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CURS 1994-95 

OBJECTIUS 

Ambla impartició d 'aquest programa es pretén que l'alumne: 

1- Adquireixi coneixement de les funcions organiques i com es regulen. 

2- Apliqui els coneixements adquirirts en altres assignatures que es cursen amb anterioritat amb els 

conceptes que s'imparteixen dins d 'aquest programa i que els relacioni. 

3- Conegui les tecniques experimentals que han pennes el desenvolupament de la Fisiologia es 

familiaritzi amb alguns en particular. 

4- lnterpreti les dades relatives a situacions reals o induldes experimentalment des d ' una perspectiva 

fisiologica. 

5- Sapigue a quinmes fonts bibliografiques acudir per a aprofundir en la materia. 

6- Reconegui en la Fisiología un camp professional tant en els aspectes relatius a la investigació com 

a la docencia. 

CLASSES TEORIQUES 

1 - FUNCIONS DEL SISTEMA ENDOCRI 

1 - Mecanismes quírriics de regulació. Concepte d'hormona i teixit diana. Receptors hormonals . Ti pus 

d'hormones i de secrecions hormonals. Factors que modifiquen la resposta a les hormones. 

2 - Mecanismes d'acció. Mediadors intraceHulars: concepte de segon missatger. Relació entre 

mecanisme d'acció i característiques quírniques de les hormones. 

3- Organització general del sistema endocri. Hip(>fisi. Control hipotalamic de l'adenohip(>fisi. Relació 

de l' hipotalem amb altres estructures superiors. Hormones de la neurohip(>fisi. Tractus hipotalem

hipofisari . 

4 - Hormones tiroidees. Síntesi , emmagatzematge i secreció de les hormones tiroidees. Transport i 

metabolisme. Efectes. Regulació de la secreció tiroidea. 

5 - Funcions endocrines del pancreas. Insulina: Secreció, transport i efectes. Glucagó: Efectes. 

Somatostatina. Efectes. Altres hormones pancreatiques. Regulació de la secreció d'hormones 

pancreatiques. 

6 - Hormona del creixement. Efectes directes. Efectes indirectes. Somatomedines primaries 

secundaries. Regulació de la secreció d'hormona del creixement. 



T - MeduHa adrenal. Hormones meduHars. Biosíntesi i metabolisme. Funcions de k s hormones 

meduHo-adrenals. Estres i la seva rdaci6 amo la sccreci6 de 1 'cscorc;a i la meduHa adrcnals. 

8 - Glucocorticoides. Efectes sobre el metaholisme. Efectes sobre el sistema immune. Altres efectes . 

Control de la secreció de glucocorticoides. 

9 - Hormones reguladores del metabolisme del calci i del fósfor. Fisiología de 1 'os. Hormona 

paratiroidca, vitamina D i calcitonina. Accions i control de la seva sccreció. 

10- Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sistema calicreina-cinina. Factor natriun?:tic auricular. 

Efectes i control de la seva secreció. 

11 - Vasopressina. Accions , control de la seva secreció. Relació amb altres hormones implicarles en 

la regulació hidrosalina. 

12 - Accions de 1 'eritropoietina. Al tres hormones i mediadors químics: prostaglandines i leucotriens. 

Efectes. 

U - FUNCió REPRODUCTORA 

13 - Biologia del sexe. Diferenciació sexual. Esteroides sexuals. 

14 - Funció testicular. Compartiments testiculars. Androgens. Espermatogenesi. Control endocrí de 

1 'espermatogenesi. 

15 - Funció ovarica. Fases del desenvolupament foHicular. Desenvolupament foHicular cicle 

ovaric. Cicle menstrual. Cicle estral. Femelles poliestriques i monoestriques. 

16 - Regulació de la funció gonadal. Regulació de la secreció de gonadotrofines en la femella. 

Regulació de la secreció de gonadotrofines en el mascle. 

17- Influencies ambientals en la reproducció. Efectes del fotoperíode sobre la funció gonadal: animals 

estacionals i no estacionals. Efecte del coit: ovulació incluida. Efecte de la interacció social. Funció de 

les feromones. 

