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Tema 1.- ELEMENTS, MOLECULES 1 ENTORN F~SIC DELS &SSERS VIUS 
La lbgica química dels procesos biolbgics. Elements qufmics v t s  als éssers vius. Biomolbules. Nivells 
d'organikacib esüutural de les biomolbules. h p n t h i a  biolbgica de I'aigua. Iatmccions no wvalents en 
medi aquós. Ionitzacib de I'aigua, equilibri ibnic i sisternes amortidors. 

Tema 2.- PRINCiPIS DE BIOENERGETICA. 
Prcducci6 i wnsurn d'energia metaWlica. Universalitat dels principis de la Termodinbica. La vida com a 
procés allunyat de l'eqdibn., reaccions bioquimiques i energia lliure. Rocessos bdsics en bioenergktica: 
transfdncia de gnips fosfat i reaccions redox. 

Tema 3.- PROTE~IES: ESTRUCTURA PRIMARU 1 FUNCIONS BIoL~GIQUES 
Classes de proteines i les seves funoions. Estnictura dels arnindcids. Propictats dels aminoacids: 
estereoisomeria i comportament Bcid - base. Classiñcacib dels aminohcids. PBptids i enllaq peptídic. U i  de 
la wmposicib d'amindcids i de la W n c i a  de les proteines. 

Tema 4.- ESTRUCi'tIRA TRIDIMENSIONAL DE LES PROTE~JES. RELACI~ ESTRUCTURA- 
FUNCI~-EVOLUCI~ 

Estructura secund&ia. Descripcib de l'helix a i fulles P. Proteines fibroses. Estructura terciiina. ProteYnes 
globulars. Factors que determinen el plegament proteic. Prediooib de l'estructura proteica. Estructura 
quatemiria. Emmagatzematge i tmmport d'oxigen: mioglobina i hemoglobina. La miogiobh i lhemoglobina 
wm exemples d'evolucib proteica 

Tema 5.- TECNIQUES DE PURIFICACIÓ 1 cARACTERJTZACIÓ DE LES PROTE~IES 
Estratkgia de punScaci6 de protemes. Cromatografia. Electroforesi. Ultracentrifugacib. M&& 
espectroscbpics: d'alworoió, de fluoreschcia, de dimsme circular i de ressodncia magnktica nuclear. 
Difraccib de raigs X. 

Tema 6.- CATALITWORS BIOL&ICS 
Naturalesa i funci6. Classiñcacib i nomenclatura dels enzims. Efectes dels catalikadors en les reaccions 
quirniques: m d s m e s  generals. Descripcib de mecanismes edm&tics. Cidtica &tica: hípbtesi de 
Michaelis-Menten i Briggs-Haldane. Reaccions bisubtrat. Cofactm eazllniitics. Regulacib de l'activitat 
&tica per inhibicib. Regulacib al.lostknca. Regulacib per modiñcacib wvalent reversible i irreversible. 
Regulacib per control de la concentracib d'enzim. 

Tema 7.- ESTRUCTURA DELS GLÚCIDS 
Monosadrids: aldoses i cetoses; enantibmers, diastemisbmers, estructures cfcliques. Derivats de monosaCands. 
Enllaq glicosidic. Oligosaoarids. Polisadrids estnictuals i de reserva. Olicoproteines, proteoglioans, estruchires 
de paret cel.llllaI baoteriana. 

Tema 8.- INTRODUCCI~ ALS ACIDS NUCLEICS NIVELLS D~EsTRuCTURACI~ 
Naturalesa i funoib. Nuclebtids. Estructura primtiria dels Boids nucleics. Estnictura seoundsna: model de Watson 
i Crick i estructures alternatives. Estructura tercitiria: supemmtllament del DNA i RNA de üansferhcia. 
Complexes DNA-proteiues: organikacib del cromosoma. Desnadtzacib i renaturalitzacib del DNA. 

Tema 9.- T&CMQUES DE CARACTERITZACI~ 1 MAMPULACI~ D~ACIDS NUCLEICS 
Fraccionament d'8cids nucleics i tecniques de deteoci6. SeqWnciaci6 d'dcids nucleics. Síntesi química 
d'oligonuc1eOtids. La reacció de PCR. Intmducci6 al clonatge del DNA. 

Tema 10.- ESTRUClTJRA DELS L~PIDs. MEMBRANES BIOL&IQUES 
Classificacib dels lipids. Lipids d'emmagatzematge. Lipids estructurals de membrana. Altres lipids amb activitat 
biolbgica especffica. Estructura i propietats de les membranes biolbgiques. Transport a través de membrana. 

BIBLIOGRAFIA (per ordre alfabetic) 

- Lelmlnger, AL., Neison, D.L. i Coq M.M. "Priucipioa de bloquimica" (1993) 
2a ed. Ed. Omega. Barcelona. Tradult de la 2a ed. anglesa de l'any 1993. 

- Lodish, a, Ba.fihore, D., Berk, A., Zipuraky, LL.; Mataudaira, P. and Danien, J. "Molecular CeU 
= ~ w w  (1995) 
3rd ed. Ed. W.H. Freeman and Co, New York. 

- Mathews, C.K. i van Holde KE. "Bioquimiea" (1998) 
2a ed. Ed. McGraw-Hill 1 Iateramericana. TradW de la 2a. Ed. anglesa de l'any 1996. 

- Shyer, L. "Bioquímica" (1995) 
4a ed. Ed. Reverté, Barcelona. TraduIt de la 4a ed. anglesa de l'any 1995. - Voet, D. and Voet, J.G. "Biochemirtry" (1995) 
2nd ed. Ed. John Wiley and Sons, New York. (Hi ha la traduccib de la la ed. Omega, 1992) 

PROFE!!%WRAT Teoria: Josep Vendrell (desp5íx C2f219) Problemes: Rosario Femández (C21349) 
Rdctiques: Mohammed Moussaoui, Francesc Mi16 

Es dividid els alunmes en quatre subgnips. Cadascun d'ells ass i su  a tres sessions de practiques de laboratori 
que es fanin els matins i durant el mes de maig. El calendari detallat serA anunciat m e n t  i sempre amb 
suñcient antelaci6. Les practiques que es duran a teme s6n: 

- Espectrofotometria. Detemünacib de wncentracions de glucosa 
- Cmnatografia de gel-filüacib i de bescanvi ibnic 
- Eiectroforesideproteines. - Separa016 d'hids nucleics en gels d'agmsa 

La nota final tindril en .compte les segaents contribucions dels apartats de teoria, problemes i practiques: 

Teoria: 60%; problema: 25%; practiques: 15%. Cal& obtenir una nota total de 5/10 per aprovar I'assignatura 

Les pdctiques s'avaluaran al matek laborabri, de maneaa que, al iinal de cada sessib, els a l m e s  hauran de 
respodre un qüestionari referit a la pr$ctica que acaben de fer. No hi haud examen de practiques. 

El dia assignat pel d p t  de la Facultat es fad l'examen conjunt de les parts de problemes i teoria. L'exarnen 
contina un cert nombre de problemes i de preguntes del tipus de resposta múitiple, i es podnZ proposer també 
un nombre iimitat de preguntes de resposta curta. Tot i que l'examen s'avaluaril de manera global, en el full de 
qualificacions hi constaril la contribucib & cada part a la nota ñnal. 


