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Keringés

A keringési rendszer típusai

• a diffúzió igen lassú - oxigén, tápanyagok 
elosztására keringési rendszer (tömegáramlás)

• igen sok változat ismert az állatvilágban

• nyitott keringés
– alacsony nyomás, lassú áramlás

– lassú életmód

– kivétel - rovarok a trachearendszer miatt

• zárt keringés
– magas nyomás, gyors áramlás, gyors szabályozás

– aktív élet

– pl. lábasfejűek és csigák; gerincesek és 
gerinctelenek

• gerinceseken belül a két elkülönült vérkör teszi 
lehetővé a nagy nyomást - légzőszervben 
filtráció zavarná a diffúziót
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Az emlősök keringési rendszere

Eckert: Animal Physiology, W.H.Freeman and Co., N.Y.,2000, Fig. 12-3.

Az emberi szív hosszmetszete

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 24-10



3

A szív billentyűi

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 24-11

A szív ingerképzése

• automáciás, vagy miogén szív - lásd dél-
amerikai indiánok emberáldozatai

• elsődleges ingerületképző: szinusz csomó

• 2x8 mm, módosult izomsejtek alkotják

• AP után lassú hipopolarizáció - hiperpolarizáció
által indukált vegyes csatorna (Na+, Ca++) és 
K+ inaktiváció

• NA és ACh ellenkező irányban változtatja a 
pacemaker potenciált cAMP-n keresztül, a 
hiperpolarizáció aktiválta csatornákra hatva

• pitvarban fejletlen ingerületvezető rendszer

• AV-csomó, 22x10x3, interatriális szeptumban

• innen His-köteg, Tawara-szárak, Purkinje-
rostok ����

• SA, AV csomó 0,02-0,1 m/s, izomsejt 0,3-1 
m/s, specializált rostok 1-4 m/s (70-80 vs 
10-15 µµµµ)
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Az elektrokardiogram

• pitvar és kamra 
szinkron aktiválódik

• nagy amplitudójú jel

• vektor és skalár EKG

• Einthoven elvezetés

• diagnosztikai érték -
infarktus, angina

• elektromos tengely

• nomotóp és heterotóp
ingerképzés

• aritmiák
– extraszisztole, 

kompenzációs pauza

– fibrilláció - pitvari, 
kamrai

Eckert: Animal Physiology, W.H.Freeman and Co., N.Y.,2000, Fig. 12-8.

A szívciklus

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 24-13
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A perctérfogat szabályozása
• perctérfogat = szívfrekvencia x pulzustérfogat
• mérése: Fick-elv, festék-, ill. termodilúció
• a frekvenciát alapvetően a vegetatív 

idegrendszer szabályozza
• a pulzustérfogat a szívizom teljesítményétől, az 

külső és belső tényezőktől függ

• a szívfrekvencia nyugalomban kb. 70/perc
• alvás alatt 10-20-al kevesebb, gyermekekben, 

kistestű állatokban (kolibri) igen magas lehet
• emócionális izgalom, fizikai munka: 120-150
• nyugalom: paraszimpatikus gátlás váguszból -

átkapcsolódás a szív felszínén vagy falában
• aszimmetrikus: jobb - SA, bal - AV
• muszkarinos ACh receptor – hiperpolarizáció

aktiválta csatorna gátlás, K+ csatorna nyitás
• beat-to-beat reguláció a gyors elimináció miatt

A szívfrekvencia szabályozása

• szimpatikus beidegzés alsó 1-2 nyaki, felső
5-6 háti szegmentumból

• átkapcsolódás ggl. stellatumban

• beta adrenerg hatás cAMP-n át - pozitív 
kronotróp, inotróp, dromotróp, batmotróp
hatás

• lassú hatás, lassú elimináció

• asszimetrikus beidegzés: jobb - frekvencia, 
bal - kontrakció ereje

• egyéb hatások:
– baroceptor reflex

– légzési szinusz aritmia: belégzéskor frekvencia 
nő, kilégzéskor csökken

– magyarázat sok tényezős: vagusz aktivitás nő
kilégzéskor (asztma), szív telődése fokozza a 
frekvenciát
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A szívizomzat teljesítménye
• belső tényezők: Starling-féle szívtörvény 1914
• a szív feszülésének növekedésével nő a 

kontrakció ereje, egy bizonyos határig
• vázizom mérete nyugalomban optimális
• szív mérete akkor optimális, ha megfeszül ����

