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Introducció 

 

Aquest treball parla sobre el sistema circulatori, les seves respectives funcions i 
malalties. És una explicació àmplia, que pretén fer conèixer a la gent, d’una 
manera fàcil, com és aquesta part del nostre cos tan important. També ens 
informa de les diferents malalties que podem patir i quines són les seves 
característiques. 

Em vaig decidir a triar aquest tema perquè m’interessa molt conèixer les 
malalties i crec que això em servirà per al meu futur. Un altre factor que em va 
dur a escriure sobre l’aparell circulatori és que jo visc envoltada de gent que ha 
patit o pateix malalties de la sang o dels vasos sanguinis. Per això, buscant 
informació, volia conèixer més bé que és el que realment els hi passa a dins el 
cos. 

Jo mateixa, fa dos anys, vaig patir anèmia. Crec que no m’he adonat de la 
importància d’aquesta malaltia fins que no he fet aquest treball. Una persona no 
sap ben bé a què s’enfronta si no coneix el que li passa.  
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Objectiu 

 

El meu objectiu en fer aquest treball és arribar a informar-me bé del 
funcionament de l’aparell circulatori i conèixer les malalties. En conèixer-les 
m’agradaria investigar més sobre la manera de curar-les i evitar que la gent les 
pateixi.  

També m’agradaria que servís perquè altra gent interessada en la medicina 
pugui consultar aquest treball i aprendre’n alguna cosa o que gent que no ha 
explorat mai aquest àmbit pugui arribar a interessar-s’hi i saber com poden 
evitar patir malalties d’aquest tipus. 
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L’APARELL CIRCULATORI 

 

L’aparell circulatori és el conjunt d’òrgans i teixits format pel sistema 
cardiovascular. 

L’aparell circulatori és l’encarregat de dur a terme unes funcions fonamentals: 

• Repartir els nutrients i l’oxigen per totes les cèl·lules del cos. 

• Recollir les substàncies de rebuig procedents de les cèl·lules. 

• Defensar el nostre organisme de bacteris i cèl·lules estranyes o 
malaltes. 

L’aparell circulatori està format per el cor, els vasos sanguinis i la sang 
(fotografia 1) 

 

Fotografia 1: parts de l’aparell circulatori. Font: http://www.xtec.cat/~rvillanu/celula/celula.htm 

La sang d’una persona adulta és de 5L de mitjana i es reparteix segons es veu 
a la figura 2. 

 

Figura 2. Percentatge de sang entre els diferents vasos sanguinis. 

Repartició de la sang
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El cor 

El cor és un òrgan musculós de la mida d’un puny. Es troba situat al mig del pit, 
lleugerament desplaçat a l’esquerra. 

 

PARTS DEL COR 

Les seves parets consten de tres capes: una membrana externa (pericardi ), 
una capa central gruixuda de teixit muscular (miocardi ) i una membrana 
interior (endocardi ). Ho podem veure a la fotografia 3. 

El cor disposa d’una xarxa sanguínia pròpia (el sistema coronari ) i unes 
terminacions nervioses encarregades de controlar-ne l’activitat. Aquest sistema 
coronari és el responsable de cobrir les necessitats de les cèl·lules del cor. 

L’interior del cor és buit i està dividit en quatre cavitats, tal i com mostra la 
fotografia 2: 

• Dues aurícules . Estan situades a la part superior i amb les parets 
primes i extensibles. 

• Dos ventricles . Estan situats a la part inferior i amb les parets 
gruixudes, especialment les del ventricle esquerre.  

 

 

Fotografia 3. Parts del cor. 

Font: http://www.sites.google.com/site/lesionsesportives/cor 
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RECORREGUT DE LA SANG DINS DEL COR 

L’aurícula i el ventricle del mateix costat estan comunicats entre si però no hi ha 
cap mena de comunicació entre la part dreta i l’esquerra del cor. D’aquesta 
manera la sang circula per la part dreta del cor sense entrar en contacte amb la 
que circula per la part esquerra. 

