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PROGRAMA DE FISIOLOGIA 11 

CURS 1995 96 
CURS 1996-97 

OBJECTIUS 

Amh la impartici<Í d 'aqu..:st programa ..:s pr..:kn qu..: l '..:studiant: 

1- Atk¡uin.:ixi con..:ix..:mcnt dc les runcions orgàniques i com ..:s r..:gulcn. 

2 Apliqui els con..:ixcmcnts adquirirts en altres a!.!.ignaturcs qu..: es cursen amh ant..:rinritat amh ds 

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

3- Con..:gui les tècniques ..:x¡x:rimcnlals qu..: han permès el dcs..:nvolupamcnt dc Ja Fisiologia ..:s 

familiaritzi amb alguns en particular. 

4- Interpreti !..:s dades relatives a situacions reals o induïdes experimentalment des d ' una ¡x:rspcctiva 

lïsiolügica. 
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5- Sàpiguc a quinmes ronts hihliogràlïques acudir ¡x:r a aprofundir en la matèria. 

6- Reconegui en Ja Fisiologia un camp professional tant en els as¡x:ctes rdatius a la investigació com a 

la docència. 

CLASSES TEÒRIQUES 

I - FUNCIONS DEL SISTEMA ENDOCRÍ 

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

d 'hormones i de secrecions honnonals. Factors que ruodifiquen Ja resposta a Ics honnones. 

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

d'acció i característiques químiques dc Ics hormones. 

3 - Organització general del sistema endocri . Hipòfisi. Control hipotalàmic de l'adenohipòfisi. Relació de 

l'hipotàlem amh altres estructures superiors. Honnones de la neurohipòfisi. Tractus hipotàlem

hi po!ïsari. 

4 - Honnones tiroid~. Síntesi, emmagatzematge i secreció de les hormones tiroidees. Transport 

metaholisme. Efectes . Regulació de Ja secreció tiroidea. 

5 - Funcions endocrines del pàncreas. msulina: Secreció, transport electes. Glucagó: Efectes. 

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

pancreàtiques. 

6 - Honnona del creixement. Efectes directes. Efectes indirectes. Somatomcdines primàries i secundàries. 



R.:gulaci<í d.: la s.:crcCI<Í d'hormona d.:l cr.:i .\c:m.:nt. 

7 - McduHa adn:nal. Honnoncs mcduHars . Biosíntesi 1 metabolisme. Funcions dc Ics hormones 

m.:duHo-adrcnals. Estrès i la s.: va rdaciü amh la s.:crcci<í dc l '.:scorça i la mcduHa adrcnals. 

8 - Glucocorticoides. Efectes sohrc el metabolisme. Efectes sobre el sistcma immune. Altres efectes. 

Control dc la secreció dc glucocorticoides. 

9 - Honnoncs rcguladorcs dd mc!aholismc del calci i dd fósfor. Fisiologia de I" ns . Hormona raratiroidca. 

vitamina D i calcitonina. Accions i control dc la seva sccn:ció. 

I O - Sistema rcnina-angiotcnsina-aldostcrona. Sistema calicrcïna-cinina. Factor natriurètic auricular. Ekctcs 

i control de la seva secreció. 

ll - Yasnpressina. Accions , control dc la seva secreció. Relació amb altres hormones implicades en la 

n:gulació hidrosalina. 

I 2 - Accions de l'critropoietina. Altres hormones mediadors químics: prostaglandines Jeucotriens. 

Efectes. 

U -FISIOLOGIA RENAL 

13 - El ronyó. La nefrona. Circulació renaL Concepte de depuració. Funció glomerular. Taxa dc filtració 

glomerular. 

!4 - Funcions tubulars. Reabsorció tubular. Mecanismes de reabsorció. Secreció tubular. Mecanisme de 

concentració i dilució de la orina. Micció. 

!5 - Regulació de l'equilibri àcid-base. Sistemes tampó de Ja sang 

mctahòliques, respiratòries i renals. 

lli - FUNCió REPRODUCTORA 

!6 - Biologia del sexe. Dlferenciació sexuaL Esteroides sexuals. 

els teixits. lnl1uències 

I 7 - Funció testicular. Compartiments testiculars. Regulació i organització de l 'espermatogènesi. 

18 - Funció ovàrica i cicle ovàric. Fases del desenvolupament roHicular. Ovulació. Luteogènesi. 

Lutcolisis. 

19 - Regulació del cicle ovàric. Regulació de la secreció de gonadotrotïnes. Tipos de cicles: Cicle 

menstrual; Cicle estral; Femelles polièstriques i monoèstriques. 

