
 TEMA 3: SANG I SISTEMA IMMUNITARI 

 

1) LA SANG 

· La sang es un líquid que flueix pels vasos sanguinis(sistema circulatori). 
·  Constitueix ¼ part del LEC (o medi intern) i actua com a amortitzadora entre les 
nostres cèl.lules i el medi extern. 
·  Representa el 7% del pes corporal d’un adult. Volum sanguini o volèmia: 70Kg --
-- 5L de sang aprox. 
 

 Funció: 
a) Transport: nutrients, gasos (CO2, O2--) hormones, calor , productes de 

rebuig. 
b) Regulació: PH (substancies amortidores com hemoglobina); 

temperatura corporal i contingut d’aigua cel·lular. 
c) Protecció: anticossos, leucòcits proteïnes de regulació.  

 

 Composició: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Els components cel·lulars en la sang són els glòbuls vermells ( eritròcits ) , els 
glòbuls blancs ( leucòcits ) i les plaquetes ( trombòcits ) . 
 
· Els glòbuls vermells no són cèl·lules pròpiament dites, aquestes viuen 120 dies i 
es caracteritzen per no tenir nucli , han hemoglobina que és la proteïna 
transportadora dels glòbuls vermells i s'encarrega del transport d'O2 .  
 
· Les plaquetes provenen d'una gran cèl·lula que es fragmenta i va per la sang , 
aquesta té una vida de 5 a 9 dies i la concentració d'aquesta és menor que de 
glòbuls vermells i s'encarreguen de la coagulació sanguínia . 
 
· Els glòbuls blancs o leucòcits són cèl·lules pròpiament dites a diferència de les 
plaquetes i els glòbuls vermells , la vida d'aquestes pot durar molt o poc ( dies o 
anys ) depenen de la funció que facin. 

-  Els leucòcits es poden classificar en granulòcits ( neutròfils , basòfils i 
esosinófilos ) i agranulocitos ( limfòcits i monòcits ) .  
 
· Totes les cèl · lules defensives , els neutròfils sobretot responen a infeccions 
bacterianes . 
·  Els limfòcits s'activen contra les infeccions virals . Els monòcits van a els teixits on 
maduren i poden arribar a viure durant anys , es diran macròfags. 

 Els esosinófilos actuen contra els paràsits . 
 Els basòfils actuen contra l'al · lèrgia , en la reacció al · lèrgica més poden 

activar els esosinófilos . 
 Els mastòcits també participen en reaccions al · lèrgiques . 

 

 ELEMENTS CEL·LULARS DE LA SANG: HEMATOPOESI 

 

 On es porta a terme l’HEMATOPOIESI? 

1) 1er i 2on trimestre de vida: 
 Sac vitel·lí embrionari (primeres setmanes) 
 Fetge, melsa, timus, ganglis limfàtics fetals. 

2) 3er trimestre i resta vida: 
 Medul·la òssia vermella (òs esponjós) 
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· Proteines (7%) 

·H2O(92%) 

·Altres(1%) 

· ALBÚMINA (60%): transport d’hormones i 
Àcids grassos 
·GLOBULINES: 
Gammaglobulines= Ing=Anticossos 
·FIBRINOGEN: coagulació sang 
·TRANSFERRINA: transporta ferro 

·GASOS: O2, CO2, N2. 

·MOLÈCULES ORGÀNIQUES: de la digestió 
(glucosa, aa, lípids, proteïnes), minerals, 
compostos nitrogenats provinents del 
metabolisme proteïc (urea, àcid úric). 
·ELECTRÒLITS: Ions ajuden a 
mantenir Pressió Osmòtica i intervenen en 
funcions cel.lulars. 
·OLIGOELEMENTS I VITAMINES: enzims, 

hormones 

· Gl. 
Vermells(99%) 
(eritrocits) 
 
·Capa 
leucoplsmatica: 

Gl. Blancs  
Plaquetes  
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· Neutròfils 
· Basòfils 
· Eosinòfils 
 
· Limfòcits 
· Monòcits 

Granulòcits 

Agranulòcit
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· Fetus:  fins 5 anys tots els óssos en desenvolupament. 
·Adults: Óssos plans i epífisis dels óssos llargs (pelvis, costelles, vèrtebres,  
estèrnum, crani, húmer i fèmur). 

 En cavitat medul·lar dels óssos llargs la medul·la òssia roja es va   
transformant en medul·la òssia groga per l’acumulació d’adipòcits i 
a mida que  avança l’edat, la tassa de formació de cèl·lules 
sanguínies disminueix. 

 El moll de l’os esta molt vascularitzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 FACTORS QUE REGUEN: HEMATOPESI 

 

1) CITOCINES: 
· Pèptids i proteïnes 
· Secretades per una cèl·lula secretora( autocrina/paracrina) 
· Afecten el creixement o activitats d’altres cèl·lules 
· S’encarreguen de controlar la producció i el desenvolupament dels 
gl.vermells. 
 

2) FACTORS ESTIMULANTS DE COLÒNIES: 
· Aquest s’identifiquen i es nombren d’acord amb la seva capacitat per 
estimular i proliferació de colònies de leucòcits. 
· Regulen la producció i el desenvolupament del leucòcits (leucopoesi) 

 
 

 

 

 

3) INTERLEUCINES (IL) : 

· Estimulen la proliferació i desenvolupament de leucòcits (leucopoesi). 
· Afavoreixen la mitosi i la maduració de les cèl·lules mare. 

 Leucopoesi: La síntesi de glòbuls blancs depèn, en part de 
mecanismes reguladors procedents d’altres Gl. blancs preexistents. 
 

4) TROMBOPOETINA (TPO): 
· Glucoproteïna de síntesi sobretot hepàtica (també renal) 
· Regula creixement i 
maduració dels 
megacariocits. 

 
5) ERITROPOETINA (EPO): 

· Glucoproteïna 
sintetitzada als ronyons 
· Controla la síntesi de 
glòbuls vermells (eritropoesi) 
· Estímul per la síntesi d’EPO: Hipòxia (falta d’oxígen als teixits) 
 

 

- Glòbus blancs 

- Cel. Epitelials           LEUCOPOESI 

- Fibroblasts 
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2) LES PLAQUETES 

 
· Fragments de cèl.lula (megacariocits): 

 Els megakayocytes son molt grans. Són cel·lules amb molt AND i es 
en citoplasma d’aquestes que hi ha les plaquetes , que poc a poc es 
van desprenen del citoplasma d’aquestes cèl·lules. 

· Sense nucli 
· Més petites que els gl. vermells 
· Vida mitja: 10 dies 

 

 Funció:  formació del TAP PLAQUETARI. 
· Les plaquetes inactivades, s’activen quan hi ha lesió en el vas sanguini. 

 

 Composició: citoplasma de la plaqueta trobem: 
 
· Mitocondris i golgi 
· Reticle endoplasmàtic llis 
· Molts grànuls que contenen: 

 
 
 

 HEMOSTÀSIA 
 

1) Vasoconstriccció 
2) Formació tap plaquetari 
3) Coagulació de la sang fins a la  

reparació del vas sanguini 
 

 
  VASOCONSTRICCIÓ: 

              
· Contracció del múscul llis del vas per: 
                                           temporalment  
· La vasoconstricció que evita que la pèrdua de sang sigui important, aquest es 
dóna per l'alliberament de factors químics en els teixit i per les substàncies 
químiques que les plaquetes alliberen. 
 

És el primer intent de frenar l'hemorràgia, és una acció ràpida i és provocat per 
substàncies alliberades en el teixit lesionat. L'activació de les plaquetes allibera 
substàncies que afavoreixen la vasoconstricció. Per tant això es dóna en el teixit 
danyat i pels factors que desprenen les plaquetes. 
 

 Causes:  
Inici: 

· Substàncies paracrines alliberades per endoteli vascular 
Més endavant, 
· Substàncies alliberades per plaquetes activades. Durant aquest temps té 
lloc la formació del Tap plaquetari i la coagulació de la sang. 

 
 FORMACIÓ TAP PLAQUETARI 

 
· El tap plaquetari es dóna de forma ràpida. Les plaquetes es produeixen com 
conseqüència d'una substància química senyal que fa que la cèl · lula mare 
mieloide es diferenciï per formar plaquetes és la trombopoietina, aquesta es 
produeix en el fetge.  
· Per norma general les cèl · lules acabades en (-blasto) són aquelles que es poden 
diferenciar i seran cèl · lules immadures, però, les acabades en (-cito) són cèl · lules 
madures que faran la seva funció i que no es diferenciaran en altres cèl · lules. 

