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OBJECTIU DE L'ASSIGNATURA 

Donar una perspectiva de les bases moleculars i cel,lulars comunes al funcionament i estructura dels teixits 
corporals animals, amb bmfasi principal al cos huma. 

PROGRAMA DE TEORIA 

l. Base molecular de I'estnichira tissular 
Estructura dels teixits. Unions intercel4ulars: oclusives, d'ancoratge i de wmunicació. Matriu extracel.lular, 
funció i wmponents: &cid hialurbnic, proteoglicans i wl4agen. Estructura, tipus i biosintesi de col4agen. 
Elastina. Fibronectina. Lamina basal. Adhesió cel.lular: mol6cules d'adhesió a la matriu extracel.lular i 
d'adhesió intercel.lular. Integrines. Modulació i control de I'estructura tissular en processos fisiolbgics 
normals i patologics. 

Bibliografia bhsica: Lodish (2000) Cap 22. 

2. Cel.lules diferenciades i manteniment dels teixits 
Manteniment i alteració de la diferenciació cel.lular. Teixits amb &l.lules permanents. Renovació per 
duplicació senzilla. Renovació mitjanpnt c8l.lules mare. 

Bibliograiia basica: Alberts Cap. 22. 

3. Transporl de substllncies a travds de la membrana plasm~tlca cel-lular 
Transport de substancies hidrofbbiques. Transport de substancies hidrofíliques: transportadors, bombes, 
canals i exolendocitosi. La família de transportadors de glucosa GLUT w m  a exemple de transportador 
uniport. Canals ibnics i d'aigua: permanentment oberts, arnb obertura depenent de potencial 
transmembrana o de Iligand. Transportadors (bombes) que awblen la hidrblisi d'ATP al flux contra gradient 
d'ions o altres substAncies. Cotransport catalitzat per proteines simport o antiport. Absorció i secreció de 
substancies per mecanismes d'endocitosi i exocitosi. Exocitosilendocitosi controlada i asimetria 
basolaterallapical. 

Bibliografia basica: Lodish (2000) Cap. 15 i 21. 

4. Transporl de substancies entre teixits. La sang 
Mecanismes de bescanvi de substancies entre compartiments wrporals: transport, difusió i filtració. 
Proteines plasmatiques. Albúmina i globulines: funció i propietats. Lipoproteines: estructura i tipus de 
lipoproteines. Apoliproteines. Funcions, metabolisme de lipoproteines i activitats enzimatiques implicades. 
Receptors de lipoproteines. Hemostasis sanguinia: formació de I'agregat plaquetari, iniciació, cascada de la 
coaguiació i la seva regulació, fibrinblisi. L'eritrbcit: estructura i funció de la seva membrana, metabolisme 
intracei4ular i transport de gasos per la sang. Metabolisme del ferro: compartimentació del ferro i de les 
proteines emmagatzemadores, absorció intestinal, transport del ferro i la seva regulació. 



Bibliografia basica: Herrera Vol. I Cap. 25. Herrera Vol. II Cap. 45 i 46. Voet Cap 34. Devlin Caps. 2, 3, 5 i 
24. 

5. Transport intracel.lular i mobilltat 
El múscul estriat com a model. El filament gruixut: estructura i funció de la miosina tipus II i proteTnes 
reguladores associades. El filament elastic: titina. El filament prim: actina. tropomiosina. tmponina, nebulina. 
Altres proteines minoritaries. Interacció dels filaments amb altres proteines del citoesquelet i de la matriu 
extracel,lular. funció de la distrofina. Model molecular del mecanisme de la contracció i la seva regulació. 
Regulació de I'arquitectura dels micmfilaments d'actina a c&l.lules no musculars. Funció dels diferents tipus 
de miosina en els canvis de forma cel.lular i el transport d'organuls. Kinesina, dinelna i transport 
intracel.lular. 

Bibliografia basica: Lodish (20M)) Cap. 18 i 19. Voet Cap. 34. 

6. Bioenergetica tissular. Múscul esquelwc i cewell 
Bioenergetica tissular a teixits amb requeriments energetics fluctuants: múscul esqueletic. Vies 
metabbliques que produeixen energia: metabolisme anaerbbic alhctic (fosfocreatina), anaerbbic lectic i 
oxidatiu. Paper del microentorn i la hipbtesi de la Ilanpdora de fosfocreatina. Bioquímica de I'exercici: tipus 
de fibres musculars, relació entre potencia desenvolupada i vies metabbiiques emprades, fase de 
recuperacib, adaptacions causades pel entrenament. Bioenergetica cerebral: relació entre consum d'energia 
i funció a cewell, metodes pera la seva mesura in vivo i in vitro. 

Bibliografia basica: Bronk Caps. 8 i 16. Herrera Vol II Cap. 53. Guyton Cap. 84. Bradford Cap. 3. 

7. HeterogeneYtat metabblica ¡/o compart imtaci6 tissular. Cewell i fetge 
Compartimentació metabblica a ce~e l l .  Circulacib de metabollts entre neurones i astmits: lactat, GABA, 

glutamina i glutamat. Metodologies pel seu estudi in vivo i in vitro. Compartimentació metabblica a fetge. 

