
La circulation du sang

chez I'homme

\X/illiam Harvey, jeune étudiant anglais qui, vers
le début du xvrre siècle, suivait les cours de

l'université de Padoue, se posait la question de

savoir comment se faisait la circulation du sang.

11 voulut donner à cette question une réponse

nouvelle et surtout meilleute, sans se soucier
des théoties en faveur à son époque. Au cours
de ses expériences, il constata que le cceur se

repose un court instant entre les pulsations, qu'i1

se soulève en se contractant et que sâ pointe
vient frappet Ia cage thoracique.

Harvey ariva à une conclusion diamétralement
opposée aux opinions de son temps : à savoir
que 1e cæur, âu moment ori I'on perçoit le coup
contre la cage thoracique, chasse le sang qu'il
contient. Les médecins de l'époque étaient d'un
tout autre avis, notamment le céièbre André
Vésale, un Belge qui enseignait à Padoue.

A l'époque de Flarvey, c'était une opinion révo-
lutionnaire. Ce ne fut qu'en 1628, quand il fut
convaincu de la justesse de ses découvertes, que

Harvey publia son livte << Exercitalio analamira

de notzt cordis et sanguinis in aninalibas >. A Londres,
personne ne se risqua à imprimer le livre. C'est
pourquoi il fut édité à Francfort, où il suscita

d'emblée un grand intérêt. Les vaisseaux san-

guins qui véhiculent le sang à partir du cæur sont
des artères. Ces artères p.rennent naissance dans

les ventricules du cceur. Elles possèdent une

paroi musclée et aident à la circulation c1u sang.

On pensait autrefois que les artères ne contenaient
pas de sang, mais bien de I'air. Ceci patce qu'après
la mort, les artères sont vides, ayant tejeté tout
le sang dans les veines. A Harvey tevient le

mérite d'avoir prouvé que cette opinion n'était
pas fonclée.

Les veines ramènent le sang vers le cæur et
débouchent dans les oreillettes du cæur. Leur
paroi est souple. La plupart des veines se trouvent
immédiatement sous la peau. On aperçoit leurs
canaux bleus en divers endroits du corps, mais
particulièrement sur le dos de la main.

Les vaisseaux capillaires sont les plus petites
ramifications du système circulatoire. C'est dans

les vaisseaux capillaires, qui sont très fins, que
se produit l'échange entre I'oxygène et Ie gaz
carbonique, les matières nutritives digérées ou
assimilées et les produits de la combustion. Tous
ces produits s'infiltrent dans les vaisseaux en
traversant leur paroi, comme les globules blancs
et 1e plasma.

La circulation du sang chez I'homme est repro-
duite sur 7a partte droite. de f illustration, ainsi
qu'une coupe du cceur. On distingue deux sortes
de circulation du sang, la petite et la grande. La
grande va du ventricule gauche aux tissus orga-
niques en passant pat I'aotte, les artères et les

vaisseaux capillaires; de 1à elle rejoint I'oreillette
droite du cceur par les veines. La petite circu-
Iation va du ventricule droit aux parois pul-
monaires en passant par I'attère pulmonaire et
les vaisseaux capillaires. Le sang retourne à

L'oreillette gauche par les veines pulmonaires.

Le ttavail du cceur met le sang sous tension dans

les artères. Cette tension est la plus élevée

dans I'aorte, mais diminue progressivement en

approchant de ia périphérie. La tension âugmente
quelque peu avec l'âge.

C'est Villian llaruey qui dôcouurit le xtécanisme de la
circa/ation da sang.

En bas : son adaersaire Véta/e.

A droite : tchéma de la circalatian ungaine.
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DE BLOEDSOMLOOP

