
Córas Fola agus Imshruthaithe | Nótaí Ábhar  

 

 

Córas Fola agus Imshruthaithe | Nótaí Ábhar 

Fuil 

• Is iad príomhfheidhmeanna na fola ná ocsaigin, dé-ocsaíd charbóin, uisce, 

cothaithigh, hormóin agus dramhaíl a iompar timpeall an choirp. Déanann fuil troid ar 

ionfhabhtú freisin agus rialaíonn sí teocht. 

• Comhdhéanamh na fola: 

1. Plasma is ionann é agus thart ar 54% dár gcuid fola. Is uisce é 92% de 

phlasma. 

2. Cealla fola bán agus pláitíní is ionann iad agus thart ar 1% dár gcuid fola. 

3. Cealla fola dearga is ionann iad agus thart ar 45% dár gcuid fola. 

• Bíonn cruth déchuasach ar chealla fola dearga, agus tá baint acu leis an ocsaigin a 

iompar trí haemaglóibin (haem = iarann-iontu), déantar iad sa smior, níl aon núicléas 

acu, maireann siad thart ar 120 lá agus ansin déantar iad a mhiondealú ina líocha ar a 

dtugtar bilearúibin agus biliveirdin san ae. (N.B. ocsahaemaglóibin = haemaglóibin ina 

bhfuil neart ocsaigine, déocsahaemaglóibin= haemaglóibin ina bhfuil leibhéal íseal 

ocsaigine.) 

• Roinntear cealla fola bána ina 2 chineál: bíonn baint ag monaicítí le rudaí coimhthíocha a 

aithint agus an cáithnín coimhthíoch a ionghabháil trí phróiseas ar a dtugtar fagaicíotóis. 

Bíonn baint ag limficítí le táirgeadh antasubstaintí, antasubstaintí a dhíghníomhaíonn 

agus a dhíchumasaíonn pataiginí. (Tá núicléis ag cealla fola bána agus déantar iad sa 

smior freisin.) 

• Is blúirí beaga iad pláitíní, a bhíonn gan núicléis, agus ní mhaireann siad ach 7 lá. Tá siad 

riachtanach i dtéachtadh fola. 

• Grúpaí fola - comhdhéanta de ghrúpaí A, B, AB agus O. Tugtar faighteoirí uilíocha ar 

dhaoine i ngrúpa fola AB toisc gur féidir leo fuil a fháil ó aon ghrúpa. Tugtar deontóirí 

uilíocha ar dhaoine sa ghrúpa O toisc gur féidir leo fuil a thabhairt d’aon duine. Cé gurb 

é an fuilghrúpa is coitianta é, ní féidir leo fuil a fháil ach óna ngrúpa féin. 

• Bíonn easpa gluaiseachta ar thurais fhada ina cúis le trombóis dhomhainfhéitheach, at 

sa chorp de bharr téachtadh nach dteastaíonn i bhféitheacha. (D’fhéadfadh stocaí eitilte 
cosc a chur air seo.) 
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 Córas Imshruthaithe 
 

Ligeann córais imshruthaithe oscailte don fhuil sreabhadh amach as na fuileadáin sula 

bhfillfidh sí ar an gcroí tríd an ostia. (gan aon fhéitheacha i gceist) m.sh. feithidí. 

• Ní ligeann córais imshruthaithe dúnta don fhuil na fuileadáin a fhágáil. Baineann 

buntáistí leis seo do dhaoine; déantar cothaithigh agus ocsaigin a sheachadadh 

níos tapa agus ar bhonn rialaithe, rud a cheadaíonn do thréimhsí gníomhaíochta níos 

faide. 

• Artairí is fuileadáin iad a iompraíonn fuil ón gcroí i gcuislí cumhachtacha. Tá ballaí 

tiubha agus lúmain bheaga acu, agus níl aon chomhlaí acu. 

