
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Κλειστό σύστηµα 
αγγείων

Καταλήγουν 
στην καρδιά

Αρτηρίες και 
φλέβες είναι τα 

αγγεία

Προορισµός του 
συστήµατος είναι 
να προωθήσει το 
αίµα σε κάθε 
κύτταρο του 
οργανισµού



Σχήµα τριγωνικής πυραµίδας µε 
την 
κορυφή προς τα κάτω και βάση 
προς 
τα πάνω

Όργανο µυώδες και κύλο



Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Ø Χωρίζεται µε δύο διαφράγµατα σε 4 κοιλότητες 
Ø Δύο κόλπους :αριστερός και δεξιός
Ø Δύο κοιλίες :αριστερά και δεξιά κάτω
Ø Οι δύο κόλποι µε τις δύο κοιλίες δεν 

επικοινωνούν µεταξύ τους
Ø Μεσοκολπικό διάφραγµα :χωρίζει τους δύο 

κόλπους
Ø Μεσοκοιλιακό διάφραγµα :χωρίζει τις δύο 

κοιλίες



Ø Ο δεξιός κόλπος επικοινωνεί µε τη δεξιά
κοιλία µε ένα άνοιγµα , το οποίο λέγεται
δεξιό κολποκοιλιακό στόµιο και φράσσεται
από την τριγλώχινα βαλβίδα.

Ø Ο αριστερός κόλπος επικοινωνεί µε την 
αριστερή κοιλία µε ένα άνοιγµα, το οποίο               
λέγεται αριστερό κολποκοιλιακό στόµιο
και φράσσεται από την µιτροειδής 
βαλβίδα ή διγλώχινα



Η λειτουργία της καρδιάς

Ø Έργο αντλίας
Ø Προωθεί το αίµα στην περιφέρεια και 

το δέχεται ξανά πίσω
Ø Πρώτα συστέλλονται οι κόλποι
Ø Η καρδιακή λειτουργία ρυθµίζεται 

από το φλεβόκοµβο που είναι ένα 
ηλεκτρικό ερέθισµα και βρίσκεται 
στο δεξιό κόλπο.



ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ

Τα αγγεία του κυκλοφορικού χωρίζονται µε βάση την κατασκευή και την 
Λειτουργία τους σε : 1) αρτηρίες , 2) φλέβες και 3) τριχοειδή.



ΟΙ ΑΡΤΗΡΙΕΣ

v Ξεκινούν από την καρδιά και φέρνουν το οξυγονωµένο αίµα σε κάθε κύτταρο 
του οργανισµού.

Τα τοιχώµατά τους είναι κατασκευασµένα από 
τρεις χιτώνες

Α) Εσωτερικός χιτώνας :
-λείος και συνεχής έτσι 
ώστε το αίµα να ρέει 

γρήγορα

Β) Μέσος χιτώνας :
- ανθεκτικός και έχει 

µεγάλο πάχος

Γ) Έξω χιτώνας :
-ελαστικές ίνες και 

λίγες µυϊκές 



ΟΙ ΦΛΕΒΕΣ

Είναι τα αγγεία που φέρνουν το φτωχό σε οξυγόνο αίµα από την περιφέρεια.

• Λεία όπως και στις αρτηρίες
• Σχηµατίζονται βαλβίδες οι οποίες χωρίζουν τις 

µεγάλες φλέβες σε µικρότερα τµήµατα και έτσι 
υποχρεώνει το αίµα να µην λιµνάζει αλλά να 
κινηθεί προς την καρδιά. 

Εσωτερική 
στιβάδα

• Αποτελείται από συνδετικές ίνες λίγες ελαστικές 
και σπάνια µυϊκές .

• Είναι πολύ πιο λεπτή από την αντίστοιχη των 
αρτηριών.