• térfogati terhelés:
– vénás visszatérés növekszik
– először nem tudja kipumpálni a megnőtt térfogatot -

szisztole végén több marad vissza
– új egyensúly alakul ki - diasztole végén erősebb

feszülés, kipumpálja a nagyobb térfogatot

• nyomási terhelés:
– perifériás ellenállás megnő
– először nem tudja kipumpálni ezzel szemben a korábbi

pulzustérfogatot
– új egyensúly alakul ki - szisztole végén több marad

vissza - nagyobb feszülés a diasztole végén

• külső tényezők: legfontosabb a szimpatikus hatás 
- kontrakció ereje nő

Hemodinamika
• az áramlás nem írható le egzakt módon: merev

falú, állandó keresztmetszetű cső, homogén, 
egyenletesen és laminárisan áramló folyadék
kellene

• mégis érdemes tanulmányozni az ideális
folyadékok áramlását, mert nincs más

• alapfogalmak:
– v - lineáris sebesség (cm/s)

– Q - áramlás, flow (cm3/s)

– v = Q / A - a lineáris sebesség a keresztmetszettől
függ ����

– Q = ∆∆∆∆P / R - Ohm törvény analógja

∆∆∆∆P * ππππ * r4 8 * ηηηη * l
Q = ---------- R = ---------

8 * ηηηη * l ππππ * r4

• arteriolák nagy ellenállásúak a kis “r” miatt ����

• viszkozitás és hematokrit kapcsolata
• turbulens és lamináris áramlás - vérnyomásmérés
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Az artériás rendszer

• viszonylag nagy térfogat, tágítható fal, 
nagy ellenállással lezárva - “szélkazán” ����

• lyukas bicikli gumi, skót duda, stb. analógia

• kis nyomásingadozás, folyamatos áramlás

• szív munkája csökken - 1/6 idő alatt
kellene kipréselnie a pulzustérfogatot

• szisztolés/diasztolés nyomás, pulzusnyomás, 
artériás középnyomás fogalma

• az artériás középnyomás az artériás
vértérfogattól és az aorta/artéria falának
rugalmasságától függ

• a pulzusnyomás a pulzustérfogattól és a 
tágulékonyságtól (compliance) függ

• a térfogati és nyomási terheléshez való
alkalmazkodás az artériás rendszeren át
����, ����

A kapilláris keringés I.

• a legtöbb szövetben a sejtek 3-4 sejtnyire 
vannak a legközelebbi kapilláristól

• hossz 1 mm, átmérő 3-10 µµµµ
• arteriola - metarteriola - kapilláris szfinkter

- kapilláris - periciták

• arterio-venózus anasztomózis ����, ����
• van ellátási (nutritional) és nem-ellátási

keringés (hőszabályozás) - patkány farka, nyúl 
füle, stb.

• kapillárisok növekedése igényfüggő -
koraszülött inkubátorba - szemlencse 
telenövése kapillárisokkal kivételkor  - vakság

• kapillárisok átjárhatósága hely (funkció) függő

• lipid oldékony anyagok könnyen átjutnak

• vízoldékonyak a kapilláris típusától függően
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A kapilláris keringés II.

• folyamatos kapilláris
– folyamatos alaphártya, 4 nm rések, 7 nm pinocitótikus

vezikulumok

– izom, idegszövet, tüdő, kötőszövet, exokrin mirigy

• fenesztrált kapilláris
– folyamatos alaphártya, pórusok

– fehérjék és vörösvértestek kivételével minden átjut

– vese, bélcsatorna, endokrin mirigy

• szinuszoid kapilláris
– nagy, paracelluláris nyílások, alaphártyán átnyúlnak

– máj, csontvelő, lép, nyirokcsomók, mellékvesekéreg ����

• a nyomás hatására filtráció (2% ki, 85% vissza) 
- anyagcsere sokkal jobb, mint csak diffúzióval

• filtráció - visszaszívódás - Starling hipotézis ����

• ödéma: terhesség, szoros zokni, szív 
elégtelenség, éhezés, gyulladás, elefántiázis

Perifériás keringés szabályozása

• centrális és helyi szabályozás - hely-, és 
időfüggő

• arteriola, metartiola, szfinkter területén lévő
simaizmok

• általában szimpatikus beidegzés

• gyors Na-csatorna nélküli tartós, nagyerejű
kontrakció, egyegység simaizom

• lokális szabályozás
– bazális miogén tónus

– metabolikus szabályozás - adenozin

• külső szabályozás: szimpatikus vazokonstrikció

• paraszimpatikus hatás pl. nyálmirigyben, de 
lehet, hogy indirekt (bradikinin)

