
L'assignatura de Biologia Gel-lular II preten informar a I'alumne de les thniques 
especifiques en Biologia Gel-lular que no hagin estat descrites en altres assignatures 
troncals de la Ilicenciatura, aixi com dels mecanismes cel.lulars que permeten el 
manteniment de I'estructura i la funcionalitat de la di-lula com un tot. 

Quant a les prhctiques de laboratori, mostren a I'alumne les thcniques mes basiques 
de cultiu de teixits; mentre que els problemes intenten ensinistrar a I'alumne en la 
interpretació i elaboració coherent de resultats obtinguts amb diferents dissenys 
experimentals. 

1 .Tbcniques bbsiaues en Biologia Cel*lula 

teniment de I'estructura i el funcionament cel.lular 

-Comunicació intracel.lular 
-Mecanismes de control de I'expressió gbnica 

T r a n m  intracel*lular entre els diferents com~artiments cel.lular~ 
-Nucli-citoplasma 
-Citoplasma-mitocondris, plastidis i peroxisomes 
-Reticle endoplasmhtic-Golgi-membrana plasmbtica 

23. Adhesló ~nterceI.Mac 
. . 

-Matriu extracel*lular 
-Adhesió cel.lular 
-Unions intercel*lulars 

-El citoesquelet. 



-Establiment d'un cultiu priman, fixació i observació 
-Manipulació d'un cultiu cel.lular 
-0btenci6 del cariotip modal d'un cultiu cel.lular 
-Congelacid de cbl.lules: efecte de la concentració del crioprotector 
-Tinció supravital i calcul de la taxa de supervivbncia . 
-Sessions de problemes 
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Molecular and Cell Biology. d edition. Scientific American Books. New York. 

'Cooper, G. M. 1 997.The Cell. A Molecular Approach. Sinauer Associates, I nc. 
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Revistes de revisió: 

'Current Opinion in Cell Biology. CB Current Biology 
'Trends in Cell Biology. Elsevier Trends Journals 

A part es proporcionara bibliografia específica de cadascun dels temes tractats en el 
programa. 

Criteris d'avaiuacib 

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

Practiques de laboratori obligatones. Seran avaluades al mateix laboratori. 

Dra. Carme Nogu6s: Dilluns, dimecres i divendres de 13 a 14 h. Dimarts i dijous de 
15 a 16 h. 

Dr. Josep Santaló: Dilluns, dimecres i divendres de 13 a 14 h. Dimarts i dijous de 16 
a 17 h. 




