.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes:  

� Comentar as hipóteses que se propuxeron sobre a replicación do ADN e explicar de 
forma moi simplificada o mecanismo xeral da replicación,  mencionando os enzimas 
implicados. Recoñecer o significado dos fragmentos de Okazaki e da técnica da PCR.  

� Explicar e analizar as hipóteses que levaron ao coñecemento molecular do xene e o pa-
pel dos ácidos nucleicos como portadores da información xenética.  

� Introducir o concepto de xenoma como o material xenético dun organismo e definir o 
concepto de xene desde un punto de vista mendeliano, describindo a súa estrutura des-
de o punto de vista molecular.  

� Explicar o concepto de transcrición, as moléculas que interveñen no proceso e as fases 
nas que se divide, diferenciando a transcrición nos organismos procariontes e eucarion-
tes.  

� Comprender o concepto de código xenético, as súas características e interpretar me-
diante o uso dunha táboa, a relación entre bases e aminoácidos. Mencionar a existencia 
dalgunhas excepcións ao código xenético e comentar as contribucións de Severo 
Ochoa.  

� Explicar cada unha das fases nas que se divide a biosíntese de proteínas, e os elementos 
que interveñen, enumerando as diferenzas que presenta en procariontes e eucariontes.  

� Describir a importancia da regulación da expresión xénica, a relación entre o control da 
expresión xénica e a diferenciación celular e o papel  das hormonas no control de dita 
expresión.  

� Definir os conceptos de mutación, recombinación e transposición, e describir como se 
producen os erros da replicación e as lesións no ADN e  analizar as súas causas.  

� Diferenciar os tipos de mutacións, utilizando exemplos de mutacións frecuentes e co-
ñecer a súa importancia como fonte de variabilidade necesaria para que funcione a “se-
lección natural” proposta por Darwin.  
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� Explicar algúns procedementos utilizados en enxeñería xenética, recoñecendo o avance 
que supuxo o seu desenvolvemento (clonación, PCR, produción de hormonas, vacinas, 
etc.).  

� Xustificar a importancia do Proxecto Xenoma Humano e as repercusións económicas, 
sociais e éticas que suscita na nosa sociedade a manipulación xenética.  

10.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade corresponde co tema 14 e 19 (puntos 1 e 2) do libro de texto.  

Lea o seguinte texto e recorde os  conceptos clave  que se indican para entender axeitada-
mente  este tema.  

“Nos xenes reside a información  para que os aminoácidos dunha proteína se unan nu-
nha determinada orde. A xenética molecular estuda a natureza dos xenes e o fluxo de in-
formación que vai desde o ADN ás proteínas. A maioría dos estudos pioneiros en xenética 
molecular leváronse a cabo empregando unha bacteria, Escherichia coli, que aínda se utili-
za en todos os laboratorios de xenética molecular do mundo. Malia estar moi afastada evo-
lutivamente do ser humano, E. Coli, como todos os seres vivos, sérvese dos mesmos me-
canismos xenéticos básicos.  

A evolución biolóxica é o proceso de transformación das especies ao longo do tempo. 
Darwin expuxo na súa teoría sobre a orixe das especies que a evolución se produce pola 
selección natural. A selección natural actúa sobre as variacións que se producen nos indi-
viduos, de forma que os mellor adaptados ás condicións do medio serán os que se repro-
ducirán e transmitirán seus xenes á descendencia.  

Actualmente, sábese que moitas das diferenzas que existen entre os individuos se deben 
ás variacións xenéticas, e estas se xeran por dous procesos: a mutación e a reprodución se-
xual. ” 

� Sería conveniente que repasase os seguintes conceptos.  
– O ADN e o fluxo da información xenética. Variabilidade xenética, replicación, trans-
crición.  

– Replicación e transcrición do ADN: intróns, exóns. 

– O código xenético e a tradución: codóns, anticodón, ribosoma, polirribosoma. 

–  Regulación da expresión xénica: operón, represor, indutor. 

–  As mutacións e a evolución: mutacións, neodarwinismo, selección natural.  

– A biotecnoloxía: cultivo celular, enxeñería xenética, ADN recombinante, clonación. 

10.3 Actividades de autoavaliación 

O ADN e o  fluxo da información xenética 

� O ADN e o material xenético. Realice a actividade 3 da páxina 245 do libro de texto. 

� A  estrutura dos xenes. Realice a actividade 1 da páxina 247 do libro de texto. 

� O fluxo da información xenética. Realice a actividade 2 da páxina 247 do libro de tex-
to. 
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Replicación e transcrición do ADN 

� Replicación en Procariotas. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 249 do libro de texto 
e a actividade 1 da páxina 250 do libro de texto.  

� Replicación en Eucariotas. Realice a actividade 2 da páxina 250 do libro de texto. 

� A transcrición, xeneralidades. Realice a actividade 1 da páxina 253 do libro de texto. 

� Fases da transcrición. Realice a actividade 2 da páxina 253 do libro de texto e as activi-
dades 1 e 2 da páxina 254 do libro de texto.  

O código xenético e a tradución 

� Características do código xenético. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 257 do libro 
de texto. 

�  A tradución e características da fase previa. Realice a actividade 1 da páxina 259 do li-
bro de texto. 

� As fases da tradución. Realice as actividades 1 e 2  da páxina 260 do libro de texto. 

Regulación da expresión xénica 

� Importancia da regulación da expresión xénica. Realice a actividade 1 da páxina 263 do 
libro de texto. 

� Regulación en Procariotas. Realice a actividade 2 da páxina 263 do libro de texto. 

As mutacións e a evolución 

� Clasificación das mutacións. Realice a actividade 1 da páxina 265 do libro de texto. 

� Axentes mutaxénicos. Realice a actividade 1 da páxina 267 do libro de texto. 

� Mecanismos de reparación do ADN. Realice a actividade 2 da páxina 267 do libro de 
texto. 

� As mutacións e a evolución biolóxica. Realice a actividade 1 da páxina 269 do libro de 
texto. 

� A evolución por selección natural. Realice a actividade 2 da páxina 269 do libro de tex-
to. 

A biotecnoloxía 

� Xeneralidades da biotecnoloxía. Realice a actividade 1 da páxina 347 do libro de texto. 

� Tipos de procesos biotecnolóxicos. Realice as actividades 2 e 3 da páxina 347 do libro 
de texto e as actividades 1 e 2 da páxina 349 do libro de texto.  

� Técnicas en enxeñería xenética. Realice a actividade 2 da páxina 351 do libro de texto,  
a actividade 1 da páxina 353 do libro de texto, e a actividade 2 da páxina 355 do libro 
de texto.  

10.4 Actividades de titoría 
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  O ADN e o  fluxo da información xenética 

� Realice as actividades 1 e 2 da páxina 245 do libro de texto. 

� Realice as actividades 1, 2 e 3 da páxina 272 do libro de texto. 

Replicación e transcrición do ADN 

� Realice a actividade 1 da páxina 271 do libro de texto. 

� Realice as actividades 4 e 5 da páxina 272 do libro de texto. 

O código xenético e a tradución 

� Realice a actividade 2 da páxina 271 do libro de texto. 

� Realice a actividade 6 da páxina 272 do libro de texto. 

Regulación da expresión xénica 

� Realice a actividade 7 da páxina 272 do libro de texto. 

� Cite as diferenzas da regulación da expresión xénica entre Procariotas e Eucariotas.  

As mutacións e a evolución 

� Realice a actividade 2 da páxina 265 do libro de texto. 

� Realice as actividades 8 e 9 da páxina 272 do libro de texto. 

� Explique brevemente en que consiste o Neodarwinismo.  

A biotecnoloxía 

� Realice as actividades 1, 3 e 6 da páxina 363 do libro de texto. 

� Realice as actividades 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, e 20 da páxina 364 do li-
bro de texto. 

 

11. Unidade 10. Os microorganismos e as 
súas aplicacións 

11.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes:  

- Explicar de forma razoada as características estruturais e funcionais dos principais grupos 
de microorganismos: 1) Procarióticos: Bacterias (gram + e gram -); 2) Eucarióticos: Fun-
gos, Algas unicelulares e Protozoos; 3) Virus: estrutura e ciclos dos bacteriofagos e dos 
virus que infectan as células eucarióticas.   

- Sinale a metodoloxía necesaria para realizar cultivos en microbioloxía e observacións 
microscópicas con microorganismos 

- Analizar o papel fundamental que desempeñan os microorganismos no recambio da ma-
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teria e da enerxía na natureza.  

- Explicar o concepto de patoxenidade, tipos de toxinas microbianas, modo de actuación 
das bacterias e da transmisión dos patóxenos.  

- Definir o concepto de antibiótico e modo de acción e interpretar a resistencia aos antibió-
ticos e dos problemas que suscita.  

- Recoñecer o papel relevante que o coñecemento dos microorganismos ten para a biotec-
noloxía na mellora do medio natural (loita contra pragas de insectos, contra as mareas 
negras, depuración de augas residuais...), industria alimentaria (produción de viño, cer-
vexa, pan, iogur e queixo) e na industria farmacéutica.  

- Xustificar as repercusións económicas, sociais e éticas que suscita na nosa sociedade o 
uso da biotecnoloxía.  

11.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade corresponde cos temas 15, 16 e 19 (puntos 3 e 4) do libro de texto.  

Lea o texto e recorde os seguintes conceptos clave para entender axeitadamente  este tema.  

“O termo microbio utilízase a miúdo como sinónimo de enfermidade; aínda que, efecti-
vamente, algúns axentes microbianos sexan os causantes de procesos infecciosos como a 
gripe, a  malaria ou a SIDA, o parasitismo é só unha das formas en que algúns axentes pa-
tóxenos se relacionan co home e os demais seres vivos. Os microorganismos intégranse e 
interveñen en  numerosos procesos da biosfera, onde son imprescindibles para a estrutura 
e o funcionamento da vida.  

Entre a publicación da estrutura molecular do ADN, e cando se deu por concluído o 
Proxecto Xenoma Humano, transcorreron cincuenta anos. Cincuenta anos onde se conse-
guiu a clonación de organismos, a aplicación de técnicas de terapia xénica, a obtención de 
mamíferos que levan no leite substancias de interese terapéutico ou a fabricación de insu-
lina en bacterias. Todos eles son realidade ou proxectos en curso co fin de axudar a perso-
as.  

Pero a pesar de moitas vantaxes, tamén estes avances tecnolóxicos provocan problemas 
de índole social, ética e xurídica. A manipulación de xenes, a clonación con fins reprodu-
tivos ou de melloras ambientais derivados do uso do transxénicos etc. xeraron inquietude, 
así como a necesidade de seren regulados. ” 

� Sería conveniente que repasase os seguintes conceptos:  
– Virus e outras formas acelulares infecciosas: virión, virus, provirus, plásmido, 
prións. 

– Os microorganismos: Reino Moneras, Protoctistas e Fungi. Eubacteria, arqueo-
bacteria, protozoos, algas, hifas, micelio.  

– Métodos de estudo dos microorganismos e os ciclos bioxeoquímicos. Medio de 
cultivo, esterilización, descompoñedores. 

–  Os microorganismo e as enfermidades. Toxinas, enfermidade infecciosa, medidas 
profilácticas, interferón.  

– Aplicacións e aspectos éticos e sociais da biotecnoloxía. Terapia xénica, transplan-
te, pegada xenética, biorremediación. 

11.3 Actividades de autoavaliación 
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Virus e outras formas acelulares infecciosas 

� Virus, estrutura e composición. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 274 do libro de 
texto. 

� Orixe e ciclo de multiplicación dos virus. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 277 do 
libro de texto. 

� Formas acelulares. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 279 do libro de texto. 

  

Os microorganismos: reinos Monera, Protoctistas e F ungi.  

� Monera, Eubacterias e Arqueobacterias. Realice a actividade 1 da páxina 281 do libro 
de texto e a actividade 1 da páxina 283 do libro de texto.  

� Protoctistas, características xerais. Realice a actividade 1 da páxina 285 do libro de tex-
to. 

� Fungi, características xerais e clasificación. Realice as actividades 1 e 2  da páxina 287 
do libro de texto. 

Métodos de estudo dos microorganismos e os ciclos b ioxeoquimicos.  

� Os medios de cultivo. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 293 do libro de texto. 

� O crecemento dos microorganismos. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 295 do libro 
de texto. 

� A observación microscópica dos microorganismos. Realice a actividade 1 da páxina 
297 do libro de texto. 

� Os ciclos bioxeoquímicos. Realice as actividades 2 e 3  da páxina 299 do libro de texto. 

Os microorganismos e as enfermidades 

� A virulencia dun microorganismo. Realice a actividade 1 da páxina 301 do libro de tex-
to. 

� As vías de transmisión. Realice a actividade 1 da páxina 303 do libro de texto. 

� Prevención das infeccións e os antibióticos. Realice a actividade 1 da páxina 305 do li-
bro de texto e a actividade 6 da páxina 307 do libro de texto.  

Aplicacións e aspectos éticos e sociais da biotecno loxía 

� Características xerais das aplicacións da biotecnoloxía. Realice a actividade 1 da páxina 
357 do libro de texto. 

� Aplicacións biotecnolóxicas en medicina. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 359 do 
libro de texto. 

� Aspectos éticos e sociais da biotecnoloxía. Realice as actividades 1 e 3 da páxina 361 
do libro de texto. 

11.4 Actividades de titoría 
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Virus e outras formas acelulares infecciosas 

� Realice as actividades 1, 4 e 5 da páxina 289 do libro de texto. 

� Realice as actividades 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8  da páxina 290 do libro de texto. 

Os microorganismos: reinos Monera, Protoctistas e F ungi 

� Realice as actividades 2 e 3 da páxina 289 do libro de texto. 

� Realice as actividades 3, 9 e 10 da páxina 290 do libro de texto. 

Métodos de estudo dos microorganismos e os ciclos b ioxeoquímicos 

� Realice as actividades 1, 5 e 7 da páxina 307 do libro de texto. 

� Realice as actividades 1, 2, 3, 7 e 8 da páxina 308 do libro de texto. 

Os microorganismos e as enfermidades 

� Realice as actividades 2, 3 e 4 da páxina 307 do libro de texto. 

� Realice as actividades 4, 5 e 6 da páxina 308 do libro de texto. 

Aplicacións e aspectos éticos e sociais da biotecno loxía 

� Realice as actividades 2 e 4 da páxina 363 do libro de texto. 

� Realice as actividades 6, 10, 11, 12, 13, e 14 da páxina 364 do libro de texto. 

 

12. Unidade 11. A Inmunoloxía e as súas 
aplicacións 

12.1  Criterios de avaliación 
Nesta unidade os criterios de avaliación son os seguintes:  

- Desenvolver o concepto de defensa orgánica e dos mecanismos de defensa tanto externos 
como internos, describindo as células do sistema inmunitario e as relacións existentes en-
tre elas e a súa participación na resposta inmunitaria.  

- Comprender como funcionan os mecanismos de defensa inespecíficos: a reacción infla-
matoria, o funcionamento do sistema de complemento e o interferón.  

- Comprender como funcionan os mecanismos de defensa específica  que conducen a res-
posta inmunitaria celular e a humoral e coñecer os órganos e tecidos linfoides e a orixe 
das células implicadas.  

- Explicar os conceptos de antíxeno e anticorpo describindo as súas características, modos 
de actuación e os tipos de reaccións antíxeno-anticorpo.  

- Describir como colaboran os linfocitos T e B nos tipos de resposta inmunolóxica e as ca-
racterísticas da resposta inmune primaria e secundaria.  

- Definir o concepto de inmunidade e os seus tipos, así como a importancia das vacinas, as 
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súas características, orixe e tipos, e as diferenzas entre elas e os soros. Recoñecer a im-
portancia da biotecnoloxía na súa obtención na actualidade.  

- Indicar as causas e os síntomas dalgunhas enfermidades autoinmunes e o  seu tratamento.  

- Analizar as causas das inmunodeficiencias e indicar cales son as células diana do VIH, os 
síntomas que presentan as persoas que se ven afectadas polo SIDA e o seu ciclo vital e o 
seu control.  

- Describir as fases dunha reacción alérxica e sinalar os principais tipos de alérxenos.  

- Analizar como actúa o sistema inmunolóxico no transplante de órganos e indicar que hai 
que ter presente para que una transfusión sexa compatible.  

- Explicar o papel que desempeña o sistema inmunitario na loita contra o cancro.  

12.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade corresponde co tema 17 e 18 do  libro de texto.  

Lea o texto e recorde os seguintes conceptos clave para entender axeitadamente o seguinte 
tema.  

“Calquera organismo é capaz de recoñecer as súas propias células, e pode distinguilas das 
doutro individuo da súa mesma especie ou incluso das dunha especie distinta. Isto débese 
a que todas as células presentan na superficie das súas membranas unhas moléculas exclu-
sivas, diferentes, en maior ou menor medida das doutras células. Só no caso dos xemelgos 
univitelinos estas moléculas son idénticas. Cando as células de dous individuos entran en 
contacto, esas mínimas diferenzas converten estas moléculas de superficie en elementos 
estraños ante os que o organismo reacciona, intentando librarse deles: é a resposta inmune. 
Esta resposta é característica e case exclusiva dos vertebrados. Os invertebrados carecen 
dela, aínda que si desenvolven fenómenos de defensa coma a fagositose ou a inflamación.  

 A resposta inmunolóxica do noso organismo non sempre é beneficiosa, incluso pó-
dese volver en contra producindo efectos negativos, como por exemplo, as alerxias e ou-
tras enfermidades autoinmunes.  

Os fenómenos de rexeitamento ante os transplantes e órganos e a reprodución de células 
anormais, como o cancro, están relacionadas co sistema inmunolóxico ou con desordes an-
tixénicos de superficie nas células. ” 

� Sería conveniente que repasase os seguintes conceptos.  
– Os mecanismos defensivos do organismo. O sistema inmunolóxico. Linfocitos, 
fagocitos, anticorpos, antíxenos 

– Os antíxenos e os anticorpos: haptenos, especificidade, precipitación, opsoniza-
ción. 

– A resposta inmunolóxica específica e inespecífica. Sistema de complemento, ma-
crófagos, resposta celular, resposta humoral. 

–  A inmunidade  e as inmunopatoloxías. Inmunización, vacinas, soros, inmunodefi-
ciencia, alérxeno, alerxia.  

–  Os transplantes, o cancro  e o sistema  inmunolóxico. Probas de histocompatibi-
lidade, cancro, metástase, tumor.  

12.3 Actividades de autoavaliación 
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Os mecanismos defensivos do organismo. O sistema in munolóxico 

� As defensas externas. Realice a actividade 1 da páxina 311 do libro de texto. 

� O sistema inmunolóxico. Realice as actividades 2 e 3 da páxina 311 do libro de texto. 

� Os órganos e tecidos linfoides. Realice a actividade 1 da páxina 313 do libro de texto. 

� As células inmunocompetentes. Realice a actividade 2 da páxina 313 do libro de texto 

 e as actividades 1 e 2 da páxina 315 do libro de texto.  

Os antíxenos e os anticorpos 

� Os antíxenos. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 317 do libro de texto. 

� A reacción antíxeno-anticorpo. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 319 do libro de 
texto. 

A resposta inmunolóxica específica e inespecífica 

� Mecanismos defensivos inespecíficos. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 321 do li-
bro de texto. 

� A resposta inmunolóxica celular específica. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 323 
do libro de texto. 

� A resposta inmunolóxica humoral. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 324 do libro 
de texto. 

A inmunidade e as inmunopatoloxías 

� Inmunidade, características xerais. Realice a actividade 1 da páxina 331 do libro de tex-
to. 

� Tipos de inmunidade. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 333 do libro de texto. 

� As enfermidades autoinmunes. Realice as actividades 1 e 2 da páxina 335 do libro de 
texto. 

� As inmunodeficiencias. Realice a actividade 3 da páxina 335 do libro de texto e a acti-
vidade 2 da páxina 337 do libro de texto. 

� A hipersensibilidade. Realice a actividade 1 da páxina 337 do libro de texto. 

Os transplantes, o cancro e o sistema inmunolóxico 

� Os transplantes, concepto e tipos. Realice a actividade 2 da páxina 339 do libro de tex-
to. 

� As transfusións sanguíneas. Realice a actividade 1 da páxina 339 do libro de texto. 

� A inmunidade e o cancro. Realice as actividades 1 e  2 da páxina 341 do libro de texto. 

12.4  Actividades de titoría 

Os mecanismos defensivos do organismo. O sistema in munolóxico 

� Realice a actividade 3 da páxina 327 do libro de texto. 
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� Realice as actividades 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 328 do libro de texto. 

Os antíxenos e os anticorpos 

� Realice a actividade 1 da páxina 327 do libro de texto. 

� Realice as actividades  6 e 7 da páxina 328 do libro de texto. 

A resposta inmunolóxica específica e inespecífica 

� Realice as actividades  2, 4 e 5 da páxina 327 do libro de texto. 

� Realice as actividades  8 e 9 da páxina 328 do libro de texto. 

A inmunidade e as inmunopatoloxías 

� Realice a actividade 2 da páxina 331 do libro de texto. 

� Realice as actividades 1, 2, 3, 4 e 6 da páxina 343 do libro de texto. 

� Realice as actividades 1, 2, 3, 5 e 6 da páxina 344 do libro de texto. 

Os transplantes, o cancro e o sistema inmunolóxico 

� Realice a actividade 5 da páxina 343 do libro de texto. 

� Realice as actividades  4, 7 e 8 da páxina 344 do libro de texto. 
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13. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

13.1 Unidade 1 

A materia viva 

� Actividade 1 da páxina 11 do libro de texto Por que o carbono é o elemento base das 
moléculas dos seres vivos? 

As características do átomo de carbono permiten a formación dunha inmensa 
variedade de moléculas con propiedades distintas, que se traduce na enorme complexidade 
dos seres vivos.  

a) Forma con facilidade enlaces covalentes fortes e estables, o que confire grande 
estabilidade ás moléculas dos seres vivos.  

b) Os átomos de carbono pódense unir entre eles formando longas cadeas, moléculas rami-
ficadas, e, mesmo cíclicas, o que permite construír moléculasvariadas e complexas.  

c) O carbono presenta catro orbitais enlazantes dispostos en forma de tetraedro 
aos que poden unirse ata catro átomos ou grupos funcionais diferentes. Isto permite a for-
mación de gran cantidade de moléculas tridimensionais con propiedades diferentes.  

d) Os átomos de carbono forman dobres e triplos enlaces entre si e co osíxeno e o nitróxe-
no, producíndose un aumento das variantes moleculares.  

�  Actividade 2 da páxina 11 do libro de texto. Defina o concepto de oligoelemento e si-
nale algún exemplo.  

