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1. Силно развита капилярна мрежа;

2. Голяма кислородна консумация;

3. Висока степен на извличане на кислород;

4. Голям кръвоток/висок процент от МОС;

5. Крайни артерии/Анатомични анастомози;

6. Зависимост от сърдечния цикъл и СЧ;

7. Регионална зависимост;

<<< Разлика в кръвотока между ЛКА и ДКА

<<< Зависимост от налягането в ЛК и ДК

<<< Различие на кръвотока в субепикардния и субендокардния миокард;

8. Липсва авторегулация;

9. Регулация главно от метаболитни фактори.

1.    Кое от изброените твърдения за 

коронарната циркулация не е вярно?



Physiology of coronary circulation

 Големите клонове на коронарните артерии 
лежат под епикарда.

 Посоката на перфузия е от епикарда към 
ендокарда.

 Субендокардните слоеве на ЛК са най-
чувствителни към исхемия.

 Отворите на коронарните съдове се 
блокират при отварянето на клапите -
супресия на коронарния ток по време на 
изтласкване. 

 Движеща сила определяща коронарната 
перфузия е диастоличното налягане в 
аортата.

 Сърдечната честота определя 
продължителността на диастолата. 
Ниската сърдечна честота води до по-
голяма продължителност на коронарната 
перфузия. 



Трансмурални вариации на коронарнат а 
авторегулация и миокардния метаболизъм



2. В кои коронарни съдове в най-голяма степен 
се осъществява процесът на авторегулация?

 Проводни артерии

 Съпроти-вителни тип 1

 Съпроти-вителни тип 2
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Функционална класификация на 
коронарнит е съдове



Функционална класификация на коронарнит е 
съдове. Локализация на съдовит е ефекти.



Проводни
артерии

 Съпроти-
вителни
тип 1

 Съпроти-
вителни
тип 2



3. Кои от  посоченит е физически 
фактори не влияят  на коронарнат а 
циркулация?

1. Сърдечен цикъл и 
интрамурално налягане на 
миокарда;

2. Налягане (диастолично) в 
аортата; 

3. Налягане в дясното 
предсърдие;

4. Коронарно съдово 
съпротивление;

5. Сърдечна честота.



ОТГОВОР: 
Всички посочени физически фактори влияят

1. Сърдечен цикъл и интрамурално
налягане на миокарда;

2. Налягане (диастолично) в аортата; 

3. Налягане в дясното предсърдие;

4. Коронарно съдово съпротивление;

5. Сърдечна честота.



4. Какви (нор)адренергични рецептори 
съществуват в коронарните съдове?

Само α-1;

Само β-2;

Липсват β-1;

Срещат се всички видове: α-1, α-2, β-1, β-2, β-3.
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Адренергична система

Адренергични рецептори:

• (α-адренергични рецептори) вазоконстрикция.

• (β-адренергични рецептори) вазодилатация. 

 (α-адренергични рецептори): 

α1-AР и α2-AР: 

 α1-АР преобладават в по-големите съдове; 

 α2-АР – в микроциркулацията;

 α2-АР – в ендотелните клетки

вазодилатация чрез освобождаване на (NO).

 (β-адренергични рецептори): β1-AР, β2-AР и β3-АР:

В по-малките съдове по-голяма експресия (β-AР)
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5. Ендотелинът в коронарните съдове е:

• Вазоконстриктор

• Вазодилататор
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Отговор: 


