
“Atès el caràcter no lucratiu i la finalitat 
exclusivament docent i eminentment 
il·lustrativa dels materials disponibles en 
aquest espai virtual, els professors 
s'acullen a l’article 32 de la Llei de 
Propietat Intel·lectual vigent respecte de 
l'ús parcial d'obres alienes com ara 
imatges, gràfics, texts o altre material 
utilitzat en els diferents recursos docents 
presents en aquest Campus virtual”.

FUNCIONS DE LA SANG

1. TRANSPORT de…

O2, CO2, H2O, nutrients, hormones, calor,

productes de rebuig…

3. PROTECCIÓ mitjançant…

Coagulació per evitar pèrdua de sang

Acció dels leucòcits mitjançant la fagocitosi

Anticossos, Interferons, Factors del Sistema del Complement

2. REGULACIÓ de…

Ph: substàncies amortidores (p.ex. Hemoglobina)

Temperatura corporal: H2O del plasma és refrigerant i absorveix
calor, flux varible per la pell

Contingut d’aigua cel�lular



EL PLASMA SANGUINI

Aigua (92%)
•ALBÚMINA (60%): transport d’hormones i Àcids grassos

•GLOBULINES: 
Gammaglobulines= Immunoglobulines=Anticossos

•FIBRINOGEN: coagulació sang

•TRANSFERRINA: transporta ferro

Proteïnes(7%)

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 (Na+,K+,Ca2+, Mg2+,HCO3-, Cl-, etc) ajuden a 
mantenir Pressió Osmòtica i intervenen en funcions cel�lulars.

OLIGOELEMENTS I VITAMINES: enzims, hormones

Altres (1%):

ELEMENTS CEL�LULARS DE LA SANG: HEMATOPOESI

On es porta a 
terme

l’HEMATOPOIESI?

 FETUS fins 5a: Tots els òssos en 
desenvolupament

 ADULTS: Òssos plans i epífisis dels òssos llargs
(pelvis, costelles, vèrtebres, estèrnum, crani, 
húmer i fèmur)

SAC VITELÍ
EMBRIONARI (primeres 
3-6setmanes)
FETGE, MELSA, timus, 
ganglis limfàtics fetals

En cavitat medul·lar dels òssos llargs la medul·la òssia roja es 
va transformant en medul·la òssia groga per l’acúmul

d’adipòcits i a mida que avança l’edat, la tassa de formació de 
cèl·lules sanguínies disminueix.

1er i 2on trimestre

de vida

MEDUL·LA ÒSSIA ROJA (òs
esponjós)

3er trimestre i 
resta vida



HEMATOPOESI: FACTORS QUE LA REGULEN

• CITOCINES: Pèptids o proteïnes
Secretades per una cèl�lula secretora

(autocrina/paracrina)
Afecten el creixement o activitat d’altres cèl�lules

• INTERLEUCINES (IL) : 
Estimulen la proliferació i desenvolupament de 

leucòcits (leucopoesi).
Afavoreixien 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 GBlancs preexistents.

• FACTORS ESTIMULANTS DE COLÒNIES

GENERALITATS DE LA SANG

• El líquid que circula pel sistema circulatori. 

• Constitueix ¼ part del LEC (o medi intern) i 
actúa 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.



HEMATOPOESI: FACTORS QUE LA REGULEN

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

• 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)

EPO eritròcits hemoglobina

O2 als teixitsO2 als teixits

MANTENIMENT DE L’HOMEÒSTASI DE L’O2
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“Atès el caràcter no lucratiu i la finalitat 
exclusivament docent i eminentment 
il·lustrativa dels materials disponibles en 
aquest espai virtual, els professors 
s'acullen a l’article 32 de la Llei de 
Propietat Intel·lectual vigent respecte de 
l'ús parcial d'obres alienes com ara 
imatges, gràfics, texts o altre material 
utilitzat en els diferents recursos docents 
presents en aquest Campus virtual”.

PLAQUETES  

• Fragments de cèl�lula (megacariocits)
• Sense nucli
• Més petites que els GR
• Vida mitja: 10 dies
• Funció Principal: Formació del

TALP PLAQUETARI
• En el citoplasma d’una plaquteta hi

podem trobar:
• mitocondris i golgi
• Reticle endoplasmàtic llis
• Molts grànuls que contenen: 

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

Sempre estan presents a la sang (150.000 – 400.000/µl) i només 
s’activen qua hi ha una lesió en un vas sanguini.

HEMOSTÀSIA: Seqüència de 
reaccions per detenir una
hemorràgia.

HEMORRÀGIA
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HEMOSTÀSIA
1. Vasoconstricció
2. Formació del tap plaquetari
3. Coagulació de la sang fins la reparació del vas 

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

COLÀGEN (VAS LESIONAT)

ADHESIÓ I AGREGACIÓ 
PLAQUETÀRIA

CASCADA DE 
COAGULACIÓ

HEMOSTÀSIA: 1. Vasoconstricció
Contracció del múscul llis del vas per: - reduïr fluxe 

temporalment. - disminuïr pressió
Aparició ràpida. 

Causes: 

Inici:

Substàncies paracrines alliberades per endotel�li vascular 

Més endavant,

substàncies alliberades per plaquetes activades

Durant aquest temps té lloc la formació del Tap plaquetari i 
la coagulació de la sang.
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HEMOSTÀSIA: 2. Formació Tap Plaquetari

1.- ADHESIÓ PLAQUETÀRIA. L’exposició del colàgen i 
l’alliberació de substàncies químiques de l’endotel�li danyat 
fan que les plaquetes s’adhereixen al teixit lesionat.
2.- ACTIVACIÓ DE LES PLAQUETES: Amb l’adhesió, les 
plaquetes s’activen i es fan més enganxoses: 

Alliberen substàncies de les 
Vesícules citoplasmàtiques: 

- PAF(Factor Activador Plaquetari)
Dispara un cicle de retroalimentació + que activa a 

més plaquetes i transforma els fosfolípids plaquetaris
a Tromboxà A2.
- Tromboxà A2 i ADP: activen plaquetes properes
- Serotonina i Tromboxà A2: produeixen vasoconstricció
- Factor de creixement derivat de les plaquetes (PDGF)

Promou la cicatrització de les ferides.

3.- AGREGACIÓ PLAQUETÀRIA: RETROALIMENTACIÓ 
POSITIVA. Augmenta l’adhesió plaquetes del voltant i hi ha 
un acúmul de plaquetes: TAP PLAQUETARI

HEMOSTÀSIA: 2. Formació Tap Plaquetari

El Tap plaquetari és un bloqueig mecànic, però poc compacte.

