
6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ 



6.1 ΑΙΜΑ 

Το αίμα είναι υγρό και αποτελείται από το 
πλάσμα και από τα έμμορφα συστατικά 
(Εικ.6.1.1 )που αιωρούνται στο πλάσμα και 
κινούνται μαζί του. Ένας άνθρωπος μέσου ύψους 
και βάρους έχει περίπου 5 λίτρα αίμα. Αυτός ο 
υγρός ιστός κινείται μέσα στα αγγεία του 
κυκλοφορικού συστήματος φτάνοντας σ' όλους 
τους ιστούς του σώματος χωρίς εξαίρεση, και 
μάλιστα διαρκώς (βλέπε και την ενότητα 6.2). 

Εικ. 6.1.1: 
Αν ένας σωλήνας με αίμα (αριστερός σωλήνας) 
φυγοκεντρηθεί, τότε διαχωρίζεται (δεξιός σωλήνας) 
στο πλάσμα (επάνω) και τα έμμορφα συστατικά 
(κάτω). 

Εικ.6.1.2: 
Τα έμμοργα συστατικά τον αίματος. Σ' αυτό το 
δείγμα αίματος έχει προστεθεί και μια χρωστική 
που συσσωρεύεται μόνο στους πυρήνες. 

6.1.1 Λειτουργίες του αίματος 

Η συνεισφορά του αίματος στη ζωή και τη 
λειτουργία ενός οργανισμού είναι τεράστια. Πολύ 
αδρά, οι κυριότερες λειτουργίες του αίματος είναι: 

• Διαρκής μεταφορά O2 από τους πνεύμονες 
στους ιστούς και διαρκής μεταφορά CO2 από 
τους ιστούς στους πνεύμονες. 

• Διαρκής μεταφορά άχρηστων ή τοξικών 
ουσιών (σε όποιον ιστό κι αν δημιουργούνται) 
σε τμήματα του οργανισμού, απ' όπου στη 
συνέχεια θα απομακρυνθούν (π.χ. νεφρά) ή 
θα εξουδετερωθούν (π.χ. ήπαρ, σπλήνα). 

• Μεταφορά χρήσιμων ουσιών (π.χ. ορμονών, 
βιταμινών) από το σημείο παραγωγής τους 
στα σημεία δράσης τους. 

• Ισοκατανομή της θερμότητας που παράγεται 
από το μεταβολισμό των ιστών, σε όλο το 
υπόλοιπο σώμα. 

• Αποτελεί (μαζί με τον μυελό των οστών και 
τους λεμφαδένες) αναπόσπαστο τμήμα του 
ανοσοποιητικού συστήματος. 

6.1.2 Τα συστατικά του αίματος 

• Το πλάσμα 

Το πλάσμα (Εικ.6.1.1) είναι 50-60% του όγκου 
του αίματος. Αποτελείται κατά 90% από νερό. Το 
χρώμα του όμως είναι υποκίτρινο, επειδή μέσα 
στο πλάσμα είναι διαλυμένες πολλές ουσίες. Οι 
ουσίες αυτές είναι : 

α) ανόργανα άλατα (ιόντα ΝΑ, Κ, Ca κλπ.), 
β) θρεπτικά υλικά από την αξιοποίηση των 

τροφών (π.χ. αμινοξέα, σάκχαρα, λίπη), 
γ) βιταμίνες και 
δ) κυτταρικά προϊόντα. 



Στα κυτταρικά προϊόντα ανήκουν διάφορες πρωτείνες 
(που μπορεί να παράγονται από οποιοδήποτε 
ιστό) με εξειδικευμένες ιδιότητες η καθεμιά. Π.χ. 
το ινωδογόνο είναι πρωτείνη που παράγεται στο 
ήπαρ και είναι απαραίτητο συστατικό του 
μηχανισμού πήξης του αίματος κλπ. Στα 
κυτταρικά προϊόντα που διακινούνται με το αίμα 
ανήκουν επίσης και οι ορμόνες που 
χρησιμοποιούν την κίνηση του πλάσματος για να 
φτάσουν στα κύτταρα - στόχους τους, αλλά και τα 
επιβλαβή προϊόντα του κυτταρικού μεταβολισμού 
(ουρία κλπ.). 

• Τα έμμορφα συστατικά 

Τα έμμορφα συστατικά είναι, είτε κύτταρα 
(ερυθροκύτταρα, λευκά αιμοσφαίρια), είτε 
τμήματα κυττάρων (αιμοπετάλια). Ονομάστηκαν 
έμμορφα γιατί όλα τους έχουν μορφή, επειδή 
περιβάλλονται από μεμβράνη. Όλα τα έμμορφα 
συστατικά του αίματος δημιουργούνται, στα 
αρχικά τους τουλάχιστον στάδια, στο μυελό των 
οστών (Εικ.6.1.3). 

2α. Τα ερυθροκύτταρα 

Τα ερυθροκύτταρα ή ερυθρά αιμοσφαίρια 
(Εικ.6.1.2, Εικ.6.1.5) παράγονται στον ερυθρό 
μυελό των οστών. 

Πρόγονος τους είναι τα αρχέγονα αιμοποιητικά 
κύτταρα (Εικ.6.1.3). Αυτά τα κύτταρα, κι εφόσον 
υπάρχουν τα κατάλληλα χημικά μηνύματα 
(ορμόνες, βιταμίνες, επαρκή διαθέσιμα σιδήρου) 
διαφοροποιούνται σε πρόδρομες μορφές 
ερυθροκυττάρων και τελικά σε ερυθροκύτταρα. 
Καθώς τα ερυθροκύτταρα ωριμάζουν στο μυελό 
των οστών, χάνουν τον πυρήνα τους. Έτσι, όταν 
φεύγουν από το μυελό για να μπουν στην 
κυκλοφορία, είναι κατά 99% απύρηνα κύτταρα 
(Εικ.6.1.2. Βλέπετε κανέναν πυρήνα στα 
ερυθροκύτταρα της Εικόνας 6.1.2;). 

Αφού εισέλθουν στο αίμα, τα ερυθροκύτταρα 
έχουν έναν κύκλο ζωής 120 ημερών περίπου. 
Όσο πλησιάζουν στο τέρμα αυτού του κύκλου, η 
μεμβράνη τους γίνεται εύθραυστη. Έτσι, αν 
βρεθούν σε κάποιο στενό τριχοειδές (π.χ. στο 
σπλήνα) η μεμβράνη τους μπορεί να σπάσει και 
τα κύτταρα να λυθούν. Τα περιεχόμενα των 
ερυθροκυττάρων όμως (και ιδιαίτερα ο σίδηρος 
της αίμης), ανακυκλώνονται από τα φαγοκύτταρα 
του σπλήνα και στη συνέχεια προωθούνται στο 
μυελό των οστών για να ξαναχρησιμοποιηθούν 

Εικ.6.1.3: 
Όλα τα κύτταρα τον αίματος προέρχονται 
από τον ίδιο τύπο κυττάρου, τα αρχέγονα 
αιμοποιητικά κύτταρα. 

Εικ.6.1.4: 
Η αιμοσφαιρίνη είναι μια πρωτεΐνη που αποτελείται 
από τέσσερεις υπομονάδες, δυο υπομονάδες α και δύο 
υπομονάδες β. Σε κάθε υπομονάδα υπάρχει ένα 
πολυπεπτιδικό τμήμα και ένα μόριο αίμης που 
περιέχει σίδηρο (στον οποίο οφείλεται το κόκκινο 
χρώμα των ερυθροκυττάρων). Στο σίδηρο της αίμης 
μπορούν να δεσμεύονται χαλαρά το Ο2 και το CO2 

και με αυτό τον τρόπο να μεταφέρονται σε άλλα 
σημεία της κυκλοφορίας. 



Εικ.6.1.5: 
Aν η αιμοσφαιρίνη που παράγουν τα ερυθροκύτταρα δεν 
έχει τη φυσιολογική δομή, (όπως π.χ. συμβαίνει σε 
ορισμένα γενετικά νοσήματα), επηρεάζεται και το 
σχήμα τον ερυθροκυττάρου. Πάνω ένα φυσιολογικό 
ερυθροκύτταρο, κάτω ένα ερυθροκύτταρο ατόμου με 
δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

Εικ.6.1.6: 
Το εμπόριο κύτταρο στο 
α) είναι ένα μονοπύρηνο μακροφάγο, στο 
β) ένα λεμφοκύτταρο και στο 
γ) ένα πολυμορφοπύρηνο. 

στη δημιουργία των νέων ερυθροκυττάρων. 
Η παραγωγή ερυθροκυττάρων είναι εντυπωσιακή 
σε έναν άνθρωπο μέσου ύψους και βάρους, 
υπάρχουν γύρω στα 30 τρισεκατομ. ερυθροκύτταρα 
(ή 5.000.000 κύτταρα ανά mm 3 αίματος)!. 
Ο τεράστιος αυτός αριθμός ερυθροκυττάρων 
εξηγείται αν αναλογιστούμε το τι περιέχουν αυτά 
τα κύτταρα. 

Τα ερυθροκύτταρα παράγουν την πρωτεΐνη 
αιμοσφαιρίνη, που είναι απαραίτητη για την 
δέσμευση του O2 του ατμοσφαιρικού αέρα και του 
CO2 της κυτταρικής αναπνοής (Εικ.6.1.4). 

Το σχήμα των ερυθροκυττάρων καθορίζεται από: 
α) την έλλειψη πυρήνα και 
β) τις μεγάλες ποσότητες αιμοσφαιρίνης. 
Το σχήμα αυτό λέγεται αμφίκοιλος δίσκος (Εικ.6.1.5). 

2β. Τα λευκά αιμοσφαίρια 

Σε κάθε mm3 αίματος υπάρχουν περίπου 5.000 -
10.000 λευκά αιμοσφαίρια. Τα λευκά αιμοσφαίρια 
δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα κυττάρων. 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι λευκών 
αιμοσφαιρίων, καθένας από τους οποίους παίζει 
διαφορετικό και σημαντικό ρόλο στην άμυνα του 
οργανισμού. Στα λευκά αιμοσφαίρια ανήκουν τα 
λεμφοκύτταρα, τα πολυμορφοπύρηνα και τα 
μονοπύρηνα μακροφάγα. 

Τα λεμφοκύτταρα (Εικ.6.1.6α) ονομάζονται έτσι 
επειδή πρωτοπαρατηρήθηκαν στους λεμφαδένες. 
Στην πραγματικότητα όμως, όλα τα λεμφοκύτταρα 
κατάγονται από τους λεμφοβλάστες που είναι 
κύτταρα του μυελού των οστών και τα οποία 
κατάγονται (όπως και τα ερυθροκύτταρα) από τα 
αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (Εικ.6.1.3). 
Οι διάφορες κατηγορίες λεμφοκυττάρων παίζουν 
σημαντικότατο ρόλο στην άμυνα του οργανισμού. 
Π.χ. άλλη κατηγορία παράγει αντισώματα έναντι 
ξένων προς το σώμα μας ουσιών, άλλη 
κατηγορία εξουδετερώνει όσα κύτταρα του 
οργανισμού μας μετατρέπονται σε καρκινικά, 
άλλη κατηγορία διατηρεί μια "βάση δεδομένων" 
για όσες βλαβερές ουσίες έχουν εισέλθει στο 
σώμα μας κλπ. Τα περισσότερα λεμφοκύτταρα 
ζουν μερικούς μήνες, αλλά υπάρχουν και μερικά 
που ζουν για πολλά χρόνια (π.χ. τα λεμφοκύτταρα 
της ανοσολογικής μνήμης). 

Τα πολυμορφοπύρηνα (Εικ.6.1,6β) είναι κύτταρα 
εξειδικευμένα στο να φαγοκυτταρώνουν (κι έτσι 
να εξουδετερώνουν) ξένες ουσίες (π.χ. τοξίνες 
των τροφών) και ξένα κύτταρα (π.χ. βακτήρια). 



Το όνομά τους οφείλεται στη ποικιλία μορφών 
που έχει ο πυρήνας τους. Τα περισσότερα 
πολυμορφοπύρηνα δε ζουν πάνω από μια 
εβδομάδα. 

Τα μονοπύρηνα μακροφάγα (Εικ.6.1.6γ) είναι κι 
αυτά κύτταρα εξεικιδευμένα στη φαγοκυττάρωση. 
Μπορούν να μεταναστεύουν από το αίμα σε 
διάφορους ιστούς (π.χ. πνεύμονες, εντερικό 
επιθήλιο κλπ), όπου και "ανιχνεύουν" διαρκώς 
την περιοχή τους για πιθανούς εισβολείς. Το 
όνομά τους οφείλεται στο ότι ο πυρήνας τους 
είναι ομοιογενής χωρίς ασυνήθιστες μορφές. 
Ζουν από 2 μήνες μέχρι μερικά χρόνια. 

2γ.Τα αιμοπετάλια 

Τα αιμοπετάλια δεν είναι κύτταρα αλλά "τμήματα" 
κυττάρου που περιβάλλονται από μεμβράνη. 
Βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες στο αίμα 
(-300.000 αιμοπετάλια ανά mm3 αίματος) και 
ζουν γύρω στις 10 μέρες. Παράγονται στο μυελό 
των οστών από διαφοροποίηση των αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων (Εικ.6.1.3). Τα 
αιμοπετάλια είναι σημαντικοί παράγοντες του 
μηχανισμού πήξης του αίματος (Εικ.6.1.7) 

• Η πήξη του αίματος 

Καθημερινά, δημιουργούνται πολλές μικροβλάβες 
στους ιστούς. Όχι μόνο όταν πέφτουμε και 
χτυπάμε, αλλά ακόμη και όταν καθόμαστε σε μια 
καρέκλα, πολλές χιλιάδες τριχοειδή και μικρά 
αγγεία σπάνε και παράλληλα αρκετά κύτταρα 
τραυματίζονται. Όταν συμβεί μια τέτοια βλάβη, τα 
τραυματισμένα κύτταρα απελευθερώνουν προϊόντα 
που ενεργοποιούν τον μηχανισμό πήξης του 
αίματος. Με αυτό το μηχανισμό κλείνει το 
τραυματισμένο αγγείο και εμποδίζεται η 
περαιτέρω απώλεια του αίματος (αιμορραγία) 
στην περιοχή της βλάβης. 

Ο μηχανισμός αυτός (Εικ.6.1.7) περιλαμβάνει: 
α) την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και 
β) τη μετατροπή του ινωδογόνου σε ινώδες. 

Τα αιμοπετάλια και το ινώδες σχηματίζουν τους 
θρόμβους, που φράζουν το τραυματισμένο 
αγγείο. Αν η πληγή είναι σχετικά μικρή, η 
διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε 5-10 λεπτά. 

• Ομάδες αίματος 

Τα ερυθροκύτταρα, όπως και όλα τα κύτταρα του 
σώματος μας, έχουν πρωτεΐνες στην εξωτερική 
επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης που 

Φαγοκυττάρωση μιας αποικίας μικροβίων απο ένα 
μακροφάγο. Τα μακροφάγα και τα 
πολυμορφοπύρηνα μπορούν να αλλάζουν το 
σχήμα τους. Έτσι μπορούν να "στριμώχνονται" 
μέσα από τους στενούς διαδρόμους που αφήνουν 
τα τοιχώματα ίων τριχοειδών και να 
εγκαθίστανται στους ιστούς. Έλκονται από 
διάφορες ουσίες (συνήθως ουσίες που παράγουν 
τα βακτήρια). Το μακροφάγο της φωτογραφίας 
προσελκύεται από τα βακτήρια της αποικίας, τα 
πλησιάζει και τα φαγοκυτταρώνει. 



Ει κ. 6.1.7: 
Ο μηχανισμός πήξης τον αίματος κατά τη βλάβη ενός 
μικρού αγγείου. Μόλις τα αιμοπετάλια αρχίσουν να 
συσσωρεύονται, διογκώνονται και σχηματίζουν 
θρόμβους. Αν η βλάβη είναι μεγαλύτερη, τότε εκτός 
από τα αιμοπετάλια δημιουργούνται και δοκίδες 
ινώδους επάνω στους θρόμβους. 

χρησιμεύουν στην επικοινωνία των ερυθροκυπάρων 
με άλλα κύτταρα του οργανισμού. Αν όμως αυτές 
οι πρωτεΐνες εισέλθουν (π.χ. με τη μεταμόσχευση 
ενός ιστού μας, όπως το αίμα) σε έναν άλλο 
οργανισμό, τότε πολύ συχνά δρουν ως αντιγόνα, 
ως ουσίες δηλαδή που ενεργοποιούν τα 
λεμφοκύτταρα και τα μακροφάγα του δέκτη και 
οδηγούν (μετά από μερικές μέρες) στην 
παραγωγή ειδικών πρωτεϊνών, που λέγονται 
αντισώματα. Τα αντισώματα αυτά έχουν μια δομή 
συμπληρωματική ως προς τη δομή των αντιγόνων 
κι έτσι μπορούν να συνδεθούν με αυτά και να τα 
εξουδετερώσουν Αυτός ο μηχανισμός "άρνησης" 
του οργανισμού έναντι των ξένων πρωτεϊνών, 
είναι παρόμοιος και για άλλες ουσίες που 
εισβάλλουν (π.χ. με την αναπνοή) στον οργανισμό. 
Μας προφυλάσσει από τις χιλιάδες διαφορετικές 
παθογόνες ουσίες που εισέρχονται καθημερινά 
στο σώμα. 

Οι επιφανειακές πρωτεΐνες των ερυθροκυττάρων 
μας είναι πάρα πολλές και μερικές από αυτές 
είναι εντελώς "προσωπικές", δηλ. η δομή τους 
διαφέρει από εκείνη παρόμοιων πρωτεϊνών των 
άλλων ανθρώπων. Προφανώς, όταν βρίσκονται 
μέσα στο δικό μας σώμα όλες αυτές οι πρωτεΐνες, 
δεν επάγουν την παραγωγή αντισωμάτων. 
Επειδή όμως, έχουν (εν δυνάμει) τη δυνατότητα 
να προκαλέσουν την παραγωγή αντισωμάτων 
όταν βρεθούν σε ξένο οργανισμό, αποκαλούνται 
αντιγόνα, ακόμη κι αν δεν εισέλθουν ποτέ σε 
άλλον οργανισμό. 

Απ' όλα αυτά τα διαφορετικά αντιγόνα υπάρχουν 
μερικά που προκαλούν πολύ έντονη αντίδραση 
στους δέκτες μιας μετάγγισης αίματος. Τα 
σημαντικότερα από αυτά είναι το αντιγόνο Α, το 
αντιγόνο Β και το αντιγόνο Rhesus. 
Ομάδα αίματος είναι ο συνδυασμός 
αντιγόνων που φέρουν στην επιφάνειά τους 
τα ερυθροκύτταρα. 

Το 40% της ινδοευρωπαϊκής φυλής έχει ομάδα 
αίματος Α, επειδή τα ερυθροκύτταρα αυτών των 
ανθρώπων φέρουν στη μεμβράνη τους το 
αντιγόνο Α. Αντίθετα, το 10% περίπου του 
πληθυσμού έχει ομάδα αίματος Β, δηλαδή φέρει 
ένα διαφορετικό αντιγόνο, στη μεμβράνη των 
ερυθροκυττάρων, το αντιγόνο Β. Το 5% έχει 
ομάδα αίματος ΑΒ, δηλαδή διαθέτουν στη 
μεμβράνη τους και το αντιγόνο Α και το αντιγόνο Β 
στη μεμβράνη τους. Το υπόλοιπο 45% έχει ομάδα 
αίματος Ο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει ούτε το 
αντιγόνο Α ούτε το αντιγόνο Β στη μεμβράνη τους. 

Ερευνήστε στη βιβλιογραφία τις 
επιπτώσεις που θα είχε ένας 
ελαττωματικός μηχανισμός πήξης 
του αίματος. 



Στην πραγματικότητα αυτά τα δύο αντιγόνα είναι 
αρκετά κοινά στους διάφορους οργανισμούς 
(υπάρχουν ακόμη και σε μικροοργανισμούς!). 
Έτσι, αν ένας άνθρωπος έχει ομάδα αίματος Α, τα 
λεμφοκύτταρά του δεν παράγουν αντισώματα 
έναντι του Α (διότι υπάρχει ειδικός μηχανισμός 
που εμποδίζει μια τέτοια παραγωγή). Αντίθετα 
παράγουν αντισώματα έναντι του Β (που είναι 
αρκετά συχνό στη φύση). Στο αίμα αυτού του 
ανθρώπου δηλαδή, θα έχουμε (εκτός από 
ερυθροκύτταρα με το αντιγόνο Α) και αντισώματα 
αντι-Β στο πλάσμα. 

Αντίστοιχα, ένας άνθρωπος με ομάδα αίματος Β 
έχει (εκτός από ερυθροκύτταρα με το αντιγόνα Α) 
και αντισώματα αντι-Α στο πλάσμα του, ένας 
άνθρωπος με ομάδα αίματος ΑΒ δεν θα έχει ούτε 
αντισώματα αντι-Α, ούτε αντισώματα αντι-Β και 
τέλος ένας άνθρωπος με ομάδα αίματος Ο έχει 
και αντισώματα αντι-Α και αντισώματα αντι-Β 
(Εικ.6.1.8). 

Όταν ένας άνθρωπος χρειάζεται μετάγγιση αίματος, 
του δίνεται αίμα από δότη με την ίδια ομάδα 
αίματος. Αν μεταγγιστεί κάποια λάθος ομάδα, τα 
αντισώματα του δέκτη προκαλούν συγκόλληση 
των μεταγγισθέντων ερυθροκυττάρων (Εικ.6.1.9) 
και στη συνέχεια λύση τους (αιμόλυση). Πολλές 
φορές, μια τέτοια διαδικασία μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές επιπλοκές ή ακόμα και το θάνατο του δέκτη. 

• Το αντιγόνο Rhesus 

Το αντιγόνο Rhesus είναι κι αυτό ένα αντιγόνο της 
κυτταρικής μεμβράνης, το οποίο όμως έχει βρεθεί 
μόνο στους πιθήκους και τον άνθρωπο (στον 
άνθρωπο εμφανίζεται στο 85% περίπου του 
πληθυσμού). Όταν το έχουμε στη μεμβράνη των 
κυττάρων μας, τότε λέμε ότι είμαστε Rh+, ενώ 
όταν δεν το έχουμε, είμαστε Rh-. Προφανώς, 
όταν το έχουμε, το ανοσοποιητικό μας δεν 
παράγει αντισώματα αντι-Rhesus. Όταν δεν το 
έχουμε όμως (και εδώ βρίσκεται η διαφορά του με 
τα αντιγόνα Α και Β), δεν παράγουμε αντισώματα 
αντι-Rhesus παρά μόνο αν το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα βρεθεί αντιμέτωπο με αυτό το αντιγόνο 
(π.χ. με τη μετάγγιση αίματος Rh+). 

Με άλλα λόγια, από το 15% των ανθρώπων που 
είναι Rh- οι περισσότεροι δεν έχουν αντισώματα 
αντι-Rh στο πλάσμα. To Rhesus έχει μεγάλη 
σημασία στις μεταμοσχεύσεις ιστών (επομένως 
και στις μεταγγίσεις αίματος) γιατί προκαλεί πολύ 
έντονη ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού-
δέκτη. 

Εικ.6.1.8: 
Οι ομάδες αίματος για το σύστημα 
αντιγόνων ΑΒΟ. 

