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Entre els sistemes biològics susceptibles de ser estudiats mitjançant
mètodes ja habituals en la física, un dels més prometedors és el cor.
Un model dinàmic complet del cor hauria d’integrar la mecànica (contracció del múscul), el moviment del fluid (interacció fluid-estructura)
i l’activitat elèctrica (variació del potencial de la membrana a causa
del transport dels diversos ions), per fer possible la comparació amb
les dades recollides sobre l’activitat cardíaca (electrocardiograma,
imatge de l’activitat elèctrica, ressonància magnètica del moviment
mecànic, ecografies, etc.). Aquest fet ens permet reproduir models
dinàmics del cor cada vegada més realistes, que ajuden a entendre
l’origen de les diverses patologies cardíaques.
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[ Modelització matemàtica de la dinàmica cardíaca ]

E

s calcula que el 85 % dels casos de mort
sobtada té un origen cardíac; representa
al voltant del 10 % dels casos de mort natural, o bé prop de 10.000 morts anuals
a Espanya. D’aquestes, més del 80 % són secunGjULHVDHSLVRGLVGH¿EULOāODFLyYHQWULFXODU )9 
que és un trastorn del ritme cardíac caracteritzat
SHUXQULWPHYHQWULFXODUUjSLG !EDWHFVSHU
PLQXW  LUUHJXODU GH PRUIRORJLD FDzWLFD L TXH
mancant ajuda d'emergència, duu irremissiblement a la pèrdua total de la contracció cardíaca,
a l’absència de bombament sanguini i, per tant, a
la mort del pacient. Clarament, una millor comSUHQVLyGHOVPHFDQLVPHVTXHFRQGXHL[HQDOD)9
pot ser d’una gran ajuda, tant a l’hora d’establir
XQDFODVVL¿FDFLyGHSDFLHQWVGHULVFFRPGHGHV
HQYROXSDUPqWRGHVGHSUHYHQFLyPpVH¿FLHQWV
Un dels aspectes més estudiats de la dinàmica cardíaca és l’activitat elèctrica al cor. Aquesta

V¶RULJLQDHQHOQRGHVLQXVDOTXHpVXQDFROāOHFFLy
GH FqOāOXOHV D OD SDUW VXSHULRU GH O¶DXUtFXOD TXH
genera impulsos elèctrics amb un període regulat principalment pels sistemes nerviosos simpàtic i parasimpàtic. Aquesta activitat inicial es
propaga al llarg de les aurícules, passa a través
del node auriculoventricular, que l’alenteix, i
SURVVHJXHL[DOOODUJGHOIHL[GH+LVDOHV¿EUHVGH
3XUNLQMH L ¿QDOPHQW D WRW HO P~VFXO YHQWULFXODU1RREVWDQWDL[zKLKDFDVRVHQHOVTXDOVOD
propagació de l’ona elèctrica no és homogènia i
DSDUHL[HQRQHVUHHQWUDQWV URWRUV TXHLPSRVHQ
un ritme d’estimulació propi i més elevat que el
natural del cor. Aquest és l’origen de la majoria
dels casos de taquicàrdia ventricular.
Actualment, l’existència de rotors que emeten ones espirals i ones scroll HQGXHVLWUHVGLPHQVLRQV UHVSHFWLYDPHQW  HVWj EHQ HVWDEOHUWD
WDQW H[SHULPHQWDOPHQW FRP WHzULFDPHQW 6D-

