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 نسانقلب ا

 
 
 سیستم قلب  عروق

ساختارهای حیان     باالی تنه شامل قلب و اکثر عروق خونی اصیل سیستم گردش خون است. این  قلب و سیستم عروق  

به ریه ها برای ن دار  ژ پمپاژ خون اکسث  برای    تبادل   برای فرآیند  بافتهای بدن  به  ن دار  ژ پمپاژ خون اکسث  ی  گاز و همچنی 

 .متابولییک آنها بسیار مهم است حمایت از عملکردهای

 قلب پمپ گردش خون بدن است 
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ن ژ ن دار به    که مسئول حرکت خون در رسارس بدن است. قلب با هل دادن هر دو خون اکسث  ژ دار به ریه ها و خون اکسث 

بان قلب به عنوانبافت های بدن با هر    از بافت  ضی
ً
ای قلب ساخته   ماهیچه یک پمپ دوگانه عمل یم کند قلب عمدتا

ن دار خود نیاز دارد. خون ر  ژ ی یم کنندشده است ، که به منبع دائیم خون اکسث  ی انرژی مورد نیاز قلب تأمی   .ا برای تأمی 

صدری نامیده یم شود. انسداد کامل    انسدادهای کوچک در عروق کرونر منجر به درد قفسه سینه یم شود که آنژین

یان های ریوی و وریدهای    عروق کرونر منجر به سکته قلبی یم شود که   به عنوان سکته قلبی شناخته یم شود.رسژ
بیشث 

ی قلب و ریه ها فراهم یم کنندج  ریوی  اما کوتاه را بی 
 .ریان خون حیان 

ی    ح بدن انسان به این •  مراجعه گردد  بخش برای آشنایی بیشی  با آناتویم و تشر

 خون خارج شده از بطن راست 

یان های ریوی چپ و راست ، به داخل تنه بزرگ ریوی  قبل یان های ریوی خون    از تقسیم شدن در رسژ جریان یم یابد. رسژ

های یان های کوچکث  و به بسث  ن  را به رسژ ژ  ریه منتقل یم کنند که در آن دی اکسید کربن آزاد شده و اکسث 
ی

 وسیع مویرگ

 .از هوا در آلوئولهای ریه ها به دست یم آید

 ا مویرگره

وریدهای ریوی چپ و راست را تشکیل یم  این مویرگها به رگهای بزرگث  همگرا یم شوند ، که بیشث  به هم نزدیک شده و 

ن دار از بطن   دهند. هر ورید ریوی خون را از ریه به  ژ ی چپ دوباره وارد یم شود.خون اکسث    قلب منتقل یم کند و در دهلث 

ین   یان بدن انسان یم شود. آئورتچپ قلب خارج شده و وارد آئورت ، بزرگث  درجه به    ۱۸۰صعودی قبل از چرخش    رسژ

ش یم یابد سمت چپ در قسمب  که قوس آئورت نامیده یم شود   .، از قلب فوق العاده تر گسث 

ی    ح قلب انسان به این •  مراجعه گردد  بخش برای آشنایی بیشی  با آناتویم و تشر

 آئورت 
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قفسه سینه   قفسه سینه در مسث  خود به سمت شکم به قلب منتقل یم شود.آئورت با عبور از  آئورت  از آنجا به عنوان

یانمنشعب یم  ی بسیاری از رسژ یان اصیل و همچنی  های کوچک منشعب یم شود.عروق کرونر چپ   شود و به چندین رسژ

ی یم کنند و راست از آئورت صعودی منشعب یم شوند و   خود تأمی 
 .قلب را با خون حیان 

 قوس آئورت 

یان اصیل منشعب یم شود  یان کاروتید  – به سه رسژ یان زیر   تنه براکیوسفالیک ، رسژ ک و رسژ یانها    مشث  کالویان چپ. این رسژ

ی یم کنند.آئورت قفسه سینه همچنان در حال انشعاب در   به طور جمیع رس و بازوها را با  ن دار تامی  ژ بسیاری   خون اکسث 

