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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

 مکان قلب

 ع،روان  بره  شرده  شر،اخته  فضرای  در  هرا  ریره  بر  قلب انسان در داخل حفرره قفسره نر ،ه ه بره مرور  تونر   

در داخررل  . وقع ررق قلررب را در داخررل حفررره قفسرره نرر ،ه نشرران  رری دهررد 1شررکل  .دارد قرررار  دیانررت 

رهای  دیانررت    دیانرت،وم ه قلرب سونر  یشرایی نر ق بره نرام پریکرارد یرا ک سره پریکرارد از نرایر نراختا

نرح  پشررتی قلرب در نزدیکرری اجسررام . گیرررد مرری قررار پریکررارد حفرره جردا شررده و در فضرای خررود ب،ررام

گهررای ر . هررره هررا قرررار دارد و نررح  قرردا ی جن در ع ررر ج،ررایی و یضرررو  هررای نرراحلی قرررار دارد

  بررزر، ه وریرردهای حفررره فوقررانی و سستررانی و نرررخرگهای بررزر، ه جیررورت و س،رره ریرروی ه برره نررح

قاعررده قلررب در نررح  یضرررو   .فوقررانی قلررب  تیررل  رری شرروند کرره ا ررحیحا  قاعررده نا  ررده  رری شرروند

دیررده  رری شررودت نررو  سستررانی قلررب ه را  ه درنررق در  1نرروم پسررتی قرررار دارد ه ه ررانحور کرره در شررکل 

پ ج،را  بر    سرل اسیراد دنرده هرای چهرارم و پر، ا نزدیرک انرق ب ران جنهرا برا یضررو  هرای ن ق چ

ه،گرام قررار دادن  .ن ق رانق قلرب بره جلرو خرا شرده و نر ق چرپ بره ع رب  ،سرر   ری شرود .ناحلی

انتتونررکوب بررر روی قفسرره نرر ،ه ب  ررار و گرروا دادن برره  رردای قلررب ه یررادجوری  وقع ررق و جهررق قلررب 
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انسرررا  جزیرری را  برره    ه،گررام  شرراهده سیرراویر گرفترره شررده از  ، ررر  تونرر و ه چ،رر   هررا انررق ه

پ  رر،عکم  رری شررود ه برره تگرری در نررح  داخلرری تررو  سستررانی ریرره نرر ق چررنرر ق چررپ در یررک فرورف

 . قلب یک درجهنام

 

س ریبررا  برره انرردازه  شررق  .ت قلررب در داخررل حفررره قفسرره نرر ،ه ه از ن ررر   ررانی در برر   ریرره هررا در  دیانررت  قرررار دارد1شررکل 

 .انق ه از باال په  انق و به ن ق پایه  تیشی  ی شود
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 :  CPRاتصال روزمره

سیرویر براال  راجعره  قلب در س،ه بر    هرره هرا و ج،را  یبررای دیردن  وقع رق قلرب در داخرل قفسره نر ،ه بره  ع ق  وق

 ک، د( به افراد ا کران  ری دهرد در  رورت ن راز قلرب ب  رار از یرک روا اعرحراری  عررو  بره اح رای قلبری ریروی

(CPR)  دنرق برره ج،را  در ناح ره برر   برا وارد جوردن فشررار برا قسر ق  سررح  یرک  .انرتفاده ک،،ردت  توقررد کرردن

درون قلرب را فشررده کررد سرا   رداری از خرون   در سیرویر زیرر( ه  ری سروان بره  رورت دنرتی خرون   خحوط  وجود

ایر  ا رر بره ویرره بررای  یرز بسر ار ح راسی انرق ه  درون جن به داخرل ریروی و ن سرت  ک فشرار داده شرودت  ردارها

چ،ررد دق  رره از دنررق دادن جریرران خررون اسفررا   رری  زیرررا جنرر ب جبررران ناپررگیر و  ررر، نررورون هررا در عررر 

فشرررده  100نررانتی  تررر ع ررر و بررا نرررعق  5قفسرره نرر ،ه را بررا حررداقل  انررتانداردهای فعلرری فشرررده نررازی .افتررد

 Bee Gees سونرر  1977در نرراد ” زنررده  انرردن ه"نررازی در دق  رره  رری گوی،ررد ه نرررعق برابررر بررا عررر  در 

زیراد  ری سوان رد نسر ه ای از جن را بره  رورت ی نداریرد ه بره احت راد  اگرر برا ایر  جه،رن جشر،ای .عب  شرده انرق 

در ایر   رحلره ه بره جرای سرت    سر،فم  یر،وعی ه ستک رد برر ان رام فشررده نرازی قفسره نر ،ه برا  .دجنیی  پ دا ک، 

 ع روال  سرا ز رانی کره ب  رار ان برا  خرود بره خرودی خرود را بره دنرق جورد یرا سونر  یرک  CPR .ک ف ق باال انق 

 .ت یص بهداشق و در ان با س ربه اعیم شود ه ان ام  ی شود 

 

 رری سوانررد باعرره شکسررته شرردن  CPR ررر ج رروزا دیررده یررا برر ر از حررد ی رمب عرری ه در  ررورت ان ررام افررراد ی

ه چ،رر   اگررر دنررتها خ لرری  .دنررده هررا یررا شکسررته شرردن ج،ررا  شررود و جنرر ب شرردید دیگررری را برره ب  ررار وارد ک،ررد

