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ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ- ΒΙΟΛΟΓΟΣ



Το κυκλοφορικό ςφςτθμα :
• Μεταφζρει τισ κρεπτικζσ 

ουςίεσ ςτα κφτταρα
• ενϊ ςυγχρόνωσ 

απομακρφνει από αυτά 
τισ άχρθςτεσ

Αποτελείται από:
 Τθν καρδιά
 Τα αιμοφόρα αγγεία 

(αρτθρίεσ, φλζβεσ, 
τριχοειδι αγγεία)

 και το αίμα
 Στενά ςυνδεδεμζνο με το 

κυκλοφορικό ςφςτθμα 
είναι και το λεμφικό 
ςφςτημα, ςτο οποίο 
κυκλοφορεί θ λζμφοσ. 



καρδιά
Το κφριο όργανο του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ

• Πίςω από το ςτζρνο, ανάμεςα ςτουσ δυο 
πνεφμονεσ.

• Σχιμα κωνικό, μυϊκόσ ιςτόσ που ονομάηεται 
μυοκάρδιο

• Μζγεκοσ μεγάλθσ γροκιάσ



Οι μυϊκζσ ίνεσ ςτο μυοκάρδιο ςυνδζονται με 
τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μποροφν να ςυςπϊνται 
ταυτόχρονα.



• Η ανκρϊπινθ καρδιά 
είναι τετράχωρθ. 
Αποτελείται από:

• Δυο κόλπουσ (λεπτά 
τοιχϊματα, πάνω 
μζροσ)

• Δυο κοιλίεσ (παχιά 
τοιχϊματα, κάτω 
μζροσ)

• Τισ δυο κοιλίεσ 
διαχωρίηει το 
μεςοκοιλιακό
διάφραγμα, ενϊ τουσ 
δυο κόλπουσ το 
μεςοκολπικό
διάφραγμα.

Μεςοκολπικό
διάφραγμα

Μεςοκοιλιακό
διάφραγμα



• Μεταξφ των κόλπων 
υπάρχει θ τριγλϊχινοσ 
βαλβίδα, ενϊ μεταξφ 
των κοιλιϊν θ 
μθτροειδισ βαλβίδα. 
Και οι δυο βαλβίδεσ 
επιτρζπουν μονόδρομθ
κίνθςθ του αίματοσ και 
παρεμποδίηουν τθν 
παλινδρόμθςι του. 



Το αίμα κινείται από τουσ 
κόλπουσ προσ τισ 
κοιλίεσ.

Στο δεξιό κόλπο φκάνει 
το αίμα από τθν 
περιφζρεια του 
ςϊματοσ, χωρίσ 
οξυγόνο αλλά πλοφςιο 
ςε CO2

Στον αριςτερό κόλπο 
φκάνει το αίμα από 
τουσ πνεφμονεσ 
πλοφςιο ςε οξυγόνο.

.



Όταν ςυςτζλλονται οι κόλποι το αίμα κινείται προσ 
τισ κοιλίεσ.

Όταν ςυςτζλλονται οι κοιλίεσ , οι βαλβίδεσ 
κλείνουν και ζτςι το αίμα δε μπορεί να γυρίςει 
πίςω ςτουσ κόλπουσ, αλλά πθγαίνει ςτισ 
αρτθρίεσ.



• Από τθ αριςτερι 
κοιλία το αίμα 
ειςζρχεται ςτθ 
αορτι και πθγαίνει 
ςτθν περιφζρεια 
του ςϊματοσ. Από 
τθν δεξιά κοιλία 
ειςζρχεται ςτθν 
πνευμονικι 
αρτθρία και 
κατευκφνεται 
ςτουσ πνεφμονεσ. 
Τθ ροι του 
αίματοσ ελζγχουν 
θ αορτικι και θ 
πνευμονικι 
βαλβίδα 
αντίςτοιχα. 

αορτι

Αορτικι 
βαλβίδα

Πνευμονικι 
βαλβίδα



• Η καρδιά ρυκμίηει το ρυκμό λειτουργίασ τθσ 
ανάλογα με τα γεγονότα που ςυμβαίνουν 
ςτον υπόλοιπο οργανιςμό. Οι φυςιολογικοί 
παλμοί τθσ καρδιάσ (κτφποι) είναι περίπου 
60-80, ενϊ αυξάνονται κατά τθ διάρκεια 
ςωματικισ αφξθςθσ, όπου τα κφτταρα 
παρουςιάηουν αυξθμζνθ δραςτθριότθτα.



