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I. RESUM 
 
Aquest treball té com a propòsit estudiar els efectes de la cafeïna sobre l’activitat cerebral 
del lacèrtid Gallotia galloti per donar arguments que recolzin la hipòtesi que la vigília dels 
rèptils és homòloga al son de mamífers, degut a l’evolució del son. Per dur a terme aquest 
treball es van operar 6 sargantanes d’aquesta espècie, de manera que es pogués tenir dos 
senyals bioelèctrics del cervell. Després es va sotmetre als exemplars de G.galloti a un 
registre amb tres períodes diferenciats: el primer disposava de les condicions de Control, el 
segon amb una injecció de Sèrum Salí (9 g NaCl/L), i el darrer amb una injecció d’una solució 
de Cafeïna (2 mg/kg). Es registraven els tres períodes de la mateixa sargantana, sempre en 
un horabaixa, i també s’hi aplicaven potencials evocats. El circuit de registre integrava un 
convertidor de senyals bioelèctrics a dades numèriques a l’ordinador. D’aquestes dades es 
van retallar els artefactes, i es van analitzar amb el programa informàtic OriginPro i el full de 
càlcul Excel. L’anàlisi estadístic es realitzà amb OriginPro. Els resultats obtinguts mostren que 
la cafeïna no té efectes significatius sobre l’electroencefalograma dels rèptils amb aquesta 
dosi. Així doncs, es recolza la hipòtesi esmentada.  
 
 

ABSTRACT  

 
This work was proposed to study the effects of caffeine on the brain activity of lacertid 
Gallotia galloti to support the hypothesis that the wakefulness of reptiles is homologous to 
mammalian sleep due to the evolution of sleep. To carry out this work we operated six 
species of lizards, so we could obtain two bioelectric brain signals. Then we subjected the 
G.galloti specimens on three different periods to register them: the first was Control 
conditions, the second with a Saline Solution injection (9 g NaCl/L) and a final period with a 
Caffeine solution injection (2 mg/kg). The three periods were registered on the same 
afternoon, as well as we have applied evoked potentials. The registering circuit converted 
the bioelectric signals to numerical data on the computer. These data were cut and analyzed 
with the computer programs OriginPro and Excel spreadsheet. Statistical analysis was 
performed with OriginPro. The results showed caffeine has no significant effect on 
electroencephalogram reptiles by this dose. For that reason, they support the mentioned 
hypothesis. 
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II. FONAMENT I PROPÒSIT DEL TREBALL 
 
 
Al laboratori on s’ha originat el present treball, fa uns vint anys que estudia l’evolució dels 
ritmes son-vigília. A continuació, s’exposa una mica d’informació sobre les investigacions que 
s’han duit a terme per, finalment, relacionar-ho amb aquest treball experimental.  
 
Al regne animal la vigília no sorgeix de les mateixes regions corporals, és a dir, cada grup 
d’animals controla els seus ritmes de son-vigília de forma distinta. Això condueix a 
considerar que la vigília ha evolucionat mitjançant processos anàlegs, de forma que s’ha 
convergit en el son de l’organisme. La recerca de l’origen i diversificació de la vigília és igual 
d’important que la del son per poder entendre com han arribat tots els animals a aquests 
moments de repòs [Akaârir, 2007].  
 
Estudiant les tres classes animals més complexes, es van arribar a conclusions interessants. 
Els rèptils van donar origen a les aus, i aquestes van ser l’origen dels mamífers, però les 
característiques dels ritmes de son-vigília que presenten els mamífers són molt distintes a les 
dels rèptils. Una possible conclusió que s’exposa és que els mamífers van canviar el 
funcionament cerebral quan van desenvolupar l’escorça, presentant una vigília cortical, on 
l’electroencefalograma presenta una reducció de l’amplitud i un augment de la freqüència. 
En canvi, als rèptils la vigília es corticoencefàlica, de la qual l’electroencefalograma presenta 
un augment de l’amplitud [Garau et al., 2005]. 
 
Es suggereix la hipòtesi que el son i vigília primitius reptilians es convertiren en el son NREM i 
REM, respectivament, en mamífers i aus, després de desenvolupar la vigília cortical. Els 
mamífers immadurs coincideixen en els electroencefalogrames en amplitud i freqüència 
amb els rèptils, així com també presenten altres característiques reptilianes. També 
coincideix que els mamífers son termoconformistes durant el son REM, igual que els rèptils 
en repòs [Garau et al., 2005].  
 
D’acord amb aquesta hipòtesi, l’estudi de l’efecte de la cafeïna sobre el rèptil Gallotia galloti 
podria ser interessant per veure si l’activitat cerebral es veu afectada. La cafeïna és una 
substància que produeix canvis en el ritme de son-vigília dels mamífers, per tant, pot ser de 
gran interès aplicar-la als rèptils.  
 
Així doncs, la finalitat d’aquest treball és veure els efectes de la cafeïna sobre aquestes 
sargantanes mitjançant l’anàlisi dels seus electroencefalogrames, abans i després d’una 
injecció d’aquesta substància. La part experimental s’ha realitzat als laboratoris de Fisiologia 
Animal de la Facultat de Ciències de la Universitat de les Illes Balears.  
 
Bona part de la metodologia i confecció del treball està basada en la tesi doctoral del Doctor 
Mourad Akaârir, degut a l’experimentació comú amb Gallotia galloti.  
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III. INTRODUCCIÓ 
 
III.1. EL SON  
 
EL RITME SON-VIGÍLIA 
 
Està demostrat que tant animals com vegetals mostren activitats repetitives amb patrons 
periòdics determinats. Part d’aquestes activitats estan relacionades amb els cicles de rotació 
i translació de la Terra al voltant del Sol. Des del segle XIX fins a principis del XX es donava 
per irrefutable que aquests ritmes eren constants i invariables. Però al final del segle passat, 
el treball de Mrosovsky introduí un nou punt de vista totalment contrari: els paràmetres 
fisiològics es reajusten i canvien contínuament per aconseguir l’adaptació de l’organisme, de 
tal forma que poden arribar a avançar-se als canvis predicibles del medi. Aquesta capacitat 
predictiva és d’un gran valor adaptatiu, i ve donada per l’activitat intrínseca d’uns 
oscil·ladors propis a tots els organismes [Akaârir, 2007].  
 
