
DE BTOEDSOMTOOP

I
Bij alle werveldieren vormen de bloedaders een
gesloten buizenstelsel, waarin het hart als een
pomp werkt om het bloed onafgebroken in
omloop te houden. Als het bloed van het hart in
de longen, in het hoofd of in de andere lichaams-
delen geleid wordt, dan moeten de bloedlichaam-
pjes, die het zuurstofvervoer verzekeren, snel
bewogen worden. Dit gebeurt in naar verhou-
ding grote en dikwandige aders, die op hun weg
naar de verschillende lichaamsdelen herhaaldelijk
vertakken en daarbil dunner worden. Uiteindelijk
lossen de aders zich op in een zeer fiin netwerk
van haarvaten, waarin het bloed veel langzamer
gaat stromen. De stofwisseling tussen het bloed
in de aders en de naburige cellen wordt verge-
makkelijkt door de buitengewoon dunne wanden
van de haarvaten. Deze haarvaten verenigen zich
dan weer tot steeds grotere aders, precies als
beken die samenvloeien tot rivieren en stromen.
De rangschikking van de hoofdaders is bepaald
door de ligging van de ademhalingsorganen. Daar
moet immers het bloed de zuurstof opnemen om
ze naar de verschillende organen te brengen.
Bij de vissen wordt het zuurstofarme, qit de
weefsels van het lichaam komende bloed opge-
nomen door een afdeling van het hart, de boe-
zem (l). Door samentrekking van de gespier-
de wand wordt het bloed verder gepompt
naar de kamer (2). De kamer heeft eveneens een
krachtige spierwand en door samentrekking
wordt het bloed naar de kieuwslagaders ge-
stuwd, waar het zuurstof opneemt. Bij de vissen
ligt her hart vlak achter de kieuwen en bestaat
slechts uit één boezem en één kamer. Van de
slagaderstam gaat het bloed langs de aanvoeren-
de kieuwslagaders (4) naar de kieuwen, na eerst
door fijne haarvaten gestroomd te hebben. Van
de kieuwen loopt het verder langs de afvoeren-
de kieuwslagaders (5) naar de aorta (6). Van de
aorta vertrekken takken naar de kop (7), naar
de nieren (10), de darmen (l l), de lever (12),
de borstvin (13) en de buikvin (14). Terugvoe-
rende lichaamsaders (8 en 9) brengen het met af-
braakstoffen geladen bloed opnieuw naar de
boezem.
Bij de vissen is het stelsel van kieuwen en
lichaamshaarvaten achter elkaar geschakeld en
het bloed keert eerst naar het hart terug, nadat
het beide haarvatengebieden doorlopen heeft.

Bij de luchtademende landdieren is de longbloeds-
omloop en de lichaamsbloedsomloop parallel.
Maar de bouw van het hart vertoont merkwaar-
dige verschillen, zoals op de plaat te zien is. Het
kikkerhart heeft twee boezems, doch slechts
een kamer. Zij storten beide hun bloed in de
kamer, de linker.boezem zuurstofarm en de
rechter boezem zuurstofrijk. ln de kamer komt er
derhalve steeds gemengd bloed, dat door de
aortastam gevoerd wordt en vandaar verder naar
de longen en naar het lichaam.

Bij de kruipdieren wordt er een begin gemaakt
met de scheiding tussen de kleine bloedsomloop,
die de longen voorziet en de grote bloedsomloop.
Het hart der reptielen is klein, bestaat uit twee
volkomen gescheiden boezems en twee kamers,
die nog niet volledig gescheiden zijn. Er kan dus
nog vermenging plaatsvinden tussen het zuurstof-
rijke bloed van de longen en het zuurstofarme
bloed, dat van het lichaam af komstig is. De long-
slagader ontspringt uit de rechterkamer en bevat
zuurstofarm bloed, dat het minst met het zuur-
stofrijke bloed is vermengd. Dichter bil de tus-
senwand van de beide kamers ontspringt de lin-
ker aortaboog, die gemengd bloed bevat en een
zijtak afgeeft naar de darmen. De rechter aorta-
boog ontspringt in de linker kamer en bevat zuur-
stofrij k bloed, dat in slechts geringe mate met
zuurstofarm bloed is vermengd.

Bij de vogels en de zoogdieren is er een volledig
gescheiden bloedsomloop. Bij het bekij ken van
het, vogelhart zien wij twee boezems en twee
kamers, volkomen van elkaar gescheiden. Door
de longader komt het bloed zuurstofrij k in de
linker boezem, gaat vandaar naar de linker kamer,
om zuurstofrijk zijn weg door de grote lichaams-
slagader aan te vangen. Arm aan zuurstof keert
het bloed in de rechter boezem terug, gaat naar
de rechter kamer, om van hier door de long-
slagader de longen te bereiken, waar het opnieuw
zuurstof kan opnemen. Elke vermenging van bloed
is op deze wijze onmogelijk geworden.