Αιμοφόρα αγγεία

Αρτθρίεσ (μεταφζρουν το αίμα από τθν 
καρδιά ςτθν περιφζρεια του ςϊματοσ)

Φλζβεσ (επαναφζρουν το αίμα ςτθν καρδιά0

Τριχοειδι (επιτελοφν τθν ανταλλαγι των 
ουςιϊν με τουσ ιςτοφσ)



Αρτηρίεσ: παχιά τοιχϊματα, περιςςότερο μυϊκό 
ιςτό και μικρότερθ διάμετρο από τισ φλζβεσ. Η 
αορτι και οι πνευμονικι αρτθρία είναι οι 
μεγαλφτερεσ αρτθρίεσ. Η πίεςθ του αίματοσ ςτισ 
αρτθρίεσ είναι μεγαλφτερθ από αυτι ςτισ 
φλζβεσ, επειδι ςτισ αρτθρίεσ το αίμα κινείται με 
μεγαλφτερθ ταχφτθτα.



Κάκε φορά που οι κοιλίεσ ςυςτζλλονται το αίμα 
διοχετεφεται ςτισ αρτθρίεσ. Μόλισ οι αρτθρίεσ δεχκοφν 
το αίμα , τα τοιχϊματά τουσ διευρφνονται  (ςφυγμόσ)
επειδι το αίμα ειςζρχεται με πίεςθ. Κάκε παλμόσ τθσ 
καρδιάσ προκαλεί ζνα ςφυγμό και μάλιςτα οι ςφυγμοί 
των αρτθριϊν και οι παλμοί τθσ καρδιάσ ζχουν τον ίδιο 
ρυκμό. 

Ο μυϊκόσ ιςτόσ βοθκά 
ςτθ ςφςπαςθ των 
τοιχωμάτων των 
αρτθριϊν. Όταν οι 
αρτθρίεσ ςυςπϊνται, 
το αίμα προωκείται  
και ζτςι κυκλοφορεί 
μζςα ςτισ αρτθρίεσ. 



Φλζβεσ: είναι περιςςότερεσ από τισ αρτθρίεσ, 
δεν εμφανίηουν ςφυγμό, ζχουν βαλβίδεσ 
ϊςτε το αίμα να πθγαίνει αποκλειςτικά ςτθν 
καρδιά, ζχουν λεπτότερα τοιχϊματα από τισ 
αρτθρίεσ και μεγαλφτερθ διάμετρο.

Τομή 
αρτηρίασ (Α) 
και φλζβασ 
(Φ)

Τα φλεβίδια είναι μικρζσ φλζβεσ, οι 
οποίεσ όταν ενϊνονται με τισ φλζβεσ, 
επαναφζρουν το αίμα ςτθν καρδιά. 
Ανά πάςα ςτιγμι, περιςςότερο από τα 
2/3 τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αίματοσ 
βρίςκεται ςτισ φλζβεσ και ςτα 
φλεβίδια. Με τον τρόπο αυτό οι 
φλζβεσ λειτουργοφν ςαν δεξαμενζσ 
αίματοσ. Κάκε ςτιγμι, οι φλζβεσ 
περιζχουν το 75% τθσ ποςότθτασ του 
αίματοσ, οι αρτθρίεσ το 20% και τα 
τριχοειδι το 5%.



Τριχοειδή :Είναι πολλά ςε αρικμό και  πολφ λεπτότερα από τα άλλα 
αγγεία με εςωτερικι διάμετρο (7 μm) ,όςθ περίπου κι ζνα ερυκρό 
αιμοςφαίριο (μόνο ζνα ερυκρό αιμοςφαίριο χωράει να περάςει 
μζςα απ' αυτά). Παρεμβάλλονται μεταξφ αρτθριϊν και φλεβϊν. 
Το τοίχωμά τουσ είναι ζνα μονόςτιβο ςτρϊμα επικθλιακϊν 
κυττάρων, το ενδοθήλιο και μζςα από αυτό γίνεται θ ανταλλαγι των 
ουςιϊν ανάμεςα ςτο αίμα και ςτουσ ιςτοφσ, κακϊσ και θ ανταλλαγι, 
με πακθτικι διάχυςθ, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνκρακα. 
Τα τοιχϊματα των τριχοειδϊν επιτρζπουν επίςθσ ςτα λευκοκφτταρα 
να τα διαπερνοφν και να φτάνουν όπου είναι απαραίτθτθ θ 
παρουςία τουσ για τθν άμυνα του οργανιςμοφ.

