
  

LLLA RELACIÓ I LA COORDINACIÓ



  

Què és la funció de relació?

• Totes les espècies necessiten obtenir aliments, evitar perills o trobar altres individus de la 
mateixa espècie per poder reproduir-se.

 • La funció de relació és el conjunt de processos mitjançant els quals un ésser viu obté 
informació del medi, pren decisions, controla les accions que fa i coordina el funcionament 
del seu cos. 

Foseta loreal per detectar canvis 
de temperatura 



  

Òrgans i  aparells  que intervenen en la funció de relació i coordinació.

• el sistema nerviós
• l'aparell locomotor
• el sistema endocrí 
• els receptors sensorials  entre els quals hi ha els òrgans dels sentits. 

Les funcions d'aquests aparells són de tres tipus:

•  obtenir informació
•  elaborar una resposta
•  executar-la. 

Òrgans dels 
sentits

Sistema 
nerviós

Sistemes de coordinació

Sistema 
endocrí

Estímul

RESPOSTA



  

Teoria cel·lular  teixit nerviós

A finals del segle XIX  Santiago Ramon 
y Cajal  demostra que el teixit nerviós 
també estava format per cèl·lules (abans 
pensaven que era una xarxa de fibres).

Per què era tan difícil veure una cèl·lula 
nerviosa? 
- al teixit nerviós hi ha moltes cèl·lules
- són cèl·lules molt ramificades, diferents 
de les cèl·lules  típiques.

Desenvolupa un sistema de tinció propi. 



  

Tipus bàsics de cèl·lules:

Neuroneseurones, unitats estructurals i funcionals del sistema nerviós, 
responsables de transmetre informació. Totes les prolongacions 
envien impulsos elèctrics

Cèl·lules glialsCèl·lules glials, fan funcions de suport, com ara ajudar a la 
nutrició de les neurones. 



  

Les cèl·lules glials
Fan tasques de suport a les neurones: 

- ajudar-les a nodrir-se: astròcits

- defensar-les d'infeccions: microglia

- formar la beina de mielina: cèl·lules de Schwann i els oligodendròcits, que són molt 
planes i s'enrotllen al voltant de l'axó per formar una capa aïllant que facilita la 
transmissió de l'impuls nerviós.

Astròcits: aprovisionament de nutrients al 
teixit nerviós

Microglia: funció defensiva, capacitat 
fagocitària



  

LA NEURONA:

   
Axó recobert per una beina de mielina (de naturalesa lipídica) que fa d'aïllant i facilita la 
transmissió de l'impuls nerviós.  

La beina s’interromp en alguns punts: són els nòduls de Ranvier. 

L’impuls nerviós es transmet a salts (de nòdul a nòdul) i amb gran rapidesa. 

Les neurones mielíniques (com per exemple el nervi òptic) són més ràpides que les 
amielíniques (neurones sensitives del dolor, per exemple)



  

Tipus de neurones segons la seva funció: 



  

Transmissió de l'impuls nerviós

Sempre de dendrites  cap a l'axó. 

La sinapsi

En arribar al botó terminal de l'axó els neurotransmissors que la neurona 
allibera als botons terminals de l'axó  viatgen fins a la neurona següent, on 
desencadenen un nou impuls nerviós. 

   



  

 -L'impuls nerviós arriba al botó terminal 
de l'axó, que està molt a prop d'una 
dendrita o del soma d'una altra neurona 
però sense arribar a entrar en contacte.

-S'hi alliberen neurotransmissors, que 
surten fora de la cèl·lula.

-Els neurotransmissors arriben a una 
dendrita o al soma de l'altra neurona.

-Els neurotransmissors encaixen en uns 
receptors que hi ha a la membrana 
cel·lular.

-El contacte neurotransmissor-receptor 
provoca que es generi un nou impuls 
elèctric que anirà cap a l'axó.
    Es repeteix tot el procés.

Una neurona pot establir entre 100 i 150.000 sinapsis. 

Sinapsi química

https://youtu.be/Xgk829y8EUM

Obre l'animació: 

https://youtu.be/Xgk829y8EUM


  

-Sinapsi Elèctrica: el pas de 
l’impuls nerviós es dóna mitjançant el 
pas d’ions a traves de canals. Es donen 
entre neurones molt properes. 

Són més ràpides, però en mamífers són 
menys abundants es troben 
principalment en la retina



  

ELS NEUROTRANSMISSORS

●Transmeten, amplifiquen i modulen senyals elèctrics entre una neurona i una altra 
cèl·lula. 

●Són sintetitzats per la neurona presinàptica.