• humorális hatás: NA alacsony koncentrációban 
tágít (ββββ -adrenerg), magasban szűkít (αααα-
adrenerg)
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A vénás keringés

• vékony falú, nagy térfogatú erek - kapacitás 
erek, vagy térfogati rezervoár

• max. 11 Hgmm, de 50% térfogat

• gravitáció hatása: U-alakú cső, nyomás-
különbség azonos fekve és állva, de az U alján 
nyomás nagy

• izompumpa és billentyűk szerepe

• belégzés szívó hatása - Valsalva manőver, 
trombitásokban 100-400 Hgmm mellkasi P

• visszérbetegség - trombus és embólus

• venomotor tónus szerepe - díszőrség, 
vadászpilóták, keringési sokk, űrhajósok 
visszatérése a Földre

• kiugrás az ágyból - 3-800 ml a lábakba -
perctérfogat 2 l-el csökken

A szív és az erek csatolása I.

• egyensúly feltétele: kilökött vér = elfolyó vér

• a kilökött vért 4 tényező befolyásolja: 
szívfrekvencia, szív kontraktilitása, preload, 
afterload - utóbbi 2 csatolási tényező, mert a 
szív és az erek is befolyásolják

• a csatolás megértéséhez két összefüggést kell 
megérteni

• szív funkciós görbéje - Starling-féle
szívtörvény - erek helyettesíthetők csövekkel

• erek funkciós görbéje - a perctérfogat 
növekedése csökkenti a centrális vénás 
nyomást - szív helyettesíthető pumpával

• a vért  az artériás középnyomás és a centrális 
vénás nyomás különbsége mozgatja

• ezek az artériás ill. a vénás rendszerre 
jellemző vértérfogattól és compliance-tól
függnek ����, ����
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A szív és az erek csatolása II.

• keringés leáll: keringési középnyomás -
újraindul: átpumpálja a vért a vénásból az 
artériásba ����

• a két összefüggés egymás ellen dolgozik -
kör alakú csatornában víz lapátolása

• sok minden magyarázható, pl. 
szívelégtelenség ����

• izommunka, vérveszteség  esetén vénák 
összehúzódása - belső infúzió

• szimpatikus hatás - szív funkciós görbéje 
felfelé tolódik ����

• a perifériás ellenállás növekedése mindkét 
görbét lefelé tolja - az egyensúly pontos 
helye sok tényezőtől függ

A koronária keringés I.

• a szív nem halmozhat fel oxigén adósságot, 
mert sohasem pihen - mindig aerob

• nyugalomban 8-10 ml/100g/min O2-t fogyaszt, 
ami 300 g-os férfiszívre 25-30 ml/min

• az összfogyasztás 250 ml, ez ennek 12%-a

• leállított (kutya) szív is 2 ml/100g/min O2-t 
fogyaszt

• O2 extrakció igen magas: elfolyó vér 25% (20 
Hgmm) körüli telítettségű

• fizikai munkánál átáramlás tud csak nőni, 180-
240 ml/min-ról 900-1200 ml/min-ra

• sok mitokondrium, kevés mioglobin és glikogén

• mindent éget: glukóz, tejsav, zsírsavak, 
ketontestek, aminosavak
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A koronária keringés II.

• koszorús erek - körbeölelik a szivet

• igen jó vérellátás, 8-10-szer annyi nyitott 
kapilláris, mint a működő vázizomban - csaknem 
izomsejtenként egy kapilláris

• hipertrófia rontja az ellátási arányt

• végartériás rendszer: minimális átfedés - gyors 
elzáródás <10% vér, lassú - anasztomózisok

• miokardiális infarktus - elhalás

• bal kamra áramlása szisztole alatt leáll 
szívfrekvencia - szisztole/diasztole arány!

• autoreguláció a döntő (60-180 Hgmm), bazális 
miogén tónus, metabolikus szabályozás (adenozin, 
NO)

• NA - közvetett vazodilatáció, közvetlen (gyenge) 
vazokonstrikció - koronária szűkület, emócionális
izgalom, fokozott O2 igény - halál állhat be

Az agy keringése

• igen magas O2 (3-4 ml/100g/min) és glukóz igény
• 3-6 perc után maradandó károsodás
• tömeg 2%-a, keringés 15%-a, O2 fogyasztás 

25%-a
• a. carotis és a. vertebralis - circulus arteriosus

Willisii - mérsékelt ellenoldali áramlás
• zárt tér, állandó vérátáramlás, helyi különbségek 