Aquests cicles repetitius han evolucionat de tal manera dins els organismes que s’han 
convertit en ritmes endògens, dirigits pel què s’anomena rellotge biològic. Aquest 
s’encarrega de provocar els canvis fisiològics seguint de manera sincronitzada  algun cicle 
ambiental extern, cosa que ajuda a preveure els canvis que es poden donar al medi. Als 
invertebrats i vertebrats, aquest rellotge biològic es situa al sistema nerviós central (SNC). Es 
classifiquen els ritmes segons la seva periodicitat: ultradians (inferiors de 24 hores), 
circadians (aproximadament 24 hores), infradians (superiors a 24 hores). El ritme son-vigília 
és el ritme circadià més àmpliament estudiat, sobretot des del punt de vista 
comportamental [Akaârir, 2007].  
 
 
EL SON COMPORTAMENTAL 
 
El son equival a un moment de descans de l’organisme, en què hi ha absència de 
comportament. Es van establir una sèrie de trets característics per identificar d’un animal 
dormit: (1) Repòs motor, (2) Ombralls sensorials elevats, (3) Fàcil reversibilitat [Pieron, 
1913]; (4) Posició corporal estereotipada [Flanigan, 1973], (5) Recurrència circadiana (cicle 
repetitiu de 24 hores), (6) Llocs dormitori específics [Bruce Durie, 1981] i (7) Un estat regulat, 
ja que presenta efectes de privació i sacietat [Tobler, 1985]. El seguiment d’aquestes pautes 
mostra la complexitat del procés de la son, que no es tracta d’apagar o encendre 
l’organisme. Aquests trets provoquen la modificació del comportament de l’organisme quan 
hi ha la necessitat de dormir, així com passa quan s’ha de menjar o beure [Madrid i Lama, 
2006]. 
 
 
EL SON POLIGRÀFIC 
 
L’estudi electrofisiològic del son ha mostrat que no és un estat homogeni i que presenta 
etapes amb manifestacions bioelèctriques pròpies. Les distintes etapes que segueixen han 
pogut relacionar-les amb el nivell de profunditat del son i amb les variacions específiques 
d’altres variables fisiològiques [Madrid i Lama, 2006]. 
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Els registres poligràfics serveixen per registrar vàries variables indicadores del son 
simultàniament. El principal indicador és l’electroencefalograma, que se’n parlarà en detall 
més endavant. Per aconseguir definir bé les distintes etapes del son es registren els 
moviments oculars, l’electrooculograma (EOG), i l’activitat cardíaca, l’electrocardiograma 
(ECG). Per un estudi sobre el son, aquests registres són imprescindibles per observar bé les 
etapes que segueix i les alteracions que pogués sofrir. A més, les dades electrofisiològiques 
recollides permeten determinar la qualitat del son o la seva dependència de factors externs, 
com poden ser els fàrmacs [Elso, 2012].  
 
 
LES FASES DEL SON 
 
Des de 1968 estan establerts els criteris que defineixen les etapes del son als éssers humans 
(representades a la Figura III.1) [Rechtschaffen i Kales, 1968]: 
 
1. Fase 0 o Vigília: EEG d’ones ràpides de baix voltatge, per sobre els 13-23 Hz (activitat β). 

Es dóna quan l’individu està actiu o amb els ulls oberts. L’activitat α (entre 8-12 Hz) 
apareix quan l’individu es manté despert però amb repòs sensorial i ulls tancats. No hi 
ha moviments oculars en repòs i hi ha to muscular a la musculatura antigravitatòria.  

 
2. Fase 1 o Adormiment: EEG d’ones ràpides de baix voltatge on s’intercalen ones més 

lentes d’alt voltatge dins la banda de freqüència ϴ (4-7 Hz). Aquest patró es denomina 
ritme mixt. Els ulls solen presentar moviments de rotació lenta (pendulars) i el to 
muscular es troba notablement reduït respecte a la fase 0, però encara present.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.III.1. Patrons encefalogràfics de les distintes fases del son humà. Aquestes etapes només es poden 
observar als humans i primats, per tant, en altres animals es parla més de les fases REM i NREM. 
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3. Fase 2 o Son lleuger: EEG d’ones ϴ amb fusos de son cada 30 segons (brots de ones amb 
freqüència d’uns 14 Hz, durant aproximadament un segon i que tenen menor voltatge 
als seus principi i final) i/o complexos K (ones bifàsiques de gran voltatge que solen 
aparèixer al principi o final d’un fus, però també de forma aïllada). No hi ha moviments 
oculars ràpids i el to muscular està present però reduït.  
 

4. Fase 3-4 o Son profund: EEG d’ones lentes d’alt voltatge dins de la banda δ (0-4 Hz) 
ocupant almenys un 20 % del tramat (si les ones lentes ocupen més d’un 50% del 
tramat, es tracta de la fase 4, però actualment no es consideren fases separades).  
Absència de moviments oculars ràpids i to muscular molt reduït o absent. 
 

5. Fase REM o Son Paradoxe: EEG quasi indistingible al de la fase 1, i hi sol haver ones de 4-
6 Hz amb forma de dent de serra. A distints animals experimentals s’han registrat una 
sèrie d’espigues que apareixen de forma simultània a l’escorça occipital, el tàlem i el 
pont, per això han rebut el nom de ponto-geniculo-occipitals (PGO). Aparició de 
Moviments Oculars Ràpids (REM = Rapid Eye Movements) aïllats o més freqüentment 
agrupats. To muscular nul, atonia total. De forma esporàdica es donen sacsejos 
musculars de localització anàrquica.  
 

Les fases descrites es mostren a la Figura III.2. Aquestes etapes representen l’estat un estat 
concret al sistema nerviós, on l’excitabilitat de les neurones varia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2. Representació gràfica d’una nit de son en humans. El cicle complet amb les 5 etapes es pot repetir 
entre 4 i 5 vegades durant un vespre. 

 
En els rèptils només es distingeixen cicles d’activitat i repòs, que són universals per tots els 
organismes. Es creu que la complexitat del son als mamífers és el resultat evolutiu que 
augmentà la complexitat cerebral i, en concret, l’escorça. La hipòtesi dels treballs de Rial 
[Rial et al., 1994, 2001, 2010] proposa que com que la vigília d’aquests passà a controlar-se 
des de l’escorça (nova adaptació), la vigília primitiva reptiliana, que s’originava a les 
estructures subcorticals, esdevingué en un segon pla. Després degué integrar-se al repòs 
circadià en forma de son REM. Un dels motius que podria reforçar aquesta hipòtesi és que 
les ones del REM són semblants a les de vigília [Akaârir, 2007].  
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Als rèptils actuals s’observen dues fases ben diferenciades dins la seva vigília: 
 

• Domini de les funcions del control homeostàtic (via parasimpàtica): l’animal 
s’esforça en mantenir una temperatura corporal adequada (heliotèrmia i 
tigmotèrmia). 

