
Wykłady z anatomii dla studentów  

pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego 



Krążenie krwi 

 Krążenie płucne 

 Krążenie układowe, 

czyli ogólne 



Krążenie płucne 

 Jest to krążenie krwi z prawej komory serca do 

płuc i z powrotem – z płuc do lewego przedsionka. 

W płucach następuje wydalenie dwutlenku węgla i 

wchłanianie tlenu. 

 



Krążenie płucne 

 Tętnica lub pień tętnicy płucnej, niosące krew 
odtlenowaną, wychodzą z górnej części prawej 
komory serca. Biegną one w górę i na poziomie Th5 
dzielą się na lewą i prawą tętnicę płucną. 

 Lewa tętnica płucna biegnie do korzenia lewego 
płuca, gdzie dzieli się na dwie gałęzie, z których 
każda trafia do odpowiedniego płata płuca. 

 Prawa tętnica płucna, zmierzająca do korzenia 
prawego płuca, dzieli się na dwie gałęzie. Gałąź 
większa dostarcza krew do płata środkowego i 
dolnego, mniejsza zaś do płata górnego. 



 



Krążenie płucne 

 W obrębie płuc tętnice te wielokrotnie 

się dzielą na mniejsze tętnice, tętniczki i 

włośniczki. W pęcherzykach płucnych 

następuje wymiana gazów pomiędzy 

krwią włośniczkową a powietrzem. W 

każdym płucu włośniczki zawierające 

natlenowaną krew łączą się, tworząc 

ostatecznie dwie żyły płucne. 



 



Krążenie płucne 

 Każde z płuc opuszczają dwie żyły 

płucne, doprowadzające natlenowaną 

krew do lewego przedsionka serca. 

 Podczas skurczu przedsionków krew 

zostaje wtłoczona do lewej komory, 

natomiast skurcz komór wtłacza ją do 

aorty, która stanowi pierwszą tętnicę 

krążenia ogólnego. 



 



Nadciśnienie płucne 

 



 



 



Krążenie układowe, czyli ogólne 

 Krew wyciśnięta 

z lewej komory, 

transportowana 

przez gałęzie 

aorty do całego 

ciała, powraca 

do prawego 

przedsionka 

serca przez 

żyłę główna 

górną i żyłę 

główną dolną.  



Aorta 
 Aorta, rozpoczynająca się w 

górnej części lewej komory, 
po przebyciu krótkiego 
odcinka ku górze tworzy łuk 
zwrócony ku tułowi i w lewo. 
Następnie zstępuje z tyłu 
serca i biegnie przez klatkę 
piersiową, nieco w lewo od 
kręgów piersiowych. Na 
poziomie Th12 przechodzi 
ona za przeponą, a potem 
ciągnie się w dół w jamie 
brzusznej do poziomu L4, 
gdzie następuje jej podział na 
prawą i lewą tętnicę 
biodrową wspólną.  



Aorta piersiowa 

 Tę część aorty, znajdującą się nad 

przeponą, opisano w trzech częściach 

jako: 

 - aorta wstępująca 

 - łuk aorty 

 - aorta zstępująca 



Aorta wstępująca 

 Jest to krótki odcinek (ok. 
5 cm) aorty wznoszącej 
się od serca, który leży za 
mostkiem. 

 Tętnice wieńcowe prawa i 
lewa są jedynymi 
odgałęzieniami, które 
odchodzą od aorty tuż 
powyżej zastawki aorty. 

 Te ważne tętnice 
zaopatrują mięsień 
sercowy 



Łuk aorty 
 Łuk aorty, stanowiący przedłużenie 

aorty wstępującej, rozpoczyna się za 
mostkiem i biegnie ku górze, z tyłu i 
na lewo od przodu tchawicy. Dalej 
przebiega on w dół na lewo od 
tchawicy i przechodzi w aortę 
zstępującą. 