El recorregut és de sentit únic. Per la part dreta del cor només hi circula sang 
sense oxigenar que ve del òrgans i es dirigeix als pulmons. En canvi, per la part 
esquerra, només i circula sang oxigenada. 

Dins el cor el recorregut de la sang és sempre el mateix: de l’aurícula al 
ventricle i del ventricle a l’exterior.  

El retrocés de la sang des dels ventricles a les aurícules s’evita gràcies a unes 
vàlvules. N’hi ha dues: la mitral , situada al costat dret del cor, i la tricúspide , 
situada al costat esquerre. Tot això ho podem veure a la fotografia 4. 

El cor és considerat el motor de la circulació sanguínia. Si s’atura, el cervell 
deixa de rebre oxigen i es produeix la mort de les neurones. 

 

 

Fotografia 4. Recorregut de la sang al cor. 

Font: http://www.xeresa.info/sise/medi02.htm 

 

 

EL BATEC DEL COR 

En cada batec del cor es distingeixen tres fases: 

• Sístole auricular : les dues aurícules es contrauen i impulsen la sang 
cap als ventricles. 

 

Pulmons 

Òrgans 
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• Sístole ventricular : els ventricles es contrauen i la sang surt per les 
artèries després d’obrir les vàlvules arterials. La sang no pot retrocedir 
cap a les aurícules per l’acció de les vàlvules tricúspide i mitral. Aquest 
tancament provoca el primer dels sons cardíacs del batec. 

El segon so es produeix pel tancament de les vàlvules arterials, per 
evitar que la sang de les artèries retorni als ventricles. 

 

• Diàstole general : la musculatura del cor es relaxa i les cavitats s’omplen 
de sang, primer les aurícules i després els ventricles. 

Durant el batec, la part drets i l’esquerra del cor funcionen com dues bombes 
independents, però ho fan de manera sincronitzada, és a dir, bateguen a l’hora. 

Com ja sabem el cor, com tots els altres òrgans, el recorren diferents 
terminacions nervioses que en controlen el funcionament, però també disposa 
d’unes cèl·lules especials, anomenades marcapassos , que tenen activitat 
elèctrica. Els marcapassos col·laboren amb les neurones per impedir que el cor 
deixi de bategar. 

 

MALALTIES DEL COR 

• L’infart de miocardi:  és la mort d’una part de les cèl·lules del miocardi 
del cor per manca d’oxigen a conseqüència d’un coàgul que obstrueix 
una artèria coronària.  

Aquesta malaltia es manifesta amb dolors aguts al pit i al braç esquerre. 
Si no s’actua immediatament, pot provocar la mort. 

 

• L’angina de pit: és més lleu que l’infart i no arriba a provocar la mort de 
cèl·lules del miocardi. 

 

Els vasos sanguinis 

Els vasos sanguinis són tubs que recorren tot el nostre cos per tal d’assegurar 
unes condicions favorables al voltant de cada cèl·lula. Juntament amb el cor i la 
sang formen l’aparell circulatori. 
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Hi ha tres tipus de vasos sanguinis: les artèries, les arterioles, les venes, les 
vènules i els capil·lars, tal i com mostra la fotografia 5. 

 

Fotografia 5. Tipus de vasos sanguinis. 

Font:    http://www.sendymorenojimenez.blogspot.com 

 

TIPUS DE VASOS SANGUINIS 

• Les artèries : transporten la sang que surt del cor a elevada pressió, 
motiu pel qual tenen les parets més gruixudes. Malgrat el gruix superior, 
continuen sent elàstiques i contràctils. 

 

 

• Les arterioles : les arteries quan s’allunyen del cor es van ramificant i es 
van fent més primes fins a transformar-se en capil·lars. Aquestes 
arteries s’anomenen arterioles.  