• Abandonament de les funcions del control homeostàtic (via simpàtica): l’animal 
explora el medi activament, cerca aliment, parella, etc.  

 
Als humans, durant el son d’ona lenta, existeix el predomini del sistema parasimpàtic 
(disminució de la freqüència cardíaca), es dona un batec regular. En canvi, al son REM es 
presenten breus taquicàrdies seguides d’un rebot de bradicàrdia (activitat simpàtica), que 
coincideixen amb els episodis del moviment ocular. Per tant, les dues fases de la vigília 
reptiliana es podrien equiparar als sons NREM i REM: la fase de control homeostàtic i 
parasimpàtic passà a ser el NREM i la fase d’abandonament de l’homeòstasi i domini 
simpàtic correspondria amb el REM [Sommers et al., 1993]. 
 
 
III.2. CAFEÏNA   
 
La cafeïna, o 1,3,7-metilxantina, és una xantina d’efectes estimulants. És un constituent 
natural present a més de 60 espècies vegetals que, al ser consumit per mamífers, es 
converteix en un antagonista competitiu dels receptors adenosínics. Això es deu a que les 
xantines deriven de les purines, i per tant, té una estructura molecular semblant a 
l’adenosina [Lozano et al., 2007]. 
 
 
VIA D’ACCIÓ  
 
L’adenosina s’acumula al medi extracel·lular com a resultat inespecífic del metabolisme de 
l’ATP de les neurones i glia (consum de glucogen), provocant que s’acumuli de forma 
extracel·lular. Una vigília prolongada, disminueix el glucogen al cervell i per tant un augment 
d’adenosina, que actua com a inhibidor de l’activitat neural i produeix al sistema nerviós 
central sedació, relaxació i ansiòlisi, vasodilatació coronària, relaxació de la musculatura llisa 
gastrointestinal i inhibició de l’agregació plaquetària al sistema nerviós perifèric. Durant el 
son d’ona lenta, les neurones cerebrals descanses i es renoven les reserves de glucogen 
[Moratalla, 2008].  
 

Quan la cafeïna s’uneix als receptors A1 i A2a de l’adenosina, produeix la inhibició de la 
fosfodiesterasa, que dóna lloc a l’augment de concentració de AMPc i GMPc, l’activació dels 
canals de K+ i la inhibició dels canals de calci del tipus N. Això provoca la disminució 
d’adenosina lliure i augmenta la vigília. Els receptors A2a es coexpressen amb receptors 
d’encefalina i dopamina D2 a les neurones de l’estriat, on la cafeïna potencia la transmissió 
dopaminèrgica: augmenta la dopamina al circuit cerebral de recompensa (sistema 
mesolímbic i nucli accumbens), que dóna peu a que sigui una substància que crea 
dependència [Lozano et al., 2007]. Que s’hagi demostrat que la cafeïna altera els cicles del 
son, també ha demostrat que l’adenosina és un dels principals reguladors del son. 
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EFECTES GENERALS 

Efectes fisiològics generals dins l’organisme (en humans) [Lorist i Tops, 2003]: 
 

• Després de la ingestió oral, la cafeïna és ràpida i quasi completament absorbida 
(99%) des del tracte gastrointestinal fins al torrent sanguini.  

• El punt de major concentració plasmàtica es dóna passats 30-60 minuts des de la 
ingestió.  

• La cafeïna es distribueix per tot el cos i passa per totes les membranes biològiques.  

• S’elimina principalment al metabolisme del fetge. L’eliminació completa és a les 3-5 
hores després de la ingestió.  

 
La cafeïna provoca l’activació i estimulació de moltes regions corporals, però per aquest 
treball interessen especialment els efectes sobre el sistema nerviós central (SNC); la cafeïna 
hi provoca una estimulació general: augmenta l’alliberació de noradrenalina, indueix un 
estat d’alerta, redueix la sensació de cansament, així com manté l’estat de vigília encara que 
es necessiti dormir. Consta d’una gran varietat interindividual: la mateixa dosi pot ser 
d’efectes lleus en un individu, i provocar efectes adversos en un altre, com taquicàrdies, 
nerviosisme i insomni. En éssers humans, s’ha demostrat que es pot donar el fenomen de la 
tolerància en pocs dies, per tant, es pot considerar com una substància d’abús [Lozano et al., 
2007]. 
 
 
EFECTES SOBRE L’ELECTROENCEFALOGRAMA 
 
Els efectes de la cafeïna sobre l’EEG es veuen reflectits a les potències de EEG, on es veu un 
increment de les potències d’ones ràpides i una disminució de les potències d’ona lenta. 
Molts estudis corroboren que la cafeïna augmenta el nivell de vigilància, ja que amb l’estat 
d’alerta es donen les ones ràpides [Bchir et al., 2006]. 

Els efectes que pot tenir aquesta substància poden variar en funció de la dosi i el moment en 
què s’administra: una dosi no molt elevada (100mg per persona) abans d’anar a dormir, 
prolonga la latència del son (Fase d’adormiment), i redueix l’eficiència del son i la fase de son 
profund NREM, més concretament, de l’activitat d’ona lenta δ [Landolt, 1995]. Una dosi 
elevada com pot ser 4.6 mg/kg de cafeïna (4 tasses de cafè), va reduir considerablement les 
fases 3-4 i augmentà la fase REM [Dávila i Navarro, 1998].  
 
Les dades de diversos estudis mostren que fins i tot una dosi molt baixa de cafeïna afecta al 
ritme del son [Landolt, 1995]. Encara que passin 24 hores, s’ha demostrat que la cafeïna 
segueix alterant els cicles del son, com l’allargada de la latència del son i la fase de son 
lleuger. També disminuí l’eficiència i el temps total de son, a més de la supressió de la 
densitat de potència de EEG al son NREM a la banda δ i un increment de l’activitat 
electroencefalogràfica dels fusos del son [Landolt, 1995]. 
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Inclús amb privació de son, la cafeïna és capaç d’afectar al son. Quan es dóna la privació del 
son, es redueix el temps de latència i augmenta el son d’ona lenta NREM; la cafeïna pot 
atenuar aquests efectes [Landolt et al., 2004]. A un estudi sobre com afectava la cafeïna a 
subjectes que dormien durant el dia després d’un vespre de privació del son, en comparació 
a subjectes que dormien de nit de forma normal, inclús es veien afectades les ones del son 
REM i la sincronització del son NREM (reduïts els poders de les ones δ, ϴ i α, i augmentat el 
poder de l’ona β). Aquests efectes es veuen incrementats en persones de mitjana edat 
[Carrier et al., 2009].  Les persones de mitjana edat són les més sensibles als canvis del ritme 
circadià del son i, per tant, són més vulnerables a la cafeïna [Drapeau et al., 2006], [Robillard 

et al., 2015]. 
 