یان های کوچک است که خون را به اندام ها ، ماهیچه ها و پوست  قفسه سینه قبل از ورود به شکم به عنوان    از رسژ

ی یم کن ن و   د.خون از آئورت شکیم ، تأمی  ژ یان هانی مانند تنه سلیاک و عروق  مواد مغذی  آئورت شکیم اکسث 
را از طریق رسژ

ی یم کند شایع کبدی به  شکم تأمی 
 .اندام های حیان 

  

 انتقال خون

بافتهای بدن به قلب منتقل یم کنند تا دوباره   در پایان چرخه گردش خون ، رگهای تنه فوقانی خون دی اکسید شده را از 

 به نام ورید اجوف تحتانی وارد بدن  در بدن پمپاژ شود. بازگشت خون
ی

ی تنه و پاها به قلب در رگ بزرگ یم شود.    از پایی 

ن زا  ژ ی راست قلب ، خون اکسث   قبل از ورود به دهلث 
 .را از وریدهای کبدی و فرنیک جمع آوری یم کند  ورید اجوف تحتانی

 ژوگوالی چپ و راست

از طریق وریدهای ژوگوالی چپ و راست وارد تنه یم شود در  از رس  از طریق   خون برگشب   بازوها  از  حایل که خون 

شود. رگ های ژوگوالر و ساب کالویان در هر طرف با یکدیگر ادغام    چپ و راست وارد یم وریدهای زیر چپ و راست  

فوقانی ادغام یم شوند. چندین    های براکیوسفال چپ و راست را تشکیل یم دهند که در ادامه به ورید اجوف  شده و تنه

ی در ورید اجوف فوقانی ادغام یم شود.  حمل یم کند ، و پوست باالتنه ن  رگ کوچکث  که خون را از اندام ها ، ماهیچه ها  ث 

ی راست قلب منتقل یم کند ورید   .اجوف فوقانی تمام خون بازوها و رس را به دهلث 
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اشامه  پی 

پوشش حفره پریکارد غشای خایص است که به نام   دیواره ها و  نام حفره پریکارد قرار دارد. قلب در حفره ای پر از مایع به  

ی از  پریکارد  پریکارد شناخته یم شود.  اصطکاک  نویع غشای رسوزی است که مایع رسوز را برای روانکاری قلب و جلوگث 

ی قلب تپنده همیشه و اندام های اطراف آن تولید یم کند.  عالوه بر روغن کاری ، قلب را در موقعیت خود نگه    پریکارد  بی 

ش قلب در زمان پر شدن حفظ یم کند.   یم دارد و یک فضای خایل را  الیه    یک  – الیه است    ۲پریکارد دارای   برای گسث 

ونی قلب را یم پوشان کیسه را در خارج از حفره پریکارد تشکیل یم    د و یک الیه آهیانه ای که یک احشانی که قسمت بث 

 .دهد
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 ساختار دیوار قلب 

 .الیه تشکیل شده است: اپیکارد ، میوکارد و اندوکارد ۳دیواره قلب از 

• Epicardium . فقط و  است  قلب  دیواره  الیه  ترین  خارجی  پریکارد    اپیکارد  احشانی  الیه  برای  دیگری  نام 

ونی    بنابراین ، اپیکارد یک الیه نازک است.  از غشای رسوزی است که به روانکاری و محافظت از قسمت بث 

ی الیه ضخیم دیواره قلب وجود دارد: میوکارد کند.   قلب کمک یم  .در زیر اپیکارد دومی 

  میوکارد  . بافت ماهیچه ای قلب است میوکارد الیه میانی عضالنی دیواره قلب است که شامل . نفارکتوسا •

در   پمپاژ خون است.   بیشث  ضخامت و جرم دیواره قلب را تشکیل یم دهد و بخشژ از قلب است که مسئول 

 .زیر میوکارد الیه نازک اندوکارد قرار دارد

اندوکارد بسیار  در داخل قلب قرار گرفته است.   ه اندوتلیوم سنگفرشژ است کهاندوکارد الیه ساد . اندوکاردیوم •

