
PROGRAMA DE F I S I O L O G I A 11 

CURS 1995 -96 
CURS 199 ;~9 'd 

OBJECTIUS 

Arnh la irnpartici(Í d'a4uest programa es pr<.:t~n 4ue !"estudiant: 

I - Adquin.:ixi coneix..:rm.:nt d..: ks funcions orgitniqu..:s i com ..:s r..:gukn. 

Apliqui els c:on..:ix<.:ments adquirirts en altr<.:s assignatur..:s que es cursen amb ant<:rioritat amb ds 

concepks que sïmpartt.:ix..:n dins d'aquest programa i que ds relacioni. 

3- Conegui ks t<:cniqucs ex¡xrim..:ntals que han perml:s el desenvolupament d..: la Fisiologia es 

familiaritzi amh alguns en particular. 

4- Interpreti ks dadt:S rdatives a situacions reals o induïdes experimentalment des d'una perspectiva 

lisiològica. 

I 

5- Sàpigue a quinmes fonts bihliogràtïques acudir ~ra aprofundir en la matèria. 

6- Reconegui ..:n la Fisiologia un camp professional L.'lnt en els aspectes relatius a la investigació com a 

la docència. 

CLASSES TEÒRIQUES 

I - FUNCIONS DEL SISTEMA ENDOCRÍ 

I - :vlt:canismes químics de regulació. Conct:pte d'hormona i teixit diana. Rt:ct:ptors hormonals. Tipus 

d'hormont:S i de secrecions hormonals. Factors que ruoditïquen la resposta a ks hormom.:s. 

2 - Mecanismes d'acció. Mediadors intraceHulars: concepte de st:gon missatgt:r. Relació .:ntre mecanisme 

d'acció i característiques químiques de les hormones. 

3 - Organització general del sistema endocrí. Hipòtïsi. Control hipotalàmic de l'adenohipòtisi. Relació dt: 

!"hipotàlem amb altrt:s estructures supt:riors. Hormont:s de la neurohipòtïsi. Tractus hipotàlem

hi poti sari. 

4 - Hormones tiroidees. Síntesi, emmagatzematge i secreció de ks hormones tiroidt:es. Transport 

mt:taholisme. Efectes. Regulació de la secreció tiroidea. 

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

Somatostatina. Efecks. Altres honnont:s pancn:àtit¡ues. Regulació de la st:creció d'hormones 

pancreàtiques. 

6- Honnona del creixement. Eft:ctes directes. Efccks indirecks. Somatomedines primàries i secundàries. 



• 
• 
' ' 

Rc:_!!ulacHí dc: la sc:crc:ció tl"honnona J..:l crc:i.xc:mc:nl. 

7 - 1\kduHa adrc:nal. Homwnes meduHars. Biosíntesi i mdaholisrne. Funcions dc les hormones 

mcduHo-adrcnals. Estr~s i la seva r..:lació amh la sccrc:ci(í dc: l"cscor<,·a i la mcduHa adrcnals. 

8 - Glucocorticoides. Efectes sohn: el rndaho[isrm:. Efcclès sohn; d siskma inunune . Altres ckctcs . 

Con tro[ do: la sccrcci<í d..: gi ucocorticoidc:s. 

9 - Honnoncs n:guladon.:s dd mdahol i sm.: dd calci i dd tos for. Fisiologia dc I· os. Hormona pamtiroido:a. 

vit;unina Di calcitonina. Accions i control de la seva so:cro:ci<Í. 

lO - Siskma rcnina-angioknsina -aldostero na. Sisto:rna calicreïna-cinina. Factor natriurl:tic auricular. Ekct<.:s 

i control de la seva secreció. 

li - Vasopressina. Accions , control de la seva secreció. Rdació amb altres hom10n..:s implicades o:n la 

regulació hidrosalina . 

12 - Accions de l'eritropoietina. Altres hormones mediadors químics: prostaglandines leucotriens. 

Efectes . 

ll -FISIOLOGIA RENAL 

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

glomerular. 

14 - Funcions tubulars. Reabsorció tubular. Mecanismes de reabsorció. Secreció tubular. .Yfecanisme de 

concentració i dilució de la orina. Micció. 

I 5 - Regulació de l'equilibri àcid-base. Sistemes tampó de la sang 

mdahòliques , respiratòries i renals. 

ID - FUNCió REPRODUCTORA 

els teixits. Intluències 

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

17 - Funció testicular. Compartiments testiculars. Regulació i organització de !"espermatogènesi . 