 

 

• Les venes : transporten la sang dels òrgans al cor. La sang circula a 
baixa pressió i per això les seves parets són més primes i elàstiques. A 
més, al seu interior presenten una sèrie de vàlvules que impedeixen el 
retrocés de la sang. 

 

 

• Les vènules : les venes més primes que es formen per fusió de 
capil·lars. Aquestes venes s’anomenen vènules. 
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• Els capil·lars : són vasos molt prims, formats per una sola capa de 
cèl·lules, que formen una xarxa molt ramificada que envolta els òrgans o 
hi penetra.  

Els capil·lars també regulen la quantitat de sang que arriba als òrgans en 
funció de les necessitats. 

 

 

RECORREGUT DE LA SANG PER TOT EL COS 

 

La sang recorre un circuit doble. Això vol dir que abans de tornar a qualsevol 
òrgan sempre passa dues vegades pel cor. 

 

• Circulació menor o pulmonar: és la circulació que s’estableix entre 
el cor, els pulmons i de nou al cor: 

 

o La sang carregada de diòxid de carboni i pobra en oxigen, surt 
del ventricle dret per les artèries pulmonars i es dirigeix cap als 
pulmons.  

 

o En els alvèols pulmonars, la sang perd excés de diòxid de 
carboni i recupera els nivells d’oxigen.  

 

 

o A continuació, retorna a l’aurícula esquerra a través de les 
venes pulmonars. 

 

• Circulació major o general: durant aquest recorregut la sang mai no 
entra en contacte amb les cèl·lules; els intercanvis es produeixen a 
través de la membrana dels capil·lars. És a dir, la circulació és 
tancada : 
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o La sang surt carregada d’oxigen del ventricle esquerre per 
l’artèria aorta i arriba a tots els òrgans. 

 

o Allí deixa l’oxigen i els nutrients i recull els productes de 
rebuig. 

 

o Retrona al cor, a l’aurícula dreta, a través de les venes caves 
superior i inferior. La vena cava superior recull la sang 
provinent del cap i dels braços; la vena cava inferior retorna la 
sang de la resta del cos. 

Els dos tipus de circulació estan representats en la fotografia 5. 

 

 

Fotografia 6. Circulació menor i major o general 

Font: http://www.geocities.ws/biohumana2002/circulatori.html 

 

Circulació menor 

Circulació major 

o general 
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MALALTIES DELS VASOS SANGUINIS 

 

• L’arteriosclerosi: consisteix en un enduriment de les artèries provocat per 
l’acumulació de plaques de colesterol a la paret interior d’aquests vasos. 
Aquestes plaques, a més de reduir el pas de sang a les artèries afectades, 
afavoreix la formació de coàguls  o trombes, com es pot veure en la 
fotografia 7. 

 

 

Fotografia 7. Artèria que pateix arteriosclerosi. 

http://www.dudassalud.blogspot.com.es/2011/07/que-es-la-arteriosclerosis.html 

• La trombosi : és la formació d’un trombe o coàgul que viatja per la sang i 
que, en un moment donat, pot impedir l’arribada de sang a una part d’un 
òrgan i provocar una embòlia . 

 

• Les varices o varius: consisteixen en la dilatació patològica de les venes, 
especialment de les cames, que dificulta el retorn de la sang al cor 
(fotografia 8). 

 

 

Fotografia 8. Cama amb varius. 

Font: http://www.centrodeangiologia.com/varices.html 
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• La hipertensió. Es presenta quan la pressió sistòlica (màxima) és superior 
a 15 cm de mercuri i la diastòlica (mínima), a 10 cm. Les causes són poc 
conegudes. 

 

La sang 

La sang es pot considerar una varietat de teixit connectiu amb cèl·lules 
separades per abundant matèria intercel·lular que, a diferència dels altres 
teixits, té consistència líquida, condició necessària per poder realitzar funcions 
de transport. 

