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BLOC I: HOMEÒSTASI 

El 60-65% del nostre cos és aigua (líquids), que es poden repartir en: 

- Líquid intracel·lular o LIC: és el líquid que hi ha a l’interior de la cèl·lula representa 2/3 dels líquids 

corporals. 

- Líquid extracel·lular o LEC: és el líquid corporal en el qual estan immerses les nostres cèl·lules i serveix 

com a transició entre el medi extern de l’organisme i el líquid intracel·lular. Com que el líquid 

extracel·lular és una zona reguladora entre el món exterior i la majoria de les cèl·lules del cos, hi ha 

processos fisiològics complexes que han evolucionat per a mantenir relativament estable la seva 

composició. Representa les 1/3 parts del líquid corporal. És pot dividir en: 

o Plasma sanguini (1/4) 

o Líquid intersticial (3/4)líquid que banya les cèl·lules. 

Aquesta proporció descrita de líquids corporals es manté relativament constant, fet que implica que 

siguem un organisme estable, tot i que l’entorn en que vivim sigui sec i molt variable (grans variacions de 

temperatura,...). Això implica que en el nostre cos hi hagin una sèrie de estructures i mecanismes que han 

evolucionat en la nostra anatomia i fisiologia per a fer possible que sobrevisquem en aquest entorn hostil.  

Quan la composició del líquid  extracel·lular s’allunya del seu rang de valors normals, s’activen mecanismes 

compensatoris que el porten al seu estat normal (exemple quan es beuen grans quantitats d’aigua). 

El nostre cos és un sistema obert (intercanvia calor i matèria amb el medi extern), per la qual cosa hi 

trobem entrades i sortides. Per tant, per a que el nostre cos es mantingui constant, les entrades i les 

sortides han de ser les mateixes. 

 

L’homeòstasi és un terme que fa referència a qualsevol aspecte referit a la constància: Homeo- (semblant, 

similar)-stasis (condició). És a dir, és la capacitat d’un ésser viu per a mantenir el seu medi intern 

relativament estable, tot i que el medi intern no té un valor exacte i fixa, sinó que es manté a dintre d’un 

rang de valors. Per a aconseguir aquesta estabilitat, s’ha de aconseguir l’estabilitat de varis paràmetres 

dins un rang de valors. Alguns d’aquests paràmetres són: 

 La temperatura corporal 

 La freqüència cardíaca 

 Pressió arterial 

 pH sanguini 

 Glucèmia 

 Volum del líquid extracel·lular (LEC) 

 Composició química (LEC) o osmolaritat. 

 
Per tant, si el cos no aconsegueix mantindre la homeòstasi entre aquests paràmetres, la funció normal 

s’interromp i pot aparèixer com a resultat un estat de malaltia. La majoria de cèl·lules del nostre cos no 

toleren massa els canvis en el seu entorn.  

 

Aquestes cèl·lules depenen de la estabilitat del líquid extracel·lular (en el qual estan immerses) per a 

mantenir el seu funcionament normal. En aquest aspecte les nostres cèl·lules són bastant similars als 

organismes primitius que vivien en els mars tropicals, un medi estable en el que la salinitat, el contingut 
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d’oxigen i el pH variaven poc, i en el qual la llum i la temperatura tenien cicles de variació predictibles.  Les 

condicions  d’aquests organismes primitius variaven  de la mateixa manera que ho feien les condicions de 

l’entorn. Per tant, anteriorment (com encara ara els invertebrats marins), molts organismes marins 

depenien de la constància del seu medi extern per a mantenir el seu medi intern en equilibri. 

Però, a mesura que els organismes varen evolucionar i varen emigrar dels antics mars als estuaris, a l’aigua 

dolça i a la terra, es varen trobar medis 

externs altament variables. Per exemple, 

els organismes terrestres constantment 

perden aigua interna en l’aire sec que els 

rodeja. Per tant, els organismes que 

sobreviuen en aquests hàbitats hostils 

suporten la variabilitat externa 

mantenint el seu medi intern 

relativament estable. Aquesta capacitat 

és coneguda com l’homeòstasi. 

