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Índex 2
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1 Introducció

L’objectiu d’aquest treball és estudiar una petita part de tot el procés que té lloc quan
una ordre s’ha de transmetre des del cervell a alguna altre lloc de l’organisme. Per
ex., quan volem aixecar un braç, des del nostre cervell partirà una ordre que haurà
d’arribar a tots els músculs implicats, i aquests no s’activaran fins que l’ordre no arribi.
Les ordres viatgen en forma d’impulsos nerviosos, que es transmeten d’unes neurones
a les altres.

Des de Ramón y Cajal se sap que les neurones són entitats independents però que
es comuniquen entre elles, de manera que poden passar-se informació les unes a les
altres. Bàsicament, una neurona consta de quatre parts:

• les dendrites, que és la part de la neurona que capta les ordres que s’han de
transmetre;

• el cos cel·lular, que és la part on aquesta informació es processa i es prepara per
ser transmesa cap a la neurona següent;

• l’axó, que és com el cable de transmissió de la informació de la pròpia neurona, i

• la terminació de l’axó, que està ramificada i que és la part de la neurona que es
comunica amb les dendrites de la neurona següent.

Totes les parts intervenen en el procés, i el procés sencer és molt complex. De fet,
encara no s’entén del tot. Hi intervenen tant fenòmens elèctrics com qúımics. Aquests
últims juguen un paper important en la transmissió de la informació d’una neurona a
la següent a les zones sinàptiques (la zona on hi ha la terminació d’una neurona i les
dendrites d’una altra), però d’això no en parlaré. En aquest treball només abordaré el
problema de la transmissió dels impulsos nerviosos al llarg de l’axó de cada neurona
individual.

Tot i que es tracta d’un fenomen de naturalesa elèctrica, la transmissió d’un impuls
nerviós no pot consistir simplement en un corrent elèctric. És a dir, els axons no poden
ser simplement els “cables elèctrics” dels éssers vius. Hi ha almenys dues raons que
impliquen que no pot ser aix́ı. La primera és que la velocitat de propagació del senyal
és molt més petita que la velocitat d’un corrent elèctric per un cable elèctric. Aquesta
última és de l’ordre de la velocitat de la llum, mentre que la primera és de com a molt
uns 120 m/s. La segona és que la resistència que l’axó ofereix al corrent elèctric és
massa gran perquè realment hi hagi un corrent. D’acord amb la llei d’Ohm, per tal
que circuli una intensitat de corrent I per un tros de circuit de resistència R cal una
diferència de potencial V que ve donada per

V = RI.
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Els experiments indiquen que la resistència de l’axó és d’aproximadament 1010Ω/cm.
Això vol dir que serien necessàries diferències de potencial enormes perquè realment es
propagués un corrent, per petit que sigui. És impensable que en els éssers vius puguin
existir aquestes diferències de potencial tant grans. Per tant, es planteja el problema
d’entendre com la informació, és a dir, l’impuls nerviós, es transmet realment al llarg
de l’axó.

Els primers en trobar una resposta satisfactòria en aquest problema van ser dos
biof́ısics anglesos, Alan Hodgkin i Andrew Huxley, que a l’any 1952 publiquen un seguit
de cinc articles al Journal of Physiology, el primer d’ells en col·laboració amb el també
biof́ısic anglès Bernard Katz. En aquests articles descriuen una sèrie d’experiments
fets amb l’axó gegant del calamar amb l’objectiu precisament d’estudiar la transmissió
dels impulsos nerviosos al llarg de l’axó. Després de més de 50 pàgines de discussions
prèvies, descrivint els experiments i analitzant-ne els resultats, a l’últim dels cinc articles
presenten un model matemàtic del procés en termes d’equacions diferencials que era
capaç de reproduir bé el que observaven. Onze anys després guanyaven el Premi Nobel
de Fisiologia i Medicina.

L’objectiu final d’aquest treball és entendre el model de Hodgkin i Huxley i una
mica com hi van arribar. El treball es divideix en tres caṕıtols. Al primer, molt
breu, parlo una mica del sistema nerviós en general. Al segon descric els fets que
s’observen experimentalment quan s’estimula elèctricament una neurona. El concepte
bàsic d’aquesta part és el de potencial d’acció. No és més que una certa diferència de
potencial que es crea en determinades condicions entre l’exterior i l’interior de l’axó de
la neurona. Finalment, al tercer descric el model matemàtic que van proposar Hodgkin
i Huxley. El model es resumeix en el conjunt d’equacions diferencials següents:

dV

dt
=

1

Cm
[−gNam3h(V − VNa)− gKn4(V − VK)− gl(V − Vl)]

dm

dt
= αm(1−m)− βmm

dh

dt
= αh(1− h)− βhh

dn

dt
= αn(1− n)− βnn

En aquest últim caṕıtol explicaré el significat d’aquestes equacions i com hi van arribar.
El punt de partida és una representació de la membrana com un cert circuit elèctric.
Per aquest motiu, el caṕıtol comença amb dues seccions preliminars on explico algunes
idees bàsiques d’equacions diferencials i de circuits elèctrics.
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2 El sistema nerviós

Els éssers vius són estructures complicades que estan interaccionant constantment amb
el medi exterior que les envolta. Normalment, consten de moltes parts que funcionen
de manera coordinada, aix́ı que cal algun mecanisme que ho coordini tot. Aquesta és
la funció principal del sistema nerviós.

En general, per sistema nerviós d’un ésser viu s’ha d’entendre la part d’ell que
s’encarrega de dirigir i coordinar el funcionament de les diferents parts i de captar,
transmetre i processar la informació que li arriba des de l’exterior. En aquest sentit, no
és exclusiu només dels animals. Les plantes també tenen el seu propi “sistema nerviós”,
encara que diferent del dels animals. En una entrevista a La Contra de La Vanguardia
del 29 de desembre del 2010, el cient́ıfic italià Stefano Mancuso explica que a cada
punta de les arrels d’una planta existeixen cèl·lules similars a les nostres neurones que
fan la funció de transmetre senyals mitjançant impulsos elèctrics, i que una planta pot
contenir milions de puntes d’arrels, cadascuna d’elles formada per una petita comunitat
de cèl·lules que treballen en xarxa igual que internet.

En aquest treball, només parlarem del sistema nerviós dels animals i l’objectiu
d’aquest caṕıtol és explicar-ne breument la seva estructura bàsica.

2.1 Components del sistema nerviós i la seva composició
cel·lular

Sistema nerviós central i sistema nerviós perifèric

En els animals més desenvolupats, com és el cas de l’ésser humà, el sistema nerviós es
divideix en dues parts ben diferenciades: el sistema nerviós central, i el sistema nerviós
perifèric. El primer inclou tot el que és l’encèfal (cervell, tronc cerebral i cerebel en el
cas de l’ésser humà) més la medul·la espinal, prolongació de l’encèfal. El segon inclou
els nervis, que sorgeixen del sistema nerviós central i que recorren tot l’organisme, més
els ganglis nerviosos, que es troben al llarg de la trajectòria dels nervis. Són els nervis
els que s’ocupen de captar els est́ımuls provinents de l’exterior i de transmetre tota la
informació d’una banda a un altra de l’organisme. En canvi, el sistema nerviós central
i els ganglis nerviosos actuen principalment com a centres de processament d’aquesta
informació.

Composició cel·lular

A nivell cel·lular, les unitats bàsiques de què estan constitüıts tant el sistema nerviós
central com el perifèric es poden classificar en dos tipus:
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• Les cèl·lules neuronals, o simplement neurones.

• Un seguit de cèl·lules no neuronals, que ocupen l’espai existent entre les neurones,
i conegudes amb el nom genèric de cèl·lules glials en el cas del sistema nerviós
central i de cèl·lules de Schwann en el cas del perifèric.

La diferència principal entre els dos tipus de cèl·lules és que les primeres són el
que se’n diu cèl·lules excitables, mentre que les segones no ho són. Això vol dir que
les neurones són cèl·lules capaces de reaccionar davant d’est́ımuls qúımics i/o elèctrics.
Reaccionen generant impulsos elèctrics que elles mateixes s’encarreguen de transmetre
d’una banda a l’altra de l’organisme. És aquest caràcter excitable (i la capacitat de
transmetre impulsos elèctrics) el que les fa particularment especials, encara que no són
les úniques cèl·lules excitables dels animals. També ho són, per exemple, les cèl·lules
musculars i les card́ıaques.

En aquest treball em limitaré a considerar només el procés de transmissió dels
impulsos elèctrics. De fet, només en tractaré una part d’aquest procés, ja que no
parlaré de com es transmeten els impulsos elèctrics d’una neurona a una altra a les
anomenades zones sinàptiques. Per tant, a partir d’ara parlaré bàsicament només de
neurones. Ni les cèl·lules glials del sistema nerviós central ni les cèl·lules de Schwann del
perifèric jugaran un paper rellevant en aquest procés, excepte pel fet que intervenen
en la fabricació de l’anomenada mielina. La mielina és una substància que cobreix
parcialment algunes neurones i que śı que intervé en la conducció dels senyals elèctrics,
però parlaré d’ella més endavant. Deixant de banda això, la funció principal tant de les
cèl·lules glials com de les de Schwann és protegir les neurones, alimentar-les neurones i
mantenir estable el seu entorn.

2.2 Les neurones

Existeixen molts tipus de neurones, però totes elles consten bàsicament de quatre parts
més o menys diferenciades:

• El cos cel·lular, que conté el nucli i els orgànuls cel·lulars (reticle endoplasmàtic
rugós, citoesquelet, mitocondris, etc).

• Una sèrie de prolongacions citoplasmàtiques curtes i generalment nombroses que
surten del cos cel·lular, anomenades en general dendrites.

• Una prolongació addicional única, en general força més llarga, anomenada axó.

• La membrana cel·lular, que delimita la neurona.

El cos cel·lular i les dendrites

Els cossos cel·lulars estan normalment situats al sistema nerviós central o bé s’agru-
pen en els ganglis nerviosos del perifèric (de fet, els ganglis nerviosos no són més que
agrupacions dels cossos cel·lulars que es troben fora del sistema nerviós central). Tenen
algunes peculiaritats que els diferencien dels d’altres cèl·lules, com ara que no contenen
centrosomes. Això s’ha relacionat amb la incapacitat de dividir-se de les neurones. És
en els cossos cel·lulars on es processa la informació que arriba a la neurona, ja sigui en
forma d’est́ımul qúımic o elèctric.
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Figura 2.1: Forma general d’una neurona mielinitzada

Per la seva banda, les dendrites s’encarreguen de captar la informació, ja sigui
informació procedent del medi ambient o bé d’altres neurones vëınes. És per això que
acostumen a estar molt ramificades, ja que d’aquesta manera tenen una superf́ıcie de
recepció més gran.

L’axó

L’axó és, juntament amb la membrana cel·lular, el protagonista principal d’aquest
treball, ja que és a través d’ell que es transmeten els impulsos elèctrics. Bàsicament
consisteix en un fluid viscós més o menys homogeni, anomenat axoplasma, i delimitat
per una membrana prima que li proporciona una forma més o menys ciĺındrica.

L’axó acostuma a acabar en diverses ramificacions, anomenades botons sinàptics,
que permeten que el senyal pugui arribar a diferents punts. La seva longitud és molt
variable. Per exemple, el nervi ciàtic d’una girafa conté un axó que pot arribar a fer
uns quants metres, però hi ha axons que només fan uns pocs mil·ĺımetres. A l’ésser
humà tenen longituds que varien entre els 5µm i els 20µm. També el seu diàmetre és
variable. Un cas especial és l’anomenat “axó gegant” del calamar. És especial no per la
seva longitud, que no passa d’uns pocs cent́ımetres, sinó pel seu diàmetre tan gran, que
oscil·la entre 0,5mm i 1mm. La major part dels axons del sistema nerviós del calamar
i dels sistemes nerviosos d’altres animals són 100 vegades més petits com a mı́nim. De
fet, el descobriment l’any 1936 d’aquest “axó gegant” en els calamars va suposar un
pas molt important en l’estudi experimental de les cèl·lules excitables elèctricament.

La importància del diàmetre de l’axó es deu al fet que, en general, els impulsos
nerviosos viatgen més ràpid com més gruixut és l’axó. En el cas del calamar, el seu axó
gegant és tan gruixut perquè és el que s’encarrega de transmetre les ordres de fugida
davant d’un possible perill. En realitat, la velocitat de propagació de l’impuls depèn
també de si l’axó està o no recobert de mielina, no només del diàmetre de l’axó. Quan
està recobert de mielina, no ho està totalment sinó que hi ha zones on no ho està.
Aquestes zones s’anomenen els nòduls de Ranvier (veure la Fig. 2.1 anterior). L’ex-
istència d’aquestes zones fa que la conducció de l’impuls nerviós en els nervis recoberts
de mielina sigui el que se’n diu una conducció saltatòria. Bàsicament, la idea és que
l’impuls no recorre de manera cont́ınua tot l’axó, sinó que va saltant d’un nòdul de
Ranvier a un altre, i això fa que l’impuls viatji més ràpid. En aquest treball em limi-
taré a considerar el cas d’axons no recoberts de mielina, ja que és el cas que Hodgkin i
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Huxley van modelitzar inicialment.

La membrana cel·lular

Com qualsevol altra cèl·lula, les neurones tenen una membrana que les delimita. Tal
i com explicaré més endavant, la part de la membrana que recobreix l’axó intervé de
manera essencial en la propagació dels impulsos nerviosos. De fet, a nivell cel·lular,
l’impuls nerviós no és més que la propagació d’una certa diferència de potencial elèctric
entre la cara interna i la cara externa de la membrana de l’axó.

T́ıpicament, el gruix de la membrana que recobreix l’axó és de menys de 100Å.
Recordem que 1Å (angstrom) són 10−10m. Per tant, estem parlant d’un gruix d’entre
una centmil·lèsima i una milionèsima de mil·ĺımetre. Tot i aix́ı, en aquest espai tan
redüıt veurem que hi passen moltes coses i a velocitat molt grans.

2.3 Els nervis

El que normalment es coneix amb el nom de nervis (o també nervis perifèrics, ja que
són part del sistema nerviós perifèric) són estructures complexes. Tal i com es mostra
a la Figura 2.2, cada nervi individual és essencialment un feix de fibres nervioses que
s’organitzen formant subfeixos.

Figura 2.2: Estructura general d’un nervi

Una fibra nerviosa no és més que l’axó d’una neurona envoltat d’un seguit de cèl·lules
de suport, que seran cèl·lules glials en el cas del sistema nerviós central (concretament,
oligodendròcits, un tipus particular de cèl·lules glials), o cèl·lules de Schwann en el cas
del perifèric. Normalment estan, a més, embolcallades per una capa de mielina, una
substància lipoproteica feta d’un 79% de ĺıpids i d’un 21% de protëına que, com ja hem
dit abans, afavoreix la transmissió dels impulsos elèctrics al llarg de l’axó. Aquesta
capa de mielina se situa entre l’axó i les cèl·lules de suport. Quan existeix, es parla de
fibres nervioses mieĺıniques. En cas contrari, es parla de fibres nervisoses amieĺıniques.
Aquestes últimes són més presents al sistema nerviós perifèric i poden constar de fet
de diversos axons envoltats per cèl·lules de Schwann. L’axó gegant del calamar és un
exemple de fibra amieĺınica.