La sang, tot i que arriba pràcticament a totes les cèl·lules, mai no entra en 
contacte directe amb aquestes; els intercanvis tenen lloc a través de la prima 
membrana dels capil·lars. És a dir, la circulació és tancada. 

 

COMPOSICIÓ DE LA SANG 

La sang consta d’una part líquida o plasma i tres tipus de cèl·lules (o fragments 
de cèl·lules). El plasma representa el 55% del volum sanguini, i el 45% restant 
correspon a les cèl·lules. 

• El plasma sanguini: és un líquid de color grogós format per aigua 
(91%) i diverses substàncies dissoltes (proteïnes, lípids, glúcids, sals 
minerals, etc.). 

 

• Les cèl·lules sanguínies: es formen a la medul·la òssia vermella i són 
de tres tipus: 

 

o Eritròcits, o hematies, o glòbuls vermells: Són les més 
abundants (5 milions per mil·límetre) i no tenen nucli. El seu 
citoplasma és ple d’hemoglobina, proteïna responsable del 
transport de l’oxigen i del color de la sang. 

 

o Plaquetes o trombòcits: Són les més petites de totes de totes i 
tampoc no tenen nucli; en 1 ml de sang hi ha aproximadament 
250000 plaquetes. La seva funció consisteix a evitar les 
hemorràgies. 
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o Leucòcits o glòbuls blancs: són veritables cèl·lules amb nucli 
esfèric o en forma de rosari. Són les menys abundants (8000 per 
mil·límetre). Hi ha una gran varietat de leucòcits i la seva funció 
és defensiva ( immunitària). 

Tots aquests components els podem veure en la fotografia 9. 

 

 

Fotografia 9. Components de la sang. 

Font: http://mind42.com/mindmap/f2b5ac0d-9e6a-449c-9cb5-cb3221e7f43c?rel=pmb 

PRINCIPALS COMPONENTS 
DEL PLASMA 

QUANTITAT(g/L)  

Aigua  910 
Glucosa 1 
Proteïnes 80 
Lípids 5 
Sals 8 
Urea 0,3 
Altres 0,04 
 

 

FUNCIONS DE LA SANG 

• Transportadora. És la funció que transporta els nutrients des de 
l’aparell digestiu i els pulmons fins a les cèl·lules i s’emporta els 
productes de rebuig fins als ronyons o els pulmons. 

La major part del diòxid de carboni es transporta dissolt en el plasma, 
mentre que l’oxigen viatja unit al ferro de l’hemoglobina dintre dels 
glòbuls vermells. Les proteïnes, la glucosa, la urea, les hormones, etc. 
viatgen dissoltes en el plasma.  

Si la quantitat d’oxigen al plasma és alta, aquest es combina amb 
l’hemoglobina per formar un compost de color vermell intens, 
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l’oxihemoglobina. Aquesta associació és inestable i si la concentració 
d’oxigen al plasma baixa, l’oxihemoglobina perd oxigen i es torna de 
color vermell fosc. 

 

• Defensiva. Aquesta funció depèn dels glòbuls blancs o leucòcits i es 
compartida amb el sistema limfàtic. Alguns leucòcits fagociten bacteris o 
cèl·lules estranyes o malaltes, i d’altres fabriquen anticossos per 
neutralitzar molècules alienes al nostre cos anomenades antígens. 

 

•  Control de les hemorràgies. Les plaquetes eviten les hemorràgies, en 
cas de ruptura dels vasos sanguinis, formant un coàgul que tapa la 
ferida. 

 

• Control de la temperatura. Si el cos tendeix a augmentar de 
temperatura, s’incrementa la circulació perifèrica (la pell es posa 
vermella) i així la sang cedeix calor al medi extern i el cos es refrigera. Si 
la temperatura exterior és molt baixa, disminueix la circulació perifèrica 
(la pell es torna blanca) i així s’evita perdre calor. 

