
Сърдечно-
съдовата система 



Сърдечно-съдовата
система е изградена от 
сърце и тръбести
образувания (кръвоносни и 
лимфни съдове), в които
циркулира течност.

Сърдечно-съдовата
система включва два 
отдела:

• кръвоносна система, 
изпълнена с кръв

• лимфна система, 
изпълнена с лимфа .

вена

артерия



Сърдечно-съдовата система 
има важно значение за 
осъществяване единството на 
организма. Тя изпълнява следните
функции:

 доставя на клетките
необходимите им вещества и 
изнася от тях непотребни
вещества

 осъществява връзка между 
тъканите, органите и системите
от органи

 свързва процесите на обмяна
на веществата - хранене, 
дишане и отделяне.



Сърце и 
кръвоносни съдове



 Кух мускулест орган, който чрез 
ритмични съкращения движи 
кръвта в затворената кръвоносна 
система. 

 Сърцето е разположено в 
гръдната кухина над 
диафрагмата. Разположено е 
асиметрично, като 2/3 от него е 
наляво от срединната равнина, а 
1/3 – надясно.

1. Сърце
а/ разположение и големина на сърцето



Стената на сърцето е 
трипластна. 
Външният й слой 
(епикард) е изграден
от съединителна
тъкан, най-дебелият
среден слой 
(миокард) - от 
сърцева мускулна
тъкан, а вътрешният
слой (ендокард) - от 
епителна тъкан. 

миокард

ендокард

перикард

епикард коронарни 

съдове

б/ устройство на сърцето



1 - аорта
2 - горна куха вена
3 - дясно предсърдие
4 - дясна камера
5 - долна куха вена
6 - белодробна артерия
7 - белодробни вени
8 - ляво предсърдие
9 - лява камера
10- междукамерна 
преграда

б/ устройство на сърцето



Всяка половина на сърцето има две части предсърдие и 

камера. Предсърдията са тези части на сърцето, в 

които рвлиза кръв, а камерите са частите, от които 

кръвта напуска сърцето. Всяко предсърдие е свързано с 

камерата чрез отвор, който се затваря с предсърдно-

камерна клапа.



2. Кръвоносни съдове

а/ Кръвоносни съдове, свързани със сърцето

Кръвоносните съдове, които изнасят кръвта от 

камерите, се наричат артерии. Най-голямата артерия 

в човешкото тяло е аортата. Тя излиза от лявата

камера и чрез разлоненията си отнася богата на О2

кръв към всички части на тялото.

Белодробната артерия излиза от дясната камера. Тя

се разделя на два клона и отнася богата на О2 кръв

към белите дробове. В началото на аортата и на 

белодробната артерия се намират клапи, наречени

полулунни. Те пропускат кръвта само в една посока и 

не й позволяват да се връща в сърцето.

о



Кръвоносните съдове, които 

внасят кръв в предсърдията, се 

наричат вени. В дясното 

предсърдие се вливат горната и 

долната куха вена, които 

транспортират богата на СО2 кръв 

от всички части на тялото до 

сърцето. В лявото предсърдие се 

вливат 4 белодробни вени, 

които носят богата на О2 кръв от 

белите дробове.

За активната си дейност сърцето 

се нуждае от много хранителни 

вещества и О2. То си ги набавя 

чрез коронарните артерии, които 

започват от аортата.



б/ Видове кръвоносни съдове

• артерии;

• капиляри;

• вени



Артериите са кръвоносните съдове, които изнасят 

кръв от сърцето и я провеждат към тъканите. С 

отдалечаването си от сърцето те се разклоняват и 

стават все по-тесни. Най-малките артерии преминават 

в капиляри.

Капилярите са най-малките кръвоносни съдове, в 

които кръвните клетки се движат поединично. През 

стените им се извършва обмяна на веществата между 

кръвта и тъканите - необходимите вещества 

преминават от кръвта в клетктие, а ненужните - от 

клетките в кръвта. 

Вените са кръвоносни съдове, които внасят кръв в 

сърцето и с приближаването си към него се събират 

във все по-широки съдове. Вените са разположени по-

повърхностно от артериите.



Движение на кръвта в 
кръвоносната система

Фактори, улесняващи кръвния ток:

 Широк лумен – ниско 
съпротивление.

 Клапи, които предотвратяват 
обратния кръвоток

 Мускулна “помпа” – от 
съкращенията на скелетната 
мускулатура. 

 Респираторна “помпа” – ниско 
налягане в гръдния кош.

Мускулна

 “помпа” 

Клапа 
отворена 

Клапа 
затворена 

Вена



 Движението на кръвта от сърцето 

( през лявата камера) до всички 

органи и обратно (до дясното 

предсърдие) се нарича голям 

кръг на кръвообращение или 

телесно кръвообращение. 

Чрез него се осигуряват 

необходимите за всяка клетка 

вещества и се изнасят 

непотребните съединения. 

Движението на кръвта от сърцето 

(през дясната камера) до белите 

дробове и обратно (до лявото 

предсърдие) е нарича малък 

кръг на кръвообращение или 

белодробно кръвообращение.



 1. Кои са частите на сърцето и 

кръвоносните съдове, свързани с 

тях?

 2. Сравнете трите вида кръвоносни 

съдове по строежа на стените им, 

функцията им, посоката и скоростта 

на движещата се в тях кръв.

 3. Сравнете кръвта, която се движи 

в аортата и в белодробната 

артерия:

 а) по цвят

 б) по газов състав.

 4. Опишете движението на кръвта в 

големия и в малкия кръг на 

кръвообращение.

 ^


