
 TEMA 5: SISTEMA RESPIRATORI 
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1) GENERALITATS SISTEMA RESPIRATORI 

PERQUE NECESITEM UN S. RESPIRATORI? 

· Per realitzar un metabolisme aeròbic cal que les cèl·lules tinguin O2. 

· Els organismes multicel·lulars requereixen  d’òrgans respiratoris especialitzats 
associats a un aparell circulatori per fer arribar l’O2 a totes les seves cèl·lules. 
· A més, la superfície d’intercanvi ha de ser prima, humida i protegida de 
la dessecació. 
 
· L’evolució ha dissenyat sistemes respiratoris tancats (a la caixa toràcica), 
per controlar contacte amb l’exterior i crear un ambient humit, alhora que 
proporcionen una gran superfície d’intercanvi. 
 

 FUNCIONS DEL S. RESPIRATORI 
 

1) Intercanvi de gasos entre l’atmosfera i la sang: 
· Adquisició d’oxigen i eliminació de diòxid de carboni dels teixits 
(principal component de rebuig que prové del propi metabolisme basal). 

2) Regulació homeostàtica del PH corporal: 
·El pH pot ser regulat a partir de la concentració de diòxid de carboni en 
sang. 

3) Protecció davant els patògens inhalats i substancies irritants: 
·L’epiteli respiratori té mecanismes per evitar que determinats agents 
externs s’incorporin a l’organisme. 

4) Vocalització:  
· A partir de la vibració de les cordes vocals quan l’aire passa  entre elles. 

 

· Les vies aèries  recobertes per epiteli ciliar que secreta moc(cel. caliciformes 
que contenen immunoglobulines) i solució salina. 

- Alteracions com la fibrosis quística i fumar pot provocar immobilització 
dels cilis. 

 

 ESTRUCTURES DELS PULMONS 
 
· A la cavitat toràcica hi ha 3 sacs membranosos: 

- Pericardi ( cor )   
- 2 pleures ( una a cada pulmó) 

 · Es recolzen  sobre el diafragma i estan limitats per les costelles i la columna 
vertebral .  

· A la part superior  sobresurten per sobre de les clavícules . 
 
· La membrana pleural:  ( serosa ) envolta cada pulmó i presenta dues capes . 

- Pleura parietal  paret de la cavitat toràcica 

- Pleura visceral  recobreix cada pulmó. 
· Líquid pleural : ( Dins de la cavitat pleural ): és secretat per les membranes .  

- Crea una superfície lubricant i humida , que permet que les 2 llisquin.  
- És el responsable que les dues capes estiguin molt juntes i permet que 
els pulmons tinguin la forma estirada que presenten perquè s'adhereixen 
a la paret toràcica .  
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· A la superfície externa dels alvèols trobem les arterioles i les 
vènules alveolars per on arribarà la sang desoxigenada dels 
teixits del cos i es recollirà la sang oxigenada que tornarà cap a 
l'aurícula esquerra a partir de les venes pulmonars. 

 TIPUS DE CÈL·LULES ALVEOLARS 
a) Cèl·lules alveolars tipus I = pneumòcits 

· Són nombroses, més grans i primes. 
· Tenen un revestiment molt fi i continu de la paret 
alveolar per on es produeix l'intercanvi gasós. 

b) Cèl·lules alveolars tipus II 
·Són menys nombroses, més petites i gruixudes.  
· Secreten el líquid alveolar amb surfactant (Tensoactivo) 
el qual disminueix la tensió superficial del líquid i la 
tendència dels alvèols al col · lapse.  

-Surfactant = barreja de fosfolípids i lipoproteïnes. 
c) Macròfags: Acció defensiva.  

· Fagociten partícules de pols i substàncies estranyes.  
d) Fibres elàstiques: 

· Donen capacitat alvèol per contreure i expandir-se.  
· Les fines parets dels alvèols no tenen múscul perquè les 
fibres musculars bloquejarien el ràpid intercanvi de gasos. 
· Per això el teixit pulmonar pròpiament dit no pot 
contreure 
 

SACS 

ALVEOLARS 
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 MEMBRANA RESOIRATORIA: 
 

· L'intercanvi d'oxigen i diòxid de carboni  alvèols i capil·lars sanguinis.  
· És molt fina per permetre la difusió ràpida de gasos entre paret alveolar i 
paret capil·lar.  
 
· Es divideix en 
4 capes: 
 
 
 
 
 
· Els vasos sanguinis recobreixen aproximadament el 80-90% de la superfície 
alveolar i estan molt pròxims entre ells. 
· La superfície d'intercanvi de gas que presenten els alvèols és finíssima per 
facilitar la difusió dels gasos. 