 
 

1) Adhesió plaquetària: L’exposició del colàgen i l’alliberació de substàncies 
químiques de l’endoteli danyat fan que les plaquetes s’adhereixen al teixit 
lesionat. 
·Això es dóna perquè les plaquetes detecten molècules que no hauria 
d'haver en aquest lloc. Un cop s'han enganxat les plaquetes s'activen, 
aquesta activació serà l'alliberament de les substàncies que tenen en els 
grànuls, formaran prolongacions i s'enganxaran bé. 
 

2) Activació de les plaquetes: Amb l’adhesió, les plaquetes s’activen i es fan 
més enganxoses: 

- Alliberen substàncies de les vesícules citoplasmàtiques: 
· Aquestes alliberen el factor activació plaquetari(PAF) que fa que s'uneixin 
altres plaquetes i afavoreix la síntesi del tromboxà A2- 
· Tromboxà A2 + l'ADP → activa més plaquetes. 
· La serotonina i tromboxà A2 afavorirà la vasoconstricció.  

- factors de coagulació 
- serotonina 
- factor activador plaquetari 
(PAF) 
- ADP 

- Actina I miosina 

Aquests passos es donen 
simultàniament en resposta 
a la lesió del vas: 

- Reduir fluxe 

- Disminuïr pressió  
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VITAMINA K: 
· És necessària per la 
síntesi d’alguns factors de 
la coagulació. 
·És produïda per bactèries 
de l’intestí gros. 
· Passa a la sang juntament 
amb l’absorció de lípids.  
 
Persones amb 
mala absorció de lípids, 
tenen dèficit de vitamina K 
i pateixen hemorràgies 
espontànies. 

ANTICOAGULANTS: 
Sistetitzats per cèl.lules 
endoteliats per evitar 
un excés de coàguls. 

- Heparina 
- Antitrombina III 
- Proteïna C 

· Factor de creixement derivat de les plaquetes (PDGF) : Promou la 
cicatrització de les ferides. 
· Tot això afavoreix que les plaquetes s'enganxin, s'uneixin i formin el tap 
plaquetari o tap blanc. 
 

3) Agregació plaquetària (retroalimentació positiva): Augmenta l’adhesió 
plaquetes del voltant i hi ha un cúmul de plaquetes: Tap plaquetari. 
· El Tap plaquetari és un bloqueig mecànic, però poc compacte. 

 
  COAGULACIÓ: 

 
· Ara es formarà una estructura més forta i és la formació del coàgul .  
· En la formació del coàgul intervindran 
   els factors de la coagulació : 

 Ions de Ca2+ 
 Enzims sintetitzats pel fetge 
 Mol.lècules associades a les plaquetes o alliberades pel teixit danyat 

 
·L'objectiu d'aquestes substàncies és actuar de manera conjunta per formar el 
coàgul , la majoria de les molècules s'anomenen proteïnes de la coagulació XIII i 
estan sintetitzades al fetge , tots els factors actuen en reacció en cadena o 
cascada , això vol dir que una vegada que s'inicia la reacció després es activaran 
altres reaccions de manera que el procés no es pot aturar , unes reaccions 
activaran altres i així successivament. 
· Les reaccions en cadena són com dues vies paral · leles que convergiran en un 
punt .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La fibrina forma com una xarxa per fora del tap plaquetari i ho tanca 
tot , el que integra el coàgul es queda dins com glòbuls vermells, 
glòbuls blancs , plaquetes , líquid ...  
· Després la fibrina absorbeix l'aigua de manera que el coàgul queda 
fort . 

 
 
 
· La coagulació activa més coagulació perquè no ens dessagnem . Una vegada que 
s'extregui el líquid del coàgul , el teixit i els vasos lesionats han de regenerar-se. 
 · Una vegada que el teixit s'ha reparat el coàgul s'elimina ja que ja no té sentit que   
segueixi al lloc . 
· És molt important regular la coagulació perquè no s'activi de manera espontània 
però hi ha patologies que poden provocar la coagulació , els éssers humans tenim 
factors per eliminar el coàgul , aquesta és la fase de fibrinòlisi , és a dir , la lisi de 
la fibrina 
 

 Control hemostàtic:  
 

· La fibrinòlisi:  és un mecanisme de destrucció 
de la fibrina en el coàgul(plasmina). 

-  Una de les proteïnes que engloba la 
fibrina dins del coàgul es diu 
plasminogen que en un principi està en 
forma inactiva i després s'activa 
convertint-se en plasmina que és 
fibrolítica , és a dir trenca el fibrinogen 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via intrínseca Són diferents 
factors que activen 
una cascada de 
reaccions 

Via extrinseca 

Converseixen en la 
formació : trombina 

la trombina que 
s'activa transforma 

Fibrogen  Fibrina  

CASCADA (pàgina següent) 

· Trombina 
· Activador Tissular del Plasminogen 
(alliberat per teixits danyats) 

Plasminogen 
(enzim inactiu) 

Plasmina= enzim 
actiu 

(Digereix fibrina) 
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3) SISTEMA IMMUNITARI 

 
· La immunitat:  fa referència als mecanismes que té el cos contra els agents 
patògens 

 Funcions: 
a) Protegir l’organisme contra agents patògens 
b) Ajudar a eliminar cèl·lules mortes o danyades 
c) Intentar eliminar cèl·lules anormals(tumorals) 
d) Components del sistema immunitari. 

 
· Des del punt de vista anatòmic dels òrgans que formen part de la immunitat són 
el sistema limfàtic i les cèl · lules de la sang . 
 

 SISTEMA LIMÀTIC 

 

 TEXITS LIMFOIDES PRIMARIS 
 
· S’encarreguen de la síntesi i de la maduració de les cèl·lules involucrades en 
la resposta immunitària. 
 
· Dins del sistema limfàtic està el tim que se situa al mediastí del tòrax . 
· Al mediastí és una glàndula on madura un tipus de limfòcit i a partir de 
l'adolescència comença a perdre aquesta funció i en l'edat adulta ja no tindrem 
tim .  
· Finalment la medul·la òssia en ella es sintetitzen cèl·lules defensives i també 
es sintetitzen els macròfags . Les cèl·lules que participen en el sistema limfàtic. 
 

 TEXITS LIMFOIDES SECUNDARIS 

· Els teixit limfoides secundaris es el lloc on les cèl·lules immunitàries maduren 

interactuen amb els patògens i  inicien una resposta. 

1) Encapsulats:  

· Trobem la melsa, que conte cèl·lules immunitàries que s’encarreguen de 
“motoritzar” la sang en busca d’invasors estranys. 
 · El teixit limfàtic intestinal(GLAT) i   els ganglis limfàtics en ells hi ha molts 
tipus de cèl·lules defensives. 

2) Difusos: son agregacions de cèl·lules immunitàries en altres òrgans del cos.  
- Entre aquest estan les amígdales, el teixit limfoide intestinal 

(GALT) 

 CÈL·LULES IMMUNITÀRIES 
 
·La cèl·lula principal del sistema immune són els leucòcits , tots ells provenen 
d'una cèl·lula mare hematopoètica pluripotencial , aquesta cèl·lula mare pot 
sintetitzar totes les cèl·lules de la sang. 
 

LEUCÒCITS GRANULARS: 

Neutròfils Eosinòfils Basòfils 

· Aquest menjant 
bactèries. 
·Més abundants(50-
70%) 
·Fagocítics 
·Alliberen citocines, 
pirògens 

·  1-3% 
· Grànuls rosats al 
citoplasma 
· Contribueixen a les 
reaccions al·lèrgiques i 
parasitàries 
· Cèl·lules citotòxiques 

· 0.4% 
·Grànuls blaus al 
citoplasma: 
anticoagulants:  

·Histamina, 
heparina, 
citocines 

· Substàncies 
mediadores inflamació 
· En els teixits: 
MASTÒCITS 

 

LEUCÒCITS AGRANULARS: 

Limfòcits Monòcits 

· Resposta especifica als 
invasors que influeix la 
producció de anticossos. 
· 20-35% 
·Limfòcits B i limfòcits T: 
Cèl·lules mediadores de 
la immunitat adquirida 
· Cèl·lules NK (natural 
killer): immunitat innata 

·Els monòcits maduren i es converteixen en 
macròfags. 
· 1-6% (sistema fagocític mononuclear) 
· Fagocítics 
· Cèl·lules presentadores de antígens  
·Ingereixen més de 100 bacteris al llarg de la vida. 
· Tmb fagociten neutròfils i eritròcits vells 
· Són cèl·lules presentadores d’antígens(paper 
important en immunitat adquirida) 
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 CÈL·LULES DENTRÍTIQUES 
 
· Les cèl·lules detrítiques activen els limfòcits. 
·Aquestes són presentadores d’antígens caracteritzada per les 
prolongacions llargues i estretes que s’assemblen a les dendrites 
neuronals. 
· Quan aquestes cèl·lules reconeixen i capten antígens, migren cap a altres 
parts del cos on presenten el antigen als limfòcits. 