Διαφορζσ ςτη δομή των αιμοφόρων αγγείων



Δίκτυο τριχοειδών που τροφοδοτεί μία ομάδα ςωματικών κυττάρων. 1) Τα κφτταρα των ιςτϊν 
περιβάλλονται από ζνα υγρό, το μεςοκυττάριο υγρό (υγρό των ιςτϊν), από το οποίο παίρνουν 
κρεπτικά ςυςτατικά και ςτο οποίο αφινουν ουςίεσ που δεν τουσ χρειάηονται. 2) Η πίεςθ του 
αίματοσ, ςτο αρτθριακό άκρο των τριχοειδϊν, είναι ςχετικά υψθλι ςε ςχζςθ με το 
μεςοκυττάριο υγρό, με αποτζλεςμα μικρά μόρια που βρίςκονται ςτο πλάςμα να διαπερνοφν τα 
τοιχϊματα των τριχοειδϊν. 3) Τα ερυκροκφτταρα, κακϊσ και μεγάλα μόρια όπωσ οι πρωτεΐνεσ, 
παραμζνουν ςτο εςωτερικό των τριχοειδϊν. 4) Στο φλεβικό άκρο των τριχοειδϊν θ απϊλεια 
μορίων από το αίμα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν πτϊςθ τθσ πίεςθσ. Η μειωμζνθ πίεςθ του αίματοσ, 
ςε ςχζςθ με το μεςοκυττάριο υγρό, ζχει ωσ αποτζλεςμα μία ποςότθτα από το υγρό αυτό μαηί 
με άχρθςτα ςυςτατικά να επαναρροφάται από τα τριχοειδι του φλεβικοφ άκρου



Το ςυνολικό μικοσ των αρτθριϊν, των φλεβϊν 
και των τριχοειδϊν του ανκρϊπινου ςϊματοσ 
είναι 100.000 km.



• Αρτηριακή πίεςη, είναι η πίεςη που αςκείται από το 
αίμα ςτα τοιχϊματα των αρτηριϊν.

• Συςτολική πίεςη ή μεγάλη πίεςη:είναι θ πίεςθ του 
αίματοσ ςτισ αρτθρίεσ, όταν θ καρδιά ςυςτζλλεται 
(κυμαίνεται από 11-15 ι αλλιϊσ 110-150mmHg)

• Διαςτολική πίεςη ή μικρή: είναι θ πίεςθ του αίματοσ, 
όταν θ καρδιά                                                                               
χαλαρϊνει (περίπου 8 ι 80                                            
mmHg).



• Η πίεςθ που αςκεί το αίμα ςτα 
τοιχϊματα των αρτθριϊν είναι 
μεγάλθ και για αυτό το λόγο 
το αίμα μπορεί να κυκλοφορεί 
μζςα ςτισ αρτθρίεσ. Κακϊσ 
όμωσ το αίμα κινείται προσ τα 
αρτθρίδια και τα τριχοειδι, θ 
πίεςθ αυτι ςυνεχϊσ 
ελαττϊνεται, λόγω τθσ τριβισ 
μεταξφ των τοιχωμάτων και 
του αίματοσ και μάλιςτα ςτθν 
περιοχι των τριχοειδϊν 
ελαχιςτοποιείται, για να 
μπορεί να γίνει θ ανταλλαγι 
των ουςιϊν μεταξφ των 
τριχοειδϊν και των κυττάρων.



• Στθ ςυνζχεια το αίμα που μπαίνει ςτισ φλζβεσ 
κινείται με τθ βοικεια ςυςτολϊν των ςκελετικϊν 
μυϊν.

Ροή του αίματος με τη συστολή 
των σκελετικών μυών



Ζνα άτομο παρουςιάηει αρτθριακι υπζρταςθ 
όταν αυξάνεται πακολογικά θ αρτθριακι 
πίεςθ, ενϊ όταν παρουςιάηει μείωςθ, τότε 
εμφανίηει υπόταςθ. Οι κίνδυνοι από τθν 
υπζρταςθ αφοροφν ςτθ λειτουργία τθσ 
καρδιάσ, του εγκεφάλου και των νεφρϊν.



• Κυκλοφορία του 
αίματοσ

Το κυκλοφορικό ςφςτθμα 
περιλαμβάνει τρεισ 
βαςικζσ πορείεσ:

1. Τθ μεγάλθ ι 
ςυςτθματικι 
κυκλοφορία (καρδιά-
ςϊμα- καρδιά)

2. Τθ μικρι ι 
πνευμονικι 
κυκλοφορία (καρδιά-
πνεφμονεσ- καρδιά) 
και 

3. Τθ ςτεφανιαία 
κυκλοφορία που 
ςυντελείται εντόσ τθσ 
καρδιάσ





• Μικρή πνευμονική 
κυκλοφορία

Το  αίμα που προζρχεται από 
το ςϊμα και είναι πλοφςιο ςε 
CO2 ,ςυγκεντρϊνεται ςτο δεξιό 
κόλπο και από κει περνάει ςτθ 
δεξιά κοιλία, θ οποία μζςω τθσ 
πνευμονικισ αορτισ το ςτζλνει 
ςτουσ πνεφμονεσ. Εκεί το αίμα 
αποβάλει το CO2 και 
παραλαμβάνει οξυγόνο. Το 
οξυγονωμζνο πλζον αίμα 
επιςτρζφει ςτον αριςτερό 
κόλπο τθσ καρδιάσ μζςω των 
πνευμονικϊν φλεβϊν και από 
εκεί περνάει ςτθν αριςτερι 
κοιλία ,για να φφγει μζςω τθσ 
αορτισ ςτο υπόλοιπο ςϊμα , 
με τθ μεγάλθ κυκλοφορία.