Bibiiografia basica: Bradford Cap. 3. Herrera Vol. II Cap. 50. 

8. Bioquímica tissular patolbgica Cgncer 
Terminologia basica. Evolució per etapes del pmds  de carcinoghnesi. Característiques diferencials bun 
teixit tumoral: independencia respecte a factors de creixement, insensibilitat als inhibidors de la proliferació, 
resisthncia a estímuls proapoptbtics, capacitat de replicació il.limitada, inducció d'angioghnesi, invasió i 
metastasi. 

Bibliografia basica: Lodish (2000) Cap. 24. Alberts Cap. 24. 

9. Mecanismes moleculars de la transducci6 sensorial. Retlna 
Característiques comunes de la transducció sensorial. Alguns exemples de la transducció sensorial. 
Anatomia de I'ull i estructura cel.lular de la retina. Esquema basic de la fototransducciá. Mecanisme 
molecular de la fototransducció a fotoreceptors: rodopsina, cicle d'amplificació del senyal, paper del cGMP i 
el calci, regeneració del 1 l-cis retinal. 

Bibliografia basica: Lodish (2000) Cap. 21 

1. Fundamentos de Neuroquímica. H.F. Bradford, 1986, Ed. Labor. 
2. Textbook of Medical Physiology, 8a Edició, A.C. Guyton, 1991. Saunders. 
3. Bioquimica, 2a. Edició, Vol. I Aspectos estructurales y vias metabolicas, Vol. Ii Biologia Molewlar y 
bioquimica fisiológica. E. Herrera i col., 1991. Ed. Interamericana. 



4. Textbook of Biochemistry with clinical correlations, 3a. Edició. T.M. Devlin, 1992. Wiley Medical (traduit 
per Ed. Revert6). 
5. Molecular Biology of the Cell, 3a Edició. B. Alberts i col. 1994, Garland (traduit per Ed. Omega). 
6. Molewlar Cell Bioloav, 3a Edició. H. Lodish i col. 1995. Scientific American Books (traduit Der Ed 
Omega). 
7. Biochemistry, 2a Edició. D. Voet i J.G. Voet 1995. Wiley ( l a  Edició traduida per Ed. Omega). 
8. Biofisica v Fisiologia Celular. Ramón Latorre i col. 1996. Secretariado de Publicaciones. Universidad de - 
Sevilla. 
9. Human Metabolism. Functional Diversity and Integration. J.R. Bronk, 1999. Addison Wesley Longman 
Limited. 
10. Molecular Cell Biology, 4a Edició. Lodish i col. 2000. Freeman. 

PROBLEMES 

Es combinaran sessions clbssiques de resolució de problemes i mmentari de temes especifics prhviament 
distribuits, amb la discussió de temes d'interhs pels estudiants matriculats a I'assignatura que puguin 
apareixer a través de fbrums de discussló establerts a través del Campus Virtual. 

CAMPUS VIRTUAL 

Els estudiants matriculats podran realitzar consultes respecte a I'assignatura per correu electrbnic i 
participar en fbrums de debat i intercanvi d'opinió ilo infonació de temes conwets en relació amb aquesta. 
A més, el professor podra posar material addicional en suport electrbnic a disposició dels alumnes. La 
interacció amb el sistema es podre fer des de la UAB (inicialment des de l'aula d'informatica de qualsevol 
Facultat o des de la Biblioteca de Cibncies) o des de casa seva (necessita PC o MAC i connexió a internet 
via modem). L'entrada es fa per I'adrep: https:llticeu.uab.esI . Cal demanar la contrasenya d'acc6s al 
campus virtual a la secretaria acadbmica de la Facultat, aules d'informatica o serveis informatics de la UAB. 

AVALUACI~ DE L'ASSIGNATURA 

- Existiran diverses possibilitats d'avaluació: 

- Opció l. Avaluació continua per curs. TindrA en compte la participació de i'estudiant al Campus 
Virtual. A m6s, serb obligatbria la realització d'un treball de recerca bibliogrbfica sobre un tema conwet a 
pactar entre professor i alumne. Per a obtenir la nota final, calda afegir la qualificació de practiques (2 
punts sobre 10) a la qualificació interactiva (5 punts sobre 10) i de recerca bibliogrhfica (3 punts sobre 10). 
Cas de voler millorar nota, es podfi anar a la opció 2. 

- Opció 2. Examen final escrit amb preguntes curteslproblemes (5 o 8 punts sobre 10, veure m6s 
endavant). L'alumne podh utilitzar tot tipus d'apunts o Ilibres. L'avaluació en aquest segon cas podra 
complementar-se de manera opcional amb un treball escrit de recerca bibliografica sobre un tema d'interes 
de I'alumne relaciona1 amb el temari de I'assignatura (3 punts sobre 10). Pera obtenir la nota final, caldra 
afegir la qualificació de practiques (2 punts sobre 10). 

La nota final en la opció 2 resultara de sumar la nota d'examen, la de practiques i la del treball escrit, cas 
de que hagi estat presentat. S'aprovarh amb 5 sobre 10. 

L'assistbncia a les classes practiques es obligatbria. 


