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Dystrybucja krwi  funkcje analogiczne
z funkcjami krwi:
◦ Transport gazów oddechowych z płuc i do płuc
◦ Transport produktów trawienia, zbędnych produktów
przemiany materii
◦ Transport hormonów i amin biogennych (związków
biologicznie czynnych)
◦ Obrona przed wykrwawieniem (mechanizm hemostazy)
◦ Regulacja temperatury ciała
◦ Obrona organizmu przed czynnikami obcymi
◦ Utrzymanie homeostazy – stałości środowiska
wewnętrznego




Krążenie duże = krążenie układowe
Rozpoczyna się w lewym sercu
◦ Aorta, duże tętnice, małe tętnice,
◦ Mikrokrążenie: tętniczki (arteriole), naczynia
włosowate, żyłki (wenule)
◦ Małe żyły, duże żyły i duże żyły próżne




Krążenie małe = krążenie płucne
Ma początek w prawym sercu
◦ Pień płucny, tętnice płucne (l.ip.), małe tętnice,
tętniczki płucne (naczynia pozapęcherzykowe)
◦ kapilary pęcherzykowe
◦ naczynia pozapęcherzykowe (żyłki), żyły płucne
między segmentami płuc, 4 żyły płucne









Duże żyły
Małe żyły
N. włosowate
Tętnice
Płuca
Serce








42 %
18 %
6%
14 %
12 %
8%



Naczynia transportujące



Naczynia oporowe



Naczynia wymiany odżywczej



Naczynia pojemnościowe



zbiornik wysokociśnieniowy
tętnice krążenia dużego
- pełni funkcję zaopatrującą



zbiornik niskociśnieniowy
żyły i krążenie płucne
– rezerwuar krwi



naczynia oporowe



naczynia włosowate

arteriole (tętniczki)
- zależnie od potrzeb regulują przepływ
krwi przez odpowiednie okolice organizmu
i są odpowiedzialne za spadek ciśnienia
w zbiorniku kapilar

- bezpośrednio uczestniczą
w wymianie między krwią i tkankami

Narząd

% pojemności minutowej

Mózg

15

Serce

5

Mięśnie szkieletowe

15

Trzewia

30

Nerki

20

Skóra

5

Tkanka kostna, tłuszczowa i in.

10

Trzy warstwy z wyj. naczyń włosowatych


Warstwa wewnętrzna
◦ śródbłonek leżący na błonie podstawnej



Warstwa środkowa
◦ mięśnie gładkie oraz włókna sprężyste
i kolagenowe



Warstwa zewnętrzna (przydanka)
◦ tkanka łączna

Śródbłonek
 Stanowi barierę pomiędzy krwią naczyń a przestrzenią zewnątrznaczyniową
 Spełnia funkcje metaboliczne, dezaktywując lub aktywując substancje naczynioaktywne
znajdujące się w osoczu
 Wydziela szereg substancji modulujących stan napięcia mięśniówki gładkiej naczyń

Mięśnie gładkie
 Główną funkcją jest wytworzenie miogennego napięcia podstawowego ściany naczyń
oraz

zmiana

wielkości

światła

naczynia

w

zależności

od

zapotrzebowania

fizjologicznego
 Unerwione przez autonomiczny układ nerwowy

 Wrażliwe na wpływ lokalnych czynników modyfikujących wielkość światła naczynia

Włókna elastyczne
• Są bardzo podatne na rozciąganie

• Tworzą gęstą sieć w warstwie głębokiej ściany naczyniowej
• Rozciągane wytwarzają napięcie przeciwdziałające ciśnieniu krwi rozciągającemu

naczynie

Włókna kolagenowe
• Są mniej podatne na rozciąganie, stawiają większy opór rozciąganiu naczynia niż

włókna elastyczne
• Położone są głównie w warstwie środkowej i zewnętrznej ściany naczyniowej



Tętnice i tętniczki
◦ Aorta i tętnice o dużej średnicy zawierają dużą ilość tkanki łącznej
sprężystej.