 Od jej górnej strony odchodzą trzy 
gałęzie: 1.t. lub pień ramienno-
głowowy, 2.lewa t. szyjna wspólna, 
3.lewa t. podobojczykowa. 

 T. ramienno-głowowa, mająca około 
4-5 cm długości, przebiega skośnie i 
ku górze, w tył i w stronę prawą. Na 
poziomie stawu mostkowo-
obojczykowego dzieli się na prawą t. 
szyjną wspólną i prawą t. 
podobojczykową. 



Tętnice szyjne 

 Biegną ku górze po 

obydwu stronach szyi i 

po obu stronach szyi 

podobnie się 

rozdzielają na t. szyjną 

wewnętrzna i t. szyjną 

zewnętrzną. 

 



Tętnica szyjna zewnętrzna 
 T. tarczowa górna – 

zaopatruje tarczycę i 
sąsiadujące z nią mięśnie 

 T. językowa – zaopatruje 
język, błonę i struktury dna 
jamy ustnej, migdałki 

 T. twarzowa – zaopatruje 
mięśnie wyrazowe twarzy 
oraz struktury we wnętrzu 
jamy ustnej 

 T. potyliczna 

 T. skroniowa 

 T. szczękowa – zaopatruje 
mięsnie służące do żucia 
oraz struktury we wnętrzu 
czaszki 



 



 



 



Tętnica szyjna wewnętrzna 

 Stanowi ważna część 
składową koła tętniczego 
(koła Willisa), które 
zaopatruje większa część 
mózgu. 

 Wysyła też odgałęzienia 
zaopatrujące oczy, czoło i 
nos. 

 Biegnie w górę ku podstawie 
czaszki i przechodzi przez 
otwór tętnicy szyjnej w kości 
skroniowej. 



Koło tętnicze (koło Willisa) 

 Większa część mózgu jest 
zaopatrywana w krew tętniczą 
przez zespół tętnic, zwany kołem 
tętniczym.  

 Tworzą go cztery duże tętnicy: 
dwie tętnice szyjne wewnętrzne i 
dwie tętnice kręgowe, które 
odchodzą od tętnic 
podobojczykowych. 

 Układ koła tętniczego jest taki, że 
mózg jako całość jest dostatecznie 
ukrwiony nawet przy uszkodzeniu 
jednej z tętnic tworzących koło czy 
też przy ekstremalnych ruchach 
głowy. 



Koło tętnicze (koło Willisa) 

 



 



 



 



Nawrot żylny z głowy i szyi 

 Krew żylna z głowy i szyi powraca 

żyłami głębokimi i powierzchownymi. 

 Żyły powierzchowne prowadzą krew 

żylną z powierzchownych struktur 

twarzy oraz owłosionej części głowy i 

łączą się z żyłą szyjną zewnętrzną. 

 Żyła szyjna zewnętrzna biegnie w dół, 

za obojczykiem się łączy z żyłą 

podobojczykową. 



 



Nawrot żylny z głowy i szyi 

 Krew żylna z głębokich okolic mózgu 

zbiera się w kanałach zwanych zatokami 

żylnymi opony twardej. 

 - zatoka strzałkowa górna 

 - zatoka strzałkowa dolna 

 - zatoka prosta 

 - zatoki poprzeczne 

 - zatoki esowate 



 



Nawrot żylny z głowy i szyi 

 Żyły szyjne wewnętrzne mają swój początek w 
otworach szyjnych środkowego dołu czaszki, a każda 
z nich stanowi przedłużenie zatoki esowatej. Za 
obojczykami łączą się one z niosącymi krew z 
kończyn górnych żyłami podobojczykowymi, tworząc 
żyły ramienno-głowowe. 

 Żyły ramienno-głowowe znajdują się po obu stronach 
podstawy szyi. Każda z nich jest utworzona przez 
połączenie żyły szyjnej wewnętrznej z żyłą 
podobojczykową.  

