
Stres i otyłość – ich negatywny wpływ na Twoje zdrowie.

Przyczyną może być zbyt wysoki poziom CHOLESTEROLU –   
   organiczny związek chemiczny  w naszych tkankach .  

Cholesterol przyswajamy wraz z pokarmem zwierającym dużą 
ilość kwasów tłuszczowych ( tzw. niezdrowe jedzenie – tłuste , 
w tym m.in.  duże ilości chipsów , coli , słodyczy ,tłustego i 
smażonego mięsa oraz  i innych ulubionych przekąsek )  

Problemy z owym cholesterolem , to domena ludzi dorosłych 
jednakże swoją genezę zawiera już w okresie dorastanie – 
gdzie tworzymy pierwsze nawyki żywieniowe oraz styl życia
-sportowy lub niesportowy .

Wysoki cholesterol może być przyczyną takich chorób jak : 
Miażdżyca , zawał serca czy udar mózgu.  



Skutkami miażdżycy są zaburzenia przepływu krwi w narządach i 
zatory w tętnicach. Zmiany miażdżycowe mogą prowadzić do rozwoju 
kolejnych chorób, takich jak:

    -choroba niedokrwienna serca (dusznica bolesna; jedną z postaci      
choroby niedokrwiennej serca jest choroba wieńcowa);

    -udar mózgu;

    -zaburzenia rytmu serca;

    -choroby nerek;

    -niewydolność krążenia;

    -zawał serca. 



Poniżej , dla ambitnych budowa serca oraz układ i budowa żył 
oraz tętnic człowieka – po to , aby lepiej zrozumieć 
zagadnienie 



Budowa i 
działanie serca.



Co to jest serce?
Serce człowieka – centralny 
narząd układu krwionośnego 
położony w klatce piersiowej, w 
śródpiersiu środkowym. Serce 
działa jako pompa zalewowo-
tłocząca i jego zadaniem jest 
utrzymanie przepływu krwi przez 
tkanki.



Kształt i budowa 
serca:

Serce ma kształt bryły zwężonej u dołu o 
wielkości zaciśniętej pięści.

Jest zbudowane z tkanki mięśniowej 
poprzecznie prążkowanej serca.

Otacza je błona zwana osierdziem,która 
chroni serce przed urazami.



Jak zbudowane jest 
serce?

Serce dzieli się na cztery jamy- dwie 
górne to przedsionki, a dwie dolne to 
komory.

Po kazdej stronie tego narządu znajduje 
się więc jeden przedsionek i jedna 
komora.

W przegrodach między przedsionkami i 
komorami są specjalne komórki, które 
umożliwiają automatyczne skurcze serca.



Cykl pracy serca:
1.Pierwsza faza cyklu to skurcz 
przedsionków. Krew przepływa 
wtedy do komór.

2.Podczas drugiej fazy, czyli 
skurczu komór, krew jest 
tłoczona do tętnic,którymi 
dopływa do narządów.

3. W fazie spoczynku przedsionki 
i komory serca są rozkurczone ,a 
krew stopniowo wypełnia 
przedsionki.



Ciśnienie krwi i tętno:

Ciśnienie krwi, ciśnienie tętnicze - siła z 
jaką krew naciska na ściany tętnic. Jest ona 
wyższa niż ciśnienie krwi wywierane na ścianki 
żył.

Puls, tętno – falisty ruch naczyń 
tętniczych zależny od skurczów serca i od 
elastyczności ścian tętniczych.
Zachodzi on w rytm skurczów serca.



OBIEG 
TĘTNICZY

 
                 



Co to jest układ krwionośny?

Układ krwionośny człowieka – układ zamknięty, 
w którym krew krąży w systemie 
naczyń krwionośnych, a serce jest pompą 
wymuszającą nieustanny obieg krwi. Układ ten 
wraz z układem limfatycznym tworzą 
układ krążenia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny_zamkni%C4%99ty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczynie_krwiono%C5%9Bne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_limfatyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia


Co to jest tętnica?

Tętnica, naczynie tętnicze - makroskopowo widoczne 
naczynie krwionośne o nieprzepuszczalnej ścianie, które bez 
względu na fizjologiczny skład krwi, prowadzi krew z serca do 
narządów ciała. Układ naczyń tętniczych jest połączony z 
układem naczyń żylnych poprzez sieć naczyń włosowatych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBy%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczynia_w%C5%82osowate




Rodzaje tętnic:

Do tętnic sprężystych należą: 
aorta, tętnice szyjne, biodrowe i 
pachowe. Dzięki obecności 
włókien sprężystych mogą się one 
rozszerzać pod wpływem 
zwiększonego ciśnienia krwi i 
wracać do stanu wyjściowego. 

Tętnice typu mięśniowego to 
większość tętnic obwodowych 
organizmu. Utrzymują one 
napięcie ściany naczynia i 
regulują ciśnienie krwi przez 
skurcz lub rozkurcz. Z kolei 
tętniczki są miejscem 
największego spadku ciśnienia 
krwi. 
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