 

 
L’organisme és una integració de sistemes i aparells que treballen per mantenir conjuntament el medi 

intern. Ho fa a través del sistema nerviós i el sistema endocrí, encarregats de la regulació corporal. 

DINÀMICA DE MEMBRANES 

La membrana cel·lular (plasmàtica) de tots els organismes vius està composta d’una bicapa lipidica, i és 

l’encarregada de separar el líquid intracel·lular (LIC) i el líquid extracel·lular (LEC) i restringir el intercanvi 

entre aquests compartiments. 

Aquesta bicapa lipidica és de permeabilitat selectiva, el que implica deixar el pas a algunes substàncies i a 

altres no. Les substàncies que poden passar a través de la membrana es denominen permeables (aigua, 

oxigen, diòxid de carboni i lípids) i les que no ho poden fer impermeables (els ions, la majoria de les 

molècules polars i les molècules molt grans com les proteïnes). 

En general, com més petites i solubles en lípids siguin les molècules més facilitats tindran per a travessar la 

membrana cel·lular.  

 

Tipus de transport: 

Per tal de poder mantenir la composició intracel·lular, la membrana és simultàniament una barrera i una 

porta d’entrada i de sortida per a les substàncies. La entrada i sortida d’aquestes substàncies depèn de les 

proteïnes que, en funció de les necessitats cel·lulars, permetran o no el pas. 

El transport de substàncies a través de la bicapa lipidica (membrana cel·lular) es pot fer de diferents 

maneres. Aquest transport es pot classificar depenent de si es produeix una despesa energètica (en forma 

de ATP) o no. 

 

 

 

 



3 

 

- Transport passiu (difusió) La difusió, es defineix com el moviment de les molècules des d’una àrea 

de major concentració cap a una àrea de menor concentració. Mitjançant el transport passiu (difusió), 

no es consumeix energia (ATP) i es produeix a favor de gradient (s’utilitza l’energia cinètica inherent a 

les molècules). Pot ser: 

 Difusió simple Les substàncies passen a través de la bicapa lipídica (fosfolípids) per si soles. Les 

molècules transportades d’aquesta manera són petites i solubles (aigua, alguns gasos...). El 

moviment de les molècules es produeix des d’una àrea de major concentració a una altre de menor 

concentració, és a dir, es difonen a favor de gradient. Algunes de les característiques d’aquest 

transport per difusió simple són: 

o Es produeix a favor de gradient de concentració. És a dir, el moviment de les molècules es 

produeix des d’una àrea on hi ha major concentració a una de menys. 

o No requereix el consum de ATP, per la qual cosa és un transport passiu. Utilitza únicament la 

energia cinètica que tenen totes les molècules. 

o Quan la concentració de les molècules és igual entre les dues àrees s’ha arribat a l’equilibri, 

i, com a conseqüència, s’atura el flux de molècules. 

o Només les molècules LIPOFÍLIQUES o LIPOSOLUBLES es poden difondre a través de la 

membrana. (recordem que la bicapa lipídica té una part hidrofílica o soluble i una altre de 

hidrofòbica no soluble). 

La velocitat de difusió de les molècules mitjançant aquest tipus de transport depèn de: 

o La permeabilitat de la membrana Com més permeable sigui la membrana a les molècules 

que es difonen major serà la velocitat. 

o Superfície de la membrana Com major és la superfície de la membrana, més molècules 

poden difondre a través de ella per unitat de temps. 

o Gradient de concentració del solut Com major sigui la diferència entre concentracions, 

més ràpida serà la difusió. 

o Tamany de la molècula Com més petita és major velocitat. 

o La difusió és més ràpida a distancies curtes. 

o Gruix de la membrana Com més espessa és una membrana més lenta serà la difusió. 

o Temperatura A major temperatura, la difusió es produeix de manera més ràpida. 

o Aquet tipus de difusió es pot realitzar a partir de canals com:  

1. Canals proteïcs: 

o Canals oberts Tenen les següents característiques: 

 Els porus de la membrana es troben oberts. 

 Mitjançant aquests canals, es produeix molt poca 

selectivitat del substrat que s’està transportant. 

 El moviment dels substrats a través d’aquests 

canals es produeix per un moviment a favor de 

gradient de concentració, tant d’aigua com de 

ions. 

