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                                                                                          Introducció 

 

En el moment d’escollir el tema del treball de recerca, se’m van acudir molts 

temes. Més endavant en vaig descartar molts, pràcticament la totalitat, deixant-

ne només tres com a favorits: Nanotecnologia, Genètica humana i Neurobiologia. 

Tot i així, em va ser relativament fàcil a aquelles alçades escollir-ne un dels tres. 

Em vaig decantar, pel que em va semblar més apassionant, pel que menys sabia 

de la matèria i pel que vaig pensar que gaudiria més en l’elaboració del treball 

de recerca. Per tot això, vaig escollir el tema de Neurobiologia. 

L’objectiu del treball de recerca és entendre, encara que sigui en un percentatge 

molt petit, part del món de la neurobiologia, els meus coneixements del qual, 

eren nuls en un inici. Després de plantejar-me un índex, que vaig estar modificant 

durant el transcurs de la investigació fins els últims dies, vaig fer un esborrany 

del camí que seguiria la meva investigació. En aquesta, volia entendre en primer 

lloc, el fonament de la neurobiologia: l’estudi de les cèl·lules del sistema nerviós, 

l’organització d’aquestes dins dels circuits funcionals que processen la 

informació i intervenen en el comportament. També, volia conèixer l’interior del 

sistema nerviós central, exactament el cervell, com es distribuïa i dividia i on es 

localitzaven les diferents parts d’aquest.  

Dins del tema de la neurobiologia, havia de centrar-me i especificar en què es 

basaria la part específica del meu treball de recerca. Tota la part descrita fins 

ara, és només la introducció del que investigaria desprès; i és que realment, la 

informació introductòria és necessària per a entendre la resta del treball. En el 

procés d’especificació volia investigar sobre molts temes, ja que pensava que els 

podria abastar tots, però poc a poc, vaig arribar a la conclusió de que era més 

que impossible fer-ho. Primer, volia estudiar la química del cervell pel que fa a 

les emocions i els sentiments, però em vaig decantar per escollir un tema que 

tingués línies d’investigació en curs. En segon lloc, volia centrar-me en 

l’aprenentatge i la memòria, o en el somni i les fases d’aquest. Després de molt 

temps, vaig decidir descartar aquests últims i realitzar el treball de recerca sobre 

les emocions, relacionant-les amb la memòria emocional. I finalment, degut a 

l’ajuda que em van oferir, vaig triar una opció relacionada amb els estats d’ànim, 

i vaig decidir-me així, per a realitzar un treball sobre un dels trastorns de l’estat 

d’ànim més important: la depressió.  

La depressió és una malaltia, no considerada com a tal, que afecta a milions de 

persones arreu del món. És per tant, una malaltia no classificada com a greu, 

però que tot i així, pot portar als que la pateixen al suïcidi, una de les majors 

causes de mort a nivell mundial. 

És potser també per això, per la seva poca consideració, que la vaig escollir com 

a candidata pel meu treball de recerca. 

 



 

                                                                                          Introducció 

 

Segons tota la informació recopilada, vaig formular una hipòtesis que es basava 

en el següent: Quins són els factors químics que produeixen la depressió, que 

passa realment a l’interior del cervell quan es produeix aquest trastorn afectiu 

major? 

Amb aquesta hipòtesis volia esbrinar el paper de les neurones i les connexions 

entre elles en la depressió, com les possibles alteracions en les substàncies 

químiques del cervell, que més tard vaig identificar amb el nom de 

neurotransmissors, com la causa química i biològica de la depressió. Volia 

estudiar també el tractament que es podia aplicar, per així entendre millor el 

problema que es produïa durant el trastorn. 

He trobat el treball d’una elevada dificultat, tant de comprensió al principi, com 

per buscar informació. Vaig haver d’utilitzar un llibre de quart, de la carrera de 

biologia, anomenat “Fisiología de la conducta” de Neil R. Carlson que em va 

permetre entendre el funcionament del sistema nerviós i les cèl·lules d’aquest. 

Vaig haver també, de traduir moltíssima informació en anglès, ja que aquesta en 

català o castellà no estava disponible a internet. 

Tota aquesta investigació va ser acompanyada de dues parts pràctiques que 

vaig realitzar, una al PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) i l’altra al 

IDIBAPS.                                                                                                                                                             

Ja des de un bon principi, volia realitzar una part experimental amb animals, 

prenent com a models els ratolins, i vaig tenir la sort de poder-ho fer gràcies als 

grans investigadors que em van ajudar. 

L’annex em va resultar d’ una gran dificultat, ja que el vaig realitzar tot en anglès 

al PCB (Parc Científic de Barcelona) sobre quelcom, que jo no en tenia ni el més 

mínim coneixement. En un principi, era la part pràctica del treball de recerca però, 

ja que no responia gaire a la temàtica del treball, vaig decidir posar-lo com annex, 

després dels grans esforços que va suposar. 

Al començament no trobava ningú que m’ajudés, lògicament a part de la meva 

tutora del centre. Enviava correus a diversos centres d’investigació sol·licitant 

ajuda. Obtenia resposta però, aquests investigadors no estaven treballant en el 

tema que jo volia. Després d’insistir molt, em van arribar un seguit de propostes 

en que s’oferien per ajudar-me en el tema de la depressió. La joia en aquells 

moments va ser màxima. 

Estic molt agraïda per la col·laboració de tothom. M’ha encantat realitzar aquest 

treball de recerca, i no em penedeixo per a res d’haver escollit el tema que he 

escollit. Gràcies a la elecció que vaig fer, la investigació m’ha ajudat per a 

orientar-me en el que m’interessa i en que m’agradaria treballar en un futur. 

Llàstima que se m’hagi acabat el temps per investigar. Ha sigut un tema que 

m’ha apassionat molt, darrere del que he estat moltes hores, durant tot primer de 

batxillerat, durant tot l’estiu i fins els últims dies, en els quals anava afegint nova 

informació.  
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I. ESTRUCTURA DEL SISTEMA NERVIÓS 

 

La conducta, conseqüència de la interacció del organisme amb l’ambient, està 

moderada pel sistema nerviós. Aquest està constituït per dos divisions bàsiques: 

el sistema nerviós central (SNC), format per l’encèfal i la medul·la espinal, 

coberts pels ossos del crani i la columna vertebral respectivament i el sistema 

nerviós perifèric (SNP) que es troba fora de les cavitat òssies i està format per 

tots els nervis (motors i sensorials) i la majoria d’òrgans sensorials. 

De les dos subdivisions només em centraré en la primera, ja que, el SNP és on 

es dóna lloc la transmissió d’aquests impulsos nerviosos fins a la resta del cos, i 

no és necessari per al desenvolupament del meu treball de recerca. 

 

Vocabulari emprat en l’estudi del sistema nerviós 

Neuroeix: Línia imaginaria traçada al llarg de l’eix longitudinal del sistema nerviós 
central, des de l’extrem inferior de la medul·la espinal fins la part frontal del 
prosencèfal. 

Anterior: Respecte al sistema nerviós central, localitzat a prop o en direcció del 
cap. 

Posterior: Respecte al sistema nerviós central, localitzat a prop o en direcció de 
la cua. 

Rostral: “Cap al rostre”; respecte al sistema nerviós central, en direcció, al llarg 
del neuroeix, cap a la part anterior del rostre. 

Caudal: “Cap a la cua”; respecte al sistema nerviós central, en direcció, al llarg 
del neuroeix, lluny de l apart anterior del rostre. 

Dorsal: “Cap al dors”; respecte al sistema nerviós central, en direcció 
perpendicular al neuroeix, cap a la part superior del cap o del dors. 

Ventral: “Cap al ventre”; respecte al sistema nerviós central, en direcció 
perpendicular al neuroeix, cap a la part inferior del crani o la part davantera del 
cos. 

Lateral: Cap a un costat del cos, lluny de la línia mitja. 

Medial: Cap a la línia mitja del cos, lluny dels costats. 

Homolateral: Localitzat en el mateix costat del cos. 

Contralateral: Localitzat en la part oposada del cos. 
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Vistes lateral i frontal d’un cocodril i d’un humà, en les que s’hi mostra els termes que s’utilitzen 

per a designar l’orientació anatòmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plans de tall concernents al sistema nerviós central humà. 
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A) Sistema nerviós central 

 

1.-Característiques bàsiques del sistema nerviós central 

1.1 Meninges 

 

La totalitat dels sistema nerviós (l’ encèfal, la medul·la espinal, els nervis cranials 

i els raquidis, i els ganglis perifèrics) està cobert per un resistent teixit conjuntiu. 

Les cobertes protectores que rodegen l’encèfal i la medul·la espinal reben el nom 

de meninges. Aquestes es classifiquen en tres capes de teixit anomenades de 

fora a dins, duramàter, aracnoide i piamàter. 

Entre el piamàter i la membrana aracnoide es troba l’espai subaracnoïdal. 

Aquest espai està ple d’un fluid anomenat líquid cefaloraquidi. 

 

 

 
 

 

 
 

Vista detallada de les meninges que cobreixen el sistema nerviós central. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Espai_subaracno%C3%AFdal
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1.2 Sistema ventricular i líquid cefaloraquidi 

 

L’encèfal és molt tou i sembla gelatinós. El pes considerable de l’encèfal humà 

(aproximadament 1400g), juntament amb la seva delicada constitució, 

requereixen que estigui protegit pels cops. Per aquest motiu, flota en un bany de 

líquid cefaloraquidi, que conté l’espai subaracnoïdal. 

 

L’encèfal conté una sèrie de cavitats interiors interconnectades anomenades 

ventricles, les quals estan plenes de líquid cefaloraquidi. Les cavitats més grans 

són els ventricles laterals, connectats amb el tercer ventricle. Les seves parets 

divideixen les zones cerebrals en mitats simètriques, ja que, aquest es troba en 

la línia mitja de l’encèfal que el separa en els dos hemisferis. Per a aquesta passa 

la massa intermèdia, un punt de referència per a aquesta divisió. L’aqüeducte 

cerebral és un llarg tub que connecta el tercer ventricle amb el quart ventricle. 

Els ventricles laterals constitueixen el primer i segon ventricle encara que no es 

facin referència amb aquests noms. 

 

El líquid cefaloraquidi (LRC) s’extreu de la sang i té una composició semblant al 

plasma sanguini. El LRC es produeix a una zona que sobresurt en el interior dels 

ventricles, en un teixit especial amb un reg sanguini abundant anomenat plexe 

coroide. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema ventricular de l’encèfal. (a) Vista lateral del costat esquerre de l’encèfal. (b) Vista 

frontal. (c) Vista dorsal. (d) Producció, circulació i reabsorció del líquid cefaloraquidi. 
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2.-Desenvolupament del sistema nerviós central 

 

El sistema nerviós central comença sent, en una etapa primerenca del 

desenvolupament embrionari, com un tub buit, i manté aquesta mateixa forma 

bàsica inclús després d’haver-se desenvolupat totalment. Durant el seu 

creixement, certes parts del tub s’allarguen, es formen curvatures i plecs i el teixit 

que rodeja el tub es fa gran fins que l’encèfal adquireix la seva forma final. 

 

Aquest desenvolupament del SV comença al voltant del 18è dia després de la 

concepció. Part del ectoderm (la capa més externa) del dors de l’embrió es fa 

més gruixuda i forma una placa. Les vores d’aquesta placa formen crestes que 

al cap de vint-i-un dies contacten i es fusionen formant un tub -el tub neural-, 

que dóna origen al encèfal i a la medul·la espinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La placa neural es converteix en el tub 

neural, que es desenvolupa formant el SN. 

Esquerra: Vistes dorsals 

Dreta: Secció transversal en el nivell que 

indica la fletxa de punts 



                                                                                             Part teòrica   

 

16 

 

Després de pocs dies, aquest tub ja s’ha tancat i el seu extrem rostral s’ha dividit 

en tres càmeres connectades entre sí. Aquestes es converteixen en ventricles, i 

el teixit que les envolta es converteix en les tres parts principals de l’encèfal: el 

prosencèfal, el mesencèfal i el rombencèfal. Quan avança el desenvolupament, 

la càmera rostral (el prosencèfal) es divideix en tres parts independents que es 

converteixen en els dos ventricles laterals i en el tercer ventricle. La regió que 

rodeja als ventricles laterals es converteix en el telencèfal (“encèfal terminal”), i 

la que rodeja al tercer ventricle es converteix en el diencèfal (“Inter encèfal”). A 

continuació, la càmera dins del mesencèfal (“encèfal mitjà”) es torna més estreta 

i forma l’aqüeducte cerebral. Finalment, es desenvolupen dos estructures en el 

rombencèfal: el metencèfal (“encèfal posterior”) i el mielencèfal (“encèfal 

medul·lar”). 

 

 
 

Esquema del desenvolupament de l’encèfal en el que es mostra la seva relació amb els 

ventricles. (a) i (c) Desenvolupament inicial. (b) i (d) Desenvolupament posterior. (e) Vista lateral 

del costat esquerre d’un model semitransparent d’encèfal humà, on es pot veure el tronc cerebral 

situat a l’interior. 
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3.-Parts del sistema nerviós central 
 
 
El sistema nerviós central (SNC) com ja s’ha anomenat està compost per dues 

parts: l’encèfal i la medul·la espinal. 

 

 

3.1 Encèfal 

 

L’encèfal és una gran massa de neurones, neurogliòcits i altres cèl·lules, que 

serveixen de suport. És l’òrgan més protegit del cos, tancat en un crani resistent 

i prim, flotant en una cisterna de líquid cefaloraquidi. Rep un abundant reg 

sanguini i està protegit químicament per la barrera hematoencefàlica. 

L’encèfal no pot emmagatzemar el seu combustible (principalment glucosa), ni 

extreure energia temporalment si no hi ha oxigen, per tant, és essencial que 

tingui una contribució sanguínia constant. 

 

L’encèfal es pot subdividir segons dos classificacions: 

- Segons hemisferis 

- Segons prosencèfal, mesencèfal i rombencèfal 

 

 

3.1.1 Hemisferis 

 

 

El terme hemisferi cerebral designa 

cada una de les dos estructures que 

constitueixen la part més gran de 

l’encèfal. Són inversos l’un de l’altre, 

però no inversament simètrics sinó que 

són asimètrics, com la cara d’un 

individu.  

 

 

La cissura interhemisfèrica situada a la línia mitja els divideix en hemisferi dret i 

hemisferi esquerre. Aquesta cissura conté un plec de la duramàter i les arteries 

cerebrals anteriors. En lo més profund de la cissura s’hi troba el cos callós, format 

per milions de fibres nervioses blanques, que connecta els dos hemisferis 

creuant la línia mitja i transferint informació d’un costat a l’altre del cervell. Aquest 

cos callós connecta específicament l’escorça d’associació dels dos hemisferis, 

així cada regió de l’escorça sap el que està passant a la regió corresponent del 

costat oposat del encèfal. 
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Els dos hemisferis es troben relacionats amb àrees molt diverses d’activitat i 

funcionen d’una manera molt diferent, però complementària. Moltes funcions 

estan lateritzades, es troben en un costat o l’altre del cervell. Es podria dir que 

cada hemisferi, en cert sentit, percep la seva pròpia realitat; o millor hauríem de 

dir que percep la realitat a la seva manera. Cap hemisferi és més important que 

l’altre. Per a poder realitzar qualsevol activitat necessitem utilitzar els dos 

hemisferis, especialment si és una activitat complicada. 

 

 

Hemisferi esquerre 

 

L’ hemisferi esquerre és la part motriu capaç de reconèixer grups de lletres 

formant paraules, i grups de paraules formant frases, tan en el que es refereix a 

la parla, a l’escriptura, a la numeració, a les matemàtiques i a la lògica, com en 

les facultats necessàries per a transformar un conjunt d’informacions en 

paraules, gestos i pensaments. 

Segons la teoria psicolingüística el procés de construcció d’una oració està regit 

per un cert número d’idees relacionades entre sí, però el mecanisme que permet 

a la ment agrupar paraules per a formar frases gramaticals no està del tot 

desxifrat. El hemisferi emmagatzema conceptes que després tradueix a paraules 

(amor, amour, amore, love, liebe) millor que una memòria textual. És a dir, el 

cervell compren les idees, els conceptes i els emmagatzema en un llenguatge 

no verbal, que després tradueix a un llenguatge o idioma après per l’individu 

mitjançant la cultura.  

 

Els tests d’intel·ligència que investiguen el vocabulari, la comprensió verbal, la 

memòria i el càlcul aritmètic mental, detecten i mesuren l’activitat en el hemisferi 

esquerre. 

 

El hemisferi esquerre s’especialitza en el llenguatge articulat, control motor de 

l’aparell fonoarticulador, maneig de l’ informació lògica, pensament proporcional, 

processament d’informació en sèries de un en un, maneig d’informació 

matemàtica, memòria verbal, aspectes lògics gramaticals del llenguatge, 

organització de la sintaxis, discriminació fonètica, atenció focalitzada, control del 

temps, planificació, execució i presa de decisions i memòria a llarg termini.  

 

Moltes de les activitats atribuïdes al conscient li són pròpies. Processa l’ 

informació utilitzant l’anàlisi, mètode per a resoldre un problema descomponent-

lo en peces i examinant-les una per una, és a dir, processa les dades anant de 

lo particular a lo general, agafant els fragments de la informació i disposant-los 

de forma metòdica abans de treure’n conclusions.  
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Aquest costat del cervell funciona guiat més per el pensament racional que la 

intuïció, treballa amb una informació ben definida i consolidada, resolvent els 

problemes seqüencialment, pas per pas, de forma lògica i lineal. Aprèn de la part 

al tot i absorbeix ràpidament els detalls, fets i regles. 

 

Governa la part dreta del cos, la mà dreta per exemple, i es que un fet molt curiós 

es que el nostre cervell treballa en creu, és a dir, l’hemisferi dret coordina les 

funcions motores, el moviment del costat esquerre del cos mentre que l’hemisferi 

esquerre controla les del costat dret. 

 

 

Hemisferi dret 

L’hemisferi dret governa tantes funcions especialitzades com l’esquerre.  

És un hemisferi integrador, centre de les facultats viso-espacials no verbals, més 

que en paraules i conceptes, està especialitzat en sensacions, sentiments, 

prosòdia i habilitats especials; com visuals i sonores no del llenguatge, com les 

artístiques i musicals. És a dir, controla el pensament creatiu, la fantasia, el talent 

musical i totes les activitats artístiques que podem desenvolupar. S’ocupa de les 

habilitats de caràcter subjectiu. Concep les situacions i les estratègies del 

pensament d’una forma total. Integra varis tipus d’ informació (sons, imatges, 

olors, sensacions) i els transmet com un tot. El mètode d’elaboració utilitzat per 

l’hemisferi dret s’ajusta al tipus de resposta immediata que es requereix en els 

processos visuals i d’orientació espacial. El lòbul frontal dret i el lòbul temporal 

dret semblen els encarregats de exercir les activitats especialitzades no verbals 

del hemisferi dret. Això es correspon, en molts aspectes, a les funcions de control 

de la parla que exerceixen el lòbul frontal i el lòbul temporal del hemisferi 

esquerre. Els altres dos lòbuls del hemisferi dret, el parietal i el occipital, sembla 

que tenen menys funcions. 

El hemisferi dret està considerat com el receptor i identificador de l’orientació 

espacial, el responsable de la nostra percepció del món en termes de color, 

forma i lloc. Utilitzant les seves facultats som capaços de situar-nos i orientar-

nos; podem saber per quin carrer estem caminant mirant simplement 

l’arquitectura dels edificis que hi ha a un costat i l’ altre d’ella, per la forma i 

aspecte d eles façanes, dels sostres i de les portes d’entrada. Si anem caminant 

pel carrer i reconeixem un rostre, l ’identificació d’aquest també és a càrrec de la 

memòria visual de l’hemisferi dret. El nom que correspon a la persona que té 

aquell rostre conegut el proporciona, en canvi l’hemisferi esquerre. 

Moltes de les activitats atribuïdes al inconscient li són pròpies. La seva forma 

d’elaborar i processar l’ informació es diferent al hemisferi esquerre. No utilitza 
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els mecanismes convencionals per l’anàlisi dels pensaments que utilitza el 

esquerre. Processa l’ informació majoritàriament utilitzant el mètode de síntesis, 

component o formant l’ informació a partir dels seus elements, a un conjunt, 

passa de lo general a lo particular. En altres paraules, veu el “panorama global” 

abans que els detalls, no s’atura en les parts que formen el tot, sinó en el que 

elles conformen en conjunt. 

A diferència del hemisferi esquerre, el hemisferi dret treballa més amb la intuïció 

que amb el pensament racional, no es basa en la lògica, pensa en imatges, 

símbols i sentiments.. La seva manera d’encarar el món no és lineal, ordenada i 

seqüencial. Resol el problemes utilitzant els pressentiments, examinant els 

models i les similituds. S’interessa per les relacions, li preocupa com encaixen 

les parts entre sí i com es relacionen unes amb les altres, es per això que una 

gran eficiència per a la majoria de activitats visuals i espacials i per a reconèixer 

melodies musicals, ja que aquestes activitats requereixen que la ment construeixi 

una sensació del tot al percebre una pauta en estímuls visuals i auditius. 

Al processar l’ informació és produeixen flamarades d’ intuïció, moments en que 

“tot sembla encaixar” sense haver d’explicar les coses en un ordre lògic. Quan 

això passa, un acostuma a exclamar espontàniament “Ja ho tinc” o “Sí, ara ho 

veig clar”. El exemple clàssic d’aquest tipus d’exclamació és el famós “Eureka” 

d’ Arquímedes. 

 

Controla, a més, el costat esquerre del cos humà, com s’ha explicat abans, la 

mà esquerra per exemple. 

 

Com deia Pascal: “El cor té les seves raons, que la raó no comprèn”. Aquesta 

frase resumeix bé el que em explicat sobre els dos hemisferis i la manera diferent 

que té cadascú d’ells de percebre la realitat i de processar l’ informació. 
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Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 

Verbal: Usa palabras para nombrar, 
describir, definir. 

No verbal: Es consciente de las 

cosas, pero le cuesta relacionarlas 
con palabras. 