ی از  چسبیدن خون به داخل قلب و تشکیل لخته خون بالقوه کشنده را بر عهده   صاف است و وظیفه جلوگث 

 .دارد

های قلب دارای ضخامت دیواره قلب در نقاط مختلف قلب متفاوت است.  ی ند زیرا نیازی  میوکارد بسیار نازگ هست   دهلث 

  از طرف دیگر ، بطن ها دارای میوکارد بسیار ضخییم برای پمپاژ  بطن های مجاور.   فقط به   – به پمپاژ زیاد خون ندارند  

ی در  در رسارس بدن هستند.   یا  ریه ها خون به دیواره های خود    سمت راست قلب در مقایسه با سمت چپ میوکارد کمث 

 .حایل که سمت راست فقط باید به ریه ها پمپ کند دارد زیرا سمت چپ مجبور است خون را در کل بدن پمپ کند در 

 ره های قلبحف

ها  . بطن چپ و بطن راست ، دهلی   چپ ،  دهلی   راست :حفره است  ۴قلب شامل   ی ها هستند   کوچکث  از بطن   دهلث 

ها به عنوان حفره های دریافت خون عمل یم کنند ،  دارند.  و دیواره های ماهیچه ای نازک تری نسبت به بطن ها  ی دهلث 
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پمپاژ بزرگث  و قوی تری    بطن ها محفظه های   کنند متصل یم شوند. هانی که خون را به قلب منتقل یم  بنابراین به رگ 

یان هانی متصل هستند که خون را از قلب خارج یم کنند بطن ها به هستند که خون را از قلب خارج یم کنند. 
 .رسژ

ی در دیواره قلب خود    حفره های سمت راست قلب کوچکث  هستند و در مقایسه با سمت چپ قلب ، میوکارد کمث 

ی دو طرف دارند.  سمت راست   حلقه گردش خون مربوط یم شود.   ۲قلب به عملکرد آنها و اندازه    این تفاوت در اندازه بی 

را تا انتهای بدن در حلقه    گردش خون ریوی را به ریه های نزدیک حفظ یم کند در حایل که سمت چپ قلب خون   قلب

 .گردش خون سیستمیک پمپ یم کند

 دریچه های قلب 

ی مپاژ خون به ریه ها و سیستم های بدن عمل یم کند. قلب با پ  از برگشت خون یا برگشت مجدد خون به    برای جلوگث 

دریچه های قلب را یم توان به دو نوع تقسیم کرد: دریچه   قلب وجود دارد.   قلب ، یک سیستم دریچه های یک طرفه در 

ی بطبی و نیمه ماه های ی  .دهلث 

ی   • ی ی    دریچه . بطبی   –دریچه های دهلث  ی ها و بطن ها قرار   در  (AV) بطبی   –های دهلث  ی ی دهلث  وسط قلب بی 

ها به داخل بطن ها جریان یابد.   دارند و فقط اجازه یم دهند خون از  ی در سمت راست قلب   AV دریچه دهلث 

اجازه عبور خون    زیرا از سه کاسپ )فلپ( تشکیل شده است که جدا شده و  نامیده یم شود ، گانه  سه دریچه ،

را یم دهد.  انسداد برگشت خون  به  اتصال  ،  در سمت چپ AV دریچه و  ال قلب  میی  یا دریچه دو   دریچه 

موسوم   فب  س در طرف بطن به رشته های  AV دریچه های زیرا دارای دو کاسپ است.  نامیده یم شود ، طرفه

را یم کشند تا مانع از   AV دریچه های chordae های  تاندون بهمتصل شده اند  chordae tendineae به

 های  در طول انقباض بطن ها ، دریچه اجازه یم دهد خون از کنار آنها خارج شود.   تا شدن آنها به عقب شود و 

AV  شبیه چث  نجات گنبدی شکل هستند و تاندون های chordae ها را محکم    نوان طناببه ع هانی که چث 

