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1. lntroduccio 
Fisioiogia Animal. Concepte. Medi intern i homeostasi. 

2. Excitabilitat i cel.lules excitables 
Mecanismes de comunicació intercel.lular. Receptors. Missatgers intra-cel.lulars 
C6l.lules excitables. Concepte d'excitabilitat. Bases ióniques del potencial de membrana en repós i dels 
potencials d'acció. Conducció nerviosa. Sinapsi. 
Cel.lules musculars. Tipus. Estructura funcional. Processos funcionals associats a la contracció. 

3. Compartiments liquids i sang 
Compartiments liquids i composició. 
Elements formes de la sang. Hemostbsia. 

4. Sistema circulatori 
Esquemes organitzatius dels sistemes circulatoris. Conceptes d'hemodinamica. 
Evolució del sistema circulatori. 
Esdeveniments electrics i mecanics durant el cicle cardiac. Electrocardiograma. 
Circulació arterial, venosa i linfatica. Pressió arterial. lntercanvi capil.lar. 
Control del sistema cardiovascular. 

5. Resplracio 
Concepte de respiració. Pigments respiratoris. Aspectes comparats de la respiració. Respiració a6ria i 
aquhtica. . 
Anatomia funcional del sistema respiratóri. El pulmó dels mamifers. Estructura funcional. lntercanvi de 
gasos. 
Regulació de la respiració en els mamifers. 

6. Nutricio i digestio 
Concepte de nutrició. Requeriments essencials. Processos digestius i les diferents estrategies evolutives. 
Anatomia i funció de I'aparell digestiu en els mamifers. Aspectes mecanics i quimics de la digestió. 
Absorció i transport de nutrients. 

7. Metabolisme i termo-regulació 
Integració de les funcions metaboliques de I'organisme, 
Taxa metabolica. Concepte. Factors que la modifiquen. 
Control de la temperatura corporal 

8. Funció renal i osmo-regulació 
Concepte. Organs excretors. Excreció de productes nitrogenats. 
El ronyó del marnifer. Anatomia funcional. Processos que intervenen en la formació d'orina. Regulació de 
la funció renal. 
Formació d'orina concentrada i dilui'da. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
Equilibri ácido-base. EL paper del ronyó. 
Osmo-regulació. Concepte. Aspectes comparats. Mecanismes fisiológics d'osmo-regulació en els 
mamifers. 

9. Sistema endocri 
Hormones. Concepte. Mecanismes d'acció. Sistemes de regulació. 
Neurosecreció. Concepte. La pineal. L'hipotalem endocri. 
La hipbfisi. Lbbuls hipofisaris. Hormones neurohipofisbries. 
La hipofisi anterior. Control hipotalamic. Hormones adenohipofisaries. Opiacis endógens. 
Teixit cromafi i adrenocortical. Glhndula adrenal. Hormones adrenales. Evolució dels teixit cromafi i 
adrenocortical. Funcions fisiologiques de les catecolamines. Eix pituitari-adrenal i els glucocorticoides: 
regulació i funció. 
L'eix ~ituitari-tiroideu. La alandula tiroides. Síntesis de las hormones tiroidees. Funcions. 
~ o k o n e s  pancreatique< lnsulina i Glucagó. Funcions. 
El metabolisme del calci i fosfor. Paratohormona i calcitonina. Vitamina D. 

10. Reproducció 
Aspectes generais i anatomo-funcionals. 



La funció testicular. Control de les funcions reproductives masculines 
La funci6 ovarica. El cicle ovaric i endometrial. Control reproductor en la femella. 
Endocrinologia de la gestació, el part i la lactancia. 

11. Sistema nervios 
CBl.iules nervioses: neurones i glia. 
Conceptes basics de neuroquimica. 
Integració neurona1 i integració neural. 
Organització anatbmica del sistema nerviós. Barrera hematoencefalica. Liquid cefalo-raquidl, 
Estructura histolbgica de I'escorw cerebral. Organització funcional de I'escorca. 
Receptors sensoials. concepte: Tipus. ~ecankmes de transducció. 
Receptors del tacte i pressió. Nocicepció. Receptors del dolor i integració central del dolor. 
Fono-recepció i oida humana. 
Foto-recepció i I'ull huma. 
Quimio-recepció: El gust i I'olfacte. 
Control motor: organització medul.lar. Organs sensorials del múscul. L'organizació dels moviments - . . 
musculars. 
Control motor: organització supramedul.lar. Paper de I'escorqa cerebral. ganglis basals i el cerebel. Funció 
vestibular i equilibri. 
Sistema nerviós vegetatiu. Simpatic i parasimpatic. 
Estats d'activacib del SNC. Electroencefalograma. El sistema reticular. Vigilia i son. 
Emoció i motivació. Conceptes. El papel del sistema llmbic i de I'hipotalem. 
Funcions superiors del SN. Memoria i aprenentatge. Llenguatge. 
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EXAMENS I QUALlFlCAClONS DE L'ASSIGNATURA 
- 
Per poder realiizar I'examen s'haur8 de presentar el DNI o passaport. 

Per aprovar I'assignatura s'haura d'aprovar i'exarnen corresponent que constara d'un examen parcial 
eliminatori al febrer i un examen parcial o final al juny. La nota d'un parcial podh fer mitjana amb la de 
I'altre sempre i quan sigui de 4.5 o superior, tant al juny com al setembre. La contribució de cada parcial a 
la nota final sera proporcional a la quantitat de materia. No es guarda cap nota d'un any per I'altre. 
S'aprova I'assignatura a partir d'una nota global de 5.0. 

EXAMENS DE TEORIA 
Un test de resposta múltiple (4 opcions i una sola resposta correcta) amb preguntes sobre la teoria. La 
correcció es fa amb penalització tova. Valor: 80% de la nota final. 

EXAMEN DE PRACTIQUES 
Un test de les mateixes caracteristiques que el de teoria pero sobre les practiques. Les practiques es 
realitzaran a partir del mes de febrer. Valor: 20% de la nota final. 

NORMES RESPECTE A LES PR~TIQuES 
1. La realitzacib de les prhctiques només és obligatoria per als aiumnes matriculats per primera vegada de 
I'assignatura, i cal haver-les fet per aprovar I'assignatura. Malgrat aixo, tots els alumnes, inclosos els 
repetidors, han de fer I'examen corresponent. 
2. Cada alumne farh les sessions corresponents de 4 hores. Hi ha grups de mati o tarda depenent de 
quan es fan les classes teoriques. Els grups de practiques sortiran en el tauleil d'anuncis de la Unitat de 
Fisiologia Animal i el guió estad al servei de fotocopies de Ciencies a partir del segon quadrimestre. 
3. Els horaris són de 9:30 a 13:30 o de 15:OO a 19:OO 

Localització dels despatxos i laboratoris: Area C2 imparells. planta baixa, al costat de la sortida sud de la 
Facultat de Ciencies. 