Cada fibra nerviosa d’un nervi està envoltada d’un teixit connectiu conegut amb
el nom d’endoneuri, i cada subfeix de fibres nervioses també està envoltat per una
altra capa de teixit connectiu anomenada perineuri, que fa del subfeix una unitat ben
diferenciada. Finalment, el conjunt de tots els subfeixos es manté unit per una tercera
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capa de teixit connectiu anomenada epineuri que forma un embolcall ciĺındric. Per
l’interior de tota l’estructura hi circulen a més els vasos sanguinis que nodreixen el
nervi. Els de calibre més gran es troben a l’epineuri.
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3 Comportament de les neurones

Com ja he dit al caṕıtol anterior, les neurones són cèl·lules excitables, és a dir, capaces de
reaccionar a est́ımuls externs. En aquest caṕıtol explicaré com responen les neurones
als est́ımuls. El concepte principal és el de potencial d’acció, o impuls nerviós, com
vulgarment se’l coneix. A nivell cel·lular, no és més que una diferència de potencial
elèctric entre les dues cares de la membrana de l’axó, la interna i l’externa. Abans de
parlar del potencial d’acció, parlaré de l’estat normal de la membrana quan la neurona
no és excitada. En estat normal, ja existeix una diferència de potencial a la membrana,
anomenat potencial de repòs, i explicaré el seu origen. El potencial d’acció serà una
alteració d’aquest potencial de repòs que es produeix quan la neurona rep l’est́ımul.
També parlaré una mica en aquest caṕıtol de les diferents tècniques experimentals
que s’utilitzen, en particular, de l’anomenat pinçament de voltatge (voltage clamp en
anglès), que és la tècnica que més van utilitzar Hodgkin i Huxley.

En general, parlaré del potencial de membrana per a referir-me a la diferència de
potencial entre la cara interna i l’externa de la membrana d’una cèl·lula. 1 El repre-
sentaré per V . Un valor negatiu de V correspondrà a quan el potencial a l’interior és
menor que a l’exterior.

3.1 El potencial de repòs i el seu origen

Com acabo de dir, en una neurona en estat normal ja existeix un potencial de membrana
no nul. Mentre no s’estimula la neurona, es manté més o menys constant i el mateix
al llarg de tot l’axó. Segons els experiments, el valor d’aquest potencial de repòs està
entre els -50mV i els -70mV (menor a l’interior que a l’exterior). L’objectiu d’aquesta
secció és entendre per què existeix aquesta diferència de potencial, quin és el mecanisme
responsable de mantenir-lo.

Bàsicament, l’explicació a nivell molecular d’aquest potencial es troba en les difer-
ents concentracions que existeixen dintre i fora de la neurona dels diferents tipus d’ions
(en particular, ions potassi K+ i ions sodi Na+) i en el fet que la membrana no és igual
de permeable a tots ells. Els detalls són complicats i aqúı només explicaré les idees
bàsiques tal i com les he entès.

1Aquest potencial de membrana està present en pràcticament totes les cèl·lules vives dels animals,
no només a les cèl·lules excitables. Fins i tot s’ha observat l’existència d’un potencial de membrana a
les cèl·lules vegetals.
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La hipòtesi de Berstein

El primer en proposar una explicació més o menys satisfactòria de l’origen del potencial
de repòs va ser el fisiòleg alemany Julius Berstein (1839-1917) en un treball publicat
el 1902. Experimentalment, havia comprovat que l’interior de la neurona era més ric
en ions potassi K+ que l’exterior, mentre que l’exterior era més ric en ions sodi Na+.
Les observacions també semblaven indicar que la membrana era impermeable als ions
sodi. Aix́ı que va postular que la diferència de potencial entre l’interior i l’exterior
era conseqüència d’un flux cap a l’exterior dels ions potassi que es trobaven prop de
la membrana, empesos per la diferència de concentració. 2 Això havia de provocar
que la zona propera a la cara interna quedés carregada negativament perquè perdia
ions potassi, mentre que la propera a la cara externa es carregava positivament perquè
en guanyava (la concentració d’ions potassi lluny de la membrana es mantenia igual).
Això creava un camp elèctric a la membrana que s’aniria fent més intens a mesura que
sortien més ions potassi. Aquest camp elèctric s’oposaria al flux d’ions potassi a través
de la membrana provocat pel gradient de concentració, el qual seguiria fins que el camp
fos prou intens per aturar-lo. El potencial de repòs havia de ser aleshores el potencial
que s’establia en aquesta situació d’equilibri entre la tendència a sortir provocada pel
gradient de concentració i la tendència a entrar provocada pel camp.

L’equació de Nernst

El potencial d’equilibri al qual es referia Berstein es coneix amb el nom de potencial
de Nernst perquè el seu valor es pot obtenir utilitzant l’anomenada equació de Nernst.
Aquesta permet calcular el valor de la diferència de potencial necessària per tal d’e-
quilibrar qualsevol flux de càrregues entre dos punts provocat per una diferència de
concentració de les càrregues als dos punts.

Segons l’equació de Nernst, si les concentracions a una banda i a l’altra de la mem-
brana d’un cert tipus d’ions I (els ions K+ en el cas anterior) són [I]in i [I]ex, la
diferència de potencial que es crearà entre les cares interna i externa de la membrana
un cop s’haurà arribat a l’equilibri vindrà donada per

VI = V in
I − V ex

I = −kBT
zIe

ln

(
[I]in
[I]ex

)
, [3.1]

on T és la temperatura expressada en graus Kelvin, kB és l’anomenada constant de
Boltzman, igual a 1, 38 × 10−23J/K, zI és la càrrega elèctrica dels ions agafant com a
unitat de càrrega la del protó i e = 1.6×10−19C és la càrrega del protó. El signe menys
és perquè si els ions I són positius (zI > 0) i la concentració és més gran dintre que
fora, el camp elèctric que equilibrarà la tendència dels ions a sortir haurà d’apuntar
cap endintre, i això vol dir que el potencial a l’interior serà més petit que a l’exterior.
Per exemple, a una temperatura de 20oC, és a dir 293K, i per zI = +1 (cas dels ions
potassi) això dóna una diferència de potencial en milivolts de

VI = −25.2 ln

(
[I]in
[I]ex

)
.

En el cas de l’axó gegant del calamar, les concentracions d’ions potassi a l’interior i
a l’exterior són d’uns 400mM i 20mM, respectivament. 3 Això significa que, a una

2En realitat, els ions fluiran en totes dues direccions, ja que la membrana és permeable en tots
dos sentits. Però com que la concentració és més gran a l’interior que a l’exterior de la cèl·lula,
estad́ısticament hi haurà més ions que surten que no pas n’entren, aix́ı que el flux net serà cap enfora.

3Un mM es refereix a un milimol per litre. Totes les concentracions venen donades en aquesta
unitat.
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temperatura de 20oC (és a dir, 293K), el potencial de Nernst corresponent dels ions
potassi serà de

VK+ =

[
−0.252 ln

(
400

20

)]
mV ' −75mV.

Aquest valor és semblant al potencial de repòs que s’obté experimentalment, que és
d’uns -70mV.

El problema del mecanisme de Berstein

Contràriament al que va suposar Berstein, la membrana de l’axó també és permeable
als ions sodi, encara que en un grau molt més baix que en el cas dels ions potassi. Però
encara que sigui petita, aquesta permeabilitat al sodi és fonamental perquè fa que sigui
necessària la intervenció d’algun altre tipus de mecanisme en la creació del potencial
de repòs, a part del mecanisme descrit per Berstein. La raó és la següent.

Per simplificar, suposem que les concentracions dels ions potassi i sodi a l’interior i
l’exterior de la neurona són les mateixes però intercanviades, és a dir [K+]in = [Na+]ex
i [K+]ex = [Na+]in. Empesos per aquests gradients de concentració, cada tipus d’ió
fluirà a través de la membrana, cap enfora en el cas del K+ i cap endins en el del Na+,
intentant establir cadascun el seu propi potencial de Nernst d’equilibri. El problema és
que, d’acord amb l’equació de Nernst, en el cas dels ions potassi serà negatiu, mentre
que per als ions sodi serà el mateix però positiu, és a dir, tindrem que VNa+ = −VK+ .
Què passarà en aquestes condicions? Si les permeabilitats de la membrana a tots dos
ions fossin iguals, a la llarga s’arribaria a un valor del potencial a mig camı́ entre un
potencial d’equilibri i l’altre, que en aquest cas seria V = 0, ja que els gradients també
són els mateixos per als dos ions. Aquesta diferència de potencial correspondria a quan
el flux net de càrrega és nul (ja no hi ha cap corrent que atravessi la membrana) perquè
hi haurà tants ions sodi que entren com ions potassi que surten.

En realitat, ni les concentracions dels ions sodi i potassi són les mateixes però
intercanviades, ni les permeabilitats al sodi i al potassi són les mateixes en condicions
normals. Per exemple, en el cas de l’axó gegant del calamar, les concentracions d’ions
potassi a l’interior i a l’exterior ja he dit que són d’aproximadament 400mM i 20mM,
respectivament, mentre que les concentracions d’ions sodi són de 50mM i 440mM,
respectivament. D’acord amb l’equació de Nernst, això suposa un potencial de Nernst
de -75mV per al potassi i de +54mV per al sodi (a una temperatura de 20oC). Això vol
dir que no tots dos són empesos amb la mateixa “força” pel gradient de concentració.
A més, en condicions normals, la permeabilitat de la membrana al sodi és només un
5% o menys de la permeabilitat al potassi. Per tant, la situació final a la que realment
s’arribarà serà més propera al potencial de Nernst d’un dels ions. A quin? Si a l’estat
final el flux net de càrrega ha de ser nul, cal que entri el mateix nombre d’ions sodi que
de potassi surten. Però sent la permeabilitat del sodi molt més baixa, caldrà que se’ls
“empenyi” més fort que als ions potassi. Per tant, la V final, que serà el potencial de
repòs i que representaré per Vr, estarà més lluny del potencial de Nernst del sodi. De
fet, experimentalment el potencial de repòs que es mesura és d’uns -70mV, que està
realment més proper al potencial de Nernst del potassi.

On està el problema en tot això? El problema és que el potencial Vr no coincidirà
amb el potencial de Nernst d’equilibri de cap dels ions. Per tant, encara que el flux net
de càrrega a través de la membrana s’hagi anul·lat, continuarà existint un flux net de
cada tipus d’ió separadament. En el cas particular anterior, per exemple, continuarà
havent-hi ions potassi que surten i ions sodi que entren, i tots dos en la mateixa quan-
titat, perquè el corrent net ha de ser zero (això és possible tot i la permeabilitat menor
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del sodi perquè Vr està molt més lluny del potencial de Nernst del sodi). A la llarga
això acabaria alterant les concentracions de cada tipus d’ió a una banda i l’altra de la
membrana a no ser que existeixi algun altre mecanisme que ho compensi. Com que
en el cas d’una neurona en estat normal, no excitada, les concentracions es mantenen
constants, ha d’existir algun altre mecanisme que compensi aquest flux net de cada
tipus d’ió. Això és el que fan les bombes de sodi-potassi.

Bombes de sodi-potassi

Una bomba de sodi-potassi no és més que una protëına que es troba a la membrana i que
permet el transport actiu d’ions Na+ i K+. Es parla transport actiu perquè els ions es
mouen en contra del gradient electroqúımic determinat per la diferència de concentració
i de potencial. Com que és en contra d’aquest gradient, sempre es fa consumint energia.
En aquest cas, l’energia és energia alliberada pel trencament de molècules d’ATP. Una
molècula d’ATP (trifosfat d’adenosina) és un nucleòtid format per tres grups fosfat,
una ribosa i l’adenina, una base nitrogenada. Els enllaços que uneixen els grups fosfat
són relativament febles i es poden trencar fàcilment per hidròlisi. Quan això passa és
quan s’allibera energia i un dels grups fosfat.

La bomba de sodi-potassi és com una cavitat que pot estar en dos estats diferents
que es van alternant. En un d’ells, la cavitat s’obre cap a la part interior de la cèl·lula,
permetent l’entrada d’ions Na+. En l’altre, s’obre cap a l’exterior per tal que hi entrin
ions K+. Es produirà un canvi en l’estat de la protëına quan, en trencar-se una molècula
d’ATP, se li uneixi un grup fosfat. Aquest canvi fa que la bomba de sodi-potassi s’obri a
l’exterior i alliberi ions Na+ que hi han entrat prèviament. Al mateix temps, es produeix
una entrada d’ions K+ que provocarà l’alliberament del grup fosfat. La protëına torna
aleshores a l’estat anterior i allibera els ions K+ a l’interior de la cèl·lula.

Figura 3.1: Bombes de sodi-potassi i canals de fuga

Una caracteŕıstica de la bomba de sodi-potassi és que el transport és asimètric, és a
dir, per cada tres ions Na+ transportats cap a l’exterior, n’entren dos de K+. D’aque-
sta manera, la cara interna de la membrana queda carregada negativament respecte
l’externa fent possible el manteniment del potencial de repòs.
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Equació de Goldman-Hodgkin-Katz

Per tal de calcular el valor del potencial de repòs Vr que finalment s’estableix quan el
corrent net que atravessa la membrana s’anul·la cal utilitzar una versió més general
de l’equació de Nernst coneguda amb el nom d’equació de Goldman-Hodgkin-Katz o
simplement equació de Goldman. En general, en qualsevol situació on la membrana
és permeable a diferents tipus d’ions, cadascun amb les seves concentracions i la seva
permeabilitat, aquesta equació permet calcular la diferència de potencial que s’acaba
establint quan el corrent s’anul·la. Segons aquesta equació, si la membrana és permeable
a m tipus diferents de cations monovalents C+

1 , . . . ,C
+
m i n tipus diferents d’anions

monovalents A−1 , . . . ,A
−
n , el potencial final ve donat per

Vr = −kBT
e

ln

∑m
i=1 PC+

i
[C+
i ]in +

∑n
j=1 PA−j

[A−j ]ex∑m
i=1 PC+

i
[C+
i ]ex +

∑n
j=1 PA−j

[A−j ]in

 , [3.2]

on les PC+
i

, PA−j
representen les permeabilitats de la membrana als diferents tipus d’ions,

les [C+
i ]in, [C+

i ]ex són les concentracions a una banda i a l’altra de la membrana del
catió Ci, i el mateix amb els anions, i els śımbols

∑m
i=1 i

∑n
j=1 indiquen la suma sobre

tots els valors de i des de 1 fins a m i de j des de 1 fins a n, respectivament. Observar
que les concentracions apareixen al numerador i denominador de manera inversa segons
que els ions siguin positius o negatius. Per exemple, en el cas anterior d’una membrana
permeable només als ions potassi i sodi, la fórmula dóna

Vr = −kBT
e

ln

(
PK+ [K+]in + PNa+ [Na+]in
PK+ [K+]ex + PNa+ [Na+]ex

)
.

Quan la membrana només és permeable a un sol tipus d’ió, aquesta equació es redueix
a l’equació de Nernst i Vr no és més que el potencial de Nernst de l’ió.

Altres factors que intervenen en l’establiment del potencial de repòs

Tal i com ja he dit abans, tot el que he explicat és una versió simplificada del que
realment passa. Per exemple, en el procés també intervenen altres tipus d’ions, en par-
ticular els ions clor Cl−, als quals també és permeable la membrana. A més, a l’interior
de la cèl·lula existeixen ions per als quals la membrana és totalment impermeable. Són
macromolècules de proteines i àcids nucleics que estan carregades negativament. Tot
això afecta també al valor del potencial de repòs. De fet, quan existeixen ions als quals
la membrana no és permeable i diversos tipus de ions als quals śı que ho és, la situació
que finalment s’estableix ja no ve donada per l’equació de Goldman.

3.2 Tècniques experimentals

Fins ara, només he parlat de la situació quan la neurona no està excitada. Però l’ob-
jectiu d’aquest treball és entendre una mica què passa quan se l’excita. A la secció
següent descriuré amb cert detall el que passa. Però abans explico en aquesta secció,
molt per sobre, les tècniques bàsiques que es fan servir per estudiar el comportament
de les neurones enfront d’un est́ımul (i, més en general, de qualsevol cèl·lula excitable).

