
 

Continue

https://trafficel.ru/wb?keyword=pengambilan%20darah%20arteri%20pdf


Pengambilan darah arteri pdf

Arteri ini adalah sejenis pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Fungsi utama arteri ini adalah menyediakan oksigen dan nutrisi tersebut di seluruh tubuh. Arteri ini memiliki dinding yang tebal, kuat, dan elastis untuk menjalankan fungsinya. Arteri dalam tubuh manusia memiliki berbagai ukuran. Karena memiliki peran
penting dalam tubuh, kerusakan arteri tentu akan buruk bagi suatu organisme. Arteri ini memiliki fungsi yang berlawanan dari vefin atau vein. Fungsi pembuluh darah (arteri) adalah sebagai berikut: Membawa Darah Bersih Dari Jantung. Mengedarkan oksigen dan nutrisi dalam sel-sel tubuh. Membantu proses meninggalkan zat berbahaya
(misalnya karbon dioksida) keluar dari tubuh. Menjaga keseimbangan komponen - komponen penting dalam darah, seperti protein, bahan kimia, faktor kekebalan tubuh, dan sel. Adapun karakteristik atau karakteristik pembuluh darah atau arteri ini, sebagai berikut: Dinding terdiri dari tiga lapisan. Lapisan luar dalam bentuk sel otot elastis,
lapisan tengah dalam bentuk sel otot halus, dan juga lapisan dalam dibentuk oleh lapisan sel berdinding tipis. Memiliki dinding tebal, kuat dan elastis yang memiliki darah bersih Memiliki katup yang awal pembuluh yang terletak di dekat jantung Jika terluka, darah akan menjalar ke bagian dalam tubuh Sistem peredaran darah arteri ini
dapat dibagi menjadi dua cabang yaitu: arteri sistemik, yaitu membawa darah dengan oksigen dari jantung ke seluruh bagian tubuh , serta arteri paru, yaitu membawa darah tanpa oksigen dari jantung ke paru-paru. Lapisan luar vena disebut tunica magpiena atau tunika adventitia yang terdiri dari serat kolagen dan juga jaringan elastis.
Pada lapisan berikutnya juga terdapat media tunika yang terdiri dari otot halus, serat kolagen dan juga jaringan elastis. Lapisan terdalam adalah intima tunika yang terdiri dari sel endotel dan lapisan kolagen yang kaya elastin di arteri elastis. Darah mengalir ke rongga yang disebut lumen. Struktur dasar semua jenis arteri adalah dinding
yang terdiri dari 3 lapisan, termasuk: Tunika intima adalah lapisan yang disusun oleh sel-sel epitel skuamos dan juga dikelilingi oleh jaringan ikat dengan serat elastin. Media Tunika disusun oleh sel-sel otot halus yang memiliki teror melingkar. Media Tunika adalah lapisan paling tebal di arteri. Fungsi otot ini adalah untuk melebarkan
(dilastasi) dan juga mengecilkan (kontraksi) diameter arteri sesuai dengan kebutuhan tubuh. Fungsi media tunika ini juga dapat mempengaruhi tekanan darah seseorang. Tunika Adventisia adalah bagian luar arteri ke jaringan di sekitar pembuluh darah. Tunika Adventisia terdiri dari jaringan ikat dan elastin. Anastomosis arteriovenous
terkait langsung antara pembuluh darah (arteri) dan pembuluh darah. Anastomosis tersebar di seluruh tubuh dan biasanya hadir dalam pembuluh darah kecil yang memiliki fungsi untuk mengatur sirkulasi darah di area tertentu, misalnya pada jari, kuku, serta telinga. Arteriovenous anastomosisi diperparah dengan adanya sistem saraf
otonom. Selain memilikinya dalam aliran darah, mereka juga membantu sebagai termoregulator (pengatur suhu tubuh). Arteri atau pembuluh darah ini adalah pembuluh darah berotot yang memiliki fungsi untuk membawa darah dari jantung untuk tujuan tubuh sistemik. Dalam lingkar arteri, dapat atau dapat dibagi menjadi tiga bagian
utama, yaitu arteri di kepala dan toros, serta arteri di ekstremitas atas, serta arteri di ekstremitas bawah. Arteri di kepala adalah empat pasang arteri yang memasok kepala dan leher arteri karotis komunis serta tiga cabang arteri subklasik (yaitu arteri vertebral, trunkus kotoservical, dan trunkus tiroservical). Arteri karotis komunis ini adalah
arteri yang paling dominan dan memberikan banyak darah ke kepala dan leher. Arteri karotis komunis dextra adalah cabang dari arteri brachiocephalica sementara untuk komunis karotis sinistra itu langsung cabang dari aorta. Arteri naik melalui bagian anterior leher tepat di sebelah trakea. Arteri bercak ke arteri karotis externa dan juga
arteri karotis interna. Arteri karotis externa ini memasok sebagian besar ke jaringan otak serta mata. Sementara arteri karotis memasok mata dan sejumlah besar serebrum. Arteri vertebral yang bercabang dari arteri subkloavia memasok bagian posterior otak. Arteri vertebral naik melalui foramina dalam proses verterbrae melintang S6 -
S1 dan juga melewati tengkorak melalui foramen magnum. Trunkus tiroservicalist dan cotoservicalist memasok sisa jaringan di leher yang tidak dipasok oleh pembuluh darah. Bagian posterior dari batang oada tyrosservikalis bercabang ke tulang belikat serta bagian anterior yang bercabang ke bagian bawah kelenjar tiroid. Adapun batang
kotoservical unggul itu bercabang ke otot leher bagian dalam serta bagian rendah yang dicairkannya ke dalam dua rongga interkostal. Arteri subklasik ini juga bercak ke arteri interna torachica yang mengarah ke wilayah torax dari garis parasternalis. Arteri di ekstremitas atas ini merupakan kelanjutan dari arteri subklasik. Ketika memasuki
