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PROGRAMA DE TEORIA 

1. Introducció. 
1.1. Interacció de la radiació electromagnbtica amb la matdria. 
1.2. Dispenió, absorció i emissió. 

2. Espectroscbpia d'absorcib en I'ultraviolat 1 visible. 
2.1. Pnncipis físics. 
2.2. Disseny experimental. 
2.3. Espectrofotometria d'absorció. 
2.4. Aplicacions. estudi de proteines, Acids nucleics i altres crombfon bioquimics. 
2.5. Influencia de I'entorn sobre I'espectre d'absorció: espedres de dirbncia i de derivades. 

3. Espectroscbpla de fluoresc8ncia. 
3.1. Bases fisiques: conversió interna, relaxació vibracional, relaxació emissiva i no emissiva. 
3.2. Disseny experimental: problematica associada a les mesures de fluoresdncia, estratdQies i 

wmponents que permeten augmentar la sensibilitat. 
3.3. Fluores&ncia resolta en el temps: tempr de vida de I'estat excitat, instruments de mesura, 

aplicacions bioquimiques. 
3.4 Fenbmens que poden afectar I'emissiá fluorescent: efectes de I'embolcall i del dissolvent, 

quenching col~lisional de la fluoresc8naa. polaritzaci4 formació de dimers excitats (excimen), 
transferencia d'energia. 

3.5. Aplicadó a I'analisi estructural de sistemes macromoleculars: fiuorbfors intrinsecs i extrinsecs, 
accessibilitat, difusió rotacional, mesurament de distancies. 

3.6. Aplicacions a I'analisi Bioquimica i en Biologia Molecular. 
3.7. Aplicacib a estudis de Biologia Cel,lular: microscbpia de fluores&ncia. citoflwrometria de flux 
3.8. Bases fisiques i aplicacions d'altres fenómens emissius: quimiolurninesc~ncia i bioiuminesc8ncla. 

4 Espectroscbpia de RessonBncia Magnetica Nuclear (RMN). 
4.l.Bases fisiques del fenomen de la ressonancia: spin nuclear, condició de ressonancia, 

magnetització macroscbpica i model vectorial, sistema de mordenades giratori. 
4.2 Disseny experimental, qüestions instrumentals: imant, bobines pera la pertorbació dels sistema i 

la seva detecció, puls de 90°, FID i transformació de Fourier. Quocient senyallsoroll. 
4.3.Parametres que caracteritzen I'espectre de RMN d'una mostra biolbgica: Area de la ressonAncia, 

desplapment quimic, multiplicitat (desacoblament), temps de relaxaciá T2 (concepte d'eco de 
spin) i T1. Efecte nuclear Overhauser. 

4.4. Aplicacions de la RMN a I'estudi del metabolisme cel.lular d'organismes vius. Problemes 
instrumentals especifics i informació accessible: anatomia morfoldgica i funcional (gradients i 
concepte d'excitació selectiva). Bioenergetica tisular, patrons metabblics, marcatge de vies 
metabbliques. 

4.5. Aplicacions de la RMN a i'estudi de I'estnictura i la funció de protemes. Estudis funcionals amb 
RMN monodimensional. Estudis estructurals: el problema de I'assignació espectral a biopolimers. 
I'espectroscbpia bidimensional i rnultidirnensionai, aSSignaCió seqüencial i determinació de 



I'estructura secundaria, d lcul  de I'estructura tridimensional. Aplicacions de la RMN a I'estudi 
d'acids nucleics i membranes biolbgiques. 

5. Espectroscdpia d'infraroig. 
5.1. Principis. disseny experimental i transformació de Fourier. 
5.2. Interacció de la radiació d'infraroig amb les molhles. Modes de vibració. Les dissolucions 

aquoses. 
5.3. Aplicació de thcniques matematiques pera la resolució de bandes superposades. 
5.4. Determinació de I'estructura secundaria de proternes: bandes de vibració dels enllaps amida. 

Bandes corresponents als aminoacids. 
5.5. Altres aplicacions: membranes, acids nucleics, aplicacions biom8diques. 

6. Espectroscdpia de Ressonancia Pararnagnbtlcti Electrbnlca (RPE, ESR). 
6.1. Fonaments i disseny experimental. 
6.2. Marcadors de spin covalents i no covalents: Espectres dels radicals nitrbxid. Tipus dinfonnació 

obtenible. Inconvenients de la thcnica. Espectres de prote'ines marcades en dissolució: 
exemples. Espectres de mostres cristal.lines. Aplicacions en membranes biolbgiques. 

6.3. Espectres dels metalls de transició. Aplicacions. 
6.4. Saturació de transferencia (ST-RPE). 
6.5. Altres aplicacions en Biologia i Medicina. 
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Síntesis, Madrid 

1. Estudi del funcionament de: colorimetre, espectrofotbmetre de doble feix, espectofotometre diode- 
array, espectrofluorimetre, densitbmetre, microscopi de fluores&ncia, i altres instmments 
relacionats amb fenbmens d'absorció, fluoreschncia i quimiolumunesc6ncia. Visita guiada al 
Laboraton dlAnAlisi i Fotodocumentació d'Electroforesis, Autoradigrafies i Luminesencia. 

2. Practiques a I'aula d'informAtica d'assignació d'espectres de proto amb el paquet informatic 
"Problem solving in NMR spectroscopy for IBM PC. Biosofl". Visita guiada al Servei de RMN de 
la UAB. 

3. Adquisició i interpretació d'espectres d'infraroig d'una proteina de membrana. 



AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA 

1. Examen final amb preguntes curtes/problemes i una secci6 de tipus test. 
L'examen inclourh preguntes relacionades amb les prActiques. 
L'avaiuació també tindrh en compte la participació a les prhctiques del Campus Virtual. 
(http://w.interactiva.es/cv/identificacio.jcp) 

2. Lassistbncia a lec practiques 6s obligatbria. 