Hi ha tres tipus bàsics d’experiments que es poden fer: els experiments que anome-
naré d’estimulació local, els anomenats de pinçament espaial i els anomenats de pinçament
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de voltatge. En tots tres casos, es tracta d’alterar el potencial de membrana, fent-lo
diferent del valor de repòs, i estudiar què passa. Segons el tipus d’experiment, es mesura
a continuació com varia el potencial de membrana al llarg de l’axó i amb el temps, i en
el cas dels dos últims es mesura també el corrent que atravessa la membrana.

El dispositiu experimental és complicat en els tres casos, sobretot en els dos últims.
Només per fer-se una idea, a la Figura 3.2 es mostra un diagrama de part del dispositu
elèctric en els experiments de pinçament de voltatge que van dur a terme Hodgkin,
Huxley i Katz. Per tant, només explicaré la idea bàsica de l’experiment en cada cas.
A més, l’experiment en śı no és gens fàcil de dur a terme perquè l’axó suposadament
gegant del calamar no passa del mil·ĺımetre de diàmetre.

Figura 3.2: Diagrama del circuit utilitzat en un experiment de pinçament de voltatge per tal

de mantenir el potencial de membrana constant i igual a un valor prefixat (Hodgkin, Huxley i

Katz, Journal of Physiology (1952), 116, p. 430).

Experiments d’estimulació local. Són els tècnicament més simples. Es tracta d’aplicar
un est́ımul breu en algun punt de l’axó, d’una durada que pot variar entre uns pocs
microsegons i uns pocs milisegons. L’est́ımul consistirà en injectar una certa quantitat
de càrrega a l’interior de l’axó (o extreure-la). A la pràctica, això es fa clavant un
elèctrode fi en aquell punt i fent-hi passar un corrent. La intensitat d’aquest corrent i
la seva duració es coneixen, cosa que permet saber la càrrega total injectada (o extreta).
L’efecte serà una redistribució de les càrregues al voltant del punt, tant a una banda com
a l’altra de la membrana, de manera que el potencial quedarà alterat entorn d’aquell
punt. A continuació es deixa que la membrana retorni al seu estat normal, i es mesura
com va variant el potencial de membrana V en diferents punts al llarg de l’axó. Aquest
tipus d’experiments ja es duien a terme molt abans dels treballs de Hodgkin i Huxley.

Experiments de pinçament espaial. Són més complicats tècnicament que els anteriors.
Consisteixen en introduir l’elèctrode al llarg de l’axó, enlloc de clavar-lo en un punt, i
aplicar-hi com abans un corrent elèctric breu. Això alterarà el potencial de membrana,
però en aquest cas l’alteració serà la mateixa en tots els punts de l’axó. Per això es
parla d’un pinçament espaial del voltatge. A continuació, es mesura com va variant
amb el temps tant el potencial de membrana V com el corrent I que l’atravessa. Té
l’avantatge respecte de la tècnica anterior que la situació és més simple d’estudiar
perquè no apareixeran les possibles complicacions que es donaran en el cas anterior
degut al fet que la situació no és la mateixa en tots els punts de l’axó.
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Experiments de pinçament de voltatge. Són els que requereixen un dispositiu experi-
mental més delicat. Consisteixen en fer un pinçament espaial com en el cas anterior,
però ara es manté el potencial de membrana constantment alterat. Això s’aconsegueix
mitjançant un dispositiu adient anomenat circuit de realimentació (és a dir, un circuit
que s’autoregula a ell mateix). Ara es parla simplement d’un pinçament de voltatge de
l’axó perquè el voltatge no només es manté constant en tots els punts de l’axó, com en
el pinçament espaial, sinó que també és manté constant en el temps. Va ser el fisiòleg
nord-americà Kenneth Cole (1900-1984) qui va introduir aquesta tècnica a finals dels
anys 40, i Hodgkin i Huxley, juntament amb el fisiòleg anglès d’origen alemany Bernard
Katz (1911-2003), la van perfeccionar i aplicar en els seus experiments. L’únic que ara
es mesura és el corrent I que atravessa la membrana.

S’han de remarcar tres coses sobre aquestes tècniques. La primera és que en el
primer tipus d’experiments l’axó es sotmet a condicions que es donen a la pràctica,
mentre que en els últims se’l sotmet a condicions artificials. En condicions de funciona-
ment normal, el potencial de membrana de l’axó o bé és constant i igual al potencial de
repòs, o bé varia d’un punt a l’altre de l’axó i amb el temps quan està excitat. En canvi,
quan se’l sotmet a un pinçament, se’l manté a un potencial de membrana que és con-
stant al llarg de tot l’axó, i fins i tot en el temps si el pinçament és de voltatge, però en
un valor que no és el seu valor natural. L’interès d’aquests experiments de pinçament
és doble. D’una banda, permeten extreure més informació, en particular, permeten
determinar el corrent que atravessa la membrana quan la neurona està excitada. De
l’altra, serviran també per comprovar si el model que es fa del comportament de l’axó
és o no el correcte. A partir del model es podrà predir com s’haurà de comportar l’axó
en qualsevol situació, encara que sigui artificial. Si en els experiments de pinçament
l’axó es comporta com prediu el model, això servirà per corroborar-lo.

La segona remarca és que els experiments normalment es fan amb axons äıllats
submergits en algun medi que imita l’entorn real de l’axó. Se’ls ha d’extreure amb molt
de compte per tal que es mantingui el potencial de repòs que tenen quan estan dins del
calamar viu. Un cop äıllats, són capaços de sobreviure moltes hores mantenint les seves
propietats elèctriques. El fet de treballar amb axons äıllats té a més l’avantatge que
permet estudiar el seu comportament en medis on les concentracions dels diferents ions
es poden modificar, i aix́ı veure quin efecte té això. Com veurem al caṕıtol següent,
i com ja van sospitar Hodgkin i Huxley a la vista dels resultats experimentals, la
concentració d’ions sodi a l’exterior juga un paper clau en la creació del potencial
d’acció. Per aquest motiu, en els seus experiments Hodgkin i Huxley van utilitzar tres
medis amb concentracions diferents d’ions Na+:

• aigua de mar, que reprodueix aproximadament la concentració d’ions Na+ de
l’entorn t́ıpic d’un axó,

• aigua de mar amb els ions Na+ substitüıts parcialment per una substància anom-
enada colina (de fórmula qúımica (CH3)3N+CH2CH2OH),

• aigua de mar amb els ions Na+ substitüıts totalment per colina.

La peculiaritat de la colina és que, quan tots els ions Na+ se substitueixen per colina,
l’axó del calamar deixa de ser excitable, però en canvi manté més o menys el seu
potencial de repòs.

La tercera i última remarca és que Hodgkin i Huxley van utilitzar la tècnica del
pinçament de voltatge, entre altres coses, perquè permet mesurar directament el corrent
real d’ions que atravessa la membrana. Com també explicaré al caṕıtol següent, la
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membrana de l’axó funciona al mateix temps com un äıllant elèctric, que impedeix la
circulació de càrregues a través d’ell, i com un conductor, que les deixa passar. Això fa
que el corrent I a través de la membrana que enregistren els aparells consti en realitat
de dos termes: l’anomenat corrent de desplaçament o capacitiu, associat a la “càrrega”
de la membrana com a conseqüència de l’acumulació de càrregues a una banda o l’altra
perquè no poden passar, i el corrent iònic, associat a la circulació real d’ions a través
d’ella. Representant per Id el corrent de desplaçament i per Ii el corrent iònic real, es
té per tant que

I = Id + Ii. [3.3]

Més endavant, en parlar de condensadors, explicaré que el terme Id és proporcional
a la derivada respecte del temps del potencial de membrana. En els experiments de
pinçament de voltatge, aquesta derivada serà al principi molt gran (quan s’aplica el
canvi sobtat de potencial), però de seguida es fa zero perquè V es manté artificialment
constant. Per tant, el corrent I que enregistren els aparells en aquests experiments és
directament el corrent iònic Ii.

3.3 Resultats experimentals: potencials d’acció

Resultats experimentals en el cas d’una estimulació local

Són els que reprodueixen les condicions que realment es donen a les neurones i en els
que es creen els anomenats potencial d’acció que ja he esmentat.

S’han de distingir tres casos segons com sigui el canvi momentani que l’est́ımul
provoca. El canvi dependrà del signe de la descàrrega que s’apliqui i de la seva inten-
sitat. Els casos són els següents:

• Hiperpolarització: té lloc quan s’introdueix càrrega negativa a l’interior de l’axó
(o se n’extreu càrrega positiva) de manera que el potencial de membrana es fa
encara més negatiu.

• Despolarització feble: té lloc quan s’introdueix càrrega positiva (o se n’extreu
càrrega negativa) però no massa quantitat, de manera que el potencial de mem-
brana s’incrementa momentàniament en uns +15mV a +30mV i passa dels ∼
−70mV inicials a un valor encara negatiu però una mica més a prop del zero.

• Despolarització: té lloc quan s’introdueix càrrega positiva (o se n’extreu càrrega
negativa) de manera que el potencial de membrana s’incrementa momentàniament
per damunt dels aproximadament −40mV.

La reacció de la neurona és diferent en cada cas. Breument, el què passa en cada cas
és el següent.

Hiperpolarització o despolarització feble. En aquests dos casos, la resposta és essen-
cialment la mateixa però invertida, perquè l’alteració del potencial de membrana és de
signes contraris en cada cas. Bàsicament, el que passa en tots dos casos és que l’alteració
que es produeix allà on s’aplica l’est́ımul va disminuint poc a poc. Al mateix temps, es
propaga cap als punts vëıns en totes dues direccions, i arriba més feble com més lluny
estigui del punt on s’ha originat l’alteració (veure Figura 3.3). Normalment, no va més
enllà d’uns pocs mil·ĺımetres i en un interval d’aproximadament uns pocs mil·lisegons
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Figura 3.3: Resposta (esquemàtica) d’un axó de cranc a pulsos de corrent d’uns 15ms, segons

Nelson, F́ısica Biològica. L’eix vertical indica l’alteració del potencial de membrana ∆V =

V −Vr en un punt pròxim a l’est́ımul (el potencial de repòs Vr apareix representat per V0). S’ha

assignat valor arbitrari 1 al valor ĺımit d’aquesta alteració que marca el canvi de comportament.

L’alteració del potencial de membrana apareix indicada a cada corba, referida en aquest valor

ĺımit.

ja s’ha restablert el potencial de repòs a tot arreu. En aquests casos, l’alteració és
proporcional a la intensitat de l’est́ımul aplicat.

Despolarització. Quan el potencial de membrana augmenta més enllà d’un cert valor,
que és d’uns −40mV (el valor exacte depèn de diversos factors), la reacció de la neurona
és molt més forta. A la zona on s’ha aplicat l’est́ımul, el potencial augmenta de cop
a uns +30mV, independentment de quina hagi estat la seva intensitat. Només cal que
superi el valor ĺımit anterior dels −40mV, i després disminueix ràpidament, baixant
fins i tot durant un breu interval de temps per sota del potencial de repòs. Aquest pic
s’anomena potencial d’acció o, més vulgarment, impuls nerviós. Es propaga intacte al
llarg de l’axó, desdoblant-se en dos pics idèntics, un en cada sentit (veure Figura 3.4).

Hi ha vàries coses que cal remarcar sobre aquest potencial d’acció. Es poden resumir
en els punts següents:

• Només es crea un potencial d’acció quan el potencial de membrana supera un
cert valor ĺımit, anomenat potencial llindar (uns −40mV).

• La intensitat del pic creat és independent de la intensitat de l’est́ımul inicial.
Això, juntament amb el fet anterior, es coneix com llei del tot-o-res.

• La velocitat de propagació al llarg de l’axó és constant i està compresa entre
0.36km/h i 432km/h, segons l’axó. Depèn sobretot del seu diàmetre i de si està
o no mielinitzat. Aquesta velocitat està molt lluny de la velocitat de propagació
d’un corrent elèctric al llarg d’un cable de coure, que és mil milions de vegades
més gran.
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Figura 3.4: Esquema de la resposta d’un est́ımul despolaritzador per damunt del valor ĺımit,

segons Nelson, F́ısica Biològica. Es representa la variació amb el temps del potencial de mem-

brana en tres punts diferents de l’axó A, B i C. La ĺınia discont́ınua inferior representa el valor

del potencial de repòs.

• Al contrari del que passa en el cas d’una hiperpolarització o una despolarització
feble, el potencial d’acció es propaga intacte. Només cal un únic est́ımul per fer
arribar el potencial d’acció al final de l’axó per molt llarg que sigui.

• Un cop el potencial d’acció ha passat per un punt de l’axó, el potencial de mem-
brana en aquell punt baixa lleugerament per sota del potencial de repòs, fent-se
uns pocs mil·livolts més negatiu encara, i després es recupera lentament. (es parla
de la hiperpolarització final; veure Figura 3.4).

• Existeix un breu interval de temps després de la propagació d’un potencial d’acció,
anomenat peŕıode refractari absolut, durant el qual cap est́ımul, per intens que
sigui, és capaç de crear un nou potencial d’acció. Després d’aquest interval,
que dura aproximadament 1ms, n’existeix un altre, anomenat peŕıode refractari
relatiu, en el què és més dif́ıcil estimular la neurona que quan està en repòs.

L’objectiu últim d’aquest treball és explicar un model matemàtic, el model de Hodgkin-
Huxley, que sigui capaç de reproduir aquests fets.

Resultats experimentals en el cas d’un pinçament espaial

En aquests experiments ja no apareix cap pic de potencial que es va propagant perquè
l’alteració en el potencial de membrana es produeix simultàniament a tot l’axó. Però,
per la resta, passa bàsicament el mateix que en el cas anterior. A la Figura 3.5 es
mostren les corbes del potencial de membrana en funció del temps que van obtenir
Hodgkin, Huxley i Katz en els seus experiments. Si s’hiperpolaritza (corbes de sota) o
es despolaritza feblement (corbes monòtones de dalt), l’alteració inicial del potencial és
proporcional a la intensitat de l’est́ımul, i després va desapareixent gradualment. En
canvi, si la despolarització és prou forta, es genera un potencial d’acció d’uns 100 mV,
ara a tots els punts de l’axó, que també va desapareixent gradualment. En el cas de
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Figura 3.5: Gràfiques de l’evolució temporal del potencial de membrana després d’un pinçament

espaial a 6oC obtingudes experimentalment per Hodgkin, Huxley i Katz per a diferents al-

teracions del potencial (Journal of Physiology (1952) 116, p. 433). Les corbes de dalt cor-

responent a despolaritzacions i les de sota a hiperpolaritzacions. Els nombres assignats a les

corbes donen la intensitat de l’est́ımul aplicat (càrrega aplicada per unitat de superf́ıcie) en

nC/cm2. La gràfica correspon a un interval de temps de poc més d’un milisegon.

despolaritzacions que porten el potencial a prop del valor llindar s’observa un retard
en l’aparició del potencial d’acció, com si l’axó trigués a reaccionar.

Pel que fa al corrent I que enregistren els aparells, per est́ımuls d’una duració d’uns
8µs s’observa que es fa zero al cap de només uns 200µs. Per temps més grans, com
que I ja s’ha fet zero, el corrent iònic Ii coincidirà amb el de desplaçament Id però serà
de sentit contrari, d’acord amb l’equació (3.3). Tal i com explico a la Secció 4.3, això
permet obtenir Ii.

