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Neurofisiologia 

Es pot dir que la neurofisiologia està regulada per dos sistemes: 

- El sistema endocrí, que ho fa a traves d’hormones i controla funcions com la reproducció, digestió i 

metabolisme. 

- El sistema nerviós, aquet està contínuament reben i enviant informació. Controla funcions com el pols 

cardíac, també funcions involuntàries com el desig o la memòria. La cèl·lula principal d’aquest sistema 

és la neurona, tot i que les més abundants són les cèl·lules de la glia. 

El sistema nerviós es por dividir en dues parts: 

- Sistema nerviós central que inclou l’encèfal i la medul·la espinal 

- El sistema nerviós perifèric que inclou les neurones aferents o sensitives i les neurones eferents. 

Els receptors sensitius reben contínuament informació sobre les condicions tant del medi intern com 

extern. Aquets envien la informació per les neurones aferents fins al sistema nerviós central. 

El SNC és el centre regulador del reflexos neurals, les neurones integren la informació que arriba pel 

bàndol aferent del SNP i determina si es necessària un resposta. Llavors el SNC envia senyals eferents que 

realitzen una resposta, que passa per les neurones eferents de tot el cos. Les neurones eferent es poden 

dividir en divisió motora somàtica que controlen els músculs esquelètics i la divisió autònoma que controla 

el múscul llis i cardíac, glàndules exocrines i endocrines i part del teixit adipós. 

La divisió autònoma  del SNP també se l’anomena sistema nerviós visceral, ja que controla la contracció i 

la secreció de diferents òrgans interns. Les neurones d’aquet es subdivideixen en simpàtic i en 

parasimpàtic. 

la neurona, és una unitat morfologia única, unitat tròfica, els axons no poden viure si no són al cos, forma 

una unitat funcional en que transmet l’estímul d’un lloc a un altre. Las prolongacions de la neurona es 

poden classificar en dendrites, que reben les senyals entrants, i en axons, que transporten la informació 

que surt, aquesta informació poden ser senyals aferents (sensitius) o eferents (motors). 
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 Es poden classificar des del punt de vista funcional o estructural. Des del punt de vista estructural, es 

poden classificar segons el nombre de prolongacions que 

tenen i tenim les: 

- Pseudounipolars: l’axó i la dendrita es fusionen per 

formar una prolongació llarga. 

- Bipolars: un únic axó i una única dendrita. 

- Multipolars: moltes dendrites i axons ramificats. 

- Anaxòniques: no tenen cap axó.  

Des del punt de vista funcional tenim: 

- Neurones sensitives. Són neurones aferents. 

- Interneurones 

- Neurones eferents. Aquestes poden ser motores somàtiques i autònomes. 

Hi ha un tipus de neurones que estan completament dins del SNC aquestes s’anomenen interneurones, 

aquestes poden tenir moltes ramificacions cosa que les permet comunicar-se amb moltes altres neurones 

o poden ser més petites. 

La substància gris és on trobem els somes i dendrites, és el lloc on es treballa o processa la informació. I la 

substància blanca és on trobem els axons, lloc per on passa la informació. 

Les cèl·lules de la glia són les cèl·lules que donen sostenibilitat al sistema nerviós, ja que donen un suport 

tant físic com bioquímic a les neurones, els hi donen estabilitat rodejant-les. També els hi proporcionen 

suport metabòlic i ajuden a mantenir la homeòstasis  entre el LEC del encèfal degut a que capten els 

excessos de metabòlits i K+. Aquestes cèl·lules són: 

- Astròcits: són el suport pel qual pengen les neurones, té capacitat reparadora i és el principal 

responsable de la barrera hematoencefàlica.  També embolica els capil·lars i són capaços de captar el 

K+ i alliberar factors tròfics.  

- Oligodendròcits: són els que s’encarreguen de la mielinització dels axons en el SNC, en canvi en el SNP 

són les cèl·lules de Schwann. 

- Micròglia: són els macròfags del SN. 

FUNCIONAMENT DE LA NEURONA 

La membrana de la neurona esta polaritzada, el seu potencial en repòs com la de quasi totes les cèl·lules 

del nostre cos és de -70mV. Els canals que formen les neurones, que permeten el pas dels ions entre el LIC i 

el LEC, són canals anomenats dependents de voltatge, aquets canals responen al canvi del potencial de 

membrana. 

Per exemple, en repòs la membrana es lleugerament permeable al Na+, però si per un estímul s’obre el 

canal del Na+, la membrana es torna més permeable a aquet, per tant entra en grans quantitats dins la 

cèl·lula, cosa que fa augmentar les càrregues positives en el LIC i això provoca una DESPOLARITZACIÓ de la 

membrana. Arriba un moment en que aquet canal es tanca, quan s’arriba al equilibri electroquímic, i s’obre 

el canal del K+, aquet sortirà cap al LEC, al sortir càrregues positives, la membrana es repolaritza. 
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En aquet procés fa falta energia, intervé la bomba Na+/K+, aquesta amb la ATPasa, va transportant els ions 

K+ i Na+. 

El llindar de despolarització, és el valor d’elevació del potencial de membrana des del qual es podrà 

produir un potencial d’acció. És el límit a partir del qual no es pot parar aquet potencial d’acció i s’obriran 

els canals. Les substàncies com el cafè, te o xocolata baixen aquet llindar, en canvi els sedants augmenten 

aquet llindar. Aquet llindar és aproximadament -50mV. 

La propagació del potencial d’acció, en el moment que hi ha un moviment d’ions també es produeix un 

moviment de càrregues, el qual provoca la creació d’un camp elèctric, que a la seva vegada obra o tanca 

els canals. Cada neurona té el seu potencial d’acció, sempre el mateix. Així si per exemple hi hagués un 

problema en l’obertura dels canals, el potencial d’acció es podria enviar o no, es l’anomenada regla del tot 

o res. La intensitat o amplitud d’aquest potencial no depèn de la intensitat de l’estímul. La intensitat i la 

duració d’un estímul determina la freqüència de descàrregues del potencial d’acció. Aquet potencial 

s’inicia en el canó axonal i es va propagant. 

Podem parlar d’axons mielítics i amielínics. La mielina es un compost greixos que actua com a protector o 

aïllant elèctric, és de color blanc per això li dona la característica a la substància blanca. La mielina resisteix  

als moviments iònics i al flux de corrent. Nomé pot produir-se canvis elèctrics en els hiats de la beina de 

mielina, els anomenats, nòduls de Ranvier. En el moment en que es produeix un potencial en un nòdul, la 

corrent flueix per sota de la beina de mielina aïllant, això estimula el nòdul que al mateix temps estimula al 

nòdul següent, i així va saltant d’un nòdul a un altre, a aquet tipus de conducció se li anomena conducció 

saltatòria.  

Per tant els axons mielítics, conduiran el potencial d’acció més ràpids que no pas els amielínics, ja que, els 

que no tenen beina de mielina tenen més baixa resistència a perdre corrent elèctric perquè la membrana 

esta més en contacte amb el LEC, en canvi els axons amb mielina tenen una alta resistència ja que tenen 

limitat la quantitat de membrana amb contacte amb el LIC. 

 

TRANSMISSIÓ DEL POTENCIAL D’ACCIÓ A LES SINAPSIS 

La sinapsis és el lloc on es transmeten els impulsos nerviosos d’una neurona anomenada presinàptica i un 

altre anomenada postsinàptica, aquesta última pot ser una neurona o no. Existeixen dos tipus de senyals: 

1. Senyals elèctriques o físiques: el potencial o corrent passa directament des del citoplasma d’una 

neurona a una altre a través de les unions en esquerdes. Aquesta senyals és pròpia del SNC. Un 

avantatge d’aquest és la rapidesa en què es condueix els senyals d’una neurona a un altre i a més 

també permeten que les molècules de les senyals químiques es puguin difondre entre altres neurones 

o cèl·lules. 
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2. Senyals químiques: utilitzen neurotransmissors per tal que la informació es transmeti a un altre 

neurona. Aquesta es pot donar en el soma o en les terminacions axóniques. A les terminals 

sinàptiques tenim unes vesícules amb els neurotransmissors, de manera que quan el potencial d’acció 

arriba a la zona presinàptica, es produeix una despolarització de la membrana que comporta que 

s’obrin els canals de Ca+2 , ja que són dependents de voltatge, aquet passa ràpidament a la neurona 

provocant que les vesícules facin exocitosis alliberant els neurotransmissors a la esquerdes 

sinàptiques, la cèl·lula postsinàptica té els seus receptors preparats per rebre’ls i crear una resposta. 