• Μεγάλη κυκλοφορία του 
αίματοσ

Το αίμα πλοφςιο ςε οξυγόνο, 
μζςω τθσ αορτισ φεφγει από τθν 
αριςτερι κοιλία  και πθγαίνει 
μζςα από τισ αρτθρίεσ, οι οποίεσ 
διακλαδίηονται, ςε όλα τα 
ςθμεία του ςϊματοσ. Στα 
τριχοειδι γίνεται θ ανταλλαγι 
των χριςιμων και των άχρθςτων 
ςυςτατικϊν. Στθ ςυνζχεια το 
αίμα με τισ άχρθςτεσ ουςίεσ που 
πρζπει να αποβλθκοφν περνάει 
ςτισ φλζβεσ και από κει ςτα 
λεπτά φλεβικά αγγεία (φλεβίδια) 
και με τθν άνω και κάτω φλζβα 
επανζρχεται ςτο δεξιό κόλπο τθσ 
καρδιάσ.



• Στθ μεγάλθ κυκλοφορία 
παρεμβάλλονται και δυο πολφ 
ςθμαντικά όργανα, οι νεφροί και 
το ιπαρ. Η δεξιά και θ αριςτερι 
νεφρικι αρτθρία μεταφζρουν το 
αίμα ςτουσ νεφροφσ, όπου 
αποβάλλονται τοξικζσ ουςίεσ π.χ. 
ουρία και θ περίςςεια του νεροφ. 
Το αίμα φεφγει από τουσ νεφροφσ 
με τισ νεφρικζσ  φλζβεσ . Στο ιπαρ 
το οξυγονωμζνο αίμα φκάνει με 
τθν θπατικι φλζβα,  ενϊ με τθν 
πυλαία φλζβα διοχετεφεται ςτο  
ιπαρ ,αίμα πλοφςιο ςε ουςίεσ , 
που προζρχονται από το ςτομάχι, 
το πάγκρεασ και τθ χολθδόχο 
κφςτθ. Το αίμα  φεφγει από το 
ιπαρ, μζςω τθσ θπατικισ φλζβασ.



• Στεφανιαία κυκλοφορία
Το αίμα μζςα ςτθν καρδιά 
μεταφζρει κρεπτικζσ ουςίεσ 
και απομακρφνει  τισ 
άχρθςτεσ. Αυτό γίνεται με 
δυο μεγάλα αγγεία, τισ 
ςτεφανιαίεσ αρτθρίεσ. Αυτζσ 
ξεκινοφν από τθν αορτι και 
ςτθ ςυνζχεια κατευκφνονται 
ςε κάκε μια από τισ πλευρζσ 
τθσ καρδιάσ. Με τισ αρτθρίεσ 
αυτζσ ςυνδζονται οι 
ςτεφανιαίεσ φλζβεσ, οι 
οποίεσ μεταφζρουν το αίμα 
ςτο δεξιό κόλπο τθσ καρδιάσ.



Η αθηροςκλήρωςη είναι ο ςχθματιςμόσ 
πλακϊν που αποτελοφνται από χολθςτερόλθ 
και άλλεσ ουςίεσ ςτα αρτθριακά τοιχϊματα. Η 
αρτηριοςκλήρυνςη είναι θ πάχυνςθ και 
ςκλιρυνςθ των αρτθριακϊν τοιχωμάτων από 
υπερβολικι πίεςθ

Με τον όρο ανεφρυςμα εννοοφμε τθ 
διόγκωςθ τμιματοσ ενόσ αιμοφόρου 
αγγείου (ςυνικωσ αρτθρίασ) εξαιτίασ 
ςυνικωσ τθσ αρτθριοςκλιρυνςθσ
Ανευρφςματα μπορεί να παρουςιαςτοφν ςε 
οποιοδιποτε αιμοφόρο αγγείο, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και αγγείων του 
εγκεφάλου, ςτθ κωρακικι και κοιλιακι αορτι, 
ακόμθ και μζςα ςτθν καρδιά.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_(%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_(%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC


Αίμα
Το αίμα αποτελείται από:
 τα ζμορφα ςυςτατικά ,(ερυκρά αιμοςφαίρια, λευκά αιμοςφαίρια, 

αιμοπετάλια) που καταλαμβάνουν το 45% περίπου του όγκου του 
και παράγονται ςτον ερυκρό μυελό των οςτϊν και από 

 Το πλάςμα που αποτελείται κυρίωσ από νερό μζςα ςτο οποίο είναι 
διαλυμζνεσ κρεπτικζσ ουςίεσ, ορμόνεσ, πρωτεΐνεσ, ανόργανα 
άλατα κ.λ.π.