Μέση στιβάδα

• Αποτελείται κυρίως από συνδετικές ίνες
• Είναι πολύ λεπτήΈξω στιβάδα

Το τοίχωµά τους αποτελείται από τρεις στιβάδες:



ΤΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ

Ø Είναι λεπτότατα αγγεία
Ø Εκεί καταλήγουν διακλαδούµενες οι αρτηρίες και συνενούµενα σχηµατίζουν 

τις φλέβες.
Ø Το δίκτυο αυτό φέρνει σε επαφή το αρτηριακό µε το φλεβικό σύστηµα.
Ø Το τοίχωµά τους είναι πάρα πολύ λεπτό 
Ø Σε µερικά σηµεία έχει διάκενα µε σκοπό χηµικές ουσίες και κύτταρα να 

µπορούν να περάσουν µέσα στα τριχοειδή.
Ø Σε ορισµένους ενδοκρινείς αδένες τα κενά του τοιχώµατος των τριχοειδών 

καλύπτονται από τα κύτταρα του αδένα, που ονοµάζονται κολποειδή 
τριχοειδή.

Ø Υπάρχουν και πυλαία συστήµατα , όπου τα τριχοειδή ενώνουν αρτηρίες µε 
αρτηρίες , όπως στους νεφρούς ή και φλέβες µε φλέβες όπως στο ήπαρ.



ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ø Το σύστηµα αυτό ξεκινάει από την δεξιά κοιλία της 
καρδιάς µε την πνευµονική αρτηρία.

Ø Η πνευµονική αρτηρία βγαίνοντας από την καρδιά
χωρίζεται σε δύο κλάδους , έναν για κάθε πνεύµονα
τη δεξιά και τη αριστερή πνευµονική αρτηρία.

!!!ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Η πνευµονική , παρότι λέγεται αρτηρία
δεν περιέχει οξυγονωµένο αίµα αλλά 
φλεβικό, που το φέρνει για οξυγόνωση 
πνεύµονες.

Ø Κάθε πνευµονική αρτηρία διακλαδίζεται συνεχώς σε 
λεπτότερους κλάδους µέχρι να καταλήξει στο δίκτυο των 
τριχοειδών.

Ø Τα τριχοειδή επιτρέπουν την διάχυση του οξυγόνου και του
διοξειδίου του άνθρακα προς και από το αίµα. 



ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ø Το σύστηµα αυτό αρχίζει από την αριστερή κοιλία 
της καρδιάς.

Ø Από εδώ εκφύεται η αορτή, η µεγαλύτερη αρτηρία 
του σώµατος.

Ø Μετά την έξοδο από την αριστερή κοιλία , η αορτή 
διαγράφει ένα τόξο, το αορτικό τόξο.

Ø Η αορτή διακρίνεται σε τρία µέρη : 1) την ανιούσα 
αορτή , 2) το αορτικό τόξο , 3) την κατιούσα 
αορτή.



ΑΝΙΟΥΣΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΑΟΡΤΗ

Ανιούσα 
θωρακική 
αορτή

Αριστερή 
στεφανιαία 
αρτηρία

Δεξιά 
στεφανιαία 
αρτηρία

Η αριστερή και δεξιά στεφανιαία αρτηρία τροφοδοτούν µε αίµα τα τοιχώµατα
της καρδιάς. 



ΑΟΡΤΙΚΟ ΤΟΞΟ

Αορτικό τόξο Ανώνυµη αρτηρία

Αριστερή κοινή καρωτίδα

Αριστερή υποκλείδια αρτηρία

Αυτές συνεχώς διακλαδιζόµενες αιµατώνουν τα όργανα που περνούν από το κεφάλι , 
Τον τράχηλο και τα άνω άκρα.



ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΑΟΡΤΗ

Η κατιούσα θωρακική αορτή πορεύεται προς τα κάτω διακλαδιζόµενη στο θώρακα δίνοντας
τους εξής κλάδους:  
Ø Τις βρογχικές αρτηρίες , που αιµατώνουν τους βρόγχους και τους πνεύµονες
Ø Τις µεσοπλεύριες αρτηρίες , που πηγαίνουν παράλληλα µε τις πλευρές και αιµατώνουν το

θωρακικό τοίχωµα.
Ø Τις οισοφαγικές αρτηρίες , για τον οισοφάγο
Ø Τους οπίσθιους µεσοπνευµόνιους κλάδους , που τροφοδοτούν µε αίµα τα λεµφογάγγλια και

τον οπίσθιο µεσοπνευµόνιο χώρο

Όταν η κατιούσα θωρακική αορτή φθάσει στο διάφραγµα περνά µέσα από το αορτικό στόµιο 
και ονοµάζεται πλέον κοιλιακή αορτή. Αυτή συνεχώς διακλαδιζόµενη δίνει κλάδους, που 
αιµατώνουν τα διάφορα σπλάχνα και τα κοιλιακά τοιχώµατα.



ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΑΟΡΤΗ

Κλάδοι 
κοιλιακής 
αορτής

Η κάτω φρενική αρτηρία , για το διάφραγµα

Οι οσφυϊκές αρτηρίες, για το τοίχωµα της κοιλιάς

Οι νεφρικές αρτηρίες , για τους νεφρούς

Οι επινεφρίδιες αρτηρίες , για τα επινεφρίδια

Οι σπερµατικές στους άνδρες και οι ωοθηκικές στις 
γυναίκες
Η κοιλιακή που αιµατώνει το δωδεκαδάκτυλο, το 
στοµάχι ,το πάγκρεας, το ήπαρ και το σπλήνα
Η άνω µεσεντέρια, για τα κοιλιακά όργανα

Η κάτω µεσεντέρια , για το παχύ έντερο



Η κοιλιακή αορτή αφού δώσει αυτούς τους κλάδους συνεχίζει την πορεία προς 
τα κάτω και χωρίζεται σε δύο µεγάλους κλάδους:

Την αριστερή λαγόνια                                     Τη δεξιά λαγόνια

Οι δύο αυτοί κλάδοι διακλαδίζονται και δίνουν άλλους κλάδους , οι οποίοι 
αιµατώνουν µέχρι και το τελευταίο άκρο του κάθε ποδιού. 



ΤΟ ΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ø Το σύστηµα αυτό αποτελούν οι 4 πνευµονικές 
φλέβες

Ø Οι δύο ξεκινούν από τον αριστερό πνεύµονα 
και λέγονται αριστερές πνευµονικές φλέβες

Ø Οι άλλες δύο ξεκινούν από τον δεξιό πνεύµονα 
και λέγονται δεξιές πνευµονικές φλέβες

Ø Σχηµατίζονται από τα τριχοειδή των 
πνευµόνων

Ø Παίρνουν αίµα οξυγονωµένο , το οποίο 
µεταφέρουν στον αριστερό κόλπο της καρδιάς



ΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

v Το αίµα έχει φτάσει στους ιστούς µε τις αρτηρίες της µεγάλης κυκλοφορίας
v Στα λεπτά αρτηριακά τριχοειδή πραγµατοποιείται η ανταλλαγή της ύλης
v Στη συνέχεια τα φλεβικά τριχοειδή παραλαµβάνουν πια το µη οξυγονωµένο αίµα
v Ενώνονται µεταξύ τους και σχηµατίζουν τα φλεβίδια, τα οποία στη συνέχεια δίνουν 

όλο και µεγαλύτερους φλεβικούς κλάδους

Ø Στο φλεβικό σύστηµα της µεγάλης κυκλοφορίας οι φλέβες πορεύονται παράλληλα 
µε τις αρτηρίες, κατά κανόνα δύο φλέβες συνοδεύουν µία αρτηρία και έχουν το 
ίδιο όνοµα µε αυτήν

ü Στα µεγάλα αγγεία υπάρχει µόνο µία δορυφόρος φλέβα

o Οι φλέβες πορεύονται προς την καρδιά σχηµατίζοντας δύο κλάδους:
α) την άνω κοίλη φλέβα
β) την κάτω κοίλη φλέβα

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΛΑΔΟΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΌ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΚΟΛΠΟ



ΑΝΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ

Ø Η άνω κοίλη φλέβα συγκεντρώνει το αίµα 
από τα άνω άκρα, το κεφάλι , το λαιµό , το 
θώρακα και τη σπονδυλική στήλη.