18 -

19 -

20-

~ -· 

Funció ovàrica 

Luteolisis. 

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

Rt:gulació del cicle ovàric. Regulació de la s<::creció de gonadotrofines . Tipos de cicles : Cicle 

menstrual; Cicle estral; Femelles polièstriques i monoèstriques. 

Int1uències ambientals en la reproducció. Efectes dd fotoperíode sobre la funció gonadal: animals 

o:stacionals i no estacionals. Efecte del coit: ovulació induïda. Efecte de la interacció social. 



2 I - Funci<i dd~ ~tndrògc.:ns c.:n d adult. Sc.:crc.:cillns dc.: l"apardl rc.:pmducl<lr masculí. FutK"i<í dc.:b c.:str\1gc.:ns 

i rrog.:stà)!<.:ns <.:n l"apardl n:rroductor km.:ní. Canvis .:n d oviducte:. Úkr. cl:n! )( i Va)! i na durant d 

cick ovàric. Rdkxos gt:nitals: En:cci<Í. c:jaculaci<Í. 

22 - G~.:stacicí. RL-conc.:ixc.:m.:nt i suport .:ndo<:rí dc.: la g.:staci1í. Dikrències cntrL· ks dikn:nts c.:s¡:X.-ci<.:.s d..: 

marníkrs dornl:stics. Part. Canvis honnonals que I ïndueixc:n. Funcions d..: la oxitocina. Restaumció 
Jds ucks tkspn!s del part. 

23 - L!Claci<Í. D..:senvoluparnent dt: la glàndula mamària. Mecanisme dt.: la secreció !àcka. Inici. 

mant<.:nirnc.:nt i supn:ssicí dt: la lactació. Ejecció de la lkt. Int1uència de la lactació sobre la funció 
o\ànca. 

24 - Rc:producció c:n aus. 

IV- FUNCIONS GASTROINTESTINALS 

25 - Funcions gastrointestinals. Control de les funcions gastroinlèstinales. Sistema nerviós entèric. 
Hormones i pèptids gastrointestinals. 

26 - s~-crecions gastrointestinals: Components. salivar, gàstrica, pancreàtica i hiliar. 

27 - Deglució; omplada i buidament gàstric. 

28- \1oti!iL.'lt intc:stinal. Postprandial: moviments de reguentació 
mi gm toris. 

29 - Digestió i absorció intestinal. 

30 - S..:creció i absorció d 'aigua i electrolits en el intestí. 

31 - Digestió i motilitat de l'intestí. 

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

33 - Motilitat de l'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' oxígen i anhídrid carbònic. Intercanvi gasós a ni vell tissular. 

37 - Regulació dt: la respiració. Centre respiratori. Control nervios. Control químic. Altres funcions dt: 
¡·aparell n:spiratori: panteig. 



CLASSES PRÀCTIQUES 

I - Tokrància <md a la glucosa .:n .:1 gos. 

.., - Valoració d'alteracions mdahòliques . 

J - D.:krminaci<Í d.: ks r~L~<:S dd cicle: <:stral .:n la rata mitjançant frotis vaginal. 

_.¡. - Dt:t.:rrninació del t1ux plasmàtic r.:nal i la tïltració glomemlar en d gos. 

SEMINARIS 

SF!- Discussió dels resultats de les pràctiques 1 i 2.<·> 

SF2- Accions de les prostaglandines. 

SF3- Funcions de la gandula pineal. 

SF4- Disfuncions endocrines (I) <"l. 

SF5- Disfuncions endocrines (II) <·>. 

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 enterohepàtica en la rata (video). 

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

SF 11- Bases tisiològiques de la terapia antidiarrèica e·¡ 

SF!2- Adaptacions del tub digestiu. 

SF13- Respiració en les aus. 

e·> En aquestes sessiorts es discutiran cassos que els alumnes hauran de resoldre individualment ahans de la sessió 
de discussió. 



AVALUACIÓ 

Es n:alilzarà mitjançant una prova mixta (100 pn.:gunll.:s tipus lt:sl vcritahldfals. que valdrà d 60%. dc la nola 

i 2 pn.:guntcs dc.: dt:senvolupamenl quo.: valdran d 40 % de la nuta). Es valoraran conjuntament ds continguts 

impartits en classt:s teòriques. pràctiqut:s i st:minaris. Supt:rJran l'assignatura ds alurnnc..-s que obtinguin una 
puntuaci<Í igual o superior a 5. 
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