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ACTIVITATEA INIMII



ACTIVITATEA INIMII

Ciclul cardiac=0,8 secunde

S atrială=0,1 sec. D atrială =0,7 sec. /  Sv=0,3 sec, Dv- 0,5 sec.

Diastola generală= 0,4 secunde (atrii și ventricule în repaus)



ACTIVITATEA INIMII



ACTIVITATEA INIMII-MANIFESTĂRI

ACUSTICE



MANIFESTĂRILE ACUSTICE



MANIFESTĂRILE INIMII-MANIFESTĂRI

MECANICE

Șocul apexian- expansiunea sistolică a 

peretelui toracelui în dreptul vârfului 

inimii.



MANIFESTĂRI ELECTRICE

 Manifestările electrice sunt reprezentate de 

înregistrarea activității electrice a inimii, numită 

electrocardiogramă- EKG.



PARAMETRII FUNCȚIONALI AI INIMII

Parametru funcțional Semnificație/valoare

Frecvența cardiacă Nr. de contracții/ minut, egală cu 70-75 

bătăi/minut

Debitul sistolic Cantitate de sânge trimis de ventricule la 

fiecare sistolă, egal cu 70-90 ml

Debitul cardiac Produsul dintre Ds și Fc/min (Ds x Fc=Dc)

Tensiunea (presiunea) 

arterială

Tensiunea arterială este presiunea exercitată de către 

sânge asupra pereţilor arterelor atunci când inima bate 

(tensiune arterială sistolică) şi atunci când inima se 

odihneşte (tensiune arterială diastolică). Se măsoară în 

mmHg.T sistolică, maxima=120-140 mmHg, T 

diastolică, minima=70-80 mmHg

Pulsul arterial Pulsul reprezintă expansiunea ritmică a 

arterelor sanguine care se comprimă pe un 

plan osos și reflectă numărul de bătăi ale 

inimii care au loc pe parcursul unui minut.



CIRCULAȚIA SÂNGELUI



MICA CIRCULAȚIE



MAREA CIRCULAȚIE



MAREA CIRCULAȚIE



NOȚIUNI ELEMENTARE DE IGIENĂ ȘI PATOLOGIE

Boala Cauze Manifestări Măsuri de 

prevenire

Cardiopatie ischemică -ateroscleroza arterelor 

coronare care duce la 

îngustarea lor și la 

diminuarea irigării 

miocardului

-spasm, consum mare de 

grăsimi

-dureri în regiune inimii, 

chiar și în repaus

-senzație de constricție

-respectarea unui regim 

echilibrat de activitate și 
odihnă

-evitarea consumului 

exagerat  de alcool, tutun, 

cafea, condimente

-evitarea totală a 

drogurilor

-practicarea sportului, a 

mișcării

-evitarea sedentarismuluiHemoragii interne și 
externe

-scurgeri de sânge în 

afara sistemului vascular

din cauza leziunilor, 

bolilor infecțioase sau 

alergice ale vaselor de 

sânge

-paloare, hipotensiune, 

tahicardie, accelerarea 

respirației, transpirație, 

senzație de sete

Leucemii -boli ale globulelor 

albe(crește nr. lor)

-activitate anormală a 

țesuturilor care dau 

naștere leucocitelor

-anemie, febră, hemoragii, 

sângerări ale gingiilor, 

hemoragii nazale, mărirea 

splinei și a ficatului.

Anemii -scade nr. de hematii și de 

hemoglobină

Infecții, răni, parazitoze, 

accidente, sarcină

extrauterină.

-paloarea feței, slăbiciune, 

amețeală