◦ Drobne tętnice i tętniczki zawierają stosunkowo mniej elementów
sprężystych, natomiast o wiele więcej mięśni gładkich


Żyły i żyłki
◦ Ściany żył i żyłek są cienkie i łatwo ulegają rozciągnięciu.

◦ Zawierają stosunkowo mało mięśni gładkich.
Błona wewnętrzna uwypukla się tworząc w pewnych odstępach zastawki
żylne, których nie ma w drobnych żyłkach,
żyłach głównych ani w żyłach mózgu i trzewi









Wyprowadzają krew
z komór serca do narządów
Transportują przeważnie
krew utlenowaną (krew jest
jasnoczerwona)
Wysokie ciśnienie
Średnica mniejsza
Ściany grube i elastyczne
(rozbudowana warstwa
mięśniowa i włókna
sprężyste)

TĘTNICA










Doprowadzają krew
do przedsionków serca
z narządów
Transportują przeważnie
krew odtlenowaną (krew jest
ciemnoczerwona)
Niskie ciśnienie krwi
Średnica większa
Obecność zastawek
(zapobiegają cofaniu się krwi)
Ściany elastyczne i wiotkie

ŻYŁA



Naczynia włosowate (kapilary)
◦ Odchodzą od metarterioli (tętniczek końcowych). Znajdują się tu mięśnie
gładkie, tworzące zwieracze przedwłośniczkowe, które regulują dopływ

krwi do naczyń włosowatych.
◦ Same naczynia włosowate nie zawierają elementów sprężystych

◦ ani mięśni gładkich.
◦ Ściany naczyń włosowatych zbudowane są z pojedynczej warstwy komórek

śródbłonkowych, połączonych międzykomórkową substancją spajającą.
◦ W ścianach naczyń włosowatych znajdują się pory, których wielkość zależy

od rodzaju narządu. Przez pory te mogą wraz z wodą swobodnie
przenikać różne substancje rozpuszczone w osoczu



O ciągłej ścianie
◦ Komórki śródbłonka ściśle do siebie przylegają, więc są małop
rzepuszczalne (mózgowie -bariera krew-mózg)



Okienkowate
◦ Komórki śródbłonka nie przylegają do siebie ściśle.
Otwory (fenestracje) są przepuszczalne dla białek o małej masie (insulina,
albumina) i związków drobnocząsteczkowych (nerki, jelita)



O nieciągłej ścianie
◦ Okienka występują zarówno między komórkami śródbłonka, jak i w błonie
podstawnej. Przepuszczają duże białka i elementy morfotyczne krwi
(wątroba, śledziona, szpik kostny)



Odcinek przytętniczy kapilary:
35 mmHg (ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia) - 25 mmHg
(ciśnienie onkotyczne = 10 mmHg
 gradient ciśnień skierowany na zewnątrz (filtracja – ok. 20 l filtratu/dobę))



Odcinek przyżylny kapilary
15 mmHg (ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia ) – 25 mmHg
(ciśnienie onkotyczne  ) = -10 mmHg
 gradient ciśnień skierowany do wnętrza naczynia
(reabsorpcja ok. 16-18 l/dobę; pozostałe 2-4 l wraca do krwi drogą naczyń
limfatycznych)
 ciśnienie hydrostatyczne maleje w odcinku przyżylnym kapilary na skutek stopniowej
utraty wody – filtratu)
  ciśnienie onkotyczne pozostaje na stałym poziomie ze względu na zawartość białek
Zwiększenie filtracji/zmniejszenie reabsorpcji  obrzęki







zwiększone ciśnienie żylne
zmniejszenie stężenia białek krwi, utrata białka przez
nerki, zmniejszenie wytwarzania albumin w wątrobie
niedrożność naczyń chłonnych
wzrost przepuszczalności naczyń dla białek
(histamina - reakcje uczuleniowe) - zmniejszenie
efektywnego ciśnienia onkotycznego