●El neurotransmissor s’acumula al final de la neurona presinàptica fins que la neurona és 
estimulada i alliberada a l´espai sinàptic, s’unirà a receptors de la membrana plasmàtica 
de la neurona postsinàptica els receptors són proteïnes de membrana.

●La neurona postsinàptica s’estimula o bé s’inhibeix depèn del tipus de neurotransmissor.

●El neurotransmissor no es queda a l’espai intersinàptic. Si es queda, es degrada o és 
recaptat per la neurona presinàptica.

●Els principals neurotransmissors són: acetilcolina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, 
dopamina el dèficit de la qual produeix la malaltia de Parkinson, melatonina, GABA, 
glutamat, glicina.

●Pots veure una taula dels neurotransmissors més importants.



  

L’impuls nerviós

La transmissió elèctrica es basa en la generació de potencials d’acció.

Això és possible perquè la membrana plasmàtica de les neurones està polaritzada,  
hi ha una càrrega elèctrica negativa a l’interior de la membrana plasmàtica respecte a 
l’exterior positiva.

A la part externa s’hi manté una concentració superior de sodi (Na+) i calci (Ca2+) i, a la 
interna, de potassi (K+). En conjunt fa que hi hagi més ions positius a l’exterior i més 
ions negatius a l’interior. La diferència de potencial és d’uns -70 milivolts, l’anomenat 
potencial de repòs o potencial de membrana.

Aquest potencial es manté constant 
gràcies a un mecanisme bioquímic 
anomenat bomba de sodi-potassi 
(surt sodi i entra potassi).

https://www.youtube.com/watch?v=fHRC8SlLcH0

https://www.youtube.com/watch?v=fHRC8SlLcH0


  

Però quan s’aplica un corrent estimulador (provinent d’una altra neurona) es produeix 
una inversió de la polaritat.

Un cop s’arriba a aquest potencial d'acció en una zona de la neurona, es propaga per 
l’axó amb un intercanvi d’ions en uns punts específics, els nòduls de Ranvier.

Els ions de potassi penetren a la cèl·lula i redueixen la càrrega negativa i la membrana 
es torna permeable al sodi, fent que hi entri engran quantitat. El sodi, en entrar, 
neutralitza el potencial, però si aquest és prou intens s’origina un desequilibri i 
augmenta el nombre d’ions positius a l’interior de la cèl·lula. Així s’origina una càrrega 
positiva, anomenada potencial d’acció, que és d’uns +50 milivolts.



  https://www.youtube.com/watch?v=dSkxlpNs3tU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dSkxlpNs3tU&feature=youtu.be


  



  

 ELS TIPUS DE NEURONES:

• Les neurones sensitives porten la informació dels receptors al sistema nerviós central: a 
l'encèfal i a la medul·la espinal.

• Les interneurones, que formen part del sistema nerviós central, connecten les neurones 
sensitives amb les motores.

• Les neurones motores transmeten la informació als efectors.

Arc reflex: connexió d'un 
receptor, una neurona 
sensitiva, una neurona motora i 
un efector. i 

És la unitat funcional més 
simple del sistema nerviós. 

Permeten  respostes 
instantànies i involuntàries que 
es fan de manera automàtica, 
com ara davant d'un perill.



  

Sistema Nerviós: el SNC i el SNP

SNC:  
● Centre de control i coordinació
● encarregat de rebre i integrar totes les 
informacions de l’organisme i del medi extern,
● Envia impulsos als músculs i a les glàndules, 

● Està constituït per l’encèfal i la medul·la 
espinal.

●Protegits per crani i columna vertebral  i 
recoberts per tres membranes denominades 
meninges, existint un líquid amortidor, el 
líquid cèfalo-raquidi, entre la més interna i la 
segona.

SNP 
● Xarxa de nervis i ganglis que s’estenen per 
l’organisme.



  

Sistema nerviós central

1. Encèfal
Es troba situat a l'interior del crani. Format per cervell, 
cerebel i bulb raquidi.

2. Medul·la espinal



  

●L'encèfal és la part més voluminosa de l’encèfal.

●Conté més de 12.000 milions de neurones.

●Pes aproximat 1,4 Kg.

●Controla processos inconscients del cos
● ritme del cor
● pressió sanguínia
● balanç de fluids
● temperatura corporal
● coordina la major part del moviment voluntari.

●Es on està la consciència i les funcions cognitives de l'ésser 
humà: pensar, aprendre, crear, la memòria, l’aprenentatge...

 
●Controla el comportament 

●És el 2% del pes corporal però necessita un aport sanguini del 20%, 
amb el corresponent transport de glucosa i oxigen.