ENDOTELI 
INTACTE

PROSTACICLINES
ÒXID NÍTRIC (NO)

INHIBEIX 
AGREGACIÓ I 
ADHESIÓ 
PLAQUETÀRIA
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HEMOSTÀSIA: 3. Coagulació

•Ions de Ca2+ 

•Enzims sintetitzats pel fetge

•Mol�lècules associades a les plaquetes  
o alliberades pel teixit danyatOrigen: 

Del Fetge, de les plaquetes, del 
vas danyat, dieta i òssos (Ca2+)

FACTORS DE LA COAGULACIÓ
(majoria, núm.romans)

VIA EXTRÍNSECA

VIA INTRÍNSECA

VIA COMUNA

3. La coagulació converteix el tap plaquetari en un coàgul 
més estable. 

• Formació de trombina: Enzim que converteix 
el fibrinògen (soluble) en

FIBRINA (insoluble)

HEMOSTÀSIA: 3. Coagulació

Si tenim una mostra de sang i la deixem reposar sense 
addicionar-hi cap substància anticoagulant…

SERUM= PLASMA SANGUINI - PROTEÏNES 
COAGULACIÓ

COÀGUL= ELEMENTS CEL�LULARS + FIBRINA
(gel) (proteïna insoluble)
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CONTROL HEMOSTÀTIC: 

FIBRINOLISIS: Dissolució de la fibrina per part de la PLASMINA. A mesura que  
es va formant el coàgul, es van incorporant molècules de 

plasminògen. 

Digereix fibrina

Plasminogen
(enzim inactiu)

Trombina
Activador Tissular del Plasminogen (alliberat
per teixits danyats)

Plasmina= enzim actiu

+

HEMOSTÀSIA: 

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
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RESPOSTA IMMUNITÀRIA INNATA

CÈL·LULES FAGOCÍTIQUES Ò  FAGOCITS:  Macròfags (teixits), 
neutròfils i eosinòfils

Quan els fagòcits DETECTEN els invasors…..
• els fagociten i els suprimeixen ò els presenten als limfòcits.
• secreten CITOCINES: atrauen a cèl·lules immunitàries 

addicionals.

QUIMIOTAXINES: Molècules que atrauen a d’altres cèl·lules 
immunitàries.   

• Toxines bacterianes
• Productes de lesió tissular
• Citocines que alliberen els leucòcits
• …..
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RESPOSTA IMMUNITÀRIA INNATA

CÈL·LULES NATURAL KILLER (NK):

• 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

- Cèl·lules tumorals
• 5-10% limfòcits circulants, melsa, ganglis limfàtics i moll de 

l’os.
• Alliberen

Interferó (α;β;ɣ): interfereix replicació viral
Perforina: crea poros a la membrana
Granzima: enzims citotòxics que indueixen apoptosi

ELS MEDIADORS QUÏMICS CREEN LA RESPOSTA INFLAMATÒRIA:
RESPOSTA HABITUAL DE LA IMMUNITAT INNATA

QUINA FUNCIÓ FA LA RESPOSTA INFLAMATÒRIA?
• Atrau a cèl·lules immunitàries i altres mediadors 

químics al lloc danyat.
• Barrera física (efecte d’envà)de propagació.
• Promou la reparació del teixit.

COM ES PRODUEIX?
• Vasodilatació dels vasos sanguinis locals (excés de 

fluxe).
• Augment de la permeabilitat dels capil·lars (fuga de 

grans quantitats de líquid a l’espai intersticial).
• Coagulació del líquid intersticial. (evita propagació

del patògen cap als teixits). 
• Migració de granulòcits i monòcits al teixit danyat.
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INFLAMACIÓ: RESPOSTA  DE LA IMMUNITAT INNATA
QUI PROVOCA AQUESTS EFECTES DE LA INFLAMACIÓ?

• Proteïnes de fase aguda: Proteïnes plasmàtiques  sintetitzades pel fetge i 
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.

INFLAMACIÓ: RESPOSTA  DE LA IMMUNITAT INNATA
QUI PROVOCA AQUESTS EFECTES DE LA INFLAMACIÓ?

• Histamina:  - Provoca vasodilatació
Com es desgranulen els mastòcits?

Ho provoquen les Citocines
• Interleucines (citocines): 

IL- 1: Secretada per macròfags activats i altres cèl·lules 
immunitàries.

Mediador de la resposta inflamatòria:
- permeabilitza 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.
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Sistema immunitari 

 
 

Immunitat: capacitat que té el cos per a 
protegir-se virus, bacteris i altres 
agents patògens. 

 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Funcions sistema immunitari 

•  Protegir l’organisme contra patògens 

•  També ajuden a: 

–  Eliminar cèl·lules mortes o amb dany 

–  Intentar eliminar cèl·lules anormals 
(Cèl·lules tumorals) 

•  Components del sistema immunitari 
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Teixits limfoides 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Els teixits limfoides 

melsa 

Ganglis limfàtics 

Ganglis limfàtics 

Moll de l’os 

Timus 

Teixits limfoides primaris 

Teixits limfoides secundaris: 
1. encapsulats 

 2. difusos 

Teixit limfoide intestinal (GALT) 

amigdales 



3 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Cèl·lules immunitàries 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Leucòcits granulòcits: 
•  Neutròfils:  

– Més abundants (50-70%) 
–  Fagocítics 
–  Alliberen citocines, pirògens 

– Nucli segmentat          neutròfil immadur  
                                            “en banda” 

Cèl·lules immunitàries 

en infeccions  
bacterianes 



4 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Leucòcits granulòcits: 
•  Eosinòfils:  

–  1-3% 
–  Grànuls rosats al citoplasma 
–  Reaccions al·lèrgiques i parasitàries 
–  Cèl·lules citotòxiques 

•  Basòfils 
–  0.4% 
–  Grànuls blaus al citoplasma: 

• Histamina, heparina, citocines 
–  Susbtàncies mediadores inflamació 
–  En els teixits: MASTÒCITS 

Cèl·lules immunitàries 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Leucòcits: 
•  Monòcits i macròfags tissulars:  

–  1-6%  (sistema fagocític mononuclear) 
–  Fagocítics 
–  Cèl·lules presentadores de antígens 

Cèl·lules immunitàries 

Què són els antígens? 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Antígens? 
•  Molècules grans i complexes (proteïnes) 

•  Situats a la membrana cel·lular 

•  Desencadenen resposta immunitària. 

