
PROGRAMA DE FISIOLOGIA 11 

CURS 1995-96 
CURS 199::¡;-g '8 

OBJECTIUS 

Arnh la irnpartiCi(í d'a4ucst programa '-'S pn:kn ljU<.: l'estudiant: 

I - Ad4uircixi conL:ixcm..:nt d..: ks funcions orgüniqu..:s i com ..:s r..:gukn. 

Apliqui els con..:ix..:mcnts adquirirts cn altrcs assignaturcs 4ue es cursen amb anterioritat amb ds 

conceptes que sïmpartc:ixcn dins d'aquest progr,una i que els rdacioni. 

3- Conegui Ics tè:cni4ucs experimentals que han pçrmè:s el desenvolupament de la Fisiologia es 
familiaritzi amh alguns en particular. 

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

5- Sàpigue a quirunes fonts hihliogràfïques acudir per a aprofundir en la matè:ria. 

6- Reconegui en la Fisiologia un camp professional tant en els as¡x<:tes relatius a la im·estigació com a 
la docència. 

CLASSES TEÒRIQUES 

I - FUNCIONS DEL SISTEMA ENDOCRÍ 

1 - Mecanismes químics de regulació. Conct:pte d'hormona i teixit diana. Rc:ceptors hormonals. Tipus 

d'hormones i de secrecions hormonals. Factors que ruoditïquen la resposta a les honnonc:s. 

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 endocri. Hipòlïsi. Control hipotalàmic de I'adenohipòtïsi. Relació de 

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

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

metabolisme. Efectes. Regulació de la secreció tiroidea. 

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

Somatostatina. E tec tes. Altres honnones pancreàti4ues. Regulació de la sc:creció d 'hormont:s 
pancreàtiques. 

6 - Honnona del creixement. Efectes din:ctt:s. Efectes indirectes. Sornatomedint:s primàries i secundàrit:s. 



R..:gulac¡¡) dc la sccrcci<l dlwnnona del cr..:i:w;..:m..:nl. 

7 - 1\.kduHa adr..:nal. Honnoncs mcduHars. Biosíntesi i rnctaholisrne. Funcions dc Ics honnont:s 

rneduHo-adrcnals . Estri:s i la st:va rt:lació arnh la st:crt:ci<í dt: l't:scon;a i la mcduHa adrt:na ls. 

8 - Glucocorticoides. Eti:ctes sohre el mctahol isrnt:. E!"t:clt:s sohn: el sislt:ma i nunune. Altres cl"cclt:s . 
Control dt: la sccrt:ci<í dt: glucocorticoides. 

9 - Hom10ncs rc~uladorcs del rnclaholismc del calci i del tosl"or . Fisiologia dc I" os. Honnona paratiroidt:a. 

vitamina O i calci tonina. Accions i control de la seva st:crcci<l. 

I O - Sistema n:nina-angiotcnsina-aldosterona. Sistema calicreïna-cinina. Factor natriurl:tic auricular. Erectes 
i control de la seva secreció. 

ll - Vasopressina . Accions, control de la seva secreció. Relació amb altres homwnes implicades en la 
n:gulació hidrosalina. 

!2 - Accions de l"eritropoietina. Altres honnones mediadors químics: prostaglandines leucotriens. 
Efectes. 

II -FISIOLOGIA RENAL 

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

!4 - Funcions tubulars. Reabsorció tubular. Mecanismes de reabsorció. Secreció tubular. Yfecanisme de 
concentració i dilució de la orina. Micció. 

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

metahòliques, respiratòries i renals. 

ID - FUNCió REPRODUCTORA 

e!s teixits. Intluències 

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

!7 - Funció testicular. Compartiments testiculars. Regulació i organització de l'espennatogènesi. 

18 - Funció ovàrica 

Luteo!isis. 
cicle ovàric. Fases del desenvolupament foHicular. Ovulació. Luteogènesi. 

!9 - Rcgulació del cicle ovàric. Regulació de la secreció de gonadotrofines. Tipos de cicles: Cicle 

menstrual; Cicle estral; Femelles polièstriques i monoèstriques. 