Os oligoelementos son aqueles elementos químicos que están presentes nos 
seres vivos de forma vestixial (por debaixo do 0, 1%), pero a súa presenza é fundamental 
para permitir o seu bo funcionamento. A súa ausencia adoita provocar enfermidades 
carenciais, aínda que se superan certa concentración producen intoxicacións. Coñécense 
ao redor de 60 oligoelementos, entre os que se encontran o Fe, Mn, Co.  

O ferro (Fe). É un compoñente dos grupos hemo das moléculas transportadoras de osíxeno 
(mioglobina e hemoglobina). Ademais é un cofactor de enzimas mitocondriais transporta-
doras de electróns.  

O manganeso (Mn). Actúa como catalizador en moitas reaccións químicas. Participa na 
fotólise da auga durante a fotosíntese.  

O cobre (Cu). Actúa como cofactor de moitos enzimas.  

� Actividade 1 da páxina 13 do libro de texto. Realice unha clasificación dos bioelemen-
tos e das biomoléculas indicando as características de cada grupo.  

Os bioelementos son os elementos químicos que constitúen as moléculas dos seres vivos. 
De todos os elementos coñecidos, identificáronse como bioelementos uns 70, aínda que só 
son comúns a todos os seres vivos arredor de vinte e cinco.  

Os bioelementos clasifícanse en tres grupos:  
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a) Bioelementos primarios. Constitúen as moléculas dos seres vivos e representan o 99% 
da masa das células. Son o C, H, O e N e, en menor proporción o S e o P.  

b) Bioelementos secundarios. Aparecen xeralmente en forma iónica, e son, o Na+, Ca++, 
K+, Mg++, Cl-. Encóntranse presentes no medio celular en pequenas cantidades, mesmo 
en proporcións por debaixo do 0, 1%.  

c) Oligoelementos. Son aqueles elementos químicos que están presentes nos 
seres vivos de forma vestixial (por debaixo do 0, 1%), pero a súa presenza é fundamental 
para permitir o seu bo funcionamento. A súa ausencia adoita provocar enfermidades ca-
renciais, aínda que se superan certa concentración producen intoxicacións. Coñécense ao 
redor de 60 oligoelementos, entre os que se encontran o Fe, Cu, Zn, Mn, Co, I, etc.  

As biomoléculas son as moléculas que constitúen os seres vivos. Antes foron chamadas 
principios inmediatos xa que son compostos ou grupos de compostos que se obteñen a 
partir dunha mostra biolóxica por métodos exclusivamente físicos, tales como centrifuga-
ción, diálise, filtración. . .  

Distínguese dous tipos de biomoléculas:  

- Inorgánicas. Non son exclusivas dos seres vivos, e son a auga e os sales minerais.  
- Orgánicas. Son exclusivas dos seres vivos. Son os glícidos, os lípidos, as proteínas e os 
ácidos nucleicos.  

As biomoléculas inorgánicas 

� Actividade 1 da páxina 15 do libro de texto. Defina molécula hidrófoba e molécula an-
fipática.  

As moléculas hidrófobas son moléculas apolares que non poden establecer enlaces 
por ponte de hidróxeno coa auga.  

As moléculas anfipáficas son moléculas nas que se diferencian dúas zonas: unha 
polar hidrófila, capaz de formar pontes de hidróxeno coa auga; e outra, hidrófoba.  

�  Actividade 1 da páxina 17 do libro de texto. Explique a natureza dipolar e a estrutura 
reticular da auga 

    A auga é unha molécula formada pola unión dun átomo de osíxeno con dous átomos de 
hidróxeno. A súa natureza dipolar débese a que o átomo de osíxeno presenta unha masa 
maior que os átomos de hidróxeno, polo que é máis electronegativo. Este feito provoca 
que os electróns compartidos nos enlaces se sitúen máis preto do osíxeno que dos hidró-
xenos, xerándose dúas cargas parciais negativas na zona do osíxeno e unha carga parcial 
positiva en cada un dos hidróxenos.  

Aínda que a molécula auga presenta unha carga neta neutra, é unha molécula dipolar.  

   Debido á separación de cargas, as moléculas de auga poden atraerse entre si por forzas 
electrostáticas entre as cargas parciais negativas situadas sobreo osíxeno dunha molécula, 
e as cargas parciais positivas, situadas sobre os hidróxenos doutras. Este tipo de atracción 
electrostática chámase enlace por pontes de hidróxeno. Cada molécula de auga pode for-
mar teoricamente enlaces de hidróxeno con catro moléculas veciñas. Estes enlaces fór-
manse e destrúense continuamente o que fai que a auga a temperatura ambiente sexa un lí-
quido que presenta unha elevada cohesión interna, baixa viscosidade e elevada reactivida-
de química.  

� Actividade 2 da páxina 17 do libro de texto. Relacione a natureza dipolar da auga coas 
seguintes funcións: -Medio de transporte de substancias  

                                            -Amortecedor térmico 
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                 -Efecto refrixerante 

As moléculas de auga poden atraerse entre si por forzas electrostáticas entre as 
cargas parciais negativas situadas sobre o osíxeno dunha molécula, e as cargas 
parciais positivas, situadas sobre os hidróxenos doutras. Este tipo de atracción 
electrostática chámase enlace por pontes de hidróxeno. Ademais, as moléculas de 
auga poden establecer enlaces de hidróxeno con calquera molécula polar ou que 
presente cargas. A natureza dipolar outorga á auga un conxunto de propiedades fisicoquí-
micas especiais das que derivan as súas funcións biolóxicas.  

Medio de transporte de substancias 

Esta función deriva da capacidade disolvente da auga, que é capaz de disolver 
máis substancias que calquera outro líquido coñecido. Isto é posible grazas á 
polaridade da molécula de auga, que permite establecer interaccións electrostáticas 
entre as súas cargas positivas e negativas con calquera composto iónico e 
con moléculas que presentan grupos polares.  

Os compostos que se disolven na auga son:  

Compostos iónicos como os sales minerais, disólvense grazas á atraccións electrostáticas 
que se establecen entre os dipolos da auga e os ións do sal.  

- Moléculas polares (con grupos carbonilos, hidroxilos, carboxilo...). Disólvense con faci-
lidade establecendo pontes de H entre a auga e os grupos funcionais das moléculas.  

- Moléculas anfipáticas (con grupos polares e non polares). Dispérsanse na auga formando 
micelas, quedando os grupos polares en contacto coa auga e os apolares cara ao interior da 
micela.  

Amortecedor térmico 

A auga actúa como amortecedor térmico nos seres vivos debido a que presenta unha ele-
vada calor específica, é dicir, é capaz de absorber gran cantidade de calor sen que aumente 
apreciablemente a súa temperatura. O aumento da temperatura dun corpo prodúcese cando 
se aumenta a enerxía cinética das súas moléculas, é dicir, o seu movemento. No caso da 
auga, as pontes de hidróxeno restrinxen o movemento das súas moléculas polo que parte 
da calor requirida para aumentar a súa temperatura utilízase en romper certo número de 
pontes de hidróxeno que as manteñen xuntas. Polo tanto, só unha pequena parte da 
enerxía calorífica está dispoñible para elevar a temperatura.  Esta propiedade permite que 
a temperatura do organismo permaneza relativamente constante aínda que flutúe a tempe-
ratura ambiental.  

Efecto refrixerante 

A acción refrixerante da auga débese a que presenta unha elevada calor de vaporización 
que é o número de calorías necesarias para converter 1 gramo dun líquido, que se encontra 
no seu punto de ebulición, en gas. No caso da auga esta calor é moi elevada debido á natu-
reza dipolar das súas moléculas, xa que a enerxía (a calor) necesaria para romper as pontes 
de hidróxeno e que as moléculas pasen da superficie do líquido ao aire (paso de líquido a 
vapor) é moi elevada.  

A evaporación da auga dende a superficie corporal elimina o exceso de calor e estabiliza a 
temperatura.  

� Actividade 3 da páxina 17 do libro de texto. En que formas se encontran os sales mine-
rais nos seres vivos? Cales son as súas funcións? 

Os sales minerais encóntranse nos seres vivos en dúas formas:  
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- Forma sólida ou precipitada. Actúan orixinando formas esqueléticas e de soporte.  
Por exemplo o CO3Ca participa na formación dos esqueletos de moluscos,  crustáceos, co-
rais e vertebrados. O fosfato cálcico endurece os ósos dos vertebrados. O sílice forma a 
cuncha dalgúns microorganismos como as diatomeas e impregna talos dalgunhas plantas 
como as gramíneas. 

- En disolución: encóntranse en forma iónica, sendo os principais ións:  

-Anións: Bicarbonato (HCO3-), fosfatos (HPO4 2- e H2PO4 -), cloruro (Cl-), nitrato 
(NO3-), sulfato (SO42-).  

- Catións: Na+, K+, Ca2+, Mg2-.  

Entre as funcións dos sales en disolución destacan:  

- Actúan como sistemas tampón controlando as variacións do pH.  

- Manteñen o equilibrio osmótico.  

-  Modifican as propiedades disolventes da auga.  

-  Contribúen a estabilizar os coloides.  

- Presentan accións específicas participando nun gran número de procesos fisiolóxicos 
como a activación de enzimas, a transmisión do impulso, a contracción muscular, a crea-
ción de potenciais de membrana, a coagulación sanguínea.  

O equilibrio ácido base 

� Actividade 1 da páxina 19 do libro de texto. Conteste ás preguntas seguintes relacion-
das co ph:  

a) Que é o ph? 

b) Que ph ten unha disolución cunha [ H3O+ ]de dez elevado a menos tres M? 

c) É unha disolución ácida ou básica? 

d) Cal é a [OH- ]? 

. O pH defínese como o logaritmo con signo negativo da concentración de H en unidades 
de moles por litro.  

pH= – log [H3O+] 

b). Substituíndo na fórmula, pH = 3  

c) É unha disolución aceda.  

d) [OH-] = 10–11, . xa que o produto iónico da auga é unha constante.  

Kw= [H3O+] · [OH-] = 1, 0 ⋅ 10–14 

� Actividade 5 da páxina 23 do libro de texto. Ao engadir un ácido a unha disolución de 
cloruro sódico, prodúcese un gran descenso no valor do ph. Non obstante, se se engade 
a mesma cantidade de ácido ao plasma sanguíneo, apenas cambia o ph. propón unha 
explicación para este feito.  

- O pH do plasma sanguíneo é 7, 4. Os amortecedores do pH manteñen o pH  constante 
pola súa tendencia a combinarse cos ións H, eliminándoos así da solución cando a concen-
tración de ións H se eleva e liberándoos cando descende. No plasma sanguíneo hai sales 
minerais con efecto tampón que amortecen os cambios de pH do medio. O principal sis-
tema amortecedor no torrente sanguíneo humano é o par ácido base H2CO3/HCO3  
- O H2CO3 se disocia en H+ e ións HCO3  
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- Se o sangue se carga cun exceso elevado de ácido ou base, o sistema amortecedor fallará, 
pero en condicións normais é capaz de axustarse de forma rápida e continua ás constantes 
e pequenas adicións de ácido ou base que se producen de forma normal nos fluídos corpo-
rais  

O medio celular e a osmose 

� Actividade 3 da páxina  23 do libro de texto. Son diferentes o proceso de osmose e o 
proceso de diálise? 

Ambos procesos prodúcense por efecto da acción de membranas semipermeables. Na os-
mose, prodúcese o paso da auga a través da membrana e impide o paso de solutos, e na 
diálise a membrana permite o paso, ademais da auga, a sales e ións.  

As membranas celulares compórtanse como membranas semipermeables polo que, cando 
se atopan nun medio dunha concentración diferente á intracelular, poden sufrir os efectos 
da presión osmótica. A membrana celular tamén se comporta como unha membrana de 
diálise que permite o intercambio de substancias entre o medio intracelular e extracelular 
pero impide a saída de macromoléculas.  

� Actividade 6 da páxina 23 do libro de texto. Cal sería a resposta dunha célula animal a 
un incremento da concentración salina no medio extracelular? E a unha diminución? 

Se se somete a unha célula animal a un incremento da concentración salina no medio ex-
tracelular (medio hiperosmótico), a auga tende a saír por osmose, producíndose a plasmó-
lise: a célula engúrrase por perda de auga (retracción) e pode chegar a producirse a morte 
celular.  

Se se somete a unha diminución da concentración salina no medio extracelular (medio hi-
poosmótico), prodúcese a entrada de auga na célula por osmose, podendo chegar a estalar 
por lise osmótica (hemolise nos glóbulos vermellos).  

13.2 Unidade 2 

Os glícidos. Clasificación e función 

� Actividade 2 da páxina 27 do libro de texto. Diferencie entre un polisacárido e un oli-
gosacárido.  

Un polisacárido é un ósido formado pola unión de máis de dez osas, mentres que  os oli-
gosacáridos están formados por dous a dez osas.  

�  Actividade 3 da páxina  27 do libro de texto. Comente mediante exemplos as funcións 
que desempeñan os glícidos nos seres vivos? 

– Os glícidos poden desempeñar dous tipos de funcións: estruturais e enerxéticas.  
Os glícidos que desempeñan funcións estruturais forman parte de moléculas,  
como, por exemplo, a ribosa, que forma parte do ácido ribonucleico; de células,  
como a celulosa, que forma parte da parede vexetal; ou de estruturas orgánicas,  
como a quitina, que forma o esqueleto dos artrópodos. Ademais, os glícidos poden 
ser utilizados como fonte de enerxía ou como reserva de enerxía, é o caso da glicosa 
que constitúe unha fonte primaria de enerxía para as células e tamén pode actuar 
como reserva ao ser almacenada en forma de amidón ou glicóxeno.  
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As osas ou monosacáridos 

� Actividade 2 da páxina 29 do libro de texto. Que característica presentan os carbonos 
asimétricos? Teñen todas as triosas un carbono asimétrico? Razoe a resposta.  

Un carbono é asimétrico cando vai unido a catro radicais diferentes. A existencia de car-
bonos asimétricos orixina compostos estereoisómeros, que se diferencian na disposición 
espacial dos seus átomos.  

Todas as triosas teñen un carbono asimétrico excepto a dihidroxiacetona porque teñen do-
us radicais iguais  

� Actividade 4 da páxina  29 do libro de texto. En que se diferencia un composto enatió-
mero dun epímero? 

 Os compostos estereoisómeros son enantiómeros cando varían a posición de todos os 
-OH. Os compostos estereoisómeros son epímeros cando varían a posición dun só -OH.  

� Actividade 2 da páxina 30 do libro de texto. Como se forma o hemiacetal intramolecu-
lar? 

O enlace hemiacetal fórmase cando reacciona un grupo aldehido cun grupo alcohol dun 
monosacárido de cinco ou máis átomos de carbono en disolución. Este enlace permite que 
a estrutura do monosacárido en disolución sexa cíclica en lugar de lineal. Ver esquema na 
páxina 30 do libro de texto.  

� Actividade 3  da páxina  30 do libro de texto. Como se forma un hemicetal? 

O enlace hemicetal fórmase cando reacciona un grupo cetona cun grupo alcohol dun mo-
nosacárido de cinco ou máis átomos de carbono en disolución. Este enlace permite que a 
estrutura do monosacárido en disolución sexa cíclica en lugar de lineal. Ver esquema na 
páxina 30 do libro de texto  

� Actividade 3 da páxina  33 do libro de texto. Cal é a importancia desde o punto de vista 
biolóxico dos derivados dos monosacáridos? 

Algúns dos derivados dos monosacáridos son compoñentes dos ácidos nucleicos, como a 
desoxirribosa; outros facilitan a expulsión de substancias pouco solubles en auga, como o 
ácido glucurónico; e os aminoazúcares forman parte das paredes bacterianas 

Os ósidos 

� Actividade 1 da páxina  35 do libro de texto. Que tipos de enlaces se establecen entre 
os disacáridos? 

Entre os disacáridos establécense enlaces O-glicosídicos. Este enlace prodúcese pola 
unión entre dous grupos hidroxilos de dúas osas e despréndese unha molécula de auga.  

Este enlace pode ser monocarbonílico e dicarbonílico. É monocarbonílico cando se produ-
ce entre un carbono anomérico da primeira osa e un non anomérico da segunda. É dicar-
bonílico cando se produce entre dous carbonos anoméricos. Á súa vez, cada un destes en-
laces pode ser alfa ou beta dependendo da posición do grupo -OH do carbono anomérico 
da primeira osa.  

� Actividade 1 da páxina  37 do libro de texto. Que función ten o amidón? 

. O amidón é o principal elemento de reserva nos vexetais e, por iso, unha das máis impor-
tantes fontes primarias de azucres na dieta do home. Sintetízase nas plantas, a partir dos 
azucres formados durante a fotosíntese. Ao non ser soluble en auga non está disolvido no 
citoplasma e non contribúe ao aumento da presión osmótica 

� Actividade 10 da páxina 42 do libro de texto. Os heterósidos son? 



Páxina 50 de 93 

 

b) Glícidos que están formados por unha parte glicídica máis aglicón (parte non glicídica).  

Os ácidos graxos 

� Actividade 1 da páxina 45 do libro de texto. Como é a solubilidade dos lípidos? 

Os lípidos son pouco ou nada solubles en auga e en disolventes polares, pola contra, son 
solubles en disolventes orgánicos apolares, como o éter, o cloroformo, o benceno, etc.  

�  Actividade 2 da páxina  45 do libro de texto. Que elemento terá a temperatura de fu-
sión máis alta, o ácido oleico ou o ácido esteárico. Razóeo. Os lípidos de reserva ener-
xética e protectora 

A temperatura de fusión será máis alta no ácido esteárico (69, 6 ºC) que no ácido oleico 
(13, 4 ºC), porque, aínda que teñen o mesmo número de carbonos (18), o ácido oleico ten 
un dobre enlace entre o carbono 9 e 10, mentres que o ácido esteárico non ten ningún.  

Os dobres enlaces diminúen a temperatura de fusión, porque producen inclinacións na ca-
dea hidrocarbonada que dificultan a formación de enlaces por forzas de Van der Waals en-
tre elas, polo que se necesita menos enerxía para rompelos e pasar ao estado líquido.  

� Actividade 2 da páxina  47 do libro de texto. A trioleína é un triglicérido derivado do 
ácido oleico, e a triesterina, do ácido esteárico. a) ¿Que diferenza hai, en canto ao seu 
estado físico, entre estes triglicéridos? b) Son graxas simples ou mixtas? 

a) A trioleína é unha graxa que á temperatura ambiente é líquida, xa que logo, é un aceite. 
Isto é debido a que está formada por tres moléculas de ácido oleico que é un ácido graxo 
monoinsaturado.  

A triestearina, pola contra, é unha graxa que a temperatura ambiente é sólida, denominán-
dose, por conseguinte, sebo ou manteiga. Isto débese a que está formada por tres molécu-
las de acido esteárico que é un ácido graxo saturado.  

b) Nos dous casos trátase de graxas simples, porque as tres moléculas de ácidos graxos 
que as forman son iguais. 

Os lípidos estruturais das membranas 

� Actividade 4 da páxina  49 do libro de texto. Estableza as diferenzas entre os fosfogli-
céridos e os esfingolípidos. 

As principais diferenzas entre os fosfoglicéridos e os esfingolípidos son:  

 -Os fosfoglicéridos conteñen glicerol mentres que os esfingolípidos conteñen esfingosina.  
 -Os fosfoglicéridos teñen dous ácidos graxos (un saturado e outro insaturado), que se es-
terifican con sod grupos alcohólicos da glicerina. Os esfingolípidos conteñen un só ácido 
graxo que se une mediante un enlace amida coa esfingosina.  

 -Os fosfoglicéridos son os que máis abundan nas membranas, os esfingolípidos abundan 
especialmente nas células nerviosas.  

� Actividade 3 da páxina  51 do libro de texto. Por que o colesterol é necesario para as 
células? 

O colesterol é necesario para as células xa que forma parte das membranas celulares dos 
animais modulando a súa fluidez, falta nas células procariotas. 

Os lípidos e outras funcións 

� Actividade 1 e da páxina  53 do libro de texto. Existe algunha relación entre a vitamina 
A e os carotenos? Que tipo de compostos son? 
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Si existe relación entre os carotenos e a vitamina A. Os carotenos actúan como  
precursores da vitamina A. A partir dunha molécula de caroteno, por rotura dun  
enlace central, obtéñense dúas moléculas de vitamina A.  

Os dous compostos son lípidos terpenos, os carotenos son tetraterpenos (formados  
por 8 moléculas de isopreno) e a vitamina A é un diterpeno (formada por 4 isoprenos).  

13.3 Unidade 3 

Os aminoácidos 

� Actividade 1 da páxina 59 do libro de texto. Que grupos funcionais teñen todos os ami-
noácidos? 

Todos os aminoácidos teñen un grupo amino (–NH2), e un grupo carboxilo (–COOH).  

� Actividade 3 da páxina  59 do libro de texto. Pode a glicina influír nas interaccións hi-
drofóbicas? Razoe a resposta.  

. A glicina, debido a que é o aminoácido máis sinxelo (a súa cadea lateral é un hidróxeno), 
é a que pode formar enlaces por ponte de hidróxenos menos fortes. Dentro do seu grupo 
será a que menos solubilidade terá e é a que pon menos impedimento nas interaccións hi-
drofóbicas. 

� Actividade 1 da páxina 61 do libro de texto. Terá actividade óptica a glicina? Razóeo.  

 A glicina non ten actividade óptica xa que non contén ningún carbono asimétrico. 

� Actividade 2 da páxina  61 do libro de texto. Temos unha disolución de alanina e treo-
nina, que teñen como pI respectivamente, 6, 02 e 6, 6. Se se someten a electroforese, 
cal se dirixirá ao ánodo e cal ao cátodo se o ph é de 6, 3? 

Ao ánodo ou polo positivo dirixirase o aminoácido que teña carga neta negativa,  
e ao cátodo ou polo negativo, o que teña carga neta positiva. A alanina ten un pI menor 
que o pH da disolución, xa que logo, o grupo NH3 perde protóns e a súa carga neta, nesas 
condicións é negativa, é dicir dirixirase ao ánodo.  

Pola contra, a treonina teñen un pI maior que o pH da disolución, xa que logo o grupo –
COO- acepta protóns do medio, e a súa carga neta, nesas condicións é positiva, é dicir, di-
rixirase ao cátodo. 

A formación e a estrutura das proteínas 

� Actividade 2 da páxina  63 do libro de texto. Indique se a frase seguinte é verdadeira ou 
falsa: Todos os péptidos son proteínas. Xustifique a súa resposta.  