 Aquests canals s’anomenen d’acord amb la molècula que deixin passar. D’aquesta 

manera trobem les aquaporines, que transporten aigua, i els canals de Na+,K+,Cl-... 
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o Canals tipus “comporta” Aquests canals poden 

estar oberts o tancats. Solen estar la major part del 

temps tancats, el que els permet regular el 

moviment dels ions a través d’ells. Quan s’obre 

aquest canal, els ions es desplacen a través del canal 

de la mateixa manera que ho fan a través dels 

canals oberts. Aquestes comportes només s’obren 

en resposta a varius estímuls com: 

 Canals es troben regulats per comporta química Quan es controlada per molècules 

de missatgers intracel·lulars o per lligands extracel·lulars. 

 Estat elèctric de la cèl·lulaCanals regulats per voltatge. 

 Canvis físics (augment de la temperatura, la tensió...) Canals regulats amb 

comporta mecànica. 

2. Proteïnes transportadores de membrana: Aquest tipus de transport té les següents 

característiques: 

 Es realitza una selecció més 

acurada de les molècules 

que es transporten. 

 El transport de substàncies 

mitjançant aquestes 

proteïnes es més lent que 

el que es realitza 

mitjançant els canals 

oberts, ja que les proteïnes 

transportadores de 

membrana entre les 

substàncies de una en una. 

 Mobilitzen molècules més grans. 

 

 Difusió facilitadaLa difusió simple està limitada NOMÉS a molècules liposolubles (solubles en 

lípids). Però, la majoria de les molècules del nostre organisme són lipófobes (insolubles en lípids) o 

tenen càrrega elèctrica, el que provoca que no puguin travessar les membranes per difusió simple. 

Per aquest motiu, la majoria de soluts traspassen la membrana amb l’ajut de les proteïnes de 

membrana. 

La difusió facilitada és passiva i mobilitza les molècules a favor de gradient. Aquesta difusió 

facilitada es fa a través de proteïnes transportadores. 
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Aquesta gràfica representa la velocitat de difusió d’una 

substància depenent de la concentració d’aquesta. Depenent 

de si aquesta difusió és simple (color blau) o facilitada (color 

vermell) trobem que: 

 Mitjançant la difusió simple (línea blava) trobem que 

a més concentració de la substància, més elevada és 

la velocitat de difusió. 

 Mitjançant la difusió facilitada (línea vermella) trobem 

que a més concentració de substància, més elevada 

és la velocitat de difusió. Però, arriba un punt que per 

molt més concentrada que es trobi la substància, la velocitat no augmenta. És a dir, la difusió 

facilitada té una velocitat màxima. 

 

- Transport actiu El transport actiu requereix la participació de proteïnes transportadores i consum 

energètic. És un procés que permet transportar molècules en contra de gradient de concentració, la 

qual cosa permet la creació de potencials electroquímics. El transport actiu es divideix en: 

 Transport actiu primari:Bomba de sodi potassi La bomba de sodi-potassi es troba en totes les 

cèl·lules de l’organisme i té un consum d’energia molt elevat (consumeix el 30% de l’ATP produït 

per la cèl·lula). Aquesta bomba s’encarrega de bombejar 3Na+ de l’interior cap a l’exterior de la 

cèl·lula i al mateix temps transportar 2 ions de K+ a l’interior de la cèl·lula. D’aquesta manera, la 

bomba de sodi potassi provoca que hi hagi una elevada concentració de Na+ a fora de la cèl·lula i 

una elevada concentració de K+ a dintre de la cèl·lula. Per tant, aquesta bomba manté els gradients 

de concentració de Na+ i K+ entre el LIC i el LEC. Altres bombes: Ca+2-ATPase, H+-ATPase i H+-K+-

ATPase. 

 Transport actiu secundari Utilitza l’energia cinètica emmagatzemada en una molècula (durant el 

transport actiu primari) que es mou a favor de gradient per a ajudar a moure altres molècules en 

contra de gradient. 

