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1.- Principis generals de I'acció dels fhnnacs 

1 .l.- Antecedents, hmbit i objectius de la Bioquimica Famnacolbgica 

1.2.- Bases moleculars de I'especificitat dels famaes 
- Llocs d'acciá dels fhnnacs 
- Definició i class:ficació dels receptors 
- Especificitat biolbgica i especificitat quimica dels fhnnacs 

1.3.- Relacions est~ctura-activitat i desenvolupament de nous farmacs 
- Correlació de parametres fisiw-quimics amb I'adivitat. Estereoselectivitat dels 
farmacs 
- Analisi de la conformació activa dels farmacs 

2.- Aspectes quantitatius de la interacció fhrmac-receptor 

2.1. - Resposta a agonistes - Relacions concentració-efecte 
- Teoria ocupacional. Relació entre EC50 i KD 

2.2.- Antagonisme farmacolbgic 
- Antagonisme no degut a la interacció amb receptors 
- Antagonisme competitiu. Mesura de I'afinitat pels antagonistes 
- Antagonisme no wmpetitiu i irreversible 

2.3.- Mesura directa de I'owpació del receptor. Tecniques de fixació de 
radiolligands 

- Cinbtica de la fixació de radiolligands 
- Experiments de saturació. Mesura de b i de la concentració de receptors - Experiments de competició. Mesura de I'afinitat per diferents lligands - Aplicacions 

2.4.- Desenvolupament i limitacions de la teoria ocupacional 
- Agonistes parcials i wncepte d'efi&cia 
- R e s e ~ a  de recepton. Quantificació. Mesura de I'afinitat pele agonistes 

2.5.- Interacció amb prote'ines multim5riques i amb diferents estats confonnacionals del 
receptor 

3. Els receptors i els seus sistemes de transduccid de senyals com a llocs d'acció dels 
fhrmacs. 

3.1. Introducció 
3.1 .l. Característiques generals de les principals famílies de receptors. 



3.1.2. Alteracions en la sensibilitat dels receptors induides per fhrmacs: 
desensibilització i hipersensibilitat. 

3.2. Receptors-canal i canals ibnics depenents de voltatge. Estructura i I loa d'acció 
farmacolbgica. 

3.2.1. Receptor nicotínic de I'acetil colina, de GABA tipus A i de la glicina. 
3.2.2. Receptors ionotrbpics d'aminoAcids excitadors. 
3.3.3. Canals depenents de vokatge de Na'. Ca" K' . 

3.3. Receptors acoplats a proteines G heterotrimbriques. 
3.3.1. Estructura de receptors awplats a proteTnes G. 
3.3.2. Estructura i cicle d'activaci6-desactivació de les proteines G. 
3.3.3. Tipus de subunitats i efectors funcionals de les proteines G. 

3.4. Efectors de receptors awplats a ploteines G (1): adenilil ciclases. 

3.4.1. lsoformes i caraderlstiques moleculars de les adenilil ciclases 
3.4.2. Regulació de I'adivitat de les adenilil ciclases 
3.4.3. Terminació de I'acció de I'AMP ciclic: fosfodiesterases 

3.5. Efectors de receptm acoplats a proteines G: fosfolipases 
3.5.1. Isofonnes i mecanismes d'estimulació de la fosfolipasa C de fosfoinosítids 
3.5.2. Mecanisme d'acció de I'inositol-1,4,& trifosfat: receptor de IPo 

Acoplament entre el buidat de reseworis intracel.lulars i I'entrada de calci. 
3.5.3. El diacilglicerol wm a segon missatger. Estructura i regulació diferencial de les 

diferents isofonnes de proteina quinasa C. 
3.5.4. Fonts alternatives de diacilglicerol: fosfolipases de fosfatidil colina. 

Regulació de la fosfolipasa D. 
3.5.5. Generació d'altres mediadors lipídics: fosfolipasa & i esfingmidinases. 

3.6. Mecanismes de regulació de la sensibilitat de receptors awplats a proteines G. 
3.6.1. Regulació a curt i llarg termini: canvis de funcionalitat o en el nombre de 

receptors. 
3.6.2. Paper de les quinases específiques (familia GRK), de les arrestines i de les 

quinases depenents de nuclebtids cíclics en la regulació a curt temini. 
3.6.3. Regulació de la síntesi i degradació de receptors. 

3.7. L'bid nítriccom a missatger intrai intercel.lular. 
3.7.1. Propietats i principls accions fisiolbgiques. 
3.7.2. 6xid nítric sintases (NOS): reacció catarkmda, isoformes i mecanismes 

d'estimulació. 
3.7.3. Activació de la guanilil ciclasa soluble. Altres fonts de GMP cíclic: receptors 

amb activitat guanilil ciclasa. Teminació de I'acció del GMP ciclic: 
fosfodiesterases. 

3.7.4. Altres dianes moleculars de I'bxid nítric. 
3.7.5. Potencial farmawlbgic dels donadors d'bxid nítric, dels inhibidors de les NOS i 

dels enzims del metaboiisme del GMP ciclic. 

3.8. Receptors amb activitat tirosina quinasa. 
3.8.1. Caracteristiques estructurals generals. Subfamílies: motius estnicturals més 

wmuns en el domini extracel.lular. 
3.8.2. Dimerització, transfosforil.lació i recrutament de protevnes citosbliques. Dominis 

característics de les prdeines implicades en la tranxlucció de senyals. 

3.9. Receptors intracel,lulars. 






