
    Sydämen verenkierto



Sydämen verenkierto

Sepelvaltimokierron tehtävä on huoltaa sydänlihasta ja pyrkiä 
turvaamaan sen aineenvaihdunnan tarpeet kaikissa olosuhteissa!

• Oikea sepelvaltimo,(RCA) ja vasen laskeva ja vasen kiertävä 
(LCA) sepelvaltimo, kulkevat sydämen pinnan uurteissa

• Terveet sepelvaltimot imevät levossa 4-5% sydämen 
kierrättämästä verimäärästä vaikka sydämen paino 0,5% koko 
kehon painosta

• Terveen aikuisen sepelvaltimovirtaus voi ääriponnistelussa kasvaa 
5-6% suuremmaksi kuin lepotilassa

• Sydän käyttää lähes kaiken sille tarjoutuvan valtimokierron hapen
• Sydän käyttää sisäelimistä eniten energiaa painoyksikköä kohti



Sydän
• sydän on 300-350 grammaa painava ja 

suunnilleen omistajansa nyrkin kokoinen lihas
• sijaitsee rintalastan takana, mediastinumissa 

keuhkojen välikarsinassa
• sydän on hieman vasemmalle kääntynyt, jolloin 

sydämen oikea puoli on enemmän esillä, edestä 
katsottuna

• sydämen kärki osoittaa alavasemmalle ja 
hieman eteenpäin

• sydän koostuu neljästä eri kammiosta, kaksi 
eteistä ja kaksi kammiota



• eteisiä ja kammioita erottaa eteis-kammioläpät, 
vasenta happipitoista valtimopuolta ja oikeaa 
vähähappista  laskimopuolta erottaa 
lihasväliseinämä (inter ventricular septum)

• sydämen oikean kammion kautta veri kiertää 
pieneen verenkiertoon, keuhkoihin 
hapetettavaksi ja vasemman kammion kautta 
happirikas veri kiertää isoon verenkiertoon 
muualle elimistöön 

• sydänlihas on paksumpi sydämen vasemman 
kammion osalta, joka vastaa ja jonka vastuksena 
on iso verenkierto ja sen perifeerinen vastus ja 
ohuempi oikean kammion osalta, keuhkojen 
pienen vastuksen takia



Sydämen sijainti mediastinumissa
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Sepelvaltimo
• Vasemman ja oikean sepelvaltimon (arteria coronaria 

sinistra ja dekstra) lähtöaukot ovat aortan tyvessä, 
aorttaläpän vasemman ja oikean liuskan sisällä

• Oikean sepelvaltimon (RCA) päähaara kiertyy 
eteiskammiovälissä, sepeluurteessa oikealle, sydämen 
oikean kammion taakse sekä etu- ja takapuolelle (30%)

• Vasen sepelvaltimo,(LCA)(45-55 % vasemman kammion 
verenkierrosta, tärkein sydämen verenkierrolle 70%), 
jakautuu kahteen päähaaraan:

    -laskeva haara eteen, kohti sydämen kärkeä kulkee 
kammioiden väliseinämän kohdalla ruokkien vasemman ja 
oikean kammion mediaalista puoliskoa (widow maker)

    -kiertävä haara kiertyy sepeluurteessa lateraalisesti 
vasemmalle sydämen taakse verisuonittaen sen

• Osa sepelvaltimoiden verestä kulkee takaisin sydämen 
eteisiin, osa sepelvaltimoita seuraaviin sydänlaskimoihin, 
nämä yhtyvät sydämen takana sepelpoukamien kautta 
eteisiin



Sepelvaltimopuusto
• Sepelvaltimopuuston anatomia vaihtelee, 
   85% ihmisistä oikea sepelvaltimo on 

kookkaampi, suonittaen vasemman kammion ala 
takaseinämän ja kammionväliseinän takaosan. 
Tätä kutsutaan: oikeavoittoinen puusto

• Vasen voittoinen puustossa, vasen sepelvaltimo 
on hyvin suuri ja suonittaa vasemman kammion 
ja väliseinämän takaosan

• Voi olla myös myös poikkeavuuksia näiden 
väliltä





Sepelvaltimot ja -laskimot



Sepelvaltimot ja -laskimot



Sydänlihaksen hapentarve
• Sydänlihaksen hapentarve ei ole kaikkialla sama, 

vasemman kammion hapentarve on suurin 
sydämen sisimmässä sisäkalvo vyöhykkeessä, 
(subendokraniaalisessa) ja vähenee ulkopintaa 
(epikardiumia) kohti

• Oikean sydänpuoliskon hapenkulutus on pienempi 
verrattuna vasempaan sydän puoliskoon, 
pienemmän työkuormituksen takia

• Sisäkalvon lihassyiden kuormitus on 1,7 kertainen  
epikardiaalisiin verrattuna

• Sisäkalvonalaiset lihassyyt supistuvat eniten, ne 
lyhenevät systolessa 20%



Sydänlihas kerrokset
• Sydämen sisäkalvo (endokardium) verhoaa sydänlihasta 

sisäpuolelta, se on muodostunut sidekudoksesta ja 
sileästä pinnasta; levyepiteelistä, joka vähentää kitkaa

• Sydänlihas (myokardium) on sydänlihaksen 
keskimmäinen ja paksuin osa, vasen kammio seinämä n 
12mm, oikea kammio ohuempi, n 5mm

• Sydänlihas muodostuu pitkikkäin ja soluliitoksilla toisiinsa 
kiinnittyneistä supistumiskykyisistä lihassoluista 
(myosyytit), jotka muodostavat lihassyitä. 