Podem trobar dues opcions: 

o El sentit de les molècules transportades sigui el mateix (simporte). Un exemple d’aquest 

transport és quan s’aprofita que el Na+ té prou energia per a entrar per si mateixa ( ja que 

està molt més concentrada a fora que no a dins) per a entrar glucosa. 

o El sentit de les molècules sigui diferent (antiporte). L’antiporte, és el responsable de que hi 

hagin càrregues i concentracions diferents. 

 

En funció de la situació una molècula pot ser transportada per diferents tipus de transport, com per 

exemple la glucosa pot ser transportada per difusió facilitada o per transport actiu secundari. 

TRANSPORT A TRAVÉS DE VESÍCULES 
 

Hi ha moltes macromolècules que són massa grans (proteïnes, virus, bacteris...) per a ingressar a les 

cèl·lules o abandonar-les a través de canals proteics o proteïnes transportadores. Per aquest motiu, ho fan 

a través de vesícules generades en la membrana cel·lular. Aquests processos són molt costosos 

energèticament.  
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Hi ha dos mecanismes bàsics per a importar molècules i partícules grans: 

- Fagocitosi És el procés mediat per actina per el qual una cèl·lula engloba a una bactèria o una altre 

partícula dins d’una gran vesícula unida a la membrana anomenada fagosoma. El fagosoma es desprèn 

de la membrana cel·lular i es desplaça cap a l’interior de la cèl·lula, on es fusiona amb un lisosoma, els 

enzims digestius del qual destrueixen la bactèria. La fagocitosi requereix energia del ATP per el 

moviment del citoesquelet i per al transport intracel·lular de les vesícules. En els éssers humans, la 

fagocitosi només es dona en 

determinats tipus de glòbuls blancs, 

anomenats fagocits. 

- EndocitosiA diferència de la 

fagocitosi, la superfície de membrana 

s’invagina en lloc de sobresortir, i les 

vesícules formades són molt més 

petites. Una altre diferència és que 

existeix certa endocitosi que es 

realitza permanentment, mentre que 

la fagocitosi ha de ser impulsada per la presència de la substància que ha de ser ingerida.  

La endocitosi també requereix el consum de ATP i pot ser un procés no selectiu, el que permet que el 

líquid extracel·lular entri a la cèl·lula, o pot ser selectiu, permetent només el pas a molècules 

específiques.  

Trobem dos tipus de endocitosi: 

 Endocitosis regulada per receptor Es realitza en regions de la membrana anomenades fositas, que 

són invaginacions en les que la banda citoplasmàtica de la membrana té altes concentracions de 

clatrina (una proteïna). Aquest procés segueix les següents passes: 

o El lligand (substància que ha d’entrar a la cèl·lula) s’uneix al receptor de membrana. 

o El complexa receptor-lligand migra cap a una fosfita recoberta de clatrina. 

o Quan el lligand està a dintre de la fosfita, la membrana s’invagina, es desprèn de la 

membrana cel·lular i es converteix en una vesícula citoplasmàtica. 

o Les molècules de clatrina s’alliberen i es reciclen cap a la membrana. 

o En la vesícula, es separen el receptor i el lligand, quedant el receptor a dintre d’un 

endosoma. 

o El endosoma es desplaça cap a un lisosoma si el lligand ha de ser destruït o cap a l’aparell de 

Golgi si ha de ser processat. 

o Els receptors del lligand poden ser reutilitzats mitjannçant un procés conegut com reciclat 

de membrana. La vesícula que conté els receptors es desplaça cap a la membrana. 

o La vesícula es fusiona amb la membrana. 

o La membrana de la vesícula s’incorpora novament a dintre de la membrana cel·lular per 

exocitosi 

Mitjançant aquest tipus d’endocitosi s’introdueixen una gran varietat de substàncies a dintre de la 

cèl·lula:hormones proteiques, factors de creixement, anticossos, i proteïnes plasmàtiques que 

serveixen de transportadors de ferro i de coleterol. 

 Potocitosis y caveolas Aquest tipus de transport utilitza caveoles (petites coves) per a concentrar 

les molècules unides al receptor i portar-les a l’interior de la cèl·lula. Las caveoles són regions de la 

membrana que contenen balses lipídiques, receptor proteics de membrana i una familia de 



7 

 

proteïnes de membrana singulars anomenades caveolines. En moltes cèl·lules, la claveola apareix 

com a indentacions de la membrana cel·lular. 