 

 SUBSTÀNCIES QUIMIQUES 
 

· Són substancies que criden a les cèl·lules immunitàries.  

 Classificació: 
a) Proteïnes de fase aguda: proteïnes del fetge alliberades durant la fase 

aguda que actuen com opsonines. 
b) Quimiotaxines: molècules que atrauen fagòcits fins el lloc de la 

infecció. 
c) Citocines: proteïnes alliberades per un cel. que afecta al creixement 

d’un altre cel. 
d) Opsonines: proteïnes que recobreixen als patògens perquè el fagòcits 

els reconeixen i ingereixin. 
e) Pirògens: substancies productores de febre.  
f) Altres 

 

4) LA RESPOSTA IMMUNITARIA 
 

Immunitat innata o inespecífica Immunitat adquirida o específica 

– Primera defensa; existeix des del 
naixement 
– Ràpida (hores) 
– No és específica 
– Diversitat limitada 
– No canvia amb infeccions repetides 

– Estimulada per la molècula extranya 
– Lenta (dies) 
– Específica 
– Diversitat elevada 
– Augmenta capacitat amb infeccions 
repetides 
(Memòria) 

· Les dues respostes se superposen  
· Són dues parts interconnectades d’un mateix procés 
· La resposta innata es reforçada per una resposta especifica 

 

 IMMUNITAT INNATA O INESPECÍPICA 
 
El sistema immunitari innat és el conjunt de cèl·lules i mecanismes que 
defensen un hoste de les infeccions per part d'altres organismes, de manera no 
específica. Això significa que les cèl·lules del sistema innat reconeixen i 
responen a patògens d'una manera genèrica 
 

 1r línia de defensa: barreres anatòmiques físiques 
o químiques. 

·Aquestes barreres poden ser la pell (barrera física) i secrecions de la pell 
(barrera química) 

- Pell: barrera mecànica. PH àcid (3-5) de la secreció sebàcia. 
- Mucoses: 

 
 
 

 2a línia de defensa: resposta immunitària. Mecanisme de la 
inflamació. 
La inflamació és una de les respostes del sistema immunitari a una 
infecció o irritació. La inflamació és estimulada per factors químics 
alliberats per cèl·lules lesionades i serveix per a establir una barrera 
física contra l'escampament de la infecció, així com per a afavorir la 
curació dels teixits lesionats un cop s'han eliminat els patògens. 
 
1. Les cèl·lules fagocítiques o fagòcits(macròfags, neutròfils i 

eosinòfils), quan detecten els invasors aquests: 
- Els fagociten i els suprimeixen o els presenten als limfòcits. 
- Tmb secreten citocines: que atrauen a les cèl·lules 

immunitàries addicionals. 
2.  Quimiotaxines: molècules que atrauen a altres cèl·lules 

immunitàries 
3. Cèl·lules natural killers:  

- Limfòcit que participa en la resposta innata. 
-  Actuen més ràpid que d’altres limfòcits, la resposta és 

immediata (hores) després d’una infecció viral primària. 
- Ataquen a : - Cèl·lules infectades per virus i cèl·lules 

tumorals 

- Tub digestiu: moc, pH àcid gàstric 
- Tracte genito-urinari: flux urinari 
- Epiteli ciliat respiratori: cilis, moc 
- Tracte reproductor femení: moc, 

enzims 
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- 5-10% limfòcits circulants, melsa, ganglis limfàtics i 
moll de l’os.  

- Allliberen  
 
 
 

 
· Resposta inflamatòria: funcions 

- Atrau cèl·lules immunitàries(neutròfils i macròfags) i altres cèl·lules 
que participen són els limfòcits natural killers. 

- El mediadors químics tenen el mecanisme de opsonització , el de 
quimiotaxis . 

- Eviten la  propagació infecció 
-  Promou reparació teixit. 

· Com es produeix? 
- Vasodilatació dels vasos sanguinis locals (excés de flux). 
- Augment de la permeabilitat dels capil·lars (fuga de grans quantitats 

de líquid a l’espai intersticial). 
- Coagulació del líquid intersticial. (evita propagació del patogen cap als 

teixits). 
- Migració de granulòcits i monòcits al teixit danyat. 

 
· Mediadors químics provoquen efectes de la resposta inflamatòria: 

 
· Proteïnes de fase aguda: alliberades en sang just després d’una lesió ò invasió per 
patògens. (Un cop resolt el problema, es deixen de sintetitzar). 
Actuen com opsonines i augmenten la resposta inflamatòria 
· Bradicinina: Les cinines són proteïnes plasmàtiques inactives, que quan s’activen 
tenen com producte final la Bradicinina. 

Vasodilatador, estimula els receptors del dolor. 
· Histamina: Es troba sobretot en el grànuls dels mastòcits i basòfils. 
(La desgranulació de mastòcits i basòfils allibera histamina) 
- Ajuda a iniciar la resposta inflamatòria 
- Obre porus als capil·lars, que provoca edema local. 

· Interleucines (citocines): 
IL- 1: Secretada per macròfags activats i altres cèl·lules 
immunitàries. 

 

Mediador de la resposta inflamatòria: 
- permeabilitat endoteli capil·lar 
- promou síntesi de proteïnes de fase aguda 
- indueix febre 
- promou secreció d’altres citocines. 
·Proteïnes del complement: Proteïnes plasmàtiques i de membrana 
(entre d’altres opsonines i quimiotaxines) 
Cascada del complement: Acaba amb la formació del complexe d’atac a 
la membrana) (LLIBRE) 

 

 IMMUNITAT ADQUIRIDA O ESPECÍFICA 
 
·Mediada per els limfòcits T i B (5% circulant i 95% òrgans limfoides) 
· Reconeixen antígens específics 
· Reaccionen selectivament contra un antigen específic i no un altre. 
· Té memòria per a les molècules que amb les que ha contactat,  això es molt 
important ja que davant una segona infecció la resposta immunitària serà 
molt més rapida. 
·  Els limfòcits T i B tenen receptor antigènics que reconeixen antígens 
específics. 
 
 LIMFOCITS: 

 
· Es limfòcits semblen tots igual però a nivell molecular les cèl·lules es 
poden diferencia d’una a un altre per els seus receptor de membrana. 
· Tots els limfòcits que son específics d’un lligand en concret formant un 
grup conegut com CLON: 

- En el moment del naixement, cada clon de limfòcits esta 
representat per només algunes cèl·lules. 

- Amb la primera exposició l’antigen activa el clon apropiat i 
l’estimula a dividir-se: EXPANSIÓ CLONAR. 

· Els limfòcits recent formats es poden dividir en : 
- Cèl·lules efectores: resposta immediata i moren als pocs dies 
- Cèl·lules de memòria : tenen una visa prolongada i es segueixen 

reproduint. 
· La segona exposició a l’antigen activen les cèl·lules de memòria, el que crea 
una resposta més ràpida i potent. 
 

- Interferó (α;β;ɣ): interfereix 
replicació viral 

- Perforina: crea poros a la 
membrana 

- Granzima: enzims citotòxics que 
indueixen apoptosi 
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 Limfòcits B  La resposta humoral 
 
·  Els limfòcits B activats es diferencial principalment en cèl·lules 
especialitzades que secreten anticossos(immunoglobulines). 

1) Quant l’antigen s’uneix al receptor antigènic específic es desencadena una 
resposta immunitària. Aquesta serà per una banda síntesi de les cèl·lules 
de memòria . 

2) I l’activació de les cèl·lules efectores que faran la síntesi dels anticossos. 
 
- ANTICOSSOS:  

· Són proteïnes grosses, 
formats per dues cadenes 
proteiques curtes i dos de 
més llargues (cadenes 
pesades). Entre elles hi ha 
un pont d’unió. 
 

 Classes d’anticossos: 
a) Ig M (5 – 10%): resposta primària 
b) Ig G (75%) : resposta secundaria 
c) Ig A (10 – 15%) : llocs on hi ha secrecions. 
 

