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La funció de l’aparell respiratori és la incorporació
de l’oxigen de l’aire i la seva transferència a
l’aparell circulatori per tal que sigui conduït a totes
les cèl·lules de l’organisme. Les cèl·lules necessiten
oxigen per tal de poder obtenir l’energia necessària
a fi de desenvolupar les seves funcions vitals.
L’oxigen intervé en l'aprofitament del nutrients
L’aparell respiratori, conjuntament amb l’aparell
digestiu, el sistema circulatori i l’aparell excretor
ens permeten desenvolupar les funcions de
nutrició.
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Anatomia de l’aparell respiratori
 Vies superiors, per damunt de la glotis
Nas i fosses nasals
 Faringe
 Laringe
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 Bronquis

 Pulmons

 Vies superiors, per damunt de la glotis
Nas i fosses nasals
 Faringe
 Laringe

 Vies inferiors
 Tràquea
 Bronquis

 Pulmons

3



Vies superiors
 El nas   i les fosses nasals;
 Envà nasal
 Conductes lacrimonasals
 Mucosa pituitaria
 Glàndules mucoses i seroses
 Vasos sanguinis
 Acabaments nerviosos.
 Mucoses olfactives
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Vies superiors
 Faringe
 Forma part tant del respiratori com digestiu
 Constituït  per:
 Nasofaringi
 Coanes : límit entre les fosses nasals i la faringe
 Trompes d’Estaqui: conducte que comunica la nasofaringi amb l'oïda

mitja.
 Bucofaringi
 Amígdales, ganglis limfàtics , funció immune

 Laringofaringi
 Epiglotis, cartílag en forma de llengüeta entre la faringe i la laringe

que durant la deglució s’inclina enrere i obtura l’entrada d’aire.
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Vies superiors

http://www.authorstream.com/Presentation/marc
elaavila-72415-2-faringe-amigdalas-palatinas-m2-
education-ppt-powerpoint/ 6



Vies superiors
 Laringe
 Tub  de 5 cm de forma irregular
 uneix laringe i tràquea ,
 Constituït d’un conjunt de peces

cartilaginoses unides entre elles per
lligaments  i musculatura estriada
 Recoberts per una mucosa que fa dos plecs
 Cordes vocals  falses
 Cordes vocals veritables , aquestes vibren amb el

pas d’aire
 Maniobra  deValsalva ( unió de les cordes per

tancar completament el ps d’aire  augmentant la
pressió dins el tòrax per a produir l’estossec.

 Laringe
 Tub  de 5 cm de forma irregular
 uneix laringe i tràquea ,
 Constituït d’un conjunt de peces

cartilaginoses unides entre elles per
lligaments  i musculatura estriada
 Recoberts per una mucosa que fa dos plecs
 Cordes vocals  falses
 Cordes vocals veritables , aquestes vibren amb el

pas d’aire
 Maniobra  deValsalva ( unió de les cordes per

tancar completament el ps d’aire  augmentant la
pressió dins el tòrax per a produir l’estossec.

7



Vies superiors
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Vies inferiors
 La tràquea
 11-13 cm de llarg
 Inici al final de la laringe   es bifurca i acabant en els

bronquis. Format per 15 20 cartilegs en forma de
ferradura, oberta per la part posterior. Tot ella està
recobert per  teixit conjuntiu
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Vies inferiors
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Vies inferiors
• Els bronquis i bronquiols

• Tubs que condueixen l’aire des de la tràquea al alveols

• Bronquis : cadascuna de les  dues ramificacions  en que es
divideix la tràquea, cadascun va a un pulmó. Aquest a la
vegada es va dividint  en branques cada cop més petites que
donen l’aspecte de copa d’arbre invertida.
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Vies inferiors
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Els pulmons
Òrgan esponjós i elàstic en forma
de con partit per la meitat
(llibre pàgina 191)
Format per :
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La ventilació

Inspiració

Expiració
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El volum respiratori
Volum corrent (VC). Es el volum d'aire que normalment entra en
una inspiració o surt en una expiració. 0,5 litres.

Volum de la reserva inspiratòria (VRI). És el volum d'aire que
entra de més en una inspiració forçada. 3 litres.

Volum de la reserva expiratòria (VRE). És el volum d'aire que
surt de més en una expiració forçada.1 litre.

Capacitat vital (CV). És el volum d'aire que es pot expirar després
d'una inspiració forçada. Equival a la suma dels tres anterior volums
(VC + VRI + VRE = CV).  4,5 litres.
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El volum respiratori
Volum residual (VR). És el volum d'aire que sempre resta a l'interior
del pulmons. En els homes és de 1,5 litres.

Capacitat pulmonar total (CPT). És la màxima quantitat d'aire que
poden acollir els pulmons. En el home són 6 litres.
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El volum respiratori
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L’intercanvi de gasos
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