 

 

MALALTIES RELACIONADES AMB LA SANG 

La majoria de les malalties de la sang tenen el seu origen en un mal 
funcionament de la medul·la òssia vermella, que és on es formen la majoria de 
les cèl·lules sanguínies. 

Algunes de les malalties relacionades amb la sang són: 

• L’anèmia . Es produeix a conseqüència del descens de glòbuls vermells 
o de la quantitat d’hemoglobina. La causa més freqüent és la 
insuficiència de ferro, ja que és el component essencial perquè 
l’hemoglobina pugui transportar oxigen. 

Els símptomes que caracteritzen la malaltia són cansament i pèrdua de 
vitalitat (astènia). En la majoria dels casos es corregeix amb una dieta 
equilibrada i rica en aliments que aportin ferro, com la carn, el peix, les 
fruites seques i els vegetals de fulla fosca. 
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En la fotografia número 10 podem veure com és la sang d’una persona 
que pateix anèmia. 

 

 

Fotografia 10. Sang d’una persona anèmica. 

Font: http://www.es.wikipedia.org/wiki/Anemia 

Hi ha diferents tipus d’anèmies: 

 

Anèmia ferropènica 

 

Aquest tipus d'anèmia es deu a l'absència del ferro necessari per produir 
hemoglobina, la proteïna dels glòbuls vermells que transporta l'oxigen 
per tot el cos. Normalment el cos té prou reserves de ferro i en són els 
glòbuls vermells una font important de ferro. Els glòbuls vermells viuen 
uns 120 dies, i en morir, el ferro que contenen és reabsorbit per 
l'organisme. L'anèmia ferropènica constitueix el 90% de les anèmies de 
la infància. 

 

Aquesta anèmia passa per tres raons principals: 

 

• Una dieta pobra en ferro.  

 

• Incapacitat d'absorbir ferro dels aliments.  

 

• Hemorràgies que redueixen el nombre de glòbuls vermells en el cos.  
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Anèmia megaloblàstica 

 

L'anèmia megaloblàstica o anèmia perniciosa, és un tipus d'anèmia 
caracteritzada per glòbuls vermells molt grans i el seu contingut intern no 
està completament desenvolupat. Això fa que la medul·la òssia produeixi 
menys glòbuls i, algunes vegades, els glòbuls moren abans dels 120 
dies. Els glòbuls vermells poden ser ovalats. 

La malaltia afecta sobretot a persones amb descendència escandinava o 
europea nòrdica. En general, l'anèmia perniciosa no es presenta abans 
dels 30 anys, però també pot ocórrer en els nens menors de 3 anys. 

 

Els símptomes d’aquesta anèmia són els següents: 

 

• Músculs febles. 

• Formigueig en peus i mans. 

• Dificultat per caminar. 

• Nàusees. 

• Disminució de la gana. 

• Pèrdua de pes. 

• Irritabilitat. 

• Manca d'energia o cansament (fatiga). 

• Diarrea. 

• Llengua sensible i llisa. 

• Augment en el pols (taquicàrdia). 
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Anèmia per deficiència d’àcid fòlic  

 

La deficiència d'àcid fòlic a la sang, pot causar un tipus d'anèmia 
coneguda com anèmia megaloblàstica (perniciosa). L'àcid fòlic és una 
vitamina B requerida per a la producció de glòbuls vermells normals. 

Aquesta anèmia la pateixen: 

o Persones que no tenen una dieta equilibrada, en la qual falten les 
quantitats necessàries d’àcid fòlic. 

o Les persones que veuen alcohol, ja que aquest interfereix en 
l’absorció de l’àcid fòlic. 

o En els celíacs.  

o Persones amb càncer. 

 

La incapacitat d'absorbir l'àcid fòlic pot ser també hereditària. És un 
problema genètic en el qual els nadons no poden absorbir àcid fòlic en 
els seus intestins. Això requereix un tractament intensiu d'hora per 
prevenir els problemes a llarg termini com el retard mental. 

