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Prerequisits

Els exigits pel Màster. Les classes seran majoritàriament en català, però també s'impartiran en castellà en
funció del professorat. Les classes es podrien fer en anglès en cas de que l'alumnat ho demani.

Objectius

En finalitzar el mòdul, l'estudiant serà capaç de:

1 Planificar experiments d'identificació, expressió, purificació i caracterització funcional de biomolècules

2 Analitzar l'estructura i la funció de proteïnes amb tècniques bioinformàtiques

3 Relacionar canvis estructurals i funcionals de biomolècules amb patologies

4 Seleccionar i aplicar les metodologies per al disseny d'inhibidors enzimàtics

5 Identificar i caracteritzar inhibidors enzimàtics com a fàrmacs

6 Utilitzar la tecnologia enzimàtica per a les aplicacions biomèdiques i biotecnològiques.

7 Reconèixer biomolècules associades a patologies humanes i utilitzar-les com a dianes terapèutiques

8 Relacionar determinades malalties amb l'acumulació de proteïnes mal plegades

9 Conèixer la base molecular de malalties degudes a mutacions dinàmiques i a canvis epigenètics

10 Valorar el paper funcional dels lípids de membrana i la seva participació en determinades patologies

11 Conèixer les principals tècniques i instal·lacions d'un laboratori de bioquímica clínica de referència.

12 Utilitzar el llevat com a espècie model per a l'estudi de biomolècules

Competències

Biotecnologia Avançada
Aplicar les tècniques de modificació dels éssers vius o part daquests per millorar processos i productes
farmacèutics i biotecnològics, o per desenvolupar nous productes. (Especialitat biotecnologia molecular
i terapèutica)
Capacitat de síntesi, anàlisi d'alternatives i debat crític.
Integrar els continguts de les vies metabòliques dels éssers vius en condicions normals, patològiques o

modificades de manera exògena (especialitat Biotecnologia Molecular i Terapèutica).
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modificades de manera exògena (especialitat Biotecnologia Molecular i Terapèutica).
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar i gestionar de manera responsable informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats
amb la biotecnologia.

Resultats d´aprenentatge

Capacitat de síntesi, anàlisi d'alternatives i debat crític.
Descriure els processos i les metodologies per al disseny o transformació de biomolècules per a la
seva aplicació terapèutica.
Identificar mecanismes moleculars responsables de malalties.
Identificar molècules que intervenen en funcions biològiques importants i la seva variació en situacions
de malaltia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Reconèixer els mecanismes moleculars de funcions rellevants en biomedicina.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar i gestionar de manera responsable informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats
amb la biotecnologia.
Utilitzar procediments bioinformàtics per a lanàlisi del centre actiu dels enzims i el disseny de fàrmacs.

Continguts

Introducció

Bloc 1: Identificació, obtenció i purificació de biomolècules. Caracterització funcional

 Conceptos prácticos para la purificación de las proteínas.

Mètodes d'identificació de substrats o d'inhibidors potencials, i de detecció de l'activitat enzimàtica.

Consideraciones prácticas sobre los ensayos enzimáticos. Aspectos aplicados de cinética enzimática.

Identificació de les regions funcionals dels enzims mitjançant eines bioinformàtiques. Sessió pràctica a l'aula
d'informàtica.

Anàlisi estructural i funcional d'inhibidors enzimàtics que actuen com a fàrmacs. Sessió pràctica a l'aula

Funció de Biomolècules en Salut i Malaltia   2013 - 2014

2



Anàlisi estructural i funcional d'inhibidors enzimàtics que actuen com a fàrmacs. Sessió pràctica a l'aula
d'informàtica

Bloc 2: Enzims associats a patologies humanes. Aplicacions diagnòstiques i terapèutiques

Paper de les oxidoreductases en el metabolisme d'alcohols i aldehids. Relació amb l'alcoholisme.

Enzims del metabolisme dels retinoides. Patologies associades.

Ribonucleases amb activitat bactericida.

Estratègies per al tractament de les malalties lisosomals: teràpia enzimàtica, cel·lular i gènica.

Proteasas e inhibidores de proteasas. Aplicaciones biomédicas y cinética de unión fuerte.

El llevat com a organisme model. Tres aplicacions en la caracterització de biomolècules: interaccions
proteïna-lipid, proteïna-proteïna i interaccions genètiques

Bloc 3 Malalties conformacionals

Proteòstasi i malalties conformacionals

Terapias en desarollo para enfermedades conformacionales.

Bloc 4. Lípids de membrana en Biomedicina

Paper dels lípids en diverses funcions i disfuncions de les biomembranes: dinàmica dels microdominis lipídics
(  etc); endocitosi i exocitosi; estrès oxidatiu; apoptosi. Tècniques d'estudi.lipid rafts,

Bloc 5 Visites al Laboratori de Bioquímica Clínica, Hospital Clínic de Barcelona

Visita al laboratori de resposta ràpida automatitzat (lab CORE). Anàlisi de retinoides per HPLC . Tècniques
immunoenzimàtiques en bioquímica clínica.