را برره  ررورت دنررتی برره کبررد هرردایق کرررد ه نت  رره ای کرره  xiphoid  رری سرروان فرای،ررد روی ج،ررا  قرررار نگ رنررد ه

ایر  سک، رک اابرات شرده بررای حفر  ح رات  .ج روزا  ،انرب عرروری انرق  .انق بررای ب  رار کشر،ده باشرد  ک   
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بسرر ار ارزشرر ،د انررق برره مرروری کرره س ریبررا  کل رره پرنرر،ل پزشررکی و ه چ،رر   افررراد  ربومرره بایررد در کرراربرد جن 

لفرری از ج لرره در  کرران هررای   ت CPR دوره هررای .اه ،ا رره بگ رنررد و برره مررور  رسررب   ررددا  گررواهی شرروندگو

جنهررا برره مررور  .کرراته هررا ه ب  ارنررتان هررا ه  ررل ب نرررر ج ریکررا و برخرری از شرررکق هررای س رراری ارایرره  رری شررود

 . ع ود شا ل س ری  روا فشرده نازی روی یک  انک  هست،د

 

بررا وارد جوردن  . رری سوانررد جریرران خررون را سررا ز ررانی کرره عررربان قلررب از نررر بگ رررد ه حفرر  ک،ررد CPRود ه ت اگررر قلررب  توقررد شرر 2شررکل 

رارگ ررری  ،انررب دنررتها بررر روی ج،ررا  برررای ق .فشررار برره ج،ررا  ه خررون درون قلررب از قلررب خررارش شررده و برره گررردا خررون وارد  رری شررود

 .خواهد بود T9 و T4 ب   خحوط CPR ان ام

. 

 شکل و اندازه قلب

شررکل قلررب شررب ه برره   رومرری   رومرری انررق و در نررح  فوقررانی گسررترده و سررا حررد را  کرراهر  رری 

 8ایرر، ( عررر  ه  5نررانتی  تررر ی 12نرردازه  شررق شرر ا انررق  مررود یررک قلررب  ع رروتی س ریبررا  برره ا .یابررد
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برا سوجره بره سفراوت انردازه بر   اک رر  .ایر، ( عر ا ق  2.5نرانتی  ترر ی  6ایر، ( عرر  و    3.5نانتی  ترر ی

-300اونررم( و وزن قلررب  رررد س ریبررا   11سررا  9گرررم ی 300-250اعضررای جرر،م ه وزن قلررب زن س ریبررا  

قلررب یررک ورزشررکار کررا ی  ج رروزا دیررده ه برره خیررو  یررک  .اونررم( انررق 12سررا  11گرررم ی 350

ر قابررل سرروجهی بزرگتررر از ایرر  ورزشررکار  ت یررص در ورزا هررای هرروازی ه  رری سوانررد برره مررو

برره ایرر   ع،رری کرره ه ورزا  .عضررله قلررب برره ورزا شررب ه روشرری از عضررله انررکلتی پانرر   رری دهررد .باشررد

دازه نررلوتهای فرررد را برردون افررزایر پروسئ ،رری  رری شررود کرره انرر myofilaments  ، ررر برره اعررافه شرردن

نررد بررا نرررعق ران  رری سواقلررب ورزشررکا .سعررداد جنهررا افررزایر  رری دهررد ه  فهررو ی برره نررام ه  رسروفرری

قلبهررای بررزر، ه  شرره نت  رره ورزا  .ک تررری نسرربق برره افررراد ی ررر ورزشررکار خررون را پ  ررا  ک،ررد

علررق .  هیپرتروفیررک پرراتیکاردیومیوجنهررا  رری سوان،ررد در نت  رره جنرر ب ش،انرری هررایی  ان،ررد. ن سررت،د

ن رری شررود و بررزر، شرردن ی رمب عرری عضررله قلررب ناشرر،اخته انررق ه ا ررا ایرر  وعررع ق ایلررب سشرر  ص داده 

 . ی سواند باعه  ر، ناگهانی در جوانان ظاهرا  ناتا شود

 

 

 اتاقها و گردش از طریق قلب

 بطرن و یرک دهلیرز قلب انسان از چهار اسرا  سشرک ل شرده انرق  نر ق چرپ و نر ق رانرق هرر کردام یرک

اسرا  هر یک از اسرا  هرای فوقرانی ه دهل رز رانرق یج رل ز دهل رز( و دهل رز چرپ ه بره ع،روان یرک  .  دارند
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ر و بحر  چرپ فشراگ رنده ع ل  ی ک،د و  ، رب   ری شرود سرا خرون را بره اسرا  هرای پرای   ه بحر  رانرق  

بح  ها به ع،وان  سف ه هرای ا رلی پ  را  قلرب ع رل  ری ک،،رد و خرون را بره ریره هرا یرا ب  ره بردن  .دهد

 . ،ت ل  ی ک،،د

رهای ریرروی و ن سررت  ک نا  ررده در گررردا انسرران دو  رردار  ت ررایز ا ررا پ ونررد یافترره وجررود دارد کرره  رردا

در ابتردا  ری سروان ا  ردارها   اگرچه هر دو  ردار خرون و هرر جنچره را برا خرود ح رل  ری ک،رد ه . ی شوند