Ø Οι φλέβες του κεφαλιού , του λαιµού και 
των άνω άκρων από την δεξιά και την 
αριστερή πλευρά ενώνονται στη βάση του 
λαιµού και σχηµατίζουν την δεξιά και 
αριστερή ανώνυµη φλέβα

Ø Οι οποίες ενώνονται και σχηµατίζουν την 
άνω κοίλη φλέβα

Η καρδιά έχει ένα ξεχωριστό φλεβικό δίκτυο. Ένα µεγάλο
µέρος φλεβιδίων συνενώνονται και σχηµατίζουν το 
στεφανιαίο κόλπο, ο οποίος φέρνει το αίµα στο δεξιό 
κόλπο, ενώ τα υπόλοιπα φλεβίδια εκβάλλουν κατ΄ευθείαν 
στο δεξιό κόλπο.

Το αίµα από το θώρακα και τη σπονδυλική στήλη συγκεντρώνει η άζυγος 
φλέβα , η οποία εκβάλει στην άνω κοίλη φλέβα.



ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ 1

Ø Η κάτω κοίλη φλέβα συγκεντρώνει το 
αίµα από τα όργανα που βρίσκονται 
κάτω από το διάφραγµα

Ø Οι φλέβες του πεπτικού σχηµατίζουν 
την πυλαία φλέβα.

Ø Αυτές είναι: 
α)η στεφανιαία φλέβα του στοµάχου
β)η σπληνική φλέβα
γ)η άνω και κάτω µεσεντέρια

Ø Η πυλαία έρχεται µέσα από το ήπαρ
Ø Διαχωρίζεται σε λεπτά τριχοειδή και 

µε τα τριχοειδή της ηπατικής αρτηρίας 
που καταλήγουν και αυτά εδώ, 
σχηµατίζονται άλλες φλέβες οι 
ηπατικές, οι οποίες εκβάλλουν στην 
κάτω κοίλη φλέβα

Ø Οι φλέβες των κάτω άκρων 
σχηµατίζουν την αριστερή και τη 
δεξιά λαγόνια φλέβα



ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ 2

Ø Από τη µικρή πύελο οι φλέβες ενώνονται και σχηµατίζουν την 
αριστερή και τη δεξιά έσω λαγόνια φλέβα

Ø Οι έσω λαγόνιες και οι έξω λαγόνιες ενώνονται και δίνουν τις κοινές 
λαγόνιες , την αριστερή και τη δεξιά

Ø Αυτές σχηµατίζουν την κάτω κοίλη φλέβα
Ø Σ ΄αυτήν επίσης εκβάλλουν οι νεφρικές φλέβες, οι οσφυϊκές, οι 

σπερµατικές ή ωοθηκικές δεξιά και αριστερά



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Ποιο είναι το σχήµα , η θέση και το έργο της καρδιάς;
2. Ποιες είναι οι κοιλότητες της καρδιάς;
3. Τι είναι το περικάρδιο;
4. Ποια είναι τα αγγεία που τροφοδοτούν την καρδιά;
5. Ποιες είναι οι διαφορές αρτηριών και φλεβών;
6. Ποια είναι η λειτουργία των τριχοειδών;
7. Τι είναι η πυλαία φλέβα;
8. Ποιοι κλάδοι ξεκινούν από το αορτικό τόξο;
9. Ποιες βαλβίδες φράσσουν το κολποκοιλιακό στόµιο;
10.Ποιες περιοχές στέλνουν αίµα στην άνω κοίλη φλέβα και ποιες στην κάτω 

κοίλη φλέβα;
11.Περιγράψτε τη µικρή κυκλοφορία της καρδιάς.
12.Περιγράψτε τη µεγάλη κυκλοφορία της καρδιάς.