La reducció de la potència d’EEG provocada per la cafeïna pot estar relacionada amb 
l’increment del metabolisme cerebral, ja que la cafeïna indueix vasoconstricció, i per tant, 
una reducció del flux de sang al cervell, provocant un funcionament més lent [Deslandes et 

al., 2005]. 

 

III.3. SISTEMA NERVIÓS DELS RÈPTILS 

EVOLUCIÓ DE L’ENCÈFAL ALS VERTEBRATS 

El sistema nerviós reptilià és el qual, en el seu moment, donà pas al més desenvolupat del 
regne animal: el dels mamífers. Peixos, amfibis i rèptils comparteixen la presència d’un 
cervell anterior, dividit en tres parts principals: el prosencèfal, que funciona com a sistema 
multisensorial, sobretot pel desenvolupament de l’olfacte; el mesencèfal, destinat a la visió i 
audició; i el rombencèfal, que analitza la sensibilitat del contacte. A la formació reticular 
mesencefàlica s’hi localitza el control motor. A tots els poiquiloterms s’observa el procés de 
cefalització, resultat de l’acumulació de sistemes sensorials a la part anterior del cos. El 
darrer estadi evolutiu del sistema nerviós és el desenvolupament del telencèfal (Figura I.3) 
[Akaârir, 2007]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3. Evolució del cervell als vertebrats.  Els procordats presenten una corda nerviosa simple, sense quasi 
especialització cefàlica. Els poiquiloterms presenten tres vesícules. Les aus desenvolupen el sistema estriat, 

mentre que els mamíferes presenten un gran desenvolupament de la isoescorça [Akâarir, 2007]. 
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El neoencèfal és una estructura només present en aus i mamífers. En aquests moments 
resultà en el neocòrtex, que controla tot el conjunt d’entrades sensorials i sortides motores. 
Per tant, en el pas de rèptils a mamífers, s’han donat molts canvis en el control. L’activitat als 
mamífers depèn de l’activació cortical; mentre que als poiquiloterms, com que no tenen 
isoescorça, el tall encefàlic és l’encarregat de la vigília [Akaârir, 2007]. 

 

L’ENCÈFAL DELS RÈPTILS 

L’estudi del cervell dels rèptils s’inicià amb els treballs de Spitzka [1880], P. Ramón y Cajal 
[1981], Herrick [1910] i S. Ramón y Cajal [1911]. Es volia investigar sobre els cervells del que 
s’anomenava invertebrats inferiors, per poder construir una fisiologia comparada, però des 
de llavors fins ara només s’han realitzat estudis parcials, i quasi tots sobre els Squamata 

[Akaârir, 2007].  

La regió cortical (telencèfal) dels rèptils es pot dividir en tres regions: les escorces medial, 
dorsal i lateral. Entre les medial i dorsal existeix un “superpositio dorsomedialis”.  Cercant 
equivalències amb els mamífers, es creu que l’escorça medial correspon amb l’hipocamp i la 
lateral amb l’escorça piriforme, però hi ha controvèrsies respecte a la dorsal. Les tres regions 
telencefàliques tenen una sola capa neuronal i no tenen cap tipus d’organització columnar, 
al contrari que en mamífers [Akaârir, 2007].  

La principal similitud de les connexions talamocorticals de rèptils i mamífers és que les 
regions corticals medials es connecten amb els nuclis talàmics medials, mentre que les 
regions corticals laterals es connecten amb els nuclis talàmics laterals [Crocco, 2005]. Però 
no és suficient per considerar homòlogues les escorces de rèptils i mamífers.  

 

III.4. ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG) 

El teixit nerviós té la capacitat de generar potencials elèctrics. L’anàlisi de l’activitat i 
generació d’aquests senyals bioelèctrics és l’Electroencefalografia. L’electroencefalograma 
(EEG) és la diferència de potencial que es dóna entre dos elèctrodes i la seva representació 
en el temps. En el cas dels animals, la majoria d’elèctrodes van implantats a través del crani 
per una bona percepció dels senyals [Akaârir, 2007].  

Els senyals elèctrics es poden captar entrant amb contacte amb la superfície del cervell, ja 
que s’hi produeixen les tensions elèctriques, provocades per l’intercanvi neuronal de senyals 
elèctrics. Aquestes apareixen i desapareixen, i són aquestes variacions les que donen el 
senyal elèctric [Akaârir, 2007].  

Es creu que l’origen de les ones registrades a un EEG prové dels canvis lents dels potencials 
postsinàptics del cos neuronal i dendrites de les cèl·lules piramidals. La captació de la corrent 
produïda pels senyals postsinàptics només es pot captar si l’activitat neuronal està 
sincronitzada (conjunt de senyals petits que en generen un de gros). Aquesta activitat 
sincronitzada només es dóna a les cèl·lules piramidals de còrtex, l’hipocamp i el septe 
[Akaârir, 2007].  
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Les cèl·lules piramidals exciten les interneurones, i aquestes promouen un efecte inhibidor 
(mitjançant GABA) sobre les primeres. Quan l’efecte acaba, torna a començar. Aquest procés 
resulta ser una alternança de despolaritzacions i hiperpolaritzacions que reflexa els canvis 
lents de potencials que s’indica més amunt. També donen processos de desincronització a 
l’escorça cerebral. Es veu que està relacionada la desincronització amb l’extensió del procés 
cognitiu, quant més intercanvi de informació es produeix més es desincronitzen els 
potencials i es donen ones de baixa amplitud i freqüència alta. En canvi, a menor intercanvi 
de informació major amplitud d’ona i menor freqüència. Els fàrmacs poden alterar aquests 
ritmes, així que pot ser interessant com afectarà la cafeïna als potencials postsinàptics 
[Crocco, 2005]. 

Però als rèptils, aquestes sincronitzacions i desincronitzacions representen tot el contrari. Als 
mamífers, l’amplitud d’ona augmenta amb l’activitat cerebral; però als rèptils, aquesta 
disminueix. Quan els rèptils es troben desperts i actius, la vigília reptiliana queda 
representada electroencefàlicament per la suma de potencials postsinàptics, és a dir, per un 
potencials sincronitzats (ona lenta). Aquesta no és constant, perquè queda interrompuda 
per períodes de menor amplitud (desincronització), però les ones lentes són predominants. 
Això indica que les ones δ (0-4 Hz) són pròpies dels rèptils desperts i del son profund en 
humans [Crocco, 2005]. Aquest fet recolza la hipòtesi que l’estat de vigília reptilià i el son 
profund de mamífers són homòlegs [Rial et al., 1993]. 