Els neurotransmissors en arribar a la neurona postsinàptica depenent del receptor realitzen una 

resposta o una altra. Com per exemple pot provocar que s’obrin els canals de Cl- i per tant es 

produeixi una hiperpolarització de la membrana, en canvi si s’obren els canals de Na+, és produeix una 

despolarització. Els canals més comuns són el de Na+, Cl- i Ca+2. 

Els potencials graduats, són hiperpolaritzacions o despolaritzacions que es produeixen en el soma de la 

neurona, aquets potencials es sumen i resten entre ells, i van passant fins que arriben al con axonal, on 

només produirà un potencial d’acció aquell que tingui la intensitat suficient per superar el llindar. 

La zona de gallet situada en el con axonal és el centre integrador de la neurona, en ella hi ha gran 

quantitat de canals de sodi dependents de voltatge, si aquets potencials graduats arriben aquesta zona 

despolaritzen la membrana fins al llindar els canals s’obren i s’inicia el potencial d’acció. En el cas contrari, 

si aquesta despolarització no arriba al llindar, no es produirà cap potencial d’acció i aquets potencials es 

perdran a mesura que es mouen per arribar al con axonal.  

Un cop s’ha disparat el potencial d’acció, no es pot dispara 

cap altre potencial per molt gran que sigui l’estímul, això 

s’anomena període refractari absolut, que s’estén durant 

tota la fase de despolarització i part de la repolarització. 

Aquet període assegura que no es pugui formar cap altre 

potencial fins que no hagi acabat el primer. Aquet període 

a més a més, assegura que el viatge del potencial sigui 

unidireccional, és a dir des del soma fins a la terminació 

axonal, i impedeix que vagi cap enrere 

A aquet període li segueix el període refractari relatiu, 

durant aquet un estímul suprallindar podria desencadenar 

un altre potencial d’acció que serà més petit que el primer. 

Aquets períodes refractaris limiten la velocitat amb la que es pot transmetre les senyals a través de la 

neurona. 

Un potencial graduat no quan arriba a la zona de gatell no desencadena 1 sol potencial d’acció, sinó varis 

encara que molts d’ells no arriben al llindar. Si aquet potencial augmenta en intensitat, augmenta també la 

freqüència dels potencials disparats. El nombre de neurotransmissors que surten estan directament 

relacionats amb la quantitat total de potencials d’acció que arriben a la terminació axonal per unitat de 

temps, tot i que molts cops la activitat d’alliberació de neurotransmissors pot disminuir perquè l’axó no es 

capaç de respondre amb la suficient rapidesa a les reserves dels seus neurotransmissors.  
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Els circuits neuronals no són sempre una filera de neurones que es passen la informació d’una a l’altre, sinó 

que hi ha neurones que reben varis estímuls (convergents), i alhora aquesta neurona pot contestar a la 

contigua o a altres diferents dispersant la informació (divergents). 

Trobem certes substàncies que poden ajudar o no a que el receptor rebi la informació: 

- Substàncies agonistes imiten la funció d’un receptor, com per exemple el Ventolin-Salbutamol. 

- Substàncies antagonistes s’oposen a la funció d’un receptor, com per exemple la atropina. 

LA SENSIBILITAT 

Els estímuls que activen les vies sensitives estan associats amb els sentits especials com l’audició, la vista, 

el gust, l’olfacte i l’equilibri, i els sentits somàtics com el tacte, temperatura, dolor, picor i propiocepció. La 

propiocepció és la consciencia del moviment corporal i la seva posició en l’espai, mesurada per els 

propioreceptors, receptors sensitius que es troben en els músculs, articulacions, poden ser conscients o 

inconscients.  

Totes les vies sensitives comencen amb un estímul físic que actua com a receptor sensitiu. Aquet receptor 

actua com a transductor d’aquet estímul en una senyal intracel·lular que sol ser canvi en el potencial de 

membrana, si aquet estímul passa el llindar, es produirà un potencial d’acció que va des de la neurona 

sensitiva fins al sistema nerviós central, lloc on s’integren totes les senyals entrants.  Molt estímuls poden 

arribar directament al còrtex cerebral on arribaran a ser percebuts conscientment, però d’altres 

inconscientment es processen sense que ens adonem.  

Els receptors del sistema sensitiu poden variar, hi ha algunes simples que els receptors somatosensitius, 

consisteixen en una neurona amb terminacions lliures, en canvi altres més complexes les terminacions 

nervioses poden estar protegides per teixit connectiu, els axons de totes dues poden ser mielítics o 

amielínics. Els receptors especialitzats són: 

- Fotoreceptors. Ex; la retina ajuda a enfocar el llum. 

- Mecanoreceptors. Ex; pressió del tacte que produeix un estímul mecànic. 

- Termoreceptors. Responen a canvis de temperatura. 

- Quimioreceptors. Ex; olfacte i el gust que responen a lligands químics. 

- Nocireceptor. Responen a qualsevol estímul que generi dolor. 

- Osmoreceptors. Responen a canvis en la pressió osmòtica.  

el primer pas per a passar d’aquet estímul en una senyal elèctrica és la transducció, que és la conversió de 

l’energia de l’estímul en una senyal que pugui ser posteriorment processada pel sistema nerviós. Alguns 

receptors converteixen aquets estímuls en canvis en el potencial de membrana. Les transduccions de 

vegades inclouen segons missatges per iniciar el potencial de membrana. El estímul mínim que es 

requereix per activar un receptor es coneix com a llindar, que vindria a ser el mateix que el per disparar el 

potencial d’acció. 

Els estímuls obren o tanquen canals de forma directe o indirecte, majoritàriament el de Na+, que provoca 

la seva entrada i per tant una despolarització de la membrana, però també es pot produir una 

hiperpolarització per la sortida de K+. El canvi en el potencial del receptor sensitiu es un potencial gradual i 
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l’anomenem potencial del receptor, aquet por inicia un potencial d’acció que viatge fins al SNC i d’altres 

estimula la secreció de neurotransmissors que altera la activitat elèctrica de la neurona. 

Les neurones sensitives  s’activen quan  un estímul entra en contacte amb el seu camp perceptiu 

d’aquesta, aquet camp va associat a una neurona, la neurona sensitiva primària o de primer ordre, que 

aquesta al mateix temps fa sinapsis amb una neurona del SNC, neurona sensitiva secundaria o de segon 

ordre. Pot ser que aquets camps s’ajuntin amb camps veïns, pel que les neurones sensitives d’aquets 

camps poden fer convergència en la que les neurones presinàptiques donen diferents aferències a unes 

poques neurones postsinàptiques. Això permet la suma de molts estímuls subllindars en una neurona de 

segon orde (postsinàptica). Quan moltes neurones sensitives convergeixen en una sola neurona secundària 

els seus camps es fusionen en un camp secundari únic i gran. 

Aquestes senyals sensitives tenen dues vies per arribar fins al còrtex sensitius que són; la via cordonal 

posterior i la via espinotalàmica. La via cordonal posterior transporten la sensibilitat del tacte 

discriminatori, aquet entra a la medul·la per la part posterior i pugen pel cordó posterior fins al bulb 

raquidi, aquí fan sinapsis amb la neurona de segon ordre, l’axó d’aquesta es creua i puja al tàlem on fa 

sinapsis amb la tercera neurona, que porta la informació a la zona somatosensitiva. 

 L’altre via, la espinotalàmica transporta la informació referent a la temperatura i tacte no discriminatori, 

en aquesta els senyals entren per la part posterior, es fiquen a la substància gris de la medul·la on fan 

sinapsis amb les neurones de 2n ordre, els seus axons es creuen cap el bàndol oposat i puja pels fascicles 

espinotalàmics fins al tàlem, aquí faran sinapsis amb les neurones de 3r ordre i la senyal arriba al còrtex 

somatosensorial.  

Tipus d’informació 

El sistema nerviós un cop ha passat el senyal per a processar-lo ha de distingir 4 propietats d’aquets que 

són: 

- Modalitat: indicat per quines són les neurones sensitives que s’han activat i pel lloc on les neurones 

acaben en l’encèfal, cada receptor és més sensible a una modalitat particular de l’estímul. Poden ser 

de tacte, olor, oïda, vista, gust, dolor, temperatura, picor. 