Analítico: Estudia las cosas paso a 
paso y parte a parte. 

Sintético: Agrupa las cosas para 
formar conjuntos. 

Simbólico: Emplea un símbolo en 
representación de algo. Por ejemplo, 
el dibujo  significa "ojo"; el 
signo +representa el proceso de 
adición. 

Concreto: Capta las cosas tal como 
son, en el momento presente. 

Abstracto: Toma un pequeño 

fragmento de información y lo 
emplea para representar el todo. 

Analógico: Ve las semejanzas entre 

las cosas; comprende las relaciones 
metafóricas. 

Temporal: Sigue el paso del tiempo, 
ordena las cosas en secuencias: 
empieza por el principio, relaciona el 
pasado con el futuro, etc. 

Atemporal: Sin sentido del tiempo, 
centrado en el momento presente. 

Racional: Saca conclusiones 
basadas en la razón y los datos. 

No racional: No necesita una base 
de razón, ni se basa en los hechos, 
tiende a posponer los juicios. 

Digital: Usa números, como al 
contar. 

Espacial: Ve donde están las cosas 
en relación con otras cosas, y como 
se combinan las partes para formar 
un todo. 

Lógico: Sus conclusiones se basan 
en la lógica: una cosa sigue a otra en 
un orden lógico. Por ejemplo, un 
teorema matemático o un argumento 
razonado. 

Intuitivo: Tiene inspiraciones 
repentinas, a veces basadas en 
patrones incompletos, pistas, 
corazonadas o imágenes visuales. 

Lineal: Piensa en términos de ideas 
encadenadas, un pensamiento sigue 
a otro, llegando a menudo a una 
conclusión convergente. 

Holístico: Ve las cosas completas, 
de una vez; percibe los patrones y 
estructuras generales, llegando a 
menudo a conclusiones divergentes. 

 

Quadre en que es diferencien clarament les funcions lateritzades dels dos hemisferis 
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Principales Características de ambos hemisferios 

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 

Lógico, analítico y explicativo, 
detallista 

Holístico e intuitivo y descriptivo, 
global 

Abstracto, teórico Concreto, operativo 

Secuencial Global, múltiple, creativo 

Lineal, racional Aleatorio 

Realista, formal Fantástico, lúdico 

Verbal No verbal 

Temporal, diferencial Atemporal, existencial 

Literal Simbólico 

Cuantitativo Cualitativo 

Lógico Analógico, metafórico 

Objetivo Subjetivo 

Intelectual Sentimental 

Deduce Imagina 

Explícito Implícito, tácito. 

Convergente, contínuo Divergente, discontínuo 

Pensamiento vertical Pensamiento horizontal 

Sucesivo Simultáneo 

Intelecto Intuición 

Secuencial Múltiple 

 

Quadre en que es diferencien les característiques de cada hemisferi 
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3.1.2 Prosencèfal 

 

El prosencèfal rodeja l’extrem rostral del tub neural. Els seus dos components 

principals són: el telencèfal i el diencèfal. 

 

Telencèfal: El telencèfal inclou la major part dels dos hemisferis cerebrals 

simètrics que componen l’encèfal. Aquest està cobert per l’escorça cerebral i 

conté el sistema límbic i els ganglis basals. 

 

- Escorça cerebral: l’escorça cerebral rodeja els hemisferis com l’escorça 

d’un arbre. En l’espècie humana, l’escorça cerebral està molt plegada, aquests 

plecs estan formats per solcs (petites fenedures), fissures (profundes 

depressions) i circumvolucions (bonys localitzats entre dos solcs o fissures 

adjacents). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció d’un encèfal humà on es poden veure els solcs, les fissures, les circumvolucions 

i les capes d’escorça que hi ha sota questes circumvolucions. 

 

 

 

D’escorça cerebral n’hi ha de diversos tipus: 

 

- Escorça sensorial primària: aquesta rep informació dels òrgans sensorials 

i es classifica en escorça visual primària, escorça auditiva primària i 

escorça somat sensorial primària. 

 

- Escorça motora primària: implicada directament en el control del 

moviment. 
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Vista lateral del costat esquerre d’un encèfal humà i part de la superfície  interna del costat dret. 

 

Tant la regió de l’escorça sensorial primària com la regió de la motora 

primària ocupen una petita part de l’escorça cerebral total. 

La resta de l’escorça cerebral porta a terme el que succeeix entre la sensació 

i l’acció: percebre, aprendre, recordar, planificar i actuar. Aquests processos 

tenen lloc en les àrees d’associació de l’escorça. El solc central representa una 

important línia divisòria entre les regions rostral i caudal de l’escorça cerebral.  

La regió rostral està implicada en activitats relacionades amb el moviment, com 

planificar i executar la conducta i la regió caudal està involucrada en la percepció, 

el record i l’aprenentatge.  

Les àrees d’associació de l’escorça es poden dividir en quatre parts o lòbuls, 

que reben el nom de l’ós del crani que els cobreix: lòbul frontal, parietal, temporal 

i occipital. 

 

- Lòbul frontal: és el que es troba al davant, inclou tota la part situada davant 

del solc central. 

- Lòbul parietal: és el que es troba als laterals, a la paret exterior dels 

hemisferis cerebrals justament darrera del solc central. 

- Lòbul temporal: és el que es troba a la, sobresurt cap endavant des de la 

base de l’encèfal. 

- Lòbul occipital: és el que es troba darrera del cap, a la part posterior de 

l’encèfal. 
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Els quatre lòbuls de l’escorça cerebral, 

l’escorça sensorial primària, l’ escorça 

motora primària i l’escorça d’associació. (a) 

Vista ventral des de la base de l’ encèfal. (b) 

Vista sagital mitjana, amb l’hemisferi 

esquerre, el cerebel i el tronc cerebral 

extirpats. (c) Vista lateral. 

 

 

 

Cada àrea sensorial primària de l’escorça cerebral envia informació a les 

regions adjacents, anomenades escorça sensorial d’associació. En aquestes hi 

trobem el lòbul parietal que correspon a l’escorça somat sensorial associativa, el 

lòbul temporal que correspon a l’escorça auditiva associativa i al lòbul occipital 

que correspon a l’escorça visual associativa. 



                                                                                             Part teòrica   

 

26 

 

Al igual, que cada àrea sensorial d’associació controla la seva respectiva 

àrea sensorial primària, l’escorça motora d’associació, que correspon al lòbul 

frontal, controla l’escorça motora primària. 

Podem trobar també dos tipus més d’escorça cerebral: 

- Neocòrtex: és l’escorça que cobreix la major part de la superfície dels 

hemisferis cerebrals ( inclosos els quatre lòbuls). 

- Escorça límbica: es localitza al voltant de la vora de la línia mitja dels 

hemisferis cerebrals. 

 

- Sistema límbic:  El sistema límbic són un conjunt d’estructures cerebrals 

interconnectades formant un circuit que rodeja la zona nuclear del prosencèfal 

amb la funció primària de controlar la motivació i l’emoció. Aquest sistema inclou 

varies regions de l’escorça límbica, en la que trobem les estructures més 

importants que són: l’hipocamp i  l’ amígdala, localitzats al costat del ventricle 

lateral en el lòbul temporal. També hi trobem el fòrnix, conjunt d’axons que 

connecta l’hipocamp amb altres regions de l’encèfal, incloses els cossos 

mamil·lars que són petites protuberàncies situades a la base de l’encèfal i que 

formen part de l’hipotàlem. 

 

La formació de l’hipocamp i la regió de l’escorça límbica estan implicades 

en l’aprenentatge i la memòria. 

L’amígdala i certes zones de l’escorça límbica estan relacionades 

específicament amb les emocions: els sentiments i les expressions de les 

emocions, els records de les emocions (memòria emocional) i el 

reconeixement dels signes d’emoció en els demés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                             Principals components del sistema límbic. 
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- Ganglis basals: Els ganglis basals són un conjunt de *nuclis situats a sota 

la part anterior dels ventricles laterals. Aquests estan implicats en el control del 

moviment. Les parts principals són el nucli caudal, el putamen i el globus pàl·lid. 

 

*nuclis: són un grup de cossos de cèl·lules nervioses en el sistema nerviós 

central. 

 

 

Diencèfal: El diencèfal és l’altra gran divisió del prosencèfal. Aquest es localitza 

entre el telencèfal i el mesencèfal, rodejant el tercer ventricle. Les seves 

estructures més importants són el tàlem i l’hipotàlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Localització dels ganglis basals i el diencèfal,                                                                        

representats dins un encèfal semitransparent. 

 

 

 

- Tàlem: El tàlem és la regió més gran del diencèfal i constitueix la part 

dorsal d’aquest, situat sobre l’hipotàlem. El tàlem consta de dos lòbuls, 

connectats a través d’un pont de substància gris anomenat massa Inter mitja, i 

conté nuclis capaços de projectar informació a regions específiques de l’escorça 

cerebral i rebre’n d’ella. 

 

- Hipotàlem: L’hipotàlem es troba a la base de l’encèfal, sota el tàlem. És 

una estructura complexa, que conté nombrosos nuclis i fibres. Aquest controla el 

sistema nerviós neurovegetatiu i el sistema endocrí, i organitza conductes 

relacionades amb la supervivència de les espècies com: la lluita, la ingesta 

d’aliments i l’aparellament. 
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3.1.3 Mesencèfal 

 

El mesencèfal també anomenat cervell mitjà, rodeja l’aqüeducte cerebral i està 

format per dos parts principals: el tectum i el tegmentum. 

 

Tectum: El tectum es localitza en la regió dorsal del mesencèfal. Està compost 

per tubercles encarregats en el sistema auditiu i visual. En els mamífers, estan 

implicats principalment en reflexes visuals i respostes a estímuls de moviment. 

 

Tegmentum: El tegmentum està integrat per la regió del mesencèfal situada a 

sota el tectum. Aquest participa en el control del somni i el nivell d’activació de 

l’atenció, del to muscular, del moviment i de varis reflexes visuals. Una 

substància d’aquest controla les seqüencies de moviments típics de l’espècie, 

com la lluita i l’aparellament. 

 

 

 
 

Imatge que mostra el tronc cerebral amb el cervell mitjà i les seves parts 
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 3.1.4 Rombencèfal 

 

El Rombencèfal, que rodeja el quart ventricle, està integrat per dos divisions 

principals: el metencèfal i el mielencèfal. 

 

Metencèfal: El metencèfal està format pel cerebel i la protuberància (pont). 

 

- Cerebel: El cerebel amb els seus dos hemisferis s’assembla a una versió 

en miniatura de l’encèfal. Està cobert per l’escorça cerebel·losa. La lesió d’aquest 

del cerebel afecta al manteniment de la postura erecta, la locomoció o l’execució 

de moviments coordinats. També la seva lesió produeix moviments bruscos, mal 

coordinats i exagerats; si la lesió és greu l’individu no pot mantenir-se de peu. 

 

- Protuberància: La protuberància és una gran engruiximent en el tronc de 

l’encèfal i es situa entre el mesencèfal i el bulb raquidi. També es coneix amb el 

nom de pont. S’encarrega del control del somni i del nivell d’activació. 

 

 

 

Miesencèfal: El mielencèfal consta d’una important estructura: el bulb raquidi. 

 

- Bulb raquidi: El bulb raquidi s’encarrega de controlar funcions vitals com 

la regulació de l’aparell cardiovascular, la respiració i el to dels músculs 

esquelètics.  

 

 

 

Imatges en que es mostra el cerebel, la protuberància anular, anomenada també pont de Varoli 

(ponte en castellà), el tronc cerebral i el bulb raquidi entre d’altres parts. 
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3.2 Medul·la espinal 

 

La medul·la espinal és una estructura llarga i cònica, d’un grossor aproximat al 

dit petit. La seva funció principal consisteix en distribuir fibres motores als òrgans 

efectors del cos (glàndules i músculs) i en recollir informació somat sensorial que 

ha de ser enviada al encèfal. En ella es localitzen diversos circuits de control 

reflex. 

 

La medul·la espinal està protegida per la columna vertebral, composta per 24 

vèrtebres individuals  corresponents a les regions cervical (coll), toràcica (pit) i 

lumbar (part inferior de l’esquena) i per les vèrtebres foses que composen les 

porcions sacra i occigea de la columna (localitzades en la regió pelviana). La 

medul·la espinal passa a través de l’orifici de cada una de les vèrtebres (el forat 

vertebral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista ventral de la columna vertebral humana                                                                                     

amb ampliacions que mostren l’anatomia de les vèrtebres 
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II.  ESTRUCTURA I FUNCIONS DE LES CÈL·LULES DEL 

SISTEMA NERVIÓS 
 

A) Cèl·lules del sistema nerviós 

 

1.-Neurones 

1.1 Estructura bàsica 

 

La neurona és la cèl·lula del sistema nerviós, la unitat fonamental de 

processament i de transmissió de la informació en forma d’impuls nerviós. 

Aquestes presenten moltes formes segons el treball en que estan 

especialitzades, però a pesar d’això, totes presenten una estructura comuna: un 

cos cel·lular o soma, unes dendrites, un axó i els botons sinàptics. 

 

Cos de la neurona o soma: El soma conté el nucli i la maquinària necessària 

pels processos vitals de la cèl·lula. 

 

Dendrites: Les dendrites d’una neurona són estructures ramificades amb un 

aspecte molt similar al d’un arbre. Les neurones “conversen” entre sí, i les 

dendrites son les que actuen com a receptores del missatge. Aquestes es troben 

unides al cos de la neurona i reben aquest missatge a través dels botons 

sinàptics d’ altres neurones, procés anomenat sinapsi. 

 

Axó: L’axó és una estructura cilíndrica, allargada i fina que condueix  l’ informació 

des del soma de la neurona fins als seus botons sinàptics. Aquest tub llarg està 

recobert  per una beina de mielina i la informació que transmet és anomenada 

potencial d’acció. 

 

- Potencial d’acció: és un breu fenomen químic /elèctric que s’ inicia al 

extrem de l’axó i viatja a través d’aquest fins als botons terminals. 

Aquest és semblant a un breu pols, que en un determinat axó té 

sempre la mateixa magnitud i duració, i que arriba als botons sinàptics 

amb la mateixa intensitat que en l’inici. 
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Botons sinàptics: Els botons sinàptics són l’engruiximent en l’extrem de la rama 

d’un axó. Aquests estableixen una connexió (sinapsi) amb la membrana d’una 

altra neurona enviant-li informació.  

La sinapsi entre neurones es fa sense la necessitat de que es toquin, ja que, 

quan el potencial d’acció que ha viatjat a través de l’axó arriba als botons 

sinàptics, aquests alliberen una substància química anomenada 

neurotransmissor. Aquesta substància química excita o inhibeix la neurona que 

el rep i així es decideix si es produeix un potencial d’acció en el seu axó. Cada 

neurona individual rep informació d’una altra neurona, i aquesta transmet 

informació a través dels seus botons sinàpics a una altra neurona. 

“Hi ha al voltant de 100.000 milions de neurones, cada una de les quals pot 

establir potser entre 5.000 i 10.000 connexions sinàptiques  amb altres neurones, 

el que fa un total de entre 500 i 1.000 bilions de sinapsis en un cervell adult mitjà.” 

                                                                                   National Geographic-23004 

 

 

Panoràmica de les connexions sinàptiques entre neurones. Les fletxes representen el sentit del 

flux d’informació. 
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1.2 Tipus de neurones 

L’ informació tant sigui en forma de llum, en forma d’ona sonora, d’olor o de sabor 

s’obté de l’entorn a partir dels receptors (òrgans dels sentits) on hi ha les 

neurones sensorials que capten l’estímul i el transmeten en forma d’impuls 

nerviós fins als centres nerviosos. Un cop processat l’impuls nerviós provinent 

d’aquests centres nerviosos, que donarà lloc a una certa resposta, es transmet 

per les neurones motores fins als efectors (músculs o glàndules) on es 

produiran els moviments duts a terme a partir de la contracció dels músculs o 

l’alliberació de substàncies des de les glàndules. Entre les neurones sensorials i 

les motores es troben les interneurones (o d’associació), situades plenament 

dins del sistema nerviós, ja que són les que es comuniquen entre els altres dos 

tipus de neurones. Aquestes són les responsables de les funcions de percepció, 

aprenentatge, record, decisió i control de conductes complexes. 

 

Les neurones també es poden classificar segons la forma i mida de les seves 

parts, concretament segons com l’axó i les dendrites es ramifiquen del soma. 

Hi ha 3 tipus diferents de neurona. 

 

Neurona multipolar: en la neurona multipolar la membrana somàtica, que 

envolta el cos d’aquesta, emet un axó i moltes ramificacions dendrítiques. És la 

neurona representativa i la major d’elles són d’aquest tipus.  

 

 

Parts principals d’una neurona multipolar. 
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Neurona bipolar: les neurones bipolars tenen un cos cel·lular allargat situat al 

centre d’aquesta i emeten l’axó i l’arbre dendrític, considerat com a una única 

dendrita, en llocs oposats del soma, és a dir, en sentits contraris. Aquestes 

neurones, generalment, són neurones sensorials, detecten els esdeveniments 

del seu entorn i envien l’ informació al sistema nerviós central.  

 

Neurona unipolar: les neurones unipolars tenen una única prolongació, aquesta 

surt del soma i es divideix en dos rames (considerades funcionalment com l’axó) 

que van també cap als pols oposats. En un d’aquests estan les dendrites, que 

es troben fora del SNC, i en l’altre pol es troben els botons sinàptics, que si que 

es troben dins del SNC. Són també igual que les neurones bipolars, neurones 

sensorials, i s’encarreguen de detectar el tacte, els canvis de temperatura i altres 

successos sensorials que afecten a la pell. A diferencia de les bipolars la 

informació que es transmet circula a través de l’axó sense passar pel soma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Neurona bipolar; es localitza principalment en sistemes sensorials (per exemple, el visual 

i l’ auditiu). 

b) Neurona unipolar; es troba en el sistema somatosensorial (tacte, dolor i similars). 
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1.3 Estructura interna 

 

 

Principals estructures internes d’una neurona multipolar 

 

La membrana plasmàtica defineix els límits de la neurona. Aquesta separa el 

medi exterior de la neurona de l’interior i deixa passar substàncies tant a dins 

com a fora gràcies a la seva permeabilitat selectiva. 

Està formada per una doble capa lipídica en que els lípids amfipàtics es 

col·loquen en una construcció d’acoblament amb els seus radicals polars (caps 

hidròfils) orientats cap el medi aquós extern i intern i els radicals lipòfils (cues 

hidròfobes) tocant-se entre ells, així s’aconsegueix que la membrana sigui 

impermeable a l’aigua i permeable a substàncies lipídiques. 

En aquesta hi trobem incrustades diversos tipus de proteïnes amb funcions 

especials. N’hi ha que detecten les substàncies exteriors de la cèl·lula (com les 

hormones) i transmeten informació a l’interior de la cèl·lula de l’existència 

d’aquestes. Altres controlen l’accés a l’interior de la cèl·lula, permetent l’entrada 

a certes substàncies i impedint-la a d’altres. Finalment, n’hi ha que actuen com 

a transportadores, conduint activament a certes molècules cap a l’interior o 

l’exterior de la cèl·lula. 

 

El nucli és rodó o oval i està rodejat per la membrana nuclear. En aquest es 

troben el o els nuclèols, que produeixen els ribosomes, i els cromosomes. Els 

cromosomes, formats per llargues cadenes d’ ADN  (àcid desoxiribonucleic) 

condensat, contenen l’ informació genètica de l’organisme. Quan s’activen certes 

zones d’aquest (gens) es produeix la síntesi d’ ARNm (àcid ribonucleic 

missatger), en un procés anomenat transcripció, en que rep una copia de l’ 

informació emmagatzemada en aquell loc. L’ ARNm  travessa l’embolcall nuclear 
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i es dirigeix al citoplasma on juntament amb els ribosomes i l’ARNt es produirà la 

traducció, procés en el qual es sintetitzen tres  bases nitrogenades per una 

aminoàcid. Aquests aminoàcids s’uniran en una llarga cadena d’aquests, formant 

així, una *proteïna. 

 

 

Síntesis de proteïnes. 

 

Vocabulari 

*Proteïnes: són molt importants per a les funcions de la cèl·lula. A demès de 

donar-li una estructura poden també actuar com a *enzims. 

*Enzims: són molècules que controlen les reaccions químiques, combinant dues 

substàncies o descomponent una substància en dos components. 

 

 

El citoplasma és la substància gelatinosa, semi líquida, que omple l’espai 

delimitat per la membrana plasmàtica i la membrana dels orgànuls, petites 

estructures especialitzades pel funcionament de la cèl·lula que aquesta conté en 

el seu interior. 

El citoplasma està compost pel citosol i el citoesquelet. Aquest darrer dóna forma 

a la neurona, i està constituït per tres tipus de fibres proteiques unides entre sí 

formant una massa compacta. La més important i més gruixuda són els 

microtúbuls, filaments de proteïna enrotllats al voltant d’un orifici central, que 

s’encarreguen de  transportar substàncies d’un lloc a una altre de la cèl·lula, 

anomenat *transport axoplàsmic. 
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Vocabulari 

*Transport axoplàsmic: Procés actiu pel qual les substàncies són impulsades al 

llarg dels microtúbuls que recorren tot l’axó. Aquest sistema permet transportar 

aquestes substàncies a través del axoplasma (citoplasma de l’axó) de manera 

ràpida i eficaç. 

El moviment des del soma fins als botons sinàptics s’anomena transport 

axoplàsmic anterògrad (cap a endavant). Aquest tipus de transport es dóna a 

lloc mitjançant les molècules de una proteïna anomenada cinesina. 

Les molècules de cinesina, que tenen l’aparença de un parell de cames amb els 

seus peus, s’uneixen a l’ element que ha de ser transportat al llarg del axó. Un 

cop unides es desplacen com un cuc al llarg d’un microtúbul, portant així el 

carregament fins al seu destí. L’energia es proporcionada per les molècules 

d’ATP, produïdes pels mitocondris. 