 
POTENCIALS EVOCATS (PE) ALS RÈPTILS  
 
 
Un potencial evocat és el conjunt de les modificacions de l’activitat elèctrica del sistema 
nerviós, produïdes per un succés psicològic o un estímul físic. Per a que es produeixi un 
potencial activat, són necessàries tres pautes:  
 

1. L’activació d’un receptor sensorial perifèric.  
2. El transport del missatge codificat per les vies de conducció específiques a través 

d’una successió de centres que alhora generen projeccions encefàliques.  
3. La integració del missatge a través de les projeccions encefàliques. 

 
El registre dels potencials està pensat per comprovar el funcionament de tres dels cinc 
sentits: vista, audició i sensibilitat somestèsica. Aquests tres representen majoritàriament la 
informació d’entrada a l’organisme. Aquests registres poden donar informació sobre mal 
funcionament d’aquestes vies sensitives i la seva extensió [Akaârir, 2007].  
 
Per a que un estímul sigui capaç de generar un PE, ha de tenir les següents característiques:  
 

• Inici ràpid: per arribar a un alt grau de sincronització òptim de les respostes de les 
cèl·lules que l’originen. 

• Controlable: fent referència a les característiques físiques de l’estímul (intensitat, 
localització, freqüència, etc.). 

• Reproduïble: ha de ser constant per poder ser un senyal biològic que es pugui 
mesurar i quantificar.  
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Els potencials provocats en un organisme són recollits a nivell de la superfície cutània. Les 
diferències de potencial que es recullen poden ser amplificades i visualitzades amb l’equip 
adequat [Akaârir, 2007]. 
 
Els PE de rèptils s’observen fàcilment i sense haver d’emprar tècniques de mitjanes 
(eliminació fenòmens aleatoris). En el cas dels mamífers és possible registrar-ne durant la 
vigília, però són d’amplitud molt petita (s’hi ha d’aplicar les tècniques de mitjanes). En canvi, 
durant el son de mamífers els potencials evocats presenten una amplitud enorme, s’aprecia 
fàcilment. Els PE de rèptils presenten una forma molt semblant als complexes K del son de 
mamífers, i ha estat demostrat que aquests, no són altra cosa que PE d’amplitud molt 
elevada [Ujszasi i Halasz, 1986].  
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IV. MATERIALS I MÈTODES 

IV.1. ANIMALS D’EXPERIMENTACIÓ 
 
Es van utilitzar sargantanes mascle, amb un pes mitjà de 51.233 grams i d’edat 
indeterminada de l’espècie Gallotia galloti (Figura III.1) o comunament conegut com 
“Lagarto Tizón”, família Lacertidae, ordre Squamata; endèmica de les illes de Tenerife i La 
Palma. Els exemplars es van capturar a la zona de Güimar (nord-est de Tenerife), amb 
l’autorització pertinent del Govern Autonòmic Canari. Es van utilitzar trampes amb trossos 
de tomàtiga com esquer.  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1. Lacèrtid Gallotia galloti o “Lagarto Tizón” en el seu hàbitat natural.  

 
Un cop al laboratori, es van distribuir en terraris de 120x45x40 amb il·luminació artificial (12 
hores de llum i 12 hores de foscor). S’hi podien moure amb llibertat i vivien en unes 
condicions relativament semblants al seu hàbitat natural. Es van simular les 12 hores de llum 
diàries mitjançant bombetes de 60 vats, produint una temperatura ambiental controlada de 
30ºC, i 20ºC durant les 12 hores de foscor. Aquestes condicions són estables durant tot l’any. 
L’alimentació al laboratori consistia en una dieta a base d’aigua i aliments infantils ad 

libitum, tant de fruita com de carn i verdura.  
 
Es van emprar 6 exemplars de Gallotia galloti, registrant a una temperatura de 30ºC la seva 
activitat cerebral (EEG). També es va registrar aquest paràmetre abans i després d’un 
estímul acústic (potencial evocat).  
 

IV.2. TÈCNICA OPERATÒRIA 

Per dur a terme la intervenció quirúrgica, s’anestesiava l’animal mitjançant el gas isoflurà 
(Forane®, ABBOT LABORATORIES): és un anestèsic per inhalació no inflamable, administrat 
amb un vaporitzador calibrat específic. La sargantana es va introduir dins una caixa de 
metacrilat, 5-10 minuts a una concentració mitjana de 3.5-4% (volum de gas/volum 
d’isoflurà líquid) i una pressió mitjana de 400-500 mm Hg).  
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L’animal romania anestesiat mitjançant una mascareta amb flux d’isoflurà, variant-ne la 
pressió i concentració segons el moment de l’operació:    

• 5-10 minuts per adormir l’animal. Concentració de 4%, pressió 400-500 mm Hg.  
• Inici operació: eliminació de les plaques dèrmiques (rascat amb bisturí), per evitar 

l’hemorràgia, es cauteritza la zona amb un bisturí candent. Concentració 4%, pressió 
500-600 mm Hg (per evitar que es desperti és millor augmentar la pressió que la 
concentració).  

• Es procedeix a fer un solc horitzontal als ossos frontoparietals del crani, llimant 
lentament fins arribar a la capa de la duramàter (mitjançant una fressa dental). 
També es fan dos orificis de 2 mil·límetres de diàmetres als ossos parietals (Figura 

IV.2). Per evitar hemorràgies es pot aplicar un material anticoagulant, Spongostan. 
Concentració 4%, pressió 500/600. 

•  S’implanten dos elèctrodes actius al solc, clavats a la duramàter (cadascun fa 
contacte amb un hemisferi del telencèfal) i dos elèctrodes referencials als dos orificis 
(Figura IV.2) (Figura IV.3). Els elèctrodes actius estan fets amb fil de plata i un 
connector per registrar. Els elèctrodes referencials estan fets amb un pern (per 
introduir dins els orificis) enganxat a un connector. Concentració 4%, pressió 400-500 
mm Hg.  

• S’eixuga el líquid cefaloraquidi que es troba sobre la duramàter i es procedeix a 
aplicar ciment acrílic (Duralay®) a tota la zona operada, per tal de protegir i evitar 
que posteriorment es desprenguin els elèctrodes. Concentració 3.5, pressió 400 mm 
Hg. 

• Es retira l’anestèsia, i s’espera a que l’animal es desperti i que el ciment s’eixugui per 
tornar a ficar-lo a la peixera del laboratori (Figura IV.4).  