- Localització: depèn dels camps perceptius que s’activen. El cervell esta molt organitzat depenent  

amb les senyals entrants i aferencies de les projeccions sensitives que es processen al còrtex. Una 

forma per aïllar la localització d’un estímul és la inhibició lateral que augmenta el contrast entre els 

camps perceptius activats i els veïns inactius, la inhibició de les neurones que es troben més lluny de 

l’estímul augmenta el contrast entre el centre i els costats del camp perceptiu, cosa que afavoreix la 

localització de la sensació. També es dona el cas de que molts receptors funcionen junts per enviar 

més informació al SNC. 

- Intensitat: s’estableix a partir de la quantitat de receptors que s’activen i la freqüència dels potencial 

d’acció provinents dels receptors. En la quantitat de receptor que s’activen, no tots tenen un mateix 

llindar per activar-se, només responen aquells més sensibles a un estímul de baixa intensitat, a 

mesura que augmenta aquesta intensitat s’activen uns receptors secundaris i després el SNC tradueix 

la quantitat de receptors actius en mesura de la intensitat de l’estímul. Amb les neurones sensitives 

individuals, la discriminació de la intensitat comença al primer receptor, així si al principi de l’estímul 
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aquet no arriba al llindar la neurona no respondrà, i a mesura que la intensitat d’aquet augmenti i 

arribi al llindar la neurona començarà a produir potencials d’acció. 

- Duració: ve donada per la duració dels potencials d’acció en la neurona sensitiva. Els estímuls 

prolongats  generen més potencials d’acció que els estímuls persistents que tendeixen adaptar-se i 

per tant deixen de respondre. 

Els receptors tònics són receptors d’adaptació lenta que s’activen molt ràpid i  mentre l’estímul persisteix 

va enviant potencials d’acció de forma més lenta. Com per exemple en la pressió i alguns propioreceptors. 

Aquets solen activar-se amb paràmetres que haurien de ser controlats pel propi cos. 

Els receptors fàsics s’adapten més ràpidament que disparen potencials molt ràpid el primer cop que reben 

l’estímul però que si aquet persisteix deixa d’enviar senyals. Es pot dir que s’ajusten als canvis al nou estat 

d’equilibri i es desconnecten. 

LA OÏDA: LA AUDICIÓ I L’EQUILIBRI  

La oïda té dues funcions que són la audició i l’equilibri. Es pot dividir en secció interna, mitjana i externa, 

els sistemes nerviosos es troben en la part interna protegits per les seves estructures. 

L’oïda externa esta format per la orella o pavelló auricular i el conducte auditiu. El pavelló és una 

estructura accessòria del sistema sensitiu, varia de forma i localització depenent de les necessitats de 

supervivència de cada animal. En el conducte auditiu es troba el timpà, làmina membranosa de teixit, 

aquesta membrana separa l’oïda extern del mitjà, una cavitat plena d’aire que connecta a través de la 

trompa d’Estaqui amb la faringe. la trompa normalment està col·lapsada i tanca l’oïda  intern, però s’obre 

per de tant en tant per permetre que l’oïda mitjana per equilibrar la pressió atmosfèrica quan masteguen, 

traguem o badallem. 

En l’oïda mitjana tenim tres petits ossos que condueixen els sons des de fora fins l’oïda interna; el martell, 

l’enclusa i l’estrep. Tots tres estan connectats entre si per frontisses biològiques. Un extrem del martell 

està fixat a la membrana del timpà  i l’extrem que té forma d’estrep està fixat a una fina membrana que 

separa l’oïda mitjana de l’interna. 

L’oïda interna està formada per dues estructures sensitives principals que són l’aparell vestibular amb els 

seus conductes semicirculars, són els transductors sensitius per l’equilibri. La còclea conté receptors 

sensitius per l’audició. A la cara externa de la còclea trobem una membrana enrotllada recordant a la 

closca d’un cargol anomenada laberint, també trobem la finestra oval i la finestra rodona on  a la primera 

se li uneix l’estrep i en l’altre separa la còclea plena de líquid de la part mitjana plena d’aire.  El nervi 

vestibulococlear condueixen els senyals des de la part interna al crani.  

L’audició 

És la percepció de la energia transportada per ones sonores. El so és la nostra interpretació de la 

freqüència, amplitud i duració de les ones que arriben al nostre oïdes. El nostre cervell tradueix la 

freqüència de les ones, quantitat de pics de les ones que van d’un costat a l’altre, en un to, i podem trobar 

ones de baix to o d’alt to. La freqüència de les ones sonores es mesura en ones/s o Hertz (Hz). 

El volum és la interpretació de la intensitat del so i esta influenciat per la sensibilitat de l’oïda de cada 

persona. El volum d’una ona es una funció de amplitud d’ona i la intensitat es mesura en decibels (dB). 
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La transducció de l’audició implica passos que són: 

1. La energia que prové de les ones sonores en l’aire en vibracions mecàniques. 

2. Les vibracions mecàniques en ones líquides. 

3. Les ones líquides en senyals químiques. 

4. Les senyals químiques en potencials d’acció. 

Las ones sonores colpegen l’oïda externa i son dirigides per el conducte auditiu fins que colpegen la 

membrana del timpà i es converteixen en vibracions de la primera membrana (pas 1). Aquestes vibracions 

es transfereixen  al martell, a l’enclusa i a l’estrep en aquet ordre, aquesta disposició dels ossos forma una 

mena de palanca que multiplica la força de la vibració, l’amplifica, així es perd poca energia  sonora per la 

fricció. En cas que el soroll sigues molt elevat i hi hagués risc de danys en l’intern, els músculs de l’oïda 

mitjana poden tensar els ossos i disminuir així el moviment, impedint en cert grau el moviment del so. 

Quan l’estrep vibra, empenya i tira del teixit de la finestra oval, aquetes vibracions creen ones en els 

conductes plens de líquid de la còclea (pas 2), però el aigua com no es compressible, aquesta energia es 

dissipa en l’aire de l’oïda mitjana per mitjà de la finestra rodona.  A mesura que les ones es mouen per la 

còclea, empenyen a les membranes flexibles del conducte coclear i dobleguen les cèl·lules ciliades del 

interior del conducte, això provoca que aquestes cèl·lules alliberin neurotransmissors cap a les neurones 

sensitives primàries (pas 3). El neurotransmissor s’uneix a les neurones sensitives i s’inicia el potencial 

d’acció (pas 4) que envia la informació al còrtex sensitiu. 

La còclea: 

El conducte coclear és un tub ple d'un líquid anomenat endolimfa secretada per les cèl·lules epitelials del 

conducte. En aquest conducte ha un òrgan anomenat òrgan de Corti que està constituït per receptors de 

cèl·lules ciliades i cèl·lules de sosteniment, aquest es troba a la membrana basilar i està cobert parcialment 

per la membrana tectoria que són teixits flexibles que mouen en resposta a les ones que travessen la 

còclea, desplacen les membranes basilar i tectoria i creen oscil·lacions que pugen i baixen i inclinen les 

cèl·lules ciliades.  

El sistema auditiu processa els sons de manera que pugui discriminar la seva localització, to, volum. La 

localització és un procés complex que necessita de les dues orelles i una avaluació sofisticada de l'encèfal, 

el to i el volum es processen a la còclea. El to és una funció de la membrana basilar, prop de la inserció 

entre la membrana rodona i oval però al punt més distal és més flexible. Les ones d'alta freqüència entren i 

no són transmeses molt lluny en la còclea, però, les ones de baixa freqüència es desplacen al llarg de tota 

la còclea, fins a l'extrem distal flexible de la membrana basilar. Pel volum dels receptors com més fort sigui 

el so més freqüència de potencials d'acció haurà i més fort serà percebut per l'individu. 

L’equilibri 

L'equilibri està mediat per les cèl·lules que revesteixen l'aparell vestibular ple de líquid i amb conductes 

semicirculars de l'oïda interna. Les cèl·lules ciliades funcionen igual que la còclea però en lloc d'ones 

sonores , els cilis són moguts per la gravetat i l'acceleració . 