 .نگه یم دارند عمل یم کنند

ماه نوک سینه خود نامگذاری شده اند ،    دریچه های نیمه قمر ، که به دلیل شکل هالل . دریچه های هالیل •

یان هانی که خون را از 
ی بطن ها و رسژ دریچه نیمه ماهه در سمت راست   قلب خارج یم کنند ، قرار گرفته اند.  بی 
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ی   دریچه ریوی است  قلب که به این دلیل نامیده یم شود زیرا از برگشت خون از تنه ریوی به بطن راست جلوگث 

قلب یم کند.  در سمت چپ  ماه  نیمه  است دریچه  آئورت  است که   دریچه  نامگذاری شده  دلیل  این  به   ،

ی آئورت از  AV   از دریچه هایدریچه های نیم ماه کوچکث   یم کنداز برگشت خون به داخل بطن چپ  جلوگث 

 دریچه   دارد.  هستند که آنها را در جای خود نگه یم chordae هستند و فاقد تاندون های
ی

در عوض ، برآمدگ

ی رسی    ع استفاده    های نیمه ماه به شکل فنجان است تا خون را در  د و از فشار خون برای بسی  حالت برگشب  بگث 

 .کند

 سیستم هدایت قلب 

 این ریتم را در رسارس ساختارهای    د را تنظیم کند و هم سیگنالهای الزم برای حفظ و قلب قادر است هم ریتم خو 
ی

هماهنیک

سلولهای ماهیچه ای قلب در قلب مسئول تشکیل سیستم هدایت هستند که رسعت   از  of ۱حدود   خود هدایت کند. 

ی یم کند را   .برای بقیه سلولهای عضله قلب تعیی 

و  بان ساز قلب رسژ  (SA) به عنوان گره سینوش  یک بسته کوچک از سلول ها که  –ع یم شود  سیستم هدایت با ضی

ی راست SA گره  شناخته یم شود.  ی تر از  در دیواره دهلث  تنظیم رسعت    مسئول  SA گره  . ورید اجوف فوقای  قرار دارد پایی 

ها سیگنال یم ی  به انقباض دهلث 
ً
دیگری از بافت رسانا  توسط توده   SA سیگنال از گره  دهد.   قلب در کل است و مستقیما

ی   که به عنوان گره  ی  .شناخته یم شود ، دریافت یم شود (AV) بطبی   –دهلث 

ی قرار دارد.  AV گره ی ی دهلث   تیغه بی 
ی راست در قسمت تحتانی را   SA سیگنال ارسال شده توسط گره  AV گره در دهلث 

ی    دریافت کرده و آن را از طریق بسته نرم ی یک رشته بافت رسانا   AV بسته یم کند.   منتقل (AV) بطبی   –افزاری دهلث 

ی بطبی یم رسد.   است ی عبور کرده و به داخل تیغه بی  ی ی دهلث  ی تیغه بی  ی بطبی   AV نرم افزاری  بسته که از بی  در سپتوم بی 

انشعاب از  زمانی که به قله قلب نرسد ، از طریق سپتوم حرکت یم کند.   به شاخه های چپ و راست تقسیم یم شود و تا 

های پورکنجه هستند ی بسته چپ و راست بسیاری ازها  شاخه سیگنال را به دیواره بطن ها منتقل یم کنند و    که فیی 

 .هماهنگ منقبض یم کند تا خون را به طور موثر از قلب خارج کند سلول های عضله قلب را به صورت
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یولوژی قلب  فی  

 سیستول کرونری و دیاستول

 :در ییک از دو حالت یافت شونددر هر زمان ممکن است حفره های قلب 

 .در طول سیستول ، بافت ماهیچه قلب منقبض یم شود تا خون را از محفظه خارج کند . سیستول •

و اجازه یم دهند تا محفظه پر از خون   در طول دیاستول ، سلولهای ماهیچه ای قلب شل یم شوند  . دیاستول •

یان های اصیل در  شود.   افزایش یم یابد و در طول دیاستول بطبی کاهش  طول سیستول بطبی   فشار خون در رسژ

فشار خون    فشار خون سیستولیک بیشث  است و   –عدد مرتبط با فشار خون یم شود   ۲منجر به    این یم یابد. 