Les calveoles tenen varies funcions: concentrar i internalitzar molècules petites, contribuir en la 

transferència de macromolècules a través de l’endoteli capil·lar i participar en la senyalització 

cel·lular. 

- Exocitosi: Aquest procés és 

totalment oposat a la 

endocitosi. Les vesícules 

intracel·lulars es desplacen 

cap a la membrana i es 

fusionen amb ella i desprès 

alliberen el seu contingut al 

líquid extracel·lular. Les 

cèl·lules utilitzen la 

exocitosi per a exportar 

molècules lipòfobes (com 

per exemple les proteïnes 

sintetitzades en la cèl·lula) i 

per a desfer-se de les restes 

que romanen en els 

lisosomes desprès de la digestió cel·lular. La exocitosi involucre a dues famílies de proteïnes: Rab, que 

contribueixen en el anclatge de les vesícules a la i SNARE, que faciliten la fusió de les membranes. 

La exocitosi regulada s’inicia amb un augment de la concentració de Ca2+, que actua com a senyal. El 

Ca2+ interactua amb una proteïna que inicia el anclatge i la fusió de la vesícula secretora. Quan l’àrea 

fusionada de la membrana s’obra, el contingut de la vesícula difon cap a l’espai extracel·lular, mentre 

que la membrana de la vesícula es queda enrere y es torna part de la membrana cel·lular. Aquest 

procés requereix el consum d’ATP. 

 

 

OSMOSI I TONICITAT 

 

Osmosi  

És el moviment d’aigua a través d’una bicapa lipidica en resposta a un gradient de concentració de solut. És 

un procés passiu, per tant no consumeix energia, on l’aigua es desplaça per diluir la solució més 

concentrada, i ho fa  a traves de: 

- Canals iònics plens d’aigua. 

- Canals d’aigua o aquaporines (difusió facilitada). 

El cos humà és en gran part aigua (60%), i es troba en situació d’equilibri osmòtic. El concepte d’equilibri 

osmòtic fa referència a que els nostres líquids corporals (el LIC i el LEC) tenen més o menys sempre la 

mateixa concentració dels composts que els formen. Per tant, si la concentració de soluts a dintre i a fora 

de la cèl·lula ha de ser la mateixa i tenint en compta que a dintre de la cèl·lula i trobem moltes molècules 
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(orgànuls...) que s’han de dissoldre, és normal que hi hagi més quantitat de líquid intracel·lular (2/3 parts) 

que no de líquid extracel·lular (1/3 part). 

 

Durant l’osmosi, l’aigua es desplaça per a diluir la solució més concentrada. És a dir, que si tenim un tub 

dividit per una membrana semipermeable i a cada banda del tub hi ha dues dissolucions amb diferent 

concentració (NO EQUILIBRI OSMÒTIC), la dissolució que es trobi menys concentrada passarà aigua a l’altre 

dissolució més concentrada per a diluir-la. Aquest flux d’aigua s’aturarà quan ambdues dissolucions tinguin 

la mateixa concentració, és a dir, quan s’hagi arribat al EQUILIBRI OSMÒTIC. 

 

 
 

Per calcular l’osmosi utilitzem la pressió osmòtica, que és defineix com la  força que cal aplicar per 

contrarestar el que l’aigua fa de manera natural, és a dir, l’osmosi. Es mesura en Atm o mmHg. 

La concentració de soluts en solucions biològiques, s’expressa amb l’osmolaritat, que és el número de 

partícules per litre de solució Osmols/L (Osm/L). 

L’osmolaritat prediu, de forma quantitativa, el moviment osmòtic de l’aigua. Si dues solucions tenen la 

mateixa concentració de solut s’anomenen ISOMOLARS.  

 

Tonicitat  

 

És la capacitat d’una solució per modificar el volum d’aigua d’una cèl·lula.  Així podem trobar tres tipus de 

solucions: 

1. Solució hipotònica: és aquella que té menor concentració de soluts (els quals no traspassen la 

membrana) que la solució que es troba al citosol. Per tant com hi ha menys solut a fora que a dintre 

de la cèl·lula, entra aigua per en aquesta per compensar. Aquesta situació pot ser desfavorable, ja 

que si entra molta aigua dintre de la cèl·lula pot patir un xoc osmòtic i rebentar. 