Non é verdadeira, xa que para que os péptidos sexan proteínas teñen que estar  
constituídos por máis de 100 aminoácidos e ter unha masa molecular superior a 5 000 u. 
m. a., e hai moitos que non cumpren estas condicións.  

� Actividade 3 da páxina  65 do libro de texto. Teñen estrutura cuaternaria todas as prote-
ínas? Xustifique a súa resposta.  

Non. Só presentan esta estrutura as proteínas que están formadas por varias cadeas  
polipeptídicas ou protómeros 
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As propiedades e as funcións das proteínas 

� Actividade 1 da páxina 66 do libro de texto. De que dependen as propiedades das prote-
ínas? 

As propiedades das proteínas dependen, principalmente, da natureza dos aminoácidos que 
as forman.  

� Actividade 2 da páxina  66 do libro de texto. Defina proteínas homólogas.  

As proteínas homólogas son proteínas que realizan a mesma función en especies diferen-
tes.  

A clasificación das proteínas 

� Actividade 2 da páxina 69 do libro de texto. Cal é o grupo prostético das nucleoproteí-
nas? Onde se localizan estas proteínas nas células eucariotas? 

O grupo prostético das nucleoproteínas é un ácido nucleico. Estes compostos forman as 
fibras de cromatina, xa que logo se encontran no núcleo das células ecuariotas.  

� Actividade 3 da páxina  69 do libro de texto. Sinale a principal diferenza entre as holo-
proteínas e as heteroproteínas.  

As holoproteínas están constituídas só por aminoácidos, mentres que as heteroproteínas, 
ademais de aminoácidos, teñen outros compostos de natureza non proteica 

As características xerais dos enzimas 

� Actividade 1 da páxina 71 do libro de texto. Defina os termos seguintes: holoenzima, 
apoenzima, coenzima e cofactor.  

Un holoenzima é unha proteína conxugada, é dicir, ten unha parte proteica chamada  
apoenzima, e unha non proteica, chamada cofactor 

Holoenzima = Apoenzima + Cofactor 

O cofactor poden ser:  

- Cofactor (sentido estrito): neste caso o cofactor é un ión metálico (Fe, Mn, Mg, Zn...), ou 
unha molécula moi sinxela.  

- Coenzima: emprégase cando o cofactor é unha molécula orgánica. Moitas vitaminas son 
precursores de coenzimas.  

Cando o coenzima está unido á apoenzima por enlaces covalentes denomínase grupo pros-
tético.  

� Actividade 2 da páxina  71 do libro de texto. Por que aos enzimas se lles chama bioca-
talizadores? 

Porque aumentan a velocidade das reaccións que teñen lugar nos seres vivos.  

O mecanismo de acción dos enzimas 

� Actividade 1  da páxina 73 do libro de texto. Que é a enerxía de activación? 

. A enerxía de activación é a enerxía mínima necesaria para que se produza unha reacción. 

� Actividade 2 da páxina  73 do libro de texto. Como actúan os enzimas para diminuír a 
enerxía de activación? 
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Os enzimas forman unha asociación pasaxeira co substrato, o complexo activado, un com-
posto menos enerxético que o que se formaría sen o enzima. 

� Actividade 3 da páxina  73 do libro de texto. Que característica do centro activo deter-
mina a especificidade da acción enzimática? 

As características do centro activo e a necesaria complementariedade do substrato  
determinan a elevada especificidade da acción enzimática, que se establece a dous niveis:  
-De acción. Un enzima só realiza unha transformación de todas as que pode  
sufrir un substrato; outro enzima, cunha especificidade diferente, provoca outra reacción 
no mesmo substrato.  

-De substrato. Cada enzima actúa sobre un substrato ou sobre un número reducido de 
substratos. A especificidade de substrato pode ser:  

-Absoluta. O enzima actúa sobre un único substrato. Por exemplo, a ureasa unicamente é 
capaz de actuar sobre a urea á que desdobra en CO2 e NH3.  

-De grupo. O enzima transforma substratos que presentan un determinado tipo de enlace. 
As descarboxilasas dos aminoácidos eliminan CO2 de varios tipos de aminoácidos, aínda 
que a velocidades diferentes.  

-Estereoquímica. Cando actúa sobre un dos isómeros ópticos, pero non sobre o outro. A 
aspartasa actúa sobre o L-aspartato, pero non sobre a súa forma D.  

A cinética enzimática 

� Actividade 1 da páxina  75 do libro de texto. Tres enzimas presentan os seguintes valo-
res de Km: 25 mM, 0, 4mM e 0, 05mM. Cal presenta maior afinidade polo seu substra-
to? Xustifique a resposta.  

A KM é a constante de Michaelis e indica a afinidade que ten un enzima polo seu substra-
to. Se a KM é pequena, necesítase unha concentración baixa de substrato para alcanzar a 
metade da velocidade máxima; xa que logo, o enzima ten gran afinidade polo substrato 
(véxase a ecuación de Michaelis-Menten). Isto implica que, a menor KM, maior afinidade 
polo substrato. Por conseguinte, o enzima cuxa KM = 0, 05 será o que ten máis afinidade 
polo seu substrato 

� Actividade 3 da páxina  75 do libro de texto. Explique as diferenzas entre a inhibición 
irreversible e a reversible.  

Un inhibidor irreversible ten un efecto permanente, destrúe a actividade catalítica do en-
zima. Pola contra un inhibidor reversible actúa só temporalmente, non destrúe a actividade 
catalítica do enzima 

A regulación da actividade enzimática 

� Actividade 1 da páxina  77 do libro de texto. De que mecanismos dispoñen as células 
para producir unicamente as substancias que necesitan? 

 
As células dispoñen de sistemas enzimáticos, que permiten que se leve a cabo o proceso 
para orixinar as substancias que necesitan. En cada sistema enzimático hai un enzima re-
gulador que establece a velocidade da secuencia das rutas metabólicas. Desta forma, a cé-
lula regula a síntese dos produtos que necesita nas cantidades e velocidades requiridas. A 
regulación enzimática pódese facer de dúas formas:  

- Sobre a síntese do enzima. O enzima prodúcese soamente na cantidade  
e no momento en que se necesita, e degrádase rapidamente, logo de realizar a súa acción.  
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- Sobre a súa actividade. O enzima presenta dúas conformacións, activa e inactiva, cuxa 
transformación se produce pola unión dun ligando. Así se regula a actividade dos enzi-
mas alostéricos ou modificados covalentemente. 

�  Actividade 2 da páxina  77 do libro de texto. Explique que son os enzimas alostéricos.  

Os enzimas alostéricos son enzimas regulados pola unión non covalente dunha molécula, 
chamada modulador ou efector alostérico, que se une nun sitio distinto do centro activo, 
denominado sitio alostérico. O sitio alostérico é específico para cada modulador. Estes en-
zimas teñen dous conformacións: unha activa e outra inactiva. 

As vitaminas 

� Actividade 1 da páxina 78 do libro de texto. Que significa que as vitaminas son esen-
ciais? Explique as súas funcións nos seres vivos.  

As vitaminas son esenciais porque non poden sintetizarse pola maioría dos animais, polo 
que deben inxerirse na dieta.  

Algunhas vitaminas desempeñan funcións catalíticas; e outras, funcións metabólicas espe-
cíficas nas rutas de transformación dos macronutrientes (lípidos, hidratos de carbono e 
proteínas).  

� Actividade 2 da páxina 78 do libro de texto. Por que se producen as enfermidades ca-
renciais? Indique tres exemplos.  

As enfermidades carenciais prodúcense pola falta dalgunha vitamina. Algunhas delas son 
o escorbuto, por falta de ácido ascórbico (vitamina C); a pelagra, por falta de niacina e o 
beri-beri, por falta de tiamina.  

�   Actividade 3 da páxina  78 do libro de texto. Por que a hipervitaminose se produce 
principalmente polas vitaminas liposolubles? 

As vitaminas liposolubles son insolubles en auga e, xa que logo, son difíciles de eliminar. 

13.4 Unidade 4 

Os nucleótidos 

� Actividade 1 da páxina 87 do libro de texto. Cite as bases púricas e pirimidínicas.  

Bases púricas: adenina y guanina.  

Bases pirimidínicas: citosina, uracilo y timina.  

� Actividade 3 da páxina 87 do libro de texto. Que diferenzas hai entre un nucleósido e 
un nucleótido? 

Os nucleósidos son compostos formados pola unión dunha pentosa que pode ser a B-D-
ribofuranosa ou a B-D-desoxirribofuranosa, e unha base nitroxenada que pode ser púrica 
ou pirimidínica mediante un enlace N-glicosídico. Os nucleótidos son os monómeros que 
forman os ácidos nucleicos, cada un deles está formado por tres tipos de moléculas: unha 
pentosa, unha base nitroxenada e unha molécula de ácido fosfórico. É dicir, un nucleótido 
fórmase pola esterificación da pentosa dun nucleósido con ácido fosfórico 

Os ácidos nucleicos 

� Actividade 2 da páxina 89 do libro de texto. En que datos se basearon Watson e Crick 
para propoñer o seu modelo da dobre hélice? 
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Watson e Crick utilizaron os datos obtidos por outros investigadores, como que  
o ADN é unha molécula longa e ríxida, que existe unha equivalencia de bases (número  
de bases púricas é igual ao de pirimidínicas) e que na molécula hai estruturas  
que se repiten cada 0, 34 e 3, 4 nm.  

�  Actividade 2 da páxina 91 do libro de texto. Explique os diferentes graos de empaque-
tamento que sofre a cromatina ata constituír os cromosomas.  

-ADN. É un polímero formado por dúas cadeas de desoxirribonucleótidos-fosfato  
enroladas, antiparalelas e complementarias que forman unha dobre hélice. É a molécula 
portadora da información xenética, xa que almacena e transmite a información xenética de 
xeración en xeración. En células eucarióticas atópase no núcleo, e en células procarióticas 
no citoplasma.  

- Nucleosoma. É unha estrutura formada pola asociación de proteínas histonas e a molécu-
la de ADN nas células eucarióticas dentro do núcleo interfásico; esta asociación dá lugar a 
estruturas de 10 nm de diámetro.  

- Cromatina. A cromatina é o conxunto do ADN e as proteínas asociadas que se atopan no 
núcleo interfásico e que se tingue con colorantes básicos; na cromatina hai multitude de 
nucleosomas. A cromatina condénsase durante a división celular, xa sexa mitótica ou me-
iótica, formando unhas estruturas xeralmente alongadas que son os cromosomas. Xa que-
logo, a cromatina e os cromosomas son dous estados diferentes da mesma substancia, a 
cromatina durante a interfase celular, e os cromosomas nos períodos de división celular.  
- Cromátida. A cromátida é cada un dos filamentos en que o centrómero divide lonxitudi-
nalmente o cromosoma metafásico antes da anafase, xa sexa mitótica ou meiótica. As dúas 
cromátidas dun cromosoma son idénticas, están constituídas por unha única molécula de 
ADN e chámanse cromátidas irmás.  

- Cromosoma. Son as estruturas citolóxicas do material xenético, e a súa información dis-
tribúese en unidades chamadas xenes. O número e a forma dos cromosomas é constante 
para todas as células somáticas e é, xa que logo, unha característi-ca da especie.  

� Actividade 1 da páxina 93 do libro de texto. En relación coas propiedades do ARNt, si-
nale cales son incorrectas:  

a) Ten tres bases nitroxenadas que son complementarias doutras tres do ARNm. 

b) É específico de cada aminoácido.  

c) O seu peso molecular é moi elevado.  

d) Atópase disolvido no citoplasma.  

e) A súa estrutura especial é complexa.  

. A resposta incorrecta é a c), xa que o ARNt está formado por moléculas relativamente  
pequenas que conteñen entre 75 e 90 nucleótidos 

� Actividade 1 da páxina 95 do libro de texto. Que función realizan o ATP, o NAD e o 
AMPc.  

 O ATP actúa como coenzima en diversas reaccións metabólicas implicadas na  
transferencia de grupos fosfato e/ou enerxía. O ATP é o intermediario enerxético celular 
por excelencia, actúa transferindo enerxía desde os procesos nos que se libera a aqueles 
outros nos que se necesita.  

-O NAD actúa como coenzima transferindo electróns e hidroxenións nas reaccións de óxi-
do-redución e intervén en moitos procesos catabólicos como a respiración celular.  

- O AMPc actúa como mediador en moitos procesos hormonais e controla a velocidade de 
moitas reaccións intracelulares.  
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� Actividade 2 da páxina 95 do libro de texto. Que funcións desempeñan os nucleótidos 
que se atopan libres na célula? Escriba algún exemplo.  

Os nucleótidos que se atopan libres na célula realizan diversas funcións,  
como proporcionar enerxía á célula (caso do ATP), actuar como cofactores na actividade 
enzimática (Coenzima A) e ser mediadores no proceso de comunicación celular (AMPc).  

A teoría celular 

� Actividade 1 da páxina 103 do libro de texto. Sinale as achegas ao coñecemento da cé-
lula de Hooke, Brown, Scheleiden e Schwann.  

Hooke acuñó o termo célula, para designar cada unha das pequenas celas rodeadas dunha 
parede ríxida, que observou nunhas laminiñas de cortiza cun microscopio de fabricación 
propia.  

Brown descubriu o núcleo celular. Schleiden dixo que a célula vexetal é a unidade ele-
mental da planta. Schwann formulou que todos os animais están constituídos por células.  

� Actividade 2 da páxina 103 do libro de texto. Cando se pode dicir que nace a bioloxía 
molecular? 

A bioloxía celular nace cando Virchow completou a teoría celular en 1858.  

� Actividade 1 da páxina 105 do libro de texto. Cite cinco métodos bioquímicos que se 
utilicen para o estudo da célula, e indique para que serve cada un.  

1. Cromatografía: utilízase para separar unhas proteínas doutras.  

2. Electroforese: serve para separar mesturas de proteínas en disolución.  

3. Autorradiografía ou radioautografía ou marcaxe por isótopos: permite detectar unha 
molécula marcada, trazar os seus movementos e o seu metabolismo e saber a que orgánu-
los celulares incorporouse.  

4. Cristalografía de raios X ou difracción de raios X: serve para determinar a disposición  
dos átomos nunha proteína.  

5. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear: serve para determinar, coñecendo a 
secuencia de aminoácidos, a estrutura tridimensional de proteínas pequenas (deseñadas 
por ordenador) 

� Actividade 2 da páxina 105 do libro de texto. Como se utiliza o microscopio de fluo-
rescencia? 

. Para poder utilizar o microscopio de fluorescencia, as moléculas específicas da célula 
que se queren ver teñen que marcarse cun colorante fluorescente (fluorocromo). Desta 
forma, obsérvanse as moléculas marcadas, brillantes sobre fondo escuro 

� Actividade 2 da páxina 107 do libro de texto. Explique os pasos que hai que seguir para 
dispoñer de células vivas a partir dun tecido.  

Primeiro se dispersa a mostra para obter unha suspensión de células individuais.  
A continuación, estas células colócanse nunha placa cun medio nutritivo; as células  
crecen ata que cobren a superficie da placa. Para rematar, estas células pódense  
recoller e colocarse noutras placas sobre os que se realizan os estudos.  

� Actividade 1 da páxina 108 do libro de texto. Cite as principais diferenzas entre a célu-
la procariota e a eucariota.  

As células procariotas:  
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Son células pequenas propias dos moneras. Non teñen núcleo definido porque carecen de 
envoltura nuclear. O seu material xenético é un ADN circular e non realizan a mitose. Ca-
recen de citoesqueleto (raramente presentan algún microtúbulo) e da maioría dos orgánu-
los celulares. Teñen ribosomas pequenos. Teñen parede celular, que adoita estar envolvida 
por unha cápsula. Os enzimas respiratorios atópanse na membrana plasmática. As proca-
riotas fotosintéticas teñen pregos de membrana onde se atopan os enzimas da fotosíntese. 
Presentan flaxelos submicroscópicos.  

As células eucariotas:  

Son propias dos protoctistas, os fungos, as plantas e os animais. Aínda que todas respon-
den a unha estrutura básica, hai lixeiras diferenzas entre as células eucariotas dos distintos 
reinos. Presentan un núcleo verdadeiro rodeado por unha membrana nuclear, de forma que 
o material xenético está separado do citoplasma. O seu material xenético está composto 
por múltiples moléculas de ADN lineal. Realizan a mitose. Teñen un citoesqueleto e unha 
gran variedade de orgánulos (mitocondrias, retículo endoplasmático, aparello de Golgi, li-
sosomas, peroxisomas e vacuolas). Teñen ribosomas grandes. As dos vexetais, as dalgúns  
protoctistas (as da maioría das algas) e as dos fungos presentan parede celular, aínda que 
esta sempre é quimicamente máis sinxela que a das células procariotas. Os enzimas respi-
ratorios atópanse nas mitocondrias. As eucariotas fotosintéticas teñen cloroplastos. Presen-
tan cilios e flaxelos microscópicos.  

� Actividade 2 da páxina 108 do libro de texto. Enumere as diferenzas que hai entre as 
células animais e as vexetais.  

. As células animais carecen de parede celular e de plastos, teñen centríolos e os seus va-
cúolos son pequenos, escasos, e ata en ocasións poden non existir. Pola contra, as células 
vexetais teñen parede celular, plastos e, nas células novas, os seus vacúolos son moi nu-
merosos e pequenos; nas células maduras, adoita haber un grande. As células vexetais ca-
recen de centríolos. 

� Actividade 3 da páxina 108 do libro de texto. Que son os lisosomas? 

Os lisosomas son vesículas que conteñen enzimas que dixiren o alimento das células. 

� Actividade 1 da páxina 111 do libro de texto. Como se cre que eran as primeiras célu-
las? 

As primeiras células eran anaerobias, heterótrofas e con dixestión extracelular 

� Actividade 3 da páxina 111 do libro de texto. No curso da evolución. Como conseguiu 
a primitiva célula eucariota producir as moléculas orgánicas necesarias para a súa vida? 

Crese que a célula eucariota primitiva, que era aerobia e dispoñía de peroxisomas e mito-
condrias, capturou células procariotas fotosintéticas (cianobacterias), que vivirían dentro 
da súa célula hóspede realizando a fotosíntese e proponcinándolle as moléculas orgánicas 
necesarias paras a súa vida. A súa evolución deu lugar aos cloroplastos.  

Envolturas celulares 

� Actividade 1 da páxina 117 do libro de texto. Resuma o modelo do mosaico fluído.  

O modelo do mosaico fluído consiste nunha estrutura formada por: unha dobre capa de 
fosfolípidos coas cabezas hidrofílicas cara ao exterior, unha serie de proteínas de membra-
na que poden estar atravesándoa (proteínas transmembrana) ou na súa superficie (proteí-
nas periféricas) e hidratos de carbono unidos aos lípidos ou ás proteínas mediante enlaces 
covalentes.  

Presenta as seguintes características:  
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- É asimétrica, xa que a súa estrutura non é igual nas súas caras interna e externa.  
- Compórtase como un fluído, é dicir, as súas moléculas, tanto lípidos como proteínas se 
moven libremente, en direccións laterais (difusión lateral), rotando sobre o seu eixe maior 
(rotación) ou paso de fosfolípidos dunha monocapa a outra (flip-flop).  
Así pode cumprir a multitude de funcións que desempeña.  

� Actividade 2 da páxina 117 do libro de texto. Segundo a forma na que se dispoñen na 
membrana, como podemos clasificar as proteínas que a integran? 

As proteínas de membrana poden estar situadas atravesándoa (proteínas transmembra-
na)ou na súa superficie (proteínas periféricas), unidas fortemente aos lípidos que a forman 
mediante un ou máis enlaces covalentes ou unidas a outras proteínas de membrana, a un 
lado ou ao outro da bicapa, a través de enlaces non covalentes. Tanto as proteínas trans-
membrana como as periféricas que están unidas de forma covalente. Os lípidos denomí-
nanse proteínas integrais de membrana ou intrínsecas. Para separalas desta necesítanse 
procedementos drásticos (o normal é usar deterxentes que rompen a bicara).  

En cambio, as proteínas periféricas que se unen a outras proteínas da membrana mediante 
enlaces non covalentes denomínanse proteínas extrínsecas e poden illarse con facilidade 
por procedementos suaves que non rompen a bicapa, pero que si actúan sobre estes enla-
ces.  

� Actividade 1 da páxina 119 do libro de texto. Cite as funcións da membrana plasmática 
que coñeza. Que tipo de moléculas fan posible cada unha das funcións da membrana 
plasmática? 

. Cada unha das estruturas e moléculas que compoñen a membrana realizan as funcións 
seguintes:  

a) A bicapa lipídica actúa de barreira altamente selectiva polo súa gran impermeabilidade 
a substancias hidrosolubles, ións e á maioría das moléculas biolóxicas.  
b) As proteínas da membrana permiten o transporte de moléculas e ións, fan de receptores 
dos sinais químicos do medio (as células onde están denomínanse células diana). A molé-
cula que leva ao receptor o sinal química chámase molécula-mensaxe, ligando o primeiro 
mensaxeiro e catalizan reaccións asociadas a membrana (enzimas).  

c) O glicocálix protexe e lubrica a superficie celular (absorbe auga, o que crea na mem-
brana unha superficie viscosa), recoñece e adhírese a outras células, recoñece e fixa subs-
tancias ou partículas e é o ancoraxe de enzimas. 

� Actividade 1 da páxina 121 do libro de texto. Describa o mecanismo de difusión facili-
tada.  

A difusión facilitada lévase a cabo por proteínas transmembrana, que se encargan de 
transportar as moléculas grandes ou os ións que non poden atravesar a membrana por di-
fusión simple. Estas proteínas poden ser:  

- Proteínas transportadoras (carriers). Transportan glícidos, aminoácidos e nucleósidos;  
únense, nun lado da membrana, á molécula que deben transportar, e experimentan un 
cambio conformacional que libera a molécula alén. Este transporte é moi selectivo, xa que 
os centros de unión de cada transportador son específicos para unha molécula concreta.  
- Proteínas canle. Forman unha canle a través da membrana. As mellor estudadas son as 
chamadas canles iónicas, que adoitan estar pechadas e ábrense para que poidan pasar mo-
léculas cuxo tamaño e carga sexan apropiados. É un mecanismo moito máis rápido que o 
anterior, pero menos selectivo.  

� Actividade 3 da páxina 121 do libro de texto. Que é o transporte activo? Cite un exem-
plo.  
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 O transporte activo é o transporte de ións e moléculas en contra do seu gradiente  
de concentración. Require unha achega de enerxía que é proporcionado por unha reacción 
axustada. Un exemplo é a bomba Na+/K+.  

�  Actividade 2 da páxina 123 do libro de texto. En que consiste a transcitose? Cite un 
exemplo deste proceso.  