Una altra proteïna, la dineína, transporta substàncies des dels botons sinàptics 

fins el soma, procés conegut amb el nom de transport axoplàsmic retrògrad. 

 

a) Transport axoplàsmic ràpid. 

b) Microfotografia de l’axó d’un ratolí en la que es veu un orgànul que està sent transportat al 

llarg d’un microtúbul. La fletxa assenyala el que sembla ser una molècula de cinesina. 
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Els mitocondris són estructures ovalades amb doble membrana. La membrana 

interior està doblegada en forma de plecs anomenats crestes mitocondrials on 

es donen lloc les reaccions bioquímiques de degradació de nutrients per a 

l’obtenció d’energia (ATP) que serà utilitzada per la cèl·lula. 

Els mitocondris tenen ADN propi i es reprodueixen independentment de la 

cèl·lula. 

 

El reticle endoplasmàtic són capes de membrana que es troben al citoplasma 

de la cèl·lula que serveixen com a una cisterna d’ emmagatzematge de 

substàncies i de canal de transport d’ aquestes pel citoplasma. 

Presenta dos formes: 

- Reticle endoplasmàtic rugós que conté ribosomes en les seves 

parets i s’encarrega de sintetitzar proteïnes, emmagatzemar-les i 

transportar-les. 

- Reticle endoplasmàtic llis que manca de ribosomes i s’encarrega de 

la síntesis de lípids, de l’emmagatzematge i transport d’aquests. 

 

L’aparell de Golgi és un complex de membranes paral·leles en el citoplasma 

que empaqueta i envolta substàncies com proteïnes i lípids procedents del reticle 

endoplasmàtic, formant així vesícules de secreció. Quan la cèl·lula secreta les 

substàncies a l’exterior ho fa en una procés anomenat exocitosi en que es 

fusiona la membrana de la vesícula amb la plasmàtica i s’allibera el contingut a 

l’exterior. L’aparell de Golgi produeix també lisosomes, petits sàculs que 

contenen enzims digestius per a degradar les substàncies que ja no són 

necessàries per a la cèl·lula. 
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2.-Cèl·lules de suport 
 

Aquestes donen protecció i suport a les neurones, és a dir, els hi subministren 

constantment nutrients i oxigen, ja que, sinó moririen ràpidament. 

 

2.1 Tipus de cèl·lules de suport 

En trobem de dos tipus: els neurogliòcits, que es troben en el SNC i les 

cèl·lules de Schwann que es troben en el SNP. 

 

2.1.1 Neurogliòcits (o pegament nerviós) 
 

Aquestes són les cèl·lules de suport més importants del sistema nerviós, que 

funcionen com els majordoms i guardaespatlles de les neurones. Aquests 

atenuen el efecte físic i químic de la resta de l’organisme sobre les neurones, les 

rodegen i les mantenen fixes, controlen el seu subministrament de nutrients i de 

substàncies químiques que necessiten per a intercanviar missatges, les aïllen 

entre sí perquè els missatges no es barregin i inclús actuen com a gestors 

domèstics destruint i eliminant les deixalles de les neurones que han mort per 

malaltia o lesió.  

N’hi ha de 3 tipus: els astròcits, els oligodendròcits i microgliòcits. 

 

Astròcit: significa “cèl·lula amb forma d’estrella”. 

FUNCIONS:  

- Proporcionen suport físic a les neurones, i les mantenen fixes al seu 

lloc, anomenats per això com a “pegament nerviós”. 

- Produeixen substàncies necessàries per al funcionament de les 

neurones i controlen la composició química del líquid que les envolta. 

- Rodegen i aïllen la sinapsis, limitant així la dispersió dels 

neurotransmissors alliberats. 

- Proporcionen l’aliment a les neurones. Els astròcits enrotllen algunes 

de les seves prolongacions (braços de l’estrella) al voltant de vasos 

sanguinis; d’altres estan sobre parts de les neurones, de manera que 

les membranes somàtiques i dendrítica estan rodejades en gran part 

per aquests. D’aquesta manera aconsegueixen obtenir els nutrients 

dels capil·lars, que passen al citoplasma dels astròcits, i d’aquests a 

les neurones. 
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- Netegen les substàncies de rebuig del encèfal desprenent-se d’elles 

en els vasos sanguinis. Si alguna neurona ha mort, els astròcits es 

desplacen fins a ella, estenent i contraent els pseudòpodes (peus 

falsos), i la engoleixen i digereixen en un procés anomenat fagocitosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura i localització dels astròcits, dels quals les prolongacions                                   

envolten als capil·lars i les neurones del SNC. 

 

Oligodendròcits:  

FUNCIONS: 

- Aportar suport a l’axó. 

- Produir la beina de mielina al voltant d’aquest, la qual aïlla els axons 

entre sí. 

La mielina està formada per proteïnes i lípids i rodeja l’axó en forma de 

tub. Aquest tub està format per segments de mielina de 1mm de longitud, 

però entre segment i segment queda un espai on l’axó està al descobert 

anomenat nòdul de Ranvier. Així l’ axó sembla un collaret de perles 

allargades. 
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Els oligodendròcits, durant el desenvolupament de SNC, generen prolongacions 

amb una forma similar als rems d’una canoa. Cada una d’aquestes prolongacions 

s’enrotlla moltes vegades al voltant del segment d’un axó, així cada “rem” es 

converteix en un segment de beina de mielina de l’axó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oligodendròcit, que forma la mielina que envolta a molts axons en el SNC. Cada cèl·lula forma 

un segment de mielina en varis axons adjacents. 

 

Microgliòcits: són els neurogliòcits de mida més petita. 

FUNCIONS: 

- Actuen de fagòcits ingerint i descomponent les neurones mortes. 

- Actuen com un dels components del sistema immunològic del encèfal, 

protegint-lo dels microorganismes invasors, són també bàsicament els 

responsables de les reaccions inflamatòries al haver-hi dany cerebral. 
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2.1.2 Cèl·lules de Schwann 

Aquestes són cèl·lules de suport amb la mateixa funció que els oligodendròcits, 

aportar suport a l’axó i produir la beina de mielina, però la diferència principal es 

que mentre que els oligodendròcits es troben en el sistema nerviós central, les 

cèl·lules de Schwann es troben en el sistema nerviós perifèric. 

Les beines de mielina estan segmentades, al igual que en el SNC, però mentre 

que els segments són les prolongacions dels oligodendròcits enrotllades al 

voltant de l’axó, en el SNP cada segment és una única cèl·lula de Schwann 

enrotllada múltiples vegades. Hi ha també una diferència en la composició 

proteica entre les mielines de les dues cèl·lules. 

El SNP està compost de nervis que aquests a la vegada estan compostos de 

axons coberts de una beina de mielina. Si un d’aquests nervis es lesiona les 

cèl·lules de Schwann són les encarregades de digerir-los i a la vegada de fer una 

mena de cilindres que serviran de guia per a la formació d’un altre axó, procés 

que no es duu a terme en el SNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació de mielina. a) Oligodendròcit    b) Cèl·lula de Schwann 
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3.-Barrera hematoencefàlica 
 

És una barrera semipermeable, amb permeabilitat selectiva, entre la sang i el 

líquid que rodeja les cèl·lules de l’encèfal, produïda per les cèl·lules de les parets 

dels capil·lars cerebrals. 

En l’organisme, les cèl·lules que revesteixen els capil·lars no estan unides de 

manera hermètica sinó que hi ha petits foradets que permeten l’intercanvi de 

gran part de substàncies entre el plasma sanguini i el líquid que rodeja a les 

cèl·lules dels organismes. En canvi, en el sistema nerviós central, no és així. Els 

capil·lars no tenen aquest foradets, i per tant, no poden sortir les substàncies de 

la sang. Les cèl·lules que formen les parets dels capil·lars de l’encèfal estan 

estretament unides formant així una barrera hematoencefàlica. 

La transmissió d’un missatge d’un lloc de l’encèfal a  l’altre depèn d’un delicat 

equilibri entre substàncies de l’interior de les neurones i del líquid extracel·lular 

que les voreja. Si la composició d’aquest líquid canvia, encara que sigui 

lleugerament, es veurà alterada la transmissió d’aquest missatge. L’existència 

d’aquesta barrera hematoencefàlica regula i controla la composició d’aquest 

líquid. Aquesta barrera pot suposar un obstacle important en l’arribada dels 

fàrmacs, els anomenats medicaments, fins a l’encèfal. Tot i així, és molt 

important ja que molts aliments dels que ens mengem contenen substàncies 

químiques que podrien alterar el pas d’informació entre les neurones i la barrera 

hematoencefàlica impedeix que aquestes substàncies arribin a l’encèfal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Capil·lar que es troba en totes les parts del cos excepte en l’encèfal. 

b) Capil·lar en l’encèfal. 
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B) Comunicació intraneuronal 

 

La Comunicació intraneuronal explica com es dóna a terme la comunicació dins 

de la neurona, la manera com un missatge és conduit des de l’axó fins als botons 

sinàptics, induint-los a alliberar un determinat neurotransmissor. Aquest 

missatge transmès al llarg de l’axó es integrat per un breu canvi del potencial de 

membrana, càrrega elèctrica produïda per un equilibri entre dos forces 

oposades: la *força de difusió i la *pressió electrostàtica.  

 

Vocabulari 

*Força de difusió: Moviment de molècules des de regions de alta concentració a 

regions de baixa concentració. 

*Pressió electrostàtica: Força que atrau a les partícules atòmiques amb carga de 

signes oposats o força que repel·leix a les que tenen carga del mateix signe. 

 

 

C) Comunicació interneuronal 

 

Les neurones es comuniquen mitjançant la sinapsis i el medi que utilitzen per 

transmetre el missatge és el neurotransmissor (o, en sentit més ampli, la 

substància transmissora) alliberat pels botons sinàptics. Els neurotransmissors 

es difonen a través de l’espai que hi ha entre els botons sinàptics i les 

membranes de les neurones amb les quals establiran sinapsis ( les neurones 

postsinàptiques). Aquestes substàncies alliberades originen *potencials 

postsinàptics -breus *despolaritzacions o *hiperpolaritzacions-, que augmenten 

o disminueixen la freqüència de descarrega de l’axó de la neurona postsinàptica. 
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1.-Concepte de transmissió química 
 

Per a transmetre informació entre les cèl·lules s’utilitzen substàncies químiques. 

Aquestes substàncies poden ser: neurotransmissors, neuromoduladors o 

hormones. Totes aquestes s’encarreguen de controlar la conducta de cèl·lules i 

òrgans. 

En aquests processos de transmissió es necessiten, per una banda, cèl·lules 

que alliberin les substàncies químiques, i per l’altra, molècules proteiques 

especialitzades (receptores) que les detectin. Una característica d’aquestes 

transmissions es que es produeixen a distància, les neurones no arriben mai a 

tocar-se, i és aquesta distància, la que existeix entre la cèl·lula que segrega la 

substància química i els receptors que la detecten, la diferència bàsica entre 

aquests procediments. 

 

Vocabulari 

*Potencial postsinàptic: Alteracions en el *potencial de membrana de una 

neurona postsinàptica, produïdes per la alliberació del neurotransmissor en la 

sinapsis. 

*Potencial de membrana: Càrrega elèctrica a través de la membrana cel·lular, és 

a dir, la diferència de potencial elèctric entre l’interior i l’exterior de la cèl·lula. 

*Despolarització: Reducció (fins a zero) del potencial de membrana d’una cèl·lula 

des de el potencial de repòs normal. 

*Hiperpolarització: Increment del potencial de membrana d’una cèl·lula respecte 

al potencial de membrana normal. 

 

 

Els neurotransmissors són alliberats pels botons sinàptics i detectats pels 

receptors en la membrana d’una altra cèl·lula, situada a poca distància. 

Els neuromoduladors al igual que els neurotransmissors són alliberats pels 

botons sinàptics però a diferència, aquests són segregats en majors quantitats i 

viatgen molt més lluny, ja que, s’escampen més amplament pel líquid 

extracel·lular, modulant així, no només l’activitat d’una sola neurona, sinó 

l’activitat de moltes neurones situades en una zona específica de l’encèfal. 

Aquests acostumen a estar compostos per pèptids. 
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La majoria de les hormones són produïdes per cèl·lules localitzades en les 

glàndules endocrines, altres, en canvi, són produïdes per cèl·lules 

especialitzades localitzades en diferents òrgans, un d’aquests, l’encèfal. Les 

cèl·lules que les segreguen les alliberen al líquid extracel·lular, on són captades 

pels capil·lars i distribuïdes a la resta del cos pel torrent sanguini.  

Aquestes hormones afecten a l’activitat de les cèl·lules (les neurones incloses) 

que tenen receptors especialitzats per detectar-les. Les cèl·lules que tenen 

receptors per una hormona concreta s’anomenen cèl·lules d’ actuació (o 

cèl·lules diana) d’aquesta hormona i només aquestes cèl·lules responen a ella. 

Moltes cèl·lules tenen receptors d’hormona i aquestes poden afectar al seu 

comportament, en estimulant-les i canviant-les-hi l’activitat. 

 

Els neurotransmissors, els neuromoduladors i les hormones exerceixen els seus 

efectes sobre les cèl·lules unint-se a una regió concreta de la molècula receptora 

(proteïna), anomenada lloc d’unió. Una molècula de la substància química 

s’encaixa en el lloc d’unió com una clau encaixa en una pany; la forma del lloc 

d’unió i la de la molècula són complementaries. (Una substància química que 

s’uneix a un lloc d’unió s’anomena lligant). Els neurotransmissors, els 

neuromoduladors i les hormones són lligants naturals, produïts per cèl·lules de 

l’organisme. 
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2.-Estructura de la sinapsi 
 

Les sinapsis són connexions entre els botons sinàptics dels extrems de les rames 

de l’axó d’una neurona i la membrana de l’altra. Les sinapsis poden donar-se en 

tres llocs: sobre les dendrites, sobre el soma i sobre altres axons.  

Aquestes sinapsis s’anomenen respectivament, axodendrítiques,                                  

axosomàtiques y axoaxóniques. 

Les sinapsis axodendrítiques es poden produir sobre la superfície llisa d’ una 

dendrita o sobre les espines dendrítiques –petites protuberàncies que 

sobresurten de la dendrita. 

 

 

Tipus de sinapsis. Sinapsi axodendrítica sobre la superfície llisa d’una dendrita (a),o sobre una 

espina dendrítica (b). Sinapsi axosomàtica sobre la membrana del soma cel·lular (c). Sinapsi 

axoaxónica, formada per sinapsi entre els botons sinàptics (d). 

 

La membrana presinàptica, que es troba al final del botó sinàptic, es situa al 

davant de la membrana postsinàptica que es troba en la neurona que rep el 

missatge (la neurona postsinàptica). Aquestes dos membranes queden 

enfrontades una davant de l’altra a través de l’espai sinàptic de uns 20nm 

d’amplada aproximadament. L’espai sinàptic conté líquid extracel·lular, a través 

del qual es difon el neurotransmissor. Un entrellaçat de filaments creua l’espai 

sinàptic i manté les membranes presinàptica i postsinàptica alineades. 

En el citoplasma del botó sinàptic es poden trobar tres estructures: els 

mitocondris, les vesícules sinàptiques i una cisterna. També observem 

microtúbuls, encarregats de transportar substàncies entre el soma i el botó 

sinàptic. 

La presència de mitocondris ens indica que el botó sinàptic necessita energia per 

a dur a terme les seves funcions. 
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Les vesícules sinàptiques són petits corpuscles amb forma esfèrica o ovalada. 

Molts botons sinàptics en contenen de dos tipus: petites i grans.  

- Les petites (que es troben en tots els botons sinàptics) contenen 

molècules de neurotransmissor. Les membranes d’aquestes estan 

compostes per lípids i proteïnes, les quals serveixen per a ajudar a 

transportar les vesícules dins dels botons sinàptics i omplir-les amb 

els neurotransmissors. La quantitat d’aquestes vesícules es major al 

voltant de la part de la membrana presinàptica que justament davant 

de l’espai sinàptic –pròxima a la zona de alliberació, regió des de la 

qual s’allibera el neurotransmissor. En molts botons sinàptics trobem 

també, vesícules sinàptiques grans disperses, amb un nucli dens, que 

contenen un dels nombrosos neuropèptids diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista detallada d’una sinapsi 

 

Les vesícules sinàptiques petites són produïdes a l’aparell de Golgi, 

situat al soma, i són transportades mitjançant el transport axoplàsmic 

ràpid fins als botons sinàptics. També són produïdes en els botons 

sinàptics a partir del material reciclat, en les cisternes, que són 

acumulacions de membrana anàlogues a l’aparell de Golgi. 

Les vesícules sinàptiques grans només es produeixen en el soma i 

són transportades a través del axoplasma fins als botons sinàptics. 

 

La membrana postsinàptica que està davant del botó sinàptic té un aspecte més 

gruixut i dens que en qualsevol altra zona. Aquesta densitat postsinàptica es 

deguda a la presència de receptors –molècules proteiques especialitzades que 

detecten la presencia de neurotransmissors en l’espai sinàptic. 
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Fotografia d’un microscopi electrònic que mostra una secció transversal d’una sinapsi.             

El botó sinàptic conté moltes vesícules sinàptiques petites, plenes de neurotransmissor,             

i una única vesícula sinàptica gran de nucli dens, plena de pèptid. 
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3.-Alliberació del neurotransmissor 

 

Quan es transmeten els potencials d’acció al llarg de l’axó (i es propaguen per 

totes les seves branques), quelcom succeeix a l’interior de tots els botons 

sinàptics: una certa quantitat de vesícules sinàptiques localitzades justament 

davant de la membrana presinàptica es fusionen amb ella i es trenquen, 

alliberant així el seu contingut al espai sinàptic.  

L’ alliberació del neurotransmissor és un procés molt ràpid, que dura tan sols uns 

pocs milisegons. 

 

 

Fotografia d’un microscopi electrònic que mostra una secció transversal d’una sinapsi.           

Les vesícules sinàptiques que s’estan fusionant amb la membrana presinàptica                    

dels botons sinàptics adopten la forma omega (Ω). 

 

¿Com provoca un potencial d’acció que les vesícules sinàptiques alliberin el 

neurotransmissor?  

Com va proposar Almers al 1990, algunes vesícules sinàptiques estan 

“ancorades” a la membrana presinàptica, preparades per alliberar el 

neurotransmissor a l’espai sinàptic. L’acoblament es dóna lloc quan grups de 

molècules proteiques s’uneixen a altres molècules proteiques localitzades a la 

membrana presinàptica. 
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Alliberació del neurotransmissor. Un potencial d’acció obre els canals de calci. Els ions de calci 

penetren i s’uneixen a la proteïna encaixada a la membrana de les vesícules sinàptiques 

ancorades en la zona d’alliberació. Els porus de fusió s’obren, alliberant el neurotransmissor en 

l’espai sinàptic. La membrana de les vesícules es fusiona amb la del botó sinàptic. 

 

 

La zona d’alliberació de la membrana presinàptica té *canals de calci controlats 

per voltatge. Quan la membrana del botó terminal es despolaritza degut a 

l’arribada d’un potencial d’acció, aquests canal s’obren. Els ions de calci (Ca2+) 

estan més concentrats en el *líquid extracel·lular que en el *líquid intracel·lular. 

Així, quan s’obren els canals de calci controlats per voltatge, el Ca2+ entra a la 

cèl·lula, empès per la pressió electrostàtica i la força de difusió. L’entrada de Ca2+ 

és una etapa essencial; si submergíssim les neurones en una solució sense ions 

de calci, el potencial d’acció no causaria l’ alliberació del neurotransmissor. 

Per tant, els ions de calci són molt importants, i exerceixen moltes funcions vitals 

en els processos biològics que es donen lloc a les cèl·lules. Aquests ions poden 

unir-se a diversos tipus de proteïnes, modificant les seves característiques. 

 

Vocabulari 

*Canal iònic: Molècula de proteïna especialitzada que permet a ions específics 

entrar o sortir de la cèl·lula. 

*Canal iònic controlat per voltatge: Canal iònic que s’obre o es tanca d’acord al 

valor del potencial de membrana. 
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*Líquid extracel·lular: Líquids corporals que es troben fora de les cèl·lules. 

*Líquid intracel·lular: Líquids que contenen en el seu interior les cèl·lules. 

 

El procés exercit pels ions de calci seria el següent: 

Els ions de calci que han penetrat en el botó sinàptic es lliguen als grups de 

molècules proteiques que fixen la membrana de les vesícules sinàptiques a la 

membrana presinàptica. Això fa que es separin els segments dels grups proteics, 

formant un porus de fusió –una obertura a través de les dos membranes que 

permet que es fusionin-. El procés de fusió dura aproximadament 0,1 milisegons.  

 

 

 

 

 

 

 

Immediatament abans de l’alliberació. 

 

 

 

 

Durant l’alliberació. Els cercles més 

grans són obertures en la membrana 

presinàptica, que alliberen el contingut 

de les vesícules sinàptiques que s’han 

fusionat amb ella. 

 

 

Microfotografies de l’alliberació del neurotransmissor per un botó sinàptic que estableix sinapsis. 

S’hi pot observar la membrana presinàptica, abans i després de que els porus de fusió s’hagin 

obert. Podem apreciar que les vesícules sinàptiques estan alineades formant una filera al llarg 

de la zona d’alliberació. Sembla ser que les petites protuberàncies disposats en línia a cada 

costat de les vesícules sinàptiques són canals de calci controlats per voltatge. 
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4.-Activació dels receptors 
 

¿Com produeixen les molècules de neurotransmissor una despolarització o una 

hiperpolarització a la membrana postsinàptica? 

Difonent-se a través de l’espai sinàptic i unint-se a llocs d’unió de molècules 

proteiques especials, localitzades en la membrana postsinàptica i denominades 

*receptors postsinàptics. Un cop ha tingut lloc l’acoblament, els receptors 

postsinàptics obren els canals iònics controlats per neurotransmissor, els 

qual permeten el pas d’ ions específics dins i fora la cèl·lula. Així, la presència de 

neurotransmissors a l’espai sinàptic permet a determinats ions travessar la 

membrana, modificant el potencial de membrana local. 

