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PRESENTACIÓ 

L'assignatura PSICOFARMACOLOGIA s'adreça a aquells alumnes que hauran de treballar en diferents camps 
de la psicologia aplicada. Té especial interès pels psicòlegs clínics, i també per aquells que vulguin dedicar-se a 
la rehabilitació de toxicomans. També té un camp propi de treball en els laboratoris farmacèutics, en investigació 
de nous productes: avaluacions preclíniques i proves clíniques de psicofàrmacs, pel que fa a valoracions 
conductuals. D'altra banda, donada la progressiva disminució de l'edat promig en que s'inicien els contactes amb 
les drogues, és també recomanable que els psicòlegs escolars tinguin nocions de Psicofarmacologia.  Finalment, 
com a especialitat de Psicobiologia en el camp de la recerca bàsica. 
L'assignatura es veu complementada amb el PRACTICUM Opció PSICOFARMACOLOGIA, que resulta 
imprescindible per a poder desenvolupar el treball en el camp de l'avaluació conductual de fàrmacs tan si es fa 
dins el laboratori farmacèutic com en centres d'investigació bàsica. 
Aquesta assignatura fou pensada i dissenyada per al curriculum de Psicologia, es començà a impartir l'any 1980, 
la Universitat Autònoma de Barcelona fou la primera, en l'estat espanyol, en impartir-la als futurs psicòlegs.  
La importància de la PSICOFARMACOLOGIA és també palesa pel fet que té dues entrades als codis  de la 
UNESCO, una d'específica i una altra dins de Farmacologia.  Cursar aquesta assignatura constitueix un bon 
distintiu curricular, la qual cosa val la pena de tenir en compte. 
NOTA: Donat el fet que tota la bibliografia (llevat d'un manual introductori) és escrita en anglès, per cursar 
l'assignatura és imprescindible el coneixement d'aquesta llengua, a nivell de lectura (un curs complet d'anglès 
és suficient).  

OBJECTIUS 

A nivell global ens proposem dos grans objectius: 1er. Coneixement per part de l'alumne dels principals 
psicofarmacs utilitzats en els tractaments  farmacològics dels transtorns psicopatològics més importants, a nivell 
de perfil conductual i mecanismes d'acció. El mateix propòsit pel que fa a les drogues d'abús. 2on. Coneixement 
de les tècniques psicològiques emprades en l'avaluació preclínica de psicofàrmacs i drogues, tan a nivell teòric 
com a nivel pràctic.  

PROGRAMA  

 

TEMA I: Introducció a la Psicofarmacologia 
Situació de la Psicofarmacologia. Formes d'utilització de les drogues. Definició de 
Psicofarmacologia. Diferències entre droga i fàrmac. Objectius de la 
Psicofarmacologia. Característiques de la doble relació drogues-conducta. 
Contribucions de la Psicofarmacologia a la Psicologia. 

 



 

TEMA II: Neurofarmacologia bàsica 
Corbes dosi-resposta, concepte de receptor. Agonistes i antagonistes, subclasses. 
Interaccions no específiques. Potència, dosi letal, índex terapèutic, potenciació, 
tolerància, efectes múltiples.  

TEMA III: Farmacodinàmica. 
Interaccions droga-receptor. Classes d'agonistes. Efectes en els enzims de síntesi i 
degradació, i sistemes de recaptació.  Falsos neurotransmissors. Efectes inespecífics. 
Adaptacions permanents en els sistemes de neurotransmissió: Receptors 
dopaminèrgics, receptors adrenèrgics, receptors nicotínics, receptors serotoninèrgics, 
receptor NMDA i receptor Gaba A. 

TEMA IV: Tolerància, dependència, addicció  
Relacions entre tolerància, dependència i addicció. Tolerància farmaco-cinètica: 
alochol i barbitúrics. Tolerància farmaco-dinàmica:  receptors opiacis. Bases 
moleculars de la tolerància farmaco-dinàmica. Tolerància apresa i tolerància 
conductual. Tolerància creuada. Dependència, relacions amb la síndrome 
d'abstinència. Propietats associatives de la síndrome d'abstinència. Craving, factors 
farmaco-dinàmics i farmaco-cinètics. Natura de l'addicció: condicions necessàries i 
suficients. Models animals d'addicció. 