2. Solució isotònica: és aquella que la concentració de soluts (que no penetren la membrana) és igual 

tant dins com fora de la cèl·lula. Per tant les cèl·lules mantenen la seva forma i volum. 

3. Solució hipertònica: és aquella que té major concentració de soluts que al citosol.  Per tant com hi 

ha més solució a dins que a fora de la cèl·lula l’aigua surt cap al citosol per compensar. Aquesta 

situació és perillosa perquè si la cèl·lula es queda “deshidratada” i deformada. 
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POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPÒS 

 

La membrana cel·lular no es permeable als ions, però en canvi si ho 

és al aigua, cosa que permet mantenir un equilibri elèctric, ja que si 

els ions no poden entrar i sortir lliurement es mantenen iguals. I 

tanmateix permet mantenir un equilibri químic, ja que l’aigua pot 

travessar lliurement la membrana fent que les concentracions d’ions 

siguin iguals entre el líquid intracel·lular i l’extracel·lular. 

 

 

Les proteïnes de transport actiu de les membranes, que permeten la mobilització d’ions, creen un gradient 

ELECTROQUÍMIC, entre el LIC i el LEC. 

El gradient elèctric és degut a que hi ha certs ions que es troben més en el LEC i d’altres en el LIC, 

provocant que a l’interior de la cèl·lula estigui carregat negativament, és a dir, que hi hagin més ions 

negatius, i l’exterior (LEC) positivament, és a dir, que hi hagin més càrregues positives. Per un altre banda, 

el transport actiu d’ions positius cap a fora de la cèl·lula crea un altre gradient de concentració, el gradient 

químic. 

El valor del potencial d’equilibri en el LEC sempre és ZERO.  

 

Conceptes bàsics: 

1. per qualsevol càrrega + existeix la seva càrrega – (electró). El cos humà en el seu conjunt es 

elèctricament neutre. 

2. les càrregues oposades (+/-) s’atrauen, mentre que les de mateixa càrrega es repelen (+/+). 

3. es requereix energia per separar càrregues oposades (+/-) 

4. l’aigua és un bon conductor de càrrega elèctrica. 

 

Ions importants: 

 

Ió LIC LEC 

Na+ 10mM 140mM 

Cl- 4mM 103mM 

K+ 140mM 4mM 

Ca+2 0,0001mM 2,4mM 

Proteïnes- []↑ []↓ 

PO4
-3 75mM 4mM 
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El K+ és el catió principal en el LEC i el Na+ el principal en el LEC. A més trobem ions Cl- en el LEC i ions 

fosfat i proteïnes amb càrrega negativa dins la cèl·lula. Això comporta que el LEC no sigui neutre, ja que les 

proteïnes  i els grups fosfats no tenen cation que els neutralitzin, per això es diu que el LIC té càrrega neta 

negativa. En canvi al LEC, té una càrrega neta positiva, ja que hi ha més quantitat d’ion positius que 

negatius. 

 

 
 

Potencial d’equilibri d’un ió K+ 

 

El potencial d’equilibri depèn de dues forces: 

- Gradient químic que provoca la sortida del K+ 

- Força electrostàtica que provoca la sortida del K+ 

 

El K+ és més abundant al LIC que al LEC, el que el porta a sortir cap al LEC per compensar la concentració 

d’ions K+ entre el LIC i el LEC, provocat pel gradient electroquímic, això comporta dues coses: 

- augment de l’electropositivitat del LEC. 

- augment de l’electronegativitat del LIC. 

Per la força electrostàtica, el K+ entra a la cèl·lula per compensar l’augment de la càrregues negatives 

exercides per les proteïnes i els grups fosfats tant abundants dins d’aquestes. 

 

Per tant el punt d’equilibri és la igualació de les dues forces, per tal que les entrades i sortides de K+ sigui 

igual. Aquet potencial té un valor de -90mV. 