L'aparell vestibular està format pels òrgans otolítics seculars, l'utricle i el sàcul juntament amb tres 

conductes semicirculars. Aquests conductes semicirculars es connecten amb l'utricle en les seves bases .  
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A l'extrem de cada conducte hi ha una càmera engrandida, l'ampolla, que conté un receptor sensitiu 

conegut com cresta. La cresta conté una massa gelatinosa, la cúpula. A la cúpula es troben els cilis de les 

cèl·lules ciliades, les membranes basals de les cèl·lules ciliades fan sinapsis amb el nervi vestibular. Els 

receptors sensitius del utricle i del sàcul, les màcules són diferents dels de les crestes. A cada màcula hi ha 

una substància gelatinosa coneguda com a membrana otolítica en la qual s'inclouen partícules minerals i 

proteïnes anomenades otòlits. Sota la membrana otolítica existeixen cèl·lules ciliades,  els cilis estan fixats 

a la membrana. L'aparell vestibular, igual que el conducte coclear està ple de endolimfa. 

Els conductes semicirculars registren l'acceleració rotacional en diferents direccions i els òrgans otolítics 

registren l'acceleració lineal i la posició cefàlica. 

Quan els cilis s'inclinen en una direcció es 

despolaritza la cèl·lula i quan s'inclinen en una 

altra es hiperpolariza. 

Per cessar la rotació a mesura que el cap gira el 

crani i les parets del laberint es mouen però el 

líquid tendeix a estar al seu lloc, amb la inèrcia 

el líquid començarà a moure. A les ampolles de 

l'aparell vestibular la resistència de la 

endolimfa s'inclina la cúpula i els seus cèl·lules 

ciliades en direcció oposada a la que està 

girant el cap. 

El utricle i el sàcul estan disposats per registrar les forces lineals. Les màcules de l' utricle estan horitzontals 

quan el cap està en posició normal erecta. Si el cap s'inclina la gravetat fa que els otòlits llisquin en la 

direcció de la inclinació fent que els cilis de les cèl·lules es doblin i disparin un senyal. L'encèfal va a 

registrar el patró de les cèl·lules ciliades polaritzades i hiperpolarizades per determinar la posició del cap. 

 

L’ULL I LA VISIÓ 

L'ull és un receptor visual que funciona com la càmera del cos humà, aquest enfoca la llum sobre una 

superfície sensible (la retina) utilitzant una lent (el cristal·lí) i una obertura o orifici (la pupil·la) la grandària 

pot canviar per ajustar la quantitat de llum que entra.  

La visió 

És el procés mitjançant el qual la llum reflectida en els objectes és traduïda a una imatge mental , aquest 

procés es pot dividir en: 

1. La llum entra a l'ull i és enfocada sobre la retina pel cristal·lí. 

2. Els fotoreceptors de la retina tradueixen l'energia lluminosa en un senyal elèctric. 

3. Els senyals elèctrics són processats a través de les vies neuronals. 



10 
 

Els ulls es troben protegits per una cavitat òssia anomenada òrbita. Les estructures associades amb l'ull 

inclouen 6 músculs oculars extrínsecs que són els que s'insereixen en la superfície externa del globus ocular 

i controlen el moviment de l'ull. Aquests són innervats pels nervis cranials III , IV , VI. Les parpelles superior 

i inferior es tanquen sobre la 

superfície anterior de l'ull i l'aparell 

lacrimal manté un flux continu de 

llàgrimes que renten la superfície 

exposada de manera que es manté 

humida i lliure de detritus (deixalles 

generalment sòlids), la producció de 

llàgrimes és estimulada per les 

neurones parasimpàtiques del nervi 

cranial VII . L'ull és una esfera buida 

dividida en dues cambres separades 

pel cristal·lí. 

El cristal·lí està subjecte per lligaments anomenats zònula ciliar, aquest és un disc transparent que enfoca 

la llum, per davant d'ell es troba la cambra anterior plena d'humor aquós (líquid semblant al plasma 

segregat per l'epiteli ciliar). Darrere del cristal·lí es troba la cambra vítria plena de cos vitri (és una matriu 

gelatinosa clara que ajuda a mantenir la forma del globus ocular i mantenir la retina enganxada per la 

pressió que exerceix). A la paret externa del globus ocular es troba l'escleròtica que està formada per teixit 

conjuntiu. 

La llum entra a l'ull per la còrnia que és un disc transparent que es troba sobre la superfície anterior de l'ull 

i és la continuació de l'escleròtica. Quan la llum travessa l'humor aquós passa per l'orifici de la pupil·la i 

incideix sobre el cristal·lí que posseeix dues superfícies convexes. La còrnia més externa i el cristal·lí 

desvien els raigs de manera que aquests vagin a la retina (revestiment de l'ull sensible a la llum que conté 

els fotoreceptors). 

La retina està solcada per petites artèries i venes que van cap a fora del disc òptic o papil·la, aquesta 

papil·la és el lloc on les neurones sensitives formen el nervi òptic i abandonen l'ull. Per fora de la papil·la hi 

ha una zona anomenada fòvea que és un anell estret de teixit que l'envolta. La màcula són les regions de la 

retina amb la visió més aguda. Els nervis que surten dels ulls van fins al quiasma òptic de l'encèfal on 

algunes fibres es creuen cap al costat oposat, després de fer sinapsis en el cos geniculat lateral del tàlem, 

les neurones acaben en el lòbul occipital en l'escorça visual. Les vies col·laterals van fins al tàlem on fan 

sinapsis amb neurones eferents per controlar el diàmetre de la pupil·la. 

La llum abans que arribi a la retina és modificada de dues maneres. Primer la quantitat de llum que arriba 

als receptors és modulada per canvis en la mida de la pupil·la i en segon lloc és enfocada per canvis en la 

forma del cristal·lí. L'ull humà funciona en un rang lumínic, gran part d'aquesta capacitat prové de la 

sensibilitat dels fotoreceptors però és la pupil·la que ajuda a regular la quantitat de llum entrant. Amb 

molta intensitat lumínica les pupil·les es tanquen fins a un diàmetre de 1,5 mm gràcies a que una via 

parasimpàtica fa que els músculs pupil·lars circulars es contreguin. Amb poca intensitat lumínica l'orifici de 

la pupil·la es dilata fins als 8 mm, això es dóna per la contracció dels músculs radials perpendiculars als 

circulars i es contrauen sota la influències de les neurones simpàtiques. 
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Per mirar un reflex pupil·lar s’il·lumina l'ull amb una 

llanterna, els senyals elèctriques produïdes per 

l'excés de llum recorren el nervi òptic fins al tàlem i 

després fins al mesencèfal on les neurones eferents 

contrauen les pupil·les de tots dos ulls. La resposta 

es coneix com a reflex consensual i està mediada 

per fibres parasimpàtiques que discorren a través 

del nervi cranial III. 

Les pupil·les a més tenen profunditat de camp, això 

és la profunditat que té qualsevol imatge. Si treus 

una foto a un cadell amb unes flors només cop al 

gos i les flors mentre que si treus la mateixa foto 

amb l'horitzó de llarg la foto tindrà profunditat. 

Aquesta es dóna per la contracció de la pupil·la, així 

només entra un feix estret de llum a l'ull. D'aquesta 

manera es concentra una profunditat major de la imatge a la retina. 

El cristal·lí 

Quan la llum passa per diferents materials es refracta o desvia. La llum entra a l'ull refractada dues 

vegades: 2/3 de la refracció es donen quan la llum travessa la còrnia i el terç restant quan travessa el 

cristal·lí. Quan la llum travessa d'un mitjà a un altre l'angle de refracció (com es desvien els raigs ) està 

influït per dos factors: 

1. Diferència de densitat entre els dos mitjans. 

2. Angle en el qual les estones de llum incideixen sobre la superfície del mitjà que travessaran. 

L'angle en el qual la llum es troba amb la cara del cristal·lí depèn de la curvatura de la superfície del 

cristal·lí i la direcció del feix de llum. El feix de llum que arriba a una lent còncava es refractarà a un feix 

més ample mentre que els que arribin a una superfície convexa es refractaran a un feix més estret 

enfocant en un punt. Quan raigs de llum paral·lels travessen una lent convexa el punt en que aquests 

convergeixen s'anomena punt focal i la distància des del centre de la lent fins aquest punt s'anomena 

distància focal. 

