


LINIE KLATKI PIERSIOWEJ



Śródpiersie

To przestrzeń leżąca w klatce piersiowej

Ograniczona  - bocznie płucami

- z przodu mostkiem

- z tyłu kręgosłupem

Zawiera: - serce z naczyniami wchodzącymi  

i wychodzącymi z serca

- aortę piersiową

- część piersiową tchawicy

- część piersiową przełyku

- nerwy błędne i przeponowe

- węzły chłonne śródpiersiowe



UKŁAD KRĄŻENIA

• Funkcje:

- rozprowadzanie krwi w organizmie

- dostarczanie tkankom substancji odżywczych, 
tlenu i  wody /tętnicami/

- odprowadzanie produktów przemiany materii 
oraz CO2 /żyłami/

- regulacja ciepłoty ciała

- utrzymywanie równowagi kwasowo-zasadowej

- zapobieganie krwotokom poprzez wytwarzanie 
skrzepu



UKŁAD KRĄŻENIA

• Do narządów krążenia zaliczmy:

- serce (cor, cardia)

- krew (jako narząd płynny)

- naczynia krwionośne



UKŁAD KRĄŻENIA 



POŁOŻENIE  SERCA

• Leży w klatce piersiowej w 

śródpiersiu , w worku 

osierdziowym.

• Bocznie leżą płuca

• Od kręgosłupa oddzielone jest 

przełykiem i aortą

• Od narządów jamy brzusznej 

oddzielone jest przeponą

• Od przodu przykryte jest 

mostkiem i chrząstkami 

żebrowymi



POŁOŻENIE SERCA
Serce jest kształtu stożka

• Podstawa skierowana jest ku 
górze i do tyłu oraz w stronę 
prawą 

• Koniuszek skierowany jest

do dołu i przodu oraz w stronę 
lewą

• Podstawa serca utworzona jest 

przez przedsionki.

• Koniuszek serca należący do 
lewej komory styka się z 
przednią ścianą klatki 
piersiowej

• Korona serca utworzona przez 
tętnice wychodzące z serca i 
żyły wchodzące do serca







BUDOWA ZEWNĘTRZNA

• Powierzchnia mostkowo-żebrowa
leżąca z przodu

• Powierzchnia przeponowa – tylno-
dolna

• Bruzda wieńcowa – między 
przedsionkami a komorami

• Bruzda międzykomorowa przednia -
między komorą prawą a lewą z przodu

• Bruzda międzykomorowa tylna –
między komorą prawą a lewą z tyłu

• W bruzdach leżą tętnice wieńcowe i 
ich gałęzie.





JAMY SERCA
• Wyróżniamy cztery jamy 

serca:

- przedsionek prawy

atrium dextrum

- przedsionek lewy

atrium sinistrum

- komora prawa

ventriculus dexter

- komora lewa

ventriculus sinister





PRZEGRODA SERCA
• Oddziela prawą połowę 

serca od lewej

• Wyróżniamy:

- przegrodę 
międzyprzedsionkową –
oddziela od siebie oba 
przedsionki

- przegrodę 
międzykomorową –
oddziela obie komory i 
składa się z:

a) części mięśniowej

b) części błoniastej



PRZEDSIONEK PRAWY

- na ścianie przedniej znajduje się 

uszko prawe a w nim znajdują się  

mięśnie grzebieniaste

- ścianę przyśrodkową stanowi 

przegroda międzyprzedsionkowa  

- na ścianie dolnej znajduje się ujście 

przedsionkowo-komorowe prawe

zamknięte zastawką trójdzielną-

valva tricuspidalis /przedsionkowo-

komorową prawą/

• Do przedsionka uchodzą:

- żyła główna górna i dolna         

vena cava superior;                     

vena cava inferior

- zatoka wieńcowa



KOMORA PRAWA

• W jamie komory występują 

mięśnie brodawkowate (3), 

Struny ścięgniste łączą 

mięśnie brodawkowate z 

płatkami zastawki 

przedsionkowo-komorowej 

prawej /trójdzielnej/. Beleczki 

mięśniowe pokrywają 

powierzchnię wewn. komór

• Z komory prawej wychodzi 

pień płucny –

truncus pulmonalis



PRZEDSIONEK LEWY
• Do przedsionka na ścianie tylnej uchodzą  

4 żyły płucne:

- żyła płucna prawa górna i dolna

- żyła płucna lewa górna i dolna

- Ściana przedsionka jest gładka z wyjątkiem 

uszka lewego, w którym znajdują się 

mięśnie grzebieniaste

• Ścianę przyśrodkową stanowi przegroda 

międzyprzedsionkowa

• Ścianę dolną stanowi ujście 

przedsionkowo-komorowe zamknięte 

zastawką dwudzielną – valva bicuspidalis



KOMORA LEWA
• Występują mięśnie 

brodawkowate (2) 

odchodzące od nich 

Struny ścięgniste łączą 

mięśnie brodawkowate z 

płatkami zastawki p-k 

lewej /dwudzielnej/ 

Beleczki mięśniowe 

występują na powierzchni 

wewn. komory.

• Z lewej komory wychodzi 

tętnica główna - aorta



SERCE - COR

• Jest centralnym narządem 

układu krążenia

• Pobiera krew krążącą w 

ustroju z obu żył 

głównych oraz z żył 

płucnych i wtłacza ją do 

tętnic, do aorty i pnia 

płucnego, a z nich do 

sieci naczyń włosowatych 

całego organizmu



ZASTAWKI SERCA
• Wyróżniamy cztery zastawki 

zapewniające stały kierunek przepływu 

krwi.

- zastawka przedsionkowo -komorowa 

prawa (trójdzielna) valva tricuspidalis

- zastawka przedsionkowo -komorowa 

lewa (dwudzielna lub mitralna)           

valva bicuspidalis

- zastawka pnia płucnego 

valva trunci pulmonalis

- zastawka aorty - valva aortae



ZASTAWKI SERCA

• Zastawki przedsionkowo-
komorowe znajdują 
pomiędzy przedsionkami 
a komorami i są to 
zastawki żylne serca

• Zastawki pnia płucnego i 
aorty leżą w 
odpowiednich ujściach 
pnia płucnego lub aorty i 
są to zastawki tętnicze
serca





ZASTAWKI TĘTNICZE SERCA

• Zapobiegają cofaniu się krwi z aorty i
pnia płucnego do komór w czasie 
rozkurczu komór

• Utworzone są z wsierdzia komory i 
błony wewnętrznej aorty lub pnia 
płucnego

• Leżą w ujściu aorty (zastawka aorty) i w 
ujściu pnia płucnego (zastawka pnia 
płucnego)

• Składają się z trzech płatków
półksiężycowatych, które mają kształt 
kieszonek i podczas rozkurczu komory 
cofająca się krew wypełnia płatki 
półksiężycowate i tak je poszerza, że 
wolne ich brzegi ściśle przylegają siebie  
zamykając ujście



ZASTAWKI ŻYLNE SERCA
• Zapobiegają podczas skurczu komór 

cofaniu się krwi z komór do 

przedsionków

• Zbudowane są z wsierdzia

przedsionków i komór

• Leżą w ujściach przedsionkowo-

komorowych; prawym (zastawka

trójdzielna), lewym (zastawka 

dwudzielna)

• Utworzone są z płatków - zastawka 

trójdzielna z trzech a dwudzielna z 

dwóch, które wolnymi brzegami 

otwierają się w stronę komór, do 

których przyczepiają się struny 

ścięgniste, które biegną od mięśni 

brodawkowatych 









SERCE

• W sercu następują cykliczne skurcze i rozkurcze 
poszczególnych jego jam



ŚCIANY SERCA

Zbudowane są z trzech warstw:

• Nasierdzia - jest blaszką trzewną osierdzia surowiczego i 

stanowi warstwę zewnętrzną

• Śródsierdzia, które stanowi warstwę środkową i składa się 

- mięśnia sercowego

- szkieletu serca

- układu przewodzącego serca

• Wsierdzia – jest to błona surowicza, która pokrywa 

całkowicie ściany i wszystkie struktury leżące w 

poszczególnych jamach serca i tworzy zastawki serca 

stanowiąc warstwę wewnętrzną serca 



Śródsierdzie – Mięsień sercowy
• Mięsień sercowy jest 

podstawowym składnikiem ścian 

serca; oddzielny dla 

przedsionków i komór

• Ściany przedsionków jak i 

przegroda międzyprzedsionkowa 

są stosunkowo cienkie.