•  Són reconeguts pels receptors antigènics de 
les cèl·lules presentadores de antígens: 

– Macròfags 

–  limfòcits B 

–  Cèl·lules dendrítiques 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Leucòcits agranulòcits: 
•  Monòcits i macròfags tissulars:  

–  1-6%  (sistema fagocític mononuclear) 
–  Fagocítics 
–  Cèl·lules presentadores de antígens 

•  Limfòcits 
–  20-35%  
–  Limfòcits B i limfòcits T: Cèl·lules mediadores de 

l’immunitat adquirida 
–  Cèl·lules NK (natural killer): immunitat innata 

Cèl·lules immunitàries 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

 
Cèl·lules natural killer o NK  

Cèl·lules citolítiques naturals:  
 •  Limfòcits grans i granulats amb actitivat 

citotòxica contra: 
–  Cèl·lules infectades per virus 
–  Cèl·lules tumorals 

•  5-10% limfòcits: circulants, melsa, ganglis 

limfàtics i moll de l’os. 
•  No receptors de membrana de limfòcits T 

o B 
•  Alliberen  

–  Interferó: interfereix replicació 
viral 

–  Perforina: crea poros membrana 
–  Granzima: enzims citotòxics que 

indueixen apoptosi 

Cèl·lula NK 

Limfòcit 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Cèl·lules dendrítiques: 
•  Cèl·lules presentadores d’antigen 

–  Pell i altres teixits 

Cèl·lules immunitàries 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Susbtàncies químiques 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Les substàncies químiques 
•  Classificació funcional: 

– Proteïnes de fase aguda 
– Quimiotaxines 
– Citocines 
– Opsonines 
– Pirògens 
– Altres 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

La resposta immunitària 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Diferències entre la resposta 
innata i la resposta adquirida 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Resposta immunitària 
•  Immunitat innata o inespecífica 

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

•  Immunitat adquirida o específica 
–  Estimulada per la molècula extranya 
–  Lenta (dies) 
–  Específica 
–  Diversitat elevada 
–  Augmenta capacitat amb infeccions repetides 

(Memòria) 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Immunitat innata o 
inespecífica 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Línies de defensa 
•  1a línia de defensa: barreres anatòmiques físiques 

o químiques 

–  Pell: barrera mecànica 

           pH àcid (3-5) de la secreció sebàcia 

–  Mucoses: Tub digestiu: moc, pH àcid gàstric 

                  Tracte genito-urinari: fluxe urinari 

                  epiteli ciliat respiratori: cilis, moc 

      tracte reproductor femení: moc, enzims 

•  2a línia de defensa: resposta inmunitària 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Donat el caràcter i la finalitat exclusivament docent i 
eminentment il·lustrativa de les explicacions a classe 
d'aquesta presentació, l’autor s’acull a l’article 32 de la Llei 
de propietat intel·lectual vigent respecte de l'ús parcial 
d'obres alienes com ara imatges, gràfics o altre material 
contingudes en les diferents diapositives. 

Totes les imatges presentades s’inclouen com a cites 
necessàries per il·lustrar les explicacions d’aquesta classe.  

Nota legal 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Cèl·lules fagocítiques:  
Macròfags i neutròfils 

•  Fagocitosi:  
•  Mediada per receptors 
•  Opsonines 

•  Alliberen citocines 
• Atrauen més cel·lules immunitàries: 
quimiotaxi 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

INFLAMACIÓ  

•  Resposta inflamatòria: funcions 
–  Atrau cèl·lules immunitàries i mediadors 

–  Evita propagació infecció 

–  Promou reparació teixit  

•  Mediadors químics de la resposta inflamatòria: 
–  Proteïnes de fase aguda, histamina, Interleucina-1, 

bradicinina, proteïnes del complement. 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Immunitat adquirida o 
específica 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Immunitat adquirida o específica 
•  Mediada per limfòcits T i B (5% circulant; 95% 

òrgans limfoides) 

•  Reconeixen antígens específics 

•  Reaccionen selectivament contra un antigen 
específic i no un altre  

•  Té memòria per a les molècules amb les que ha 
contactat  

•  Els limfòcits T i B tenen receptors antigènics, que 
reconeixen antígens específics 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Immunitat humoral: 
característiques 

específiques de la resposta 
immunitària dels limfòcits B 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Què són els anticossos? 
•  Proteïnes sintetitzades i secretades per les cèl·lules 

plasmàtiques: gammaglobulines o immunoglobulines (Ig) 

 
Llocs d’unió a  

l’antígen  

2 cadenes lleugeres Regió Fab 
Fragment antigen binding 

Regió Fc 
Regió indica el tipus d’anticos 

Regió Frontissa 
(flexibilitat) 

2 cadenes pesades 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Mecanisme d’acció dels anticossos 
Unió antígen-anticòs 

anticòs 

Activació limfòcits B 

Cèl·lules de 
 memòria 

Cèl·lules  
plasmàtiques 

Producció  
d’anticossos 

Opsonització i 
facilitació  
fagocitosi 

Netralització 
antígens 

bacterians 

Aglutinació i 
precipitació 
Antígens: 
fagocitosi 

Activació del  
complement 

Activació de cèl·lues 
natural-killer 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

•  Els limfòcits B reconeixen i s’uneixen a antígens 
circulants: 

–  Plasma 

–  Líquid intersticial 

–  Limfa 

•  Quan l’antigen entra dins les cèl·lules (el patogen 
infecta una cèl·lula) els anticossos no poden veure els 
antigens 

•  Si el patogen és intracel·lular: actuen els limfòcits T 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Immunitat cel·lular: 
característiques 

específiques de la resposta 
immunitària dels limfòcits T 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

•  Els limfòcits T necessiten “presentació de 
l’antigen”.  

• Com es presenten els antígens 
extranys als limfòcits T? 

•  Associats als antígens del complex major 
d’histocompatibilitat (CMH) 

 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Cèl·lules presentadores d’antigen: 
macròfags 

1. Fagocitosi de l’antigen 

2. Digestió de l’antigen 

3. Mostra de fragments de l’antigen 

    en els receptors de superfície: 

          Presentació de l’antigen 

CMH tipus II 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Antígens del complex major d’histocompatibilitat 
(CMH) 

•  Antígens de la membrana plasmàtica de totes les cèl·lules de l’organisme 
excepte eritròcits. 

•  Són únics per cada individu. 

•  Responsables de les reaccions de rebuig en trasplantaments 

•  Ajuden als limfòcits T a reconeixer els antígens estranys 

•  Dos tipus de antígens CMH: 

–  CMH classe I: totes les cèl·lules excepte eritròcits 

–  CMH classe II: cèl·lules presentadores d’antígens (CPA) 

– Macròfags 

– Cèl·lules dendrítiques 

–  Limfòcits B 

Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Immunitat cel·lular o mediada per 
cel·lules T 

•  Si una cèl·lula del nostre organisme és infectada 

per un virus i exposa a la membrana el complex 

antigen-CMH-tipus I: pot ser reconeguda per 

limfòcits citotòxics: 

–  Limfòcits T citotòxics 

–  Cèl·lules NK 
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Sistema immunitari 
Dra. A. Tortosa 
 

Immunitat cel·lular o mediada per 
cel·lules T 

•  Si una cèl·lula presentadora d’antigen fagocita un 

patogen i exposa a la membrana el complex 

antigen-CMH-tipus II: pot ser reconeguda per 

limfòcits col·laboradors. 
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QUÈ ÉS EL SISTEMA CARDIOVASCULAR?