 Żyły ramienno-głowowe lewa i prawa tworzą żyłę 
główną górną, która zbiera krew żylną z głowy, szyi i 
kończyn górnych i kończy się w prawym przedsionku 
serca. 



 



 



Ukrwienie tętnicze kończyny górnej 

 Prawa t. podobojczykowa odchodzi od t. ramienno-głowowej, 
lewa zaś jest gałęzią łuku aorty.  

 Przed wejściem do dołu pachowego każda t. podobojczykowa 
oddaje dwa odgałęzienia: t. kręgową, która biegnie ku górze i 
zaopatruje mózg, i t. piersiową wewnętrzną, zaopatrującą sutek i 
wiele struktur klatki piersiowej. 

 T. pachowa, będąca przedłużeniem t. podobojczykowej, leży w 
dole pachowym.  

 T. ramienna, stanowiąca przedłużenie t. pachowej, biegnie w dół 
na przyśrodkowej powierzchni górnej części ramienia, 
przechodzi od przodu łokcia i ciągnie się do około 1 cm poniżej 
stawu, gdzie dzieli się na tt. promieniową i łokciową. 

 Pomiędzy tt. promieniową i łokciową występują anastomozy, 
zwane głębokimi i powierzchownymi łukami dłoniowymi, z 
których wychodzą dłoniowe tętnice śródręcza i dłoniowe tętnice 
palców, zaopatrujące struktury ręki. 



 



Nawrot żylny z kończyny górnej 

 Żyły kończyny górnej dzieli się na dwie grupy: żyły 
głębokie i żyły powierzchowne. 

 Żyły głębokie biegną tak jak tętnice i noszą też takie 
same nazwy: dłoniowe żyły śródręcza, łuk żylny głęboki 
dłoniowy, żyła ramienna, żyła pachowa, żyła 
podobojczykowa. 

 Na żyły powierzchowne, rozpoczynające się na ręce, 
składają się: żyła odpromieniowa, żyła odłokciowa, żyła 
pośrodkowa, żyła pośrodkowa łokcia. 

 Żyła ramienno-głowowa, utworzona z połączenia żyły 
podobojczykowej i żyły szyjnej wewnętrznej, jest 
obustronna. 

 Żyłę główną górną stanowi połączenie dwóch żył 
ramienno-głowowych. 



 



 



Aorta zstępująca 

 Ta część aorty stanowi ciągłość z 
łukiem aorty. Rozpoczyna się na 
wysokości Th4 i biegnie w dół na 
przedniej powierzchni trzonów 
kręgów piersiowych do poziomu 
Th12, gdzie przechodzi za 
przeponą, stając się aortą 
brzuszną. 

 Aorta zstępująca oddaje wiele 
parzystych gałęzi zaopatrujących 
ściany klatki piersiowej i 
znajdujących się w niej 
narządów: 

 - tt. oskrzelowe 

 - tt. przełykowe 

 - tt. międzyżebrowe 

 

 



 



Nawrot żylny z klatki piersiowej 

 Większość krwi żylnej z 
narządów klatki piersiowej 
jest odbierana przez żyłę 
nieparzystą i żyłę 
nieparzystą krótką. 

 Spośród niektórych żył, 
które się z nimi łączą, 
należy wymienić żyły 
oskrzelowe, przełykowe i 
międzyżebrowe. 

 Żyła nieparzysta łączy się 
z żyłą główna górną, a 
żyła nieparzysta krótka z 
lewą żyłą ramienno-
głowową. 



Aorta brzuszna 

 Aorta brzuszna stanowi przedłużenie 

aorty piersiowej. 

 Zstępuje ona z przodu trzonów 

kręgowych do poziomu kręgów 

lędźwiowych, gdzie dzieli się na tętnice 

biodrowe wspólne prawą i lewą. 

 Od aorty brzusznej odchodzi wiele 

gałęzi, z których część jest parzysta, 

część zaś nieparzysta. 



