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Organització molecular dels éssers vius. 
La bioquímica com a ciencia química i biologica. Elements químics a la materia viva. 
Jerarquia estructural de les biomolecules. La inatriu de la vida: interaccions febles en un 
medi aquós. 

Estructura i funció de les biomol&cules 

Arninoacids i estructura primaria de les proteines. 
Estructura química, propietats i classificació dels aminoacids. Peptids i enllac peptídic. 
Conservació de seqüencies. 

Estructura tridirnensional de les proteines. 
Estructura secundaria: descripció de la helix a i fulles (3. Mapes de Ramachandran. 
Proteines fibroses. Estructura terciaria: Proteines globulars. Estructura quatemaria. 

Funció de les proteines: les proteines transportadores d'qxigen. 
Emmagatzemament d'oxigen: mioglobina. Transport d'oxigen: hemoglobina. 
Al-losterisme i cooperativitat a la hemoglobina. 

Estructura de glucids. 
Monosachids: descripció i propietats. Enllac glicosídic. Oligosacarids. Polisaciirids. 
Glicoproteines i glicolípids. 

Estructura de lípids. Membranes biologiques. 
Estructura i propietats dels acids grassos. Estructura i propietats dels acilglicerols, 
fosfoglicerids i esfingolípids. Altres estructures lipídiques. Estructura i propietats de les 
membranes biologiques. 

Estructura d'acids nucleics. 
Nucleotids. Estructura primaria dels acids nucleics. Estructures secundaries i terciaries. 

Enzims i cinetica enzimatica. 
Classificació i nomenclatura. Mecanismes generals de catalisi enzimatica. Cinetica 
enzimatica. Reaccions bisubstrat. Cofiictors enzimatics. 

Regulació de l'activitat enzimatica. 
Inhibició enzimatica. Regulació al-losterica. Regulació per modificació covalent 
reversible i irreversible. Regulació per canvis en la concentració d'enzim. 



Metabolisme i bioenerg&tica. 

introducció al metabolisme. 
Concepte de metabolisme i ruta metabolica. Fases del metabolisme. Mecanismes de 
control. L'ATP com a moneda energetica. Control i compartimentació de les rutes 
metabbliques. 

Catabolisme d'hexoses i polisacarids. 
Descripció de la glucolisi i balanc energetic. Fermentacions. Regulació de la glucolisi. 
Via de les pentoses fosfat. Catabolisme del glicogen. 

Cicle de l'acid cítric. 
Oxidació del piruvat. Cicle de l'acid cítric. Reaccions i balanc energetic. Regulació del 
complex piruvat deshidrogenasa i del cicle de l'acid cítric. 

Transport electronic i fosforilació oxidativa. 
Oxido-reduccions en els processos bioquímics. Descripció de la cadena de transport 
electrbnic. Fosforilació oxidativa. Balanc energetic i regulació del metabolisme oxidatiu 
de la glucosa. Sistemes llanqadora per a l'oxidació del NADH citosolic. 

Biosíntesi de glúcids. 
Gluconeogenesi. Coordinació en el control de la glucolisi i gluconeogenesi. Biosíntesi del 
glicogen. Regulació recíproca de la degradació i biosíntesi del glicogen: cascades 
enzimatiques sota control hormonal. 

Fotosíntesi. 
Procés basic de la fotosíntesi. Descripció de la fase llurninosa: fotosistemes, transport 
electronic i fotofosforilació. Descripció de la fase fosca: cicle de Calvin. Fotorespiració i 
cicle de Hatch-Slack. 

Alguns aspectes del metabolisme de Iípids i d'aminoacids. 
Utilització dels triacilglicerols en els animals. Descripció i regulació de la via principal 
d'oxidació dels kids  grassos. Reaccions generals de la degradació i biosíntesi dels 
aminoacids. Eliminació de I'amoníac: cicle de la urea. 

Informació genktica. 

Replicació del DNA. 
Replicació semiconservadora del DNA. Descripció de la replicació en els organismes 
procariotes i eucariotes. 

Transcnpció i regulació de l'expressió genica. 
Descripció de la transcnpció en els organismes procariotes i eucanotes. Processarnent del 
RNA. Regulació de l'expressió @nica. 

El codi genetic i la síntesi de proteines. 
Característiques del codi genetic. Mecanisme de la traducció. El ribosoma. Modificacions 
postraducció de les proteines. 


