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Músculs: estructura i funció 
Informació addicional pel professorat 

 
La clau de com funcionen els músculs es troba a la seva estructura interna. 
Les contraccions es duen a terme per lliscaments coordinats de filaments de 
proteïnes situades dins les cèl·lules musculars. 
 
El sarcòmer està constituït per dos tipus de molècules proteiques: filaments 
prims formats principalment per actina i filaments gruixuts formats per 
miosina. Aquestes proteïnes es superposen i li donen als múscul el seu aspecte 
estriat característic quan s’observa al microscopi. Allà on només hi ha 
filaments d’actina, s’observa una franja blanca al sarcòmer. Als llocs on 
coincideixen filaments tant d’actina com de miosina es pot observar una 
franja fosca. Allà on només hi trobem filaments de miosina apareix una franja 
intermèdia gris. 
 
El múscul és constituït per feixos de fibres musculars de fins 2 cm de secció, 
les quals es mantenen unides per teixit connectiu que continua amb els 
tendons. Cada fibra muscular és una sola cèl·lula muscular, rodejada per una 
membrana cel·lular. Les fibres musculars poden arribar a fer varis centímetres 
de llargària, però menys de 0,10 mm de diàmetre. Dins les fibres musculars 
s’hi troba el citoplasma que conté els mitocondris i els altres orgànuls que 
trobem a totes les cèl·lules. Dins de cada fibra muscular hi ha nombroses 
miofibril·les formades per repetides unitats contràctils anomenades 
sarcòmers. 
 
Quan els múscul es contrau, l’actina es mou entre la miosina, escurçant la 
longitud del sarcòmer i, per tant, la del múscul.  
 
Les molècules de miosina tenen una forma semblant a la dels pals de golf dins 
la seva bossa; els mànecs es mantenen junts com en un feix, amb els extrems 
projectant-se al llarg de la seva llargària. El moviment d’aquests caps de 
miosina provoca el moviment de l’actina i, en conseqüència, l’escurçament 
del sarcòmer muscular. 
 
Quan un impuls nerviós arriba a una connexió neuromuscular, s’alliberen al 
sarcoplasma ions calci procedents del reticle sarcoplàsmic. Aquest és un tipus 
especial de reticle endoplasmàtic, un sistema de sacs membranosos situats al 
voltant de les miofibril·les. 
 
Els caps de miosina s’uneixen amb els punts d’enllaç del filament d’actina, 
formant ponts actina-miosina. Quan el cap de miosina s’uneix a l’actina 
s’alliberen ADP i ió fosfat. La miosina canvia de forma fent que el seu cap es 
doblegui cap endavant. Aquest moviment provoca el moviment relatiu del 
filaments. 
 
Una molècula d’ATP s’uneix al cap de la miosina. Una ATPasa hidrolitza l’ATP 
formant ADP i ió fosfat. Això provoca un canvi en la forma del cap de miosina 
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que li permet alliberar-se de l’actina i tornar a la seva posició de repòs, 
permetent així que el cicle torni a començar. 
 

Respostes a les preguntes: 
1.-  

 
2.- a i b) 

 
 
c)  
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d) Els filaments d'actina i miosina llisquen l'un sobre l'altre durant contracció 
de músculs. Els filaments d'actina s'estiren cap al centre del sarcòmer. 
L'efecte d'això és l’escurçament dels sarcòmers, Les línies fosques produïdes 
per l'encavalcament de l’actina  i la miosina seran més amples, com més 
superposició hi hagi durant la contracció. La zona amb  només els filaments 
de miosina apareixerà més estreta. 
 
4.- a) Quan els ions de calci s’uneixen amb la troponina, té lloc un canvi en 
forma en els llocs d’unió de la miosina i l’actina. Això permet la unió entre 
actina i miosina, que és essencial per a la contracció de músculs. 
 
b) 
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