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FAJUSACOLOGIA I 

Teaa 1. Introducció a la Farmacología. 
Farmacología. Evolució historica; Parta de la 
Relació amb altres disciplines biolbqiques. 

Concepte de 
Farmacoloqia. 

Taaa 2. Transport dels tarmacs a través de les mec2ranes. 
Estructura de la membrana cel.lular. Caracteristiques fisico
quiaiques del& taraaca. Mecani&ae general de transport a través 
de aeabranea. Difu&ió pasaiva, difuaió facilitada, tran&port 
actiu, endocitoai i exocitoai. 

Teaa J. hbsorció dels fbraacs. Cicle general dala faroacs en 
l'organisme. Vies d'adainiatració: tbpiques 1 sistemiques 
(enteriquea i parenterala). Concepte de biodiaponi~ilitat. 
Factora que influeixen en l'abaorció dela farmaca. 

Taaa 4. Distribució dels farmacs en l'orqanisme. Factor& que 
infi"ueixen en la distribució dala tanaacs en l'organis~te. Unió 

·a les proteines plasaatiquea. Eaaagatzeaatge dala farmacs en ela 
teixits i órgans. Barreras naturala: heaatoencefalica i 
placentaria. Concepte de volua de distribució. 

T .. a ·5. BiotransformaciQ dels taraacs I. Modi!icació 
estructural dela taraaca en l'organisae. Signiticat taraa~olbgic 
del metaboliame. Lloca de tranaforaació metabólica del& faraacs. 
Hitjancers enzimatics en 1~ biotranstoraació. Concepte de 
depuració hepa~ica. 

Teaa 6. BiotransfppmaciQ dels tormacs II. Vies metaboliques: 
sintetiques i no aintetiquea. Modificacions en el meta~olisme 
dels tarmaca1 taraacolbgiquea (inducció i inhibició), 

·patolbgiques, aegon& el aexe, l'edat, l'especie i la die~a. 

Tea& 7. Excreci6 dels tAnpacs. Fisioloqia de la funció renal. 
Eliainaci6 dela faraacs pel ronyó: filtració glomerular, 
reabsorció i secreció tubular. Moditicacions !armacolbgiques dels 
procesaos d • excreció renal. Concepte de depurac ió re na l. Excreci6 
biliar. Altrea vies d'excreció: pulmonar, mamaria, sAlivar i 
&udoripara. 

Teaa e. Farmacocinetica 1. Importancia de la farmacocinetica 
en tarmacologia. Conceptea basics sobre cinetica en el~ processos 
d'alliberació, absorció, diatribuc~ó, aetabolisme i excreció. 
corbes de nivells plaaaatica. Modela farmacocinetics: 
monocompartiaental i bicoapartimental. Tipus de cinetique&: ordre 
zero, ordre un i ordre aixte. 

Teaa 9. Farmacocinetica 11. Concepte i metode de 
parametres taraacocinetics: seaivida biológica, 
distribució, aclariaent i area sota la corba. 
dositicació. Relacions entre nivclls plasmatics 
terapeutics. Influencia dels processos patoléx¡ics 
paraaetres tarmacocinetica. 

calcl!l dols 
volum de 
.Pau~es. de 
i efectes 
sob:-e els 

.. 

--- -

Tema 10. posificació dels tamac~. Principis basics per a la 
dosificació dels farmacs. Concepte de marge terapeutic. Dosis 
un1ques i dosis multiples. Factor d'acumulació. Esta~ 

d'equilibri. Formes especials de dosificacio. 

Tema 11. Formes tarmaceutiques. Concepte i evolució. 
Classificació. Descripció de les formes farmaceutiques més 
utilitzades. Criteris generals per l'elaboració i control de les 
formes farmaceutiques. Valoració farmacocinetica de les formes 
farmaceutiques. Concepte de bioequivalencia. 

Tema 12. Mecanisme d'acció farmacológica 1. Concepte de 
!annacodinamia. concepte d'acció i d'efecte farmacologic. Relació 
dosi-resposta. Lloc d'acció dels farmacs: estructures funcionals 
especifiques i no especifiques. 

Tema 13. Hecanisme d'acció tarmacoloqica II. Interacció f~rmac
receptor. Concepte d'afinitat i d'activitat intrinseca. Relació 
entre dosi i efecte: corba dosi-resposta. Concepte d'agonisme i 
antagonismo. 

Teaa 14. Interaccions farmacolbgigues. Concepte. Interaccions 
a nivell tarmacocinetic. Interaccions farmacodinámiques. Concepte 
de sinergia i antagonisme. Importancia de les interaccions 
farmacolbgiques. Critica de la polifarmacia. 

Tema 15. Efectes indesitjats dels farmacs l. Conceptes generals 
i terminología. Hecanismes generals de producció. Classificació 
segona el seu origen: Sobredosificació, Efecte secundari, Efecte 
colateral, Idiosincrasia i farmacogenetica, Tolerancia, 
Al.lergia. 

Tema 16. Etectes indesitjats dels facmacs II. Efectes 
teratogens. Hutagenesi. Cancerogenesi. Avaluació dels efectes 
tbxics. Conceptes de risc terapeutic. 

Tema 17. Desenvolupament i avaluació de nous ta~. 
Desenvolupament 1 avaluació en el laboratori. Avaluació 
preclinica de la seguretat i de l'eficacia. Estudis clinics: Fase 
1, Fase 11 i fase III. Concepte de tarmacovigilancia. 
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T.'Pst.nrli rlf> l~ f~rm~r.ologi~ Ps h~s~ f>n l 'F>st.nrli rlf> lAR ~r.r.ionR 
rlf>lR f~rm~r.R f>n l 'org~niRmf> mit.j~nQ~nt. l 'PRt.~hlimPnt. rlP l~ 
r~l~r.ió rloRiR-pfpr.t_p f>n lf>S rlifprpnt.R PRpPr.iPs ~nim~lR, l 'PRt.nrli 
rlf> lf>R Rf>Vf>R r.~r~r.t.f>rfRt. iqnf>R f~rm~r.or.inPt.iqlJPS, f>l RPll ffif>r.~niRmp 
rl'~r.r.ió, l~ v~lor~r.ió rlf> l~ t.oxir.it.~t. lf>R Rf>Vf>R inrlir.~r.ions i 
r. o n t . r ~ i n rl i r. ~ r. i o n R r. l f n i qn f> R • 

.i\ l ·~p~rt.~t: rlf> F'~rm~r.i~ R'F>st.nrlif>n PlR prinr.ipis h~sir.R rlP 
g~ l Pn ir.~. Vi f>R rl '~rlmi ni Rt. r~r. i ó rlf> 1 R fA rm~r.R. F.Rt.url i rlf> l f>R formAR 
f~rm~r.Pnt.iqnf>R mP.R h~hit.n~lR lf>R Rf>Vf>R ~plir.~r.ionR f~rm~r.o
r.inPt.iqnPR. 

M~'l'OOF. O' .i\V.AT,ll.ACTÓ 

F.xAmf>n ~prox i m~rl~mf>nt. rlf> nO prF>gnnt.PR ~mh 4 o ~ rF>spoRt.f>R 
poRRihlP~mP.R 1 prohlf>m~. 
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