
SUBSISTEMA LIMFÀTIC
 El subsistema limfàtic és un conjunt d’estructures,

essencialment els vasos limfàtics i els ganglis limfàtics.

 Funció:
 Mantenir una proporció adequada de líquids i matèries

orgàniques en l’espai intercel·lular dels teixits.
 Efectuar el drenatge dels elements de rebuig o dels gèrmens
 Intervé en el sistema immunitari. Productor de leucocits

 Un 10 % del líquid intercel·luar és drenat pel subsistema
limfàtic. Aquest líquid forma la limfa.

 La limfa és duta a través dels vasos limfàtics fins que és
vessada en la circulació venosa.
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SUBSISTEMA LIMFÀTIC
Sistema de vasos i capil·lars limfàtics. Els vasos limfàtics tenen
vàlvules semilunars per evitar l’endarreriment de la limfa.
Els capil·lars limfàtics surten del líquid intercel·lular  dels teixits
i es reuneixen en dos grans troncs
 Conducte toràcic:
 Recull la limfa procedent de la part inferior del cos, braç

esquerre i part esquerra del tòrax i desemboca al
sistema circulatori sanguini a nivell de la vena subclàvia
dreta

 Conducte limfàtic dret:
 Recull la limfa de la part dreta del cap i el tòrax i braç

dret, i desemboca al sistema circulatori sanguini a nivell
de la vena subclàvia esquerra.

Sistema de vasos i capil·lars limfàtics. Els vasos limfàtics tenen
vàlvules semilunars per evitar l’endarreriment de la limfa.
Els capil·lars limfàtics surten del líquid intercel·lular  dels teixits
i es reuneixen en dos grans troncs
 Conducte toràcic:
 Recull la limfa procedent de la part inferior del cos, braç

esquerre i part esquerra del tòrax i desemboca al
sistema circulatori sanguini a nivell de la vena subclàvia
dreta

 Conducte limfàtic dret:
 Recull la limfa de la part dreta del cap i el tòrax i braç

dret, i desemboca al sistema circulatori sanguini a nivell
de la vena subclàvia esquerra.



Format pels organs limfàtics :

Amígdales

 Tim

 Melsa

Ganglis limfàtics

 Medul·la òssia vermella
Sistema de vasos i capil·lars limfàtics que desemboquen al

sistema sanguini.
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 1. ganglis limfàtics
del coll

 2. ganglis axil·lars
 3. ganglis

abdominals
 4. ganglis inguinals
 5. conducte limfàtic

dret
 6. conducte toràcic
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 Trajecte de la limfa:

Capil·lars limfàtics terminals

Vasos limfàtics de diàmetre superior

Ganglis limfàtics

Vasos limfàtics

Conducte toràcic / Conducte limfàtic dret
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 Ganglis limfàtics:

 1.- elaboren limfòcits

 2.- filtren i eliminen bacteris i
substàncies de rebuig que la limfa drena
de l’espai intercel·lular
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 Els problemes més comuns del
sistema limfàtic són:
la mononucleosi infecciosa,
malaltia de Hodgkin,
edema (inflor)
amigdalitis.
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