 

Vocabulari 

*Receptor postsinàptic: Molècula receptora situada a la membrana postsinàptica 

d’una sinapsis en la que hi ha un lloc d’unió per un neurotransmissor. N’hi ha de 

dos tipus: el receptor ionotròpic i el receptor metabotròpic. 

  

Els neurotransmissors obren els canal iònics mitjançant dos mètodes diferents: 

el mètode directe i l’indirecte. 

El mètode directe consisteix en un canal iònic controlat per neurotransmissor que 

està equipat amb el seu propi lloc d’unió. Quan una molècula del 

neurotransmissor apropiat s’uneix a ell (lloc d’unió), el canal iònic s’obre. 

Formalment a aquesta combinació de receptor/canal iònic se li dóna el nom de 

receptor ionotròpic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptors ionotròpics 
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El mètode indirecte és el més comú. Alguns receptors no obren canals iònics 

directament, sinó que inicien una cadena d’ esdeveniments químics. Aquests 

receptors s’anomenen receptors metabotròpics perquè impliquen processos 

que requereixen que la cèl·lula gasti energia metabòlica. Es troben situats molt 

a prop d’una altra proteïna unida a la membrana, una *proteïna G. Quan una 

molècula de neurotransmissor s’uneix amb un receptor, aquest activa una 

proteïna G, localitzada dins de la membrana a prop del receptor. Quan està 

activada, la proteïna G activa un enzim, l’enzim α. Aquest enzim α pot anar 

directament al canal iònic i obrir-lo, o pel contrari, estimular la producció d’una 

substància química, anomenada segon missatger. (El primer missatger és el 

neurotransmissor). Les molècules dels segon missatger es mouen a través del 

citoplasma, unint-se als canals iònics veïns i fent que s’obrin. Amb comparació 

amb els potencials postsinàptics produïts per receptors ionotròpics, els produïts 

per receptors metabotròpics tarden més en començar però duren més també. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptors metabotròpics. (a) El canal iònic és obert directament per la subunitat α d’una 

proteïna G activada. (b) La subunitat α de la proteïna G activa un enzim, la qual produeix un 

segon missatger que obra el canal iònic. 

 

Els segons missatgers exerceixen un paper important, i poden fer molt més que 

obrir canals iònics. Per exemple, poden desplaçar-se fins el nucli o a altres 

regions de la cèl·lula i iniciar canvis bioquímics que afecten a les funcions de la 

cèl·lula. Poden inclús activar o inhibir gens específics, iniciant o acabant així la 

producció de determinades proteïnes. 

 

Vocabulari 

*Proteïna G: Proteïna acoblada a un receptor metabotròpic, envia missatges a 

altres molècules quan un lligant s’uneix al receptor i l’activa. 
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5.-Potencials postsinàptics 

 

Els potencials postsinàptics poden ser tan despolaritzants (excitatoris) com 

hiperpolaritzants (inhibitoris). El que determina el caràcter del potencial 

postsinàptic en una sinapsis determinada no és el neurotransmissor en sí mateix. 

Aquest està determinat per les característiques dels receptors postsinàptics –en 

concret, pel tipus de canal iònic que obren-. 

Existeixen quatre tipus principals de canals iònics controlats per 

neurotransmissor en la membrana postsinàptica: canals de sodi (Na+), de potassi 

(K+), de clor (Cl-) i de Calci (Ca 2+). 

El quart tipus de canal iònic és el canal de calci. Els ions de calci (Ca 2+), tenen 

càrrega positiva i trobar-se en una major concentració en el exterior de la cèl·lula, 

actuen igual que els ions de sodi, és a dir, l’obertura de canals de calci 

despolaritza la membrana, produint *PEPS. Però el calci fa molt més. Com hem 

vist abans, l’entrada de calci a l’interior del botó sinàptic desencadena la migració 

de vesícules sinàptiques i l’alliberació de neurotransmissor. En les dendrites de 

la cèl·lula postsinàptica, el calci s’uneix amb uns enzims especials, i els activa. 

Aquests enzims tenen una sèrie d’efectes, entre ells el de produir canvis 

bioquímics i estructurals en la neurona postsinàptica. 

 

 

 

 

 

 

 

Moviments iònics 

durant els 

potencials 

postsinàptics. 

Canals iònics activats directament (ionotròpics) 

 

Vocabulari 

*PEPS (potencial excitatori postsinàptic): Despolarització excitatoria de la 

membrana postsinàptica d’una sinapsis, causada per l’alliberació d’un 

neurotransmissor en el botó sinàptic. 

*PIPS (potencial inhibitori postsinàptic): Hiperpolarització inhibitoria de la 

membrana postsinàptica d’una sinapsis, causada per l’alliberació d’un 

neurotransmissor en el botó sinàptic. 
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6.-Finalització dels potencials postsinàptics 

 

Els potencials postsinàptics són breus despolaritzacions o hiperpolaritzacions, 

com s’ha dit abans, degudes a l’activació dels receptors postsinàptics per 

molècules de un neurotransmissor. Dos mecanismes són els causants de la seva 

brevetat: la recaptació i la inactivació enzimàtica. 

Els potencials postsinàptics produïts per la majoria de les substàncies 

transmissores acaben degut a la recaptació. Aquest procés consisteix 

senzillament  en que el botó sinàptic elimina amb extraordinària rapidesa el 

neurotransmissor de l’espai sinàptic. La substància transmissora no reingressa 

en les vesícules que havien sigut capturades per la membrana del botó sinàptic. 

En lloc d’això, la membrana té molècules de transport especial que empren les 

reserves d’energia de la cèl·lula per forçar a les molècules del neurotransmissor 

a traslladar-se directament des de l’espai sinàptic a l’interior del citoplasma. Quan 

arriba un potencial d’acció, el botó sinàptic allibera una petita quantitat de 

neurotransmissor en l’espai sinàptic i després la torna a reabsorbir; de manera 

que els receptors postsinàptics estan exposats només breument al 

neurotransmissor. 

 

 

 

 

 

 

Recaptació.  

Les molècules d’un neurotransmissor que 

s’ha alliberat en l’espai sinàptic són portades 

de tornada a l’interior del botó sinàptic. 

 

L’ inactivació enzimàtica es dóna a lloc mitjançant l’acció d’un enzim que 

destrueix les molècules del neurotransmissor. Els potencials postsinàptics 

finalitzen d’aquesta forma només en el cas d’un neurotransmissor: l’acetilcolina 

(ACh). Els potencials postsinàptics produïts per la ACh són de curta duració 

degut a que en aquesta sinapsis la membrana postsinàptica conté un enzim, 

denominat acetilcolinesterasa (AChE). La AChE degrada la ACh, 

descomponent-la en els seus constituents: colina i acetat. Degut a que cap 

d’aquestes substàncies es capaç d’activar els receptors postsinàptics, el 

potencial postsinàptic acaba una vegada que les molècules de ACh s’han 

escindit. 
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7.-Efectes dels potencials postsinàptics 

 

Els potencials excitatoris postsinàptics augmenten la probabilitat de que la 

neurona postsinàptica descarregui; els potencials inhibitoris postsinàptics 

disminueixen aquesta probabilitat. (La descarrega es refereix a la manifestació 

dels potencials d’acció). La freqüència amb la que un axó descarrega depèn de 

l’activitat relativa de les sinapsis excitatories i inhibitòries que rep aquesta 

neurona en el soma i en les dendrites. Si no hi ha sinapsis excitatories actives o 

si l’activitat de les sinapsis inhibitòries és particularment alta, aquesta freqüència 

podria ser pròxima a cero. 

L’ interacció entre els efectes de les sinapsis excitatories i inhibitòries en una 

neurona determinada s’anomena integració neuronal. 

 

 

Integració neuronal. (a) Si varies sinapsis excitatories estan actives al mateix temps, els PEPS 

que provoquen (representats en vermell) es sumen al transmetre’s cap al axó, i aquest es 

dispara. (b) Si varies sinapsis inhibitòries estan actives al mateix temps, els PIPS que 

provoquen (representats en blau) disminueixen la magnitud dels PEPS i impedeixen que l’axó 

dispari. 
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8.-Autoreceptors 

 

Els receptors postsinàptics detecten la presència d’ una substància transmissora 

en l’espai sinàptic i inicien potencials excitatoris o inhibitoris postsinàptics. Però 

els receptors que responen a substàncies transmissores no es localitzen 

exclusivament en la membrana postsinàptica. Moltes neurones tenen també 

receptors que responen als neurotransmissors que ells mateixes alliberen, 

denominats autoreceptors. 

Els autoreceptors poden estar localitzats sobre la membrana de qualsevol part 

de la cèl·lula, però ens centrarem en els que estan situats sobre el botó sinàptic. 

Aquests autoreceptors no controlen canal iònics, per tant, quan són estimulats 

per una molècula de neurotransmissor no produeixen canvis en el potencial de 

membrana del botó sinàptic. En canvi, regulen processos interns, incloent la 

síntesis i l’alliberació del neurotransmissor. En la major part dels cassos, els 

efectes de l’activació dels autoreceptors són inhibitoris , això és, la presència del 

neurotransmissor en el líquid extracel·lular en la proximitat de la neurona provoca 

una disminució del índex de síntesis o d’alliberació del neurotransmissor. Els 

autoreceptors formen part d’un sistema de regulació que controla la quantitat de 

neurotransmissor que s’allibera. Si se’n allibera massa, els autoreceptors 

descendeixen tan la producció com l’alliberació; si no s’allibera suficient, l’índex 

de producció i d’alliberació s’eleven. 
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III. NEUROBIOLOGIA DE LA DEPRESSIÓ 

 

El desequilibri dels neurotransmissors, entre d’altres factors, pot afectar de 

manera dramàtica al nostre estat d’ànim. Això és el que succeeix en la depressió. 

 

A) Depressió 

 

El trastorn depressiu és una malaltia que afecta al organisme (cervell), l’ànim i la 

manera de pensar. Es considera com un desordre del tarannà i és la forma més 

comuna de sofriment mental, milions de persones en tot el món, sense importar 

races, nacionalitats o cultures sofreixen aquesta malaltia. 

La depressió és coneguda també com un trastorn afectiu major. Hi ha dos tipus 

de trastorns afectius majors (trastorns de l’estat d’ànim): el trastorn bipolar que 

es caracteritza per episodis de mania i depressió que es van alternant, i la 

depressió unipolar, anomenada simplement depressió, trastorn en el que em 

centraré, que és la depressió sense mania. 

 

1.-Formes bàsiques de la depressió 
 

La depressió és considerada tan un trastorn biològic com una resposta al estrès 

psicosocial amb incapacitat del individu per afrontar-la, i es per això, que es 

consideren dos formes bàsiques de la depressió: l’exògena i l’endògena. 

La depressió exògena (o reactiva) obeeix a una causa externa generalment ben 

definida (pèrdua d’algun familiar o ser estimat, pèrdua monetària o de posició 

social, malaltia invalidant, etc). 

La depressió endògena, en canvi, no té causa externa manifesta, la qual cosa 

porta a considerar-la un alteració biològica, com passa en la psicosis bipolar 

(maníaca- depressiva) o unipolar (depressiva). 

Tot i així, en la vida diària els estímuls que poden generar depressió són 

multifactorials, tots ells tenen com a denominador comú el constituir estressors 

amb valor afectiu només per a l’individu afectat. Aquest valor afectiu varia 

d’individu a individu i la experiència de cada individu és la variant que introdueix 

la diferència en la resposta. Dit d’una altra manera, l’estrès és un factor molt 

important per a que el estat depressiu reactiu es generi. 
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2.-Factors causants de la depressió 
 

2.1 Factors genètics: la depressió esdevé sovint en familiars consanguinis de 

pacients depressius. 

2.2 Factors químics o neurofisiològics: alteracions en els neurotransmissors.             

La disminució de la quantitat o l’eficàcia dels neurotransmissors que segreguen 

les neurones disminueixen el to afectiu.  

2.3  Factors socials i culturals o psicosocials: experiències adverses en l’ infància, 

dificultats quotidianes i cròniques, esdeveniments indesitjables en la vida, ret 

social limitada, baixa autoestima, podrien ser exemples d’aquest darrer factor. 

L’estrès de la nostra societat ha augmentat en els últims anys la incidència de la 

depressió. 

Tot i que es diferencien tres factors claus causants de la depressió, molts cops 

un trastorn depressiu sorgeix de la combinació dels tres. 

 

 

3.-Símptomes i característiques de la depressió 

 

La depressió es caracteritza per una important alteració de l’humor, amb 

episodis que poden durar varies setmanes o mesos. Els pacients sofreixen 

pèrdua d’interès en tot i incapacitat per experimentar plaer, amb sentiments 

d’infravaloració i culpa, dèficit cognitius, juntament amb pèrdua d’apetit, de 

somni i de desig sexual. És una malaltia mental complexa que afecta a milions 

de persones (17-20% de la població general). És la cinquena causa de 

discapacitat en el món i és al voltant del 4% del total de les malalties mundials.  

El trastorn és dos vegades més freqüent en les dones, que es mostren més 

susceptibles a la malaltia, però malgrat a això, més homes moren per suïcidi. 

 

 

 

4.-Fisiopatologia de la depressió: Hipòtesis 

monoaminèrgica 

4.1. Alteracions en els neurotransmissors 

 
Existeix evidència que un dèficit dels nivells normals de serotonina, dopamina i 

noradrenalina podria ser important en la fisiopatologia de la depressió. 
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4.2. Hipòtesis de les monoamines en la depressió 

La hipòtesis monoaminèrgica, la que considera responsable dels símptomes 

depressius una alteració en el nivell dels neurotransmissors, és la que té més 

acceptació.  

Aquesta hipòtesis considera el desequilibri entre les tres monoamines, 

mencionades amb anterioritat; la serotonina, la dopamina i la noradrenalina, 

responsables de la depressió. 

Aquesta hipòtesis existeix des de fa 50 anys i s’ha utilitzat per a explicar els 

efectes benèfics dels antidepressius tricíclics, els inhibidors selectius de la 

recaptació de serotonina (ISRS) i dels inhibidors de la monoamino-oxidasa 

(IMAO). En la seva forma original la hipòtesis va proposar que la depressió era 

causada per un dèficit funcional de les monoamines serotonina i noradrenalina 

en llocs clau del cervell, i que els agents antidepressius exercien el seu efecte 

facilitant la neurotransmissió monoaminèrgica per mitjà de l’increment dels 

nivells de les monoamines en les terminals sinàptiques. 

 

4.3. Neurotransmissors que intervenen en la depressió endògena 

La serotonina, la dopamina i la noradrenalina no són neurotransmissors que 

s’encarreguen de transmetre informació, sinó que més bé tenen efectes 

moduladors, és a dir, que la seva alliberació tendeix a activar o inhibir circuits 

sencers de neurones involucrades en funcions cerebrals determinades. 

Aquests tres neurotransmissors són sintetitzats en les neurones i pertanyen a la 

família de les monoamines, ja que les estructures d’aquestes substàncies són 

similars. Les monoamines són un tipus de amines on hi pertanyen quatre 

compostos químics però que s’ inclouen en dos subclasses: les indolamines, com 

la serotonina, i les catecolamines, com la dopamina, l’adrenalina i la 

noradrenalina.  

Les monoamines es produeixen per varis sistemes de neurones a l’encèfal. Molts 

d’aquests sistemes consisteixen en un número relativament petit de cossos 

cel·lulars localitzats en el tronc de l’encèfal, els axons dels quals es ramifiquen 

repetidament i donen lloc a un enorme número de botons sinàptics distribuïts en 

totes les parts de moltes regions de l’encèfal. Per tant, les neurones 

monoaminèrgiques serveixen per modular la funció de extenses regions de 

l’encèfal, augmentant o disminuint l’activitat de determinades funcions cerebrals. 
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4.3.1 Serotonina 

La Serotonina (també anomenada 5-HT, o                     

5-hidroxitriptamina) es sintetitza en les neurones 

del sistema nerviós central i en les cèl·lules 

enterocromafines del intestí.  

 

FUNCIÓ: 

La serotonina té uns efectes comportamentals complexes. Intervé en diverses 

funcions fisiològiques com la regulació del somni (cicle somni-vigília) i l’apetit 

(control de la ingesta d’aliments), la regulació de l’estat d’ànim, la pressió arterial 

(funcions cardíaques), la secreció d’hormones endocrines i en la regulació de 

l’apreciació del dolor. També modula l’activitat motora, és a dir, el nivell 

d’activació,  i la sexual. 

 

SÍNTESI: 

El precursor de la serotonina és l’aminoàcid 

triptòfan. L’enzim triptòfan hidroxilasa afegeix un 

grup hidroxil, produint 5-HTP (5-hidroxitriptòfan). 

L’enzim 5-HTP descarboxilasa elimina un grup 

carboxil de 5-HTP, i el resultat és 5-HT (serotonina). 

L’aminoàcid triptòfan es transportat a través de la barrera hemato-encefàlica fins 

a les neurones per el gran transportador neutral d’aminoàcids (LNAA). El LNAA 

també mou altres aminoàcids: tirosina, valina, leucina i isoleucina a través de la 

barrera hematoencefàlica. El triptòfan ha de competir amb aquests altres 

aminoàcids per el transport en el cervell. Per tant, la quantitat de triptòfan 

transportat depèn tan de la seva concentració com de la concentració dels altres 

aminoàcids en el cos. Ja dins de la neurona, porta a cap el procés de síntesi de 

la serotonina. 

 

LOCALITZACIÓ: 

Els cossos cel·lulars de les neurones serotoninèrgiques es troben en nou 

conglomerats, la majoria d’ ells localitzats en els nuclis del rafe del mesencèfal, 

en la protuberància i en el bulb raquidi. La paraula rafe significa “costura” o “plec” 

i es refereix al fet que molts dels nuclis del rafe es troben en la línia mitjana del 

tronc de l’encèfal. 
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VIES SEROTONINÈRGIQUES I RELACIÓ AMB ELS SÍMPTOMES DE LA 

DEPRESSIÓ: 

Com s’ha explicat, en la depressió s’ha descobert que la síntesis i la disponibilitat 

de serotonina en els circuits neuronals està disminuïda. 

A partir dels nuclis dorsal i medial del rafe (producció de serotonina a nivell 

encefàlic) sorgeixen vies serotoninèrgiques que es projecten a:  

- Escorça orbito frontal: involucrada en el procés cognitiu de la presa de 

decisions i les expectatives. L’ inhibició de la seva activitat deguda a la 

quantitat de serotonina produeix els símptomes d’humor depressiu i 

indecisió. El pacient no sabrà que fer i perdrà les ganes de mirar cap al 

futur. 

 

- Còrtex singular anterior: és un nucli important en els processos de 

motivació, expressió de les emocions i memòria. El pacient es trobarà 

desmotivat i albergarà sentiments de culpa i idees de suïcidi. 

 

- Hipotàlem: intervé en la regulació de la major part de les funcions del 

sistema neurovegetatiu com la gana i influeix en els estats d’ànim. El 

pacient perdrà l’apetit i en alguns dels casos menjarà més del compte i 

s’engreixarà. Perdrà també les ganes de fer activitats que abans li 

agradaven.  

 

- Formació reticular: Manté l’equilibri somni-vigília. El pacient, com que la 

quantitat de serotonina que activa la formació reticular ha disminuït, sofrirà 

d’insomni persistent o pel contrari, de hipersòmnia. 

 

- Cos estriat: és un dels components del sistema de ganglis basals que 

intervé en la modulació dels moviment. El pacient, sofrirà cansament físic 

i alentiment psicomotor, o pel contrari, agitació. 

 

- Medul·la espinal: és la via de conducció dels impulsos, tan motors com 

sensitius, entre cervell i organisme. La seva asta dorsal és el principal lloc 

d’integració de la sensació dolorosa. La reducció de la concentració de 

neurotransmissors disminuirà el llindar de percepció, el que es traduirà a 

símptomes somàtics de dolor i cansament. El pacient a causa d’això pot 

sofrir de migranyes persistents. 

 

- Còrtex: la reducció de l’activitat difusa de totes les vies de serotonina que 

van al còrtex contribueix a la sensació de fatiga mental i a la pèrdua 

d’energia. El pacient es sentirà permanentment cansat. 
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- Amígdala: és un dels nuclis principals del sistema límbic, una complexa 

ret neuronal que regula la vida emotiva, el lloc on es processen les 

diferents emocions, com: pena, angoixa i alegria. El pacient està trist, 

sofreix d’ansietat i com hem esmentat abans, té idees de suïcidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vies serotoninèrgiques 

 

ALLIBERACIÓ: 

La majoria de les neurones que alliberen serotonina no ho realitzen a través dels 

botons sinàptics al final de les rames axóniques. En lloc d’això, normalment 

l’alliberen a través de les varicositats axóniques, dilatacions arrodonides de les 

ramificacions axóniques. 

 

RECEPTORS: 

Les investigacions han identificat almenys 14 tipus de receptors diferents de 

serotonina: 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-ht1e, 5-HT1F, 5-HT2A, 5-HT2B,  5-HT2C, 5-HT3, 

5-HT4, 5-ht5a, 5-ht5b, 5-HT6 i 5-HT7. 

 

INHIBIDORS DEL TRANSPORTADOR DE SEROTONINA: 

Els compostos que inhibeixen la recaptació de serotonina, funcionant per tan 

com a potents *agonistes indirectes dels receptors de serotonina, han trobat un 

lloc molt important en el tractament de malalties mentals. Com el seu nom indica, 

tot i que serà explicat més tard, impedeixen la recaptació de serotonina. Aquests 

faciliten que la 5-HT es mantingui més temps en el terminal sinàptic i que pugui 

interactuar amb els seus receptors. El més conegut d’aquests, la fluoxetina 
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(Prozac), que és un ISRS, s’utilitza per tractar la depressió, algunes formes de 

trastorns d’ansietat, i el trastorn obsessiu-compulsiu. 

 

Vocabulari 

*Agonista indirecte: Un fàrmac que facilita les accions d’un determinat 

neurotransmissor en la cèl·lula postsinàptica (augmentant la síntesi i/o 

alliberació, inhibint la recaptació o inhibint el metabolisme). Un antidepressiu 

funcionaria com aquest. 

