Els Rellotges De La Vida: Les Seves Implicacions En La Salut
Curs acadèmic 2019-20
Resum:
Els organismes, en resposta a la selecció natural, van desenvolupar rellotges biològics
que els proporciona dos avantatges competitius: 1) anticipar-se als canvis periòdics
en l'ambient, i 2) generar un ordre intern en els processos fisiològics, bioquímics i
comportamentals.
La cronobiologia és la ciència que estudia l'organització temporal dels éssers vius i el
funcionament dels rellotges biològics. Aquesta organització està governada per
ritmes perfectament coordinats entre si i amb els cicles ambientals del dia i la nit.
Aquests ritmes, generats pels rellotges biològics interns, els podem trobar no només
en el cervell sinó en qualsevol cèl·lula de l'organisme.
Els estudis clínics i epidemiològics han demostrat l'associació existent entre la
disrupció del sistema circadià i algunes de les patologies freqüents als països
desenvolupats, tals com càncer, obesitat, síndrome metabòlica, insomni, alteracions
cognitives i afectives i envelliment prematur.
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Idioma: Castellà i Català.
Objectius:
1. Establir els mecanismes generals del funcionament del sistema circadiari.
2. Conèixer les alteracions de la ritmicitat circadiària i les seves implicacions
sobre la salut i la qualitat de vida.
3. Conèixer les mesures i teràpies per a tractar les disrupcions del ritme circadiari
4. Aplicar els conceptes de cronobiologia a l’anàlisi dels paràmetres circadiaris.
Continguts Teòrics:
1. Els rellotges de la vida. Influència del temps en els éssers vius. Ritmes en la
naturalesa. Concepte.
2. Organització del sistema circadiari. Nucli supraquiasmàtic (NSQ).
3. La melatonina en el sistema circadiari. Importància dels zeitgebers.
Importància de la exposició a la llum natural i artificial.
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4. Cronobiologia de la son.
5. Cronopatologia, cronodisrupció: Principals alteracions dels ritmes circadiaris i
la seva implicació en la salut.
6. Cronoteràpia i mesures per a evitar la cronodisrupció
Continguts pràctics
-

Registre i anàlisi dels paràmetres cronobiològics d’activitat, temperatura
perifèrica i llum, a partir d’un rellotge de registre.

-

Anàlisi de la qualitat de son mitjançant el test d’Oviedo (Bobes García et al.,
2000)i de matutinitat vespertinitat de Horne y Östberg (Adan et al, 1991)

Criteris d’avaluació:
Elements evacuatius:
Examen tipus test sobre els continguts teòrics (70% de la nota final)
Entrega dels resultats de l’anàlisi dels tests passats a classe (30% de la nota
final)
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La qualificació final serà ponderada segons el pes de cada element avaluatius. Per a
superar l’assignatura, l’alumne ha de treure entre tots els elements avaluatius una
nota mínima de 5.
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Departament de Biologia, i responsable de la Unitat de Son de la Clínica Juaneda.
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