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Układ krążenia 

 Serce 

 Naczynia krwionośne 



Układ krążenia 

 Prawa strona serca tłoczy krew do 
płuc (krążenia płucnego), gdzie 
odbywa się wymiana gazów, czyli 
krew pobiera tlen z pęcherzyków 
oddechowych, znajdujący się zaś w 
nich nadmiar dwutlenku węgla 
dyfunduje do nich podczas wydechu. 

 Lewa połowa serca wtłacza krew 
do krążenia układowego (ogólnego), 
które zaopatruje pozostałą część 
ciała. Tu przechodzą do krwi 
przeznaczone do wydalenia 
produkty przemiany tkankowej, 
natomiast komórki wychwytują z niej 
substancje odżywcze i tlen. 



Naczynia krwionośne 

 Tętnice 

 Tętniczki 

 Naczynia włosowate (kapilary) 

 Żyłki 

 Żyły 



Tętnice i tętniczki 

 Są to naczynia krwionośne, 
transportujące krew od serca, 
które znacznie się różnią 
wielkością, ich ściany zaś 
składają się z trzech warstw: 

- Przydanki, czyli zewnętrznej 
warstwy tkanki włóknistej 

- Błony środkowej, czyli 
środkowej warstwy mięśnia 
gładkiego i tkanki sprężystej 

- Błony wewnętrznej, czyli 
wewnętrznej wyściółki z nabłonka 
płaskiego, zwanej śródbłonkiem 



Żyły i żyłki 

 Żyłami nazywa się 
naczynia krwionośne, 
którymi pod niskim 
ciśnieniem krew płynie do 
serca.  

 Ściany żył są wprawdzie 
cieńsze niż tętnic, ale tak 
samo zbudowane z trzech 
warstw tkanek. 

 Część żył jest wyposażona 
w zastawki, które 
uniemożliwiają wsteczny 
przepływ krwi i sprawiają, 
że płynie ona zawsze w 
kierunku serca. 



Serce 

 Serce jest jamistym narządem mięśniowym, kształtem 
przypominające stożek, długości około 10cm i wielkości 
mniej więcej pięści jego posiadacza. 

 Serce znajduje się w klatce piersiowej w śródpiersiu. Jest 
ułożone skośnie, nieco bardziej po stronie lewej niż po 
prawej, z podstawa skierowaną ku górze i koniuszkiem 
skierowanym do dołu. 

 Koniuszek leży około 9 cm w lewo od linii pośrodkowej, 
na poziomie piątej przestrzeni międzykręgowej, tj. nieco 
poniżej sutka i lekko w bok od linii pośrodkowej. 





Ściana serca 

 Osierdzie 

 Mięsień sercowy 

 Wsierdzie  



Wnętrze serca 

 Serce jest podzielone na 
prawą i lewą stronę przez 
przegrodę, ściankę działową 
zbudowaną z mięśnia 
sercowego pokrytego 
wsierdziem. 

 Po każdej stronie występuje 
zastawka przedsionkowo-
komorowa, dzieląca tę stronę 
serca na przedsionek leżący 
wyżej i komorę leżącą niżej. 

 Zastawki są utworzone przez 
podwójne fałdy wsierdzia, 
wzmocnione niewielka ilością 
tkanki włóknistej. 



Wnętrze serca 

 Prawa zastawka przedsionkowo-
komorowa (zastawka trójdzielna) 
ma trzy płatki, lewa zaś (zastawka 
mitralna) dwa płatki. 

 Krew płynie w sercu w jednym 
kierunku; wnika poprzez przedsionki 
i przepływa z nich do położonych 
niżej komór. 

 Zastawki pomiędzy przedsionkami a 
komorami otwierają się i zamykają w 
sposób bierny, zgodnie z ciśnieniami 
panującymi w jamach serca. 

 Przed otwieraniem się płatków 
zastawek w stronę przedsionków 
chronią je ścięgniste pasma, zwane 
strunami ścięgnistymi. 



Przepływ krwi przez serce 
 Do prawego przedsionka wlewają swoją 

zawartość dwie największe żyły 
organizmu, żyłą główna górna i żyłą 
główna dolna. 

 Krew przepływa przez prawą zastawkę 
przedsionkowo-komorową do prawej 
komory i stąd jest tłoczona do tętnicy 
płucnej, czyli pnia płucnego. 

 Wlot do tętnicy płucnej jest chroniony 
przez zastawkę pnia płucnego, 
utworzoną z trzech półksiężycowatych 
płatków. Zastawka ta uniemożliwia 
wsteczny przepływ krwi do prawej komory, 
gdy mięsień komór się rozkurcza. Po 
wyjściu z serca pień płucny dzieli się na 
lewą i prawą tętnicę płucną, które 
przenoszą krew do płuc, gdzie następuje 
wymiana gazów: wydalany jest 
dwutlenek węgla, wchłaniany zaś tlen. 



