
L'assignatura és avaluada a dos nivells: 

Examen de teoria: 8 punts 
Examen de practiques: 1 
Memoria de practiques: 1 

L'examen de pdctiques es pot fer si s'han fet les practiques. Les dues 
avaluacions es sumen i donen la nota final. L'exhmen de teoria consta de 
60 preguntes tipus test, arnb 4 possibles respostes i només una valida, i arnb 
penalització tova. L'examen de pdctiques consta de 10 preguntes tipus test. 

PROGRAMA DE TEORIA 
1. Introducció. Origen evolutiu del sistema endocri. Relació jedquica entre 
glandules endocrines i arnb el sistema nervios. Funció de les hormones: 
Reproducció, creixement i desenvolupament, manteniment del medi intem, i 
producció d'energia, utilització i enmagatzemament. Composició química. Pre- 
hormms and pre-pmhorrnones. 

2. Receptors nudears: meptors d'homiones esteroidees, tiroidees, vitamina 
O, i &cid retinoic. Estnictura general. Interacció arnb el ADN. Receptors 
nudears c m  a factors de transcripció: control de I'expressió gdnica. Interacció 
arnb d'altres factors de transctipció. Efectes no genhics. 

3. Receptors de membrana: receptors arnb adivitat tirosinquinasa, arnb 
interacció amb pmteines G, ó arnb transducció desooneguda. Estructures 
generals. Metabolisme. 

4. Transducció: nucldtids ciclics com a segons missatgers. AMPc: interacció 
hormona-receptor-proteina G-adenilat cidasa. PKA. CREB. GMPc: formes 
soluble i particulada de la guanilat cidasa. Receptors del factor natriu&ic i de 
la guanilina. PKG. (Ixid nítric sintases i oxid nítric. 

5. Transducció: fosfolípids com a segons missatgers. Via del polifoinositid. 
Trifosfat d'inositol i diacilglicerol. Calci, calmodulina, PKC, Jun, Fos, 
eicosanoids. Fosfat'idilcolina. 

6. Transducció: citoesquelet, matriu extracd.lular. Eicosanoids: 
prostaglandines, tromboxans i leucotriens. Estnictures generals, sintesi i 
funcions. 



7. Neuroendocrinologia: control del sistema endocri per I'hipotalem. Estructura 
del sistema hipotálam-hipofisari. Evolució filogenetica. Pars nervosa, pars 
intermedia i pars distalis. 

8. Neurohipdfisi. Estructura. Vasopresina. Oxitocina. Neurofisines. Evolució 
filogen6tica. Control de les hormones neurohipofisaries. Organs 
circumventriculars. Control del metabdisme hídric: interaccions amb la 
angiotensina II, el sistema nerviós simpatic, el factor natriuretic, els 
mineralocorticoids i la motivació per la ingesta d'aigua. Acuoporina I i II. 
Diabetes insípida. 

9. Pars intermedia. Proopiomelanocortina (POMC). MSH: distribució i control. 
Funció melanotropa, antiinflamatoria i pigmentaria. Melanbfor i melanocit: 
evdució filogenetica. Ruta de síntesi de les melanines. 

10. Pars distalis. Hormones principals: GH, ACTH, TSH, LH, FSH, Prolactina. 
Factors hipotalarnics que les controlen. Control de la diferenciació embrionaria 
de la pars distalis: Pit-1 . 

11. Creixement extrauterí: un pfocés saltaton. H o m  del creixement. 
Control hipotalamic, central i periferic de la síntesi i secteció de GH. 
Accions fisioldgiques: ueixement i metabolisme. IGFs. Acromegalia, 
gegantisme i enanisme. 

12. Creixement intra- i extrauterí: paper del sistema endocn'. GH, tiroidees, 
insulina, glucocorticoids, i esteroids sexuals. Efecte de la malnutrició. 
Enanisme psicosocial. Efectes d'anormalitats genetiques sexuals i 
autosbmiques en el creixement. 

13. Fadors de creixement: control de la proliferació i diferenuació cel.lulars i 
de I'apoptosi. Factors de creixement generals: IGF-1, IGF-11, EGF, TGF-a, 
FGF, PDGF, TGF-p. Factm de crekement específics: NGF, BDNF, NT-3, 
NT-4, CNTF, GDNF, eritropoietina, CSFs, 11-1, 11-6 (-14), TNFs, IFNs. 

14. Pancreas endocrí. Insulina: control de la síntesi i secreció, i accions 
fisiologiques. Familia GluT de transportadors de glucosa. Control del 
metabolisme de carbohidrats, lipídic i proteic: interacció amb els 
glucocorticoids, catecolamines, GH, tiroidees i glucagó. Diabetes mellitus. 

15. Eix hipotalamhipofisii~)rticoadrenal. Anatomia funcional de la glhdula 
adrenal. Evdució filogen&tica. Direnciació deis teixits productors d'esteroids. 
Estemidogenesi: glucocorticoides, mineralocorticoides, esteroids sexuals. 
Control de la glandula adrenal. Accions fisioldgiques. Cushing i Addison. 

16. Medula adrenal. Relació amb el sistema nerviós simpatic. Síntesi i 
secreció de les catecolamines adrenals. Accions viscerals i metaboliques. 
Tennoghesi facultativa. 

17. Control del pes: un bala% energetic. lndex de massa corporal. Hormona 
ob. Bases fisiolbgiques de la ingesta selectiva de menjar. 