axila, arteri mengubah namanya menjadi arteri axilaris. Kemudian namanya berubah pada saat memasuki lengan atas juga menjadi arteri pay payahan. Transisi berlangsung pada batas inferior otot utama. Kemudian pada saat melewati siku lalu ubah nama kembali menjadi arteri radial ulnaris, apa yang terjadi? Ketika sampai di palmar,
cabang arteri radial dan ulnar disatukan dan membentuk dua lengkungan horizontal yaitu lengkungan palmar superfisik dan juga arkus palmar profundus. Bagian superfisik adalah untuk mengusir kulit dan fasia dari tangan, sementara di profundus itu adalah untuk menggerakkan tulang metacarpal. Kemudian memasuki balok, kemudian
arteri berubah namanya lagi dan menjadi digitalis arteriae. Percabangan arteri axilaris dapat dibedakan dengan lokasinya terhadap otot dada kecil. Bagian proksimal dari cabang otot dada kecil menjadi satu arteri, arteri toraks unggul (suprema). Bagian posterior dari otot dada kecil kemudian bercak menjadi dua arteri, yaitu arteri
toakromial dan juga arteri lateral toraks. Bagian distal dari cabang otot dada kecil menjadi tiga arteri, yaitu arteri subkapularik, arteri sircumflexa humeri anterior dan juga arteri posterior humeri circumflexa. Adapun percabangan yang paling terlihat dari arteri brachial, itu adalah arteri brachii profunda. Pada tingkat sendi sacroiliaka, aorta
perut akan bercabang menjadi arteri iliaka komunis. Setelah itu, arteri iliaka komunis akan bercabang kembali ke arteri interna iliaka yang terutama untuk memasok organ-organ di panggul, serta arteri iliaik eksternala yang umumnya memasok darah ke anggota tubuh bagian bawah. Arteri interna iliac ini memasok darah ke dinding
panggul, dinding panggul, bokong, media paha dan perineum. Cabang-cabang penting adalah arteri bilingior yang unggul dan lebih rendah. Arteri iliaik externa ini membentang di sepanjang garis arkuata tulang ilium, setelah itu memasuki area paha melalui ligamen inguinal. di tempat itu, nama arteri kemudian berubah menjadi arteri
paha. Arteri paha ini turun melalui medial paha ke tulang paha dan di sepanjang permukaan anterior otot aduktor. Arteri terbesar yang bercabang dari arteri paha di bagian superior ini adalah arteri femoris profunda, yang pada gilirannya cabang dan menjadi arteri lingkar lateral femoris circumflex serta arteri medial circumflclexa femoris.
Di bagian yang lebih rendah, arteri paha akan melewati celah otot magnus aduktor dan juga akan menyatu dengan tulang paha distal posterior dan menjadi arteri popliteal. Arteri popliteal ini terletak di fossa popliteal setelah itu terus berjalan di bawah fibula caput dan kemudian akan bercabang ke arteri tibia anterior serta arteri tibialis
posterior. Arteri tibialis anterior ini kemudian terus berlari hingga pergelangan kaki dan akan mengubah namanya lagi menjadi arteri pedis dorsal. setelah itu di pangkal tulang metatarsal, arteri dorsal pedis ini akan bercabang ke arteri arkuata dan juga cabang lebih kembali ke bagian distal metatarsal. Sedangkan untuk arteri tibia posterior
di bagian proksimal akan bercabang menjadi arteri fibula yang akan turun di sepanjang fibula. Di sisi medial plantar, arteri tibialis posterior ini akan bercabang menjadi arteri plantar lateral serta arteri plantar medial. Setelah itu, arteri plantar lateral kemudian akan membentuk plantar arkus yang akan menjadi arteri digitalis dan
mengapungkan toe. Tubuh manusia memiliki beberapa jenis arteri berdasarkan klasifikasi masing-masing, termasuk Arteri Paru adalah arteri yang membawa darah beroksigen baru (yang berarti pertukaran oksigen dengan karbon dioksida) yang mengalir dari paru-paru. Arteri sistemik Arteri sistemik adalah arteri yang oksigen darah dan
nutrisi dari jantung ke semua tubuh di mana nutrisi dan gas disalahpirasi. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh yang berasal dari ruang kiri jantung dan membawa darah beroksigen ke seluruh bagian tubuh dalam sirkulasi sistemik. Arteriol Arteriol adalah arteri terkecil yang terkait langsung dengan kapal kapiler. Diameter arteriol ini
sekitar 0, 1 mm. Kapiler Kapiler sebenarnya bukan arteri, tetapi kombinasi arteriol dan venula. Kapiler ini memiliki diameter sekitar 5-10 mikrometer. Kapiler ini adalah tempat pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, nutrisi, bahan kimia dan bahan tidak diperlukan antara darah dan jaringan sekitarnya. Jadi penjelasan dari Pemahaman
Arteri, Jenis, Fungsi, Struktur, Anatomi, dan Lokasi, Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat bagi Anda. Lihat juga √ planet, jenis, nama dan urutan Lihat juga √ definisi sirkulasi darah, pengaturan, spesies dan struktur √ : Pemahaman, prinsip, Sejar ... √ wawasan dan tujuan PPKn menurut Par ... √ memahami otak kiri, struktur,
fungsi ... √ Memahami Revolusi Bumi, Proses, Akib ... √Keterkedulikan Silvikultur, Dasar, Tujuan, ... √ Memahami satelit, spesies, fungsi, mobil... √ Bryophyta, Fitur, Struktur, ... √ Wawasan, Karakteristik, Tujuan B ... √ Mamalia, Karakteristik, Klasifikasi, ...
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