Quan la llum travessa el cristal·lí (lent convexa) el punt focal ha de caure sobre la retina perquè l'objecte 

sigui vist. Qualsevol raig procedent d'objectes a més de 6 metres arribaran al cristal·lí paral·lels i la 

curvatura farà que el feix de llum caigui a la retina però si l'objecte està a menys de 6 m la llum arribarà 

amb una lleugera curvatura a l'ull, per això per mantenir l'enfocament de l'objecte el cristal·lí ha d'estar 

arrodonit per augmentar l'angle de refracció , així es torna més convex i aconsegueix fer que el feix de llum 

incideixi en la retina. El procés mitjançant el qual l'ull manté el cristal·lí enfocant diferents objectes a 

diferents distàncies es coneix com acomodació. La distància més propera a la qual el cristal·lí pot enfocar 

un objecte es coneix com punt proper d'acomodació. 

El cristal·lí pot modificar la seva forma gràcies al múscul ciliar que és un anell de múscul llis que es troba 

unit al cristal·lí per uns lligaments poc elàstics anomenats zònula ciliar.  
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Si el múscul ciliar no aplica cap tensió sobre el lligament i per tant sobre el cristal·lí aquest es manté en la 

seva forma arrodonida gràcies a l'elasticitat de la seva càpsula. Si el múscul ciliar es contrau fa que el 

cristal·lí adquireixi una forma més esfèrica i augmenti la seva capacitat de refracció per a objectes més 

propers. Amb el temps els éssers humans van perdent acomodació , és el que es coneix com presbícia i la 

majoria de les persones comencen a utilitzar lents en la cinquena dècada de la seva vida . 

Altres problemes de visió són la miopia i la hipermetropia que succeeixen quan el punt focal cau per davant 

o darrere de la retina respectivament. Això es pot corregir mitjançant la utilització de lents. L'astigmatisme 

és causat per una còrnia que no té una forma de cúpula perfecta, el que produeix imatges distorsionades. 

Transformació de l'energia lumínica en potencials d'acció 

Quan la llum arriba a la retina és transformada en potencials d'acció. Només una petita part de la llum que 

arriba a l'ull és percebuda pel cervell. Les neurones que es localitzen a la retina de l'ésser humà estan 

organitzades en capes, darrere de la porció fotosensible de la retina hi ha una altra capa amb un pigment 

fosc que capta els rajos que s'escapen als fotoreceptors i impedeix que la llum reboti i distorsioni la imatge 

visual. A la retina les neurones estan en ordre invers a on arriben els impulsos, és a dir, els receptors es 

troben a la part més apartada de l'interior de la cavitat, per tant la llum que entra a l' ull ha de travessar 

capes transparents de neurones abans d'arribar als fotoreceptors. Una excepció a això ocorre en una regió 

de la retina anomenada fòvea (lloc que enfoca l' objecte quan el mirem) en ella la llum arriba directament 

als receptors a causa que les neurones interposades són empeses cap a un costat, aquesta junt amb la 

màcula formen la zona amb la visió més agudes que es coneix com a centre del camp visual. 

 Els receptors envien la informació generada a les cèl·lules bipolars i aquestes van fins a una capa de 

cèl·lules ganglionars, els axons de les neurones formaran el nervi òptic que abandona l'ull en la papil·la. La 

papil·la no té fotoreceptors i per tant se li va a cridar punt cec de l'ull . Una de les característiques del 

processament de senyals en la retina és que moltes neurones fan sinapsis amb una única neurona bipolar i 

les neurones bipolars fan sinapsis amb una única cèl·lula ganglionar . El processament de senyals a la retina 

requereix de dos conjunts addicionals de cèl·lules, les cèl·lules horitzontals que fan sinapsis amb els 

fotoreceptors i les cèl·lules bipolars , les cèl·lules amacrines modulen la informació que flueix entre les 

cèl·lules bipolars i les cèl·lules ganglionars. 

Fotoreceptors  

Hi ha dos tipus : bastons i cons. Els bastons funcionen bé amb poca llum i són els responsables de la visió 

nocturna i de quan els objectes es veuen en blanc i negre. Els cons són els responsables d'alta agudesa i la 

visió en color empleats durant el dia. La fòvea té una densitat molt alta de cons. 

Tots dos tenen la mateixa estructura bàsica : 

1. Un segment extern l'extrem toca l'epiteli pigmentari de la retina . 

2. Un segment intern que conté el nucli cel·lular i els orgànuls per a la síntesi d'ATP i proteïnes . 

3. Un segment basal que fa sinapsis amb les cèl·lules bipolars . 
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En el segment extern forma capes discoides (com pastilles una sobre una altra) , cap al final aquestes capes 

es separen de la membrana cel·lular i formen discos més lliures en els bastons, en els cons romanen fixes. 

Els pigments visuals es troben en els segments més externs dels fotoreceptors, aquests transformen  

l'energia lumínica en potencials d'acció, els bastons tenen la rodopsina i els cons tindran tres pigments 

estretament relacionats amb la rodopsina. L'ull té cons per a les llums vermelles , verd i blau , així cada con 

és estimulat per la longitud d'ona que 

correspon a cada un dels colors. Qualsevol 

objecte que vegem desprèn una 

determinada longitud d' ona que 

reflecteixen, aquest serà el seu color. Així si 

col·loquem una superfície negra al sol 

s'escalfarà abans que una superfície blanca 

a causa de que la llum blanca reflecteix 

totes les longituds d'ona del visible mentre 

que la superfície negra les absorbirà, per 

aquest motiu les vegem fosques. El cervell 

interpreta el color en funció de la 

informació que li arriba dels cons. El 

daltonisme és un trastorn hereditari en el 

qual la persona li fallen un o més cons, això 

el porta a no distingir bé diversos colors. 

En els bastons la rodopsina està formada 

per dues molècules : opsina i retinal. En 

absència de llum el retinal s'uneix al lloc 

fixador de l'opsina , quan és activat encara 

que sigui per un fotó canvia de forma a una 

nova configuració , no s'uneix a l'opsina , és 

alliberat en un procés conegut com 

emblanquiment . Quan un bastó es troba 

en la foscor i la rodopsina no està activa el bastó roman despolaritzat ja  que entra Na+ al bastó i surt 

menys K+, mentre duri aquesta despolarització es produiran neurotransmissors (glutamat) des de la porció 

sinàptica del bastó.  

Quan la llum activa la rodopsina, s'inicia una cascada de segons missatgers a través d'una molècula 

anomenada transducina i amb ella es tanquen els canals d'entrada de Na+ i la sortida de potassi fa que 

l'interior de la cèl·lula es hiperpolaritzi  i al no haver potencials d'acció no es produiran els 

neurotransmissors. Aquest procés es dóna amb la llum blanca, en el cas que aquesta sigui tènue es 

produirà una resposta menor, d'aquesta manera la resposta serà més feble si la llum és més clara. 

Hi ha dos tipus de cèl·lules bipolars, les activades per la llum que seran inhibides en la foscor quan es 

produeix el glutamat i les desactivades per la llum que excitaran amb la producció de glutamat, aquest 

neurotransmissor serà excitador o inhibidor en funció del receptor ubicat a cada cèl·lula bipolar. Les 

connexions entre les neurones bipolars i les cèl·lules ganglionars poden ser excitadores o inhibidores 

també.  
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Cada cèl·lula ganglionar rep informació d'una àrea de la retina coneguda com a camp visual que prop de la 

fòvea alguns fotoreceptors s'associen amb cada cèl·lula ganglionar i amb això s'aconsegueix tenir més 

sensibilitat a la llum. En la vora del camp visual múltiples fotoreceptors convergeixen en una cèl·lula 

ganglionar i amb això la visió no és tan aguda. 

El camp visual (porció de l'espai que l'ull és capaç de veure) té una sèrie de característiques, es 

caracteritzen per ser circulars i es divideixen en un centre rodó i la perifèria amb forma de rosca. Hi ha dos 

tipus de camps;  

- El camp de centre encesa / perifèria apagada que respon amb més potencials d'acció quan la llum es 

concentra al centre del camp. 

- El camp centre apagat / perifèria encesa que passa el contrari . Per tant , si la llum és igual a tot el 

camp , aquest respondrà dèbilment . 

