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PROGRAMA DOCENTE BIOQUIMICA DEL SISTEMA NERVIOSO 2008-09 
-Castellano- 

 
OBJETIVOS: 

Los objetivos educativos concretos de esta propuesta de Bioquímica del Sistema Nervioso 
son los siguientes: 

•  Conocer la organización anatómica general y celular del sistema nervioso 

•  Comprender la importancia de la barrera hematoencefálica y la compartimentación celular en  
el metabolismo intermediario del tejido nervioso 

•  Adquirir una visión global de los mecanismos bioquímicos que controlan el desarrollo y la 
diferenciación celular en el sistema nervioso 

•  Conocer los fundamentos eléctricos y moleculares responsables de la transmisión del impulso 
nervioso 

•  Conocer el funcionamiento de la sinapsis química y de los procesos de almacenamiento, 
liberación, inactivación y acción de los neurotransmisores  

•  Conocer la estructura molecular y el funcionamiento de los canales iónicos y los receptores de 
membrana de los neurotransmisores 

•  Conocer el metabolismo y acción de los principales neurotransmisores 

•   Entender los mecanismos bioquímicos implicados en algunas patologías del sistema nervioso 

•   Desarrollar el razonamiento crítico para profundizar en cuestiones científicas   
 
PROGRAMA: 
 
TEMA 1. ESTRUCTURA ANATÓMICA DEL SISTEMA NERVIOSO (2 sesiones). Organización 
anatómica del sistema nervioso central y periférico. Barrera hematoencefálica y homeostasis 
cerebral. 
  
TEMA 2. ESTRUCTURA CELULAR DEL SISTEMA NERVIOSO (3 sesiones).  Tipos celulares del 
sistema nervioso: neuronas y glia.  Sinapsis neuronal.   
 
TEMA 3. MECANISMOS MOLECULARES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO (2 
sesiones). Neurogénesis y migración. Diferenciación y especificación celular. Conos de crecimiento y 
crecimiento axonal. Formación y eliminación de sinápsis. Muerte neuronal y factores tróficos. 
 



TEMA 4. BASES ELÉCTRICAS Y BIOQUÍMICAS DE LA EXCITABILIDAD NEURONAL (5 sesiones). 
Transmisión eléctrica de señales. Potencial de reposo. Potencial de acción. Función y estructura de 
canales iónicos. Potenciales locales e integración neuronal.   
  
TEMA 5. NEUROTRANSMISIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO (5 sesiones). Tipos de 
neurotransmisión: química y eléctrica. Liberación de neurotransmisores dependiente e independiente 
de calcio. Estructura y ciclo de las vesículas sinápticas. Procesos de plasticidad asociados a la 
liberación de neurotransmisores. Inactivación de neurotransmisores: sistemas de recaptación 
Receptores de neurotransmisores ionotrópicos y acoplados a proteínas G. Sistemas efectores 
asociados a la transmissión sináptica. Desensibilización de receptores de neurotransmisores. 
 
TEMA 6. PRINCIPALES SISTEMAS DE NEUROTRANSMISIÓN (8 sesiones). Principales 
neurotransmisores: acetilcolina, catecolaminas, serotonina, aminoácidos y péptidos. Principios 
generales: vías anatómicas, metabolismo, almacenamiento, inactivación y receptores. Interrelación 
de los diferentes sistemas de neurotransmisión. 
 
TEMA 7. BASES NEUROQUÍMICAS DE LAS PATOLOGÍAS DEL SISTEMA NERVIOSO (7 
sesiones). Enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Parkinson. Corea de Huntington. Esclerosis 
lateral amiotrófica. Depressió. Esquizofrenia 
 
 



PROGRAMA DOCENT BIOQUIMICA DEL SISTEMA NERVIOS 2008-09 
-Català- 

 
 
OBJECTIUS: 

Els objectius educatius concrets d'aquesta proposta de Bioquímica del Sistema Nerviós són els 
següents: 
. Conèixer l´organització anatòmica general i cel·lular del sistema nerviós 
 
. Comprendre la importància de la barrera hematoencefàlica i la compartimentalització cel.lular en el 
metabolisme intermediari del teixit nerviós 
 
. Adquirir una visió global dels mecanismes bioquímics que controlen el desenvolupament i la 
diferenciació cel·lular en el sistema nerviós 
 
. Conèixer els fonaments elèctrics i moleculars responsables de la transmissió de l'impuls nerviós 
 
. Conèixer el funcionament de la sinapsi química i els processos d'emmagatzemament, alliberament, 
inactivació i acció dels neurotransmissors 
 
. Conèixer l'estructura molecular i el funcionament dels canals iònics i dels receptors de membrana 
dels neurotransmissors 
 
. Conèixer el metabolisme i acció dels principals neurotransmissors 
 
. Entendre els mecanismes bioquímics implicats en algunes patologies del sistema nerviós 
 
. Desenvolupar el raonament critic per profunditzar en qüestions científiques 
 
 
PROGRAMA: 
 
TEMA 1. ESTRUCTURA ANATÒMICA DEL SISTEMA NERVIÓS (2 sessions). Organització 
anatòmica del sistema nerviós central i perifèric. Barrera hematoencefàlica i homeostasis cerebral. 
 
TEMA 2. ESTRUCTURA CEL·LULAR DEL SISTEMA NERVIÓS (3 sessions). Tipus cel·lulars del 
sistema nerviós: neurones i glia. Sinapsis. 



 
 
TEMA 3. MECANISMES MOLECULARS DEL DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA NERVIÓS (2 
Sessions). Neurogènesi i migració. Diferenciació i especificació cel·lular. Cons de creixement i 
creixement axonal. Formació i eliminació de sinapsis. Mort neuronal i factors tròfics. 
 
