
 به نام خدا



 خذاقلب            



عضالًی تَخالی ٍ عضَ (Heart): للة 
هخزٍعی ضىل در اًساى ّا ٍ دیگز خاًَراى است 
وِ خَى را اس عزیك ري ّای خًَی در دستگاُ 

اوسیضى ٍ خَى . درهی آٍردگزدش خَى تِ گزدش 
هَاد هغذی السم را تزایِ تذى هْیا هی ساسد ٍ 

ًاضی اس هَاد سائذ ّوچٌیي تِ اس تیي رفتي 
 .سَخت ٍساس تذى ووه هی وٌذ

ایي عضَ  . للة، تِ هعٌی دگزگًَی استٍاصُ 
ِ علت ایي وِ تاعث دگزگًَی خَى ٍ تثذیل خَى   ت

ًام گذاری  هی ضَد، للة وثیف تِ خَى تویش 
ضذُ است در دگزگَى وزدى خَى، للة هاًٌذ یه 

 .تلوثِ عول هی وٌذ



ِ عَر هیاًگیي در ٌّگام استزاحت حذٍد  ِ ای  . تار در دلیمِ هی تپذ ۷۰للة اًساى ت للة اًساى تیيِ دٍ ضُص در تذى خا دارد ٍ تِ گًَ
ِ است وِ سز آى تِ سَی چپ ٍ پاییي وح است ّز تپص للة حذٍد ّطت دّن ثاًیِ سهاى هی خَاّذ وِ ایي سهاى ضاهل . لزار گزفت

للة در فضای هیاًی هیاى سیٌِ در سیٌِ لزار . ثاًیِ استزاحت للة است ۰.4ثاًیِ اًمثاض تغي ّا ٍ  ۰.3ثاًیِ اًمثاض دّلیشّا،  ۰.1
 .دارد

ِ ّا، در ٍسظ لفسِ سیٌِ، پطت ٍ ووی در سوت چپ استخَاى سیٌِ    3۰۰خزم للة یه اًساى حذٍد دارد ٍ لزار ( خٌاغ)للة تیي ری
 .گزم است ٍ ساالًِ حذٍد دٍ هیلیَى لیتز خَى را پوپاص هی وٌذ

 



دّلیش چپ ٍ راست وِ تاال ٍ تغي چپ ٍ راست وِ در : در اًساى ّا، پستاًذاراى دیگز ٍ پزًذگاى، للة تِ چْار حفزُ تمسین هی ضَد
ِ استلسوت پاییي لزار  ِ  ًام للة راستی ٍ ّوتایاى چپی آى ّا را تِ ًام للة چپی تغي راست دّلیش ٍ هعوَالً . گزفت  .هی ضٌاسٌذرا ت

 .سِ هحفظِ داردللة خشًذگاى اها در هَاردی دیگز، للة هاّی ّا دٍ هحفظِ، یه تغي ٍ یه دّلیش دارد، در حالی وِ 

 



 الیه های قلب

الیِ چسثیذُ   3اس دیَارُ للة . ًام دارد ٍ ّوچٌیي ضاهل هایع است( پزیىارد)هحافظتی لزار گزفتِ وِ آب ضاهِ ویسِ للة در یه 
ِ ّن تطىیل هی ضَد وِ تِ تزتیة اس تیزٍى،   .است( آًذٍوارد)ٍ درٍى ضاهِ ( هیَوارد)، هاّیچِ للثی (پزی وارد)آب ضاهِ : ضاهلت



 الیه های قلب

سیز سلَل ّای  در . احطایی پزیىارد سزٍس اس سلَل ّای هشٍتلیال ٍ چزتی ٍ تافت ّای ّوثٌذ تطىیل هی ضَدالیِ : کاردیوماپی 
لزار دارًذ وِ اپی واردیَم را تِ هیَواردیَم ٍ تافت ًزم للة هتصل  ( پیًَذی)هشٍتلیال یه الیِ چزتی یا آدیپَس ٍ تافت ّوثٌذ 