Quan els potencials abandonen les cèl·lules ganglionars recorren els nervis òptics fins al SNC per al seu 

processament. Aquests impulsos entren al cervell pels quiasmes òptics i en aquest lloc la majoria de les 

fibres procedents de cada ull creuen al costat oposat del cervell per ser processades. La zona del camp 

visual on es superposen els camps visuals esquerre i dret es denomina zona binocular. Gràcies a això els 

ulls poden " veure" amb profunditat les imatges. Quan els axons deixen enrere el quiasma òptic algunes 

arrels van al mesencèfal on participen en el control del moviment de l'ull i coordinen la informació 

somatosensitiva i auditiva per a l'equilibri i el moviment . La majoria dels axons aniran a l'escorça visual del 

lòbul occipital on faran sinapsis amb les neurones que allí es troben . 

 

 

DIVISIÓ EFERENT: CONTROL MOTOR AUTÒNOM I SOMÀTIC 

La divisió aferent del sistema nerviós perifèric es pot subdividir en neurones somàtiques motores que 

controlen als músculs esquelètics, y neurones autònomes que regulen l’activitat del múscul llis, cardíac, 

nombroses glàndules i part del teixit adipós. A aquestes divisions també se les anomena voluntàries i 

involuntàries respectivament. 
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La divisió autònoma 

També denominada sistema nerviós vegetatiu, el que reflexa que el seu funcionament no esta baix el 

control de cap voluntat. 

Aquet sistema es subdivideix en les divisions simpàtic i parasimpàtica. La parasimpàtica controla les 

activitats tranquil·les i de rutina com per exemple la digestió. En canvi, el simpàtic controla en les 

situacions d’estrès, un exemple del funcionament d’aquet és la situació de lluita o fugida en que el cervell 

allibera una descarrega simpàtica massiva i simultània a tot el cos. En aquets casos quan el cos es prepara 

per lluitar o fugir el cor s’accelera, els vasos sanguinis dels músculs dels membres tant inferiors com 

superiors i del cor es dilaten i el fetge comença a produir glucosa per donar energia per la contracció 

muscular. La digestió perd importància, per això la sang es devia des de l’aparell digestiu als músculs 

esquelètics.  

Aquesta descàrrega massiva es produeix mediada pel hipotàlem i és una resposta de tot el cos a la crisis. 

Però, la majoria de les respostes simpàtiques no son tan generalitzades com la del reflexa de lluita o fugir i, 

el més important, la activació d’una via simpàtica no activa de forma autònoma totes les altres. 

La funció del sistema nerviós simpàtic és molt important, una de les funcions fonamentals de la divisió 

simpàtica es controlar el flux sanguini cap als teixits. El control de les funcions corporals es va variant entre 

el sistema simpàtic i parasimpàtic que cooperen per ajustar els diferents processos, només en casos 

extrems domina un respecte l’altre.  

El sistema nerviós actua juntament amb el sistema endocrí i el sistema conductual per mantenir la 

homeòstasis. La informació sensitiva que prové dels receptors viscerals i somatosensitius es dirigeixen cap 

als centres de control homeostàtic que es troben en el hipotàlem, el bulb raquidi i la protuberància. En 

aquets centres es controlen i regulen funcions com la pressió arterial, temperatura i equilibri dels líquids. El 

hipotàlem té receptor que registren la osmolaritat i termoreceptors que controlen la temperatura.  

Les aferencies motores provinents del hipotàlem i el tronc encefàlic produeixen respostes autònomes, 

endocrines i conductuals tal com beure, buscar aliment o la temperatura. Les respostes conductuals 

s’integren en els centres cerebrals responsables de les conductes motivades i del control del moviment.   

La informació sensitiva integrada en el còrtex cerebral junt amb el sistema límbic poden crear emocions 

que influeixen en la eferencia autònoma, com per exemple posar-se vermell. Alguns reflexes espinals 

inclouen la micció, defecació i la erecció del penis. 
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El control antagonista funciona de manera que si el sistema nerviós simpàtic activa una ordre en un òrgan, 

el sistema nerviós parasimpàtic la inhibirà, això dependrà de l'òrgan. Al cor, per exemple el sistema nerviós 

simpàtic augmenta el ritme cardíac mentre que el parasimpàtic el disminueix. No tots els músculs i teixits 

tenen fibres motores del sistema simpàtic i parasimpàtic, en els vasos sanguinis només existeix innervació 

del sistema nerviós simpàtic, de manera que els vasos sanguinis augmentaran el seu diàmetre amb 

l'arribada d'una despolarització procedent de les vies simpàtiques mentre que quan no els arribi el 

potencial d'acció romandran contrets . 

Tot i que solen ser antagonistes, aquestes vies hi ha cops que actuen conjuntament, per exemple en 

l’erecció del penis, en que el flux sanguini es troba sota el control de la divisió parasimpàtica i la contracció 

muscular està regulada per la divisió simpàtica. 

Totes les vies autònomes consten de dues neurones en sèrie que són, la primera neurona denominada 

neurona pregangliolar, aquesta s’origina al SNC i es projecta fins el gangli autònom que es troba fora del 

SNC, aquí fa sinapsis amb la segona neurona, la neurona postgangliolar. Aquesta té el cos dintre del gangli 

i projecta l’axó cap al teixit diana. 

La divergència és un terme important en el sistema autònom, una  neurona postgangliolar pot fer sinapsis 

amb fins a 8 neurones a la vegada, això significa que una mateixa senyal que prové del SNC pot arribar a 

diferent teixits (cèl·lules diana) al mateix temps. 

Les principals diferències entre el sistema simpàtic i parasimpàtic són: 

1. El lloc on s’originen en el SNC. 

2. La localització en els ganglis autònoms. 

Les vies simpàtiques s’originen en les regions toràciques i lumbars de la medul·la espinal, els ganglis 

simpàtics es troben principalment que es troben a cada un dels costats de la columna, amb ganglis 

addicionals. D’aquets ganglis surten axons de les neurones postgangliolars  que van cap els teixits diana. El 

sistema simpàtic té tenen neurones pregangliolars curtes i postgangliolars llargues. 

En les vies parasimpàtiques, moltes d’elles s’originen al tronc de l’encèfal i els seus axons deixen el cervell 

pels nervis cranials. Altres comencen a la regió del sacra i regulen els òrgans pelvians. Els ganglis 

parasimpàtics es localitzen tant sobre els òrgans diana com aprop d’ells. Les neurones pregangliolars tenen 

axons llargs i les postgangliolars curtes.  Aquestes vies es dirigeixen al coll, cap i òrgans interns. La seva 

principal via és el nervi vague (nervi cranial X), aquet transporta tant informació sensitiva de dels òrgans 

interns fins al cervell com a l’inversa. 

El sistema nerviós autònom utilitza diferents neurotransmissors i segueixen les regles següents: 

1. Les neurones pregangliolars tant simpàtiques com parasimpàtiques alliberen acetilcolina als 

receptors colinèrgics nicotínics que es troben en les cèl·lules postgangliolars.  

2. La majora de les neurones simpàtiques postgangliolar secreten noradrenalina en els receptors 

androgènics que es troben en les cèl·lules diana. 

3. La majoria de les cèl·lules parasimpàtiques postgangliolars secreten acetilcolina en els receptors 

colinèrgics muscarínics que es troben en les cèl·lules diana. 
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 Hi ha algunes excepcions com algunes cèl·lules postgangliolars simpàtiques que alliberen acetilcolina com 

noradrenalina i se les anomenen neurones simpàtiques colinèrgiques. 

 Hi ha una petita quantitat de neurones que no secreten ni acetilcolina ni noradrenalina, les anomenades 

neurones no adrenèrgiques no colinèrgiques. Algunes de les substàncies químiques utilitzades com a 

neurotransmissors són la substància P, somatostatina, adenosina i ATP. 

Els teixits diana d’aquets neurotransmissors són el múscul cardíac, el múscul llis, algunes glàndules 

endocrines, algunes exocrines, el teixit limfoide i part del teixit adipós. La sinapsis entre una neurona 

autònoma postgangliolar i la seva diana s’anomena unió neuroefectora.  

Els axons postgangliolars autònoms acaben en una sèrie de dilatacions anomenades varicositats que 

contenen els neurotransmissors, en la via parasimpàtica acaba amb unes terminacions axóniques o botons 

terminals que també contenen neurotransmissors.  