است.  تر  ی  پایی  عدد  خون   دیاستولیک  فشار   ، مثال  عنوان  )  ۸۰/ ۱۲۰به  سیستولیک  فشار (  ۱۲۰فشار  و 

 .را توصیف یم کند( ۸۰دیاستولیک )

 چرخه قلب 

بان قلب اتفاق یم مرحله دارد: سیستول    ۳چرخه قلب   افتد.   چرخه قلب شامل همه رویدادهانی است که در طول یک ضی

ی ، سیستول بطبی و آرامش ی  .دهلث 

ی • ی ها  : سیستول دهلث  ی ی چرخه قلب ، دهلث  ی منقبض شده و خون را به داخل بطن ها   در مرحله سیستول دهلث 

باز هستند و دریچه های نیمه ماه بسته یم مانند تا   AV دریچه های  برای تسهیل این پر شدن ، فشار یم دهند. 

یانی  ها بسیار کوچکث  از بطن ها هستند ، بنابراین در  دوباره وارد قلب نشود.   خون رسژ ی این مرحله فقط    دهلث 

 .دیاستول باق  یم مانند بطنها در این مرحله در  درصد بطن ها را پر یم کنند.  ۲۵حدود 
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بطبی  • تا  : سیستول  شوند  یم  منقبض  ها  بطن   ، بطبی  سیستول  طول  ریوی    در  تنه  و  آئورت  وارد  را  خون 

این ترتیب   بسته شوند.  AV نیمه ماه باز شوند و دریچه های  فشار بطن ها باعث یم شود دریچه های نند. ک

یان ها برسد.   دریچه ها باعث یم ها  شود جریان خون از بطن ها به داخل رسژ ی در این    ماهیچه های قلبی دهلث 

 .مرحله دوباره قطبی شده و وارد حالت دیاستول یم شوند

آرامش  • هر  در   : مرحله   ، آرامش  دیاستول  ۴مرحله  در  قلب  قلب یم    حفره  به  رگها  از  خون  زیرا  دارند  قرار 

ها به سیستول به   ۷۵حدود    ظرفیت بطنها در این مرحله تا  ریزد.  ی درصد پر یم شود و تنها پس از ورود دهلث 

 قطبی یم شوند تا  پر یم شود.   طور کامل
ً
ای دور بعدی بر   سلولهای عضالنی قلب بطنها در این مرحله مجددا

باز یم شوند تا خون آزادانه به داخل بطن   AV  در این مرحله ، دریچه های  دپالریزاسیون و انقباض آماده شوند. 

یان های بزرگ به بطن   ها جریان یابد در حایل که   دریچه های نیمه ماه بسته یم شوند تا از برگشت خون از رسژ

ی شود  .ها جلوگث 

 جریان خون در قلب 

ی راست شده   .  وارد قلب یم شود تحتای   و ورید اجوف فوقای   شده از بدن در ابتدا از  خون دی اکسید  خون وارد دهلث 

به بطن راست پمپ یم شود.  از طریق دریچه سه گانه  از طریق و  به   دریچه نیمه ماهه ریوی  از بطن راست ، خون 

 . پمپ یم شود  تنه ریوی داخل

ن را جذب یم کند. تنه ریوی خون را به ریه ها منتقل یم کند  ژ خون در ریه ها   و در آنجا دی اکسید کربن آزاد کرده و اکسث 

ی چپ وارد قلب یم شود .  به قلب باز یم گردد وریدهای ریوی  از طریق  .از وریدهای ریوی ، خون دوباره در دهلث 

ال( به ی چپ منقبض یم شود تا خون را از طریق دریچه دو طرفه )میث  بطن چپ خون   د. داخل بطن چپ پمپ کن  دهلث 