• Ściany komór są grube. Ze 

względu na wysokie ciśnienie 

panujące głównie w komorze 

lewej jej ściana jest prawie dwa 

razy grubsza od ściany komory 

prawej



Śródsierdzie – Szkielet serca
• Leży na granicy między mięśniem 

przedsionków i mięśniem komór

• Stanowi miejsce przyczepu mięśni i  
zastawek serca oraz całkowicie 
odgranicza mięsień przedsionków 
od mięśnia komór

• Do szkieletu serca zaliczamy:

- pierścień włóknisty
przedsionkowo-komorowy prawy i 
lewy (leżące w ujściach 
przedsionkowo-komorowych)

- pierścień włóknisty aorty i pnia 
płucnego (leżące odpowiednio w 
ujściach aorty i pnia płucnego)

- trójkąt włóknisty prawy i lewy

- część błoniasta przegrody 
międzykomorowej



Śródsierdzie –

Układ przewodzący

• Posiada zdolność wytwarzania i przewodzenia 
bodźców pobudzających serce do pracy oraz 
koordynuje prawidłową kolejność skurczu 
przedsionków i komór

• Składa się:

- węzła zatokowo-przedsionkowego leżącego w 
prawym przedsionku przy ujściu żyły głównej 
górnej (w nim powstają bodźce)

- węzła przedsionkowo-komorowego, który leży 
w prawym przedsionku na jego dnie

- pęczka przedsionkowo-komorowego (Hisa) -
składa się z pnia, który dzieli się na odnogę 
prawą i lewą. Odnogi kończą się w mięśniach 
brodawkowatych  lub beleczkach mięśniowych

- rozgałęzienia końcowe (włókna Purkinjego)



UNACZYNIENIE SERCA

• Krew odżywczą prowadzą dwie tętnice 

pochodzące od aorty wstępującej. Są to:

- tętnica wieńcowa prawa -

arteria coronaria dextra

- tętnica wieńcowa lewa -

arteria coronaria sinistra

• Krew żylna ze ścian serca uchodzi do żył 

własnych serca a te uchodzą do zatoki 

wieńcowej leżącej w tylnej części bruzdy 

wieńcowej

• Zatoka wieńcowa uchodzi do prawego 

przedsionka serca





UNERWIENIE SERCA
• Unerwione jest przez układ autonomiczny,

który wokół serca tworzy splot sercowy.                                        

- włókna przywspółczulne doprowadza do 

serca nerw błędny, który hamuje czynność 

serca

- włókna współczulne pochodzą od pnia 

współczulnego, który przyspiesza czynność 

serca



OSIERDZIE - Pericardium
• Zwane jest workiem osierdziowym

• Serce leży w worku osierdziowym, 

którego podstawa zrośnięta jest z 

przeponą a wierzchołek obejmuje 

początki wielkich naczyń 

tętniczych i żylnych

• Między sercem a osierdziem 

znajduje się jama osierdzia

wypełniona płynem osierdziowym,

który ułatwia skurcze serca





NACZYNIA  KRWIONOŚNE

• Do naczyń krwionośnych zaliczamy:

- tętnice ( arteriae) – naczynia krwionośne, 
którymi krew płynie od serca do narządów (na 
obwód)

- żyły (venae) – naczynia krwionośne, którymi 
krew płynie z narządów (z obwodu) do serca

- naczynia krwionośne włosowate (vasa capillaria) 
zespalają tętnice z żyłami i tworzą w tkankach 
gęstą sieć co sprzyja wymianie produktów 
odżywczych

• Komórka, aby utrzymać się przy życiu musi mieć 
dostarczoną odpowiednią ilość pokarmu i tlenu