18. Estrés: concepte. Paper deis sistemes simpato-meduloadrenal i hipot8lam- 
hipofisari-corticoadrenal i d'altres honnones hi pofidries. Resposta a I'estrés 
agut i cronic. Adaptació a I'estrés. Influencia del control sobre I'estímul 
estresant. 

19. Reproducció. Factots extems que afecten a la reproducció: cicies de 
Ilumifoscor, temperatura, menjar, estrés i d'altres. Glandula pineal i nucli 
supraquiasdtic. Melatonina: funcions fisiol6giques. 

20. La diferenciació sexual: sexe genetic, sexe gonadal i sexe fenotipic. 
Evolucio filogenetica. Importancia de les honnones sexuals. 

21. Sexe gonadal. Proteina SRY i activació "dawnstream" gen-: diferenciació 
de les dl.lules de Sertoli i del testicie. Cel.lules de Leydig. And-ens i 
hormona antimülleriana (AMH). Dierenciació per defecte de I'ovari. Fonnació 
dels folicles. IrnportSincia de les gonadotropines fetals LH i FSH. 

22. Sexe fenotipic. Condudes de Müller i de W M .  Dienciació deis genitals 
intems i extems. Paper de les hormones gonadals. Anomalíes del sexe 
fenotipic causades per disfuncions endocrines, gd i ques  o por factors 
extems. Clasificació de Prader. 

23. Oiferenciació sexual del SNC. Diferencies sexuals an-iques i 
funcionals. Comportament sexual reproductor i no reproductor. Organització i 
activació endocrina del SNC. ldentitat de -re, diferencies cognoscitives i 
de camportament de genere, orientació sexual. 

24. Pubertat. Dgsenvolupament de les funcions reproductores. Paper del 
SNC i sistema endocrí. If ldncia de la nutrició. Adrenarquia. Menaquia. 

25. Eix hipotBlam-hipafisi-test'mlar. Anatomia funcional del test-&. Control 
de les hormones testiculars. Estemidogenesi. Regulacid paracrina testicular. 
ABP. Inhibina. Activina. Accions fisiolbgiques deis esteroids sexuals. Control 
de I'espennato@nesi. 

26. Eix hipotslem-hipofisi-ovBric. Anatomia funcional de I'ovari. Control de les 
homiones ovariques. Estemido@nesi. Esttogens, progesterona, andrdgens, 
inhibina, adivina, relaxina, factors ovhrics locals. Cel.lules granuloses i de 
teca. Control endocri del cicle ovaric i dels canvis funcionals associats: fase 
folicular, ovulació, fase lútea i fase menstrual. Oogenesi. Accions fisiol6gques 
dels esteroids sexuals. Avantatges i inconvenients de la terapia amb 
hom~mes sexuals femenines. 

27. Control endocri de la gestació en mamífers. Fecundació. 
Desenvolupament preimplantatori. Implantacid del blastocist: importancia de 
I'accio endocrina sobre I'epiteli uteri. La piacenta com a glandula endouina: 
hCG, estrbgens, progesterona, lactdgen placentari, glucocorticoids, factors 
de creixement i d'altres. El sistema endocrí fetal. 

28. Adaptacions maternes a la gestació en mamifers: canvis cardiovasculars, 
respiratoris, metabolics i immunitaris. Efectes de les hormones placent8ries. El 
sistema endocri matm. Conducta maternal. 



29. Part i .lactancia. Hipotesi sobre el mecanisme d'inducció. Progesterona, 
est-ns, prostaglandines i oxitocina durant el part. Oxitocina hipofidria 
versus oxitocina uterina. Efectes de la hipbxia, la relaxina i I'oxid nítric. Control 
endocrí de la lactancia. Desenvolupament de les mames: estr@ens, 
progesterona, proladina, lact6gen placentari. Producció i expulsió de la Ilet: 
prolactina i oxitocina. Paper d'altres honnones. Altres accions de la 
prolactina i la oxitocina. 

30. Control endocrí del metabolisme del calci, fosfat i magnesi. Estructura 
de 1'0s. Anatomia funcional de la glandula paratiroides. Cel.lules C de la 
glandula timides. Sintesi i secreció de la parathormona i calcitonina. Vttamina 
D. Control i accions fisioldgiques. Fisiopatologia. 

7 .  Textos generals de Fisiologia (veum bibliografia de rassignatura 
Fisiologia Animal). 

2. Textbook of Endocrindogy. 3.D. Wlson & D.W. Foster. Ed. Williams. 

3. Hormones. A.W. Norman, G.L. Litwack. Eds. Academic Press. 

4. Endocrinology. Basic and Clinical Principies. P.Michael Conn, S. Melmed. 
Ed. Humana Press. 

5. Tratado de Endocrindogía pediátrica y de la adolescencia. J. Agente, A. 
Canascosa, R. Gracia, F. Rodríguez. Ed. Edimsa. 

6. The Physiology of Reprodudion. E. Knobil, J.D. Neill. Ed.Raven Press. 

7. Textbook of lntersexual States. Disorders of sex differentiatiion. J. Martinez- 
Mora. Doyrna. 

8. Molecular Endocrinology. F. F. Boiander. Academic Press. 

9. Metabdic Regulation. B.R. Martin. Blacwell Scientiic Publ. 

10. The Hormonal Control of Gene Transcription. P. Cohen, J.G. Foulkes. 
Elsevier. 


