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Obiectius 

L'assignatura de Tecnologia de la Reproducció i Manipulació Embrionaria 
pretén donar a I'alumne tot una serie de coneixaments sobre les aplicacions 
practiques de la manipulació dels gametes i embrions pre-implantacionals 
de mamífers. Aquestes tecniques permeten incidir tant en el camp de la 
sanitat humana com en el de la reproducció i producció animals. D'altra 
banda el programa es complementa amb facilitar als alumnes els 
coneixaments teorics basics sobre la reproducció en mamífers necessaris 
per comprendre els fonaments de les tecniques aplicades, així com en 
espectes legals de les esmentades manipulacions. 

l. Formació dels gametes: Gametogenesi 
1 .l. Gametogenesi masculina: Espermatogenesi i espermiogenesi 
1.2. Gametogenesi femenina: Creixement i maduració de I'oocit 
1.3. Maduració dels espermatozoides: Funcions epididimals 
1.4. Ejaculació 

2. Fecundació 
2.1. Capacitació: Modificacions de la superfície cel-lular. Activació 
2.2. Reacció acrosomica: Mecanismes, inducció i control 
2.3. Interacció entre els gametes: Penetració de les cobertes oocitaries. 

Reconeixement i fusió de les membranes 
2.4. Activació del zigot: Canvis ionics. Blocatge de la polispermia. 

Formació dels pro-nuclis. Sincronització metafasica. 

3. Desenvolupament embrionari pre-implantacional 
3.1. Control de I'embríogenesi: Expressió genica i el seu control. lnici de 

I'activitat genica embrionaria. 
3.2. Metabolisme embrionari. 
3.3. Síntesi de macromolecules: DNA i cicle cel-lular. RNA i protelnes 

(d'origen matern i d'origen embionari). 
3.4. Diferenciació cel-lular: Formació de la morula. Formació del 

blastocist. Mecanismes de diferenciació 



4. Tecniques de reproducció assistida: Control de la fertilitat humana 
4.1. Esterilitat i infertilitat femenina; Fecundació ín vitro, GIFT, TET. 

Esterilitat i infertilitat masculina; Avaluació de la capacitat fecundant del 
semen, Metodes terapeutics (Micromanipulació). 

4.2. Riscos genetics d'aquestes tecniques. 
4.3. Noves tecnologies en reproducció: Diagnostic preconcepcional i 

preimplantacional. 
4.4. Criopreservació: Bancs de gametes i d'embrions. Aplicacions. 
4.5. Legislació 

5. Tecniques de reproducció assistida: Control de la fertilitat en 
animals domestics 
5.1. Fecundació in vitro 
5.2. Inducció de la maduració oocitaria 
5.3.Manipulacions genetiques dels embrions: Selecció de sexes. 

Clonatge. Aplicacions. 

Proqrama de practiques de laboratori 

Inducció de la maduració oocitaria in vitro 
Obtenció, manipulació i cultiu d'embrions 
Congelació de gametes i embrions 
Clonatge embrionari 

Proarama de practiques d'aula 

Problemes 
Projecció de videos 
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Criteris d'avaluació 

Examen escrit amb preguntes a desenvolupar per part de I'alumne. Al 
menys una pregunta estara relacionada amb la resolució d'un prablema 
semblant als que s'hagin dut a terme en les practiques d'aula. 

Les practiques de laboratori són obligatories i seran avaluades durant la 
seva realització. Al final de les practiques s'hauran de presentar i discutir els 
resultats obtingus. 