PODZIAŁ KRĄŻENIA

• Krążenie małe (krążenie płucne) – jest to droga krwi 

odtlenowanej z komory prawej przez tętnice płucne, 

układ naczyń włosowatych płuc (krew natleniona) i 

żyłami płucnymi wraca do lewego przedsionka

• Krążenie duże (krążenie systemowe) – jest to droga krwi 

z lewej komory przez tętnicę główną (aortę), tętnice 

narządowe, układ naczyń włosowatych poszczególnych 

narządów (zaopatruje tkanki ustroju w krew natlenioną i 

substancje odżywcze). Po przejściu przez naczynia 

włosowate krew odtlenia się pobiera z tkanek CO2 i 

produkty przemiany materii i żyłami głównymi wraca do 

prawego przedsionka



KRĄŻENIE MAŁE / PŁUCNE /

• Rozpoczyna się w Prawej Komorze 

a kończy w Lewym Przedsionku

• Komora prawa   pień płucny 

2 tętnice płucne  w płucach sieć 

naczyń włosowatych /wymiana 

gazowa/  4 żyły płucne  

lewy przedsionek



KRĄŻENIE DUŻE
• Rozpoczyna się w Lewej Komorze  

a kończy w Prawym Przedsionku

• Lewa komora  aorta  tętnice 

narządowe  sieć    naczyń 

włosowatych /wymiana gazowa/  

 żyły narządowe   żyły 

główne górna i dolna 

prawy przedsionek



KRĄŻENIE DUŻE
• Rozpoczyna się w lewej komorze 

tętnicą główną (aorta), która 
rozprowadza krew tętniczą  po 
całym ustroju, odżywiając wszystkie 
narządy.  Aortę dzielimy na:

• aortę wstępującą

• łuk aorty

• aortę zstępującaą, która w obrębie 
klatki piersiowej nosi nazwę aorty 
piersiowej a po przejściu przez 
rozwór aortowy przepony nosi 
nazwę aorty brzusznej.Aorta
brzuszna na wysokości L4 kończy 
się rozdwojeniem na 2 tętnice 
biodrowe wspólne prawą i lewą

arteria iliaca communis dextra

arteria iliaca communis sinistra



AORTA WSTĘPUJĄCA
• Aorta wstępująca na wysokości 

płatków półksiężycowatych 
zastawki aorty wysyła swoje 
pierwsze odgałęzienia:

- tętnica wieńcowa prawa

arteria coronaria dextra

- tętnica wieńcowa lewa

arteria coronaria sinistra

• Tętnice te unaczyniają serce



ŁUK AORTY
• Od łuku aorty odchodzą:

- pień ramienno-głowowy

truncus brachiocephalicus

- t. szyjna wspólna lewa

a. carotis communis sinistra

- t. podobojczykowa lewa

a.subclavia sinistra

• Pień ramienno-głowowy po 

krótkim przebiegu dzieli się na:

- t. podobojczykową prawą

a. subclavia dextra

- t. szyjną wspólną prawą

a. carotis communis dextra



NACZYNIA TĘTNICZE GŁOWY I SZYI

• Tętnica szyjna wspólna 

prawa i lewa dzielą się na 

szyi na :

- tętnicę szyjną wewnętrzną, 

która zaopatruje mózgowie i 

oko i ucho wewnętrzne

- tętnicę szyjną zewnętrzną

która zaopatruje mięśnie 

głowy i szyi, jamę nosową, 

jamę ustną, gruczoł 

tarczowy, gardło i krtań



TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA

• Zakres unaczynienia:

- mięśnie szyi

- gruczoł tarczowy

- przytarczyce

- krtań

- mięśnie klatki piersiowej

- mięśnie obręczy 
kończyny górnej

• Oddaje:

- tętnicę kręgową, która 
unaczynia pień mózgu, 
móżdżek, rdzeń kręgowy i 
ucho wewnętrzne



TĘTNICE KOŃCZYNY GÓRNEJ

• Tętnica pachowa), leży w 
jamie pachowej i unaczynia:

- ściany klatki piersiowej, 
mięśnie grzbietu i mięśnie 
obręczy kończyny górnej

• Tętnica ramienna
przebiega na ramieniu 
wzdłuż brzegu 
przyśrodkowego mięśnia 
dwugłowego ramienia i w 
dole łokciowym dzieli się na 
tętnicę promieniową i
łokciową