 

 

Figura IV.2. Esquema del crani de Gallotia galloti. Estan marcades les zones on es fan els orificis i on van 
implantats els elèctrodes.  1 i 2 són els elèctrodes actius, i R1 i R2 els seus referencials respectivament.  
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Figura IV.3.  A. Esquema de la vista dorsal de l’encèfal. B. Esquema de la vista dreta de l’encèfal. Els elèctrodes 
actius (1,2) fan contacte amb el telencèfal per enregistrar l’EEG. Els referencials serveixen per establir la 

diferència de potencial, per tant no estableixen contacte amb l’encèfal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4. Resultat final de l’operació, els dos elèctrodes actius a la part més anterior, i els altres dos 
referencials sobre els ossos parietals. Tot queda cobert pel ciment acrílic Duralay®. També hi ha elèctrodes per 

l’anàlisi de electrocardiograma i respiració [Akâarir, 2007]. 

 

A tots els registres realitzats, els elèctrodes col·locats per analitzar electrocardiograma i 
respiració es van utilitzar per registrar dades, però s’utilitzaran en altres treballs més 
endavant. 
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IV.3. TÈCNICA DE REGISTRE 

Entre tres i cinc dies després de l’operació, es pot dur a terme el registre. Consisteix en 
col·locar l’animal sobre una estructura metàl·lica que regula la temperatura (per registrar 
serà a una temperatura de 30ºC), es fixa l’animal amb tires d’esparadrap . 

Els elèctrodes es connecten a un “interface”, per connectar l’animal a l’amplificador, que 
alhora està connectat al Convertidor analògic-digital (Digidata 1322) i el Software de registre 
AxoScope®, dins l’ordenador que controla el programa (Figura IV.5). Els elèctrodes de 
l’encèfal anaven aparellats,  l’actiu esquerre amb un referencial (registre hemisferi esquerre) 
i l’actiu dret amb l’altre referencial (registre hemisferi dret). Tot el sistema excepte el 
Convertidor i l’ordenador, es troba dins una habitació adaptada per l’experimentació per a 
que l’animal percebi la menor quantitat d’estímuls externs possibles. 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5. L’animal connectat a la L (1), “interface” (2), l’amplificador (3), el convertidor analògic-digital (4) i 
finalment, l’ordenador on s’observen les ones del registre (AxoScope®) (5).  

El registre seguia de la següent manera:  

• Es deixa que l’animal s’adapti a la temperatura estimada pel registre (30ºC) durant 20 
minuts.  

• Es procedeix a registrar el període de Control, durant 20 minuts.  
• En acabar, s’injecta la mateixa quantitat de sèrum salí que la de cafeïna (que s’injecta 

posteriorment). Es registren 30 minuts més (període Sèrum), però als minuts 10 i 20 
es provoquen uns estímuls sonors per veure com varien els paràmetres (cop fort a la 
paret de l’habitació). 

• Després, es posa la injecció de cafeïna i es procedeix a registrar una hora i 10 minuts. 
Es provoquen estímuls sonors cada 20 minuts (tres estímuls en total al període de 
Cafeïna).  
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IV.4 ELEMENT ESTIMULANT: CAFEÏNA 

La dosi que s’ha seleccionat no ha estat a l’atzar. El departament de Fisiologia Animal va 
consultar un Farmacèutic per elegir una quantitat no excessiva però que els seus efectes es 
poguessin apreciar. La seva recomanació fou una dosi que per humans no és massa elevada: 
1mg de cafeïna per kg d’humà. Per a un humà no és una dosi de grans efectes, però com que 
el metabolisme de les sargantanes és molt més lent que el dels humans, els hi afectarà més.  

Es va decidir doblar la dosi per potenciar els efectes (la doble dosi no s’atracava a la dosi 
mortal estimada). Finalment, la dosi és 2 mg/kg. La solució salina (9g/L) és la que es va fer 
servir per diluir la cafeïna (per evitar la seva precipitació).  

La solució resultant de cafeïna va ser 0.26mg/ml (resultant d’estimar la injecció de 0.3 ml a 
una sargantana de 40 g). Per tant, per calcular el volum de la solució per cada sargantana, es 
fa un factor de conversió amb el pes de l’animal.  

La solució salina utilitzada per el període Sèrum era la mateixa que es va fer servir per la 
solució de cafeïna, 9g/L.  

 

IV.5. SISTEMES D’ADQUISICIÓ I PROCESSAMENT DE DADES  

Els senyals bioelèctrics que es volien estudiar en aquest treball i l’anàlisi dels resultats 
obtinguts, s’han aconseguit mitjançant l’amplificador i convertidor analògic-digital Digidata 

1322ª (AxoScope®): és un digitalitzador de la marca Axón abastit amb un sistema 
d’adquisició de dades de 16-bit, amb un índex màxim de mostreig de 500kHz autònom. Es 
comunica amb l’ordenador mitjançant una interfase SCSI, donant com a resultat un renou 
substancialment reduït. Hem registrat els senyals amb una freqüència de 200 Hz, és a dir, 
200 dades per segon de registre. La freqüència de mostreig per els EEG era entre 49 Hz i 500 
Hz. 

 

IV.6. ANÀLISI DELS SENYALS BIOELÈCTRICS 

Per realitzar l’anàlisi de tantes dades numèriques, s’ha fet una divisió equitativa de cada 
registre i període: 

• Període Control: de cada 5 minuts, es tenen en compte els dos primers minuts. Per 
tant, de 20 minuts es treuen 8 minuts (dos entre els minuts 0-5, dos entre els minuts 
5-10, etc.) 

• Període Sèrum: amb el mateix sistema fins als 20 minuts, procurant no coincidir amb 
els moments dels estímuls. Així, es tenen 8 minuts. A part, es considera 1.5 minuts 
per cada estímul, 30 segons abans i 60 segons després d’aquest.  

• Període Cafeïna: seguim escollint els 2 primers minuts de cada 5, fins als 60 minuts. 
També es tenen en compte els estímuls (1.5 minuts). Per tant, en resultarien 24 
minuts més els 3 estímuls.  
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Com que l’animal no romania immòbil durant el registre, s’ha procurat elegir intervals de dos 
minuts en moments que no hi havia moviment. L’elecció es feia visualment observant el 
registre fet per el programa AxosCope®. Els trossos s’obtenien dels registres van ser retallats 
mitjançant el programa OriginPro, i posteriorment col·locat a un full de càlcul de Excel.  

