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Objetivo: Fornecer conhecimentos fundamentais dos principais métodos de estudo de 

proteomas, enfocando aplicações voltadas à área de biologia celular. 

 

Ementa: 

A disciplina fornecerá uma introdução dos principais métodos de análise do conjunto de 

proteínas de um tipo celular particular (proteômica), enfocando aplicações voltadas a 

biologia celular, onde serão discutidas estratégias de: 

1. Identificação e isolamento de proteínas particulares através de sistemas de 

cromatografia líquida de alta performance, eletroforese preparativa, preparação de 

amostras e seqüenciamento protéico por método de Edman e espectrometria de 

massa; 2. Expressão protéica comparativa em sistemas de eletroforese de 2 

dimensões. 

3. Análise de modificações pós-transducionais. 

4. Análise interação proteína-proteína através de sistemas de pepscan, tecnologia de 

phage display, de duplo hibrido em leveduras e sistema de ressonância plasmônica de 

superfície (SPR). 

5. Produção e localização celular de proteínas homólogas e heterólogas modificadas 

com marcadores fluorescentes (Fluorescent proteins-FPs) e 6- de produção e análise 

de proteomas de organelas em eletroforese 2D. 
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