 

 

4.3.2 Dopamina 

La Dopamina (DA) és una catecolamina que 

produeix potencials postsinàptics tan 

excitatoris com inhibitoris, depenent del 

receptor postsinàptic.  

 

FUNCIÓ: 

La dopamina és un dels neurotransmissors més interessants, ja que és involucrat 

en varies funcions importants, incloses el moviment, l’atenció, l’aprenentatge, ... 

 

SÍNTESI: 

Per a dur-se a terme la síntesis de catecolamines, 

la molècula precursora és modificada 

lleugerament, pas per pas, fins a assolir la seva 

forma final. Cada pas és controlat per un enzim 

diferent, que fa que una petita part sigui afegida 

o eliminada. El precursor de les dos principals 

catecolamines neurotransmissores (dopamina i noradrenalina) és la tirosina, un 

aminoàcid essencial que hem d’obtenir de la dieta. La tirosina rep un grup hidroxil 

(OH- un àtom d’oxigen i un àtom d’hidrogen) i es converteix en L-DOPA 

(levodopa). L’enzim que afegeix el grup hidroxil s’anomena tirosina hidroxilasa. 

La L-DOPA perd un grup carboxil (COOH- un àtom de carboni, dos àtoms 

d’oxigen i un d’hidrogen) a través de l’activitat de l’enzim DOPA descarboxilasa i 

es converteix en dopamina. Finalment, l’enzim dopamina β-hidroxilasa afegeix 

un grup hidroxil a la dopamina i es converteix en noradrenalina.  
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LOCALITZACIÓ: 

L’encèfal conté varis sistemes de neurones dopaminèrgiques. Els tres més 

importants d’aquests s’originen en el mesencèfal, en la *substància negra i en 

l’àrea tegmental ventral, i són: el sistema nigroestriatal, el sistema mesolímbic i 

el sistema mesocortical.  

És molt important l’àrea tegmental ventral per a la regulació de l’estat d’ànim. En 

aquesta zona hi trobem el nucli accumbens, un nucli que se li atribueix una 

funció important en el plaer incloent el riure i la recompensa. Aquestes 

sensacions de benestar es produeixen deguts a un augment de dopamina. 

 

Vocabulari 

*Substància negra: Regió del tegmentum que es tenyeix de fosc i conté neurones 

que es comuniquen amb el nucli caudal i el putamen dels ganglis basals. Aquesta 

zona està implicada en el moviment. 

 

La degeneració de les neurones dopaminèrgiques que connecten la substància 

negra amb el nucli caudal causa la malaltia del Parkinson. Els cossos cel·lulars 

d’aquestes neurones es localitzen en una regió cerebral anomenada substància 

negra. Aquesta regió està normalment tenyida de negre per la melanina, la 

substància que dóna color a la pell. Aquest compost es produït per la degradació 

de la dopamina. A les persones amb la malaltia del Parkinson se’ls subministra 

L-DOPA, el precursor de la dopamina. Encara que, la dopamina no pot creuar la 

barrera hematonecefàlica, la L-DOPA si que pot. Un cop que la L-DOPA arriba a 

l’encèfal, es recollida per les neurones dopaminèrgiques i es convertida en 

dopamina. L’augment de síntesis de dopamina provoca una major alliberació 

d’aquesta per les neurones dopaminèrgiques supervivents en pacients amb la 

malaltia. En conseqüència els símptomes del pacient s’alleugen.  

 

VIES DOPAMINÈRGIQUES I RELACIÓ AMB ELS SÍMPTOMES DE LA 

DEPRESSIÓ:  

Les vies dopaminèrgiques fan actuar a la dopamina principalment en el circuit de 

ganglis basals. 

La seva disminució produeix més o menys els mateixos símptomes que es troben 

en un malalt de Parkinson. El pacient presentarà moviments agitats o alentits, 

*anhedònia, cansament mental i físic i falta de decisió. 
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Vocabulari 

*Anhedònia: Incapacitat per a experimentar plaer, la pèrdua d’ interès o 

satisfacció per a realitzar activitats que habitualment generen sensacions 

agradables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vies dopaminèrgiques 

 

RECEPTORS: 

S’han identificat varis tipus de receptors dopaminèrgics, tots ells metabotròpics:  

D1,D2, D3, D4 i D5. 

 

INHIBIDORS DE LA RECAPTACIÓ DE DOPAMINA:  

Varis compostos inhibeixen la recaptació de dopamina, funcionant per tant com 

potents agonistes indirectes dels receptors de dopamina. Els més coneguts 

d’aquests compostos són l’amfetamina, la cocaïna, i el metilfenidat.                          

L’ amfetamina té un efecte interessant: causa l’alliberació tan de dopamina com 

de noradrenalina provocant que els transportadors per aquests dos 

neurotransmissors funcionin al revés, propulsant la DA i la NA a l’espai sinàptic. 

Clar està, que també bloquegen la recaptació d’aquests neurotransmissors. La 

cocaïna i el metifenidat simplement bloquegen la recaptació de dopamina. 
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L’ENZIM MAO I ELS FÀRMACS QUE ACTUEN INHIBINT-LO: 

La producció de catecolamines està regulada per un enzim anomenat 

*monoamina oxidasa (MAO). Aquest enzim es troba als botons sinàptics 

monoaminèrgics, on destrueix les quantitats en excés de neurotransmissors. Un 

fàrmac anomenat deprenil destrueix la forma particular de monoamino oxidasa 

(MAO-B) que es troba als botons sinàptics dopaminèrgics. Com que el deprenil 

prevé la destrucció de la dopamina, s’allibera més dopamina quan un potencial 

d’acció arriba al botó sinàptic. Per tant, el deprenil actua com un agonista 

dopaminèrgic. 

El MAO també es troba a la sang, on desactiva les amines presents als aliments 

com el formatge i la xocolata. 

 

Vocabulari 

*Monoamina oxidasa (MAO): Un tipus d’enzim que degrada les monoamines                              

(dopamina, noradrenalina i serotonina) mitjançant un procés d’oxidació. 

Hi ha també un altre enzim implicat en aquest procés, anomenat Catecol-Oxi-

Metil-Transferasa (COMPT), però que la seva inhibició no s’utilitza en el 

tractament de la depressió. 

 

 

4.3.3. Noradrenalina 

La Noradrenalina (NA) és el neurotransmissor 

més comú i es troba en neurones dels sistema 

nerviós neurovegetatiu. Els termes adrenalina i 

epinefrina són sinònims, al igual que noradrenalina 

i norepinefrina.  

 

FUNCIÓ: 

Les neurones noradrenèrgiques estan implicades en funcions comunes a les de 

la serotonina, com: regulació del somni i l’apetit, estat d’ànim, instint i motivació, 

secreció hormonal, modulació del moviment i conducta sexual. 
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SÍNTESI: 

Molts neurotransmissors són sintetitzats en el 

citoplasma dels botons sinàptics i llavors 

emmagatzemats en vesícules sinàptiques novament 

formades. En canvi, la noradrenalina el pas final de 

síntesi es dóna dins de les pròpies vesícules.  

Les vesícules estan en un inici plenes de dopamina. Llavors, la dopamina es 

transformada a noradrenalina a través de l’acció de l’enzim dopamina-β-

hidroxilasa, localitzada en les vesícules. 

 

LOCALITZACIÓ: 

Casi totes les regions del encèfal reben aferències de neurones 

noradrenèrgiques. Els cossos cel·lulars de la majoria d’aquestes neurones estan 

localitzats en set regions de la protuberància i el bulb raquidi i una regió del tàlem. 

Els cossos cel·lulars dels sistemes noradrenèrgics més importants comencen al 

locus coeruleus (LC), un nucli localitzat en la protuberància dorsal, en el tronc 

cerebral. Aquest nucli és considerat el nucli principal de l’encèfal. El LC posseeix 

una activitat com a marcapàs, l’activitat de les neurones del LC augmenta 

significativament en la vigília i en episodis d’estrès, en els quals la seva activitat 

neuronal assoleix nivells d’intensitat màxima, i d’aquesta manera contribueix a 

alertar l’organisme el necessari per a sobreviure. 

 

VIES NORADRENÈRGIQUES I RELACIÓ AMB ELS SÍMPTOMES DE LA 

DEPRESSIÓ: 

La noradrenalina és un altre dels neurotransmissors amb més importància en la 

gènesis de la depressió. Al igual que la serotonina, la seva producció es troba 

disminuïda. 

Aquestes neurones noradrenèrgiques innerven pràcticament les mateixes zones 

que les neurones serotoninèrgiques, envien els seus axons principalment a les 

estructures límbiques, que inclouen l’amígdala, la formació hipocàmpica i 

l’escorça prefrontal, però també a: l’ escorça orbito frontal, el còrtex singular 

anterior, l’ hipotàlem i la medul·la espinal. 

La reducció de noradrenalina provocarà els mateixos símptomes que el dèficit 

de serotonina: insomni, falta d’apetit, alteracions motores i pensaments 

recurrents a la mort i suïcidi.  

A més a més, des del locus coeruleus surten projeccions a les diferents zones 

cerebrals:  
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- Cerebel: aquest controla el flux d’informació entre escorça i aparell 

locomotor. 

Si la seva activitat està disminuïda, els impulsos motors s’alteraran i el 

pacient sofrirà agitació o alentiment psicomotor. 

 

- Còrtex prefrontal dors lateral: regula l’atenció i la funció executiva. El 

pacient es distraurà amb facilitat i no sabrà que fer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vies noradrenèrgiques 

 

ALLIBERACIÓ: 

Com la serotonina (5-HT), la noradrenalina s’allibera des de les varicositats més 

que des dels botons sinàptics. 

 

RECEPTORS:  

Existeixen varis tipus de receptors noradrenèrgics, identificats per la seva 

diferent sensibilitat a varis compostos. Aquests receptors solen anomenar-se 

receptors adrenèrgics. Les neurones del sistema nerviós central contenen 

receptors adrenèrgics α1A, α1B, α1D, α2A, α2B, α2C β1, β2 i β3. 

 

L’ENZIM MAO I ELS FÀRMACS QUE ACTUEN INHIBINT-LO: 

L’excés de noradrenalina al boto sinàptic es destruït per la monoamina oxidasa 

de tipus A. El fàrmac moclodemida bloqueja específicament el MAO-A, 

funcionant així com un agonista noradrenèrgic. 
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A part d’aquests tres neurotransmissors, importantíssims en la depressió, en 

trobem d’altres com: opioides, GABA, Glutàmic, Neuroquinas, etc, i molt 

especialment les hormones relacionades amb l’eix de l’estrès com: el CRH               

( factor d’ alliberació de corticotropina) i els glucocorticoides. 

S’ha demostrat que en la depressió existeix una gran vulnerabilitat a l’estrès amb 

un augment del CRF i resistència dels receptors dels glucocorticoides, i a l’ 

inversa, l’estrès sostingut podria provocar símptomes de depressió. 
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5.-Altres teories 
 

La hipòtesis de les monoamines va ser, durant molt temps, un punt clau en la 

investigació de la depressió. A pesar d’això, l’evidència recopilada demostra 

que la sola alteració del sistema monoaminèrgic no pot ser considerada ni la 

única causa, i potser tampoc la principal en el sorgiment de la malaltia. És per 

aquest motiu que cal considerar l’ampli espectre de factors involucrats en la 

etiologia, de forma que s’assoleixi establir els mecanismes que, juntament amb 

l’alteració de la via de les monoamines, possiblement estiguin involucrats en la 

malaltia. 

Actualment hi ha altres teories que poden explicar els efectes depressius que 

comporta el trastorn. Totes les següents teories tenen la seva validesa i poden 

actuar conjuntament sense oposar-se. 

  

5.1 L’eix hipotalàmic-hipofisiari-suprarenal (HHS) i la resposta al estrès 

El sistema HHS regula la resposta al estrès i la seva activitat es veu disparada 

per l’estimulació inflamatòria, física o psicosocial. La resposta al estrès està 

governada per la secreció en el sistema hipotalàmic-hipofisiari de l’hormona 

alliberadora de corticotropina (CRH) i per l’alliberació de la neurohormona 

arginínvasopresiva (AVP) per part de les cèl·lules del nucli del hipotàlem. El CRH 

estimula la hipòfisis anterior, la qual segrega l’hormona adrenocorticotròpica 

(ACTH) al torrent sanguini el que, en l’última estància, estimula la síntesis i 

alliberació de glucocorticoides (GC). Els GC exerceixen una sèrie de funcions 

importants en diferents teixits, inclòs en l’eix HHS on són responsables de inhibir 

la secreció de AVP i CRH en l’hipotàlem i la secreció de ACTH en la hipòfisis. El 

CRH i la AVP regulen l’ alliberació de ACTH mitjançant sistemes de segons 

missatgers. 

L’activació de l’eix per estrès regula funcions com el metabolisme i la immunitat 

i, al mateix temps, modifica el funcionament cerebral regulant la supervivència 

neuronal, la neurogénesis, la mida d’ estructures complexes com l’hipocamp, 

l’adquisició de records i l’avaluació emocional de vivències. La participació clau 

que té l’eix HHS en la resposta al estrès i altres processos relacionats, suggereix 

que la seva disfunció podria contribuir significativament en el desenvolupament 

de trastorns psiquiàtrics com la depressió. 

Tan en pacients com en animals, en diferents models de la malaltia, la funció de 

l’eix es normalitza quan s’administren tractaments antidepressius. 
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Regulació del HHS 

 

La CRH és un neuropèptid fonamental en la regulació de l’eix HHS i té efectes 

importants en la regulació cardiovascular, la respiració, el control de l’apetit, el 

comportament associat al estrès, l’estat d’ànim i la regulació del flux sanguini 

cerebral. Nombroses investigacions suggereixen el paper central que juga la 

CRH en la neurobiologia de la depressió. Les neurones CRH són fortament i 

constantment activades en els pacients deprimits. Els efectes centrals de l’ 

increment en els nivells de CRH podrien ser responsables de almenys alguns 

símptomes de la malaltia. Entre l’evidencia que recolza aquesta conclusió es 

poden citar: tractaments farmacològics que disminueixen l’activitat de neurones 

CRH reduint així el símptomes depressius; l’ injecció intracerebroventricular de 

CRH en animals de laboratori que indueix una sèrie de símptomes depressius 

com la disminució de l’apetit i de l’activitat sexual, problemes de somni, 

alteracions en el comportament motor i ansietat. 

En la depressió, l’eix HHS, com s’ha mencionat, està fortament activat, fet que 

porta també a una hipersecreció de GC la qual, durant períodes prolongats, 

genera dany cerebral que empitjora amb l’edat. Aquest dany cerebral s’ha 

observat particularment en l’hipocamp on els alts nivells de GC estan implicats 

en la disminució de la neurogènesis, la detenció del cicle cel·lular en les cèl·lules 

perifèriques i en la pèrdua de neurones piramidals. Aquests i altres processos 

influencien la viabilitat i el funcionament de les neurones hipocampals, afectant 

la memòria i l’aprenentatge. Amb els CR també s’han obtingut dades 
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experimentals que demostren en seu paper cabdal en la hiperactivitat de l’eix 

HHS, fet que es veu recolzat en diverses investigacions, com per exemple, amb 

els tractaments antidepressius. 

Per suposat, qualsevol alteració en un o varis nivells de l’eix es considera com 

una candidata per explicar, almenys una part, de la simptomatologia de la 

malaltia. S’ha proposat que la forma severa de la depressió tipus melancòlica, 

caracteritzada per símptomes com la pèrdua de plaer en totes (o quasi totes) les 

activitats, al falta de reactivitat a estímuls normalment plaents, mal humor matutí 

i pèrdua de pes significativa, podria ser deguda a una hiperactivitat de neurones 

CRH. Per el contrari, la depressió atípica, un estat que presenta símptomes com 

la hiperfàgia (augment de l’apetit), hipersòmnia, resposta augmentada a estímuls 

externs, letargia i fatiga podria ser causada per increments en els nivells de 

glucocorticoides (GC). 

 

5.2 Neurotrofines i neurogènesi 

S’ha observat que pacients amb depressió presenten una disminució del volum 

hipocampal i altres regions cerebrals com l’escorça prefrontal i l’amígdala, el que 

porta a proposar l’ hipòtesis de que la malaltia podria involucrar descensos en 

els nivells de factors neurotròfics. Les neurotrofines són una família de proteïnes 

inicialment identificades com factors de supervivència en neurones sensorials i 

del sistema simpàtic, que a demés controlen molts aspectes de la supervivència, 

els desenvolupament i el funcionament de neurones tan en el sistema nerviós 

central com en el perifèric. Aquestes desencadenen vies de senyalització que els 

hi permeten regular processos tan diversos com el creixement de dendrites i 

axons, el tràfic a través de membranes, la formació i el funcionament de sinapsi, 

la diferenciació de cèl·lules glials i les seves interaccions amb neurones. Les 

neurotrofines són produïdes com pro-neurotrofines que són processades tan 

intra com extracel·lularment, de forma que la proteïna madura pugui dur a terme 

les seves funcions. Són també encarregades de regular processos biològics com 

la apoptosis. 

La majoria d’estudis sobre la relació entre les neurotrofines i la depressió s’ha 

centrat en l’estudi de BDNF i les seves funcions, un tipus de neurotrofina. El 

BDNF és un pèptid que activa cascades de senyalització que modifiquen 

ràpidament la funció de blancs sinàptics locals. Varies formes d’estrès porten a 

una reducció en els processos de senyalització dirigits per BDNF en l’hipocamp, 

mentre que el tractament crònic amb antidepressius incrementa aquests 

processos. 

 



 

                                                                                          Part teòrica  
 

75 
 

En altres regions cerebrals, com el nucli accumbens (NAc) o l’àrea tegmental 

ventral (VTA), el BDNF exerceix un important efecte pro depressiu: l’estrès crònic 

incrementa la concentració de BDNF en el NAc, i la infusió directa de BDNF en 

el VTA-NAc incrementa el temps de immobilització de models animals. Les vies 

de senyalització de BDNF, en relació al tema de la depressió, són específiques 

per a cada regió: en l’hipocamp resulta en respostes antidepressives, mentre que 

en la via VTA-NAc provoca comportaments depressius. 

Els factors neurotròfics no controlen l’estat d’ànim per si mateixos, sinó que 

actuen com eines necessàries en la modulació dependent d’activitat de les rets, 

la funció fisiològica final d’aquests és determinar la forma en la que els canvis 

plàstics influencien en aquest estat d’ànim. 

Una disminució de la neurogènesis, al estar associada amb la resposta al estrès, 

pot tenir un paper important en la fisiopatologia de la depressió. Això es veu 

recolzat pel fet de que la majoria dels antidepressius estimulen la neurogènesis 

hipocampal en un període de temps que correspon amb el moment en que 

apareixen els seus efectes terapèutics. 

El tractament amb antidepressius incrementa, en l’hipocamp, els nivells de varis 

factors de creixement entre els quals es pot influir BDNF, el qual indueix la 

neurogènesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismes neurotròfics en la depressió i acció dels antidepressius en aquests 
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5.3  Citocines 

En les últimes dècades s’han descobert els processos inflamatoris com 

mecanismes importants involucrats en el desenvolupament de malalties, la 

depressió per exemple. Moltes investigacions han demostrat nivells incrementats 

de citocines pro inflamatòries en pacients amb depressió, el que va portar a 

formular la hipòtesis de que les citocines, un tipus de proteïnes, participen en el 

desenvolupament de la malaltia.  

Algunes observacions consistents amb aquesta hipòtesis són: concentracions 

elevades de citocines en pacients amb la malaltia; l’administració de citocines en 

individus sans pot induir a efectes depressius; en molts pacients amb depressió 

hi ha un increment en els nivells de cortisol, el qual reflexa l’ hiperactivitat de l 

’eix HHS que pot ser induïda per citocines; la depressió és freqüent en malalties 

inflamatòries perifèriques, l’ administració de citocines en animals indueix 

conductes que poden associar-se amb símptomes de depressió; i tractaments 

antidepressius crònics poden preveure comportaments generats per citocines. 

En el cervell existeixen rets neuronals (formades per neurones i cèl·lules de 

suport) que no només produeixen citocines sinó que també amplifiquen els 

senyals generats per aquestes. Aquest fe té efectes profunds en l’acció dels 

neurotransmissors i en l funció de CRH, així com en la conducta. Estudia amb 

animals de laboratori demostren que les citocines pro inflamatòries indueixen un 

síndrome de conducta malaltissa que presenta varies característiques que es 

relacionen amb la depressió, incloent anhedònia, anorèxia, problemes de somni 

i activitats locomotores reduïdes. Aquests canvis conductuals estan associats 

amb alteracions en el metabolisme de la serotonina, la noradrenalina i la 

dopamina en regions cerebrals importants per la regulació de les emocions com 

el sistema límbic (amígdala, hipocamp i nucli accumbens), així com la regulació 

de la funció psicomotora i la recompensa (ganglis basals). Per una altra part, les 

citocines tenen un profund efecte estimulador sobre l’eix HHS i l’expressió de 

CRH en l’hipotàlem i l’amígdala, contribuint amb això a la regulació negativa 

alterada de l’eix que s’ha mencionat anteriorment. 

L’estrès psicològic és un factor de risc comú en el desenvolupament de la 

depressió. Aquest estrès activa citocines pro inflamatòries i les seves vies de 

senyalització en el sistema nerviós central i perifèric. Un possible mecanisme a 

través del qual les citocines poden participar en el desenvolupament de la 

depressió està associat amb el metabolisme del triptòfan. En el cervell, el 

triptòfan es necessari per a la síntesis de serotonina, ja que ell és el seu 

precursor. Les citocines activen directament uns enzims capaços de degradar 

aquest aminoàcid per el qual, l’augment en els nivells de citocines generat per 

fets estressants pot portar a una disminució de triptòfan i per tant, exercir un 

efecte depressiu indirecte causat per un descens en la transmissió de serotonina. 
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Efectes inflamatoris de les citocines en la depressió 
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6.-Neuroanatomia de la depressió 
 

S’ha proposat un model neuroanatòmic que està compost per l’escorça 

prefrontal, el complex amígdala-hipocamp, el tàlem, el ganglis basals i les 

abundants connexions entre aquestes estructures. Es pensa que els dos 

principals circuits neuroanatòmics involucrats en la regulació del tarannà són: el 

circuit límbic-talàmic-cortical, que inclou l’amígdala, els nuclis del tàlem i 

l’escorça prefrontal; així com el circuit límbic-estriat-pàl·lid-talàmic-cortical. 