 Mecanisme d’acció: 
1) Fan més visibles als antígens al sistema immunitari 

a) Actuen com opsonines : els anticossos solubles recobreixen als antigen 
per facilitar el reconeixement i la fagocitosis per les cèl·lules 
immunitàries. 

b) Agrupen(aglutinen)  antigenscirculants: potencia la fagocitosis. 
c) Neutralització de les toxines bacterianes: anticossos inactiven les 

toxines. 
2) Donen resposta inflamatòria 

d) Activen els sistema del complement 
e) Desgranules els masteocits(Ig E): alliberen substancies químiques que 

medien la resposta inflamatòria (aug. Histamina)  
3) Activació de les cèl·lules immunitàries 

f) Limfocits B 
g) Natural killer 
 

· El limfòcit B és capaç de reconèixer i unir-se a antígens circulants, és a dir, si un 
patogen està circulant per la limfa o un vas sanguini aquest s'uneix i desencadena 
la resposta immunitària. Moltes vegades els patògens infecten la cèl·lula i 
s'introdueixen en ella per tant, deixen d'estar circulant, d'aquesta manera l'antigen 
no es veurà.  
· Quan el patogen està dins de la cèl·lula, els limfòcits B no podran "veure" 
l'antigen, aquí és quan entra el limfòcit T, quan el patogen és intracel·lular el 
limfòcit T actua. 
 

 Limfòcits T 
 
· Tots els limfòcits T no són iguals des del 
punt de vista de funció , hi ha els 
limfòcits T anomenats limfòcits T col · 
laboradors o Helper i hi ha altres com els 
limfòcits T citotòxics .  

 
1) El patogen és digerit pels macròfags i la 

part antigènica del patogen ho uneix a 
una proteïna específica de la cèl·lula 
infectada i la posa a la membrana. 

2) La proteïna unida a l'antigen és el que fa 
que el limfòcit T ho reconegui , si 
l'antigen no és presentat unit a la 
proteïna que el limfòcit T pugui conèixer, 
aquest no desenvoluparà la resposta 
immune . 

3)  El mecanisme que té l'organisme són les 
proteïnes del complex major d' 
histocompatibilitat(MCH). 

 
Hi ha dos tipus de MCH : 

· MCH 1: estan en les membranes de totes les cèl·lules de l'organisme excepte en 
els glòbuls vermells . 

· MCH 2: són a les cèl·lules presentadores d'antígensmacròfags cèl·lules 
dendrítiques ( c.Langerhans ) i els limfòcits T. 
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 Resposta dels limfòcits T a un patogen: 
· El patogen infecta la cèl·lula . 
· En la cèl·lula trobem el MCH1 + l'antigen del patogen ( LA CÈL · LULA QUEDA '' 
MARCADA '' i els limfòcits T l' podran reconèixer ) 
·  Gràcies al MCH1 els limfòcits T reconeixeran l'antigen . 

- Els limfòcits T tenen perforina i granzima ( indueix a l'apoptosi ) . 
·  El patogen pot ser fagocitat per un macròfag : es digereix el microorganisme 
estrany i s'incorpora l'antigen a la cèl·lula perquè es pot formar el MCH . 

- Per tant , el macròfag activa als limfòcits T helper , que al seu torn 
activen als limfòcits B. 

-  El macròfag també pot realitzar la quimiotaxis activant reaccions 
de la immunitat innata . 

· Per als virus es reprodueixen en les cèl·lules la resposta immune es fa mitjançant 
l'ús de limfòcits T i les proteïnes del MCH . 
 

6) FISIOLOGIA DE LA SANG 
 ERITROPOYESIS 
· La eritropoesi depèn del control de l'eritropoetina (EPO). 

-  La eritropoetina es sintetitza sobretot en els ronyons (adults) per la falta 

d'oxigen en els teixits com hi ha situació d'hipòxia (manca d'oxigen) 
s'activa l'EPO. 

· Mitjançant la síntesi de glòbuls vermells l'EPO envia una major demanda 
hemoglobina a la circulació per repartir oxigen. 
 
 GLOBUS VERMELLS 

 
· Són les cèl·lules més abundants de la sang. 
· FUNCIÓ PRINCIPAL: transport d'oxigen des dels pulmons cap 
a les cèl·lules i viceversa. 
· La relació entre els eritròcits i el plasma es determinat pel 
hematòcrit i s'expressa com un percentatge del volum 
sanguini total. 
· Per analitzar: utilitzarem un tub amb una mostra que 
centrifugarem   
- Aquesta es una manera eficaç de fer un recompte dels 
globus vermells. 

Homes Dones 

37%- 47% 40% - 54% 

· A la medul·la òssia vermella les cèl·lules progenitores compromeses es 
diferencien fins a esdevenir eritroblastos (grans i nucleats). 

-  A mesura que els eritroblastos maduren el nucli es condensa i el 
diàmetre de la cèl · lula es redueix. 

-  En l'últim estadi de la maduració el nucli es comprimeix i els macròfags 
de la medul · la òssia dels fagociten. 

· La forma final de la cèl lula immadura s'anomena retinaculocito i abandona la 
medul·la òssia per anar a la circulació, on madurarà i en 24 hores es convertirà en 
eritròcit. 
 
· Els gl. Vermells són simples "bosses" membranoses que contenen enzims i 
hemoglobina 
· Com aquests no tenen mitocondris no poden realitzar el metabolisme aerobi. 
· La glucòlisi és la seva font principal d'ATP 
· els eritròcits són incapaços de crear enzims nous i de reemplaçar els components 
de la membrana. 

-  Això fa que les membranes vagin perdent flexibilitat i d'aquesta manera 
les cèl·lules més velles tinguin més probabilitats de trencar-se. 

·  La seva forma bicòncava és una de les seves característiques distintives. 
· Aquesta forma discoide també els permet ser modificada en resposta a canvis 
osmòtics que es produeixen en la sang. 
 
 

HEMOGLOBINA: 
· L'hemoglobina és un tetràmer compost per quatre cadenes de proteïnes globulars 
(globines). 
· Amb un centre format per un grup hemo amb ferro. 
·El ferro s'absorbeix en l'intestí prim per transport actiu i circula per la sang unit a 
una proteïna transportadora anomenada transferrina.   
· Els glòbuls vermells en desenvolupament en la medul·la òssia utilitzen el grup 
hemo per sintetitzar l'hemoglobina. 
· Els glòbuls vermells viuen al voltant de 120 dies.  
·  Els  més vells són cada vegada més fràgils i poden trencar quan tracten de forçar 
el pas pels capil·lars estrets o poden ser fagocitats per macròfags residents quan 
circulen per la melsa. 
· Les restes dels grups hemo són transformats per les cèl·lules hepàtiques i 
esplèniques en un pigment que s'anomena bilirubina. 



11 
 

 

 · La albúmina plasmàtica transporta aquest pigment cap al fetge on es metabolitza 
i s'incorpora a la secreció de la bilis.  

-  En uns quants casos els concentracions de bilirubina, quan estan massa 
altes és produeix un trastorn icterícia, modifica el color de la pell i 
l'escleròtica ocular que adoptin un color groc. 

ANEMIES: 
· La més freqüent es la ferropènica: si la pèrdua de ferro supera la ingesta d'aquest 
la medul·la no tindrà la quantitat suficient per sintetitzar els grups hemo i la 
velocitat de la síntesi d'hemoglobina disminueix. 

-  les persones amb anèmia ferropènica presenten reducció en el recompte 
de glòbuls vermells i aquests a més són més petits que els normals 

 Un cas contrari a l'anèmia és la policitèmia que és la producció 

excessiva de glòbuls vermells 

 

 GRUPS SANGUINIS 

· La sang té antígens i propietats immunitàries diferents, de manera que els 
anticossos del plasma d'un tipus de sang reaccionaven amb els antígens que hi ha 
a les superfícies dels eritròcits de l'altre tipus de sang.  
· Multiplicitat d'antígens a les cèl·lules sanguínies. 
· Dos tipus particulars d'antígens provoquin les reaccions transfusions sanguínies 

Aquests són el sistema OAB d'antígens i el sistema Rh. 

 GRUPS SANGUINIS 
· Dos antígens, el tipus A i el B apareixen a la superfície dels eritròcits en una gran 
proporció en els éssers humans.  
·Aquests antígens (aglutinògens) aglutinen sovint els eritròcits que és el que 
succeeix en les reaccions de les transfusionals. 
· Aglutinines : anticossos 

 GRUP A GRUP B GRUP 0  GRUP AB 

AGLUTINOGENS  
 
 

  
- 

 

AGLUTININES  
 
 

   

GRUP   universal , 
no antigen 

Receptor 
universal 

 AGLUTININES(ANTICOSOS) 
· Les aglutinines en l'ésser humà creixen fins als 10 anys de vida i després decauen. 
· Origen de aglutinines en el plasma: Les aglutinines, com la resta dels anticossos 
són gammaglobulines i les produeixen les cèl·lules de la medul·la òssia 
 

 AGLUTINACIÓ EN LES REACCIONS TRANFUSIONALS 
· Quan la sang s'aparella malament i es barregen aglutinines (anticossos) anti-A i 
anti-B amb els eritròcits que contenen aglutinógenos (antígens) A o B, els eritròcits 
s'aglutinen com a resultat de la seva unió als eritròcits. 
· Això fa que les cèl·lules s'agrupen (procés d'aglutinació). Aquestes agrupacions 
taponen els vasos sanguinis petits de tot el sistema circulatori.  
· Durant les hores següents, la deformació física de les cèl·lules o l'atac dels 
leucòcits fagocíticos destrueix les membranes de les cèl·lules aglutinades, això 
allibera hemoglobina al plasma, això és la hemòlisi dels eritròcits. 
 