)LJXUD Canvi en el potencial de
membrana cel·lular, també conegut
com a potencial d’acció. L’increment
del potencial (fase zero del potencial
d’acció o despolarització) es produeix
en obrir-se els canals de sodi, amb
l’entrada consegüent d’ions de sodi
del medi extracel·lular a l’intracel·lular.
Immediatament després (fase 1) es
produeix una sortida d’ions de potassi,
que ràpidament és contrarestada
per l’entrada d’ions de calci (fase 2).
La repolarització es produeix quan
les portes de calci es tanquen i el
potencial torna al seu valor de repòs
(aprox., –100 mV). En aquest moment,
les bombes de sodi-calci i sodi-potassi
comencen a actuar per recuperar les
concentracions iòniques originals. Tot
aquest procés es pot modelitzar matemàticament com un circuit RC, on les
portes iòniques tenen certa dinàmica
d’obertura i tancament.
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Per avançar en el coneixement i el control dels
mecanismes que poden donar lloc a arítmies cardíaques cal analitzar i integrar diversos nivells
GH GHVFULSFLy GLIHUHQWV '¶XQD EDQGD HO QLYHOO
FHOāOXODUSHUDL[zHVGHVHQYROXSHQPRGHOVSHUD
ODGLQjPLFDGHOSRWHQFLDOGHPHPEUDQDFHOāOXODU
que tinguin en compte diverses patologies d’inteUqV'HO¶DOWUDHOQLYHOORUJjQLFHVWUDFWDG¶LQWHJUDUHOVPRGHOVDQLYHOOFHOāOXODU DPESDWRORJLHV
HVSHFt¿TXHV GLQVG¶XQPRGHOFRPSOHWWULGLPHQVLRQDO GHOV YHQWULFOHV L HVWXGLDUQH OD LQÀXqQFLD
HQ OD SURSDJDFLy GH O¶LPSXOV HOqFWULF $L[z SHUmet establir una connexió entre mecanismes celOXODUV HOHFWUR¿VLRORJLD  L SURSLHWDWV JOREDOV GHO
FRU FDUGLRORJLD FRPDUDHOVSDWURQVG¶H[FLWDFLy
R O¶HOHFWURFDUGLRJUDPD (&*  $TXHVWV PRGHOV
VHUYHL[HQGHEDQFGHSURYHVSHUDHVWXGLDUO¶HIHFWHGHOHVGLVIXQFLRQVFDUGtDTXHVLFRPSDUDUOHV
amb resultats experimentals i clínics.

Nivell cel·lular:
models electrofisiològics
Des d’un punt de vista elèctric, la membrana cellular es pot considerar un circuit elèctric comSRVWSHUXQFRQGHQVDGRU ODPHPEUDQDOtSLGD 
que emmagatzema càrrega, acoblat a una resisWqQFLDSHURQSDVVDHOFRUUHQW²HQItVLFDHVFRQHL[SHUFLUFXLW5&² ¿J /DUHVLVWqQFLDVyQ
HOV FDQDOV LzQLFV GH OD PHPEUDQD FRQMXQWV GH
proteïnes que deixen passar certs ions de manera selectiva. En general, la intensitat del corrent
de cada ió és proporcional a la conductància del
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FDQDOPXOWLSOLFDGDSHUODGLIHUqQFLDHQWUHHOSRtencial de membrana i el potencial d’equilibri de
1HUVWSHUDTXHVWLy/DFRPSOH[LWDWDSDUHL[SHUTXqODFRQGXFWjQFLDQRpVFRQVWDQW FRPHQXQ
PRGHOVHQ]LOOGHFLUFXLW5& VLQyTXHYDULDHQHO
temps depenent del valor del potencial de membrana, la concentració de diversos ions, etc.
$TXHVWIHWIDQHFHVVDULLQFORXUHHTXDFLRQVDGGLcionals que donin compte de la dinàmica d’activació i d’inactivació del canal, seguint el treball
SLRQHUGH+RGJNLQL+X[OH\TXHYDQIRUPXODU
per primera vegada un model d’aquest estil per
estudiar la propagació de l’excitació elèctrica en
O¶D[y GHO FDODPDU JHJDQW +RGJNLQ   WUHEDOOSHOTXDOYDQUHEUHHO3UHPL1REHOGH)LVLRORJLDR0HGLFLQDHO(OVPRGHOVDFWXDOPHQW
HQ~VYDQGHVGHPRGHOVVHQ]LOOVTXHWHQHQHQ
FRPSWH ~QLFDPHQW OD GLQjPLFD GHOV LRQV PpV
LPSRUWDQWV HOVRGLHOSRWDVVLLHOFDOFL ¿QVD
models realistes que inclouen la dinàmica de
multitud de canals, ajustada mitjançant expeULPHQWV GH SLQoDPHQW GH PHPEUDQD patchclamp +LKDWDPEpPRGHOVGHQRYDJHQHUDFLy
que tracten la dinàmica dels canals a un nivell
més bàsic, amb equacions que donen compte de
la probabilitat de transició entre les distintes
FRQ¿JXUDFLRQV GH OHV SURWHwQHV TXH FRPSRQHQ
HOVFDQDOVLzQLFVTXHSHUPHWSRVDUHQFRQWDFWH
directe els models matemàtics amb mutacions
responsables de diverses patologies.