• Ερυθρά αιμοςφαίρια
Οι γυναίκεσ τυπικά ζχουν 4-5 εκατομμφρια ερυκροκφτταρα/μl

αίματοσ, ενϊ οι άνδρεσ 5-6 εκατομμφρια ερυκροκφτταρα/μl
αίματοσ. Τα ερυκρά αιμοςφαίρια χάνουν τον πυρινα τουσ.

βαςικόσ μθχανιςμόσ για τθ μεταφορά οξυγόνου (O2) ςτουσ 
διάφορουσ ιςτοφσ του οργανιςμοφ. Το κυτταρόπλαςμά τουσ 
είναι πλοφςιο ςε αιμοςφαιρίνθ, μια πρωτεΐνθ που 
περιζχει ςίδθρο και από τθν οποία γίνεται θ δζςμευςθ του 
οξυγόνου. Στθν αιμοςφαιρίνθ οφείλεται το ερυκρό χρϊμα 
του αίματοσ.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF


Αιμοςφαιρίνη

Στουσ ενιλικεσ βρίςκεται θ αιμοςφαιρίνθ τφπου 
Α και αποτελείται από 4 πολυπεπτιδικζσ 
αλυςίδεσ (2α,2β), ανά δυο όμοιεσ μεταξφ 
τουσ. κάκε πολυπεπτιδικι αλυςίδα ςυνδζεται 
με μια ομάδα αίμθσ,  μια χθμικι ζνωςθ που 
περιζχει ςίδθρο.



•Τα ερυκροκφτταρα ζχουν διάρκεια ηωισ ςτθν 
κυκλοφορία του αίματοσ 100-120 θμζρεσ και μετά 
καταςτρζφονται ςτο ιπαρ από τα μακροφάγα λευκά 
αιμοςφαίρια. Κάκε δευτερόλεπτο ςτον οργανιςμό 
παράγονται 3.000.000 ερυκροκφτταρα και άλλα τόςα 
καταςτρζφονται. Άνκρωποι που ηουν ςε μεγάλα 
υψόμετρα, όπου το οξυγόνο είναι μειωμζνο, ζχουν 
αυξθμζνο αρικμό ερυκροκυττάρων . 



Μεταφορά οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα

Τα ερυκροκφτταρα δεςμεφουν το οξυγόνο ςτουσ 
πνεφμονεσ. Το οξυγόνο δεςμεφεται από τον ςίδθρο που 
υπάρχει ςτθν αίμθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ (θ οξυγονωμζνθ 
αιμοςφαιρίνθ λζγεται οξυαιμοςφαιρίνθ)και ςτθ ςυνζχεια 
μεταφζρεται  μζχρι τα τριχοειδι αγγεία να το 
αποδϊςουν ςτα κφτταρα. Αφοφ  απελευκερωκεί το 
οξυγόνο δεςμεφεται  πάλι από τθν αιμοςφαιρίνθ, ζνα 
μζροσ από  το CO2 , που παράχκθκε κατά το μεταβολιςμό 
των κυττάρων . Το υπόλοιπο διαλφεται ςτο πλάςμα με τθ 
μορφι ανκρακικϊν ανιόντων (HCO-

3). Τελικά το CO2
μεταφζρεται ςτουσ πνεφμονεσ, όπου και αποβάλλεται.

θ οξυαιμοςφαιρίνθ ζχει λαμπερό κόκκινο χρϊμα, ενϊ θ 
αιμοςφαιρίνθ που μεταφζρει το διοξείδιο του άνκρακα 
ζχει ςκοφρο κόκκινο.



• Λευκά αιμοςφαίρια
• Εμπφρθνα κφτταρα
• Είναι πολφ λιγότερα από τα ερυκρά
• Συμβάλλουν ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ
Διακρίνονται ςε δυο ομάδεσ:
 Στα κοκκιϊδη, που περιζχουν κοκκία ςτο κυτταρόπλαςμά τουσ 

(βαςεόφιλα, ηωςινόφιλα, ουδετερόφιλα ή πολυμορφοπφρηνα)
 Στα μη κοκκιϊδη, τα οποία μετά τθν παραγωγι τουσ ςτον μυελό 

των οςτϊν, μεταναςτεφουν ςτουσ λεμφαδζνεσ και τον ςπλινα 
(λεμφοκφτταρα και μονοκφτταρα που μετά διαφοροποιοφνται 
ςε μακροφάγα.



