
PROGRAMA DE FISIOLOGIA 11 

CURS 1995-96 

OBJECTIUS 

Arnh la irnpartici<í d'aljut:sl progr..una ~:s prd.:n ljUI: l'~:studiant: 

1- Adquireixi coneixement d~: Ics funcions orgàniques i com es regulen. 

'2 Apliqui els coneixements adquirirts t:n altn.:s assignatures que es cursen amb anterioritat amb els 

conceptes que s'imparteixen dins d'aquest progmma i que ds relacioni. 

3- Conegui les t<:cniques experimentals que han permt:s el desenvolupament de la Fisiologia t:s 

familiaritzi amh alguns en particular. 

4- Interpreti les dades relatives a situacions reals o induïdes experimentalment des d'una perspectiva 

tïsiològica. 

5- Sàpigue a quinmes fonts bihliogràtïques acudir per a aprofundir en la matt:ria. 

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

la docència . 

CLASSES TEÒRIQUES 

I - FUNCIONS DEL SISTEMA ENDOCRÍ 

1 - Mecanismes químics de regulació. Concepte d'hormona i teixit diana. Receptors hormonals. Tipus 

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

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

d'acció i característiques químiques de les hormones. 

3 - Organització general del sistema endocrí. Hipòtïsi. Control hipotalàmic de l'adenohipòtïsi. Relació de 

I' h.i po tàlem amb altres estructures superiors. Hormones de la neuroh.ipòtïsi . Tractus h.i potàlem

hi¡mtisari. 

4 - Hormones tiroidees. Síntesi, emmagatzematge i secreció de les hormom:s tiroidees. Transport 

metabolisme. Efectes. Regulació de la secreció tiroidea. 

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

Somatostatina. Efectes. Altres hormones pancreàtiqut:s. Regulació de la secreció d'hormones 

pancreàtiques. 

6 - Hnnnona del creixement. Efectes directes. Efectes indirectt:s. Somatomedint:S primàries i secundàries. 
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R..:gulacüí de la SL-cr..:ci(í J "homHma Jd lr..:ix..:mt:rll. 

7 - MeduHa adrenal. Hormom:s rm:duHars . Biosínll:si i mdaholisme . Funcions de ks hormones 

meduHo-adn:nals . Estrès i la st:va n.:laci\Í amh la s..:cr..:ci<Í de !"escorça 1 la meduHa adrenals. 

8 -

9-

Glucocorticoides. Efectes sohre d mdaholismc. El\:ctcs sohn: d sistema immune . Altres efectes . 

Control de la secn.:cio de glucocorticoides . 

Honnones reguladores dd metabolisme dd calci i dd fosfor . Fisiologia Je l'os. Hormona paratiroidea. 

vitamina D i calcitonina. Accions i control de la seva secreci<Í . 

lO - Sistema renina-angiotcnsina-aldosterona. Sistema calicréina-cinina. Factor natriurètic auricular . Ekctt:s 

i control de la seva secn:ció. 

l 1 - Vasoprt:ssina. Accions, control de la seva secreció. Rdació amb altres hormones implicades en la 

rt:gulació hidrosalina. 

12 -

13 -

Accions de l'eritropoit:tina. Altres hormones mediadors químics: prostaglandint:s leucotriens. 

Ett:ctt:s . 

U -FISIOLOGIA RENAL 

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

glomerular. 

!4 - Funcions tubulars. Reabsorció tubular. Mecanismes de reabsorció. St:creció tubular. Mecanisme de 

concentrnció i dilució de la orina. Micció. 

15 - Regulació de l'equilibri àcid-base. Sistemes tampó de la sang 

metabòliques , respirntòries i renals . 

ill - FUNCió REPRODUCTORA 

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

ds tt:ix.its. Int1uències 

17 - Funció testicular. Compartiments testiculars. Regulació i organització de !'espt:rmatogènt:si. 

18 - Funció ovàrica 

Luteolisis. 

cicle ovàric . Fases del desenvolupament foHicular. Ovulació. Luteogènesi . 

19 - Rt:gulació del cicle ovàric. Rt:gulació de la secn:ció de gonadotrofines. Tipos de cicles: Cicle 

menstrual; Cicle estral; Femelles polièstriques i monoèstriques . 

20 - lnt1uències ambientals en la reproducció. Efectes del fotoperiode sobre la funció gonadal: animals 

estacionals i no estacionals. Efecte del coit: ovulació induïda. Ett:cte de la interacció social. 



