Poznaj swoje serce
1

SERCE
I JEGO DZIAŁANIE
•
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Żyła główna górna (2) i dolna (5)

- [transportują pozbawioną tlenu krew
z całego ciała]
•

Prawy

przedsionek

serca

(3)
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- [krew z żył krążenia wielkiego dopływa

8

do prawego przedsionka serca, z którego
jest

następnie

wrzucana

do

prawej

komory serca]
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Prawa komora serca (4) - [ krew

przepływa z prawego przedsionka przez
zastawkę trójdzielną do prawej komory
serca, a stąd poprzez pień płucny do
płuc]
•

Pień

płucny

(6)

[rozpoczyna

5

się

w ujściu prawej komory serca, oddzielony od niej zastawką półksiężycowatą - płucną, następnie
dzieli się na tętnicę płucną prawa i tętnicę płucną lewą, które kierują odtlenioną krew do płuc]
•

Żyły płucne (7) – [krótkie naczynia żylne, którymi płynie krew bogatą w tlen z płuc do lewego

przedsionka serca]
•

Lewy przedsionek serca (8) – [krew powraca do serca do jego lewego przedsionka przez żyły

płucne, a następnie jest wyrzucana do lewej komory serca. Oba przedsionki serca odpowiadają
za nieprzerwalny dopływ krwi żylnej do serca]
•

Lewa komora serca (9) – [krew przepływa z lewego przedsionka serca przez zastawkę dwud-

zielną (mitralną) do lewej komory serca, a następnie przez zastawkę półksiężycowatą
– aortalną do aorty]

Poznaj swoje serce
PRAWIDŁOWY ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI
PRACY SERCA
Zakres normy częstości
pracy serca jest szeroki
i zwykle waha się między

60-100

uderzeń na minutę u osoby dorosłej.
U dzieci jest on różny, w zależności od
wieku (im młodsze dziecko, tym szybsza
praca serca).
Uczucie nierównego bicia serca zawsze
powinno wzbudzić niepokój, zwłaszcza
u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak nadciśnienie tętnicze,
choroba niedokrwienna serca, zwłaszcza
po zawale serca, niewydolność serca.

Poznaj swoje serce
CZY WIESZ, ŻE …
Ludzkie serce kurczy się ponad

100 000 razy w ciągu jednego dnia,
ponad 39 milionów razy w ciągu roku
i prawie 3 miliardy razy w ciągu 75-letniego okresu życia człowieka.
W stanie spoczynku u człowieka dorosłego
każda z kurczących się komór serca wyrzuca
około 70

ml krwi, co rocznie daje sumę
10 000 000 litrów krwi przepływającej przez około 100 000 km naczyń
krwionośnych.

Poznaj swoje serce
CZY WIESZ, ŻE …
Cykl pracy serca trwa ok. 0,83
Na cykl składają się trzy fazy:
•

sekund!

faza I – skurcz przedsionków – trwa 0,11 sekundy

[ komory biernie się obkurczają, krew przepychana jest
z przedsionków i całkowicie wypełnia komory. Zastawki
przedsionkowo-komorowe (dwudzielna i trójdzielna) są
otwarte, natomiast półksiężycowate (aortalna i płucna)
– zamknięte]
•

faza II – skurcz komór – trwa 0,132 sekundy [przed-

sionki rozkurczają się, a wypełnione krwią komory kurczą.
W komorach wzrasta ciśnienie, co powoduje zamknięcie
zastawek przedsionkowo-komorowych i otwarcie zastawek półksiężycowatych
•

faza III – rozkurcz serca – trwa ok. 0,40 sekundy

[przedsionki oraz komory rozkurczają się i napływa do
nich krew. Zastawki przedsionkowo-komorowe są otwarte, a półksiężycowate – zamknięte]

Poznaj swoje serce
LICZBY WAŻNE
DLA TWOJEGO SERCA
Poznaj te, które warto wziąć sobie do serca

Prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi powinnno być niższe od wartości 190mg/dl (5 mmol/l).

Przynajmniej raz na 3 lata należy skontrolować poziom cukru (glukozy) i cholesterolu we krwi.

Prawidłowe stężenie cukru (glukozy) we krwi, mierzone na czczo, nie powinno przekraczać wartości 100 mg/dl (5,6 mmol/l).

Ciśnienie tętnicze krwi nie powinno przekraczać tej wartości.

Obwód

brzucha

mierzony

na

wysokości

pępka

nie

powinien

przekraczać

102

cm

u mężczyzn oraz 88 cm u kobiet. Wartości wyższe świadczą o otyłości typu brzusznego. Otyłość
brzuszna znacznie zwiększa ryzyko chorób serca i naczyń.

Nie należy palić w ogóle. Nawet okazjonalne palenie 3 – 5 papierosów dziennie jest szkodliwe dla
zdrowia! Wypalenie jednej paczki papierosów dziennie oznacza 4–krotne wyższe ryzyko zawału
serca u czterdziestolatka w porównaniu z niepalącym rówieśnikiem.

Co najmniej tyle minut, najlepiej codziennie, powinno się przeznaczać na ćwiczenia fizyczne

Poznaj swoje serce
WROGOWIE TWOJEGO
SERCA
Nadciśnienie tętnicze

powoduje przyspieszoną destrukcję naczyń krwionośnych,
doprowadzając do rozwoju miażdżycy tętnic i w konsekwencji
często prowadzi do zawału serca lub udaru mózgu. Skuteczne
leczenie nadciśnienia zapobiega tym powikłaniom

Otyłość i nadwaga

osoby z nadmierną masą ciała znacznie częściej chorują na nadciśnienie tętnicze, częściej występuje u nich cukrzyca i inne nieprawidłowości, które sprzyjają miażdżycy

Palenie papierosów

odpowiada za podobną liczbę zawałów serca, jak nadciśnienie
i podwyższony poziom cholesterolu. Dodatkowo osoby palące
mają znacznie większe ryzyko niektórych chorób nowotworowych, głównie dotyczy to raka płuc i raka krtani

Podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego we krwi
odkładanie się cholesterolu w naczyniach krwionośnych doprowadza do miażdżycy tętnic, czego konsekwencją może być zawał
serca lub udar mózgu

Obniżone stężenie „dobrego cholesterolu” HDL
im większe jego stężenie, tym mniejsza szansa na zachorowanie.
Najlepszym sposobem na jego podwyższenie jest regularna
aktywność fizyczna