 

 CIRCULACIÓ PULMONAR 
 

1) Sistema pulmonar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2) LA RESPIRACIÓ 
 
· La respiració és el moviment de gasos entre l’atmosfera i les cèl·lules de 
l’organisme. 
· 4 passos: 

- 1. Ventilació pulmonar: Inspiració i expiració  
Entrada i sortida d’aire dels pulmons a partir dels gradients de pressió 
creats pel moviment dels músculs de la caixa toràcica i pel diafragma. 
- 2. Respiració externa: intercanvi de gasos entre els pulmons i la sang. 
- 3. Transport de gasos per la sang. 
- 4. Respiració interna: intercanvi de gasos entre la sang i les cèl·lules. 

 

3) PRESIONS INVOLUCRADES EN LA VENTILACIÓ PULMONAR 
 

1) Pressió atmosfèrica: Pressió l’aire (760 mmHg) 
2) Pressió pulmonar o alveolar: pressió dins dels alvèols  
- Quan la pressió dins els pulmons és més baixa que la pressió atmosfèrica 
entrarà aire de l’exterior cap als pulmons: inspiració. 
- Quan la pressió sigui més elevada dins els pulmons en comparació amb la 
pressió atmosfèrica, sortirà aire a l’exterior: expiració. 
 
3) Pressió interpleural: pressió del líquid que es troba entre la capa  

pleural – viceral. 
· Els pulmons no es poden expandir ni contreure’s per sí sols i es mouen 

gràcies  canvi de volum de la cavitat toràcica. 
· Els pulmons estan units a la caixa toràcica per forces cohesives exercides 
pel líquid intrapleural (actua com quan es posa aigua entre dos vidres). 
 

La circulació pulmonar és un sistema de baixa pressió i flux 
alt: 
·Sempre hi ha 0.5 L de sang circulació pulmonar (10% total). La 
velocitat flux sanguini als pulmons és molt més alta, ja que 
reben tot el volum minut del ventricle dret (5 L/min.). 
· La pressió sanguínia pulmonar és baixa (25/8 vs 120/80 
mmHg). 
·El ventricle dret no li cal tant esforç per enviar la sang als 
pulmons, ja que la resistència és menor (menor longitud vasos i 
a la distensibilitat i gran àrea transversal de les arterioles 
pulmonars. 

2) Sistema bronquial: 

· Artèries bronquials provinents de l’aorta toràcica amb 
sang oxigenada per irrigar els pulmons i la pleura. · 

Irriguen, bàsicament els bronquis i els bronquíols. 

· La sang torna  per les venes pulmonar i a  les venes 
bronquials que drenen a la vena cava superior i la sang 
arriba a l’aurícula dreta. 
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Llei de Boyle: 
1.  La pressió d’un gas en un recipient tancat és inversament proporcional 

al volum de l’envàs, sempre que la temperatura es mantingui constant. 
2. Els gasos, sols o en una mescla, es desplacen des d’àrees de major 

pressió cap a àrees de menor pressió. 
 
 Aquestes lleis s’apliquen en els dos processos de la ventilació 

pulmonar que són la inspiració i l’expiració. 
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· La caixa toràcica és més gran que els pulmons i té tendència a fer seguir els 
pulmons per la força de cohesió exercida pel líquid, però alhora hi ha la retracció 
elàstica dels pulmons que crea una força cap a l’interior de la cavitat toràcica. 

· Dues forces oposades creen  pressió intrapleural subatmosfèrica(756 mmHg).  
- ( exemple pagina 572 del silverton)  

 
 VENTILACIÓ PULMONAR: INSPIRACIÓ 

  
· Abans de la inspiració la pressió als pulmons és igual a la pressió atmosfèrica (1 
atm o 760 mmHg). 
· Perquè l’aire entri als pulmons la pressió al seu interior ha de disminuir i això 
s’aconsegueix amb un augment del volum dels pulmons. 
  