Εικ.6.1.9: 
Συγκόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων 

Το αντιγόνο Rhesus οφείλει το όνομά του 
στο είδος από το οποίο πρωτοαπομονώθηκε, 
τον πίθηκο Rhesus maccacus. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το αίμα είναι υγρός ιστός που χάρη στη συνεχή κυκλοφορία του αποτελεί το μέσο διακίνησης 
των θρεπτικών υλικών, του O2, του CO2, των ορμονών, των βιταμινών αλλά και των άχρηστων 
υλικών από και προς τους ιστούς του σώματος. Αποτελείται από το πλάσμα και τα έμμορφα 
συστατικά. Τα έμμορφα συστατικά αποτελούνται από τα ερυθροκύτταρα, τα λευκά 
αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Όλα τα έμμορφα συστατικά κατάγονται από τα αρχέγονα 
αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού των οστών. Τα ερυθροκύτταρα είναι τα πολυπληθέστερα 
κύτταρα του αίματος και παράγουν την πρωτεΐνη αιμοσφαιρίνη που αποτελεί φορέα σύνδεσης 
του O2 και του CO2. Τα λευκά αιμοσφαίρια διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, τα 
λεμφοκύτταρο, τα πολυμορφοπύρηνα και τα μονοκύτταρα. Η συγκέντρωσή τους είναι χαμηλή 
στο αίμα, αλλά συνιστούν τον κύριο μηχανισμό άμυνας του οργανισμού έναντι των παθογόνων 
ουσιών. Τα αιμοπετάλια είναι τμήματα κυττάρων και είναι απαραίτητα για τον μηχανισμό πήξης 
του αίματος με τον οποίο οργανισμός αντιμετωπίζει τις καταστροφές μικρών και μεγαλύτερων 
αγγείων. Η ομάδα αίματος περιγράφει τα αντιγόνα που βρίσκονται επί της μεμβράνης των 
ερυθροκυττάρων. Υπάρχουν τέσσερεις μεγάλες ομάδες αίματος, Α, Β, ΑΒ και Ο και η σημασία 
τους στις μεταγγίσεις είναι καθοριστική για την υγεία του δέκτη, αφού μια λανθασμένη μετάγγιση 
μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη αιμόλυση. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Από τι αποτελείται το αίμα; 

2. Ποιά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ερυθρών αιμοσφαιρίων; 

3. Στους ασθενείς με AIDS προσβάλλονται μια κατηγορία λεμφοκυττάρων. Με βάση αυτά που 
διαβάσατε σε αυτή την ενότητα, προσπαθείστε να περιγράψετε ποιό θα είναι το κυριότερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι ασθενείς. 

4. Τί πιθανότητες έχει ένας άνθρωπος να μην παρουσιάσει προβλήματα μετά από μια 
μετάγγιση όπου δεν έγινε κανένας έλεγχος της ομάδας αίματος, ούτε του ίδιου ούτε στο 
μεταγγιζόμενο αίμα; 

5. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συμβεί αν σε μια σταγόνα αίματος Α προστεθεί μια σταγόνα 
αίματος Β; Αναλύστε την απάντησή σας για κάθε αντιγόνο και αντίσωμα. 

6. Επιχειρηματολογείστε για τα προβλήματα που θα έχει ένας άνθρωπος, όταν δεν λειτουργεί 
κανονικά ο μηχανισμός πήξης του αίματος. 



6.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

6.2.1 Γενικά 

Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από την 
καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και το αίμα. 
Σχηματίζει ένα κλειστό δίκτυο που συνδέει τα 
διάφορα μέρη του σώματος μεταξύ τους. 
Εξυπηρετεί μερικές βασικές λειτουργίες, όπως: 

• Μεταφορά θρεπτικών συστατικών στα 
κύτταρα του οργανισμού και απομάκρυνση 
των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού 
τους. 

Τα θρεπτικά συστατικά από την πέψη των 
τροφών, μέσω του αίματος φθάνουν σε όλα τα 
κύτταρα του σώματος. Ο μεταβολισμός των 
κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
άχρηστων προϊόντων, τα οποία απομακρύνονται 
με το αίμα. 

• Μεταφορά οξυγόνου στα κύτταρα και 
απομάκρυνση του CO2 

Τα κύτταρα χρειάζονται O2 για να διεκπεραιώσουν 
την κυτταρική αναπνοή και απελευθερώνουν στο 
περιβάλλον τους CO2 που είναι το τελικό προϊόν 
της αναπνοής. Το αίμα, μέσω των ερυθροκυττάρων 
(Εικ.6.2.1), προσφέρει στα κύτταρα O2 και 
δεσμεύει και στη συνέχεια απομακρύνει το CO2. 
Ο κύκλος θα κλείσει στους πνεύμονες, όπου και 
θα γίνει η αντίστροφη διαδικασία, (όπως θα 
αναφερθεί αναλυτικά στο κεφάλαιο "Αναπνευστικό 
Σύστημα"). 

• Συμμετοχή στη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας του σώματος 

Σε ορισμένα σημεία του σώματος 
που έχουμε πιο έντονες 
μεταβολικές διεργασίες, όπως είναι 
οι μύες, παράγονται μεγαλύτερα 
ποσά θερμότητας. Το αίμα, 
κυκλοφορώντας μέσα στα αιμοφόρα 
αγγεία, ανακατανέμει τη θερμοκρασία 
σχεδόν ομοιόμορφα σ' όλα τα μέρη 

του σώματος. Επιπλέον η ρύθμιση 
της αιμάτωσης του δέρματος, μέσω 
της συστολής και της διαστολής των 
αγγείων, καθορίζει την απώλεια 
θερμότητας από το σώμα 
συμμετέχοντας και μ' αυτόν τον 
τρόπο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
του σώματος (Εικ.6.2.2) 

Εικ.6.2.1 
Ερυθρά αιμοσφαίρια μέσα σε αιμοφόρο αγγείο 

Εικ.6.2.2: 
Η απώλεια θερμότητας από την επιφάνεια τον σώματος ελέγχεται με τη 
ρύθμιση της ροής του αίματος κάτω από το δέρμα. Περιορισμός της ροής 
μειώνει την απώλεια θερμότητας και αντίστροφα 



Εικ.6.2.3 
Η καρδιά 

Εικ.6.2.4: 
Η καρδιά προστατεύεται από ΤΟ 
σκελετό τον θώρακα 

• Μεταφορά ορμονών 

Οι μεταβολικές και άλλες διεργασίες των 
οργάνων του σώματος συντονίζονται από 
νευρικά σήματα και από τις ορμόνες. Οι ορμόνες 
διοχετεύονται στο αίμα και μέσω της κυκλοφορίας 
του φθάνουν στον ιστό ή στα κύτταρα-στόχους, 
όπου και θα δράσουν. 

• Συμμετοχή στην άμυνα του οργανισμού 

Αυτό συμβαίνει με δύο τρόπους: 
α) Με τη μεταφορά των αντισωμάτων καθώς και 

λευκών αιμοσφαιρίων, σε όλα τα μέλη του 
σώματος. 

β) Παρεμπόδιση της εισόδου παθογόνων 
μικροοργανισμών στο σώμα με την πήξη του 
αίματος. 

• Γενικά η διατήρηση του κατάλληλου 
περιβάλλοντος (σταθερή ποσότητα και 
σύσταση) σε όλα τα υγρά των ιστών, ώστε 
να εξασφαλίζεται η άριστη λειτουργία των 
κυττάρων. 

6.2.2 Δομή του Κυκλοφορικού 

Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από: 
1. Την καρδιά, ένα μυώδες όργανο που 

λειτουργεί ως αντλία για την κυκλοφορία του 
αίματος (Εικ.6.2.3) 

2. Τα αιμοφόρα αγγεία, ένα δίκτυο σωλήνων 
που διαπερνά όλο το σώμα. Διαχωρίζονται 
γενικά σε αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή. 



• Καρδιά 
Η καρδιά είναι ένα κοίλο μυϊκό όργανο με κωνικό 
σχήμα, που λειτουργεί ως αντλία. Βρίσκεται 
μέσα στη θωρακική κοιλότητα, πίσω από το 
στέρνο, ενώ η κάτω πλευρά της βρίσκεται στο 
ύψος του διαφράγματος (Εικ.6.2.4). 
Αποτελείται από τρεις χιτώνες: εσωτερικά το 
ενδοκάρδιο, ενδιάμεσα το μυοκάρδιο και εξωτερικά 
το επικάρδιο. 

Το ενδοκάρδιο συνίσταται από επιθήλιο και 
συνδετικό ιστό που περιέχει αιμοφόρα αγγεία 
καθώς και εξειδικευμένες καρδιακές μυϊκές ίνες 
που ονομάζονται ίνες Purkinje. Το ενδοκάρδιο 
επενδύει εσωτερικά τους θαλάμους και τις 
βαλβίδες της καρδιάς. 

Το μυοκάρδιο αποτελείται κυρίως από μυϊκό 
ιστό (καρδιακός μυς) του οποίου η σύσπαση 
διώχνει το αίμα από την καρδιά. Ανάμεσα στις 
καρδιακές μυϊκές ίνες υπάρχει συνδετικός ιστός 
πλούσιος σε τριχοειδή. Το μυοκάρδιο των 
κόλπων είναι πολύ πιο λεπτό από αυτό των 
κοιλιών και ιδιαίτερα από το μυοκάρδιο της 
αριστερής κοιλίας. Όπως θα δούμε αργότερα η 
αριστερή κοιλία προωθεί αίμα προς όλο το 
σώμα μέσω της αορτής. Άρα είναι απαραίτητη 
μεγάλη μυϊκή δύναμη. Η δεξιά κοιλία προωθεί 
αίμα στους πνεύμονες που βρίσκονται σε 
μικρότερη απόσταση. Συνεπώς δε χρειάζονται 
τόσες μυϊκές ίνες όσες στην αριστερή κοιλία. 

Το επικάρδιο είναι μεμβράνη συνδετικού ιστού 
που περιβάλλει το μυοκάρδιο και έχει 
προστατευτικό ρόλο. Αποτελεί το εσωτερικό 
μέρος ενός αναδιπλωμένου σάκου. Το 
εξωτερικό μέρος του σάκου ονομάζεται 
περικάρδιο. 

Ανάμεσα στο επικάρδιο και περικάρδιο 
σχηματίζεται η περικαρδιακή κοιλότητα, η 
οποία περιέχει μικρή ποσότητα υγρού, ώστε να 
περιορίζονται οι τριβές λόγω της κίνησης της 
καρδιάς. 

Η καρδιά εσωτερικά χωρίζεται σε τέσσερις 
κοιλότητες. Οι δύο επάνω κοιλότητες 
ονομάζονται κόλποι, έχουν σχετικά λεπτά 
τοιχώματα και δέχονται αίμα από φλέβες. Οι 
κάτω κοιλότητες ονομάζονται κοιλίες και 
προωθούν το αίμα προς τις αρτηρίες. Οι δύο 
κόλποι χωρίζονται με το μεσοκολπικό και οι δύο 
κοιλίες με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα 
αντίστοιχα. Τα δύο αυτά διαφράγματα δεν 
επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των δύο 
κόλπων καθώς και μεταξύ των δύο κοιλιών. Η 
καρδιά στην πραγματικότητα αποτελείται από 
δύο ξεχωριστά τμήματα, το αριστερό και το δεξιό 
μισό, που δρουν ως αντλίες. Όπως θα δούμε 
αργότερα, το δεξιό μισό προωθεί το αίμα προς 
τους πνεύμονες, ενώ το αριστερό μισό προς το 
υπόλοιπο σώμα (Εικ.6.2.5). 

Εικ.6.2.5: Δομή της καρδιάς 



Εικ.6.2.6: 
Μηχανισμός διέγερσης τον μυοκαρδίου 

Εικ.6.2.7: 
Τοίχωμα αρτηρίας και φλέβας 

Σε περιπτώσεις π.χ. χαμηλής θερμοκρασίας ή 
φόβου, οι μυϊκές ίνες προκαλούν τη συστολή των 
μικρών αρτηριών που βρίσκονται κάτω από την 
επιφάνεια του δέρματος, με αποτέλεσμα τη 
μικρότερη ροή αίματος. Η γνωστή έκφραση 
"κιτρίνισε από το φόβο του" περιγράφει 
χαρακτηριστικά το παραπάνω φαινόμενο. Σε άλλες 
περιπτώσεις (π.χ. ντροπής) το δέρμα δείχνει πιο 
κόκκινο λόγω της χαλάρωσης των μυϊκών 
τοιχωμάτων των αρτηριδίων και συνεπώς της 
αυξημένης ροής αίματος. 

Ο αριστερός κόλπος επικοινωνεί μέσω ενός 
ανοίγματος (στόμιου) με την αριστερή κοιλία. Στο 
στόμιο βρίσκεται μία βαλβίδα με δύο πέταλα που 
ονομάζεται διγλώχινη (ή μιτροειδής). Επιτρέπει 
τη ροή του αίματος μόνο από τον κόλπο προς την 
κοιλία, και ανοιγοκλείνει παθητικά ανάλογα με τις 
πιέσεις που δέχεται από τις δύο πλευρές. Έτσι, 
όταν η πίεση του αίματος είναι μεγαλύτερη στον 
κόλπο, η βαλβίδα ανοίγει, ενώ όταν η πίεση είναι 
μεγαλύτερη στην κοιλία, η βαλβίδα κλείνει. 

Αντίστοιχα ισχύουν και για το δεξιό κόλπο και τη 
δεξιά κοιλία, μόνο που η βαλβίδα έχει τρία πέταλα 
και ονομάζεται τριγλώχινη. Στο κάτω μέρος των 
κοιλιών προσφύονται οι θηλοειδείς μύες των 
οποίων προέκταση είναι οι τενόντιες χορδές. 
Αυτές συνδέονται με τις κολποκοιλιακές βαλβίδες 
(διγλώχινη και τριγλώχινη) με σκοπό να τις 
εμποδίζουν να προβάλουν προς τους κόλπους 
κατά τη διάρκεια της συστολής των κοιλιών 
(Εικ.6.2.6). 

Μηχανισμός Διέγερσης της Καρδιάς 

Η καρδιά διαθέτει ένα ιδιαίτερο σύστημα για τη 
ρυθμική συστολή των κόλπων και των κοιλιών. 
Ένα από τα σημεία κλειδιά αυτού του συστήματος 
είναι ο φλεβόκομβος. Πρόκειται για ένα μικρό 
τμήμα εξειδικευμένου μυϊκού ιστού που 
εντοπίζεται στο άνω πρόσθιο τοίχωμα του δεξιού 
κόλπου (Εικ.6.2.6). Τα κύτταρα που το αποτελούν 
έχουν την ικανότητα να αυτοδιεγείρονται ρυθμικά 
και αυτή η διέγερση μεταδίδεται σε όλες τις μυϊκές 
ίνες της καρδιάς, με αποτέλεσμα τη συστολή 
τους. Αυτός ο ρυθμός προσδιορίζει και το ρυθμό 
λειτουργίας της καρδιάς. Ο φλεβόκομβος είναι ο 
φυσιολογικός βηματοδότης της καρδιάς. 

Αρχικά η διέγερση μεταδίδεται σε ολόκληρη τη 
μάζα του μυοκαρδίου των κόλπων και προκαλεί 
την ταυτόχρονη συστολή τους. Οι κόλποι όμως 
χωρίζονται από τις κοιλίες με συνδετικό ιστό, ο 
οποίος δεν μπορεί να μεταδώσει τη διέγερση. Η 
διέγερση παρόλα αυτά μεταδίδεται στις κοιλίες, 
αλλά όχι αμέσως. Αυτό συμβαίνει ώστε να υπάρχει 
ο απαραίτητος χρόνος να αδειάσουν οι κόλποι το 
αίμα προς τις κοιλίες πριν αυτές συσταλθούν 
(βλέπε "κυκλοφορία του αίματος"). Η μετάδοση 
της διέγερσης από τους κόλπους στις κοιλίες 
επιτυγχάνεται μέσω ενός εξειδικευμένου μυϊκού 
ιστού, του κολποκοιλιακού κόμβου. Η διέγερση 
φτάνει σε όλα τα σημεία των κοιλιών με το 
κολποκοιλιακό δεμάτιο (του Hiss) που 
αποτελείται από τις ίνες Purkinje . Η μετάδοση 



της διέγερσης στις κοιλίες γίνεται ταχύτατα, με 
αποτέλεσμα οι κοιλίες να συστέλλονται σχεδόν 
ταυτόχρονα και με καθυστέρηση ~ 150 ms από τη 
συστολή των κόλπων. 

• Αρτηρίες 

Αρτηρίες ονομάζονται τα αγγεία που μεταφέρουν 
το αίμα από την καρδιά προς όλο το σώμα. Η ροή 
του αίματος στις αρτηρίες εξασφαλίζεται με την 
πίεση που έχει το αίμα μετά την έξοδό του από 
την καρδιά (αρτηριακή πίεση). Τα τοιχώματα των 
αρτηριών αποτελούνται από τρεις βασικές 
στοιβάδες (Εικ.6.2.7): 

• Το ενδοθήλιο, μονόστοιβο επιθήλιο το οποίο 
εφάπτεται με μεμβράνη συνδετικού ιστού. 

• Τη μεσαία στοιβάδα, αποτελούμενη από λείες 
μυϊκές ίνες, ελαστικές ίνες και κολλαγόνο. Αυτή 
είναι παχύτερη και προσδίδει στις αρτηρίες την 
απαραίτητη ελαστικότητα. Η ύπαρξη του 
μυϊκού ιστού μέσω της νεύρωσης του από ίνες 
του ΑΝΣ επιτρέπει τον έλεγχο της διαμέτρου 
των αγγείων. 

• την εξωτερική στοιβάδα, που κατά βάση 
αποτελείται από συνδετικό ιστό, ο οποίος 
περιέχει νευρικές απολήξεις και τριχοειδή. 
Είναι η στοιβάδα που προστατεύει τα αγγεία 
και παράλληλα τα συνδέει με τους 
περιβάλλοντες ιστούς. 

Οι αρτηρίες όσο απομακρύνονται από την 
καρδιά, διακλαδίζονται για να σχηματίσουν 
μικρότερες αρτηρίες, τα αρτηρίδια. Αυτά με τη 
σειρά τους θα καταλήξουν στα τριχοειδή. Τα 
τοιχώματα των αρτηριδίων είναι αρκετά 
λεπτότερα από τα αντίστοιχα των αρτηριών και 
καταλήγουν να αποτελούνται από το ενδοθήλιο, 
μερικές μυϊκές ίνες και λίγο συνδετικό ιστό 
(Εικ.6.2.8). 

• Τριχοειδή 

Τα τριχοειδή έχουν την απλούστερη δομή από 
όλα τα αγγεία. Πρόκειται για μικρούς σωλήνες 
που σχηματίζουν ένα ευρύτατο δίκτυο σε όλους 
τους ιστούς. Το τοίχωμά τους αποτελείται μόνο 
από μονόστοιβο ενδοθήλιο (Εικ.6.2.8). 
Η εσωτερική διάμετρος τους είναι κατά μέσο όρο 
8μm. Η διάμετρος των αιμοσφαιρίων είναι 5-7μm 
και περνάνε ένα από τα τριχοειδή (Εικ.6.2.9). 

Η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ του σώματος και 
του αίματος γίνεται μόνο όταν αυτό περνάει 
από τα τριχοειδή. 

Εικ.6..2.9: 
Αιμοσφαίρια σε 
τριχοειδές 

Η συνολική επιφάνεια ίων τριχοειδών φτάνει 
τα 500-700 m 2 (περίπου όσο ένα γήπεδο 
ποδοσφαίρου). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι συνήθως σε 
απόσταση 20-30μm από κάθε κύτταρο του 
σώματος υπάρχει κάποιο τριχοειδές, τη στιγμή που 
τα κύτταρα έχουν μέγεθος 5-20 μm. 

Εικ.6.2.8: 
Αρτηρίδιο και τριχοειδές 



Εικ.6.2.10: 
Δίκτυο τριχοειδών 

Κάθε στιγμή περίπου το 65% του αίματος 
βρίσκεται στις φλέβες. 

Εικ.6.2.11: 
Χαρακτηριστικά των αγγείων 

Η επαφή μεταξύ των τοιχωμάτων των τριχοειδών 
και των αιμοσφαιρίων διευκολύνει τη διάχυση 
αερίων και μεταβολιτών έξω από τα τριχοειδή 
προς το περιβάλλον και το αντίστροφο. 

Η είσοδος του αίματος στα τριχοειδή ελέγχεται 
από μία λεία μυϊκή ίνα η οποία περιβάλει το κάθε 
τριχοειδές και αποτελεί τον προτριχοειδικό 
σφιγκτήρα. Συστέλλοντας τους σφιγκτήρες, ο 
οργανισμός μπορεί να περιορίζει το ποσό του 
αίματος που εισέρχεται στο δίκτυο τριχοειδών του 
εκάστοτε ιστού και έτσι να ελέγχει το ρυθμό 
ανταλλαγής των ουσιών σ'αυτόν τον ιστό 
(Εικ.6.2.10). Επίσης η έκταση των τριχοειδικών 
δικτύων διαφέρει ανάλογα με τον ιστό. Οι μύες 
έχουν μεγάλα δίκτυα, ενώ τα οστά σχετικά μικρά. 

• Φλέβες 

Από τα τριχοειδή αρχίζουν τα φλεβίδια που έχουν 
μεγαλύτερη διάμετρο. Τα φλεβίδια διαρκώς 
συνενούμενα, σχηματίζουν τις φλέβες, 
μεταφέροντας το αίμα απ'όλο το σώμα ξανά προς 
την καρδιά. 

Οι φλέβες έχουν την ίδια γενικά δομή με τις 
αρτηρίες, μόνο που το ποσό των μυϊκών ινών 
είναι αρκετά μικρότερο στις φλέβες. Αντίθετα οι 
ελαστικές ίνες και κυρίως το κολλαγόνο είναι τα 
κυρίαρχα συστατικά. (Εικ.6.2.7). Επιπλέον έχουν 
στο εσωτερικό τους βαλβίδες που επιτρέπουν την 
κίνηση του αίματος μόνο προς την καρδιά. 

Η πίεση που έχει το αίμα όταν προωθείται από 
την καρδιά προς τις μεγάλες αρτηρίες και από 
εκεί προς τα τριχοειδή αποσβένεται λόγω: 

α) της διαστολής των αρτηριών και 

β) της αντίστασης της ροής του αίματος κυρίως 
στα τριχοειδή, (λόγω της μικρής εγκάρσιας 
διαμέτρου τους) (Εικ.6.2.11). 

Η πίεση του αίματος στα φλεβίδια είναι πολύ 
μικρή και όσο προχωράμε προς την καρδιά 
σχεδόν μηδενίζεται (Εικ.6.2.12). Η ροή του 
αίματος προς την καρδιά εξασφαλίζεται με: 

α) Τη σύσπαση των παρακείμενων σκελετικών 
μυών, 

β) Τις βαλβίδες που εμποδίζουν την παλινδρόμησή 
του (Εικ.6.2.13) και 

γ) Την εισπνοή: διαστέλλονται τα αγγεία του 
θώρακα και έτσι προωθείται πιο εύκολα το 
αίμα των φλεβών προς την καρδιά (αρνητική 
ενδοθωρακική πίεση). 



Επιπλέον οι φλέβες είναι αρκετά μεγαλύτερες 
από τις αρτηρίες σε εσωτερική διάμετρο. Με 
αυτόν τον τρόπο η αντίσταση που συναντά το 
αίμα κατά την έξοδό του από τα τριχοειδή δίκτυα 
των οργάνων, αλλά και κατά τη μεταφορά του 
προς την καρδιά, γίνεται ελάχιστη. 

Τέλος, οι φλέβες λόγω του μεγάλου τους όγκου 
και της ικανότητας τους να αυξομειώνουν τη 
διάμετρο τους, λειτουργούν ως δεξαμενές αίματος 
(Εικ.6.2.11). Έτσι, για παράδειγμα, σε περίπτωση 
αιμορραγίας οι μύες των τοιχωμάτων των φλεβών 
αντανακλαστικά συσπώνται και οι φλέβες 
συστέλλονται διοχετεύοντας αίμα στις αρτηρίες. 
Έτσι στις αρτηρίες κυκλοφορεί μεγαλύτερο ποσό 
του διαθέσιμου αίματος σε σχέση με πριν. 
Αποτέλεσμα είναι να διατηρείται σταθερή η πίεση 
του αίματος στις αρτηρίες και η ροή του διαμέσου 
των τριχοειδών. Η ικανότητα ρύθμισης είναι 
τέτοια ώστε να υπάρχει σχεδόν κανονική ροή 
αίματος ακόμα και με απώλεια της τάξης του 25%. 