18 - Funció deis androgens en el adult. Secrecions de l'aparell reproductor masculí. Funció deis 

estrogens i progestagens en I'aparell reproductor femení. Canvis en el oviducte, úter, cervix i vagina 

durant el cicle ovaric. Reflexos genitals: Erecció, ejaculació. 

19 - Gestació. Reconeixement i suport endocrí de la gestació. Diferencies entre les diferents especies 

de mamífers domestics. 

20 - Part. Canvis hormonals que l'indueixen. Diferencies entre les diferents especies de mamífers 

domestics. Funcions de la oxitocina. Fases del part. Réstauració deis cicles després del part. 

21 - Lactació. Desenvolupament de la glandula mamaria. Mecanisme de la secreció !actea. Inici, 

manteniment i supressió de la lactació. Ejecció de la Ilet. Influencia de la lactació sobre la funció 

ovarica. 
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LII - FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACió 

22- Respiració: bases fisiol6giques . Bases físiqucs de 1 ' intt:rcanvi de gasos. Medi.nica de la respiració. 

Cicle respiratori. Volúms pulmonars . Espai mort anatomic i fisiologic. Circulaci6 pulmonar. 

:n - Transport sanguini d'oxígen i anhídrid carbonic . lntcrcanvi gas6s a nivell tissular. 

24 - Regulació de la respiració. Centre respiratori. Control nervios. Control químic . Altres funcions 

de l'aparell respiratori: panteig. 

IV -FISIOLOGlA RENAL 

25 - El ronyó. La nefrona. Circulació renal. Concepte de depuració. Funció glomerular. Taxa de 

!iltració glomerular. 

26- Funcions tubu!ars. Reabsorció tubular. Mecanismes de reabsorció. Secreció tubular. Mecanisme 

de concentració i dilució de la orina. Micció. 

27 - Regulació de l'equilibri acid-base. Sistemes tampó de la sang 

metabOliques, respiratories i renals . 

V - FUNCIONS GASTROINTESTINALS 

els teixits. Influencies 

28 - Funcions gastrointestinals. Control de les funcions gastrointestinales. Sistema nerviós enteric. 

Hormones i peptids gastrointestinals. 

29 - Secrecions salivar, pancreatica i biliar. 

30- Digesti6 i absorCi6 intestinal. 

31 - Secreció i absorci6 d'aigua i electrolits en el intestí. 

32 - Digesti6 per simbionts. Digesti6 en el estómac deis remugants. 

33 - Motilitat del tub digestiu: Deglució. Motilitat de l'estómac. 

34 - Motilitat intestinal. 

35 - Motilitat de l'estómac deis remugants. 
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CLASSES PRACTIQUES 

1-Tolerimcia oral a la glucosa en el gos. 

2-Aiteracions observables en rates afectades de diabetis mellitus i diabetis insípida. 

3-Dt:terrninació de les fases del cicle estral en la rata mitjam;ant frotis vaginal. 

4-Detenninació del t1ux plasmatic renal i la filtració glomcrular en el gos. 

SEMINARJS 

Valoració d ' honnones. 

Disfuncions endocrines (D. 

Disfuncions endocrines (II). 

Accions de les prostaglandines. 

Funcions de la gándula pineal. 

Tipus de cicles en les femelles d 'especies doméstiques. 

Reproducció en les aus. 

Respiració en les aus. 

Proves de funcionalisme renal. 

Secreció acida i el seu control. Estudi en la rata anestesiada (video). 

Detoxicació hepatica i circulació enterohepatica en la rata (video). 

Adaptacions del tub digestiu. 

Funció digestiva en les aus. 

AVALUACIO 

Es realitza.ra mitjanc;ant proves objetives (examen tipus test veritable/fals) amb un contingut ponderat de 

qüestions de cada part del ternari (incloent-hi preguntes referides tant a classes teoriques com a practiques i 

seminaris) . 
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