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Fiziologie 

1. Fiziologia generala: Fiziologia membranei, fibrei nervoase şi fibrei musculare. 

2. Fiziologia mediului intern: Sectoarele hidrice ale organismului. Izostructura mediului 

intern. Fiziologia elementelor figurate. 

3. Fiziologia digestiei: Digestia bucală. Fenomenele mecanice ale digestiei bucale. Masticaţia. 

Deglutiţia. Reglarea deglutiţiei. Motilitatea esofagiană. Funcţia motorie a stomacului, 

intestinului subţire şi colonului. Reglarea motilităţii tractului digestiv. Funcţia secretorie a 

aparatului digestiv – Secreţia salivară, reglarea. Secreţia gastrică. Mecanismele nervoase şi 

hormonale ale reglării secreţiei gastrice. Fiziologia pancreasului exocrin. Reglarea secreţiei 

pancreatice. Secreţia bilei de către ficat. Secreţia intestinală, reglarea secreţiei intestinale. 

Digestia şi absorbţia carbohidraţilor, proteinelor şi lipidelor la nivelul tractului 

gastrointestinal. Absorbţia apei şi a ionilor la nivel intestinal. Reglarea.  

4. Fiziologia sângelui. Volemia. Funcţiile sângelui. Proprietăţile sângelui. Hematiile: 

particularităţi morfofuncţionale; hematopoieza şi hemoliza fiziologică; grupele sanguine; 

transfuzia. Leucocitele: particularităţi morfofuncţionale ale granulocitelor, complexului 

monocitomacrofagic şi ale limfocitelor. Trombocitele: particularităţi morfofuncţionale; 

hemostaza fiziologică; coagularea sângelui. Plasma sangvină.  

5. Fiziologia aparatului cardiovascular. Fiziologia inimii: particularităţi morfofuncţionale; 

proprietăţile funcţionale ale miocardului; revoluţia cardiacă; zgomotele cardiace; debitul 

cardiac; electrocardiograma. Fiziologia sistemului vascular: proprietăţile fiziologice; aspecte 

hemodinamice; tipuri de curgere a sângelui; viteza de curgere a sângelui; circulaţia arterială: 

particularităţi morfofuncţionale, presiunea arterială; circulaţia capilară: particularităţi 

morfofuncţionale, hemodinamica capilară; circulaţia venoasă: particularităţi 

morfofuncţionale, factorii întoarcerii venoase; circulaţia limfatică. Reglarea activităţii 

cardiovasculare.  

6. Fiziologia aparatului respirator. Particularităţi morfofuncţionale ale: căilor respiratorii 

superioare: plămânilor; pleurei; cutiei toracice; circulaţiei pulmonare. Respiraţia pulmonară: 

ventilaţia pulmonară; schimburile gazoase la nivel pulmonar. Transportul sanguin al gazelor 

respiratorii. Respiraţia tisulară: schimburile gazoase la nivel tisular; respiraţia tisulară propriu-

zisă. Reglarea respiraţiei.  

7. Fiziologia aparatului digestiv. Particularităţi morfofuncţionale ale tubului digestive şi 

glandelor anexe. Motilitatea tubului digestiv: motilitatea gastrică; motilitatea intestinului 

subţire; motilitatea colonului; defecaţia. Funcţia secretorie a tubului digestiv (compoziţie, 

reglarea secreţiei): secreţia stomacului; secreţia pancreatică; secreţia biliară; secreţia 

intestinului subţire; secreţia intestinului gros. Digestia şi absorbţia: glucidelor; lipidelor; 

proteinelor. Reglarea tractusului gastrointestinal. 

8. Fiziologia aparatului renal. Particularităţi morfofuncţionale ale rinichilor şi căilor de 

excreţie ale urinei. Vascularizaţia şi inervaţia rinichilor. Filtrarea glomerulară: autoreglarea 

ratei de filtrare glomerulară; urina primară. Reabsorbţia şi secreţia la nivelul tubilor renali: 

mecanismul de baza al reabsorbţiei şi secreţiei tubulare; reabsorbţia apei; reabsorbţia 

produşilor finali de metabolism. Mecanismul de concentrare şi diluţie a urinei: mecanismul 

renal de formare a urinei diluate; concentrarea urinei prin mecanismul contracurent; 

mecanismul contracurentului în vasa recta; mecanismul excreţiei urinei concentrate. 

