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Kurssin tavoitteet

• Tuoda esille ja käydä läpi ne anatomiset ja fysiologiset 
perustiedot sydämen, veren ja verisuonten toiminnasta, 
immunologisesta näkökulmasta

• Lisäksi palpaation keinoin tuoda ne tunnettavaksi 
jokaiselle kurssille osallistuvalle osteopaatille



A.T Still 

Sydän, elämän lähde, on elin ihmisen 
kehossa, joka levittää määritteet 

elämästä ja tiedon vereen, jotta se voi 
jatkaa oikein kaikki työnsä.



  Sydän
• Sydän painaa n 300g
• Pumppaa levossa 8000 l/pvä; vastaa 50kg/ 1,3km/s 
• Supistuu n 100 000 x / vrk
• Sydän 5000x elektromagneettisesti vahvempi kuin aivot
   Sykkivä sydän tuottaa voimakkaan sähkövirran joka 

virtaa läpi kehon
• Veri ja solun ulkoinen neste, johtuen korkeasta 

suolapitoisuudesta, johtavat hyvin sähkövirtaa
• 7% ihmisen kokonaispainosta verta, aikuisella noin 5 

litraa
• Veri pitää elimistön lämpötilan tasaisena, huolehtii 

solujen aineenvaihdunnasta, ravinnonsaannista ja 
    kuona aineiden poistosta



Keho on yksi toimiva kokonaisuus

• Hermosto on riippuvainen verisuonten 
laadusta (myös yksittäinen hermo/ 
verisuoni) (huolto ja huuhtelu)

• Sydämen syke luo energiamallit joilla on 
mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin soluihin

• Energiamallit myös synkronisoivat ja 
integroivat koko kehoa ja sen osia toisiinsa

   



Sydän printtaa ja kuljettaa informaation

Keskushermosto kantaa informaation siitä, miten keho pystyy pitämään tasapainon. 
Tämä informaatio on staattinen!

        
Sydän printtaa keskushermoston asetukset hapettuneeseen vereen 4:llä tavalla:
      - suoraan hemoglobiiniin: (rauta, natrium, kalium), yleisin menetelmä
      - äänen avulla: veren mukana kaikkialle kehossa, sydämen rytminen syke 

tunnistettavissa kaikkialla kehossa
      - elektroninen jännite:  sykkivä sydän tuottaa sähköä joka virtaa läpi kehon, veri, 

verisuonet ja extrasellulaarinen neste, johtuen korkeasta suolapitoisuudestaan, 
johtavat hyvin sähkövirtaa joka voidaan tuntea kaikkialla kehossa

      - valo: ensisijainen informaation tuottaja, nopea välittäjä. Jokainen biokemiallinen 
toiminta soluissa ja kehossa tarvitsee valoa. (hermoimpulssi, aurinko, DNA, 
Still-värilasit, Fulford-kristallit, liquid light - Sutherland)



Sydän, elimistö ja solut
• Solut vastaanottavat informaation 

yksityiskohtaisesti hapettuneesta verestä:
   -elimistön homeostaasi: tasapainotilan huolto, 

veren ja kudosnesteen pysyminen jatkuvasti 
samanlaisena (raja arvot)

   -solujen toiminnan säätely (happi/ hiilidioksidi)
   -elinten toiminta (ravintoaineet, huolto)
   -solujen feedback informaatio, niiden toiminnasta 

runsas- ja vähähappisena
   -informaatio ilmakehästä kerääntyy keuhkoihin ja 

kuljetetaan aivoihin. Tämä sallii kehon sopeutua 
kemiallisesti uusiin olosuhteisiin 



Keho on kokonaisuus

   Rakenne ohjaa toimintaa.
   Toiminta ohjaa rakennetta.
   Rakenne ja toiminta riippuvaisia toisistaan.
   Keho on (itse) itseään parantava kokonaisuus:
   -itseään korjaava
   -itseään hoitava
   -itseään parantava
   Osteopatia: syvä tuntemus ja ymmärrys 

rakenteesta (anatomia) ja toiminnasta 
(fysiologia)    