- mérés 85Kr, 133Xe, PET
• az autoreguláció 60-160 Hgmm között igen jó -

mechanizmus nem ismert
• metabolikus szabályozás: adenozin, NO, CO2, K+

• nyugalomban szimpatikus tónus nincs
• 3 kompartmentum: intracelluláris, intersticiális, 

likvor
• az intersticiális folyadék és a likvor 

fehérjeszegény szekrétum, plazmánál kisebb K+

• vér-agy, -likvor gát, cirkumventrikulárisan ablak
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A zsigeri keringés
• gyomor-bélcsatorna, máj, lép, hasnyálmirigy

• perctérfogat 25 %-a, de erősen változó

• összes vér 18 %-a, azaz 1 liter - vérraktár, 
felét leadhatja

• a máj (1,5 kg) a teljes O2 fogyasztás 20 %-a

• a. hepatica, vena portae - portális keringés -
tabletta és kúp hatékonysága

• van lokális szabályozás (funkcionális hiperémia
táplálkozás után), de összesen csak 50 %-al nő

• igen fontos a centrális szabályozás a szimpatikus 
idegrendszeren át

• kettős mechanizmus
– a splanchnikus terület vazokonstrikciója izommunkánál 

valamelyest ellensúlyozza a vazodilatációt, a perifériás 
ellenállás így kevésbé csökken

– a vénák összehúzódása belső transzfúziót jelent

• egyes állatokban a lép vérraktár, emberben nem

Az izomzat keringése

• testtömeg: 40-50% (fiatal ffi), keringés: 20 %

• intenzív munka: keringés 20 l, ebből 80 %-ot kap

• nyugalomban centrális szabályozás érvényesül, munka 
alatt metabolikus - K+, adenozin (?), H+

• αααα1 adrenoreceptorokon kívül az izomban ββββ2 is van -
adrenalinra különösen érzékeny -tágít

• a döntő hatás mégis a vazokonstrikció

• limbikus rendszer, hipotalamusz, kéreg ingerlésével 
dilatáció (egyes fajokban) - kolinerg szimpatikus rostok

• felkészülés izommunkára, ill. tetszhalál

• a perctérfogat növekedése és redisztribúciója segíti az 
izomzat ellátását - ellenállás növekedés, vértérfogat 
többlet biztosítása - százalékos részesedés változik, de 
a többlet a perctérfogat növekedésből jön
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A bőr keringése

• a bőr véráramlása tipikusan nem-ellátási

• 100 ml/min alatt elég lenne, ehelyett 3-500 
ml/min

• hőszabályozás szolgálatában: hőcsere és párolgás

• csúcsi (akrális) részek: felület/térfogat arány 
nagy - arteriovenózus anasztomózisok a vénás 
plexusok felé

• nem csúcsi részeken nincs anasztomózis

• erős centrális szabályozás: szimpatikus 
beidegzés, αααα1 receptor - konstrikció

• az értágulat oka a tónus csökkenése

• nem csúcsi részeken verejtékmirigyek kolinerg 
szimpatikus beidegzése - bradikinin - értágulat

• pszichés reakciók a fej, nyak, felső mellkasi 
területen: zavar, harag - pirulás; félelem, 
szorongás, bánat - sápadás; jutasi katona teszt

A vegetatív idegrendszer I.

• perifériás és centrális idegrendszer - PNS-CNS

• CNS: agy+gerincvelő

• PNS: idegek + dúcok (érző és vegetatív) + 
(bélidegrendszer)

• afferens és efferens, szomatikus és vegetatív

• afferens: azonos lefutás - elsődleges érző
neuron a CNS-en kívül

• efferens: motoneuron elhelyezkedése, eredés, 
átkapcsolódás, transzmitter, célszerv

• a vegetatív idegrendszer áttekintése ����

• a vegetatív rostok kilépése ����

• szimpatikus és paraszimpatikus - nem minden kap 
mindkettőt, nem mindenütt ellentétes

• szimpatikus: általános hatás

• paraszimpatikus: lokalizált hatás
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A vegetatív idegrendszer II.
• preganglionáris rostok (B-rostok)

– szimpatikus és paraszimpatikus: ACh neurális
nikotinikus ACh receptorokon - ionotróp, Na+-K+

vegyes csatorna nyitás - antagonista: ganglionblokkoló
farmakonok, pl. hexametónium

• posztganglionáris rostok (C-rostok)
– paraszimpatikus: ACh muszkarinikus receptorokon -