Pràctiques de laboratori

Tècniques de detecció i caracterització d'enzims.

Professorat: : C.M. Cuchillo, X. Parés, M. Moussaoui, E. Boix, M.V. Nogués, M.R. Fernàndez, A. Bosch, J.UAB
A. Biosca, S. Ventura, S. Villegas, A. Morros.  M.A.Chávez. U. de La Habana, Cuba: Hospital Clínic de

: R. Deulofeu. : O. GallegoBarcelona Parc Científic de Barcelona

Metodologia

El Mòdul consta de classes teòriques, classes de pràctiques d'aula d'informàtica, classes de pràctiques de
laboratori, visita a un laboratori de referència de Bioquímica Clínica, i presentació d'un seminari per part de
l'alumne. A continuació es descriu l'organització i la metodologia docent que es seguirà en aquestes activitats
formatives.

Classes de teoria

El contingut del programa de teoria serà impartit principalment pels professors en forma de classes magistrals
amb suport audiovisual. Les presentacions utilitzades a classe pel professor estaran prèviament disponibles al
Campus Virtual de l'assignatura. Es recomana que els alumnes disposin d'aquest material com a suport de les
classe. S'aconsella que els alumnes consultin de forma regular els llibres recomanats a l'apartat de Bibliografia

d'aquesta guia docent per tal de consolidar i clarificar, si és necessari, els continguts explicats a classe.
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d'aquesta guia docent per tal de consolidar i clarificar, si és necessari, els continguts explicats a classe.
També és aconsellable que els alumnes utilitzin els enllaços que s'indiquen en les presentacions dels diferents
temes i que contenen vídeos i animacions relacionats amb els processos explicats a classe.

Classesde pràctiques d'aula d'informàtica

Es convocarà directament als alumnes a l'aula per al desenvolupament de la sessió. El treball serà individual, i
serà important que l'alumne tingui nocions prèvies del programari que s'haurà d'utilitzar.

Classes de pràctiques de laboratori

En aquestes sessions els alumnes es dividiran en dos grups. L'alumne ha de consultar a quin grup pertany i
assistir a les classes corresponents al seu grup. La pràctica es realitzarà en grups de dos otres alumnes. Una
vegada acabada la pràctica s'entregarà una memòria de l'activitat realitzada.

Visita a un laboratori de referència de Bioquímica Clínica

La sessió es realitzarà al Servei de Bioquímica Clínica de l'Hospital Clínic de Barcelona, a on l'alumne rebrà
les explicacions sobre el funcionament de les instal·lacions i de les metodologies utilitzades

Presentació d'un seminari

L'alumne prepararà un seminari d'un tema acordat amb un professor tutor i serà exposat públicament a la
classe amb utilització de mitjans audiovisuals.

Tutories de preparació del seminari

Hi haurà una sessió de tutoria en grup, dirigida pel coordinador del mòdul, per tal de distribuir els temes de
seminari i proposar la organització general del material a presentar. Els alumnes podran tenir tutories
individualitzades amb professors directament involucrats en el tema de treball escollit, per orientar a l'estudiant
en la preparació del material.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de teoria 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Presentació/exposició oral de treballs 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10

Pràctiques d'aula d'informàtica 8 0,32 5, 7, 9, 10, 11

Pràctiques de laboratori 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 9

Visites a laboratoris 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 9

Tipus: Supervisades

Treball bibliogràfic 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tutories per a la preparació de seminari 2 0,08 1, 5, 6, 7, 9, 10

Tipus: Autònomes

Estudi individual o en grup 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació
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Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura tindrà el format de continuada amb control d'assistència i de participació
activa en totes les metodologies docents utilitzades.

Assistència y participació activa en classe

A part de l'assistència es valorarà el grau de participació, de discussió, i de resolució de qüestions que el
professor pugui posar a la classe, en els diferents àmbits docents de l'assignatura. Un control d'aquesta
activitat es passarà després de cada classe al coordinador del mòdul per part del professor.

Presentació oral d'un seminari i entrega de treballs

La principal eina d'avaluació serà la presentació d'un seminari públicament a la classe, amb la subseqüent
discussió. També es valorarà la presentació d'informe de pràctiques, treball en l'aula d'informàtica i d'altres
treballs que puguin demanar els professors de cada part de la matèria

Proves escrites

Al llarg del curs es realitzaran proves escrites per avaluar diferents activitats: Preguntes sobre els seminaris,
qüestions que plantegi el professor a la classe, etc.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Assistència y participació activa en classe 20 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Presentació oral d'un seminari i entrega de treballs 60 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Proves escrites 20 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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