Inspiració: Es l’entrada d’aire als pulmons ( proces actiu). 
· Un conjunt de músculs inspiratoris es contreuen i el diafragma descendéis 
(s’aplana). 
- La cavitat toràcica augmenta de volum i la cavitat intrapleural també. 
- Es realitza un canvi entre el 60-75% del volum respiratori 
- El diafragma es el responsable del 25-40% del intercanvi del volum respiratori. 
- Tmb son responsables : intercostals externs/escalens/esternocliomastoides 
  

 VENTILACIÓ PULMONAR: EXPIRACIÓ 
  
· L’expiració comença quan els músculs inspiratoris es relaxen (procés passiu). 
· El volum de la cavitat toràcica disminueix i la pressió alveolar augmenta fins a 
762mmHg. 
· L’expiració: Expulsió de l’aire. Procés passiu (sense contracció muscular en 
condicions normals). És resultat de la retracció elàstica i espontània de la paret 
dels pulmons i del tòrax que té tendència a tornar al seu estat natural després de 
l’expansió. 
-         Quan l’expiració és forçada (en exercici físic i tocant instrument de vent) es 
contreuen els músculs abdominals i els intercostals interns. 
-         Expiració normal: relaxació musculs inspiratoris 
-         Expiració profunda: contracción musculs expiratoris 
  
  
  
  

 VENTILACIÓ PULMONAR: PNEUMOTORAX 
  
Pneumotòrax: Es defineix com l'entrada de "material" a la cavitat pleural. 
Perforació o obertura a l'exterior per on l'aire pot entrar a favor de gradient de 
pressió, es trenca l'enllaç líquid entre el pulmó i la paret toràcica i el pulmó es 
col·lapsa cap el seu estat no estirat. 
 
Les atelèctasis són el col · lapse del pulmó o una part del pulmó quan entra aire o 
sang a la cavitat pleural 
  

5) FACTOR QUE AFECTEN A LA VENTILACIÓ PULMONAR 
  
· Aquestes afecten a la velocitat del fluxe de l’aire i a la felicitst de la ventilació 
pulmonar: 
  

1) Distensivilitat pulmonar : 
· Capacitat del pulmó d’expandir-se de manera normal(imatge) 
  

2) Elasticitat : 
· Capacitat del pulmó de retornar al seu volum de repòs quan es deixi d’exercir 
la força d’estirament ( “Model pantalons amb goma molt gastats o bossa 
plàstic”) 
- Emfisema: alta distensibilitat i s’expansiona fàcilment el pulmó, però poc 
retrocés elàstic. 
  

3)  Tensió superficial del liquid alveolar: 
· Creada pel líquid alveolar secretat per les cèl·lules alveolars tipus II. 
· Sorgeix en totes les interfícies aire-líquid i fa que la superfície del líquid es trobi 
sota tensió. 
 
· En condicions d'igual tensió superficial i sense surfactant la pressió dels alvèols 
més baixa seria molt més gran i els faria col·lapsar. 
- El surfactant del líquid alveolar actua com tensioactiu i redueix la tensió 
superficial per evitar que aquesta augmenti excessivament i els alvèols es 
col·lapsin. 
-Els tensioactius alteren les forces de cohesió entre les molècules d'aigua perquè 
ocupen el seu lloc en la superfície del líquid. 
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Per tant, el surfactant redueix la resistència del pulmó a l'estirament i l'esforç 
necessari per expandir els alvèols és menor. 
  

4) Resistencia de les vies aèries 
 

· Contribueixen a la resistència: la longitud, la viscositat de l'aire i el radi.  
· Majoritàriament és una resistència atribuïda a la tràquea i els bronquis per la 
seva alta rigidesa i pel seu menor àrea transversal. 
Els bronquíols no contribueixen a la resistència pel seu gran aèria transversal, 
però es poden donar situacions puntuals de variació del seu diàmetre. 
- Broncoconstricció: Disminueix el diàmetre incrementant la resistència i arriba 
menys quantitat d'aire als alvèols (histamina). 
- Broncodilatació: Augmenta el diàmetre, disminueix la resistència i arriba més 
quantitat d'aire als alvèols. CO2, adrenalina (receptors beta2) 
 
 

RESPIRACIÓ EXTERNA I INTERNA: 

6) LLEI DELS GASOS 

 
 

 
 

 GASOS EN SOLUCIO/SOLUBILITAT DELS GASOS EN UN LIQUID 
 
·  Quan es col·loca un gas en contacte amb un líquid hi ha un gradient de pressió, 

les molècules del gas passen al líquid. 

· La quantitat de gas que es dissol en un líquid depèn del gradient de pressió, de 

la solubilitat del gas en el líquid i la temperatura.  

· La solubilitat de l'oxigen en solucions aquoses com la sang és baixa, d'altra 

banda la solubilitat del diòxid de carboni en solucions aquoses és 20 vegades 

superior a la de l'oxigen. 

