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OBJECTIUS DE L' ASSIGNATURA

Introduir els conceptes generals en els que es basa I'estudi de les accions i els
efectes dels farmacs sobre I'organisme, aixf com tambe les seves consequencies.

A Farmacologia I s'imparteixen conceptes generals i es descriuen amb detail els
fen omens fisiologics i farmacologics que regeixen la permanencia i I'activitat dels
farmacs a I'organisme i en ultima instancia la seva eficacia. EI programa s'inicia
amb un tema general de introducci6 a la Farmacologia i diversos temes que
abarquen l'explicaci6 dels processos biologics que afecten al farmac quan es
administrat. Posteriorment es descriu el perfil farmacocinetic dels farmacs, els
parametres que d'ell es deriven i la rellevancia que tenen per establir un adequat
regim de dosificaci6 i escollir una adequada forma farmaceutica. La segona meitat
del programa consta de l'explicaci6 dels mecanismes d'acci6 de Is farmacs:
farmacodinamia. Posteriorment s'expliquen les principals limitacions a
l'administraci6 de farmacs; possibles interaccions farmacologiques i efectes
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adversos. Finalment, s'inclou un tema sobre el desenvolupament de nous farmacs
que reflecteix els controls experimentals als que es sotmetran i les particularitats
de aquests controls per farmacs destinats a I'us en la clfnica veterinaria.
PROGRAMA
CLASSES TEORIQUES
Tema 1.

Tema 2.

Tema 3.

Tema 4.

Tema 5.

Tema 6.

Tema 7.

Tema 8.

Tema 9.

Introducci6 a la Farmacoloqia. Concepte de Farmacologia. Evoluci6
historica. Parts de la Farmacologia. Relaci6 amb altres disciplines
biologiques.
Transport de Is farmacs a traves de les membranes. Estructura de la
membrana cel·lular. Caracterfstiques fisicoqufmiques dels farmacs.
Mecanismes generals de transport a traves de les membranes
cel·lulars. Difusi6 passiva, difusi6 facilitada, transport actiu, endocitosi
i exocitosi.
Absorci6 dels farmacs. Cicie general dels farmacs a I'organisme. Vies
d'administraci6: topiques i sistemiques (enteriques i parenterals).
Factors que poden alterar l'absorci6 de Is farmacs. Concepte de
biodisponibilitat.
Distribuci6 dels farmacs en I'orqanisme. Factors que influeixen en la
distribuci6 dels tarmacs en I'organisme. Uni6 ales prote'ines
plasmatiques. Emmagatzematge dels tarmacs en els teixits. Barreres
naturals: hematoencetalica i placenta ria. Concepte de volum de
distribuci6.
Biotranstormaci6 deIs tarmacs I. Modificaci6 estructural dels farmacs
en I'organisme. Signiticat farmacologic del metabolisme. Llocs de
transformaci6 metabolica dels tarmacs. Mitjancers enzimatics en la
biotransformaci6. Concepte de depuraci6 hepatica.
Biotranstormaci6 deIs tarmacs II. Vies metaboliques: sintetiques i no
sintetiques. Factors que moditiquen el metabolisme dels tarmacs:
tarmacologics (inducci6 i inhibici6), edat, sexe, especie, factors
genetics, dieta, alteracions patologiques.
Excreci6 dels farmacs. Vies d'excreci6 Excreci6 renal.
Caracterfstiques de l'excreci6 renal. Mecanismes d'excreci6: filtraci6
glomerular, reabsorci6 i secreci6 tubular. Modificacions
tarmacologiques dels processos d'excreci6 renal. Concepte de
depuraci6 renal. Excreci6 biliar. Circulaci6 enterohepatica. Altres vies
d'excreci6: pulmonar, mamaria, salival i sudorfpara.
Farmacocinetica I. Conceptes basics de la cinetica dels processos
d'alliberaci6, absorci6, distribuci6, metabolisme i excreci6. Corbes de
nivells plasmatics. Tipus de cinetiques: ordre 0, ordre 1 i ordre mixta.
Models tarmacocinetics: monocompartimental i bicompartimental.
Farmacocinetica II. Concepte i metode de calcul de Is parametres
farmacocinetics en l'administraci6 intra i extravascular: semivida
biologica d'absorci6, distribuci6 i eliminaci6, volum de distribuci6,
aclariment plasmatic i area sota la corba. Relaci6 entre nivells
plasmatics i efectes terapeutics. Intluencia dels processos patologics
sobre els parametres tarmacocinetics.



Tema 10. Regfmens de dosificaci6 dels farmacs. Principis basics per a la
dosificaci6 dels farmacs. Concepte de marge terapeutic. Dosis
uniques i dosis multiples. Factor d'acumulaci6. Estat d'equilibri.
Formes especials de dosificaci6.

Tema 11. Formes farmaceutiques. Concepte i evoluci6. Classificaci6.
Descripci6 de les formes farmaceutiques mes utilitzades. Criteris
generals per a l'elaboraci6 i control de les formes 'farmaceutiques.
Valoraci6 farmacocinetica de les formes farmaceutiques. Concepte
de bioequivalencia.

