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11  ––  ÉÉbbaauucchhaaggee  dduu  ssyyssttèèmmee  cciirrccuullaattooiirree  eexxttrraa--eemmbbrryyoonnnnaaiirree  
  
VVeerrss  llaa  ffiinn  dduu  1188èèmmee  jjoouurr,,  qquueellqquueess  cceelllluulleess  mmééssoobbllaassttiiqquueess  
mmiiggrreenntt  ddaannss  llee  mméésseenncchhyymmee  ddeess  vviilllloossiittééss  ppllaacceennttaaiirreess,,  dduu  
ppééddiiccuullee  ddee  ffiixxaattiioonn  eett  ddee  llaa  ssppllaanncchhnnoopplleeuurree  eexxttrraa--
eemmbbrryyoonnnnaaiirree  ppoouurr  ssee  ddiifffféérreenncciieerr  eenn  îîlloottss  ddee  WWoollffff  eett  PPaannddeerr  
((ggrroouuppeess  aannggiiooffoorrmmaatteeuurrss))  ((ffiigguurree  11))..  LLaa  pprroolliifféérraattiioonn  eett  llaa  
ddiifffféérreenncciiaattiioonn  ddee  cchhaaqquuee  ggrroouuppee  aannggiiooffoorrmmaatteeuurr  ddoonnnneenntt  
ddeeuuxx  ccoonnttiinnggeennttss  ddee  cceelllluulleess  bbiieenn  ddiissttiinnccttss  àà  ssaavvooiirr  ::  

••  lleess  aannggiioobbllaasstteess  ::  ccee  ssoonntt  ddeess  cceelllluulleess  eennddootthhéélliiaalleess  ddeess  
vvaaiisssseeaauuxx  ssaanngguuiinnss  ;;  eett  

••  lleess  hhéémmooccyyttoobbllaasstteess  ::  eelllleess  ooccccuuppeenntt  llee  cceennttrree  ddee  ll’’îîlloott    
ppoouurr    éévvoolluueerr  eenn  mmééggaalloobbllaasstteess  ((gglloobbuulleess  rroouuggeess  
nnuuccllééééss))..      

  
LLee  mméésseenncchhyymmee  qquuii  eennttoouurree  cchhaaqquuee  îîlloott  ddee  WWoollffff  eett  PPaannddeerr  ssee  
ddiifffféérreenncciiee  eenn  éélléémmeennttss  mmuussccuullaaiirree  eett  ccoonnjjoonnccttiiff  ddeess  
vvaaiisssseeaauuxx  ssaanngguuiinnss  ((ffiigguurree  22))..  
SSuuiittee  àà  llaa  pprroolliifféérraattiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  cceess  ffoorrmmaattiioonnss,,  ssee  
mmeetttteenntt  eenn  ppllaaccee  lleess  vvaaiisssseeaauuxx  ssaanngguuiinnss  eexxttrraa--eemmbbrryyoonnnnaaiirreess  
qquuii  ssuuiivveenntt  ::    

••  ddeeuuxx  vveeiinneess  vviitteelllliinneess  ((VV..VV..))  ggaauucchhee  eett  ddrrooiittee  ::  eelllleess    
iirrrriigguueenntt  llaa  vvééssiiccuullee  oommbbiilliiccaallee  eenn    ssaanngg  ooxxyyggéénnéé  ;;  

••  ddeeuuxx  aarrttèèrreess  vviitteelllliinneess  ((AA..VV..))  ggaauucchhee  eett  ddrrooiittee  ::  eelllleess  
éévvaaccuueenntt  llee  ssaanngg  vveeiinneeuuxx  ddee  llaa  vvééssiiccuullee  oommbbiilliiccaalleess  vveerrss  
lleess  ddeeuuxx  aaoorrtteess  ddoorrssaalleess  ((AA..  DD..))  ggaauucchhee  eett  ddrrooiittee  ;;  
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••  uunnee  ggrroossssee  vveeiinnee  oommbbiilliiccaallee  ((VV..OO..))  iimmppaaiirree  ::  eellllee  
ttrraannssppoorrttee  llee  ssaanngg  ooxxyyggéénnéé    dduu  ppllaacceennttaa  vveerrss  lleess  ccaannaauuxx  
ddee  CCuuvviieerr  ;;  eett    