Resultats experimentals en el cas d’un pinçament de voltatge

Com ja he dit abans, en aquests experiments només es mesura el corrent I que atravessa
la membrana, ja que el potencial es manté artificialment constant. El corrent que
s’enregistra un cop s’ha fixat el potencial és directament el corrent iònic Ii. El tipus
de corbes que s’obtenen són les de la Figura 3.6. S’hi poden veure vàries corbes de
la intensitat mesurada en funció del temps per a diferents valors de l’alteració ∆V =
V − Vr del potencial de membrana. Aquests apareixen indicats a les corbes. En
realitat, apareix la diferència Vr − V . Aix́ı, un valor positiu com per exemple els
+65mV de la primera corba, correspon a una hiperpolarització, i un valor negatiu a una
despolarització, tot i que en realitat els signes van a l’inrevés (en una hiperpolarització
el potencial de membrana encara es fa més negatiu). El guionet a l’esquerra de cada
corba correspon a un corrent nul. Un valor positiu del corrent representa un corrent
d’ions positius cap a l’interior de l’axó, i un valor negatiu un corrent cap a l’exterior.
És important observar que el corrent ve donat en mA/cm2. Això és aix́ı perquè el que
interessa és el corrent que atravessa una superf́ıcie unitat de la membrana, no tota la
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Figura 3.6: Corbes del corrent enregistrat en funció del temps per a diferents alteracions del

potencial de membrana (segons Hodgkin, Huxley i Katz, Journal of Physiology (1952) 116,

p. 438). El nombre assignat a cada corba correspon a l’alteració del potencial de membrana en

mV. Com a la Figura 4.1, un valor positiu del potencial correspon a una hiperpolarització i un

de negatiu a una despolarització.

membrana. Normalment, la intensitat ve donada simplement en ampères perquè serà
la intensitat de corrent que circula per un cable de secció donada i, per tant, es dóna
el total de càrrega que atravessa la secció del cable per unitat de temps.

Segons es veu a la Figura 3.6, la manera com varia el corrent que s’enregistra també
depèn molt de l’alteració del potencial de membrana. En el cas d’una hiperpolarització
o una despolarització < +10mV (−10mV a la gràfica), s’estableix un corrent més o
menys constant. És positiu en el cas de la hiperpolarització i negatiu en l’altre (per
tant, és un flux d’ions positius cap endintre en el primer cas i cap enfora en el segon).
A més, és proporcional a l’alteració del potencial de membrana (per ex., el corrent és
més gran a la corba del +65mV que a la del +20mV). Això vol dir que en aquestes
condicions la membrana es comporta com si fos un conductor amb una resistència
constant (per unitat de superf́ıcie), és a dir, obeeix a la llei d’Ohm.4 En canvi, en una
despolarització > +10mV (−10mV a la figura), el corrent que s’enregistra es comporta
de manera totalment diferent. Com es pot veure a la figura, per despolaritzacions
no exagerades, al principi és positiu i creix fins arribar a un màxim, que dependrà
de l’alteració del potencial, i després decreix i acaba canviant de signe. És a dir,
inicialment hi ha un corrent d’ions positius cap a l’interior de l’axó, però al cap d’una
estona s’inverteix el sentit del corrent i ara surten ions positius de l’axó. El temps que
triga en invertir-se el corrent depèn de la intensitat de la despolarització (i, de fet, també
de la temperatura). Com que durant tot aquest temps el potencial de membrana s’ha
mantingut fix, la membrana ja no es pot pensar simplement com un conductor amb
una certa resistència constant. Caldrà un model més complicat que expliqui aquest

4De fet, només és una manera de parlar, ja que a la llei d’Ohm la V que apareix és la diferència de
potencial real, mentre que en aquest cas el potencial del que parlem és la diferència entre el potencial
de repòs i el valor fixat del potencial de membrana. Per tant, no és realment la diferència de potencial
entre les dues cares de la membrana.
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canvi de comportament. Aquest serà el model de Hodgkin-Huxley. També es pot veure
a la figura que quan la despolarització és molt forta (despolaritzacions superiors als
+100mV), deixa d’enregistrar-se el corrent inicial d’ions positius cap endintre.

Figura 3.7: Corbes del corrent enregistrat en funció del temps per a diferents alteracions del po-

tencial de membrana i amb l’axó submergit en dos medis diferents, amb concentracions diferents

d’ions sodi (segons Cronin, Mathematical Aspects of Hodgkin-Huxley Neural Theory, p. 28).

Com a la Figura 3.6, el nombre assignat a cada corba correspon a l’alteració del potencial de

membrana en mV. Un valor negatiu correspon a una despolarització.

Per acabar amb la descripció dels resultats experimentals, a la Figura 3.7 es poden
veure les corbes que s’obtenen quan el pinçament de voltatge es fa submergint l’axó en
medis que tenen diferents concentracions d’ions Na+. Tal i com es pot veure a la figura,
el corrent que s’enregistra té un comportament diferent quan s’altera la concentració
d’aquests ions, fins al punt que el corrent inicial d’ions positius cap a l’interior de l’axó
pot arribar a desaparèixer (els pics de les corbes del mig no apareixen a les corbes de
l’esquerra ni de la dreta). Hodgkin i Huxley van interpretar això com a evidència del
fet que el corrent iònic inicial cap a l’interior de l’axó havia de ser un corrents d’ions
sodi.
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4 El model de Hodgkin-Huxley

A finals del segle XIX es pensava que els responsables de la propagació dels impulsos
nerviosos havien de ser processos que tenien lloc a l’interior de la neurona. Aquesta
creença es basava en part en el fet que s’havien pogut observar fileres paral·leles de
tubs minúsculs al llarg de tot l’axó, i es creia que aquests “microtúbuls” intervenien de
manera essencial en el procés. 1

L’explicació de Hodgkin i Huxley del que passa quan s’excita un axó, en canvi,
es basa en una idea totalment diferent. Al caṕıtol anterior he explicat que, quan la
neurona no està excitada, ja existeixen fluxos permanents d’ions sodi i potassi a través
de la membrana i he parlat dels mecanismes que els controlen: els anomenats “canals de
fuga”, que són les vies per les quals es produeix el transport passiu degut als gradients
de concentració, i les bombes de sodi-potassi, responsables del transport actiu, en contra
d’aquests gradients (veure Figura 3.1). La hipòtesi principal de Hodgkin i Huxley és
que la permeabilitat de la membrana a tots dos tipus d’ions no és en realitat constant,
sinó que depèn del potencial de membrana, i que això és aix́ı perquè per a certs valors
del potencial de membrana entra en joc un altre mecanisme addicional que controla
aquests fluxos. Són les anomenades portes regulades pel voltatge.

L’objectiu d’aquest caṕıtol és explicar, d’una banda, el model matemàtic que Hodgkin
i Huxley per explicar la creació del potencial d’acció i la seva propagació i, de l’altra,
la base molecular del procés en termes d’aquestes “portes”. El model es pot resumir
en un sistema d’equacions on una de les incògnites és el potencial de membrana de
l’axó. Però no és un sistema d’equacions del tipus habitual, sinó un sistema d’equa-
cions anomenades diferencials. Per aquest motiu, aquest caṕıtol comença amb una
introducció breu a les equacions diferencials. Per altra banda, el model en si consisteix
bàsicament en representar la membrana com un cert tipus de circuit elèctric, amb difer-
ents elements que correspondran als diferents mecanismes que intervenen en el procés.
Per això, també incloc una secció prèvia sobre circuits. La resta del caṕıtol es dedica a
explicar el model en si i la seva base molecular.

1Avui està clar que aquests microtúbuls no intervenen de cap manera en la propagació dels impulsos
nerviosos. Ara bé, existeix una teoria, deguda al f́ısic i matemàtic anglès Roger Penrose i a l’anestesiòleg
nordamericà Stuart Hameroff, segons la qual śı que podrien jugar un paper important en l’explicació
de la consciència. Segons aquests autors, la consciència seria el resultat de certs processos quàntics
que tindrien lloc en aquests microtúbuls. Al març del 2013, un investigador de l’Institut Nacional
de Ciència de Materials del Japó va descobrir l’existència de certes vibracions quàntiques en aquests
microtúbuls, i Penrose i Hameroff van dir que això confirmava la seva teoria. Molts investigadors, però,
consideren la teoria de Penrose-Hameroff poc sòlida (veure article Quantum Mind de la Wikipedia).
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4.1 Equacions diferencials

Concepte d’equació diferencial

Quan es parla d’equacions, normalment es pensa en equacions “numèriques”, on les
incògnites representen nombres (enters, racionals, reals o complexos). Les equacions po-
den ser amb una o més incògnites. Exemples d’equacions són les equacions polinòmiques,
com ara les equacions

x5 − 4x3 + 2x = 0,

x2 + 3y2 − xy + 2 = 0,

on només apareixen les operacions aritmètiques bàsiques, o equacions no polinòmiques,
com ara

e3x − x4 = 0,

on la incògnita apareix a l’argument d’una funció, en aquest cas una funció exponencial.
En tots els casos, les lletres (incògnites) representen nombres i l’objectiu és trobar-ne
tots els valors possibles per als quals es compleixen totes les equacions, si és que n’hi
ha més d’una.

Ara bé, molt sovint es plantegen problemes d’un tipus totalment diferent, on la
incògnita ja no és un nombre sinó una funció. Per exemple, podem estar interessats
en saber com varia la temperatura T d’una tassa de cafè acabat de fer a mesura que
passa el temps, o la posició r d’un planeta en el seu moviment entorn del Sol o, com
és el cas d’aquest treball, volem saber com varia el potencial de membrana V d’un
axó excitat. En els dos primers casos, les incògnites són les funcions del temps T (t)
i r(t), mentre que en el tercer la incògnita serà una funció només del temps V (t) en
el cas d’un pinçament espaial, o una funció del temps i de la posició V (x, t) en el cas
d’una estimulació local. Tal i com mostra aquest últim exemple, la funció incògnita
pot dependre en general de més d’una variable. De fet, en el cas de la temperatura
de la tassa de cafè, T serà en realitat també funció de més d’una variable, ja que la
temperatura dels diferents punts de la tassa pot variar de manera diferent, segons el
punt. Per tant, T serà funció del temps i del punt.

Exemples senzills d’equacions “funcionals” són les equacions

x2 + 3x+ f(x) = 0,

x4 + ln f(x) = 0,

on la funció incògnita f(x) apareix combinada amb altres funcions i potser també a
l’argument d’alguna funció donada. Per exemple, a les equacions anteriors f(x) apareix
combinada amb les funcions x2 + 3x i x4 i a la segona apareix, a més, com argument
de la funció logaritme.

Però a la major part dels problemes que es plantegen a la pràctica on la incògnita és
una funció, les equacions que s’han de complir no són d’aquest tipus. Un exemple és el
del problema de determinar la posició r del planeta que gira al voltant del Sol. D’acord
amb la segona llei de Newton, la seva posició ha de ser una funció r(t) tal que la seva
segona derivada (és a dir, la seva acceleració) multiplicada per la massa del planeta ha
de ser en tot moment igual a la força total F que experimenta. Per exemple, d’acord
amb la llei de la gravitació universal, si només tenim en compte la força que li fa el Sol
i suposem que aquest està fix a l’origen de coordenades, aquesta ve donada per

F = −GMSm

|r|3
r,
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on MS és la massa del Sol i m la del planeta. 2 Per tant, en aquest problema busquem
una funció r = r(t) que en qualsevol instant t compleixi que

r′′(t) = − GMS

|r(t)|3
r(t) [4.1]

(la massa m del planeta es cancel·la). Això és un exemple del que s’anomena una
equació diferencial. 3 Són equacions “funcionals” en les quals apareixen una o més de
les funcions derivades de la funció incògnita. En aquest cas, apareix r i la seva segona
derivada r′′.

L’equació (4.1) és un exemple del que s’anomena una equació diferencial ordinària,
perquè la funció incògnita és una funció d’una sola variable (el temps). L’equació
que permet determinar la temperatura T de la tassa de cafè també serà una equació
diferencial però serà d’un tipus més complicat perquè T és alhora funció del temps i
del punt. Quan la funció incògnita depèn de més d’una variable, com en aquest cas,
es parla d’equacions diferencials en derivades parcials, però d’aquest tipus d’equacions
diferencials no en parlaré.

En general, s’anomena equació diferencial ordinària d’ordre n en una funció incògnita
f(x) qualsevol equació de la forma

F (x, f(x), f ′(x), . . . , f (n)(x)) = 0,

on f ′(x), . . . , f (n)(x) representen les successives funcions derivades de f(x) fins a la
derivada n-èsima i F és una certa funció de n + 2 arguments. L’ordre de l’equació
diferencial és l’ordre de la derivada d’ordre més gran que apareix a l’equació. Exemples
d’equacions diferencials són

(x+ 1)f ′(x)− x2 = 0, [4.2]

xf ′(x)− f(x) = 0, [4.3]

(cosx)f ′′(x)2 − 3xf(x) = 0 [4.4]

f
′′′

(x)f ′(x) + sinx+ x2 = 0. [4.5]

Les dues primeres són d’ordre 1, la tercera d’ordre 2 i la quarta d’ordre 3. Com es
pot veure en aquests exemples, en una equació diferencial d’ordre n no tenen perquè
aparèixer totes les derivades de la funció incògnita fins a ordre n. En realitat, ni tan sols
té perquè aparèixer expĺıcitament la funció incògnita a l’equació. És el cas de (4.2), on
només apareix la primera derivada de f(x), o de (4.5), on només apareixen la primera
i tercera derivades, però no f(x).

Les equacions diferencials apareixen molt sovint en problemes f́ısics concrets. De
fet, la idea d’equació diferencial, i tot el càlcul diferencial i integral, els introdueixen
Newton i Leibniz al segle XVII precisament per estudiar un problema de F́ısica, que era
el problema del moviment del objectes. Un exemple d’equació diferencial que apareix
a la F́ısica és l’equació (4.1) anterior. Alguns altres exemples són els següents.

1. L’equació diferencial que determina com varia amb el temps la posició d’una
massa m lligada a una molla elàstica quan se l’estira:

mx′′ + kx = 0. [4.6]

2Al denominador apareix el mòdul de r al cub, no al quadrat, perquè la direcció de F ve donada
pel vector r, i no per un vector unitari paral·lel a r.

3Més exactament, és un exemple del que s’anomena un sistema d’equacions diferencials, ja que la
funció incògnita r(t) és una funció vectorial i, per tant, equival de fet a tres funcions x(t), y(t), z(t).
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La funció incògnita x = x(t) representa aqúı la longitud de la molla respecte de la
seva longitud natural. k > 0 és una constant que descriu l’elasticitat de la molla.
Es tracta en aquest cas d’una equació diferencial ordinària d’ordre 2.

2. L’equació diferencial que determina com varia amb el temps la quantitat de radi
present a una mostra radioactiva:

N ′ + τN = 0. [4.7]

Aqúı la funció incògnita N = N(t) representa la quantitat de radi present a la
mostra. τ > 0 és una constant que quantifica el ritme al que es desintegra el radi.
Es tracta en aquest cas d’una equació diferencial ordinària d’ordre 1.

3. L’equació diferencial que determina com varia amb el temps la posició d’un pèndol
de massa m i longitud l:

ϕ′′ +
g

l
sinϕ = 0. [4.8]

Aqúı la funció incògnita ϕ = ϕ(t) representa l’angle que el pèndol forma amb la
vertical. g > 0 és la constant gravitatòria, que dependrà d’on es trobi el pèndol.
Com en el primer cas, es tracta també d’una equació diferencial ordinària d’ordre
2.

Solucions d’una equació diferencial

Com en el cas de les equacions “numèriques”, en el cas d’una equació diferencial es trac-
ta de trobar totes les funcions que la satisfan. En el cas de les equacions “numèriques”,
sabem que no totes tenen solució, i que quan en tenen, en general en poden tenir més
d’una, fins i tot infinites. Per exemple, x2 + 1 = 0 no té solució si ens la plantegem
en el conjunt dels reals, mentre que una equació lineal com ara 2x + 3y − 1 = 0 en té
infinites (són tots els punt d’una recta).