D’acord amb aquest model les alteracions del tarannà podrien ser el resultat de 

disfunció o anomalies en diferents parts d’aquests circuits que podrien ser l’inici 

de trastorns del tarannà, o que aportessin certa vulnerabilitat biològica, que en 

combinació amb factors ambientals, tingués com a conseqüència algun 

d’aquests desordres. 

Els descobriments amb tècniques de neuroimatge han creat noves oportunitats 

per l’estudi in vivo de l’anatomia funcional del cervell humà. 

 

6.1 Anomalies cerebrals 

 

Els trastorns del tarannà poden estar associats amb anomalies funcionals del 

cervell de tipus regional o localitzat, enlloc d’anomalies globals. Han sigut 

investigades varies estructures cerebrals implicades en la depressió que es 

divideixen en regions corticals i subcorticals. 

Les regions corticals són: el lòbul frontal (escorça prefrontal) i estructures 

límbiques (formació hipocàmpica i amígdala).També han sigut destacats el lòbul 

parietal i occipital. 

Les regions subcorticals són: els ganglis basals, el tàlem i el cerebel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Neuroimatge d’un cervell normal i d’un de deprimit 
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7.- Tractaments fisiològics 
 

Hi ha tres tractaments fisiològics eficaços per la depressió unipolar: els fàrmacs 

antidepressius, la teràpia electroconvulsiva (TEC) i la privació del somni. 

 

 

7.1 Fàrmacs antidepressius 

 

En la següent taula es mostren els antidepressius actualment utilitzats per al 

tractament de la depressió: 

 

 
 

Taula 1. Fàrmacs antidepressius. 

 

Tot i haver-hi una gran varietat d’antidepressius, cadascun amb el seu mètode 

de funcionament, tres d’aquests tipus són els més eficaços: els antidepressius 

tricíclics, els ISRS i els IMAO. 

 

 

7.1.1 Antidepressius tricíclics 

Aquests antidepressius inhibeixen la recaptació presinàptica de la noradrenalina 

i la serotonina pels botons sinàptics, augmentant per tant, la concentració dels 

neurotransmissors a nivell de la sinapsis. Això es produeix perquè al retardar la 

recaptació, mantenen el neurotransmissor en contacte amb els receptors 

postsinàptics, allargant així els potencials postsinàptics. 
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7.1.2 ISRS: Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina 

Aquests antidepressius funcionen igual que els tricíclics amb la diferència de que 

són específics, inhibeixen selectivament la recaptació de la serotonina sense 

afectar la recaptació d’altres neurotransmissors. Gràcies a la seva acció 

incrementa la disponibilitat de la serotonina en els receptors postsinàptics. 

 

7.1.3 IMAO: Inhibidors de la monoamina oxidasa 

Augmenten la concentració sinàptica de NA, 5-HT i DA per la inhibició de la MAO 

en les seves formes A o B. La iproniacida és un exemple que evita la destrucció 

de l’excés de les substàncies neurotransmissores dels botons sinàptics 

augmentant així l’alliberació de dopamina, noradrenalina i serotonina. 
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8.- Psicofarmacologia 
 

La psicofarmacologia és l’estudi  dels efectes dels fàrmacs en el sistema nerviós 

central i sobre el comportament. Els fàrmacs es defineixen com un producte 

químic exogen que no és necessari per al funcionament cel·lular normal i que 

altera significativament les funcions de certes cèl·lules de l’organisme quan es 

pren en dosis actives. 

Els fàrmacs són substàncies que tenen efectes sobre l’organisme i llocs 

específics d’acció. 

Els efectes del fàrmacs són els canvis que produeix aquest en els processos 

fisiològics d’un animal i en el seu comportament. 

Els llocs d’acció dels fàrmacs són les dianes (normalment proteïnes) en els 

quals les molècules dels fàrmacs interactuen amb les molècules situades en les 

cèl·lules del organisme, influint així en alguns processos bioquímics d’aquestes 

cèl·lules. Els llocs d’acció dels fàrmacs es classifiquen segons si es produeix 

l’efecte sobre la síntesis de neurotransmissors, sobre l’emmagatzemament i 

l’alliberació dels neurotransmissors, sobre els receptors o sobre la recaptació o 

la degradació dels neurotransmissors. 

La Psicofarmacologia és un camp important de la Neurociència. Ha sigut la 

responsable del desenvolupament de psicofàrmacs terapèutics necessaris per al 

tractament dels trastorns psicològics i del comportament. També ha proporcionat 

instruments que han permès als investigadors estudiar les funcions de les 

cèl·lules del sistema nerviós i les conductes que controlen determinats circuits 

neuronals. 

 

8.1 Farmacocinètica 

Per a que un fàrmac tingui efecte ha de poder assolir els seus llocs d’unió. Per a 

això, les molècules del fàrmac han de penetrar en l’organisme i assolir el torrent 

circulatori per ser transportades fins l’òrgan (o òrgans) en els que actuarà. En la 

majoria dels casos, durant aquest procés de distribució els fàrmacs sofreixen 

modificacions degudes al metabolisme. Un cop allí, han d’abandonar la circulació 

sanguínia i contactar amb les molècules amb les que interaccionen. Per a casi 

tots els fàrmacs que ens concerneixen, això equival a dir que aquestes molècules 

han de penetrar en el sistema nerviós central. 

Les molècules d’aquest fàrmac han de travessar diferents barreres per penetrar 

en l’organisme i trobar el seu camí fins als seus llocs d’acció. Algunes d’aquestes 

molècules creuen aquestes barreres amb facilitat i rapidesa. Altres ho fan molt 

lentament o no poden travessar-la. En el cas dels psicofàrmacs, la barrera més 
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important que hi ha per a travessar és la Barrera hemato-encefàlica. Una vegada 

aquestes molècules han penetrat en l’organisme, comencen a ser 

metabolitzades -descompostes per l’acció d’enzims- i excretades a l’orina. El 

procés aquest per el qual els fàrmacs s’absorbeixen, es metabolitzen i s’excreten 

s’anomena genèricament farmacocinètica. 

 

8.1.1 Distribució dels fàrmacs en l’organisme 

Com s’ha vist, els fàrmacs exerceixen els seus efectes només quan assoleixen 

els seus llocs d’acció. En el cas dels fàrmacs que afecten al comportament, la 

majoria d’aquests llocs es localitzen en el sistema nerviós central o en algunes 

zones específiques d’aquest. 

Per a administrar un fàrmac hi ha diverses rutes. Les diferencies entre aquestes 

rutes d’administració radiquen en la velocitat a la qual el producte arriba al 

plasma sanguini. 

Varis factors determinen la velocitat a la qual un fàrmac en el torrent circulatori 

assoleix els llocs d’acció en l’encèfal. El primer d’ells és la seva liposolubilitat. La 

barrera hematoencefàlica és una barrera només per a molècules solubles en 

aigua. Les molècules que són solubles en lípids travessen les cèl·lules que 

bordegen els capil·lars del sistema nerviós central, i es distribueixen ràpidament 

per tot l’encèfal. 

 

8.2 Efecte placebo 

Un placebo és una substància innòcua que no té efectes fisiològics específics. 

Quan els investigadors es plantegen realitzar un estudi sobre els efectes d’un 

fàrmac sobre el comportament han d’utilitzar grups control (o de referencia) els 

membres del qual reben placebo, o no podran estar segurs de que els efectes 

comportamentals observats siguin deguts a accions específiques del fàrmac. Els 

estudis realitzats amb animals de laboratori han d’utilitzar placebo també. S’ha 

de tenir en compte el que es fa quan se li administra a una rata o ratolí, en aquest 

cas, una injecció intraperitoneal d’un fàrmac. S’agafa la gàbia, s’escull l’animal, 

se’l sosté de manera que el seu l’abdomen estigui exposat mentre que el seu 

cap està en una posició que li impedeixi mossegar, se li insereix una agulla 

hipodèrmica a través de la paret abdominal, es pressiona l’èmbol de la xeringa i 

es torna l’animal a la gàbia, amb la rapidesa suficient per a que no pugui regirar-

se i mossegar. Inclús si la substància que se l’injecta és innòcua, l’experiència 

de rebre la injecció activarà el sistema nerviós neurovegetatiu (o autònom) de 

l’animal, produirà la secreció d’hormones de l’estrès i ocasionarà altres efectes 

fisiològics. Si es vol saber quin és l’efecte comportamental d’un fàrmac, s’ha de 
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comparar la conducta de l’animal que ha sigut tractat amb la d’altres animals que 

hagin rebut el placebo, administrat exactament de la mateixa manera que el 

fàrmac. 

 

     

Imatges que mostren l’estrès per el qual passa l’animal al ser punxat. En la primera fotografia 

es mostra l’agulla que li travessa la part abdominal i en la segona la manera com se’l sosté per 

immobilitzar-lo i evitar que mossegui. 
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9.- Tractament de la depressió: limitacions 

 
El tractament dels trastorns depressius pot ser de dos tipus: farmacològic i/o 

psicològic. Existeixen molt poques dades controlades sobre l’eficàcia dels 

tractaments psicològics, principalment per la impossibilitat de separar l’influencia 

del efecte placebo, que pot arribar al voltant del 40% o més en estudis 

farmacològics, sobre tot si els malalts que intervenen en l’estudi són de tipus lleu. 

Pel que fa als tractaments farmacològics, la seva eficàcia és variable, oscil·lant 

al voltant del 60% pels fàrmacs antidepressius més comuns i àmpliament 

utilitzats.  

A pesar dels avenços obtinguts al llarg dels anys en el camp de la farmacoteràpia 

antidepressiva, en l’actualitat existeixen encara dos problemes no resolts.  

El primer d’ells és la tardança en el començament dels efectes clínics, 

denominat en la literatura anglosaxona therapeutic lag o desfàs terapèutic. Per 

lo general, encara que en alguns casos pot observar-se una lleugera milloria del 

estat clínic dels pacients, aquesta no es produeix de forma clínicament 

significativa fins passades varies setmanes (3 setmanes) de tractament. 

Malgrat que els mètodes estadístics per avaluar els canvis clínics són 

àmpliament debatuts aquest concepte està universalment acceptat. S’ha 

especulat  (amb) la possibilitat de que aquest retràs fos degut a causes de tipus 

farmacocinètica, ja que les dosis diàries d’alguns antidepressius (per ex els 

tricíclics) han d’incrementar-se de forma gradual deguts els importants efectes 

secundaris que presenten. 

Tot i així, els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRSs), que 

poden administrar-se a dosis completes des del primer dia també presenten el 

mateix retràs, per el que les causes s’han de buscar molt probablement, en 

raons, com hem dit abans, de tipus farmacocinètiques, tals com l’adaptació de 

processos de síntesis proteica (receptors de neurotransmissors), canvis aguts 

en la funció neuronal després de l’administració dels antidepressius o canvis en 

l’expressió genètica. 

Com s’ha explicat, els antidepressius no tenen un efecte immediat, ja que no 

funcionen de forma aguda, és a dir, amb una única subministració. Segons això 

és sap el següent: En el primer moment en que es pren un antidepressiu, posem 

per exemple un ISRS, aquest inhibeix la recaptació de 5-HT de l’espai sinàptic i 

el transportador de 5-HT deixa de realitzar el seu paper. Com a conseqüència la 

quantitat de serotonina al voltant de la neurona augmenta i els autoreceptors al 

detectar-la amb abundància, inhibeixen la síntesis d’aquesta, fet pel qual en un 

principi, un antidepressiu actua de forma contradictòria. L’antidepressiu comença 

a funcionar de la manera esperada després de  2 o 3 setmanes de tractament 

continuat en el que els autoreceptors es dessensibilitzen i perden la capacitat de 

controlar la síntesis de 5-HT que es produeix en la neurona. 
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Dibuix d’una neurona serotoninèrgica en el qual s’hi mostra la utilització d’un antidepressiu que 

inhibeix la recaptació de la serotonina de l’espai sinàptic. S’hi representen també la majoria de 

receptors serotoninèrgics. 

 

 

El segon gran problema en el tractament de la depressió és l’eficàcia limitada 

dels antidepressius (al voltant del 60% en estudis controlats, davant a més d’un 

40% d’efecte placebo). En diversos estudis comparatius no s’han trobat 

diferències significatives entre l’eficàcia de diferents tipus de fàrmacs, en 

particular entre els ISRSs, els més utilitzats en l’actualitat, i els tricíclics, presos 

com a referència. Tanmateix, en dos estudis controlats realitzats en pacients 

hospitalitzats, la clomipramina sembla ser més eficaç. Per una altra part, en la 

pràctica clínica es recorre freqüentment als fàrmacs tricíclics o IMAOs quan els 

ISRSs no produeixen una resposta o aquesta és incompleta, el que suggereix 

que aquests últims són globalment menys eficaços. 

Les raons d’aquestes discrepàncies no estan clares. Per una part, els tricíclics 

(en particular imipramina i amitriptilina, els més usats en estudis comparatius) 

actuen sobre els sistemes serotoninèrgic i noradrenèrgic al mateix temps, ja que 

inhibeixen així mateix la recaptació de noradrenalina. Això els confereix un perfil 

farmacològic més ampli. A demés, no està clar si les accions sobre aquests 

receptors aminèrgcis (muscarínics, histaminérgics, 1-adrenérgics), 

responsables de bona part dels efectes secundaris indesitjables dels fàrmacs 

tricíclics contribueixen també a les seves accions terapèutiques. Finalment, és 

possible que existeixi un biaix en els estudis comparatius ISRSs-tricíclics, ja que 

per lo general s’han donat a terme en pacients amb severitat moderada, en els 

que possiblement l’eficàcia de ambdues famílies de fàrmacs sigui similar. Per 

una altra part, no tots els fàrmacs tricíclics són igualment eficaços. En qualsevol 

cas, podria estimar-se que l’eficàcia dels diversos tractaments farmacològics de 

la depressió oscil·la entre un 60 i un 70 % dels pacients tractats. 

Per tot això, és necessari que es continuï amb les investigacions per a 

desenvolupar noves estratègies terapèutiques que esmenen o minimitzin els dos 

majors inconvenients de l’acció clínica dels antidepressius actuals, la seva 

lentitud d’acció i la seva eficàcia limitada. 
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10.- Models animals 
 

La depressió és una malaltia summament complexa com s’ha vist. Les vies i els 

actors involucrats en la seva etiologia son tòpics de constant investigació. L’ús 

de models animals s’ha convertit en una eina imprescindible per identificar 

factors genètics i/o ambientals específics, circuits, mecanismes, etc.,relacionats 

amb el desenvolupament de la depressió. 

Existeix una sèrie de models que han permès obtenir informació sobre els 

mecanismes d’acció de diferents substàncies utilitzades com antidepressius. En 

aquests models s’avaluen les respostes “relacionades amb la depressió” després 

d’una exposició al estrès aguda o crònica i, a través d’aquestes respostes, 

s’estudien a diferents nivells l’efecte de l’estrès i les conductes que puguin ser 

“interpretades” com depressives, de forma que es poden identificar els elements 

involucrats i els mecanismes subjacents. 

 

10.1 Prova de la nedada forçada (FST, Forced Swim Test) 

En aquesta proba l’animal és introduït en un recipient amb aigua, el qual lluita 

per escapar fins que assoleix un estat de immobilitat que és considerat com una 

conducta de desesperança, similar a la que es presenta durant la depressió. És 

un dels models més utilitzats degut a que prediu molt bé l’eficàcia de les 

substàncies antidepressives que s’han utilitzat fins avui en el tractament d’ éssers 

humans. Aquestes substàncies sense excepció disminueixen els temps 

d’immobilitat dels animals que les reben comparats amb animals control. 
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10.2 La suspensió per la cua (TST, Test Suspension Test) 

Aquesta proba mesura els períodes d’activitat i d’immobilitat d’un ratolí suspès 

per al cua. Novament, el temps d’immobilitat es considerat com una mesura de 

conducta depressiva i, al igual que el FST, aquest paradigma és utilitzat per 

avaluar l’eficàcia de substàncies antidepressives. Una observació important rau 

en el fet de que, a pesar de que aquestes proves tenen característiques similars, 

no necessàriament són intercanviables ja que, per exemple, hi ha evidència de 

que les respostes a antidepressius ISRS varien en una i altra proba, el qual 

podria suggerir l’acció de mecanismes i vies diferents. Una altra diferència és 

que la FST es realitza en rates i ratolins i en canvi la TST, proba de suspensió 

per la cua, es fa fonamentalment en ratolins de diferents races com Swiss, 

C57BL/6J i BALB/c, entre altres. 

 

10.3 La proba de desesperança apresa 

Mesura el desenvolupament de respostes passives com conseqüència de xocs 

elèctrics. En aquest cas, els animals es consideren en estat de desesperança si 

mostren una disminució en els intents d’escapatòria i també s’utilitza per avaluar 

eficiència antidepressiva al generar un augment en el nombre d’intents 

d’escapatòria. A demés, s’han identificat altres conductes desplegades durant la 

prova que permeten una avaluació més adequada com a model de depressió. 

Entre aquestes conductes es poden citar l’activitat motora disminuïda, pèrdua de 

pes i gana, etc. 

 

10.4 El model de derrota social 

S’explota l’estrès generat per la interacció interespecífica amb individus 

dominants i els canvis conductuals generats per aquest. 

 

Altres proves utilitzades per l’estudi de l’estrès, l’activitat d’antidepressius i la 

depressió són la vocalització neonatal per privació maternal, la subjecció física 

prolongada i l’aïllament. Aquests dos últims són exemples de procediments 

prolongats, destinats a avaluar l’efecte de l’estrès crònic. A pesar de que cada 

model presenta avantatges i desavantatges, tots són amplament utilitzats en la 

investigació de la depressió i el desenvolupament de substàncies amb activitat 

antidepressiva. La utilització d’un model o altre depèn de les característiques 

depressives a estudiar i de la naturalesa del fet estressant involucrat (agut o 

crònic). 
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Una de les principals limitacions de l’ús de models animals és que és difícil, per 

no dir impossible, determinar l’estat d’ànim/depressió en un animal basant-se en 

les seves conductes de immobilitat o escapatòria. Aquesta limitació es veu 

parcialment resolta mitjançant el treball amb primats ja que presenten 

comportaments complexos i estructures socials bastant similars a les humanes. 

Donat el fet que en humans la depressió es determina de manera verbal, a través 

de les respostes a una bateria de preguntes, no es plausible desenvolupar un 

paradigma que modeli en animals tots els aspectes relacionats amb la malaltia. 

No obstant, aquests models han sigut amplament utilitzats en totes les àrees 

d’estudi de la depressió, lo qual ha permès determinar els canvis neuroplàstics 

succeïts després de l’estrès agut o crònic, les regions en les que aquests canvis 

han passat, les vies involucrades i inclús els factors genètics i epigenètics 

implicats. Molt del coneixement acumulat fins el moment es deu a la utilització 

de models animals, que són indispensables en la investigació del funcionament 

cerebral i el desenvolupament de malalties psiquiàtriques. 
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I. PART PRÀCTICA 1: PARC DE RECERCA BIOMÈDICA 

DE BARCELONA (PRBB). Universitat Pompeu Fabra 

 

A) Introducció 

Tail suspension test 

Des de la seva introducció, fa 20 anys gairebé, la TST (tail suspension test) s’ha 

convertit en un dels més usats models per avaluar l’activitat dels antidepressius 

en ratolins. Aquest test és exclusivament per a ratolins a diferència d’altres en 

que les rates és poden usar també. 

Els animals són suspesos en l’aire boca a baix per la cua. Aquesta està 

enganxada amb cinta adhesiva a un fil de pescar o corda resistent, i aquest a un 

suport. 

Els ratolins estan en aquesta posició 6 minuts, temps que dura l’experiment, un 

temps relativament curt per evitar que l’animal sofreixi. 

En aquest període s’observa el comportament del ratolí, la seva resposta davant 

d’aquest estímul estressant, resposta anomenada conducta de desesperació. El 

ratolí intenta escapar i alliberar-se, fet que li resulta impossible ja que està ben 

subjectat per la cua i no pot accedir a cap superfície per recolzar-s’hi. Està a un 

pam del terra més o menys. 

Quan l’animal se n’adoni que l’escapatòria és impossible, es rendirà i deixarà de 

moure’s. L’objectiu del test és mesurar amb un cronòmetre el temps en que el 

ratolí resta immòbil boca baix. L’ immobilitat del ratolí es interpretat com una 

mesura del comportament depressiu, un fet conegut com anhedònia. 

El ratolí tornarà a intentar al cap d’una estona alliberar-se i més tard es rendirà 

altre cop. 

Varis antidepressius disminueixen el 

temps en que el ratolí resta immòbil, 

sense ganes de lluitar i seguir endavant, i 

promouen l’ocurrència del comportament 

d’escapatòria. 

 

 

 

 

 

  Immòbil                       Movent-se 
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En aquesta part pràctica s’usaran 30 ratolins dividits en tres grups 10, 10 i 10 

(n=10). A cada grup se li subministrarà a través d’una injecció una solució 

diferent. Un dels grups serà el grup control, que igualment haurà de ser punxat. 

Així aconseguirem mantenir aquesta variable constant i evitar que ens afecti en 

resultat de l’experiment. L’ injecció provoca un estrès al ratolí que pot afectar als 

resultats. És per això que tots hauran de passar pel mateix.  

Al primer grup, al grup control, se li subministrarà Salí, un control negatiu, una 

solució de NaCl al 0’9%, concentració isotònica, és a dir, amb la mateixa quantitat 

de sals que es troben a l’interior de les cèl·lules de l’animal i per suposat, amb 

pH neutre de 7’2. 