ÉS UN SISTEMA DE TUBS INTERCONNECTATS (ELS

VASOS) PER ON CIRCULA UN FLUID (LA SANG)

BOMBEJAT PER UNA BOMBA MUSCULAR (COR)

COMPOSAT PER: • COR
• VASOS  : ARTÈRIES

ARTERIOLES
CAPIL·LARS
VENES

BOMBA MUSCULAR: PERMET EL FLUX DE SANG

: DISTRIBUCIÓ SANG

FUNCIONS: 

• COR:

• VASOS  : ARTÈRIES
ARTERIOLES
CAPIL·LARS
VENES

: INTERCANVI
: RESERVA I COL·LECTOR

Fisiologia
Dra. A. Tortosa ©

Repàs funcional de l’anatomia cardíaca
• El cor està format per dues bombes musculars separades: aurícula i ventricle dret que 

bombegen la sang cap als pulmons; aurícula i ventricle esquerre que bombegen la sang 

cap als òrgans perfèrics.

• Les aurícules són unes bombes dèbils que contribueixen a omplir el ventricle. Els 

ventricles aporten la força principal de bombeig:

• Cap a la circulació pulmonar o menor, pel ventricle dret.

• Cap a la circulació sistèmica o major, pel ventricle esquerre.

• Les vàlvules auriculoventriculars (tricúspide i mitral) impedeixen el flux retrògrad des 

dels ventricles cap a les aurícules.

• Les vàlvules semilunars (pulmonar i aòrtica) impedeixen el flux retrògrad des de les 

artèries aorta i pulmonars cap els ventricles.
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Hemodinàmica cardiovascular

Carácterístiques físiques de la circulació
1. ¿Quines són les forces que generen el flux sanguini? ¿Perquè hi ha flux als vasos 

sanguinis?

• Els líquids i els gasos flueixen a favor d’un gradient de pressió, des de les regions de 

major pressió a les regions de menor pressió.

• Quan el miocardi es contrau augmenta la pressió del líquid del seu interior. Quan el 

miocardi es relaxa disminueix aquesta pressió. 

• En el sistema cardiovascular, la contracció del miocardi fa que augmenti la pressió dins 

dels ventricles (regió de major pressió) i així la sang flueix cap als vasos (regió de 

menor pressió).A mesura que recorre el sistema es va perdent pressió per la fricció 

del líquid amb les parets dels vasos. Per tant la pressió va disminuint a mesura que ens 

allunyem del cor. 

Fisiologia
Dra. A. Tortosa ©

El flux a través d’un vas sanguini depèn de dos factors: 
 
1. ¨P: gradient de pressió:  El flux (F) a través d’un vas és directament proporcional
a la diferència de pressió entre els dos extrems (P1 – P2 = 'P) i inversament

proporcional a la resistència (R) 
 
      
   

 
      (Llei d’Ohm) 

P2 

R
PF '

 

P1 

2. Resistències vasculars (R). La relació entre el flux, el gradient de 

pressió i la resistència la podem explicar per la Llei de Poiseuille.

On, గ଼ és una constant, V, la viscositat de la sang, l, la longitud dels vasos i r 

el radi dels vasos. 

R = గ଼
�Ǥ୪�
ర

En el sistema cardiovascular, circulació major, l’aorta és el punt de màxima 

pressió i les venes caves/l'aurícula dreta el punt de mínima pressió
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• La viscositat de la sang depèn del valor de l’hematòcrit i en condicions 

normals s’ha de considerar un valor constant.

• La llargada dels vasos també el considerem com un valor constant. 

• En canvi el radi dels vasos és una factor que pot variar molt.

• Això implica que la resistència depèn bàsicament del radi dels vasos. 

Els vasos que més poden variar el seu diàmetre són les arterioles. La 

resistència al flux de les arterioles es coneix com resistències 

perifèriques 

• Simplificant la fórmula, diem que:

Si combinem la Llei de Ohm i la Llei de Poiseuille,

�ܨ ן �� ସݎͳȀܲܣ

ܨ ן οܲ Ǥ ସݎ

R ן �ଵ
ర
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POTENCIAL D’ACCIÓ 

FIBRES MIOCÀRDIQUES 

CONTRÀCTILS

Fisiologia
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1

2

3

4

0 100 200 300 mseg

mV

Na+

1. Obertura canals comporta regulats per voltatge de Na+

2. Sortida de K+ per canals de K+

3. Obertura canals comporta regulats per voltatge de Ca2+

4. Obertura canals comporta regulats per voltatge de K+

Ca2+

K+

K+

Període refractari absolut

Potencial acció miocardi contràctil
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ACOPLAMENT EXCITACIÓ -

CONTRACCIÓ MIOCARDI:
Funció dels ions de calci i dels túbuls T
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POTENCIAL D’ACCIÓ EN LES CÈL·LULES AUTORRÍTMIQUESPOTENCIAL D’ACCIÓ EN LES CÈL·LULES AUTORRÍTMIQUES

TEMPS (SEGONS)
0,5 1 1,5 2 2,5

1

2

3

4

1: Potencial de repòs inestable. Els canals If estan oberts. (Predomina 
entrada de Na+).
2: Obertura de canals de Ca2+ depenents de voltatge. Entrada massiva de 
ions Ca2+.
3: Es tanquen canals de Ca2+ i s’obren canals de K+: Entra potassi i 
repolaritza la cèl·lula.

CONTRACCIÓ DEL MIOCARDI (ACOPLAMENT POTENCIAL D’ACCIÓ-
DESPOLARITZACIÓ)

CONTRACCIÓ DEL MIOCARDI (ACOPLAMENT POTENCIAL D’ACCIÓ-
DESPOLARITZACIÓ)

• Inici: Estimulació nerviosa de les cèl·lules autorrítmiques, que generen 
potencials d’acció espontàniament i el propaguen ràpidament a les fibres 
contràctils adjacents.

• Contracció: El potencial d’acció arriba a la fibra contràctil i arriba al 
sarcolema i túbuls T. S’obren canals de Ca2+ regulats per voltatge i entra Ca2+

al citoplasma. El mateix ió provoca la sortida de Ca2+ addicional del Reticle 
endoplasmàtic, fet que crea la “xispa” de Ca 2+ al citoplasma, senyal per a la 
contracció muscular. La unió del Ca2+ a la troponina permet l’acoplament
actina-miosina i per tant la contracció muscular. 

• Relaxació:La relaxació muscular depèn de la disminució del Ca2+ intracel·lular.  
El ió es transporta de nou al reticle endoplasmàtic per transport actiu Ca 
2+ATPasa. També es treu Ca2+ al LEC a més a més de la Ca 2+ATPasa amb un 
contratransportador Ca2+ / Na+. (El Na+ és després expulsat de nou per la 
bomba de Na+/K+.
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EL SISTEMA DE CONDUCCIÓEL SISTEMA DE CONDUCCIÓ

Nòdul sinoauricular (SA): Marcapassos principal del cor. 
Es troba a l’aurícula dreta. Inici de la despolarització

Nòdul aurículoventricular (AV): Localitzat a l’envà interauricular.
Punt de propagació del senyal despolaritzant als 
ventricles.

