
Recerca 

Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs 

- Identificació de les relacions estructura-dinàmica-funció de les proteïnes 
- Estudi del reconeixement i unió entre biomolècules 
- Disseny de molècules bioactives 
- Desenvolupament de nous mètodes pel disseny de biomolècules per ordinador 

La interacció entre biomolècules és fonamental per comprendre multitud de processos cel.lulars. En els processos 
metabòlics del nostre organisme, molècules petites interaccionen amb macromolècules com proteïnes o enzims. Tanmateix, 
molts fàrmacs actuen unint-se al centre actiu d’un enzim impedint que tingui lloc la catàlisi d’una reacció determinada. 
 
La nostra investigació cerca respostes a diverses preguntes: Com funciona una proteïna? Perquè un lligand s’uneix a una 
proteïna determinada? Perquè aquesta unió modifica l’activitat d’un procés? Podem aprofitar aquest coneixement per 
dissenyar noves molècules? 

Objectius 

Dinàmica molecular: Ens permet estudiar la flexibilitat de proteïnes i la formació de complexes macromoleculars,  seguir el 
procés d’unió lligand-receptor, i predir l’efecte de canvis estructurals en els lligands sobre l’activitat i funció de proteïnes. 
 

Tancat Obert 

El nostre grup està format per professors, investigadors ICREA 
o Ramón y Cajal, i estudiants de doctorat o màster provinents 
de diferents camps com la farmàcia, la química o la 
bioquímica. Això ens permet enfocar els problemes que 
volem resoldre de forma multidisciplinar. 

Equip 

Dr. F Javier Luque, catedràtic 
Dr. Xavier Barril, investigador ICREA 
Dr. Ramon Pouplana, professor titular 
Dr. Carles Curutchet, investigador Ramon y Cajal 
Dr. Josep Maria Campanera, professor lector 
Dr. Axel Bidon-Chanal, professor associat 
 Post-doctorants: 

Dr. Flavio Forti, Dr. Patricio Flores, Dra. Haydee Valdés  

Jordi Juárez, Ana Luisa Novo de Oliveira, Salomé Llabrés, 
Daniel Álvarez, Sergi Ruiz, Mousumi Batachaarya, 
Montserrat Pujades 

Departament de Fisicoquímica i Institut de Biomedicina (IBUB) Facultat 
de Farmàcia, Universitat de Barcelona 

Estudiants de doctorat i màster: 

La nostra recerca és computacional i requereix l’ús 
intensiu d’ordinadors. Disposem de clústers de càlcul 
propis, i fem servim recursos de supercomputació, com 
el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Centre 
de Supercomputació de Catalunya (CESCA). 

Eines i tècniques emprades Docking: Ens permet obtenir models d’interacció entre una 
molècula i cercar llibreries de compostos per identificar nous 
lligands 

Temps 