Al segon grup, se li subministrarà *via ip l’antidepressiu, una solució de 

Imipramina, un antidepressiu tricíclic, amb una concentració de 10mg/1Kg. 

Finalment, al tercer grup se li subministrarà via ip un altre control negatiu, un 

ansiolític, un fàrmac contra l’ansietat, que donarà resultats diferents al 

antidepressiu. L’ansiolític serà el Diazepam amb una concentració de 1mg/1kg. 

L’acció del antidepressiu serà el de disminuir els efectes depressius mentre que 

l’ansiolític alleugerà i suprimirà l’efecte de l’ansietat sobre l’animal sense reduir 

el temps d’immobilitat d’aquest. 

Tant amb l’antidepressiu com amb l’ ansiolític s’haurà d’esperar 30 minuts a  que 

facin efecte, és a dir, a que passi una petita part de la injecció la barrera 

hematoencefàlica i arribi el fàrmac al cervell. 

 

Vocabulari 

*Via ip: La via ip, anomenada injecció intraperitoneal (IP), és la via 

d’administració que va ser usada per a realitzar la part pràctica. 

La injecció és la forma més comuna d’administració en el cas dels animals de 

laboratori. El fàrmac es dissolt en un líquid i s’injecta a través d’una agulla 

hipodèrmica.  

La injecció intraperitoneal (IP), injecció específica que es va usar, és una via 

d’administració bastant ràpida, triga 30 minuts a fer efecte el fàrmac injectat, i és 

el mode d’ injecció més habitual per a administrar fàrmacs als animals de 

laboratori de petita mida. En la IP el fàrmac s’injecta a través de la paret 

abdominal en la cavitat peritoneal, l’ espai que rodeja l’estómac, els intestins, el 

fetge i altres òrgans abdominals. 

 

Segons les solucions injectades es va suposar la hipòtesis de que els animals 

els quals se’ls va subministrar l’antidepressiu restarien menys temps immòbils i 

presentarien més ganes de continuar lluitant per escapar. En canvi, es va 
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preveure que els ratolins amb el control negatiu, tant els del ansiolític com els del 

salí, es desesperarien i abandonarien quedant-se immòbils cap per baix més 

sovint i més temps. 

B) Procediment 

 

Primer dia                                                                                                 16-9-14 

 

1) Explicació de la part pràctica i distribució d’aquesta en els tres dies. 

 

2) Visita a l’estabulari. Per a poder-hi entrar ens vam haver de vestir segons 

unes normes de seguretat. Vam haver de vestir-nos amb una bata blava, 

guants de làtex, gorro, peücs i mascareta. Per a posar-nos els peücs i 

entrar a l’interior de l’estabulari vam haver de seguir un orde. Un cop la 

porta de vidre va ser oberta automàticament, totes van mitjançant una 

targeta d’accés, vam posar els peus a un rectangle blau que hi havia al 

terra. Aquest rectangle contenia una pega que se’t quedava a la sola. Un 

cop teníem els dos peus dins la zona blava, aixecàvem el peu dret i ens 

ficàvem un peüc, llavors fèiem un pas endavant fora del rectangle. Fèiem 

el mateix amb l’altre peu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada de l’estabulari vista          Porta d’entrada a una sala                                              

des de dins.                                   d’experiments.                                                                   

 

Un cop dins l’estabulari amb el vestuari adequat, vam fer el recorregut per 

les diferent sales. En cadascuna si realitzava un experiment diferent 

segons la temàtica de cada sala: memòria, drogadicció, depressió, 

esquizofrènia, ansietat... fins i tot, vam poder veure una operació en la 

qual ficaven un catèter a la jugular dels ratolins per un experiment de 

drogadicció. 
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Testos que utilitzen en ratolins. 

A la primera imatge hi trobem 

un test de memòria i a la 

segona el test “light dark box” 

per a avaluar l’ ansietat.  

 

 

3) Preparació de les solucions pels ratolins: imipramina i diazepam (la de salí 

ja ve preparada).  

Per a fer-ho vam realitzar primer els càlculs. 

Càlculs: 
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Un cop vam tenir els càlculs vam anar al laboratori. Allà vam preparar les 

solucions. 

Salí: 

1) Dipositar la solució de salí en un falcon. 

Imiprimina: 

1) Pipetejar amb una pipeta aforada de 5ml, 5ml de salí amb l’ajut d’una pera 

automàtica. 

2) Dipositar els 5ml de la solució dins un falcon. 

3) En una balança pesar 5mg de imipramina que previament hem agafat del 

recipient amb una espàtula i dipositat sobre un tros de paper vegetal 

doblegat per la meitat per evitar perdre producte. 

4) Doblegar el paper vegetal i fer caure la imipramina dins el falcon. 

5) Tapar el falcon, etiquetar-lo i vortejar-lo durant uns segons per barrejar bé 

la solució. 

Diazepam:  

1) Pipetejar amb una pipeta aforada de 5ml, 9,9ml de salí amb l’ajut d’una 

pera automàtica. 

2) Dipositar els 9,9 ml de la solució dins un falcon. 

3) En una balança pesar 1mg de diazepam que previament hem agafat del 

recipient amb una espàtula i dipositat sobre un tros de paper vegetal 

doblegat per la meitat per evitar perdre producte. 

4) Doblegar el paper vegetal i fer caure el diazepam dins el falcon. 
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5) Pipetejar amb una micropipeta 100µl de tween 80 lentament, ja que és un 

producte molt viscós, i dipositar-lo dins el falcon. 

6) Tapar el falcon, etiquetar-lo i vortejar-lo durant un minut aproximadament 

per assegurar-nos de que el diazepam s’ha dissolt bé en el salí gràcies al 

tween 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                          Pipetejant el salí amb l’ajuda  d’una pera automàtica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Pesant la imipramina i el diazepam a la bàscula. 
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Segon dia                                                                                                 17-9-14 

El segon dia, just arribar al Parc de Recerca Biomèdica vam agafar les solucions 

preparades del dia anterior i ens vam dirigir a l’estabulari. 

A diferència del primer dia que simplement havíem realitzat una visita a 

l’estabulari i ens havíem posat una bata, el segon dia vam canviar-nos de roba i 

vam ficar-nos una mena de pijama blau per evitar embrutar-nos la nostra i que 

agafés l’ olor dels animals. 

El primer que vam fer dins de la sala, adequada pel nostre experiment, va ser 

escollir les caixes dels ratolins.  

 

 

 

 

 

Un cop vam haver escollit les caixes vam procedir a marcar els ratolins. Per a 

fer-ho vaig agafar retoladors permanents i amb ells vaig realitzar al primer ratolí 

de la primera caixa una marca a la cua. Al segon li vaig fer dos marques i al tercer 

tres. Llavors vaig haver de canviar de caixa i vaig agafar dos ratolins més en els 

quals li vaig fer quatre marques al primer i al segon una línia fins al final de la 

cua, evitant-me així haver de fer cinc marques. Aquests ratolins van ser marcats 

amb el color blau, després vaig fer el mateix amb els deu ratolins que em 

quedaven fins arribar a quinze, cinc de color verd i cinc amb negre. Dels 30 

ratolins que havien de passar pel TST van ser dividits en 15 i 15 per a fer 

l’experiment en dos dies, ja que ja en un dia passaves 2 hores i mitja fen els 

testos i ens lliuràvem així d’ haver d’estar 5 hores seguides en una mateix dia 

fent-los. 

 

 

 

 

 

Marcatge dels ratolins. A la primera 

fotografia es veu el primer ratolí de la 

primera caixa amb una marca blava a la 

cua i a la segona fotografia es pot veure 

el cinquè ratolí marcat amb blau amb una 

línia. 
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Mentre els anava marcant els pesava en una bàscula i apuntava el seu pes en 

una gràfica d’Excel que s’havia fet amb anterioritat.  

 

 

 

 

Imatges on s´hi pot observar les caixes 

amb els ratolins a la part de sobre, la 

bàscula que utilitzàvem per pesar-los i la 

taula Excel on apuntàvem els pesos. 

 

El pes era molt important ja que d’ell depenia el volum de solució que injectàvem 

al ratolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans d’acabar de marcar i pesar els quinze ratolins, se li va injectar al minut 0, 

a partir d’aquí començaríem a contar, la solució de salí al primer ratolí, com indica 

la taula. Hauríem d’esperar 30 minuts a que fes efecte, per el que vam aprofitar 

aquest temps per acabar amb el marcatge i el pesatge del quinze ratolins i punxar 

el segon ratolí al minut 8, el tercer al minut 16 i el quart al 24. 

                                                                                                                 

En la primera 

fotografia s’observa 

la injecció via ip de 

salí al primer ratolí. 

En la segona podem 

veure el següent 

ratolí a la espera de 

ser punxat. 
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En el moment en que el primer temporitzador que havíem programat va marcar 

30 minuts vaig procedir a penjar el primer ratolí i a realitzar amb ell el primer test 

de trenta. El vaig agafar per la cua, com havia fet amb tots els altres per 

manipular-los, i li vaig enganxar aquesta amb la cinta adhesiva.  

 

 

 

 

 

 

 

En la primera fotografia es mostra com s’agafa un ratolí per la cua mentre que                           

a la segona s’hi pot veure com es lliga la cua del ratolí amb cinta adhesiva. 

 

Després d’ assegurar-me de que no es despenjaria el vaig deixar anar cap per 

avall. Va ser llavors quan vaig prémer “start” al segon temporitzador que ens 

marcaria els 6 minuts i ens avisaria al final d’aquests.  

Aquí començava l’experiment, havia de calcular els temps que el ratolí restava 

immòbil amb el cronòmetre que tenia a les mans, en total tres aparells mesurant 

el temps. Quan el ratolí s’estigués bellugant el meu cronòmetre hauria d’estar 

aturat, quan en canvi aquest parés de moure’s hauria de engegar-lo i fer-lo contar 

i parar-lo quan es tornés a moure i encendre’l altre cop quan es quedés quiet 

altra vegada. Així durant 6 minuts. Passats aquests 6 minuts el segon 

temporitzador pitava i l’havia de apagar, deslligar el ratolí, ficar-lo a la seva caixa 

i apuntar al quadre Excel el temps que em marcava el cronòmetre.  

 

 

 

 

En la primera imatge s’observa 

un ratolí penjat per la cua 

movent-se en un intent 

d’escapatòria mentre en la 

segona el ratolí està immòbil i 

estic contant amb el 

cronòmetre el temps que el 

ratolí resta així.   
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En aquesta segona fotografia es mostra també el suport d’on penja el ratolí i la taula Excel on 

s’apunten els temps de immobilitat dels 15 ratolins del segon dia. S’hi poden observar també els 

tres aparells per mesurar el temps: el primer temporitzador que va marcant el temps que va 

passant mentre es realitzen els testos, el segon temporitzador que fa el compte endarrere durant 

6 minuts i el cronòmetre que tinc a les mans. 

 

Mentre jo estava amb el ratolí calculant el temps que estava immòbil, al minut 32 

va ser punxat el cinquè ratolí i així amb tots els temps que marca la taula Excel 

amb el títol “temps punxar”, representats en minuts i en hores i minuts. 

Un cop havia deixat el primer ratolí a la seva caixa tenia dos minuts perquè 

passessin els 30 minuts que necessitava la solució de diazepam a fer-li efecte al 

segon ratolí. Amb aquells dos minuts, del minut 36 al 38 ( “temps tail” ), havia 

d’agafar el segon ratolí i penjar-lo per la cua, tasca que no resulta tan fàcil com 

sembla. Quan el primer temporitzador marcava 38 minuts havia de deixar el ratolí 

penjat, encendre el segon temporitzador i agafar el cronòmetre. Un cop 

s’acabaven els 6 minuts pitava el segon temporitzador, s’havia d’apagar, deixar 

el segon ratolí a la seva caixa i apuntar el temps que havia estat immòbil. El 

primer temporitzador marcava 44 minuts tenia llavors 2 minuts fins a 46 per 

agafar el tercer ratolí i penjar-lo per la cua.  

Així seguint la taula Excel i amb aquest procediment vaig fer l’experiment al 

primer dia amb els 15 ratolins. Aquest procés estava planejat per a fer-ho una 

sola persona mentre una altra havia d’anar punxant als ratolins injectant-los-hi el 

tractament, acció que jo no estava capacitada per a fer, ja que, no tenia les 

habilitats necessàries. 

 

Taula Excel : primer dia del TST 

Animal TRACTAMENT TEMPS PUNXAR TEMPS TAIL PES (g) TEMPS QUIET  

1 salí 0 0 30 30' 45,9 1'11'' 71 

2 diazepam 8 8 38 38' 44,2 3'34'' 214 

3 imipramina 16 16 46 46' 41,3 17'' 17 

4 salí 24 24 54 54' 45,5 2'15'' 135 

5 diazepam 32 32 62 1h2' 42,2 1'23''  (* el crono queda engegat 30') 83 

6 imipramina 40 40 70 1h10' 42,8 49'' 49 

7 salí 48 48 78 1h18' 42,1 23'' 23 

8 diazepam 56 56 86 1h26' 46,6 2'13'' 133 

9 imipramina 64 1h 4' 94 1h34' 39,9 21'' 21 

10 salí 72 1h 12' 102 1h42' 42,5 2'10'' 130 

11 diazepam 80 1h 20' 110 1h50' 44,3 4'06'' 246 

12 imipramina 88 1h 28' 118 1h58' 43,8 5'' 5 

13 salí 96 1h 36' 126 2h6' 41,1 2'18'' 138 

14 diazepam 104 1h 44' 134 2h14' 38,5 53'' 53 

15 imipramina 112 1h 52' 142 2h22' 42,1 49'' 49 
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Tercer dia                                                                                                 18-9-14 

El tercer dia al arribar vam anar cap a l’estabulari i vam preparar tot el material: 

les caixes amb els ratolins, els tractaments, la cinta adhesiva, les agulles, la 

bàscula, els temporitzadors, el cronòmetre... 
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Tractaments dels ratolins 

 

Seguidament vam procedir a marcar, a pesar i a punxar el primer ratolí i a marcar 

i a pesar la resta.  

   

Imatges on s’hi pot apreciar l’injecció via ip a un ratolí i les agulles                                

preparades per a l’injecció dels següents. 
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Vam seguir el mateix procediment que el dia anterior però per avançar més 

aquest cop faríem l’experiment entre dos persones, amb un minut de diferència 

entre les dos, és a dir, amb un minut de diferència entre que penjava el ratolí una 

i que el penjava l’altra. 

 

Aquí hi ha la taula Excel que he realitzat a partir de la taula en brut que vam 

redissenyar a l’estabulari que resumeix el nou procediment que vam seguir el 

tercer dia. 

 

Taula Excel : segon dia del TST. Les línies divisòries separen els grups de dos ratolins que es 

van penjant en un temps similar (1 minut de diferència). Entre la primera divisió del primer grup i 

la primera divisió dels segon grup hi ha 8 minuts de diferència: 6 en que el ratolí ha d’estar penjat 

i 2 per a deslligar el ratolí i penjar un altre. Igual passa amb la segona divisió del primer grup i la 

segona divisió del segon grup en que hi ha 8 minuts de diferència també i així consecutivament 

amb tota la taula. 

 

 

 

 

 

 

Caixa Animal TRACTAMENT 

TEMPS 

PUNXAR TEMPS TAIL PES (g) 

TEMPS 

QUIET 

1.1 16 salí 0 30 30' 45,2 56'' 

4.2 17 diazepam 1 31 31' 42,1 2'46'' 

4.3 18 imiprimina 8 38 38' 43,9 11'' 

1.2 19 salí 9 39 39' 40,6 1'10'' 

2.1 20 diazepam 16 46 46' 49,5 3'25'' 

2.2 21 imipramina 17 47 47' 44,1 51'' 

7.1 22 salí 24 54 54' 40,6 1'30'' 

2.3 23 diazepam 25 55 55' 40,2 2'29'' 

2.4 24 imipramina 32 62 1h2' 39,6 9'' 

7.2 25 salí 33 63 1h3' 39,1 1'24'' 

3.1 26 diazepam 40 70 1h10' 49,5 3'24'' 

3.2 27 imipramina 41 71 1h11' 45,7 0'' 

7.3 28 salí 48 78 1h18' 35,4 2'' 

3.3 29 diazepam 49 79 1h19' 47,3 2'26'' 

3.4 30 imipramina 56 86 1h26' 50,3 53'' 
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C) Resultats 

 

 

Taula Excel dels resultats del segon i del tercer dia 

Animal TRACTAMENT 

TEMPS 

PUNXAR 

TEMPS 

TAIL PES (g) TEMPS QUIET  

1 salí 0 0 30   45,9 1'11'' 71 

2 diazepam 8 8 38 38' 44,2 3'34'' 214 

3 Fluox/imipr 16 16 46 46' 41,3 17'' 17 

4 salí 24 24 54 54' 45,5 2'15'' 135 

5 diazepam 32 32 62 1h2' 42,2 

1'23''  (* el crono queda 

engegat 30') 83 

6 Fluox/imipr 40 40 70 1h10' 42,8 49'' 49 

7 salí 48 48 78 1h18' 42,1 23'' 23 

8 diazepam 56 56 86 1h26' 46,6 2'13'' 133 

9 Fluox/imipr 64 1h 4' 94 1h34' 39,9 21'' 21 

10 salí 72 1h 12' 102 1h42' 42,5 2'10'' 130 

11 diazepam 80 1h 20' 110 1h50' 44,3 4'06'' 246 

12 Fluox/imipr 88 1h 28' 118 1h58' 43,8 5'' 5 

13 salí 96 1h 36' 126 2h6' 41,1 2'18'' 138 

14 diazepam 104 1h 44' 134 2h14' 38,5 53'' 53 

15 Fluox/imipr 112 1h 52' 142 2h22' 42,1 49'' 49 

16 salí 120 2h 150 2h30' 45,2 56'' 56 

17 diazepam 128 2h 8' 158 2h38' 42,1 2' 46'' 166 

18 Fluox/imipr 136 2h 16' 166 2h46' 43,9 11'' 11 

19 salí 144 2h 24' 174 2h54' 40,6 1'10'' 70 

20 diazepam 152 2h 32' 182 3h2' 49,5 3'25'' 205 

21 Fluox/imipr 160 2h 40' 190 3h10' 44,1 51'' 51 

22 salí 168 2h 48' 198 3h18' 40,6 1'30'' 90 

23 diazepam 176 2h 56' 206 3h26' 40,2 2'29'' 149 

24 Fluox/imipr 184 3h 4' 214 3h34' 39,6 9'' 9 

25 salí 192 3h 12' 222 3h42' 39,1 1'24'' 84 

26 diazepam 200 3h 20' 230 3h50' 49,5 3'24'' 204 

27 Fluox/imipr 208 3h 28' 238 3h58' 45,7 0'' 0 

28 salí 216 3h 36' 246 4h6' 35,4 2'' 2 

29 diazepam 224 3h 44' 254 4h14' 47,3 2'26'' 146 

30 Fluox/imipr 232 3h 52' 262 4h22' 50,3 53'' 53 
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Anàlisis dels resultats i representació gràfica: 

 

Temps en que el ratolí està immòbil (s) 

 Salí Diazepam Imipramina 

 

71 214 17 

135 83 49 

23 133 21 

130 246 5 

138 53 49 

56 166 11 

70 205 51 

90 149 9 

84 204 0 

2 146 53 

Mitjana 79,9 159,9 26,5 

Desvest 46,0614324 60,307453 21,4644409 

Error 14,5659039 19,0708911 6,78765219 

 

 

 SL vs DZP SL vs IMI 

t student 0,00369552 0,00378408 

p < 0,05 p = 0,003 p =0,003 
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D) Conclusions 

 

El Diazepam que vam administrar als ratolins es va fer en una dosis alta, fet pel 

qual va provocar un efecte sedant als animals. Vam poder observar que era un 

efecte sobre l’ activitat motora i no sobre la resposta emocional. Aquests ratolins 

que van rebre aquesta solució van estar molt més temps immòbils que la resta 

de grups amb una mitjana de quasi 3 minuts per ratolí. 

La Imipramina va ser administrada en una dosis adequada. Vam poder observar 

que efectivament tenia un efecte antidepressiu i reduïa els temps de immobilitat 

dels ratolins. Els ratolins tenien més ganes d’intentar-ho, de continuar lluitant 

sense rendir-se, va ser el grup que va estar menys temps immòbil, amb una 

mitjana de pocs segons. 

El salí va actuar com un efecte placebo, els ratolins els quals se’ls-hi va 

administrar van estar una mitjana de un minut i pocs segons immòbils. La 

resposta d’aquest grup davant l’estímul estressant era lluitar durant uns minuts i 

descansar quan realment estaven esgotats i seguidament tornar-ho a intentar. 

 

 

     

  

   

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part Pràctica IDIBAPS 
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II. PART PRÀCTICA 2: VISITA AL DEPARTAMENT DE 

NEUROQUÍMICA I NEUROFARMACOLOGÍA (IIBB-CSIC) de           

l’ àrea de neurociències clíniques i experimentals  -IDIBAPS- 

 

Els animals d’ experimentació són necessaris per a trobar nous tractaments per 

les malalties les quals s’estan investigant. No podem investigar en humans per 

raons òbvies i en el cas del cervell, donada la seva complexitat i connectivitat hi 

ha estudis que s’han de fer en animals i no en cultius.  

Tot i així, l’experimentació en animals segueix uns protocols estrictes validats 

per comitès d’ètica dels centres seguint la normativa vigent tant de la 

Generalitat com la europea. 

Normativa vigent de la Generalitat: 

Normativa vigent: llei 5/1995 de protecció dels animals utilitzats per a 

experimentació i per a altres finalitats científiques i decret 214/1997 pel qual es 

regula la utilització d’animals per a experimentació i per a altres finalitats 

científiques. 

 

Normativa europea:  

 

Animal care will follow the European Union regulations (O.J. of E.C. L358/1 

18/12/1986) and all protocols are approved by the Institutional Animal Care and 

Use Committee. 

 

Visita pels diferents departaments en que s’estudia la depressió.  

