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OBJECTW: 
En aquesta assignatura s'estudiaran les adaptacions dels sistemes fisiologics en els diferents gmps animals en 
especial fent referencia a les seves diferencies respecte a l'habitat i les condicions ambientals. Es pretén veure 
com funcionen els sistemes fisiologics en cada adaptació i per tant donar una visió evolutiva extensa de la 
fisiologia dels animals. 

Es suposa que els alumnes tenen ja els coneixements basics del funcionament dels sistemes fisiologics 
vistos en l'assignatura obligatoria del segon curs de primer cicle. k o  permet introduir-se en les particularitats 
de grups animals específics i comparar-ne les característiques. Aquesta assignatura té un component important 
de fisiologia basica com també de bases zoologiques morfologiques i evolutives. 
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AVALUACIO 
Consistira en la realització d'un test de resposta múltiple i algunes preguntes curtes basades en esquemes o 
resolució de casos pdctics. 
Els alumnes que ho desitgin podran millorar nota si presenten un treball de tipus practic o experimental sobre 
temes relacionats amb la fisiologia comparada dels animals. 

PROGRAMA DE CLASSES TEORIQüES 

1. Introducció 
1 .- Conceptes de fisiologia, sistemes fisiologics, adaptació i homeostasia. Adaptació conformista i reguladora. 
Determinants fisico-químics i ambientals. 

11.- Oxigen 
2.- El medi terrestrdaeri i el medi aquatic. Caracteristiques fisiw-químiques dels gasos respiratoris. 
Determinants de la regulació respiratoria en els dos medis. Evolució dels sistemes respiratoris. 
3 .- Respiració dels insectes. Respiració traqueal. Mecanismes de ventilació. Adaptacions aquatiques de la 
respiració en insectes. 



4.- Respiració aquatica. Sistemes d'extracció d'oxigen de I'aigua. Limitacions i optimitzacions del sistema. 
Mecanisme contracorrent. 
5.-  Trhsit a la respiració aeria. Respiració aeria dels peixos. Adaptacions de les brhquies al medi aeri. Peixos 
pulmonats. 
6.- Respiració cutania. Respiració en amiibis. Detenninants de I'itercanvi d'oxigen per la pell. Adaptacions 
morfofisiologiques. Respiració cutania en els rkptils 
7.- Respiració en les aus. Flux unidireccional i puln~ó bronquial de les aus. Respiració en ous i embrions. 
8.- Pigments respiratoris. Tipus i característiques. Corbes de dissociació pigrnentdoxigen. Adaptacions en 
I'aíinitat. Efecte Root. 
9.- Hipoxia en sistemes aeris i aquatics i respostes respiratories. Respiració a grans alqades. Adaptacions a curt 
i llarg tennini. Relacions entre temperatura i oxigen. Efectes de la temperatura en la taxa ventilatoria i 
respiratoria. Temperatura i equilibri acido-basic. 

111. Pressió 
10.- La pressió com a element constitutiu de la fisiologia dels animals. La hipobdria. Efectes sobre el sistema 
respiratori i sobre l'aftnitat de l'hemoglobina. 
11 .- La hiperbiria. La vida a grans profunditats. Efectes de l'alta pressió sobre gasos i líquids corporals. Canvis 
sobre cel.lules i moltkules. Efectes sobre membranes. 
12.- Metabolisme i incrernent de pressió. Distribució vertical, pressió, ilum, activitat i alimentació. 
13.- Flotació. Organs o adaptacions hidrostatiques en invertebrats i vertebrats. Lípids de flotació i paper del 
fetge. Bufeta natatoria. Bufetes rigides i toves. 
14.- Buceig en mamífers i aus. Reserves d'oxigen. Metabolisme aerobic i anaerobic. Adaptacions cardio- 
circulatories. Descompressió i els seus efectes toxics i narcotics. 

IV. Temperatura 
15.- Relacions termiques entre animals i medi ambient. Sistemes de transmissió i de propagació del calor. 
Homeotermia i poiquilotennia. Termopreferendum. Taxa metabolica i activitat en hnció de la temperatura 
16.- Poiquilotems. Adaptacions al fred. Processos d'evitar la congelació: Anticongekuxts i super-tefrechwit. 
Termo-regulacib en vol. Termo-regulació en colonies d'insectes. 
17.- Homeoterms: Adaptacions al fied. Aillament. Heterotermia regional. Composició lipídica. Adaptacions a 
la vida polar. Hivernacib: Caracteristiques fisiologiques i metabbliques. Torpor. 
18.- Adaptacions al calor. Vida en els deserts. Evaporació i resistencia a la desecació. Respostes etologiques. 
Estivació. Adaptacions en no-mamífers i en mamífers. Ontogenia de la termo-regulació 