El senyal elèctric arriba a les fibres de Purkinje a través del fascicle A/V o de His i les seves 
branques dreta i esquerra .

Es propaga ràpidament 
(discos intercalars)  cap a 
les aurícules (miocardi 
contràctil).

L’ona despolaritzant viatja pel 
sistema de conducció i es propaga 
cap al nòdul auriculoventricular a 
través de les vies internodals.

Condueixen ràpidament el 
potencial d’acció a través de 
tot el miocardi ventricular des 
de la base cap a l’`apex. 

PROPAGACIÓ DEL POTENCIAL D’ACCIÓ PEL SISTEMA DE CONDUCCIÓPROPAGACIÓ DEL POTENCIAL D’ACCIÓ PEL SISTEMA DE CONDUCCIÓ

Inici de despolarització: Nòdul SA

La contracció del miocardi  és coordinada per impulsar la sang i fer-la circular.  

Es propaga ràpidament cap a les fibres 
musculars de l’aurícula i provoca la contracció 
auricular

També s’estén el senyal  
elèctric cap al nòdul AV. 

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).

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

D’aquesta manera l’estímul despolaritzant arriba alhora a la major pat del 
ventricle i assegura la contracció coordinada d’aurícules i ventricles
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FREQÜÈNICES DE DESCÀRREGA DELS MARCAPASSOS

Nòdul AV: 50 potencials d’acció/min.
Fibres de Purkinje: 25-30 potencials d’acció/min.

Nòdul SA: 70-100 potencials d’acció/min.
El Nòdul SA és qui regula la FC habitualment.

FREQÜÈNCIA CARDÍACA 
PROMIG : 70 batecs/min.

Iniciada pel nòdul SA, 
però MODULADA per 
aferències neuronals i
hormones (Adrenalina)

HABITUALMENT EL CONTROL TÒNIC DE LA FREQÜÈNICA 
CARDÍACA ESTÀ DOMINAT PER LA BRANCA 

PARASIMTÀTICA.

INERVACIÓ DEL COR: REGULACIÓ FREQÜÈNCIA CARDÍACA, 
CONDUCCIÓ I CONTRACTILITAT

Nervis parasimpàtics

(Receptors muscarínics)

DISMINUEIXEN LA 
FREQÜÈNCIA CARDÍACA I 
RETARD DE CONDUCCIÓ 
ELÈCTRICA PEL NÒDUL AV

NERVIS 
SIMPÀTICS

AUGMENTEN LA 
FREQÜÈNCIA CARDÍACA 
i CONTRACTILITAT

(Receptors β1) Adrenèrgics

HABITUALMENT EL 
CONTROL TÒNIC DE LA 
FREQÜÈNICA CARDÍACA 
ESTÀ DOMINAT PER LA 
BRANCA 
PARASIMTÀTICA.

Acetilcolina

ADRENALINA
NORADRENALINA

NERVIS 
SIMPÀTICS

Nòdul 
SA Nòdul 

AV
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L’activitat elèctrica del miocardi es transforma 
en activitat 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

• Sístole – diàstole constitueixen el cicle cardíac

CICLE CARDÍAC

VOLUM SISTÒLIC

VOLUM SISTÒLIC: Volum de sang bombejat pels ventricles en una contracció.
Vol. Sistòlic = vol. diastòlic final  – vol.  Sistòlic final 

= 135ml – 65ml = 70ml cada batec.

Els ventricles, després de 
sístole no queden mai buits, 
tenim un volum residual de 

65ml.

TAMBÉ S’ANOMENA: VOLUM DE BATEC
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CABAL CARDÍAC

CABAL CARDÍAC = (VOLUM SISTÒLIC ) X ( FREQÜÈNCIA CARDÍACA) 

ml/batec batec/min.ml/min.

Cabal cardíac: 70ml/batec x 72 batecs/min = 5040ml/min.
Volum de sang bombejat pels ventricles 
cada minut.
Indicador del flux sanguini TOTAL a través 
del cos.

Com podem avaluar l’eficàcia o rendiment del cor com a bomba?

TAMBÉ ES DIU: VOLUM MINUT

CONCEPTES

Cabal cardíac:  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. 
Ex.: Durant l’exercici incrementa el 

cabal cardíac.CABAL CARDÍAC = (VOLUM SISTÒLIC ) X ( FREQÜÈNCIA CARDÍACA) 

Podem regular el cabal cardíac, regulant volum sistòlic i freqüència 

cardíaca
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REGULACIÓ VOLUM SISTÒLIC

CORBA FRANK-STARLING: Volum sistòlic és proporcional al volum diastòlic 

final

Totalment condicionat per RETORN VENÓS (volum de sang que 
entra al cor des de la circulació venosa).

“PRECÀRREGA”: Grau d’estirament del miocardi abans de 
contraure’s

RETORN VENÓS: 
• Contracció de les venes que retornen la sang  

(Bomba múscul esquelètic)
• Canvis de pressió de tòrax i abdomen durant 

respiració (Bomba respiratòria)
• Vàlvules venoses 

Dins uns límits fisiològics, el cor bombeja 
tota la sang que se l’hi retorna.

REGULACIÓ VOLUM SISTÒLIC

“POSTCÀRREGA”: Pressió que s’ha de 
sobrepassar per obrir les vàlvules 
semilunars i realitzat l’ejecció de sang 
dels ventricles.

Determinada pel volum 
de fi de diàstole i la 
pressió arterial
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REGULACIÓ VOLUM SISTÒLIC

CONTRACTILITAT : MODULADA PER NEURONES I CATECOLAMINES

Agent inotròpic: Qualsevol substància química que afecta la 
contractilitat cardíaca

Inotròpic + : Augmenta contractilitat
Inotròpic - : Disminueix contractilitat

NORADRENALINA
ADRENALINA

Inotròpics +: 
Augmenten 
permeabilitat Ca2+, 
el miocardi disposa 
de més Ca2+ per la 
contracció.
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ESTRUCTURA GENERAL DE LES ARTÈRIES, ELS CAPIL·LARS I LES VENES 
  Existeixen 4 tipus de vasos sanguinis: artèries, arterioles, capil·lars i venes. 
L’àrea total de la secció transversal dels diferents tipus de vasos sanguinis en els 
circuits sistèmic i pulmonar, en comparació amb l’aorta és la següent: 
Les parets dels vasos sanguinis de major calibre consten de 3 capes, de dins cap 
enfora: 

1. Túnica o capa íntima: consta d’una capa de cèl·lules endotelials planes que 
recobreixen una fina capa de teixit conjuntiu. Les cèl·lules endotelials de la 
túnica íntima estan en contacte directe amb la sang 

2. Túnica mitjana: està limitada per dues capes de teixit elàstic (interna i externa) 
i consta d’una capa circular de múscul llis amb elastina i colàgen. El múscul llis 
està inervat per fibres nervioses simpàtiques. Aquesta capa li proporciona força 
mecànica al vas sanguini. 