il
De tengere, kleine Engelsman, die omstreeks het
begin van de l7e eeuw de universiteit te Padua
bezocht om zijn medische vorming te voltooien
en William Harvey heette, was een onverschrok-
ken strijder voor nieuwe ideeën, die het de hoog-
leraren niet gemakkelijk maakte (links boven in
de plaat, maar op latere leeftijd). Zijn belang-
stelling ging verder dan het dode lichaam en hij
voelde meer voor kloppende slagaderen en har-
ten en hij interesseerde zich voor de vraag hoe
het bloed stroomt. Door waarneming wilde hij op
die vraag een nieuw en een beter antwoord ge-
ven, zonder zich te bekommeren om de bestaan-
de theorieën en hypothesen. Daarom bestudeerde
hij levende dieren en sneed hii ze open om zijn
nieuwsgierigheid te bevredigen. Bij talrijke die-
ren van allerlei soort legde hij in de loop der ja-
ren het hart bloot en telkens werd hlJ getroffen
door het wonder van dat kloppende orgaan. Hij
zagdat het harttussen de slagen een ogenblik rust
nam, dat het zich bij het samentrekken verhief
en met zijn punt tegen de borstwand sloeg.
Dat alles was niet zonder meer vanzelfsprekend
en Harvey kwam tot een besluit, dat lijnrecht in-
druiste tegen de gangbare opvattingen: het hart
drijft bij zijn slag, die men aan de borstkas van
buiten kan voelen, het bloed, dat het bevat, uit
zijn kamers.
Toen waren de artsen van een geheel andere
mening en zelfs een Vesalius kwam bij de studie
van de hartspiervezels nog tot het besluit, dat
het hart bil de samentrekking van de spiervezels
wijder werd . Harvey was de eerste, die duide-
lijk begreep dat de spieren bij de samentrekking
dikke buiken krijgen en dat een spierring in dit
geval dus nauwer moet worden. Wanneer de ve-
zels van het op wonderbare wijze ineengevloch-
ten netwerk van de hartspier korter worden,
dan moet de ruimte daarin kleiner en de inhoud
naar buiten geperst worden. Harvey heeft zich
nauwkeurig overtuigd van de juistheid van deze
veronderstelling door hartkamers van dieren
open te snijden en kwam daardoor ook tot de
conclusie, dat de pols van het hart juist omge-
keerd slaat als de pols van de slagaders. Als de
slagaders kloppen en zich dus verwijden, dan
trekt het hart samen en wordt nau\ryer ! En alleen
omdat het hart zich daarbij een weinig op-

richt, neemt men aan de borstwand tussen de
vierde en de vijfde rib een kleine stoot waar.
Dat betekende in de tijd van Harvey een gewel-
dige ommekeer: het hart zuigt het bloed niet
op, maar het werkt als een pomp. Eerst toen
hij volstrekte zekerheid had verworven betref-
fende de juistheid van zijn ontdekkingen publi-
ceerde Harvey in l628zijn boek "Exercitatio anato-
mica de motu cordis et sanguinis in animalibus",
waarvan op de plaat ook een illustratie, benevens
het portret van de schrijver, is weergegeven.
Men noemt de bloedvaten, die het bloed van het
hart afvoeren, slagaders. Deze slagaders ontsprin-
gen in de hartkamers. Zij hebben een gespierde
wand en helpen mee bil het verder persen van
het bloed door het lichaam. Vroeger meende
men dat de slagaders geen bloed, maar lucht ver-
voerden, omdat na de dood de slagaders leeg
zijn en zij alle bloed in de aders hebben geperst.
Men noemde daarom de slagaders "arteriën" en
het was Harvey die het ongegronde van deze me-
ning heeft aangetoond.
Aders voeren het bloed naar het hart terug en
zij monden uit in de hartboezems. Zij bezitten
een slappe wand.
De haarvaten zijn over het hele lichaam verspreid
en men noemt ze ook wel eens capillairen. ln de
haarvaten, die zeer dun zijn, heeft de uitwisse-
ling plaats van zuurstof en kooldioxyde, verteer-
de voedingsstoffen en verbrandingsprodukten.
Al deze stoffen dringen binnen door de wand van
de haarvaten, evenals de witte bloed lichaam-
pjes en de bloedvloeistof. Antony Van Leeuwen-
hoek heeft het eerst de haarvaten beschreven,
nadat Harvey de bloedsomloop had ontdekt.
Op de rechterzijde van de plaat is de bloedsom-
loop van de mens afgebeeld, benevens een door-
snede van het hart. Men onderscheidt twee soor-
ten van bloedsomloop, een grote en een kleine.
De grote bloedsomloop gaat van de linker hart-
kamer door de aorta, de kleinere slagaders en

de haarvaten in de orgaanweefsels en dan door
de aders en de grote holle aders naar de rechter
hartboezem. De kleine bloedsomloop stroomt
van de rechter hartkamer door de longslagader
en door de haarvaten in de wanden van de long.
blaasjes en dan langs de longaders naar de lin-
ker hartboezem.
Door de werking van het hart wordt het bloed
in de slagaders onder druk gezet. Deze druk is

het hoogst in de grote lichaamsslagader.Bij de nor.
male mens bedraagt de bloeddruk in de slagader
van de bovenarm 85-125 millimeter kwik.
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