Ondanks het onderscheid in de vorm van hart en
bloedvatenstelsel van de verschillende wervel-
dieren, ontdekt men toch bij aandachtig bekijken
een gelijk grondplan. Men kan nog de weg na-
gaan, die de ontwikkeling van deze diersoort
heeft gevolgd in de loop van miljoenen jaren. De
veranderingen aan het hart en het bloedvaten-
systeem zijn een groot meesterwerk van de
de scheppende natuur.
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La circulation du sang

chez les anirnaux

f,es artères et les veines forment chez les verté-
brés un circuit fermé dans lequel 1e cceur agit
comme une pompe pour assurer une circulation
constante du sang. Quand 1e sang part du cceur

vers les différentes parties du corps, les globules

qui assurent le ttansport de i'ox1'gène doivent
être rapidement déplacés. Ce transport se fait
par I'intermédiaire d'artètes aux parois relative-
ment épaisses qui se rami{rent et deviennent ptrus

fines à mesure qu'elles se tapprochent des extré-

rnités. Les artères deviennent artérioles qui elles-

mêmes se ramifient en un fin réseau de vaisseaux

capiilaires dans lequel le sans va couler plus

lentement. L'échange entre le sang artériel et les

cellules est facilité par Ia minceut extraordinaire
des parois des vaisseaux capillaires. Ces vaisseaux

se réunissent à nouv'eau et forment des veines,

tout comme des tuisseaux s'assemblent pour
devenir un fleuve.

C'est dans ies organes respitatoires que le sang

recueille l'oxygène pour l'amener aux clifférents

orgânes. Chez les poissons, le sang appauvti qui
revient des tissus du corps est recueilli par une

division du cceut, I'oreillette (r). Par la con-

traction de la paroi musculaire, le sang est

amené dans le ventricule (z). Le ventricule est

également doté d'une vigoureuse paroi musculaire

dont la contraction chasse le sang vers les bran-

chies or) il se chargera d'oxygène. Le cceur des

poissons se trouve immédiatement clerrière les

branchies et ne se compose que d'une oreillette
et d'un ventticule. De l'aotte, le sang passe par
les artères (l et +), et atteint ies branchies après

avoir traversé des vaisseaux capiliaires extrême-
ment fins. Au dépat des branchies, le sang passe

par d'autres artères (5 et 6). Des ramifications

le mènent vers la tête (7), les reins (ro), les

intestins (rr), le foie (rz), la nageoire pectorale
(r3) et la nageoire ventrale (r4). Des veines
(8 et 9) ramènent le sang impur vers I'oreillette.

Chez les poissons, branchies et vaisseaux capil-
laires se trouyent les uns derrière les autres et le
sang ne fetoufne au cæuf qu'après avoir traversé
les deux zones de vaisseaux capillaires.

La circulation pulmonaire du sang et la circula-
tion générale sont parallèles chez les animaux
terrestres. Mais le cceur présente des différences

essentielies comme on peut le voir sur I'illustra-
tion. Un cceut de grenouille a deux oreillettes,
mais un seul ventricule. Le ventricule contient
donc toujours du sang mélangé qui emprunte
l'aorte et passe de 1à dans les poumons et les

extrémités.

Le cceur des reptiles est petit et se compose
de deux oreillettes complètement sépatées et de

ileux ventricules qui ne 1e sont pas encore
complètement.

Les oiseaux et les mammifères ont deux circu-
lations du sang bien distinctes. Un cæur d'oiseau
comporte deux oreillettes et deux ventricules
totalement séparés. La veine pulmonaire amène

le sang riche dans I'oreillette gauche d'o,) il
passe dans le ventricule gauche pour entamer,
grâce à l'aorte, le trajet qui ie conduira aux
extrémités du cotps. Chargé d'impuretés, le sang

revient au cæur et est recueilli dans l'oreillette
droite. Il passe dans le ventricule droit et est

envoyé par l'artère pulmonaire vers les poumons
ori il se gorge à nouveau d'oxygènq. Tout mélange
de sang pur et impur est clonc devenu impossible.

A gaache : schéna de la circalation du tang; la circa/alion

cheq Ie poiran.'

A droite : caar et slslèrte circu/aloire cheq /a grenoui//e,

an repli/e, un oiteau.
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