    A.T. Still



Veri
• Verisuonisto 8-100000 km pitkä (näkyvät 

19000km/ mikroskooppisen pienet yli 80000km. 
Kaksi X maapallon ympäri) pinta-ala 5000m2

• Veren viskositeetti 5x suurempi kuin veden

• Veren määrä % koko veri volyymista:
• Sydän 7% :oikea ventrikkeli 4%
•                   vasen ventrikkeli 3%
• Valtimoissa 12%
• Alemman paineen kierrossa 85% (kapillaarit, 

laskimot, oikea ventrikkeli, keuhko kierto, vasen 
atrium)



Avoin järjestelmä



Veri
• nestemäistä sidekudosta
• Voidaan jakaa veriplasmaan 55% ja 

verisoluihin (45%)
• veriplasma koostuu verestä ja siihen 

liuenneista aineista: vesi 90%, happi, 
hiilidioksidi, kuona aineet, proteiinit, 
fibrinogeenit, rasvat, ravintoaineet, 
hormonit, ionit ->10%

• verisolut: syntyvät luuytimessä ja 
pernassa verisolujen kantasoluista. 



   Veriplasma, punasolut, verihiutaleet, valkosolut 



Verta kolmea lajia:

• Punasolu
• Verihiutale
• Valkosolu



Veriplasma (solun ulkoinen neste)
• Sisältää:
• 91% vettä
• 7% proteiineja 5,5-8,9mg/dl
• 60% albumiinia, proteiini joka liukenee puhtaaseen veteen, syntetisoituu 

maksassa, (aiheuttaa osmoottisen paineen veriplasmassa)!!
• 36% hemoglobiinia, myoglobiinia (varastoi happea lihaksiin) 
• 4% fibrinogeenejä
• Plasmassa ioneja (sähköisesti varautunut atomi tai molekyyli + -); 
• Immunoglobiinin lähde; vereen, imunesteeseen, sylkeen, kyynelneste, 

äidin maito
• Kuljettaa ravintoaineita ruoansulatuselimistöstä muualle kehoon ja 

soluhengityksessä syntynyttä hiilidioksidia keuhkoihin
• Glukoosia, kolesterolia, urea, ATP (adenosiiniTRIfosfaatti (solun akku)), 

hormoneja DNA (perimä), RNA (perinnöllinen tieto) viruksista, 
bakteereista ja mikrobeista, vähän verihiutaleita

• 16% ihmisen painosta



Veriplasma



Liian korkea rasva-ainepitoisuus /  normaali plasma



Veriplasma

• Kalsiumia (Ca); 1,2-1,4kg / luustossa 99% 
• Säätelee hermo-lihastonusta, veren hyytymistä, 

solukalvojen läpi kuljetuksia, puutos; 
osteoporoosi, riisitauti

• Natriumia; sähköä johtava elektrolyytti, 
natriumtasapaino välttämätön aineenvaihdunnan 
/ nestetasapainon säätelyn ja lihasten 
toiminnalle ja hermoimpulssien siirtymiseen

• Kaliumia; pitää yllä sähköistä jännitettä 
hermosolujen solukalvoilla, vahvistaa luustoa.  

   -puute; sydän- ja aivoverenkiertohäiriöt



Punasolut
• tärkein tehtävä on kuljettaa happea 

kaikille soluille ja hiilidioksidin 
keuhkoihin

• koostuvat vain solukalvosta, 
entsyymeistä ja hemoglobiinista, n 
280 milj hemoglobiini molekyyliä / 
punasolu

• ei tumaa tai muutakaan soluelimiä, 
antaa hemoglobiinille enemmän 
tilaa

• hemoglobiini on rautapitoisen 
hapen sitomiseen erikoistunut 
valkuaisaine, joka antaa verelle sen 
punaisen värin



