
 

 

 
 

   Badanie układu krążenia 



Badanie przeprowadza się opukując klatkę piersiową, co pozwala określić wielkość serca. Przekroczenie 

granic sugeruje przerost mięśnia sercowego. 



Uderzenie koniuszkowe 

Uderzenie koniuszkowe to wywołane pracą serca, ograniczone 

do małego obszaru wstrząśnienia klatki piersiowej. 

 

Prawidłowo uderzenie koniuszkowe znajduje się 

 1,5 cm przyśrodkowo  od przecięcia linii 

środkowo-obojczykowej z  piątym międzyżebrzem 

                                               po lewej stronie klatki piersiowej. 

Zmiana lokalizacji wskazuje na przerost mięśniówki serca. 



 
Uderzenie koniuszkowe 

 

Badanie przeprowadza się układając dłoń 

nad wskazanym obszarem. 



 

 

 
 

Fonokardiogram jest zapisem zjawisk 

akustycznych powstających podczas 

pracy serca. 

 

Gdy osłuchujemy serce zdrowej, 

dorosłej osoby słyszymy pierwszy 

 i drugi ton. 

Stenoza 

aortalna 

Niedomykalność 

mitralna 

Niedomykalność     

aortala 

Stenoza mitralna 

 Przetrwały przewód tętniczy  

Osłuchiwanie serca 





Miejsca osłuchiwania serca : 

 

Zastawka dwudzielna - V międzyżebrze 

1,5 cm przyśrodkowo od lewej linii  

środkowo obojczykowej 

 

Zastawka trójdzielna – IV- V 

międzyżebrze, lewa linia przymostkowa 
 

 zastawka pnia płucnego - II międzyżebrze 

w linii przymostkowej lewej 

 

zastawka aortalna - II międzyżebrze w linii 

przymostkowej prawej 

 







Badanie ciśnienia tętniczego 
 

Nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia skurczowego dokonano po raz pierwszy 

 w 1896 roku, kiedy to lekarz Włoch Scypion Riva-Rocci skonstruował  

manometr rtęciowy. 

Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe zmierzono w 1905 r.,  

metodę udoskonalił lekarz Rosjanin Korotkow. 

 

 Od lat 30. XX wieku pomiar ciśnienia tętniczego metodą osłuchową 

 jest powszechnie stosowany w praktyce klinicznej.  

 



(sfigmomanometry) 



Podczas badania mankiet znajduje się na wysokości serca, 

sfingomanometr na wysokości mankietu. 



Mankiet znajduje się 2-3 cm powyżej zgięcia łokciowego 



 

 

 

 

 

 
A. Ciśnienie w mankiecie musi być 

 wyższe od wartości ciśnienia tętniczego 

     A.                                   B.                                     C. 

B. Ciśnienie skurczowe, kiedy słychać 

  po raz pierwszy ton Korotkowa 

C. Wartość ciśnienia rozkurczowego, 

kiedy słychać ostatni ton Korotkowa 

Ciśnienie w mankiecie należy stopniowo zmniejszać 







  Podczas badania ciśnienia tętniczego 



 

 

 
 

Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego u dorosłej osoby w spoczynku. 

 

 

Górna granica normy dla ciśnienia skurczowego wynosi 130 mmHg 

 

Górna granica normy dla ciśnienia rozkurczowego wynosi 85 mmHg 

 

 
Górna granica dla wysokiej wartości prawidłowego ciśnienia skurczowego  140 mmHg 

 

Górna granica dla wysokiej wartości  prawidłowego ciśnienia rozkurczowego  90 mmHg 

 

 

 

Dolna granica normy dla ciśnienia skurczowego wynosi 90 mmHg 

 

Dolna granica normy dla ciśnienia rozkurczowego wynosi  60 mmHg 

 





 

 
Czynność elektryczna serca 



Elektrokardiografia wykonywana za pomocą elektrod znajdujących się na 

powierzchni ciała to rejestracja pracy elektrycznej mięśniówki roboczej serca. 



Odprowadzenia dwubiegunowe kończynowe 

Lokalizacja odprowadzeń I, II, III. 

Trójkąt Einthowena 



  Odprowadzenia jednobiegunowe przedsercowe 

Odprowadzenia jednobiegunowe kończynowe 

Lokalizacja elektrod  odprowadzeń  aVR,  aVL,  aVF,  V1  -  V6  



 



 

 

     Kolory poszczególnych elektrod. 



Krzywa ekg 



Krzywa ekg 





Zapis ekg wykonany z prędkością przesuwu papieru 25 mm/sek 

 

1 mm = 0,04 sek 





Załamki P 

Brak 

 zespołu QRS 



Brak 

zespołu QRS 
Brak 

zespołu QRS 

Załamki P 





Załamki P 

Zespół QRS 



Blok p-k II stopnia 

Mobitz typu I 

Blok p-k II stopnia 

Mobitz typu II 

Blok p-k III stopnia 



Wyznaczanie osi elektrycznej serca na podstawie odprowadzeń I, II, III. 

Trójkąt Einthovena utworzony przez odprowadzenia I, II, III 



Normogram  - 30 do + 110 

Sinistrogram  od - 30 

Dextrogram    od +110 

Wyznaczanie osi elektrycznej serca na podstawie odprowadzeń I, II, III. 

Trójkąt Einthovena utworzony przez odprowadzenia I, II, III. 

Odczyt wyniku na osi utworzonej przez odprowadzenia I, II, III. 

 