••    ddeeuuxx  ppeettiitteess  aarrttèèrreess  oommbbiilliiccaalleess  ((AA..OO..))  ggaauucchhee  eett  
ddrrooiittee  ::  eelllleess  ttrraannssffèèrreenntt  llee  ssaanngg  vveeiinneeuuxx  ddee  ll’’eemmbbrryyoonn  
vveerrss  llee  ppllaacceennttaa..  

  
22  ––  ÉÉbbaauucchhaaggee  dduu  ssyyssttèèmmee  cciirrccuullaattooiirree  iinnttrraa--eemmbbrryyoonnnnaaiirree  
  
22  ––  11  ––  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ccœœuurr  pprriimmiittiiff  
  
AAuu  ccoouurrss  ddee  llaa  ggaassttrruullaattiioonn,,  eennttrree  lleess  1188èèmmee  eett  1199èèmmee  jjoouurrss,,  
qquueellqquueess  cceelllluulleess  dduu  mmééssoobbllaassttee  mmiiggrreenntt  eenn  aavvaanntt  ddee  llaa  
mmeemmbbrraannee  pphhaarryynnggiieennnnee  ppoouurr  ssee  ddiifffféérreenncciieerr  eenn  uunn  ccœœuurr  
pprriimmiittiiff  ((ttuubbee  ccaarrddiiaaqquuee  iimmppaaiirr)),,  ddoonntt  llaa  ssttrruuccttuurree  ddeemmeeuurree  
iinncchhaannggééee  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  mmoorrpphhooggeennèèssee  ddééffiinniittiivvee  ((ffiigguurree  
22))..  
  
22  ––  22  ––  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  vvaaiisssseeaauuxx  ssaanngguuiinnss  iinnttrraa--
eemmbbrryyoonnnnaaiirreess  
  
ÁÁ  ppaarrttiirr  dduu  mmééssoobbllaassttee,,  eennttrree  lleess  1188èèmmee  eett  2211èèmmee  jjoouurrss,,  ssee  
ddiifffféérreenncciieenntt  pplluussiieeuurrss  vvaaiisssseeaauuxx  ssaanngguuiinnss,,  ddoonntt  lleess  pplluuss  
iimmppoorrttaannttss  ssoonntt  ::    

••  lleess  ccaannaauuxx  ddee  CCuuvviieerrss  ((CC..CC..))  ::  ddaannss  lleessqquueellss  llaa  vveeiinnee  
oommbbiilliiccaallee  ddéévveerrssee  llee  ssaanngg  ooxxyyggéénnéé  ;;      

••  ddeeuuxx  vveeiinneess  ccaarrddiinnaalleess  aannttéérriieeuurreess  ((VV..CC..AA..))  ggaauucchhee  eett  
ddrrooiittee  ::  eelllleess  ttrraannssppoorrtteenntt  llee  ssaanngg  ooxxyyggéénnéé  vveerrss  llaa  
rrééggiioonn  ccéépphhaalliiqquuee  ddee  ll’’eemmbbrryyoonn  àà  ppaarrttiirr  ddeess  ccaannaauuxx  ddee  
CCuuvviieerr  ;;  
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••  ddeeuuxx  vveeiinneess  ccaarrddiinnaalleess  ppoossttéérriieeuurreess  ((VV..CC..PP..))  ggaauucchhee  eett  
ddrrooiittee  ::  eelllleess  ssoonntt  rreessppoonnssaabblleess  dduu  ttrraannssppoorrtt  dduu  ssaanngg    
ooxxyyggéénnéé  vveerrss  lleess  rrééggiioonnss  mmooyyeennnnee  eett  ppoossttéérriieeuurree  ddee  
ll’’eemmbbrryyoonn  àà  ppaarrttiirr  ddeess  ccaannaauuxx  ddee  CCuuvviieerr  ;;    