ح ررل و ن ررل خررون برره و از ریرره هرراه کرره در جن   رردارد سررا  ریرروی مرردار. را از ن ررر گازهررا  شرراهده ک،رر ا

ح رل و ن رل خرون بره س ریبرا س رام بافرق  کسیسرتمی  مردار. اکس رن و دی اکسر د کررب  ارایره بررای برازدم

  اکسرر رن را از قلررب برره برره گررردا خررون و دی اکسرر د کرررب deoxygenated هررای برردن و بررازده نسرربتا

 .خون ریوی ارناد  ی شود

ه کره بره نر ق ریره هرا  ،تهری  ری  پ رپ  ری ک،رد ریروی  تنره بح  رانق خون دی اکس د شده را به داخرل

ایر  عررو  بره نوبره خرود قبرل از رنر دن .  شرود رانرق سبردیل  ری  و  چرپ ریروی  عروق شود و به دو شاخه

 ری شروند  دی اکسر د کررب   منشربب بارهرا گراز اسفرا   ری افترد ه  ه جرایی کره سبرادد ریروی  مویرگهای به

نرررخر، هررای س،رره ریرروی و شرراخه هررای جنهررا س،هررا  .از خررون خررارش  رری شررود و اکسرر رن وارد  رری شررود

هسررت،د کرره خررون نسرربتا  اکسرر رن زدایرری شررده را ح ررل  رری  عرررو   وجررود در برردن پررم از زای رران

ی ریروی در ریره هرا بر رری گرردد از مریرر یکسررری ر، خرون بسر ار اکسرر رنه ای کره از  رویر، هررا .ک،،رد

س،هرا رگهرای پرم از - را سشرک ل  ری ده،رد ریروی رگهرای هرا عبرور  ری ک،رد کره بره هرا  ری پ وندنرد و
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رگهرای ریروی خرون را بره دهل رز چرپ هردایق  ری  .رنردزای ان در بردن کره خرون بسر ار اکسر رن دار دا

  ره خرون اکسر رنه بره جیرورت و بره شراخه هرای ک،،د ه کره خرون را بره بحر  چرپ پ رپ  ری ک،رد و در نت

در نهایررق ه ایرر  عرررو  برره  ویرگهررای ن سررت  ک  ،تهرری  رری  .زیررادی از  رردار ن سررت ی  ،ت ررل  رری شررود

در ایر  حاترق اکسر رن و  رواد  .بردن اسفرا   ری افترد  شوند ه جایی کره سبرادد برا  رایل برافتی و نرلوتهای

وتها در فرجی،ررد هررای  تررابوت کی خررود از جنهررا  یررگی از  ویرگهررای ن سررت  ک خررارش  رری شرروند سررا نررل

 .انتفاده ک،،د و دی اکس د کرب  و  واد زاید وارد خون  ی شوند

در نهایررق  .ن انررقیل ررق اکسرر رن در خررون خررارش شررده از  ویرگهررای ن سررت  ک ک تررر از ز رران ورود ج

بزرگترر ای راد  ری  ویرگها به ها  ری پ وندنرد و ونرود سشرک ل  ری ده،رد و بره هرا  ری پ وندنرد و رگهرای  

کرره  تحتررانی اجررو  وریررد و فوقررانی اجررو  وریررد ک،،ررد و در نهایررق برره دو ر، ا ررلی ن سررت  ک یع،رری

فوقررانی و سستررانی خررون در وریردهای حفررره  . نرررازیر  ری شرروند خرون را برره دهل ررز رانرق بر رری گردنررد

ون سرا ز رانی ایر  رونرد گرردا خر .هل ز رانق  ی ریزد ه کره خرون را بره بحر  رانرق پ رپ  ری ک،ردبه د

در  جریرران خررون از مریررر  رردارهای ریرروی و ن سررت  ک برررای کل رره  .کرره فرررد زنررده ب انررد ادا رره دارد

 . شایل بهداشتی ح اسی انق
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خررون در شرراخه هررای  .دارد و در جن ررا برره  رردار ریرروی پ ررپ  رری شررودت خررون از دهل ررز رانررق برره بحرر  رانررق جریرران 3شررکل 

سبررادد گرراز در  ویرگهررای ریرروی یاکسرر رن وارد خررون ه دی  .سرر رن کررا ا ررا دی اکسرر د کرررب  نسرربتا  زیرراد انررقشررریان ریرروی اک

از  .اکسرر د کرررب  خررارش شررده( اسفررا   رری افتررد و خررون ی،رری از اکسرر رن و دی اکسرر د کرررب  کررا برره دهل ررز چررپ بر رری گررردد

برردنباد سبررادد در  ویرگهررای  .پ  رری ک،رردای، ررا خررون برره بحرر  چررپ وارد  رری شررود کرره جن را برره داخررل  رردار ن سررت  ک پ رر 

ن سررت  ک یاکسرر رن و  ررواد  یررگی خررارش شررده از  ویرگهررا و دی اکسرر د کرررب  و عررایعات  وجررود در جن( ه خررون برره دهل ررز 

 .رانق بر ی گردد و چرخه سکرار  ی شود
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 اای سطح و الیه هغشاها ، ویژگی ه