V. Aigua 
19.- Control de I'aigua en ambients secs. Mecanismes dels invertebrats. Control de l'aigua en insectes i 
invertebrats terrestres. 
20.- Adaptacions en vertebrats terrestres. Control de I'aigua en amfibis i rkptils. Control hídric en aus i 
mamífers. Relacions amb l'aparell excretor 
21 .- Estalvi d'aigua en ambients desertics. Termo-regulació i metabolisme hídric en el desert. 
22.- Control de l'aigua metabolica. Excreció nitrogenada. Tipus. Sistemes excretors en invertebrats i vertebrats 
en funció del medi aqdtic, terrestre o salí. 

Vi . Sals 
23.- Pressió osmotica. Relacions amb els equilibris osmotics organics. Osmo-reguladors i osmoconfonnistes. 
24.- La vida en el medi marí. Organismes isosmotics i anisosmotics. Adaptacions al medi hiperosmotic. 
Adaptacions en els elasmobranquis. 
25.- Adaptacions al medi hipoosmotic. Hidratació i control de sals. Peixos rnigratoris i canvis de salitat. 
Regulació osmotica a curt i llarg tennini. 

W. Metabolisme, exercici i locomoció 
26.- Metabolisme basal, de repos i d'exercici. Mesures del metabolisme: Consurn d'oxigen. Control del 
moviment 
27.- Exercici. Metabolisme energhtic en exercici i locomoció. Carrera, natació i en vol. Aspectes dimimics. 
Costos energetics. Efecte de la talla i la velocitat. Numero de Reynolds. 



28.- Fisiologia de i'exercici. Desenvolupament de respostes compensatories normals i addicionais.. 

IX. Fisiologia Sensorial i Comunicació 
(Aquests temes s'acompanyaran amb vídeos específics) 
29.- Comunicació en els animais: Funció i paper evolutiu. Tipus de comunicació. Aspectes de comportament 
Receptors i emissors. 
30.- Emissió de sons i ultrasons. Comunicació acústica. Orientació per eco. 
3 1 .- Foto-recepció comparada. Sensibilitat a la llum polaritzada. Visió del color en els animals. Canvis de 
color en els animals. Aspectes fincionals i adaptatius. Cromatofors. Control fisiolbgic. 
32.- Organs electrics dels peixos. Funcions. Electro-recepció, orientació i comunicació elktrica. Magneto- 
recepció i orientació magnktica. 
33.- Comunicació química. Feromones. Estructura i principis actius. Funcions de reproducció i comunicació. 
Orientació. Comunicació química en marnífers. 
34.- Ritmes biologics. Captació d'estímuls ambientals: Fotoperiode, temperatura, Ilum. Ritmes circadians. 
Canvis estacionals. Control fisiolbgic. 

X. Alteracions fincionals 
35.- Fisiologia de I'estrés. Agents estressants. Caractenstiques de la resposta a I'estrés. Respostes ptimhies, 
secundiries i terciaries. Mesures d'estrés. 
36.- Repercusions fisiologiques de la contarninació. Contaminants aquatics i aeris. Efecte de les 
concentracions i de la presencia d'altres contarninants. Pnncipals contaminants aquatics i aeris. 

PROGRAMA DE CLASSES PRACTIQUES 

1 .- Consum d'oxigen i metabolisme en anirnals aqdtics. Efecte del tamany. Efecte de la temperatura. 

2.- Fragilitat osmotica i Hematologia. Mesura de i'hematocrit, hemoglobina, nombre i tamany de globuls rojos. 
Fragilitat osmotica dels globuls rojos. Hematologia comparada. 

3.- Electrofisiologia comparada. Registre de la fieqüencia cardiaca i de I'ECG vertebrats. Efecte de la 
temperatura. Efecte de I'estrés. Efecte de la imrnersió. 

4.- Taxa d'evaporació d'aigua per la pell en cucs. Efectes de diferents ambients higroscdpics 

7.- Projeccions dels vídeos: 
- Organs sensorials en els animals (Super Senses. BBC John Downer) 
- Mamífers a I'aigua (OU VID148) 
- Osmo-regulació en artropodes (OU VID 1 SO) 
- Hotmones dels insectes (OU 'C1D145) 
- Mecanismes de respiració comparada (OU VID149) 