Ciśnienie krwi – siła, z jaką krew działa
na ścianki naczyń
◦ wyrażone zwyczajowo w mmHg,
◦ rzadziej w kilopaskalach: 1 mmHg = 0,133 kPa
Ciśnienie skurczowe (systolic pressure; SP)
– w momencie skurczu serca; 120 mmHg
Ciśnienie rozkurczowe (diastolic pressure; DP)
- w chwili rozkurczu; 80 mmHg
Ciśnienie tętna (ciśnienie pulsowe)
– różnica między ciśnieniem skurczowym
i rozkurczowym

Nie jest średnią arytmetyczną
ciśnienia skurczowego i rozkurczowego,
ponieważ faza rozkurczu serca trwa dłużej
niż faza skurczu!


Obliczanie:

MAP = DP + 1/3(SP – DP)
~ 93 mm Hg





Gradient ciśnień jest główną siłą napędową
ciśnienia krwi tzn. powoduje przepływ krwi.

Krew zawsze płynie od ciśnienia większego
do mniejszego
◦ Krew płynie z lewej komory do aorty, a potem
przez tętnice, tętniczki, naczynia włosowate, żyłki, żyły
do prawego przedsionka, ponieważ ciśnienie cały czas
się zmniejsza, by w prawym przedsionku osiągnąć wartość
od -2 do 2 mmHg, w zależności od fazy wdechu
(w fazie wdechu w jamie opłucnej powstaje podciśnienie,
które powoduje spadek ciśnienia do wartości ujemnych).

Rozkład ciśnień w łożysku naczyniowym

Wartości ciśnienia skurczowego
w poszczególnych częściach łożyska
naczyniowego:
aorta - 125-120 mmHg
tętnice duże - 120 mmHg
tętnice średnie - 90 mmHg
tętniczki - ok. 40 mmHg
kapilary - ok. 20 mmHg
żyły – ok. 10 mmHg

Zakres ciśnień w poszczególnych
częściach łożyska naczyniowego:
przedsionek lewy - 0 do 7 mmHg
komora lewa - 0 do 125-120 mmHg
obwód - 80 do 120 mmHg
kapilary - 15 do 30 mmHg
przedsionek prawy - 0 do 4 mmHg
komora prawa - 0 do 25 mmHg
krążenie płucne - 7 do 25 mmHg

W przedwłośniczkowych naczyniach oporowych następuje największy spadek
ciśnienia w łożysku naczyniowym



Metoda krwawa (bezpośrednia) - polega na wprowadzeniu
cewnika do tętnicy i połączeniu go z elektromanometrem



Metoda bezkrwawa (pośrednia)
◦ Metoda osłuchowa Korotkowa - wykorzystuje zjawiska osłuchowe
związane z burzliwym przepływem krwi w naczyniu
◦ Metoda palpacyjna – polega na wyczuwaniu tętna na tętnicy poniżej
mankietu. Nie pozwala na pomiar ciśnienia rozkurczowego.
Wartość ciśnienia skurczowego jest o 2-5 mmHg niższa niż przy
metodzie osłuchowej.



Pojemność minutowa (CO)
◦ Wzrost CO  wzrost ciśnienia tętniczego
◦ Spadek CO  spadek ciśnienia tętniczego



Obwodowy opór naczyniowy
◦ Wzrost oporu obwodowego  wzrost ciśnienia tętn.
◦ Spadek oporu obwodowego  spadek ciśnienia tętn.
Schorzenia zmieniające te parametry
zmieniają także ciśnienie tętnicze.



