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F~r.cis;lanier,r: del microsrnpi eiectrjnic. Xetaces de preparacij Q2 Les ni.cstres. 
Metodes "e producció de contrast. Procedimenrs especiala de f-- ,Ixaci5 d' inatges : 
nicrcsc3pi de can? fase, nicr~sc~pi de Crewe, ~~icrosccpi d'esccm5rat ,  mi~rcsco~i 
a'efecte tuuel. Microsc6pia rlectronica molscnlar. 

Electzodes indicadors metai.lics. blectrcdes ae me~braca. InsLr~nents pez a la 
inesura dels potencials de pila. Aplicacions de la mesüra potenciornetrica 
directa. Aplicacions 62 les titulacions zotenciometriqcer. 

Yac:sions ~tilitzacies en estudis Sioloqlcs. Isjtops habi~salrne-t ~rilitzats ec 
bi~quimira. Fluoragrafia. Autorradiografia d'al.ta resolisci5. 

Ti-us de radiació emprats en bioquimica. PropietaEs de ls desintegracij 
radioactiva. Cetecció de raiqs y. Detecció de partícules P.  L 'ús  dei comptador 
de centelleig. Eficiencia de comptatge. Comptatge simltani de dcs isotops. 
Preparació de les mostres per a comptatge per centelleig iiq~id. L'estadistica 
de comptstge. Procediments i formats de marcat. 

6. Filtració Der membrana i dialisi 

Filtres de nitrocei-lulosa. Filtres de fibra de vidre. Aplicacions dels filtres 
de nitrocel-lulosa. Els analisis de transferencia Southern, Northern i Western. 
Dialisi i filtració molecular. L'equiiibri de dialisi. 

Cromatografia en paper. Cromatografia en capa fina. Cromatcgrafia de gasos. 
Cromatografia iicpida d'aita pressió. Aplicacions. 

Cromatografia de Ciitració en gel 

Trinci-i de la fil~raci.5 en gel, ,yedis per a la filtraci8. Preparazi3 del medi. 
Pre-araci5 de l a  columna. Deterninazi6 dei vol-m Duit. 9-plicacij be la noctra L 
cr3matzgrafia. Deterxinacib dei pes molecular per cronatsqrafia ?e flltraci5 e ri 
gel. AplicaciB a l'eskudi de l'estrxctsra e- sübunitata da l e s  crcc;:nes. 

, . .  . . . Princi3i Cel i2r;rza::v: :snrz. Medis cer 1';-tsr.zanvi i6-iz. ?re~araci5 5 e l  xeci 
- ,  . - d'inzerran:~:. :acz;rs ;:;e inzerver.en ci. 13. crqnat3c;rarli 2'intorcsn~ri i5nic. 



1 3 .  Cromatcgrafia d'afizitat 

3rincipi ?e la rr2mat3grafia d'afinira:. Selecci? Sel Iliqanr. Princisi 
* '  - '  a creixe?:. Vira nitja 3e;s crnplexcs. A~liracions de la 
cronatografia e'aficizzt. 

2cvimen:s dels iozs en cn camp eloutric. El procis eiectrof2retlc. Suports per a 
lle;ectrsforesi. Electrofczesi zcnal. ELectrofrrssl Ce SDS. Cetorainaci6 del pes 
molecular per eiectroforesi de SDS. Deteccib de prcteizes separades per 
elecEroforesi. Eiectroforesi preparativa. Clec2roforesi de Triton X-100. 
Electroforesi de baixa forca i3nira. Electzüforesi d'kcids nucleics. 
Ceteraicació del pes nolecular cels acids nuc:eizs per electrofaresi. Detecció 
de molecules inarraaes amb radioactivitat. Electroforesi de camp polsant. 
Electroforesi de cradient ternic 

- ~str~ctura dels antic3ssos. As?ectes practics de llcbCenció d'anticossos. 
2eacció d'antígens macromoleculars i anticossos en soiució. ñezccié antigen- 
anCic5s en geis. I.m~noelectrofores1. 3tilitzaci6 aels azticossor Fer a la 
detern.iczci6 de proceznes. Imunopreci~itació directa d'actigens. La prova del 
ccmplement. El radioimmunoassaig. L'assaig immunoradiometric. Assaigs 
imunoenzimatics. "1s anticüssos monoclonals. Deteccih d'anticossos especifics. 
Preparacló d1antic3ssos monoclonals a qran escala. Apiicaciocs dels anticossos 
monoclonals. 

Orientació de mol@cules en un camp electric 

Moments dipolars peraanents i induits. Dicroisme electric. Birrefringencia 
electrica. Difusió rotacional. Aparells utilitzats per a l'estudi del dicroisxe 
eiectric. 

14. Introducció als processos de transport 

Trets generals deis processos de transport. Difusió macromolecuiar. Mesura de la 
difusió. Propietats friccionals de les macromol+cules en solució. 

15. Sedimentació 

Disseny de la ultracentrifuga analitica. Velocitat de sediaentació. El 
czeficient de sedimeztació. Difusió. Coeficieni de Uifxsib. Calcul del pes 
nolecular per veiocitat de sedimentacié. e l i  de sedirnentació. 
L'experinent de Perrin. Calcul del pes molecslar per eqcilibri de sedimentacib. 
Calczi del voiiun especific parcial. Sedimentacib en gradient de densitat: 
qradients preformats i autoforinats. 

-,- . . . 
,o. Espectrcmetria de aasses 

r. ,alcul del pes rncllcular per espectrometria de masses. TIcniques per a 
biopoliaers. 



Pr~pietats de 12 r~discij elect=3magyL+tica. Interacci5 52 13 rodiacik 12 
~, materia. Zaissl5 te zaslació. 

Lrincipls kasics. -4cpectes quar,tifatius de les mesires d'abscrzl.5. 3isseny deis 
5 .  >-rihlii espertrosc6pica de ir.s~r¿unen~s ?e: a les mesures S' 38sor-- : 

biopolimers. Zfecz~s de la confermaci6 sobre l'aüsor-'+ - . , -d .  

Poiaritzacij de 13 radiacij. Dicrolsme circular i rscaci6 6pcica. aase inoiecular 
de la capacitat rotatbria. Comportament r3ta:cri de Icc nacrcinolecuies. 

21. Espectrosc5pia de fluorescencia 

Principis Sasirs de la fluorescencia. ?actors ace deterninec la intensitst de 13 
fluorescencia. Mesures experimentals. Transferencia d'energia. Xesura de la 
distAncia entre cromcfors a partir de l'eficiencie de la transferencia 
d'energia, P~larització de fluorescencia. 

Moments de transici5. Aplicació a mcl+cul~s bioi5giqüez. 

23. Espectrccepia de ressonancia maqnetica nuclear 

Principis basics. Intereccions spin-spin. El NOE. 'lesiira del espertre. &E3 
unidimensional. XMR bidimensional. 

24. Cristalografia de raigs X 

Cristalls. Creixament de cristalls. Principis fonament~ls de la difracció de 
raigs X per cristalls. Difracció Fer fibres. 

25. Aillarnent de proteines i d'acids nucleics 

Fraccionament cel-lular. F&todes de solubiiització. Estabiiització. ASllament i 
conce~tració. Criteris de puresa. La reacció e n  cacier,a de la pclimerasa. La 
reacció en cadena de la lligasa. 
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