ب را احامره کررده انرق ه ویرگری هرای اکتشا   را در نراختارهای ع  رر قلرب برا بررنری یشرایی کره قلر

هرر یرک از ایر   .برجسته نح  قلب و الیره هرایی کره دیرواره قلرب را سشرک ل  ری ده،رد ه جیراز  ری شرود

 .اجزا از ن ر ع لکرد ن ر  ،سیر به فرد خود را دارند

 غشاها

 

دیررواره قلررب ن ررز از  .ه قلررب را احامرره کرررده انررق از نرره الیرره و حفررره پریکررارد سشررک ل شررده انررقپریکرراردی کرر   ت یشررای4شکل  

 .یشای پریکارد و دیواره قلب از اپی کارید  شتر  هست،د .سشک ل شده انق نه الیه

 کیسرره یررا پریکررارد یشررایی کرره  سررت   ا  قلررب را احامرره کرررده و حفررره پریکررارد را  شرر ص  رری ک،ررد ه

عررو  ا رلی یرا نرواحی نزدیرک بره قلرب را احامره کررده   "ریشره"ه چ،ر    .  نا  رده  ری شرود کاردیپری

سرج ره  ری شرود ه از دو زیرر الیره   رزا  "در امررا  قلرب"بره  ع،رای واقعری کل ره  پریکراردیوم کره   .انق
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 پریکررارد ف بررر از بافررق .سشررک ل شررده انررق  پریکررارد ف بررر ب رونرری  سکررا و پریکرراردیوم نررروز داخلرری

نرراخته شررده انررق کرره از قلررب  ساف ررق  رری ک،ررد و  وقع ررق خررود را در قفسرره  پ ونرردی نرر ق و  تررراکا

ریکررارد جرردی و جرردی از دو الیرره سشررک ل شررده انررق  پریکررارد جررداری کرره بررا پ .نرر ،ه حفرر   رری ک،ررد

ه کرره برره قلررب هو  شررده و کرراردیو  اپرری پریکررارد ف بررری سرک ررب شررده و پریکررارد احشررایی داخلرری یررا

حفررره پریکررارد ه پررر از  ررایل نررروز روان ک،،ررده ه برر   اپرری کرراردیوم و  .یررواره قلررب انررقب شرری از د

 .پریکارد قرار دارد

 ررر انرردا های داخررل برردن ه یشرراهای نررروزی احشررایی  ان،ررد اپرری کرراردیوم   کرونررکوپی در اک

پی بررا ایرر  حرراد ه در  ررورد قلررب ه ایرر  یررک الیرره   کرونررکوپی ن سررق بلکرره یررک الیرره  اکرونررکو .هسررت،د

ه س ویرق شرده برا بافرق پ ونردی نسرق ه  مزوتلیرو  انق ه  تشرکل از یرک اپ تل روم ن،گفرشری نراده بره نرام

ایر   زوسل روم  رایل نرروز روان ک،،رده سرشر   ری ک،رد  .جریود که بره پریکرارد  تیرل  ری شرود  نا ، ا یا

 .که حفره پریکارد را پر  ی ک،د و با ان با  قلب ا حکا  را کاهر  ی دهد
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 قلب  از تاختالال

 قلب  تامپوناد

اگر  ایعات اعرافی در فضرای پریکرارد ای راد شرود ه  ری سوانرد  ، رر بره ب  راری بره نرام سا  ونراد قلرب یرا سا  ونراد 

در حفررره پریکررارد س  ررل  رری  -در ب شررتر  رروارد ه خررون  -بررا هررر ان بررا  قلررب ه  ایعررات ب شررتری  .پریکررارد شررود

ایر  حراد ه  ایعرات اعرافی  وجرود در  برا .شرود ی ه قلرب بایرد شرلبررای ان برا  بعرد  بررای پرر شردن خرون  .یابد

حفره قلب قلرب بره قلرب فشرار وارد  ری ک،رد و از جرا رر کا رل جلروگ ری  ری ک،رد ه ب،رابرای  اسرا  هرای قلرب برا 

اگرر  .برا گگشرق ز ران ه خرون ک ترری از قلرب خرارش  ری شرود .شروع هر چرخه قلرب ه ک ری خرون ک ترری دارنرد

 روی رد ه حفرره پریکرارد   کر  انرق بتوانرد بره سردریه گسرترا یابرد ی سل شرود ه  ان،رد کرا کرار ایل به جرا ی ج ر

برخری  روارد  رایل بر ر از یرک ت ترر در حفرره پریکرارد گرزارا شرده  .سا ای  ح را اعرافی را در خرود جرای دهرد

اد قلررب   لرری ت تررر  ایعررات پررم از عررربه   کرر  انررق باعرره ای رراد سا  ونرر 100س  ررل نررریل برره حررداقل  .انررق 

حررگ  ایرر   .شررایل شررا ل پررارگی   وکررارد ه پریکاردیررق ه نرررمان یررا حترری جراحرری قلررب انررق نررایر دالیررل  .شررود

برداشررت  زودر  ایرر  توترره هررای  . ایعررات اعررافی ن رراز برره قرررار دادن توترره هررای س ل رره در حفررره پریکررارد دارد

ب  رراری   توترره هررا از دالیررل ایرر  س ل رره ه برره ع،رروان   رراد ه برره دنبرراد جراحرری قلررب ه یررا سشررک ل ت ترره در ایرر