Els extrems dels axons es ramifiquen i es recolzen a la superfície del teixit efector, però a la membrana de 

la cèl·lula subjacent no té receptors per els neurotransmissors en llocs inespecífics. En lloc d’això els 

neurotransmissors són alliberats al líquid intersticial perquè es difonguin cap a qualsevol lloc on siguin els 

receptors. Aquesta alliberació difusa permet que una sola neurona postgangliolar afecti a un àrea gran del 

teixit efector.  

Aquets neurotransmissors tenen diverses formes de ser modulats, en el simpàtic les varicositats contenen 

receptors per a hormones i per substàncies paracrines com l’histamina. Aquets moduladors poden tant 

incitar la alliberació dels neurotransmissors com inhibir-los.  Algunes neurones pregangliolars secreten junt 

amb el acetilcolina una pèptids que fan de neuromoduladors, és a dir, produeixen potencials sinàptics lents 

que modifiquen la activitat de les neurones postgangliolars.  

La formació d’aquets neurotransmissors té lloc a les varicositats dels axons, principalment es sintetitza 

acetilcolina i la noradrenalina. El procés d’alliberació d’aquets comença quan un potencial d’acció arriba a 

la varicositat, els canals de Ca+2 s’obren, el calci entra a la neurona i com a conseqüència del estímul 

s’alliberen al líquid intersticial on es difondrà mitjançant l’exocitosi.  

La concentració del neurotransmissor en la sinapsis comporta un factor principal de control de la neurona 

autònoma sobre el seu efector, a raó de que quan major sigui la quantitat de neurotransmissors, major 

serà la durada o la intensitat de la resposta. L’activació del receptor pel neurotransmissor finalitza quan 

aquet es difon al espai sinàptic, o quan es metabolitzat per enzims del LEC o per quan entra a les cèl·lules 

que rodegen la sinapsis per transport actiu. Les varicositats poden recaptar aquets neurotransmissors, així 

poden ser utilitzats de nou.  

Les vies simpàtiques  secreten catecolamines que s’uneixen amb els receptors androgènics  de les cèl·lules 

efectores, aquets són de dos tipus α i β. Els receptors de tipus α tenen més afinitat amb la noradrenalina i 

menys amb l’adrenalina. Pel que fa als β té 3 subtipus; el 1 tenen responen amb igual intensitat a la 

noradrenalina que a l’adrenalina, els 2 tenen més afinitat per la adrenalina, aquets no es troben aprop de 

cap neurona simpàtica cosa que limita la seva exposició a la noradrenalina, i els 3 són més sensibles a la 

noradrenalina. 
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La medul·la suprarenal és un teixit neuroendocrí especialitzat que està associat amb el sistema nerviós 

simpàtic. Aquet teixit secreta la adrenalina. Està descrita com un gangli simpàtic modificat, les neurones 

simpàtiques pregangliolars es projecten des de la medul·la espinal fins la suprarenal on es produeix la 

sinapsis, en canvi les neurones postgangliolars no tenen axons que arribin fins les superfícies efectores, per 

això secreten la adrenalina al torrent sanguini en resposta a alarmes del SNC per distribuir de forma 

generalitzada aquesta hormona com a part de la resposta.  

Les neurones parasimpàtiques alliberen acetilcolina als seus efectors. Tots els receptors muscarínics estan 

associats a la proteïna G, la seva activació dóna pas a un segon missatger, algun dels quals obre els canals 

de K+ i d’altres de Ca+2 i la resposta tissular depèn del tipus de receptor.  

La divisió motora 

Les vies motores somàtiques controlen els músculs esquelètics, tenen una única neurona que s’origina al 

SNC i projecta el seu axó fins al teixit efector, aquestes vies sempre són excitatòries.  

Els somes de les neurones motores es troben tant el l’asta ventral de la medul·la espinal com en el cervell, 

amb un únic axó llarg que es projecta fins al múscul esquelètic efector. 

Les neurones es ramifiquen aprop dels seus efectors. Cada ramificació es divideix en un conjunt de 

terminacions axònicas que descansen sobre la superfície de la fibra muscular, això permet que una sola 

neurona motora controli moltes fibres musculars alhora.  

La sinapsis entre una neurona motora somàtica amb una fibra muscular s’anomena unió neuromuscular. 

Té tres components : 

1. La terminal axònica presinàptica de la neurona motora  plena de vesícules sinàptiques i 

mitocòndries. 

2. La esquerda sinàptica. 

3. La membrana postsinàptica de la fibra muscular. 

La unió neuromuscular a més conté cèl·lules de Schwann que formen una capa que cobreix l’extrem dels 

terminals axònics.  

A la cara postsinàptica de la unió neuromuscular, la membrana de les cèl·lules en front al terminal axònic 

es converteix en la placa terminal motora, una sèrie de plecs que s’assemblen a solcs profunds. Al llarg de 

la vora de cara solc, els receptors per acetilcolina nicotínics s’agrupen en una zona activa. Entre l’axó i el 

múscul, l’esquerda sinàptica s’omple d’ una matriu fibrosa, les fibres de col·lagen de la qual mantenen la 

alineació entre el terminal axònic i la placa terminal motora. 

Igual que a totes les neurones, quan arriba un potencial d’acció s’obren els canals de Ca+2, el calci entra a 

la neurona, cosa que desencadena la alliberació de les vesícules que contenen acetilcolina, aquesta es 

difon a traves de la esquerda sinàptica i es combina amb els canals de receptors nicotínics que es troben  a 

la membrana del múscul esquelètic. 

Els receptors colinèrgics nicotínics són uns canals regulats per comporta química que tenen dos llocs per on 

es pot unir l’acetilcolina.  
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Quan aquesta s’uneix al receptor, la comporta s’obre i permet el pas de ions, com el Na+, que entra la fibra 

muscular i la despolaritza, com a conseqüència es desencadena un potencial d’acció que produeix la 

contracció del múscul. 

La acció de l’acetilcolina sempre és excitatòria i produeix la contracció muscular. No hi ha innervació 

antagonista que relaxi el múscul, aquet es relaxarà quan les neurones motes somàtiques són inhibides pel 

SNC, cosa que impedirà la alliberació de l’acetilcolina. 

El dolor mirar apunts del campus. 

ELS REFLEXOS 

És una resposta involuntària a un estímul qualsevol. 

Reflexos neurals. 

Aquets comencen amb un estímul que activa un receptor sensitiu. El receptor envia la informació en forma 

de potencial d’acció a traves de neurones sensitives cap al SNC. En el SNC, s’avalua la informació i es 

produeix una resposta. Després inicia potencials d’acció en les neurones eferents per dirigir una resposta 

als efectors. 

Una característica  de les vies reflexes és la retroalimentació negativa, són respostes que van dirigides a 

mantenir estable algun paràmetre, en condicions homeostàtiques. Els senyals de retroalimentació que 

provenen dels receptors articulars i del múscul mantenen al SNC informat contínuament de la posició  

corporal. Alguns reflexos tenen tendència a la prealimentació que permet al cos anticipar un estímul i 

iniciar una resposta. 

Les vies dels reflexos són cadenes o xarxes de neurones que relacionen els receptors sensitius amb els 

músculs o glàndules.  

Els reflexos neurals es poden classificar segons: 

- La divisió aferent del sistema nerviós que controla la resposta. Tenim els reflexos somàtics (neurones 

motores somàtiques) i els autònoms (neurones autònomes). 

- Pel lloc del SNC on s’integra el reflex. Tenim el reflex espinal (integració per la medul·la espinal) i els 

reflexos cranials (per l’encèfal).  

- Per si el reflex es innat o après. Els innats són els que naixem amb ells, estan determinats 

genèticament, Ex; el reflex rotulia en el que la cama s’atén quan es colpeja el tendó de la vora de la 

ròtula. Els après són els que adquirim a partir d’experiències, també s’anomena reflex condicionat.  

- Per la quantitat de neurones en la via reflexa. El més simple és el monosinàptic, només hi ha una 

sinapsis entre la neurona aferent i una neurona motora somàtica eferent. Normalment els reflexos 

tenen tres o més neurones, són els polisinàpitcs.  

Reflexos autònoms 

També es coneixen amb el nom de reflexos viscerals, perquè solen incloure als òrgans interns del cos. 