- La difusió del gas al líquid depèn del gradient de pressió, quan arribin a 

l'equilibri es deixarà de dissoldre. Això no vol dir que les concentracions del gas al 

líquid i en l'aire siguin iguals ja que dependrà de la solubilitat del gas en el líquid. 

 A l’equilibri s’arriba quan LA PRESSIÓ s’iguala, no mols 

 

 INTERCANVI DE GASOS ALS ALVEOLS I LES CÈL·LUES 

 

· Els gasos flueixen, mitjançant un procés de difusió, de les zones amb elevada 

pressió parcial a les zones amb menor pressió parcial. 

· La difusió avança fins arribar a l’equilibri de pressions parcials entre les dues 

zones. 

L’oxigen Diòxid de carboni 

- La PO2 dels alvèols es manté constant a 
100 mmHg perquè contínuament va 
entrant aire amb la inspiració. 
- La PO2 als teixits , tot i que difon oxigen 
dels capil·lars a les cèl·lules es manté a 
40 mmHg, ja que la respiració cel·lular 
consumeix oxigen permanentment. 
 
La PO2 alveolar: 100 mmHg 
La PO2 dels teixits: 40 mmHg 

----------------------------------------- 
La PO2 venosa: 40 mmHg 

- La PCO2 als alvèols es manté a 
40mmHg tot i que hi ha difusió dels 
capil·lars alveolars cap als pulmons 
perquè el procés de l’expiració va 
eliminant CO2 pulmonar. 
- La PCO2 als teixits es manté constant 
perquè les cèl·lules van produint diòxid 
de carboni permanentment. 
 
La PCO2 alveolar: 40 mmHg 
La PCO2 dels teixits: 46 mmHg 
La PCO2 venosa: 46 mmHg 

Llei de difusió de FICK: 
Llei de difusió simple dels gasos a través de membranes 

 

Llei de DALTON: 
 La pressió total d’una mescla de gasos és la suma de les pressions exercides pels 
gasos individualment. Cada gas exerceix la seva pressió (P parcial gas) com si la 
resta no hi fos. 

 Pgas= Patm x % del gas a atmosfera 

 

La majoria de les 
factor no es tenen 
en compte ja que 
als vasos sempre hi 
ha mateixa àrea, 
permeabilitat i 
gruix 

Llei de HENRY: 
A una temperatura constant, la quantitat de gas que es dissol en un líquid és 
proporcional a la pressió parcial que exerceix el gas sobre el líquid i a la seva 
solubilitat. 
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· No hi ha pràcticament líquid intersticial entre alvèol i capil·lar (⇓ distància 

difusió). 

· El flux de sang en els capil·lars pulmonars és lent. 

- Per tant, l’intercanvi de gasos en els pulmons és ràpid (s’arriba a 

l’equilibri en 

menys d’1 

segon). 

· Canvis patològics: 

⇑ Gruix (fibrosi) 

⇓ area (emfisema) 

⇑ Distància (edema 

 

7) HIPOXIA 

És un dèficit d’oxigen 
· Es produeix quan la difusió dels gasos entre alvèol-sang o sang-cèl·lules està 
significativament alterada. 
· Pot ser deguda: 

- Arriba poc O2 al alvèols (altitud) 
- Problemes intercanvi O2 (reducció flux sanguini) 
-  Transport inadequat d’O2 (anèmia) 
-  Incapacitat cèl·lules d’utilitzar O2 (acció de tòxics) 
 

· Un dèficit d’oxigen té conseqüències greus. Normalment esta associada a una 
hipercàpnia (augment de la pressió parcial CO2 en sang arterial, per sobre de 46 
mmHg), que produeix disminució del pH, degut al increment de la concentració 
CO2 plasmàtica. 
· La situació contraria és la hipocàpnia, on augmenta el pH, i pot produir 
marejos o pèrdua coneixement. 
 

8) DISMINUCIÓ O2 ARTERIAL 

 

 REDUCCIÓ DE LA PRESSIÓ O2 ALVEOLAR: 

· Aire inspirat amb quantitat baixa d’oxigen (altitud) 

· Inadequada ventilació alveolar (hipoventilació, si ventilació alveolar baixa com 
en respiració superficial). 
 

 Factors patològics que causen hipoventilació alveolar: 

1) Disminució de la funció pulmonar: 

(fibrosis: procés inflamatori provocat per la inhalació certes substàncies, 

on es crea un teixit pulmonar fibrós i no elàstic). 

- Pèrdua de distensibilitat pulmonar. 