A transcitose constitúe un sistema de transporte a través do citoplasma, segundo o cal ve-
sículas formadas por pinocitose non se quedan no interior da célula, senón que se dirixen 
ao extremo oposto desta e liberan nel o seu contido ao exterior, por exocitose. É un meca-
nismo típico das células endoteliais, como as das paredes dos capilares sanguíneos, nos 
que determinadas substancias teñen que atravesar a devandita parede desde a luz do vaso 
ao exterior deste, ou viceversa.  

� Actividade 2 da páxina 125 do libro de texto. Que diferenzas hai entre un desmosoma e 
un hemidesmosoma? 

Os desmosomas son unións puntuais entre as membranas plasmáticas de células contiguas. 
A unión prodúcese mediante proteínas transmembrana que se ancoran na cara interna das 
membranas, nunha placa (placa desmosómica) que ten forma de disco. A esta placa tamén 
se unen os filamentos intermedios do citoesqueleto. Os hemidesmosomas son un tipo de 
unión que se dá entre a zona basal de células epiteliais e a matriz extracelular sobre a que 
se asentan. A súa estrutura aseméllase a medio desmosoma, no que os filamentos interme-
dios únense placa con proteínas transmembrana que á súa vez enlazan co tecido conectivo 
subxacente.  

� Actividade 3 da páxina 125 do libro de texto. Tanto as unións tipo GAP como os plas-
modesmos constitúen canles de comunicación celular. Que diferenzas hai entre eles? 

As unións tipo GAP están presentes na maioría das células dos tecidos animais, mentres 
que os plasmodesmos son canles de comunicación dos tecidos vexetais. As funcións que 
realizan estas unións son equivalentes, pero a súa estrutura é diferente.  

As unións tipo GAP son estruturas formadas por proteínas transmembrana denominadas 
conexinas, que se reúnen en grupos de seis e orixinan formacións de contorno hexagonal 
(conexones) que deixan unha canle acuosa no centro e que aliñadas cos da célula adxacen-
te forman canles abertas entre os citoplasmas. As células quedan separadas por un espazo 
que corresponde ás porcións das conexinas que sobresaen das dúas membranas plasmáti-
cas.  
Nos plasmodesmos a membrana plasmática dunha célula é continua coa da súa veciña, e 
as súas paredes celulares, unidas por unha substancia adhesiva, quedan interrompidas nes-
tes puntos, por onde as células comparten ións e moléculas pequenas.  

� Actividade 1 da páxina 127 do libro de texto. Por que nas células vexetais non é nece-
saria a bomba Sodio/Potasio para o mantemento do equilibrio osmótico? 

 Nas células vexetais non hai bomba de Na /K, pero non é necesaria grazas á parede celu-
lar, que impide que a célula se inche e estale como resultado da presión osmótica, xa que 
nos vexetais non se mantén un equilibrio osmótico entre o interior e o exterior celular, po-
lo que o fluxo de auga cara ao interior é continuo, inchando a membrana plasmática contra 
a parede celular (como nun pneumático a cámara contra a cuberta), ata que a presión in-
terna (presión de turxescenncia) iguala a presión osmótica e impide que continúe entrando  
auga.  

� Actividade 3 da páxina 127 do libro de texto. Que función ten a lámina media? 

A función principal da lámina media é unir e cementar as células adxacentes. 
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13.5 Unidade 5 

O hialoplasma e o citoesqueleto 

� Actividade 1 da páxina 133 do libro de texto. Que é o hialoplasma? Que función de-
sempeña no metabolismo celular? 

O hialoplasma é unha solución composta nun 70-85% por auga e nun 15- 30% por outros 
compoñentes disolvidos ou en suspensión: glícidos, lípidos, aminoácidos, proteínas, nu-
cleósidos, nucleótidos, ácidos nucleicos, sales minerais e ións. Moitas das reaccións meta-
bólicas teñen lugar no seu seo.  

� Actividade 3 da páxina 133 do libro de texto. Que é o citoesqueleto? 

. O citoesqueleto está formado por unha rede de filamentos proteicos longos e delgados-
que se estende polo citoplasma 

� Actividade 1  da páxina 135 do libro de texto. Relacione os termos cilios, flaxelos e 
centríolos. En que función están implicados? 

Os cilios, os flaxelos e os centriolos son estruturas formadas por microtúbulos. Os centrio-
los interveñen no crecemento dos cilios e dos flaxelos e como integrantes do centrosoma 
participan na formación do fuso mitótico. Os cilios e os flaxelos son prolongacións móbi-
les da membrana e diferéncianse en que os cilios son curtos e numerosos, mentres que os 
flaxelos son longos e escasos. Son responsables da locomoción da células.  

Os ribosomas e as inclusións citoplasmáticas.  

� Actividade 1 da páxina 147 do libro de texto. Con respecto aos ribosomas:  

a) Explique a súa estrutura. 

b) Explique a súa composición química. 

c) Explique a súa función. 

d) Sinale cal é a súa situación nas células procariotas e eucariotas.  

a) Os ribosomas son partículas esféricas de pequeno tamaño só observables ao microsco-
pio electrónico formados por complexos de ARN ribosómico e proteínas. Presentan dous 
subunidades, unha grande e unha pequena, que permanecen separadas no hialoplasma e 
unicamente se unen cando se dispón a «ler» o ARNm. En ocasións, atópanse formando 
polisomas, un conxunto de ribosomas (de 5 a 40) aliñados e unidos a unha molécula de 
ARNm, a cal están traducindo.  

b) Os ribosomas están constituídos por ARN e proteínas. En células procarióticas por un 
63% de ARNr (tres moléculas de ARN) e un 27% de proteínas. En células eucarióticas, un 
50% de ARNr (catro moléculas) e un 50% de proteínas.  

c) A función dos ribosomas é participar na tradución ou síntese de proteínas. Esta consiste 
en «ler» a información dunha molécula de ARNm (transcrita a partir dun xene do ADN) e 
traducila nunha secuencia polipeptídica dunha proteína.  

A síntese de proteínas prodúcese en tres etapas:  

- Iniciación. Prodúcese a unión do ARN mensaxeiro e o N-formil-metionina-  
ARN-t ao ribosoma. Así, tense o ribosoma funcional.  

- Elongación. O enzima peptidil-transferasa vai catalizando a formación do enlace peptídi-
co entre os distintos aminoácidos que entran en forma de aminoacil ARNt, formándose a 
proteína.  
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- Terminación. A síntese da proteína termina cando chega a un codón de fin presente no 
ARNm, producíndose a liberación da proteína sintetizada e a disociación do ribosoma.  

d) Nas células procariotas os ribosomas localízanse no citoplasma. Nas células eucariotas 
podemos localizalos:  

- No hialoplasma, libres ou agrupados en liña (polirribosomas).  

- Asociados ás membranas do retículo endoplasmático rugoso.  

- Arrimados á membrana externa da envoltura nuclear.  

- Na matriz mitocondrial e no estroma dos cloroplastos. 

� Actividade 3 da páxina 137 do libro de texto. Que son as inclusións citoplasmáticas? 

As inclusións citoplasmáticas son depósitos sen membrana nos que acumulan substancias 
de reserva ou de refugallo,  produto da actividade metabólica da célula.  

O sistema de endomembranas 

� Actividade 2 da páxina 138 do libro de texto. Cite dúas funcións de cada tipo de RE.  

O REL fabrica a maioría dos lípidos celulares, almacénaos e transpórtaos e produce a con-
tracción muscular.  

O RER participa na síntese e na distribución de proteínas de secreción asociadas á mem-
brana e intervén na glicosilación das proteínas.  

� Actividade 2 da páxina 141 do libro de texto. Como son a cara cis e cara  trans do apa-
rato de Golgi? 

A cara cis oriéntase cara ao núcleo, é convexa, ten moitas fenestracións e numerosas vesí-
culas ao seu redor cargadas de moléculas diversas (vesículas de transición).  
 
A cara trans disponse preto da membrana plasmática, as súas cisternas teñen membranas 
grosas das que se desprenden vesículas grandes que conteñen no seu interior diversas mo-
léculas (vesículas de secreción).  

� Actividade 2 da páxina 143 do libro de texto. Que son e cal é a función dos lisosomas? 

Son vesículas rodeadas de membrana que conteñen unhas 50 enzimas dixestivos (hidrolí-
ticos) diferentes que poden hidrolizar biomoléculas.  

Funcións dos lisosomas:  

Realizan a dixestión intracelular, tanto do material captado do exterior da célula por endo-
citose, como dos orgánulos inservibles. As vesículas endocíticas, desprendidas da mem-
brana, fúndense cos lisosomas primarios cargados de hidrolasas e transfórmanse en liso-
somas secundarios.  

Unha vez realizada a dixestión, o material degradado atravesará a membrana lisosomal e 
será aproveitado pola célula. Os fagolisosomas defenden contra agresións patóxenas e rea-
lizan a nutrición por dixestión intracelular. Os autofagoliso-somas destrúen os compoñetes 
da célula que xa non son necesarios e as zonas lesionadas desta, e aseguran a nutrición ce-
lular en condicións desfavorables (vivindo dos seus propios materiais).  

� Actividade 1 da páxina 145 do libro de texto. Cite dúas funcións dos perxisomas.  
                       Oxidar moléculas e intervir na síntese de lípidos.  

� Actividade 2 da páxina 145 do libro de texto. Indique dúas funcións propias dos vacúo-
los de células vexetais e outras dúas dos de células animais.  
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Nas células vexetais, as vacúolas almacenan substancias de reserva, produtos de refugallo, 
manteñen a turxescencia das células e permiten que a célula vexetal aumente de tamaño.  

Nas células animais, os vacúolos contráctiles ou pulsátiles extraen a auga do citoplasma e 
expúlsana ao exterior. Os vacúolos dixestivos dixiren substancias nutritivas, unha vez di-
xeridas pasan ao interior da célula e os produtos de refugallo son eliminados cara ao exte-
rior da célula. 

O núcleo celular  

� Actividade 2 da páxina 151 do libro de texto. Que partes se distinguen no núcleo inter-
fásico? 

No núcleo interfásico distínguense a membrana nuclear, o nucleoplasma, a cromatina e o 
nucléolo.  

� Actividade 1 da páxina 153 do libro de texto. Que é a cromatina? 

É o material xenético do núcleo interfásico. Preséntase en forma de grumos e fibriñas que 
están dispersos polo nucleoplasma. Cada fibriña está formada por unha molécula de ADN 
e moitas proteínas, xeralmente, histonas.  

� Actividade 1 da páxina 155 do libro de texto. Que son as bandas dos cromosomas? 

As bandas dos cromosomas son segmentos do cromosoma máis ou menos anchos, que 
aparecen como bandas claras e escuras, xa que se tinguen con distinta intensidade cando 
se lles somete a determinados colorantes. O patrón de bandas de cada cromosoma é carac-
terístico del e do seu homólogo, o que permite identificar, numerar e ordenar por parellas 
de cromosomas homólogos a dotación cromosómica dunha célula. As alteracións no pa-
trón de bandas dun cromosoma permiten detectar anomalías cromosómicas.  

� Actividade 2 da páxina 155 do libro de texto. Como se chama o conxunto de cromoso-
mas ordenadanos de cada especie? 

Cariotipo 

Os orgánulos membranosos enerxéticos 

� Actividade 1  da páxina 157 do libro de texto. Que tipos de enzimas contén a matriz 
mitocondrial? 

A matriz mitocondrial contén enzimas que realizan diversas funcións: uns interveñen na 
replicación, a transcrición e a tradución do ADN mitocondrial (cuxa síntese proteica se 
produce nos mitorribosomas), e outros interveñen no ciclo de Krebs e na oxidación do 
ácido pirúvico e dos ácidos graxos procedentes do citosol.  

� Actividade 2 da páxina 158 do libro de texto. Explique a función principal do cloro-
plasto.  

A función principal do cloroplasto é realizar a fotosíntese, proceso mediante o cal as célu-
las obteñen a enerxía da luz solar e utilízana para sintetizar glicosa (materia orgánica) a 
partir de CO2 e H2O.  

� Actividade 1 da páxina 161 do libro de texto. Que é un etioplasto? 

. Un etioplasto é un plasto que non se terminou de desenvolver por falta de luz e non ten 
clorofila 

� Actividade 2 da páxina 161 do libro de texto. Explique a orixe das mitocondrias e dos-
cloroplastos segundo a teoría da endosimbiose.  
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Segundo a teoría da endosimbiose, a orixe das mitocondrias e dos cloroplastos está, repec-
tivamente, nunhas bacterias aerobias e nunhas cianobacterias endocitadas e non dixeridas 
por unha célula urcariota coa que estableceron unha relación simbiótica.  

13.6 Unidade 6 

O metabolismo. Xeneralidades 

� Actividade 1 da páxina 167 do libro de texto. Defina metabolismo celular e explique a 
súa finalidade.  

O metabolismo é o conxunto de reaccións químicas, catalizadas por enzimas, que se pro-
ducen no interior das células. A súa finalidade son os intercambios de materia e de enerxía 
co contorno. A materia e a enerxía son transformadas no interior celular, co obxecto de 
crear e manter as estruturas celulares, e de proporcionar a enerxía necesaria para as súas 
actividades vitais.  

� Actividade 2 da páxina 167 do libro de texto. Que son as rutas metabólicas? 

Unha ruta metabólica é unha secuencia de reaccións químicas, cada unha delas catalizada  
por un enzima específico, onde o produto dunha reacción é o substrato da seguinte. As ru-
tas metabólicas relacionan entre si dous compostos ou metabolitos importantes, e están 
conectadas formando unha rede moi complexa.  

� . Actividade 2 da páxina 169 do libro de texto. A oxidación dunha molécula de glicosa, 
é un proceso exergónico ou endergónico? 

A oxidación dunha molécula de glicosa é un proceso exergónico, xa que libera enerxía. 

� Actividade 1 da páxina 171 do libro de texto. Que papel desempeñan os transportadores 
de electróns no metabolismo celular? Que diferenzas hai entre o NAD+ e o NADP+? 

Os transportadores de electróns actúan de intermediarios transitorios de oxidación- redu-
ción transportando electróns desde os procesos catabólicos de oxidación ata as reaccións 
biosintéticas que requiren electróns e H de alta enerxía ou ata o Ou2 a través da cadea res-
piratoria.  

O NAD é un dinucleótido de adenina e nicotinamida. Presenta dúas formas: unha reduci-
da, capaz de ceder protóns, e outra oxidada, que os acepta. A forma oxidada actúa como 
coenzima dalgunhas deshidroxenasas, aceptando electróns e H en reaccións de oxidación 
redución. A forma reducida é o NADH que cede os electróns á cadea respiratoria que os 
fai chegar ata o Ou2. Participa en procesos catabólicos como a respiración celular ou a be-
ta oxidación dos ácidos graxos. O NADPH é idéntico ao NAD, excepto pola presenza dun 
grupo fosfato unido na posición 2? da ribosa. A diferenza de NADH, participa en reac-
cións de oxidación-redución dos procesos anabólicos, xa que achega os electróns para as 
reducións necesarias. O NADPH participa na redución do CO2 no ciclo de Calvin da foto-
síntese e na síntese de ácidos. 

� Actividade 2 da páxina 171 do libro de texto. Sinale as diferenzas entre o ATP e o 
ADP. Para que utiliza a célula a enerxía do ATP? 

O ATP é un nucleótido trifosfato, ten enlazadas tres moléculas de ácido fosfórico á posi-
ción 5? da ribosa, mentres o ADP é un nucleótido difosfato e, xa que logo, únicamente ten 
unidos dous ácidos fosfóricos na posición 5? da ribosa. Ambos son nucleótidos de adeni-
na.  

A enerxía do ATP utilízase en numerosos procesos celulares como:  
- A síntese de biomoléculas a partir de precursores máis pequenos (anabolismo).  
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- O traballo mecánico, como a contracción muscular, movementos de ciclose ou correntes 
citoplásmicas, ou a división celular.  

- O transporte activo de substancias a través das membranas.  

- A creación de potenciais de membrana como na condución e transmisión do impulso 
nervioso.  

- A produción de calor e outras formas de enerxía radiante como a bioluminiscencia.  

Os procesos catabólicos. Xeneralidades.  

� Actividade 1  da páxina 173 do libro de texto. De que forma extraen as células a ener-
xía contida nos combustibles orgánicos? 

As células reciben nutrientes procedentes doutros seres vivos ou sintetizados na fotosínte-
se, que están constituídos por moléculas orgánicas reducidas. Estas moléculas son trans-
formadas no transcurso das reaccións químicas que constitúen o metabolismo. No metabo-
lismo distínguense dúas fases: o anabolismo (fase construtiva) e o catabolismo (fase de 
destrución). Nos procesos catabólicos as células obteñen a enerxía necesaria para as súas 
funcións vitais pola oxidación das macromoléculas que se atopan en estado reducido, que 
se converten noutras máis simples e oxidadas. Estas transformacións desprenden enerxía, 
que se recolle en intermediarios de enerxía como o ATP ou en forma de poder redutor, en 
moléculas transportadoras de electróns (NADH, NADPH). O ATP formado pode empre-
garse na realización traballo mecánico como a contracción muscular, o transporte activo, 
movementos celulares, etc.  

� Actividade 3 da páxina 173 do libro de texto. Indique as fases de oxidación da glicosa 
en condicións aerobias, e sinale as semellanzas e as diferenzas entre os dous procesos.  

Nun proceso catabólico aerobio, as células utilizan o osíxeno molecular como aceptor fi-
nal de electróns para oxidar as moléculas orgánicas que utilizan como nutrientes.  
Nun proceso catabólico anaerobio, as células utilizan como aceptor de electróns unha mo-
lécula orgánica.  

Si, algúns organismos como as levaduras utilizan o osíxeno como aceptor final, pero can-
do este escasea, oxidan as moléculas orgánicas por vía anaerobia.  

A glicólise.  

� Actividade 1 da páxina 175 do libro de texto. Onde ten lugar a vía de Embder-
Meyerhof? 

A vía Embder-Meyerhof ou glicólise ten lugar no  citoplasma celular.  

� Actividade 3 da páxina 175 do libro de texto. Di cal é o balance da glicólise por unha 
molécula de glicosa.  

No proceso da glicólise, unha molécula de glicosa (6 átomos de C) degrádase a dúas mo-
léculas de ácido pirúvico (3 átomos de C), nunha secuencia de 10 reaccións químicas cata-
lizadas con enzimas. Durante a glicólise libérase unha pequena parte da enerxía contida na 
molécula de glicosa que se conserva en 2 moléculas de ATP e 2 de  NADH + H+.  

A respiración celular.  

� Actividade 1 da páxina 177 do libro de texto. Cales son as tres etapas da respiración ce-
lular.  

. A partir do piruvato obtido na glicólise as etapas da respiración celular son:  
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1. Descarboxilación oxidativa do ácido pirúvico a acetilCoA.  

2. Ciclo de Krebs ou do ácido cítrico.  

3. Transporte de electróns na cadea respiratoria e fosforilación oxidativa. 

� Actividade 2 da páxina 177 do libro de texto. Resume en que consiste a descarboxila-
ción oxidativa do ácido pirúvico.  

 O ácido pirúvico ingresa na mitocondria onde é descarboxilado a acetil-CoA.  
Por molécula de glicosa fórmanse. 

– 2 moléculas de acetil CoA. 

– 2 NADH + 2 H+. 

– 2 CO2. 

� Actividade 1 da páxina 178 do libro de texto. En relación co ciclo de Krebs explique:  

a) Concepto de localización celular. 

b) Balance enerxético e ecuación xeral.  

c) Cantas voltas do ciclo son necesarias para oxidar unha molécula de glicosa? 

d) Cal pode ser a procedencia do acetilCoA que se oxida no ciclo? 

O ciclo de Krebs, chamado tamén ciclo do ácido cítrico ou dos ácidos tricarboxílicos, é 
unha ruta cíclica que se localiza na matriz mitocondrial, na que se produce a oxidación to-
tal do acetilCoA a moléculas de CO2 e H .  

b) A ecuación xeral para unha volta de ciclo é:  

AcetilCoA+ADP+Pi+3NAD++FAD -------- 2CO2+CoA–SH+ATP+3NADH+3H++FADH2 

Por cada molécula de acetil-CoA que se oxida no ciclo obtéñense:  
-Dúas moléculas de dióxido de carbono.  

- Unha molécula de GTP transformable en ATP, obtida por unha fosforilación a nivel  
de substrato.  

- O máis importante é a liberación dunha serie de electróns de alta enerxía que son recolli-
dos polos coenzimas (NAD e FAD) que se reducen. Por cada molécula de acetil-CoA que 
se oxida obtéñense 3 NADH e 1 FADH2; estes electróns posteriormente serán transporta-
dos pola cadea respiratoria ata o osíxeno molecular que é o aceptor final, o cal se reduce 
dando auga. Neste proceso libérase enerxía que é utilizada para sintetizar ATP a partir do  
ADP Pi (fosforilación oxidativa).  

c) Para oxidar unha molécula de glicosa son necesarias dúas voltas de ciclo.  
d) O acetil CoA que se oxida no ciclo de Krebs procede da oxidación da glicosa na glicóli-
se, pero tamén da oxidación dos ácidos graxos no proceso da B-oxidación ou da degrada-
ción dalgúns aminoácidos (serina, cisteína, glicina e alanina). Xa que logo, o ciclo de 
Krebs é a ruta na que converxe o catabolismo de glícidos, lípidos e dalgúns aminoácidos.  

� Actividade 1 da páxina 179 do libro de texto . Cal é a procedencia dos coenzimas redu-
cidos que lle ceden os seus electróns á cadea respiratoria? 

Os coenzimas reducidos que ceden os seus electróns á cadea respiratoria se producen 
no ciclo de Krebs, e noutros procesos metabólicos como a glicólise, a descarboxilación 
oxidativa ou a B-oxidación.  

� Actividade 1 da páxina 181 do libro de texto. Como se xera a enerxía necesaria para a 
síntese de ATP durante o transporte de electróns? 
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A enerxía liberada polos electróns na súa viaxe desde o NADH ou o FADH2 ata o osíxeno 
é utilizada, por algúns dos compoñentes da cadea respiratoria, para trasladar H desde a 
matriz ata o espazo intermembrana, o que xera un gradiente electroquímico na membrana 
mitocondrial interna.  
O gradiente electroquímico fai que os protóns tendan a volver de novo matriz a favor de 
gradiente; pero, debido á impermeabilidade da membrana mitocondrial interna aos H, o 
seu retorno cara á matriz só pode facerse a través da ATP sintetasa. A enerxía liberada po-
lo fluxo de H na ATP sintetasa é aproveitada por esta para fosforilar ADP e xerar molécu-
las de ATP.  

