
Llicenciatura de Bioquímica 

Assignatura optativa: ESPECTROSCOPIA DE BIOMOLECULES. 

6 credits (3 Teoría + 1,5 problemes + 1,5 practiques). 

Professors: Joan Ramon Daban, Carles Anís i Esteve Padrós. 
Professor responsable pel curs 2000-2001 : Carles Anís. 

1. Introducció. 

1 . l .  Interacció de la radiació electrornagnetica amb la materia. 
1 .2. Dispersió, absorció i emissió. 

2. Espectroscopia d'absorció en I'ultraviolat i visible. 

2.1 . Principis físics. 
2.2. Disseny experimental. 
2.3. Espectrofotometria d'absorció. 
2.4. Aplicacions: estudi de proteines, kids nucleics i altres crombfors bioquímics. 
2.5. Infíuencia de l'entorn sobre l'espectre d'absorció: espectres de diferencia i de derivades. 

3. Espectroscbpia de fluorescencia. 

3.1 . Bases físiques: conversió interna, relaxació vibracioníil, relaxació emissiva i no emissiva. 
3.2. Disseny experimental: problemitica associada a les mesures de fluorescencia, estrategies i 

components que penneten augrnentar la sensibilitat. 
3.3. Fluorescencia resolta en el temps: ternps de vida de l'estat excitat, instruments de mesura, 

aplicacions bioquímicas. 
3.4. Fenbmens que poden afectar l'emissió fluorescent: efectes de l'embolcd i del dissolvent, 

quenching col.lisiona1 de la fluoresdncia, polarització, formació de dírners excitats 
(excímers), transferencia d'energia. 

3.5. Aplicació a l'analisi estructural de sistemes macromoleculars: fluorbfors intrínsecs i 
extrínsecs, accesibiiat, difüsió rotacional, rnesurament de distancies. 

3.6. Aplicacions a l'anhlisi Bioquímica i en Biologia Molecular. 
3.7. Aplicació a estudis de Biologia Cel.lular: microscbpia de fluoresckncia, citofluorometria de 

flux. 
3.8. Bases fkiques i aplicacions d'altres fenomens ernissius: quimiolurninesc&ncia i 

bioluminesc~ncia. 



4. Espectroscbpia de Ressonincia Magnetita Nuclear (RMN). 

4.1. Bases fisiques del hbmen de la ressorhcia: spin nuclear, condició de m n h c i a ,  
magnetització rnacroscopica i mociei vectonid, sistema de coordemáes giratori. Disseny 
experimenta questions i n s í m m d  imant, gradients, bobines per a la pertorbació del 
sistema i la seva detecció, puls de 90°, FID i transforrnació de Fourier. Quocient 
senyaVsoroll. Concepte d'excitació selectiva. 

4.2. Parhetres que caracteritzen l'espectre deXMN d'una mostra biolbgica: irea de la 
ressoniincia, desplqament quítnic, multiplicitat (desacoblament), temps de relaxació 
T2 (concepte d'eco de spin) i TI. Efecte nuclear Overhauser. 

4.3. Aplicacions de la RMN a l'estudi del metabolisme cel.lular d'organismes vius. 
Problemes instrumentals especíñcs i ioformació accesible: anatomia morfolbgica i 
hcionai, bioenergktica tisular, patrons metabolics, marcatge de vies metaboliques. 

4.4. Aplicacions de la RMN a l'estudi de l'estructura i la h c i ó  de proteaes. Estudis 
fhcionals amb RMN monodimensional. Estudis estructuds: el problema de 
l'asignació espectral a biopohers, l'espectroscbpia bidimensional i multidimensional 
assignació seqüencial i dc:cin&ció de l'estructura s e c u n w  calcul de l 'estnr~lra 
tridimensional. 

4.5. Aplicacions de la RMN a l'estudi dlAcids nucl&ics i membranes biolbgiques. 

5. Espectroscbpia d'infraroig. . 

5.1 . Principis, disseny experimental i transforrnació de Fourier. 
5.2. Interacció de la radiació d'hfkoig amb les mokcules. Modes de vibració. Les 

dissolucions aquoses. 
5.3. Aplicació de tkcniques matedtiques per a la resolució de bandes superposades. 
5.4. Determinació de i'estructura secundiria de proteines: bandes de vibració dels enllaqos 

amida. Bandes corresponents als aminoicids. 
5.5. Altres aplicacions: membranes, Acids nucleics, aplicacions biomkdiques. 

6. Espectroschpia de Ressonincia Paramagnctica Electrbnica (RPE, ESR). 

6.1 . Fonaments i disseny experimental. 
6.2. Marcadors de spin covaients i no covalents: Espectres dels radicals nitroxid. Tipus 

d'informació obtemiie. Inconvenients de la tkcnica. Espectres de proteüies marcades 
en dissolució: exemples. Espectres de mostres cristal-lines. Aplicacions en membranes 
biolbgiques. 

6.3. Espectres dels metalls de transició. Aplica-. 
6.4. Saturació de transferencia (ST-RPE). 
6.5. Altres aplicacions en Biologia i Medicina. 
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PRACTIQUES. 

Tres sessions de treballlobservació de laboraton 

1. Estudi-del fimcionament de: colorímetre, espectrohtbmtre de doble feix, espectofotbmetre 
diode-array, espectrohorimetre, densitbmetrc: i microscopi de fhioresc6ncia. Obtenció 
d'alguns espectres- demostratius. Visita guiada al Laboratori d'Analisi i Fotodocumntació i 
d'Electroforksi, Autoradiograñes i Luminiscbcia, 

2. Practiques a l'auia dlinfomAtica d'asignació d'espectres de protó amb el paquet mformatic 
"Problem soiving ni NMR spectroscopy fbr IBM PC. Biosoft". V i  guiada aI Servei de 
RMN de la UAB. 

3. Adquisició i interpretació d'espectres d'inñamig d'una proteina de membrana. 

3 .  

AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA. 

- Examen final amb preguntes curtedproblemes i una secció. de tipus test. 
L'exanien nicloirra preguntes relacionades amb les practiques. L'avahiació tambe t hdd  en compte 
la participació a les practiques i al Campus Virtual. 

- L'assistiincia a les practiques és obligatoria. 