21 - Fum.:ió u-:b anuròg-:ns -:n..:! aJult. S..:n-:ciun~ u..: !"apar..:!! r-:prouuctor ma~culí. Funci1i uds ..:~tri'J_g..:ns 

i progestàgens en l'aparell n.:productor km-:ní. Canvis t:n d oviductt:. úll'r. cl:rvix i va~ina durant d 

cicle ovàric. Rdkxos genitals: Er~.:cci<Í. t:jaculaci<í. 

22 - Gestac.:icí. Rccom:ixem..:nl i suport t:ndocri d..: la gt:staci<Í. Di ti.:rl:ncit:s t:ntrt: ks Ji krents es¡x:cies d..: 

mamífers doml:stics. Part . Canvis hormonals que llndUI.:ix..:n. Funcions d..: la oxitocina . Restauració 

dds cicles despn::s dd part. 

23 - Ltctaci<Í. Dcscnvolupam~.:nt de la glàndula marnàna. M~.-"Can.isme dc la sccn:ció làctt:a. Inici, 

manteniment i supn:ssi<Í dt: la lactació. Ejeccicí dt: la lkt. lnllul:ncia de la lactaci<í soore la funci<Í 

ovànca. 

24 - Rt:producció en aus. 

IV- FUNCIONS GASTROlNTESTINALS 

25 - Funcions gastrointestinals. Control de les funcions gastrointestinales. Sistema nerviós entt:ric. 

Hormones i pé!ptids gastrointt:stinals . 

26 - Secrecions gastrointestinals: Components. sali var, gàstrica, pancreàtica i biliar. 

27 - Deglució; omplada i buidament gàstric. 

28- \1otilitat intestinal. Postprandial: moviments de reguentació 

migratoris. 

29 - Digestió i absorció intestinal. 

30 - Secreció i absorció d'aigua i electrolits t:n el intestí. 

31 - Digestió i motilitat de l'intestí. 

3'2 - Digestió pt:r simbionts. Digestió en d estómac dels remugants. 

33 - Motilitat de l'estómac dels remugants. 

34 - Digestió en aus. 

V - FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACió 

peristàltics. Complexes motors 

35 - Respiració: hases tisiol<lgiques. Bases físiques del 'intercanvi de gasos . Mecànica de la respiració. Ciclt: 

respiratori . Volúms pulmonars. Espai mort anatòmic i fisiològic . Circulació pulmonar. 

36- Transport sanguini d'oxígen i anhídrid carbònic . lntercanvi gasós a nivell tissular. 

37 - Regulació de la respiració. Centn: respiratori. Control nervios. Control químic. Altres funcions de 

!"aparell respiratori : panteig. 



CLASSES PRÀCTIQUES 

I - Toleràm:ia om! a la glucosa .:n .:1 gos . 

2 Valoració d'alkrJcions mdahòliqu.:s. 

3 - Dèkm1inaci6 dè ks ras..:s Jd cick .:stral l:TI la rata rnitpnçant frotis vaginal. 

-+ - Dd~.:nninació dd flux plasmàtic renal i la lïltracicí glomaular en d gos . 

SEMINARIS 

SFI- · Discussió dds resultats de ks pràctiqut:s I i ?.<"l 

SF?- Accions de les prostaglandines. 

SF3- Funcions de la gandula pinc::al. 

SF4- Disfuncions endocrinc::s (I) <"l_ 

SF5- Disfuncions endocrinc::s (U) ("). 

SF6- Proves de funcionalisme renal. 

SF7- Factors ambientals que regulen els cicles <">. 

SF8- Cas pràctic de reproducció en rosegadors de laboratori. 

SF9- Detoxicació hepàtica i circulació entc::rohc::pàtica en la rata (video). 

SF!O- Control de la secreció àcida (video). Dies 6 i 7 de maig (2 h) 

SFll - Bases tïsiològiques de la terapia antidiarrèica <"> 

SFl?- Adaptacions del tub digestiu . 

SF13- Rt:spiració en les aus. 

t" J En aquestes sc::ssions es discutiran cassos que els alumnc::s hauran de resoldre individualmc::nt abans de la sessió 

de discussi<Í . 



AVALUACIÓ 

Es realitzarà mitjançant una prova mix la (I 00 prc~unll:s tipus tt:st v~.:ritahlci fals. que valdrà d 60% dt: la nota 

i 2 pn:::guntes dc: desenvolupament quo:: valdran d -tO ';i, dc la I1llla). E~ valoraran conjuntament ds contin~uts 

impartits cn classt.>s tt:òriqut:s, pràctiques i st:minaris. Supcrar.1n l'assignatura ds alumnes que ohtinguin una 

puntuac.:i<í igual o su¡xrior a 5. 
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