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ABSTRACT

Thanks to blood circulation in animal organisms tissues that build internal organs constantly receive oxygen and nutrients, getting rid 
of metabolic products. The heart muscle is responsible for the collection of deoxygenated blood and the distribution of oxygenated 
blood. The frequency of heart contractions is not the same in all animals. The frequency of contractions is influenced by species 
traits, body size, age and ambient temperature, the course of digestive processes, physical effort and in cows even milk yield. The 
aim of the study was to compare the minute volume of blood flowing through the heart of the bird and cow, taking into account the 
body weight of the test animal. The results of the measurements allowed to draw conclusions regarding the rate of tissue metabolism 
of both studied organisms. There were found relationships between the capacity of the chambers of the birds’ hearts and the body 
weight of the animal by performing 12-fold measurements. In the case of testing the same dependence in a cow due to the difficulty 
of access to the research material, the measurement in this respect was once. In order to achieve fully reliable results, it would be 
necessary to repeat the above mentioned measurements taking into account subsequent animals. As a result of 12-fold measurements 
of the heart volume of birds, the values of chambers and atria (total heart volume) were obtained in the range from 0.2 to 0.9 ml 
with a body weight from 1.2 to 1.5 kg. Measurement of the heart capacity of a cow weighing 420 kg (the volume of both atria and 
chambers) was 560 ml.
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Wprowadzenie

Krążenie krwi to podstawowa czynność życiowa or-
ganizmów. Dzięki krążeniu tkanki stale otrzymują tlen i 
składniki odżywcze, pozbywając się jednocześnie pro-
duktów przemiany materii. Za zbieranie krwi odtlenio-
nej i rozprowadzanie krwi natlenowanej odpowiedzial-
ny jest mięsień sercowy. Tylko serce ptaków i ssaków 
całkowicie rozdziela obydwa rodzaje krwi dzięki temu, 
że jest czterodziałowe (Przespolewska 2009). Część pra-

wa (przedsionek i komora) prowadzi krew odtlenioną, 
natomiast część lewa (przedsionek i komora) – krew na-
tlenioną (Ewy  1976). Przedsionki od komór rozdzielają 
zastawki. W części prawej serca jest to zastawka trój-
dzielna, w części lewej dwudzielna – mitralna. Na gra-
nicy komór, tętnic płucnych i aorty ułożone są zastawki 
półksiężycowate. Rolą zastawek jest zapobieganie cofa-
niu się krwi z komór do przedsionków i z tętnic do ko-
mór podczas skurczów mięśnia sercowego (Zamachow-
ski, Zyśk 1997). Częstość skurczów serca nie jest jed-



nakowa u wszystkich zwierząt. U zwierząt małych jest 
ona większa, u zwierząt o dużych rozmiarach ciała jest 
mniejsza (tab. 1). Częstość skurczów serca u zwierząt 
należących do tego samego gatunku zależy od ich wie-
ku i maleje wraz z nim (tab. 2). Na częstość skurczów 
wpływa także mleczność u krów, temperatura otoczenia, 
przebieg procesów trawiennych oraz wysiłek fizyczny. 
Badania wykazały, że nietrenowany koń po 15 minutach 
biegu przyspiesza pracę serca do 120 uderzeń na minutę, 
a powraca do normy przez 50 do 60 minut. Koń treno-
wany po takim samym wysiłku ma przyspieszenie akcji 
serca do 80–90 uderzeń i wraca do normy po upływie 20 
minut. Ze względu na zapotrzebowanie tlenowe tkanek 
i wielkość organizmu istotne znaczenie odgrywa wiel-
kość mięśnia sercowego, a w związku z tym pojemność 
przedsionków i komór, co wpływa na objętość wyrzuto-
wą serca. Aby układ krążenia funkcjonował prawidło-
wo, objętość obydwu komór musi być jednakowa, tzn. 
jednakowa ilość wyrzucanej krwi przy jednym skurczu 
serca do małego (płucnego) i dużego (somatycznego) 
obiegu krwi (ryc. 1). Znając objętość wyrzutową serca i 
ilość skurczów serca na minutę oblicza się objętość mi-
nutową. Wskazuje ona ilość krwi przepływającej przez 
mięsień w ciągu jednej minuty (tab. 3). Uzyskane w ten 
sposób dane pozwalają na wnioskowanie dotyczące za-
potrzebowania tlenowego zwierzęcia, a co za tym idzie 
– tempa metabolizmu tkankowego (Ewy 1976).