Per analitzar els Electroencefalogrames dels dos hemisferis, es feia servir el full de càlcul 
Excel. Es treia el paràmetre RMS de cada dada (valor absolut), que dóna la informació sobre 
l’amplitud d’ona cerebral. Per l’anàlisi dels fragments representatius de l’EEG i dels 
potencials evocats, es va aplicar la transformada ràpida de Fourier (FFT), utilitzant el 
programa OriginPro®, que permet observar la potència de l’EEG i les freqüències d’ona.  

Les ones d’EEG registrades són la representació gràfica de les dades recollides dels 
potencials sinàptics cerebrals. Com que les ones tenen valors tant positius com negatius (per 
damunt i per davall 0), es treu el paràmetre de l’arrel quadrada mitjana (RMS: Root Mean 
Squar). Es tracta de la potència de 2 i, posteriorment, l’arrel quadrada de cada dada 
registrada, per obtenir tots els valors de forma positiva per poder comparar-la. Així que 
aquest paràmetre serveix per comparar l’amplitud de les ones d’EEG captades durant els 
registres, per cercar si hi ha diferències significatives. 

Els fragments representatius dels potencials evocats s’han treballat amb la transformada 
ràpida de Fourier (FFT: Fast Fourier Transform), que es considera idònia per l’anàlisi de l’EEG, 
ja que cerca la funció sinodal que millor la descriu. Obté un valor de potència d’EEG (μV2/Hz) 
per a cada interval de freqüència (0.4 Hz), des de 0 a 40 Hz. Això ens permet veure quina 
freqüència d’ona ocorr durant cada període estudiat.  

 

IV.7. ANÀLISI ESTADÍSTIC 

Per trobar diferències significatives entre els tres períodes de registre (Control, Sèrum Salí i 
Cafeïna) s’ha fet servir el programa d’anàlisi estadístic OriginPro®. S’ha utilitzat la prova T-
student de mostres relacionades per les potències de EEG d’abans i després dels potencials 
evocats. També es va utilitzar ANOVA d’un factor per comparar les potències EEG dels 
distints estats (Control, Sèrum Salí i Cafeïna). 
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V. RESULTATS 

Es tractaran per separat els resultats obtinguts dels registres dels tres períodes (Control, 
Sèrum Salí i Cafeïna), i els potencials evocats provocats als períodes on s’injectà alguna 
substància (Sèrum Salí i Cafeïna). Els registres que s’han obtingut s’han retallat de forma que 
no hi hagués artefactes de soroll. Per analitzar estadísticament, s’utilitzen els 8 minuts de 
cada període establert, Control (C), Sèrum Salí (SS) i Cafeïna (Caf) (temps total representatiu, 
24 minuts. Aquest es divideix en 3 parts de 8 minuts per veure els distints efectes que pot 
tenir amb el pas del temps).  

 

V.1. ONES D’EEG (RMS) 

S’ha realitzat la mitjana de tots els valors del període Control de totes les sargantanes, de 
forma que s’ha obtingut un valor representatiu C (obtingut dels 8 minuts representatius). El 
mateix succeeix amb SS (obtingut dels 8 minuts representatius). En el cas de Caf, s’han 
obtingut 3 valors representatius (un de cada tros de 8 minuts, explicat anteriorment). 
D’aquests valors s’han realitzat dues gràfiques i els seus respectius anàlisis estadístics: A la 
Figura V.1 es comparen els 5 valors abans esmentats; i a la Figura V.2 es comparen tres 
valors, un corresponent a cada període.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura V.1. Representació de les 5 mitjanes RMS amb els seus corresponents errors de desviació estàndard. 

 

Fent l’anàlisi estadístic, no s’han trobat diferències significatives entre els diferents períodes 
de registre: entre C i SS p-valor = 0.396, entre C i Caf1 p-valor = 0.384, entre C i Caf2 pvalor = 
0.396, i entre C i Caf3 p-valor = 0.256, entre SS i Caf1 p-valor = 0.487, entre SS i Caf2 p-valor 
= 0.5, entre SS i Caf3 p-valor = 0.347, entre Caf1 i Caf2 p-valor = 0.486, entre Caf1 i Caf3 p-
valor =  0.359 i entre Caf2 i Caf3 p-valor = 0.347. 
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Figura V.2. Representació de les 3 mitjanes RMS amb els seus corresponents errors de desviació estàndard. 

 

Fent l’anàlisi estadístic, no s’han trobat diferències significatives entre els diferents períodes 
de registre, entre SS i Caf p-valor = 0.681, entre C i Caf pvalor = 0.442, i entre C i SS p-valor = 
0.681. 

 

V.2. POTÈNCIES D’EEG ABANS I DESPRÉS D’ESTÍMULS (POTENCIALS EVOCATS) 

Com s’ha explicat anteriorment, els potencials evocats serveixen per observar la reacció del 
sistema nerviós davant un estímul sensorial sobtat. En aquest cas, es tracta d’un estímul 
acústic originat per un cop (Figura V.3), aplicat als períodes SS i Caf, per veure si la cafeïna 
afecta a les reaccions del sistema nerviós de les sargantanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.3. Aquí es pot observar la resposta d’un exemplar de Gallotia galloti després d’un estímul acústic. 
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Es fan quatre comparacions de potències d’EEG:  

1. Dins l’estímul de Sèrum Salí (SS), es comparen les potències d’abans (AE) i després 
(DE) de l’estímul (Figura V.4). 

2. Dins l’estímul de la Cafeïna (Caf), es comparen les potències d’abans (AE) i després 
(DE) de l’estímul (Figura V.5). 

3. Es comparen les potències d’abans de l’estímul del SS i Caf (Figura V.6). 
4. Es comparen les potències de després de l’estímul del SS i Caf (Figura V.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.4. Es comparen les potències d’abans (AE) i després (DE) de l’estímul provocat durant el període de 
Sèrum Salí. 

A simple vista, es pot observar que la freqüència d’ona AE és entre 0-8 Hz, i de DE és entre 
(0-16 Hz). També s’aprecia que la potència és major a DE que a AE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.5. Es comparen les potències d’abans (AE) i després (DE) de l’estímul provocat durant el període de  
Cafeïna. 

També s’hi observa una freqüència a AE entre 0-8 Hz, i a DE entre 0-12Hz. S’aprecia la 
diferència de potencial entre AE i DE.  
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Figura V.6. Es comparen les potències d’abans de l’estímul dels dos períodes, SS i Caf. 

No s’observa una gran diferència entre les freqüències de SS i Caf. La diferència de potencial 
tampoc és gaire gran.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura V.7. Es comparen les potències de després de l’estímul dels dos períodes, SS i Caf. 

