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OBJECTIUS 
 
L'assignatura de Biologia de la Reproducció pretén donar a l'alumne tot una sèrie de coneixaments sobre 
les aplicacions pràctiques de la manipulació dels gàmetes i embrions pre-implantacionals de mamífers. 
Aquestes tècniques 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 
teòrics bàsics sobre la reproducció en mamífers necessaris per comprendre els fonaments de les tècniques 
aplicades, així com en espectes legals i ètics de les esmentads manipulacions. 
 
 
TEMARI DE TEORIA 
 
Tema 1: Formació dels gàmetes: Gametogènesi 
1.1. Gametogènesi masculina: Espermatogènesi i espermiogènesi 
1.2. Gametogènesi femenina: Creixement i maduració de l'oòcit 
1.3. Maduració dels espermatozoides: Funcions epididimals 
1.4. Ejaculació 
 
Tema 2: Fecundació 
2.1. Capacitació: Modificacions de la superfície cel·lular. Activació 
2.2. Reacció acrosòmica: Mecanismes, inducció i control 
2.3. Interacció entre els gàmetes: Penetració de les cobertes oocitàries. Reconeixement i fusió de les 
membranes 
2.4. Activació del zigot: Canvis iònics. Blocatge de la polispèrmia. Formació dels pro-nuclis. Sincronització 
metafàsica. 
 
Tema 3: Desenvolupament embrionari pre-implantacional 
3.1. Control de l'embriogènesi: Expressió gènica i el seu control. Inici de l'activitat gènica embrionària. 
3.2. Metabolisme embrionari. 
3.3. Síntesi de macromolècules: DNA i cicle cel·lular. RNA i proteïnes (d'origen matern i d'origen embionari). 
3.4. Diferenciació cel·lular: Formació de la mòrula. Formació del blastocist. Mecanismes de diferenciació 
 
Tema 4: Tècniques de reproducció assistida: Control de la fertilitat humana 
4.1 Control negatiu: Contracepció 
4.2. Control positiu: Esterilitat i infertilitat femenina; Fecundació in vitro, GIFT, TET. Esterilitat i infertilitat 
masculina; Avaluació de la capacitat fecundant del semen, Mètodes terapèutics (Micromanipulació). 
4.3. Riscos genètics d'aquestes tècniques. 
4.4. Noves tecnologies en reproducció: Diagnòstic preconcepcional i preimplantacional. 
4.5. Criopreservació: Bancs de gàmetes i d'embrions. Aplicacions. 
4.6. Legislació 
 
Tema 5: Tècniques de reproducció assistida: Control de la fertilitat en animals domèstics 
5.1. Fecundació in vitro 
5.2. Inducció de la maduració oocitària 
5.3.Manipulacions genètiques dels embrions: Selecció de sexes. Clonatge. Aplicacions. 
5.4. Transgènia: Mètodes. Aplicacions 
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D'altra banda els problemes són els que figuren en el text: 
 
 
Santaló J., Vidal F. Biologia de la Reproducció. Problemes. Servei de Publicacions de la Universitat Autò- 

noma de Barcelona. Col. Materials, vol 63, 1999 
 
 
 
 

 
 



 

Adreces web d'interès 
 
www.eshre.com (European Society Human Reproduction Embriology) 
 
www.ssf.org.uk (Society Study Fertility) 
 
www.ivf.net (IVF net – Alpha) 
 
www.asebir.com (Asociación Estudio Biología Reproducción) 
 
www.sefertilidad.com (Sociedad Española Fertilidad) 
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