Experiments ensenyats: 

 

- Registre extracel·lular ‘in vivo’: Experiment realitzat tan en ratolins com 

en rates en els que se’ls hi fa una petita perforació al crani i se’ls hi 

introdueix un elèctrode d’una micra el qual anirà detectant els potencials 

d’acció d’una neurona determinada, quan s’hi trobi justament a sobre. En 

els registres observats, realitzats a l’escorça prefrontal, la majoria de les 

neurones són neurones piramidals (glutamatèrgiques). Quan la neurona 

descarregui el potencial d’acció es podrà sentir un “tac tac tac” i es veurà 

el registre d’aquesta ona en el oscil·loscopi. En aquest, a part de poder 

observar-se el registre del potencial d’acció de la neurona determinada a 

la part inferior de la pantalla, es podrà observar també 

l’electroencefalograma de l’activitat del cervell de l’animal, a la part 

superior, i l’electroencefalograma al costat de la neurona la qual 

registrem, a la part mitja de la pantalla. 
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Electroencefalograma (EEG) 

 

                Potencial de camp 

 

             Registre unicel·lular 

                                                                                                                                                                      

                                                                                Imatge del oscil·loscopi                                                                             

  

En aquests animals se’ls subministra un antidepressiu, un ISRS, a través 

de la vena jugular, ja que, els hi permet observar un efecte immediat 

d’aquest.  

Mentre l’animal està amb l’elèctrode al cap registrant aquesta activitat 

neuronal, se li subministra via ip anestèsia de manera constant. 

Aquest experiment a part de poder-se realitzar amb dos tipus de 

rosegadors diferents, com he mencionat abans, que vaig tenir el privilegi 

de veure els dos experiments, un amb un ratolí i l’altre amb una rata, es 

pot realitzar independentment de l’animal, en aquest cas va ser la rata, 

amb l’eliminació completa (90%) de la serotonina de l’animal. Inhibint així 

la síntesis d’aquesta s’aconsegueixen animals amb nivells baixos de 

serotonina, “animals deprimits”, que s’utilitzen com a models de 

depressió per a estudiar la malaltia i com actuen els fàrmacs 

antidepressius. En aquest cas, els efectes dels antidepressius són 

diferents en controls que en animals depletats de serotonina. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparells usats pel 

registre 

extracel·lular ‘in 

vivo’  
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     Aparells usats                        Potencial d’acció registrat         

 

Aquest experiment es pot realitzar també per a observar l’efecte d’ algun 

psicotomimètic com la fenciclidina (PCP, pà d’àngel), el resultat del qual genera 

un episodi psicòtic, en el qual l’individu pateix d’al·lucinacions i creences 

il·lusòries com paranoies i demostra canvis de personalitat i pensaments 

desorganitzats. Aquest episodi provoca com a resultat l’alteració brusca de les 

neurones que es posa de manifest en un canvi  en les ones cerebrals 

registrades, fent-les repetitives i inconstants. 

L’efecte del PCP es pot inhibir amb un antipsicòtic com la clozapina (CLZ), que 

restaura el patró de les ones cerebrals de l’animal. Aquests experiments 

serveixen per identificar nous fàrmacs per al tractament de l’esquizofrènia. 

Reversió per antipsicòtics de les alteracions 

induïdes per PCP                                 

 

 

Espectrograma on s’observa el canvi en                        

l’aspecte de les ones cerebrals.                                     
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- Microdiàlisi intracerebral. Mesura de neurotransmissors com la 5-HT, la 

DA, etc. Experiment realitzat igual que l’anterior tan en rates com en 

ratolins. Aquest experiment consisteix en implantar-li una sonda al 

cervell de l’animal i deixant-lo recuperant-se 24 hores. Els experiments 

es realitzen en animals en lliure moviment. A través d’aquesta sonda se 

li administra líquid cefaloraquidi artificial (LCRa) i en surt el LCR més 

serotonina o diferents neurotransmissors. Això es degut gràcies a la 

membrana que conté la sonda de diàlisi a la punta que permet 

l’intercanvi de substancies entre el LCRa que fem passar i el líquid de 

l’espai extracel·lular. Tot i que, la rata o el ratolí té llibertat total de 

moviment, per a permetre el mostreig de LCR l’enganxem amb una 

mena de cinturó o brida a un moll on posem els tubs i amb un swivel que 

hi ha a la part superior aconseguim que es moguin els tubs al lloc on es 

mou el ratolí. 

 

 

 Procés seguit durant l’experiment. Sonda. Depèn de si utilitzem una rata o 

un ratolí la sonda serà de mida més 

gran o més petita en relació a les 

proporcions de l’animal. 

 

 

L’objectiu de l’experiment és aconseguir una quantitat de serotonina del 

rafe o altres àrees del cervell de l’animal i després mitjançant una 

cromatografia líquida (HPLC) analitzar-ne la quantitat existent. 

Aquest experiment es pot dur a terme segons dos variables, utilitzant les  

condicions basals, és a dir, sense subministrament de cap tipus de 

fàrmac i amb el subministrament d’un antidepressiu. Segons les 

variables que modifiqui l’investigador l’experiment és realitzarà per a una 

finalitat diferent. 
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Aparells que realitzen la cromatografia líquida (HPLC) 

  

- Separació en làmines d’un cervell de rosegador: Operació en la qual 

s’extreu el cervell del rosegador, es neteja i es col·loca en un suport amb 

unes ranures. A través d’aquestes ranures s’encaixen unes fulloles fines 

d’acer i es divideix el cervell en làmines. Segons uns plànols, se’n  

separen les parts importants per a un següent experiment com: 

l’hipocamp, l’escorça prefrontal, el rafe i nucli coeruleus.  

 

Secció transversal 

del cervell de rata 

on s’hi pot observar, 

entre d’altres parts,                                

una zona super 

important implicada 

en la depressió: 

l’escorça prefrontal 

(va des de fora fins 

al centre i està 

dividida en parts 

quadrades o 

triangulars). 
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Secció transversal del cervell de rata on s’hi poden observar, entre d’altres parts,                      

una de les altres zones importants implicades en la depressió: els nuclis del rafe. (encerclat) 
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Després d’ un llarg període d’investigació, he pogut confirmar que la depressió 

és una malaltia força complexa, gens fàcil, ja que es deguda a molts factors que 

es poden combinar entre sí.  

La causa d’aquesta es desconeix a dia d’avui, hi ha moltes teories que 

argumenten els efectes depressius en pacients, una de les quals, la hipòtesis 

monoaminèrgica, que es basa en una alteració en el nivell de tres 

neurotransmissors: la serotonina, la dopamina i la noradrenalina, tots igualment 

importants per al bon funcionament i regulació de la conducta. Aquests es troben 

en baixes quantitats al individus afectats. Aquest desequilibri químic no se sap si 

es degut a un origen genètic o es produït per l’estrès, per un trauma, o per una 

malaltia física o condició ambiental. Altres causes podrien ser anomalies 

cerebrals lleus o trastorns de somni. No se sap perquè hi ha deficiència d’aquests 

neurotransmissors, ja que el problema de la seva disminuïda quantitat podria 

tenir lloc en qualsevol dels processos descrits en la comunicació interneuronal, 

procés de sinapsi on s’alliberen aquestes substàncies. El problema podria 

produir-se, en un començament en la síntesis d’aquests, la mancança de 

precursors podria ser la causa, també podria produir-se durant 

l’emmagatzematge i en l’alliberació dels neurotransmissors, que no es fes 

correctament, o que estigués relacionada amb els receptors, que no els 

detectessin. 

Després d’investigar més sobre el tema, vaig trobar altres teories que culpaven 

a altres estructures cerebrals, altres sistemes i altres cèl·lules i  

neurotransmissors com els causant de la depressió. D’entre aquestes teories 

trobem l’eix hipotalàmic-hipofisari-suprarenal, les neurotrofines i la neurogènesi, 

les citoquies i d’altres. 

Tot i que, les causes de la depressió es desconeixen, gràcies a models animals 

s’han pogut trobar i avaluar tractaments antidepressius que funcionen i 

disminueixen els efectes depressius. Encara que, els tractaments farmacològics 

actuals per la depressió, són generalment sans i eficaços, estan lluny de ser 

ideals. Els efectes secundaris, entre d’ altres problemes, com la seva lenta i 

limitada eficàcia, són punts negatius pels antidepressius. És per això, que hi ha 

una gran necessitat de trobar antidepressius que actuïn de manera més ràpida, 

segura i eficaç. 

La majoria de les investigacions en busca de nous antidepressius, s’han centrat 

en trobar fàrmacs que augmentin la selectivitat serotoninèrgica, principalment. Hi 

ha també molts coneixements sobre processos no-monoaminèrgics que podrien 

contribuir en la patologia de la depressió en animals. No obstant, cap d’aquests 

descobriments ha portat a desenvolupar un tractament farmacològic per a la 

depressió, ja que, no es sap si els models animals que s’han utilitzat per avaluar 

l’acció dels antidepressius en el camp de la serotonina, poden detectar els 

antidepressius que actuen en els sistemes no-monoaminèrgics. 
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És per tant, que es necessita molta investigació encara per a resoldre el gran 

misteri que embarca la depressió. Investigació necessària, degut a que és el 

trastorn psiquiàtric més prevalent, de major freqüència, que està present en 

qualsevol cultura. És molt important també, perquè existeix una alta probabilitat 

de comorbiditat, és a dir, que es dóna conjuntament amb altres malalties, amb 

altres trastorns, tan psiquiàtrics com no psiquiàtrics. A demés, presenta un risc 

elevat de mortalitat, ja que en molts casos, el perill de suïcidi en els pacients 

depressius és important. 
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I. PCB EXPERIMENT (experiment al Parc Científic de 

Barcelona)  

A) Introduction 

 

Expansion of polyglutamine tracts in nine different genes causes selective 

neuronal degeneration through unknown mechanisms. Expansion of 

polyglutamine in the androgen receptor (*AR) is responsible for spinal and bulbar 

muscular atrophy (SBMA), also known as Kennedy’s disease. SBMA is a 

neuromuscular disorder characterized by the loss of lower motor neurons in the 

brainstem and spinal cord. A unique feature of SBMA in the family of 

polyglutamine diseases is sex specificity. SBMA fully manifests only in males.  

The causative mutation in SBMA is the expansion of a CAG trinucleotide repeat, 

which encodes a polyglutamine (polyQ) tract, in AR gene. The polyQ tract is 

polymorphic in length. In normal individuals, the polyQ stretch ranges between 9 

and 36 residues, and expansion over 38 is pathogenic. As a result, the AR 

contains an expanded polyglutamine tract (n ≥ 38) that alters the AR’s normal 

functions and physiological roles, because there is a positive correlation between 

CAG repeat length and disease severity.   

Cultured cells are used to study the molecular mechanisms leading to SBMA. 

Genetic evidence in mouse models supports the idea that the loss of AR function 

caused by polyQ expansion contributes to disease pathogenesis.  

Expanded polyQ tracts form anti-parallel beta-strands held together by hydrogen 

bonds. This leads the polyQ protein to acquire a non-native beta sheet 

conformation, which results in the accumulation of misfolded protein into micro-

aggregates/oligomers and inclusions that produce a dysfunction of the AR.  
     

Vocabulary  

 

*AR: The androgen receptor (AR), also known as NR3C4  is a type of nuclear 

receptor that is activated by binding of either of the androgenic hormones 

testosterone or dihydrotestosterone in the cytoplasm and then translocating into 

the nucleus. The androgen receptor is most closely related to the progesterone 

receptor, and progestins in higher dosages can block the androgen receptor.  

The main function of the androgen receptor is as a DNA-binding transcription 

factor that regulates gene expression; however, the androgen receptor has other 

functions as well. Androgen regulated genes are critical for the development and 

maintenance of the male sexual phenotype.  
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A practical part for study and understand how the illness works was done. This 

practical part consists in a mammalian cell transfection, exactly a PEI 

transfection.  

Transfection is a powerful analytical tool for study the function of genes or genes 

products, by enhancing or inhibiting specific gene expression in cells, and to 

produce recombinant proteins in mammalian cells.  

This procedure is based in introduce foreign nucleic acids into cells producing 

genetically modified cells. The introduced genetic materials (DNAs and RNAs) 

exist in cells either stably or transiently depending on the nature of the genetic 

materials. As it is said, there are two types of transfection: the stable transfection 

and the transiently transfection.  

In stable transfection, introduced genetic materials that usually have a marker 

gene for selection (transgenes) are integrated into the host genome and sustain 

transgene expression even after host cells replicate.  

Transiently transfected genes instead of being expressed during an unlimited 

period of time, the genes are only expressed for a limited period and are not 

integrated into the genome. The genetic material can be lost by environmental 

factors and cell division.  

Compared to the time and cost of generating stable cell lines, the speed, 

flexibility, and cost effectiveness of transient gene expression (TGE) has enabled 

its broad adoption for early discovery, applications in research, and for supporting 

preclinical studies. TGE enables the rapid expression of several proteins in 

parallel and can be applied to a wide variety of mammalian cell lines; it also 

provides flexibility in testing different constructions of expression vectors in a 

short period of time.  
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The choice of each type of transfection is conditioned by the purpose of the 

experiment and for the aim we want to achieve, we decided to do a transiently 

transfection. We have chosen a chemical method among the biological and 

physical ones thinking it was the ideal method that would have high transfection 

efficiency, low cell toxicity, minimal effects or normal physiology, and would be 

easy to use and reproducible.  

Chemical transfection methods are the most widely used methods in 

contemporary research and were the first to be used to introduce foreign genes 

into mammalian cells. Of this ones, the PEI transfection is what we have done.  

Polyethylenimine (PEI) or polyaziridine is a polymer with repeating unit composed 

of the amine group and two carbon aliphatic CH2CH2 spacer. Poly (ethylenimine) 

is used as a transfection reagent and was the second polymeric transfection 

agent discovered. It is the most popular transfection reagent for TGE due to its 

high DNA delivery efficiency and affordability.  

PEI condenses DNA into positively charged particles, which bind to anionic cell 

surface residues and are brought into the cell via endocytosis. Once inside the 

cell protonation of the amines results in an influx of counter-ions and a lowering 

of the osmotic potential. Osmotic swelling results and bursts the vesicle releasing 

the polymer-DNA complex (polyplex) into the cytoplasm. If the polyplex unpacks 

then the DNA is free to diffuse to the nucleus.  

B) Aim 

 

The aim of the practical part was to transfect a gene to a cell that doesn’t express 

it, to see if the size of the Poly Q have a different behave to the cell.  

We wanted to check if with the 81Q it was produced an aggregation and with this 

the dysfunction of the AR and the development of the SBMA illness.  
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C) Process 

 

Day 0                                                                                               27.Aug.2014  

Bahareh prepared a flask with cells, where they could grow better because they 

had more surface, and 14 plates with cells.  

  

      
  
                                   Flask                                          Plates  

  

Day 1                                                                                                28.Aug.2014  

Aim: Transfect mammalian cells with different genes.  

  

Material:  

- 5 Eppendorf’s with the genes inside in a vessel thermal (polystyrene box  

with ice to preserve the genes in good conditions).  

- *DNA GFP-AR, *FLAG-AR, two construct *PQ 81Q and *PQ 25Q, and an 

*empty GFP vector.  

- PEI  

- *optimem  

- Eppendorf’s for making the mixtures  

- 14 plates of 3ml  

- Micropipettes with their sterile tip cones  

- Sterile marker  

- Ethanol and paper to clean the lab hood before and after working.  

  

Vocabulary 

*DNA GFP: The green fluorescent protein (GFP) is a protein composed of 

238 amino acid residues that exhibits bright green fluorescence when exposed 

to light in the blue to ultraviolet range. In cell and molecular biology, the 

GFP gene is frequently used as a reporter of expression. This is done by joining 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Protein
http://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_biology
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_biology
http://en.wikipedia.org/wiki/Gene
http://en.wikipedia.org/wiki/Reporter_gene
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the GFP gene to the gene of the protein of interest so that when the protein is 

made it will have GFP hanging off it.  

GFP is used as proteins are extremely small and cannot be seen, even under an 

electron microscope. For this reason, it was thought that if one could somehow 

link GFP to a specific protein, one would be able to see the green fluorescence 

of the GFP that is attached to the protein. It would be a bit like attaching a light 

bulb to the specific protein molecule. The gene is read and the protein is 

manufactured. At the end of the gene is a message called a stop codon, which 

ends protein production.  

Doug Prasher envisioned that it would be possible to use biomolecular techniques 

to insert the GFP gene at the end of the gene of the protein of interest, right before 

the stop codon. When the cell needed to make the protein, it would go to the 

specific gene, use the information encoded in the gene to make it, but instead of 

stopping when the protein was made, this cell would carry on making GFP until it 

reached the stop codon at the end of the GFP gene. As a result, the cell would 

produce the protein molecule with a GFP attached to it.  

  

*FLAG: The FLAG-tag is a polypeptide protein tag that can be added to a protein 

using recombinant DNA technology. It can be used to separate recombinant, 

overexpressed protein from wild-type protein expressed by the host organism. It 

can also be used in the isolation of protein complexes of interest from the cell.  

  

*Construct  PQ 25Q and PQ 81Q: number of repetitions of the aa glutamine.  

  

*Empty vector GFP: It is a vector without the gene, it is a negative control for the 

experiments, so that we can see what is the effect of only transfection on the 

cells, as it is a very stressful condition for the cells, either with gene or without 

gene.  

  

*Optimem:   

Opti-MEM® I Reduced Serum Media is a modification of Eagle's Minimum 

Essential Media, buffered with HEPES and sodium bicarbonate, and 

supplemented with hypoxanthine, thymidine, sodium pyruvate, L-glutamine, trace 

elements, and growth factors.  

 

  

First of all, the cells were prepared the day before by Bahareh, as we said, and 

stayed in the incubator for 24h.  
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When we obtain the genes we need, we made the account of the quantity of each 

one.  

Here is the table we used:  

Each sample 100 µl  

  µl construct  optimem  PEI  optimem  

DNA GFP-AR x2  

FLAG-AR x2  

25Q x4  

81Q x4  

Empty vector  

GFP x2  

  

8 µl  92 µl  2x16=32 µl  2x34=68 µl  

8 µl  92 µl  2x16=32 µl  2x34=68 µl  

2x8 µl=16 µl  2x92 µl=184 µl  4x16=64 µl  4x34=136 µl  

2x8 µl=16 µl  2x92 µl=184 µl  4x16=64 µl  4x34=136 µl  

8 µl  92 µl  2x16=32 µl  2x34=68 µl  

    

First, we mixed all the genes with optimem, i.e. DNA GFP-AR with optimem, 

FLAG-AR with optimem, 25Q with optimem, 81Q with optimem and the empty 

vector GFP with optimem, and we put each mixture in a different Eppendorf which 

we labeling with the marker (the left part of the table). On the other hand, we 

prepared 5 Eppendorf’s with PEI and optimem for the 5 different conditions (the 

right part of the table).  

   

We waited 20 minutes.  

After the established time had passed we mixed the Eppendorf’s following the 

lines of the table. Once we made this we aspirated the medium from the cells and 

added the mixtures of DNA and culture media to the 14 plates.  
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Then we moved the plates on the surface of the counter of the sterile hood up 

and down and right to left mixing them.  

  

We put the plates in the incubator, and we 

waited until the next day.  

 

  

 

 

 

 

 

PEI transfection:  
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Day 2                                                                                               29.Aug.2014  

Aim: Observe the cells at the microscope and prepare additional ones for the next 

experiment.  

First, we went to the cell culture room and we observed the cells at the 

microscope. We could see the cells with a green fluorescent light, the expression 

of GFP, so the cells had also expressed 25Q and 81Q. This indicates that the 

transfection was made well.  

 

  

 

 

 

 

 

Secondly, we changed the media of the flask (day0) because it was yellow (the 

cells had changed the pH and we prepared new cells.  

  

Material:  

- Optimem  

- Trypsin  

- Flask with the cells  

- A new flask  

- 20 Plates of 3ml  

- Micropipettes with their sterile tip cones  

- Sterile marker  

- Ethanol and paper to clean the lab hood before and after working.  

  

For changing the media of the flask we added trypsin, a substance that detached 

the cells of the surface, and then we added optimem. We did in this order because 

cells hate trypsin and could be toxic for them, optimem deactivate trypsin when 

its action has finished.   

We caught the cells and we put into falcon.  

We put 2.5ml of optimem to the plates and we added the cells. We mixed.  
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We added the rest of the cells into the new flask with the optimem we had added 

previously.  

We ensure that the substances were mixed and we put them into the incubator.  

  

Weekend                                                                                         30.Aug.2014  

Bahareh added genes to the cells, obtaining more expressions of them.  

  

Day 3                                                                                                 2.Sept.2014  

Aim: Preparing new cells and collecting the cells of the Day 2  

We prepared the new cells exactly as the Day 2 using the cells of the flask of that 

day, with the same material but with only 10 plates.  

  

COLLECTING THE CELLS:  

  

Material:  

- 20 Plates of 3ml of the Day 2: 5 plates with the 25Q gene, 5 plates with 

the 81Q gene and 5 pairs of plates with different conditions.  

- 2ml tubes  

- Cell scraper  

- Lysis buffer  

- Micropipettes with their sterile tip cones  

- Sterile marker  

- Ethanol and paper to clean the lab hood before and after working  
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In some specific conditions, depending the genes we had inside the plates, we 

put some plate dishes on ice to kill the cells.  

1) We aspirated the growth medium.  

2) We added 5ml of lysis buffer for provoke the death of the cells.  

3) With the cell scraper we collected the cells.  

4) We put them into a 2ml tube.  

We put in the same tubes the cells that were with the same conditions and we put 

the tubes on ice.  

   1)                                                         4)  

 
  

 

All the practical part, the PEI transfection, was made in the cell culture room.  

- Cell culture is the complex process by which cells are grown under 

controlled conditions, generally outside of their natural environment. In 

practice, the term "cell culture" now refers to the culturing of cells derived 

from multi-cellular eukaryotes, especially animal cells.   

  

- Cell culture room is a sterile room. To enter to this room you have to put 

on a lab green coat, a lab cap, lab booties and of course gloves.  
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