از آئورت ، خون وارد گردش سیستمیک در رسارس بافت   آئورت پمپ یم کند.   را از طریق دریچه نیمه قمر آئورت به داخل

 .شود یم شود تا زمانی که از طریق ورید اجوف به قلب باز یم گردد و چرخه تکرار یم های بدن

وکاردیوگرام   الکی 
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ی به عنوان) نوار قلب ییک قلب را   یک دستگاه غث   (شناخته یم شود ECG یا EKG همچنی  تهاجیم است که فعالیت الکث 

ی و نظارت یم ییک در قلب ایجاد یم  EKG .کند  از طریق پوست اندازه گث  ات الکث    شکل موجی متمایز در پاسخ به تغیث 

 .کند

موج  موج که  قسمت  ی  حدود  P اولی  ولتاژ  در  اندگ  افزایش   ، شود  یم  ول  ۰.۱  نامیده  به  مییل  مربوط  است که  ت 

ی  ی ها در طول سیستول دهلث  ی است که دارای یک   QRS مجموعه EKG قسمت بعدی موج  است.   دپالریزاسیون دهلث 

مربوط   QRS مجتمع است.  (S) و یک افت کوچک دیگر در ولتاژ (R) یک پیک ولتاژ بزرگ  (Q) افت کوچک در ولتاژ

ی در طولده  به دپالریزاسیون بطن ها در طول سیستول بطبی است.  ها نث  ی دوباره قطبی یم شوند ، اما   QRS مجتمع  لث 

ی بر  .بسیار کوچکث  از بطن ها هستند ندارند زیرا  EKG تقریبا هیچ تاثث 

وی یم QRS است ، قله کوچیک که از مجموعه T موج  EKG قسمت نهانی موج نشان دهنده قطبی شدن  T موج  کند.   پث 

امواج  اتتغیث   بطن در مرحله آرامش چرخه قلبی است.  ی  بی  برای   EKG شکل موج و فاصله  بالیبی  از نظر  را یم توان 

ولیت ها استفاده کرد  تشخیص آثار   .حمالت قلبی ، مشکالت قلبی مادرزادی و عدم تعادل الکث 

 صداهای قلب 

بان قلب معمویل به عنوان در اثر فشار خون به دریچه های   شناخته یم شود و  ”dupp“ و ”lubb“ صداهای یک ضی

ی بار در  ”lubb“ صدای  لب ایجاد یم شود. ق بان قلب یم آید و بلندتر از دو صدای قلب است.  اولی   ”lubb“ صدای ضی

ی دریچه به طور مشابه با   ”صدای کوتاهث  و واضح تر “دوپ در ابتدای سیستول بطبی تولید یم شود.  AV های  با بسی 

بان قلب معمویل ، این صداها   یم شود.   د بسته شدن دریچه های نیمه ماه در انتهای سیستول بطبی ایجا در طول یک ضی

غرغره نشان   هرگونه صداهای اضاقی مانند عجله مایع یا  تکرار یم شوند.  lubb-dupp-pause  در یک الگوی معمویل از 

ی یا بطبی یا    محتمل ترین علل این صداهای دهنده وجود مشکل در ساختار قلب است.  ی خارجی ، نقص در تیغه دهلث 

 .دریچه ها استنشب  

 برون ده قلب  
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ی برون ده    معادله مورد  حجم خون پمپ شده توسط قلب در یک دقیقه است.  (CO) خروجی قلب  استفاده برای یافی 

بان قلب  x حجم سکته مغزی = CO :قلبی این است  ضی

 بر حسب مییل  حجم سکته مغزی مقدار خون پمپ شده به آئورت در طول هر سیستول بطبی است که
ً
 لیث   معموال

ی یم شود.  بان قلب اندازه گث  بان قلب تعداد ضی احت  به طور متوسط  در دقیقه است.  ضی قلب یم تواند در حالت اسث 

ی    .لیث  در دقیقه فشار بیاورد  ۵.۵تا  ۵بی 
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