
VASOS SANGUINIS.
Els vasos sanguinis són conductes tubulars d’un diàmetre
variable. Segons la funció i característiques morfològiques
es diferencien tres tipus:

vena Arteriavena Arteria

vènula Arteriola

Capil·lar



 Artèries: s’encarreguen de dur la sang des del cor fins als
teixits de tot l’organisme.

 Les parets arterials estan formades per
 Túnica adventícia més externa, teixit conjuntiu
 Túnica mitjana fibres musculars
 Túnica íntima fibres epitelials
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VASOS SANGUINIS: Capil·lars
Fan possible l’intercanvi metabòlic entre la sang i els

teixits.

 Són els vasos sanguinis més petits, el seu diàmetre
tot just deixa passar els glòbuls vermells de la sang.

 Les seves parets són molt primes:
 Membrana endotelial (capa interna)
 Membrana basal (teixit conjuntiu, externa)

 Són el punt d’unió entre els vasos arterials i els
venosos; es disposen de manera que formen una
xarxa.
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Les Venes: duen la sang des dels capil·lars fins al cor.

Les parets estan formades per:
 Túnica adventícia més externa (més elàstica que les

artèries)
 Túnica mitjana fibres musculars (menys que les artèries)
 Túnica íntima fibres epitelials
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VASOS SANGUINIS: venes

 Moltes venes tenen a l’interior seu vàlvules:
vàlvules venoses o semilunars.

 Funció de les vàlvules:
assegurar que la sang circuli
cap al cor i impedir-ne el reflux
en sentit contrari.
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VASOS SANGUINIS: grans vasos

 Aorta
 Vena cava inferior
 Vena cava superior
 Tronc arterial pulmonar
 Venes pulmonars
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VASOS SANGUINIS: distribució arterial

•Artèries coronàries

•Artèries braquiocefàliques: subclàvia

esquerra i caròtida esquerra

•Intercostal

•Tronc celíac i artèries mesentèriques

•Artèries renals

•Artèries ilíaques

•Artèries pulmonars
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 El cor té una irrigació
sanguínia pròpia,
destinada a
subministrar oxigen i
substàncies nutritives
al teixit miocàrdic.

 La sang irriga els
teixits cardíacs a
través de dos vasos
que emergeixen de
l’aorta:
 Artèria coronaria

dreta
 Artèria coronaria

esquerra
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VASOS SANGUINIS: distribució venosa

•Venes caves superior i inferior.

•Vena braquiocefàliques

•Tronc celíac i artèries mesentèriques

•Venes renals

•Venes hepàtiques

•Vena porta

•Venes  pulmonars

•Venes caves superior i inferior.

•Vena braquiocefàliques

•Tronc celíac i artèries mesentèriques

•Venes renals

•Venes hepàtiques

•Vena porta

•Venes  pulmonars