3. Túnica adventícia: és una capa de teixit conjuntiu que serveix per ancorar el 
vas sanguini al seu lloc. 

 
FUNCIONS GENERALS DELS VASOS 
 

El cor en contraure’s impulsa la sang a través d’uns vasos de parets gruixudes que 
són les  
• artèries, que transporten la sang a alta pressió cap als teixits. Constitueixen el 

sistema de distribució de la sang. 
• De les artèries, la sang passa a les arterioles, que constitueixen el sistema de 

resistència al flux de la sang. 
• De les arterioles, la sang passa als capil·lars, que és un sistema d’intercanvi de 

substàncies entre la sang i el líquid intersticial. 
• Dels capil·lars, la sang passa a les vènules, que tenen una estructura intermitja 

entre capil·lars i venes. 
Les vènules s’ajunten i formen les venes més grans, que són un sistema col·lector i de 
reserva i transporten la sang des dels teixits cap al cor. Les venes són sistema de 
baixes pressions i per això tenen les parets primes. 
 
1. ARTÈRIES 

Les artèries són els vasos que transporten la sang des del cor cap a la resta 
d’òrgans. Després del naixement totes les artèries, excepte la pulmonar i les seves 
branques, porten sang oxigenada. La zona central de l’artèria per on va la sang es diu 
llum.  

Segons la proporció de fibres elàstiques i musculars a la capa mitjana podem 
diferenciar dos tipus d’artèries: artèries elàstiques i artèries musculars. En general es 
pot dir que la quantitat de teixit elàstic disminueix a mesura que els vasos es fan més 
petits i el component de teixit muscular llis va adquirint més preponderància. 

Les artèries elàstiques són les de mida més grossa: aorta, tronc 
braquiocefàlic, caròtides primitives, subclàvies, vertebral i ilíaca comuna. Les parets de 
les artèries elàstiques són fines en relació amb el diàmetre i la seva túnica mitjana està 
formada per una gran quantitat de fibres elàstiques i menys múscul llis. A causa de la 
gran quantitat de fibres elàstiques, són artèries que absorbeixen a la paret la pressió 
que es transmet en cada batec per part del ventricle i després en la fase de diàstole 
ventricular, retornen a la situació basal i afavoreixen la circulació sanguínia. Per això 
es diuen artèries de conducció i són reservoris de pressió 

Les artèries musculars són les de mida mitjana: axil·lars, humerals, radials, 
intercostals, esplènica, mesentèriques, femorals, poplíties i tibials. En comparació amb 
les artèries elàstiques, la seva túnica mitjana conté més fibres de múscul llis i menys 
fibres elàstiques. Per tant, poden aconseguir més vasoconstricció i vasodilatació per 
ajustar la velocitat del flux sanguini de tal manera que s’adapti a les necessitats de 
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l’estructura irrigada. També es coneixen amb el nom d’artèries de distribució, perquè 
distribueixen la sang a les diferents parts de l’organisme. 
 
2. ARTERIOLES 

Les arterioles són els vasos arterials amb una llum inferior a 40 µm de 
diàmetre. Les arterioles que són pròximes a les artèries de les quals es ramifiquen 
tenen una túnica íntima, una fina làmina elàstica interna, una túnica mitjana amb sis o 
menys capes concèntriques de cèl·lules musculars llises i una túnica externa 
conjuntiva amb fibres elàstiques i col·làgenes. Les arterioles de menys diàmetre, que 
són més pròximes als capil·lars, sols tenen una túnica íntima i una túnica mitjana 
composta per una capa de fibres musculars llises. Les arterioles tenen un paper molt 
important en la regulació del flux sanguini que procedeix de les artèries i entra als 
capil·lars. Quan el múscul llis de les arterioles es contreu, es produeix una 
vasoconstricció, de tal manera que disminueix el flux de sang als capil·lars. Quan els 
múscul llis de les arterioles es relaxa, es produeix vasodilatació i augmenta el flux 
sanguini als capil·lars. També amb la vasoconstricció general de les arterioles 
augmenten les resistències vasculars al flux de sang i afectar la pressió arterial. 
 
3. CAPIL·LARS 

Els capil·lars són vasos microscòpics que comuniquen les arterioles amb les 
vènules. Són a prop de totes les cèl·lules de l’organisme. La densitat de capil·lars varia 
segons les necessitats energètiques del teixit. Així, els músculs, el fetge, el ronyons i el 
sistema nerviós tenen una xarxa capil·lar densa. En canvi, els tendons i lligaments, on 
l’activitat és menor, el nombre de capil·lars és menor. Alguns teixits no tenen capil·lars, 
com ara l’epidermis, la còrnia, el cristal·lí, els cartílags i els epitelis de les vísceres 
(estómac, budells, bufeta). La funció fonamental dels capil·lars és permetre 
l’intercanvi d’elements nutritius i deixalles entre la sang i les cèl·lules dels teixits. Les 
parets dels capil·lars són molt fines per permetre aquest intercanvi. Estan formades 
per un endoteli i una membrana basal. El diàmetre varia entre 3 i 30 µm.  
Els capil·lars s’originen a partir de les arterioles i al començament hi ha un anell de 
musculatura llisa, l’esfínter precapil·lar, que controla la quantitat de sang que hi arriba. 
Hi ha tres tipus de capil·lars: 
• Capil·lars continus, els quals presenten fenedures entre les cèl·lules endotelials, 

però la membrana plasmàtica és contínua. Es troben al múscul llis i estriat, al teixit 
conjuntiu i als pulmons. En el sistema nerviós central hi ha un tipus capil·lar continu 
en què les cèl·lules endotelials estan íntimament unides entre si. 

• Capil·lars fenestrats, que tenen porus a les membranes plasmàtiques, a més de 
les fenedures intercel·lulars. Es troben al ronyó o les vellositats intestinals. 

• Capil·lars sinusoïdals, que són un tipus de capil·lar característic del fetge, la 
medul·la òssia, la melsa i algunes glàndules endocrines. No tenen la forma 
cilíndrica típica sinó que són més tortuosos i amplis que en altres regions. Hi ha 
grans espais entre les cèl·lules endotelials i la membrana basal és incompleta o 
inexistent. 

 
4. VÈNULES 

La unió de diversos capil·lars forma petites venes anomenades vènules. Les 
vènules que són més pròximes als capil·lars tenen una túnica interna d’endoteli i una 
túnica externa de teixit conjuntiu. Quan la vènula s’apropa a la vena, també conté una 
túnica mitjana característica de les venes. 
 