La situació en el cas de les equacions diferencials és més complicada. La raó principal
és que pot passar que una funció f(x) compleixi l’equació diferencial en alguns punts
de R però no en tots. Això pot ser degut a tres causes:

• perquè f(x) no està definida en alguns punts,

• perquè en alguns punts no existeixen les derivades de f(x) que apareixen a l’e-
quació,

• perquè en alguns punts la funció està definida i existeixen les derivades que cal
però al substituir a l’equació simplement no es compleix la igualtat.

Per exemple, la funció f(x) = x2/2 − x + ln |x + 1| és una solució de (4.2) en tots
els punts de R excepte en x = −1, en aquest cas perquè ni tan sols està definida en
aquest punt. Per comprovar-ho, només s’ha de calcular la seva derivada i substituir a
l’equació. La derivada és 4

f ′(x) = x− 1 +
1

x+ 1
,

que està definida a tots els punts excepte en x = −1, i substituint a (4.2) queda que

(x+ 1)f ′(x)− x2 = (x+ 1)(x− 1 +
1

x+ 1
)− x2 = x2 − 1 + 1− x2 = 0.

4Per derivar la funció ln |x + 1| s’ha de distingir el cas x < −1 i x > −1, però el resultat és el
mateix. Si x < −1, ln |x + 1| = ln(−x − 1), que té per derivada la funció 1/(x + 1), i per x > −1,
ln |x + 1| = ln(x + 1), que també té per derivada 1/(x + 1).
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Per tant, quan un diu que una certa funció és una solució d’una certa equació diferencial,
ha d’indicar en quin domini de R ho és. Per la mateixa raó, quan un busca solucions
d’una equació diferencial, ha de dir en quin domini de R la busca perquè pot tenir
solució en un domini però no en un altre.

Normalment, el que es fa és buscar solucions d’una equació diferencial en un entorn
d’un punt donat x = x0. És a dir, es busquen funcions f(x) que estiguin definides en
tot un interval (x0−a, x0 +a) centrat en el punt x0, per algun a > 0, que tinguin totes
les derivades que calguin en aquest interval i que compleixin l’equació diferencial en
tots els punts d’aquest interval. Això no vol dir que no hi hagi equacions diferencials
que tinguin solucions que ho siguin a tot R. Per exemple, tant (4.6) com (4.7) tenen
solucions que estan definides i que són solució de l’equació a tota la recta real. Una
solució aix́ı per (4.6) és la funció

x(t) = sin(
√
k/m t). [4.9]

La seves dues primeres derivades són

x′(t) =

√
k

m
cos

(√
k

m
t

)
,

x′′(t) = − k
m

sin

(√
k

m
t

)
= − k

m
x(t).

Per tant, multiplicant per m la segona derivada i passant-ho tot al primer membre es
veu que compleix l’equació (4.6). Pel que fa a (4.7), una solució a tot R és la funció

N(t) = e−τt [4.10]

ja que
N ′(t) = −τe−τt = −τN(t).

L’altre tema és el de la unicitat de les solucions. Contràriament al que passa amb les
equacions numèriques, quan una equació diferencial té solució, en tindrà en general
infinites. Això és fàcil de veure en el cas d’equacions diferencials d’ordre 1 on només
apareix la derivada de la funció, però no la funció, com és el cas de (4.2). En aquests
casos, si f(x) és una solució, sempre es pot obtenir una altra solució diferent sumant-li
una constant qualsevol a f(x).

Si pensem en el problema d’abans de buscar solucions d’una equació diferencial en
un cert interval (x0−a, x0 +a) per algun punt x0 ∈ R donat i algun a > 0, una manera
de garantir que la solució és única és imposar el valor que volem que tinguin en x0 la
funció solució i totes les seves derivades fins a ordre n − 1 si l’equació diferencial és
d’ordre n. Aquests valors s’anomenen les condicions inicials, i al problema de buscar
una solució que compleixi unes condicions inicials donades se’n diu un problema de
Cauchy. Existeix un resultat en teoria d’equacions diferencials, conegut com a teorema
d’existència i unicitat de la solució, que garanteix que sota certes condicions el problema
de Cauchy té solució i és única. Però el sol enunciat del teorema ja és complicat, aix́ı
que no en dono més detalls.

Per exemple, (4.9) serà la única solució a tot R de l’equació diferencial (4.6) que
compleix les condicions inicials x(0) = 0 i x′(0) =

√
k/m, mentre que (4.10) serà la

única solució a tot R de l’equació (4.7) tal que N(0) = 1.
El nom de condicions inicials prové del cas en què l’equació diferencial és la que

resulta d’aplicar la segona llei de Newton per estudiar el moviment d’algun objecte.
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Com que l’equació diferencial que surt sempre és d’ordre 2 (l’acceleració és la segona
derivada de la posició), les condicions inicials corresponen en aquest cas a fixar el valor
de la funció incògnita i de la seva primera derivada, és a dir, de la posició i de la
velocitat, en un instant t = t0 donat.

Mètodes de resoldre una equació diferencial

Resoldre una equació “numèrica” és en general un problema dif́ıcil, i en la major part
dels casos només es poden trobar solucions aproximades. Per exemple, això és aix́ı per
a gairebé totes les equacions polinòmiques que no tenen arrels racionals. En el cas de les
equacions diferencials el problema serà encara més dif́ıcil, i en la major part dels casos
també es podran trobar només solucions aproximades. Tot i aix́ı, hi ha alguns mètodes
generals que permeten resoldre alguns tipus d’equacions diferencials de manera exacta.
Un cas particular molt simple és quan no apareix la funció incògnita, sinó només la
seva derivada, és a dir, les equacions diferencials del tipus

f ′(x) = g(x),

on g(x) és una funció coneguda. Resoldre una equació diferencial d’aquest tipus no és
més que calcular el que anomenem la integral o primitiva de g(x). Per tant, en aquest
cas els mètodes de resoldre l’equació diferencial no són altra cosa que els diferents
mètodes d’integració.

Un altre exemple no tan simple de tipus d’equacions diferencials que també es poden
resoldre de manera exacta són les equacions de la forma

f ′(x) + p(x)f(x) = q(x)

on p(x) i q(x) són funcions conegudes. Es parla d’equacions diferencials de primer
ordre i lineals, perquè tant la funció incògnita com la seva primera derivada apareixen
només elevades a 1. Si es coneix una primitiva g(x) de p(x), l’equació es pot resoldre
multiplicant-la tota per exp(g(x)). Fent això queda l’equació

eg(x)f ′(x) + eg(x)p(x)f(x) = eg(x)q(x).

Ara, per la regla de derivació d’un producte i la regla de la cadena, i com que g′(x) =
p(x), el primer membre no és més que la derivada de la funció producte eg(x)f(x), aix́ı
que l’equació es pot reescriure en la forma

d

dx
[eg(x)f(x)] = eg(x)q(x).

D’aquesta manera, l’equació diferencial s’ha redüıt a una de les del tipus anterior, però
amb f̃(x) = eg(x)f(x) com a nova funció incògnita. Per resoldre-la, només cal calcular
la integral de eg(x)q(x). La funció incògnita original és aleshores f(x) = e−g(x)f̃(x).
Per exemple, si tenim l’equació diferencial

f ′(x) + 2xf(x) = x,

com que una primitiva de 2x és x2, resoldre-la equival a resoldre l’equació diferencial

f̃ ′(x) = xex
2
,

que és només buscar una primitiva de la funció xex
2
. Una primitiva és f̃(x) = ex

2
/2+C.

Per tant, la solució de l’equació diferencial original és

f(x) =
1

2
+ Ce−x

2
.
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En general, el tema dels mètodes de resoldre de manera exacta les equacions diferencials
és complicat i hi ha llibres sencers que expliquen mètodes de resoldre’n alguns tipus, aix́ı
que no entraré en més detalls. També s’ha de tenir en compte que no totes les funcions
es poden obtenir fent sumes, productes i composicions de les funcions anomenades
elementals, és a dir, de polinomis, funcions potencials, trigonomètriques, exponencials
i logaŕıtmiques. Per tant, pot passar que quan busquem una solució d’una equació
diferencial, la solució existeixi però no sigui fàcil de descriure perquè no es pugui obtenir
combinant aquestes funcions elementals. Un exemple és el de la solució de l’equació
(4.8) que descriu el moviment d’un pèndol.

Sistemes d’equacions diferencials

De la mateixa manera que es poden plantejar sistemes d’equacions “numèriques” amb
vàries incògnites (per exemple, sistemes d’equacions lineals), es poden també plante-
jar sistemes d’equacions diferencials amb vàries funcions incògnita. De fet, el model
matemàtic que van fer Hodgkin i Huxley per explicar l’aparició dels potencials d’acció
consisteix en un sistema d’equacions diferencials, on una de les funcions incògnita és el
potencial de membrana com a funció del temps, però on hi ha també altres funcions
incògnita que descriuen la permeabilitat de la membrana als ions sodi i potassi, i que
en el model també se suposa que són funcions del temps.

En realitat, l’equació (4.1) anterior no és una equació diferencial, sinó un sistema
d’equacions diferencials amb tres funcions incògnita, que són les funcions x(t), y(t), z(t)
que donen les diferents components del vector posició del planeta r(t) com a funció del
temps. Expĺıcitament, és el sistema d’equacions

x′′ = − Ax√
(x2 + y2 + z2)3

y′′ = − Ay√
(x2 + y2 + z2)3

z′′ = − Az√
(x2 + y2 + z2)3

,

on A = GMS . Excepte en tipus molt concrets de sistemes, entre ells els anàlegs
en aquest context dels sistemes d’equacions lineals, resoldre un sistema d’equacions
diferencials només es pot fer de manera aproximada i utilizant un ordinador, ja que
s’han de fer molts càlculs. Això és el que van fer Hodgkin i Huxley per trobar solucions
aproximades del sistema d’equacions del seu model, tot i que en el seu cas els càlculs
els van haver de fer a mà perquè no disposaven de cap ordinador. 5

4.2 Circuits elèctrics

Una de les hipòtesis principals del model de Hodgkin i Huxley és que cada petit fragment
de membrana es pot identificar amb un cert circuit elèctric. Un circuit elèctric és una
representació esquemàtica d’un dispositiu pel qual poden circular càrregues elèctriques.

5El primer ordinador que es va construir, conegut amb el nom d’ENIAC, va començar a funcionar
regularment tot just a l’any 1947. Era una màquina enorme, que ocupava una superf́ıcie de 167m2,
pesava 27 tones i mesurava 2.4× 0.9× 30 metres. No va ser fins a principis dels anys 50, tot just quan
Hodgkin i Huxley estaven investigant la generació i transmissió dels impulsos nerviosos, que es van
començar a fabricar els primers ordinadors en plan comercial.
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La membrana de l’axó és un exemple de dispositiu aix́ı. Per tant, se la podrà representar
amb un cert circuit. Un exemple de circuit, molt més complicat que el que representarà
la membrana, és el de la Figura 3.2.

En general, un circuit consta de dos tipus d’elements: els actius, que són els que
proporcionen energia al sistema i que fan possible la circulació de les càrregues, i els
passius, que prenen energia dels elements actius i o bé la converteixen en una altra
forma d’energia que es perd (calor o llum) o bé l’emmagetzemen en algun lloc del
circuit en forma d’energia d’un camp elèctric o magnètic que després es pot recuperar.
Tant uns com altres són elements que tenen dos “terminals” o “pols”, un d’entrada i
un de sortida. Els elements actius bàsics són les fonts de voltatge, que s’encarreguen de
mantenir una diferència de potencial entre els seus pols independent del corrent elèctric
que l’atravessa. Els exemples t́ıpics són les piles. Com a elements actius, també hi ha les
fonts de corrent, que el que fan és mantenir un corrent entre els seus pols independent
de la diferència de potencial entre ells, però aquestes no corresponen a aparells f́ısics
concrets, sinó que són més aviat idealitzacions que es poden aproximar mitjançant
alguns components elèctrics o mitjançant circuits especials. Entre els elements passius,
els t́ıpics són les resistències, els condensadors i les bobines. Es diferencien per la relació
que en cada cas existeix entre la diferencia de potencial existent entre els seus pols i
el corrent que els atravessa. Aqúı només parlaré dels dos primers perquè són els únics
que apareixen en el model de membrana de Hodgkin i Huxley.

Resistències

Qualsevol component d’un circuit elèctric que deixa passar les càrregues a través d’ell
però que presenta una certa oposició a deixar-les passar actua com una resistència. Poc
o molt, tots els components presentaran aquesta oposició. En aquest sentit, tots seran
en part una resistència. En el cas de la membrana de l’axó els ions podran atravessar-la
però s’hi trobaran una certa oposició. Per tant, en fer un model de la membrana, se li
haurà d’assignar una certa resistència.

Un component del circuit es diu que és purament resistiu, o simplement una re-
sistència, si la diferència de potencial V entre els seus pols i el corrent I que l’atravessa
estan relacionats d’acord amb la llei d’Ohm

V = RI,

on R és una constant (positiva) que quantifica l’oposició que l’element presenta a què
les càrregues circulin a través d’ell. En el sistema internacional, el seu valor es mesura
en volts per ampere (V/A). La unitat V/A s’anomena ohm i es representa amb la lletra
grega omega (Ω). La caracteŕıstica principal de les resistències és que consumeixen
energia que ja no es podrà recuperar, o bé perquè s’ha dissipat en forma de calor o bé
perquè s’ha perdut en forma de llum emesa. El śımbol t́ıpic d’una resistència és

En alguns casos, la resistència d’un component a ser atravessat per càrregues pot variar
segons les circumstàncies. Per exemple, pot dependre de la diferència de potencial
entre els seus pols. Això és el que passa amb els filaments de tungstè de les bombetes
tradicionals, que presenten una resistència més gran a voltatges més grans. Veurem
més endavant que també és el cas de la membrana de l’axó. Es parla aleshores d’una
resistència variable o no lineal i es representa en general amb el śımbol
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En general, en el cas de resistències no lineals es parla de resistència estàtica, que
és el quocient entre la diferència de potencial V i el corrent I que hi circula en unes
condicions donades, i de resistència dinàmica, que és la derivada de V respecte de I.

Condensadors

Per condensador s’entén en general qualsevol component d’un circuit tal que el corrent
I que l’atravessa és proporcional a la derivada de la diferència de potencial V entre els
seus pols, és a dir

I = C
dV

dt
, [4.11]

on C és una certa constant (positiva), anomenada capacitància del consensador, el
valor de la qual dependrà del condensador. Normalment, un condensador consisteix en
un parell de conductors, un enfront de l’altre, separats per un material äıllant. Quan
es carrega un dels conductors, fent-hi arribar un corrent, com que el material que els
separa és äıllant, la càrrega no pot passar a l’altre conductor. Però igualment l’altre
conductor es carregarà si està connectat a algun cable de sortida, perquè la càrrega del
primer repelirà les càrregues del mateix signe del segon fins que aquest queda carregat
igual que el primer, però amb càrrega de signe contrari. El resultat és un corrent
aparent i la creació d’un camp elèctric entre els dos conductors i, per tant, d’una
diferència de potencial. Experimentalment, es comprova que la diferència de potencial
és proporcional al valor comú (però de signe contrari) de la càrrega de cada conductor.
Aix́ı ,si Q és aquesta càrrega i V és la diferència de potencial entre els dos conductors,
es té que

V = C ′ Q,

on C ′ és la constant de proporcionalitat (serà la inversa de la capacitància del sistema
dels dos conductors en tant que condensador). La variació amb el temps de Q corre-
spondrà al corrent aparent Id que atravessa el condensador. Però és només un corrent
aparent ja que no hi ha flux real de càrregues entre els dos conductors perquè estan
separats per un äıllant. Es parla de corrent de desplaçament o capacitiu: la càrrega que
arriba a un dels conductors desplaça les càrregues del mateix signe de l’altre conductor,
i el resultat és aquest flux aparent de càrrega. D’acord amb la relació anterior, aquest
corrent de desplaçament vindrà donat per

Id =
dQ

dt
=

1

C ′
dV

dt
.

