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valtimo 
→ pikkuvaltimo 
→ hiussuoni 
→ pikkulaskimo 
→ laskimo 
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→ laskimo 

Muistisääntö: 
”Valtimo vie verta sydämestä pois, 
laskimo laskee sydämeen.”



Sydän Sydän 

1) Sydänpussi eli perikardium 1) Sydänpussi eli perikardium 

2) Sydänlihas eli myokardium 2) Sydänlihas eli myokardium 
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2) Sydänlihas eli myokardium 2) Sydänlihas eli myokardium 

3) Sisäkalvo eli endokardium 3) Sisäkalvo eli endokardium



Sydänlihas eli myokardium Sydänlihas eli myokardium 

(vasen kammio 12 mm, oikea kammio 5 mm, eteiset 2 mm) 

sympaattinen hermosto nopeuttaa ja parasympaattinen hidastaa 
(parasympaattisen hermoston toiminta muuttuu hengityksen mukaan → 
respiratorinen arytmia: sydämen syke nopeampi sisäänhengityksen 
kuin uloshengityksen aikana) 

verta tuovat sepelvaltimot eli koronaarivaltimot: vasen ja oikea 
sepelvaltimo + runsaasti pieniä haaroja 
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sepelvaltimo + runsaasti pieniä haaroja 

sepelvaltimot  → sepellaskimot → sepelpoukama 

sinussolmuke eli eteissolmuke oikean eteisen takaseinämässä 
(sinusrytmi: sinussolmukkeesta alkaa itsestään aktiopotentiaali jonkin 
aikaa sydämen edellisen supistuksen jälkeen) 

eteiskammiosolmuke oikean eteisen alaosassa



Sisäkalvo eli endokardium 

sidekudos + levyepiteeli 

sydämen läpät = sisäkalvon poimuja 
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→ sydämen sisäkalvon tulehdus eli 
endokardiitti leviää yleensä myös 

läppiin 

→ läppävikoja



Eteis Eteis kammioläpät (purjeläppiä) kammioläpät (purjeläppiä) 

vasen eteiskammioläppä = hiippaläppä 
= mitraaliläppä = bikuspidaaliläppä 
(bi = kaksi: kaksi suurta liuskaa) 

oikea eteiskammioläppä = trikuspidaaliläppä 
(tri = kolme: kolme liuskaa) 
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(tri = kolme: kolme liuskaa) 

kammioiden veltostumisvaihe eli diastole: 
kammiopaine laskee ja eteiskammioläpät 
avautuvat 

kammioiden supistumisvaihe eli systole: 
kammiopaine kasvaa ja sulkee eteiskammioläpät



Kammio Kammio valtimoläpät valtimoläpät 
(taskuläppiä eli puolikuuläppiä) (taskuläppiä eli puolikuuläppiä) 

aorttaläppä 

keuhkovaltimoläppä eli pulmonaaliläppä 
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kun kammiosystolessa kammiopaine ylittää 
suurten valtimoiden paineen, kammiovaltimoläpät 
avautuvat 

kun kammiodiastole alkaa, verta alkaa virrata 
takaisinpäin → kammiovaltimoläpät sulkeutuvat



Verisuonten rakenne Verisuonten rakenne 

1) Sisäkalvo = endoteeli (yksinkertainen 
levyepiteeli) + tyvikalvo (+ sidekudos) 

hiussuonessa vain tämä osa; 
endoteelisolujen levymäisessä 
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endoteelisolujen levymäisessä 
rakenteessa saattaa esiintyä vielä 
ohuempia kalvomaisia ikkunoita 
(toinen nimitys fenestra)



Verisuonten rakenne Verisuonten rakenne 

2) Keskikalvo = lihassyyt ja erityisesti suurimmissa 
valtimoissa (ns. paineentasaajavaltimoissa) 
kimmosyyt 

kimmosyyt = kimmosäikeiden eli elastisten 
säikeiden (elastiini ja fibrilliiniproteiinien 
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säikeiden (elastiini ja fibrilliiniproteiinien 
muodostama kiemurainen säierakenne) 
muodostamia isompia kimppuja, jotka varastoivat 
systolen aikana energiaa venymällä kimmoisasti 
(diastolen aikana ne sitten luovuttavat 
supistumalla varastoimaansa energiaa, joten 
valtimoissa on silloinkin painetta)



