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 L’aparell càrdio-circulatori comprèn
els òrgans encarregats de la circulació
de la sang.
Format per:
 Cor
 Vasos sanguinis

 Subsistema limfàtic.

Les parts
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 Cor: propulsa la sang

 Vasos sanguinis:
 Artèries: la sang circula cap els teixits.
 Venes: porten la sang des dels teixits cap el cor

 Subsistema limfàtic: òrgans encarregats de
fer entrar de nou a la circulació sanguínia
l’excés de líquid intercel·lular o limfa.

Funcions
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COR
 Òrgan buit, de

parets
musculars
gruixudes, que
es troba a
l’interior de la
cavitat toràcica.

 Situat a la part
mitjana, inferior
i anterior del
mediastí.
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 Pes del cor= 275 g; l’alçària= 10 cm;
l’amplada= 11 cm.

 El cor està travessat per dos envans de
teixit muscular i membranós,
perpendiculars entre sí, que formen quatre
compartiments.

 Envà en sentit vertical:
 Envà inter-auricular
 Envà inter-ventricular

 Septe en sentit horitzontal:
 septe aurículo-ventricular
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COR

 El cor es troba dividit
en quatre cambres o
cavitats cardíaques:
 Aurícula dreta
 Aurícula esquerra
 Ventricle dret
 Ventricle esquerra
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 El cor presenta orificis que comuniquen l’interior de l’òrgan
amb diversos vasos sanguinis.

COR

•Vasos que “arriben” al
cor:

•Venes caves inferior i
superior: aurícula dreta
•Venes pulmonars (4):
aurícula esquerra

•Vasos que “surten” del
cor:

•Ventricle dret: tronc
arterial pulmonar
•Ventricle esquerra:
artèria aorta
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COR
 Vàlvules Aurículo-ventriculars:
 Tricúspide: comunica el cor

dret
 Mitral: comunica el cor

esquerra
 Vàlvules semilunars:
 Aòrtica
 Pulmonar
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COR
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COR
 Vàlvula tricúspide:

 Comunica aurícula dreta
amb ventricle dret

 Té tres valves
 Vàlvula mitral:

 Comunica aurícula
esquerra amb ventricle
esquerra

 Té dues valves

 Finalitat: garantir el pas de
la sang de les aurícules
cap els ventricles, i de
ventricles a les artèries i
impedir-ne el reflux en
sentit contrari.
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esquerra
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COR
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 Capes del cor:
 Endocardi: teixit epitelial q recobre l’interior de

les cavitats i que continua amb l’endoteli dels
vasos.

 Miocardi: múscul cardíac. Txt especial amb
totes les cèls unides formant una xarxa
tridimensional que fa q l’impuls nerviós es
propagui amb gran facilitat i rapidesa.

 Pericardi: doble capa de txt epitelial q envolta
el cor.
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SISTEMA DE CONDUCCIÓ
 El cor es contrau de forma rítmica: 75

vegades/minut
 Espontàniament (SNV) i sense la

intervenció del stma nerviós central,
encara que hi ha factors que el poden
modificar.

 El ritme del batec es deu al stma de
conducció intrínseca al cor.
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 Entre les fibres
musculars del miocardi,
hi ha les que formen el
sistema de conducció
elèctrica del cor:
 Nòdul sinusal (aurícula

dreta)
 Els tractes internodals
 El nòdul aurículo-

ventricular
 El feix de His (amb una

branca dreta i una
esquerra)

 Xarxa de Purkinge
(parets ventriculars).
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