Nivell orgànic: cap a un model
tridimensional del cor
3HUDSRGHUIHUVLPXODFLRQVGHSURSDJDFLyG¶RQHV
HQ WHL[LW FDO FRQVLGHUDU O¶DFREODPHQW FHOāOXODU
que es considera de tipus resistiu, mitjançant
unions gap. El resultat és un sistema complex
G¶HTXDFLRQV GH UHDFFLyGLIXVLy GH PDQHUD TXH
HOP~VFXOFDUGtDFHVSRWGHVFULXUHFRPXQPHGL
H[FLWDEOH(QXQDSULPHUDHWDSDpV~WLOVLPXODU
DTXHVWVPRGHOVLzQLFVHQXQDLGXHVGLPHQVLRQV
per a estudiar la possibilitat d’aparició d’ones reHQWUDQWV1RFRQYpREOLGDUQRREVWDQWDL[zTXH
HO P~VFXO FDUGtDF pV WULGLPHQVLRQDO L SUHVHQWD
una geometria complexa. Utilitzant els mètodes actuals de visualització de l’activitat carGtDFD PLWMDQoDQWPDUFDWJHGHFDOFLRYROWDWJH 
QRPpVHVSRWREVHUYDUO¶DFWLYLWDWDODVXSHUItFLH
GHO FRU $TXHVW Gq¿FLW GH GDGHV H[SHULPHQWDOV
FRPSRUWD OD GL¿FXOWDW GH GHWHUPLQDU HO PHFDnisme desencadenant de l’arítmia. Per conèixer
O¶HIHFWHSURDUtWPLFUHDOGHGLYHUVHVGLVIXQFLRQV
cardíaques, és d’una gran ajuda disposar d’un
model realista de la propagació de l’ona d’excitació en tot el cor que inclogui dades, tant de la
JHRPHWULDGHOFRUFRPGHOHV¿EUHVFDUGtDTXHV
9HWWHU  ¿J TXHSHUPHWVDOYDUO¶HVSDL
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PLH (OPHFDQLVPHFOjVVLFTXHV¶KDVXJgerit per explicar la transició de la taquicàrdia
YHQWULFXODU D OD )9 FRQVLVWHL[ HQ OD IUDJPHQWDFLy GHOV IURQWV G¶RQD HPHVRV SHOV URWRUV TXH
FRQGXHL[ D JHQHUDU QRXV URWRUV L ¿QDOPHQW D
una activitat turbulenta. Des d’un punt de visWD PDWHPjWLF DL[z V¶HQWpQ FRP XQD LQHVWDELOLtat de les ones espirals o de les ones scroll, que
dóna lloc a un estat espaciotemporal desordenat
LSRVVLEOHPHQWFDzWLF$TXHVWWLSXVGHFRPSRUWDPHQWQRpVH[FOXVLXGHOP~VFXOFDUGtDFV¶KDQ
observat ones espirals similars en la reacció química de Belusov-Zhabotinsky, en processos auWRFDWDOtWLFV R HQ FROzQLHV GH EDFWHULV 'HV G¶XQ
SXQWGHYLVWDPDWHPjWLFHOTXHWHQHQHQFRP~
WRWVDTXHVWVVLVWHPHVDSULPHUDYLVWDPROWGLIHrents, és que es tracta de sistemes excitables, és
a dir, sistemes on un impuls per sobre d’un cert
llindar inicia una ona d’activitat. Altres exemSOHVELROzJLFVVyQOHVRQHVGHGHVSRODULW]DFLyDO
WHL[LW FHUHEUDO R OHV RQHV GH FDOFL HQ RzFLWV GH
Xenopus. Tots són exemples de comportaments
dinàmics en biologia que es poden arribar a entendre mitjançant la modelització matemàtica.

[ Modelització matemàtica de la dinàmica cardíaca ]

TXHYDGHOQLYHOOFHOāOXODUDODFDUGLRORJLDFOtQLFD 1REOH 8QDLQWHJUDFLyGHOVGLIHUHQWV
PHFDQLVPHVSURDUtWPLFVFHOāOXODUVHQXQPRGHO
numèric tridimensional del cor pot ajudar a deWHUPLQDU TXLQ WLSXV GH PRGL¿FDFLy ¿VLROzJLFD
FRUUHVSRQDFDGDGLVIXQFLyFDUGtDFD

Aplicació a l’estudi
de les patologies cardíaques
Un dels mecanismes que pot induir a crear rotors és l’aparició d’un gradient en els temps de

UHSRODULW]DFLyHQXQDUHJLyGHOP~VFXOFDUGtDF
de manera que es crea un bloqueig localitzat de
la propagació i es genera una ona reentrant. En
alguns casos, l’heterogeneïtat en la repolarització pot aparèixer per problemes en l’acoblament
LQWHUFHOāOXODU LVTXqPLDLQHFURVL REpSHUGLVIXQFLRQV GHOV FDQDOV LzQLFV $TXHVW pV O¶RULJHQ
GHODVtQGURPHGH%UXJDGD $QW]HOHYLWFKet al.,
 XQDPDODOWLDG¶RULJHQJHQqWLFGHVFREHUWD
HODO¶+RVSLWDO&OtQLFGH%DUFHORQDSHOVJHUmans Brugada, i responsable de prop del 10 %