 

Potencial d’equilibri d’un ió Na+ 

 

Al contrari del que passa amb el K+, el Na+ es troba més concentrar al LEC que al LIC, el que comporta que 

el Na+ tendeixi a entrar a la cèl·lula per compensar la concentració, això comporta: 

- augmenta l’electropositivitat del LIC 

- augmenta l’electronegativitat del LEC augmenta la concentració del Cl- 
 

Igual que passa amb el potassi, augmenta la concentració de Na+ començar a baixar al LEC i a augmentar 

en el LIC, per tant per la força electrostàtica, el Na+ surt del LIC cap al LEC per compensar tant les càrregues 

com la concentració d’ions. Aquet potencial de membrana té un valor de +60mV 
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Factors que afecten al potencial de membrana 

 

- els gradients de concentració dels diferents ions. La bomba Na+/K+ ajuda a mantenir el potencial de 

la membrana en repòs. 

- La permeabilitat de la membrana dels diferents ions. La majoria de les nostres cèl·lules són entre 100 

vegades més permeables al K+ que al Na+ (fuga del K+). La majoria de cèl·lules són més permeables al 

K+ que al Na+,i coma resultat, el potencial de membrana en repòs d’una cèl·lula es troba situat més a 

prop del potencial d’equilibri del potassi que del sodi. EL potencial d’equilibri d’un element és el 

potencial de membrana per el qual es troba contraposat el gradient de concentració que mobilitza 

aquest element. El Na+ s’escapa cap a dintre de la cèl·lula, provocant que l’interior de la cèl·lula sigui 

més negatiu del que ho seria si el Na+ es quedes totalment exclòs. El Na+ addicional que es filtra cap a 

l’interior es bombejat immediatament cap a fora per la bomba de sodi potassi. Al mateix temps, els 

ions K+ que s’escapen cap a fora de la cèl·lula són bombejats novament cap al seu interior. Per tant, 

podem dir que la bomba de sodi-potassi ajuda a mantenir el potencial de membrana en repòs 

mitjançant el bombeig de 3Na+ cap a fora per cada 2 K+ que bombeja cap a dintre. 

La diferència de potencial de membrana (Vm) és la diferència de càrrega elèctrica entre l’interior d’una 

cèl·lula i la dissolució que la rodeja. La Vm té el valor de -70 mV. 

El potencial de membrana en repòs pot sofrir canvis com a conseqüència de que la membrana es torni més 

permeable a un determinat ió i que per tant aquests puguin entrar més fàcilment a l’interior de la cèl·lula.  

Ens podem trobar que es produeixin 3 casos diferents: 

 Despolarització És quan el potencial de membrana es torna menys negatiu. 

 RepolaritzacióÉs el retorn al potencial de membrana en repòs es denomina. 

 Hiperpolarització És quan el potencial de membrana es torna més negatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre ions contribueixen principalment als canvis en el potencial de membrana: Na+, Ca2+, Cl- i K+. Per 

exemple, la entrada de Ca2+ o Na+... 

El moviment de molts pocs ions es necessari per a provocar un canvi significatiu en el potencial de 

membrana. Per tant, no és necessari invertir el gradient de  concentració dels ions per a modificar el 

potencial de membrana. 

 

Un canvi significatiu en el potencial de membrana requereix el moviment de molts pocs ions. No és 

necessari invertir el gradient de concentració dels ions per modificar el potencial de membrana. 
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Exemple secreció insulina: 

- Quan la glucosa es troba a baixa concentració hi ha poc transport d’aquesta a dins de la cèl·lula, el 

que comporta es que hi hagi un baix metabolisme i, per tant, no es forma ATP. En aquesta situació el 

transport de K+ es actiu ja que la comporta està oberta i el potassi anirà sortint lliurement. Les 

vesícules que contenen la insulina la tenen reservada. 

- Desprès d’un àpat, la concentració de glucosa augmenta, hi ha més transport d’aquesta dins de la 

cèl·lula, augmenta el metabolisme i per tant es formarà ATP, això fa que el canal tipus comporta del 

potassi es tanqui, per tant aquet no podrà sortir. Això porta a una despolarització de la membrana, 

aquesta despolarització fa que s’obri el canal de Ca+2, que es del tipus depenent de voltatge, aquet 

estímul produeix que les vesícules que contenen la insulina es moguin i alliberin la insulina cap al 

torrent sanguini i aquesta transporti la insulina cap a les demès cèl·lules del cos. 