 
TEMA 4. BASES ELÈCTRIQUES I BIOQUÍMIQUES DE L'EXCITABILITAT NEURONAL (5 sessions). 
Transmissió elèctrica de senyals. Potencial de repòs. Potencial d'acció. Funció i estructura de canals 
iònics. Potencials locals i integració neuronal. 
 
 
TEMA 5. NEUROTRANSMISSIÓ EN EL SISTEMA NERVIÓS (5 sessions). Tipus de 
neurotransmissió: química i elèctrica. Alliberament de neurotransmissors dependent i independent de 
calci. Estructura i cicle de les vesícules sinàptiques. Processos de plasticitat associats a l'alliberament 
de neurotransmissors. Inactivació de neurotransmissors: sistemes de recaptació. Estructura dels 
receptors de neurotransmissors ionotrópics i dels acoblats a proteïnes G. Sistemes efectors associats 
a la transmissió sinàptica. Desensibilització de receptors de neurotransmissors. 
 
TEMA 6. PRINCIPALS SISTEMES DE NEUROTRANSMISSIÓ (8 sessions). Principals 
neurotransmissors: acetilcolina, catecolamines, serotonina, histamina, aminoàcids i pèptids. Aspectes 
a conèixer per cadascún dels principals neurotransmissors: vies anatòmiques, metabolisme, 
emmagatzemament, inactivació i receptors. Interrelació dels diferents sistemes de neurotransmisió. 
 
TEMA 7. BASES NEUROQUÍMIQUES DE LES PATOLOGIES DEL SISTEMA NERVIÓS (7 
sessions). Malaltia d'Alzheimer. Malaltia de Parkinson. Corea de Huntington. Esclerosi lateral 
amiotrófica. Depressió. Esquizofrènia  

 



METODOLOGIA DOCENT 
  
L’assignatura està inscrita en el nou Campus Virtual de la UAB. 
 
Teoria: El Temari que consta en el programa es desenvoluparà en classes teòriques, que  

s’impartiran de manera continuada en l’horari i aula reservats (dilluns: 9:00-10:00 h; 
dimarts 11:00h  a 12:00h i divendres de 9:00h a 10:00h).  AULA C5/012. 

 
Seminaris (ò Pràctiques d’aula):  Un cop finalitzada la teoria i segons indica les la informació del Pla 

Docent, es realitzaran seminaris en el mateix horari i aula. Consistiran en la interpretació i 
discussió conjunta d’articles científics relacionats amb la matèria, que el coordinador haurà 
penjat al Campus Virtual prèviament sota la carpeta ¨Seminaris¨. Cada article serà preparat 
per un grup de 4-6 alumnes que previament hauran discutit i treballat en grup en horari no 
lectiu l´article i que presentaran oralment a clase durant 20 min i a continuació, amb la resta 
dels alumnes, es farà una discussió crítica. Al final de les presentacions es realitzarà un test 
ràpid sobre els seminaris presentats (10 preguntes ). 

 
Pràctiques de laboratori  (OBLIGATORIES i necessàries per examinar-se). Es realitzaran als 

laboratoris de la Unitat de Bioquímica de Medicina (Edifici M, Torre M2) durant els mesos de 
Octubre, Novembre i Desembre. Cada pràctica la realitzarà un grup de 4-5 alumnes 
tutoritzada per un professor i tindrà una durada de 3 dies. Horari: 15:00h - 19:00h.  
 
Cada alumne podrà escollir la pràctica a realitzar d’un llistat que es donarà a conèixer amb 
antelació i que estaran relacionades amb les línies de recerca dels professors de 
l’assignatura entre les quals estan:  
• Mecanismes d’acció, a nivell molecular, de les neurotoxines clostridials en el SNC. Jose 

Aguilera   
• Distribució de proteïnes del complex de secreció entre los dominis lipídics. Carles Gil. 
• Mecanismes de transducció associats als receptors d´histamina i dopamina.  Jordi Ortiz. 
• Aspectes neuroquimics i supervivència celular en malalties neurodegeneratives. Carlos 

Saura 
Cada alumne presentarà un Informe escrit de la pràctica realitzada, segons la Fitxa adjunta. 
(Extensió màxima de 3 fulls, inclòs els gràfics dels Resultats obtinguts). 
 
Nota: Els alumnes repetidors poden sol.licitar la convalidació de les pràctiques i els 
seminaris del curs anterior. 



EVALUACION:  
 
Evaluación: 60% teoría + 20% prácticas + 20% seminarios 
 
Teoría (examen  9 preguntas de teoría + 1 pregunta de seminarios): 60 % 
Prácticas (informe y realización de prácticas):  20% 
Seminarios (presentación en clase:10% + test preguntas cortas : 10%): 20 % 
 
 
AVALUACIÓ:  
 
Avaluació: 60% teoria + 20% pràctiques + 20% seminaris 
 
Teoria (exàmen  9 preguntes de teoria + 1 pregunta de seminaris): 60 % 
Pràctiques (informe i  part pràctica):  20% 
Seminaris (presentació a clase:10% + test preguntes curtes : 10%): 20 % 
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Informe Pràctiques 
 

Bioquímica del Sistema Nerviós (Maxim 3 fulls). 
 

 
Nom i cognoms: ____________________________    Data:  _______________ 

Pràctica: ________________________________________________________ 

 

Objectiu de la pràctica: 
 
 
 
 
 
 
 
Material i mètodes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultats: (adjuntar fotografies, figures,  gràfiques)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions/Discussió: 
 
 
 
 
 
 