2) Augment de la resistència de les vies aèries (asma) 

3)  Substàncies que, en excés, deprimeixen el SNC i disminueixen la 

freqüència i la profunditat de la respiració (alcohol) 

 

 PROBLEMES EN L’INTERCANVI D’O2 ENTRE ALVEOLS-CAPIL·LARS: 
 

Canvis patològics en la membrana alveolar que dificulten l’intercanvi de 
gasos: 
1) Disminució de l’àrea de la superfície alveolar disponible per l’intercanvi 

de gasos:  
En l'emfisema el número alvèols disminueix (destrucció alvèols), es fan 
més grans. 

2) Augment del gruix de la membrana alveolar. 
En la fibrosi pulmonar el teixit fibròtic augmenta el gruix i la difusió és 
més lenta. 

3) Augment de la distància de difusió entre alvèols i sang. 
Edema pulmonar. 

 

 Factor que afecten a la resistència de les arteries: 
 
- El diàmetre dels bronquíols està regulat principalment pels nivells CO2 
en l’aire exhalat. 
- Si augmenta PCO2 en l’aire expirat, es dilaten bronquíols 
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9) CONTROL LOCAL ARTERIOLES I BRONQUIS 
 
· Les modificacions del flux sanguini pulmonar depenen casi exclusivament de 
les concentracions locals d’O2 i CO2. 
 
· Els capil·lars pulmonars tenen característiques inusuals, ja que es poden 
col·lapsar (desviant la sang cap als capil·lars pulmonars en els que la pressió 
arterial és més alta).  

-En repòs: capil·lars part superior pulmó estan tancats degut a la baixa 
pressió hidrostàtica. 
- Els capil·lars part inferior pulmó estan oberts degut a la alta pressió 
hidrostàtica (gravetat). 
- En exercici augmenta la pressió arterial i els capil·lars part superior 
pulmós’obren, afavorint que el volum minut incrementat s’oxigeni 
completament. 

 
· Es manté relació entre flux d’aire i sanguini en les diferents part pulmó 
regulant el diàmetre arterioles i bronquis 
 
· Si disminueix ventilació, i per tant la PO2, en una area pulmó, les arterioles es 
contrauen, i es desvia flux cap a regió del pulmó millor ventilada. 
· La constricció de les arterioles pulmonars és en resposta a la baixa PO2 (és el 
contrari del que passa a la circulació sistèmica). 
 
- PERFUSIÓ PULMONAR: flux sanguini pulmonar. És necessari assegurar que TOTA 
la sang que arriba als pulmons s’oxigena bé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) TRANSPORT DE GASOS 

 L’HEMOGLOBINA 

· Està formada per quatre proteïnes globines unides a un grup central hemo. 

· En els adults  és l'hemoglobina A. 
-  en ella les globines, dues d'elles són cadenes proteica de globina α i dos 
són cadenes proteiques de globina β unides a 4 grups hemo.  

· En els nadons l'hemoglobina F que està formada per dues cadenes gamma i 
dos àtoms de ferro.  
 
· La unió entre l'O2 i el ferro del grup hemo és reversible. 
 

 TRANSPORT O2 
 
· L'O2 es pot transportar de dues maneres a la sang: 

- Dissolt en el plasma (menys d'un 2%) 
- Unit reversiblement a l'hemoglobina dels eritròcits (98%).  

 
· La quantitat d'oxigen que s'uneixi a l'hemoglobina dependrà de: 

-Pressió d'oxigen que hi hagi en el plasma. 
-El nombre de llocs disponibles en els quals l'O2 es pugui unir a 
l'hemoglobina.  
Depenent fonamentalment de la quantitat d'oxigen unit a l'hemoglobina 
o de la quantitat de molècules d'hemoglobina que hi hagi disponibles 
perquè l'oxigen es un. 
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 LLEI D’ACCIÓ DE MASSES 

La unió de l’oxigen a l’Hb respon la Llei 
d’acció de masses. 
 
· Si la concentració d’O2 del plasma que envolta els eritròcits: 

- augmenta, la reacció es desplaça cap a la dreta i s’unirà més O2 a l’Hb. 
- disminueix, la reacció es desplaça cap a l’esquerra i l’Hb deixa anar O2. 

 

· En els capil·lars pulmonars on la pressió d'O2 és més gran i hi ha una major 
concentració d'oxigen per tant, aquest difondrà cap als eritròcits i s'unirà a la 
hemoglobina. 
· En els teixits la pressió d'oxigen és baixa i per tant, l'oxigen passarà de 
l'hemoglobina cap al plasma i així podrà entrar en els teixits. 
 