Płynąca krew trafia na opór zwany oporem
przepływu
◦ Na jego pokonanie zużywane jest 99% pracy lewej
komory, a zaledwie 1% na nadanie krwi prędkości



Opór tworzą głównie siły tarcia przesuwającej
się krwi:
◦ warstw krwi o siebie nawzajem
◦ krwi o ścianę naczynia
 Opór stawiany warstwie przyściennej jest tak duży,
że znajduje się ona w stanie bezruchu
 W miarę zbliżania do środka naczynia opór maleje
– rośnie szybkość przepływu (największa w środku
naczynia)

Skupianie się płynących krwinek czerwonych
w pakiety → zmniejsza siły tarcia
(dotyczy małych naczyń)

Liczba krwinek w warstwach przyściennych
jest mniejsza niż w środku strumienia
(tzw. zbieranie osocza) → dodatkowe
zmniejszanie oporu.




Związany z prawem Poiseuille’a
Jest odwrotnie proporcjonalny do czwartej
potęgi promienia naczynia
◦ Jeśli promień zwiększy się podwójnie, opór
zmniejszy się 16-krotnie i odwrotnie
 Niewielkie zmiany promienia naczynia mogą
powodować duże zmiany przepływu krwi

◦ Zależy również od długości naczynia i lepkości krwi
– w mniejszym stopniu (zmiany lepkości wymagają
dłuższego czasu)



Ciśnienie wewnątrz naczynia działa
jednakowo we wszystkich kierunkach:
◦ Ciśnienie napędowe – składowa, która działa
w kierunku ruchu krwi
◦ Ciśnienie transmuralne – składowa, która działa
na ścianę naczynia rozciągając je
 Uruchamia to siły sprężyste w ścianie, które
równoważą siłę rozciągającą
 Wielkość napięcia ściany, które przeciwstawia się
ciśnieniu transmularnemu, zależy od promienia
naczynia i wielkości ciśnienia transmuralnego
(prawo Laplace’a) - im ↓ promień i ↓ ciś. transm. tym
mniejsze napięcie ściany

Całkowita energia przepływu
jest sumą energii potencjalnej
(ciśnienie boczne – w ścianę naczynia)
i energii kinetycznej
(prędkość liniowa przepływu krwi)
i ma wartość stałą
in. efekt „powietrzni”
(gdy energia potencjalna wzrasta przy rozciąganiu naczynia przy wyrzucie krwi na obwód,
zwalnia przepływ krwi; gdy siły sprężyste w naczyniu powodują ponowne jego zwężenie,
przepływ krwi przyspiesza itd.
W ten sposób powstaje fala tętna a przepływ krwi ma charakter pulsacyjny
(do naczyń oporowych, które powodują zmianę charakteru przepływu krwi
na jednostajny).

Określa wpływ siły ciężkości (ciśnienia
hydrostatycznego) na wielkość ciśnienia krwi
w naczyniach.
W pozycji stojącej lub siedzącej
1 cm odległości od serca zmienia ciśnienie
o ok. 0,8 mmHg.
np. ciśnienie tętnicze na poziomie serca ok. 100 mm Hg
w naczyniach tętniczych stopy
ok. 180 mmHg,
w naczyniach tętniczych mózgowych
ok. 50 mmHg
ciśnienie żylne na poziomie serca ok. 0 mmHg:

w naczyniach żylnych stopy
w naczyniach żylnych mózgowych

ok. 90 mmHg,
ok. -15 mmHg

W układzie zamkniętym szybkość przepływu
krwi jest odwrotnie proporcjonalna
do przekroju całego łożyska naczyniowego.