یرا سشرک ل ت تره در ایر  توتره هرا از دالیرل ایر   .سا  وناد قلبی در ران نشرده  ری سوانرد  ، رر بره  رر، شرود .انق 

یرا سشرک ل ت تره در ایر  توتره هرا از  .سا  ونراد قلبری در ران نشرده  ری سوانرد  ، رر بره  رر، شرود .شرای  انرق 

 . ر به  ر، شودی سواند  ،در ان نشده   سا  وناد قلبی .دالیل ای  شرای  انق 
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 قلب سطح های ویژگی

 الیه های

ای،هررا از نرحسی سرا ع  رر ه اپری کرراردیوم ه  .دیرواره قلرب از نره الیره عرر ا ق نرابرابر سشرک ل شرده انرق

ب رونرری سررری  الیرره دیررواره قلررب ن ررز داخلرری سررری  الیرره پریکررارد ه اپرری  .  وکررارد و انرردوکارد هسررت،د

 .یوم یا پریکارد احشایی انق که قبی  بسه شدکارد

 

 .ت اتگوی چرخر بافق  اه چه ای قلب به مور قابل سوجهی در سوانایی قلب در پ  ا  خون  وار انق6شکل 
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ه برره مررور ع ررده از نررلود هررای عضررینی قلررب نرراخته شررده اسررت میوکررارد الیرره   ررانی و عرر  ا سررری  جن

،،ررده هررای خررونی سررت    کف برهررای کرری ن ه برره عرریوه ر،  ایرر  نرراختار بررر انررا  چررارچوبی از .انررق

ایرر  ان بررا   .  وکررارد و رشررته هررای عیرربی کرره برره س، رر ا قلررب ک ررک  رری ک،،ررد ه نرراخته شررده انررق

اتگرروی عضررینی ظریررد و  .  وکررارد انررق کرره خررون را از مریررر قلررب و عرررو  ا ررلی پ ررپ  رری ک،ررد

جنهررا  .قلررب  رری چرخ،ررد و  ررارپ    رری شرروندپ چ ررده انررق ه زیرررا نررلود هررای عضررینی در امرررا  اسررا  

عضرریت  .را در امرررا  دهل زهررا و امرررا  پایرره هررای عرررو  بررزر، سشررک ل  رری ده،ررد 8شررکل یررک اتگرروی 

را در امرررا  دو بحرر  سشررک ل  رری ده،ررد و برره نرر ق را  حرکررق  رری  8بحرر  ع  ررر سررر ن ررز شررکل 

ایر  اتگروی  .رار  ری گ رنردالیره هرای نرحسی ب شرتری از عضریت بح،ری در امررا  هرر دو بحر  قر .ک،،د

ارسررر از اتگرروی خحرری more   ا کرران را  رری دهررد کرره خررون را برره مررور مپ چ ررده چرررخر برره قلررب ایرر

 .جرایر نلوتهای عضینی را نشان  ی دهد 6شکل  .ناده پ  ا  ک،د

اگرچه بح  هرای نر ق رانرق و چرپ بره ازای هرر ان برا  بره ه ران   رزان خرون پ رپ  ری ک،،رد ه ا را 

بررای یلبره برر   او رق زیراد  .اردبسر ار عر  ا سرر و رشرد بهترری نسربق بره بحر  رانرق د  عضله بح  چپ

بحر   . ورد ن از برای پ  را  خرون بره  ردار ن سرت  ک مروالنی ه بحر  چرپ بایرد فشرار زیرادی ای راد ک،رد

رانق ن ازی به ای راد فشرار زیراد نردارد ه زیررا  ردار ریروی کوسراه سرر انرق و   او رق ک ترری ای راد  ری 

 .ک از بح  ها را نشان  ی دهدسیویر زیر سفاوت ع ا ق عضینی  ورد ن از هر ی .ک،د
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هررر دو بحرر  برره ه رران   ررزان خررون پ ررپ  .ت   وکارد در بح  چررپ برره مررور قابررل سرروجهی عرر  ا سررر از بحرر  رانررق انررق7شکل  

بحرر  هررا  .ن سررت ی از برر   ببرررد   ی ک،،د ه ا ا بحرر  چررپ بایررد فشررار بسرر ار ب شررتری ای رراد ک،ررد سررا   او ررق ب شررتری را در  رردار

هررای انرردازه نسرربی تررو   هررا ه ناح رره داخررل هررر بحرر  کرره خررون   برره سفرراوت .در دو حاتق جرام و  ، ررب  نشرران داده  رری شرروند

 .در جن قرار دارد ه سوجه ک، د

ه بررا یررک الیرره نرراز  از بافررق ه ب،ررد برره قلررب  رری  آنرردوکاردیو  داخلرری سررری  الیرره دیررواره قلررب ه

م اسررا  هررایی را کرره خررون در جن گررردا  رری ک،ررد ه قرررار  رری دهررد و دریچرره هررای اردیوجنرردوک .پ ونرردد
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کره برا پوشرر  نراخته شرده انرق انردوتلیو  ایر  از اپ تل روم ن،گفرشری نراده بره نرام. ی پوشراندقلب را  

 .داخلی اندوسل اد رگهای خونی  داوم انق

اهد اخ رر نشران  ری دهرد کرره ه،گرا ی کره بره ع،روان یرک الیره پوششری نراده در ن ررر گرفتره شرد ه شرو

