
BIOQUÍMICA!!
TEORIA DEL BIG BANG!
La materia viva segons físics, han arribat a calcula que fa 14 mil milons va haber una gran explosió el big 
bang.!
Aquesta exposició es va refredar, i moltes d aquestes partícules van quedar espensides fins arribar a ser 
unes partícules estables.!
En quedar partícules més estables van començar a formar un nucli . Nuclis químics com els protons, 
electrònic i neutrons, que estan al voltant dels elements químics.!
Tot això va dinar lloc al temps, espai i materia!!
BIOQUIMICA!
El objectiu de la bioquimica es explicar en termes quimics, les estructures i les funcion del essers vius.!
Habitualment es considera la quimica organica com la quimica del carboni i dels seus compostos; encara 
que tambe es tractinalguns compostos inorganics aixi com els oxids, els carburs i els carbonats.!
Es important tenir en compte que que la quimica del carboni constitueix la base de la quimica dels essers 
vius!!
FONAMENTS DE LA QUIMICA!
Unitat fonamental --> atom!

Àtom --> protó (+), neutró i electró(-)!
En condicions normals, els atoms no presenten carga neta (numero de protons = electrons)!

Atoms cargats, diferencia de carga --> ions!
Si perden electrons, hi haura més protons; més cara positiva --> cations!
Si guanyen més electrons; més carga negativa --> anions!!

Cada element quimic esta format per un tious d'atom que es diferencia per el numero de protons presents 
en el nuclí.!
Aquest numero atomic(Z), defineix a cada element, tot i així un mateix 
element pot variar en el seu numero de neutrons, el que determina 
l'existencia dels isotops.!

Isotops: que son difernets formes atómiques de u. Mateix 
element que es diferencien en la seva masa !!!

TAULA PERIODICA!!
La taula periodica conte elements identificats per un simbol ( lletra)!
L'ordre dels elements be determinat per dos eixo: un hortizontal(periodes);i un vertical(grups)!

Periodes: son els que van d'esquerra a dreta; segons augmenta el seu numero de protons, per tsnt 
també el d'electrons!!

Dels118 elements química, només 26 apareixen en la vida.!
El mes abundant son: C, H, O i N!
Els secundaris : P, S, Ca, Mg, K, Cl!

Oligoelements indispensables: Fe, Cu, Zn, Mn , Se i Co!
Oligoelements variables; Si, B, F, I, Ni, Mo, W, Va, Cr!!

Els bioelements primaris poden formar entre ells enllaços covalents estables i forts, compartint electròns.!
Imprescindibles per la química dels éssers vius!
Representació de Lewis, dels electròns de la capa externa, de valencià!!!!

�1

CONCEPTES

Numero atómic (Z): numero de 
protons!
Numero masic (A): masa relativa 
del atom en relació a la del 
hidrogen (1). Suma de neutrons i 
protons--> pes atomic!



BIOMOLÈCULES!!
AIGUA, DISSOLUCIONS , PH I TAMPONS!
• L'Aigua es molt importat per els essers humans, tot aixo va variant en l'edat i en en sexe!
• Les dones sempre tenen més teixit adipos que el homes que tenen mes teixit muscular.!

Taula de l'aigua segons el teixit.!!
AIGUA: L'ESTRUCTURA MOLECULAR!
• La molecula d'aigua es un dipolar.!

L'atom O, amb una carga parcial (-),i els dos atoms H amb carga (+).!
• Els dipolars s'atrauen entre si per l'atracció entre carregues de signe contrari i es repulsen per la repulsió 

entre carregues iguals!
• Son interacions de tipus polar feble ( al voltant de 4 kj/mol) que, a diferencia de les interaccions 

electrostatiques decauen ràpidament amb la distancia.!!
1. PONTS D'HIDROGENS!

• En l'aigua cada molecual gira( eix rotacional); es trasllada( eix translacional) i vibra ( eix vibracional) 
en funcio de la temperatura.!
- Els ponts H també podran establir-se entre molecula d'H2O altres molecules polars, determinat, en 

bona part , la seva miscibilitat!
- L'energia dels ponts H depen dels acceptors i donadors del H.!
- Perque es formi un pont d'hidrogen es necessari la presencia d'un àtom d'hidrogen, amb una unió 

covalent a un àtom electronegatiu ( O o N) que, degut a la seva carga parcial positiva serà atret per 
un àtom electronegatiu present en una molècula diferent.!!

