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PART 1: CONCEPTES BASICS 
1. Elements, molecules, entorn físic i energia dels éssers vius. 
Concepte general de la bioquímica. Elements químics presents als éssers vius. Biomolecules primordials. 
Origen, especialització i selecció de les biomolecules. Importancia biologica de I'aigua. Propietats físico- 
quírniques de I'aigua. L'enllaq d'hidrogen. Propietats dissolvents i interaccions hidrofobiques. Concepte de 
pH i pKa. Lleis de la termodinamica i la seva aplicació als sistemes biologics. Reaccions acoblades. 

- 
PART II: ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE LES BIOMOL~CULES 
2. Proteines: funcions i estructura primhria 
Funcions de les proteines: tipus de proteines. Estructura dels aminoacids. Propietats dels aminoacids: 
estereoisomeria i comportarnent acid - base. Classificació dels aminoacids. Peptids i enllaq peptídic. 
Analisi de la composició i seqüencia d'aminoacids de les proteines. 
3. Estructura tridimensional de les proteines 
Estructura secundaria. Descripció de I'helix a i fulles b. Mapes de Ramachandran. Proteines fibroses. 
Estructura terciaria. Proteines globulars. Patrons de plegament de proteines. Factors que determinen el 
plegament proteic. Predicció de I'estructura proteica. Estructura quaternaria. 
4. Metodes de purificació i caracterització de les proteines 
Centrifugació, precipitació fraccionada i cromatografia. Electroforesi. Metodes espectroscopics: d'absorció, 
de fluorescencia, de dicroisme circular i de ressonancia magnetica nuclear. Difracció de raigs X. 
5. Funció i evolució de proteines: les proteines transportadores d'oxigen 
Emmagatzematge d'oxigen: mioglobina. Transport d'oxigen: hemoglobina. Al losterisme i cooperativitat a 
la hemoglobina. Exemples d'evolució proteica: la mioglobina i hemoglobina. Diferents formes 
d'hemoglobina. 
6. Enzims i cinetica enzimatica 
Naturalesa i funció. Classificació i nomenclatura dels enzims. Efectes dels catalitzadors en les reaccions 
químiques: mecanismes generals. Descripció d'alguns rnecanismes enzimatics. Cinetica enzimatica: 
hipotesi de Michaelis-Menten i Briggs-Haldane. Reaccions bisubstrat. Cofactors enzimatics. 
7. Regulació de I'activitat enzimatica 
Inhibició enzimatica. Regulació al losterica. Regulació per modificació covament reversible i irreversible. 
Regulació per control de la concentració d'enzirn. 
8. Estructura dels glúcids 
MonosacArids: descripció i propietats. Enllaq glicosídic. Oligosacarids. Polisacarids. Glicoproteines i 
glicolípids. 
9. IntroducciÓalsacidsnucleics.nivells d'estructuració 
Naturalesa i funció. Nucleotids. Estructura primaria dels acids nucleics. Estructura secundaria: model de 
Watson i Crick i estructures alternatives. Estructura terciaria: superenrotllament del DNA i RNA de 
transferencia. Complexos DNA - proteines: organització del cromosoma. Desnaturalització i 
renaturalització del DNA. 
10. Estructura dels Iípids. membranes biologiques 
Classificació dels Iípids. Estructura i propietats dels acids grassos. Estructura i propietats dels acilglicerids, 
fosfoglicerids, esfingolípids i ceres. Estructura i propietats dels terpenoides, carotenoides i esteroides. 
Prostaglandines, trornboxans i leucotriens. Estructura i propietats de les membranes biologiques. 
Transducció de senyals. 