Εικ.6.2.12: 
Συνολικά ο ρυθμός ροής του αίματος διατηρείται 
σταθερός γιατί, αν και η ταχύτητα ροής είναι 
αρκετά μικρότερη στα τριχοειδή, η συνολική 
επιφάνεια διατομής τους είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερη από αυτή των αρτηριών 

6.2.3 Κυκλοφορία του αίματος 

Η κυκλοφορία του αίματος στον οργανισμό, για 
να γίνει πιο εύκολα κατανοητή, μπορεί να 
διαχωριστεί σε τρεις επιμέρους κυκλοφορίες: 

• Πνευμονική ή μικρή: το χαμηλής περιεκτικότητας 
σε 0 2 αίμα από την καρδιά φθάνει στους 
πνεύμονες όπου οξυγονώνεται και στη συνέχεια 
επανέρχεται στην καρδιά. 

• Συστηματική ή μεγάλη: το οξυγονωμένο αίμα 
από την καρδιά προωθείται προς όλους τους 
ιστούς του σώματος με σκοπό να μεταφέρει O2 

και θρεπτικά συστατικά. Στη συνέχεια επανέρχεται 
στην καρδιά "πλούσιο" σε CO2 και "φτωχό" σε O2. 

• Στεφανιαία κυκλοφορία: αφορά στην αιμάτωση 
του μυοκαρδίου. 

Ας ακολουθήσουμε την πορεία του αίματος από 
τη στιγμή που όντας πλούσιο σε οξυγόνο 
εισέρχεται στην καρδιά: 

Το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες 
εισέρχεται στον αριστερό κόλπο της καρδιάς με 
τις πνευμονικές φλέβες (Εικ. 6.2.14). Από εκεί το 
αίμα περνάει στην αριστερή κοιλία μέσω της 
διγλώχινης βαλβίδας (Βλέπε Εικ. 6.2.5). Ένα 
μεγάλο μέρος αυτής της ροής, 80% περίπου 
συμβαίνει κατά τη φάση χαλάρωσης της καρδιάς. 
Όταν θα συσπαστεί ο κόλπος, το υπόλοιπο 20% 
του αίματος θα γεμίσει την κοιλία. Όταν συσπάται 
η κοιλία, η μιτροειδής βαλβίδα κλείνει, εμποδίζοντας 
το αίμα να επιστρέψει στον κόλπο. Παράλληλα, 

Εικ.6.2.13: 
Η σύσπαση των σκελετικών μυών βοηθά την 
προώθηση του αίματος προς την καρδιά 



με την πίεση του αίματος λόγω της σύσπασης 
των παχιών τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας, 
ανοίγει η μηνοειδής βαλβίδα στην αρχή της 
αορτής. Το αίμα προωθείται κατ' αυτόν τον τρόπο 
προς τη μόνη δυνατή διέξοδο, την αορτή. 
Όταν το αίμα θα περάσει από την αριστερή κοιλία 
στην αορτή, η μηνοειδής βαλβίδα θα κλείσει, 
εμποδίζοντας έτσι την επιστροφή του αίματος 
στην καρδιά. 

• Στεφανιαία κυκλοφορία (καρδιάς) 

Τα κύτταρα της καρδιάς, όπως και όλα τα 
κύτταρα, χρειάζονται αιμάτωση. Η καρδιά 
αιματώνεται από δύο στεφανιαίες αρτηρίες 
(δεξιά και αριστερή) (Εικ. 6.2.15). Πρόκειται για 
τις δύο πρώτες διακλαδώσεις της αορτής αμέσως 
μετά τη μηνοειδή βαλβίδα της. Αυτές στη 
συνέχεια διακλαδίζονται περαιτέρω ώστε να 
καλυφθεί το σύνολο του μυοκαρδίου. Αφού το 

οξυγονωμένο αίμα φτάσει στα τριχοειδή, 
όπου και γίνεται η ανταλλαγή αερίων και 
θρεπτικών συστατικών, συνεχίζει την πορεία 
του στις καρδιακές φλέβες, οι κυριότερες των 
οποίων καταλήγουν στη μεγαλύτερη 
στεφανιαία φλέβα που ονομάζεται 

στεφανιαίος κόλπος. Βρίσκεται στην οπίσθια 
επιφάνεια της καρδιάς. Από εκεί το αίμα οδηγείται 
στο δεξιό κόλπο. 

• Συστηματική (μεγάλη) κυκλοφορία 
Από την αορτή διακλαδίζονται όλες οι αρτηρίες 
του σώματος (με εξαίρεση την πνευμονική 
αρτηρία) ώστε να μεταφέρουν το οξυγονωμένο 
αίμα σε όλους τους ιστούς (Εικ.6.2.16). Οι πιο 
σημαντικές αρτηρίες που διακλαδίζονται από την 
αορτή αναφέρονται στη συνέχεια. Σχεδόν όλες 
διχάζονται σε αριστερή και δεξιά. Μετά τη 
διακλάδωση των στεφανιαίων αρτηριών, η αορτή 
διακλαδίζεται ώστε να αιματωθούν με περαιτέρω 
διακλαδώσεις η κεφαλή και τα άνω άκρα. Μέσα 

Εικ. 6.2.14: 
Η δράση της καρδιάς. 

Εικ. 6.2.15: 

Οι στεφανιαίες αρτηρίες αιματώνουν 
το μυοκάρδιο. 



στο θώρακα, η αορτή ονομάζεται θωρακική 
αορτή και δίνει αρτηρίες που αιματώνουν τα 
τοιχώματα και τα σπλάγχνα του θώρακα. 
Στη συνέχεια συνεχίζει στην κοιλιά και ονομάζεται 
κοιλιακή αορτή. Εδώ δίνει κλάδους που 
αιματώνουν τα τοιχώματα και τα σπλάγχνα της 
κοιλιάς. Προς τα κάτω διχάζεται στις δύο κοινές 
λαγόνιες αρτηρίες. Αυτές χωρίζονται σε έσω και 
έξω λαγόνιες αρτηρίες. Οι έσω αιματώνουν τα 
τοιχώματα και τα σπλάγχνα της λεκάνης ενώ οι 
έξω αιματώνουν τα κάτω άκρα. 

Μετά την ανταλλαγή αερίων και ουσιών, που 
γίνεται μέσω των τριχοειδικών δικτύων το αίμα 
μπαίνει στις φλέβες που το πηγαίνουν στο δεξιό 
κόλπο της καρδιάς. (Εικ.6.2.17). Η άνω κοίλη 
φλέβα σχηματίζεται μέσα στο θώρακα. 

Συγκεντρώνει το αίμα από τις φλέβες της 
κεφαλής, του τραχήλου, των άνω άκρων και του 
θώρακα. Η κάτω κοίλη φλέβα σχηματίζεται μέσα 
στην κοιλιά. Συγκεντρώνει το αίμα από τις φλέβες 
των κάτω άκρων, της λεκάνης και ορισμένων 
οργάνων της κοιλιάς. 

Πυλαία Κυκλοφορία 

Το αίμα που συγκεντρώνεται από μερικά όργανα 
του πεπτικού συστήματος, δεν καταλήγει απ' ευθείας 
στην κάτω κοίλη φλέβα. Με την πυλαία φλέβα 
οδηγείται πρώτα στο ήπαρ, σχηματίζοντας την 
πυλαία κυκλοφορία. Οι φλέβες που παίρνουν το 
αίμα από τα τριχοειδή δίκτυα του στομάχου, του 
λεπτού εντέρου, του παχέος εντέρου, του 
παγκρέατος και του σπλήνα, το μεταφέρουν στην 
πυλαία φλέβα. Αυτή το οδηγεί στο ήπαρ (Εικ.6.2.18). 
Ένα μεγάλο μέρος του αίματος που φέρεται με 
την πυλαία φλέβα στο ήπαρ, προέρχεται από το 
στομάχι και το λεπτό έντερο και είναι πλούσιο σε 
θρεπτικά συστατικά λόγω της πέψης. Το ήπαρ 
επεξεργάζεται τα θρεπτικά συστατικά ανάλογα με 
τις ανάγκες του οργανισμού. Μια σημαντική 
λειτουργία του, είναι η διατήρηση της γλυκόζης 
στο αίμα σε συγκεκριμένα επίπεδα. Το αίμα αφού 
περάσει από το τριχοειδές δίκτυο του ήπατος, 
συλλέγεται από τις ηπατικές φλέβες για να 
καταλήξει στην καρδιά, μέσω της κάτω κοίλης 
φλέβας. Στην πυλαία κυκλοφορία τα τριχοειδή 
παρεμβάλλονται ανάμεσα σε φλέβες. Αποτελούν 
έτσι εξαίρεση από όλα τα άλλα δίκτυα τριχοειδών 
όπου από τη μία πλευρά βρίσκονται αρτηρίες και 
από την άλλη φλέβες. Αυτό εξυπηρετεί τη 
λειτουργία του ήπατος και κατά συνέπεια τον 
εμπλουτισμό του αίματος με τα αναγκαία 

Εικ. 6.2.16: 
Κυκλοφορία τον αίματος. 

Εικ. 6.2.17: 
Μεγάλη και 
μικρή 
κυκλοφορία. 



Εικ. 6.2.19: 
Κάτοψη καρδιάς. Φωτογραφία μηνοειδών 
βαλβίδων. Αριστερά αορτή, δεξιά πνευμονική 
αρτηρία. 

θρεπτικά συστατικά. Το ήπαρ, όπως και τα άλλα 
όργανα, δέχεται αίμα πλούσιο σε οξυγόνο από 
μια διακλάδωση της αορτής. Η διακλάδωση της 
αορτής που καταλήγει στο ήπαρ λέγεται ηπατική 
αρτηρία. Το αίμα της ηπατικής αρτηρίας μέσω 
τριχοειδικού δικτύου οδηγείται επίσης στις 
ηπατικές φλέβες. Αυτές καταλήγουν στην κάτω 
κοίλη φλέβα. 

Η άνω και η κάτω κοίλη φλέβα καθώς και ο 
στεφανιαίος κόλπος φέρουν το υψηλής 
περιεκτικότητας σε CΟ2 αίμα στο δεξιό κόλπο της 
καρδιάς. Με τη σύσπαση των τοιχωμάτων του 
κόλπου, το αίμα γεμίζει τη δεξιά κοιλία (Εικ. 6.2.14). 
Με αντίστοιχη ελάχιστη καθυστέρηση, όπως 
συμβαίνει και στο αριστερό τμήμα της καρδιάς, η 
δεξιά κοιλία συσπάται με αποτέλεσμα η 
μηνοειδής βαλβίδα ν' ανοίξει και το αίμα να 
προωθηθεί στην πνευμονική αρτηρία (Εικ. 6.2.19). 

• Πνευμονική κυκλοφορία 

Η πνευμονική αρτηρία που μεταφέρει το πλούσιο 
σε CΟ2 αίμα, λίγο μετά την καρδιά διακλαδίζεται 
σε αριστερή και δεξιά. Αυτές καταλήγουν στον 
αριστερό και δεξιό πνεύμονα αντίστοιχα. Μέσα 
στους πνεύμονες διακλαδίζονται αρκετές φορές 
μέχρι να καταλήξουν στο δίκτυο των τριχοειδών. 
Καθώς το αίμα ρέει μέσα από τα τριχοειδή, γίνεται 
η ανταλλαγή CΟ2 με Ο2. Ως αποτέλεσμα το αίμα 
που ρέει στα φλεβίδια των πνευμόνων είναι 
πλούσιο σε Ο2. Τα φλεβίδια συνενώνονται σε 
μικρές φλέβες και αυτές με τη σειρά τους 
σχηματίζουν δύο πνευμονικές φλέβες σε κάθε 
πνεύμονα. Συνολικά 4 πνευμονικές φλέβες 
φέρουν το οξυγονωμένο αίμα στον αριστερό 
κόλπο της καρδιάς για να κλείσει ο κύκλος 
(Εικ.6.2.5). 

6.2.4 Ανταλλαγή ουσιών στα τριχοειδή 

Η διακίνηση ουσιών μεταξύ του αίματος και του 
μεσοκυττάριου υγρού γίνεται κατά βάση με 
διάχυση. Είναι αποτέλεσμα της θερμικής κίνησης 
των μορίων του νερού και των διαλυμένων 
ουσιών και γίνεται από την περιοχή υψηλότερης 
συγκέντρωσης προς την περιοχή της χαμηλότερης. 
Το αίμα που εισέρχεται από τα αρτηρίδια στα 
τριχοειδή έχει σχετικά υψηλή συγκέντρωση 
οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών, με 
αποτέλεσμα να διαχέονται προς το μεσοκυττάριο 
υγρό. 

Εικ. 6.2.18: 
Πυλαία κυκλοφορία 
(Έχει παραληφθεί η ηπατική αρτηρία). 



Αντίθετα, το υγρό των ιστών έχει μεγαλύτερη 
συγκέντρωση CO2 και άλλων προϊόντων του 
μεταβολισμού των κυττάρων, οπότε διαχέονται 
προς το εσωτερικό των τριχοειδών (Εικ. 6.2.20). 

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα, που 
συνιστούν το τοίχωμα των 
τριχοειδών, όπως και όλα τα 
άλλα κύτταρα, περιβάλλονται 
από λιπιδική μεμβράνη. 

Έτσι ο τρόπος ανταλλαγής 
των ουσιών εξαρτάται από το 
αν αυτές είναι ή όχι 
λιποδιαλυτές. Το O2, το CO2 

και τα λιπαρά οξέα που είναι 
λιποδιαλυτά, μπορούν να 
διαχέονται εύκολα μέσω των 
μεμβρανών. Αντίθετα τα μόρια 
του Η2O, τα ιόντα χλωρίου 
(CI -) και νατρίου (Na+ ) , η 
γλυκόζη και άλλες ουσίες που 
δεν είναι λιποδιαλυτές 
ανταλλάσσονται μέσω του 
τοιχώματος των τριχοειδών με άλλους τρόπους. 

• Στα ενδοθηλιακά κύτταρα υπάρχουν πολυάριθμα 
πινοκυτταρικά κυστίδια (Εικ.6.2.21). Τέτοια 
κυστίδια σχηματίζονται στην επιφάνεια του 
κυττάρου προς το εσωτερικό του τριχοειδούς 
και εσωκλείουν μικρή ποσότητα πλάσματος. 
Επίσης σχηματίζονται στην επιφάνεια του 
κυττάρου προς την εξωτερική επιφάνεια του 
τριχοειδούς και εσωκλείουν μικρή ποσότητα 
μεσοκυττάριου υγρού. Στη συνέχεια κινούνται 
μέσα στο κύτταρο και απελευθερώνουν το 
περιεχόμενο τους στην άλλη πλευρά του 
κυττάρου. Τέλος, μπορούν να συνενώνονται 
δύο ή περισσότερα κυστίδια μεταξύ τους και 
να δημιουργούν αγωγούς για την απ' ευθείας 
μεταφορά ουσιών. 

• Ανάμεσα σε γειτονικά ενδοθηλιακά κύτταρα 
υπάρχουν κενά τα οποία ονομάζονται 
διαμεσοκυτταρικές σχισμές και επιτρέπουν τη 
μετακίνηση μικρών σχετικά ουσιών ( Εικ. 6.2.21). 
Οι πρωτεΐνες του πλάσματος δε χωράνε σε 
αυτές τις σχισμές, ενώ ουσίες όπως η γλυκόζη, 
η ουρία και τα ιόντα νατρίου και χλωρίου 
χωράνε. 

Το μέγεθος των διαμεσοκυτταρικών σχισμών 
διαφέρει ανάλογα με τον ιστό. Στα τριχοειδή του 
εγκεφάλου, τα ενδοθηλιακά κύτταρα συνδέονται 
πολύ στενά μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην 

Εικ. 6.2.20: 
Ανταλλαγή αερίων και ουσιών 
μέσα από τα τριχοειδή. 



Εικ. 6.2.21: 
Η δομή τον τριχοειδικού τοιχώματος. 

περνάει σχεδόν τίποτα παθητικά στο μεσοκυττάριο 
υγρό (αιματεγκεφαλικός φραγμός). Η γλυκόζη 
που είναι απαραίτητη στα εγκεφαλικά κύτταρα 
μεταφέρεται με ενεργητική μεταφορά. Από την 
άλλη πλευρά, στο ήπαρ το τοίχωμα των 
τριχοειδών είναι τόσο διαπερατό, που ακόμα και 
πρωτείνες του πλάσματος περνούν μέσα από 
αυτό σχεδόν τόσο εύκολα όσο και τα μόρια 
νερού. 

Η πίεση του αίματος μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε 
από την καρδιά και φτάνουμε στα τριχοειδή. 
Η υδροστατική πίεση του αίματος συνεπώς είναι 
μεγαλύτερη στο αρτηριακό άκρο του τριχοειδούς 
σε σχέση με το φλεβικό του άκρο. Η υδροστατική 
πίεση του αίματος πιέζει το νερό και τις 
διαλυμένες σε αυτό ουσίες να βγουν έξω από το 
τριχοειδές. Η οσμωτική όμως πίεση του αίματος, 
που λόγω των πρωτεϊνών του πλάσματος, είναι 
υψηλότερη από την αντίστοιχη του 
μεσοκυττάριου υγρού, πιέζει το νερό να μπει από 
το μεσοκυττάριο υγρό στο τριχοειδές με διάχυση. 

Το αλγεβρικό άθροισμα των δύο αυτών 
διαφορετικών πιέσεων δείχνει την κατεύθυνση 
της κίνησης (Εικ. 6.2.20). Στο αρτηριακό άκρο του 
τριχοειδούς η υδροστατική πίεση είναι μεγαλύτερη 
από την ωσμωτική και έτσι η μετακίνηση γίνεται 
από το τριχοειδές προς το μεσοκυττάριο υγρό. 
Στο φλεβικό άκρο η ωσμωτική πίεση είναι 
μεγαλύτερη και έτσι το νερό και οι διαλυμένες σ' 
αυτό ουσίες μπαίνουν στο τριχοειδές. Συνήθως, 
περισσότερο υγρό εξέρχεται από τα τριχοειδή 
παρά μπαίνει σ' αυτά. Η περίσσεια υγρού στους 
ιστούς (2-3 λίτρα κάθε μέρα) συλλέγεται από τα 
λεμφαγγεία και επιστρέφεται στη φλεβική 
κυκλοφορία. 

6.2.5 Ρύθμιση της αιμάτωσης των ιστών. 

Η ρύθμιση της ροής του αίματος στα διάφορα 
όργανα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
οργανισμού. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η 
ένταση του μεταβολισμού ενός οργάνου, τόσο 
μεγαλύτερη είναι και η ροή αίματος σ'αυτό. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η συγκριτικά 
πολύ μεγάλη αιμάτωση των νεφρών γενικά αλλά 
και των μυών σε περίπτωση έντονης μυϊκής 
εργασίας. Τα νεφρά απομακρύνουν από το αίμα 
τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού. Γι' αυτό 
το λόγο η μεγάλη αιμάτωσή τους είναι συνεχής. 
Οι μύες αιματώνονται σε χαμηλό βαθμό όταν 
βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας. Κατά τη 



διάρκεια έντονης άσκησης όμως οι ανάγκες τους 
σε οξυγόνο είναι πολύ μεγάλες, άρα και η 
αιμάτωση τους πρέπει να είναι μεγάλη 
(Εικ.6.2.22). 

Η αιμάτωση είναι αυξημένη μόνο στα όργανα που 
εργάζονται περισσότερο. Η ταυτόχρονη αιμάτωση 
πολλών οργάνων θα υπερφόρτωνε την καρδιά. 
Αυτός είναι ο λόγος που κατά τη διάρκεια της 
πέψης (έντονη λειτουργία πεπτικού συστήματος) 
δε συνιστάται έντονη λειτουργία του μυϊκού 
συστήματος. 

Η ρύθμιση της ροής του αίματος στα διάφορα 
όργανα πραγματοποιείται κυρίως με μεταβολές 
της διαμέτρου των αγγείων. Η διάμετρος των 
αγγείων μπορεί ν' αλλάζει ανάλογα με τις 
συνθήκες που επικρατούν στο εκάστοτε όργανο. 
Η τοπική έλλειψη οξυγόνου συνήθως προκαλεί 
διαστολή των αγγείων, αυξημένη παροχή 
αίματος, άρα και αυξημένη προσφορά οξυγόνου. 
Ανάλογα με τις συνθήκες, μπορούν να 
παραχθούν τοπικά ουσίες που οδηγούν στη 
διαστολή των αγγείων ή στη συστολή τους. 

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι ο οργανισμός διαθέτει 
πολλούς μηχανισμούς ρύθμισης της αιμάτωσης 
των ιστών. Αυτό το γεγονός δείχνει και τη 
σημασία της σωστής ρύθμισης για την ομαλή 
λειτουργία του οργανισμού. 

Εικ. 6.2.22: 
Α. Αιματική ροή κατά περιοχές. 
Β. Σχέση αιματικής ροής-βάρους οργάνων 

6.2.6 Ρύθμιση της λειτουργίας της καρδιάς 

Η καρδιά προωθεί το αίμα προς τα κύτταρα του 
σώματος ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το ποσό 
του αίματος που προωθεί η καρδιά ανά λεπτό 
ονομάζεται καρδιακή παροχή. Στην περίπτωση 
αυξημένης δραστηριότητας των σκελετικών 
μυών, όπου τα μυϊκά κύτταρα χρειάζονται 
μεγαλύτερες ποσότητες αίματος, ο καρδιακός 
ρυθμός, άρα και η καρδιακή παροχή αυξάνουν 
(Εικ. 6.2.22). Η ρύθμιση της καρδιακής λειτουργίας 
γίνεται με δύο μηχανισμούς: την ενδογενή 
ρύθμιση και την αντανακλαστική με το αυτόνομο 
νευρικό σύστημα. 

• Η καρδιά ρυθμίζει τη λειτουργία της ενδογενώς 
ως εξής: Όσο πιο πολύ αίμα μπαίνει στην 
καρδιά από τις φλέβες, τόσο πιο δυνατή είναι 
η σύσπαση του μυοκαρδίου. Έτσι τόσο πιο 
πολύ αίμα αντλείται από την καρδιά προς τις 
αρτηρίες. 

• Είδαμε προηγουμένως, ότι ο ρυθμός λειτουργίας 
της καρδιάς δίνεται από το φλεβόκομβο. 



Οι συμπαθητικές και παρασυμπαθητικές 
νευρικές ίνες λοιπόν που ελέγχουν το ρυθμό 
της καρδιακής λειτουργίας, θα πρέπει να 
καταλήγουν κυρίως στο φλεβόκομβο αλλά και 
στον κολποκοιλιακό κόμβο. Η αφετηρία τους 
εντοπίζεται στον εγκέφαλο. Στον προμήκη 
μυελό και στη γέφυρα εδράζεται το κέντρο της 
καρδιακής λειτουργίας (καρδιαγγειακό 
κέντρο). 

Φυσιολογικά διατηρείται μία δυναμική ισορροπία 
των δράσεων μεταξύ των συμπαθητικών και 
παρασυμπαθητικών νεύρων που νευρώνουν την 
καρδιά. 

Το κέντρο καρδιακής λειτουργίας στον εγκέφαλο, 
δέχεται μηνύματα με τη μορφή νευρικών ώσεων 
από διάφορα μέρη του κυκλοφορικού αλλά και του 
υπόλοιπου εγκεφάλου (ημισφαίρια, υποθάλαμος). 
Αναλόγως στέλνει νευρικές ώσεις στην καρδιά, 
ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία της στις 
ανάγκες του οργανισμού. 

Στα μεγάλα αγγεία του κυκλοφορικού υπάρχουν 
υποδοχείς που ανιχνεύουν διαφορές στην πίεση 
του αίματος (πιεσο- ή τασεουποδοχείς). Τέτοιοι 
υποδοχείς εντοπίζονται στην αρχή της αορτής και 
της καρωτίδας, αλλά και στην κοίλη φλέβα κοντά 
στην είσοδο του δεξιού κόλπου. Όταν η πίεση 
αυξηθεί, οι υποδοχείς αυτοί στέλνουν σήμα στο 
καρδιαγγειακό κέντρο. Η απάντηση στέλνεται 
στην καρδιά με παρασυμπαθητικές νευρικές ίνες. 
Αποτέλεσμα είναι να μειώνονται η συχνότητα 
λειτουργίας αλλά και η ένταση της συστολής του 
μυοκαρδίου. Συνεπώς μειώνεται η καρδιακή 
παροχή που εξαρτάται άμεσα από τις δύο αυτές 
παραμέτρους. 