Τα ουδετερόφιλα και τα μονοκφτταρα μποροφν να 
διαπερνοφν τα τοιχϊματα των αγγείων και να 
κατευκφνονται ςτα ςθμεία μολφνςεων. Εκεί 
απομονϊνουν το μολυςματικό παράγοντα  και το 
εξουδετερϊνουν καταςτρζφοντασ παράλλθλα και 
τυχόν τοξίνεσ που ζχει απελευκερϊςει.



• Από τα λεμφοκφτταρα, τα Β-λεμφοκφτταρα είναι τα λευκά 
αιμοςφαίρια που παράγουν αντιςϊματα. 

• Τα λευκά αιμοςφαίρια (λευκοκφτταρα) ηοφν από λίγεσ μζρεσ 
μζχρι λίγεσ εβδομάδεσ και ο αρικμόσ τουσ κυμαίνεται από 
5000-10000/mm3 . Όταν υπάρχει  μόλυνςθ ο αρικμόσ τουσ 
αυξάνει.



Αιμοπετάλια
 Απφρθνα κφτταρα με ακακόριςτο ςχιμα
 Παράγονται ςτον ερυκρό μυελό των οςτϊν, όπωσ όλα 

τα κφτταρα του αίματοσ
 Ο αρικμόσ τουσ κυμαίνεται από 250.000-400.000/ mm3

και ηουν περίπου 5-9 θμζρεσ 
 Ο ρόλοσ τουσ είναι πολφ ςθμαντικόσ ςτθ διαδικαςία 

τθσ πιξθσ του αίματοσ.



Πλάςμα
Είναι το υγρό μζροσ του αίματοσ, που αποτελείται κυρίωσ από 

νερό και μζςα ςε αυτό διαλυμζνεσ διάφορεσ ουςίεσ, όπωσ 
ανόργανα άλατα, γλυκόηθ, ορμόνεσ, πρωτεΐνεσ και ουςίεσ 
όπωσ θ ουρία που πρζπει να αποβλθκοφν.

Οι πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ διακρίνονται ςε τζςςερισ 
κατθγορίεσ:

Αλβουμίνεσ: ςυμβάλουν ςτθ διατιρθςθ ςτακερισ ωςμωτικισ 
πίεςθσ ςτο αίμα

Σφαιρίνεσ: μεταφζρουν ουςίεσ, ζχουν ενηυμικι δράςθ, 
καταςτρζφουν μικροοργανιςμοφσ και ςυμβάλλουν και ςτθν 
πιξθ του αίματοσ.

Ινωδογόνο: πιξθ του αίματοσ
το υγρό που απομζνει αν από το πλάςμα αφαιρεκεί το 

ινωδογόνο ονομάηεται ορόσ του αίματοσ
Συμπλήρωμα : ομάδα 20 πρωτεινϊν με αντιμικροβιακι δράςθ



Λειτουργίεσ του αίματοσ
• Μεταφορά του οξυγόνου από τουσ πνεφμονεσ 

ςτουσ ιςτοφσ και του CO2 από τουσ ιςτοφσ ςτουσ 
πνεφμονεσ, κακϊσ και μεταφορά των κρεπτικϊν 
ουςιϊν που ζχουν απορροφθκεί από το λεπτό 
ζντερο, ςε  όλο το ςϊμα. Επίςθσ με το αίμα 
μεταφζρονται και οι άχρθςτεσ ουςίεσ που πρζπει 
να αποβλθκοφν  από τουσ νεφροφσ. Στο αίμα 
κυκλοφοροφν επίςθσ αντιςϊματα και ορμόνεσ.

• Με τθ διαδικαςία τθσ πιξθσ παρεμποδίηεται θ 
απϊλεια υγρϊν κατά τθ διάρκεια τραυματιςμϊν 
, αλλά και θ είςοδοσ μικροοργανιςμϊν.

• Συμβάλει ςτον ζλεγχο τθσ ποςότθτασ του νεροφ 
και των διαφόρων χθμικϊν ςυςτατικϊν ςτουσ 
ιςτοφσ του ςϊματοσ, αλλά και ςτθ διατιρθςθ τθσ 
κερμοκραςίασ του ςϊματοσ.



Πήξη του αίματοσ
• Όταν ζνασ ιςτόσ καταςτραφεί, ακολουκεί μια ςειρά 

αντιδράςεων:
Με τθ βοικεια τθσ πρωτεΐνθσ κρομβίνθσ το ινωδογόνο
μετατρζπεται ςε ινϊδεσ (ζνα αδιάλυτο πλζγμα). Οι ίνεσ 
του ινϊδουσ παγιδεφουν τα ερυκρά αιμοςφαίρια, 
ςχθματίηοντασ ζτςι ζνα κρόμβο που ςταματά τθ ροι του 
αίματοσ. 