5. VENES 

Les venes estan formades per les mateixes capes que les venes però 
difereixen en el gruix. Les venes són més primes i menys elàstiques i, per tant, més 
distensibles. La capa muscular i elàstica és molt més fina que a les artèries i la paret 
externa (adventícia) és més gruixuda, amb més teixit conjuntiu lax. Les venes de les 
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extremitats, disposen de vàlvules, que és una projecció interna de l’endoteli. La funció 
d’aquestes vàlvules és impedir el reflux de sang i ajudar a dirigir la sang cap al cor. 
Un si vascular (venós) és una vena amb una paret endotelial fina que no té múscul llis 
a la paret. Està envoltat per una capa densa de teixit conjuntiu que substitueix la túnica 
mitjana i l’adventícia. Els podem trobar a la zona intracranial i al cor.  
 
Funcions de les venes 
 
1.Bombes venoses 

Un fet important que estimula el retorn venós de la sang cap al cor és l’acció de 
bombeig de la sang a causa de la respiració i a les contraccions dels músculs 
esquelètics. Ambdues accions produeixen un efecte facilitador del retorn venós, que 
augmenta el gradient de pressió entre les venes perifèriques i les venes centrals 
(venes caves). 

Durant la inspiració, cada cop que es contreu el diafragma, la cavitat toràcica 
augmenta de mida i la cavitat abdominal es fa més petita. Això condiciona que les 
pressions a la cavitat toràcica disminueixin i augmentin a la cavitat abdominal. Així, la 
pressió a les part toràcica de les venes caves i a l’aurícula dreta disminueix i la pressió 
a les venes abdominals augmenta. Això ocasiona un mecanisme de succió de la sang 
des de la cavitat abdominal cap a la cavitat toràcica, en cada moviment inspiratori,  
cosa que afavoreix el retorn venós. 

La contracció dels músculs esquelètics actua com a reforç per al retorn venós. 
Quan es contreu el múscul esquelètic, prem les venes distribuïdes a l’interior, i «muny» 
la sang cap al cor. El tancament de les vàlvules semilunars de les venes impedeix que 
la sang retrocedeixi en relaxar-se el múscul. Aquest efecte s’il·lustra clarament amb el 
fet que és més molest estar dret sense caminar, que no pas anar caminant. 
 
2.Venes com a reservori de sang 

Més del 60 % de la sang que conté el sistema circulatori és dins de les venes, i 
per això les venes constitueixen un reservori  de sang per a tota la circulació. Quan es 
perd sang a causa d’una hemorràgia i la pressió arterial comença a baixar, s’estimulen 
reflexos de pressió des dels sins carotidis i altres àrees sensibles a la pressió, que 
estimulen el sistema simpàtic i ocasiona que les venes es contreguin. 
Hi ha porcions del sistema circulatori que tenen una gran capacitat i se’ls anomena 
reservoris sanguinis i són els següents: 
• melsa 
• fetge 
• grans venes abdominals 
• plexes venosos subcutanis 
 
DISTRIBUCIÓ DE LA SANG A LA CIRCULACIÓ GENERAL I PULMONAR 
 Les venes sistèmiques contenen la major part de la sang que està en 
circulació. El 84 % del volum sanguini total està a la circulació sistèmica. Del total del 
volum que hi ha circulant a la circulació sistèmica, un 75 % és a les venes i vènules, un 
15 % a les artèries, i un 10 % a arterioles i capil·lars. 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. Per 
exemple, un augment de l’activitat muscular condiciona un estímul dels sistema 
nerviós simpàtic cap a les venes que ocasiona venoconstricció, el que redueix la volum 
de sang en els reservoris i permet un major flux al sistema músculoesquelètic. 
 

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.  
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3. Pressió  

La pressió sanguínia és la pressió hidrostàtica que exerceix la sang contra 
qualsevol zona de la paret dels vasos que la contenen. Es genera amb la contracció 
dels ventricles i és màxima a l’aorta i altres artèries de gran calibre. La pressió varia en 
les diferents parts de la circulació. La pressió de les artèries o 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. Per tant, el lloc de 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. En un adult jove la pressió màxima 
aconseguida en cada oscil·lació de l’aorta és la pressió sistòlica i els seus valors són 
aproximadament de 120 mmHg. La pressió mínima d’aquesta oscil·lació és la pressió 
diastòlica i els seus valors són aproximadament de 60-80 mmHg. La pressió arterial 
mitjana (PAM) representa el promig de totes les pressions determinades milisegon per 
milisegon al llarg del temps i es calcula: 
 
 PAM = Pressió diastòlica + ⅓ (pressió sistòlica – pressió diastòlica) 
 

Cada batec del cor impulsa una nova ona de sang cap a les artèries. És a dir, 
que 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 (p. e., artèria 
radial, artèria humeral, artèria femoral, artèria caròtida comuna, artèria poplítia, artèria 
tibial posterior, artèria dorsal del peu i artèria temporal). 
La pressió arterial es determina pel mètode auscultatori. Aquest mètode es basa en el 
fet que el flux sanguini turbulent crea sorolls dins dels vasos sanguinis que es poden 
auscultar amb el fonendoscopi, mentre que el flux laminar es silent. 
 
Factors que afecten la pressió arterial 
Hi ha tres factors principals que poden afectar el valor de la pressió arterial: 
1.  Cabal cardíac, que representa el volum de sang expulsat pel ventricle esquerre en 

un minut. La pressió arterial varia directament amb el cabal cardíac. 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, que significa la resistència dels vasos sanguinis més 
enllà del cor. La resistència de les artèries és molt petita, mentre que a nivell  
arteriolar, capil·lar i venular les resistències són molt elevades. A més, les 
arterioles, a causa de la presència de fibres musculars a la paret tenen la funció de 
control de les resistències perifèriques. Així, si es produeix una contracció arteriolar 
generalitzada, augmenten les resistències perifèriques i també la pressió arterial. 

 
PAM CC x R perifèriques 

 
 
A. REGULACIÓ DE LA PRESSIÓ ARTERIAL: REFLEX BARORECEPTOR o 
SISTEMA D’ACCIÓ RÀPIDA 
 

És el principal mecanisme de regulació de la pressió arterial en condicions 
normals.  

El sistema de regulació ràpida de la pressió arterial o reflex baroreceptor actua 
davant canvis sobtats. Els receptors dels canvis de la pressió arterial estan situats a la 
paret de les artèries (barorreceptors). La informació recollida pels receptors s’envia al 
centre cardiovascular. Les vies eferents del centre cardiovascular són els sistemes 
nerviosos simpàtic i parasimpàtic 
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1. RECEPTORS:  
• BARORECEPTORS  
Els receptors que responen als canvis de pressió són els baroreceptors i estan situats 
a les parets de les artèries i venes i participen en la regulació de la pressió arterial. Els 
més importants són a la crossa de l’aorta i al si carotidi (bifurcació carotídia). Són 
receptors que s’estimulen per l’estirament de la paret de les arteries i detecten canvis 
en la pressió arterial. Si augmenta la pressió, augmenten la velocitat de descàrrega i 
envien més impulsos nerviosos. Si disminueix la pressió arteria, disminueix la velocitat 
d’impulsos nerviosos. 
 