 TIPUS DE SANG 
· Important determina el grup saanguini d’un donant  i del receptor 

 Procediments:  

1) Separar eritròcits del plasma  centrifugar 
2) Se separa els eritròcits en dos 

portes 
3) En un si introdueix anti-A i 

l’altre anti-B 
4) Al cap d’una estona observarem 

si en alguns portes la sang s’ha 
aglutinat. 

 

 TIPUS SANGUINI DE Rh 
· El sistema Rh també produeix aglutinació . 
· Les aglutinines gairebé mai apareixen de manera espontània ( principal diferència 
amb el grup ABO ) . 
·  Per tant , primer cal exposar a la persona de forma intensa a un antigen Rh abans 
que les aglutinines causin una reacció transfusional significativa . 
 

 Persones Rh positives i Rh negatives 
·  Hi ha 6 tipus freqüents d'antígens Rh , cadascun anomenat factor Rh . 
o Són : C , D , E , c , d, e . 
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·  Una persona que té l'antigen C no té el c , però una persona que no té el C pot 
tenir el c . 

·  L'antigen tipus D és el més comú Qualsevol que tingui aquest antigen és Rh + . 
-  Si una persona no el té és Rh - . 

· El Rh + predomina en la raça blanca mentre que el Rh -a la negra . 
 

 Resposta immunitària a l' Rh 
·  Quan s'introdueixen eritròcits amb factor Rh una persona que no té Rh ( és Rh - ) 
apareixen aglutinines anti - Rh lentament i s'arriba a una concentració màxima de 
aglutinines al cap de 4 mesos . 
·  Amb múltiples exposicions al factor Rh una persona Rh - s'arriba a sensibilitzar 
amb més freqüència a aquest . 
·  Quan un individu Rh - no ha estat exposat abans al factor Rh , pot produir-se una 
reacció transfusional retardada i lleu . 

-  En transfusions posteriors les persones Rh - ja estan sensibilitzades Rh + i 
quan hi ha transfusió es produeix aglutinació i hemòlisi . 
 

 Eritroblastosis fetal 
· Aquesta malaltia afecta els nadons: aglutinació i fagocitosi del fetus . 
·  En la majoria dels casos , la mare és Rh - i el pare Rh + . 
·  El nadó hereta el Rh + del pare i la mare fabrica aglutinines contra el Rh + . 
· Les aglutinines es difonen per la placenta fins al fetus i aglutinen els eritròcits . 
 
 



 TEMA 4: SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 

 
      

  

 
 

   
   

  
 

7) EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 
·Els sistema cardiovascular es un sistema de tubs interconnectats (els vasos) per 
on circula un fluid(sang)  bombejat per una bomba muscular (cor). 
 

 Funció primària: de l’aparell cardiovascular es el transport de nutrients 
fins a i des de totes les parts del cos. 

 

 Anatomia dels vasos: 
a) Venes: vasos sanguinis que retornen la sang al cor 
b) Arteries: vasos sanguinis que expulsen la sang del cor 

 Cor – Pulmons: CIRCULACIÓ PULMONAR( 9%) 

 Cor – Tot el cos:  CIRCULACIÓ SISTEMÀTIA 
 

 CIRCULACIÓ DE LA SANG A TREVESS DE L’APARELL CARDIOVSCULAR 
 
En el sistema circulatori hi ha un gradient de pressió , el qual fa que la sang 
circuí a favor de gradient ( de major a menor pressió) 
 
·Arteries: porta la sang a una pressió molt alta, per això te unes parets mes 
gruisudes per aguantar molta més pressió. Aquestes es ramifiquen i es van 
repartint per tot el cos. 
·Arteriola: aquesta redistribueixen la sang al lloc que es necessiti ( a l’estomac 
per fer la digestió) 

·Capil·lars: punt d’intercanvi , la sang amb O2 passa a ser sang amb poc O2. 
·Vènules: son les ramificacions de les venes. S’encarreguen de recollir la sang 
sense O2 i portar-la l les vies mes grosses per poder arribar a l cor. 
· Venes: tornen a ajuntar les ramificacions i recull tot la sang sense O2 per 
portar-la al cor. 
 

 PRESSIÓ , RESISTENCIA I FLUXE 
 

· Un sistema de vàlvules cardíaques i en les venes(retorn venós) asseguren que 
la sang flueixi nomes en una sola direcció. 
 

 Flux sanguini: es important la diferencia 
que hi ha amb la sortida i l’entrada  de 
flux. 

-P (P.inicial-P.final) 
- R (resistència)  

 Resistència: força que reforça el flux sanguini 
- Depèn de:  1. Radi (R) 

                     2. Longitud (L) 

                     3. Viscositad dels fluid ( ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

   
  

 
  

  
   

  

 
     

   
                                

 
  

 
L i n son constant per tant no es fan server I “s’ingnoren” 

 Radi    Resistencia =  més velocitat de fluxe 

 Radi   Resistencia =  menys  velocitat de fluxe 
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8) HISTOLOGIA MUCSCUL CARDIAC: 

· El múscul cardíac és un múscul estriat, el múscul cardíac és involuntari de control 
de Sistema Nerviós vegetatiu . 
·  Les fibres musculars en el miocardi es bifurcades , una fibra es bifurca en tres o 
quatre que connecten amb tres o quatre fibres i així  successivament , fan com una 
xarxa de fibres musculars en el miocardi. 
· Les unions entre les fibres musculars  s'anomenen discs intercalars . 
· Fen dos tipus d'unions :  

- Desmosomes (unió en que dues cèl·lules s’enganxen molt fort) 
- Unions obertes o GAP( són canals iònics per on passen cel·lules a una 

altre molt ràpidament) 
 
· El miocardi està format per fibres contràctils ( 99% ) que formen la xarxa a les 
aurícules per una banda i en els ventricles per un altre . 
· L'1% de les fibres restants són autorítmicas o autoexcitables(marcapassos)  , 
aquestes constitueixen el sistema de conducció cardíaca que se situa en el nòdul 
sinusal que es troba a la part superior de l'aurícula dreta , el nòdul aurículo-
ventricular , es troba a la part inferior interauricular aquest es continua amb unes 
fibres que van de l'aurícula al ventricle i en entrar al ventricle es localitza en l'envà 
que separa els dos ventricles , es diu feix de His . 
 

- El sistema de conducció cardíaca també està situat en les branques dreta i 
esquerra del feix de His i les ramificacions de les branques dreta i esquerra 
formant una xarxa que es diu plexe subendocárdico o de Purkinje . 
- El potencial d'acció en les fibres miocardíaques dura entre 200 i 300 
microsegons , qualsevol potencial d'acció dura entre 2 i 3 microsegons , en 
la despolarització entra sodi ( Na + ) i en la repolarització surt potassi ( K + ) 
, recordem que perquè passi es ha de passar el llindar d'excitabilitat 

 

9) POTENCIAL D’ACCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 ACOPLAENT POTENCIAL D’ACCIÓ-CONTRACCIÓ 

· El potencial d’acció s’inicia espontàniament en les cèl·lules marcapassos. 

· Inici:  estimulació nerviosa de les cèl·lules autorritmiques, que generen potencials 

d’acció espontàniament i el propaguen ràpidament a les fibres contràctils 

·Contracció:  
1) el potencial d’acció arriba a la fibra contràctil i arriba el sarcolemma i 

túbuls T. S’obren canals de Ca2+ regulats per voltatge i entra Ca2+ al 
citoplasma. 

2) El mateix ió provoca la sortida de Ca2+ addicional del reticle 
endoplasmàtic, fet que crea la “xispa” de Ca2+ al citoplasma, senyal per la 
contracció muscular. 

3) La unió del Ca2+ a la troponina permet l’acoplament actina-miosina i per 
tant la contracció muscular 

· Relaxació: aquesta depèn de la disminució del Ca2+ intracel·lular 
1) El ió es transporta de nou al reticle endoplasmàtic per transport actiu Ca2+ 
2) També es treu Ca2+ al Lec a més a més de la Ca2+ Atpasa amb un 

contratransportador Ca2+/Na+(Na+ després expulsats per la bomba 
NA+/K+)  

 

 POTENCIAL D’ACCIÓ EN LES 

FIBRES DEL SISTEMA DE 

CONDUCCIÓ DE LES CÈL·LULES 

AUORITMIQUES  

 

· Tenen un potencial d’acció 

inestable. 