11) CORVA DE DISSOCIACIÓ 
 
· Corba de dissociació d’O2 i Hb 
relaciona la PO2 i la quantitat 
d’oxigen que s’uneix a l’Hb. 
 
· Referent als llocs d’unió de l’Hb que 
estan ocupats per oxigen. 

- Totalitat llocs ocupats per 
oxigen= sang oxigenada al 
100% o saturada amb oxigen. 
- Si la meitat dels llocs estan ocupats per oxigen= Hb saturada en un 50%. 
 

· L’Hb actua com a reserva d’O2 
 

 FACTORS QUE AFECTEN UNIÓ HbO2 
 
· Les cèl·lules metabòlicament actives necessiten O2 i produeixen àcids, CO2 
i calor. 
· Canvis en el pH sanguini, la PCO2 i la temperatura afecten l’afinitat de la 
unió de l’Hb amb l’oxigen i es noten en canvis en la corba de dissociació de 
l’HbO2. 

· Un canvi de conformació de la molècula d’Hb pot fer variar la seva capacitat 
d’unió amb l’oxigen. 

 
 EFECTE DEL CO2: 
 

· El CO2 també es pot unir a l’hemoglobina a uns determinats aminoàcids, altera 
la seva estructura i disminueix la capacitat d’aquesta per transportar oxigen. 
· Quan augmenta la concentració de CO2 la corba es desplaça a la DRETA i % 
saturació de l’Hb baixa i queda més oxigen lliure (cèl·lules teixits). 
 
· Una PCO2 elevada provoca una disminució del pH: 

 
 EFECTE DEL PH: 

 
Efecte Bohr: canvi en la corba de dissociació HbO2 a conseqüència canvi de pH. 
 
· pH sanguini normal: 7,4 
· pH més àcid: 7,2 

-Augment de H+ (per augment pCO2 o per producció d’àcid làctic durant 
l’esforç del múscul), menys afinitat de l’Hb per l’O2 i s’allibera més oxigen. 
- Desplaçament cap a la DRETA. 

Ex. Fibres musculars actives formen àcid làctic 
· pH més bàsic: 7,6 

-Disminució de H+, més afinitat de l’Hb per l’O2 i es forma HbO2. 
- Desplaçament cap a l’ESQUERRA 

Ex: Hipocapnia (disminució pCO2 i augment pH. Es produeixen 
marejos, pèrduaconeixement,...), 
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 EFECTE DE LA TEMPERATURA: 
 
· Es produeix calor a les reaccions metabòliques de les cèl·lules especialment en la 
contracció muscular. Les necessitats d'oxigen són elevades. 
 
-Quan puja la temperatura: Disminueix l'afinitat de l'hemoglobina per l'oxigen i 
aquest és alliberat. La corba es desplaça cap a la dreta. 
-Quan baixa la temperatura (hipotèrmia) disminueix el metabolisme cel · lular, les 
necessitats d'oxigen disminueixen i aquest es queda unit a l'hemoglobina. La 
corba es desplaça cap a l'esquerra. 
 

 EFECTE DE 2.3-DFG: 
 
· Format dins dels eritròcits quan aquests degraden glucosa per produir ATP 
durant la glucòlisi. Quan el 2-3 DPG s'uneix a l'hemoglobina aquesta s'uneix al 
O2 més dèbilment. 
 
-L'augment del 2.3-DPG canvia l'afinitat de l'hemoglobina per l'oxigen i aquest és 
alliberat. Desplaçament de la corba cap a la dreta. 
-La disminució o pèrdua de 2,3-DPG de la sang, augmenta la saturació 
d'hemoglobina. Desplaçament de la corba cap a l'esquerra 
 
 

 Corba dissociació HbO2 desplaçada cap a: 
a) DRETA. Disminueix el % de saturació de l’Hb i augmenta l’O2 lliure per 

ser utilitzat. 
b) ESQUERRA. Augmenta el % de saturació de l’Hb i disminueix l’O2 

alliberat. 
 

 EFECTE Hb 
FETAL: 

 
· Efecte de la estructura de 
la Hb. La Hb fetal. 
· Canvis en les cadenes 
proteiques de l’estructura de 
l’Hb modifiquen la seva 
afinitat per la unió amb l’O2. 