� Actividade 3 da páxina 181 do libro de texto. Enumere as distintas etapas da respira-
ción celular, indicando o composto inicial e final de cada unha, a súa localización celu-
lar, o balance enerxético (en ATP) de cada fase e o balance total por molécula de glico-
sa.  

 1 glicosa — 2 pirúvico + 2ATP + 2NADH + H+ 

O NADH cede os electróns á cadea respiratoria e obtéñense 3 ATP a partir de cada molé-
cula de NADH.  

Por conseguinte, na glicólise obteranse 8ATP.  

Respiración celular:  

– Descarboxilación oxidativa del piruvato (matriz mitocondrial) 

2 pirúvico — 2AcetilCoA + 2CO2 + 2NADH + H+ 

O NADH cede os electróns á cadea respiratoria e por cada molécula obtéñense 3ATP. Así,   
nesta etapa  obteranse 6 ATP.  

– Ciclo de Krebs (matriz mitocondrial) 

2AcetilCoA — 4CO2 + 6NADH + 2FADH2 + 2ATP 

Cada NADH ao ceder electróns á cadea proporciona 3 ATP e cada FADH2, 2 ATP.  

Por tanto, no ciclo de Krebs obteranse 24 ATP.  

O balance total será:  

1 glicosa + 6O2 — 6CO2 + H2O + 38 ATP 

Fermentacións e outras rutas metabólicas 

� Actividade 1 da páxina 183 do libro de texto. Hai algunha relación entre a presenza de 
osíxeno nas células e o feito de que o ácido pirúvico sexa degradado vía fermentativa? 

Esta vía utilízana os organismos anaerobios estritos, como única vía de obterenerxía sen 
presenza de osíxeno. Tamén a utilizan os organismos anaerobios facultativos cando non 
dispoñen de osíxeno 

�  Realice a actividade 2 da páxina 183 do libro de texto. Cite dous tipos de fermentación 
que se apliquen na industria alimentaria. Que tipo de microorganismo se utilizan nestes 
procesos? 

A fermentación láctica e a fermentación alcohólica.  

A fermentación láctica realízana moitos microorganismos, como as bacterias ácido-
lácticas, sobre todo as dos xéneros Lactobacillus e Streptococcus, que provocan o agreado 
do leite e son as responsables da obtención industrial dos seus derivados: queixos, iogur, 
etc.  
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A fermentación alcohólica realízana levaduras do xénero Saccharomyces, que, dependen-
do das condicións de fermentación, orixinan gran variedade de bebidas alcohólicas: cerve-
xa, viño, sidra, etc.  

� Actividade 1 da páxina 185 do libro de texto. Defin B-oxidación e calcule o balance da 
oxidación do ácido oleico (dezaoito carbonos). 

 A B-oxidación é a vía catabólica na que se degradan os ácidos graxos a través  dunha se-
cuencia repetida de reaccións (voltas de hélice ou B-oxidacións) que van separando frag-
mentos de dous carbonos en forma de acetilCoA, comezando polo extremo carboxilo da 
cadea.  

O ácido oleico, que é un ácido graxo de 18, debe sufrir oito voltas de hélice (oito cortes) 
para o seu oxidación total en nove moléculas de AcetilCoA. No proceso consúmense nove 
moléculas de coenzima A e fórmanse 8 de FADH2 e 8 de NADH.  

Como se recordará, cada AcetilCoA que ingresa no ciclo de Krebs produce 12 moléculas 
de ATP, e na cadea respiratoria prodúcense 3 ATP por molécula de NADH e dúas por mo-
lécula de FADH2.  

O balance da oxidación do ácido oleico é:  

9 AcetilCoA — 9 ⋅ 12 ATP = 108 ATP 
8 FADH2 —— 8 ⋅ 2 ATP = 16 ATP 
8 NADH 8 ⋅ 3 ATP = 24 ATP 
TOTAL = 148 ATP 

13.7 Unidade 7 

O anabolismo 

� Actividade 1 da páxina 191 do libro de texto. A partir de que precursores se sintetiza 
glicosa mediante a glicoxenoxénese? 

É unha ruta anabólica mediante a cal se sintetiza glicosa a partir doutros compostos orgá-
nicos non glicídicos (aminoácidos, ácido ou lactato láctico, glicerol, etc).  

� Actividade 2 da páxina 191 do libro de texto. Que finalidade ten a glicoxenoxénese? 

A glicoxenoxénese contribúe a manter constante o nivel de glicosa no plasma sanguíneo, 
mesmo nos períodos de xaxún. Isto é importante en xeral para todas as células porque o 
sangue achega a glicosa necesaria ás células; no caso das células cerebrais é vital porque 
só poden utilizar como fonte de enerxía glicosa.  

A fotosíntese: características e a fase luminosa  

� Actividade 1 da páxina 193 do libro de texto. Por que a fotosíntese se considera un pro-
ceso anabólico e de oxidación-redución? 

. É un proceso anabólico porque se obteñen moléculas orgánicas complexas a partir de 
materia inorgánica (moléculas sinxelas). É un proceso de oxidación-redución porque re-
quire un dador reducido de hidróxenos e un aceptor de protóns.  

 

� Actividade 2 da páxina 193 do libro de texto. Explique o papel que realizan o H2O, o 
CO2 e o O2 na fotosíntese. Hai outras moléculas que poidan desempeñar estas fun-
cións? 
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A fotosíntese pódese considerar globalmente como un proceso de oxido-redución, no que 
H2O actúa como dador de electróns, é dicir, é a molécula capaz de oxidarse e ceder hidró-
xenos (electróns) para reducir un aceptor. Como consecuencia da oxidación do H2O, des-
préndese O2 á atmosfera. Moitas bacterias non utilizan a auga como dador de electróns, 
senón outros compostos como o ácido sulfhídrico, o isopropanol ou o lactato. Nestes casos 
non se libera O2 á atmosfera.  

O CO2 actúa na fotosíntese como último aceptor de hidróxenos. Recibe os hidróxenos 
procedentes da oxidación do H2O e redúcese, orixinando moléculas orgánicas. Nalgunhas 
plantas e bacterias utilízanse outros aceptores de electróns como o nitrato.  

� Actividade 1 da páxina 195 do libro de texto. Describa como funciona un fotosistema.  

Cando un fotón incide sobre un pigmento do fotosistema, fai pasar un dos seus electróns a 
un nivel de enerxía superior, é dicir, a unha órbita máis afastada. Cando isto sucede, dise 
que o pigmento está excitado. Dentro do fotosistema, a enerxía de excitación transmítese 
dende o pigmento que absorbe a luz a menor lonxitude de onda (maior enerxía) ata o que a 
absorbe a maior lonxitude de onda (menor enerxía). Como o pigmento que absorbe 
a maior lonxitude de onda é a clorofila do centro de reacción, esta é a molécula que sem-
pre recibe a enerxía de calquera fotón, captada polos pigmentos do fotosistema.  

A clorofila excitada volve ao seu estado inicial, cedendo un electrón a un aceptor da cadea 
fotosintética. Desta forma, a enerxía luminosa transfórmase en enerxía química.  

� Actividade 1 da páxina 199 do libro de texto. Indique a función das seguintes molécu-
las no transporte non cíclico de electróns: PS I, PS II, H2O, NADP+, O2, cadea fotosin-
tética.  

PSI. Conxunto de pigmentos que, ao captar a enerxía da luz, elevan a enerxía dun electrón 
da clorofila a para posibilitar o seu transporte ata o NADP+. PSII. Capta a enerxía da luz 
para transportar un electrón ata o PSI. H2O. É o dador de electróns da fotosíntese. A mo-
lécula de auga rompe na fase luminosa (fotólise da auga), cede os electróns á cadea foto-
sintética e libera o osíxeno á atmosfera.  

NADP+. Recolle os electróns transportados dende a auga pola cadea fotosintética no 
transporte non cíclico de electróns e redúcese a NADPH, que será utilizado na fase escura 
(ciclo de Calvin) para reducir o CO2.  

O2. Libérase tras a rotura da molécula de auga na fotólise. É un produto residual da fase 
luminosa da fotosíntese.  

Cadea fotosintética. Transporta os electróns dende o H2O ata o NADP+. Está formada por 
un conxunto de moléculas capaces de aceptar electróns, reducíndose, e de cedelos a outras 
moléculas, oxidándose.  

� Actividade 2 da páxina 199 do libro de texto. Xustifique o número de electróns que se 
necesitan para reducir unha molécula de NADP+ durante o transporte non cíclico de 
electróns. Cantos son necesarios para liberar unha molécula de osíxeno? 

Redución de NADP+ a NADPH. Por cada molécula de NADP+ que se reduce a NADPH 
deben transportarse pola cadea fotosintética 2 electróns que necesitan a enerxía de 4 fo-
tóns, 2 que actúan sobre o PSII e outros 2 que actúan no PSI. 

Fotóns necesarios para liberar unha molécula de O2. O percorrido dun electrón dende o 
H2O ata o NADP+ necesita a enerxía proporcionada por dous fotóns que impactan en ca-
da un dos fotosistemas. Como a formación dunha molécula de O2 require a rotura de dúas 
moléculas de auga e, polo tanto, o transporte de catro electróns pola cadea fotosintética, 
serán necesarios oito fotóns para liberar unha molécula de H2O.  
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� Actividade 3 da páxina 199 do libro de texto. Que consecuencia ten a acumulación de 
protóns no espazo intermembrana na fase luminosa? Sinale a procedencia deses pro-
tóns.  

A acumulación de protóns no espazo intratilacoide xera un gradiente electroquímico que 
exerce sobre os protóns unha forza que tende a facelos regresar cara ao estroma. Como a 
membrana do tilacoide é practicamente impermeable aos protóns, estes só poden regresar 
a través da ATPasa. A enerxía liberada polo fluxo de protóns permite que a ATPasa sinte-
tice ATP a partir de ADP e Pi.  

No curso do transporte dun par de electróns, libéranse catro protóns no espazo intratil coi-
de: dous son trasladados dende o estroma polo complexo cit bf, e outros dous proceden da 
fotólise da auga.  

� Actividade 4 da páxina 199 do libro de texto. En que condicións se produce o transpor-
te cíclico de electróns? Cales son as principais diferenzas co transporte non cíclico? 

O transporte cíclico prodúcese cando no cloroplasto escasea NADP+. Tamén é unha vía 
característica de bacterias fotosintéticas anoxixénicas, como as verdes ou vermellas do xo-
fre. As principais diferenzas entre o transporte cíclico e o non cíclico móstranse na táboa 
seguinte:  

TRANSPORTE NON CÍCLICO TRANSPORTE CÍCLICO 

Participan o PSI e o PSII.  Funciona só o PSI 

Despréndese O2 durante a fotólise da auga Non desprende O2 ao non producirse fotólise da auga.  

Os electróns cedidos polo PSI serven para reducir 
unha molécula de NADP+ 

Non se produce NADPH, xa que os electróns procedentes do PSI 
son cedidos ao complexo cit bf e non ao NADP+ 

Prodúcese ATP, grazas ao gradiente xerado pola 
acumulación, no lumen do cloroplasto, de H+ pro-
cedentes da fotólise da auga e da traslocación 
promovida polo complexo cit bf.  

Prodúcese ATP, grazas á traslocación de H+ polo complexo cit bf.  

A fase escura da fotosíntese  

� Actividade 1 da páxina 200 do libro de texto. Indique os produtos iniciais e os finais do 
ciclo de Calvin. Que papel desempeña o enzima rubisco no proceso? 

O produto inicial do ciclo de Calvin é o CO2, que é reducido a gliceraldehido- 3-fosfato 
(produto do ciclo). O enzima rubisco cataliza a reacción de fixación do CO2 cunha molé-
cula orgánica de cinco átomos de carbono, a ribulosa 1, 5-Difosfato, para formar un com-
posto inestable de seis átomos de carbono cun enlace rico en enerxía, que rompe en dúas 
moléculas de tres carbonos o ácido 3-fosfoglicérico (APG) Ribulosa 1, 5-Difosfato + CO2 
--------------2 ácido 3-fosfoglicérico.  

� Actividade 2  da páxina 200 do libro de texto. Cal é a procedencia do NADPH e do 
ATP utilizados no ciclo de Calvin? En que fases do ciclo se utilizan? 

O NADPH é un dos produtos finais da fase luminosa da fotosíntese. Obtense por redución 
do NADP+ que recolle os electróns transportados dende a auga pola cadea fotosintética no 
transporte non cíclico de electróns. O ATP é un produto final da fase luminosa da fotosín-
tese, sintetízase na fotofosforilación, a partir de ADP + Pi, aproveitando a enerxía do gra-
diente de H+ na ATPasa.  

O NADPH e o ATP utilízanse na fase de redución do ciclo de Calvin para reducir o ácido 
3-fosfoglicérico a triosas fosfato (G3P).  
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Consúmese, ademais, ATP na fase de rexenaración para fosforilar a ribulosa 5- 
fosfato a ribulos 1, 5-fosfato.  

�  Actividade 3 da páxina 200 do libro de texto. Escriba a ecuación xeral do ciclo de Ca-
vin para a obtención dunha molécula de glicosa, e xustifique o número de voltas que se 
deben producir.  

 A ecuación xeral do ciclo de Calvin é:  

6CO2 + 12NADPH + 12H+ + 18ATP --------------- C6H12O6 + 12NADP+ + 18ADP + 18Pi 

En cada volta do ciclo redúcese unha soa molécula de CO2, polo que, para obter unha mo-
lécula de G3P, fan falta tres voltas; é dicir, a redución de tres moléculas de CO2. Para sin-
tetizar unha glicosa, requírese a formación de dous G3P (seis voltas).  

Factores que inflúen na fotosíntese 

� Actividade 1 da páxina 203 do libro de texto. Que significa a expresión planta lumini-
camente saturada? 

Significa que unha planta alcanzou a súa máxima actividade fotosintetizadora 

� Actividade 2 da páxina 203 do libro de texto. Por que inflúe a temperatura na intensi-
dade fotosintética? 

Porque a fase escura da fotosíntese está catalizada por enzimas, cuxa actividade depende 
da temperatura 

A quimiosíntese 

� Actividade 1 da páxina 205 do libro de texto. Como obteñen as bacterias fotosintéticas 
o ATP e o NADH? 

Oxidan compostos inorgánicos sinxelos (NH3, H2, H2S, etc.), liberándose enerxía e elec-
tróns. A enerxía utilízase para fosforilar o ADP e formar ATP. Os electróns serven para 
reducir, normalmente, o NAD+ e formar NADH.  

� Actividade 2 da páxina 205 do libro de texto. Que ocorre na segunda etapa da quimio-
síntese? Faga un esquema.  

A segunda etapa da quimiosíntese é equivalente á fase escura da fotosíntese. Utilízanse o 
ATP e o NADH, obtidos na primeira fase, para reducir compostos inorgánicos (CO2, 
NO3-) e obter compostos orgánicos. O esquema pode consultarse na páxina 204 do libro 
de texto.  

� Actividade 3  da páxina 205 do libro de texto. A que se denomina nitrificación? Quen a 
desempeña? 

A nitrificación é un proceso mediante o cal o amoníaco procedente da descomposición da 
materia orgánica se transforma en nitratos. Lévana a cabo as bacterias do nitróxeno que 
viven no chan e na auga.  

� Actividade 4 da páxina 205 do libro de texto. Que criterio se utiliza para clasificar as 
bacterias quimioautótrofas? 

O criterio que se utiliza para clasificar as bacteria quimioautótrofas é o do substrato inor-
gánico que utilizan.  

13.8 Unidade 8 
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O ciclo celular 

� Actividade 1 da páxina 211 do libro de texto. Enuncie as fases que constitúen o ciclo 
celular.  

– A interfase, na que a célula non se divide e o material xenético se duplica. Durante a 
interfase prodúcese tamén un crecemento celular. Subdivídese en:  

. G1 (de gap, oco, intervalo; período sen síntese de ADN), na que se produce crecemen-
to celular, a duplicación do número de orgánulos e estruturas citoplásmico, e a prepara-
ción dos cromosomas para a replicación.  

. S, onde se dá a síntese ou replicación do ADN, das proteínas asociadas a 
el e dos centríolos.  

. G2, unha etapa de preparación para a mitose; a célula alcanzou o tamaño axeitado -
case o dobre do orixinal- e os cromosomas están completamente duplicados. Os dous 
pares de centríolos dispóñense preto da membrana nuclear.  

- Mitose ou división celular, nesta etapa divídese o núcleo (cariocinese) e o citoplasma 
(citocinese).  

� Actividade 2 da páxina 211 do libro de texto. Como se denomina a fase na que se pro-
duce a replicación do ADN? 

 S ou de síntese 

� Actividade 4 da páxina 211 do libro de texto. Cite algunhas células que se atopen per-
manentemente no estado Go. 

As neuronas, células musculares esqueléticas... As células cancerosas nunca están en G0. 
Outras células estano temporalmente, como os linfocitos sanguíneos que, activados ao 
contactar cun antíxeno específico, retoman o ciclo de modo moi activo ata producir un 
clon celular que reaccionará contra as células que portan o devandito antíxeno.  

� Actividade 5 da páxina 211 do libro de texto. Cal é o significado biolóxico da mitose? 

A mitose ten como misión garantir a conservación do material hereditario durante o proce-
so de división celular. Reparte de forma equitativa o material celular e hereditario entre as 
dúas células fillas. Como consecuencia, as dúas células resultantes serán xeneticamente 
idénticos entre si e idénticas á célula nai.  De non existir esta repartición precisa en cada 
división, o número cromosómico e, por tanto, a información xenética que conteñen veríase 
reducido á metade, con consecuencias desastrosas para o organismo.  

� Actividade 6 da páxina 211 do libro de texto. Que é a cariocinese? 

A cariocinese é a fase de división do núcleo, na que se produce a repartición do 
material xenético. Se ben é un proceso continuo, adoita dividirse  nas seguintes fases: pro-
fase, metafase, anafase e telofase.  

A meiose 

� Actividade 2 da páxina 214 do libro de texto. Cal é o significado biolóxico da meiose? 

A meiose é un tipo de división celular relacionado co proceso reprodutor en organismos 
con reprodución sexual. Ten un dobre significado:  

a) Reduce á metade o material xenético, aínda que non a información xenética,  
que cada gameto contén completa, se ben cuantitativamente posúe a metade de ADN que a 
célula orixinal. Así, ao producirse a fecundación, restáurase a constitución cromosómica 
normal -diploide- da especie. De non existir a meiose, tras cada fecundación o número 
cromosómico duplicaríase.  
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b) Aumenta a variabilidade xénica dunha poboación debido á recombinación xenética en-
tre a información xenética recibida dos dous proxenitores, consecuencia do sobrecruza-
mento, de modo que cada individuo é portador dunha información xenética única e irrepe-
tible. Sobre esta variabilidade xenética actuaría a selección natural ou artificial (mellora 
xenética).  

� Actividade 1  da páxina 214 do libro de texto. En que fase da mitose se atopan os cro-
mosomas no seu estado de máxima condensación? 

Na metafase.  

� Actividade 3 da páxina 214 do libro de texto. Que tres sucesos fundamentais ocorren na 
primeira división meiótica? 

1. Apareamento de cromosomas homólogos.  

2. Recombinación xenética.  

3. Segregación de cromosomas homólogo.  

� Actividade 4 da páxina 214 do libro de texto. Que son os quiasmas? 

Os quiasmas son a visualización citolóxica do sobrecruzamento, aínda que realmente 
non coinciden co punto no que este se produciu.  

� Actividade 5 da páxina 222 do libro de texto. Nun ciclo vital:  

b) Se é haplonte, a meiose acontece despois da fecundación (meiose cigótica).  

Xenética mendeliana 

� Actividade 1 da páxina 225 so libro de texto. Estableza as diferenzas que hai entre xene 
e alelo, dominante e recesivo, homocigótico e heterocigótico, xenotipo e fenotipo.  

Xene e alelo. Un xene é un segmento específico de ADN que controla as estruturas e fun-
cións celulares; a unidade funcional da herdanza. Tamén se poden definir como secuencia 
de bases de ADN que usualmente codifica para unha secuencia polipeptídica de aminoáci-
dos. Mentres que un alelo é cada unha das formas en que se pode presentar un xene nun 
determinado locus de cromosomas homólogos. 

Dominante e recesivo. O dominante é un trazo fenotípico (e o alelo que o determina) que 
se expresa nun individuo heterocigótico, non obstante recesivo é un trazo fenotípico (e os 
alelos que o determinan) que só se expresa en estado homocigótico. Os alelos dominantes 
denomínanse con letras maiúsculas para distinguilos dos recesivos.  

Os alelos recesivos denomínanse con letras minúsculas para diferencialos dos dominantes.  
Homocigótico e heterocigótico. Os homocigotos son células ou individuos con alelos 
idénticos nun ou máis loci de cromosomas homólogos. Os heterocigóticos son individuos 
que posúen dous alelos distintos Aa para un carácter determinado.  Se dous individuos di-
firen nun só carácter denomínanse monohíbridos,  se é en dous dihíbridos e cando a dife-
renza é maior son polihíbridos.  

Xenotipo e fenotipo. O xenotipo é o conxunto de xenes presentes nun organismo herdado 
dos seus proxenitores. Nos organismos diploides, a metade dos xenes proceden do pai e a 
outra metade da nai, mentres que o fenotipo é o conxunto de carácteres observables, é di-
cir, é a manifestación externa do xenotipo. O fenotipo pode non ser idéntico en todas as 
células do organismo, xa que é o resultado da interacción do xenotipo e do ambiente.  

� Actividade 2 da páxina 225 do libro de texto. Explique en que consiste a polinización 
cruzada.  
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A polinización cruzada consiste na transferencia do pole dunha planta ao estigma 
doutra.  

� Actividade 1 da páxina 227 do libro de texto. Como conseguiu Mendel plantas do chí-
charo de olor para os seus experimentos que fosen xeneticamente puras? 

Unha liña pura é aquela que presenta o mesmo fenotipo xeración tras xeración. Para con-
seguilas, Mendel, cultivou durante varios anos plantas que contiñan as características que 
el quería estudar.  

�  Actividade 2 da páxina 227 do libro de texto. Como chega Mendel á conclusión de que 
os caracteres que presentan as plantas están determinadas por factores separables? 

Mendel chegou a esta conclusión ao observar que cruzando razas puras de plantas altas 
con razas puras de plantas ananas, todos os descendentes obtidos resultaron ser de plantas 
altas.  