 



Aorta brzuszna 

 Gałęzie parzyste: 

 - tętnice przeponowe 

 - tętnice nerkowe 

 - tętnice jądrowe lub tętnice jajnikowe – są 
znacznie dłuższe niż inne gałęzie parzyste, 
gdyż rozwój tych narządów rozpoczyna się 
w okolicy nerek. W miarę wzrostu jadra 
zstępują do moszny, a jajniki do miednicy, 
pociągając za sobą zaopatrujące je 
naczynia 

 



Aorta brzuszna 

 Gałęzie nieparzyste. Pień trzewny to krótka i 
gruba tętnica o długości około 1,25 cm. 
Odchodzi ona tuż pod przeponą i dzieli się na 
trzy gałęzie: 

 - lewa t. żołądkowa 

 - t. śledzionowa (trzustka i śledziona) 

 - t. wątrobowa (wątroba, pęcherzyk żółciowy, 
część żołądka, dwunastnicy i trzustki 

 T. krezkowa górna – zaopatruje całe jelito 
cienkie i proksymalną połowę jelita grubego. 

 T. krezkowa dolna – zaopatruje dystalną 
połowę jelita grubego i część odbytnicy. 



 



Nawrót żylny z narządów jamy 

brzusznej 
 Żyła główna dolna powstaje po 

połączeniu się prawej i lewej żyły 
biodrowej wspólnej na poziomie trzonu 
L5. Jest to największa żyła w ustroju, 
prowadząca do prawego przedsionka 
serca krew ze wszystkich części ciała 
poniżej przepony. Przechodzi ona przez 
środek ścięgnisty przepony na poziomie 
Th8. 

 Do żyły głównej dolnej wpadają 
parzyste żyły jądrowe, jajnikowe, 
nerkowe i nadnerczowe. 

 

 

 Krew z pozostałych narządów jamy 
brzusznej przechodzi przez wątrobę 
za pośrednictwem krążenia 
wrotnego, zanim wniknie do żyły 
głównej dolnej. 



Krążenie wrotne 

 W krążeniu wrotnym krew żylna przechodzi z 
łożyska włośniczkowego brzusznej części przewodu 
pokarmowego, śledziony i trzustki do wątroby. 

 Następnie przechodzi ona w wątrobie przez drugie 
łożysko włośniczkowe, zatoki wątrobowe, zanim 
przejdzie do krążenia ogólnego za pośrednictwem 
żyły głównej dolnej.  

 Dzięki temu krew zawierająca wysokie stężenia 
wchłoniętych z żołądka i jelit substancji odżywczych 
trafia najpierw do wątroby. W wątrobie następują 
pewne modyfikacje, w tym regulacja stężenia 
substancji odżywczych we krwi. 



 



Krążenie w miednicy i kończynie dolnej 

 Prawa i lewa tętnica biodrowa wspólna powstaje 
w wyniku podziału aorty brzusznej na poziomie 
L4. Z przodu stawu krzyżowo-biodrowego każda 
z nich dzieli się na tętnice biodrowe 
wewnętrzna i zewnętrzną. 

 T. biodrowa wewnętrzna biegnie dośrodkowo, 
zaopatruje narządy jamy miednicy. 

 T. biodrowa zewnętrzna przebiega skośnie w dół 
i przechodzi za więzadłem pachwinowym na 
udo; od tego miejsca jest nazywana t. udową. 



Krążenie w miednicy i kończynie dolnej 

 Tętnica udowa ciągnie się w dół na przodzie uda, 
następnie skręca dośrodkowo i ostatecznie przechodzi 
wokół przyśrodkowej powierzchni uda, by wniknąć do dołu 
podkolanowego, gdzie staje się tętnicą podkolanową. 

 Na dolnym brzegu dołu podkolanowego t. podkolanowa 
dzieli się na tt. piszczelowe przednia i tylną. 