2. PROPIETATS FÍSIQUES!
• Tensió superficial!
• Capil.laritat!
• Calor espescific!
• Densitat del gel!!
3. PROPIETATS COM A DISSOLVENT!

• El seu caracter polar i el seu ampli marge de temperatura  com a líqud, fa de l'aigua un dissolvent 
universal de gran quantitat de compostos --> funció essencial per la vida!!!

PROPIETATS COL.LIGATIVES DE LES SOLUCIONS!
• El nombre de particules de solut ( electrolits, molecules, macromolecules) presents en un determinat 

volum d'aigua (solvent) fa variar la seva temperatura d'ebullició, temperatura de congelació, la 
pressió de vapor!

• Fa apareixa la pressió osmòtica, molt important en la relació entre els liquids del medi interns separats 
per membranes.!

Son les denominades 4 propietats col.ligatives de les solucions:!
• Impermeable!
• Semipermeable: membrana citoplesmatica ( mes selectiva) : permet el pas de ?..???!
• Dialitica: endotelial!
• Permeable:!

• La osmolaritat d'una solució es una mesura de la concentraccióde tots els soluts responsables de la 
pressió osmotica. !

La dels fluids fisiologics es de 0,281 Osm, que equival a la osmolaritat d'una solució 0,9% de NaCl, 
que es el que sovint es considera com a serum fisiologic salí!

• Compostos insolubles amb l'aigua:!
a) Forces hidrofobiques: compostos apolars dins l'aigua!

Fa que aquestes substancies son rebutjades per l aigua!
b) Compostos amfipolars o amfipàtics:!

Compostos amb un component hidrofobic i hidrofilic!
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!
TIPUS DE SOLUCIONS!
• En funció de la mida del solut:!

1. Solucions verdaderes: soluts molt 
petits, no visibles al microscopi optic!
Ex: sals , sucres i aa!

2. Solucions col·loidals: no visibles no a 
simple vista ni amb microscopi optic.!
Ex: proteines!

3. Solucions grolleres: son invisibles a 
simple viste peró visibles al microscopi!
Ex: globus vermells!!

FORMES D'EXPRESAR LA CONCENTRACIÓ!
1. MOLARITAT: concentració molar' o solució 

molar és una unitat de concentració d'una 
dissolució utilitzada en química igual a: La quantitat de solut, expressada en mols, respecte al volum de 
la dissolució.!

2. MOLALITAT: manera d'expressar les concentracions de les dissolucions. La molalitat (simbolitzada per 
m o b ), d’una combinació d’un solvent/solut és la quantitat de solut dissolta en cada quilogram de 
dissolvent.!

3. FRACCIÓ MOLAR: és una unitat química per a expressar la concentració de solut en una dissolució. 
Ens expressa la proporció que es troben els mols de solut pel que fa als mols totals de dissolució, que 
es calculen sumant els mols de solut(s) i de dissolvent.!!

ACIDS I BASES! !
 SISTEMES AMORTIDORS DEL PH O 
TAMPONS!

!
•Els dos grups ionitzables dels aminoàcids 
són el grup carboxil i el grup amino, ambdós 
poden captar o cedir H del medi en funció 
del PH. !
•Els grups ionitzables de les proteïnes 
poden taponar el medi fins a un cert punt 
perquè l'éxes d'àcid o base pot alterar la 
càrrega neta de proteina i desnaturalitzar-la.
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FORMULES DE CALCUL

Kw = [H+][OH-]= 10^(-14) Constant del producte ionic

pKw = pH + pOH = 14  En [ ] normals es = 10^(-14)

pH = - log [H+] ;  [H+] = 10 ^(–pH) Calcul ph amb [H] 

pOH= -log [OH-] ; [OH-] = 10^(-pOH) Calcul ph amb [OH]

CO2 + H2O <==> H2CO3 <==> H+  + HCO3-