  

Hb fetal (Hb F) Hb adults (Hb A) 

- 2 cadenes alfa 
- 2 cadenes gamma 
 

- 2 cadenes alfa 
- 2 cadenes beta 

• Que augmenten la capacitat de l’Hb fetal per 
captar oxigen en condicions de baixa PO2 com 
és en la placenta. 
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12) TRANSPORT DE CO2 
 
· La solubilitat del CO2 en plasma és molt més elevada que la d’O2, però les 
cèl·lules produeixen molt més CO2 del que pot suportar el plasma i és necessària 
l’ajuda dels eritròcits. 
· 3 mecanismes per transportar CO2: 

- Dissolt en plasma (7%) 
- En forma d’ions bicarbonat (HCO3-) en plasma (70%) 
- En forma de carboxihemoglobina (HbCO2) dins els eritròcits (23%) 
 

· El diòxid de carboni, dins dels eritròcits, pot viatjar de dues maneres.  
- Un 23% viatja dins de l'hemoglobina, com carboxihemoglobina 
- el 70% restant, viatja en forma de bicarbonat, que és soluble i per tant 
viatja pel plasma. 

 
· El primer CO2, que es difon, és el que trobem en el plasma (7%).  
· El bicarbonat, per contra, entra en els eritròcits, i quan arriba al capil·lar 
pulmonar, passa de bicarbonat a CO2, i surt de l'interior de l'eritròcit, passant a 
l'alvèol pulmonar.  
· Els protons (H +), s'uneixen a l'hemoglobina i si no hi hagués prou hemoglobina, 
es produiria acidosi.  
· El 70% del CO2, en bicarbonat, és el principal amortidor del pH. 
 

 

13) VOLUMS I CAPACITATS PULMONARS 
 
· Per mesurar la funció pulmonar d'un individu es mesura la quantitat d'aire que 
la persona mobilitza durant la respiració en repòs i amb esforç màxim . 
· Per a les proves de funció pulmonar s'empra el espiròmetre que és un 
instrument que mesura el volum d'aire que es desplaça amb cada respiració . 
 
· L'aire que es mobilitza durant la respiració es pot dividir en 4 volums : 
 

1) Volum corrent : Aire que es desplaça cap a dins i fora en una ventilació 
normal. És al voltant de 500ml en persona 70Kg. 
 

2) Volum de reserva inspiratori ( VRI ) : Quan finalitzes la inspiració normal 
pots inspirar més aire omplint els pulmons , l'aire de més que inspires és 
el volum de reserva inspiratori . En un home de 70Kg és de 3000ml d'aire. 

 
3) Volum de reserva respiratori ( VRE ) : De la mateixa manera quan 

finalitzes l'expiració normal pots seguir espirant , aquest és el volum de 
reserva respiratori . En un home de 70Kg és de 1000ml d'aire 
 

4) Volum residual : No es pot mesurar directament encara que es bufés tot 
l'aire possible quedaria aire als pulmons i les vies aèries.  
- El volum residual que queda a les vies respiratòries després d'haver 
realitzat tota l'espiració . Es correspon amb 1200 ml d'aire . 
- Aquest es deu al fet que els pulmons es mantenen estirats contra la 
paret toràcica i el líquid pleural quan hem realitzat l'expiració . 
 

· Els volums pulmonars són un 20% -25% menor en les dones , varien segons 
edat , sexe , alçada ... 

· La suma de 2 o més volums pulmonars rep el nom de capacitat: 

5) La capacitat vital :és la suma del volum de reserva inspiratori , el volum 
de reserva respiratori i el volum corrent .  
- Per tant , és la quantitat màxima d'aire que pot mobilitzar cap a l'interior 
i l'exterior de l'aparell respiratori en una respiració . Si volem mesurar se li 
demana a la persona que inspiri tot l'aire que pugui i Espireu tot l'aire que 
pugui també , la capacitat vital disminueix amb l'edat. 

Resum 
· O2 (2% plasma i 98% hemoglobina) - Teixit - Factors que augmenten o 
disminueixen l'afinitat. 
· CO2 (7% plasma, 23% hemoglobina i 70% bicarbonat). 
· Control de la respiració: 

- Rítmic: a diferència del cor, calen impulsos del SNC- 
- Controlat per neurones, que hi ha a la protuberància i en el bulb 
raquidi. 
- Concentració de CO2, O2, pH, controlen la respiració. 
- Estímuls, poden controlar la respiració. 
- Les neurones del grup respiratori dorsal, activen músculs de la 
respiració. 
- Les del grup respiratori ventral .................. 
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6) La capacitat pulmonar total és la suma de la capacitat vital ( volum 
corrent + volum de reserva inspiratori + volum de reserva respiratori ) + 
Volum residual . 

7) La capacitat inspiratòria és el volum corrent + volum de reserva 
inspiratori .  