Tabela 1. Częstość skurczów serca na minutę u poszczegól-
nych gatunków zwierząt (Ewy 1976)
Table 1. The frequency of heart contractions per minute in 
particular animal species (Ewy 1976)

Gatunek
Liczba 

skurczów na 
minutę

Gatunek
Liczba 

skurczów na 
minutę

koń 32–34 pies 70–120

krowa 60–70 kurczę 200–400

owca 70–80 słoń 30

świnia 60–80 mysz 600

Tabela 2. Częstość skurczów serca krowy w zależności od 
wieku (Ewy 1976)
Table 2. The frequency of heart contractions of a cow depen-
ding on age (Ewy 1976)

Gatunek Liczba skurczów na minutę

Nowo narodzone ciele 115–140

Ciele 2-tygodniowe 105–115

Ciele 3-miesięczne 90–105

Jałówka 6-miesięczna 80–100

Krowa 50–70

Tabela 3. Objętości wyrzutowe serca oraz objętości minu-
towe u ludzi i niektórych zwierząt (według Clarka za Ewy 
1976)
Table 3. Heart ejection volumes and minute volumes in hu-
mans and some animals (according to Clark for Ewy 1976)

Gatunek
Ciężar 
ciała  

(w kg)

Objętość 
wyrzuto-

wa  
(w ml)

Liczba 
uderzeń 
serca na 
minutę

Objętość 
minutowa 

(w ml)

człowiek 70 72 70 5,07

koń 500 852 34 29,00

bydło 500 580 60 34,80

owca 50 53 75 3,98

pies 10 14 100 1,45

Ryc. 1. Mały i duży obieg krążenia krwi – schemat
Fig. 1. Small and large circulation of blood circulation dia-
gram
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q-
=maly+duzy+obieg+kr%c4%85%c5%bcenia+krwi&qpvt=maly
+duzy+obieg+kr%c4%85%c5%bcenia+krwi&FORM=IGRE.

Materiały i metody

Biologiczny materiał badawczy pozyskano, zaku-
pując wypreparowane serca drobiowe powszechnie do-
stępne w sklepach drobiarskich. Podobnie pozyskano 
wypreparowane serce wołowe, składając zamówienie 
w ubojni. 

W warunkach laboratorium biologicznego wykona-
no badania pojemności serca ptaków – drobiu i ssaków 
– krowy. W tym celu z menzurki miarowej za pomocą 
zakraplacza pobierano wodę, a następnie wypełnia-
no nią przedsionki i komory, mierząc dokładnie ilość 
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mieszczącego się w nich płynu. Udokumentowano fo-
tograficznie wygląd zewnętrzny – budowę makrosko-
pową obydwu mięśni sercowych (fot. 1, 2). Następnie 
za pomocą skalpela chirurgicznego wykonano prze-
kroje podłużne i poprzeczne przez obydwa mięśnie 
sercowe. Wyniki dokumentowano fotograficznie. Ma-
teriał biologiczny do analiz, w celu zachowania jędr-
ności tkanek, przechowywano w płynie fizjologicznym 
(0,9% roztwór NaCl).

Fot. 1. Pokrój zewnętrzny serca ptaków(fot. Kucia)   
Photo 1. The external habit of the of birds heart (photo. Kucia)

Fot. 2. Pokrój zewnętrzny serca ssaków (fot. Kucia)   
Photo 2. The external habit of the heart of mammals (photo. 
Kucia)

Charakterystyka obiektu badań

Układ krążenia i serce ptaków

Układ jest zamknięty, co oznacza, że krew krąży 
w zamkniętym systemie naczyń krwionośnych. Krew 

Ryc. 2. Unaczynienie mięśnia sercowego
Fig. 2. Vascularization of the myocardium
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=uk%c 
5%82ad+kr%c4%85%c5%bcenia+ptak%c3%b3w&qpvt=u-
k%c5%82ad+kr%c4%85%c5%bcenia+ptak%c3%b3w&FOR-
M=IGRE.

żylna, odtlenowana, jest całkowicie oddzielona od 
krwi tętniczej – natlenowanej. Serce jest czterodziel-
ne. Składa się z dwóch przedsionków i dwóch komór 
oddzielonych zastawkami. Przez prawą połowę ser-
ca przepływa krew żylna, jej ściany są cienkie. Lewa 
połowa zawiera krew tętniczą, jej ściany są grube. 
Między przedsionkami a komorami oraz między ko-
morami i tętnicami występują zastawki. Z lewej ko-
mory serca uchodzi prawy łuk aorty, wyprowadzający 
krew do dużego obiegu krwi, prowadząc ją do tkanek  
(ryc. 2). Ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych 
ptaków jest dwukrotnie większe niż u ssaków. Od-
nosi się to również do zawartości krwi – więcej jest 
hemoglobiny, całkowitej liczby krwinek czerwonych, 
zawartości cukru, a także zdolności wiązania tlenu. 
Układ krążenia ptaków posiada wszystkie cechy wyso-
kiego poziomu procesów metabolicznych.

