
Anatomía Aplicada
 1º Bacharelato

Tema 6
Sistema nervioso.

 Sistema nervioso (2)
As células nerviosas (3)

Funcionamento do sistema nervioso (4,5)
Órganos dos sentidos (6,7,8)



O sistema nervioso é o mecanismo receptor, conductor e 
coordinador do noso corpo. Realiza numerosas funcións:

- É o principal centro de coordinación do organismo, asegurando 
o correcto funcionamento dos órganos, sistemas e aparatos.

- Establece a comunicación entre o individuo e o medio externo e 
determina as reaccións correspondentes para conservar a 
integridade do corpo.

- Intervén por medio das glándulas endocrinas (productoras de 
hormonas) no desenvolvemento armónico do corpo e na 
regulación de todas as funcións.

- Organízase en sistema nervioso central e sistema nervioso 
periférico.

O sistema nervioso central está formado por:

- Encéfalo (cerebro, cerebelo e bulbo raquídeo).

- Medula espiñal.

O sistema nervioso periférico está constituido por 12 pares de 
nervios craniais e 33 pares de nervios raquídeos. Según a súa 
estructura e función pode ser subdividido en dúas partes:

- Sistema somático. Relacionado coas accións reflexas e coas 
accións voluntarias e conscientes

- Sistema autónomo. Está relacionado coas accións involuntarias 
e inconscientes. A súa vez divídese en dous tipos de nervios: 
simpáticos e parasimpáticos.
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O tecido nervioso está formado por dous tipos de células: As neuronas e as 
células accesorias (células non nerviosas de misión protectora e nutricia). 

As neuronas fórmanse durante a etapa fetal e os primeiros anos de vida. 
Despois deixan de multiplicarse. A partir dos 20 anos perdemos 50.000 
neuronas diarias. Estas células non serán reemprazadas nunca. 

As neuronas son células moi variables en forma e tamaño. Todas posúen 
ramificacións que lles serven para comunicarse entre sí. Só o cerebro contén 
15.000 millóns de neuronas e cada unha pode estar conectada con outras 10.000 
formando así unha rede de billóns de interconexións. As conexións poden ser 
alteradas e reforzadas mediante a aprendizaxe

Os nervios son feixes de axons recubertos por tecido conectivo, semellantes a 
cables telefónicos. Según a súa función poden ser: nervios sensitivos 
(transmiten impulsos sensoriais dos órganos dos sentidos cara ós centros 
nerviosos), nervios motores (transmiten impulsos desde os centros nerviosos 
cara ós músculos efectores) e nervios mixtos (dos dous tipos). O impulso 
nervioso consiste nun complicado mecanismo relacionado coa existencia de 
cargas eléctricas no interior e no exterior das membranas das neuronas. Este 
impulso transmítese a través da membrana das neuronas en toda a súa 
lonxitude.

Nas terminacións nerviosas existen pequenas vesículas cheas dunha substancia 
denominada neurotransmisor. Cando o impulso chega a unha terminación 
nerviosa produce a liberación do neurotransmisor o que desencadea outro 
impulso nervioso na seguinte neurona ou no músculo efector.
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O funcionamento do sistema nervioso é enormemente complexo. A ciencia aínda está lonxe de elucidar todos 
os mecanismos que se poñen en marcha cando realizamos actos tan simples como, por exemplo, ler estas 
palabras. 

Algunhas destas accións son involuntarias, é dicir, que son independentes da vontade e outras son 
voluntarias. De todas formas sempre hai un estímulo (interno ou externo) que estimula a un receptor axeitado 
(a luz estimula os ollos, o son os oídos, etc.). A continuación unha ou máis neuronas sensoriais transmiten un 
impulso desde o receptor ó centro nervioso, onde se elabora unha resposta. E finalmente unha ou máis 
neuronas motoras transmiten a resposta a un músculo efector que se encarga de executar a acción.