SEGON SEMESTRE 

- 



PART III: METABOLISME INTERMEDIAR1 
11. Introducció al metabolisme 
L'ATP com a moneda energetica. Altres compostos amb enllaqos fosfat d'elevat contingut 
energ&tic.Organismes autotrofs i heterdtrofs. Concepte de metabolisme i ruta metabolica. 
Transformacions anaboliques, catabdliques i anfiboliques. Rutes metabdliques principals. Mecanismes de 
control del metabolisme. Metodes experimentals per a I'estudi del metabolisme. 
12. Glucdlisi 
Descripció de la ruta glucolítica. Balanq estequiometric i energetic. Fermentacions. Regulació de la 
glucolisi. Entrada d'altres sucres en la glucdlisi. Catabolisme de polisacarids (midó i glicogen). 
13. Processos oxidatius : cicle de I'Acid cítric i ruta de les pentoses fosfat 
Descripció de la oxidació del piruvat i del cicle de I'acid cítric. Balanq estequiometric i energetic. Regulació 
de la piruvat deshidrogenasa i del cicle de I'acid cítric Reaccions anaplerotiques. Cicle del glioxilat. 
Descripció i regulació de la via de les pentoses-fosfat. 
14. Transport electronic i fosforilació oxidativa 
Potencial de reducció estandard i canvis d'energia lliure de les reaccions redox. Oxido - reduccions 
bioldgiques. Descripció de la cadena de transport electronic. Sistemes Ilanqadora per la oxidació del 
NADH citosolic. Fosforilació oxidativa. Sistemes de transport mitocondrial. balanc energetic i regulació del 
metabolisme oxidatiu de la glucosa. Oxidacions extra- mitocondrials. 
15. Biosintesi de glúcids 
Descripció de la gluconeogenesi. balanq estequiometric i energetic. Substrats de la gluconeogenesi. 
Coordinació en el control de la glucolisi i gluconeogenesi. Descripció de la biosíntesi del glicogen. 
Coordinació en el control de la degradació i biosíntesi del glicogen. 
16. Fotosíntesi 
Procés basic de la fotosíntesi. Descripció de la fase Iluminosa: fotosistemes, transport electronic i 
fotofosforilació. Descripció de la fase fosca: cicle de Calvin. Reacció global i eficiencia de la fotosíntesi. 
Regulació. Fotorespiració i cicle Cq. 

17. Metabolisme dels lipids 
Utilització dels triacilglicerids en els animals. Descripció i funció de les lipoproteines. Descripció i regulació 
de la ruta d'oxidació dels acids grassos. Cetogenesi. Descripció i regulació de la ruta de biosíntesi dels 
acids grassos. Biosíntesi dels triacilglicerids i dels lipids de membrana.Biosíntesi del colesterol i derivats. 
18. Metabolisme d'aminoacidsinucleotids 
Cicle del nitrogen. Degradació dels aminoacids. Aminoacids cetogenics i glucogenics. Eliminació de 
I'amoníac: cicle de la urea. Biosíntesi d'aminoacids. Degradació dels Cicids nucleics. Biosíntesi de 
nucleotids purínics. Degradació de nucleotids purínics. Biosíntesi de nucleotids pirimidínics. Degradació de 
nucleotids pirimidínics. Importancia medica i biologica de compostos analegs de nucleotids. 
- 
- 
PART IV: INFORMACIÓ GENETICA 
19. Replicació del dna 
Replicació semiconservadora del DNA. Descripció de la replicació en els organismes procariotes. 
Replicació en organismes eucariotes. Reparació del DNA. 
20. Transcripció i regulació de I'expressió genica 
Diferents classes de RNA. Mecanisme de la transcripció en els organismes procariotes. Processament del 
RNA. Transcripció i processament en organismes eucariotes. Regulació de I'expressió genica en 
procariotes. Regulació de I'expressió genica en eucariotes. 
21. El codi genetic i la síntesi de proteines 
Maquinaria cel lular de la síntesi de proteines. Codi genetic. Mecanisme de la traducció. Modificacions~ 
posttraduccionals de les proteines. Senyals per a la localització intracel lular de les proteines. 
22. DNA recombinant 
Clonatge de DNA: materials i metodologia. Construcció de biblioteques de DNA. Selecció i recerca de 
seqüencies de DNA: hibridació. Seqüenciació de DNA. Algunes aplicacions de I'enginyeria genetica. 




