Сърдечна дейност

1. Автоматия на сърцето
Причина за движението на кръвта са ритмично
повтарящите се съкращения и отпускания на
предсърдията и камерите. Съкращенията настъпват без
въздействието на външни дразнители поради импулси,
които възникват в специализирани миокардни клетки
на дясното предсърдие. Това свойство на сърдечния
мускул да се съкращава под действието в импулси,
възникващи в самото сърце, се нарича автоматия.
Доказателство за автоматията е фактът, че дори да се
отстрани от организма, сърцето може да пулсира
няколко часа, ако се облива с течност, която и
осигурява О2.


2. Сърдечен цикъл
През целия живот на човека сърцето се свива и
отпуска последователно, като изтласква, а след това се
пълни с кръв. Съкращаването в сърдечния мускул се
нарича систола, а отпускането - диастола. Сърдечният
цикъл включва една систола и една диастола. Той има
3 фази.


2. Сърдечен цикъл
Първа фаза систола на
предсърдията

Втора фаза –
систола на камерите

Трета фаза диастола на
предсърдията

Кръвта се изтласква от
предсърдията в
камерите. Предсърднокамерните клапи са
отворени, а
полулунните клапи са
затворени.

Кръвта от лявата
камера се изтласква в
аортата, а кръвта от
дясната камера - в
белодробната артерия.
Полулунните клапи са
отворени, а предсърдно
- камерните са
затворени.

Тази фаза е период на
покой - сърдечна пауза.
Кръвта навлива в
предсърдията.
Предсърдно-камерните
клапи са отворени, а
полулунните клапи са
затворени.

Честотата на сърдечните съкращения определят
времетраенето на сърдечния цикъл. При по-голяма честота
сърдечният цикъл е по-кратък. При възрастен човек със 75
съкращения в минута сърдечният цикъл има времетраене
0,8 s. От това време 0,1 s се пада на работата на
предсърдията, а 0,3 s - на работата на камерите. Общата
почивка на предсърдията камерите, т.е. едновременната
им диастола, е 0,4 s.


Сърдечни тонове

По време на работа на сърцето се чуват два звука сърдечни тонове. Първият тон възниква при затварянето
на предсърдно-камерните клапи а вторият - при
затварянето на полулунните клапи. Преслушването на
сърдечните тонове се използва за медицинско изследване
на сърцето.


3. Ударен и минутен обем
Ударен обем – Количеството кръв, което се
изтласква от камерата при едно съкращение.
 Минутен обем - Количеството кръв, което се
изтласква от камерата за 1 минута.
 При нормални условия ударния обем е около
70ml, а минутния 4,3 литра.


Кога се увеличава
минутния обем на
сърцето?

4. Артериално налягане и пулс

а/

артериално налягане

 Натискът,

който движещата се кръв
упражнява върху стените на
артериите, се нарича артериално
налягане. Основните причини за
съществунането му са помпената
функция на сърцето и
съпротивлението на кръвта, движеща
се от по-широки към по-тесни
кръвоносни съдове. Артериалното
налягане е най-високо в началото на
аортата и белодробната артерия. То
намалява с отдалечаването на
кръвоносните съдове от сърцето и е
най-ниско в белодробните вени,
горната и долната куха вена.

Разликата в налягането осигурява движението на
кръвта от място с високо към място с ниско налягане.
При съкращенията на камерите се отчитат
максималните стойности на артериалното налягане,
наречено систолично, а при отпускането на камерите
се отчитат минималните стойности на артериалното
стягане, наречено диастолично. Артериалното
налягане зависии от количеството кръв в тялото, от
здравословното и психичното състояние на човека, от
възрастта и физическото му натоварване.


 б/ пулс -При ритмичното съкращаване на
сърдечния мускул изтласканата кръв създава вълна от
повишено налягане в артериите. Те се разширяват, а
след отминаването на кръвната вълна се свиват.
Ритмичното колебание на стените на артериите се нарича
пулс. Той се измерва лесно при притискане на артерия
на китката, слепоочието или шията. При новородени
деца пулсът е около 140 удара в минута, при ученици 80-90, а при възрастни -70-80.
 Вените не пулсират. Те са бедни на еластични влакна,
в тях налягането на кръвта е ниско, а движението й е
бавно.

5. Регулация на съдечната дейност
а/ нервна 



Инервацията се
осъществява от вегетативната нервна
система.
Клонове на симпатикови нерви –
ускоряват честотата на съкращение.
Парасимпатикусови клонове забавят
честотата.

б/ хуморална – хормони и соли.