Przepływ krwi przez serce 

 Po dwie żyły płucne przenoszą 
z każdego płuca natlenowaną 
krew z powrotem do lewego 
przedsionka. Następnie przez 
lewą zastawkę 
przedsionkowo-komorową 
wlewa się ona do lewej 
komory, skąd jest tłoczona do 
aorty. Wlot do aorty chroni 
zastawka aorty, utworzona 
przez trzy półksiężycowate 
płatki. 



Przepływ krwi przez serce 

 Jak wynika z 
przedstawionej sekwencji 
zdarzeń, krew 
przedostaje się z prawej 
do lewej strony serca 
poprzez płuca, czyli przez 
krążenie płucne. 

 Trzeba jednak 
odnotować, że obydwa 
przedsionki kurczą się 
jednocześnie, po czym 
dochodzi do 
równoczesnego skurczu 
obydwu komór. 



 



Ukrwienie serca 

 Serce jest zaopatrywane w krew tętniczą przez prawą i lewą tętnicę 
wieńcową, które odgałęziają się od aorty tuż powyżej zastawki aorty. 
Tętnice wieńcowe otrzymują około 5% krwi wytłaczanej z serca!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 To obfite ukrwienie, zwłaszcza lewej komory, odzwierciedla znaczenie 
serca dla funkcjonowania całego ustroju. Tętnice wieńcowe rozciągają 
się po całym sercu, ostatecznie tworząc obszerną sieć naczyń 
włosowatych. 



Zawał mięśnia sercowego 

 



 



Układ przewodzący serca 
 Serce cechuje się autorytmicznością, co oznacza, 

że generuje ono własne bodźce elektryczne i bije 
niezależnie od kontroli nerwowej lub hormonalnej. 

 Niewielka grupa wyspecjalizowanych komórek 
nerwowo-mięśniowych w mięśniu sercowym inicjuje i 
przewodzi bodźce, powodując skoordynowane i 
zsynchronizowane kurczenie się mięśnia sercowego. 



Zmiany elektryczne w sercu 

 Płyny ustrojowe i tkanki są 
dobrymi przewodnikami prądu 
elektrycznego, dzięki czemu 
elektryczną aktywność serca 
można wykryć, przykładając 
elektrody do kończyn i klatki 
piersiowej. 

 Przebieg aktywności 
elektrycznej można przedstawić 
na ekranie oscyloskopowym i 
zapisać. W tym celu stosowany 
jest elektrocardiograf, uzyskany 
zaś z niego zapis nosi nazwę 
elektrokardiogramu (EKG). 



Zmiany elektryczne w sercu 

 W prawidłowym EKG widocznych jest 

pięć fal, zwanych załamkami, które 

umownie oznacza się jako P, Q, R, S, T. 



 



Ciśnienie krwi 

 Ciśnienie tętnicze oznacza siłę 

oddziaływania krwi na ściany naczyń 

krwionośnych. Układowe tętnicze ciśnienie 

krwi utrzymuje podstawowy jej dopływ do 

narządów ciała i wypływ z nich. 

 Nadmierny wzrost ciśnienia krwi może 

uszkadzać naczynia krwionośne, powodując 

powstawanie skrzepów lub krwawienie z 

miejsc ich uszkodzenia. 

 Gdy ciśnienie nadmiernie się obniża, 

przepływ krwi przez tkanki może się okazać 

niewystarczający. Jest to szczególnie groźne 

dla podstawowych dla życia narządów, takich 

jak serce, mózg czy nerki. 



Ciśnienie krwi 

 W chwili skurczu lewej 
komory i wtłoczenia przez nią 
krwi do aorty powstające w 
układzie tętniczym ciśnienie 
nosi nazwę skurczowego 
ciśnienia krwi (ok. 120mm 
Hg) 

 Gdy następuje pełny 
rozkurcz i serce znajduje się 
w spoczynku po wyrzuceniu 
krwi, ciśnienie w tętnicach 
jest znacznie niższe i nosi 
wtedy nazwę rozkurczowego 
ciśnienia krwi (80mm Hg) 



Tętno 

 Tętno jest falą rozciągania się i 
wydłużania ściany tętnicy, 
wyczuwalną przy każdym 
wyrzuceniu krwi do układu przez 
lewą komorę. Każdy skurcz lewej 
komory wtłacza do już 
wypełnionej aorty i do układu 
tętniczego około 60-80ml krwi. 

 Falę ciśnienia w aorcie, 
przenoszona przez układ tętniczy, 
można wyczuć w każdym 
punkcie, gdzie możliwe jest 
delikatne przyciśnięcie do kości 
powierzchownie przebiegającej 
tętnicy. Przeciętnie w spoczynku 
jest 60-80 uderzeń tętna. 



Przerwa na picie 20 min. 