6.2.7 Πίεση του αίματος 

Ο γενικός όρος πίεση του αίματος έχει την έννοια 
της πίεσης του αρτηριακού αίματος (αρτηριακή 
πίεση). Η αρτηριακή πίεση αυξομειώνεται 
ανάλογα με τη φάση της καρδιακής λειτουργίας. 
Όταν οι κοιλίες συσπώνται, τα τοιχώματά τους 
προωθούν το αίμα στις αρτηρίες. Αποτέλεσμα 
είναι η πίεση στις αρτηρίες ν' αυξάνεται απότομα. 
Η μέγιστη αυτή πίεση ονομάζεται συστολική 
πίεση. Όταν οι κοιλίες χαλαρώσουν, η αρτηριακή 
πίεση πέφτει και ονομάζεται διαστολική πίεση. 
Η συστολική πίεση είναι κατά μέσο όρο 120mm 
Hg και η διαστολική 80mm Hg. Οι τιμές 
διαφέρουν ανάλογα με το φύλο και την ηλικία 
(6.2.23). Η αρτηριακή πίεση είναι στενά 

Μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια, όλο το 
αίμα που εισέρχεται στην καρδιά αντλείται με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει στάση αίματος 
μέσα στις φλέβες. 

Οταν νευρικές ώσεις, που ξεκινούν από το 
κέντρο αυτό του εγκεφάλου, καταλήγουν στις 
απολήξεις των συμπαθητικών νευρικών ινών, 
τότε εκκρίνεται η ορμόνη νορεπινεφρίνη. Αυτή 
προκαλεί την αύξηση του ρυθμού και της 
έντασης των συστολών του μυοκαρδίου. 
Αντίθετα οι παρασυμπαθητικές νευρικές ίνες 
ύστερα από νευρικές ώσεις, εκκρίνουν 
ακετυλοχολίνη, η οποία προκαλεί μείωση του 
καρδιακού ρυθμού. 

Εικ. 6.2.23: 
Μεταβολές της αρτηριακής πίεσης με την ηλικία. 



συνδεδεμένη με την καρδιακή λειτουργία. Όσο πιο 
μεγάλος είναι ο ρυθμός της καρδιάς και πιο έντονη 
η σύσπαση του μυοκαρδίου, τόσο μεγαλύτερη είναι 
η αρτηριακή πίεση και αντίστροφα. Κατά 
συνέπεια οι παράγοντες που ρυθμίζουν τη 
λειτουργία της καρδιάς, ρυθμίζουν έμμεσα και την 
αρτηριακή πίεση. 

Η είσοδος του αίματος στην αορτή προκαλεί τη 
διαστολή της. Μέχρι την επόμενη σύσπαση της 
αριστερής κοιλίας, η αορτή επανέρχεται στην 
αρχική της διάμετρο. Αυτή η εναλλαγή στη 
διάμετρο της αορτής μεταδίδεται πολύ γρήγορα 
στα τοιχώματα των αρτηριών και ονομάζεται 
σφυγμός. Ο σφυγμός μπορεί να ψηλαφηθεί σε 
αρτηρίες που βρίσκονται κάτω από το δέρμα 
(στον καρπό του χεριού, στο λαιμό και αλλού) 
(Εικ.6.2.24). 

Ο όγκος του αίματος που εξωθείται από κάθε 
κοιλία προς την αορτή και την πνευμονική 
αρτηρία, σε κάθε χτύπο της καρδιάς (συστολή 
κοιλιών), ισούται με ~70ml. Σε ηρεμία η καρδιά 
χτυπάει περίπου 70 φορές το λεπτό. Άρα ο όγκος 
αίματος που προωθείται ανά λεπτό, είναι 
περίπου 51. Η μέση αυτή τιμή μπορεί να διαφέρει 
λίγο ανάλογα με το φύλο, το σωματικό βάρος και 
την ηλικία. Σε περίπτωση έντονης σωματικής 
άσκησης, οι ανάγκες του οργανισμού σε οξυγόνο 
αυξάνονται κατά πολύ. Τότε ο ρυθμός της καρδιάς 
αυξάνεται επίσης, ενώ παράλληλα αυξάνεται και 
η ένταση της σύσπασης του μυοκαρδίου. 
Αποτέλεσμα είναι ο όγκος του αίματος που 
προωθείται ανά λεπτό να πολλαπλασιάζεται. 

Γενικά η άριστη ρύθμιση της πίεσης του αίματος 
έχει μεγάλη σημασία. Οι μεγάλες αποκλίσεις 
προς τα κάτω (υπόταση) και προς τα πάνω 
(υπέρταση) όταν διατηρούνται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα είναι επιβλαβείς για τον 
οργανισμό. 

Όπως προαναφέρθηκε και άλλα τμήματα του 
εγκεφάλου μπορούν να συμμετέχουν στη ρύθμιση 
της καρδιακής λειτουργίας. Αυτό συμβαίνει για 
παράδειγμα, ύστερα από έντονη συναισθηματική 
φόρτιση. Δίνεται σήμα στην καρδιά να μειώσει το 
ρυθμό της, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να μην 
αιματώνεται αρκετά και το άτομο να λιποθυμήσει. 

Εικ. 6.2.24: 
Σημεία που μπορεί να ψηλαφηθεί ο σφυγμός. 

Ο ρυθμός της καρδιάς π.χ., μπορεί εύκολα να 
διπλασιαστεί και να φτάσει τους 140 χτύπους ανά 
λεπτό. 0 όγκος του αίματος που αντλείται από την 
καρδιά, μπορεί να τριπλασιαστεί και να φτάσει τα 
210ml ανά χτύπο. Αρα ο όγκος αίματος που 
προωθείται ανά λεπτό μπορεί από 5l να φτάσει τα 

30l (140 χτύποι ανά λεπτό x 210ml ανά χτύπο). 

Η συστηματική γυμναστική επιφέρει ορισμένες αλλαγές στην καρδιά του γυμναζόμενου. Με τις αλλαγές αυτές 
ο οργανισμός προσαρμόζεται στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται με την εξάσκηση. 

• Το μυοκάρδιο των κοιλιών παχαίνει και το μέγεθος των κοιλιών μεγαλώνει. 

• Ο όγκος του αίματος που προωθείται από την καρδιά ανά χτύπο μεγαλώνει 

• Ο ρυθμός της καρδιάς σε ηρεμία και κατά την εξάσκηση είναι μειωμένος 

(Χαρακτηριστικά η καρδιά πολλών αθλητών σε ηρεμία "χτυπάει" περίπου 50-60 φορές το λεπτό). 



ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Οι παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος είναι η 
κυρίαρχη αιτία θανάτων στο Δυτικό κόσμο. Οι 
παθήσεις αυτές σχετίζονται με τις αρτηρίες, τις φλέβες, τους 
χιτώνες της καρδιάς, τις βαλβίδες της καθώς και το σύστημα 
διέγερσής της. Οι αιτίες τους μπορούν να είναι εκ γενετής 
ανωμαλίες, μολύνσεις από βακτήρια και ιούς και παράγοντες 
όπως η διατροφή και ο τρόπος ζωής. 
Οι μολύνσεις του ενδοκαρδίου, μυοκαρδίου και περικαρδίου είναι 
δυνατά να επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία των βαλβίδων. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει στένωσή τους, όπου δεν ανοίγουν τελείως, 
ανεπαρκή σύγκλιση όπου δεν κλείνουν τελείως καθώς και 
προβολή τους προς τους κόλπους κατά τις κοιλιακές συσπάσεις. 
Αυτά τα προβλήματα είναι μερικές από τις αιτίες καρδιακής 
ανεπάρκειας,δηλαδή ανεπαρκούς λειτουργίας της καρδιάς. 

Εικ. 6.2.25: 
Πάνω: η στεφανιαία αρτηρία 
εμφανίζει μικρό ποσοστό στένωσης. 
Πάνω δεξιά: μεγάλος βαθμός 
στένωσης 
Δεξιά: ουσιαστικά φραγμένη 
αρτηρία 

Οποιαδήποτε παρεμβολή στο σύστημα διέγερσης της καρδιάς 
προκαλεί αρρυθμία. Αυτό εξαρτάται από το μέρος και την 
ένταση της παρεμβολής. Ακραία περίπτωση είναι η κοιλιακή 
μαρμαρυγή, η οποία οδηγεί σε αιφνίδιο θάνατο. Μπορεί να 
προκληθεί λόγω ηλεκτροπληξίας. Πρόκειται για μη 
συντονισμένη σύσπαση πολλών διαφορετικών τμημάτων των 
κοιλιών. Πρακτικά αυτό έχει ως αποτέλεσμα η καρδιά να μην 
αντλεί καθόλου αίμα. Μετά την απώλεια συνείδησης, 
επέρχεται ο θάνατος σε λίγα μόνο λεπτά. Αυτή η πορεία 
μπορεί ν' αναστραφεί με την επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος 
(ηλεκτροσόκ). 
Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις παθήσεις του κυκλοφορικού, 
έχει η αρτηριοσκλήρυνση. Πρόκειται για πάθηση των 
αρτηριών που προκαλεί πολύ σοβαρές συνέπειες εάν δε 
διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Το πρώτο στάδιό της 
νόσου είναι η εναπόθεση λιπιδίων (κυρίως χοληστερίνης) 
κάτω από το ενδοθήλιο των αρτηριών και η δημιουργία έτσι 
αθηρωματικών πλακών. Οσο μεγαλώνουν αυτές οι 
πλάκες σε μέγεθος, τείνουν να μειώσουν το εσωτερικό του 
αυλού των αρτηριών. (Εικ.6.2.25). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 
ροή του αίματος να παρεμποδίζεται. Οταν αυτό συμβεί σε 
κάποια αρτηρία που αιματώνει κάποιο συγκεκριμένο όργανο, 
η ποσότητα του αίματος που θα φτάνει σ' αυτό το όργανο θα 
είναι λίγο έως και πολύ μειωμένη. Αυτή η κατάσταση 
ονομάζεται ισχαιμία. 

Η ισχαιμία του μυοκαρδίου προκαλεί ισχυρό πόνο στο στήθος 
που ονομάζεται στηθάγχη. Συνήθως διαρκεί λίγα λεπτά σε 

φάση έντονης σωματικής άσκησης και αποτελεί ένα σήμα 
κινδύνου που 'εκπέμπει' το σώμα, ώστε να μην πιεστεί άλλο 
η καρδιά. Η ισχαιμία του εγκεφάλου μπορεί να επιφέρει 
απώλεια συνείδησης (λιποθυμία). 

Οι αθηρωματικές πλάκες μπορούν να οδηγήσουν στη 
δημιουργία θρόμβου. Ο θρόμβος, αφού σχηματιστεί 
σε κάποιο σημε ίο στις αρτηρίες , μπορεί να 
παρασυρθεί από τ η ροή τ ο υ α ίματος μέχρι να 
κολλήσει σε κάποια αρτηρία και να τ η φράξει τελείως. 
Συνεπώς, κάποια αρτηρ ία μπορεί ν' αποκλειστεί 
τελείως είτε λόγω των λιπιδικών εναποθέσεων στο 
αγγειακό της τοίχωμα, είτε από κάποιο θρόμβο. Οι 
συνέπειες είναι ανάλογες της αρτηρίας που 
φράσσεται. 

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου σημαίνει φράξιμο κάποιας 
αρτηρίας που αιματώνει την καρδιά. (Εικ. 6.2.26). Η διακοπή 
της αιμάτωσης οδηγεί σε νέκρωση του τμήματος που δεν 
οξυγονώνεται. Αν νεκρωθεί μεγάλο τμήμα του μυοκαρδίου, 
επέρχεται ο θάνατος. Σχεδόν το 40% των θανάτων σε 
ολόκληρο τον κόσμο οφείλεται στο έμφραγμα του 
μυοκαρδίου. 

Εικ. 6.2.26: 
Εμφραγμα τον μυοκαρδίου. 



Αν αποκλεισθεί κάποια αρτηρία του εγκεφάλου, αποτέλεσμα 
είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι συνέπειες του 
εγκεφαλικού εξαρτώνται από το σημείο και την έκταση της 
βλάβης. 

Επιπλέον, κατά την προχωρημένη αρτηριοσκλήρυνση, με την πάροδο 
του χρόνου, οι αρτηρίες χάνουν την ελαστικότητα τους λόγω 
της εναπόθεσης ασβεστίου. Μερικές φορές τα τοιχώματα μιας 
αρτηρίας λεπταίνουν και ο αυλός της διαστέλλεται κατά πολύ. 
Τότε πρόκειται για δημιουργία ανευρύσματος. Το ανεύρυσμα 
μπορεί να σπάσει και να προκληθεί μεγάλη ή και 
ανεπανόρθωτη βλάβη. Τα ανευρύσματα μπορούν να έχουν και 
άλλες αιτίες εκτός από την αρτηριοσκλήρυνση, όπως η 
υπέρταση, μολύνσεις ή και εκ γενετής (συγγενείς) ανωμαλίες 
των αρτηριών. 

Οι παράγοντες που ενέχονται στην αρτηριοσκλήρυνση είναι αρκετοί 
αν και δε γνωρίζουμε πλήρως τις αιτίες της πάθησης. 
Σημαντικός παράγοντας είναι η διατροφή πλούσια σε ζωικά 
(κορεσμένα) λίπη και γλυκά. Αντίθετα η κατανάλωση ωμού 
ελαιόλαδου, φυτικών ινών και ψαριών πιστεύεται ότι βοηθάει 
στη διατήρηση των αγγείων σε καλή κατάσταση. 
Ενοχοποιούνται ακόμη, η υπέρταση, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, 
το άγχος, η καθιστική ζωή, ο σακχαρώδης διαβήτης (αυξημένη 
συγκέντρωση σακχάρου στο αίμα) καθώς και η γενετική 
προδιάθεση. 

Για τη διατήρηση της καλής υγείας του κυκλοφορικού 
σημαντικότεροι παράγοντες είναι, η σωστή διατροφή και η 
φυσική άσκηση. 
Θεραπευτικές Μέθοδοι 
Τα προβλήματα στη λειτουργία των βαλβίδων συνήθως 
διορθώνονται με χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ είναι συνήθης 
πρακτική η αντικατάσταση ελαττωματικών βαλβίδων με 
τεχνητές. 

Στην περίπτωση της 
αρτηριοσκλήρυνσης 
και της μερικής 
απόφραξης των 
αρτηριών, 
συνηθίζονται δύο 
κυρίως μέθοδοι: 

αρτηρία ποδιού ή χεριού και οδηγείται μέχρι το σημείο 
που πρέπει. Εκεί η άκρη του σωλήνα φουσκώνει (σα 
μπαλόνι) και πιέζει τα τοιχώματα της αρτηρίας, ώστε η 
διάμετρος της να φτάσει στα φυσιολογικά επίπεδα. Η 
μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ενός 
ποσοστού 70-80% απόφραξης της αρτηρίας και η 
εφαρμογή της θεωρείται πετυχημένη αν επαναφέρει τη 
διάμετρο της αρτηρίας στο 70% τουλάχιστον της 
φυσιολογικής. 

• Η παράκαμψη κάποιας φραγμένης αρτηρίας (bypass), με 
χρησιμοποίηση μοσχεύματος (6.2.28). Αυτή η μέθοδος 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 
χρησιμοποίηση της μεθόδου διεύρυνσης των αρτηριών 
(μπαλονάκι). Κατά τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται ένα μικρό 
τμήμα αγγείου (συνήθως από φλέβες των ποδιών) για την 
παράκαμψη του φραγμένου σημείου της αρτηρίας. Η 
δημιουργία παράπλευρης κυκλοφορίας είναι και ενδογενής 
ικανότητα των αγγείων, που όμως δεν είναι πάντα αρκετή 
για να λύσει το πρόβλημα. 

Η μόνιμη 
διεύρυνση του αυλού 

στενωμένων αρτηριών. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την είσοδο στον 
αυλό της αρτηρίας ενός λεπτού 
σωλήνα (Εικ.6.2.27). Ο σωλήνας 
εισάγεται σε κάποια μεγάλη 

Εικ. 6.2.27: 

Το "μπαλονάκι". 
Εικ. 6.2.28: 
Παράκαμψη φραγμένης αρτηρίας. 



To κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και το αίμα. 
Εξυπηρετεί τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών και οξυγόνου στα κύτταρα του οργανισμού και 
την απομάκρυνση των άχρηστων προϊόντων και του διοξειδίου του άνθρακα. 

Η καρδιά είναι ένα μυώδες όργανο που λειτουργεί ως αντλία για την κυκλοφορία του αίματος. Η 
καρδιά εσωτερικά χωρίζεται σε τέσσερις κοιλότητες. Οι δύο επάνω κοιλότητες ονομάζονται 
κόλποι και δέχονται αίμα από φλέβες. Οι κάτω κοιλότητες ονομάζονται κοιλίες και προωθούν το 
αίμα προς τις αρτηρίες. Το δεξιό μισό προωθεί το αίμα προς τους πνεύμονες, ενώ το αριστερό 
μισό προς το υπόλοιπο σώμα. Διέγερση μεταδίδεται σε όλες τις μυϊκές ίνες της καρδιάς, με 
αποτέλεσμα τη ρυθμική συστολή τους. Αυτός ο ρυθμός προσδιορίζει και το ρυθμό λειτουργίας 
της καρδιάς. 

Τα αιμοφόρα αγγεία είναι ένα δίκτυο σωλήνων που διαπερνά όλο το σώμα. Αρτηρίες 
ονομάζονται τα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προς όλο το σώμα. Η ροή του 
αίματος στις αρτηρίες εξασφαλίζεται με την πίεση που έχει το αίμα μετά την έξοδό του από την 
καρδιά (αρτηριακή πίεση). Τα τριχοειδή συνδέουν τα αρτηρίδια με τα φλεβίδια. Η ανταλλαγή 
ουσιών μεταξύ του σώματος και του αίματος γίνεται όταν αυτό περνάει από τα τριχοειδή. Οι 
φλέβες, μεταφέρουν το αίμα, απ'όλο το σώμα, ξανά προς την καρδιά. 

Το οξυγονωμένο αίμα από την καρδιά προωθείται προς όλους τους ιστούς του σώματος με 
σκοπό να μεταφέρει O2 και θρεπτικά συστατικά και στη συνέχεια επανέρχεται στην καρδιά. 

Το χαμηλής περιεκτικότητας σε O2 αίμα από την καρδιά φθάνει στους πνεύμονες όπου 
οξυγονώνεται και στη συνέχεια επανέρχεται στην καρδιά. 

Από την αορτή διακλαδίζονται όλες οι αρτηρίες του σώματος (με εξαίρεση την πνευμονική 
αρτηρία) ώστε να μεταφέρουν το οξυγονωμένο αίμα σε όλους τους ιστούς. 

Η καρδιά προωθεί το αίμα προς τα κύτταρα του σώματος ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η 
ρύθμιση της καρδιακής λειτουργίας γίνεται με δύο μηχανισμούς: την ενδογενή ρύθμιση και την 
αντανακλαστική με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. 

Η αρτηριακή πίεση αυξομειώνεται ανάλογα με τη φάση της καρδιακής λειτουργίας. 

Η ρύθμιση της ροής του αίματος στα διάφορα όργανα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
οργανισμού. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του μεταβολισμού ενός οργάνου, τόσο 
μεγαλύτερη είναι και η αιμάτωσή του. 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιός είναι ο ρόλος των βαλβίδων της καρδιάς; 

2. Πώς μεταδίδεται η διέγερση από το δεξιό κόλπο στην υπόλοιπη καρδιά; 

3. Πώς ρυθμίζεται η ροή αίματος στα τριχοειδή; 

4. Πώς επηρεάζει η εισπνοή τη ροή του αίματος στις φλέβες; 

5. Ποιά είναι η ιδιαιτερότητα της πυλαίας κυκλοφορίας; 

6. Γιατί νομίζετε ότι τα τριχοειδή έχουν διάμετρο τόσο μικρή όσο περίπου και η διάμετρος των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων; 

7. Γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση της μετάδοσης της διέγερσης από τους κόλπους στις 
κοιλίες; 

8. Συμπληρώστε τα κενά: 

Το δέχεται αίμα πλούσιο σε από την ηπατική αρτηρία, ενώ συγχρόνως δέχεται 
αίμα σε θρεπτικά συστατικά από την φλέβα. Το σύνολο του αίματος φεύγει από 
το ήπαρ με την ηπατική , η οποία εκβάλλει στην φλέβα. 

9. Διαλέξτε τις σωστές απαντήσεις: 

Τα τριχοειδή (κατά μέσο όρο) σε σχέση με τους άλλους τύπους αγγείων (αρτηρίες και 

φλέβες): 

α) έχουν τη μικρότερη εγκάρσια διατομή 

β) σ'αυτά η ταχύτητα με την οποία ρέει το αίμα είναι η μεγαλύτερη 

γ) έχουν τα λεπτότερα τοιχώματα 

δ) η πίεση του αίματος είναι η ελάχιστη που παρατηρείται στο σύνολο των αγγείων 

10. Σωστό ή Λάθος 

α) Η πνευμονική αρτηρία περιέχει αίμα πλούσιο σε O2 (Σ) (Λ) 

β) Η καρδιά έχει σταθερό ρυθμό λειτουργίας ανεξαρτήτως συνθηκών (Σ) (Λ) 

γ) Η ανταλλαγή αερίων και ουσιών μεταξύ του αίματος και του μεσοκυττάριου υγρού των 
ιστών, γίνεται μέσω των αρτηριών και των τριχοειδών αγγείων (Σ) (Λ) 

δ) Η λειτουργία των βαλβίδων των φλεβών ελέγχεται από το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα 

ε) Η πυλαία φλέβα μεταφέρει στο ήπαρ αίμα πλούσιο σε οξυγόνο (Σ) (Λ) 

στ) Η πίεση του αίματος στις φλέβες είναι αρκετή για την επιστροφή του στην καρδιά (Σ) (Λ) 

ζ) Οι αρτηρίες έχουν βαλβίδες (Σ) (Λ) 

η) Στο μυοκάρδιο μεταφέρονται O2 και θρεπτικά συστατικά από το αίμα που περνάει από 
την αριστερή κοιλία (Σ) (Λ) 

11. Στην Εικ.6.3.19 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα τοιχώματα της αορτής είναι παχύτερα 
από αυτά της πνευμονικής αρτηρίας. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό; 



Εικ. 6.3.1: 
Το λεμφικό σύστημα. 

Εικ. 6.3.2: 
Είσοδος τον μεσοκυττάριου υγρού 
σε λεμφικό τριχοειδές. 

6.3 ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

6.3.1 Γενικά - Λειτουργίες του λεμφικού 
συστήματος 

Ανάμεσα στα κύτταρα του σώματος υπάρχει το 
μεσοκυττάριο υγρό, το οποίο παρεμβάλλεται 
μεταξύ των κυττάρων και των τριχοειδών 
αγγείων. Όπως προαναφέρθηκε (στο κεφάλαιο 
του κυκλοφορικού συστήματος), από τα τριχοειδή 
αγγεία εξέρχεται περισσότερο υγρό απ'ότι 
εισέρχεται. Στο υγρό αυτό περνάνε από τα 
κύτταρα προϊόντα του μεταβολισμού τους 
(πρωτείνες και τοξίνες) καθώς και μικροοργανισμοί 
που δεν μπορούν να εισέλθουν στα τριχοειδή 
λόγω μεγάλου μεγέθους, για να μείνει λοιπόν 
σταθερός ο όγκος αλλά και η σύσταση του 
μεσοκυττάριου υγρού, το επιπλέον υγρό πρέπει 
να απομακρυνθεί από τους ιστούς. Αυτή η 
λειτουργία επιτελείται από το λεμφικό σύστημα. 
Το λεμφικό σύστημα λειτουργεί έτσι 
συμπληρωματικά του κυκλοφορικού συστήματος. 
Συνίσταται από τα λεμφαγγεία, τους λεμφαδένες, 
τη λέμφο, τις αμυγδαλές, το θύμο αδένα και τον 
σπλήνα (Εικ.6.3.1). 