 

Les freqüències de SS i Caf són semblants. La diferència de potencial tampoc és gaire 
distinta.  

En el cas de l’abans i el després dels dos períodes, s’han trobat diferències significatives (p-
valor < 0.05): per AE i DE de Sèrum Salí, p-valor = 2.824 x e-5; i per AE i DE de Cafeïna, p-valor 
= 4.953 x e-5. 

El els casos de comparació entre els dos períodes, abans de SS i Caf (p-valor = 0.432), i 
després de SS i Caf (p-valor = 0.091), no s’han trobat diferències significatives (p-valor > 
0.05). 
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VI. DISCUSSIÓ  

Aquests resultats indiquen l’absència d’efectes estimulants de la cafeïna sobre Gallotia 

galloti, tant al EEG en tot moment de registre, com en els moments de potencials evocats. 
En el cas de la comparació de RMS, és comprensible que no es trobin diferències 
significatives, ja que les ones d’EEG varien constantment de valors, però dins uns intervals 
constants. Quan es fan les mitjanes de tots els valors, surten totes molt semblants perquè 
l’EEG no varia l’interval de forma significativa.  

Mirant els potencials evocats, no es veu que la cafeïna hagi tengut efectes sobre la reacció 
del sistema nerviós. El que sí que es pot veure és la diferència que hi ha quan es provoca un 
potencial evocat a un humà o a un rèptil.  

A la Figura VI.1 es mostra l’EEG d’un potencial evocat en un individu humà [Akâarir, 2007], 
mentre que el de la Figura VI.2 es tracta d’un exemplar de Gallotia galloti. Es pot apreciar 
que el tipus d’ona d’abans i després de l’estímul són totalment contràries. L’activitat que 
presenta un rèptil després de l’estímul és equiparable al repòs i relaxació que mostra l’humà 
abans de l’estímul.  

 

 

 

 

 

Figura VI.1. Es pot apreciar el canvi de freqüència de l’ona d’EEG. Inicialment té una freqüència més  gran, una 
ona α. Però després de l’estímul, el cervell s’activa, i entra en alerta, es desincronitzen els potencials sinàptics i 

passa a una ona β [Akâarir, 2007]. 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.2. L’ona d’abans l’estímul és de freqüència més elevada, desincronitzada. Després de l’estímul, els 
potencials sinàptics es sincronitzen i passen a una ona de freqüència menor, però l’animal es troba en un estat 

d’alerta, actiu [Akâarir, 2007].  
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Els resultats obtinguts indiquen que la cafeïna no afecta als rèptils amb aquesta dosi. Com 
que els poiquiloterms tenen un metabolisme més lent, podria ser que el fet de no trobar 
efectes es degués a que el temps d’estudi és insuficient. Però no és una opció massa 
probable, ja que la cafeïna és una substància que es torba molt poc temps en afectar al 
sistema nerviós (uns 30 minuts); i a més, el fet d’administrar la substància via 
intraperitoneal, fa que circuli pel cos de forma molt més ràpida. Per tant, l’opció que la 
cafeïna no afecti als rèptils és acceptable.  

A més, el fet de no trobar cap referència prèvia on s’estudiïn els efectes de la cafeïna en 
animals poiquiloterms, no permet comparar el treball realitzat amb cap altre. Com que la 
cafeïna actua de forma antagonista al sistema adenosinèrgic en mamífers, el fet de no 
causar efectes sobre l’activitat cerebral pot conduir a que l’adenosina no regula cap estat de 
son-vigília sobre els rèptils. Com s’ha mencionat a la introducció, el cervell de mamífers i el 
de rèptils dista molt en el seu funcionament, i això també pot incloure les vies de regulació 
dels ritmes circadians com el del son-vigília.  

No obstant, s’ha de mencionar que només s’ha treballat amb una única dosi de cafeïna, i que 
per tant, no es pot postular de forma absoluta que la cafeïna no té efectes estimulants sobre 
els rèptils. El que sí es pot confirmar és que a una dosi de 2 mg/kg, la cafeïna no té efectes 
estimulants sobre l’activitat cerebral de Gallotia galloti. Per tant, per seguir estudiant sobre 
si es poden trobar efectes, la dosi d’administració hauria de ser superior.  

Però cal destacar que a part del present treball, s’han realitzat altres treballs de fi de grau 
que tenien el mateix objectiu comú: recolzar o rebutjar la hipòtesi establerta pel grup de 
recerca de Rial [1993]. Aquests treballs han arribat a conclusions semblants amb els efectes 
de la cafeïna i el dipiridamol. L’administració de cafeïna no ha tengut efectes estimuladors 
sobre l’activitat motora de la mateixa espècie de lacèrtids, ni el dipiridamol (potenciador de 
l’adenosina) efectes inhibidors sobre els mateixos paràmetres. Per tant, la conclusió a la qual 
s’arriba és que l’adenosina no té funció sobre el ritme de son-vigília reptiliana.  

Aquests tres treballs, encara que són simples, són els primers estudis fets sobre com es 
relaciona l’adenosina amb l’activitat dels rèptils. Si el principal regulador del ritme son-vigília 
present a mamífers no és funcional als rèptils, pot considerar-se que els rèptils no passen per 
una fase de son, sinó una simple inactivació tèrmica per la nit i un ritme d’activitat-repòs. És 
a dir,  el son reptilià no pot equivaldre al complex son dels mamífers.  

Per tant, si no tenen un vertader estat de son, la hipòtesi que es va plantejar el grup de 
recerca en el seu dia sobre l’evolució del son, on es proposa l’homologia entre la vigília dels 
rèptils i el son dels mamífers, té suport per part d’aquest treball.  
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VII. CONCLUSIONS 

1. S’ha observat que la dosi de cafeïna de 2mg/kg no té cap efecte sobre l’EEG. 
 

2. Els potencials evocats acústics provoquen una reacció de sobresalt al lacèrtid Gallotia 

galloti.  
 

3. Com que la cafeïna, que és un antagonista de l’adenosina (un dels principals 
reguladors del son) no ha alterat l’EEG, es pot considerar que l’adenosina no intervé 
en els cicles d’activitat-repòs dels rèptils.  
 

4. L’absència dels efectes de la cafeïna suggereix que, el que a nombrosos estudis s’ha 
considerat son als rèptils, no és més que repòs determinat per la nit i la baixada de 
temperatura corporal, i no està relacionat amb el vertader son dels mamífers.  
 

5. La hipòtesi sobre l’evolució del son que considera homòlegs el son en mamífers i la 
vigília reptiliana, queda recolzada per el present treball.  
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