Punasolut
• elimistön pienimpiä soluja, kahdeksan millimetrin 

tuhannesosaa (0,008 mm)
• Muodoltaan litteitä ja kaksoiskoveria
• mukautuvaisia ja elastisia, keskihalkaisija 7,2 

mikrometriä, pystyvät puristautumaan 
pienimpienkin 3-4 mikrometriä, kapillaarien läpi

• elinikä noin neljä kuukautta
• kun kaksoiskoveruus häviää, solu turpoaa ja 

maksa tai perna poistaa ne verenkierrosta 
• Maksa ja perna voivat valmistaa punasoluja, jos 

jokin sairaus vaarantaa niiden syntymisen luissa
• uusia punasoluja syntyy tilalle luuytimessä, 2-3 

miljoonaa / sekunti
• punasoluja kaikista soluista n 4-5 tuhatta miljardia



Anemia
• Anemiasta kärsivien ihmisten punasoluja on liian 

vähän
• Hemoglobiini taso laskenut
• Punasolut voivat olla pienempiä, litteämpiä
    suurempia tai pyöreämpiä, punasolujen pieni 

määrä voi johtua; luuydin tuottaa punasoluja liian 
vähän tai elimistö kuluttaa niitä liian nopeasti.

• varastoraudan, ferritiinin puute aiheuttaa myös 
anemian kaltaisia oireita. 

• Jos alle 30 mikrogrammaa litrassa= raudanpuute 
epäily

   



C2932H4724N828S8Fe4O848= Hemoglobiini
• Hemoglobiini on veren punasolujen osa, jonka avulla happi 

kulkeutuu keuhkoista kaikkialle elimistöön
• (C)Hiili, (H)vety, (N)typpi, (S)rikki, (FE)rauta, (O)happi
• hemoglobiini eli verenpuna, (Hb) muodostaa kolmasosan 

punasolusta
• rautapitoinen (Fe2) paljon happea ja hiilidioksidia (C)  

sitova proteiini, 
• rauta on verenpunan (hemoglobiini) ja lihaspunan 

(myoglobiini) sekä hengitysentsyymien ainesosana 
esiintyvä elimistölle välttämätön metalli

• hemoglobiinin muoto muuttuu sen sitoessa 
happimolekyylejä:

• oksihemoglobiini:sitonut happimolekyylejä 
• deoksihemoglobiini: hapeton molekyyli, sitonut hiilidioksidia
    (hiilihapon hapan suola) 



Punasolun kemiallinen kaava



Punasolun kalvo
• taipuisa ja tiivis rakenne   
• koostuu rasvoista, proteiineistä ja lipideistä: kalvo 

ympäröi solulimaa, suojaa ja eristää / erottaa solun 
ympäristöstään 

• ottaa soluun ravintoaineita ja poistaa kuona aineita 
tarpeidensa mukaan (soluhengityksen palamistuote 
hiilidioksidi) 

• vastaanottaa kemiallisten viestimolekyylien, hermoston 
ja hormonien tuomaa informaatiota

• pitää solun rakenteen ja fysiologisen toiminnan vakaana, 
sen kiertäessä läpi verenkiertojärjestelmän, erityisesti 
ahtaassa hiussuonistossa

 



Punasolu
• keuhkojen ilmarakkuloissa sisäänhengitys- ilman happi 

sitoutuu punasoluihin, jotka kuljettavat sen sitä 
tarvitseville soluille

• kaksoiskoveruuden takia niiden pinta-ala kolmanneksen 
suurempi kuin pyöreällä solulla

• hapenkuljetus pinta-ala on 3000m2, 15 suuren 
omakotitalon verran!