Układ krążenia i serce ssaków

Siłą napędową całego układu jest serce. Za skur-
cze i rozkurcze serca odpowiada system przewodzenia 
zbudowany z tkanki węzłowej (ryc. 3). Jest mięśniem 
tworzącym dwie pompy. Każda z nich dzieli się na 
dwa segmenty połączone zastawkami. Krew w ukła-
dzie rozprowadzana jest naczyniami krwionośnymi. 
Tętnice, naczynia o grubych i wytrzymałych ścianach, 
rozprowadzają krew z serca do tkanek, a żyły, mające 
ściany wiotkie i cienkie, odprowadzają krew z tkanek 
do serca (istnieją dwa wyjątki: sieć dziwna, czyli tęt-
niczo-tętnicza w nerkach i krążenie wrotne, czyli żyła 
wrotna – żyły wątrobowe w wątrobie) (Przespolew-
ska 2009). Pracę serca stanowi cykl następujących po 
sobie skurczów i rozkurczów przedsionków i komór.  
W czasie skurczu przedsionków krew z nich przecho-
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dzi przez zastawki przedsionkowo-komorowe do po-
zostających w tym czasie w rozkurczu komór, wypeł-
niając je. Po napełnieniu się komór następuje rozkurcz 
przedsionków i skurcz komór, na początku którego 
zostają zamknięte zastawki przedsionkowo-komorowe 
i krew wytłaczana jest do dużego i małego obiegu krą-
żenia krwi. Cykl serca trwa ok. 0,8 sekundy (Kowalski 
1971).

Ryc. 3. Układ przewodzenia w sercu
Fig. 3. Conduction system in the heart
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=uk 
%c5%82ad+kr%c4%85%c5%bcenia+ptak%c3%b3w&qp 
vt=uk%c5%82ad+kr%c4%85%c5%bcenia+ptak%c3%3w 
&FORM=IGRE.

Wyniki

Pomiary całkowitej objętości serca ptaków wy-
konywano, wypełniając wodą przedsionki i komory. 
Objętość wprowadzanej do serca zakraplaczem wody 
mierzono, zapisując wyniki w tabeli (tab. 4). Powyższe 
czynności wykonano na dwunastu przeznaczonych do 
tego celu sercach drobiowych. Z otrzymanych wyników 
wyciągnięto średnią. Pobrane do badania serca różni-
ły się wielkością, co wynikało ze zróżnicowanej masy 
(wielkości) zwierząt. Różnice wagi ptaków mieściły się  
w przedziale 1,2–1,5 kg. Średni wynik całkowitej obję-
tości badanych serc wyniósł 0,5 ml. 

Pomiar pojemności serca krowy o masie 420 kg (po-
jemność obu przedsionków i komór) wyniósł 560 ml.

Tabela 4. Wyniki pomiarów całkowitej objętości serca pta-
ków
Table 4. Results of measurements of the total heart volume 
of birds

Numer pomiaru  
w kolejnym sercu

Całkowita objętość serca 
w ml

1 0,5

2 0,2

3 0,3

4 0,6

5 0,6

6 0,5

7 0,7

8 0,9

9 0,2

10 0,6

11 0,8

12 0,2

Fot. 3. Przekrój podłużny przez serce ptak (fot. Kuc)
Photo 3. Longitudinal section through the heart of the bird 
(photo. Kuc)
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Fot. 4. Przekrój poprzeczny przez serce ptaka na wysokości części komorowej (fot. Kuc)
Photo 4. Cross section through the bird’s heart at the height of the ventricular part (photo. Kuc) 

Fot. 5. Szczytowa część serca ptaka – z widocznym wej-
ściem do prawego przedsionka (fot. Kuc)
Photo 5. Peak part of the bird’s heart – with visible entrance 
to the right atrium (photo. Kuc)

Fot. 6, 7. Przekrój podłużny przez mięsień sercowy bydła  
z widocznymi zastawkami przedsionkowo-komorowymi 
(fot. Kucia)
Photo 6, 7. Longitudinal section through the heart muscle 
of cattle with visible atrio-ventricular valves (photo. Kucia)

Fot. 8, 9. Szczytowa część serca była – wejście do przedsion-
ków serca (fot. Kucia) 
Photo 8, 9. The top part of the heart was – the entrance to the 
atria of the heart (photo. Kucia)