)LJXUD Model numèric tridimensional dels ventricles de conill, basat
en les dades de Vetter et al. (1998).
Per simular les fibres de Purkinje
s’estimulen punts successius (en
vermell, en el panell superior) amb un
retard corresponent a una velocitat de
propagació de 300 cm/s. En el panell
central es mostra el potencial de
membrana durant la despolarització i
la repolarització en un tall dels ventricles. En el panell inferior, el potencial
d’acció que correspon a dos batecs,
juntament amb una reconstrucció de
l’ECG. L’ona T apareix invertida perquè
el model no té en compte la diferència
en les propietats electrofisiològiques
de l’epicardi i l’endocardi.

Omnis Cellula 18

19

Octubre 2008

A fons
del total de casos de mort cardíaca sobtada.
Aquesta síndrome es caracteritza per una acFHQWXDFLy HQ OD SDUW GH O¶(&* FRQHJXGD SHU
ona J, que sovint va unida a una inversió de
O¶RQD 7 )LVLROzJLFDPHQW OD VtQGURPH pV GHJXda a una inactivació accelerada dels canals de
VRGLHQO¶HSLFDUGL $QW]HOHYLWFK FDXVDGD
per una mutació en un dels gens que regulen
aquest canal. Recentment s’han proposat moGHOV LzQLFV TXH LQFRUSRUHQ DTXHVWD PXWDFLy
&ODQF\ LV¶KDQEDVDWHQXQDGHVFULSFLy
detallada de la dinàmica de les portes de sodi,
que permet dur a terme experiments numèrics
per estudiar-ne el caràcter proarítmic.
(QDOWUHVFDVRVO¶RULJHQ¿VLROzJLFGHODPDlaltia no és clar i l’aparició d’ones reentrants,
cal buscar-la en les propietats globals de la
propagació de l’ona elèctrica. Una inestabilitat
d’aquest estil és deguda a alternans cardíacs

)LJXUD Vista frontal dels ventricles, estimulats amb un període de
T = 115 ms. En colors apareixen
les diferències entre la durada del
potencial d’acció en dos batecs
consecutius, característics d’alternans
cardíacs. En blau es representa una
diferència positiva, mentre que el
vermell denota una diferència negativa. La línia negra es dibuixa quan la
diferència de la durada del potencial
d’acció és menor d’1 ms. En aquestes
simulacions els alternans discordants
apareixen de manera espontània,
a causa de la dependència de la
velocitat de conducció amb l’interval
diastòlic (en anglès, diastolic interval
[DI]), és a dir, amb el temps que passa
entre la repolarització de la cèl·lula i
la següent despolarització. En aquest
cas, es representa una reconstrucció
de l’ECG en el panell inferior.
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.DUPD   HQ TXq D ULWPHV G¶HVWLPXODFLy
elevats apareix una alternança de la durada del
SRWHQFLDO G DFFLy HQ DQJOqV action potential
duration >$3'@  $TXHVWD DOWHUQDQoD GHL[D OD
VHYDWUDoDHQO¶(&* RVFLOāODFLRQVHQHOVHJPHQW
conegut com a ona T LFOtQLFDPHQWV¶KDPRVtrat que està relacionada amb la propensió a
SDWLU )9 5RVHQEDXP et al.   $ FDXVD GH
la seva importància, aquesta inestabilitat s’ha
estudiat extensament des d’un punt de vista tant
H[SHULPHQWDO 3DVWRUHet al. FRPQXPqULF
4X et al.   L V¶KD SRVDW GH PDQLIHVW TXH
hi ha alternans discordants, és a dir, estats en
els quals la variació de la durada del potencial
G DFFLy RVFLOāOD HQ RSRVLFLy GH IDVH HQ GLIHUHQWV
]RQHVGHOWHL[LW ¿J $TXHVWGHVIDVDPHQWHV
crea de manera dinàmica, a causa de la dependència de la velocitat de conducció de les ones
DO ULWPH G¶HVWLPXODFLy (FKHEDUULD   6L
O¶RVFLOāODFLyVXSHUDXQGHWHUPLQDWYDORUOtPLWHO

[ Modelització matemàtica de la dinàmica cardíaca ]

SHUtRGHUHIUDFWDULGLVPLQXHL[WDQWTXHLPSHGHL[
localment la propagació de les ones, ja que es genera un bloqueig i la possibilitat de reentrada.

