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Disciplină de specialitate (obligatorie) 
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Prof. univ. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU 
 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

 În cadrul orelor de curs, disciplina de Fiziologie animală, în conformitate cu Programa 

analitică, are un prim obiectiv, respectiv cunoaşterea funcțiilor organismului animal, cu 

particularități fiziologice la animalele de fermă. De asemenea se urmăreşte însuşirea de către 

studenţi a noţiunilor privitoare la mecanismele care stau la baza realizării producţiilor de lapte, 

carne şi ouă, cât şi studierea fenomenelor şi proceselor fiziologice comune tuturor nivelurilor de 

organizare ale materiei vii. 

 Obiectivele lucrărilor practice sunt reprezentate de cunoaşterea şi întelegerea noţiunilor 

de anatomie, dar şi dobândirea cunoştinţelor ce privesc desfăşurarea mecanismelor fiziologice ce 

definesc şi implică aparatele şi sistemele organismului animal. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Anatomia şi fiziologia celulei. 

Anatomia sistemului osos şi articulațiile. 

Anatomia şi fiziologia sistemului endocrin. 

Anatomia şi fiziologia sistemului muscular. 

Anatomia şi fiziologia sistemului nervos somatic şi vegetativ: transmitere sinaptică, 

fiziologia sistemelor senzitiv-senzoriale şi motorii.   

Anatomia si fiziologia mediului intern: compartimente, compoziţie, homeostazia 

hidroelectrolitică.   

Sângele şi limfa; fiziologia elementelor figurate (hematii, leucocite, trombocite, hemostaza 

fiziologică).   

Anatomia şi fiziologia sistemului cardiovascular: proprietăţile muşchiului cardiac, revoluția 

cardiacă.   

Fiziologie vasculară: presiunea arterială, circulația  venoasă, capilară şi limfatică. 

Anatomia şi fiziologia sistemului digestiv: digestia bucală, gastrică, intestinală; absorbția 

principiilor alimentare; reglarea funcțiilor digestive. Fiziologia ficatului. 

Metabolismul. 

Sistemul respirator: etapele respirației (ventilația, hemostaza pulmonară, transportul sanguin 

al gazelor respiratorii, respirația celulară); reglarea respirației. 

Anatomia şi fiziologia sistemului reproducător. 

 

 

 

 

 



Lucrări practice 

Structura membranelor biologice. Transportul membranar. Potenţialul de repaos. Potenţialul 

de acţiune. 

Planuri de orientare. Terminologia anatomică. Metode de explorare anatomică. Anatomia 

sistemului locomotor: scheletul, articulațiile. 

Anatomia sistemului locomotor: Mușchii 

Fenomenul de adițiune latentă (sumaţia) 

Înregistrarea şi analiza contracţiei simple (secusa musculară) 

Contracţia compusă a muşchiului striat 

Fiziologie virtuală aplicată: 

- Evidenţierea fazelor contracţiei simple 

- Influenţa temperaturii scăzute asupra excitabilităţii şi contractilităţii muşchiului striat 

- Contracţia compusă a muşchiului striat 

- Rolul plăcii motoare în instalarea oboselii musculare 

- Potenţialul de repaus 

- Potenţialul de acţiune 

Sistemul nervos: conformația exterioară a măduvei spinării, nervul rahidian, anatomia aplicată 

a măduvei spinării, inervația trunchiului şi membrelor, anatomia aplicată a nervilor periferici. 

Conducerea influxului nervos prin fibrele nervoase. Legea propagării excitaţiei prin fibra 

nervoasă. 

Legea excitaţiei polare.  

Fiziologie virtuală aplicată: 

- Demonstrarea efectului unor substanţe anestezice şi a temperaturii scăzute asupra influxului 

nervos 

- Determinarea vitezei influxului nervos şi relaţia acesteia cu diametrul fibrei nervoase şi 

prezenţa sau absenţa tecii de mielină. 

Sistemul nervos: conformația exterioară a encefalului, nervii cranieni, anatomia aplicată a 

encefalului şi nervilor cranieni. 

Câmpul receptic al reflexului. Determinarea timpului reflexului după metoda Turk. Sumaţia 

succesivă a excitaţiei în măduva spinării. Analiza arcului reflex. Fiziologia rădăcinilor nervilor 

rahidieni. Legea Bell- Magendie. Studiul arcului reflex complex la broască. Legile reflexelor 

medulare (legile lui Pflüger). Reflexele tonice. 

Anatomia şi fiziologia sistemului endocrin: Glandele endocrine 

Fiziologie virtuală aplicată: 

- Efectul tiroxinei, TSH-ului şi al propiltirouracilului asupra ratei metabolice la șobolanul 

normal, tiroidectomizat şi hipofizectomizat.  

- Efectul insulinei şi al aloxanului asupra glicemiei la șobolan. 

Anatomia şi fiziologia sistemului digestiv: cavitatea bucală, glandele salivare, faringe, esofag, 

stomac, intestinul subţire, intestinul gros, ficatul, pancreasul. 

Digestia bucală. Rolul salivei în digestie. Sucul gastric. Motilitatea stomacului la broască. Bila. 

Anatomia şi fiziologia sistemului cardiovascular: inima, anatomia a inimii şi vaselor mari, 

vascularizația trunchiului şi membrelor, anatomia aplicată a vaselor de sânge.  

Recoltarea sângelui la animale; serul şi plasma sangvină; VSH; hematocrit; rezistenta osmotică 

a hematiilor. Numărarea hematiilor din sânge. Determinarea conținutului în hemoglobina din 

sânge. Numărarea leucocitelor din sânge. Formula leucocitară. Proteinele plasmatice  

(fibrinogen, albumine, globuline). Grupele sangvine. Automatismul cardiac. Ligaturile lui 

Stannius. Excitarea nervului vag (X) la broască. Presiunea arterială. Pulsul arterial. 

Elasticitatea arterelor. Circulația capilară. 

Anatomia şi fiziologia aparatului respirator. Pneumografie. Spirometrie. 

Anatomia şi fiziologia sistemului de reproducere la ambele sexe. Testiculul. Căile spermatice. 

Penisul. Ovarul. Uterul. Vaginul. Vulva 
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Evaluare finală 
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finală 
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