
Како ради срце  

Људско срце је мишић величине мушке 

песнице. Састоји се из два одвојена, али међусобно слична дела, који заједно делују као 

пумпа за крв. У десну страну срца долази крв из читавог организма. То је крв сиромашна 

кисеоником, јер га је организам из ње већ узео и потрошио. У леву страну срца долази крв 

из плућа, а та крв је, кроз процес дисања, обогаћена кисеоником. 

Лева страна срца пумпа крв у читав организам, у све телесне ћелије. Ово снабдевање 

крвљу од кључног је значаја за опстанак организма, јер му крв доноси кисеоник и 

хранљиве материје, па тако ћелије могу остати у животу и добром здрављу. Десна страна 

срца пумпа крв у плућа, где се она наново обогаћује кисеоником. 

Дакле, крв сиромашна кисеоником улази кроз горњу и доњу шупљу вену у десну 

преткомору срца, прелази у десну комору, а ова је својом мишићном снагом истискује у 

плућну артерију. Плућна артерија је велики крвни суд, који се касније грана и разводи крв 

по читавим плућима. Тамо крв бива наново обогаћена кисеоником и враћена у леву страну 

срца. 

Крв обогаћена кисеоником утиче у леву преткомору срца кроз четири плућне вене. Из 

леве преткоморе освежена крв долази у леву комору, чијом мишићном снагом бива 

истиснута у аорту, највећу артерију у организму. Аорта се грана у мноштво артерија и 

капилара, који доносе свежу до свих органа и свих ћелија организма. 
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Срце ради као двострука пумпа. Ритмичким скупљањем и ширењем његових преткомора и 

комора крв се пумпа у два правца - крв сиромашна кисеоником одлази у плућа (тзв. мали 

крвоток), а крв богата кисеоником у организам (тзв. велики крвоток). 

Срчани мишић се ритмички шири и скупља, као двострука пумпа, захваљујући постојању 

једне посебне врсте срчаних ћелија, од којих је изграђен тзв. природни срчани пејсмејкер. 

Те ћелије, груписане у ткз. синусном чвору стварају слабу електричну струју у облику 

ритмичких импулса, који се спроводе до свих делова срчаног мишића. Импулси 

проузрокују наизменично грчење и опуштање срчаног мишића, што има за резултат рада 

срца. 

Срце је тешко око 300 грама, а кад човек мирује, пумпа 5 до 6 литара крви у минуту. У 

време великог физичког напора срце је у стању да испумпа и до 20 литара крви у минуту. 

Један од начина да се процени колико крви срце испумпа у минуту јесте мерење броја 

срчаних удара за време од једног минута; тај број назива се учесталост срчаног ритма, или 

срчана фреквенција. 

ЗА 80 ГОДИНА ЖИВОТА ПРИ НОРМАЛНОМ ПУЛСУ (60-80 откуцаја у минуту)  

СРЦЕ ОТКУЦА  2.943.360.000  ( око три милијарде пута ). 

   