• Łuk dłoniowy 
powierzchowny i głęboki



AORTA PIERSIOWA
• Jest przedłużeniem łuku aorty 

przebiega w śródpiersiu tylnym i 
kończy się na wysokości Th12 w 
rozworze aortowym przepony

• Oddaje:

- gałęzie ścienne, które 
unaczyniają międzyżebrza i 
przeponę – tętnice 
międzyżebrowe tylne

- gałęzie trzewne, które 
unaczyniają narządy klatki 
piersiowej ( przełyk, oskrzela, 
osierdzie,grasica)



AORTA BRZUSZNA

• Jest przedłużeniem aorty piersiowej 

-rozpoczyna się od rozworu 

aortowego przepony na poziomie 

Th12 a kończy się na poziomie L4

rozdwojeniem na tętnicę biodrową 

wspólną prawą i lewą

• Oddaje:

- gałęzie ścienne unaczyniające 

przeponę i ściany brzucha

- gałęzie trzewne parzyste

- gałęzie trzewne nieparzyste



AORTA BRZUSZNA
• Gałęzie trzewne nieparzyste /3/ 

unaczyniają narządy nieparzyste 
jamy brzusznej i są to:

- pień trzewny - truncus celiacus

- tętnicę krezkową górną

a. mesenterica superior

- tętnicę krezkową dolną

a. mesenterica inferior

• Gałęzie trzewne parzyste 
unaczyniają narządy parzyste jamy 
brzusznej i są to głównie:

• - t. nadnerczowa –a.suprarenalis

- tętnica nerkowa –a.renalis

- t. jajnikowa –a.ovarica u kobiet 
lub tętnica jądrowa –a.testicularis
u mężczyzn



TĘTNICE BIODROWA WSPÓLNA

• Dzieli się na:

- tętnicę biodrową zewnętrzną 

a. iliaca extera

- tętnicę biodrową wewnętrzną

a. iliaca interna

• Tętnica biodrowa wewnętrzna
biegnie w miednicy mniejszej, 
unaczyniając narządy miednicy 
mniejszej (pęcherz moczowy, 
macica, pochwa, odbytnica)



TĘTNICE KOŃCZYNY DOLNEJ
• Tętnica biodrowa zewnętrzna

przechodzi pod więzadłem 

pachwinowym na udo i nosi nazwę:

• T. udowej –a.femoralis unaczynia 

mięśnie uda i przechodzi do dołu 

podkolanowego i nosi nazwę:

• T. podkolanowej - a. poplitea, która 

w dole podkolanowym dzieli się na:

- t. piszczelową przednią

a. tibialis anterior                               

- t. piszczelową tylną

a. tibialis posterior

• Tętnice piszczelowe unaczyniają 

mięśnie podudzia i stopy





ŻYŁY KRĄŻENIA DUŻEGO

• Dzielimy na:

- układ żyły głównej górnej –vena cava superior,      

do której uchodzą:

a) żyły głowy i szyi

b) żyły kończyny górnej

c) żyły klatki piersiowej

- układ żyły głównej dolnej –vena cava inferior,       

do której uchodzą:

a) żyły brzucha i miednicy mniejszej

b) żyły kończyny dolnej

- układ żyły wrotnej- vena potrae



ŻYŁY GŁOWY I SZYI
• Żyła szyjna wewnętrzna –vena jugularis

interna zbiera krew z mózgowia, twarzy 
oraz narządów szyi.

• Kończy się z tyłu od stawu mostkowo-
obojczykowego, gdzie łączy się z żyłą
podobojczkową –v.subclavia, tworząc 
żyłę ramienno-głowową prawą i lewą

v. brachiocephalica dextra, sinistra

Żyły podobojczykowe odprowadzają  krew  
z kończyn górnych

Z połączenia 2 żył ramienno-głowowych 
prawej i lewej powstaje żyła główna górna

- vena cava superior , która uchodzi do 
przedsionka prawego serca.