8) La capacitat residual funcional és el volum de reserva respiratori + volum 
residual. 
 

9) La ventilació minut = freqüència respiratòria x volum corrent ( volum de 
cada respiració ) En aquest cas són 12 x 500 = 6000ml o 6l 
 

10) La ventilació alveolar : és la quantitat d'aire del que inspirem que arriba 
als alvèols , VA = FR - VEM , VEM = Volum d'espai mort que és el que es 
queda a les vies respiratòries . FR = Freqüència respiratòria . En aquest 
cas és 12x ( 500-150 ) = 4200ml/min . Volum d'espai mort d'un adult 
normal són 150ml . 

 
· Augment de la freqüència respiratòria : Taquipnea . 
 
La “pájara” és , quan estem esgotats el volum corrent que entra és alt però en 
l'espai mort anatòmic es queda gran quantitat d'aquest aire de manera que el 

volum que arriba als pulmons és baix encara que tinguem una freqüència 
respiratòria alta . 
 
· Les vies aèries s'encarreguen de humidificar l'aire amb el seu epiteli i això fa que 
la PCO2 alveolar , la PCO2 atmosfèrica és 160mmHg i en els alvèols és 100mmHg. 
· L'aire alveolar és una barreja de gasos , els alvèols quan obro la boca tindran una 
pressió igual a l'atmosfèrica , a l'atmosfera l'oxigen té una pressió de 160 i en els 
alvèols 100 i això té a veure amb la pressió que fan els gasos en la barreja , 
l'oxigen a l'atmosfera té un 21% i en els alvèols és inferior al 21% i és més baix 
perquè hi ha una quantitat major de vapor d'aigua. 
·Llavors hi ha una major quantitat d'aigua en aquesta barreja , llavors el % d'aigua 
alveolar és major al % d'aigua atmosfèric , el diòxid de carboni és baix en la 
atmosfera i en l'alvèol . Tot això a nivell del mar.  
 
· Sibilàncies , xiulets en respirar , és el soroll de l'aire en passar pels bronquíols , 
hi ha una resistència alta . 
· Quan el volum corrent i la freqüència respiratòria augmenten es parla 
d'hiperventilació . 

- Broncodilatador :És un fàrmac per exemple agonista α1 . 
 

14) REGULACIÓ DE LA RESPIRACIÓ 

· El estímul químic més important per regula la respiració són: 
- Pressió parcial de CO2 
- variacions del PH 
- Pressió del O2  

· Tot això estimula els  Quimioreceptors 
- Perifèrics(fors SNC): cossos carotidis i arc de l’aorta 
-Centrals : bulb raquidi 
 

· RECEPTORSVIES AFERENTSCENTRE RECEPTOR BULB RAQUIDI 

· RESPORTANEURONES M. SOMÀTIQUES MUSCULS RESPIRATORIS 

· Músculs respiratoris:  

 

 

-Diafragma 
-Escalens 
-Intercostals externs 
· Forçada: 
-Adominals 
-intercostals interns 
-Esternociomastoide 
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 QUIMIORECEPTORS PERIFERICS 
 

1) S’active per  P O2 o  PH   CO2 
2) Disparen un augment de reflex de ventilació 
3) Inicia potencial d’acció neurones sensitives 

4)  Ventilació 

·  Tot i així el O2 no es molt important ja que la pressió hauria d’estar per sota 
de 60 per que s’activi. 
· Com ja hem dit aquests quimioreceptors responen quan hi ha un canvi 
important en la pressió del O2. 
·No tenen molta importania en la regulació diària, si en malalties com EPOC o 
l’augment d’atitud que poden reduir O2. 

 

 QUIMIORECEPTORS CENTRALS 

· Aquests receptor determinen ritme de la respiració 

1) Quan  P CO2 

2) CO2 creua la barrera hematoencefalica  activació qr. Centrals 

3) Envien senyals  generador patró central   velocitat i profunditat 
de la ventilació 

4)  Ventilació alveolar i reducció CO2 en sang. 

· Encara que en els centrals el CO2 es mot important, també te molta 
importància el canvis de PH 
· L’augment de protons inicia el 
reflex quimioreceptor 

 

 CRONICITAT DEL CO2 
 
· Quan P CO2 roman elevada durant molt de temps, la ventilació es torna normal 
de nou(quimioreceptors s’adapten) 
- es produeix un equilibri amb els protons, disminueix l’estimul 
- Alerta: persones amb cronicitat co2 no atmistra una gran quantitat d’o2 si 
s’ofeguen, moriran. 

 

 

 

 

 

 