Posant C = 1/C ′ recuperem la fórmula (4.11) que caracteritza els condensadors. A
diferència de les resistències, els condensadors no consumeixen energia que ja no es pot
recuperar, sinó que simplement l’emmagetzemen en forma de camp elèctric entre els
dos conductors.

En el sistema internacional, la capacitància d’un condensador es mesura en coulombs
per volt (C/V ), que s’anomenen farads i es representen amb una F . La capacitància
d’un condensador s’ha de pensar com una mesura de la facilitat que ofereix a que se’l
carregui (és a dir, a què es carreguin els dos conductors), ja que una C gran voldrà dir
que se’ls pot carregar molt sense que es crëı una diferència de potencial important entre
els dos conductors. La capacitància depèn de la seva forma geomètrica dels conductors
i del material que els separa.
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Un exemple t́ıpic és el condensador de plaques paral·leles. Se l’anomena aix́ı perquè
els dos conductors són simplement dues plaques paral·leles iguals separades una certa
distància. La capacitància en aquest cas ve donada per

C = ε
A

d
,

on A és l’àrea de les plaques, d la separació entre elles i ε és l’anomenada permitivitat
del material que separa les plaques. Per exemple, si el material és el buit, val ε =
8.85419× 10−12F/m (en aquest cas es representa per ε0). Degut en aquest exemple, el
śımbol t́ıpic per representar un condensador és

Com que la membrana de l’axó funciona parcialment com un äıllant elèctric, les dues
cares, interna i externa, són com les plaques d’un condensador, ja que s’hi acumulen
càrregues a prop seu. Per tant, en el model de la membrana com un circuit elèctric
se li assignarà també una certa capacitància, el valor de la qual vindrà determinat
experimentalment.

Lleis de Kirchhoff

Els diferents components d’un circuit poden estar en sèrie o en paral·lel, de manera que
en el circuit hi haurà en general diversos punts de bifurcació o nodes. A la Figura 4.2
es mostra un exemple senzill de circuit amb només cinc components, tres resistències i
dues piles. En aquest cas, el circuit té només dos nodes b i e.

En general, donat qualsevol circuit, el problema que es planteja és determinar el corrent
que circularà per cada branca i la diferència de potencial entre qualsevol parell de
punts. El càlcul d’aquestes magnituds es basa en dos principis coneguts com a lleis de
Kirchhoff. Diuen el següent:

1. Primera llei de Kirchhoff. En qualsevol node d’un circuit, la suma dels corrents
que hi entren és igual a la suma dels corrents que en surten. És conseqüència del
principi de conservació de la càrrega, que diu que la càrrega no es pot crear ni
destruir, i del fet que en els nodes no es pot acumular càrrega (la càrrega només es
pot acumular als condensadors, i aquesta acumulació de càrrega es té en compte
introduint el corrent de desplaçament).

2. Segona llei de Kirchhoff. La suma algebraica (és a dir, tenint en compte els signes)
de les diferències de potencial en qualsevol recorregut tancat del circuit ha de ser
zero. És a dir, les pèrdues i guanys de potencial han de ser tals que en tornar
al mateix punt el potencial que es tingui sigui l’original. No és més que una
conseqüència del principi de conservació de l’energia.
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Per exemple, en el cas del circuit anterior la primera llei diu que a qualsevol dels
dos nodes b, e es complirà que I = I1 + I2. La segona llei diu dues coses: (1) la suma
de les caigudes de potencial a les resistències de 4Ω i 3Ω és igual al guany de potencial
a la pila, és a dir, 4I1 + 3I = 12, (2) la caiguda de potencial a la resitència de 4Ω ha
de ser igual que la suma de les caigudes de potencial a la de 2Ω i a la de la pila de
5V (encara que sigui una pila, és una pèrdua de potencial ja que la polaritat de la pila
s’oposa al corrent), és a dir, 4I1 = 2I2 + 5. Resolent el sistema de tres equacions en les
tres incògnites I, I1, I2 s’obté que I1 = 1.5A, I2 = 0.5A i I = 2A.

Més endavant, utilitzarem les lleis de Kirchhoff per deduir una de les equacions del
model de Hodgkin i Huxley.

4.3 Anàlisi dels resultats experimentals

Abans de poder formular cap model, Hodgkin i Huxley van fer una anàlisi detallada
dels resultats experimentals que havien obtingut, ja que necessitaven entendre primer
què estava passant. Van partir de la suposició bàsica que el corrent iònic Ii que es
generava en els experiments de pinçament espaial i de voltatge era principalment un
corrent d’ions sodi i potassi, és a dir, van suposar que

Hipòtesi bàsica: Ii ≈ INa+ + IK+ , [4.12]

on INa+ i IK+ representen els corrents a través de la membrana d’ions sodi i d’ions
potassi, respectivament. Per tal d’entendre millor el que realment passava, els calia
conèixer com variava amb el temps no Ii sinó cadascun dels corrents INa+ i IK+ per
separat. El problema era com deduir aquests corrents a partir del corrent I que en-
registraven els aparells. En el cas del pinçament espaial, I ni tan sols era el corrent
Ii perquè el corrent enregistrat era la suma del corrent de desplaçament i del iònic.
En el de pinçament de voltatge, tot i que el que mesuraven śı que era directament el
corrent iònic perquè el de desplaçament era zero, el que els aparells enregistraven era el
corrent iònic global INa+ + IK+ , però no els corrents INa+ i IK+ per separat. L’objectiu
d’aquesta secció és, primer, explicar com van poder deduir aquests corrents a partir de
les mesures experimentals i fent algunes suposicions més o menys raonables, i segon, ex-
plicar la interpretació que van fer del que estava passant a partir dels resultats. Abans,
però, explico com es pot determinar el corrent iònic en el cas d’un pinçament espaial.

Corrent iònic en un pinçament espaial

Tal i com he explicat a la Secció 3.3, en els experiments de pinçament espaial el corrent
a través de la membrana de seguida es fa zero: per un est́ımul d’uns 8µs, es fa zero
uns 200µs després. Però el potencial de membrana continua variant (veure Figura 3.5).
Això vol dir que el corrent de desplaçament Id no ho és, de nul. Per tant, si I es fa
zero ha de ser perquè el corrent iònic Ii coincideix amb el de desplaçament Id però és
de sentit contrari, ja que I = Ii + Id.

Això els va permetre obtenir Ii simplement calculant Id. Per a calcular Id, només
havien d’utilitzar que Id és proporcional a la derivada temporal del potencial de mem-
brana, i aquesta la podien deduir del pendent de la gràfica del potencial de membrana
en funció del temps. A la Figura 4.1 es mostra el corrent Ii que van obtenir per aquest
procediment. La gràfica representa el corrent iònic 290µs després d’aplicar l’est́ımul.
Està representat en funció de l’alteració inicial del potencial de membrana. Com es pot
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Figura 4.1: Gràfica del corrent iònic (en µA/cm2) 290µs després d’aplicar l’est́ımul en funció

de l’alteració inicial del potencial de membrana. Un valor positiu del potencial correspon a

una hiperpolarització i un de negatiu a una despolarització. Un corrent positiu correspon a un

corrent cap a l’interior de l’axó. La gràfica en petit a la dreta és una ampliació de la corba a

prop de l’origen, on l’escala de l’eix vertical s’ha mutiplicat per 10 (segons Hodgkin, Huxley i

Katz, Journal of Physiology (1952) 116, p. 436).

veure a la gràfica, el corrent Ii és màxim quan s’aplica una despolarització d’un +75mV,
mentre que en el cas d’una hiperpolarització la gràfica creix de manera monòtona.

Naturalesa dels corrents iònic inicial i final en un pinçament de voltatge

També a la Secció 3.3 hem vist que, en un experiment de pinçament de voltatge i per
despolaritzacions prou grans, el corrent que inicialment s’enregistra és un corrent d’ions
positius cap a l’interior de l’axó, però que després disminueix fins a canviar de sentit
i ser un corrent d’ions positius cap enfora (veure Figura 3.6). Per tal de poder deduir
expressions expĺıcites de INa+ i IK+ , Hodgkin i Huxley van partir de la hipòtesi que el
corrent iònic inicial era bàsicament d’ions sodi, mentre que el final era d’ions potassi.

A la mateixa Secció 3.3 hem vist com Hodgkin i Huxley van argumentar que el
corrent inicial havia de ser bàsicament d’ions sodi: van repetir l’experiment amb l’axó
submergit en un medi amb una concentració menor d’ions sodi (aigua de mar alterada)
i van comprovar com aquest corrent inicial arribava a desaparèixer (veure Figura 3.7).
Per acabar de confirmar aquesta hipòtesi, també van comparar la diferència teòrica
entre els potencials de Nernst del sodi en les dues situacions, axó immers en aigua
de mar i en aigua de mar alterada, amb la diferència que es deduia dels resultats
experimentals suposant que el corrent inicial era efectivament d’ions sodi. Si [Na]ex i
[Na]′ex són les concentracions d’ions sodi a l’exterior quan l’axó està immers en aigua
de mar i quan ho està en aigua de mar amb una concentració d’ions sodi redüıda d’un
70%, respectivament, la diferència teòrica, d’acord amb l’equació (3.1), ve donada per

V ′Na − VNa =
kBT

e

[
ln

(
[Na]in
[Na]ex

)
− ln

(
[Na]in
[Na]′ex

)]
=
kBT

e
ln

(
[Na]′ex
[Na]ex

)
[4.13]

(a l’interior, la concentració és la mateixa). Per altra banda, si el corrent inicial era
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efectivament d’ions sodi s’havia de complir que

VNa = ∆V̂ + Vr,

V ′Na = ∆V̂ ′ + V ′r ,

on Vr i V ′r són els potencials de repòs en cada cas i ∆V̂ , ∆V̂ ′ són les alteracions del
potencial de membrana en el pinçament de voltatge a què s’ha de sotmetre l’axó en
cada cas perquè aquest corrent inicial no aparegui. Per tant, s’havia de complir que

V ′Na − VNa = (∆V̂ ′ −∆V̂ ) + (V ′r − Vr). [4.14]

Els valors de ∆V̂ ′, ∆V̂ , V ′r i Vr es podien obtenir experimentalment, aix́ı que la fórmula
(4.14) proporcionava una estimació experimental de la diferència V ′Na+ − VNa+ sempre
i quan el corrent iònic inical fos d’ions sodi. Comparant aquesta estimació amb el
valor teòric (4.13), van veure que els dos valors eren molt semblants, confirmant aix́ı la
hipòtesi.

Pel que fa al corrent iònic final, van pensar que no podia ser d’ions sodi perquè era
un corrent cap enfora, i la concentració d’ions sodi era molt més gran fora que dintre.
A més, com es pot veure a la Figura 3.7, aquest corrent iònic final es veia poc afectat
quan s’alterava la concentració d’ions sodi a l’exterior. Això, juntament amb altres
arguments que discuteixen en el segon dels cinc articles que van publicar, els va portar
a suposar que el corrent iònic final era bàsicament d’ions potassi.

Expressions expĺıcites dels corrents INa+ i IK+ en un pinçament de voltatge

Convençuts ja que el corrent iònic inicial era d’ions sodi i el final d’ions potassi, al segon
dels cinc articles que escriuen, Hodgkin i Huxley expliquen com deduir els corrents INa+
i IK+ per separat a partir del corrent iònic net Ii i fent algunes suposicions més. Ho
fan combinant els corrents iònics mesurats quan el potencial de membrana de l’axó
es fixa al mateix valor V , però primer amb l’axó immers en aigua de mar i després
immers en aigua de mar alterada. Representem per INa+(t) i IK+(t) les funcions que
donen els corrents d’ions sodi i potassi en la primera situació, i per I ′Na+(t) i I ′K+(t) les
corresponents funcions en la segona. El seu raonament es basa en les tres suposicions
següents.

1. El corrent d’ions potassi és independent de la concentració d’ions sodi a l’exterior,
és a dir, IK+(t) = I ′K+(t).

2. Existeix una constant k tal que I ′Na+(t) = kINa+(t) (k potser depèn de V i de les
concentracions d’ions sodi a l’exterior però no del temps).

3. El corrent d’ions potassi IK+(t) és inicialment constant (independent de t). Conc-
retament, suposen que si [0, T ] representa l’interval de temps durant el qual el
corrent INa+(t) augmenta fins arribar al seu valor màxim, aleshores IK+(t) és
manté constant durant tot l’interval de temps [0, T/3].

El raonament que van fer Hodgkin i Huxley per deduir les funcions INa+(t) i IK+(t)
és el següent. Van partir de la hipòtesi bàsica anterior (4.12). De fet, van suposar que

Ii(t) = INa+(t) + IK+(t),

I ′i(t) = I ′Na+(t) + I ′K+(t).
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D’acord amb les suposicions 1 i 2, això implica que el corrent iònic total quan l’axó
està immers en aigua de mar alterada ve donat per

I ′i(t) = kINa+(t) + IK+(t),

de manera que
Ii(t)− I ′i(t) = (1− k)INa+(t).

Per tant,

INa+(t) =
Ii(t)− I ′i(t)

1− k
[4.15]

I ′Na+(t) =
k

1− k
(Ii(t)− I ′i(t)) [4.16]

Els corrents Ii(t) i I ′i(t) eren els que enregistraven els aparells, aix́ı que només feia falta
determinar la constant k. Per determinar-la, es van adonar que només calia calcular
el quocient entre els pendents inicials dels corrents iònics mesurats en cada cas. Per
veure-ho, derivem les expressions anteriors d’aquests corrents iònics. S’obté que

dIi
dt

=
dINa+

dt
+
dIK+

dt
,

dI ′i
dt

=
dI ′Na+

dt
+
dI ′K+

dt
.

Figura 4.2: Corbes dels corrents d’ions sodi (b) i d’ions potassi (c) dedüıdes a partir del corrent

iònic (a) mesurat experimentalment (segons Hodgkin i Huxley, Journal of Physiology (1952),

116, p. 459). Les corbes de dalt corresponen a una alteració del potencial de membrana de

+56mV respecte del valor de repòs i les de sota a una alteració de +84mV. S’indiquen els

corrents amb l’axó immers en aigua de mar (I) i en aigua de mar amb només un 10% del Na

(I ′). Les escales de temps i d’intensitat de corrent (per unitat de superf́ıcie) són les mateixes a

totes les corbes.

Ara bé, d’acord amb la suposició 1, tenim que dI ′K+/dt = dIK+/dt. Però (dIK+/dt)(0) =
0 per la suposició 3. Per tant

dIi
dt

(0) =
dINa+

dt
(0),

dI ′i
dt

(0) =
dI ′Na+

dt
(0).
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Però d’acord amb la suposició 2 es compleix que (dI ′Na+/dt)(0) = k(dINa+/dt)(0), aix́ı
que el quocient dels dos pendents és

dI′i
dt (0)
dIi
dt (0)

=

dI′
Na+

dt (0)
dINa+
dt (0)

= k

Substituint aquesta expressió de k a (4.15) i (4.16) ja tenien les corbes que donaven el
corrent d’ions sodi en funció del temps. A partir d’aqúı i utilitzant la suposició 1 i la
hipòtesi bàsica (4.12 ja era fàcil obtenir també les corbes que donaven el corrent d’ions
potassi en funció del temps:

I ′K+(t) = IK+(t) = Ii(t)− INa+(t)

= Ii(t)−
Ii(t)− I ′i(t)

1− k

=
(1− k)Ii(t)− Ii(t) + I ′i(t)

1− k

=
I ′i(t)− kIi(t)

1− k
.