Alguns com la micció o la defecació, son reflexes espinals que poden donar-se sense aferències al cervell, 

normalment aquets estan modulats per senyals excitatòries o inhibitòries de l’encèfal, que es transporten 

per vies descendents  des dels centres encefàlics superiors.  
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Per exemple la micció és un reflex que pot ser modulat per l’excitació conscient o inhibit per alguna 

emoció. El control superior d’un reflex espinal es una resposta que s’aprèn, com per exemple el control de 

l’esfínter quan som petits.  

Altres autònoms s’integren en l’encèfal, principalment a l’hipotàlem, el tàlem i el tronc encefàlic. Aquets 

lloc tenen centres que coordinen les funcions corporals per a mantenir la homeòstasis com la freqüència 

cardíaca, la pressió arterial, respiració, alimentació, equilibri hídric i temperatura corporal. A més el tronc 

encefàlic també conté centre que integren reflexes autònoms com salivació, vòmit, esternuts, tos, deglució 

i nàusees.  

Un tipus interessant d’aquets és la conversió dels estímuls emocionals en respostes viscerals. El sistema 

límbic, lloc d’impulsos primitius com sexe, por, ira, agressió i gana, se li a anomenat cervell visceral, ja que 

en aquets reflexos les emocions tenen un paper important, estem parlant dels sentimens viscerals, són 

totes les transformacions de la emoció en sensacions somàtiques i viscerals. Altres relacionats amb 

l’emoció són la micció, posar-se vermell, posar-se lívid etc. 

Aquets reflexes solen ser polisinàptics, almenys tenen una sinapsis amb el SNC entre la neurona sensitiva i 

la autònoma pregangliolar i una addicional en el gangli entre les neurones pregangliolar i postgangliolar. 

Reflexos musculars esquelètics 

Tot i que no sempre som conscients aquets reflexos participen en quasi tot el que fem. Els seus receptors 

detecten canvis en els moviments articulars, tensió muscular i la longitud del múscul i ho transmeten al 

SNC, que pot respondre de dues formes. Pot contraure el múscul, el SNC activa a les neurones motores 

somàtiques per que es realitzi la resposta cap a les fibres musculars. O bé pot relaxar el múscul, llavors las 

aferencies sensitives activen les interneurones inhibitòries en el SNC, i aquestes inhibeixen la activitat e les 

neurones motores somàtiques que controlen el múscul.  

els reflexos contenen els següents elements: 

1. Receptors sensitius, els propioceptors, que controlen  la posició de les nostres extremitats en 

l’espai, els moviments i l’esforç. 

2. Neurones sensitives, que transporten la senyal aferent des de els propioceptors fins al SNC. 

3. El SNC, que integra la informació i inicia una resposta 

4. Neurones motores, transporten la senyal eferent. 

5. Els efectors que són fibres musculars esquelètiques contràctils. 

Tenim tres tipus de propioceptius que són els fusos musculars, els òrgans tendinosos de Golgi i els 

receptors articulars. Aquets últims es troben en les càpsules i els lligaments que rodegen a les articulacions 

del cos, s’estimulen mitjançant la distorsió mecànica que van acompanyats  pels canvis de posició dels 

ossos que estan connectats per articulacions flexibles i la informació sensitiva prové dels receptors 

articulars, principalment en el cerebel.  

Els fusos musculars són receptors de l’estirament que envien la informació a la medul·la espinal i al encèfal 

sobre la longitud del múscul i els seus canvis.  

Cada fus muscular esta format per una càpsula de teixit connectiu que tanca un grup de petites fibres 

musculars, les fibres intrafusals. Aquestes estan modificades de manera que els extrems són contràctils 
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però la part central no té miofibril·les. Els extrems contràctils tenen la seva pròpia innervació amb les 

neurones motores. Le regió central està envoltada per terminacions nervioses sensitives que són 

estimulades per l’estirament. Les neurones sensitives projecten cap a la medul·la espinal i fan sinapsis 

directament amb les neurones motores que innerven el múscul on estan situats els fusos.  

Quan el múscul està en repòs la regió central del fus esta estirada lo suficient com per activar les fibres 

sensitives, per tant les neurones estan tònicament actives, i envia una corrent constant de potencials 

d’acció cap el SNC. Gracies a aquesta tonicitat el múscul manté constantment un nivell de tensió coneguda 

amb el nom de to muscular.  

Els fusos estan fixats en paral·lel a les fibres musculars, per tant qualsevol moviment que augmenti la 

longitud muscular estirarà també els fusos i produirà que les fibres sensitives disparin més ràpid. Això 

produeix una contracció reflexa del múscul, que impedeix el dany per sobreestirament, aquesta via es 

coneix amb el nom de REFLEX MIOTÀTIC. 

Un altre tipus de propioceptor és el òrgan tendinós de Golgi, aquets es troben a la unió dels tendons i les 

fibres musculars. Responen principalment a la tensió que es produeix al músculs durant una contracció 

isomètrica i produeixen un reflex de relaxació. aquet òrgan es relativament poc sensible al estirament 

muscular. 

Està composat per terminacions nervioses lliures que es barregen amb les fibres de col·lagen del teixit 

connectiu. Quan el múscul es contrau, els seus tendons actuen com un material elàstic durant la fase 

isomètrica de la contracció. Aquesta contracció tracciona de les fibres de col·lagen dins del tendó i 

comprimeix les terminacions sensitives de les neurones aferents que disparen. 

La informació aferent que prové de l’activació d’aquet òrgan excita les interneurones inhibitòries de la 

medul·la espinal. Aquestes inhibeixen les neurones motores que innerven el múscul i la contracció 

muscular disminueix o cessa. Aquet reflex fa més lenta la contracció muscular a mida que augmenta la 

força de contracció. Això impedeix la contracció excessiva del múscul. 

El moviment en les articulacions flexibles esta controlat per músculs sinergistes i antagonistes  que actuen 

de forma coordinada. Las neurones motores eferents que controlen el múscul i les sensitives dels receptors  

estan unides per vies tant convergents com divergents de interneurones en la medul·la espinal. El conjunt 

de les vies que controlen una única articulació es coneix com a unitat  miotática. 

El reflex més simple en aquesta unitat és el reflex miotátic monosinàptic, que inclou només dues neurones, 

la sensitiva del fus muscular i la motora somàtica que va cap el múscul.  

Un bon exemple és el REFLEX ROTULIA.  En que la persona seu a la vora de la taula de manera que la part 

inferior de la cama queda penjada, quan es dona un cop al tendó rotulia per sota la ròtula amb un martell, 

el cop estira el quàdriceps en la part anterior de la cuixa. Aquet estirament activa el fus muscular i envia 

potencials d’acció a traves de les fibres sensitives a la medul·la espinal, les neurones sensitives fan sinapsis 

amb les neurones motores directament que controlen la contracció del múscul quàdriceps. Aquets 

potencials d’acció fan que les unitats motores del quàdriceps  es contreguin i la cama s’estén. 

Per a que la cama s’estengui, els músculs flexors  antagonistes s’han de relaxar, és la inhibició recíproca. En 

la cama requereix la relaxació del seu múscul antagonista (isquiotibials).  
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L’estímul aïllat del cop del tendó aconsegueix tant la contracció d’un com la inhibició reciproca de l’altre. 

Les fibres sensitives que es ramifiquen entren a la medul·la espinal, algunes d’aquestes branques activen 

neurones motores que innerven el quàdriceps  i altres fan sinapsis sobre interneurones inhibitòries. 

Els REFLEXES DE FLEXIÓ són vies polisinàptiques que fan que un braç o una cama s’allunyin d’un estímul 

dolorós com cremar-se o pinxar-se. Aquets reflexos depenen de vies divergents en la medul·la espinal. 

Quan et fas mal, com per exemple quan el peu trepitja la una xinxeta, els nociceptors en el peu envien la 

informació sensitiva cap a la medul·la. Aquí la senyal divergeix activant múltiples interneurones 

excitatòries, algunes d’aquestes activen neurones motores, el que produeix una contracció dels músculs 

flexors de l’extremitat estimulada. Altres interneurones activen simultàniament interneurones 

antagonistes, per aquesta inhibició recíproca l’extremitat es flexiona, retirant-se de l’estímul dolorós. 

Els reflexos de flexió, sobretot a les cames, solen anar acompanyats pel REFLEX D’EXTENSIÓ CREUADA, 

reflex postural que ajuda a mantenir l’equilibri quan s’aixeca un peu.  

 

 

 


