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ESTRUCTURA DELS ALVÈOLS 

 

Observació de l'interior dels pulmons  

Els pulmons contenen una xarxa arborescent de tubs que s'obren a l'exterior a 
través de la boca i les fosses nassals , i que possibilita l'intercanvi de gasos 
entre l'interior de l'organisme i l'atmosfera , per tal de mantenir els nivells 
adequats d'oxigen i de diòxid de carboni a la sang . L'acció de respirar omple 
d'aire els pulmons a través d'aquestes rutes aèries que porten l'aire atmosfèric 
als alvèols . 

1. Relacioneu les estructures numerades en l'esquema amb el seu nom: 

 

   

Nom de l'estructura Número 

Bronqui principal 
 

Arteria pulmonar 
 

Bronquíol terminal 
 

Tràquea 
 

Laringe 
 

Bronquis secundaris 
 

Tall cardíac 
 

Vena pulmonar 
 

Bronquis terciaris 
 

Alvèols 
 

Bifurcació traqueal 
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2. Examineu ara una preparació microscòpica d'una secció de teixit pulmonar 
feta amb pocs augments i amb la tinció Van Gieson. Observeu les cèl·lules que 
recobreixen les rutes aèries i que teniu ampliades a la part dreta de la imatge 
i contesteu:  

 
 

Font: http://mavortis.uv.es/gueb/laminas/pulmon.pdf 

   

 Quin epiteli revesteix les parets dels bronquis ? I la dels alvèols ? Quines 
són les principals diferències? 

 Què secreten les cèl·lules caliciformes ? Quina és la funció d'aquesta 
secreció? 

 Quines diferències veieu entre els dos tipus de vasos sanguinis ? 

 
 
Observació dels alvèols pulmonars 

La unitat respiratòria és la zona del pulmó que està airejada per un bronquíol 
respiratori. Cada bronquíol respiratori es divideix en diverses vies anomenades 
conductes alveolars que, al seu torn, s'obren a nombrosos sacs alveolars i 
alvèols i cada alvèol és una bossa arrodonida, oberta per una banda, amb un 
diàmetre mitjà de 300 micres aproximadament, que té una paret 
extremadament delicada formada per un epiteli pla simple (epiteli 
pavimentós monoestratificat). Als dos pulmons hi ha vora 300 milions 
d'alvèols.  
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La superfície d'intercanvi aconseguida amb aquest mètode proporciona més de 
uns 130 m2 ( la superfície d'una pista de tennis ) amb un volum de menys de 6 
litres. 

 

3. Fixeu-vos amb les fotos i contesteu: 

 

 
 

Font: http://mavortis.uv.es/gueb/laminas/pulmon.pdf 

 

 Quin tipus d'epiteli recobreix les parets dels capil·lars? 

 Tots els alvèols són de la mateixa mida? Les seves parets són llises o 
irregulars? Quina importància funcional es desprèn d'aquest fet? 

 

4. Mireu l'animació següent que us mostra com té lloc l'intercanvi de gasos en 
els humans. Aneu a "Aparell respiratori" i "Bescanvi d'oxigen". 

 

 

 

 

 Feu un esquema especificant el camí recorregut per l'O2 i el CO2 des 
dels alvèols fins les cèl·lules corporals. 

   

 

El cos humà 2.0 
xtec 

http://www.xtec.es/aulanet/coshuma/
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5. Per què les següents característiques de la unitat respiratòria incrementa 
l'eficàcia de l'intercanvi de gasos? Relacioneu-ho amb les propietats de difusió 
dels gasos. 

 

Les parets alveolar i les dels 
capil·lars estan formades per una 
capa cel·lular molt prima.  

  

Les parets dels alvèols són molt 
irregulars.  

  

La presència de vasos sanguinis.  
  

 

La presència de bronquíols.  
  

 

 

6. En els malalts de fibrosi quística el mucus tan espès bloqueja els conductes 
dels bronquíols. Amb tota la informació apresa raoneu perquè l'intercanvi de 
gasos és tant poc eficient.  

 


