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Introducció 

La RNA transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, descoberta per Howard Temin 

y David Baltimore , és un enzim que permet la replicació dels virus (retrovirus) a 

material genètic en forma d'àcid ribonucleic. Aquest enzim  realitza el procés de 

transcripció del RNA a DNA (transcripció inversa a la normal) per poder infectar 

les cèl·lules (tant eucariotes com procariotes tenen DNA i per tant no tenen 

mecanismes de transcripció en aquest sentit). Aquest enzim és l'únic capaç de 

transcriure a l'invers, i per això s'utilitzen inhibidors en contra d'aquest 

(retroinividors).  

Alguns virus que tenen aquest enzim són el VIH, virus T lonfotròfic. 

 

Retrovirus 

Un virus té en la seva estructura pocs enzims, el seu material genètic i la proteïna 

que les encapsula. Els virus infectaran una cèl·lula i n'utilitzaran els enzims i 

monòmers necessaris per replicar-se. En quasi bé tots els virus la maquinària 

present ja seria suficient, però en els retrovirus es necessita d'un enzim 

addicional, la RNA transcriptasa inversa; aquest enzim l'aporta el mateix virus ja 

que les cèl·lules hostes (procariotes i eucariotes)  no tenen aquest enzim (totes 

elles amb DNA com a material genètic i per tant un enzim que no s'ha necessitat 

i per tant no sintetitzen). 

Els retrovirus tenen el RNA en una sola cadena (monocatenaris) i amb ajuda de 

la retrotranscriptasa el converteixen a DNA de doble cadena permetent així la 

seva inserció al genoma de la cèl·lula hoste o el començament de la síntesi de 

nou RNA víric. 

Hi ha tres tipus de retrovirus: 

Oncovirus: afecten al cicle cel·lular alterant-lo i provocant l'aparició de cèl·lules 

tumorals 

Lentivirus: virus que provoquen malalties de llargs períodes d'incubació i 

presenta tres etapes; transitòria i aguda, fase de control aparent de la malaltia i 

reproducció del virus (afecten vaques, primats, cavalls, ovelles i gats). 

Spumavirus: provoquen malalties cròniques i són virus de la família Retroviridae. 

 



Genoma víric, ARN 

La mida del genoma víric en forma de ARN monocatenari està limitada ja que 

aquest és molt fràgil. A més, aquest té una tassa de mutació més alta ja que el 

mecanisme de copiat és menys precís. 

No tots els virus amb ARN presenten l’enzim de la retrotranscriptasa inversa; els 

que no tenen aquest enzim tenen en el seu lloc ARN replicases que en 

produeixen una copia. 

Segons la direcció de la molècula genètica aquesta cadena pot ser positiva o 

negativa. 

 

Virus RNA amb cadena positiva 

Són aquells virus que tenen la cadena (d’una sola ebra) de RNA amb una 

direcció de 5’ a 3’. 

 

Picornavirus 

RNA monocatenari d’entre 7,2 kb i 8,5 kb. Tots presenten una regió llarga no 

traduïda (o UTR1) situada a l’extrem 5’ i és un factor important en la virulència, 

transcripció i encapsidació; també tenen una regió més curta en l’extrem 3’ 

necessària per la síntesi de la cadena negativa durant la replicació. La zona UTR 

conté una estructura secundària anomenada lloc d’unió al ribosoma (IRES2) en 

forma de fulla de trebol. La resta del genoma víric codifica per una única 

poliproteïna (de 2.100 a 2.400 aminoàcids).  

L’extrem 5’ té unida covalentment una proteïna bàsica (de 23 aminoàcids) i el 3’ 

està poliadenitzat.  

 

Togavirus 

Tenen un RNA monocatenari no segmentat d’aproximadament 11,7 kb. Es similar 

a un RNAm cel·lular amb un extrem 5’ formant una espècie de cap que està 

metilat i a l’extrem 3’ té seqüencies poliadenitzat. L’expressió es dóna mitjançant 

dos passos de traducció, primerament produeix les proteïnes no estructurals 

situades a l’extrem 5’ i finalment les proteïnes estructurals de la porció 3’. 

                                            
1 Untranslated region 
2 Internal ribosomal entry site 



 

Flavivirus 

Genoma monocatenari d’RNA amb una mida de 10,5 kb. Té un cap en 5’ que 

està metilada però en la gran part dels casos no  esta poliadenitzat l’extrem 3’. 