ن بررا  عضررله درون   وکررارد ن ررر ر   کرر  انررق در س، رر ا اانرردوسل وم جنرردوکارد و  ویرگهررای کرونرر

انرردوسل وم ه چ،رر     کرر  انررق اتگوهررای رشررد نررلوتهای عضررینی قلررب را در مررود  .فعرراد داشررته باشررد

ای رراد  رری ک،ررد کرره  زنرردگی س، رر ا ک،ررد و انرردوسل   سرشرر  شررده در  ایعررات بافررق امرررا   س حرری را

،رده هرای عررو  قروی هسرت،د انردوسل   هرا  ، رب  ک، .یل ق یرونی و حاترق ان باعری را س، ر ا  ری ک،رد

و در یررک فرررد مب عرری ه سعررادد هو ئونررتاس ک را بررا نررایر ان بررا  ک،،ررده هررای عرررو  و گشرراد ک،،ررده هررای 

 .عرو  ای اد  ی ک،،د

 ساختار داخلی قلب

 رردارهای ریرروی و ن سررت  ک  - قلررب از اتگرروی دوگانرره گررردا خررون برره یرراد ب اوریررد کرره چرخرره ان بررا 

برررای  .برره دت ررل جفررق  سف رره هررایی کرره خررون را برره داخررل خررون پ ررپ  رری ک،،ررد پ ررروی  رری ک،ررد -

دنررت ابی برره در  دق ررر سررری از ع لکرررد قلررب ه ابترردا الزم انررق نرراختارهای جناسو  ررک داخلرری را بررا 

 . شتری کشد ک، اجزی ات ب
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 سپتا قلب

یج رل  سرپتو  در ایر  حاترق ه. گرفتره شرده انرق  "چ رزی کره  سیرور شرود"وم از السر   بررای  نر ت  کل ه

نر تاها پسروندهای  .ز ن توم( به دیواره یرا پارس شر  گفتره  ری شرود کره قلرب را بره اساقرک س سر ا  ری ک،رد

 ینبر  تیغره دهل رز واقرل شرده انرق کره  بر   دو. ف زیکی قلب هسرت،د کره برا انردوکارد پوشرانده شرده انرد

برره مررور  ع ررود در قلررب بزرگسرراالن ه س یرره برر   رح رری دارای یررک فرورفتگرری ب ضرری .  دارد قرررار یرحمرر

ه باز انررده ای از نررورار در قلررب ج،رر    شررود شرر،اخته  رریovalis fossa  شررکل انررق کرره برره نررام

ج،رر    سررت   ا  از دهل ررز  فررورا   ب ضرری اجررازه داد خررون در قلررب.  ب ضرری شررکل سررورا   عرررو  برره

  سرس ررب   ررداری خررون  رری سوانررد  رردار ریرروی را دور برره دهل ررز چررپ  ،ت ررل شررود و برره ایرررانررق 

 سررپتو  مرری چ،ررد اان رره پررم از سوتررد ه یررک فلررپ از بافررق شرر،اخته  رری شررود کرره برره ع،رروان. بزنررد

گررردا خررون کرره قرربی  برره ع،رروان دریچرره س  رردان را نررورار کرررده و اتگرروی  شرر،اخته  رری شررود پریمررو 

 .ه ع ل  ی ک،د قلبی را ای اد  ی ک،د

برررخی  س یرره برر   .  برر   بح،رری  عرررو  انررق سررپتو  برر   دو بحرر  یررک نرر توم دوم وجررود دارد کرره برره

ایر   راده  .رح ی ه نر توم بر   بح،ری پرم از سشرک ل در مری رشرد ج،ر   ه بره مرور  ع رود نراتا انرق

 شرتری ای راد  ری هرا ه،گرام ان برا  فشرار بسر ار ب  کا ی  ع  ا سر از س یره بر   رح ری انرق ه زیررا بحر 

 .ک،،د
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برا وجرود چهرار دهانره .  شر،اخته  ری شرود بطنری  دهلیرزی  تیغره س یه بر   دهل زهرا و بحر  هرا بره ع،روان

 ش ص شده انق کره اجرازه  ری دهرد خرون از دهل زهرا بره داخرل بحر  هرا و از بحر  هرا بره داخرل س،ره 

ه  هل رز و بحر  قررار داردر هرر یرک از ایر  دهانره هرا بر   دد ای کره دریچره. ریوی و جیرورت حرکرق ک،رد

دریچره هرای بر   دهل رز و  .یک نراختار س ییری انرق کره جریران یرک مرفره خرون را سضر     ری ک،رد

دریچره هرای  وجرود .  شروند شر،اخته  ری بطنری-دهلیرزی  هرای  دریچره بح  ها به مرور کلری بره ع،روان

 نیمره  هرای  دریچره  ری شروند بره مرور کلری بره ع،روان  در دهانه هایی که بره س،ره ریروی و جیرورت  ،تهری

در ایرر  شررکل ه نرر توم . س یرره برر   بح،رری در سیررویر زیررر قابررل  شرراهده انررق. شرروند شرر،اخته  رری مرراهر

ه و نرره حل رره ای بهتررر نشرران داده idبح،رری برداشررته شررده انررق سررا دریچرره هررای دو نررو-دهل ررزی