IP3 növekedés, és K+-csatorna nyitás (közvetlen), 
vagy csukás (közvetett) - antagonista: atropin, 
agonista: carbachol

– szimpatikus: 90% NA, 10% ACh (nyálmirigy, 
verejtékmirigy, vázizom értágulat)
• αααα1 - IP3 növekedés - Ca++ felszabadulás belső raktárakból -

simaizmokon, pl. erek, bélcsatorna szfinkterek, pupilla tágító
izom - kontrakciót okoz - NA > Adr

• αααα2 - cAMP gátlás - idegsejtmembránban - autoreceptor
• ββββ1 - cAMP serkentés - Ca++ - szívben - krono-, és inotróp

hatás - NA = Adr
• ββββ2 - cAMP serkentés - Ca++ pumpa - simaizmokon, pl. 

hörgők, vázizom erek - elernyedést okoz - Adr >> NA
• αααα - agonista: fenilefrin, antagonista: fenoxibenzamin
• ββββ - agonista: izoproterenol, antagonista: propanolol

Centrális szabályozás I.

• a szabályozó sejtek (régebben presszor és 
depresszor központok) a nyúltvelőben vannak 
(térszűkítő folyamatok végzetes hatása)

• bemenet: reflexogén zónák, közvetlen CO2, H+

hatás

• kimenet: n.vagus és a szimpatikus idegrendszer -
nyugalomban tónusos aktivitás: szívfrekvencia 
csökkenés; izom, bőr, zsiger vazokonstrikció ����

• receptorok: kemo-, és mechanoreceptorok -
információ a légzésszabályozás és a hosszútávú
szabályozás számára is - egy részük kompakt 
zónákban tömörül, körülírt reflexet vált ki

• magasnyomású rendszer receptorai: carotis sinus 
(Hering ideg - glossopharingeus) és sinus aortae
(depresszor ideg - vagusz) - puffer idegek -
n.tractus solitarius (kaudális sejtcsoport része)
����, ����
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Centrális szabályozás II.

• alacsonynyomású rendszer receptorai (volumen, 
v. pitvari receptorok): v. cava és v. pulmonalis
beszájadzásánál, ill. a kamra csúcsán

• a térfogat növekedésére aktiválódnak, 
baroceptorokhoz hasonló hatás, de a 
hosszútávú fontosabb - ADH, aldoszteron
szekréció csökken

• speciális pitvari receptor csoport: bal pitvar -
Bainbridge-reflex - telődés nő, frekvencia nő
- szinusz aritmia egyik komponense

• kemoreceptorok: glomus caroticum és aorticum
O2-csökkenésre aktiválódnak - 60 Hgmm alatt 
- szívfrekvencia csökkenés, vazokonstrikció

• természeti népek (biológusok) altatószere: 
sinus caroticum nyomkodása
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A szív ingerületvezető rendszere

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 23-25

A szív-tüdő készítmény

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 24-16
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Keresztmetszet és áramlás

Eckert: Animal Physiology, W.H.Freeman and Co., N.Y.,2000, Fig. 12-24.

Nyomásváltozás

Eckert: Animal Physiology, W.H.Freeman and Co., N.Y.,2000, Fig. 12-26.
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Szélkazán funkció

Eckert: Animal Physiology, W.H.Freeman and Co., N.Y.,2000, Fig. 12-28.

Térfogati terhelés az aortában

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 27-10
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Nyomási terhelés az aortában

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 27-13

Mikrocirkuláció I.
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Mikrocirkuláció II.

Kapilláristípusok

Eckert: Animal Physiology, W.H.Freeman and Co., 
N.Y.,2000, Fig. 12-36.
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A Starling hipotézis

Eckert: Animal Physiology, W.H.Freeman and Co., N.Y.,2000, Fig. 12-39.

A vértérfogat hatása

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 30-6
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A perifériás ellenállás hatása

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 30-7

A keringési rendszer modellje

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 30-2
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A szív és az erek funkciós 
görbéje

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 30-12

Szimpatikus hatás

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 30-9
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Vegetatív idegrendszer

Eckert: Animal Physiology, W.H.Freeman and Co., N.Y.,2000, Fig. 11-15.

A gerincvelői idegek eredése

Kiss-Szentagothai, Medicina, 1964, Fig. III-90
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A vérkeringés szabályozás 
elemei

Fonyó, Medicina, 1997, Fig. 23-2

Carotis sinus

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 29-8
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Reflexogén zónák

Berne and Levy, Mosby Year Book Inc, 1993, Fig. 29-9a


