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PROGRAMA DE TEORIA 

Tema l. Estructura cel.lular del sistema nerviós 
" Neurones: 

" Característiques morfolbgiques i funcionals. Sinapsis. 
* Proteines de la membrana neuronal: transportadors, canals, receptors, 

proteines G. 
" Elements subcel.luiars: microfilaments, neurofilaments, microtúbuls, 

vesicules sinhptiques 
Cel.lules glials: 

" Tipus i funcions 
*" Mielina 

Tema 2. Nocions generals sobre i'anatomia del sistema newiós 
Parts del sistema nerviós 

*Sistema newiós central en els vertebrats 
*Sistema nerviós central (SNC): Medul.la espina1 i cervell. 
* Sistema newiós periferic (SNP): Somatic i autbnom. 

' Sistema newiós en els invertebrats 
Introducció al desenvolupament del sistema newiós. 

Tema 3. Homeostasi del slstema newiós 
* Barrera hernatoenoefalica: 

* Funció 
* Estructura dels capil4ars cerebrals 
* Mecanismes d'intercanvi de molecules 

" Líquid encefaloraquidi: 
* Localització 
* FuncM 
* Composició 

BASES ELECTRIQUES I BIOQU[MIQUES DE L'EXCITABILITAT NEURONAL 

Tema 4. Senyals electriques en les cel.lules del sistema nerviós 

Tema 5. El potencial de membrana en I'equilibn 
Potencial de repbs 

* Equilibris ionics responsables del potencial de repos: equació de Nernst i 
equació de Goldman 
'Canvis en la permeabilitai ibnica: despolarització i hiperpolarització 
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Tema 6. Canals ibnlcs de membrana :' .. 

Registre de canals ibnics: pinpment de membrana (patch clamp) 
CinBtica del flux ibnic. Activació i inactivació 

* Criteris per la caracterització dels canals ionics 
" Conductivitat 
" Selectivitat ionica 
" Mecanismes d'obertura-tancarnent 
" lnactivació 
" Famacologia 

* Característiques funcionals i estructurals dels canals de Na*, K', i caa sensibles al voltatge 
Canals dependents de lligand 

Tema 7. El potencial d'acció 
Característiques del potencial d'acció 

* Mecanismes ionics del potencial d'acció 
" Tecnica de fixació de voltatge (voitage clamp) 
"Trafec de Na' i K' durant el potencial d'acció 
" lnactivació de la corrent de Na' 
*Mantenirnent del gradient ionic: la bomba de Na' i K' 
" Propagació del potencial d'acció: axons mielinitzats respecte a axons amielínics 

Tema 8. Els potencials locals i la seva integracid 
* Potencials excitatoris postsinaptics. 

Potencials inhibitoris postsinaptics. 
* Integració neurona1 

visi6 GLOBAL DE LA NEUROTRANSMISSl6 

Tema 9. Conceptes generals 
* Neurotransmissió elbctrica i neurotransmissió química 

La terminal nerviosa 
* Naturalesa química dels neurotransmissors 
' Neurotransmissió lenta i repida 
' Identificació i caracterització de neurotransmissors 

Co-localització i co-transmissió 

Tema 10. Neurotransmissors de baix pes molecular 
* Metabolisme 
* Emmagatzernatge 

Tema 11. Neurotransmissors peptid8rgics. 
* Aspectes generals del metabolisme 
* Ernrnagatzematge i processat 

Tema 12. Alliberament de neurotransmissors de baix pes rnolecular 
' Alliberament quantic: potencials miniatura 

L'exocitosi i les seves funcions 
* Proves de I'alliberament de neurotransmissors per exocitosi 
" Paper del caz' en el procés d'alliberament: 

" L'alliberament depen de la concentració de caa en la terminal nerviosa 
" L'entrada de caz' a les terminals nervioses acobla el potencial d'acció a 

I'alliberament 
" Localització dels canals de caz* a les zones actives 
" Eliminacib del caz+ que entra a les terminals 



" Proves de la formació de porus en iniciar-se I'exocitosi 
*Transpon i anclatge de vesicules: proteines implicades 

Tema 13. Cicle de les vesicules sinaptiques i dels grhnuls 
* Teories existents 

Pmves experimentals que recolzen aquestes teories 
* Transpori axonal 

Tema 14. Finalització de la senyal qulmica. Eliminacid dels neurotrasnmissors 
Recaptacib dels neurotransmissors: transporiadors de neumtranmissson de la membrana 

plasmatica 
Degradació enzimatica dels neurotransmissors 
Difusió 

PRlNClPALS SISTEMES DE NEUROTRANSMISSORS 

Tema 15. Classincacid dels neurotransmissors 
* D'alt pes molecular: neurophptids 

* Peptids opioids 
" Pbptids no-opiods 

' De baix pas rnoleciilar 
* Amines 
*Aniinoacids 

Tema 16. Neurophptids 
Peptids opioids 

** Estructura molewlar 
* Localització 
" Receptws: tipus, estructura molecular, sistema de tranxlucció. 

* Peptids no-opioids 
* Estructura molecular 
" Lccalitzacib 
* Receptors: tipus, estructura molecular, sistema de transducció. 

Tema 17. Acetilcolina 
* Estructura molecular 
* Localització 

Metabolisme 
' Característiques del sistema d'inactivació 
* Receptors: tipus. estructura molecular, sistema de transduccib, farmacologia. 

Tema 18. Catecolamlnes 
* Estructura molecular 
* Localització 
* Metabolisme 
* Característiques del sistema d'inactivació 
* Receptors: tipus, estructura molecular, sistema de transducció, farmacologia. 

Tema 19. Serotonina 
*Estructura molecular 
* Localització 

Metabolisme 
* Característiques dal sistema d'inactivació 

Receptors: tipus, estructura molecular, sistema de transducció, farrnacologia. 



Tema 20. Histamina 
* Estructura molecalar 

Localització 
^ Metabolisme 
* Caracteristiques del sistema d'inactivació 
" Receptors: tipus, estructura molecular, sistema de transducció. famacologia. 

Tema 21. GABA 
Estructura molecular 

* Localitzaci6 
Metabolisme 

* Característiques del sistema d'inactivació 
Receptors: tipus, estructura molecular, sistema de transducció, farmacologia. 

Tema 22. Glutamat 
' Estructura rnolecular 
" Localització 
* Metabolisme 
* Caracteristiques del sistema d'inactivació 
" Receptors: tipus, estructura molecular, sistema de transducció, famacologia. 

ASPECTES NEUROQU~MICS DE MALALTIES DEL SISTEMA NERVI~S 

Tema 23. Malalties psiqui8triqueo 
Esquizofrenia 

"" simptomatologia 
"famiacs psiwtomim&ics 
"f8nnacs antipsicAtics: tipus i efectes 

* Depressió 
" troballes bioquimiques 
** fdrmacs antidepressius: efectes primaris i adaptatius 

* Ansietat 
"deñniaons i simptomatologia 

efectes de Wrmacs ansiolítics 
' Adicció 

" deñnicions 
" tipus i efedes de substancies adictives 

Tema 24. Malalties neurolt3giques 
' Alzheimer 

" caracterizació: simptomes, histolqia i bioquimica 
" associacions genbtiques 
" fannawlogia paliativa 
"" similituds amb encefalopaties eqmngifomies transmissibles 

* Parkinson 
" simptomatologia i alteracions bioquimiques 
" circuits neuronals implicats 
"" mode!s d'estudi i hipotesis 
"farmawlogia paliativa 

* Malalties de la mielina 
""característiques bioquimiques de la desmielinitzacib 