ŻYŁY SERCA



ŻYŁY KOŃCZYNY GÓRNEJ

• Dzielimy na :

- żyły powierzchowne

- żyły głębokie

• Żyły głębokie

- żyła promieniowa łączy się z 

żyłą łokciową i tworzy się żyła

ramienna, która przechodzi w 

żyłę pachową a ta w żyłę 

podobojczykową, która łączy się 

z żyłą szyjną wewnętrzną

(miejsce połączenia nosi nazwę 

kąta żylnego) tworząc żyłę 

ramienno-głowową prawą i

lewą



ŻYŁY POWIERZCHOWNE KOŃCZYNY 

GÓRNEJ

• Zbierają krew ze skóry i tkanki podskórnej

• Leżą na powięzi w tkance podskórnej 

• Uchodzą do żył głębokich

• Są to:

- żyła odłokciowa –v.basilica ,                      

która uchodzi do żyły ramiennej

- żyła odpromieniowa- v.cephalica,

która uchodzi do żyły pachowej



ŻYŁY KLATKI PIERSIOWEJ

• Krew żylną ze ścian klatki 
piersiowej i ścian jamy brzusznej 
zbiera żyła nieparzysta po stronie 
prawej i żyła nieparzysta krótka
po stronie lewej

• Żyła nieparzysta krótka uchodzi 
do żyły nieparzystej a ta do żyły 
głównej górnej

• Krew z narządów klatki 
piersiowej uchodzi albo do żyły 
nieparzystej lub do                    
żył ramienno-głowowych

• Żyły ramienno-głowowe prawa i 
lewa łączą się tworząc żyłę 
główną górną, która uchodzi do 
prawego przedsionka serca



ŻYŁY KOŃCZYNY DOLNEJ
• Dzielimy na:

- żyły powierzchowne

- żyły głębokie

• Żyły powierzchowne powstają z 
drobnych żył stopy i wyróżniamy:

- żyłę odstrzałkową –v.saphena
parva uchodzi do żyły podkolanowej

oraz

- żyłę odpiszczelową –v.saphena 
magna, która uchodzi do 

żyły udowej tuż poniżej więzadła 
pachwinowego



ŻYŁY KOŃCZYNY DOLNEJ
• Żyły głębokie towarzyszą 

tętnicom i mają takie same 
nazwy jak tętnice, z którymi 
biegną

• Żyła piszczelowa przednia i 
tylna łączy się i powstaje żyła 
podkolanowa, która 
przechodzi w żyłę udową a ta 
w żyłę biodrową zewnętrzną

• Żyła biodrowa zewnętrzna
łączy się z żyłą biodrową 
wewnętrzną (zbierającą krew 
z narządów miednicy 
mniejszej) i tworzy się żyła 
biodrowa wspólna prawa i 
lewa



ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA- Vena cava inferior

• Powstaje z połączenia żyły 
biodrowej wspólnej prawej i
lewej –vena iliaca communis 
dextra et sinistra

• Zbiera krew z kończyn 
dolnych, miednicy mniejszej i 
uchodzą do niej żyły 
zbierające krew z parzystych 
narządów jamy brzusznej oraz 
żyły wątrobowe

• Żyła główna dolna po 
przejściu przez przeponę 
uchodzi do prawego 
przedsionka serca –
atrium dextrum





ŻYŁA WROTNA – VENA PORTAE

• Prowadzi krew z nieparzystych narządów

jamy brzusznej (żołądka, jelit, śledziony, 

trzustki ) do wątroby.

• Krew ta zawiera składniki wchłonięte w 

jelitach: węglowodany, aminokwasy (z 

wyjątkiem tłuszczów), produkty rozpadu 

krwinek czerwonych niezbędne do 

produkcji żółci, limfocyty i ciała 

odpornościowe ze śledziony oraz 

hormony z trzustki, które w wątrobie 

dalej są przetwarzane

• Żyła wrotna powstaje na tylnej ścianie 

jamy brzusznej za szyjką trzustki z 

połączenia : żyły krezkowej górnej z żyłą 

śledzionową; do żyły śledzionowej 

uchodzi żyła krezkowa dolna.

• Z wątroby krew żylną odprowadzają 3 

żyły wątrobowe do żyły głównej dolnej.