 T. piszczelowa przednia biegnie ku przodowi pomiędzy 
kością piszczelową i strzałkową do grzbietu stopy, gdzie 
jest nazywana t. grzbietową stopy. 

 T. piszczelowa tylna oddaje dużą gałąź (t. strzałkowa) a 
następnie biegnie dośrodkowo do stawu skokowego i 
dalej do podeszwy stopy (t. podeszwowa). 



 



Nawrot żylny 

 Kończyna dolna jest zaopatrzona w żyły 

głębokie i powierzchowne. 

 Krew wnikająca do żył powierzchownych 

przechodzi do żył głębokich przez żyły 

łączące. 

 Przesuwanie się krwi do serca jest w 

pewnym stopniu uwarunkowane 

skurczami mięsni szkieletowych. 



Nawrot żylny 

 Żyły głębokie 

 - żyła udowa 

 - żyła biodrowa zewnętrzna 

 - żyła biodrowa wewnętrzna 

 - żyłą biodrowa wspólna 

 Żyły powierzchowne 

 - żyła odstrzałkowa 

 - żyła odpiszczelowa 

 - żyła podkolanowa 



Żylaki 
 Do żylaków dochodzi 

wskutek rozszerzenia żyły w 
stopniu uniemożliwiającym 
zamykanie się zastawek 
żylnych, które 
przeciwdziałają wstecznemu 
przepływowi krwi. 



Krążenie płodowe 

 Rozwijający się płód nie tylko 
pozyskuje tlen i substancje 
odżywcze, ale też usuwa, za 
pośrednictwem krążenia 
matczynego, produkty metabolizmu. 

 Płuca, układ pokarmowy i nerki 
zaczynają funkcjonować dopiero po 
urodzeniu, wobec czego musiały 
nastąpić pewne przystosowania 
krążenia płodowego, kierującego 
krew tak, by spełniała ona pewne 
wymagania w okresie prenatalnym. 



Łożysko 

 Jest to przejściowa 
struktura, stanowiąca 
powierzchnię rozdziału 
faz pomiędzy matką a 
płodem, która umożliwia 
wymianę substancji 
pomiędzy ich układami 
krążenia. 

 Zadaniami łożyska są 
wymiana substancji, 
ochrona płodu oraz 
utrzymywanie ciąży. 



Łożysko 

 Dojrzałe łożysko, o kształcie 
plackowatym, ma masę około 500g, 
średnicę 20 cm i grubość ok. 2,5 cm. 

 Łożysko mocno przytwierdzono do 
ściany macicy, składa się z rozległej 
sieci płodowych naczyń 
włosowatych, omywanych matczyną 
krwią. Łożysko łączy się z płodem 
pępowiną, która zawiera dwie 
tętnice pępkowe i jedną żyłę 
pępkową, okryte miękką osłonką z 
tkanki łącznej. 

 Pępowina wnika do ciała płodu w 
punkcie brzucha zwanym pępkiem. 



Zmiany zachodzące po urodzeniu 

 W chwili zaczerpnięcia przez noworodka pierwszego 
oddechu wzrasta przepływ krwi przez płuca. Powracająca 
z płuc krew zwiększa ciśnienie w lewym przedsionku, co 
powoduje zamknięcie się płatka w otworze owalnym i 
uniemożliwia przepływ krwi między przedsionkami. 

 Wpływająca do prawego przedsionka krew zostaje zatem 
skierowana do prawej komory i do krążenia płucnego za 
pośrednictwem żył płucnych. Uruchomienie krążenia 
płucnego podwyższa stężenie tlenu we krwi, co wiedzie 
do obkurczenia i zamknięcia przewodu tętniczego. 

 Jeśli po urodzeniu adaptacje te nie zachodzą, to ujawniają 
się one w postaci wad wrodzonych. 

 Po ustaniu krążenia płodowego wkrótce po urodzeniu 
zapadają się żyła pępkowa, przewód żylny i tętnice 
pępkowe, gdyż stają się niepotrzebne. 



 