La seva organització genòmica es diferencia del togavirus en que a l’extrem 3’ 

es localitzen les proteïnes no estructurals i al 5’ les proteïnes estructurals. Tenen 

una transcripció similar als picornavirus (tenen una UTR en l’extrem 5’, conté una 

zona IRES i la resta del genoma codifica per una poliproteïna,) 

 

Cornavirus 

Monocadena de RNA no segmentat d’una mida  d’entre 27 i 30 kb. Té un cap 

metilat en 5’ i poliadenitzat en 3’. En el segment 5’ (20 kb) es tradueix primer 

donant polimerases virals que sintetitza després una cadena de polaritat 

negativa, aquesta es utilitzada després com a motlle per donar RNAm; cada 

molècula d’aquestes es monocistrónica sent traduïts els gens de l’extrem 5’ 

(aquestes estructures són produïdes per les polimerases i no per fenòmens de 

splicing3) 

 

Virus de plantes 

La majoria de virus de plantes tenen un genoma d’RNA de polaritat positiva on 

el més estudiat és el virus del tabac (VMT). Aquest últim té 6,4 kb que codifica 

per quatre gens, amb un cap metilitzat en 5’ i amb moltes estructures secundaries 

en 3’ 

 

Virus ARN amb cadena negativa 

Són els virus que presenten el seu material genòmic en direcció 3’ a 5’. Aquests 

virus tenen més diversitat, causat per les dificultats en l’expressió; tendeixen a 

tenir un genoma més gran. Una característica freqüent és la segmentació del 

genoma i cap d’aquests és infecciós si està purificat. Alguns dels virus no tenen, 

estrictament, polaritat negativa, sinó que poden tenir ambdues (ambisense). 

 

                                            
3 Modificació post-traduccional 



Bunyavirus 

Son monocatenaris amb cadena segmentada format per tres molècules; L (8,5 

kb),M (5,7 kb) i S (0,9 kb). Aquestes tres són lineals però en el virus apareixen 

circulars. Aquests no tenen un cap en 5’ ni estan poliadenitzats en 3’. 

 

Arenavirus 

Genomes monocatenaris lineals amb dos segments, L (5,7 kb) i S (2,8 kb). 

Aquests poden tenir una organització en ambdós sentits. Poden trobar-se 

partícules virals idèntiques als ribosomes. 

 

Orthomyxovirus 

Hi ha dues estructures genòmiques confoses, però sen poden distingir quatre 

famílies. El genoma està format per vuit segments, els sis primers codifiquen per 

una proteïna cada un i els altres dos per dues proteïnes cada un (deu en total), i 

presenta una RNA polimerasa. 

 

Paramyxovirus 

Tenen un genoma no segmentat de 15 a 16 kb. Freqüentment té sis gens 

organitzats linealment de 3’ a 5’ separats per seqüències repetides (senyal de 

poliadenització, una seqüència intrínseca (GAA) i una d’inici al gen següent). 

Formen complexos de proteïnes formant una RNP helicoïdal. 

 

Rhabdovirus 

Tenen el material genètic no segmentat d’una mida de 11 kb. Tenen una regió 

cabdal en 3’ i una regió no codificant (UTR) en 5’. Tenen un senyal de 

poliadenització al final de cada gen i regions intrínseques curtes entre ells (tenen 

un total de cinc gens). 

 

 

 

 



Estructura 

L'enzim presenta dues subunitats; subunitat catalítica i subunitat nucleasa. 

Durant la transcripció inversa és molt probable que es produeixin errors, ja que 

aquest enzim és molt poc precís. Aquest fet provoca un número de mutacions 

elevades dificultant el fet de trobar un antídot. 

 

Imatge 1 Enzim de la retrotranscriptasa inversa. 

 

Retrotranscripció 

El producte és més llarg que el substrat, és a dir, la cadena de DNA és més llarga 

que la cadena de RNA. 

1. Un RNAt de la cèl·lula hostejant 

s’uneix a amb la seqüència d’unió 

de l’encebador4 del RNA víric. 

Aquest RNAt servirà alhora com 

encebador per la síntesi de DNA 

víric. 

2. La retrotranscriptasa s’hi uneix 

3. L’enzim copia les seqüències que 

hi ha des del RNAt fins a l’extrem 

5’ del genoma víric. 

4. L’activitat exonucleasa de l’enzim 

degrada les seqüències del 

                                            
4 Encebador o primer és la molècula que serveix d’entrada per a que un enzim que copia ADN 
comenci a copiar. Aquest encebador servirà per a que la retrotranscriptasa comenci per l’extrem 
5’. 

Imatge 2 Procés de retrotranscripció 

inversa il•lustrada gràficament pas a 

pas. 



extrem 5’ conservant les que acaba de transcriure. 

5. Les seqüències copiades passen a l’extrem 3’ 

6. La retrotranscriptasa utilitza d’encebador les 

seqüències anteriorment nombrades. 

7. Acabada la transcripció inversa s’elimina el 

genoma en forma de RNA a excepció d’una 

seqüència nomenada PP. 

8. A partir de la seqüència PP l’enzim copia la part 

cap a l’extrem 3’ 

9. RNAt de la cèl·lula hostejant (vegeu pas 1)surt 

i la retrotranscriptasa inversa elimina la 

seqüencia PP (fragment d’RNA)7 

10. La sortida del RNAt provoca que quedin dues 

seqüències lliures i complementàries que 

s’uneixen. 

11. L’enzim acaba de copiar el restant quedant una seqüència de DNA 

bicatenari capaç d’introduir-se al genoma de la cèl·lula hoste. 

Quan el DNA víric està en el genoma de la cèl·lula, per mitosi, quan aquesta 

es divideixi, les cèl·lules filles tindran, cada una, una copia d’aquest genoma 

víric (produint-se la reproducció del virus). 
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