• Hiilidioksidia keho tuottaa palamistuotteena  täydessä 
levossa 0,2 l/min ja

    keskimäärin keho tuottaa 0,6-0,9 l/min,
    maksimaalisessa fyysisessä rasituksessa 2,5-3,0 l/min



Hapetettu kirkas- ja hapettamaton 
punasolu



  Verihiutale (trombosyytti)
• verenhyytymisjärjestelmä
• kolmanneksen punasoluja pienempiä soluja
• tumattomia solukalvon suojaamia soluliman 

kappaleita, varastoituvat pernaan
• syntyvät luuytimessä, elinikä 10vrk
• tärkeä tehtävä verenvuodon tukahduttamisessa, 

ihoon tulleessa haavassa
• vaurioituneen verihiutaleen entsyymi muuttaa 

plasman fibrinogeeni valkuaisaineen säikeiseksi 
fibriiniksi, joka tarttuu haavan reunoihin, verisolut 
tukkivat haavan, syntyy rupi

• paikkaavat myös verisuonen seinämiä



Verihiutale 



Verisuonen korjaus                                            



Valkosolu
• suuria, tumallisia soluja
• tuhannesosa punasolujen lukumäärään nähden
• syntyy luuytimessä, kainaloiden imusolmukkeissa
• tärkeä osa kehon immuuni puolustus järjestelmää
• elinikä vaihtelee muutamasta tunnista useaan 

vuoteen
• torjuu mikrobeja hotkaisemalla ne sisäänsä, toiset 

merkitsevät taudinaiheuttajat, jotta syöjäsolut 
tunnistavat ne paremmin

• pystyvät poistumaan verenkierrosta kudoksiin
• tunnistavat taudinaiheuttajan nopeasti ja estävät 

taudin puhkeamisen



   Valkosolu

• immuuni/ puolustusjärjestelmä = immuniteetti
• torjuvat sieniä, viruksia, bakteereja
1) Granulosyytit
   a) basofiilit (vapauttavat histamiinia 

tulehdusreaktioissa) 
   b) eosinofiilit (allergiat, suuremmat parasiitit) 
   c) neutrofiilit (bakteerit, sieni infektioita vastaan)
2) Monosyytit: syöjäsoluja-kehittyvät myöhemmin 

makrofageiksi (kuolleet punasolut)



Punasolu, verihiutale, valkosolu



Valkosolu:
3) Lymfosyytit: T-imusolmu= soluvälitteinen 

puolustus, syöpäsolut, solujen sisälle tunkeutujia 
ja oman kehon vahingoittuneita soluja vastaan, 
syntyvät ja kehittyvät kateenkorvassa 
(T=thymus)

•  B-imusolmu= solujen ulkopuolella olevia 
patogeenejä kuten bakteereja vastaan, syntyvät 
ja kehittyvät luuytimessä (B=bonemarrow)

• NK-solut (natural killer): viruksen infektoimia ja 
kasvainsoluja vastaan

• T ja B imusolut=spesifin puolustuksen soluja
• NK imusolut=epäspesifi puolustus



Valkosolu
T-imusolu jaetaan kolmeen osaan:
1) tappajat: infektoituneet solut ja syöpäsolut    

soluvälisessä puolustuksessa
2) auttajat: immuunivasteen aktivoijat: T ja B solut
3) estäjät: säätelevät immuunivastetta hillitsemällä 

sitä
T (thymus)-imusolut ovat hankitun immuniteetin 

muistisoluja, samaa patogeeniä vastaan
B (bone)-imusolut erikoistuvat plasmasoluiksi 

tuottaen paljon vasta ainetta, myös muistisoluja



Verisuonet
• 1) Valtimot: sydämestä kudoksiin lähtevät 

hapetettu veri, kestävät sydämen supistumisesta 
johtuva suurta painetta johtuen paksusta 
rakenteesta, vievät sydämen sähkö- 
magneettisen jänniteen kaikkialle kehossa

• 2) Hiussuonet: verenkiertoelimistön pienimmät 
verisuonet, mutta laajin pinta-ala

• 3) Laskimot palauttavat hiilidioksisen 
hapettoman veren takaisin sydämen kautta 
keuhkoihin, uudelleen hapetettavaksi. 



