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Materiał w poniższej prezentacji został użyty z 
poniższych lektur:
 
1. Krechowiecki A., Czerwiński F.: Zarys anatomii 
człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 1997 
2. Sylwanowicz W.., Michajlik A., Ramotowski W.: 
Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 
1985 3. Putz H.R., Pabst R.: Atlas anatomii 
człowieka-Sobotta Urban&Partner. Wrocław 2001 



płyny ustrojowe – krew oraz lima. 

Układ krążenia nazywany jest układem wewnętrznego transportu.

Składają się na niego dwa układy:

krwionośny oraz limfatyczny

oraz

Budowa układu krążenia



UKŁAD NACZYNIOWY 

Część krwionośna Część chłonna

- naczynia krwionośne 

 (żyły i tętnice, naczynia 
włosowate)

- serce

- krew

- naczynia chłonne włosowate

- naczynia chłonne (zbiorcze)

- wielkie pnie chłonne

- węzły chłonne

- tkankę chłonną 

  (grudki, migdałki, grasica, śledziona)

- limfa (chłonka)



Motoryka naczyń w układzie limfatycznym zależy od siły ciśnienia w naczyniach tętniczych. Jako sąsiedztwo 
zależnej stymulacji wpływające na limfangiomotoryki naczyń limfatycznych poprzez tembr naczyń tętniczych 
uderzających o naczynia limfatyczne



Zależność układu żylnego względem układu chłonnego polega
na wzajemnym odciążeniu przestrzeni śródmiąższu poprzez ultrafiltrację
cząsteczek zalegających w tej przestrzeni wolnej do wnętrza naczyń żylnych.
Taką samą funkcję zwłaszcza jeżeli chodzi o komórki zapalne
-wchłanianiem zajmuje się układ limfatyczny



POŁĄCZENIA UKŁADU ŻYLNEGO POWIERZCHOWNEGO I 
GŁĘBOKIEGO

ż. powierzchowne

ż. głębokie

ż. przeszywająca

ż. łącząca

powięź



Funkcja układu krążenia (krwionośny i limfatyczny)



Krążenie wielkie i krążenie małe



KREW LIMFA
-,,SŁODKAWA WOŃ’’, SŁONAWY SMAK, 
BARWY CZERWONEJ, CIEMNIEJSZA DLA ŻYŁ 
(CO2), JAŚNIEJSZA W TĘTNICACH (O2)

KOLOR NADAJE HEMOGLOBINA

SKŁAD: OSOCZE -91,8% (surowica+ włóknik) 
woda plus zw. Organiczne( białka, glukoza, 
tłuszcze, sole nieorganiczne-sole sodu, zw. K, 
Mg, P) ELEMENTY MORFOTYCZNE- KRWINKI 
(ok.45% objętości)- erytrocyty, limfocyty, 
trombocyty

Limfocyty- bezziarniste krwinki białe ¼ całości. 
Są niewolnikami krwi
OSOCZE- przeźroczyste i klarowne, 
-ubogie w białka i węglowodany
-bogate w tłuszcze

ILOŚĆ: 80ml/kg mc= ok.5l (ilość stała-w 
sytuacji zagrożenia wykorzystuje się 
,,magazyny krwi” lub płyn tkankowy, 
przetoczenie NaCl

Chłonka w ciągu 24h odpływa do krwi wynosi 
ok.1-2litrów

GĘSTOŚĆ: M/1,005 do 1,066; K/ 1,050do 
1,056

Erytrocyty, granulocyty, trombocyty - szpik