ده ن سونرر  جیررورت و س،رره ریرروی پوشرراننرر توم داخررل رح رری قابررل  شرراهده ن سررق ه زیرررا  سررل ج .شررود

بح،ری را عرع د -از جن را کره ایر  دهانره هرا و دریچره هرا بره تسرا  نراختاری س یره دهل رزی .شده انرق

یرا انرکلق قلرب س ویرق  قلرب  اسرکلت  ی ک،،د ه بافرق باق  انرده بره شردت برا بافرق ه ب،رد  تراک ری ب،رام

یروی و  رز و بحر  هرا و دهانره هرای س،ره رای  شرا ل چهرار حل ره انرق کره دهانره هرای بر   دهل . ی شود

انرکلق قلرب ه چ،ر    .ه ع،روان ن حره اسیراد دریچره هرای قلرب ع رل  ری ک،ردجیورت را احامه کرده و بر

 .یک  رز  ها در ن ستا هدایق اتکتریکی قلب ای اد  ی ک،د
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ت ایرر  ن ررای قرردا ی قلررب چهررار اسررا  ه رگهررای ا ررلی و شرراخه هررای اوت رره جنهررا و ه چ،رر   دریچرره هررا را نشرران  رری 8شررکل 

یرروی و جیررورت نرر توم برر   دهل ررزی را  رری پوشرراند و س یرره دهل ررزی بح،رری برررای نشرران دادن دریچرره هررای س،رره روجررود  .دهررد

 .دهل زی بح،ی بریده  ی شود
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 قلب نقص:  قلب اختالالت

انررق کرره در  foramen ovale یکرری از اشررکاد بسرر ار رایرره جنرر ب ش،انرری نرر توم داخررل رح رری ه اختررراع

کل ره ابرق  .دن انرق گرام سوترد ه و حفرره ب ضری شرکل قرادر بره جروا خرور ورت بسته نشردن س یره رحرا اوت ره ه،

اشرد ه شراید هرگرز   کر  انرق خروا خر ا یرا بردون عی رق ب .انرق   "براز"اختراع از ریشه الس   انق که بره  ع،ری  

سش  ص داده نشود ه یرا در  روارد شردید   کر  انرق ن راز بره سرر  ا جراحری داشرته باشرد سرا دهانره بره مرور دایرا 

در ررد از ج ع ررق ع ررو ی دارای یررک س  رردان نررورار دار باشرر،د ه ا ررا  25-20  کرر  انررق حرردود  .شررود بسررته

فررورا   س ررا  ررر  برره مررور  ع ررود بررا  .خوشررب تانه اک ررر جنهررا دارای نسرر ه برردون عی ررق خرروا خرر ا هسررت،د

ام نررکوت نرروفل قلررب ی رردای ی ررر مب عرری قلررب( سشرر  ص داده  رری شررود و بررا سیررویربرداری بررا اکوکرراردیوگر

عل ررریا شرر وع جن در ج ع ررق ع ررو ی ه علررل ابررق س ررا  ررر  ناشرر،اخته انررق و هرر   عا ررل خحررر  .سای ررد  رری شررود

 ،ده زندگیدر  وارد ی ر سهدید ک، .ش،اخته شده ای وجود ندارد

انسررداد جیررورت یررک س،گرری  ررادرزادی ی رمب عرری جیررورت انررق کرره برره مررور مب عرری در  سررل وارد شرردن ربرراط 

در  ررورت شرردید بررودن ه ایرر  وعررع ق جریرران  .ج، ،رری برره نررام   رررای شررریانی قرررار داردشررریانی ه ب ایررای شرر،ق 

در بعضری  .شردت  سردود  ری ک،ردخون را از مریر شرریان ن سرت  ک اوت ره ه کره سهدیرد ک،،رده زنردگی انرق ه بره  

قابرل عییرا   .از افراد ه ایر  وعرع ق   کر  انرق نسربتا  خروا خر ا باشرد و سرا اواخرر زنردگی سشر  ص داده نشرود

در افررراد  سرر   .شرر  ص در نرروزاد شررا ل دشررواری در سرر،فم ه کررا اشررتهایی ه  شررکل در سیگیرره یررا عرردم رشررد انررق س

رد قفسرره نرر ،ه ه خسررتگی ه نررردرد و خررون د ررا  عییررا شررا ل نرررگ  ه ه یررر کررردن ه س،گرری نفررم ه د

برررای برراز کررردن در رران شررا ل جراحرری برررای برداشررت  یبرداشررت ( ناح رره جنرر ب دیررده یررا جنریوپینررتی  .انررق 

  حاتعات نشان داده انق که هرچه زودسر جراحی ان ام شود ه .  رای باریک ی ر مب عی انق 
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ایر  شررای   .  ررای شرریانی قرادر بره بسرته شردن ن سرق   رای شرریانی یرک اخرتید  رادرزادی انرق کره در جن  

یرران خررون از جیررورت عرردم بسررته شرردن   رررای شررریانی  ، ررر برره جر .  کرر  انررق از شرردید سررا خرروا خرر ا باشررد

ایر   رایل اعرافی کره بره نر ق ریره هرا حرکرق  ری ک،رد فشرار  .س،ه ریوی سسق فشرار  ری شرود  فشار باالسر به داخل

