
UBÍCUIDADE
O primeiro aparato do que se fala cando se quere explicar como funcionan os sistemas 
orgánicos debera ser o circulatorio, pola sinxela razón de que o teñen todos en común. 
Por exemplo, ao dixestivo chega unha arteria que se divide progresivamente ata dar 
infinidade de capilares que se introducen nas vellosidades intestinais (como pequenos 
dedos que se prolongan dende a parede intestinal) para recoller os ___________ e 
logo vólvense unir en veas cada vez máis anchas ata dar a vea porta que vai ao 
________; no respiratorio, a arteria pulmonar divídese como unha árbore, seguindo as 
polas da árbore bronquial, ata rematar nos capilares ao redor dos ___________, 
recoller osíxeno e deixar o dióxido de carbono e logo irse unindo en vasos máis e máis 
anchos ata as _____ pulmonares que regresan ao corazón; no excretor os riles reciben 
a arteria __________ que se divide progresivamente ata os finísimos ___________, 
onde se _______ o sangue, e logo se van reuníndo de xeito inverso ata dar a vea renal 
pola que sae o sangue limpiño e desintoxicado. O mesmo en cada órgano e tecido 
para levar nutrintes, osíxeno, auga, defensas, calor… e recoller substancias de refugo, 
dióxido de carbono, calor… Sempre o mesmo esquema de arterias que chegan, 
diverxen en ramificacións ata os finísimos _________ que logo converxen ata as veas. 

DOBRE VOLTA CON SORPRESA
Ola, son un eritrocito. Vivo no sangue dende hai uns ___ días. A miña vida comezou, 
como a de todas as células do sangue, na _______ ______ __________ e ando pola 
metade da miña existencia. Cando teña uns ____ días me destruirei no _________. Os 
eritrocitos vivimos unha vida intensa de traballo sen pausa, pero con momentos de 
emoción e diversión. Percorremos continuamente o corpo, coñezo todos os tecidos e 
órganos, os que máis, os _________ e por suposto, o ___________.  As viaxes polo 
corpo repiten sempre o mesmo dobre circuito, primeiro, saímos do corazón a un tecido 
calquera do corpo e volvemos ao corazón que, segundo, nos vai mandar ao pulmón, 
volta ao corazón e outra vez, primeiro, a calquera parte do corpo, repetíndose sen 
parar. Como vedes en cada viaxe completo se pasa dúas veces polo __________, 
unha polo ___________ e unha pola sorpresa de ir a calquera parte do corpo. 
Nestes intres vou por unha arteria. O sangue presenta un fermoso cor brillante, chea 
de __________, sangue _________, chamámoslle. Enfilamos os capilares do tecido do 
vasto interno, un músculo do cuadriceps, no muslo.  Pola fina e traslúcida parede dos 
capilares recoñezo as fibras musculares ____________, células longas e finas que de 
cando en vez se acortan rapidamente. Liberamos o osíxeno que levamos na 
________________. O sangue vaise volvendo máis escura conforme perde osixeno. 
Aproveitando que as hemoglobinas están baleiras, recollemos o ________ que se 
forma continuamente nas células e saimos dos capilares sendo sangue 
_____________. Sempre que hai capilares pasa o mesmo, entras dunha maneira e 
saes doutra. Vou polas veas cara á enorme vea _______ inferior que __________ no 
corazón.
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ORQUESTRA CORAZÓN
Hai dous corazóns, pegados un a outro. Dende fóra parece un, pero hai un a dereita e 
outro a esquerda, sincronizados, facendo os mesmos movementos e a mesma música 
á vez. Vexo como se contrae de riba a baixo e logo se dilata, ritmicamente. Ao corazón 
sempre se entra por riba, e a vea ______ entra polo lado dereito. O vestíbulo do 
corazón é a ________ que non ten porta na entrada. Atravesando a _______ diríxome 
a unha porta aberta de tres láminas, a válvula _________, que leva directamente ao 
________, relaxado e enchéndose.  Todo o corazón está en __________, todo o 
corazón está relaxado e enchéndose. 
No último instante deste proceso se contrae a aurícula e provoca un pequeno chorro 
de sangue cara o ventrículo. Foi a __________ auricular que precede inmediatamente 
ao  suceso máis divertido do noso recorrido, a sistole do __________. Subitamente 
contráese e nos aplasta contra as paredes. O sangue choca coas láminas da válvula 
tricúspide, empurra as súas portas e a pecha.  Por aí non se pode sair. Nos 
desplazamos cara á única saída, a da arteria __________. Saímos disparados por este 
tubo, con forza e cara os pulmóns. Cando remata a contracción o ventrículo se baleira 
e comeza a dilatarse, o último sangue que saiu pola arteria nota un empuxe cara atrás, 
retrocede e pecha as valvulas pulmonares. Non se pode volver ________.
Ao ritmo das ondas de presión do corazon avanzamos cara aos __________ 
pulmonares que envolven aos __________. Aquí os intercambios son os contrarios que 
nos tecidos, deixamos o ____ que sae ao alveolo e nos enchemos de ____. Brillamos 
e volvemos ao estado arterial, preparados para ir ao corpo. Hai que volver ao corazón 
para que nos dea o empuxe suficiente. Enfilamos as ____ pulmonares e entramos pola 
aurícula __________. Por un breve instante quedamos na aurícula esperando que a 
válvula mitral se abra cando o ventrículo remate a sístole. E que se pode chegar ao 
corazón en calquera momento. Cando se abren as válvulas caemos ao __________, 
que se enche, e enche e ao final notamos ese pequeno chorro de sangue da sístole 
auricular que nos avisa que vén a contracción. Se a sistole do ventrículo dereito e 
divertida, está é o despiporre. Nesesitamos máis forza de saída, pois imos saír 
lanzados pola ________ para percorrer o corpo como unha montaña rusa. Comeza e a 
presión nos fai chocar uns cos outros, coas paredes e coas válvulas,  péchase a mitral 
e ábrese a __________ saindo disparados por esta arteria. Que subidón!!!. Os últimos 
que pechen a porta, recúan un chisco, e educadamente, cerran a válvula aórtica. Nos 
deslizamos pola curva aórtica a toda mecha e baixamos disparados pola aorta 
descendente. Tocoume coller pola mesentérica ao intestino recoller ____________. As 
células intestinais neste momento están a traballar arreo e cedémolles o osíxeno que 
necesitan.  De arterial pasamos a venoso e volvemos ao corazón dereito, logo o 
pulmón a cargarnos de brillo e volver ao corazón para, sorpresa, sorpresa, a ver que 
novo sitio do corpo nos toca. Son tantos os camiños que case nunca repito sitio. 
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