




8. BIOQUÍMICA TISSULAR PATOLOGICA. CANCER. 

Terminologia bhica. Evolució per etapes del procés de carcinogenesi. Característiques 
diferencials d'un teixit tumoral: independencia respecte a factors de creixement, insensibilitat als 
inhibidors de la proliferació, resistencia a estímuls proapoptbtics, capacitat de replicació 
il-limitada, inducció d'angiogenesi, invasió i metaStasi. 

Bibliografia bhica: Alberts (2002) Cap. 23. 

9. MECANISMES MOLECULARS DE LA TRANSDUCCIÓ SENSORIAL. RETINA. 

Característiques comunes de la transducció sensorial. Alguns exemples de la transducció 
sensorial. Anatomia de l'ull i estructura celslular de la retina. Esquema bhic de la 
fototransducció. Mecanisme molecular de la fototransducció a fotoreceptors: rodopsina, cicle 
d'amplifícació del senyal, paper del cGMP i el calci, regeneració del 1 1-cis retinal. 

Bibliografia bhica: Stryer (2003) Cap. 32 i Lodish (2000) Cap. 21. 
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PROBLEMES 

Es combinaran sessions clkssiques de resolució de problemes i comentari de temes específics 
prkviament distribuits, amb la discussió de temes d'interks pels estudiants matriculats a 
l'assignatura que puguin aparkixer a través de fbrums de discussió establerts a través del Campus 
Virtual. 

Dates: 7, 8 i 9 de gener de 2004 a partir de les tres de la tarda al laboratori C2-413. 

- Analítica de metabblits implicats en la Bioenergktica tissular en múscul d'amfibi. 

Sessió 1. Dissecció de múscul de granota. Incubació en repbs i sota estimulació farmacolbgica. 
Extracció de metabblits de baix pes molecular. 

Sessió 2. Continuació del procés d'extracció. Mesura espectrofotomktrica per assaig enzimatic 
acoblat, per HPLC i per RMN de les concentracions a l'extracte i en solucions control de diversos 
metabblits d'interks en la Bioenergktica muscular: ATP, fosfocreatina, lactat, glucosa i glucosa-6- 
fosfat. 

Sessió 3. Continuació de l'assaig espectrofotomktric, cdcul i discussió dels resultats. 



CAMPUS VIRTUAL 

Els estudiants matriculats podran realitzar consultes respecte a l'assignatura per correu 
electronic i participar en forurns de debat i intercanvi d'opinió i/o informació de temes concrets 
en relació amb aquesta. A més, el professor podra posar material addicional en suport electronic a 
disposició dels alumnes. La interacció amb el sistema es podra fer des de la UAB (inicialment 
des de l'aula d'informatica de qualsevol Facultat o des de la Biblioteca de Cihncies) o des de casa 
seva (necessita PC o MAC i connexió a internet via modem). L'entrada es fa per l'adreca: http:// 
www.uab.es/interactiva/ i anar a intranet). Cal demanar la contrasenya d'accés al carnpus virtual 
a la Secretaria Acadkmica de la Facultat, aules d'informatica o serveis informatics de la UAB. 

AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA 

- Existiran diverses possibilitats d'avaluació: 

- Opció 1. Avaluació continua per curs. Tindra en compte la participació de l'estudiant al 
Campus Virtual. A més, sera obligatoria la realització d'un treball de recerca bibliografica sobre 
un tema concret a pactar entre professor i alumne. Per a obtenir la nota final, caldra afegir la 
qualificació de practiques (2 punts sobre 10) a la qualificació interactiva (5 punts sobre 10) i de 
recerca bibliogdfica (3 punts sobre 10). Cas de voler millorar nota, es podra mar a la opció 2. 

- Opció 2. Examen fmal escrit amb preguntes curtes/problemes (5 o 8 punts sobre 10, veure 
més endavant). L'alumne podra utilitzar tot tipus d'apunts o llibres. L'avaluació en aquest segon 
cas podrh complementar-se de manera opcional amb un treball escrit de recerca bibliografica 
sobre un tema d'interks de l'alumne relacionat amb el temari de l'assignatura (3 punts sobre 10). 
Per a obtenir la nota final, caldrA afegir la qualificació de practiques (2 punts sobre 10). 

La nota fmal 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'aprovara amb 5 sobre 10. 

L'assistkncia a les classes practiques es obligatoria. 