Για να ςχηματιςθεί η θρομβίνη είναι 
απαραίτητοι πολλοί παράγοντεσ, 
όπωσ το αςβζςτιο, η βιταμίνη Κ και τα 
αιμοπετάλια.

Οριςμζνοι άνθρωποι γεννιοφνται με ζλλειψη 
κάποιων από τουσ παράγοντεσ πήξησ , με 
αποτζλεςμα  ςε περιπτϊςεισ τραυματιςμοφ να 
χάνουν μεγάλη ποςότητα αίματοσ. Η αςθζνεια 
αυτή είναι κληρονομική και λζγεται 
αιμορροφιλία ή αιμοφιλία.



Ομάδεσ αίματοσ

Στον άνκρωπο υπάρχουν 4 ομάδεσ 
αίματοσ : οι Α, Β, ΑΒ, Ο

• Για να δϊςει κανείσ αίμα ςε άρρωςτο που κινδυνεφει, πρζπει 
το αίμα του να είναι κατάλλθλο. Δθλαδι το αίμα του δότθ να 
μθ “ςυγκολλάται” (πιηει) μζςα ςτο αίμα του δζκτθ. Αλλιϊσ 
είναι δυνατό, θ μετάγγιςθ του αίματοσ, όπωσ λζγεται θ 
μζκοδοσ αυτι, αντί για καλό, να προκαλζςει ακόμα και το 
κάνατο του άρρωςτου. 

• Αυτό  ςυμβαίνει γιατί  τα ερυκρά αιμοςφαίρια περιζχουν 
ειδικζσ ουςίεσ, που λζγονται ςυγκολλητινογόνα. Αυτά είναι 
τα Α και Β.  Ζνα άτομο ανικει ςτθν ομάδα Α όταν ςτθν 
επιφάνεια των ερυκροκυττάρων του βρίςκεται το 
ςυγκολλθτινογόνο Α, ςτθν ομάδα Β όταν ζχει το 
ςυγκολλθτινογόνο Β, ςτθν ομάδα ΑΒ, όταν ζχει και τα δυο και 
ςτθν ομάδα Ο όταν δεν ζχει κανζνα ςυγκολλθτινογόνο.



Επίςθσ ςτον ορό του αίματοσ υπάρχουν ειδικζσ ουςίεσ  (αντιςϊματα )που  
λζγονται    ςυγκολλητίνεσ και που είναι οι αντι-Α και αντι-Β. Στον πλάςμα 
του αίματοσ ενόσ ανκρϊπου με ομάδα αίματοσ Α κυκλοφοροφν 
ςυγκολλθτίνεσ αντι-Β, ενϊ ςε αυτόν με ομάδα Β κυκλοφοροφν 
ςυγκολλθτίνεσ αντι-Α, ςτο πλάςμα των ατόμων με ομάδα αίματοσ ΑΒ δεν 
υπάρχει κακόλου ςυγκολλθτίνθ, ενϊ αυτοί με ομάδα αίματοσ Ο ζχουν και 
αντι-Α και αντι-Β ςυγκολλθτίνεσ

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΓΟΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ
Α Α αντί-Β

Β Β αντί-Α
ΑΒ Α, Β κανζνα
Ο κανζνα αντί-Α, αντί -Β

Η ςυγκολλητίνη αντι-Α αντιδρά με το ςυγκολλητινογόνο Α και η 
ςυγκολλητίνη αντι-Β  με το ςυγκολλητινογόνο Β. Αν επομζνωσ ςε μια 
μετάγγιςθ αίματοσ ο ορόσ του αςκενοφσ (δζκτθ) ζχει ςυγκολλθτίνεσ αντι-Α 
ι αντι-Β τότε αυτζσ κα ςυγκολλιςουν τα αιμοςφαίρια του δότθ (εξαιτίασ 
του ότι ςτα αιμοςφαίρια αυτά υπάρχουν ςυγκολλθτινογόνα Α ι Β ). Στθν 
περίπτωςθ αυτι τα ςυγκολλθμζνα αιμοςφαίρια μπορεί να προκαλζςουν 
και το κάνατο ακόμθ του άρρωςτου.





Οι ομάδεσ αίματοσ κακορίηονται από τρία 
αλλθλόμορφα γονίδια:

• Το Ιο, που είναι υπολειπόμενο

• Το ΙΑ

• Και το ΙΒ

Τα γονίδια αυτά είναι 
ιςοεπικρατι μεταξφ τουσ και 

επικρατι ζναντι του ΙΟ   και είναι 
υπεφκυνα για τθ ςφνκεςθ των 

ςυγκολλθτινογόνων Α και Β 
αντίςτοιχα.



Σφςτημα Rhesus

Σφςτθμα ταξινόμθςθσ και χαρακτθριςμοφ του 
αίματοσ, εκτόσ από το ΑΒΟ.