 

COMUNICACIÓ ENTRE CÈL·LULES I VIES DE TRANSDUCCIÓ DE SENYALS 

Les cèl·lules s’han de comunicar unes amb les altres de manera ràpida i eficient i aquesta comunicació ha 

d’incloure una gran quantitat d’informació, per tal de coordinar les funcions per mantenir l’homeòstasi. Les 

vies de senyals són rets molt complexes de transferència d’informació. Com més allunyades es trobin les 

cèl·lules, més difícil serà la comunicació entre aquestes. 

 

Trobem únicament dos tipus de senyals fisiològics que permeten la comunicació cel·lular: 

 Senyals elèctriques que són canvis en el potencial de membrana. D’aquests senyals elèctrics se 

n’encarrega el sistema nerviós. 

 Senyals químiques, que són molècules secretades per les cèl·lules al líquid extracel·lular i són les 

responsables de la major part de la comunicació de l’organisme. Generalment aquestes senyals es 

produeixen a través del sistema endocrí. 

 

Les cèl·lules que reben el senyal elèctric o químic s’anomenen cèl·lules diana. 

 

Comunicació en distàncies curtes: 

 

- Canals de comunicació: és la forma més simple de comunicació. Aquest mètode consisteix en 

connexions directes entre els citoplasmes de les cèl·lules adjacents, que permeten la transferència de 

senyals químiques (ions i molècules petites, com aminoàcids, ATP, AMPc...) i elèctriques. Per a la 

realització d’aquest mètode és necessari que les cèl·lules que es comuniquen es trobin fixes. 

Aquest tipus d’unió es forma a partir de la unió de proteïnes que sobresurten de la membrana, 

anomenades conexines, en dues cèl·lules adjacents. Les conexines unides formen un canal que es pot 

obrir i tancar, de manera que quan es troba obert 

- Senyals dependents de contacte: hi ha d’haver contacte físic entre molècules intracel·lulars, entre les 

proteïnes de membrana. És la més utilitzada pel sistema immunitari. 

- Senyals autocrins i paracrins: els autocrins són quan els receptors de la senyals es troben a la mateixa 

cèl·lula, i si el receptor està en una cèl·lula veïna s’anomena paracrins. Exemple la histamina. 
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Comunicació a distàncies llargues: 

 

- Hormones: poden ser proteïnes, aminoàcids, àcids grassos... són alliberades per les glàndules cap al 

torrent sanguini, així totes les cèl·lules del cos poden rebre el missatge o respondre al senyal. Ha 

d’haver un receptor per la resposta, i tenir una gran afinitat entre ells, així un ió produirà la resposta. 

Les hormones a concentracions baixes a la sang són suficients per obtenir una resposta. 

- Neurohormona: té origen al sistema nerviós (neurona), un estímul elèctric estimula la seva 

alliberació. 

- Neurotransmissor: alliberat per les neurones, es queda al espai sinàptic (entre l’axó i la cèl·lula 

propera), són senyals de tipus elèctric.  

 

 

Vies de transducció de senyals: 

 

Els passos són els següents: 

1. Lligand o molècula senyal o també 1r missatger. 

2. Receptor que pot ser; de membrana, citoplasma o nucli. 

3. Molècula senyal intracel·lular. 

4. Proteïna diana. 

5. Resposta. 

Sol ser més lenta, ja que implica la transcripció de gens i la traducció a proteïnes.  

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

               

Els receptors de membrana poden ser: 

- Proteïna de canal iònic (tipus comporta) 

- Receptor-enzim: es fosforilen les proteïnes que passen d’inactivades a activades.  

- Receptor associat a proteïnes de tipus G: molècula unida al senyal, aquesta activa la proteïna G que a 

la vegada activa la proteïna de membrana, converteix el ATP a AMPc i produeix una gran resposta 

cel·lular. 

Lligand/1r missatger/ molècula senyals. 

Pot ser HIDROSOLUBLE O LIPOSOLUBLE 

 

 

RECEPTOR 

Molècula de contacte intracel·lular/ 2n 

missatger. Ex. Calci o AMPc 

RESPOSTA 