Ao realizar o entrecruzamento de plantas da primeira xeración filial aparecían moitos des-
cendentes altos e algúns ananos, en proporción 3:1. Ao non aparecer plantas ananas na 
primeira xeración e si na segunda, Mendel sacou a conclusión de que os carácteres estaban 
determinados por factores separables.  

� Actividade 2 da páxina 229 do libro de texto. Como pode descubrir se o xenotipo dun 
individuo da F1 é homocigótico para un carácter ou heterocigótico? Razoea resposta.  

Para descubrir o xenotipo dun individuo, recórrese a realizar un cruzamento proba ou re-
trocruzamento, que consiste en cruzar o individuo problema, co homocigótico recesivo.  
Se se producen dous fenotipos distintos, quere dicir que o proxenitor descoñecido era he-
terocigótico. Se, pola contra, aparece un só fenotipo, sería homocigótico.  

� Actividade 3 da páxina 229 do libro de texto. Que conclusións pode sacar dos resulta-
dos obtidos por Mendel na xeración F2 ao cruzar plantas dihíbridas? 

. Os resultados obtidos por Mendel deste cruzamento reforzan o concepto de que os xenes 
son independentes entre si, é dicir, que cando se forman os gametos, os alelos dun xene 
para unha característica dada segréganse independentemente dun alelo para outra caracte- 
rística. 

Variacións da herdanza mendeliana 

� Actividade 1 da páxina 231 do libro de texto. Defina codominancia, dominancia inter-
media e epistasia.  

Codominancia. O efecto dos dous alelos é observable de forma simultánea.  

Dominancia intermedia. O fenotipo resultante é intermedio entre os dous homocigotos.  
Epistasia. É a interacción que se produce entre xenes, de forma que un alelo determina a 
expresión fenotípica doutro alelo de distinto xene, é dicir enmascárao.  

� Actividade 2 da páxina 231 do libro de texto. Cando se produce unha interacción xéni-
ca? 

A interacción xénica prodúcese cando un carácter non depende dun só par de xenes homó-
logos, senón de dous ou máis pares que interactúan.  

� Actividade 1 da páxina 233 do libro de texto. Elabore un cadro no que aparezan as va-
riacións que se producen con respecto á herdanza mendeliana.  
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Herdanza intermedia e codominante Codominancia (o efecto de dous alelos é observa-
ble de xeito simultáneo). 
Dominancia intermedia (o fenotipo resultante é 
intermedio). 

Interaccións xénicas Non epistásica (entre varios xenes non existe xe-
rarquía). 
Epistásica (existe una alelo influinte é un alelo 
influído). 

Alelismo múltiple Un determinado xene pode ter máis de dous alelos 
(grupos sanguíneos). 

Herdanza polixénica A maior ou menor expresión dun factor depende da 
cantidade dos xenes implicados.  

Xenes letais A súa presenza pode ocasionar a morte do em-
brión.  

�  Actividade 2 da páxina 233 do libro de texto. Busque exemplos de herdanza polixénica 
e de xenes letais. Indique a frecuencia coa que se presentan.  

Pode consultar nalgunhas páxinas de internet, como 

http: //recursos. cnice. mec. es/biosfera/alumno/4ESO/genetica1/contenidos12. htm 

Exemplos de herdanza polixénica son: o peso, a altura, a lonxitude das patas, o número de 
grans por espiga, o número de ovos, os litros de leite, etc. Polo tanto, son moi comúns.  
Os xenes letais son máis comúns do que parece. Cada ser humano pode levar dous ou ca-
tro, pero os xenes letais case sempre son recesivos, de aí que non se manifesten con tanta 
frecuencia. Por exemplo, o xene produtor da idiocia amaurótica xuvenil.  

Teoría cromosómica da herdanza e a xenética do sexo  

� Actividade 1 da páxina 234 do libro de texto. Explique por que ao realizar o cruzamen-
to da Drosophila melanogaster, tendo en conta dous caracteres, non se obteñen os 
mesmos resultados que obtivo Mendel cando cruzou chícharos. Razoe a resposta.  

Porque os xenes forman parte dos cromosomas, e poden localizarse dentro 
de lugares concretos, chamados locus. Cando os loci de dous xenes se encontran no mes-
mo cromosoma, non se poden transmitir de xeito independente (tal e como enuncia a ter-
ceira lei de Mendel), pero tampouco se transmiten sempre xuntos (o que se denomina 
completamente ligados), xa que o proceso de recombinación meiótica introduce a posibi-
lidade de que creen cromosomas mixtos que alteran os re-sultados previsibles nunha tran-
misión de xenes con ligamento completo.  

� Actividade 1 da páxina 237 do libro de texto. Razoe por que a probabilidade de que na-
za unha nena ou un neno é a mesma.  

Durante a meiose, todos os óvulos das femias levarán vinte e dous autosomas e un cromo-
soma X, mentres que os machos producirán un 50% de espermatozoides con vinte e dous 
autosomas e o cromosoma X e un 50% con vinte e dous autosomas e o cromosoma Y. 
Como as combinacións se producen ao azar, a fecundación dará lugar ao mesmo número 
de descendentes masculinos que femininos.  

� Actividade 2 da páxina 239 do libro de texto. Explique que proporción de fillos daltó-
nicos cabe esperar do matrimonio entre un home daltónico e unha muller portadora, sa-
bendo que teñen oito fillos.  

Chamamos:  
X: cromosoma co xene normal "non daltónico" dominante 

Xd: cromosoma co xene daltónico recesivo 

Determinación de xenotipos:  
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- A muller de visión normal portadora, ten de xenotipo XdX 

- O home daltónico ten de xenotipo XdY 

- A descendencia posible será:  

 Cruzamento:      Xd Y                              x                                 Xd X 

            Gametos          Xd Y                            x                               Xd X 

                F1                XdXd               XdX                        XdY                          XY 

        

A metade das fillas serán daltónicas XdXd e a outra metade portadoras XXd. Dos fillos 
varóns, a metade serán daltónicos XdY e a outra metade de visión normal. A probabilida-
de de ter unha filla daltónica é de 25%, é dicir, 2. A probabilidade de ter un fillo varón e 
que ademais sexa daltónico é de 25%, é dicir, 2.  

� Actividade 3 da  páxina 239 do libro de texto. Se sabemos que a hemofilia no home é 
un carácter ligado ao sexo, podemos afirmar o seguinte? 

a) Que non existen mulleres hemofílicas.  

b) Que hai unha maior proporción de hemofilia nos homes.  

c) Que o xene para a hemofilia é transmitido polo pai.  

d) Que se producen máis óvulos que espermatozoides co xene da hemofilia.  

e) Que en todos os gametos se atopará o xene para a hemofilia ou o seu alelo correspon-
dente.  

a) e b) Dado que o xene da hemofilia é moi pouco frecuente, é moi difícil que se encontren 
un óvulo e un espermatozoide portadores do xene para producir unha muller hemofílica 
(apenas se describiron casos), por iso, existe unha maior proporción de hemofilia nos va-
róns.  
c) Por outra parte, un varón hemofílico produce un 50% de espermatozoides co xene da 
hemofilia.  
d) e e) Unha muller portadora produce, tamén un 50% de óvulos co xene, mentres que 
unha muller hemofílica debe producir un 100% de óvulos con dito xene. Polo tanto, pro-
porcionalmente elabóranse máis óvulos que espermatozoides co xene da hemofilia.  

13.9 Unidade 9 

O ADN e o  fluxo da información xenética 

� Actividade 3 da páxina 245 do libro de texto. Explique brevemente os experimentos de 
Griffith, Avery e Herschase e Chase 

En 1952, Alfred D. Hershey e Martha Chase levaron a cabo diversos experimentos 
que demostraron que o ADN era o material xenético no bacteriófago T2. No seu descu-
brimento interveu certa dose de sorte, xa que o material xenético de moitos virus é ARN.  
Como os fagos só constan de ácido nucleico rodeado de proteína, é moi doado determinar 
se o material xenético é a proteína ou o ácido nucleico. Hershey e Chase marcaron ao 
ADN do virus con 32P e a cápsida proteica viral con 35 S. Cando se mesturaron os virus 
radioactivos con E. coli, os virus inxectaron o ADN radioactivo na célula hóspede bacte-
riana, mentres que a maior parte da proteína permaneceu no exterior. Dado que se inxec-
tou material xenético e que se produciu unha proxenie de T2, o ADN tiña que ser o que 
transportara a información xenética de T2.  
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� Actividade 1 da páxina 247 do libro de texto. Como foi cambiando ao longo da historia 
a definición de xene? 

A definición de xene foi cambiando segundo se foron producindo os avances científicos:  
- Hipótese un xene-un enzima. Baseada no papel do xene como responsable da síntese de 
enzimas.  

- Hipótese un xene-unha proteína. Baseada no principio de que todos os enzimas son pro-
teínas.  

-Hipótese un xene-un polipéptido. Baseada en que moitas proteínas están formadas por va-
rios polipéptidos, cada un codificado por un xene diferente. Actualmente este concepto é 
necesario amplialo, xa que se sabe que o xene consta de dous tipos de secuencias: unha es-
trutural e outra reguladora da expresión. E dentro da rexión estrutural hai rexións codifi-
cantes e non codificantes. Nos organismos eucarióticos, a maioría dos xenes conteñen in-
formación codificadora (exóns) e non codificadoras (intróns).  

� Actividade 2 da páxina 247 do libro de texto. Explique se o fluxo da información xené-
tica transcorre sempre na mesma dirección. Xustifique a súa reposta cun exemplo.  

O dogma central consideraba que a información xenética vai dende o ADN ata o ARN e 
dende o ARN ata as proteínas, cun bucle de ADN-ADN para a autorreplicación. Pero des-
cubrimentos posteriores levaron a modificalo. No  esquema actual: ver páx. 247 do libro 
de texto para ver o esquema.  

1. º A frecha que retrocede dende o ARN ao ADN indicca que o ARN pode servir como 
molde para a síntese de ADN. Exemplo de que o ARN pode servir como molde é o virus 
da SIDA, poden producir ADNpolimerasa ARNdependente (transcriptasa inversa ou retro-
transcriptasa) que sintetiza unha cadea de ADN complementaria ao ARN vírico.  
2. º En segundo lugar, o ARN pode actuar como molde para a súa propia replicación,  co-
mo acontece nun pequeno número de fagos. O ARN do fago pode actuar de mensaxeiro 
cando infecta a célula. Así, prodúcese síntese proteica sen que teña lugar un proceso de 
transcrición.  

Replicación e transcrición do ADN 

� Actividade 1 da páxina 249 do libro de texto. Explique as distintas hipóteses sobre a 
replicación do ADN. Utilice a información contida no seu CD e na rede e localice o ex-
perimento que levou a Watson e  a Crick a propoñer un dos tres modelos.  

É o proceso mediante o cal, a partir dunha molécula de ADN proxenitora, se sintetizan dú-
as moléculas fillas coa mesma secuencia que o ADN orixinal. Acontece na fase S da inter-
fase e é necesario para que se leve a cabo a división celular. Watson e Crick suxeriron que 
a replicación da dobre hélice se produciría do seguinte modo: os enlaces de hidróxeno 
rompen e as dúas cadeas desenrólanse e sepáranse, co que cada cadea podería formar unha 
nova hélice dobre ao actuar como molde para a síntese dunha nova cadea. Este mecanismo 
chámase replicación semiconservativa porque cada molécula de ADN filla ten unha cadea 
molde antiga e unha cadea de nova síntese. Dúas formas de replicación alternativas son: a 
conservativa e a dispersiva.  

Na replicación conservativa a hélice dobre orixinal completa actuaría como molde dunha 
nova, unha molécula filla levaría o ADN paterno orixinal e a outra molécula filla sería 
ADN novo.  Na replicación dispersiva, algunhas partes da hélice dobre orixinal consér-
vanse e outras non. As moléculas fillas estarían formadas en parte polo ADN molde ou pa-
terno e en parte polo ADN recentemente sintetizado. M. Meselson e F. Sthal en 1957, des-
cribiron un experimento deseñado para determinar o xeito de replicarse o ADN cultivando 
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E. coli nun medio que contiña un isótopo pesado do nitróxeno 15 N (a forma normal do 
nitróxeno é 14 N).  

Na páxina http: //web. educastur. princast. es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/B4_ 
INFORMACION/es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/B4_INFORMACION/ 
T405_REPLICACION/informacion. htm pode encontrar o experimento.  

�  Actividade 2  da páxina 249 do libro de texto. Durante o proceso de replicación fór-
manse dúas cadeas complementarias. Como explica que se forme unha cadea comple-
mentaria 3´ -----------5´ se a polimerasa só pode engadir nucleótidos en sentido 5´-------
---3´? 

Porque para a formación desa cadea se produce unha forma de replicación descontinua, 
mediante a cal se van replicando segmentos curtos chamados fragmentos de Okazaki a 
partir da unión Y e cara a atrás. A cadea sintetizada de forma descontinua é a cadea atra-
sada.  
Para a síntese da cadea atrasada requírese a repetición dos seguintes 
pasos:  
a) Síntese do cebador e elongación. Para sintetizar cada fragmento de Okazaki,  débese xe-
rar de novo un cebador, do cal encárganse a ARN-polimerasa ou a primasa. A ADN-
polimerasa III vai sintetizando a cadea ata chegar ao ARN do fragmento de Okazaki sinte-
tizado anteriormente.  

b) Eliminación do cebador e enchido do oco. A ADN-polimerasa I completa o fragmento 
de Okazaki mediante a eliminación do ARN cebador anterior substituíndoo con nucleóti-
dos de ADN.  

c) Ligación. Cando a ADN-polimerasa I completou as súas actividades nucleásica e poli-
merásica, un enzima, a ADN-ligasa encárgase de unir os fragmentos mediante un enlace 
fosfodiéster que necesita consumir enerxía.  

� Actividade 1 da páxina 250 do libro de texto. Que diferenzas existen entre a replicación 
continua e a descontinua? 

Na replicación continua os enzimas polimerasa catalizan un enlace entre o primeiro grupo 
5’–PO4 3– dun novo nucleótido e o carbono 3’–OH do último nucleótido da cadea recen-
temente sintetizada. Por tanto, a replicación continua é posible na cadea molde 3’–5’; en 
cambio, na cadea complementaria, a replicación prodúcese de forma descontinua, é dicir, 
vanse replicando pequenos fragmentos, denominados fragmentos de Okazaki.  

A cadea sintetizada continuamente chámase cadea adiantada, e a cadea sintetizada descon-
tinuamente, cadeaa retrasada. Unha vez que comezou, a replicación continua do ADN po-
de proseguir indefinidamente. No molde da cadea adiantada, a ADN-polimerasa III ten 
o que se chama unha gran procesividade: en canto se une, non abandona o molde ata que 
se replicou a cadea completa. A replicación descontinua require,  non obstante, a repeti-
ción de catro pasos: síntese do cebador, elongación, eliminación do cebador con recheo do 
oco e ligazón. 

� Actividade 2 da páxina 250 do libro de texto. Que enzimas interveñen na replicación de 
procariontes e de eucariontes? 

En procariontes interveñen ADN-polimesaras (hai tres tipos), helicasas, topoisomerasas,  
primasa, e ADN-ligasa. En eucarióticos interveñen estas agás que hai cinco tipos de ADN-
polimerasas.  

� Actividade 1 da páxina 253 do libro de texto. Sinale os requisitos necesarios para que 
se produza a transcrición.  

Para que se produza a transcrición son necesarios os seguintes requisitos:  
1. Que só unha das cadeas de ADN actúe como molde.  
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2. Que controlen en proceso os enzimas ARN-polimerasas, no caso dos procariotas; e no 
caso dos ecuariotas as ARN polimerasas I, II e III. 

3. Que os ribonucleótidos trifosfato da, G, C e OU se unan mediante enlaces éster entre o 
ácido fosfórico situado na posición 5' dun ribonucleótido trifosfato e o grupo OH situado 
en posición 3' do último ribonucleótido da cadea de ARN en formación.  

� Actividade 2 da páxina 253 do libro de texto. Explique as diferenzas que hai na fase de 
iniciación da transcrición dos organismos procariotas e dos eucariotas.  

Para que se produza a transcrición son necesarios os seguintes requisitos:  
1. Que só unha das cadeas de ADN actúe como molde.  

2. Que controlen en proceso os enzimas ARN-polimerasas, no caso dos procariotas; e no 
caso dos ecuariotas as ARN polimerasas I, II e III.  

3. Que os ribonucleótidos trifosfato da, A, G, C e U se unan mediante enlaces éster entre o 
ácido fosfórico situado na posición 5' dun ribonucleótido trifosfato e o grupo OH situado 
en posición 3' do último ribonucleótido da cadea de ARN en formación.  

� Actividade 1 da páxina 254 do libro de texto. Por que nos organismos eucariotas é ne-
cesario que se produza unha maduración    postranscricional? 

Porque a maior parte dos xenes que codifican as proteínas constan de varios fragmentos 
denominados intróns e exóns intercalados uns con outros.  Os intróns son rexións non co-
dificantes do interior dun xene. É unha rexión que se transcribe pero non se traduce.  
Os exóns son rexións que se encontran entre os intróns e se conservan en o ARN maduro. 
En xeral, son a parte codificante.  Os intróns do transcribido primario elimínanse durante a 
maduración nun proceso denominado corte e empalme (splicing), xuntándose os exóns pa-
ra formar unha secuencia contigua que especifica un polipéptido funcional.  

� Actividade 2 da páxina 254 do libro de texto. Defina intrón e exón.  

Os intróns son rexións non codificantes do interior dun xene. É unha rexión que se trans-
cribe pero non se traduce. Os exóns son rexións que se encontran entre os intróns e se con-
servan no ARN maduro. En xeral, son a parte codificante.  

O código xenético e a tradución 

� Actividade 1 da páxina 257 do libro de texto. Por que debe conter un codón polo menos 
tres nucleótidos? 

En condicións normais, só hai vinte aminoácidos nas proteínas; polo tanto,  debe haber po-
lo menos vinte palabras codificadas nunha cadea lineal simple de ADN. O número míni-
mo de nucleótidos necesario para codificar polo menos esas vinte palabras é tres, xa que, 
se a unidade de información fose un nucleótido,  o número de combinacións posibles sería 
4; se fosen dous nucleótidos, as combinacións serían 42 =16; e só a partir de tres (43 =64), 
o número de combinacións posibles é superior a vinte. Está comprobado que a codifica-
ción dos vinte aminoácidos vén especificada por secuencias de tres nucleótidos (e non de 
máis de tres), que reciben o nome de tripletes ou codóns.  

� Actividade 2 da páxina 257 do libro de texto. Defina dexeneración do código, codón 
con sentido e codón de terminación ou sen sentido.  

Enténdese por dexeneración do código xenético o feito de que un aminoácido estea codifi-
cado por máis dun codón; hai ata seis codóns diferentes para un determinado aminoácido; 
aos codóns que codifican o mesmo aminoácido chámallos codóns sinónimos.  
O codón con sentido dirixe a incorporación de aminoácidos ás proteínas. Só hai 61 codóns 
con sentido.  
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Os codóns de terminación ou «stop» ou codóns sen sentido son os codóns UGA,  
UAG e UAA, que participa na terminación da síntese de proteínas 

� Actividade 1 da páxina 259 do libro de texto. Defina codón, anticodón e complexo de 
transferencia.  

Codóns son as secuencias de tres nucleótidos capaces de codificar os vinte aminoácidos. O 
ARN de transferencia (ARNt) necesita adaptarse ao ARN mensaxeiro (ARNm) para levar 
o aminoácido axeitado ao ribosoma. Un anticodón é a secuencia de nucleótidos situada no 
ARNt, complementaria ao codón situado no ARNm.  

A activación dun aminoácido, é dicir, a súa fixación ao triplete CCA do ARNt, esixe a 
presenza dunha molécula de ATP (que proporciona enerxía) e dun enzima,  aminoacil-
ARNt-sintetasa, específico para cada aminoácido. Na reacción de activación, o ATP libera 
un grupo pirofosfato (PPi).  O complexo aminoácido-ARNt unido recibe o nome de com-
plexo de transferencia, e é a forma en que os aminoácidos se transportan e se unen para 
formar as cadeas de proteínas.  

� Actividade 1 da páxina 260 do libro de texto. Esquematice as fases que teñen lugar du-
rante o proceso de tradución.  

Fase previa. 

A fixación do aminoácido ao triplete CCA require a activación do devandito aminoácido 
por unha molécula de ATP e necesítase a intervención dun enzima, a aminoacil-ARNt-
sintetasa, específico de cada aminoácido.   

Iniciación da síntese de proteínas. Prodúcese a unión do primeiro aminoacil-ARNt de me-
tionina á subunidade menor do ribosoma, polo tanto, a metionina é sempre o primeiro 
aminoácido da cadea polipeptídica formada, aínda que, frecuentemente, se elimina ao final 
do proceso. Posteriormente, únense ao ARNm na zona próxima ao extremo 5'. Ao final da 
etapa, únese a subunidade maior do ribosoma para formar o ribosoma completo dotado de 
dúas fendas ou sitios de fixación: o sitio P, que queda ocupado polo ARNt-Met, e o sitio 
A, que está libre para recibir un segundo ARNt cargado co seu correspondente aminoáci-
do. Todos estes procesos están catalizados polos chamados factores de iniciación (FI).  

Elongación da cadea polipeptídica. 

Consiste na unión de sucesivos aminoácidos que se van engadindo á cadea polipeptídica 
no seo dos ribosomas. Consta de tres fases: 

- Primeira fase: o sitio P está ocupado inicialmente polo ARNt Met e no sitio A, que está 
baleiro, introdúcese o ARNt cargado co seu correspondente aminoácido,  cuxo anticodón é 
complementario ao triplete seguinte ao AUG. 

- Segunda fase: a metionina, únese, mediante enlace peptídico, ao grupo amino do seguin-
te aminoácido. O resultado é a formación dun dipéptido aloxado no sitio A. A unión entre 
os aminoácidos está catalizada pola peptidiltransferasa. O centro P queda ocupado por un 
ARNt sen aminoácido.  

- Terceira fase: O ribosoma desprázase ao longo do ARNm exactamente tres nucleótidos 
en sentido 5'. . . . . . 3'. Isto provoca a expulsión do ARNt do sitio P, mentres que o dipep-
tidil-ARNt pasa do sitio A ao sitio P, que será ocupado por un novo ARNt co seu aminoa-
cil. Todo iso está catalizado polos factores de elongación (FE) e necesita GTP.  
Terminación da síntese de proteínas.  

