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Competències de l’assignatura 

 



Descriptors: 
Principis generals de senyalització cel·lular. Receptors. Concepte. Tipus. Sistemes de 
transducció del senyal. Mètodes per a l’estudi dels receptors i dels sistemes de 
transducció. 
 
Context dins de la titulació: 
La comunicació entre cèl·lules és imprescindible en un organisme pluricel·lular per 
poder coordinar-ne el comportament en benefici de l’organisme com un tot. De fet, la 
tasca principal d’una cèl·lula nerviosa és rebre, conduir i transmetre senyals. Conèixer 
les bases moleculars dels mecanismes bàsics de la comunicació cel·lular i el seu 
funcionament és de summa importància en el context de la neurociència. 
 
 
Objectius específics d’aprenentatge: 
L’objectiu d’aquesta assignatura és comprendre, des d’una perspectiva biològica, els 
fonaments bàsics relacionats amb la comunicació intercel·lular i intracel·lular en l’àmbit 
de la neurociència. 
 

Competències: 

1. Adquirir els coneixements generals de la comunicació cel·lular. 
2. Conèixer i comprendre el funcionament dels diferents receptors de membrana 
responsables de la transmissió del senyal. 
3. Conèixer les diferents cascades de senyalització intracel·lular, segons 
missatgers i proteïnes efectores responsables de la resposta cel·lular. 
4. Comprensió dels mètodes de recerca que existeixen actualment associats al 
camp de l’estudi de la comunicació cel·lular, bàsica i aplicada. 
5. Capacitat per exposar resultats i discutir dins de la comunitat científica sobre els 
conceptes característics del camp de la comunicació cel·lular. 

 
Metodologia i pla de treball de l’estudiant 

Treball presencial i no presencial: 
Classes teòriques: 0,4 ECTS/10 hores 
Classes pràctiques: 0,6 ECTS/15 hores 
Tutories especialitzades presencials: 0,2 ECTS/5 hores 
Realització d’exàmens i proves d’avaluació: 0,2 ECTS/5 hores 
Treball personal (preparació de treballs, estudi de continguts teòrics i pràctics): 
3,6 ECTS/90 hores 
 

1. Metodologia d’aprenentatge: classe magistral 
Tipus d’agrupació: gran 
Hores: 10 

2. Metodologia d’aprenentatge: classe pràctica 
Tipus d’agrupació: mitjana 
Hores: 15 

3. Metodologia d’aprenentatge: seminari 
Tipus d’agrupació: mitjana 
Hores: 5 

4. Metodologia d’aprenentatge: tutories individuals 
Tipus d’agrupació: individual 



Hores: 5 
5. Metodologia d’aprenentatge: treball personal 

Tipus d’agrupació: gran 
Hores: 90 

 
 
 

Continguts 
Classes teòriques (0,4 ECTS): 

1. Principis generals de la senyalització cel·lular. Transmissió i transducció de 
senyal. Molècules senyal i receptors. 

2. Tipus de comunicació cel·lular: comunicació d’organismes unicel·lulars 
(quimiotàxia, fototaxi). Comunicació intercel·lular en organismes pluricel·lulars. 
Sistemes de comunicació intercel·lulars: comunicació endocrina, paracrina 
(sistema nerviós) autocrina, sistema dependent de contacte cèl·lula-cèl·lula. 

3. Primers missatgers: hormones i neurotransmissors. 
4. Receptors per a neurotransmissors i hormones. Receptors intracel·lulars i de 

membrana. Receptors associats a canals iònics (receptors ionotròpics). Receptors 
metabotròpics. Receptors acoblats a proteïnes G heterotrimèriques. 

5. Caracterització de receptors mitjançant la unió de radiolligands. Experiments de 
saturació, d’inhibició i de cinètica. Anàlisi no lineal assistida per ordinador. 

6. Receptors acoblats a proteïnes G heterotrimèriques. Estructura. Famílies de 
proteïnes G heterotrimèriques. Mecanisme d’activació. Sistemes efectors: 
adenilat ciclasa/AMP cíclic/proteïna quinasa A (PKA) i fosfolipasa C-/inositol 
1, 4, 5-trifosfat (IP3)-diacilglicerol (DAG)/proteïna quinasa C (PKC). 

7. Calcicalmodulina i senyalització cel·lular. Quantificació del calci citosòlic. 
Mecanismes que controlen les concentracions del calci citosòlic. Proteïnes i vies 
de senyalització regulades per calci. 

8. Receptors associats a enzims tirosina quinasa. Tipus. 
9. Factors tròfics i receptors amb activitat enzimàtica intrínseca. Receptors guanilat 

ciclasa. Receptors tirosina fosfatasa. Receptors serina-treonina quinasa. 
Receptors tirosina quinasa. La via de la fosfatidilinositol 3-quinasa/proteïna 
quinasa B (Akt). La via de les proteïnes quinases activades per mitògens 
(MAPK). 

10. Anàlisi i comentari d’articles científics relacionats amb la temàtica de 
senyalització cel·lular. 

 
Classes pràctiques (0,6 ECTS): 

1. Manipulació i manteniment de línies cel·lulars establertes. 
2. Solubilització de membranes. 
3. Separació de proteïnes mitjançant electroforesi en SDS-PAGE. 
4. Transferència electroforètica (immunotransferència). 
5. Detecció específica de proteïnes mitjançant anticossos. Interaccions 

antigen-anticòs. 
6. Mètodes de detecció per quimioluminiscència. 
7. Anàlisi d’imatge i quantificació informatitzada. 

 
Criteris, instruments d’avaluació i contracte 

Per a l’avaluació de l’assignatura es consideren tres paràmetres independents. En primer 
lloc, es valora l’assistència a les classes presencials, fins a un 40% de la qualificació 



final. En segon lloc, la valoració de les activitats (presencials o no presencials) en què 
els alumnes participin suposa un 30% de la nota final. Per acabar, es fa un únic examen. 
La nota d’aquest examen representa un 30% de la qualificació final de l’assignatura. 
 
 

Material didàctic per al treball autònom i lectures recomanades: 
bibliografia, recursos i annexos 

 
Bibliografia general i específica: 
ALBERTS, B. [et al.]. Biología molecular de la célula. 4a ed. Barcelona: Ed. Omega, 

2004. 
HELDIN, C. H., PURTON, M. Signal Transduction. 1a ed. Londres: Ed. Chapman and 

Hall, 1996. 
GOMPERTS, B. D., TATHAM, P. E. R., KRAMER, I. M. Signal Transduction. Ed. 

Academic Press, 2002. 
MILLIGAN, G. Signal Transduction. a practical approach. Ed. IRL Press at Oxford 

University Press, 1992. 
YAMAMURA, H. I., ENNA, S. J., KUHAR, M. J. Neurotransmitter Receptor Binding. 

2a ed. Nova York: Ed. Raven Press, 1985. 
McCORMARK, J. G., COBBOLD, P. H. Cellular Calcium. Ed. IRL Press at Oxford 

University Press, 1991. 
MORGAN, N. G. Cell Signalling. Ed. Open University Press, 1989. 
 
 
 
 
IDIOMES EN QUÈ S’IMPARTEIX 
Català/castellà. 
 