• Is é an t-intéiliam an tsraith is faide isteach de na fuileadáin, nach bhfuil ann ach sraith 

amháin de chealla. 

• Is fuileadáin iad na féitheacha, a iompraíonn fuil go dtí an croí i sreabhadh rialta. Tá ballaí 

tanaí, lúmain mhóra agus comhlaí acu. 

• Ribeadáin is fuileadáin bhídeacha iad le ballaí nach bhfuil ach cill amháin ar tiús, 

iompraíonn siad fuil ó artairíní go dtí féitheoigíní trí fhíocháin, rud a scaoileann cothaithigh 
agus a fhaigheann réidh le fuíll. 

• Tá dhá chiorcad sa chóras imshruthaithe daonna, an ciorcad sistéamach agus an 

ciorcad scamhógach. 

• Iompraíonn an t-artaire corónach fuil chuig matán an chroí ón aorta. (féith chorónach) 

• Iompraíonn an fhéith heipiteach fuil chuig an ae. (féith heipiteach) 

• Iompraíonn na hartairí duánacha fuil chuig na duáin. (féitheacha duánacha) 

• Iompraíonn na hartairí méiseintreacha fuil chuig an stéig mhór agus chuig an stéig bheag. 

• Soláthraíonn na hartaití caratacha fuil don cheann. (féith chuingealacha) 

• Soláthraíonn na hartaití fochlabhacha fuil do na géaga. (féitheacha fochlabhacha) 

• Iompraíonn na hartairí iliacha fuil chuig na cosa. (féitheacha iliacha) 

• Is líonra é córas iomprach de ribeadáin in orgán nó fíochán amháin, atá ceangailte le 

líonra ribeadán in orgán nó fíochán eile trí fhéith nó féitheacha. 

• Is é is cuisle ann ná crapadh agus scíthe malartach artaire, de réir mar a théann fuil tríd. 

• Is éard is brú fola ann ná an fórsa a bhíonn ag fuil ar bhallaí na bhfuileadán. 

• Úsáidtear sfigmeamanaiméadar chun brú fola a thomhas (120/80 mmHg de ghnáth) 

• Is éard is aitéiriscléaróis ann ná cruachan bhallaí na n-artairí mar gheall ar charnadh de  
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dheascáin saille. 

 

• Cuireann caitheamh tobac le méadú ar an ráta croí agus ar bhrú fola. Ardaíonn aistí bia 

ina bhfuil neart saillte sáithithe brú fola agus aitéiriscléaróis. Cabhraíonn aclaíocht le brú 

fola a ísliú. 

 

 Córas Limfeach 
• Cuireann an córas limfeach sreabhán eachtarcheallach nó sreabhán scáineach ar 

ais, a tharlaíonn de bharr sceitheadh plasma ó ribeadáin go dtí an sruth fola. 

• Is leacht soiléir í limfe, a bhailítear timpeall ar chealla. Iompraíonn an córas limfeach limfe 

ar ais go dtí an sruth fola. 

• Is feadáin chaola iad soithí limfe, a mbíonn deireadh leo. Iompraíonn siad limfe agus tá 

siad i ngach fíochán agus orgán ar fud an choirp. 

• Is orgáin bheaga de chuid an chórais limfigh iad nóid limfe, a bhfuil cruth sféarúil orthu. 

Bíonn siad lán d'fhuilchealla bána. 

• Feidhmeanna an chórais limfigh: 

1. Limfe a scagadh déanann fuilchealla bána i nóid limfe baictéir agus víris a bhaint. 

2. Saill a shú isteach ón stéig bheag ionsúnn soithí limfe, atá ar fud bhalla an 

chórais díleá, lipidí. 

3. Aibiú fuilchealla bána áirithe aibíonn limficítí agus éiríonn siad lánghníomhach sa 

tímeas. 

4. Ionfhabhtú a throid táirgeann fuilchealla bána antasubstaintí chun baictéir agus 

víris a mharú. 

 