A síntese da cadea polipeptídica detense cando aparece, no sitio A, un dos tres codóns de 
terminación no ARNm (UAA, UAG ou UGA). Neste momento o factor proteico de termi-
nación (RF) únese ao codón de terminación e ao non existir ningún aminoácido que se co-
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rresponda con ese codón o ribosoma sepárase e remata a síntese. A miúdo agrupamentos 
de 10 a 100 ribosomas poden ler un mesmo ARNm, se este é o suficientemente longo, 
formando unha estrutura coñecida como polisoma ou polirribosoma.  

� Actividade 2  da páxina 260 do libro de texto. Explique o papel que desempeñan o 
ARNt e os ribosomas no proceso de tradución.  

Para que a información contida na secuencias de bases do ARNm sexa traducida a unha 
secuencia de aminoácidos dunha proteína, debe existir unha molécula intermediaria que é 
o ARNt.  

Esta molécula leva no extremo 3' o triplete CCA que suxeita o aminoácido. O bucle do 
brazo oposto posúe o anticodón complementario dun codón do ARNm.  Segundo o ant  
codón de ancoraxe que posúa, suxeitará polo triplete CCA a un ou 
a outro aminoácido dos que existen libres no citoplasma da célula.  A subunidade menor 
do ribosoma unida ao primeiro aminoacil-ARNt únese ao ARNm na zona próxima ao ex-
tremo 5'.  

Posteriormente, únese a subunidade maior do ribosoma para formar o ribosoma completo 
que consta do sitio P e o sitio A.  

Durante a fase de elongación, prodúcese a unión de sucesivos aminoácidos 
que se van engadindo á cadea polipeptídica no seo dos ribosomas.  

Regulación da expresión xénica 

� Actividade 1 da páxina 263 do libro de texto. Por que é necesario que haxa mecanismos 
para regular a expresión xénica? 

É necesario regular a expresión xénica, para evitar que as células produzan 
continuamente grandes cantidades de proteínas.  

� Actividade 2 da páxina 263 do libro de texto. Explique en que consiste o modelo do 
operón.  

Un operón é un conxunto de xenes que codifican proteínas diferentes implicadas en proce-
sos bioquímicos moi relacionados, por exemplo, os enzimas que interveñen nunha mesma 
ruta metabólica; todos estes xenes localízanse no cromosoma uns preto doutros, co fin de 
que a regulación da súa expresión se realice de forma coordinada.  

En cada operón diferéncianse as seguintes partes: 

a) Os xenes estruturais (GE 1, GE 2, GE 3. . . . ) que codifican a síntese das proteínas en-
zimáticas (E1, E2, E3, . . . . ) que participan no proceso bioquímico. 

b) O xene regulador (R) chamado represor que controla a expresión. 

c) O promotor (P) que está próximo aos xenes estruturais e que é a zona onde se une a 
ARN-polimerasa para iniciar a transcrición.  

d) O operador (O) que é unha secuencia de ADN que é onde se une o represor, impedindo 
o avance da ARN polimerasa co que a transcrición se interrompe e prodúcese unha repre-
sión xénica (os xenes non se expresan).  

As mutacións e a evolución 

� Actividade 1 da páxina 265 do libro de texto. Coa axuda dos exemplos que aparecen no 
texto e do código xenético, escriba a secuencia de nucleótidos dun ADN calquera, in-
troduza unha transversión e específique as súas consecuencias.  
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Unha transversión é unha mutación puntual na que se substitúe unha base púrica por unha 
pirimidínica.  

Na seguinte secuencia de nucleótidos dunha cadea de ADN: 3 ATGCCA' 5' substituímos a 
base C do 2º triplete por T, co que nos quedaría: 3 ATGCTA' 5'. 

As mutacións puntuais poden dar lugar á aparición de novos alelos, é dicir, xenes que refe-
ridos ao mesmo carácter producen distintas manifestacións (por exemplo, cores de ollos, 
xenes alelos: azuis, verdes, marróns.) 

� Actividade 1 da páxina 267 do libro de texto. Como actúan os distintos mutáxenos qu-
ímicos? 

Hai moitos axentes químicos que producen mutación, e os seus efectos son tamén diver-
sos. Algúns exemplos son:  

- Axentes químicos alquilantes. Transfiren grupos metilo ou etilo ás bases nitroxenadas, co 
que se produce unha alteración da replicación. Os mellor estudados son o dimetilsulfato e 
o etilmetanosulfonato (EMS).  

- Axentes intercalantes. Insírense entre os pares de bases do ADN e deforman a súa estrutura 
helicoidal. Entre eles están os colorantes laranxa de acridina e a  proflavina ou o nitróxeno 
mostaza.  

- Outros axentes químicos. Son, por exemplo, o 5-bromouracilo, que, debido ao seu analo-
xía coa T incorpórase no seu lugar durante a replicación; os hidrocarburos aromáticos, 
como o benzopireno, que se atopa nos alcatráns e no fume do tabaco; o ácido nitroso 
(HNO2), que acelera a desaminación oxidativa,  e compostos inorgánicos, como o arsé-
nico, o asbesto ou o cromo.  

� Actividade 2 da páxina 267 do libro de texto. En que mecanismo de reparación do 
ADN interveñen sistemas multienzimáticos? 

Na reparación por escisión de bases e de nucleótidos.  

� Actividade 1 da páxina 269 do libro de texto. Escribe un exemplo dunha mutación que 
poida ser beneficiosa nun ambiente e  prexudicial noutro.  

O aumento da pigmentación melánica é vantaxoso en África tropical, xa que protexe con-
tra a radiación UV; non obstante, non acontece o mesmo en Escandinavia onde non hai 
risco de insolación e a pel clara facilita a síntese de vitamina D.  

� Actividade 2 da páxina 269 do libro de texto. Sinale as observacións nas que baseou 
Darwin a súa teoría da  selección natural.  

1. A sobreprodución. A maior parte das especies teñen a capacidade de producir un núme-
ro máis elevado de descendentes que os que sobrevivirán ata a madureza. É doadamente 
comprobable que efectivamente a poboación non crece de forma xeométrica e que hai un 
número elevado de individuos que non chegan á idade adulta.  

2. Loita pola existencia. Entre os organismos establécese competencia polos recursos que 
existen no medio, xa sexa alimento, luz, auga, etc. De xeito que o crecemento da poboa-
ción se encontra limitado pola dispoñibilidade destes. Isto fai que se produza unha loita 
pola existencia de xeito que non todos sobreviven.  

3. Variación. As especies presentan unha serie de trazos característicos, o que leva consigo 
a gran variabilidade existente nos organismos. 

4. Supervivencia do máis apto. O feito de que exista variación entre os individuos implica 
que os individuos mellor adaptados ou que reúnen características máis favorables teñen 
maior probabilidade de sobrevivir e de reproducirse. Deste modo as características máis 
favorables vanse seleccionando de forma natural e chegan a constituír unha nova especie.  
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A biotecnoloxía 

� Actividade 1 da páxina 347 do libro de texto. Defina biotecnoloxía.  

Paul Wymer (1990) define biotecnoloxía como “a aplicación dos principios da ciencia e 
da enxeñaría aos procesos de transformación de certas materias mediante axentes biolóxi-
cos para obter bens e servizos”.  

� Actividade 2 da páxina 347 do libro de texto. Explique en que se basean as técnicas 
biotecnolóxicas básicas? 

A biotecnoloxía tradicional baséase no cultivo a grande escala de microorganismos que 
son capaces de producir substancias útiles para o ser humano, como resultado do seu me-
tabolismo. O cultivo desenvólvese dentro de fermentadores nos que se controlan as varia-
bles esenciais para o crecemento dos microorganismos, como o contido en osíxeno e nu-
trientes, o pH, a contaminación microbiana, etc.  

� Actividade 3 da páxina 347 do libro de texto. En que consiste o cultivo celular? 

Un cultivo celular é o conxunto de técnicas que permiten o mantemento das células in vi-
tro coa máxima conservación das súas propiedades fisiolóxicas, bioquímicas e xenéticas. 

� Actividade 1 da páxina 349 do libro de texto. Que vantaxes teñen os anticorpos mono-
clonais fronte aos policlonais? 

Os anticorpos monoclonais son proteínas capaces de identificar substancias estrañas nos 
tecidos ou no sangue. Fabrícanos unhas células especiais híbridas entre os linfocitos B 
(especializados na fabricación dun anticorpo concreto) e células tumorais (que se dividen 
rapidamente). O híbrido, ou hibridoma, divídese de forma rápida e produce gran cantidade 
de moléculas do anticorpo.  Utilízanse para o diagnóstico e tratamento de enfermidades e 
para a detecciónde embarazos ou a determinación de tipos de sangue ou tecidos. Unha das 
aplicacións con máis expectativas é o diagnóstico e tratamento do cancro. Como as 
células cancerosas liberan ao sangue unhas proteínas anormais denominadas marcadores 
tumorais, despois da súa identificación poden sintetizar anticorpos monoclonais específi-
cos que se unan a eles. Con esta proba de diagnóstico pódese elixir o tratamento axeitado. 
Tamén os anticorpos detectan cancros ocultos, xa que recoñecen especificamente os antí-
xenos tumorais, e isto pódese facer o laboratorio a partir de mostras de sangue. Así mes-
mo, disparan as defensas naturais ou utilízanse como balas transportando fármacos anti-
cancerosos, que buscarán as células cancerosas e as destruirán. Tamén os anticorpos mo-
noclonais pódense utilizar para purificar proteínas víricas para, despois de identificar os 
xenes responsables e clonalos nun microorganismo, obter gran cantidade destes antíxenos 
e utilizalos como vacinas. Desta forma, estanse a investigar vacinas contra o VIH.   

Os anticorpos policlonais son obtidos de soro de animais previamente inmunizados coas 
substancias (antíxenos) que se van cuantificar. A súa produción é outra técnica usada para 
a cuantificación de substancias baseada na combinación entre antíxeno e anticorpo. A ob-
tención de anticorpos baséase no principio de que o sistema inmune dos mamíferos, cando 
é estimulado pola presenza dun antíxeno, sintetiza anticorpos específicos contra este, os 
cales estarán en altas concentracións no plasma. Para que se produza un anticorpo 
específico por esta técnica, o mellor é utilizar o antíxeno puro para inmunizar o animal, co 
que se logra unha maior especificidade, xa que, se ben os anticorpos monoclonais son 
máis específicos, existen circunstancias nas que esta pode ser menos precisa que a espera-
da e a reactividade cruzada pode ser maior da que ten o soro normal. A técnica de anticor-
pos policlonais ten a vantaxe de ser máis sinxela, require menos tempo e é máis económi-
ca que a técnica de anticorpos monoclonais. Ademais, non é tan susceptible de ser afecta-
do polas condicións ambientais, como a temperatura ou o pH, en contraposición coa técni-
ca con anticorpos monoclonais que é moi sensible.  
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� Actividade 2 da páxina 349 do libro de texto. Por que se denomina a enxeñería xenética 
“tecnoloxía do ADN recombinante”? 

Porque reúne un conxunto de técnicas que permiten modificar a información xenética du-
nha célula, dun grupo de células ou dun organismo, e mesmo combinar nun xenoma se-
cuencias xénicas procedentes de diferentes individuos da mesma especie ou de especies 
distintas.  

� Actividade 2 da páxina 351 do libro de texto. Por que se di que a PCR imita o proceso 
de replicación natural? 

Porque o proceso se realiza mediante ciclos de replicación.  

�  Actividade 1 da páxina 353 do libro de texto. Que estuda a xenómica? E a proteómica? 

A xenómica é a disciplina que estuda o xenoma dos seres vivos. Entre os seus obxectivos 
encóntranse: a catalogación de todos os xenes dun organismo; a determinación da súa or-
ganización, estrutura e función; ou o coñecemento do modo en que interaccionan os xenes. 
A proteómica encárgase do estudo do conxunto das proteínas expresadas por un xenoma, 
unha célula ou un tecido.  

� Actividade 2 da páxina 355 do libro de texto. Indique algunhas das aplicacións da clo-
nación? 

As principais aplicacións da clonación son médicas (produción de órganos para transplan-
tes e de proteínas humanas con fins terapéuticos; cultivo de células nai para terapia celu-
lar; obtención de tecidos, órganos ou organismos para investigación...), pero tamén ten 
aplicacións na produción de substancias de interese industrial e na recuperación de espe-
cies en perigo de extinción.  

13.10 Unidade 10 

Virus e outras formas acelulares infecciosas 

� Actividade 1 da páxina 274 do libro de texto. Que é a cápsida dos virus? 

A cápsida é unha estrutura proteica que rodea o material xenético do virión. 

� Actividade 2 da páxina 274 do libro de texto. Os virus poden vivir fóra dunha célula? 
Razoe a resposta.  

Os virus non poden vivir fóra dunha célula, xa que non teñen metabolismo propio,  
polo que utilizan o da célula á que parasitan.  

� Actividade 1 da páxina 277 do libro de texto. Describa as diferenzas entre o ciclo lítico 
e o lisoxénico dos virus. 

O ciclo lítico ou virulento é a multiplicación vírica habitual de bacteriófagos e virus ani-
mais. Os procesos que teñen lugar en cada unha das fases numeradas son: absorción e fi-
xación do virión a receptores específicos da célula hóspede para empezar a infección.  

Penetración do ácido nucleico do virus na célula.  

Eclipse: degradación do ADN da célula, replicación do ácido nucleico do virus, utilizando 
a maquinaria da célula hóspede e transcrición e síntese das proteínas da cuberta do virus.  

Maduración: ensamblaxe das unidades estruturais do virus e empaquetamento do ácido 
nucleico nas cápsidas.  

Liberación: lise da bacteria e saída dos virións maduros. O ciclo lisoxénico é aquel no cal 
o virus integra o seu ADN no ADN celular, permanecendo en estado latente na célula que 
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parasitan. Nalgunhas cepas bacterianas, despois de que o ADN vírico entra no citoplasma, 
intégrase no cromosoma da célula hóspede; neste momento ao virus denomínaselle provi-
rus, e á célula hóspede, célula lisoxénica. A célula lisoxénica dividirase normalmente e 
con ela o provirus, que se transmitirá á descendencia como calquera outro xene. Nun mo-
mento determinado o provirus, de forma espontánea ou inducido por algún factor ambien-
tal, deixa o cromosoma da célula hospedadora e realiza entón un ciclo lítico normal.  

� Actividade 2 da páxina 277 do libro de texto. Cal cre que é a orixe dos virus? 

Aínda que se descoñece a orixe e a evolución dos virus dada a ausencia de rexistros fósi-
les, postúlanse fundamentalmente dúas hipóteses: 

- Primeira. Postula que os virus complexos, como os poxvirus e os herpesvirus, orixinal-
mente, eran células procariotas parasitas doutras maiores que, co tempo, fóronse simpli-
ficando e facendo máis dependentes (evolución retrógrada). 

- Segunda. Mantén que os virus son ácidos nucleicos que se independizaron, en parte, das 
súas células. Debido a mutacións sucesivas, a replicación destes ácidos nucleicos deixou de 
ser controlada pola célula á que pertencían, e convertéronse en infecciosos.  

Os virus difiren tanto entre si que é posible que a súa orixe non sexa única.  

� Actividade 1 da páxina 279 do libro de texto. Que é un plásmido? Para que serven os 
plásmidos conxugativos? 

Os plásmidos son pequenas moléculas de ADN bicatenario, case sempre circulares, que se 
replica con independencia do cromosoma da célula ou que poden integrarse nel. Neste ca-
so, a súa replicación depende do cromosoma de dita célula. Encóntranse de forma natural 
en todas as especies de bacterias. Os plásmidos conxugativos son os que presentan xenes 
que codifican pili sexuais para a conxugación entre bacterias. Utilízanse como vectores ou 
transportadores de ADN previamente modificado.  

� Actividade 2 da páxina 279 do libro de texto. Que diferenzas hai entre os virus, os 
plásmidos e os prións? 

 Os virus son formas non celulares con material xenético capaces de reproducirse no 
interior de células vivas. Presentan ADN ou ARN monocatenarios ou bicatenarios e están 
rodeados dunha estrutura proteica chamada cápsida. Os plásmidos son pequenas molécu-
las de ADN bicatenario, case sempre circulares, que se replica con independencia do cro-
mosoma da célula ou que poden integrarse nel.  

Os prións son partículas proteicas infecciosas. Producen varias enfermidades neurodexe-
nerativas nos animais e no ser humano.  

Os microorganismos: Reinos Monera, Protoctistas e F ungi.  

� Actividade 1 da páxina 281 do libro de texto. Que diferenzas hai entre a parede dunha 
bacteria Gram positiva e a dunha Gram negativa? 

. A parede das bacterias Gram negativas componse de varias capas. Unha de peptidoglu-
cano (mureína), que constitúe un 10% da parede e está rodeada por unha membrana exter-
na. Esta membrana ten un compoñente tóxico para os animais. O espazo periplásmico é 
relativamente grande.  

A parede das bacterias Gram positivas é moito máis grosa que a das Gram 
negativas, e só presenta unha envoltura de peptidoglucano, que representa ata 
un 90% dela. O espazo periplásmico é moi pequeno. 

� Actividade 1 da páxina 283 do libro de texto. Que característica estrutural presentan 
certas arqueobacterias que lles permite soportar altas temperaturas? 
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A súa membrana plasmática presenta unha monocapa lípidica, en lugar dunha bicapa, por-
que as moléculas de tetraéter que a forman se unen de xeito covalente. Isto permítelles so-
portar temperaturas moi elevadas.  

� Actividade 1 da páxina 285 do libro de texto. Organice nun esquema os distintos gru-
pos de protoctistas estudados.  

Os protoctictas se clasifican en Protozoos e en Algas.  

Protozoos: Zoomastingios, Cilióforos, Sarcodinos, Esporozoos. 

Algas:  

Microscópicos: Dinoflagelados, Euglenofitos, Diatomeas, Crisofitos, Algas conxu-
gadas.  

Macroscópicos: Clorofitos ou algas verdes, Feofitos ou algas pardas, Rodofitos ou 
algas vermellas.  

� Actividade 1 da páxina 287 do libro de texto. Por que son importantes os fungos para o 
ser humano.  

Algúns fungos pluricelulares utilízanse como alimento, pero os unicelulares, como os fer-
mentos, que interveñen en procesos de fermentación, úsanse na industria para elaborar 
moitos alimentos (o pan, o viño, etc.), e tamén se utilizan para obter antibióticos e outros 
medicamentos. 

� Actividade 2  da páxina 287 do libro de texto. Que significa saprófito? 

A palabra saprofito significa que son organismos que se alimentan de materia orgánica en 
descomposición. 

Métodos de estudo dos microorganismos e os ciclos b ioxeoquímicos.  

� Actividade 1  da páxina 293 do libro de texto. Que é un medio de cultivo? 

Un medio de cultivo é unha mestura de compostos que serven de alimento aos microorga-
nismos para que crezan e se multipliquen fóra dos seus lugares habituais. 

� Actividade 2 da páxina 293 do libro de texto. Tipos de esterilización.  

Os principais métodos de esterilización son:  

 A esterilización por calor. Destrúe de xeito irreversible as proteínas tanto se é calor seca 
(en forno) coma se é húmido (en autoclave). Pódese utilizar para esterilizar instrumentos 
de laboratorio, pero non medios de cultivo, agás se se realiza a presión atmosférica e a 100 
°C, durante trinta minutos, xa que este procedemento non altera as proteínas. Con este mé-
todo morren as formas vexetativas, pero non as formas de resistencia, polo que o medio se 
deixa en repouso para que xerminen.  

 A esterilización por filtración. Utilízase para esterilizar líquidos cando conteñen substan-
cias delicadas que se estragarían coa calor (vitaminas, enzimas, etc.). Lévase a cabo pa-
sando o líquido a través de filtros co poro suficientemente pequeno para reter os microor-
ganismos. Os máis utilizados son os de membrana de celulosa, que se poden esterilizar, á 
súa vez, con calor seco ou húmido.  

A esterilización por radiacións. Consiste en someter o material que se desexa esterilizar a 
radiacións que matan os microorganismos. A radiación máis utilizada é gamma (que se 
produce nunha bomba de cobalto). Esta radiación ten gran poder de penetración, xa que 
atravesa, mesmo envolturas de utensilios ou recipientes. O seu manexo é perigoso e caro, 
polo que o seu uso quedou reducido fundamentalmente ás industrias alimentaria e farma-
céutica, que esterilizan os produtos unha vez envasados.  
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Esterilización por produtos químicos denominados antisépticos. Eliminan os microorga-
nismos dunha forma total e durante certo tempo, xa que impiden o seu crecemento. Se-
gundo a dose, poden ser microbicidas, que matan todos os organismos, ou microbiostáti-
cos, que non os destrúen todos, pero que impiden que xerminen e crezan. Este método é 
útil para os alimentos, xa que estes non se alteran, ao non se desenvolver os microorga-
nismos.  

Pasteurización. É un método moi utilizado na actualidade; sobre todo, na industria alimen-
taria. Consiste en eliminar por choque térmico (calor húmida a presión atmosférica) as 
formas vexetativas dos xermes patóxenos. Se pode levar a cabo de dúas formas:  

- Pasteurización rápida. Mantense unha temperatura de 70 °C durante quince segundos.  
- Pasteurización lenta. Mantense unha temperatura de 62, 5 °C durante trinta segundos; a 
continuación, arrefríase bruscamente o produto (choque térmico). O proceso repítese va-
rias veces. Os produtos así tratados deben manterse en frío para evitar que as formas de re-
sistencia xerminen.  

� Actividade 1 da páxina 295 do libro de texto. Defina temperatura óptima, disxénica e 
crítica.  

A temperatura óptima é a temperatura á cal o crecemento bacteriano é máximo. A tempe-
ratura disxénica é aquela que permite a vida das bacterias pero non a súa actividade. A 
temperatura crítica é aquela, a partir da cal, as bacterias non poden sobrevivir.  

� Actividade 2 da páxina 295 do libro de texto. A que se chama tempo de xeración? 

. O tempo de xeración é o tempo que tarda unha célula illada en orixinar dúas células filla 

� Actividade 1 da páxina 297 do libro de texto. Que diferenza hai entre a coloración vital 
e a tinguidura simple? 

. A coloración vital utilízase para distinguir mellor os microorganismos vivos e consiste en 
engadir unha pequena cantidade de colorante que tingue a parede do microorganismo sen 
afectalo.  

A tinguidura simple utilízase para observar microorganismo mortos. Unha vez que se fi-
xou o microorganismo, engádese unha cantidade de colorante maior que in vivo para au-
mentar o contraste. 

� Actividade 2 da páxina 299  do libro de texto. Que papel desempeñan os descompoñe-
dores no ciclo da materia? Poña un exemplo.  

Os descompoñedores devolven ao medio os compoñentes de restos vexetais,  cadáveres e 
excrementos. 