Verisuonen rakenne
• Valtimot muodostuvat kolmesta kerroksesta: 
• Intima (sisäkalvo)= verisuonen sisäpintaa 

verhoava sileä, verivirtaa myötäilevä solukerros
   (endoteeli verhoaa sydämen, verisuonten, 

imusuonten sisäpintaa, reagoi nestevirtaukseen 
ja tulehduksiin verisuonessa) 

• Media (keskikalvo)= sileälihas solut ja kimmoisat 
syyt (tasaa sydämen sykkeen tuottamaa verivirta 
painetta verisuonessa)

• Adventitia (ulkokalvo)= sidekudosta joka tukee 
verisuonia ja liittää ne ympäröiviin kudoksiin 



Valtimosuonen kerrokset



Valtimosuonen kerrokset



Verenpaine (p) aiheuttaa 
valtimosuonen venytystä



Intima           Media         Adventia   



Paussi sykkeessä kerää 
painetta johon sydän reagoi

              
sydämen syke sivusuunnasta



Verisuonen spiraalipyörre



 Hiussuonet (kapillaarit)
• hiussuonet muodostavat verenkiertoelimistön 

pienimmän verisuonityypin
• valtimoista veri etenee kauemmaksi 

pikkuvaltimoihin (arteriol) ja lopulta hiussuoniin
• hiussuonet hyvin ohuita, mahdollistavat aineiden 

vaihtumisen solujen ja veren välillä 
• ohuimmista hiusverisuonista tihkuu jatkuvasti 

verinestettä solujen väliseen tilaan, (happi / 
hengitysilman kaasut ja ravinto

• Kudosneste (hiilidioksidi) palaa verenkierron 
pikkulaskimoihin (venuli), joko hiussuoni laskimoja 
tai imusuonistoa pitkin (kuona aineet)

• normaalisti 5% koko verenkiertojärjestelmän 
verivirrasta 



Hiussuonet
• ennen kapillaareja pienten valtimoiden puolella  

sileälihassolujen muodostamia rengasmaisia sulkijoita, 
(prekapillaarisfinkterit) jotka avaavat tai sulkevat 
hiussuonen

• ei lihassoluja kuten valtimoilla ja laskimoilla
• avointen hiussuonten määrä riippuu kudoksen 

aineenvaihdunnasta, luustolihaksen hiussuonista n 
10% avoinna levon aikana

• Yksi kerros endoteelisoluja sekä uloimpana tyvikalvo, 
seinämä ohut (0,001 mm)

• seinämissä nesteen täyttämiä aukkoja, huokosia
• kapeita, punasolut kulkevat läpi peräkkäin



Verenpaine, diffuusio, suodatus
• verenpaine kapillaarin valtimopäässä 
   n 35mmhg ja laskimopäässä n15mmhg
• paine ero mahdollistaa veren virtauksen 

hiussuonistossa
• ravintoaineet, kaasut ja rasvaliukoiset aineen 

vaihdunta suoraan endoteelisolujen läpi tai 
niiden välisistä aukoista:

• a) diffuusiolla (aine menee seinämän läpi, 
riippuu kuinka hyvin hiussuonen seinämä 
läpäisee ko ainetta ja mikä on veren ja 
kudosnesteen välinen pitoisuusero 

• b) suodatuksella (neste puristuu paineen 
vaikutuksesta kalvon läpi)



Hydrostaattinen ja osmoottinen  paine

• nesteen kulkeutuminen hiussuonen läpi riippuu kahden 
vastakkaiseen suuntaan vaikuttavan paine eron 
välisestä tasapainosta

• hydrostaattinen paine ero puristaa proteiinitonta 
plasmaa hiussuonista ulos ja osmoottinen paine-ero 
vetää kudosnestettä hiussuoniin

• hydrostaattinen paine hiussuonten alkuosassa 
suurempi kuin loppuosassa, nesteen virtaus hidastuu 
suonen loppuosassa