••  ddeeuuxx  ccaarroottiiddeess  iinntteerrnneess  ((CC..II..))  ggaauucchhee  eett  ddrrooiittee  ::  eelllleess  
vvééhhiiccuulleenntt  llee  ssaanngg  vveeiinneeuuxx  ddee  llaa  rrééggiioonn  ccéépphhaalliiqquuee  ddee  
ll’’eemmbbrryyoonn  vveerrss  lleess  ddeeuuxx  aaoorrtteess  ddoorrssaalleess  ggaauucchhee  eett  
ddrrooiittee  ;;  eett  

••  ddeeuuxx  aaoorrtteess  ddoorrssaalleess  ((AA..DD..))  ggaauucchhee  eett  ddrrooiittee  ::  eelllleess  
ttrraannssppoorrtteenntt  llee  ssaanngg  vveeiinneeuuxx  ddeess  rrééggiioonnss  mmooyyeennnnee  eett  
ppoossttéérriieeuurree  ddee  ll’’eemmbbrryyoonn  vveerrss  lleess  ddeeuuxx  aarrttèèrreess  
oommbbiilliiccaalleess..  

  
33  ––  PPhhyyssiioollooggiiee  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  eemmbbrryyoonnnnaaiirree  
  
LLaa  cciirrccuullaattiioonn  eemmbbrryyoo--mmaatteerrnneellllee  ss’’ééttaabblliitt  ddèèss  llee  2211èèmmee  jjoouurr  dduu  
ddéévveellooppppeemmeenntt  eemmbbrryyoonnnnaaiirree,,  ddaattee  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaaqquueellllee  llee  
ppllaacceennttaa,,  llee  ccoorrddoonn  oommbbiilliiccaall  eett  llaa  cciirrccuullaattiioonn  iinnttrraa--
eemmbbrryyoonnnnaaiirree  ssoonntt  ooppéérraattiioonnnneellss..  CChheezz  ll’’eemmbbrryyoonn  hhuummaaiinn,,  eennttrree  
lleess  2211èèmmee  eett  6600èèmmee  jjoouurrss  ddee  llaa  ggrroosssseessssee,,  llaa  cciirrccuullaattiioonn  
ss’’eeffffeeccttuuee  sseelloonn  llee  ddiiaaggrraammmmee  ddoonnnnéé  ccii--jjooiinntt  ((ffiigguurree  44))  ::      
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33  ––  11--    CCiirrccuullaattiioonn  dduu  ssaanngg  vveeiinneeuuxx  
  

C.I. (G.D.) 
+ 

A.V. (G.D.)
Envoient

sg veineux

A. D. 
(G.D.)

Chassent

le sg

A. O. 
(G.D.)

Envoient le sg

Circulation du sang veineux

Placenta

 
33  ––  22--    CCiirrccuullaattiioonn  dduu  ssaanngg  ooxxyyggéénnéé  
  

V.O.
Envoie

le sg oxygéné

C. C.
Dispatchent

le sg

•V.C.A. 
(G.D.)

•V.C.P. 
(G.D.)

•V.V. (G.D.)

Circulation du sang oxygéné
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Mésoblaste se trouvant en avant de 
la membrane pharyngienne

C. Sagittale d’un embryon humain de 19 jours (figure 1)

Îlots de Wolff et Pander

 

Groupe angioformateur

Division + différenciation

Portion de vaisseau sanguin

Mégaloblastes

Cellule endothéliale

Formation d’un vaisseau sanguin extra-embryonnaire (figure 1)

 
 

2) 
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V.C.A.G.
V.C.P.G.C.C.

V.V.G.

V.O.

C.I. G.

A.V. G.

A.D. G.

A.O. G. Placenta

Circulation embryonnaire du 21ème au 60ème jour

Structure du cœur primitif (figure 2)

Sinus veineux

Oreillette primitive

Ventricule

Bulbe artériel

 

3) 

Figure 4 