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

estacionals i no estacionals. Efecte del coit: ovulació induïda. Efecte de la interacció social. 
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21 Funcill del~ ;mdrògens en d adult. Secrecions dc: l"apardl rc:pruduclllf masculí. Funcili dc:b c: ~tr i'Jgc:ns 

1 progestàgens en l' aparell reproductor ferm:ní. Canvis ~.:nd ovtduck, útt:r. cèrvix i vagina durant d 

CIC k ov~tric. Rt:!lcxos genitals: Ert:cció, t:jaculació. 

~~ - Gestació . R~.:com: ixt:mt:nt i suport t:ndocrí dc la gt:slació. Diferèncit:s t:nln; ks diferents espècies dt: 

mamífers domèstics . Part. Canvis honnonals que l'indueixen . Funcions dt: la oxitocina. Restaur.tció 

dels Cicles dcspr~s dd part. 

~3 - Lactació. Dcst:nvolupamcnt dc la glàndula mamàna. Mt:eanismc dc la sccr~.:ció làcka . Inici. 

manknimcnt i supressió dt: la lactació. Ejecció dc la lkt. lnllul:ncia dc la lactaci<í sohrc la funci<í 

ovànca. 

~4 - Reproducció en aus. 

IV - FUNCIONS GASTROINTESTINALS 

~5 - Funcions gastrointestinals. Control de les funcions gastrointestinalt:s. Sistema nerviós cntt:ric . 

Hormones i pèptids gastrointestinals. 

~6 - Secrecions gastrointestinals: Components. salivar, gàstrica, pancreàtica i biliar. 

27 - Deglució; omplada i buidament gàstric. 

28 - Motilit.at intestinal. Postprandial: moviments de reguentació 

migratoris. 

29 - Digestió i ahsorció intestinal. 

30 - Secreció i absorció d 'ai!,rua i electrolits en el intestí. 

31 - Digestió i motilitat de l ' intestí. 

32 - Digestió per simbionts. Digesti6 en el estómac dels remugants. 

33 - Motilitat de I' estómac dels remugants. 

34 - Digestió en aus. 

V- FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACió 

peristàltics. Complexes motors 

35 - Respiració: bases fisiológiques. Bases físiques de I 'intercanvi de gasos. Mecànica de la respiració. Cicle 

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

36- Transport sanguini d'ox.ígen i anhídrid carbònic. Intercanvi gasós a nivell tissular. 

37 - Regulació de la respiració. Centre respiratori. Control nervws. Control químic. Altres funcions de 

I' aparell respiratori: panteig. 
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CLASSES PRÀCTIQUES 

I - Toknl.ncia ontl a la glucosa en el gos _ 

2 - Valoracicí d 'alteracions mdaoòliques. 

3 - Ddenninaci<Í de ks fases del cicl~.: ~.:stral en la rata mitjançant frotis vaginal. 

4 - Detcnninacicí del flux plasmàtic renal i la fïltraci6 glomerular en el gos . 

SEMINARIS 

SF 1- Discussió dels r~.:sultats de ks prd.ctiqucs I i 2 . <•) 

SF2- Accions de les prostaglandines. 

SF3- Funcions de la gandula pineal. 

SF4- Disfuncions endocrines (l) <·¡ . 

SF5- Disfuncions endocrines (U) (•)_ 

SF6- Proves de funcionalisme renal. 

SF7- Factors amhientals que regulen ds cicles <•)_ 

S F8- Cas pràctic de reproducció en rosegadors de laboratori. 

SF9- Dctoxicació hepàtica i circulació enterohepàtica en la rata (video). 

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

SF I I- Bases fisiològiques de la terapia antidiarrèica <•¡ 

SF 12- Adaptacions del tub digestiu. 

SF13- Respiració en les aus. 

e·¡ En aquestes sessior1s es discutiran cassos que els alumnes hauran de resoldre individualment abans de la s~.:ssi6 
de discussió. 



AVALUACIÓ 

Es realitzarà mitjançant una prova mixta (100 preguntes tipus test veritahldrals . que valdrà d 60% dc la nota 

i 2 preguntes de desenvolupament que valdran d 40 ')1, dc la noLa) . Es valoraran conjuntament ds continguts 

impartits en classes kòriqucs . pràctiques i seminaris. Superaran l'assignatura ds alumnes que ohtinguin una 
puntuació igual o superior a 5. 

BIBLIOGRAFIA 

Fisiologia Humana.J. F. Trcsgucrres 

Fisiologia Vderinaria. J.G . Cunningham. 

I 
' 


	scan0048
	scan0049
	scan0050
	scan0051
	scan0052