UKŁAD CHŁONNY

Narządy limfatyczne

Chłonka 

Naczynia limfatyczne:

- naczynia (włosowate, międzywęzłowe) 

- pnie (jelitowe, lędźwiowe, śródpiersiowe 

podobojczykowe, szyjne)

- przewody (piersiowy, limfatyczny prawy)



UKŁAD CHŁONNY
• Chłonka (lympha) jest płynem ustrojowym o składzie 

zbliżonym do osocza krwi, zawiera limfocyty (bezziarniste 

krwinki białe), produkty przemiany materii i tłuszcze.

• Powstaje wskutek przesączania się płynnej części krwi przez 

ściany naczyń włosowatych do przestrzeni 

międzykomórkowych.

• Chłonka pełni funkcje obronne, dzięki zawartości limfocytów 

i przeciwciał oraz transportuje substancje pokarmowe do krwi 

(tłuszcze)

• Całkowita ilość wytwarzanej w ciągu doby chłonki wynosi od 

1- 2 litrów.

• Chłonka penetruje cały organizm z wyjątkiem centralnego 

układu nerwowego, oka, ucha wewnętrznego, chrząstek, 

śledziony, szpiku kostnego



UKŁAD CHŁONNY
• Dzielimy na:

1. Narządy limfatyczne 

pierwotne

- szpik kostny

- grasica

• Narządy limfatyczne wtórne

- śledziona

- węzły chłonne

- migdałki

• Wytwarzają i przechowują 

limfocyty oraz przeciwciała



WĘZŁY CHŁONNE

• Włączone są w przebieg 

naczyń chłonnych

• Filtrują i oczyszczają chłonkę

• Produkują limfocyty i 

przeciwciała

• Wchodzi (kilka) naczyń 

chłonnych doprowadzających 

a wychodzi jedno naczynie 

odprowadzające

Są barierą na drodze 

rozprzestrzeniania 

drobnoustrojów oraz 

nowotworów 



WĘZŁY CHŁONNE
Występują w grupach i noszą nazwę 

okolicy, w której leżą

Położone najbliżej narządów lub części 

ciała, z której odbierają chłonkę, noszą 

nazwę węzłów regionalnych; leżące na 

wyższym piętrze układu chłonnego 

nazywamy węzłami zbiorczymi



PRZEWÓD PIERSIOWY –DUCTUS THORACICUS

• Powstaje na wysokości L2 z połączenia   

2 pni lędźwiowych i  2 pni jelitowych

• Przechodzi przez przeponę w 

rozworze aortowym i uchodzi  do 

lewego kąta żylnego /połączenie żyły 

szyjnej wewnętrznej lewej i żyły 

podobojczykowej lewej/

• Zbiera chłonkę z lewej nadprzeponowej

oraz wszystkich podprzeponowych

części ciała, odprowadzając ją do krwi 

żylnej





PRZEWÓD CHŁONNY PRAWY

• Odprowadza chłonkę z 

prawej nadprzeponowej 

części ciała do krwi żylnej

• Uchodzi do prawego kąta 

żylnego



GRASICA- Thymus

• Leży do tyłu od mostka

• Składa się z dwóch płatów 

otoczonych torebką 

łącznotkankową

• W grasicy limfocyty pochodzące 

ze szpiku dojrzewają i 

specjalizują się nabywając 

zdolności reakcji 

immunologicznych

• Po okresie dojrzewania grasica 

zamienia się w ciało tłuszczowe 

grasicze



ŚLEDZIONA – Lien

Spleen
• Leży w okolicy podżebrowej lewej 

na poziomie od 9 do 11 żebra, jej 
długa oś biegnie wzdłuż 10 żebra

• Otoczona torebką łącznotkankową 

posiada 2 powierzchnie: 

- przeponową i trzewną

• Wnęka śledziony zawiera:

- tętnicę śledzionową / z pnia 
trzewnego/ -
żyłę śledzionową / uchodzącą do 
żyły wrotnej/ 



CZYNNOŚĆ  ŚLEDZIONY

• Jest magazynem krwi

• W miazdze czerwonej odbywa się proces 
rozpadu krwinek czerwonych oraz rozkład 
hemoglobiny

• Miazga biała jest miejscem powstawania i 
rozpadu limfocytów

• Wytwarza ciała odpornościowe i niszczy 
drobnoustroje