Średnia szybkość przepływu krwi:
◦ W aorcie 40 cm/s
◦ W naczyniach włosowatych 0,03 cm/s
◦ W żyle głównej dolnej 16 cm/s



Laminarny (warstwowy)
 Warstwa krwi blisko naczynia nie porusza się,
kolejne warstwy w miarę oddalania od ściany płyną
coraz szybciej, najszybsza prędkość krwi
jest w środku naczynia (patrz slajd „Opór przepływu”)



Burzliwy
 Przy wzrastających prędkościach przepływu dochodzi
do zderzania i mieszania się poszczególnych warstw
(np. w zwężonych przez płytki miażdżycowe
naczyniach tętniczych, w aorcie wstępującej
przy zwężeniu zastawki aorty, podczas badania
ciśnienia tętniczego  tony Korotkowa)

Powrót żylny to napływ krwi do prawego przedsionka


Siła od przodu
◦ ssące działanie ruchów oddechowych klatki piersiowej
i ssące działanie serca



Siła od tyłu
◦ resztkowy gradient ciśnień od małych żył
aż do prawego przedsionka, wytworzony
dzięki skurczom lewej komory serca (ok. 10-15 mmHg)



Siła od boku (pompa mięśniowa)
◦ skurcze mięśni szkieletowych uciskające żyły
i wyciskające krew z żył w kierunku serca (zastawki żylne
nie pozwalają krwi cofnąć się na obwód)



Tętno to odkształcenie elastycznej ściany tętnicy (pod wpływem krwi wtłoczonej
do naczynia w czasie wyrzutu z serca), które rozchodzi się na obwód w postaci fali
tętna (średnia prędkość: 7,5 m/s; u starszych 12 m/s, u młodych 5 m/s).



Szybkość fali tętna nie jest równoważna z szybkością przepływu krwi i zależy
proporcjonalnie od sprężystości i grubości ścian naczyń, a odwrotnie
proporcjonalnie od bezwładności masy krwi (średnica naczynia i gęstość krwi):
aorta - 3,5 m/s; tętniczki 15-40 m/s.
Zapis fali tętna nazywamy sfigmogramem.
Składa się on z ramienia wstępującego
i zstępującego. Na ramieniu zstępującym
znajduje się wcięcie i załamek
zwany falą dykrotyczną.
Zjawiska te związane są z zamknięciem
zastawek aortalnych po skurczu
i odbiciem krwi od zamkniętych zastawek.



CZĘSTOŚĆ – liczba uderzeń na minutę (60-100/min)
Zwolnienie tętna
◦ fizjologicznie u sportowców wyczynowych,
◦ patologicznie w guzach śródpiersia i ośrodkowego układu nerwowego,
niedoczynności tarczycy oraz przy silnych dolegliwościach bólowych

Przyspieszenie tętna
◦ fizjologicznie po wysiłku fizycznym, w różnych stanach emocjonalnych
(strach, radość)
◦ patologicznie przy gorączce, niedokrwistości, w nadczynności tarczycy,
chorobach mięśnia sercowego

MIAROWOŚĆ – pojawianie się poszczególnych fal tętna
w równych odstępach czasu
◦ Niemiarowość – wywołana pojawianiem się dodatkowych skurczów
◦ Niemiarowość oddechowa u osób młodych – przyśpieszenie tętna na
wdechu zwolnienie na wydechu, w tym wypadku nie oznacza to schorzenia
mięśnia sercowego.

WYPEŁNIENIE (WYSOKOŚĆ)
◦ tętno duże (wysokie) – w gorączce, niedomykalności zastawki aorty
◦ tętno małe (niskie) – w niewydolności krążenia, przy omdleniu

NAPIĘCIE – siła oporu, jaką przeciwstawia ściana tętnicy palcom
badającego. Prawidłowo tętno wyczuwa się jedynie w czasie
skurczu.
◦ Tętno silnie napięte (twarde) – jest wyczuwalne stale (w czasie skurczu
i w czasie rozkurczu) np.: w nadciśnieniu tętniczym i w miażdżycy
◦ Tętno słabo napięte (miękkie) – w niedokrwistościach, w niewydolności
krążenia

CHYBKOŚĆ – szybkość wypełniania i opróżniania się tętnicy
◦ Tętno chybkie występuje w niedomykalności zastawki aorty,
nadczynności tarczycy
◦ Tętno leniwe w miażdżycy, w zwężeniu zastawki aorty