Tema 12. Mecanismes d'acci6 dels farmacs I. Concepte de farmacodinamia.
Concepte d'acci6 i efecte farmacologic. Llocs d'acci6 farmacologica:
receptors farmacologics, enzims, canals ionics, molecules
transportadores.

Tema 13. Mecanismes d'acci6 dels farmacs II. Concepte de receptor
farmacologic. Caracterfstiques del receptor. Interacci6 farmac /
receptor. Corba dosis/resposta. Relaci6 entre nombre de receptors
ocupats i resposta farmacologica. Receptors reserva. Concepte
d'agonista i d'antagonista.

Tema 14. Mecanismes d'acci6 dels farmacs III. Aspectes moleculars. Tipus de
receptors: associats a canals ionics. Acoblats prote'ines G.
Reguladors de la transcripci6 del DNA. Acoblats directament a un
enzim. Mecanismes d'acci6 deIs farmacs sense intervenci6
d'estructures funcionals especffiques.

Tema 15. Interaccions farmacologiques. Concepte d'interacci6. Interaccions
farmacocinetiques. Concepte de sinergia i antagonisme. Interaccions
farmacodinamiques. Importancia clfnica de les interaccions
farmacologiques. Crftica de la polifarmacia.

Tema 16. Reaccions adverses als farmacs I. Conceptes generals i terminologia.
Mecanismes generals de producci6. Classificaci6 segons el seu
origen: Sobredosificaci6. Efecte secundari. Efecte col·lateral.
Mecanismes immunologics. Farmacogenetica. Tolerancia.

Tema 17. Reaccions adverses als farmacs II. Efectes teratogens. Mutagenesi.
Cancerogenesi. Avaluaci6 dels efectes toxics. Conceptes de risc
terapeutic.

Tema 18. Desenvolupament i avaluaci6 de nous farmacs. Desenvolupament i
avaluaci6 en el laboratori. Avaluaci6 preclfnica de la seguretat i de
I'eficacia. Estudis clfnics: Fase I, II, III i IV. Concepte de residus, MRL
i temps d'espera. Concepte de farmacovigilancia.

Tema 19. Noves arees de la farmacologia Conceptes de farmacogenetica,
farmacogen6mica i farmacoprote6mica. Aspectes farmacologics dels
farmacs roteics obtin uts er rocessos biotecnolo ics.

PRACTIQUES Tipus Ourada
Introducci6 al Laboratori Practica 07-11

Laboratori d'octubre



Preparaci6 de Cremes Practica 14-18
Laboratori d'octubre

Absorci6 intestinal Practica 21-25
Laboratori d'octubre

Farmacognosia Seminari 28-31
d'octubre

Inducci6 Iinhibici6 Practica 04-08
Laboratori novembre

Excreci6 Practica 11-15
Laboratori novembre

Problemes cinetica Seminari 18-22
novembre

Pk Solutions Informatica 25-29
novembre

Bany d'organs I Practica 02-05
Laboratori desembre

Bany d'organs II Practica 09 al13
Laboratori desembre

Articles (cas) Cas (Aula 6) 16-20
desembre

Discovery Informatica 13-17
gener
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NORMES D'AVALUACIO
S'avaluara el coneixement i I'esforg de I'alumne mitjangant un examen de tipus test
sobre els coneixements adquirits tant al programa teo ric com al programa practic.
Tambe s'avaluaran el Treball i el Cas

(1) Examen teoric: puntuat sobre 9
(2) Treball en grup: puntuat sobre 0,5
(3) Cas en grup: puntuat sobre 0,5

La qualificaci6 final sera sobre 10 i s'obtindra per addici6 de les notes de (1) + (2)
+ (3). L'assignatura s'aprova amb una qualificaci6 total de 6 0 superior.
Els alumnes que desitgin que les preguntes de I'examen siguin en castella ho
hauran de notificar al Professor Responsable al menys amb 15 dies d'antelaci6
sobre la data d'examen prevista.

IAL TRES INFORMACIONS



PRACTIQUES i DOCENCIA ALTERNATIVA OBLIGATORIA

• 6 practiques de laboratori
• 4 seminaris
• 2 practiques de simulaci6 amb PC (aula d'informatica)

La no assistencia a aquestes sessions no permetra a I'alumne presentar-se a
I'examen

TREBALL EN GRUP

Es formaran equips als quais s'els-hi assignara un treball relacionat amb el
contingut de I'assignatura. EI treball no es obligatori pen) la seva realitzaci6 es
comptabilitza en la qualificaci6 final (veure sota "Metode d'avaluaci6"). Eis 4 0 5
membres de I'equip que s'organitzara per realitzar el treball han de pertanyer a un
mateix grup de practiques.
CAS

Eis professors entregaran un document que haura de ser preparat per equips de
4-5 alumnes (mateixos equips que per la realitzaci6 del treball) i discutit a classe.
HORARI PROGRAMA TEO RIC

Dimarts 9'00 - 10'00: grup 1
10'00 - 11'00: qrup 2

Dijous 9'00 - 10'00: grup 1
10'00- 11'00: grup 2