1) Obertura dels canals If, es 
vao borini i poc a poc van fen. 

2) Oberturade canals Ca2+ 
depenen de voltatge, 
entrada massiva d’ions Ca2+. 

- Just abans del llindar es tanquen els canals If, i hi ha molts 
canals de Ca2+. 

3) Es tanquen canals de Ca2+ i s’obren els de K+: entra potassi i reapolaritza 
la cèl·lula 

4) Es tanquen els canals K+ 
5) Canals If es tornen a obrir 

· 41: Fase normal(repòs -90 mV) i posterior arribada del estímul. 
· 0: Despolarització ràpida, obertura de canals Na+(cèl.lules 
autoritmiques)  
·1: Repolarització, tancament dels canals Na+. 
·2 :Obertura dels canals de Ca+ depenen de voltatje, els canals raids 
de K+ es tanquen. 
·3: Els canals Ca2+ es tanquen i s’obren canals lents de K+ 
·42:  Es torna al repós 
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RECORREGUT/FUNCIONAMENT: 

 

1) S’inicia en el nòdul sinusal (SA), que està ubicat a la part posterior i de 

l'aurícula dreta. Aquest maraca l’inici de la despolarització. 

2) Des del nòdul sinusal , l'impuls elèctric es desplaça , disseminant-se per 

les aurícules(discos intercalars) a través de les vies internodals , 

produint la despolarització auricular i la seva conseqüent contracció 

3) Una via internodal  connecta el SA amb el Nodul 

auricoventricular(AV), situada a la banda esquerra de l'aurícula dreta , 

en l'envà interauricular 

- En el nòdul AV, la velocitat de propagació del senyal 

elèctric s’enlenteix, d’aquesta manera permet completar la 

contracció auricular abans no comenci la contracció 

ventricular .(Retard del nòdul AV). 

4) Punt de propagació del senyal despolaritzant als ventricles. 

5) El senyal elèctric arriba a les fibres de Purkinje a través del feix de His i 

les seves branques dreta i esquerra. 

- D’aquí es propaga cap al fascicle d’His i cèl·lules de Purkinje 

de nou més ràpidament 

6) El feix d'His es divideix en 4 branques : l'impuls elèctric és distribuït als 

ventricles mitjançant una xarxa de fibres que ocasionen la contracció 

ventricular les anomenades  fibres de Purkinje , desencadenant la 

contracció ventricular 

 

D’aquesta manera l’estímul despolaritzant arriba alhora a la major part del 

ventricle i assegura la contracció coordinada d’aurícules i ventricles 

10) SISTEMA DE CONSDUCCIÓ 

· Cèl·lules autoritmiques no contràctils: 
a) Nòdul sinusal (sinoauricular SA): marcapassos 
b) Nòdul auriculo-ventricular 
c) Feix de his 
d) Branques dreta i esquerra del feis deHis 
e) Fibres d Purkinje 

 MODULACIÓ DE LA FREQÜENCIA CARDIACA: 
 
· La velocitat de despolarització de les cèl·lules autoritmiques determinen la 
freqüència cardíaca. 
· Si modifiquem la permeabilitat dels diferents ions de la cèl·lula autoritmiques, 
modifiquen el seu potencial de membrana i també la freqüència cardíaca.  

 

 FREQÜÈNICES DE DESCÀRREGA DELS MARCAPASSOS 

· Nòdul AV: 50 potencials d’accio/min. 
· Fibres de Purkinje: 25-30 potencials d’accio/min. 
· Nòdul SA: 70-100 potencials d’accio/min(el Nodul SA es qui regula la FC 
habitualment) 
 
· Freqüencia cardíaca promig: 70 batec/min 

- Iniciada pel nòdul SA, peròMODULADA per aferències  
neuronals i hormones (Adrenalina) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNS SNP 

·Noradrenalina (neurones simpàtic.) 
·Adrenalina (gl.suprarenal) 

 Receptors , adrenergics 

· Acetilcolina (neurones parasimp.) 

Receptor colinèrgics 
·Incrementa permeabilitat de K+ i 
disminueix la de Ca2+( estímuls 

hiperpolaritzans freq.cardiaca) 
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11) CICLE CARDÍAC 

· L’activitat l’elèctrica del miocardi es transforma en mecànica (contracció 
muscular).  

- De manera cíclica les cavitats del cor alternen: 
Contracció (sístole): Després de l’inici de la despolarització 
Relaxació (diàstole): després de l’inici de la repolarització 

·  Com a conseqüència de la despolarització, les fibres musculars es contreuen i 
amb la repolarització es relaxen. 
· El cicle cardíac representa tot el cicle de bombeig del cor i consisteix en la fase 
de contracció (sístole) i la fase de relaxació (diàstole). 
· A mesura que una cavitat cardíaca es contrau augmenta la pressió de la sang que 
hi ha en el seu interior. 
· Un cicle cardíac consta d’una sístole i una diàstole auricular i una sístole i una 
diàstole ventricular. 
 

1) Diàstole ventricular i auricular: 
· Les aurícules es van omplint per sang que prové de les venes i els 
ventricles es van relaxant. 
· A mesura que es relaxen els ventricles, la pressió a les aurícules es 
superior als ventricles i s’obren les vàlvules auriculoventriculars. 
· La sang flueix des de les aurícules cap als ventricles seguint un gradient de 
pressió 
· La major part de la sang (80%) passa de les aurícules als ventricles just 
després que s’obrin les vàlvules auriculoventriculars, de tal manera que a 
la meitat de la diàstole, els ventricles estan pràcticament plens. 
· Al final de la diàstole ventricular, té lloc la despolarització de les aurícules 
que ocasiona una contracció auricular que impulsa el pas de sang extra cap 
als ventricles. 

2) Sístole auricular:  
· Les aurícules es contrauen i els ventricles estan relaxats. 
·  Les vàlvules aurículoventriculars estan obertes i les vàlvules semilunars 
pulmonar i aòrtica tancades. La seva durada és d’aproximadament 0.1seg. · 
· Aquesta contracció impulsa el pas del 20% restant de sang als ventricles. 
· Aquest període coincideix amb el final de la diàstole ventricular, pel que 
aquest volum es coneix com volum diastòlic final. 
 
 

3) Sístole ventricular: cap al final de la sístole auricular, l’impuls procedent 
del nòdul sinusal, passa als ventricles a través del nòdul 
auriculoventricular, i ocasiona la despolarització i contracció ventricular. 

 

 Sístole ventricular inicial: fase de contracció isovolumètrica: 
· La contracció del ventricle s’inicia del vertex cap amunt, el que 
provoca un augment de la pressió en el ventricle que supera la de 
l’aurícula, i i la sang pressiona la cara inferior de las vàlvules 
aurículoventriculars, ocasionant el seu tancament (mitral i tricúspide). 
· El tancament d’aquestes vàlvules es pot sentir com el primer soroll 
cardíac.  
· A mesura que continua la contracció ventricular, el volum és manté 
constant perquè el ventricle és una cavitat tancada, però la pressió 
augmenta ràpidament.  
· Quan la pressió és superior a la de l’aorta o a la de l’artèria pulmonar 
s’obren les vàlvules semilunars i té lloc la sístole ventricular tardana. 
 

 Sístole ventricular tardana: fase d’ejecció o expulsió:  
· La fase d’ejecció ventricular dura aproximadament 250 ms. El 
ventricle expulsa aproximadament la meitat del contingut, és a dir uns 
60-70 ml i, per tant, el volum residual o volum sistòlic final és de 60-70 
ml. 
· La velocitat de l’ejecció de la sang va disminuint fins que el ventricle 
es repolaritza i cessa la contracció. La diferència entre el VDF i VSF és 
el volum sistòlic. 

 
4) Diàstole inicial: fase de relaxació isovolumètrica:  

· Al final de l’ejecció ventricular, els ventricles es repolaritzen i es relaxen. 
· En aquest moment la pressió ventricular es fa inferior a la pressió de 
l’aorta o de l’artèria  pulmonar i es tanquen les vàlvules semilunars i se 
sent el segon soroll cardíac.  
· El ventricle és una cavitat tancada, amb les vàlvules d’entrada i sortida 
tancades amb un volum de sang de 65-70 ml.  
· Va disminuint la pressió de manera progressiva coincidint amb la 
relaxació ventricular. Quan la pressió ventricular és inferior a la pressió 
auricular, s’obren les vàlvules auriculoventriculars i la fase de replecció 
ventricular i torna a començar un nou cicle. 
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12) CONCEPTES: VOLUM SISTOLIC I CABAL CARDIAC 
 

 VOLUM SISTÒLIC (volum de batec): Volum de sang bombejat pels ventricles en 
una contracció. 
 