A la Figura 4.2 es poden veure les corbes que obtenien d’aquesta manera per despolar-
itzacions ∆V de +56mV i +84mV (a la figura apareix el signe canviat, ja que Hodgkin
i Huxley utilitzaven el conveni invers d’identificar les despolaritzacions amb una ∆V
negativa).

Interpretació de la creació d’un potencial d’acció

Les gràfiques anteriors van portar Hodgkin i Huxley a fer la interpretació següent
del que passava quan es creava un potencial d’acció. Mentre la despolarització de la
membrana és feble, no hi ha pràcticament canvis en el seu comportament. Però quan
la despolarització supera un cert valor, la permeabilitat de la membrana als ions sodi
canvia sobtadament i comencen a fluir ions Na+ a través d’ella. Com que la concentració
d’aquests ions és més gran a l’exterior que a l’interior, flueixen cap endintre. Això fa
que la membrana es despolaritzi encara més, fins que el potencial de membrana es fa
positiu i s’apropa al potencial de Nernst del sodi. Quan això passa, la permeabilitat de
la membrana al sodi comença a disminuir, i amb ella el corrent cap endintre d’ions Na+,
i ara és la permeabilitat als ions potassi la que augmenta. Com que la concentració
d’ions K+ és més gran dintre que fora, el corrent és ara cap enfora i això fa que el
potencial de membrana comenci a disminuir fins que es recupera el valor de repòs.
Això passarà inicialment al punt on s’ha aplicat l’est́ımul, però el mateix procés s’anirà
reproduint successivament en els diferents punts.

Aquesta interpretació plantejava dues preguntes immediates. Una era la descripció
quantitativa dels canvis en les permeabilitats de la membrana al sodi i el potassi, i l’altra
era per quin mecanisme a nivell molecular tenien lloc aquests canvis. Hodgkin i Huxley
van trobar una resposta satisfactòria a la primera de les preguntes. La resposta a la
segona es va descubrir posteriorment. A la secció següent intento explicar la resposta
de Hodgkin i Huxley a la primera d’aquestes preguntes.
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4.4 Equacions de Hodgkin i Huxley

A l’últim dels cinc articles que van publicar al Journal of Physiology, Hodgkin i Huxley
descriuen un model matemàtic que aconsegueix reproduir bé les observacions exper-
imentals. El model és un sistema d’equacions diferencials de primer ordre (només
apareixen derivades primeres) amb el potencial de membrana i les permeabilitats de la
membrana als ions sodi i potassi com a funcions incògnita. Trobant-ne (numèricament)
les solucions per a diferents condicions inicials es pot deduir com varien amb el temps
aquestes tres quantitats en diferents situacions. En particular, les equacions repro-
dueixen bé la creació dels potencials d’acció per a certs valors inicials del potencial de
membrana. L’objectiu d’aquesta secció és explicar aquestes equacions i una mica els
arguments com hi van arribar.

Model de la membrana com un circuit elèctric

El punt de partida és el model elèctric que Hodgkin i Huxley fan de la membrana de
l’axó. Ja he explicat en aquest caṕıtol que la membrana actua al mateix temps com
un condensador d’una certa capacitància CM i com un conductor que deixa passar les
càrregues oposant-hi una certa resistència R. Basant-se en els resultats experimentals,
i d’acord amb la interpretació prèvia que havien fet, aquesta resistència R la van su-
posar variable i diferent per a cada tipus d’ió. Per altra banda, havien de tenir en
compte els gradients de concentració de cada tipus d’ió, que actuaven com a “forces”
constants que els empenyia a atravessar la membrana en la direcció de la concentració
més baixa. Aquestes “forces” les van incorporar al model en forma de piles amb un
voltatge constant, que era diferent per a cada tipus d’ió perquè ho eren els gradients
de concentració. Ja hem vist al Caṕıtol 3.3 que el gradient de concentració de cada
tipus d’ió equival a una diferència de potencial, igual al potencial de Nernst correspo-
nent. Per tant, el voltatge de cada pila l’agafaven igual al potencial de Nernst de l’ió
corresponent. Per tot això, el model que agafen per la membrana és el circuit de la
Figura 4.3.

Figura 4.3: Model elèctric d’un fragment de membrana segons Hodgkin i Huxley (Journal

of Physiology (1952), 117, p. 501). En la seva notació, E és el potencial de membrana i

ENa, EK, El representen els potencials de Nernst del sodi, del potassi i el potencial de Nernst

promig de la resta d’ions que flueixen a través de la membrana.

Com es pot veure en aquesta figura, van considerar de fet tres tipus de corrents iònics:
el d’ions sodi, el d’ions potassi i un corrent iònic addicional IL d’altres possibles tipus
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d’ions (principalment ions clor Cl−). 6 Només en el cas dels ions sodi i potassi van
considerar que la resistència era variable. Les piles corresponents als ions sodi i potassi
apareixen amb les polaritats canviades, ja que els corresponents potencials de Nernst
són de signes contraris (el potencial de Nernst del sodi és positiu i empeny els ions sodi
a entrar dintre de l’axó, mentre que el del potassi és negatiu i els empeny a sortir).

Aquest circuit només representa de fet un petit fragment de la membrana. L’axó es
pot pensar com un cilindre llarg dividit en petits cilindres tots de la mateixa longitud, de
manera que la superf́ıcie lateral de cadascun d’ells és la mateixa i que es pot considerar
com la superf́ıcie unitat. El circuit anterior representa aleshores la membrana d’un
d’aquests cilindres petits. És per això que magnituds com ara la intensitat de corrent
que atravessa la membrana o la resistència que presenta a un cert tipus d’ió venen
donades en A/cm2 i Ω/cm2, respectivament.

Si només es vol estudiar l’aparició del potencial d’acció en algun punt de l’axó que
s’ha estimulat n’hi ha prou amb considerar aquest circuit com a model. Però si el que
es vol és estudiar també la propagació d’aquest potencial d’acció a llarg de l’axó, s’ha
de considerar un model elèctric de tot l’axó. En aquest cas, el model a considerar seria
el de la Figura 4.4, en el qual el model elèctric de cada cilindre petit s’ha representat
simplificat i només es representa una resistència i una pila. En aquest treball només
consideraré el primer problema. El problema de la propagació del potencial d’acció
és matemàticament més complicat perquè les tres funcions incògnita, el potencial de
membrana i les permeabilitats de la membrana al sodi i el potassi, seran funcions de
dues variables, la posició sobre l’axó i el temps, i per tant s’han de considerar equacions
diferencials en derivades parcials.

Definició de les permeabilitats gI

En general, la permeabilitat a un tipus donat de part́ıcules de qualsevol superf́ıcie
que separa dos medis (no necessàriament una membrana cel·lular) es defineix com una
constant de proporcionalitat entre dues coses. Una és el flux, que s’acostuma a rep-
resentar amb la lletra j. Es defineix com el nombre de part́ıcules, o la quantitat neta
de càrrega si les part́ıcules estan carregades elèctricament, que per unitat de temps
atravessa una superf́ıcie unitat de la membrana. En el sistema internacional vindrà
donat en el primer cas en m−2s−1 (part́ıcules per metre quadrat i per segon) i en
el segon en C/m2s (coulombs per metre quadrat i per segon) o, el que és el mateix,
A/m2 (ampères per metre quadrat). L’altra és la “força” que empeny les part́ıcules a
atravessar la superf́ıcie. Per exemple, pot ser l’existència d’un gradient de concentració
entre una banda i l’altra de la superf́ıcie, una diferència de potencial (si les part́ıcules
tenen càrrega elèctrica) o també totes dues coses alhora. Si representem per f aquesta
“força”, resulta que en molts casos el flux j és proporcional a f , i s’anomena perme-
abilitat de la superf́ıcie a la constant de proporcionalitat. Segons què sigui que causa la
“força” f , es tindran diferents permeabilitats. Per exemple, les permeabilitats PI que
apareixen a l’equació de Goldman [3.2] (Caṕıtol 3) són les associades als gradients de
concentració dels diferents tipus d’ions. Per tant, són les definides per l’equació

jI = PI ([I]in − [I]ex),

on [I]in, [I]ex són les concentracions a una banda i a l’altra de la membrana, i jI representa
el nombre d’ions I per unitat de superf́ıcie i de temps que atravessen la membrana.

6La lletra L ve de la paraula anglesa leakage, que és la paraula amb la qual Hodgkin i Huxley
es referien en aquest corrent addicional. En general, el terme es refereix a un corrent “paràsit” que
provoca la descàrrega gradual d’un condensador, ja sigui perquè està connectat a altres dispositius o
per imperfeccions de l’äıllant que separa les dues plaques del condensador.
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Figura 4.4: Model elèctric complet de l’axó segons Nelson (F́ısica Biológica, p. 556). A més del

corrent radial Ir (d’entrada i sortida de l’axó), es considera la possible existència d’un corrent

axial Ix, tant pel medi extern com per l’interior de l’axó, cadascun amb una certa resistència

associada.

Les permeabilitats de les que parlo en aquest caṕıtol són les associades al potencial
de membrana o, més exactament, a la diferència entre el potencial de membrana real i
el potencial de Nernst de l’ió. Les representaré per gI. Per tant, les permeabilitats gNa,
gK i gl són les definides per les igualtats

INa = gNa (V − VNa), [4.17]

IK = gK (V − VK), [4.18]

IL = gL (V − VL), [4.19]

on les INa, IK, IL, que venen donades en ampères per unitat de superf́ıcie, representen
el corrent que atravessa cada fragment de membrana de superf́ıcie unitat (és el que
Hodgkin i Huxley determinaven experimentalment). D’acord amb el circuit de la Figu-
ra 4.3 i amb la segona llei de Kirchhoff i la llei d’Ohm, el potencial de membrana V ve
donat per

V = RNaINa + VNa = RKIK + VK = RLIL + VL.

Per tant, les permeabilitats anteriors no són més que les inverses de les resistències RNa,
RK i Rl que apareixen a la figura. També se les anomena conductàncies i venen donades
en Ω−1 per unitat de superf́ıcie. Un Ω−1 s’anomena de vegades mho o normalment
siemen, i es representa amb la lletra S.

Els valors tant de gNa com de gK es poden deduir a partir de les equacions [4.17] i
[4.18] i dels valors obtinguts experimentalment de V , VNa, VK, INa i IK (ja he explicat a
la Secció 4.3 com obtenir els corrents de cada tipus d’ió per separat a partir del corrent
global que enregisten els aparells). Per exemple, a la Figura 4.5 es representa la variació
amb el temps de la permeabilitat del potassi quan es fa un pinçament de voltatge de la
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membrana que la despolaritza de 25mV i passat un temps suficient perquè la situació
s’estabilitzi (uns pocs milisegons) se la torna a “pinçar” al potencial de repòs.

Figura 4.5: Variació amb el temps de la permeabilitat del potassi quan la membrana es despo-

laritza de 25mV durant un cert interval de temps (pinçament de voltatge) i després es torna a

restablir el valor de repòs (segons Hodgkin i Huxley, Journal of Physiology (1952), 117, p. 506).

Deducció de la primera equació de Hodgkin i Huxley

Quan la neurona no està excitada, el potencial de membrana V i les permeabilitats gNa
i gK es mantenen constants. Però ja he explicat que quan se l’excita, portant V a un
valor que no és el de repòs, totes tres coses passen a ser funcions del temps fins que
la situació es torna a estabilitzar. El problema que es van plantejar Hodgkin i Huxley
era el de trobar un sistema d’equacions diferencials que permetés deduir com variaven
amb el temps aquests tres quantitats.

Van suposar que, en cada instant de temps, el ritme al qual variava cadascuna
d’aquestes magnituds dependria d’alguna manera del valor que en aquest instant tenien
cadascuna d’elles. Per tant, en principi buscaven un sistema d’equacions diferencials
del tipus

dV

dt
= F (V, gNa, gK)

dgNa

dt
= G(V, gNa, gK)

dgK
dt

= H(V, gNa, gK)

on F,G,H eren certes funcions que calia determinar. De manera més expĺıcita, això
vol dir que en qualsevol instant t′ s’ha de complir que

dV

dt
(t′) = F (V (t′), gNa(t

′), gK(t′))

per alguna funció F , i el mateix amb les altres dues.
Trobar la funció F era fàcil. Només calia utilitzar el model elèctric de membrana del

que van partir (Figura 4.3). D’acord amb aquest model i la primera llei de Kirchhoff,
si I és el corrent global que atravessa la membrana (el que enregistren els aparells), es
complirà que

I = ICM
+ INa + IK + IL.

Substituint el que val cada corrent iònic en funció de la permeabilitat i l’expressió del
corrent que atravessa un condensador, Equació [4.11], s’obté que

I = CM
dV

dt
+ gNa(V − VNa) + gK(V − VK) + gL(V − VL).
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Aı̈llant ara la derivada del potencial de membrana queda la primera de les equacions
de Hodgkin i Huxley:

dV

dt
=

1

CM
[I − gNa(V − VNa)− gK(V − VK)− gL(V − VL)]. [4.20]

Al segon membre d’aquesta equació no només apareixen V, gNa, gK sinó que també
apareix el corrent global I que atravessa la membrana, que també és una funció del
temps. De totes maneres, ja he explicat a la Secció 3.3 que en els experiments de
pinçament espaial (per tant, també en els de pinçament de voltatge, que en són un
cas particular), aquest corrent s’anul·la de seguida (en uns 200µs). Per tant, se’l pot
suposar nul si només s’estudia l’evolució en el temps de les tres quantitats V, gNa, gK
per temps més grans.

Variació amb el temps de les permeabilitats al sodi i al potassi

Trobar les funcions G i H era bastant més complicat. No n’hi havia prou amb les dades
experimentals i el model elèctric de la membrana. Feia falta alguna suposició extra sobre
la manera com variaven les resistències del circuit que representava la membrana. En
paraules dels propis autors (Journal of Physiology (1952), 117, p. 506):

“... és impensable poder deduir l’evolució temporal de les conductàncies del
sodi i del potassi a partir de primers principis. El nostre objectiu aqúı és
trobar unes equacions que descriguin les conductàncies amb una precisió
raonable i que siguin prou simples per tal que es pugui calcular el potencial
d’acció i el peŕıode refractari a partir d’elles. (...) Intentarem proporcionar
una base f́ısica de les equacions, però volem remarcar que la interpretació
que en farem és poc probable que proporcioni la imatge correcta de com
funciona la membrana.”

Una de les coses que segurament fa que el treball de Hodgkin i Huxley sigui considerat
exemplar i que els autors fossin considerats mereixedors del premi Nobel onze anys
després de la publicació dels seus treballs és precisament el fet que la imatge que es
van fer del que estava passant s’ajustava força a la realitat. Malgrat que en aquells
moments les seves idees només eren intuicions, investigacions posteriors del fenomen van
demostrar que anaven encertats i es va poder descriure expĺıcitament, a nivell molecular,
els mecanismes que ells només descrivien com una simple manera d’entendre les coses,
segurament lluny de la realitat.

La imatge que es van fer del que passava era bàsicament la següent. Van imaginar
que a la membrana havien d’existir una mena de canals (avui se’ls anomena canals
iònics) pels quals passaven els ions. Desconeixien totalment la naturalesa d’aquests
canals, però van suposar que n’hi havia pel sodi i pel potassi, i que eren diferents i
funcionaven diferent en cada cas. Només explicaré amb una mica de detall el cas del
potassi. El cas del sodi és bàsicament igual, encara que una mica més complicat.