20- Int1uències ambientals en la reproducció. Efectes del fotoperíode sobre la funció gonadal: animals 

t:stacionals i no estacionals. Efecte dèl coit: ovulació induïda. Eft:cte de la interacció social. 



21 - Funciti dd~ andr\.1gc:ns c:n d adult. Sc:crc:cil1ns dc: ¡·apardl rc:pmductllf masculí. Funcilí dcb -=~tri'l_!!<:ns 

i rro,l!<.:Slà_!!ens c:n l'aparell reproductor kmc:ní. Canvis c:n d oviducte. útc:r. cl:ni'C i vagina Jurant el 

cick ovàric. Rdkxos genitals: En:cci<Í. <.:.iaculaci<Í. 

22 - GL·stació. RL-c<mcix<.:nwnt i suport <.:ndocrí dt.: la gcstaci<í. Diiàl:ncies <.:ntrc ks di fcr<.:nls cs¡X-ci.:.s dt.: 

marníkrs domèstics. Part. Canvis honnonals que I ïndu.:ix.:n. Funcions dt.: la oxitocina. RestaurJ.ci6 
dels Cicks dL·spn:s dd part. 

23 - L 1ctaci6. Dcsenvolupament d.: la glàndula mamària. Mecanisme dc la secreció !àctea. Inici. 

mantcnirncnt i supressi<Í de la lactació. Ejecci<Í de la lkt. Int1ul:ncia de la Iactaci<Í sohre la funci<Í 
ovànca. 

24 - R<.:producci<Í en aus. 

IV - FUNCIONS GASTROINTESTINALS 

25 - Funcions gastrointestinals. Control de les funcions gastrointestinales. Sistema nerviós entèric. 

Hormones i pèptids gastrointestinals. 

26 • Secrecions gastrointestinals: Components. salivar, gàstrica, pancreàtica i hiliar. 

27 - Deglució; omplada i buidament gàstric. 

28- \1otilil'1t intc:stinal. Postprandial: moviments de reguentació 

migratoris. 

29 - Digestió i ahsorció intestinaL 

30 - St: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 RESPlRACió 

peristàltics. Complexes motors 

35 - Respiració: hases 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 nivell tissular. 

3 7 - Regulac ió dc la respiració. Centre respiratori. Control nerv10s. Control químic. Altres funcions de 

l'apardl respirJ.tori: panteig. 



CLASSES PRÀCTIQUES 

I - T okrància oral a la gi ucosa en el gos. 

"J - Valoració d "alkracions mdan<'lliques. 

3 - De!t:rminau<i de ks h~es dd cicle estral .:n la rata mitjançant frotis vaginal. 

-+ - D<.:tenninació dd flux plasmàtic n:nal i la tïltració glomerular en d gos. 

SEMINARIS 

SFl - Discussió dds resultats de les pràctiques 1 i 2.<"J 

SF2- Accions de les prostaglandines . 

SF3- Funcions de la gandula pineaL 

SF4- Disfuncions endocrines (I) ("l _ 

SF5- Disfuncions endocrines (li) <"l. 

SF6- Proves de funcionalisme renaL 

SF7- Factors amhientals que regulen els cicles <"J. 

SF8- Cas pràctic de reproducció en rosegadors de laboratori. 

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

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

SFll- Bases fisiològiques de la terapia antidiarrèica <"J 

SF I 2- Adaptacions del tub digestiu. 

SF13- Respiració en les aus. 

<"J En aquestes sessiorts es discutiran cassos que els alumnes hauran de resoldre individualment abans de la sessió 
de discussió . 



AVALUACIÓ 

Es n:al i tzarà mitjançant una prova mi xla (I 00 pn:gunlès tipus kst writahldfals. que valdrà el 60% dc la nota 

i 2 prcgunt.:s de desenvolupament LjUt: valdran d 40 'lo d..: la nola). Es valoraran conjuntam..:nt ds continguts 

impartits en classes teòriques. pràcti<.¡ues i seminaris. Superaran l'assignatura ds alumnes que ohtinguin una 
puntuaci<Í igual o superior a 5. 
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