Podsumowanie i wnioski

Serce ptaków i ssaków jest czterojamiste. Stano-
wią je przedsionki prawy i lewy oraz komory – lewa  
i prawa. W sercu o takiej budowie brak zatoki żylnej,  
a aorta nie jest rozgałęziona (Zamachowski, Zyśk 1997). 
Odtleniona krew jest zbierana przez żyły do prawe-
go przedsionka, a następnie do prawej komory. Skurcz 
komory powoduje przepływ krwi do tętnicy, prowa-
dzącej krew do płuc. Z płuc poprzez żyły płucne krew 
zostaje wprowadzona do przedsionka lewego. Z lewej 
komory dzięki skurczom krew dostaje się do aorty,  
a stąd na cały obwód ciała. Przegroda dzieląca ser-
ce na część prawą i lewą umożliwia znacznie bardziej 
wydajną pracę układu krążenia. Dodatkowo pomiędzy 
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komorami i przedsionkami występują struktury, zapo-
biegające ponownemu wpływaniu do nich krwi. Są to 
zastawki dwu- lub trójdzielna (https://zapytaj.onet.pl/
Category/006,001/2,19594603,Czym_sie_rozni_serce_
ptaka_od_serca_ssaka.html). Krew krążąca w układzie 
krwionośnym posiada zawsze wysokie ciśnienie i dużą 
prędkość. Szybki przepływ krwi przez serce powoduje, 
że zarówno u ptaków, jak i u ssaków występuje bardzo 
duże tempo metabolizmu. Dzięki intensywnemu prze-
pływowi krwi przez serce zwierzęta te jako jedyne mo-
gły osiągnąć stałocieplność. Układ krwionośny umożli-
wia utrzymywanie stałej temperatury ciała ptaków, która 
wynosi 39,5°C, a ssaków – 34–39oC (https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Ssaki). Pomiary objętości serca badanych 
ptaków i ssaka wykazały znaczne różnice. Wynikają one 
z wielkości mięśnia sercowego wymienionych gromad 
kręgowców. Natomiast wielkość serca zależy od masy 
ciała zwierzęcia. Masa ciała badanych ptaków była po-
nad czterdziestokrotnie mniejsza od masy ciała badane-
go bydła. Podobnie przedstawiała się całkowita objętość 
serc badanych zwierząt – ptaki ok. 0,5 ml. Pomiar po-
jemności serca krowy o masie 420 kg – pojemność obu 
przedsionków i komór wyniosła 560 ml.

Mięsień sercowy jest pompą ssąco-tłoczącą i jego 
wielkość i ilość wyrzucanej do dużego i małego obiegu 
krwi decyduje o sprawności metabolicznej organizmu  
i prawidłowym jego funkcjonowaniu. 
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STRESZCZENIE

Dzięki krążeniu krwi w organizmach zwierzęcych 
tkanki budujące organy wewnętrzne stale otrzymują tlen  
i składniki odżywcze, pozbywając się jednocześnie pro-
duktów przemiany materii. Za zbieranie krwi odtlenionej 
i rozprowadzanie krwi natlenowanej odpowiedzialny jest 
mięsień sercowy. Częstość skurczów serca nie jest jedna-
kowa u wszystkich zwierząt. Wpływają na nią cechy ga-
tunkowe, rozmiary ciała, wiek oraz temperatura otoczenia, 
przebieg procesów trawiennych, wysiłek fizyczny, a u krów 
nawet mleczność. Celem prowadzonych badań było po-
równanie objętości minutowej krwi przepływającej przez 
serce ptaka i krowy, uwzględniające masę ciała badanego 
zwierzęcia. Wyniki pomiarów pozwoliły na wyciągnięcie 
wniosków dotyczących tempa metabolizmu tkankowego 
obydwu badanych organizmów. Stwierdzono zależności 
występujące między pojemnością komór serca ptaków  
a ciężarem ciała zwierzęcia, wykonując 12-krotne pomia-
ry. W przypadku badania tych samych zależności u kro-
wy, ze względu na trudność dostępu do materiału badaw-
czego, pomiar w tym zakresie był jednokrotny. Aby osią-
gnąć w pełni wiarygodne wyniki, należałoby powtórzyć 
wyżej wymienione pomiary z uwzględnieniem kolejnych 
zwierząt. W wyniku 12-krotnych pomiarów objętości ser-
ca ptaków uzyskano wartości pojemności komór i przed-
sionków (całkowita pojemność serca) w przedziale od 0,2 
do 0,9 ml przy masie ciała kur od 1,2 do 1,5 kg. Pomiar 
pojemności serca krowy o masie 420 kg (pojemność obu 
przedsionków i komór) wyniósł 560 ml.