Sen embargo, non todas as accións que realiza o noso sistema nervioso son tan simples. Podemos clasificar as 
accións do sistema nervioso nos seguintes tipos:

- Os actos reflexos innatos teñen que ver coa protección e o equilibrio do organismo (exemplos: a 
contracción da pupila ante unha luz intensa, retirar unha man cando tocamos algo moi quente, etc.). Son 
respostas automáticas, estereotipadas, que se realizan de forma involuntaria e moitas veces inconscientes 
ante un estímulo determinado.

- Os actos reflexos adquiridos tamén son respostas automáticas e estereotipadas, pero resultado dun 
periodo de aprendizaxe (pedalear cando se anda en bicicleta, frear ante un perigo cando se conduce un 
automóbil, etc.).

- Os actos voluntarios son todas aquelas accións que se deciden conscentemente. Poden realizarse con ou 
sen intervención dun estímulo externo. A maioría dos actos voluntarios son controlados polos hemisferios 
cerebrais. 

Finalmente existe un doble sistema de accións antagónicas realizado polo sistema nervioso autónomo 
(simpático e parasimpático). Trátase de accións involuntarias e completamente inconscientes de regulación e 
coordenación. Os nervios do sistema simpático producen accións relacionadas co aumento da actividade 
metabólica e os nervios do sistema parasimpático as accións opostas.
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Codia cerebral: acolle os centros nerviosos que regulan a actividade intelectual e as actividades 
sensoriais e motoras máis importantes. Existen zonas especializadas en distintas funcións. O 
hemisferio dereito controla a parte esquerda do corpo e viceversa. O hemisferio esquerdo parece ser 
responsable das funcións verbais, a escritura e a resolución cuestións matemáticas. O hemisferio 
dereito participa no recoñecento de obxectos nas tres dimensións do espacio, nas emocións e en certas 
habilidades musicais. 

Cerebelo: coordina os movementos, manten o tono muscular e controla a postura e o equilibrio.

Bulbo raquídeo: transmite os impulsos entre a médula e o cerebro e regula algunhas actividades 
automáticas como o ritmo respiratorio a frecuencia cardíaca e a presión arterial.

Tálamo: procesa a información sensitiva para aprecia-la calidade da sensación, de aquí se envían 
impulsos á codia cerebral para a localización do estímulo.

Hipotálamo: regula algunhas cuestións vitais como a temperatura, a fame, a sede e o sono. Na súa 
base hai unha glándula, a hipófise, que controla a actividade hormonal do organismo.

Sistema límbico: coordina a resposta emotiva (centros de placer, conducta sexual, conducta agresiva, 
etc.).

Medula espiñal: transmite os impulsos entre o encéfalo e os nervios. Participa nalgúns actos reflexos.

Meninxes: son tres membranas (duramater, aracnoides e piamater) que rodean ó sistema nervioso 
central para protexelo de lesións mecánicas. Entre elas existe líquido cefalorraquídeo.

Nervios craniais: saen da parte inferior do encéfalo. Algúns están altamente especializados (ópticos e 
auditivos) outros inervan unha gran variedade de órganos (nervio vago).

Nervios raquídeos: saen da médula espiñal para inervar os órganos do tórax e abdome, os músculos e 
as glándulas da pel.
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Os seres humanos, como os demáis seres vivos, recibimos información do medio externo mediante unha serie 
de receptores: os órganos dos sentidos.

Os receptores humanos poden formar estructuras moi complexas, como o ollo ou ser tan simples como unha 
terminación nerviosa desnuda. A información que recollen transfórmase en impulsos eléctricos e viaxa ata os 
centros nerviosos onde se elabora a sensación consciente.

VISTA

De todas as radiacións electromagnéticas emitidos polo Sol, o ollo humano só percibe unha estreita banda de 
radiación (entre 380 nm e 760 nm) denominada luz visible.

As células nerviosas receptoras da luz están situadas na retina, o resto do ollo serve para protexela e enfocar 
correctamente a luz cara a ela.