Ο φυσιολογικός ρόλος που έχει στον οργανισμό 
είναι: 

• Η επαναφορά του πλεονάσματος του μεσοκυττάριου 
υγρού, που δεν μπορεί ν' απορροφηθεί από τα 
τριχοειδή του κυκλοφοριακού, στο καρδιαγγειακό 
σύστημα. 

• Η διατήρηση της οσμωτικής πίεσης μεταξύ του 
πλάσματος του αίματος και του υγρού των ιστών. 

• Η μεταφορά των απορροφούμενων λιπαρών 
συστατικών από το λεπτό έντερο στο αίμα 
(μέσω των εντερικών λεμφαγγείων). 

• Η συμβολή στην άμυνα του οργανισμού με την 
καταστροφή των παθογόνων μικροβίων και των 
ξένων σωματιδίων. 

6.3.2 Δομή του Λεμφικού Συστήματος 

•Λεμφαγγεία 

Σε όλο το σώμα υπάρχουν λεμφικά τριχοειδή, τα 
οποία έχουν μεγαλύτερη διαπερατότητα από τα 
αιμοφόρα τριχοειδή. Απορροφούν το πλεόνασμα 
του μεσοκυττάριου υγρού μαζί με τις 
μεγαλομοριακές ενώσεις και τα μικρόβια και 
σχηματίζουν το υγρό που λέγεται λέμφος 
(Εικ.6.3.2). 



Τα λεπτά λεμφικά τριχοειδή ενώνονται και 
σχηματίζουν μεγαλύτερα που ονομάζονται 
λεμφαγγεία. Αυτά συνοδεύουν τις φλέβες και 
διαθέτουν περισσότερες βαλβίδες που εμποδίζουν 
την παλινδρόμηση της λέμφου (Εικ.6.3.3). 
Η λέμφος κυκλοφορεί στα λεμφαγγεία μόνο 
προς μία κατεύθυνση: από το μεσοκυττάριο 
υγρό των ιστών, προς το φλεβικό σκέλος του 
αιμοφόρου συστήματος (Εικ.6.3.4). 

Όλα τα λεμφαγγεία του ανθρώπου καταλήγουν σε 
δύο μεγάλα στελέχη, τον μείζονα και τον 
ελάσσονα θωρακικό πόρο. 

• Λεμφαδένες 

Οι λεμφαδένες είναι μικρές ωοειδείς δομές που 
βρίσκονται κατά μήκος των λεμφαγγείων. 
Βρίσκονται σε όλο το σώμα μόνοι τους ή σε 
ομάδες (Εικ.6.3.1). 

Στο εσωτερικό τους υπάρχουν Τ και Β λεμφοκύτταρα 
καθώς και μακροφάγα. Η λέμφος περνώντας 
μέσα από τους λεμφαδένες απαλλάσσεται από τα 
μικρόβια και τις ξένες ουσίες και εμπλουτίζεται με 
λεμφοκύτταρα. Όταν φθάνει στο θωρακικό πόρο 
διαφέρει από την αρχική λέμφο. 

• Θύμος Αδένας 

Ο θύμος αδένας βρίσκεται πίσω από το στέρνο 
(Εικ.6.3.1). Είναι το πρώτο λεμφικό όργανο που 
διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της έκτης 
εβδομάδας της ζωής του εμβρύου. Μετά το 
14° -15° έτος της ηλικίας μικραίνει (ατροφεί). 

Κατά την εμβρυϊκή και παιδική ηλικία, στο θύμο 
μεταναστεύουν πρόδρομα Τ λεμφοκύτταρα από 
το μυελό των οστών. Εκεί με τη δράση της 
ορμόνης θυμοσίνης που παράγεται τοπικά, 
ωριμάζουν. Στη συνέχεια μεταφέρονται μέσω 
λεμφαγγείων και του αίματος στο λεμφικό και στο 
κυκλοφορικό δίκτυο. 

• Σπλήνας 

Ο σπλήνας βρίσκεται αριστερά στη κοιλιά, από 
την 91 έως την 12η πλευρά, κάτω από το 
διάφραγμα (Εικ.6.3.1). 

Στο έμβρυο παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια μέχρι 
να ολοκληρωθεί η δημιουργία του ερυθρού 
μυελού των οστών. 

Είναι ο μοναδικός λεμφικός ιστός που διηθεί το 
αίμα. Τα γερασμένα ερυθροκύτταρα και 
αιμοπετάλια καταστρέφονται στον σπλήνα. 

Περιέχει Τ και Β λεμφοκύτταρα. Η χρησιμότητά 

Εικ. 6.3.3: 
Βαλβίδες λεμφαγγείων. 

Όταν σε κάποιο σημείο του σώματος, 
υπάρχει μεγαλύτερος όγκος μεσοκυττάριου 
υγρού που δεν μπορεί να απορροφηθεί από 
τα λεμφικά τριχοειδή, δημιουργείται τοπικά 
πρήξιμο (οίδημα). 



του είναι μεγάλη επειδή καταστρέφει τα βακτήρια 
και παράγει αντισώματα. 

• Αμυγδαλές 

Οι αμυγδαλές έχουν σχήμα αμυγδάλου και 
βρίσκονται δεξιά και αριστερά στη βάση της 
στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα 
(Εικ.6.3.1). 

Συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού κατά 
των λοιμώξεων 

Οι συχνές λοιμώξεις των αμυγδαλών είναι ένδειξη 
για την χειρουργική αφαίρεση τους. 

Εικ. 6.3.4: 
Σχέση λεμφικού-κυκλοφορικού. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
To λεμφικό σύστημα είναι ένα ξεχωριστό σύστημα αγγείων, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με 
την κυκλοφορία του αίματος. Η σημαντικότερη λειτουργία του λεμφικού συστήματος είναι η 
απορρόφηση του πλεονάσματος του μεσοκυττάριου υγρού και η επαναπροώθησή του στην 
συστηματική κυκλοφορία. Το υγρό που κυκλοφορεί στα λεμφαγγεία λέγεται λέμφος και μοιάζει 
αρκετά στη σύστασή του με το πλάσμα. Η λέμφος κυκλοφορεί στα λεμφαγγεία, μέσα στα οποία 
επίσης μπορούν εύκολα να εισέλθουν πρωτεΐνες μεγάλου μεγέθους ή τοξίνες που 
απορροφώνται στο λεπτό έντερο με τις τροφές. Σε διάφορα σημεία των λεμφαγγείων υπάρχουν 
οι λεμφαδένες, οι οποίοι είναι τόπος ωρίμανσης των λεμφοκυττάρων, καθώς και τόπος 
αντιμετώπισης παθογόνων μικροοργανισμών. Έτσι, το λεμφικό σύστημα εμπλέκεται άμεσα 
στην άμυνα του οργανισμού. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να αναφέρετε τις λειτουργίες του λεμφικού συστήματος. 

2. Δίνονται τα όργανα του λεμφικού συστήματος και οι λειτουργίες τους. Να κάνετε την 
αντιστοίχηση οργάνου με λειτουργίες: 

• Σπλήνας • Συλλογή της λέμφου. 

• Θύμος • Παράγει Τ- λεμφοκύτταρα 

• Λεμφαγγείο • Διηθεί το αίμα - Έχει Β-λεμφοκύτταρα. 

• Λεμφαδένας • Απαλλάσσει τη λέμφο από τα μικρόβια και τις ξένες ουσίες 

3. Τί είναι ο σπλήνας και ποιές είναι οι λειτουργίες του; 

4. Αιτιολογήστε το γεγονός ότι στη λέμφο δεν υπάρχουν όλες οι διαφορετικές πρωτεΐνες που 
υπάρχουν στο αίμα. 

5. Σωστό ή λάθος 

Τα λεμφαγγεία: 
καταλήγουν στην αορτή 

περιέχουν και αίμα και λέμφο 

διέρχονται από τους λεμφαδένες 

σχηματίζουν κλειστό δίκτυο 



6.4 ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

6.4.1 Γενικά 

Η διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής που 
επιτελείται στα κύτταρα των ιστών με σκοπό την 
παραγωγή ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα την 
κατανάλωση οξυγόνου και την παραγωγή 
διοξειδίου του άνθρακα. Για το λόγο αυτό είναι 
απαραίτητη η συνεχής τροφοδότηση των ιστών 
με οξυγόνο και ταυτόχρονα η απομάκρυνση του 
παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα. 
Η λειτουργία αυτή επιτελείται με το αναπνευστικό 
σύστημα, κύριος ρόλος του οποίου είναι η 
πρόσληψη οξυγόνου από τον ατμοσφαιρικό αέρα 
και η αποβολή διοξειδίου του άνθρακα σ' αυτόν. 
Η μεταφορά του Ο2 από τους πνεύμονες στους 
ιστούς και του CΟ2 από τους ιστούς στους 
πνεύμονες γίνεται με την κυκλοφορία του 
αίματος. 

6.4.2 Η Αεροφόρος οδός 

Ο εισπνεόμενος αέρας, μέχρι να φτάσει στις 
πνευμονικές κυψελίδες όπου θα γίνει η ανταλλαγή 
των αερίων, περνάει από τα διάφορα όργανα του 
αναπνευστικού συστήματος. Μέσα στα όργανα 
αυτά ο αέρας θερμαίνεται, υγραίνεται και φιλτράρεται 
με σκοπό να απομακρυνθούν τα διάφορα 
σωματίδια σκόνης και τυχόν παθογόνοι 
μικροοργανισμοί. 

Το αναπνευστικό σύστημα διακρίνεται στην άνω 
και στην κάτω αεροφόρο οδό. Η άνω αεροφόρος 
οδός περιλαμβάνει τη μύτη (ρίνα) και το φάρυγγα. 
Η κάτω αεροφόρος οδός αποτελείται από το 
λάρυγγα, την τραχεία, τους βρόγχους και τους 
πνεύμονες (Εικ.6.4.1 και 6.4.2). 

• Μύτη 

Ο αέρας εισέρχεται, είτε από τη στοματική, είτε 
από τη ρινική κοιλότητα. Η ρινική κοιλότητα είναι 
μία οστεοχόνδρινη κοιλότητα, η οποία με το ρινικό 
διάφραγμα χωρίζεται σε δεξιά και αριστερή 
θαλάμη. Το πρόσθιο τμήμα κάθε ρινικής θαλάμης 
είναι το ρουθούνι απ' όπου εισέρχεται ο αέρας, 
ενώ στο πίσω μέρος τους οι θαλάμες οδηγούν 
τον ατμοσφαιρικό αέρα στο φάρυγγα. 

Τα εσωτερικά τοιχώματα της ρινικής κοιλότητας 
καλύπτονται κυρίως από αναπνευστικό 
βλεννογόνο, ενώ ένα μικρό μέρος των ανώτερων 
τοιχωμάτων επενδύονται με οσφρητικό 

Εικ. 6.4.1: 
Η αεροφόρος οδός 



βλεννογόνο. Ο αναπνευστικός βλεννογόνος 
αποτελείται από κροσσωτό επιθήλιο πλούσιο 
σε αιμοφόρα αγγεία και βλεννογόνους 
αδένες. Έτσι, ο αέρας που εισέρχεται στη 
ρινική κοιλότητα θερμαίνεται λόγω της 
ύπαρξης του εκτεταμένου δικτύου 
αιμοφόρων αγγείων και υγραίνεται από 
τη βλέννα που εκκρίνουν οι 
βλεννογόνοι αδένες. Επιπλέον, το 
στρώμα βλέννας παγιδεύει τυχόν 
σωματίδια σκόνης και μικροοργανισμούς 
που μπορούν να εισέλθουν με τον 
αέρα. 

Με την κίνηση των κροσσών του 
επιθηλίου, το στρώμα βλέννας μαζί με τα 
παγιδευμένα σωματίδια ωθείται προς το 
φάρυγγα και στη συνέχεια, με την κατάποση, 
προς το στομάχι όπου και καταστρέφονται κατά 
τη διαδικασία της πέψης. Μ' αυτόν τον τρόπο, ο 
εισπνεόμενος αέρας φιλτράρεται πριν φτάσει 
στην κάτω αεροφόρο οδό (Εικ.6.4.3 και 6.4.4). 

•Φάρυγγας 

Βρίσκεται πίσω από τη στοματική κοιλότητα, 
ανάμεσα στη ρινική κοιλότητα και στο λάρυγγα 
και αποτελεί κοινό όργανο του αναπνευστικού και 
του πεπτικού συστήματος. Κατά την αναπνευστική 
λειτουργία εξυπηρετεί τη μετακίνηση του αέρα 
από τη ρινική και τη στοματική κοιλότητα προς το 
λάρυγγα. Κατά την πεπτική λειτουργία εξυπηρετεί 
τη μεταφορά της τροφής από τη στοματική 
κοιλότητα στον οισοφάγο. 

• Λάρυγγας 

Ο αέρας μετά το φάρυγγα, εισέρχεται στο 
λάρυγγα. Ο λάρυγγας είναι ένα τμήμα της 
αεροφόρου οδού όπου εκτός από τη διακίνηση 
του αέρα επιτελείται και η λειτουργία της φωνής. 
Αποτελεί δηλαδή αναπνευστικό και φωνητικό 
όργανο. Ο σωλήνας του λάρυγγα στενεύει 
βαθμιαία από το άνω άκρο μέχρι το μέσο του και 
διευρύνεται πάλι βαθμιαία μέχρι το κάτω άκρο, 
έχει δηλαδή σχήμα κλεψύδρας. Το στενότερο 
τμήμα του σωλήνα ονομάζεται γλωττίδα. 

Ο σκελετός του λάρυγγα αποτελείται από εννέα 
χόνδρους που συνδέονται μεταξύ τους με 
συνδέσμους. Οι κυριότεροι από τους χόνδρους 
είναι ο θυρεοειδής, που προεξέχει ιδιαίτερα 
στους άντρες και σχηματίζει το λαρυγγικό έπαρμα 
("μήλο του Αδάμ") και η επιγλωττίδα, η οποία 
κλείνει το άνοιγμα του λάρυγγα κατά την 

Εικ. 6.4.2: 
Η άνω αεροπόρος οδός περιλαμβάνει τη 
μύτη και ΤΟ φάρυγγα. 

Εικ. 6.4.3: 
Οι κροσσοί τον αναπνευστικού βλεννογόνου, με την 
κυματοειδή τους κίνηση, ωθούν τη βλέννα με τα 
παγιδευμένα σωματίδια προς το φάρυγγα. 

Εικ. 6.4.4: 
Φωτογραφία σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
σάρωσης των κροσσών τον βλεννογόνου της 
ρινικής κοιλότητας. Μεγέθυνση x 5000 



κατάποση, εμποδίζοντας την είσοδο της τροφής 
στην αναπνευστική οδό (Εικ.6.4.5). 

Η εσωτερική επιφάνεια του λάρυγγα επενδύεται από 
βλεννογόνο. Ο βλεννογόνος αυτός αναδιπλώνεται 
στο ύψος της γλωττίδας και σχηματίζει δύο 
ζευγάρια πτυχών, τις γνήσιες και τις νόθες 
φωνητικές χορδές. 

Οι νόθες φωνητικές χορδές δε συμμετέχουν 
στην παραγωγή ήχου, αλλά περιέχουν μυϊκές ίνες 
οι οποίες κλείνουν το λάρυγγα κατά την 
κατάποση. Οι γνήσιες φωνητικές χορδές, που 
χωρίζονται μεταξύ τους από τη σχισμή της 
γλωττίδας, περιέχουν ελαστικές ίνες και είναι 
υπεύθυνες για την παραγωγή φωνής. Στην 
εκπνοή, κατά τη δίοδο του αέρα από τη γλωττίδα, 
προκαλούνται παλμικές κινήσεις στις φωνητικές 
χορδές και παράγεται ήχος (Εικ.6.4.6) 

Εικ. 6.4.6: 
Φωτογραφία τον λάρυγγα όπου 
φαίνεται το άνοιγμα της γλωττίδας και 
οι φωνητικές χορδές. 

Μύες που υπάρχουν στα τοιχώματα του λάρυγγα, αυξομειώνουν το εύρος της σχισμής της γλωττίδας. 
Αυτό, σε συνδυασμό με την ορμή του αέρα που δ ιέρχετα ι , δημιουργεί τη δ ιαφορετ ική ένταση της 
φωνής. Το ύψος της φωνής ε ίνα ι ανάλογο με τη συχνότητα των παλμικών κ ινήσεων των φωνητ ικών 
χορδών. Η συχνότητα των παλμικών κ ινήσεων των χορδών ε ίναι αντ ιστρόφως ανάλογη του μήκους τους. 
Οι γυνα ίκες έχουν οξύτερη φωνή (δηλαδή μεγαλύτερου ύψους) επειδή οι φωνητ ικές τους χορδές έχουν 
μ ικρότερο μήκος. Η χροιά της φωνής, δηλαδή ο ιδ ια ίτερος χαρακτήρας της φωνής κάθε ατόμου, 
εξαρτάται από τη χωρητικότητα και τη δ ιαμόρφωση των κοιλοτήτων των φωνητ ικών αντηχείων. Ως 
φωνητικά αντηχεία λε ι τουργούν ο λάρυγγας, ο φάρυγγας , η ρινική κοιλότητα, η στοματική κοιλότητα και 
οι παραρρινικοί κόλποι. 

Εικ. 6.4.5: 
Οπίσθια όψη τον λάρυγγα με τη 
γλωττίδα ανοιχτή, όπως συμβαίνει κατά 
την εισπνοή. 



•Τραχεία και βρόγχοι 

Η τραχεία αποτελεί τη συνέχεια του λάρυγγα. 
Πρόκειται για κυλινδρικό ινοχόνδρινο σωλήνα του 
οποίου η είσοδος είναι μονίμως ανοικτή 
επιτρέποντας τη διέλευση του αέρα. Αποτελείται 
από 16-20 χόνδρινα ημικρίκια (δηλαδή χόνδρους 
με σχήμα C) τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο 
και συνδεόμενα με συνδέσμους. 

Το εσωτερικό τοίχωμα της τραχείας επενδύεται 
από βλεννογόνο με κροσσωτό επιθήλιο. Τυχόν 
σωματίδια που περιέχονται στον εισπνεόμενο 
αέρα, παγιδεύονται στη βλέννα του επιθηλίου, 
ενώ με τη συνεχή κυματοειδή κίνηση των κροσσών 
σπρώχνονται προς το λάρυγγα. 

Η τραχεία εισέρχεται στη θωρακική κοιλότητα 
όπου διαιρείται σε δύο βρόγχους, το δεξιό και 
τον αριστερό (Εικ.6.4.7). 

Κάθε βρόγχος εισέρχεται στον αντίστοιχο 
πνεύμονα από ένα άνοιγμα που ονομάζεται πύλη 
και από το σημείο αυτό αρχίζει να διακλαδίζεται 
σε όλο και μικρότερους βρόγχους, σχηματίζοντας 
έτσι το βρογχιακό δέντρο, οι κλάδοι του οποίου 
καταλήγουν στις κυψελίδες. 

Οι βρόγχοι έχουν την ίδια ιστολογική δομή με την 
τραχεία, δηλαδή το τοίχωμα τους αποτελείται από 
ινοχόνδρινο χιτώνα και εσωτερικά επενδύονται 
από βλεννογόνο με κροσσωτό επιθήλιο. Καθώς 
οι βρόγχοι διακλαδίζονται, σχηματίζοντας το 
βρογχιακό δέντρο, παρατηρείται μια προοδευτική 
απλοποίηση της δομής τους. Το ποσοστό του 
χόνδρου μειώνεται συνεχώς, ενώ το επιθήλιο 
χάνει σταδιακά τους κροσσούς. 

• Πνεύμονες 

Οι πνεύμονες βρίσκονται μέσα στη θωρακική 
κοιλότητα και περιβάλλονται από μία λεπτή 
μεμβράνη, τον υπεζωκότα υμένα, ο οποίος 
αναδιπλώνεται και επενδύει ταυτόχρονα και όλο 
το εσωτερικό τοίχωμα της θωρακικής κοιλότητας. 
Το τμήμα του υμένα που περιβάλλει τους 
πνεύμονες καλείται περισπλάχνιος υπεζωκότας, 
ενώ το τμήμα που καλύπτει τα θωρακικά τοιχώματα 
ονομάζεται τοιχωματικός υπεζωκότας (Εικ.6.4.8). 

Μεταξύ των δύο αναδιπλώσεων του υμένα 
(υπεζωκοτική κοιλότητα), υπάρχει μικρή ποσότητα 
ορώδους υγρού που εφυγραίνει τις δύο 
επιφάνειες, ώστε να μειώνεται η τριβή και να 
διευκολύνεται η ολίσθηση μεταξύ των πνευμόνων 
και των ορίων της θωρακικής κοιλότητας κατά τις 
αναπνευστικές κινήσεις. 

Το άνοιγμα όλων των ημικρίκιων της τραχείας 
είναι τοποθετημένο στο οπίσθιο τμήμα του 
σωλήνα και συμπληρώνεται με λείες μυϊκές ίνες 
και συνδετικό ιστό ώστε να σχηματισθεί ένας 
κλειστός σωλήνας. Ο μαλακός αυτός ιστός στο 
οπίσθιο μέρος της τραχείας επιτρέπει την αύξηση 
της διαμέτρου του οισοφάγου, που βρίσκεται 
πίσω από την τραχεία, κατά την κατάποση 

Εικ. 6.4.7: 
Τραχεία και βρόγχοι 

Οι κροσσοί εκτελούν 15-20 κινήσεις το 
δευτερόλεπτο και προωθούν το λεπτό στρώμα 
βλέννας με ταχύτητα 1cm το λεπτό 



Εικ. 6.4.8: 
Οι πνεύμονες διαιρούνται σε λοβούς και 
περιβάλλονται από τον υπεζωκότα υμένα. 

Εικ. 6.4.9: 
Οι βρόγχοι μετά την είσοδό τους στους 
πνεύμονες διακλαδίζονται σχηματίζοντας το 
βρογχιακό δέντρο. 

Οι πνεύμονες διαιρούνται με 
βαθιές σχισμές σε λοβούς 
(Εικ.6.4.8). Ο δεξιός πνεύμονας 
είναι ογκωδέστερος και έχει τρεις 
λοβούς, τον άνω, το μέσο και τον 
κάτω. Ο αριστερός πνεύμονας 
είναι μικρότερος, υποδιαιρείται σε 
δύο λοβούς, τον άνω και τον κάτω, 
και αφήνει αρκετό χώρο για την 
καρδιά. Σε κάθε πνεύμονα υπάρχει 
ένα άνοιγμα που ονομάζεται πύλη. 

Από την πύλη εισέρχονται ο 
βρόγχος, ο κλάδος της πνευμονικής αρτηρίας, η 
βρογχιακή αρτηρία (κλάδος της θωρακικής 
αορτής) και νεύρα, ενώ εξέρχονται οι πνευμονικές 
φλέβες και η βρογχιακή φλέβα. 

Η πνευμονική αρτηρία φέρνει το υψηλής 
περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα αίμα 
από τη δεξιά κοιλία της καρδιάς στους πνεύμονες, 
ενώ οι πνευμονικές φλέβες μεταφέρουν το 
οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες στον 
αριστερό κόλπο της καρδιάς (λειτουργική 
κυκλοφορία του πνεύμονα). Η βρογχιακή 
αρτηρία προμηθεύει τούς πνεύμονες με θρεπτικά 
συστατικά και η βρογχιακή φλέβα απομακρύνει 
τις άχρηστες ουσίες (θρεπτική κυκλοφορία του 

πνεύμονα). 

Κάθε λοβός αποτελείται από τα 
πνευμονικά λόβια, που είναι οι 
ανατομικές μονάδες του πνευμονικού 
ιστού. Έχουν σχήμα ανώμαλο πρισματικό 
και οι διαστάσεις τους κυμαίνονται από 
1-3 cm. Τα λόβια χωρίζονται μεταξύ τους 
με λεπτά διαφράγματα συνδετικού ιστού. 