Mikroverenkierto, mikroverisuonet



Mikroverenkierto / mikroverisuonisto

• Verenkierto kaikkein 
pienimmissä verisuonissa:

• arteriolit 
10-100mikromillimetriä, sileät 
lihassyyt, 
hermotus🡪sympaattinen

• kapillaarit 5-8 
mikromillimetriä, ei hermotus, 
sileät lihassyyt



laskimot
• hiussuonista veri kulkee laskimoihin ja takaisin 

sydämeen
• laskimoiden seinämät ovat ohuet ja 

vähemmän kimmoisat kuin valtimoiden
• laskimoiden ja oikean eteisen välinen paine 

ero vetää verta takaisin sydämeen, 
• luusto lihakset supistavat ja puristavat 

laskimoita, joka työntää verta takaisin 
sydämeen

• laskimoläpät estävät veren valumisen takaisin 
päin lihaksen veltostuessa

• virtaus painovoiman vastaisesti
• sähkömagneettinen jännite matala, lähellä 

CSF 



Laskimot
• Laskimot voidaan jakaa kolmeen luokkaan:
   -suuret laskimot,>10mm: (ylä ja alaontto-, nivus, kaula-, 

aivolaskimot)
   -keskikokoiset laskimot 1-10mm: (raajat,), sidekudoksiset 

endoteelisolujen päällystämät läpät, estävät veren 
virtauksen väärään suuntaan

   -pikkulaskimot 0.1-1mm (ihonpinta, elimet)
    Rakenne kolmikerroksinen:
    -tunica intima: endoteelisolukerros, tyvikalvo ja ohut 

sidekudoskerros
    -tunica media: kollageeni- ja elastiinisäikeet sekä 

poikittaiset lihassolut (ohuempi kuin valtimossa)
     -tunica adventitia: paksuin kerros: kollageenia, elastiset 

säikeet ja fibroblasteja





CEREBRO-SPINAL VENOUS SYSTEM
AND VENOUS DRAINAGE

ARCOM P/L 51



ARCOM P/L 52

VENAE 
COMMITANTES

NB VERTEBRAL VEIN



Prac.

• Palpoi arteria radialis, arteria poplitea, arteria vertebralis, 
arteria abdominalis.

• Vena cava inferior, sinus sagittal superior, venae 
metacarpales dorsales (kädestä)



Imusuonisto
• on imusolmukkeiden ja imusuoniston muodostama 

elinjärjestelmä joka palauttaa: 
• a) hiusverisuonista tihkuvan veriplasma nesteen ja sen 

sisältämät proteiinit ja imusolmut takaisin verenkiertoon 
• b) suolistosta imeytyvän rasvan ja ravintoaineet ensin 

suoliston imusuoniin ja sitten verenkiertoon
• osa kudosnesteestä kertyy imusuoniin ja muodostaa 

imunestettä
• sydäntä kohti mentäessä imuneste yhtyy 

yläonttolaskimossa vereen 
• muistuttaa rakenteeltaan laskimoja= läpät
• seinämät ohuemmat kuin laskimoissa



Imusolmuke
• osallistuu immuuni- 

järjestelmään, imusuonisto- 
ketjujen risteyskohdissa  

    muodostaa imusolmuja
• näiden lävitse virtaa imu- neste 

matkalla vereen, suodatin joka 
siivilöi ja tuhoaa bakteerit ja 
virukset

• pavun muotoinen
• elimistön eri osissa 500-600 kpl
• erityisesti kaulan, nivusten, 

kainaloiden ja suoliston alueella



Ohutsuolen nukkalisäkkeet ottavat ravintoaineita 
vastaan ruoasta

• Osa päätyy veren- kiertoon 
ja maksan ensikierron 
metaboliaan (sin/pun) ja osa 
imusuonistoon (vihreä)

• Pitkäketjuiset rasvahapot 
kulkevat imusuonistossa 
rintatiehyeen ja vas 
solislaskimoon ja koko 
kehon verenkiertoon




