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Tema 1.- ELEMENTS, MOLECULES I ENTORN F~SIC I DELS BSSERS VIIJS. 
La Iogica quimica dels processos biologics. Elements qiiiinics presents als éssers vius. Biomolecules. Nivells 
d'organitzacio estrutural de les biomolbules. Importancia biologica de I'aigua. lnteraccions no covalents en medi 
aquos. lonització de I'aigua. equilihri ionic i sisteines amortidors. 

Tema 2.- PRlNClPlS DE BIOENERCETICA. 
Produccio i consum d'energia metabolica. Universalitat dels principis de la Termodinamica. La vida com a proces 
allunyat de I'equilibri; reaccions bioquímiques i energia Iliure. Processos basics en bioenergetica: transferencia de 
gmps fosfat i reaccions redox. 

Tema 3.- PROTE~NES: ESTRUCTURA P R ~ M A R ~ A ' ~  FUNCIONS BIOL~IQUES 
Classes de proteines i les seves funcions. Estructura dels aminoacids. Propietats dels aminoacids: estereoisomeria i 
comportament acid - base. Classificació dels aminoacids. Pkptids i enllaq peptidic. Analisi de la composició 
d'aminoacids i de la seqüencia de les proteines. 

Tema 4.- ESTRIICTIJRA T R l D l M E N S l O N A L  D E  L E S  PROTE¡NES. RELACIO ESTRUCTURA- 
FUNCIÓ-EVOLIJCI~ 

Estructura secundaria. Descripció de I'helix a i fulles P. Proteines fibroses. Estructura terciaria. Proteines 
globulars. Factors que determinen el plegament proteic. Predicció de I'estmctura proteica. Estructura quaternaria. 
Emmagatzematge i transpon d'oxigen: mioglobina i heinoglobina. La mioglobina i I'hemoglobina com exemples 
d'evolucio proteica 

Tema 5.- TECNIQIIES D E  PURIFICACIÓ 1 CARACTERITZACIÓ DE LES-PROTE?NES 
Estrategia de purificacio de proteines. Cromatografia. Electroforesi. Ultracentrifugació. Metodes espectroscopics: 
d'absorcicí, de tluorescencia. de dicroisme circular i de ressonancia magnetita nuclear. Difracció de raigs X. 

Tema 6.- CATALITZADORS BIOL&ICS 
Naturalesa i funció. Classiticació i nomenclatura dels enzims. Efectes dels catalitzadors en les reaccions quimiques: 
mecanismes generals. Descripció de mecanismes enzimatics. Cinetica enzimatica: hipotesi de Michaelis-Menten i 
Briggs-Haldane. Reaccions hisuhstrat. Cofactors enzimitics. Regulacio de I'activitat enzimatica per inhihicio. 
Regulacio al.losterica. Regulacio per inoditicacio covaleiit reversible i irreversible. Regulacio per control de la 
conceiitració d'enziin. 

Tema 7.- ESTRLICTIIRA DELS GLUC~DS 
Monosacarids: aldoses i cetoses; enantiomers. diastereoishmers: estructures cicliques. Derivats de monosacarids. 
Enllac glicosidic. Oligosacarids. Polisacarids estmcturals i de reserva. Glicoproteines. proteoglicans, estructures de 
paret cel.lular bacteriana. 

Tema 8.- ~NTRODIICC~Ó ALS ACIDS NUCLEICS. N I V E L L S  D~ESTRUCTIJRACI~ 
Naturalesa i funció. Niicleotids. Estructura primaria dels acids nucleics. Estructura secundaria: model de Watson i 
Crick i estructurcs alternatives. Estructura terciaria: superenrotllament del DNA i RNA de transferencia. 
Complexos DNA - proteines: organitzacio del cromosoina. Desnaturalització i renatiiralització del DNA. 

Tema 9.- TECNIQUES D E  C.~RACTERITZACI~ I N~ANIPIJLAC~~ D'ACIDS NIICLEICS 
Fraccionament d'icids nucleics i teciiiques de deteccio. Seqüenciació d'acids niicleics. Sintesi quimica 
d'oligonuclebtids. La reaccio de PCR. Introduccio al cloiiatge del DNA. 

Tema 10.- ESTRUCTURA DELS L~PIDS. MEMBRANES BIOL~GIQIIES 
Classificació dels lipids. Lipids d'eminagatzematge. Lipids estructurals de membraii;~. Altres lipids amb activitat 
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biolbgica especifica. Estmctura i propietats de les membranes biológiques. Transport a traves de ineinbraiies. Tr 

Tema 11.- TRANSDUCCI~ D E  SENYALS 
Hormones: comunicació entre cel.lules i teixits. Receptors hormonals. El modul receptor-transductor-efector i els 
segons missatgers. Receptors amb activitat tirosina-quinasa. Transducció de senyals, oncogens i cancer. 
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PROFESSORAT Teoria: Josep Vendrell (despatx C2/219) Problemes: Rosario Femández (C415 19) 
Practiqiies: lmmaculada Ponte, Mohammed Moussaoui 

Es d iv id id els alumnes en quatre subgmps. Cadascun d'ells assistira a tres sessions de practiques de laboratori que 
es faran els matins i durant el mes de maig. El calendari detallat sera anuncia1 oportunament i sempre amb suticient 
antelació. Les practiques que es duran a teme són: 

- Espectrofotometria. Determinació de wncentracions de glucosa 
- Cromatografia de gel-filtració i de bescanvi ionic 
- Electroforesi de proteines. 
- Separació d'acids nucleics en gels d'agarosa 

AVALIJACI~ DI.; I!ASSIGNATIIRA 

La nota final tiiidra en compte les següents contribiicions dels apartats de tcoria. prohleines i practiques: 

Teoria:óO%; prohlemes: 25%: practiques: 15%. Caldra obtenir tina nota total de 511 0 per aprovar I'assigiiatura 

Les practiques s'avaluaran al mateix laboratori. de manera que. al final de cada sessió, els alumnes hauran de 
respondre un qüestionari referit a la practica que acaben de fer. No hi hauri examen de practiques. 

El dia assignat pel deganat de la Facultat es fara I'examen con.junt de les parts de problemes i teoria. L'examen 
contindri un cen nombre de problemes i de preguntes del tipus de resposta múltiple, i es podra proposar també un 
nombre limitat de preguntes de resposta ciirta. Tot i que I'examen s'avaluara de manera global. en el full de 
qiialiticacioiis hi constari la contribucio de cada pan a la ilota fíiial. 