Micţiunea.  
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9. Fiziologia sistemului nervos. Fiziologia neuronului şi sinapsei. Funcţiile fundamentale ale 

sistemului nervos: funcţia de conducere; funcţia reflexă. Fiziologia măduvei spinării, 

trunchiului cerebral, cerebelului, diencefalului, emisferelor cerebrale. Fiziologia sistemului 

nervos vegetativ. 

10. Fiziologia analizatorilor Fiziologia analizatorilor: exteroceptiv (cutanat); interoceptiv; 

proprioceptiv (kinestezic); vizual; acustic; vestibular şi olfactiv. 

11. Fiziologia sistemului muscular. Fiziologia muşchilor striaţi: particularităţi 

morfofuncţionale; proprietăţile fibrei musculare striate; inervaţia muşchilor striaţi. Fiziologia 

muşchilor netezi: particularităţi morfofuncţionale; mecanismul contracţiei şi relaxării 

muşchilor netezi; controlul nervos şi umoral al contracţiei musculaturii netede. 
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Fiziopatologie 

1. Starea de boală. Etiopatogenia generală a bolilor. Starea de boală: generalităţi; etapele de 

evoluţie a bolii; caracteristicile stării de boală. Etiopatogenia generală a bolilor: etiologia 

generală a bolilor (factori fizici, agenţi chimici, agenţi biologici, agenţi din mediul social); 

clasificarea bolilor în funcţie de predominenţa factorilor endogeni şi exogeni.; patogenia 

generală a bolilor (sindromul general de adaptare, concepţia psihosomatică, concepţia 

informaţională, alte teorii generale despre boală).  

2. Răspunsul organismului la agresiune. Reacţia inflamatorie. Inflamaţia acută: modificări 

vasculare, modificări celulare, modificări metabolice, mediatori chimici ai inflamaţiei, 

evoluţia inflamaţiei acute. Inflamaţia cronică. Efectele sistemice ale inflamaţiei.  

3. Fiziopatologia termoreglării. Temperatura normală a corpului. Termogeneza și termoliza. 

Tulburările homeostaziei termice: fiziopatologia hipotermiilor; fiziopatologia hipertermiilor.  

4. Fiziopatologia tulburărilor metabolismului proteic. Etiopatogenia tulburărilor 

metabolismului proteic. Tulburările metabolismului acizilor aminați. Tulburările substanțelor 

azotate neproteice din sânge și urină (ureei, creatinei, creatininei şi acidului uric).  

5. Fiziopatologia tulburărilor metabolismului glucidic. Patogenia sindroamelor 

hiperglicemice: dibetul zaharat tip I si II (etiopatogenie, evolutie); aspecte clinice ale 

diabetului zaharat; complicaţii acute si cronice. Patogenia sindroamelor hipoglicemice.  

6. Fiziopatologia tulburărilor metabolismului lipidic. Hiperlipoproteinemii: primare şi 

secundare. Hipolipoproteinemii. Fiziopatologia aterosclerozei: etiologie; patogenie. 

 

Bibliografie: 

1. Manole G., Fiziopatologie clinică generală - vol. I, Compania Națională a Imprimeriilor, 

ed. Coresi, București, Romania, 2002. 

2. Manole G., Fiziopatologie clinică generală - vol. II, Fiziopatologia organelor, Compania 

Naţională a Imprimeriilor, Editura Coresi, Bucureşti, Romania, 2003. 

3. Manole G., Suferinţa neuronală în sindromul obstrucţiei severe a arterei carotide interne, 

pag. 35-93, în tratat: Insuficienţa circulatorie cerebrală (sub coord. Pătruț M.), Editura 

Medicală, Bucureşti, 2008. 



3 

4. Manole G., Prevenţia, ca strategie a eficienţei în cardiologie (cap. I) în tratat: 

Psihocardiologie, Ioan-Bradu Iamandescu, Crina Sinescu (sub coordonarea), Editura ALL, 

Bucureşti, 2015. 