Ο αριστερός βρόγχος, λίγο μετά την 
είσοδο του στον αριστερό πνεύμονα 
διακλαδίζεται σε δύο λοβιακούς 
βρόγχους. Στο δεξιό πνεύμονα ο δεξιός 
βρόγχος αντίστοιχα διακλαδίζεται σε τρεις 
λοβιακούς βρόγχους. Ο καθένας απ' 
αυτούς εισέρχεται σε έναν πνευμονικό 
λοβό. 

Οι λοβιακοί βρόγχοι, στη συνέχεια, 
διακλαδίζονται σε ολοένα και μικρότερους 
κλάδους, για να καταλήξουν σε κλάδους 

διαμέτρου ~1mm, τα βρόγχια. Κάθε 
βρόγχιο εισδύει σε ένα πνευμονικό λόβιο, 

όπου διακλαδίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό 
λεπτότερων κλάδων, τα αναπνευστικά βρογχιόλια, 
τα οποία έχουν διάμετρο από 0,1 έως 0,5 mm. 
Τα αναπνευστικά βρογχιόλια συνεχίζουν να 



διακλαδίζονται σε ακόμα λεπτότερους κλάδους, οι 
οποίοι απολήγουν σε σάκους, τα αεροθυλάκια. 
Τα αεροθυλάκια αποτελούνται από μικρές 
αεροφόρες κοιλότητες, τις κυψελίδες, όπου και 
καταλήγει ο εισπνεόμενος αέρας (Εικ.6.4.9). 

Οι διακλαδώσεις της πνευμονικής αρτηρίας 
ακολουθούν τις διακλαδώσεις του βρόγχου και τελικά 
καταλήγουν σε τριχοειδή τα οποία περιβάλλουν 
το τοίχωμα των πνευμονικών κυψελίδων. 
Μ' αυτόν τον τρόπο φτάνει στις κυψελίδες αίμα 
πλούσιο σε CO2 και φτωχό σε O2 (Εικ.6.4.10). 
Δια μέσου του τοιχώματος των κυψελίδων και 
των τριχοειδών αγγείων, γίνεται η ανταλλαγή των 
αερίων μεταξύ του αέρα των κυψελίδων και του 
αίματος των τριχοειδών. Το αίμα δηλαδή 
εμπλουτίζεται σε O2 και αποβάλλει στις κυψελίδες 
CO2, το οποίο θα βγει με την εκπνοή. 
Στη συνέχεια, το οξυγονωμένο αίμα από τα 
τριχοειδή αγγεία περνάει στα φλεβίδια, τα οποία 
σχηματίζουν τις πνευμονικές φλέβες. Οι πνευμονικές 
φλέβες φέρουν το οξυγονωμένο αίμα στον 
αριστερό κόλπο της καρδιάς. 

6.4.3 Αναπνευστικές κινήσεις. 

Η θωρακική κοιλότητα, μέσα στην οποία 
βρίσκονται οι πνεύμονες, σχηματίζεται από το 
σκελετό του θώρακα. Τα διαστήματα μεταξύ των 
πλευρών καλύπτονται από τους μεσοπλεύριους 
μυς (έξω και έσω). Η θωρακική κοιλότητα 
χωρίζεται από την κοιλιακή με έναν μεγάλο 
θολωτό μυ, το διάφραγμα. Οι μεσοπλεύριοι μύες και 
το διάφραγμα αποτελούν τους αναπνευστικούς μυς. 
Η αναπνοή πραγματοποιείται με τις αναπνευστικές 
κινήσεις, την εισπνοή και την εκπνοή, οι οποίες 
διευρύνουν και στενεύουν διαδοχικά τη θωρακική 
κοιλότητα. Η εισπνοή είναι ενεργητική διαδικασία 
και για να πραγματοποιηθεί απαιτείται η 
συμμετοχή του διαφράγματος και των έξω 
μεσοπλεύριων μυών (εισπνευστικοί μύες). 
Κατά την εισπνοή, το διάφραγμα συστέλλεται και 
επιπεδώνεται (κατέρχεται προς την κοιλιά) με 
αποτέλεσμα ν' αυξάνεται η κατακόρυφη διάμετρος 
της θωρακικής κοιλότητας. Ταυτόχρονα, οι έξω 
μεσοπλεύριοι μύες ανυψώνουν τις πλευρές προς 
τα πάνω, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
προσθοπίσθια και την εγκάρσια διάμετρο του 
θώρακα. Αποτέλεσμα των κινήσεων αυτών είναι 
η διεύρυνση της θωρακικής κοιλότητας, την οποία 
ακολουθούν παθητικά και οι δύο πνεύμονες. Με 
την αύξηση του πνευμονικού όγκου, η πίεση του 
αέρα στις κυψελίδες μειώνεται κατά ~2mm Hg σε 

Ενας ανθρώπινος πνεύμονας περιέχει περίπου 
500.000.000 κυψελίδες, οι οποίες προσφέρουν 
περίπου 80m 2 επιφάνεια για την ανταλλαγή των 
αναπνευστικών αερίων. 

Εικ. 6.4.10: 
Οι κυψελίδες και το τριχοειδικό 
δίκτυο που τις περιβάλλει. 



σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση, δηλαδή από 
760 mm Hg γίνεται 758 mm Hg. Η διαφορά 
αυτής της πίεσης μεταξύ του κυψελιδικού και του 
ατμοσφαιρικού αέρα, έχει ως αποτέλεσμα την 
εισροή αέρα από το περιβάλλον προς τους 
πνεύμονες, μέχρι η ενδοπνευμονική πίεση να 
εξισωθεί με την ατμοσφαιρική. 

Η εκπνοή, φυσιολογικά, είναι μια παθητική 
διεργασία. Με τη χαλάρωση των αναπνευστικών 
μυών, οι θωρακικές πλευρές κατεβαίνουν στην 
αρχική τους θέση και το διάφραγμα επανακτά τη 
θολωτή μορφή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 
θωρακική κοιλότητα και κατ' επέκταση οι 
πνεύμονες, να επανέρχονται στον αρχικό τους 
όγκο. Η μείωση του όγκου των κυψελίδων 
οδηγεί σε αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό 
τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έξοδο αέρα 
από τους πνεύμονες προς το περιβάλλον, όπου 
η πίεση είναι μικρότερη, μέχρι να εξισωθούν οι 
δύο πιέσεις (Εικ.6.4.11). 

Σε μερικές περιπτώσεις όπου οι αναπνευστικές 
κινήσεις είναι έντονες, π.χ. κατά την έντονη 
μυϊκή εργασία, η εκπνοή μπορεί να γίνει 
ενεργητική. Η ενεργητική εκπνοή υποβοηθείται 
από τους έσω μεσοπλεύριους μύες 
(εκπνευστικοί μύες), οι οποίοι κατά τη συστολή 
τους αναγκάζουν τις θωρακικές πλευρές να 
κινηθούν προς τα κάτω, καθώς και από μυς της 
κοιλιάς. 

6.4.4 Ρύθμιση της αναπνοής 

Η λειτουργία της αναπνοής γίνεται με τη δράση 
του διαφράγματος και των μεσοπλεύριων μυών. 
Οι μύες ενεργοποιούνται μέσω κινητικών 
νεύρων, τα οποία δέχονται νευρικές ώσεις από 
κινητικούς νευρώνες του νωτιαίου μυελού. 
Ο συντονισμός όμως των αναπνευστικών 
κινήσεων, δηλαδή των κινήσεων συστολής και 
χαλάρωσης των αναπνευστικών μυών, γίνεται 
από το αναπνευστικό κέντρο το οποίο 
εδράζεται στον προμήκη μυελό του εγκεφαλικού 
στελέχους. 

Οι νευρώνες του αναπνευστικού κέντρου 
στέλνουν νευρικές ώσεις οι οποίες προκαλούν 
τη συστολή του διαφράγματος και των 
εισπνευστικών μυών. Καθώς οι πνεύμονες 
εκτείνονται κατά την εισπνοή, ενεργοποιούνται 
υποδοχείς πίεσης που βρίσκονται στις 
κυψελίδες. Οι υποδοχείς αυτοί στέλνουν 
νευρικές ώσεις στο αναπνευστικό κέντρο για 
αναστολή της διέγερσης των αναπνευστικών 
μυών. Η εισπνοή με αυτόν τον τρόπο 
διακόπτεται, επιτρέποντας στους πνεύμονες να 
αρχίσουν την ελαστική επαναφορά τους στον 
αρχικό τους όγκο. Στο τέλος της εκπνοής, όταν 
οι πνεύμονες δεν είναι πλέον διεσταλμένοι, 
σταματούν τα κατασταλτικά νευρικά ερεθίσματα 
από τους υποδοχείς πίεσης. Οι νευρώνες του 
αναπνευστικού κέντρου ενεργοποιούνται για να 
αρχίσει έτσι ένας νέος κύκλος εισπνοής -
εκπνοής. 

Εικ. 6.4.11: 
Οι αναπνευστικές 
κινήσεις. 



Επίσης το αναπνευστικό κέντρο 
μπορεί να δεχτεί νευρικές ώσεις 
από ανώτερα κέντρα των 
εγκεφαλικών ημισφαιρίων για 
εκούσιο έλεγχο του 
αναπνευστικού ρυθμού 
(π.χ. όταν σφυρίζουμε 
και όταν τραγουδάμε). 

Τέλος, το αναπνευστικό 
κέντρο δέχεται 
μηνύματα από 
χημειοϋποδοχείς που 
υπάρχουν στην αορτή 
και στις καρωτίδες. Οι 
χημειοϋποδοχείς αυτοί είναι 
ευαίσθητοι στις μεταβολές της 
συγκέντρωσης του O2, του CO2 και 
των Η + . Κατά την ελάττωση της συγκέντρωσης 
του O2 ή την αύξηση της συγκέντρωσης CO2 και 
Η + οι χημειοϋποδοχείς στέλνουν νευρικές ώσεις 
στο αναπνευστικό κέντρο με αποτέλεσμα την 
αύξηση του ρυθμού της αναπνοής (Εικ.6.4.12). 

Εικ. 6.4.12: 
Το αναπνευστικό κέντρο στέλνει νευρικές ώσεις 
στους αναπνευστικούς μύς και δέχεται νευρικές 
ώσεις από ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου και από 
χημειοϋποδοχείς που βρίσκονται στην αορτή και 
στις καρωτίδες. 

Αλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον αναπνευστικό ρυθμό είναι ο ύπνος, η συναισθηματική 
κατάσταση, οι μεταβολές στο φως και τη θερμοκρασία, η ομιλία. Επίσης δ ιάφορα αντανακλαστικά 
μπορούν να συμμετέχουν στη ρύθμιση των αναπνευστικών κ ινήσεων. Οταν π.χ. κρατάμε την αναπνοή 
μας, η αύξηση της συγκέντρωσης του δ ιοξε ιδ ίου του άνθρακα δ ι ε γ ε ί ρ ε ι τους χημειοϋποδοχείς με 
αποτέλεσμα να προκαλείται αντανακλαστικά η αναπνοή. Αλλα αντανακλαστικά, όπως ο βήχας και το 
φτάρνισμα, συμμετέχουν στην παρεμπόδιση μηχανικού ή χημικού ερεθ ισμού της αναπνευστικής 
επ ιφάνε ιας . Επίσης, υπάρχουν στους πνεύμονες δ ι εγερτ ι κο ί υποδοχείς, οι οποίοι δ ι εγε ίροντα ι από 
βλέννα, σκόνη και άλλα σωματίδια και προκαλούν αντανακλαστική βρογχ ιοσυστολή και βήχα. 

6.4.5 Ανταλλαγή των αναπνευστικών 
αερίων. 

Η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων 
λαμβάνει χώρα: 

• στους πνεύμονες, μεταξύ των πνευμονικών 
κυψελίδων και των τριχοειδών αγγείων όπου 
το αίμα εμπλουτίζεται σε O2 και αποβάλει το 
CO2, και 

• στους ιστούς, μεταξύ των τριχοειδών αγγείων 
και του μεσοκυττάριου υγρού, όπου το αίμα 
τροφοδοτεί τα κύτταρα των ιστών με O2 και 
παραλαμβάνει το παραγόμενο από την 
κυτταρική αναπνοή CO2. 

Η διακίνηση του O2 και του CO2 κατά την 
ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων, γίνεται με 
παθητική διάχυση και οφείλεται στη διαφορά 
των μερικών πιέσεων των αερίων, η οποία είναι 



Εικ. 6.4.13: 
Η διακίνηση τον O2 και τον CO2 κατά την ανταλλαγή των 
αναπνευστικών αερίων, γίνεται με παθητική διάχυση και 
οφείλεται στη διαφορά των μερικών πιέσεων των αερίων. 

Εικ. 6.4.14: 
Η μεταφορά τον O2 στο αίμα. 

επακόλουθο της διαφοράς των συγκεντρώσεών 
τους (Εικ.6.4.13). 

Το O2 στο αίμα μεταφέρεται ως επί το πλείστον 
προσδεδεμένο στην αιμοσφαιρίνη των 
ερυθροκυττάρων (οξυαιμοσφαιρίνη) (Εικ.6.4.14). 
Κάθε μόριο αιμοσφαιρίνης μπορεί να προσλάβει 
μέχρι τέσσερα μόρια O2. Η ποσότητα του O2 που 
είναι συνδεδεμένο στην αιμοσφαιρίνη εξαρτάται 
από τη μερική πίεσή του. Όσο μεγαλύτερη είναι 
η μερική πίεση του O2, τόσο περισσότερο 
προσδένεται στην αιμοσφαιρίνη, μέχρι τα μόριά 
της να κορεστούν. 

Σε περιπτώσεις χαμηλής μερικής πίεσης του O2 ή 
αυξημένης συγκέντρωσης CO 2 και Η + το 
σύμπλοκο της οξυαιμοσφαιρίνης διασπάται και 
ελευθερώνεται το O2. 

Η μεταφορά του CO2 στο αίμα γίνεται με τρεις 
τρόπους: το μεγαλύτερο ποσοστό (65%) 
μεταφέρεται ως μονόξινα μονανθρακικά ιόντα 
(HCO3

- ) μέσα στο πλάσμα, ένα μικρότερο 
ποσοστό (25%) ως σύμπλοκο με την 
αιμοσφαιρίνη (καρβαμινο-αιμοσφαιρίνη) μέσα 
στο ερυθροκύτταρο, και το υπόλοιπο (10%) είναι 
διαλυμένο μέσα στο πλάσμα του αίματος 
(Εικ.6.4.15). Το σύμπλοκο της καρβαμινο-
αιμοσφαιρίνης είναι ασταθές και διασπάται όταν η 
μερική πίεση του CO2 είναι χαμηλή. 

Η μετατροπή του CO2 σε HCO 3
- γ ίνετα ι κατά 

βάση μέσα στα ερυθροκύτταρα. Αρχικά το CO2 

αντιδρά με νερό προς σχηματισμό του ασθενούς 
οξέος H2CO3 . 

To H2CO3 στη συνέχεια διίσταται σε μονόξινο 
ανθρακικό ιόν και Η + 

CO2 + Η2O <=> H2CO3 <=> HCO3
- + Η+ (1) 

Τα μονόξινα ανθρακικά ιόντα περνούν έξω από το 
ερυθροκύτταρο, στο πλάσμα του αίματος. 
Ταυτόχρονα τα Η + προσλαμβάνονται από την 
οξυαιμοσφαιρίνη σύμφωνα με την αντίδραση: 

HbO2 + Η+ <=> H+Hb + O2 (2) 

Με τον τρόπο αυτό διατηρείται σταθερό το pΗ 
μέσα στο ερυθροκύτταρο . 

Οι πνευμονικές κυψελίδες περιβάλλονται από το 
δίκτυο των τριχοειδών αγγείων της πνευμονικής 
αρτηρίας, τα οποία περιέχουν αίμα πλούσιο σε 
CO2 και φτωχό σε O2. Λόγω της διαφοράς στη 



μερική πίεση του O2 ανάμεσα στον κυψελιδικό 
αέρα και στα τριχοειδή αγγεία, διαχέεται O2 από 
τις κυψελίδες προς τα αγγεία. Η αύξηση της 
συγκέντρωσης του O2 στο αίμα μεταθέτει την 
ισορροπία (2) προς τα αριστερά. Το O2 

προσδένεται στην αιμοσφαιρίνη, ενώ τα Η + που 
παράγονται μεταθέτουν την ισορροπία (1) προς 
τα αριστερά. Το παραγόμενο αέριο CO2, λόγω 
της αύξησης της μερικής του πίεσης μέσα στα 
τριχοειδή, διαχέεται προς τις κυψελίδες, από 
όπου αποβάλλεται κατά την εκπνοή. Παράλληλα, 
απελευθερώνεται και το CO2 της καρβαμινο-
αιμοσφαιρίνης, για να διαχυθεί και αυτό προς τις 
κυψελίδες. 

Η διάχυση του O2 και του CO2 γίνεται δια μέσου 
των τοιχωμάτων των κυψελίδων και των 
τριχοειδών αγγείων. Οι πνευμονικές κυψελίδες 
έχουν πολύ λεπτό τοίχωμα το οποίο αποτελείται 
από μία στοιβάδα επιθηλιακών κυττάρων και 
ονομάζεται αναπνευστικό επιθήλιο. Το τοίχωμα 
των τριχοειδών αγγείων είναι επίσης πολύ λεπτό 
μιας και αποτελείται από μονόστοιβο ενδοθήλιο. 
Δια μέσου λοιπόν αυτών των δύο στοιβάδων 
γίνεται με διάχυση η ανταλλαγή των αερίων 
μεταξύ του αέρα των κυψελίδων και του αίματος 
των τριχοειδών (Εικ. 6.4.16) . 

Η οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη, στη συνέχεια, με 
την κυκλοφορία του αίματος μεταφέρεται στους 
ιστούς όπου αποδίδει το O2 στα κύτταρα των 
ιστών με την ακόλουθη διαδικασία. 

Τα κύτταρα των ιστών, με τη λειτουργία της 
κυτταρικής αναπνοής καταναλώνουν O2 και 
παράγουν CO2. To CO2 λόγω της μεγαλύτερης 
συγκέντρωσής του (και άρα της μερικής πίεσης) 
στα κύτταρα των ιστών, διαχέεται στο 
μεσοκυττάριο χώρο και στη συνέχεια στα 
τριχοειδή . Η αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 

στα τριχοειδή έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση 
της ισορροπίας (1) προς τα δεξιά, η οποία με τη 
σειρά της, λόγω των παραγόμενων Η + , 
μετατοπίζει προς τα δεξιά την ισορροπία (2). Με 
αυτόν τον τρόπο, αποδεσμεύεται το O2 από την 
οξυαιμοσφαιρίνη το οποίο και διαχέεται στο 
μεσοκυττάριο χώρο, όπου η μερική πίεσή του 
είναι μικρότερη, και στη συνέχεια στα κύτταρα του 
ιστού (Εικ. 6.4.17). 

Εικ. 6.4.15: 
Η μεταφορά τον CO2 στο αίμα. 

Εικ. 6.4.16: 
Η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων 
διαμέσου των τοιχωμάτων της κυψελίδας και 
τον τριχοειδούς αγγείου. 

Εικ. 6.4.17: 
Ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων 
μεταξύ τριχοειδών αγγείων και κυττάρων 
των ιστών. 



Όταν στον εισπνεόμενο αέρα υπάρχει μονοξείδιο του άνθρακα, η αιμοσφαιρίνη προτιμά να συνδεθεί μαζί του, 
παρά με το οξυγόνο (ανθρακυλαιμοσφαιρίνη). Αυτό συμβαίνει γιατί η χημική συγγένεια της αιμοσφαιρίνης για 
το μονοξείδιο του άνθρακα είναι 200 περίπου φορές μεγαλύτερη από τη συγγένειά του για το οξυγόνο. Ο 
σχηματισμός ανθρακυλαιμοσφαιρίνης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διαθέσιμης για τη μεταφορά του οξυγόνου 
αιμοσφαιρίνης με αποτέλεσμα την ανεπαρκή αναπνευστική λειτουργία. Η παραμονή σε ατμόσφαιρα με αυξημένη 
συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα προκαλεί δηλητηρίαση. Το άτομο χάνει τις αισθήσεις του, πέφτει σε κώμα 
και μπορεί να επέλθει ακόμη και θάνατος εάν δε του χορηγηθεί αμέσως οξυγόνο. Το μονοξείδιο του άνθρακα 
προέρχεται από την ατελή καύση των υδρογονανθράκων. Παράγεται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων, καθώς και 
κατά την καύση του καπνού των τσιγάρων. Μετά το κάπνισμα, μία ποσότητα της αιμοσφαιρίνης αποσύρεται από την 
κυκλοφορία για μερικές ώρες, με τη μορφή της ανθρακυλαιμοσφαιρίνης. 

Στα μεγάλα υψόμετρα, αν και η συγκέντρωση του O2 παραμένει η ίδια (21%), η μερική πίεσή του είναι 
ελαττωμένη. Αυτό έχει σαν συνέπεια να διαχέεται με μικρότερη ταχύτητα από τις κυψελίδες προς το αίμα των 
τριχοειδών αγγείων και ο βαθμός κορεσμού της αιμοσφαιρίνης να είναι μικρότερος. Οταν συμβαίνει αυτό, το 
άτομο μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα ανοξίας (έλλειψης οξυγόνου). Σε υψόμετρο 2500 μέτρα πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, το άτομο αρχίζει να εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα της ανοξίας, που είναι νευρικότητα, 
αυξημένος ρυθμός αναπνοής και ταχυπαλμία. Ο οργανισμός μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ξεπερνά το 
φαινόμενο της ανοξίας με την εξής διαδικασία: Η έλλειψη οξυγόνου επάγει τη σύνθεση της ορμόνης 
ερυθροποιητίνης από τα νεφρά, η οποία αυξάνει την παραγωγή ερυθροκυττάρων στον ερυθρό μυελό των οστών. 
Ετσι, υπάρχουν περισσότερα ερυθροκύτταρα τα οποία μεταφέρουν περισσότερο οξυγόνο στους ιστούς. Οι 
άνθρωποι που διαμένουν μόνιμα σε μεγάλα υψόμετρα έχουν μεγαλύτερο αριθμό ερυθροκυττάρων σε σχέση με 
αυτούς που ζούν σε χαμηλά υψόμετρα, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζουν προβλήματα ανοξίας. 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Δυσλειτουργία του αναπνευστικού συστήματος 
μπορεί να δημιουργηθεί 
ε ίτε από διάφορους 
παθογόνους 
μικροοργανισμούς, ε ίτε 
από την εισπνοή 
ερεθιστικών για την 
αναπνευστική οδό 
χημικών ουσιών. 

Οι συνήθεις ασθένε ιες 
του αναπνευστικού 
συστήματος που 
προκαλούνται από 
μικροοργανισμούς είναι 
το κοινό κρυολόγημα, 
η πνευμονία, 
η φυματίωση και 
η βρογχίτιδα. 

• Κοινό 
κρυολόγημα: 
Οφείλεται κυρίως 
σε αδενοϊούς και 
έχε ι ως αποτέλεσμα 
την ανάπτυξη 
φλεγμονής και οιδήματος 
στο επιθήλιο που επενδύει 
τη ρινική κοιλότητα και το 
φάρυγγα και, σπανιότερα, 
στο λάρυγγα και την 
τραχεία. Αυτό οδηγεί στα 
γνωστά συμπτώματα της καταρροής, του βήχα 
κ.λ.π. 

Εικ.6.4.18: 
Οι επιπτώσεις ορισμένων αναπνευστικών 
ασθενειών στους πνεύμονες. 

