
ESTUDIS DE GRADUAT SUPERIOR DE BIOTECNOLOGIA 

CURS 1999 - 2000 

Tema 1.- ~ntroduccio al metabolisme 
Concepte de metabolisme i ruta inetabolica. Fases del metabolisme. Consideracions bioenergetiques. 
L'ATP com a moneda energetica. Principals mecanismes del control meiabolic. Analisi experimental del 
metabolisme. . . 

Tema 2.- Coordinació metabolica, control metabdlic i traisducció de senyals 
Interdependencia dels pnncipals organs en el metabolisme. Regulació hormonal del metabolisme. 
Mecanismes d'acció horinonal. 

Tema 3.- Glicdlisi 
Descripció de la via, balan$ estequioinetric i energetic. Fermentacions. Regulació de la glicolisi. Entrada 
d'altres sucres en la glicolisi. Catabolisme de polisachids: mido i glicogen. 

Tema 4.- P 
Descripció 
Regulació c 
glioxalat. D 

le la piruv 
tescnpció 

~xidatius: cicle de I'Acid citiric i ruta de les pentoses fosfat 
ició del piruvat i del cicle de l'acid cítric. Balanw estequiomktric i energetic. 
at deshidrogenasa i del cicle de I'acid citric. Reaccions anaplerotiques. Cicle del 

' 

i regulació de la ruta de les pentoses fosfat. 

Tema 5.- Transport electrbnic i fosforilació oxidativa 
Oxidacions i generació d'energia. Oxido-reduccions biologiques. La cadena de transpon electronic. 
Fosforilació oxidativa. Sistemes Ilanwdora per la oxidació del NADH citosolic i sistemes de transport 
mitocondrial. Bala& energetic i regulació del metabolisme oxidatiu de la glucosa. Oxidacions 

)ndrials. 

liosíntesi I 
- . -, ..- de glúcid! - .  . .  ~ - ~ 

ema b.- n 
lescripció, suosrrars i oaianq energeric de la gluconeogknesi. Coordinació en el control de la gludlisi I ia 
luconeogenesi. Descripció de la biosíntesi del glicogen. Coordinació en el control de la degradació i 
iosintesi del glicogen. 

Tema 7.- Fotosintesi 
Processos bdsics de la fotosíntesi. La fase lluminosa: fotosistemes, transport electronic i fotc 
La fase fosca: cicle de Calvin. Reacció global, eficiencia i regulació de la fotosintesi. F o t ~ r t ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~  . 
cicle Cd. 

Tema 8.- Metabolisme de Iípids 
Utilització dels triacilglicerols en els animals. Les lipoproteines. Oxidació dels acids grassos. Cetoghnesi. 
Biosintesi dels acids grassos. Biosintesi dels triacilglicerols i dels íípids de membrana. Biosíntesi del 
colesterol i derivats. 

Tema 9.- Metabolisme d'aminohcids 
Cicle del nitrogen. Degradació dels aminoacids. Aminoacids cetogenics i glucogenics. Elirninació de 
I'amoniac: cicle de la urea. Biosintesi d'aminoacids. 

Tema 10.- Metabolisme de nucle6tids 
Degradació dels acids nucleics. Esquema general del metabolisme del nuclebtids. Degradació de 
nuclebtids purínics. Degradació de nuclebtids pirimidínics. Biosíntesi de nuclebtids purínics. Biosintesi 
de nuclebtids pirimidinics. Importancia medica i biologica de compostos analegs de nuclebtids. 

Tema 11.- Metabolisme del grup hemo 
Biosíntesi de tetrapirrols. Degradació del gmp hemo. 

Tema 12.- Metabolisme d'altres compostos d'interes biologic 
Exemples: terpens, alcaloides, antibioiics i amines biogenes. 
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L'ASSIG 
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R~CTIQUES . . .  . . , - , , , , .  , 
s dividirti als aiumnes en tres shbgrups. Caáascun d'ells asskth a sis sessions de pdictiques de . . , 
iboratori que es faran els matins (comen- a les 9 h) el calendari detallat sed anunciat pdximament. - ' ,  

NORMES PER L'AVALUACI~ DE L'ASSIGNATURA 

N O T E S ~ S :  ' + 
Nota mAxima de teoria: 6 (examen tipus test mdti resposta, contindrd aigunes preguntes sobre 

aspectes bbics de les ptictiques) 
Nota maxima de problemes. 2 (examen de problemes) 
Nota mkuima de ptictiques: 2 (asistencia a classes pldctiqu& i qiiestionari) 1 

PER APROVAR L'ASS1GNATüR.A 
wota teoria + Nota problemes + Nota pdctiques] 1 5.0 
La nota de cadascuna de les parts ha de ser, com a m-, igual al 40% de la nota mkvima: 
Nota de teona 2,4 (sobre 6) 
Nota de problemes 0,8 (sobre 2) 
Nota de pdctiques 0,8 (sobre 2) 