2.CENTRE CARDIOVASCULAR 
A nivell del tronc cerebral (bulb raquidi i part inferior de la protuberància) hi ha uns 
grups neuronals que formen el centre cardiovascular. Aquest centre transmet impulsos 
a través de la medul·la espinal al sistema nerviós simpàtic i d’aquí a la majoria de 
vasos sanguinis i al cor. També transmet impulsos a través del nervi vague (S.Nerviós 
parasimpàtic).  
 
3. IMPULSOS EFERENTS DEL CENTRE CARDIOVASCULAR 
Els impulsos surten del centre cardiovascular i viatgen pel sistema nerviós simpàtic i 
parasimpàtic.  

1. El sistema nerviós simpàtic és la part més important del sistema nerviós 
autonòmic per a la regulació de la circulació. A nivell del cor, el sistema nerviós 
simpàtic augmenta la freqüència cardíaca i la contractilitat miocàrdica. A nivell 
dels vasos, el centre cardiovascular transmet de forma constant senyals a les 
fibres vasoconstrictores simpàtiques, mantenint un estat parcial de contracció 
en els vasos sanguinis, que es diu to vasomotor o to vascular, i que serveix per 
mantenir els nivells de la pressió arterial dins els valors que es consideren 
normals. El to vasomotor estableix el nivell de repòs de la resistència vascular 
sistèmica. Tots els vasos sanguinis excepte els capil·lars i els esfínters 
precapil·lars estan innervats pel sistema simpàtic. L’estimulació simpàtica 
ocasiona una vasoconstricció en la majoria dels vasos del nostre organisme, 
perquè tenen receptors α1 que són excitadors. Les arterioles coronaries, del 
múscul esquelètic i fetge tenen receptors ß2, els quals són inhibidors, pel que 
l’estimulació simpàtica ocasiona vasodilatació. La vasoconstricció arteriolar 
augmenta les resistències perifèriques. La vasoconstricció venosa ocasiona 
augment del retorn venós. 

Una de les funcions més importants del control nerviós de la circulació és la capacitat 
d’augmentar la pressió arterial molt ràpidament. Quan es produeix un descens de la 
pressió arterial s’estimula el centre cardiovascular i tenen lloc els canvis següents: 
• Constricció de les arterioles, que ocasiona un augment de les resistències 

perifèriques i per tant de la pressió arterial. 
• Constricció dels grans vasos, especialment les venes, de tal manera que augmenta 

el retorn venós i així augmenta la distensió del miocardi i la força de la contracció 
(Llei de Frank-Starling), i ocasiona un augment en el volum de batec i en la pressió 
sistòlica. 

• Estimulació del sistema nerviós simpàtic que augmenta la freqüència cardíaca i la 
força de la contracció miocàrdica, i indirectament la pressió sistòlica. 

 
Durant els canvis de postura (de decúbit a bipedestació) els baroreceptors actuen per 
mantenir normal la pressió arterial. En aixecar-nos, es produeix una disminució de la 
pressió arterial al cap i a la part superior del cos. Una reducció de la pressió arterial al 
cervell pot ocasionar una pèrdua de coneixement. Els baroreceptors s’estimulen per la 
disminució de la pressió i de manera molt ràpida originen un reflex que ocasiona una 
descàrrega simpàtica i per tant un augment de la tensió arterial. 
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2. L’estimulació parasimpàtica, no té bàsicament cap efecte sobre els vasos. 

Sobre el miocardi, té un efecte inhibidor disminuint la freqüència cardíaca. 
 

B. REGULACIÓ LENTA DE LA PRESSIÓ ARTERIAL: REGULACIÓ DE LA 
VOLÈMIA. SISTEMA HORMONAL 
 
Aquest sistema s’activa en situacions de disminucions mantingudes de la pressió 
arterial (p.ex. hemorràgia). 
El ronyó participa en el control de la pressió arterial per dos mecanismes: 
 
1. Control del volum de líquid extracel·lular adequant la diüresi. 
 
2. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
Quan es produeix un descens de la pressió arterial, el ronyó secreta un enzim, la 
renina, que a través de la circulació sistèmica es distribueix per tot l’organisme. La 
renina, activa el pas d’angiotensinogen (una proteïna plasmàtica inactiva) a 
angiotensina I. L’angiotensina I té propietats vasoconstrictores lleus que no són 
suficients per augmentar la pressió arterial. L’angiotensina I, al seu pas pels petis 
vasos pulmonars, es posa en contacte amb les cèl·lules endotelials d’aquests vasos, 
les quals contenen un enzim (enzim convertidor de l’angiotensina), que afavoreixen el 
pas d’angiotensina I a angiotensina II. L’angiotensina II és un vasoconstrictor molt 
potent. L’acció de l’angiotensina II és deguda a dos mecanismes: 
• Vasoconstricció molt intensa d’arterioles i menys important de les venes. La 

vasoconstricció de les arterioles augmenta la resistència perifèrica i la pressió 
arterial. La constricció de les venes augmenta el retorn venós al cor i per tant 
augmenta el volum batec i indirectament la pressió arterial. 

• Activació de les glàndules suprarenals per secretar aldosterona. L’aldosterona 
actua a nivell renal, augmentant la reabsorció de Na+ als túbuls renals, que 
s’acompanya d’una reabsorció de líquid. Això ocasiona un augment del volum del 
líquid extracel·lular i, per tant, del volum sanguini total i de la pressió arterial. 

 
3.Secreció ADH (hormona antidiürètica) a la neurohipòfisi, la qual inhibeix la diüresis, 
augmentant la volèmia i la pressió arterial. 
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CICLE CARDÍAC 

CICLE CARDÍAC: canvis de pressió i volum 
Els processos descrits d’excitació del cor (fenòmens elèctrics i propagació del 
potencial d’acció) estan al servei de la funció mecànica cardíaca que és la 
contracció muscular. 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) d’ambdues aurícules i 
ambdós ventricles. En un cicle cardíac normal, les dues aurícules es contreuen 
mentre que els dos ventricles es relaxen. A continuació, mentre es contreuen 
els dos ventricles, les dues aurícules es relaxen. 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. Quan la freqüència cardíaca es de 75x’, un cicle dura 0,8s. 
Per analitzar el cicle cardíac el dividim en 5 fases: i correlacionar els fenòmens 
que hi tenen lloc començarem per la sístole auricular: 
 

1. Diàstole ventricular i auricular: tant les aurícules com els ventricles 
estan relaxats. Correspon a la fase final de la diàstole ventricular final: 
fase de replecció. 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. El pas de sang ocasiona 
una distensió ventricular. 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. En individu adult, sa, en repòs de 70Kg, 
els ventricles tenen en aquest moment un volum de 130-135 ml de sang. 
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.  

3.1.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 
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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. 
3.2.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. 