در اًتْای ري ّای خًَی اپی واردیَم تِ عمة تاس هی گزدد ٍ تِ عٌَاى . خًَی ٍ اعصاب در اپی واردیَم لزار دارًذعزٍلی . هی وٌذ
ویسِ تا هایع پزیىاردیال سزٍسی پز ضذُ است وِ هاًع . پزیىارد خذاری اداهِ هی یاتذ ٍ یه ویسِ پزیىاردیال تستِ را ایداد هی وٌذ

 .اس اصغىان للة ٌّگام پوپاص هی ضَد
ِ ای تَدُ ٍ اس سلَل ّای عضالًی للثی هیَواردیَم : میوکاردیوم هیَوارد اس لحاػ عولىزدی  . ضذُ استضىیل یه تافت هاّیچ

هیَوارد یه الیِ عضالًی است وِ اًمثاضات للة را . ساسًذُ اصلی للة ٍ ضخین تزیي الیِ تیي ّز سِ الیِ للة هحسَب هی ضَد
اس ًظز تافت ضٌاسی، هیَوارد اس سلَل ّای عضالًی للثی تِ ًام واردیَهیَسیت ّا تطىیل ضذُ است وِ یه . اهىاى پذیز هی وٌذ

دارای چٌذیي ّستِ پزاوٌذُ در حاضیِ  )ّستِ ٍاحذ در هزوش سلَل دارًذ وِ تِ تطخیص آى ّا اس سلَل ّای عضالًی اسىلتی 
 .ووه هی وٌذ( سلَل

ِ ای اس سلَل ّای اًذٍتلیال ٍ یه الیِ اس تافت ّوثٌذ سیز اًذٍوارد خغَط : اندوکاردیوم ِ ّای للة اس الی داخلی سغح اتاق ٍ دریچ
ِ ّای للة را   هی پَضاًذ. تطىیل ضذُ است .  اًذٍواردیَم داخلی تزیي الیِ للة تَدُ ٍ سغَح داخلی اتاق ّای للة اس خولِ دریچ

ِ ّای  . آًذٍواردیَم دٍ الیِ دارد وِ الیِ دٍم تافت ّوثٌذ ساب اًذٍواردیال است وِ تا تافت ّوثٌذ هیَوارد پیَستگی دارد ضاخ
ِ ٍر سیستن ّذایت للة در الیِ سیز اًذٍوارد   .هی ضًَذ وِ اس تافت ّوثٌذ ساختِ ضذُ است ٍ تیي اًذٍوارد ٍ هیَوارد لزار داردغَع
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 دریچه های قلب

 (Tricuspid Valve)لختی سه دریچه   (Mitral Valve)دریچه میترال 

 .واسپ دارددٍ •
 .هی وٌذعي چپ خذا اس دّلیش چپ را •
ِ ّا تِ دّلیش چپ تاس هی ضًَذ•  .تزای پوپاص خَى اس ری
 .هاًع اس تاسگطت خَى اس تغي چپ تِ دّلیش چپ هی ضَد•

 .سِ واسپ ّستٌذدارای •
 .هی وٌذتغي راست خذا اس دّلیش راست را •
تاس ضذى آى خَى را اس دّلیش راست تِ تغي راست ّذایت  •

 .هی وٌذ
اس تزگطت خَى اس تغي راست تِ دّلیش راست خلَگیزی  •

 .هی وٌذ



 دریچه های قلب

 (Pulmonary Valve)دریچه  ریوی  Aortic Valve))دریچه  آئورتی 

 .استواسپ  3دارای •
 .خذا هی وٌذآئَرت تغي چپ را اس •
تزای خزٍج خَى اس للة اس تغي چپ اس عزق آئَرت ٍ •

 .تذى تاس هی ضَد
 .تِ تغي چپ خلَگیزی هی وٌذآئَرت اس تاسگطت خَى اس •

 .دارای سِ واسپ است•
 .هی وٌذتغي راست را اس ري ریَی خذا •
ِ ّا • اس عزیك  )تزای پوپ ضذى خَى اس تغي راست تِ ری

 .تاس هی ضَد( عزٍق ریَی
اس تاسگطت خَى اس سزخزي ریَی تِ تغي راست •

 .خلَگیزی هی وٌذ