Permeabilitat del potassi. En el cas del potassi, van suposar que cadascun dels canals
tenia un cert nombre a ≥ 1 de “portes”, totes elles iguals, que podien estar obertes o
tancades. A més, van admetre que cadascuna d’aquestes portes tenia una certa prob-
abilitat n d’estar oberta que depenia del potencial de membrana, i que era la mateixa
per totes elles. Experimentalment, havien dedüıt que la permeabilitat al potassi vari-
ava segons les circumstàncies, però que tenia un valor màxim que van representar per
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gK. El valor que obtenien experimentalment era gK = 36mS/cm2. Aquest valor màxim
entenien que s’havia de donar quan totes les a portes de cada canal del potassi estaven
obertes. Suposant que el fet que una porta estigués oberta o tancada era independent
de com estaven la resta de portes del canal, això passava amb una probabilitat na. Van
suposar aleshores que la permeabilitat havia de venir donada per una fórmula del tipus

gK = gK na.

Per altra banda, com que el potencial de membrana en general és una funció el temps,
i n admetien que depenia del potencial de membrana, n també havia de ser una funció
del temps. Trobar com variava amb el temps gK equivalia doncs a trobar com ho feia
n. L’altra idea clau és que van fer la suposició que n havia de variar amb el temps
d’acord amb una equació diferencial del tipus

dn

dt
= αn(1− n)− βnn, [4.21]

on αn = αn(V ) i βn = βn(V ) eren certes funcions del potencial de membrana que calia
determinar a partir de les dades experimentals (tindran unitats d’inversa d’un temps,
ja que n no té unitats). El per què van agafar una equació diferencial d’aquest tipus
es pot justificar de la manera següent. Si se suposa que el potencial de membrana és
constant i igual a un valor fixat Vc (tal i com passa en els experiments de pinçament de
voltatge), [4.21] es pot resoldre de manera exacta i s’obté que la solució és de la forma

n(t) = A−Be−t/τ , [4.22]

on A, B i τ són certes constants. Per arribar en aquesta solució, i identificar qui són
aquestes constants, comencem per reescriure [4.21] en la forma

dn

dt
= αcn

(
1− n

nc∞

)
on, per simplificar, he posat

αcn = αn(Vc) [4.23]

βcn = βn(Vc) [4.24]

nc∞ =
αcn

αcn + βcn
. [4.25]

Passant tot el parèntesi de l’equació anterior al primer membre dividint s’obté que

1

1− n/nc∞
dn

dt
= αcn.

Però per la regla de la cadena el membre de l’esquerra no és més que

1

1− n/nc∞
dn

dt
= −nc∞

d

dt
ln

(
1− n

nc∞

)
.

Per tant, l’equació queda de la forma

d

dt
ln

(
1− n

nc∞

)
= − α

c
n

nc∞
= −(αcn + βcn),

i integrant dóna que

ln

(
1− n

nc∞

)
= −(αcn + βcn) t+ C,
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és a dir
n(t) = nc∞ −Ke−(α

c
n+β

c
n)t.

Aqúı K és una constant que quedarà determinada pel valor de n en t = 0, ja que si es
fa t = 0 s’obté que

n(0) = nc∞ −K.

Per tant, la solució de [4.21] quan V se suposa fixat a un valor Vc és

n(t) = nc∞ − (nc∞ − nc0) e−t/τ
c
n ,

on nc0 i nc∞ són els valors de n(t) en t = 0 i quan t→∞, respectivament, si V s’ha fixat
al valor Vc, i τ cn ve donat per

τ cn =
1

αcn + βcn
. [4.26]

És, doncs, una solució del tipus [4.22]. Una solució aix́ı vol dir que, en un experiment
de pinçament de voltatge, la permeabilitat del potassi variarà amb el temps segons una
funció del tipus

gK(t) = gK

(
A−Be−t/τ

)a
,

per alguna a ≥ 1. Es pot comprovar que quan a > 1, aquesta funció arrenca d’un
valor proper a zero si les constants A i B tenen valors molt semblants i després creix
i va tendint asimptòticament al valor ĺımit gKA

a, tenint un punt d’inflexió en algun
punt intermig. Per exemple, a la Figura 4.6 apareixen representades vàries funcions
d’aquest tipus en l’interval [0, 15]. En canvi, si A és zero és simplement una exponencial
decreixent. Tal i com es pot veure a la Figura 4.18, aquest és precisament el tipus de
comportament que s’obtenia per a la permeabilitat del potassi quan es feia un pinçament
de voltatge adient i després es restitüıa el valor de repòs del potencial de membrana.
Això confirmava que considerar una equació diferencial del tipus [4.21] era una suposició
raonable.

Figura 4.6: Representació gràfica de les funcions f1(x) = (3−2.8e−x/2)4 (corba verda), f2(x) =

(3 − 2.8e−x/3)4 (corba blava), f3(x) = (3 − 2.7e−x/2)3 (corba groga) i f4(x) = (3 − 2.7e−x/3)3

corba vermella).

Només faltava determinar el valor de a i les funcions αn(V ) i βn(V ). A partir de
les dades experimentals, van comprovar que el valor de a que millor s’ajustava era
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a = 4. Un cop determinat a, els valors de αcn i βcn per un valor fixat Vc del potencial
de membrana es podien deduir fàcilment de les equacions [4.25] i [4.26]. Resolent el
sistema format per les dues equacions es té que

αcn =
nc∞
τ cn

βcn =
1− nc∞
τ cn

.

Els valors de αcn i βcn es dedüıen aleshores dels valors que experimentalment s’obtenien
per nc∞ i τ cn. A la Figura 4.7 es poden veure els valors que van obtenir Hodgkin i Huxley
per a diferents valors fixats Vc del potencial de membrana . Les corbaescont́ınues que
apareixen a la mateixa figura són les gràfiques de les funcions

αn(u) =
0.01u+ 0.1

e0.1u+1 − 1

βn(u) = 0.125 eu/80

on u = V − Vr representa l’alteració del potencial de membrana respecte del valor de
repòs. En aquestes fórmules u ve donat en mV i αn i βn en ms−1. Aquestes són les
funcions que van agafar en el seu model.

Figura 4.7: Valors obtinguts de αc
n i βc

n a partir de les dades experimentals per a pinçaments

de voltatge a diferents valors Vc (segons Hodgkin i Huxley, Journal of Physiology (1952) 117,

p. 511). La V de l’eix d’abscisa correspon, en la notació de Hodgkin i Huxley, a l’alteració del

potencial de membrana respecte del valor de repòs (la u del text).

Permeabilitat del sodi. En el cas del sodi, Hodgkin i Huxley van fer bàsicament el
mateix raonament, tot i que la cosa era una mica més complicada perquè el corrent
d’ions sodi té un comportament diferent del d’ions potassi. Com es pot veure a la
Figura 4.2, el corrent d’ions sodi presenta un màxim que no existeix en el cas del
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potassi. Com en el potassi, van suposar l’existència d’uns canals pels quals podien
circular els ions sodi, cadascun d’ells amb quatre portes. Però per tal de poder explicar
l’existència d’aquests màxims en el corrent d’ions sodi van suposar que, de les quatre
portes n’hi havia una que es comportava diferent de les altres tres. Per aquesta raó,
enlloc de només una variable associada a l’estat de les quatre portes, van introduir dues
variables: una associada a l’estat de les tres portes iguals, que van representar amb una
m, i una altra associada a la quarta porta diferent, que van representar amb una h.
Per tant, van suposar que la permeabilitat del sodi variava amb el temps d’acord amb
una funció del tipus

gNa(t) = gNam(t)3h(t)3,

on gNa és una constant que té les unitats de gNa i que correspon al valor màxim de gNa.
A partir de les dades experimentals van obtenir el valor gNa = 120mS/cm2. Com en
el cas del potassi, van suposar que l’evolució amb el temps tant de m com de h venia
donada per equacions diferencials del tipus

dm

dt
= αm(1−m)− βmm [4.27]

dh

dt
= αh(1− h)− βhh. [4.28]

També com abans, αm, βm, αh, βh eren funcions del potencial de membrana que calia
determinar a partir de les dades experimentals. Fent raonaments semblants als que van
fer en el cas del potassi van arribar a les expressions següents per aquestes funcions:

αm(u) =
0.01u+ 2.5

e0.1u+2.5 − 1

βm(u) = 4 eu/18

αh(u) = 0.07 eu/20

βh(u) =
1

e0.1u+3 + 1
.

Conjunt complet d’equacions de Hodgkin i Huxley

Resumint, el sistema d’equacions diferencials que segons Hodgkin i Huxley descrivien la
variació amb el temps del potencial de membrana i de les permeabilitats de la membrana
al sodi i al potassi en un experiment de pinçament espaial en el qual no hi ha corrent
net a través de la membrana és el sistema d’equacions

dV

dt
=

1

CM
[−gNamh(V − VNa)− gKn(V − VK)− gL(V − VL)] [4.29]

dn

dt
= αn(1− n)− βnn [4.30]

dm

dt
= αm(1−m)− βmm [4.31]

dh

dt
= αh(1− h)− βhh. [4.32]

Aquest sistema d’equacions no es pot resoldre de manera exacta, però si de manera
aproximada pel mètode d’Euler descrit a la Secció 4.1. Les solucions aproximades que
s’obtenen per a diferennts condicions inicials reprodueixen bé l’aparició del potencial
d’acció per a despolaritzacions prou grans i la hiperpolarització final que té lloc abans
de restablir-se el potencial de repòs.
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5 Conclusions i consideracions finals personals

Fa tot just poc més de 2 anys, el 30 de maig del 2012, va morir amb 94 anys Andrew
Huxley. Alan Hodgkin havia mort uns catorze anys abans, el 20 de desembre del 1998,
amb 84 anys. Cap dels dos és viu avui, però està clar que van marxar deixant una
autèntica empremta. Després de fer aquest treball he comprès que el que van fer fa ja
més de 60 anys va ser un exemple en molts sentits. Va ser un exemple d’inquietud per
entendre la realitat que ens envolta. En particular, com funcionem nosaltres mateixos
i els éssers vius en general. Però també va ser un exemple de meticulositat a l’hora
d’analitzar aquesta realitat. Donant una ullada als cinc articles que van publicar sobre
el tema ja es veu de seguida el rigor amb què van fer tot el treball. Més de 100 pàgines
descrivint experiments meticulosos i interpretant-los, formulant hipòtesis i analitzant-
ne la seva viabilitat a través de nous experiments. Suposo que no deu ser fàcil trobar en
una mateixa persona les dues qualitats que crec que feien falta per fer aquest treball,
i que tots dos autors devien tenir. Em refereixo a tenir la destresa suficient per fer
experiments delicats com els que van fer i alhora tenir la capacitat d’anàlisi teòrica que
van demostrar tenir.

Fer aquest treball també m’ha servit per veure que les matemàtiques ajuden a
descriure i entendre aquesta realitat que ens envolta, fins i tot coses tan complicades
com les que volien entendre Hodgkin i Huxley i que tenen a veure amb com funcionem
els éssers vius. Tot el seu estudi s’acaba resumint en un conjunt de quatres equacions
matemàtiques relativament simples que permeten predir (en part) com es comporten
les neurones. Em resulta en certa manera sorprenent que es pugui reduir a “quatre
idees matemàtiques simples” com a mı́nim una part del comportament de les neurones.
A la F́ısica això em sembla més natural que pugui passar. Estic pensant en la llei
de la gravitació universal, que he esmentat en aquest treball, i que resumeix en una
fórmula ben simple el fenomen de l’atracció gravitatòria entre dos objectes. Però no
em semblava que fos també possible fer-ho en el cas dels fenòmens que tenen lloc als
éssers vius. Aquest treball m’ha permès comprendre que com a mı́nim ho és en alguns
casos.

La realització d’aquest treball també m’ha convençut de la importància que té en
la recerca tenir uns coneixements el més amplis possibles, que vagin més enllà del que
és la pròpia àrea de recerca. Hodgkin i Huxley no haurien pogut fer el treball que van
fer sense tenir els coneixements que van demostrar tenir de biologia i de f́ısica, però
també de matemàtiques. Això em fa pensar en la importància que té treballar en grups
interdisciplinars, amb persones formades en camps diferents, ja que els coneixements
de diverses àrees poden ajudar a comprendre millor allò que es vol estudiar.

De fet, en part vaig triar aquest tema com a treball de recerca precisament pel fet
que apareixien coses de diferents àrees. També ho vaig fer perquè el treball de Hodgkin
i Huxley semblava que havia estat una autèntica fita històrica en la recerca en Fisiologia
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i Medicina, fins al punt que els va fer guanyar el premi Nobel. I també hi va influir la
meva germana Júlia, que me n’havia parlat perquè a ella li estaven explicant el tema a
classe. En el seu moment ella també va pensar en fer un treball sobre això.

Però he de dir que, tot i que el tema l’he trobat molt interessant, m’ha resultat més
dif́ıcil del que em pensava. Penso que sobretot ha estat perquè el tema en si no és fàcil,
però també degut a allò que en el seu moment em va semblar atractiu del tema, que és
el fet que apareixen coses de biologia, de f́ısica i de matemàtiques alhora.

En realitat, el que he explicat en aquest treball només és una part de la història, i
és la pel·ĺıcula tal i com l’he entesa jo. Hi ha coses que quan me les he mirat no les he
acabat d’entendre, i el que explico aqúı és necessàriament una versió simplificada. Per
exemple, encara no sé com s’explica l’existència dels peŕıodes refractaris dels que parlo
al Caṕıtol 3.3, aquests intervals de temps posteriors al pas de l’impuls nerviós durant
els quals no es pot crear un nou impuls, per molt que es torni a estimular la neurona.
Ni tampoc sé perquè Hodgkin i Huxley van suposar que els canals havien de tenir 4
portes, quins fets experimentals els van portar a fer aquesta hipòtesi, perquè del que
śı que estic segura és que algun argument devien tenir. I com això moltes coses més.
En realitat, mirant els articles originals està clar que tot plegat és molt més complex i
subtil del que aqúı explico.

Per acabar, volia afegir que al final he hagut de renunciar a parlar de coses de les
que inicialment pensava parlar en el treball. Una d’elles és com es pot deduir, a partir
del model de Hodgkin i Huxley, la velocitat de propagació dels impulsos nerviosos. Per
fer-ho, feia falta considerar la versió més general del model de Hodgkin i Huxley en la
qual el potencial de membrana es considera que és una funció tant del punt com del
temps. Una altra és el tema dels canals iònics que Hodgkin i Huxley van imaginar quan
van fer el seu model. Hauria volgut poder tenir temps d’entendre com funcionen a nivell
cel·lular i molecular i poder-ho explicar. Finalment, també tenia previst que el treball
contingués una part més “pràctica”, que havia de consistir en utilitzar algun paquet
de software matemàtic per resoldre el sistema d’equacions de Hodgkin i Huxley. La
idea era resoldre les equacions per diferents valors inicials del potencial de membrana
i treure’n les gràfiques que donava per tal de comprovar que efectivament portaven a
l’aparició del potencial d’acció i al comportament de les permeabilitats que s’obtenia
experimentalment. Però m’ha faltat temps per familiaritzar-me amb el programa i
poder-ho fer.
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sobretot per la descripció dels fets experimentals i per entendre el model elèctric
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També he donat una ullada als articles originals, i n’he extret algunes gràfiques dels
resultats experimentals:

• A. Hodgkin, A. Huxley i B. Katz, Journal of Physiology 116 (1952), 424-448.

• A. Hodgkin i A. Huxley, Journal of Physiology 116 (1952), 449-472, 473-496,
497-506.

• A. Hodgkin i A. Huxley, Journal of Physiology 117 (1952), 500-544.

Per la part d’equacions diferencials he mirat el llibre següent:
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