� Actividade 3  da páxina 299 do libro de texto. Comente a frase seguinte: “Todo o car-
bono orgánico retorna pronto á atmosfera en forma de CO2”.  

A frase é falsa xa que parte do carbono orgánico queda atrapado durante moito tempo for-
mando parte dos combustibles fósiles, como o carbón, o petróleo ou o gas natural ou das 
rochas calcarias que se forman no mar a partir de cunchas e esqueletos calcarios.  

Os microorganismos e as enfermidades 

� Actividade 1 da páxina 301 do libro de texto. Indique os tipos de toxinas que coñeza.  

Distínguense dous tipos de toxinas:  

Exotoxinas. Son proteínas solubles que o organismo patóxeno libera ao medio durante o 
seu crecemento. Son moi tóxicas, mesmo en doses pequenas, e, a miúdo, mortais. Poden 
viaxar e producir o dano lonxe do lugar da infección. 
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Endotoxinas. Son lipopolisacáridos (LPS) da membrana externa da parede de bacterias 
Gram negativas que, en determinadas condicións, son tóxicos para a célula hóspede. O seu 
nome débese a que normalmente están unidas á célula e só se liberan en grandes cantida-
des cando a bacteria se lisa. Son pouco tóxicas, e, raramente, mortais.  

� Actividade 1 da páxina 303 do libro de texto. A  que lle chamamos vehículo desde o 
punto de vista epidemiolóxico? Poña algúns exemplos de diferentes tipos de vehículos.  

Denomínase vehículo a calquera líquido, alimento, material ou obxecto que sirva para pro-
pagar un patóxeno.  

Algúns exemplos de vehículos son a auga, os alimentos, os piollos, etc.  

� Actividade 1 da páxina 305 do libro de texto. Que son as medidas profilácticas? 

As medidas preventivas son tratamentos deseñados para protexer un individuo do futuro 
ataque dun patóxeno. Unha desta medidas son as vacinas.  

�  Actividade 6 da páxina 307 do libro de texto. En relación cos antibióticos.  

a) Que son os antibióticos? 

b) Cal foi o primeiro antibiótico descuberto e quen realizou este achado? 

c) Por que a utilización indiscriminada de antibióticos pode presentar problemas sanita-
rios? 

a) Os antibióticos son substancias producidas por certas bacterias e fungos para matar ou 
inhibir o crecemento doutros.  

b) O primeiro antibiótico descuberto foi a penicilina. Alexander Fleming descubriu que o 
fungo Penicilio notatum segregaba unha substancia antibacteriana, que, posteriormente, se 
denominou penicilina.  

c) Os microorganismos pódense facer resistentes a un fármaco; no caso das bacterias dé-
bese a xenes do seu cromosoma ou a plásmidos R. A utilización incorrecta dos axentes 
quimioterapéuticos contribúe, en grande medida, ao aumento destas resistencias. 

Aplicacións e aspectos éticos e sociais da biotecno loxía 

� Actividade 1 da páxina 357 do libro de texto. Cite algunhas aplicacións da biotecnolo-
xía na industria.  

Na industria alimentaria, obtéñense edulcorantes, viño, queixo ou potenciadores de sabor.  

Na industria química, plásticos, disolventes, resinas, vernices ou fibras. 

Na industria enerxética, obtéñense fundamentalmente biocombustibles, como loanza bioa-
ceites ou o gas natural.  

� Actividade 1 da páxina 359 do libro de texto. Que se entende por terapia xénica? 

. A terapia xénica consiste no tratamento dunha enfermidade con base xenéti- 
ca mediante a introdución de xenes no organismo. A técnica lévase a cabo introducindo 
xenes correctos, para corrixir o efecto producido por xenes defectuosos. 

� Actividade 2 da páxina 359 do libro de texto. Que aplicacións ten a biotecnoloxía no 
transplante de órganos? 

. Unha aplicación importante da biotecnoloxía radica na obtención de órganos para trans-
plantes procedentes de animais manipulados xeneticamente co fin de que non provoquen 
rexeitamento inmunolóxico 
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� Actividade 1 da páxina 361 do libro de texto. Faga unha relación dos principais confli-
tos que supuxo o desenvolvemento da biotecnoloxía.  

Algunhas prácticas xeraron casos de discriminación nos seres humanos, xeráronse inxusti-
zas sociais e creáronse armas biolóxicas moi destrutivas. 

� Actividade 3 da páxina 361 do libro de texto. Que riscos comporta que haxa un “carné 
de identidade xenético”? 

O feito de que as nosas pegadas xenéticas cheguen a ser do dominio público formula o 
problema da perda do noso dereito á privacidade, en favor dun suposto ben común, e a po-
sibilidade de sufrir discriminación laboral ou rexeitamento das aseguradoras por razón das 
nosas características xenéticas; ademais,  abre a porta a certas prácticas moi controverti-
das, como a selección dos embrións en función das súas características xenéticas ou a co-
rrección do xenoma dos fillos co fin de mellorar as súas peculiaridades.  

13.11   Unidade 11 

Os mecanismos defensivos do organismo. O sistema in munolóxico 

� Actividade 1 da páxina 311 do libro de texto. A que se denomina microbiota normal? 
Que papel desempeña na defensa do organismo? 

. Denomínase microbiota normal a flora microbiana autóctona, que se desenvolve en dis-
tintas partes dun organismo como pode ser a boca, o intestino, a pel, etc.  

É importante na defensa dos organismos, xa que impide o desenvolvemento de organis-
mos patóxenos, ben porque compite con eles polos nutrientes, ben porque producen subs-
tancias que impiden o seu desenvolvemento.  

� Actividade 2 da páxina 311 do libro de texto. Enumere as características máis destaca-
das da resposta inmunolóxica específica. 

As principais características que presenta a resposta inmune específica son: 

- Especificidade 

- Clonalidade.  

- Autotolerancia.  

-Memoria inmunolóxica 

� Actividade 3  da páxina 311 do libro de texto. Diferencie entre a resposta primaria e a 
secundaria. A que propiedade se debe a existencia destes dous tipos de resposta? 

A resposta inmune primaria é a que se produce despois do primeiro contacto co antíxeno. 
A resposta secundaria é a que se produce cando o organismo, despois dun primeiro con-
tacto co antíxeno, ten un contacto posterior co mesmo antíxeno.  

A resposta primaria é máis lenta, de menor intensidade e a súa acción é menos duradeira 
que a resposta secundaria.  

A resposta secundaria prodúcese grazas á memoria inmunolóxica que posúe o sistema in-
mune específico. Esta débese aos linfocitos con memoria, que orixina o sistema inmune 
tras o primeiro contacto co antíxeno. Estas células circulan polo organismo e gardan re-
cordo do antíxeno; se se produce un novo contacto con el actívanse e dan lugar á resposta 
secundaria.  

� Actividade 1 da páxina 313 do libro de texto. Sinale a principal diferenza entre os ór-
ganos linfoides primarios e os secundarios.  
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Os órganos linfoides primarios son os órganos onde se diferencian e maduran os diferentes 
tipos de linfocitos, estes son a medula ósea e o engano. Os órganos linfoides secundarios 
son os órganos onde migran e se acumulan os linfocitos unha vez formados. Nestes órga-
nos os linfocitos interaccionan cos antíxenos. Aquí inclúense os ganglios linfáticos, bazo, 
amígdalas, etc.  

� Actividade 2 da páxina 313 do libro de texto. Que células inmunocompetentes se de-
signan  co nome de fagocitos? Que características teñen? 

As células inmunocompetentes que se coñecen co nome de fagocitos son 
os granulocitos e os macrófagos. Estas células emiten pseudópodos que lles serven para 
desprazarse e para fagocitar partículas e restos celulares.  

� Actividade 1  da páxina 315 do libro de texto. Sinale as diferenzas entre os linfocitos B 
e os T.  

Nos mamíferos, os linfocitos B diferéncianse e maduran na medula ósea mentres que os 
linfocitos T o fan no engano:  

- Os linfocitos B son os responsables da inmunidade humoral, mentres que os linfocitos T 
son os responsables da inmunidade celular, aínda que algúns tamén colaboran na inmuni-
dade humoral.  

- Os linfocitos B maduros posúen na súa membrana receptores específicos, que son anti-
corpos, que lles permiten recoñecer os antíxenos solubles. Os linfocitos T teñen na súa 
membrana receptores específicos, cos que poden recoñecer antíxenos, se están expostos na 
superficie de células presentadoras (macrófagos), unidos a moléculas de histocompatibili-
dade. 

� Actividade 2 da páxina 315 do libro de texto. Que función desempeñan na resposta in-
munolóxica específica os distintos tipos de linfocitos T? 

Os linfocitos T interveñen na resposta inmune celular e un tipo de linfocitos T auxiliares 
colaboran tamén na resposta humoral. Dentro dos linfocitos T diferéncianse dous grupos:  

- Linfocitos T auxiliares ou T4. Liberan citocinas que estimulan e activan outras células 
como: macrófagos, linfocitos T citotóxico e linfocitos B. Polo tanto participan na inicia-
ción da resposta tanto humoral coma celular.  

- Os linfocitos T citotóxico ou T8. Interveñen na resposta celular, actúan destruíndo as cé-
lulas propias infectadas por xermes, as células tumorais, e as células estrañas.  

Os antíxenos e os anticorpos 

� Actividade 1 da páxina 317 do libro de texto. Que é o epítopo? Cando se di que un an-
tíxeno é polivalente? 

Un epítopo, chamado tamén determinante antixénico, son pequenas rexións da superficie 
do antíxeno por onde son recoñecidos polos anticorpos e polos receptores dos linfocitos. 
Con estas rexións únense os anticorpos libres e os receptores dos linfocitos. Os antíxenos 
poden ter un ou varios epítopos.  Se teñen varios denomínanse polivalentes.  

� Actividade 2 da páxina 317 do libro de texto. Para que serven as MHC? De cantos tipos 
poden ser estas moléculas? 

As moléculas do complexo maior de histocompatibilidade son proteínas características de 
cada individuo, que se localizan na superficie das células dos vertebrados. A súa función é 
unirse no interior das células a péptidos antixénicos, resultantes do procesamento do antí-
xeno, transportalos á superficie celular e alí presentárllelos aos linfocitos T.  

As MHC poden ser de dous tipos:  
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- MHC de clase I. Están presentes na maioría das células nucleadas do organismo. Estas 
moléculas presentan fragmentos peptídicos procedentes de proteínas endóxenas (virus, 
células tumorais, etc.) aos linfocitos T citotóxico.  

- MHC de clase II. Están presentes en células presentadoras do antíxeno (macrófagos 
linfocitos B, etc.). Estas moléculas presentan péptidos antixénicos, procedentes de proteínas 
exóxenas ás células T colaboradoras.  

� Actividade 1 da páxina 319 do libro de texto. Que tipo de composto químico é un anti-
corpo? Faga un debuxo esquemático dun deles, e indique como se unen entre si e os 
seus compoñentes.  

Debuxo na páxina 318 do libro de texto.  

Os anticorpos son glicoproteínas e, como tales, neles diferéncianse dúas partes:  
- Unha parte proteica que está formada por catro cadeas polipeptídicas, dúas lixeiras (L) 
idénticas entre si e outras dúas pesadas (H), tamén idénticas entre si. Tanto nas cadeas li-
xeiras coma nas pesadas, diferénciase unha rexión variable no extremo amino-terminal, e 
unha rexión constante no extremo carboxilo-terminal. 

- Unha parte glicídica formada por dúas cadeas de glícidos que se unen ás cadeas 
pesadas.  
As dúas cadeas pesadas (H) únense entre si mediante dúas pontes disulfuro, e cada unha 
delas únese a unha das cadeas lixeiras (L) mediante outra ponte disulfuro, que se produce 
á altura do extremo C-TERMINAL da cadea L, adquirindo forma de Y. Cada un dos glíci-
dos únense mediante un enlace covalente cunha das cadeas pesadas.  

� Actividade 2 da páxina 319 do libro de texto. En que consiste a reacción antíxeno-
anticorpo? Enumere os principais tipos que coñeza.  

Esta reacción consiste na unión específica do anticorpo co antíxeno que provocou a súa 
aparición cando se encontra con el. Como consecuencia, fórmase o complexo antíxeno-
anticorpo. Esta unión establécese entre o determinante antixénico do antíxeno e a paratou-
pa do anticorpo; e realízase mediante enlaces débiles. Esta reacción teñen por finalidade 
inactivar e destruír o antíxeno. As principais reaccións antíxeno-anticorpo son:  

-Reacción de neutralización.  

-Reacción de precipitación.  

-Reacción de aglutinación.  

-Opsonización.  

A resposta inmunolóxica específica e inespecífica 

� Actividade 1 da páxina 321 do libro de texto. Cales son os síntomas da inflamación? A 
que se deben? 

Os síntomas da reacción inflamatoria son: rubor, calor, dor e tumor. O rubor e a calor da 
zona orixínanse debido a que se produce unha vasodilatación dos capilares da zona, para 
aumentar o fluxo sanguíneo e así achegar máis elementos defensivos (leucocitos, anticor-
pos, etc. ).  

O tumor ou edema prodúcese porque aumenta a permeabilidade dos capilares, para facili-
tar a saída de macromoléculas plasmáticas ao tecido lesionado. A dor prodúcese pola pre-
sión que exerce o edema sobre as terminacións nerviosas.  

� Actividade 2 da páxina 321 do libro de texto. Explique como se forma o complexo de 
ataque da membrana (CAM) e que función ten.  
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O complexo de ataque da membrana é unha estrutura en forma de canle que atravesa a 
membrana das células invasoras (xermes); está formada polos  compoñentes tardíos do 
complemento: C5b, C6, C7, C8 e 14 moléculas de C9, que, a medida que se activan, se 
unen á membrana e se ensamblan entre si formando esta estrutura. Mediante o complexo 
de ataque da membrana, rómpese a membrana das células invasoras (xermes) e, como 
consecuencia, estas destrúense.  

� Actividade 1 da páxina 323 do libro de texto. Que células interveñen na resposta inmu-
nolóxica específica celular? Que funcións desempeñan? 

Na resposta inmune celular interveñen tres tipos de células: os macrófagos, os linfocitos T 
auxiliares e os linfocitos T citotóxico.  

- Os macrófagos actúan como células presentadoras do antíxeno. Fagocitan o antíxeno ex-
tracelular (patóxeno), procésano e preséntano na súa superficie, unido a moléculas MHC 
tipo II aos linfocitos T.  

- Os linfocitos T auxiliares recoñecen os antíxenos que van unidos ás moléculas MHC tipo 
II na superficie dos macrófagos e actívanse, segregando interleucina-2, que estimula os 
linfocitos citotóxico e os macrófagos para que destrúan os xermes 

- Os linfocitos T citotóxico, unha vez activados, únense ás células diana e 
producen a súa destrución.  

� Actividade 2 da páxina 323 do libro de texto. Que son as perforinas? Que organismos 
as producen e para que serven? 

As perforinas son unhas proteínas que liberan os linfocitos T citotóxico tras a súa unión 
coas células diana (células infectadas, tumorais). Estas proteínas forman uns poros que 
perforan a membrana da devandita célula producindo a súa lise; posteriormente, os macró-
fagos encárganse de inxerir os restos destas células diana.  

� Actividade 1 da páxina 324 do libro de texto. En que consiste a resposta humoral? 

A resposta humoral é un tipo de resposta inmune específica, na que os elementos efectores 
son os anticorpos, que actúan especificamente contra os antíxenos que provocaron a súa 
formación, se unen a eles e os inactivan facilitando así a súa destrución. 

Nesta resposta interveñen principalmente: os linfocitos B, que ao activarse proliferan e di-
feréncianse dando células plasmáticas, que forman os anticorpos e células B con memoria; 
e un grupo de linfocitos auxiliares denominados Th2, que recoñecen o antíxeno e activan 
os linfocitos B.  

A resposta humoral pode ser de dous tipos:  

- Resposta humoral na que colaboran os linfocitos B e os linfocitos T auxiliares. É a máis 
frecuente.  

- Resposta humoral na que só interveñen os linfocitos B. É pouco frecuente.  

� Actividade 2 da páxina 324 do libro de texto. Expliqueo papel de células presentadoras 
do antíxeno que realizan os linfocitos B.  

Os linfocitos B inactivos recoñecen mediante os seus receptores (anticorpos) un antíxeno; 
posteriormente, internalízano a través de endocitose mediada por receptor,  procésano e 
presentan algún dos péptidos resultantes unidos a moléculas MHC-tipo II na súa superfi-
cie. Posteriormente, os linfocitos auxiliares Th2 activados, recoñécenos e únense a eles 
segregando interleucinas. Isto provoca cambios nos linfocitos B que se activan e prolife-
ran, dando células plasmáticas e células con memoria.  
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A inmunidade e as inmunopatoloxías 

� Actividade 1 da páxina 331 do libro de texto. Defina inmunidade.  
– A inmunidade é a resistencia que opón o individuo ao desenvolvemento intraorgáni-
co dos axentes patóxenos, e, como consecuencia, a padecer a enfermidade infecciosa 
que estes poden orixinar.  

� Actividade 1 da páxina 333 do libro de texto. Cal é a principal diferenza entre a inmu-
nidade activa e a pasiva? 

– A principal diferenza entre a inmunidade activa e a pasiva está en quen produce 
os anticorpos que confiren a resistencia ao organismo fronte a un determinado 
antíxeno.  

– Na inmunidade activa, é o individuo que presenta a inmunidade quen fabrica 
os anticorpos despois de entrar en contacto co antíxeno.  

– Na inmunidade pasiva, o individuo que presenta a inmunidade recibe os anticorpos 
que lle confiren resistencia fronte ao antíxeno, pero el non os fabrica, senón 
que os fabrica outro individuo desta ou de distinta especie.  

� Actividade 2 da páxina 333 do libro de texto. O padecemento de certas enfermidades 
infecciosas proporciónanos inmunidade. De que tipo? 

– A inmunidade que nos proporciona o padecemento de certas enfermidades infeccio-
sas é unha inmunidade adaptativa activa natural.  

– Denomínase adquirida porque se adquire despois de entrar en contacto co patóxeno.  
– Denomínase activa porque é o propio individuo o que fabrica activamente os anti-
corpos que lle proporcionan a inmunidade.  

– Denomínase natural, porque o contacto co patóxeno que desencadea a resposta in-
munitaria causante da inmunidade, acontece de forma natural (padecemento da en-
fermidade).  

� Actividade 1 da páxina 335 do libro de texto. A que se lle chama tolerancia inmunoló-
xica? Cando se adquire? 

A tolerancia inmunolóxica é a capacidade que ten o sistema inmunitario de diferenciar as 
moléculas propias das estrañas. O que lle permite reaccionar contra as estrañas pero non 
así contra as propias. A tolerancia inmunolóxica adquírese durante a vida embrionaria, 
conséguese mediante diversos mecanismos, dos cales un dos máis importantes é a delec-
ción clonal, mediante este mecanismo elimínanse os linfocitos inmaturos T e B autorreac-
tivos, capaces de reaccionar contra estruturas propias.  

� Actividade 2 da páxina 335 do libro de texto. O 75% das persoas con enfermidades au-
toinmunes son mulleres. A que cres que se pode deber? 

Isto débese a que o desenvolvemento das enfermidades autoinmunes se ve favorecido,  de 
forma aínda non aclarada, polas hormonas femininas (estróxenos), por iso son moito máis 
frecuentes en mulleres que en homes.  

� Actividade 3 da páxina 335 do libro de texto. Que tipo de alteración inmunolóxica é a 
SIDA? 

A SIDA é unha inmunodeficiencia secundaria ou adquirida, producida pola infección do 
retrovirus VIH ou virus de inmunodeficiencia humana, que parasita e destrúe a diversas 
células do sistema inmunitario. Como consecuencia deixa este sistema deprimido.  

�  Actividade 2 da páxina 337 do libro de texto. Cal é a causa de que non se atope unha 
vacina eficaz para combater o virus da SIDA? 
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A causa de que non se encontre unha vacina eficaz para combater o virus da SIDA 
é a capacidade de mutación que ten este virus.  

� Actividade 1 da páxina 337 do libro de texto. Defina alérxeno.  

. Os alérxenos son os antíxenos que causan as alerxias ou respostas inmunitarias esaxera-
das aos propios tecidos. Estas reaccións están relacionadas coa memoria inmunolóxica. 

Os transplantes, o cancro e o sistema inmunolóxico 

� Actividade 2 da páxina 339 do libro de texto. Se o transplante de órganos se realiza en-
tre irmáns, haberá rexeitamento? 

O rexeitamento inmunolóxico prodúcese cando doador e receptor son xeneticamente dife-
rentes. Todos os irmáns agás os xemelgos univitelinos son xeneticamente distintos, aínda 
que as diferenzas serán menores que entre outras persoas non emparentadas e a probabili-
dade de rexeitamento será menor. Polo tanto, si haberá rexeitamento inmunolóxico entre 
irmáns, agás entre os xemelgos univitelinos.  

� Actividade 1 da páxina 339 do libro de texto. S ea nai é Rh+ e o feto Rh- haberá pro-
blemas no feto nun segundo embarazo nas mesmas circunstancias? 

Se a nai é Rh+ e o feto é Rh- e houbo con anterioridade outro embarazo en 
iguais circunstancias, o feto sofre eritroblastose fetal que lle causan danos irreparables.  
Isto acontece porque, tras o primeiro embarazo, a nai se sensibiliza cando pasan á circula-
ción materna algúns eritrocitos fetais que levan na súa superficie aglutinóxeno Rh que a 
nai non ten; como consecuencia, a nai fabrica anticorpos anti-Rh. No segundo embarazo, 
en iguais circunstancias, se estes anticorpos non se eliminaron, pasarán á circulación fetal 
e aglutinarán os eritrocitos fetais producíndose a eritroblastose fetal.  

� Actividade 1  da páxina 341 do libro de texto. Que é a metástase? 

A metástase defínese como os tumores secundarios que se desenvolven en tecidos e órga-
nos diferentes aos que se encontra o tumor primario. Fórmanse a partir de células cancero-
sas que proveñen do tumor primario e que, por vía sanguínea ou linfática, invadiron estes 
novos tecidos. 

� Actividade 2 da páxina 341 do libro de texto. Cal é a principal diferenza entre as célu-
las normais e as cancerosas? 

A principal diferenza que presentan ambos os dous tipos de células radica en que as célu-
las normais proliferan e diferéncianse de forma controlada, mentres que as células cance-
rosas divídense rápida e descontroladamente orixinando masas de células anormais que 
constitúen un tumor.  

A transformación das células normais en cancerosas débese a mutacións orixinadas por 
diversas causas: substancias químicas, radiacións ionizantes, etc.  

 
 
 

 