Ο παράγοντασ Rhesus είναι μια πρωτεΐνθ ,που 
μπορεί να υπάρχει ι όχι ςτθν επιφάνεια των 
ερυκροκυττάρων.

Το άτομο είναι Rh+ , αν φζρει τθν πρωτεΐνθ και 
Rh-, αν δεν ζχει τθν πρωτεΐνθ αυτι.



Προβλιματα μπορεί να υπάρξουν αν  θ μθτζρα είναι Rh- και ο 
ςφηυγοσ τθσ Rh+. Στθν περίπτωςθ αυτι το παιδί που κα γεννθκεί 
μπορεί να κλθρονομιςει τον παράγοντα Rh από τον πατζρα και να 
γίνει Rh+. Η μθτζρα  μπορεί να αναπτφξει αντιςϊματα ζναντι του 
παράγοντα Rh, αν κατά τθ διάρκεια του τοκετοφ ι λίγο πριν ςπάςει ο 
πλακοφντασ, οπότε τα κφτταρα του ανοςοποιθτικοφ μθχανιςμοφ τθσ 
μθτζρασ ζρχονται ςε επαφι με τα ερυκρά αιμοςφαίρια του παιδιοφ. 
Αρχίηει τότε θ διαδικαςία παραγωγισ αντιςωμάτων αντί-Rh. Τα 
αντιςϊματα αυτά δε κα επθρεάςουν το παιδί το οποίο γεννιζται. Σε 
επόμενθ όμωσ εγκυμοςφνθ, αφοφ θ μθτζρα είναι ιδθ 
ευαιςκθτοποιθμζνθ (ζχει αντιςϊματα ζναντι του παράγοντα Rh), αν 
το ζμβρυο είναι πάλι Rh+,κα πεκάνει, γιατί τα ερυκροκφτταρά του 
κα καταςτραφοφν από τα αντιςϊματα τθσ μθτζρασ που 
διοχετεφονται μζςω του πλακοφντα ςτθν κυκλοφορία του εμβρφου. 
Πρζπει τότε,  αμζςωσ μετά τον πρϊτο τοκετό χορθγθκοφν ςτθ 
μθτζρα αντί-Rh αντιςϊματα, τα οποία κα εξουδετερϊςουν τα 
αντιγόνα Rh. Με αυτόν τον τρόπο δε κα ευαιςκθτοποιθκεί θ μθτζρα 
για τθν παραγωγι αντί-Rh αντιςωμάτων.



• Αναιμίεσ

Είναι οι περιπτϊςεισ, όπου ζνα άτομο ζχει 
μειωμζνο αρικμό ερυκρϊν αιμοςφαιρίων ι τα 
ερυκροκφτταρα δε διακζτουν αρκετι ποςότθτα 
αιμοςφαιρίνθσ.

Η αναιμία εκδθλϊνεται με ατονία και κοφραςθ. 
Τα μειωμζνα επίπεδα αιμοςφαιρίνθσ μπορεί να 
οφείλονται ςε ανεπάρκεια ςιδιρου 
(ςιδθροπενία). Λόγω κακισ διατροφισ.

Ζνα άλλο είδοσ αναιμίασ οφείλεται ςε αδυναμία 
απορρόφθςθσ από το ζντερο, τθσ βιταμίνθσ Β12, 
που είναι απαραίτθτθ για τθν ωρίμανςθ των 
ερυκροκυττάρων.



Η αιμολυτικι αναιμία είναι μια περίπτωςθ 
αναιμίασ, που χαρακτθρίηεται από καταςτροφι 
των ερυκροκυττάρων (αιμόλυςθ), είτε από 
κλθρονομικοφσ παράγοντεσ, ι ςε τοξίνεσ, 
παράςιτα, ι ακόμθ και ςε μετάγγιςθ μθ 
ςυμβατοφ αίματοσ.

Η δρεπανοκυτταρικι αναιμία είναι μια 
κλθρονομικι νόςοσ κατά τθν οποία παράγεται 
ελαττωματικι αιμοςφαιρίνθ και τα 
ερυκροκφτταρα εμφανίηουν δρεπανοειδζσ 
ςχιμα, με αποτζλεςμα να ςκαλϊνουν ςτα 
τοιχϊματα των αγγείων και να εμποδίηουν τθ 
ροι του αίματοσ.



Ερυκροκφτταρα ατόμου με 
δρεπανοκυτταρικι αναιμία



Η μεςογειακι αναιμία, είναι μια επίςθσ 
κλθρονομικι νόςοσ , που οφείλεται ςε 
μειωμζνθ παραγωγι τθσ β- αλυςίδασ τθσ 
αιμοςφαιρίνθσ. Δε κεραπεφεται και 
αντιμετωπίηεται με μεταγγίςεισ. Είναι πολφ 
διαδεδομζνθ ςτθ χϊρα μασ.