• Πνευμονία: Πρόκειται για μόλυνση των μικρών 
κλάδων του βρογχιακού δέντρου και των 
αναπνευστικών κυψελίδων που τροφοδοτούνται από 

αυτούς. Λόγω της 
φλεγμονής, οι 
κυψελίδες γεμίζουν με 
υγρό, με αποτέλεσμα να 
παρεμποδίζεται 
η ανταλλαγή των 
αερίων. Μπορεί να 
οφείλεται σε βακτήρια, 
ιούς ή μύκητες 
(βακτηριακή, ιογενής και 
μυκητική πνευμονία 
αντίστοιχα). 
• Φυματ ίωση: 
Προκαλείται από το 
βάκιλλο της φυματίωσης 
Mycobacterium tubercu-
losis. Στα σημεία της 
μόλυνσης 
δημιουργούνται φυμάτια, 
τα οποία είναι 
κατασκευές από ινώδη 
συνδετικό ιστό με τις 
οποίες ο οργανισμός 

περικλείει τα βακτήρια 
ώστε να εμποδίσει την 
εξάπλωσή τους. Οταν αποτύχει 
αυτός ο προστατευτικός 
μηχανισμός, τα βακτήρια 
εξαπλώνονται με μεγάλη 

ταχύτητα σε όλο τον πνευμονικό ιστό. Αυτό 
οδηγεί στην καταστροφή των πνευμονικών 
κυψελίδων και κατά συνέπεια στη μείωση της 



επιφάνειας ανταλλαγής των αερίων. 

• Οξεία βρογχίτιδα: Πρόκειται για φλεγμονή των 
βλεννογόνων που επενδύουν το βρογχιακό δέντρο 
και προκαλεί την παραγωγή μεγάλης ποσότητας 
βλέννας. Οφείλεται σε βακτήρια ή ιούς. 

Αλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος 
οφείλονται σε χημικές ουσίες που περιέχονται στον 
εισπνεόμενο αέρα. Οι κυριότερες απ' αυτές τις 
ασθένειες είναι οι παρακάτω : 

• Χρόνια βρογχίτ ιδα: Η κυριότερη αιτία της 
χρόνιας βρογχίτιδας είναι το κάπνισμα. Ο καπνός 
του τσιγάρου προκαλεί ερεθισμό του επιθηλίου του 
βρογχιακού βλεννογόνου και επιπλέον μειώνει τη 
δραστηριότητα των κροσσών. Αυτός ο συνδυασμός 
της αυξημένης παραγωγής βλέννας και της 
μειωμένης κινητικότητας των κροσσών, οδηγεί σε 
συσσώρευση βλέννας και απόφραξη των 
μικρότερων βρόγχων. Ο χρόνιος 'βήχας του 
καπνιστή' είναι σχεδόν πάντα ένδειξη χρόνιας 
βρογχίτιδας. Πολλές φορές η χρόνια βρογχίτιδα 
οδηγεί σε μία πολύ σοβαρότερη αναπνευστική 
νόσο, το εμφύσημα 

• Εμφύσημα: Πρόκειται για μία εκφυλιστική νόσο 
που χαρακτηρίζεται από την καταστροφή των 
τοιχωμάτων των πνευμονικών κυψελίδων. Συνέπεια 
αυτού είναι οι κυψελίδες να συγχωνεύονται και να 
δημιουργούν μεγαλύτερους θαλάμους, μειώνοντας 
με αυτόν τον τρόπο τη συνολική επιφάνεια του 
αναπνευστικού επιθηλίου. Συγχρόνως, 
καταστρέφονται οι ελαστικές ίνες των κυψελιδικών 
τοιχωμάτων. Λόγω της μείωσης της ελαστικότητας 
των κυψελίδων, το άτομο δυσκολεύεται κατά την 
εκπνοή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
ενός χρονίως γεμάτου πνεύμονα που δεν έχει την 
ικανότητα να αποβάλλει σωστά τον αέρα. 

Τα άτομα με εμφύσημα έχουν πολύ μειωμένη 
αντοχή διότι ο πνεύμονας δεν μπορεί να προσφέρει 
την αναγκαία ποσότητα οξυγόνου που απαιτείται για 
τις σωματικές δραστηριότητες. 

Το εμφύσημα οφείλεται στη συνεχή έκθεση της 
αναπνευστικής οδού σε χημικές ουσίες που 

περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου καθώς και 
στη μολυσμένη ατμόσφαιρα. 

• Καρκίνος του πνεύμονα: Είναι η πιο συνήθης 
μορφή καρκίνου στην εποχή μας και υπολογίζεται 
ότι το 90% των περιπτώσεων οφείλεται στην πίσσα 
που περιέχεται στον καπνό του τσιγάρου. Αρχικά 
εμφανίζεται στο επιθήλιο του βρογχιακού δέντρου 
(βρογχογενές καρκίνωμα), λόγω συνεχούς 
ερεθισμού των επιθηλιακών κυττάρων από τον 
καπνό. Τα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα σύντομα 
δημιουργούν όγκους, οι οποίοι εμποδίζουν τη δίοδο 
του αέρα. Οι όγκοι των καρκινικών κυττάρων, στη 
συνέχεια, διεισδύουν στους γειτονικούς ιστούς και 
φτάνουν στις κυψελίδες, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η διαθέσιμη για ανταλλαγή αερίων 
αναπνευστική επιφάνεια. Σε πολλές περιπτώσεις, τα 
νεοπλασματικά κύτταρα εισέρχονται στα πνευμονικά 
τριχοειδή, όπου μπαίνουν στην κυκλοφορία του 
αίματος και δημιουργούν μεταστάσεις σε άλλους 
ιστούς, όπως είναι οι λεμφαδένες, το συκώτι, ο 
εγκέφαλος, τα οστά. 

Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου εξαρτάται από τη 
χρονική διάρκεια που το άτομο είναι καπνιστής, 
καθώς και από τον αριθμό των τσιγάρων που 
καπνίζει καθημερινά. Ο κίνδυνος μειώνεται κατά 
πολύ με τη διακοπή του καπνίσματος. Οι μέτριοι 
καπνιστές έχουν περίπου 10 φορές μεγαλύτερο 
κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου σε σχέση με τους μη 
καπνιστές, ενώ οι βαριοί καπνιστές 20 φορές. 

Η ασθένεια του καρκίνου του πνεύμονα είναι 
δύσκολο να αντιμετωπιστεί εάν δε διαγνωστεί σε 
πολύ πρώιμο στάδιο, και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα 
πολύ μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η κυτταρική αναπνοή που επιτελείται στα κύτταρα, με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, απαιτεί 
συνεχή τροφοδότηση των ιστών με οξυγόνο και ταυτόχρονη απομάκρυνση του διοξειδίου του 
άνθρακα. Με τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος πραγματοποιείται η πρόσληψη 
οξυγόνου από το περιβάλλον και η αποβολή διοξειδίου του άνθρακα. Η διακίνηση του αέρα 
γίνεται μέσω της αναπνευστικής οδού, η οποία περιλαμβάνει τη μύτη, το φάρυγγα, το λάρυγγα, 
την τραχεία, τους βρόγχους με τις διακλαδώσεις τους (βρογχικό δέντρο) και τους πνεύμονες. 

Στα πνευμονικά λόβια λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων μεταξύ των 
πνευμονικών κυψελίδων και των τριχοειδών αγγείων, κατά την οποία το αίμα εμπλουτίζεται σε 
οξυγόνο και αποβάλει το διοξείδιο του άνθρακα. Η μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες 
στους ιστούς, καθώς και του διοξειδίου του άνθρακα από τους ιστούς προς τους πνεύμονες, 
γίνεται με την κυκλοφορία του αίματος. Στο αίμα το οξυγόνο μεταφέρεται ενωμένο με την 
αιμοσφαιρίνη των ερυθροκυττάρων, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα κυρίως με τη μορφή 
μονόξινων ανθρακικών ανιόντων μέσα στο πλάσμα. 

Οι αναπνευστικές κινήσεις συντονίζονται από το αναπνευστικό κέντρο που εδράζεται στον 
προμήκη μυελό 

Κατά την εισπνοή, η συστολή των εισπνευστικών μυών και του διαφράγματος οδηγεί στην 
αύξηση του όγκου της θωρακικής κοιλότητας και κατά συνέπεια των πνευμόνων, με 
αποτέλεσμα την εισροή αέρα από το περιβάλλον προς τους πνεύμονες. Η φυσιολογική εκπνοή 
είναι παθητική διαδικασία και οφείλεται στη χαλάρωση των αναπνευστικών μυών. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να τοποθετηθούν στη σειρά σύμφωνα με τη διαδρομή που ακολουθεί ο εισπνεόμενος 
αέρας: βρόγχια, βρόγχοι, αεροθυλάκια, τραχεία, κυψελίδες, λοβιακοί βρόγχοι, 
αναπνευστικά βρογχιόλια. 

2. Ποιά η σχέση κυκλοφορικού και αναπνευστικού συστήματος; 

3. Να χαρακτηρίσετε με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω φράσεις. 

α) Η μεταφορά του O2 στο αίμα γίνεται με την οξυαιμοσφαιρίνη, ενώ η μεταφορά του CO 2 

κυρίως με την καρβαμινοαιμοσφαιρίνη 
β) Η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων μεταξύ του αίματος των τριχοειδών και του 

αέρα των πνευμονικών κυψελίδων γίνεται με παθητική διάχυση 
γ) Τα τοιχώματα των κυψελίδων περιβάλλονται από τριχοειδή αγγεία της βρογχιακής 

αρτηρίας 
δ) Κατά την εισπνοή συστέλλονται οι εισπνευστικοί μύες και κατά την εκπνοή 

συστέλλονται οι εκπνευστικοί 
ε) Η πνευμονική φλέβα μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες στην καρδιά, 
στ) Κάθε πνεύμονας αποτελείται από δύο λοβούς, 
ζ) Τα τοιχώματα των κυψελίδων αποτελούνται από κροσσωτό επιθήλιο 

4. Περιγράψτε πώς γίνεται η ήρεμη και πώς η έντονη εκπνοή. 

5. Από που δέχεται νευρικές ώσεις το αναπνευστικό κέντρο και που στέλνει νευρικές ώσεις 

6. Που συναντάται βλεννογόνος με κροσσωτό επιθήλιο και ποιός ο ρόλος του; 



7. Πως το αίμα των τριχοειδών της πνευμονικής αρτηρίας εμπλουτίζεται σε οξυγόνο και πως 
αυτό μεταφέρεται στους ιστούς; 

8. Πως γίνεται η αποβολή του CO2 από τα κύτταρα των ιστών και πως αυτό εξέρχεται στον 
ατμοσφαιρικό αέρα; 

9. Συμπληρώστε τα κενά: 

• Η πνευμονική μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες στην καρδιά, 
ενώ οι πνευμονικές μεταφέρουν αίμα πλούσιο σε CO2 , από την καρδιά στους 
πνεύμονες. Οι φλέβες απομακρύνουν άχρηστες ουσίες από τους πνεύμονες, ενώ 
οι προμηθεύουν τον πνεύμονα με θρεπτικά συστατικά 

•Το μεγαλύτερο ποσοστό του CO2 μεταφέρεται με τη μορφή μέσα στο 
του αίματος. Ενα μικρό ποσοστό μεταφέρεται με τη μορφή της 

καρβοξυαιμοσφαιρίνης μέσα στα . 

•Χημειοϋποδοχείς ευαίσθητοι στις μεταβολές Ο 2 , CO2 και Η + εντοπίζονται στην και 
στις , ενώ στις πνευμονικές κυψελίδες υπάρχουν υποδοχείς . 

• Κατά την εισπνοή συστέλλονται οι μύες και το , ενώ κατά την 
εκπνοή συστέλλονται οι μύες καθώς και μύες της 

10. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την 
πρόταση 

•Το οξυγόνο από τις κυψελίδες περνάει με παθητική διάχυση 

α) στα τριχοειδή αγγεία 

β) στην πνευμονική αρτηρία 

γ) στην πνευμονική φλέβα 

• Ενα ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα μεταφέρεται μέσα στο αίμα ως 

α) οξυαιμοσφαιρίνη μέσα στα ερυθροκύτταρα 

β) καρβαμινοαιμοσφαιρίνη μέσα στο πλάσμα 

γ) μονόξινα ανθρακικά ιόντα μέσα στο πλάσμα 

11. Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στην αριστερή στήλη με τις φράσεις της 
δεξιάς στήλης 

11. Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στην αριστερή στήλη με τις φράσεις της 
δεξιάς στήλης 

• Επιγλωττίδα • Το στενότερο τμήμα του λάρυγγα 

• Γλωττίδα • Αεροφόρα κοιλότητα στους πνεύμονες 

• Κυψελίδα • Κλείνει το άνοιγμα του λάρυγγα κατά την κατάποση 

• Πύλη • Ανοιγμα του πνεύμονα από όπου εισέρχεται ο βρόγχος 



6.5 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ 

6.5.1. Γενικά 

Εικ. 6.5.1: 
Τα εκκριτικά όργανα τον σώματος. 

Για κάθε ανθρώπινο οργανισμό είναι απαραίτητη 
η πρόσληψη νερού, θρεπτικών συστατικών 
καθώς και οξυγόνου. Το ίδιο σημαντική είναι η 
αποβολή των άχρηστων και των τοξικών προϊόντων 
που παράγονται κατά τις χημικές αντιδράσεις του 
μεταβολισμού. Μερικά από αυτά τα προϊόντα 
είναι: η περίσσεια νερού και ιόντων, το CO2 τα 
άπεπτα συστατικά της τροφής, η ουρία, η 
χολερυθρίνη. Η λειτουργία της αποβολής αυτών 
των ουσιών λέγεται απέκκριση. Στην απέκκριση 
συμμετέχουν το ουροποιητικό σύστημα, οι 
πνεύμονες, το δέρμα και τμήμα του πεπτικού 
συστήματος (Εικ. 6.5.1). 

• Απομάκρυνση του διοξειδίου του 
άνθρακα με την εκπνοή 

Στα κύτταρα των ιστών σχηματίζονται συνεχώς 
μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα κατά 
τη διαδικασία της κυτταρικής αερόβιας αναπνοής. 
To CO2, με το φαινόμενο της παθητικής διάχυσης 
εισέρχεται στο μεσοκυττάριο υγρό και στη 
συνέχεια στο αίμα των τριχοειδών αγγείων. Με 
την κυκλοφορία του αίματος φτάνει στους 
πνεύμονες, όπου εισέρχεται στις πνευμονικές 
κυψελίδες. Από εκεί αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα 
κατά την εκπνοή (βλ. Αναπνευστικό σύστημα). 

• Απομάκρυνση κοπράνων 

Περίπου 500-1000 ml πεπτικού χυμού περνούν 
καθημερινά από το λεπτό στο παχύ έντερο. Η 
μεγαλύτερη ποσότητα του νερού και των 
ηλεκτρολυτών αυτού του χυμού απορροφάται στο 
παχύ έντερο, αφήνοντας μόνο 150 ml περίπου 
υγρού για να απεκκριθούν στα κόπρανα. 

Τα κόπρανα αποτελούνται από τα άπεπτα 
συστατικά των τροφών, λίπος, μικρόβια και 
ανόργανη ύλη. Τα κόπρανα, με μαζικές κινήσεις 
του παχέος εντέρου, προωθούνται στο τελικό 
τμήμα του, το ορθό από όπου θα απεκκριθούν 
(βλ. Πεπτικό σύστημα). 

6.5.2 Ιδρώτας 

Η συνολική ποσότητα του νερού που περιέχεται 
στο σώμα ενός ενηλίκου μέσου βάρους (70 kg) 
είναι περίπου 40 λίτρα ή περίπου το 60% του 
βάρους του σώματος. Το μεγαλύτερο μέρος της 



ημερήσιας πρόσληψης του νερού μπαίνει στον 
οργανισμό από την πεπτική οδό, αλλά και το ίδιο 
το σώμα συνθέτει μια μικρή ποσότητα νερού, 
ανάλογα με το ρυθμό του μεταβολισμού. 

Συνολικά, η μέση ημερήσια πρόσληψη υγρών 
είναι περίπου 2-3 λιτ. 

Συγχρόνως, το σώμα χάνει νερό κάτω από 
διάφορες συνθήκες, οι οποίες φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Ημερήσιες απώλειες νερού (σε ml) 

Φυσιολογική 
Θερμοκρασία 

Θερμός 
καιρός 

Έντονη 
άσκηση 

Άδηλες α π ώ λ ε ι ε ς 
α) Από το δέρμα 350 350 350 
β) Από τους πνεύμονες 350 250 650 

Ούρα 1400 1200 500 

Ιδρώτας 100 1400 5000 

Κ ό π ρ α ν α 100 100 100 

Σύνολο 2300 3300 6600 

Η απώλεια νερού με διάχυση από το δέρμα ή με 
εξάτμιση από το αναπνευστικό ονομάζεται άδηλη 
απώλεια νερού, επειδή δεν γίνεται αντιληπτή. 

Η εφίδρωση αποτελεί ένα μηχανισμό απώλειας 
νερού από το σώμα. Όταν το σώμα υπερθερμαίνεται, 
εκκρίνονται από τους ιδρωτοποιούς αδένες στην 
επιφάνεια του δέρματος μεγάλες ποσότητες 
ιδρώτα, ώστε να εξασφαλισθεί η γρήγορη ψύξη 
του σώματος με εξάτμιση. Σε πολύ θερμό 
εξωτερικό περιβάλλον, η απώλεια νερού με τον 
ιδρώτα αυξάνεται μερικές φορές ως το 1,5 λίτρο 
την ώρα και είναι φανερό ότι μπορεί να 
προκαλέσει γρήγορη εξάντληση των υγρών του 
σώματος. Επίσης η σωματική άσκηση αυξάνει τη 
θερμοκρασία του σώματος και κατά συνέπεια 
τείνει να προκαλεί έντονη εφίδρωση. Η εφίδρωση 
προκαλείται από διέγερση του υποθαλάμου και 
μέσω αυτόνομων οδών του νευρικού συστήματος. 

Me τον ιδρώτα εκκρίνονται ιόνια Na+ και CI- Οταν η συγκέντρωση ιόντων Na+ στο αίμα, γίνει μικρότερη από 
όσο πρέπει, εκκρίνεται από τα επινεφρίδια η ορμόνη αλδοστερόνη. Μέσω της κυκλοφορίας του αίματος φτάνει 
στους ιδρωτοποιούς αδένες και διευκολύνει την αυξημένη κατακράτηση των ιόντων Na+ , βοηθώντας έτσι την 
επαναφορά της συγκέντρωσης τους στο αίμα στα φυσιολογικά επίπεδα. 



Εικ. 6.6.1: 
Το ουροποιητικό σύστημα του ανθρώπου. 

6.6 ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

6.6.1. Γενικά 

Το ουροποιητικό σύστημα αποτελείται από τα 
ουροποιητικά και από τα ουροφόρα όργανα. 
Τα ουροποιητικά όργανα είναι οι δυο νεφροί και 
τα ουροφόρα είναι οι ουρητήρες, η ουροδόχος 
κύστη και η ουρήθρα (Εικ. 6.6.1). 

Με το ουροποιητικό σύστημα ο οργανισμός 
αποβάλλει άχρηστα και τοξικά προϊόντα του 
μεταβολισμού. 

Οι λειτουργίες των νεφρών είναι: 

• α) η απέκκριση άχρηστων και τοξικών 
υδατοδιαλυτών προϊόντων του μεταβολισμού 

• β) η ρύθμιση του όγκου, της σύστασης, της 
οσμωτικής πίεσης και του pΗ (οξεοβασική 
ισορροπία) του αίματος και έμμεσα και του 
εξωκυττάριου υγρού 

• γ) η παραγωγή ορμονών (ενδοκρινής δράση) 
που δρουν είτε τοπικά είτε σε άλλα σημεία του 
σώματος 

Καθώς το αίμα περνά από τους νεφρούς, τα 
χρήσιμα συστατικά επαναπροωθούνται σ' αυτό, 
ενώ τα άχρηστα και τοξικά κατακρατώνται στους 
νεφρούς και στη συνέχεια αποβάλλονται με τη 
μορφή των ούρων έξω από το σώμα. Η εκκριτική 
λειτουργία των νεφρών συνίσταται ακριβώς στο 
σχηματισμό των ούρων. Ο μηχανισμός σχηματισμού 
των ούρων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 
συνολική ομοιόσταση του οργανισμού. 

6.6.2 Τα ουροποιητικά όργανα: Νεφροί 

• Φυσιολογική ανατομία του νεφρού 

Οι νεφροί είναι όργανα βάρους 150 γραμμαρίων 
και βρίσκονται μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα, 
δεξιά και αριστερά της σπονδυλικής στήλης, στο 
ύψος των ανώτερων οσφυϊκών σπονδύλων. (Εικ. 
6.6.1). 

Στη μέση του χείλους του νεφρού, που βρίσκεται 
πλάι στη σπονδυλική στήλη, υπάρχει μια 
εγκόλπωση που ονομάζεται πύλη και δίπλα στην 
πύλη σχηματίζεται η νεφρική πύελος. 

Από την πύλη εισέρχεται η νεφρική αρτηρία, 
που είναι κλάδος της αορτής και διαιρείται σε 
1.000.000 προσαγωγά αρτηρίδια. Η κυκλοφορία 



του αίματος συμπληρώνεται στους νεφρούς από 
ένα αντίστοιχα πυκνό δίκτυο τριχοειδών και 
φλεβιδίων, που περιβάλλουν τους μικροσκοπικούς 
σωληνίσκους των νεφρών, τους νεφρώνες 
(Εικ.6.6.2Γ, Εικ. 6.6.3). Από την πύλη του νεφρού 
βγαίνει η νεφρική φλέβα η οποία εκβάλλει στην 
κάτω κοίλη φλέβα και ο ουρητήρας. 

Στην Εικ. 6.6.2 φαίνονται τη διάκριση δυο 
περιοχών στο εσωτερικό των νεφρών: το φλοιό 
(φλοιώδης μοίρα) και το μυελό (μυελώδης 
μοίρα). Ο φλοιός αποτελεί τον εξωτερικό σκούρο 
κόκκινο ιστό του νεφρού και ο μυελός την 
εσωτερική πιο ανοιχτόχρωμη περιοχή. Στη μυελώδη 
μοίρα του νεφρού υπάρχουν οι σχηματισμοί των 
νεφρικών πυραμίδων. Στο κέντρο των νεφρών 
διακρίνουμε τη νεφρική πύελο. 

• Η λειτουργική μονάδα του νεφρού 

Η λειτουργική μονάδα του νεφρού είναι ο 
νεφρώνας. Σε κάθε νεφρό υπάρχουν περίπου 
1.000.000 νεφρώνες και από τον καθένα 
σχηματίζονται ούρα. 

α. Δομή των νεφρώνων 

Οι νεφρώνες είναι σωληνάρια με πολύ λεπτό 
τοίχωμα, μήκους 2-4cm (Εικ. 6.6.2Γ, Εικ. 6.6.3). Στα 
σωληνάρια αυτά διηθείται το αίμα και σχηματίζονται 
τα ούρα, τα οποία οδηγούνται στη νεφρική πύελο. 
Στην Εικ. 6.6.3 φαίνεται η γενική δομή ενός 
νεφρώνα. Στο ένα άκρο του νεφρώνα που είναι 
κλειστό σχηματίζεται η κάψα του Bowman. Αυτό 
το έλυτρο περιέχει ένα σύστημα διακλαδιζόμενων 
τριχοειδών που ονομάζεται αγγειώδες σπείραμα. 
Η κάψα του Bowman μαζί με το αγγειώδες 
σπείραμα αποτελούν το Μαλπιγγιανό σωμάτιο 
(Εικ. 6.6.4). Ο σχηματισμός της κάψας στη 
συνέχεια οδηγεί σε μια δομή που ονομάζεται 
εγγύς σπειροειδές τμήμα και καταλήγει σε ένα 
τμήμα του νεφρώνα που έχει σχήμα θηλιάς (ή 
αγκύλης) και αποτελεί την αγκύλη του Henle. Η 
αγκύλη του Henle τελειώνει στο απομακρυσμένο 
σπειροειδές τμήμα του νεφρώνα, το οποίο 
τελικά οδηγεί σ' ένα μεγαλύτερο σωλήνα, που 
ονομάζεται αθροιστικό σωληνάριο. Πολλά 
αθροιστικά σωληνάρια από αρκετούς νεφρώνες, 
καταλήγουν στη νεφρική πύελο. 