Verisuonten rakenne Verisuonten rakenne 

3) Ulkokalvo = sidekudos, 
joka kiinnittää verisuonen 
ympäristöönsä 
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ympäristöönsä



Valtimot eli arteriat 

paksuseinäisiä, korkea verenpaine 

aukko eli luumen pieni  →  veri virtaa nopeasti 

aortta vasemmasta kammiosta (nouseva aortta + aortankaari 
+ laskeva aortta; rintaontelossa palleaan asti oleva laskevan 
aortan osa = rintaaortta, pallean alapuolella = vatsaaortta), 
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aortan osa = rintaaortta, pallean alapuolella = vatsaaortta), 
haarautuu pienemmiksi valtimoiksi: vasen ja oikea 
sepelvaltimo haarautuvat aortan tyvestä jne. 

keuhkovaltimorunko oikeasta kammiosta, haarautuu 
vasempaan ja oikeaan keuhkovaltimoon, jotka haarautuvat 
yhä pienemmiksi jne. 

pikkuvaltimo = arterioli



Laskimot eli venat 

ohutseinäisiä, matala verenpaine 

luumen suuri  →  veri virtaa hitaasti 

laskimoveren paluuta sydämeen helpottavat: 

laskimoläpät ja lihaspumppu 
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laskimoläpät ja lihaspumppu 

rintakehän alipaine (sisäänhengitysvaiheessa 
keuhkorakkuloissa 13 mmHg = 0,10,4 kPa) 

sydämen yläpuolella painovoima



Laskimoiden nimet seuraavat samannimisiä valtimoita, 
poikkeukset: 

aorttaa vastaa kaksi oikeaan eteiseen tulevaa laskimoa: 
yläonttolaskimo ylävartalosta, alaonttolaskimo alavartalosta 

yhteisen kaulavaltimon vieressä sisempi kaulalaskimo 

kovan aivokalvon lehtien välissä veriviemärit 
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kovan aivokalvon lehtien välissä veriviemärit 

maksaan verta tuovaa porttilaskimoa ei vastaa mikään 
valtimo, ei myöskään pinnallisia iholaskimoita (esim. iso 
safeena eli jalkavarren iso iholaskimo ja pikkusafeena eli 
jalkavarren pieni iholaskimo, joihin liittyy usein 
laskimolaajentumia eli suonikohjuja) 

Vasempaan eteiseen tulee kaksi keuhkolaskimoa vasemmasta 
ja kaksi oikeasta keuhkosta.



Hiussuonet eli kapillaarit 

sisäläpimitta  ≈ punasolujen leveys 

pituus noin 1 millimetri 

seinämä noin 0,5 mikrometriä 
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seinämä noin 0,5 mikrometriä 

valtimopäässä verenpaine 35 mmHg, 
laskimopäässä 15 mmHg 
→ tämän paineeron vaikutuksesta veri kulkee 
hiussuonissa



Prekapillaarisfinkterit = sileän lihaksen muodostamat 
hiussuonten sulkijat (pre = ennen  →   ovat siis juuri ennen 
hiussuonia, pikkuvaltimoissa, ei itse hiussuonissa) 

Veriaivoeste = aivohiussuonten endoteelisolujen välillä on 
tiivisliitosvyöhykkeet, eikä itse solujen läpi tapahdu 
juurikaan pinosytoosirakkuloiden transsytoosia  → veressä 
kiertävät aineet (esim. elimistön aineenvaihduntatuotteet, 
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kiertävät aineet (esim. elimistön aineenvaihduntatuotteet, 
lääkeaineet) eivät pääse helposti aivokudokseen → suoja 
aivoille 

Vastasyntyneellä veriaivoeste epätäydellinen  → 
hemoglobiinin hajoamistuote bilirubiini voi päästä aivoihin, 
jossa se voi vahingoittaa aivokudosta (vastasyntyneen 
keltaisuus, sinivalohoito)



Kollateraalisuonet 

= vierekkäin samaan 
kohteeseen kulkevat 

verisuonet 
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verisuonet



Anastomoosit 

verisuonten yhdyshaaroja 

näitä pitkin veri voi kiertää toista 
kautta tukkeutuneen verisuonen 
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kautta tukkeutuneen verisuonen 
huoltoalueelle  → ei kuoliota 

aivoissa ja sydämessä vain vähän 
valtimoanastomooseja  → helposti 
kuolio
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