Acoblament amb la contracció
En tot el que s’ha exposat anteriorment, s’ha asVXPLWTXHHOWHL[LWpVLQH[WHQVLEOH$L[zWDPEppV
habitual en preparacions experimentals de teixit,
on s’administren drogues que eviten la contracFLy FHOāOXODU 1R REVWDQW DL[z HQ XQ FRU in vivo
ODFRQWUDFFLyWpXQSDSHULPSRUWDQWLO¶HIHFWHTXH
té va més enllà del simple canvi de geometria, ja
que indueix una retroacció sobre les propietats
HOqFWULTXHV GHOV FDQDOV LzQLFV (OV HIHFWHV GH OD
propagació elèctrica en les propietats elàstiques
GHOHVFqOāOXOHVVyQEHQFRQHJXGHV'XUDQWHOSDV
GHOSRWHQFLDOG¶DFFLyHOVFDQDOVHVSHFt¿FVGHFDOFL
V¶REUHQLSHUPHWHQO¶HQWUDGDGHFDOFLDODFqOāOXOD
IHWTXHHQJHJDXQPHFDQLVPHTXHGHVEORTXHMDOD
connexió entre les proteïnes d’actina i miosina
SUHVHQWVHQHOVDUFzPHUGHODFqOāOXODGHPDQHUD
que canvien les propietats viscoelàstiques de la
FqOāOXOD L LQGXHL[HQ OD FRQWUDFFLy PHFjQLFD 'LYHUVHVUDRQVIDQTXHVLJXLGLItFLOWUDVOODGDUDTXHVW
FRQHL[HPHQWGHODGLQjPLFDFHOāOXODUDXQPRGHO
DQLYHOOPDFURVFzSLF3ULPHUOHVSURSLHWDWVSDVsives del cor com a material viscoelàstic quan no
hi ha activitat elèctrica no són ben conegudes, a
FDXVDGHO¶DOWDDQLVRWURSLDGHOWHL[LWLDODGL¿FXOtat per a mesurar les constants viscoelàstiques en
HOVWUHVHL[RVDOPDWHL[WHPSV6HJRQODGL¿FXOWDW
per a determinar aquestes propietats viscoelàstiques en l’estat actiu, i relacionar-les amb les
SURSLHWDWVFHOāOXODUVpVHQFDUDPpVJUDQDFDXVD
de la combinació del material que roman passiu

HOFROāODJHQTXHpVXQWHL[LWFRQQHFWLX PHQWUH
que altres parts del teixit presenten un canvi amb
PHPzULD SURSLHWDWFDUDFWHUtVWLFDGHOVPDWHULDOV
YLVFRHOjVWLFV 3HUDIHUHQFDUDPpVFRPSOLFDGDOD
PRGHOLW]DFLyFRUUHFWDGHODFRQWUDFFLyGHOP~VFXO
cardíac, estudis recents han mostrat que existeix
XQDFREODPHQWHOHFWURPHFjQLF .RKO (Q
HIHFWHOHVSURSLHWDWVHOjVWLTXHVLHVSHFt¿FDPHQW
O¶HVWLUDPHQWGHOP~VFXOFDUGtDFSRGHQDIHFWDUOD
propagació del senyal elèctric, perquè hi ha porWHVDODPHPEUDQDFHOāOXODUTXHGHSHQHQGHO¶HVWLUDPHQW stretch-dependent  .RKOet al. 
És a dir, la probabilitat que els ions travessin
aquestes portes depèn del nivell d’estirament de
OD PHPEUDQD FHOāOXODU $TXHVW FRUUHQW LzQLF SRW
tenir conseqüències importants en la dinàmica
FDUGtDFDLSRWRULJLQDURVFLOāODFLRQVHVSRQWjQLHV
en el teixit auricular o una inestabilitat de les esSLUDOVHQHOWHL[LWYHQWULFXODU 1DVK 

Conclusió
/¶HVWXGLGHODGLQjPLFDFDUGtDFDKDDWUHWQRPEURVRV JUXSV GH ItVLFV L PDWHPjWLFV GH WRW HO
PyQ$FWXDOPHQWKLKDPRGHOVLzQLFVGHWDOODWV
que donen compte de la dinàmica del potencial
GHPHPEUDQDHQGLYHUVRVWLSXVGHFqOāOXOHVFDUGtDTXHV+LKDWDPEpGDGHVGHODJHRPHWULDGHO
cor que han servit per a desenvolupar models
realistes de la propagació d’ones tant en els ventricles com en les aurícules. Tot i que encara estem lluny de poder construir un model numèric
complet del cor, les simulacions en teixit o en
models estàtics dels ventricles han estat d’una
gran ajuda per a elucidar els mecanismes responsables de diverses arítmies cardíaques. I
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