β. Λειτουργία των νεφρώνων 

Η βασική λειτουργία των νεφρώνων είναι η 
κάθαρση, η "απαλλαγή" δηλαδή του πλάσματος 
από ανεπιθύμητες ουσίες, καθώς το αίμα περνά 
από το νεφρό. Τέτοιες ουσίες είναι τα τελικά 

Εικ. 6.6.2: 
Η ανατομία τον νεφρού. 



Εικ. 6.6.3: 
Η θέση και η γενική δομή των νεφρώνων 
με τα διάφορα τμήματα τους. 

προϊόντα του μεταβολισμού, όπως η ουρία, η 
κρεατινίνη, το ουρικό οξύ και τα ουρικά άλατα. 
Επιπλέον στο σώμα τείνουν να αθροίζονται ιόντα 
νατρίου, καλίου, χλωρίου και υδρογόνου σε 
μεγάλες ποσότητες. Αποστολή των νεφρώνων 
είναι η απομάκρυνση της περίσσειας αυτών των 
ιόντων από το πλάσμα του αίματος. 

Το αίμα μπαίνει στα τριχοειδή του αγγειώδους 
σπειράματος από το προσαγωγό αρτηρίδιο και 
φεύγει από το απαγωγό αρτηρίδιο. Το αγγειώδες 
σπείραμα είναι ένα δίκτυο από 50 περίπου 
παράλληλα τριχοειδή, που καλύπτονται από 
επιθηλιακά κύτταρα και σχηματίζουν μια 
μεμβράνη με μεγάλη διαπερατότητα και πολλούς 
μικρούς πόρους (Εικ. 6.6.3, Εικ. 6.6.4). 

Η πίεση του αίματος στο αγγειώδες σπείραμα 
είναι υψηλή και αυτό προκαλεί τη διήθηση του 
υγρού μέσα στο έλυτρο του Bowman. 

Η διήθηση του πλάσματος από το αγγειώδες 
σπείραμα προς το έλυτρο του Bowman είναι η 
πρώτη σημαντική λειτουργία του νεφρώνα και ο 
κύριος μηχανισμός με τον οποίο αυτός καθαρίζει 
το πλάσμα από τις ανεπιθύμητες ουσίες. 

Το προϊόν της διήθησης ονομάζεται πρόουρο και 

Εικ. 6.6.4: 
Το μαλπιγγιανό σωμάτιο. Η διήθηση τον 
πλάσματος μέσα από τα ειδικά κύτταρα 
("ποδοκύτταρα") που περιβάλλουν το αγγειώδες 
σπείραμα στο έλυτρο του Bowman και ο 
σχηματισμός τον πρόουρου. 

συγκεντρώνεται στις ουροφόρες κοιλότητες. 
Πρακτικά, το διήθημα αυτό του πρόουρου είναι το 
πλάσμα του αίματος χωρίς τα λευκώματά του. 
(Οι πρωτεΐνες και τα ερυθροκύτταρο παραμένουν 
στο αίμα λόγω του μεγέθους τους). 



Η άλλη σημαντική λειτουργία των νεφρώνων είναι 
η εκλεκτική επαναρρόφηση συστατικών του 
πρώτου διηθήματος (πρόουρο), από τα 
τριχοειδή των νεφρώνων. Τα απαγωγά 
αρτηρίδια των νεφρώνων οδηγούν το διήθημα 
στο πλησιέστερο σπειροειδές τμήμα του 
νεφρώνα όπου επαναρροφούνται χρήσιμα 
συστατικά του, όπως η γλυκόζη και 
αμινοξέα, τα οποία επανέρχονται στην 
κυκλοφορία του αίματος. 

Από το πλησιέστερο σπειροειδές τμήμα του 
νεφρώνα το πρόουρο περνά στην αγκύλη 
του Henle, η οποία κατεβαίνει προς τη 
μυελώδη μοίρα του νεφρού. Εκεί αυξάνεται η 
συγκέντρωση των αλάτων, με την ενεργητική 
απορρόφηση των ιόντων τους από το 
διήθημα. Τέλος, στο απομακρυσμένο 
σπειροειδές τμήμα του νεφρώνα, το οποίο 
περιβάλλεται από δίκτυο τριχοειδών, και στο 
αθροιστικό σωληνάριο, επαναρροφάται από 
το διήθημα το περισσότερο μέρος του νερού. 
Έτσι, ιόντα και νερό επανέρχονται στην 
κυκλοφορία (Εικ. 6.6.5). 

Καθώς το διήθημα περνά από τα σωληνάρια 
των νεφρώνων, οι χρήσιμες ουσίες και ειδικά το 
νερό και πολλοί ηλεκτρολύτες επαναρροφούνται 
στο πλάσμα των περισωληναριακών τριχοειδών 
και επανέρχονται στην κυκλοφορία. Αντίθετα, οι 
ανεπιθύμητες και τοξικές ουσίες, καθώς και το 
υπόλοιπο νερό του αρχικού διηθήματος, 
σχηματίζουν τα ούρα, τα οποία εκβάλλουν με το 
αθροιστικό σωληνάριο (μέσω της μυελώδους 
μοίρας των νεφρών) στη νεφρική πύελο. 

Εικ. 6.6.5: 
Η αγκύλη τον Henle. 

6.6.3 Τα ουροφόρα όργανα 

Σχηματισμός των ούρων - Ούρηση 

Είδαμε ότι οι μηχανισμοί με τους οποίους οι 
νεφροί απεκκρίνουν τα τελικά προϊόντα του 
μεταβολισμού οδηγούν στο σχηματισμό των 
ούρων. 

Τα ούρα είναι τα συστατικά που έμειναν στο 
νεφρικό διήθημα, μετά την επαναρρόφηση 
χρήσιμων ουσιών από τα κύτταρα των 
νεφρώνων. Τα συστατικά αυτά είναι το νερό και οι 
άχρηστες ή επιβλαβείς ουσίες. 

Το υγρό των ούρων, μέσω του αθροιστικού 
σωληναρίου, οδηγείται στη νεφρική πύελο και 
από εκεί στους ουρητήρες και στην ουροδόχο 
κύστη (Εικ.6.6.1, Εικ. 6.6.6). Οι δυο ουρητήρες 

Η ουροδόχος κύστη έχε ι χωρητικότητα 2-
3 λίτρα. Όμως πολύ μ ικρότερες ποσότητες 
ούρων (μέχρι 300 cm 3 ) προκαλούν την 
επιθυμία για ούρηση. 



εκβάλουν στο κοίλο όργανο της ουροδόχου 
κύστης. Η ουροδόχος κύστη βρίσκεται 30 cm 
χαμηλότερα από την ηβική σύμφυση και μπροστά 
από τη μήτρα στις γυναίκες ή το ορθό στους 
άντρες. Η ούρηση ελέγχεται από ένα αυτόματο, 
νωτιαίο νευρικό αντανακλαστικό που ονομάζεται 
"αντανακλαστικό ούρησης", το οποίο προκαλεί 
συνειδητή επιθυμία για ούρηση. Το αντανακλαστικό 
της ούρησης ελέγχεται από εγκεφαλικά κέντρα. 

Το τελευταίο ουροφόρο όργανο είναι η ουρήθρα, 
με την οποία και αποβάλλονται τα ούρα κατά την 
ούρηση. Η ουρήθρα για τις γυναίκες είναι 
αποκλειστικά ουροφόρο όργανο, ενώ για τους 
άνδρες είναι όχι μόνο ουροφόρο, αλλά και 
σπερματοφόρο όργανο (βλέπε Κεφάλαιο 7, 
Αναπαραγωγή). 

Στον πίνακα φαίνονται οι σχετικές συγκεντρώσεις 
των ουσιών στο πλάσμα του αίματος, στο 
πρόουρο και στα ούρα. 

Εικ. 6.6.6: 
Ακτινογραφία των ουροφόρων τμημάτων. Στο αίμα 
έχει ενεθεί μια ακτινοσκιερή ουσία. Καθώς το αίμα 
περνά από τους νεφρούς, η ουσία κατακρατείται και 
συγκεντρώνεται προς αποβολή στην ουροδόχο κύστη. 
Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί οι νεφροί δεν είναι 
τόσο σκιασμένοι, όσο η κύστη; 

Η ποσότητα και η σύσταση των ούρων 
επηρεάζονται από παράγοντες όπως η δίαιτα, οι 
καιρικές συνθήκες, η σωματική άσκηση κ.ά. Το 
είδος της διατροφής μας επηρεάζει τη 
συγκέντρωση των μεταβολιτών στα ούρα. Η 
προσλαμβανόμενη ποσότητα υγρών και η 
εφίδρωση ρυθμίζουν την ποσότητα των ούρων 
που αποβάλλονται. 

Συγκέντρωση σε gr/l 
Συστατικά Πλάσμα Π ρ ό ο υ ρ ο Ούρα 
Νερό 91.00 99.00 96.00 (μεταβάλλεται) 
Ουρία 0.03 0.03 3.00 
Γλυκόζη 0.10 0.10 0.00 
Άλατα 0.40 0.70 1.20 (μεταβάλλεται) 
Πρωτεΐνες 8.00 0.00 0.00 

6.6.4 Οσμωρύθμιση 

Η κυτταρική μεμβράνη είναι μια ημιδιαπερατή 
μεμβράνη ανάμεσα στο εξωκυττάριο και το 
ενδοκυττάριο υγρό. Εάν αυτά τα δυο υγρά 
διαμερίσματα δε βρίσκονται σε οσμωτική 
ισορροπία, θα μπορούσε ν' αναπτυχθεί στη μια 
πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης τεράστια 
οσμωτική πίεση. Στην περίπτωση, π.χ., που η 
συγκέντρωση των διαλυμένων ουσιών στον 
εξωκυττάριο χώρο είναι πολύ μικρότερη από 
αυτή στον ενδοκυττάριο χώρο, θα είχαμε άμεση 
ώσμωση του νερού από το εξωκυττάριο προς το 
εσωκυττάριο υγρό και διόγκωση του κυττάρου. 



Η ώσμωση αυτή σταματά, όταν το υγρό στο 
εσωτερικό του κυττάρου αραιωθεί αρκετά ώστε η 
οσμωτική του συγκέντρωση να εξισωθεί με αυτή 
του εξωκυττάριου υγρού. 

Η λειτουργία με την οποία ελέγχονται οι 
συγκεντρώσεις των συστατικών των υγρών του 
σώματος, καθώς και το ισοζύγιο ανάμεσα στο 
εξωκυττάριο και το ενδοκυττάριο υγρό, λέγεται 
οσμωρύθμιση. 

Ο όγκος του εξωκυττάριου υγρού, ο όγκος και η 
πυκνότητα του αίματος καθώς και των ούρων, 
ελέγχονται με έναν κοινό μηχανισμό αρνητικής 
ανάδρασης. 

Όταν ο όγκος του αίματος αυξηθεί πολύ, 
προκαλείται αυξημένη αποβολή ούρων από τους 
νεφρούς. Το αντίστροφο συμβαίνει, όταν ο όγκος 
του αίματος ελαττώνεται. Ταυτόχρονα, με το 
μηχανισμό ελέγχου του όγκου του αίματος 
ρυθμίζεται και ο όγκος του εξωκυττάριου υγρού. 

Η ποσότητα παραγωγής των ούρων και η 
επαναρρόφηση νερού από το διήθημα των 
νεφρών ελέγχεται, μέσω της υπόφυσης, με την 
έκκριση (ή μη), της αντιδιουρητικής ορμόνης. 
Εφόσον εκκριθεί και κυκλοφορήσει στον 
οργανισμό, αυξάνει τη διαπερατότητα των 
αθροιστικών σωληναρίων των νεφρών, 
προκαλώντας έτσι την κατακράτηση νερού από 
τους νεφρούς. Επίσης, η συγκέντρωση των 
ιόντων νατρίου ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την 
οσμωτική πίεση του εξωκυττάριου υγρού. Έτσι, ο 
έλεγχος της συγκέντρωσης Na+ (δια μέσου της 
αντιδιουρητικής ορμόνης και του μηχανισμού της 
δίψας) παίζει μεγάλο οσμωρυθμιστικό ρόλο. 

Η ποσότητα του νερού που περιέχεται στο σώμα 
καθορίζεται πάντα από το ισοζύγιο ανάμεσα 
στην καθημερινή πρόσληψη και στην αποβολή 
του. Η δίψα είναι ο κύριος ρυθμιστής της 
πρόσληψης νερού, ενώ ο οργανισμός χάνει νερό 
με την άδηλη αναπνοή και τον ιδρώτα. 

Οι νεφροί απεκκρίνουν συνεχώς υγρά. Εάν ένα 
άτομο, το οποίο ασκείται και ιδρώνει, έχει 
επιπλέον απώλεια νερού, αφυδατώνεται 
συνεχώς, με αποτέλεσμα την ελάττωση του 
όγκου και την αύξηση της συγκέντρωσης του 
νατρίου και των άλλων οσμωτικά δραστικών 
ουσιών, του εξωκυττάριου υγρού του. Τότε οι 
μηχανισμοί της οσμωρύθμισης ενεργοποιούνται 
(απελευθέρωση αντιδιουρητικής ορμόνης -
επαναρρόφηση νερού στους νεφρούς), οπότε η 

Ν ε φ ρ ο λ ι θ ί α σ η και κ ο λ ι κ ό ς ν ε φ ρ ο ύ 

Η ν ε φ ρ ο λ ι θ ί α σ η ε ίναι ο σχηματισμός λίθων 
μέσα στο ν εφρό ή στ' ανώτερα ουροφόρα 
όργανα, δηλαδή τους ν εφρώνες και τη νεφρ ική 
πύελο. Είναι μια απλή νεφροπάθεια, αλλά αρκετά 
κοινή. Ξεκ ι νάε ι από τη δημ ιουργ ία 
υπερπαραγωγής κατά το μεταβολ ισμό, μιας 
λ ιθογόνου ουσίας (πέτρας), π.χ. οξαλοζ ικού 
ασβεστίου ή φωσφορ ικού ασβεστίου και ουρικού 
οξέος. 

Η ν ε φ ρ ο λ ι θ ί α σ η μπορεί να προκαλέσε ι 
απόφραξη π.χ. στον ουρητήρα. Τότε η μόνη 
δυνατή θεραπεία ε ίναι η χε ιρουργική αφα ίρεση 
του λίθου. 

Η καλύτερη πρόληψη ε ίναι η τακτική λήψη 
άφθονων υγρών. 

Η συχνότερη συνέπεια της νεφρολ ιθ ίαοης ε ίναι 
ο κ ο λ ι κ ό ς του ν ε φ ρ ο ύ . Πρόκειται για ισχυρό 
πόνο στην οσφυ ϊκή χώρα, που αντανακλά στα 
γεννητ ικά όργανα. Ο πόνος ο φ ε ί λ ε τ α ι στη 
δ ιέλευση του λίθου μέσα από τον αυλό του 
ουρητήρα και δ ιαρκεί όσο και η δ ι έλευση αυτή, 
δηλαδή από δευτερόλεπτα μέχρι ώρες ή και 
μέρες. Η καλύτερη βοήθεια στο άτομο που 
υποφέρει από κολικό του νεφρού ε ίναι τα 
σπασμολυτ ικά φάρμακα, θερμά επιθέματα στην 
οσφυϊκή περιοχή και άφθονα υγρά. 



Ουραιμία και αιμοκάθαρση 
Η ουρία, το ουρικό οξύ, η κρεατινίνη και μερικές 
άλλες ουσίες, ε ίναι παράγωγα του μεταβολισμού 
ίων πρωτεϊνών, χα οποία πρέπει να 
απομακρύνονται συνεχώς από το σώμα. 

Οι συγκεντρώσεις τους, ιδιαίτερα της ουρίας, 
μπορούν ν' αυξηθούν ως και δέκα φορές πάνω 
από το φυσιολογικό στη διάρκεια μιας ως δυο 
εβδομάδων νεφρ ικής ανεπάρκε ιας. Αυτή η 
άνοδος της συγκέντρωσης της ουρίας σε 
επίπεδα ανώτερα των φυσιολογικών λέγεται 
ουρα ιμ ία και προκαλεί σειρά δευτερογενών 
διαταραχών που κορυφώνονται με το ουραιμικό 
κώμα, μια βαρύτατη διαταραχή της γεν ικής 
κατάστασης του οργανισμού, που οδηγεί στο 
θάνατο. 

Η ουραιμία αντ ιμετωπίζεται πρόσκαιρα με 
α ι μ ο κ ά θ α ρ σ η σε συσκευή τεχνητού νεφρού. 
Τα άτομα που έχουν σημαντική ανεπάρκεια 
υποβάλλονται συνήθως δυο φορές την εβδομάδα 
σε αιμοκάθαρση. 

Οι τεχνητοί νεφροί χρησιμοποιούνται εδώ και 
πολλά χρόνια για την υποστήριξη αυτών των 
ασθενών. Χάρις στο τεχνητό νεφρό, πολλές 
χιλιάδες άτομα με μόνιμη νεφρική ανεπάρκεια ή 
ακόμα και με πλήρη έλλε ιψη ν εφρών 
συντηρούνται στη ζωή για χρόνια. 
Βασική αρχή του τεχνητού νεφρού είναι η 
δ ιέλευση του αίματος μέσα από πολύ μικρές 
δ ιόδους, που περιβάλλονται από λεπτές 
μεμβράνες. Στις άλλες πλευρές των μεμβρανών 
υπάρχει ένα αγρό κ ά θ α ρ σ η ς (ρυθμιστικό 
διάλυμα), μέσα στο οποίο διαχέονται οι ουσίες 
του αίματος που θέλουμε να απομακρυνθούν. 
Παράλληλα, ουσίες οι οποίες βρίσκονται σε 
μεγάλη συγκέντρωση στο ρυθμιστικό διάλυμα 
(εάν χρειάζεται) διαχέονται προς το αίμα. 

πυκνότητα του αίματος γίνεται κανονική (βλέπε 
και Κεφάλαιο 2.6). 

Όταν το άτομο καταναλώνει πολλά υγρά χωρίς να 
έχει επιπλέον απώλειες, η πορεία της 
οσμωρύθμισης είναι αντίθετη. Μειώνεται η 
πυκνότητα του αίματος, απελευθερώνεται 
λιγότερη αντιδιουρητική ορμόνη από την 
υπόφυση και επαναρροφάται λιγότερο νερό από 
τους νεφρούς. Αποτέλεσμα είναι να απεκκρίνεται 
μεγαλύτερος όγκος αραιών ούρων έως ότου 
αποκατασταθεί η ισορροπία του εξωκυττάριου και 
ενδοκυττάριου περιβάλλοντος. 

Άλλα ιόντα των οποίων οι εξωκυττάριες 
συγκεντρώσεις ρυθμίζονται με την οσμωρύθμιση 
είναι τα ιόντα του καλίου, του ασβεστίου, του 
χλωρίου, των μονόξινων ανθρακικών ιόντων, των 
φωσφορικών κ.ά. 

Η ανεπαρκής και κακή λειτουργία των νεφρών 
προκαλεί σημαντική δυσλειτουργία του οργανισμού, 
αφού δεν μπορεί να ρυθμιστεί η ποσότητα και η 
σύσταση του αίματος. Η καταστροφή μικρού 
αριθμού νεφρώνων δεν επηρεάζει την ικανότητα 
των νεφρών να απομακρύνουν τις άχρηστες και 
τοξικές ουσίες του αίματος. Η καταστροφή 
μεγάλου αριθμού νεφρώνων έχει ως αποτέλεσμα 
τη νεφρική ανεπάρκεια, δηλαδή την αύξηση της 
παρουσίας των ουσιών αυτών στο αίμα. 

Η νεφρική ανεπάρκεια, αν δεν αντιμετωπιστεί 
σωστά, επιφέρει το θάνατο. Ο κλασσικός τρόπος 
αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας είναι ο 
καθαρισμός του αίματος σε μονάδα τεχνητού 
νεφρού. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διαδικασία της αποβολής των άχρηστων ή τοξικών προϊόντων του μεταβολισμού 
(μεταβολίτες) αποτελεί τη λειτουργία της απέκκρισης. Στην απεκκριτική λειτουργία του 
οργανισμού συμμετέχουν οι πνεύμονες, το δέρμα και τμήματα του πεπτικού συστήματος (τελικό 
τμήμα του παχέος εντέρου, το ορθό), ενώ τα κύρια όργανα απέκκρισης είναι τα ουροποιητικά 
και τα ουροφόρα. Από τους πνεύμονες απεκκρίνονται τα αέρια της αναπνοής (CO2), από το 
δέρμα άλατα και νερό (εφίδρωση) και από το πεπτικό τα στερεά υπολείμματα της πέψης, 
ανάμικτα με νερό (κόπρανα). 

Τα ουροποιητικά όργανα αποτελούνται από τους δυο νεφρούς, ενώ τα ουροφόρα όργανα από 
τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Οι νεφροί είναι δυο συμπαγή όργανα, 
δεξιά και αριστερά στην κοιλιακή χώρα. Σ' αυτούς διακρίνουμε μορφολογικά την πύλη και τη 
νεφρική πύελο. Από την πύλη των νεφρών εισέρχεται η νεφρική αρτηρία και εξέρχεται ο 
ουρητήρας και η νεφρική φλέβα. 

Την κύρια λειτουργική μονάδα του νεφρού αποτελεί ο νεφρώνας, όπου σχηματίζονται τα ούρα. 
Τα ούρα (το υπόλοιπο του νεφρικού διηθήματος με κύριο συστατικό το νερό), μέσω του 
αθροιστικού σωληναρίου, της νεφρικής πυέλου και των ουρητήρων, συγκεντρώνονται στην 
ουροδόχο κύστη και απεκκρίνονται από την ουρήθρα. Η ούρηση ελέγχεται αντανακλαστικά. 

Οι νεφροί, εκτός από την απέκκριση των περισσότερων από τα τελικά προϊόντα του 
μεταβολισμού, ελέγχουν τις συγκεντρώσεις των υγρών του σώματος, μέσω της λειτουργίας της 
οσμωρύθμισης 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται το 
ουροποιητικό σύστημα και μια κάθετη τομή 
ενός νεφρού. Να ονομάσετε τις περιοχές που 
δείχνουν οι ενδείξεις. 

2. Στο διάγραμμα φαίνεται η δομή ενός νεφρώνα. 
Να προσδιορίσετε τη θέση των: 

Α: Κάψα του Bowman 

Β: Αγγειώδες σπείραμα 

Γ: Μαλπιγγιανό σωμάτιο 

Δ: Αγκύλη του Henle 

Ε: Αθροιστικό σωληνάριο. 

3. Ποιος είναι ο κύριος μηχανισμός με τον οποίο το πλάσμα καθαρίζεται στο νεφρώνα, από 
τις ανεπιθύμητες ουσίες; 

4. Να δικαιολογήσετε γιατί το διήθημα του πρόουρου δεν περιέχει ερυθροκύτταρα και 
πρωτεΐνες. 

5. Ποια είναι η λειτουργική σημασία της αγκύλης του Henle του νεφρώνα; 

6. Να ερμηνεύσετε τους όρους απέκκριση και οσμωρύθμιση. Ποια είναι η σημασία της 
καθεμιάς για τον οργανισμό; 

7. Ποιες επιμέρους λειτουργίες του απεκκριτικού συστήματος γνωρίζετε, οι ποίες γίνονται με 
τη βοήθεια ειδικών αντανακλαστικών; 

8. Τι ονομάζουμε άδηλη απώλεια νερού; Γνωρίζετε από ποιους παράγοντες επηρεάζεται; 

9. Να αναφέρετε παράγοντες που γνωρίζετε, οι οποίοι επηρεάζουν την ποσότητα και τη 
σύσταση των ούρων στον οργανισμό μας. 

10. Πώς δημιουργείται η νεφρική ανεπάρκεια και πώς αντιμετωπίζεται; 

11. Σχολιάστε το γεγονός ότι σε πολλούς ανθρώπους με αυξημένη αρτηριακή πίεση του 
αίματος (υπερτασικούς), συνταγογραφούνται και διουρητικά φάρμακα. 

11. Θέμα για συζήτηση στην τάξη: Μεταμόσχευση οργάνων - Δωρητές οργάνων. 