 

- Els ventricles, després de sístole no queden mai buits, tenim  un 
volum residual de 65ml. 
 

- REGULACIÓ VOLUM SISTÒLIC:  
 

· El volum sistòlic esta directament relacionat amb la força de contracció o 
contractilitat. 

 Corba  Frank- Stalrling: Volum sistòlic és proporcional al volum 
diastòlic final. Dins uns límits fisiològics, el cor bombeja tota la sang 
que se l’hi retorna. 
- Totalment condicionat per RETORN VENÓS (volum de sang que 
entra al cor des de la circulació venosa) 

a) “PRECÀRREGA”: Grau d’estirament del miocardi abans de contraure’s 
b) RETORN VENÓS: 

- La contractilitat és la força amb la qual es contreu una fibra 
muscular. 

- El sistema nerviós autònom regula la freqüència cardíaca per mitjà 
del SN simpàtic. 

- El SN parasimpàtic disminueix la contractilitat i, per tant, el volum 
sistòlic disminuirá. 

- El Ca2 + inicia la contractilitat 
c)  “POSTCÀRREGA”: Pressió que s’ha de sobrepassar per obrir les 

vàlvules semilunars i realitzat l’ejecció de sang dels ventricles. 
- El cor té un mecanisme de compensació , que és la força que el cor 

realitza per treure la sang . 
-  Mecanismes que regulen la freqüència cardíaca : 

-  FC normal: 60 - 100 batecs per minut . 
-  Per < 60 és bradicàrdia . 
-  Per > 100 és taquicàrdia . 

-  La freqüència cardíaca ve donada pel marcapassos natural del cor, 
que el nòdul sinusal . 

-  El SN autònom augmenta la freqüència cardíaca per les fibres del 
SN simpàtic , i el SN parasimpàtic la disminueix . 

-  Les fibres del SN parasimpàtic fan a la cèl · lula muscular cardíaca 
que es tanquin els canals de Ca2 + i s'obrin els de K + , per tant , la 
cèl·lula es hiperpolariza i costa més que arribi al llindar 
d'excitabilitat , d'aquesta manera es produiran menys potencials 
de acció . 

-  La maduració de les fibres del SN simpàtic fa que entre Na + i Ca2 
+ i això fa que la cèl · lula faci un potencial gradual previ i per tant, 
una disminució de la polaritat , aconseguint així que la cèl · lula 
pugui arribar al llindar d'excitabilitat i desenvolupar el potencial 
d'acció  

 

 Contractilitat: modulada part neurones i catecolamines. 
·  Agent inotròpic: Qualsevol substància química que afecta la 
contractilitat cardíaca. 
- Inotròpic + : Augmenta contractilitat 
- Inotròpic - : Disminueix contractilitat 

 
· NORADRENALIN i ADRENALINA: Inotròpics +: 
Augmenten permeabilitat Ca2+, el miocardi disposa de més Ca2+ 
per la contracció.  
 

 CABAL CARDIAC 
 
(volum per minut): Volum de sang bombejat pels ventricles 
cada minut. Indicador del flux sanguini TOTAL a través del cos. 
 
 
 
 
· En condicions de repòs, o basals, sol ser 5Litres/min. aprox, però es pot 
regular en funció de les necessitats d’oxígen i nutrients de les cèl·lules del cos. 

· Podem regular el cabal cardiac, regulant volum sistòlic i freqüència 
cardíaca. 

 

  

Vol. Sistòlic = vol. diastolic final – vol. Sistolic final 

Cabal cardíac = volum sistòlic X freqüència cardíaca  
    (ml/min)         (ml/batec)              (batec/min) 
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13) PRESSIÓ ARTERIAL 
 
· El major percentatge del volum sanguini està a les vènules i venes que funcionen 
com reservoris sanguinis des dels quals la sang es pot desviar ràpidament a altres 
territoris quan sigui necessari. 

· La velocitat del flux sanguini (en cm/s.) és inversament proporcional a l’àrea de 
la secció transversal total dels vasos sanguinis. 

-  És a dir, que la velocitat de flux disminueix quan la sang va passant 
de l’aorta a les artèries, les arterioles i els capil·lars i va 
augmentant en anar dels capil·lars a les vènules i venes. 

·La pressió sanguínia és la pressió hidrostàtica que exerceix la sang contra 
qualsevol zona de la paret dels vasos que la contenen. 
·Pressió arterial és superior a la pressió de les arterioles o pressió arteriolar, dels 
capil·lars o pressió capil·lar i de les venes o pressió venosa. 
· Màxima pressió de la circulació sistèmica és l’aorta i el de menor és l’aurícula 
dreta, i això comporta que la sang sempre flueixi seguint un gradient de pressió. 

· La pressió màxima aconseguida en cada oscil·lació de l’aorta és la pressió sistòlica 
(120 mmHg). 
· La pressió mínima d’aquesta oscil·lació és la pressió diastòlica (60-80 mmHg).  
· La pressió arterial mitjana (PAM) representa el pro mig de totes les pressions 
determinades milisegon per milisegon al llarg del temps i es calcula: 
 
 
 
 

·La sang entra a les artèries de manera intermitent a cada batec i causa en el 
sistema arterial unes ones de pressió o polsos de pressió. El desplaçament de les 
ones de pressió és el pols que es pot palpar a diferents parts del cos. 
 

 FACTORS QUE AFECTEN A LA PRESSIÓ ARTERIAL 
 

1) Cabal cardíac: que representa el volum de sang expulsat pel ventricle 
esquerre en un minut. Qualsevol augment del cabal cardíac ocasiona un 
augment de la pressió arterial i viceversa. 

2) Volum sanguini: Les disminucions del volum sanguini circulant ocasionen 
disminucions de la pressió arterial. 

 

3)  Resistències perifèriques: La resistència de les artèries és molt petita, 
mentre que a nivell arteriolar, capil·lar i venular les resistències són molt 
elevades. Si es produeix una contracció arteriolar generalitzada, 
augmenten les resistències 
perifèriques(contenen fibres musculars) 
i també la pressió arterial. 
 

14) REGULACIÓ PRESSIÓ ARTERIAL 
 

 REGULACIÓ RÀPIDA O REFLEX BARORECEPTOR 
 

· Principal mecanisme  condicions normals 
·Actua davant de canvis sobtats 

· Receptor  paret de les arteries: BARORECEPTORS 

·Informació:  centre cardiovascular(vies eferents: simpàtiques i parasimpàtiques) 
 

1) RECEPTORS: BARORECEPTORS 
· Participen en la regulació de la 
pressió arterial 
· Els més importants: 

- Crossa de l’aorta 
- Si carotidi 

 
2) CENTRE CARDIOVASCULAR( VIA AFERENT/CENTRE INTEGRADOR) 

· Bulb raquidi i protuberància (grups neuronals formencentre cardiovas) 
· Aques transmet impulsos:  

- M. espinalS.N.SimpàticVasos sanguiniscor o n. Vago 
 

3) IMPULSOS EFERENTS DEL CENTRE CADIOVASCULAR 
· Els impulsos surten per el S.N.Simpatic i Parasimpatic 

 S. N. Simpatic: 
 

· Part més important en la regulació de la circuació 
· Innerva els vasos sanguinis (menys capil·lars i esfínters precapil·lars)  
·To vasomotor o to vascular: serveix per mantenir els nivells de pressió 
arterial dins dels valor normals. 
·Innerva → vasos sanguinis ( menys els capil·lars i els esfínters precapil·lars) 

PAM = Pressió diastòlica + ⅓ (pressió sistòlica – pressió diastòlica) 

PAM   CC x R perifèriques 

Si  p. arterial,  vel. de descarga    

Si  p. arterial,  vel. de descarga 
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· Estimulació simpàtica → ocasiona vasoconstricció ( perquè tenen 
receptors a1 exitadors) 
 

· vasoconstricció: 

- Arteriolar →  resistencies perifèriques → p.arterial 

- Venosa   →   retorn venos → volum diastòlic final → volum 

sistòlic →p.arterial 
· Una de les funcions més importants es l’augment de la pressió arterial 
ràpidament quan es necessari.  
 

