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 ٕيافتّخاني يخزٔطي ػكم تخصص ػضٕ ت 

 تُّ اطتزَٕو ٔ غضزٔف ْاي دَذِ اي پؼت 

يیاٌ دٔ ريّ ٔ رٔی ديافزاگى 

 در طًت چپ آٌ  2/3طًت راطت ٔ در  1/3، تّ خط ٔطط َظثت  

   جهٕآٌ در پايیٍ ٔ يتًايم تّ چپ ٔ ٔػقة، رأص تاال تّ راطت قاػذِ آٌ يتًايم 

  (تانغیٍدر يتٕطط ) ػزضطاَتي يتز  9ٔ طاَتي يتز طٕل  13حذٔد در 

   گزو 312ػادي ٔسٌ آٌ درافزاد 

80-60  ٌدر ْز دقیقّ تار ضزتا 

70  تزٌٔ دِ تا ْز ضزتاٌطی طی 





 :  قهة اس طّ اليّ تؼکیم ػذِ اطت 

 

o اليّ پزيکارد يا اپی کارد Epicardium  ( Pericardium )  

o اليّ يیٕکاردMyocardium  

o اليّ اَذٔکاردEndocardium 





 خارجی تزيٍ اليّ قهة 

 (visceral lyer)اليّ احؼايی. 2(   parietal lyer)اليّ جذاری. 1: دٔ اليّ ای 

 يیهی نیتز يايغ پزيکارد 20تا  5تیٍ دٔ اليّ، فضای پزيکارد تا حذٔدًا  

 پیؼگیزی اس اصطکاک قهة تا دَذِ ْا ٔ ديافزاگى 

 ياَُذ پٕػؼی يحافظت اس ططح قهة   

 (cardiac tamponad)افشايغ ايٍ يايغ در تیًاری ْا

 



 اليّ ی يیاَی قهة 

 تافت ػضالَی 

 يخطط ٔ غیز ارادی 

 در تطٍ چپ ضخیًتز اس راطت 

 



 اليّ ی پٕػاَُذِ ی تًايی ططٕح داخهی قهة 

 يتؼکم اس طهٕنٓای اَذٔتهیال 

 تّ ػذت نغشَذِ ٔ صاف 

 در سيز آٌ اليّ ای اس تارْای االطتیک ٔ ًْثُذ قزار دارد 

 حضٕر رگ ْای خَٕی، اػصاب ٔ تارْای ػثکّ پٕرکُژ  

 



 دٔ دْهیش تّ ػُٕاٌ حفزِ ْاي دريافت كُُذِ خٌٕ

 دٔ تطٍ تّ ػُٕاٌ حفزِ ْاي ارطال كُُذِ خٌٕ

 (:گزدع خٌٕ کٕچک)قهة راطت

 خٌٕ كى اكظیژٌ تذٌ         دْهیش راطت         تطٍ راطت        

 طزخزگ ريٕی         ريّ ْا         جذب اكظیژٌ تاسِ        دْهیش چپ

 

 





 (:گزدع خٌٕ تشرگ)قهة چپ

 

 

 

 خٌٕ تصفیّ ػذِ ريّ ْا        دْهیش چپ        تطٍ چپ 

 طزخزگ آئٕرت         گزدع خٌٕ ػًٕيی        ػزيآَا 

 ػزياَچّ ْا        طهٕنٓای تذٌ        اس دطت دادٌ اکظیژٌ     

 ٔريذْا          ٔريذ اجٕف فٕقاَی ٔ تحتاَی         دْهیش راطت 

 



  







کرونر شریانهای 

 شوند می کارد میو عضله وارد آئورت دریچه باالی از 

 خونرسانی قلب از خارج به داخل است. 

75 %(  دیاستول)خونرسانی میوکارد در زمان استراحت قلب 

   دو شریان کرونری راست و چپ از آئورت جدا شده اند 



  



 دهلیز راست 

 بطي راست

 قسوت های تحتاًی بطي چپ 

 خلفی سپتىم  1/3

 باًذل هیس  

 قسوت ابتذایی شاخه چپ و راست

   AV گره %  85-90و    SAاًساًها خىًرساًی گره % 50در 



 :به دو شاخه اصلی تقسین هی شىد 

 قذاهی سپتىم، دیىاره قذاهی بطي چپ 2/3: شریاى ًزولی قذاهی چپ -1

 باًذل راست هیس و ًىک بطي چپ

 بخش اعظن بطي چپ: شریاى چرخشی چپ  -2

 

 عروق کىلترال؟                                                   



  قذرت و قلب ضزبان افشایش باعث آن تحزیک) سمپاتیک عصب 

 AV و SA های گزه و میىکارد سزاسز : (انقباضی

  و قلب ضزبان کاهش باعث آن تحزیک) پاراسمپاتیک عصب 

 AV و SA گزههای و دهلیشها به بیشتز : (قلب انقباضی قذرت



 سیستن هذایتی قلب

 :سه خصىصیت ویژه سلىلهای قلبی

 (تىانایی خىد بخىدی ایجاد ایمپالس الکتزیکی)اتىماتىسیتی1.

 (پاسخ به ایمپالس ها)تحزیک پذیزی2.

 قابلیت هذایت پالس الکتزیکی اس یک سلىل به سلىل دیگز3.







 پیغ آُْگ 

 دْهیش راطت، سيز ٔريذ اجٕف فٕقاَی

 ضزتّ در دقیقّ 60-100ػزٔع کُُذِ ضزتاٌ قهة تا  

 تحت کُتزل طیظتى طًپاتیک ٔ پاراطًپاتیک  

 يیهی يتز در ثاَیّ 1000ْذايت ايًپانض در ْز دٔ دْهیش تا طزػت  

 AVاَتقال ايًپانض اس طّ طزيق تاخًٍ، َٔکثاخ ٔ تزٔل تّ گزِ  



 (ػثیّ نٕتیا )تیٍ دْهیش راطت ٔ تطٍ راطت 

 دريافت ايًپانض ْا 

 تّ يُظٕر اَقثاض دْهیشْا( ثاَیّ 0/1)کًی تاخیز در ْذايت 

 تحت کُتزل طیظتى طًپاتیک ٔ پاراطًپاتیک   



يیهی يتز، سيز اَذٔکارد، طًت راطت  20طٕل تقزيثی : دطتّ ْیض 

 طپتٕو

دٔ ػاخّ ػذٌ تاَذل  (: ػاخّ ْای ْذايتی داخم تطُی)تاَذل تزاَچ 

 ْیض در دٔ تطٍ

تارْای تظیار ظزيف سيز اَذٔکارد ْز دٔ تطٍ، : انیاف پٕرکُژ 

 دپٕالريشاطیٌٕ ْز دٔ تطٍ اس داخم تّ خارج



 موفق كسی است كه  

با آجرهایی كه بطرفش پرتاب می شود، یك 
بسازد بنای محكم  

http://groups.yahoo.com/subscribe/MumbaiHangOut