  

El cervell es compon d'una substància blanca i d'una substància grisa (a l'escorça 
cerebral). 



  
Substància blanca: fibres nervioses amb mielina.
Substància grisa: formada pels cossos neuronals

Medul·la 
espinal

Encèfal



  

Lateralització: 

Hemisferi esquerre: controla les funcions lògiques. Controla la mà dreta, l’habilitat 
numèrica, el llenguatge i el pensament racional, l’escriptura i la lectura.

Hemisferi dret:  reconeix imatges. Controla les facultats artístiques i la sensibilitat 
espacial. Controla la mà esquerra, la imaginació i les emocions.



  
L'asombrós cas de Phineas Cage

https://psicologiaymente.com/neurociencias/caso-phineas-gage-barra-metal-cabeza


  

Cerebel 

●Situat darrere del cervell i més 
petit (120 g)

●Per fora té substància grisa i a 
l’interior substància blanca, 
aquesta presenta una forma 
arborescent pel que s’anomena 
l’arbre de la vida. 

●És el centre coordinador dels 
moviments: coordina els 
moviments dels músculs al 
caminar i realitzar altres activitats 
motores.



  

Bulb raquidi 

●És la continuació de la medul·la que es fa més grossa a l’entrar en el crani. 

●Regula el funcionament del cor i dels músculs respiratoris, a més dels 
moviments de la masticació, la tos, l’esternut, el vòmit ... etc. 

●Una lesió en el bulb produïx la mort instantània per aturada cardiorespiratòria 
irreversible.



  

La medul·la espinal 

●És un cordó nerviós, blanc i cilíndric 
tancat dins de la columna vertebral. 

●En ell la substància grisa està en 
l’interior, rodejada per substància 
blanca. 

●Condueix, per mitjà dels nervis de que 
està formada, el corrent nerviós 
duguent sensacions fins al cervell i els 
impulsos nerviosos que porta les 
respostes del cervell als músculs.



  

Cervell. memòria, la capacitat de 
pensar i, llenguatge, ...

Sistema límbic. Està en el centre 
profund del cervell (cos callós). Rep 
les emocions (fam, set, por, 
agressivitat i desig sexual).

Tàlem. Actua seleccionant les 
informacions que van cap al cervell.

Hipotàlem. Regula el sistema nerviós 
autònom. Influeix en la glàndula 
hipòfisi a: mitjançant neurones i 
segregant hormones.

Cerebel. Controla la postura i  
l'equilibri 

Bulb raquidi.  ritme respiratori, 
cardíac, la deglució, el vòmit i la 
pressió sanguínia.



  

Sistema Nerviós Voluntari. Controla  accions voluntàries del nostre cos. Aquestes poden 
ser accions conscients, com per exemple agafar un objecte que volem, o inconscient, com 
per exemple avançar la cama dreta al caminar. Està controlat pel cervell. El nervis estan 
formats totalment per fibres mielíniques

Sistema Nerviós Autònom o Vegetatiu. Controla les vísceres (cor, pulmons, estómac, 
intestí i bufeta de l'orina), la pressió arterial, la producció de suor, la producció d'orina i la 
temperatura corporal. Està controlat per l'hipotàlem i la medul·la espinal. 

Es diferencien dos tipus:

El Sistema Nerviós Autònom Parasimpàtic. Predomina en els moments de relaxació. 
Està constituït pel nervi cranial vague i comparteix els nervis raquidis de la regió sacre.

El Sistema Nerviós Autònom Simpàtic. Predomina en els moments de tensió. Està 
constituït per nervis que comparteixen la resta dels nervis raquidis. Les fibres nervioses 
d'aquest sistema estan parcialment separades de la resta dels nervis raquidis i formen 
dues cadenes de ganglis, una a cada costat de la columna vertebral.

.



  

La barrera hematoencefálica (BHE)

Al llarg de l'evolució s'ha reforçat la 
seguretat del sistema nerviós: óssos, 
meninges i barrera hematoecefàlica.

En el SNC les cél·lules de les parets dels 
vasos sanguinis estan molt unides i 
constitueixen una barrera al pas de moltes 
mol·lècules.

La barrera hematoencefàlica és un filtre 
entre el sistema sanguini i el nerviós 
impedint el pas de substàncies, virus, 
bacteris, al líquid cefaloraquidi.  
Presenta una permeabilitat selectiva i en 
algunes zones no existeix.

Quins problemes pot donar el seu 
trencament? 

Agressions a la barrera

Trastorns associats?
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