TEMA V: Drogues antipsicòtiques  
Definició. Història, utilització. Classes d'antipsicòtics. Mecanismes d'acció i perfil 
farmacològic. Efectes a llarc termini. Estudis mitjançant models animals 
d'esquizofrènia. Noves drogues antipsicòtiques, visió farmacològica de l'esquizofrènia. 

TEMA VI:  Psicoestimulants : anfetamines i cocaïna 
Anfetamines :  història, principals compostos, utilització. Interacció amb els sistemes 
de neurotransmissió. Efectes conductuals: motricitat, reforçadors positius, estimuls 
aversius. Conducta integrada. Psicosi tòxica anfetamínica. Cocaïna, història, formes de 
consum.  Farmacocinètica. Efectes al SNC. Addicció.al: aprenentatge i memòria. 
Ansietat. Tolerància, dependència i addicció.  

TEMA VII: Antidepressius i antimaníacs 
Simptomatologia depressiva. Correlats bioquímics . Associació amb  alcoholisme i 
conducta antisocial. Models animals de depressió. Classes d'antidepressius, perfil 
farmacològic i característiques diferencials: Tricíclics, Imaos, nous antidepressius. 
Noves formulacions teòriques de la depressió. Liti i mania, us clínic, història, bases de 
l'acció terapèutica. Característiques del transtorn bipolar. 

TEMA VIII: Alcohol  
Història: us recreacional i ús terapèutic. Síntesi d'alcohol, composició de les begudes 
alcohòliques. Metabolisme, toxicitat en humans i d'altres espècies, efectes de la via 
d'administració, factors genètics en el metabolisme de l'alcohol. Efectes de l'alcohol a 
nivell de membranes. Efectes a nivell de neurotransmissors i sistemes de transducció. 
Perfil conductual de l'alcohol: reflexos, motricitat, conducta controlada per programa, 
conducta oberta. Models animals d'alcoholisme. Síndrome d'abstinencia alcohòlica. 
Alcoholisme humà, factors de risc, indicadors fisiològics i conductuals. Estratègies 
farmacològiques en el tractament de l'alcoholisme. 



TEMA IX: Fàrmacs benzodiazepínics 
Definició d'ansiolític. Ansietat patològica versus ansietat adaptativa. Drogues amb perfil 

ansiolític. Benzodiazepines: acció a nivell de receptor GABAA. . D'altres interaccions. 
Perfil farmacològic de les benzodiazepines. Potencial addictiu. D'altres farmacs amb 
perfil ansiolític, classes, valoració preclínica, efectes en humans, indicacions. 

TEMA X: Drogues Psicotomimètiques   
Història, descobriment, usos, patrons de consum. Perfil farmacològic. Interaccions 
amb neurotransmissors. Valoració conductual, tolerància i dependència. Efectes a llarg 
termini. Potencial psicotomimètic i potencial terapèutic. Derivatius del cànem, LSD, 
fenciclidina, anfetamines de nova síntesi. 

TEMA XI: Opiacis 
Història, estudi de l'opi, principals alcaloides naturals. Opiacis semisintètics i sintètics. 
Reptors opioids i perfil farmacològic. Poder analgèsis respecte poder addictiu. Efctes 
no analgèsics. Tolerància, dependència i addicció opiàcia. Tractaments farmacològics 
de l'addicció opiàcia. Relació amb d'altres toxicomanies. 

TEMA XII: Metilxantines 
Història, descobriment, utilitat, patrons de consum. Tipus de metilxantines, 
metabolisme. Efectes a nivell de SNC, sistemes de neurotransmissió i de transducció. 
Perfil conductual: aprenetatge, memòria, ansietat, son. Tolerància, dependència i 
addicció. Efectes a llarg termini. efectes perifèrics. Evolució i previsió del consum de 
metilxantines. 

 
TEMA XIII: Nootròpics 
 Drogues colinèrgiques. Fàrmacs colinèrgics d'acció perifèrica. Neuroesteroides i 
d'altres moduladors del receptor GABAA. Fàrmacs que afecten l'angiotensina i la 
vasopressina. Paper de la glucosa. 
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AVALUACIÓ 

Es realitzarà un examen a final de curs, de pregunta oberta, que constarà de dues parts, una primera pregunta 
oberta tipus tema, i tres o quatre preguntes breus (10-15 línies), també obertes, sobre diferents aspectes més 
parcials del temari. 
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