A retina está formada por varias capas de células, entre as que se encontran os conos e os bastóns. Os conos son 
estimulados por luz de diferente lonxitude de onda e son os responsables da visión das cores. Parece ser que 
existen tres tipos de conos especializados na percepción das tres cores fundamentais (vermello, azul e verde) as 
demáis cores conséguense ao estimulárense varios conos diferentes á vez. Os bastóns son sensibles en 
condicións de baixa intensidade luminosa e son os responsables da visión das formas e as siluetas.

A mancha amarela é unha pequena área da retina no que hai unha gran concentración de células nerviosas 
(especialmente conos) e constitúe a zona de maior agudeza visual.

O iris é o órgano encargado de regular a cantidade de luz que penetra no interior do ollo, mediante músculos 
(radiais e circulares) que abren e pechan a pupila.

O cristalino é unha estructura xelatinosa situada detrás da pupila. Os músculos ciliares varían o grosor do 
cristalino que actúa coma unha lente enfocando as imaxes dos obxectos sobre a retina. 

Os ollos están unidos ó cranio mediante unha gran cantidade de músculos e ligamentos, que dirixen a vista de 
ambos sempre cara ó mesmo punto. A partir das dúas imaxes, o cerebro crea a sensación de perspectiva ou 
visión estereoscópica.
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OIDO

O oido humano é un sentido moi desenvolvido, capaz de percibir sonidos de 
entre 50 e 20.000 hercios cunha enorme cantidade de matices.

Os sonidos son recollidos polo pabellón auditivo e enviados pola canle 
auditiva ata o tímpano. A vibración do tímpano é transmitida pola cadea de 
osos ata o líquido do oido interno.

As células nerviosas sensoriais están no interior do oido interno no órgano de 
Corti. A cada frecuencia sonora correspóndelle a vibración dun determinado 
grupo de células de Corti, que envían impulsos nerviosos ó cerebro. O cerebro 
interpretará cada sonido según a posición das células de Corti que vibren.

EQUILIBRIO

O sentido do equilibrio está localizado no oido interno e consta de dúas 
máculas e tres canles semicirculares en cada oido. Os órganos do equilibrio 
fornecen ó cerebro de información sobre certos movementos como os xiros da 
cabeza e a aceleración. 

As canles semicirculares están cheos de endolinfa. Cando a cabeza xira o 
líquido móvese por inercia e despraza a cúpula de xelatina que pecha a canle. 
Este movemento excita as terminacións nerviosas que envían impulsos ó 
cerebro e indican os xiros da cabeza.

As máculas son cúpulas de xelatina semellantes ás anteriores pero con graos 
de carbonato de calcio. Desprázanse cando se inicia ou cesa un movemento.
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GUSTO

O sentido do gusto reside nos botóns gustativos que hai na lingua (unhas 10.000). Cada botón gustativo 
está formado por varias células sensoriais que detectan preferentemente un sabor dos catro posibles: 
doce, salgado, ácido e amargo.

OLFACTO 

O sentido do olfacto é un dos sentidos menos desenvolvidos na especie humana, Reside na pituitaria 
amarela, que é unha pequena zona da mucosa nasal na que existen miles de células nerviosas sensitivas. 
Existen miles de diferentes terminacións nerviosas para cada olor, pero habitualmente se consideran os 
sete olores básicos: alcanforado, amizclado, etérico, floral, mentolado, picante e pútrido.

TACTO

Coñécese como "sentido do tacto" a un conxunto variado de moitos sentidos que residen 
fundamentalmente na pel. Cada sensación é debida a un receptor sensorial diferente. Os principais son: 

! - Terminacións libres da dor.

! - Terminacións libres do tacto: para presións lixeiras.

! - Órgano piloso: terminación libre que rodea un folículo piloso.

! - Termorreceptores: de calor e de frío.

! - Corpúsculos de Meissner: para as vibracións.

! - Corpúsculos de Merkel: para presións intensas.

! - Corpúsculos de Pacini: para presións e vibracións.

! - Corpúsculos de Golgi: para a tensión dos tendóns.
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