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ALGUNS EXEMPLES D’APLICACIÓ
Estimació d’àrees

Hom vol estimar l’àrea superfi cial (SV) per unitat de volum 
dels alvèols pulmonars. Sobre la micrografi a augmentada 
(escala 1:200) d’una secció de parènquima pulmonar s’hi 
superposa una sonda (punts encerclats + segments). Cada 
segment de la sonda té una longitud d’1 cm. Es compta el 
nombre de segments (P) de la sonda que tallen la secció 
de parènquima (P=19). A continuació es compta el nombre 
d’interseccions (I) d’aquests 19 segments amb les parets \ í 
«lineals» dels alvèols (I=18).

A partir d’aquesta informació l’estereologia ens permet esti-
mar el valor d’SV d’acord amb la fórmula 

SV = 2 x F x (I/P),

on F és el factor d’escala i I/P és la mitjana del nombre 
d’interseccions dels segments de la sonda amb les parets 
alveolars. 

En el nostre cas, SV = 2 x 200 x (18/19) ≃ 400 cm2/cm3, 
és a dir, 40 m2/litre. Així, per a un pulmó de 4 litres (uns 
3 litres de parènquima), la superfície alveolar total es pot 
estimar en uns 120 m2.

Estimació de volums

Un dels estimadors més senzills que s’apliquen 
en l’estereologia és l’estimador de Cavalie-
ri, en record del conegut principi de Cavalieri 
(1598-1647), que s’utilitza per calcular volums 
d’objectes de forma arbitrària.

Sigui F un objecte de l’espai de volum V des-
conegut. Per calcular-lo de forma aproximada 
podem utilitzar la sonda de Cavalieri. Consis-
teix  en un conjunt d’n plans paral·lels P1, ...,Pn 
situats a una distància constant d. A partir del 
càlcul de les àrees a1, ..., an de les intersec-
cions d’aquests plans amb F, el volum V es pot 
aproximar per:

V ≃ d x (a1 + a2+ ... + an) .

La fi gura (c) de la dreta representa la gràfi ca 
de l’àrea de les seccions (b) del cervell (a). Les 
seccions són ortogonals a un semieix imagi-
nari i es realitzen a diferents distàncies (x) del 
seu origen.

Micrografia d’una secció de parènquima 
pulmonar amb una «sonda» superpo-
sada [Cruz-Orive, L. M. & E. R. Weibel. 
Sampling Designs for Stereolgy. J. of 
Microscopy, 1981, 122, p. 235-257]

L’estereologia, un camp d’aplicació de la geometria integral

El nombre aproximat de neurones del nos-
tre cervell és de 20x109 [Pakkenberg, B. 
& H.J.G. Gundersen. Neocortical Neuron 
Number in Humans: Effect of Sex and Age. 
J. Comp. Neurol, 1997, 384, p. 312-20]. 
Com les han comptat? 

L’estereologia (del grec στερεός, `sòlid´) és una disciplina que estudia la metodologia que cal aplicar per estimar 
sense biaix determinades quantitats geomètriques –com ara volum, superfície, longituds, nombre de partícules, 
etc.– d’una estructura espacial a partir de la informació procedent de determinades seccions d’aquesta estructura 
triades aleatòriament. Molts dels principis que aplica l’estereologia procedeixen fonamentalment de la geometria 
integral –de la qual L. A. Santaló va ser un dels precursors–, de la probabilitat i de l’estadística. 

L’estereologia és una eina de càlcul i anàlisi molt efi caç en les aplicacions de la microscopia en diferents àmbits 
com ara la petrografi a, la ciència de materials, la biociència, etc.

QUIN TIPUS DE PREGUNTES ES PODEN ARRIBAR A RESPONDRE?

QUÈ ÉS L’ESTEREOLOGIA?

En 1 mm3 de múscul sòlid hi ha uns 1,5 
metres de capil·lars sanguinis (d’uns 6 μm 
de diàmetre). Com s’ha mesurat aquesta 
llargada?

UN EXPERIMENT D’ESTEREOLOGIA
Disposem de tres espaguetis cuits amb una longitud total de 100 cm. De forma totalment arbitrària dobleguem aquests espaguetis i els col·loquem 
a l’interior d’una esfera de plastilina de color vermell [Per assegurar-ne la isotropia, estenem la plastilina sobre una taula, col·loquem a sobre els es-
paguetis i modelem l’esfera].

Imaginem que desconeixem la longitud total dels espaguetis que hi ha dins de l’esfera de plastilina. Com podem estimar-la amb ajuda de l’estereologia?

La superfície dels alvèols dels nostres pul-
mons (on es realitza l’intercanvi de gasos) 
és d’uns 120 m2. Com s’ha mesurat aques-
ta superfície? 

Com es pot determinar el contingut total 
d’un determinat mineral en una roca a partir 
de l’anàlisi d’unes quantes seccions?

Cervell humà [United States 
Department of Health and Human 
Services]

Capil·lars del ventricle esquerre del cor 
d’una rata [Weibel, E. R. Der Fliesspfad für 
Sauerstoff: Wie gut ist das Atmungssystem 
gebaut? Schw. Med Wochenschr., 1994, 
124, p. 282-292]

Micrografia de la paret alveolar d’un 
pulmó humà [Weibel, E. R. What 
makes a good lung? Swiss Medical 
Weekly, 2009, 139, p. 375-386]

Secció polida d’un aliatge abrasiu amb grans 
polièdrics de carbur de tungstè [Karlsson, 
L.M. & Cruz-Orive, L.M. Estimation of 
Mean Particle Size from Single Sections. 
J. Microsc., 1997, 186, p. 121-132]

L. A. Santaló, l’any 
1987, amb alguns dels 
participants en el 4th In-
ternational Conference 
in Stereology and Sto-
chastic Geometry [Foto 
cedida per L. M. Cruz-
Orive]

Imatge cedida per L. M. Cruz-Orive

Sobre una base de plastilina blanca, tallem l’esfera amb plans paral·lels a 1 cm (d) de distància. La primera secció la realitzem a una distància 
aleatòria de la superfície triant un valor aleatori de 0 a 1 cm (distribució uniforme). 

A continuació recomptem el nombre total (Q) d’interseccions (transsectes) amb els espaguetis  presents en les  seccions de l’esfera que hem 
realitzat [A la fi gura es localitzen un total de 49 transsectes].

Aleshores, d’acord amb el que ens diu l’estereologia, una estimació de la llargada dels espaguetis és igual a  

L ≃ 2 × d × Q = 2 ×1 × 49 = 98 cm.
Imatge cedida per L. M. Cruz-Orive

Càtedra Lluís Santaló
d’Aplicacions de la Matemàtica