 

Anèmia hemolítica 

 

Els glòbuls vermells de la sang es destrueixen més ràpid del que la 
medul·la òssia pot produir-los. El termini per a la destrucció dels glòbuls 
vermells és "hemòlisi". Hi ha dos tipus d'anèmia hemolítica: 

 

• Intrínseca : la destrucció dels glòbuls vermells a causa d'un defecte en 
aquests. Aquestes condicions produeixen glòbuls vermells que no viuen 
tant com els glòbuls vermells normals. 

 

• Extrínseca : els glòbuls vermells es produeixen sans però més tard són 
destruïts en quedar atrapats a la melsa, destruïts per una infecció o 
destruïts per fàrmacs que poden afectar els glòbuls vermells. 
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Hi ha diversos tipus d'anèmia hemolítica que es classifiquen segons el 
lloc en què s'ubica el defecte, el qual pot estar dins del glòbul vermell 
sanguini (factor intrínsec ) o fora d'aquest (factor extrínsec ). 

 

Dins de les causes de l'anèmia hemolítica es poden esmentar: 
infeccions, certs medicaments, trastorns autoimmunes i trastorns 
hereditaris. 

 

Anèmia falciforme 

 

És una malaltia sanguínia crònica hereditària en la qual els glòbuls 
vermells presenten forma de mitja lluna i no funcionen normalment, tal 
com mostra la fotografia 11. 

Aquesta anèmia és causada per un tipus anormal d'hemoglobina 
anomenada hemoglobina S. Es presenta en persones que tenen 
hemoglobina S heretada dels dos pares. Si l'hemoglobina S s'hereta d'un 
dels pares, el fill només és portador però no presenta els símptomes. 

La malaltia afecta principalment a persones d'herència africana. La 
malaltia produeix anèmia crònica, la qual pot ocasionar la mort quan es 
presenten crisis hemolítiques (destrucció dels glòbuls vermells) o crisi 
aplàsicas (la medul·la òssia no produeix cèl·lules sanguínies). Les crisis 
repetides poden ocasionar danys als ronyons, pulmons, ossos, fetge i 
sistema nerviós central. 

No existeix cura accessible per la malaltia. Es recomana repòs en llit per 
minimitzar la despesa d'energia i la demanda d'oxigen durant les crisis.  

 

 

Fotografia 11. Anèmia falciforme. 

Font: http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:AnemiaFrote.jpg 
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Anèmia de Cooley 

L’anèmia de Cooley és un trastorn hereditari que afecta la producció 
d'hemoglobina normal. L’anèmia de Cooley inclou moltes formes 
diferents d'anèmia. La gravetat i el tipus d'anèmia depenen del nombre 
de gens que estiguin afectats. 

Aquesta anèmia és causada per mutacions en la cadena beta de la 
molècula d'hemoglobina.  

 

El tractament específic de la beta talassèmia o anèmia de Cooley serà 
determinat pel seu metge basant-se en el següent: 

• La seva edat, el seu estat general de salut i la seva història mèdica. 

• L’avançament de la malaltia 

• La seva tolerància a determinats medicaments, procediments o 
teràpies. 

• Les seves expectatives per a la trajectòria de la malaltia. 

• La seva opinió o preferència. 

 

• La leucèmia . És un tipus de càncer que afecta la medul·la òssia o els 
ganglis limfàtics. Es manifesta per l’augment del nombre de glòbuls 
blancs a la sang, que, a més, són incapaços de lluitar contra les 
infeccions.  

També es produeix una disminució del nombre de glòbuls vermells i de 
plaquetes. Tot això ho podem veure en la fotografia 12. 

El tractament en el primer cas consisteix a fer un transplantament de 
medul·la òssia. 

 

Fotografia 12. Sang d’una persona que pateix leucèmia. 