• Lihassyiden välissä on on niitä toisiinsa kiinnittäviä 
sidekudoksen ainesosia: fibroblasteja (löysä 
sidekudossolu), kollageenia, proteoglykaaneja (paine ja 
liukuminen), hiussuonia ja hermopäätteitä

• Mitokondriot toimivat lihassolun energialähteenä 
muodostaen ATP;tä (adenosiinitrifosfaatti),

    vaikuttaen sydämen supistumisen ja sähköisen 
ioniliikenteen ylläpidossa



Sydänlihaskerrokset



Myokardium



Sydänlihas solun osat

• yli puolet sydänlihassolun sisällöstä on 
supistuvaa proteiini ainesta, sarkomeeria, 
joka on järjestäytynyt lihassolun päästä 
päähän kulkeviksi säikeiksi. Sarkomeerin 
supistuminen säätelee sydänlihassolun 
supistumisen voimakkuutta, nopeutta, 
kestoa ja relaksaationopeutta

• Myosiini muodostaa paksut alkusäikeet
• Tiniini; pitkä kuminauhamainen, elastinen 

säie



Sydämen supistusvoimaan vaikuttaa:
• sydänlihassolun tilaan vaikuttavat myös 

solun ulkoiset ja sisäiset solurihmat, 
solukalvo ja solujen väliset sidekudos- 
juosteet, ne hidastavat solun pituuden ja 
muodon muutoksia, aiheuttaen 
lepojännitystä, joka toimii vastavoimana 
sydänsolun venyttymiselle. 

• supistusvoima riippuu myös sarkomeerin 
esivenytyksestä (supistumista edeltävästä 
pituudesta)



Supistumisvoimaan vaikuttaa myös:

• sydämen supistusvireys, tätä säätelee 
solun sisällä sytoplasman kalsiumpitoisuus 
ja ATP (adenosiinitrifosfaatti) aktiivisuus.

   (runsasenergiainen yhdiste/energian siirto)
• ulkoisista tekijöistä vaikuttaa vastustava 

työkuormitus (perifeerinen vastus)
• sydämen relaksaationopeus, kyky palata 

diastolesta supistumista edeltäneeseen 
lepotilaan



Pericardium
   - sydänpussi on kaksilehtinen sidekudospussi, joka 

ympäröi sydäntä ulkopuolelta suojaten sitä
   - ulompi pussi on kalvo-jänteinen, kiinnittynyt sydäntä 

ympäröiviin kudoksiin, ympäröiden isot valtimot ja 
laskimot (aortta, keuhkovaltimot ja -laskimot, vena cava 
superior ja inferior), se rajoittaa sydämen liiallista 
venymistä ja kiinnittyy alaosastaan pallean 
keskusjänteeseen ja lig. sterno- cardiale kautta 
sternumiin

   - sisempi on tiiviisti kiinnittyneenä sydänlihakseen 
kaksikerroksisena: ulompi (parietal), ulkopussin 
sisäpintaan ja sisempi (visceral), sydämen (epicardium) 
ulkopintaan

   - sydänpussien välissä on voitelunestettä joka vähentää 
kitkaa kalvojen välistä = sydän voi toimia ilman esteitä

   - pericardium myös suojaa sydäntä tulehduksilta
   - hermotus-> parietal pericardium: nervus phrenicus



Pericardium



Suuret valtimot ja laskimot



Sydämen kannatinligamentit



Sternopericardial ligament



Miten sydänlihas reagoi rasitukseen?

• Sydänlihaksen hypertrofia tärkeimpänä; 
myosyytit suurenee, mitokondriot lisääntyy, 
elimistö tuottaa lisää ATP;tä (adenotrifosfaatti) 
kasvavaan energiantarpeeseen

• Supistuvien lihassäikeiden massa lisääntyy 
(myös vajaatoimintaisessa sydämessä)

• Sepelvaltimot ja kapillaariverkosto laajenee 
hapensaannin turvaamiseksi

• Kammion seinämäjännitys kasvaa (kuormituksen 
kompensaatio).



• Painekuormitus ja systolinen seinämä- jännitys 
aiheuttavat  lihassäikeiden lisääntymisen, 
myosyyttien paksuuntumisen ja konsentrisen 
hypertrofian. Kammioseinämän paksuuntuminen 
pystyy yleensä pitämään seinämäjännityksen 
normaalina

• Tavallisimpia vasemman kammion  
painekuormitukseen johtavia sairauksia ovat; 
verenpainetauti, aorttaläpän ahtauma ja aortan 
koartktaatio

• Oikean kammion painekuormitukseen johtavat a) 
keuhkovaltimoläpän ahtauma, b) primaarinen 
pulmonaalihypertensio ja c) vasemman kammion 
vajaatoiminta (b ja c syynä keuhkovaltimoiden 
lisääntynyt vastus)



Sydän (kääretorttu/ korvapuusti)





Prac.  Interventricular septum ja Th4, huomioi jännite ero oikean ja vasemman 
puoliskon välillä / tunne oikea ja vasen sepelvaltimo. Odota.