· Quan es produeix un desens: 

- Constricció de les arterioles: resistencia perifèrica → p.arterial 

- Constricció dels grans vassos:   retorn venos→ distinció del miocardi → 

 força de contracció → volum de batec→ p.arterial 
- Estimulació del sistema nerviós:  

- →freq. cardiaca→  força contracció miocardica→  p. Sistòlica  
 

 S.N.Parasimpatic: 
 
· No te efecte sobre els vasos 
· Te un efecte sobre el miocardi inhibidor disminuint la freq. Cardíaca. 
 
 

 ACCIÓ LENTA: REGULACIÓ DE LA VOLEMIA I SISTEMA HORMONAL 
 
· El sistema s’activa en situacions de disminució de la pressió arterial 
 

1) Control del volum: de líquid extracel·lular adequat a la diüresis 
2) Sistema de renina- angiotensina- aldosterona 

· Si  de la pressió arterial: 

·  El ronyo secreta enzims  RENINA 
 
 
 
 
 
 
 

L’angiotensina II és un vasoconstrictor molt potent i la seva acció es deguda per dos 
mecanismes: 

1) Vasoconstricció:  R. Preiferiques P.Arterial 
2) Activació de les glàndules suprarenals: 

 reabsorció de líquids  vol.exracellular vol. sanguiniP.arterial 
 

3) Secreció ADH( hormona antidiürwtica): 

 inhibeixen diüresis  Volèmia   P. Arterial  
 

15) ELECTROCARDIOGRAMA 
 
· Un electrocardiograma (ECG) proporciona informació de l'activitat elèctrica del 
cor (dels potencials d'acció del cor)  
· Són càrregues positives i negatives que col·locant elèctrodes a la superfície de la 
pell és captada i mesurada segons ona. 
· L'electrocardiògraf fa un dibuix del que que es capta, això és possible perquè els 
líquids del cos són conductors de l'electricitat i per tant, l'electricitat del cor la 
podem copsar en la superfície a causa que els 
líquids la condueixen. 

 El triangle d’Eindhoven: 
·  Té tres derivacions, la u, la dos i la 3 que 
formen un triangle en què el seu centre 
hipotètic és el cor. 
 · Una derivació està formada per dos 
elèctrodes, un de positiu i un de negatiu de 
manera que cada derivació serà analitzada 
per l'electrocardiograma, primer la 1, després 
la 2 i després la 3, l'electricitat es mou 
sempre cap al càtode positiu. 
· En un electro, en cada derivació van dos elèctrodes, un de positiu i un altre 
negatiu però a més en un dels peus es col·loca la presa de terra que és un altre 
elèctrode que permet que el corrent passi i no pertany al triangle. 

- No només es posen els elèctrodes esmentats, es posen fins a 12 
derivacions en diferents llocs, això es deu al fet que el cor és 
tridimensional i amb els esmentats fins ara només tenim una visió frontal 
del cor i llavors necessitem més elèctrodes per veure l'activitat del cor des 
de diferents llocs, per veure si l'ona de despolarització s'està propagant per 
tot el cor. 

Enzim convertidor de l’angiotensina 

Angiotensina I                                                     Angiotensina II 

1 2 
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 Ones i intervals en un cicle cardíac normal: 
 

 
 
 
 
-Ona P: Determina la despolarització auricular 
-Complex QRS: Correspon amb la despolarització dels ventricles 
-Ona T: Es correspon amb la repolarització ventricular. 
-Segment ST: indica el temps que es manté la despolarització abans de l'ona de 
repolarització ventricular. Indica el temps que es manté despolaritzat el ventricle. 
-Interval QP i PR: És el 
temps que triga 
l'estímul a anar de 
aurícules a ventricles. 
-Interval QT: 
Determina la 
despolarització i la 
repolarització 
ventricular.  
 

16) INTERCANVI CAPIL·LAR I REGULACIÓ LOCAL 
 
· El K + intervé en la repolarització de les cèl·lules, en les miocàrdiques com es 
donen tantes despolaritzacions no s'utilitza massa dit potassi causa que s'estan 
produint despolaritzacions i repolarizaciones ràpidament 
· El potassi s'acumula en l'espai extracel·lular i es produeix una vasodilatació per 
efecte paracrino. 
· Els tres teixits amb receptors : són el sistema de conducció 

- els miositos contràctils que realitzen la contracció 
- el múscul llis que envolta les artèries pulmonars 

 
·  Els receptors β1 els trobarem en el sistema de conducció i en els miositos 
contràctils i en ells té una funció estimulatoria, són estimulats per l'adrenalina i la 
noradrenalina. 
·  Els receptors β1, aquestes fan de marcapassos són les que donen l'espurna per 
passar el senyal i poden ser modulats pel fet que s'uneix l'adrenalina o 
noradrenalina i es produeix una alteració a l'entrada de sodi i calci es produirà una 

entrada major, en el potencial d'acció d'aquestes cèl·lules és diferent a les 
contràctils, aquí el potencial d'acció pujava i baixava però en aquest cas la 
despolarització depèn al principi del sodi i després del calci per tant, si fem que 
entre més sodi i sobretot calci fem que augmenti la freqüència cardíaca. 
 
· El tercer component amb receptors són el teixit muscular que envolta les 
arterioles pulmonars i es produeix vasodilatació.  
· A les arterioles tenim els receptors α1 i β2, l'adrenalina en unir-se als primers 
produeix vasoconstricció i en unir-se als segons produeix vasodilatació, s'unirà als 
β2 perquè és més afí a ells. 
 

 LA MICROCIRCULACIÓ 
 
· És la circulació que té a veure a nivell 
de capil·lars, arterioles i vènules. 
· A nivell de les arterioles, són les que 
fan el pas cap als capil·lars i es recull la 
sang cap a les vènules i venes. 
· Els capil·lars són molt petits i només deixen passar a glòbuls vermells 
· S'anomenen metarteriolas són més petites que les arterioles però més grans que 
els capil·lars  

- Áquestes permeten el pas dels glòbuls blancs directament des de les 
arterioles a les vènules i regulen el flux de sang que passa i per tant, evita 
que si no es necessita no passarà la sang cap als capil·lars. 
 

 Tipus de capil·lars: 
a) Els continus: les cèl·lules endotelials estan unides per fines unions i que 

permeten el pas de l’aigua i soluts. 
b) Els fenestrats:  tenen unes unions mes obertes (foradats) i que 

permeten el pas d’un major volum d’aigua (es troben els ronyons i 
intestins). 

c) Sinusoides: Forats encara mes grans. 
 

 Flux i intercanvi de substancies: 
 · El flux , la velocitat és menor en els capil·lars que en les artèries grans. 
· Cal que la velocitat sigui lenta en els capil·lars perquè les substàncies 
s'intercanviïn entre els capil·lars i el líquid intersticial. 

· Les substàncies s'intercanvien  per difusió i per transitosis . 

Vasoconstricció Vasodilatació 

· Nodroadrelnalina 
·Serotonina 
(plaquetes) 
· Vasopensina 
·Angiotensina 

·  K+ 
· Adrenalina 

·  O2 o CO2 
·NO (oxid nítric) 
· Histamina 

· Ones: Són el que es desvia cap amunt o avall des de la línia base. 
· Segments: Són les línies rectes isoelèctriques entre dues ones 
·Interval: Són la combinació d'una ona i un segment 
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· A part hi ha un tercer que  permet canviar volums més grans  
- Aquest depèn de la pressió hidrostàtica i pressió osmòtica col · loïdal . 

· La pressió osmòtica és la pressió és la que exerceixen soluts , cèl·lules , molècules 
que es troben en el plasma .  

- A nivell capil·lar l'únic que no passa lliurement són les proteïnes i per tant , 
aquesta no es pot considerar com a part d' aquesta pressió . 

· La pressió osmòtica col·loïdal és la que realitzen les proteïnes en els capil·lars . Els 
soluts s'equilibraran , les proteïnes no . 
· El flux global depèn de la pressió hidrostàtica i la pressió osmòtica col·loïdal , la 
pressió hidrostàtica és la que fa un líquid dins del capil·lar i aquesta amb la 
distància disminueix pel fet que a mesura que fa el recorregut perd força . 
·  La pressió osmòtica col·loïdal es representa amb π i es considera constant en el 
capil·lar , 

-  són les proteïnes i el que fan és que el líquid intersticial passi cap al 
capil·lar .  

· La pressió hidrostàtica és més gran en la porció arteriolar i menor en la venosa , 
anirà disminuint . 
·  El flux net a la zona arteriolar és de filtració , hi ha un punt en el qual es manté ia 
la zona venosa és d'absorció . 

-  Quan es filtra més líquid del que s'absorbeix es produirà un edema . 
· Quan la concentració de proteïnes plasmàtiques és menor per alguna malaltia 
l'absorció serà més gran i la filtració serà igual perquè depèn de la pressió 
hidrostàtica 
 
 
 
 
 
 
 