Font: http://www.clinicadam.com/imagenes-de-salud/1453.html 
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• L’hemofília . És una malaltia hereditària en què les persones que la 
pateixen no poden (o els costa molt) coagular la sang en cas 
d’hemorràgia o bé pateixen hemorràgies espontànies.  

Les plaquetes són les encarregades d’iniciar el procés de coagulació. 
Però perquè aquesta es produeixi d’una manera normal es necessita la 
col·laboració de dotze substàncies diferents, anomenades factors de 
coagulació. Al plasma dels hemofílics hi falta algun d’aquests factors, de 
manera que la coagulació és molt lenta. 

El tractament consisteix a injectar el factor de coagulació defectuós en 
cas que la persona afectada pateixi una hemorràgia.  

 

EL SISTEMA LIMFÀTIC 

 

Per acabar de completar l’aparell circulatori ens falta un altra sistema: el 
sistema limfàtic. 

El sistema limfàtic és complementari a l’aparell circulatori i és construït per una 
xarxa de conductes molt prims (vasos limfàtics) que s’estenen per tot 
l’organisme i dins dels quals circula un líquid (limfa) que prové dels espais 
intercel·lulars. Al llarg d’aquesta xarxa de conductes hi ha una mena de nòduls 
(ganglis limfàtics) de la mida d’un pèsol que filtren i depuren els productes que 
arrossega la limfa. Aquest líquid és, finalment, abocat a la circulació sanguínia 
de retorn cap al cor. 

El sistema limfàtic és constituït, doncs, per la limfa, els vasos limfàtics i els 
ganglis limfàtics.  

 

 

Fotografia 13. Sistema limfàtic. 

Font: http://www.vfe3eso.blogspot.com.es/2010/03/laltre-sistema-circulatori.html 
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• La limfa és un líquid similar a la sang, però que conté menys proteïnes i 
no té glòbuls vermells ni plaquetes. 

 

• Els vasos limfàtics són semblants a les venes (també tenen vàlvules per 
impedir que la limfa reculi), però són més permeables i tenen els 
extrems tancats. Els vasos limfàtics acaben desembocant en dos 
conductes de més diàmetre, el canal toràcic i la gran vena limfàtica, que 
aboquen, finalment, el seu contingut al torrent sanguini. 

 

• Els ganglis limfàtics són uns nòduls distribuïts per tot el cos, però que es 
concentren en determinats punts com regió inguinal, les axil·les i el coll. 
Tenen dues funcions: 

 

 

o Filtrar la limfa eliminant les cèl·lules i els productes estranys. 

 

o Fabricar un tipus de leucòcits, els limfòcits, que tenen funció 
immunitària. 

 

FUNCIONS DEL SISTEMA LIMFÀTIC 

 

A més de la funció defensiva, el sistema limfàtic té la missió de renovar i 
controlar la quantitat de líquid intercel·lular que envolta les cèl·lules. Si no fes 
aquesta funció de drenatge, s’acumularia líquid als teixits i es produiria un 
edema, és a dir, una retenció de líquid que dificultaria el funcionament correcte 
de l’òrgan. 

També és el responsable de transportar la major part dels greixos des dels 
instints fins al torrent sanguini. 
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Conclusions 

 

A la societat actual s’observa que la població té hàbits en alguns aspectes poc 
saludables que poden ser un factor determinant per desenvolupar certes 
malalties. 

L’estudi de l’aparell circulatori (el cor, els vasos sanguinis, la sang, el pulmó i el 
ronyó) ha permès reflectir les diferents funcions que realitzen i ens permet 
veure diferents malalties, com l’ infart de miocardi o l’angina de pit en el cor; 
l’arteriosclerosi, la trombosi, les varius o la hipertensió als vasos sanguinis; i 
l’anèmia, la leucèmia o l’hemofília a la sang. 

El treball vol contribuir a donar a conèixer tots aquests elements mitjançant el 
treball escrit i mitjançant maquetes complementàries i prendre consciència dels 
bons hàbits per a una salut millor. 
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