عییررا شررا ل س،گرری نفررم یس،گرری نفررم( ه سرراکی کرراردی ه  .را دشرروار  رری ک،ررد ریرروی را افررزایر  رری دهررد و سرر،فم

در ران هرا شرا ل بسرت  جراحری  .نروزادان انرق بزر، شردن قلرب ه افرزایر فشرار نرب  و افرزایر وزن عرع د در  

یبست ( ه بسرته شردن دنرتی برا انرتفاده از نر ا پر   هرای پیسر   یرا  رر   یرو  وارد شرده از مریرر شرریان یرا 

انررق  E2 ان ران یررا داروهررای عررد اتتهررابی ی ررر انررتروی دی برررای جلرروگ ری از نرر،تز پرونررتاگیندی ر، انررت و

 اگر در ان نشود ه .اردکه ر، را در  وقع ق باز نگه  ی د

ن ررص نرر تاد در افررراد ی ررر  ع ررود ن سررق و   کرر  انررق  ررادرزادی باشررد یررا در ااررر فرجی،رردهای   تلررد ب  رراری 

یرک ب  راری  رادرزادی انرق کره   کر  انرق در اارر قررار گررفت  در  عرر  عوا رل ستراترو ی فراتوت   .ای اد شرود

یره بر   بح،ری ای راد شرود کره ورسی کره یرک دهانره در س ایر  اسفرا   ری افترد در  ر . س حی ناش،اخته ن ز رر دهرد

برا   ایر  اجرازه  ری دهرد سرا خرون  .ناشی از انسداد س،ه ریوی انرق ه بره مرور  ع رود در دریچره ن  ره  اهانره ریروی

اکس رن نسربتا  کرا از بحر  رانرق بره بحر  چرپ نررازیر شرده و برا خرونی کره اکسر رن نسربتا  زیرادی دارد   لروط 

اشرباع در رد اکسر رن خرون پرای   ه س،گری نفرم یرا دشرواری در سر،فم ه   فل  شر ص قلرب هعییرا شرا ل نرو .شود

در سیگیرره یررا عرردم رشررد و پلرری نرر ت ی ه گشرراد شرردن یچسررب،دگی( انگشررتان دنررق و پررا و در کودکرران ه  شررکل 

تفرره ایرر  components ا ررحیت ستراتررو ی از چهررار م .ایرر  شررایعتری  علررق نرر انوز بعررد از سوتررد انررق  ن ررو

نرق ه اگرچره ف ر  نره ب  رار   کر  انرق در یرک ب  رار وجرود داشرته باشرد  س،گری انرت وان ی گرفتره شرده اب  ار

هرر دو بحر   ،ت رل شرده انرق( ه بحر  ن رص نر توم ریوی ینفتی دریچه ریروی( ه جیرورت یاترب یجیرورت بره براالی  
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  انررق بررا ایرر  ن ررایص قلبرری دیگررر ن ررز   کرر .یبرراز شرردن( و ه  رسروفرری بحرر  رانررق یبررزر، شرردن بحرر  رانررق(

ستراتررو ی  .ه باشررد ه کرره برره مررور  ع ررود سونرر  سیررویربرداری اکوکرراردیوگرافی ستی ررد  رری شررودشرررای  ه رررا

در رران مب عرری شررا ل سررر  ا جراحرری  .ن سوتررد زنررده اسفررا   رری افتررد ررورد از یررک   ل ررو 400فرراتوت س ریبررا  در 

سعروی  دریچره هرا و و رله هرا بررای سرر  ا گسترده ه از ج لره انرتفاده از انرت،ق هرا بررای هردایق جریران خرون و  

در حراد حاعرر   رزان ب را در نراد اود زنردگی  .دارد  ن ص س یه ب ،ری انرق ه ا را وعرع ق  رر، و   رر نسربتا  براالیی

 .ناد 40در د در  5و  ناد 10در د در  30 ناتگی 4در د در  60 . د انق در 75

بررق اختررراع نررورار ب ضرری ه عرردم رشررد  ررس   قلررب در  ررورت ن ررص شرردید نرر توم ه از ج لرره ستراتررو ی فرراتوت و ا

 رر  ن رر از رنگدانره هرای مب عری  .شر،اخته  ری شرود  "نروزاد جبری" ر به ب  اری شرود کره بره ع،روان   ی سواند  ،

ه افراد  بتی بره ایر  ب  راری بره   رزان کرافی خرون اکسر رن دار ندارنرد کره  ، رر بره نر انوز ه رنرن ج  رزی   پونق 

 .ود ه خیو ا  در  ورت فعاد بودن جبی یا ب،فر پونق  ی ش

ن ررایص نرر تاد  ع رروال  ابترردا از مریررر نرر عک ه گرروا دادن برره قفسرره نرر ،ه بررا انررتفاده از انتتونررکوب سشرر  ص 

ایر  حاترق ه بره جرای شر، دن  رداهای مب عری قلرب کره بره جریران خرون و بسرته شردن دریچره در   .داده  ی شرود

برررای ستی ررد یررا رد  .ی ر ع ررود قلررب سشرر  ص داده شررود هررای قلررب نسرربق داده  رری شررود ه   کرر  انررق  ررداهای

ه در بسر اری از  روارد ه   کر  انرق ن رازی بر .سش  ص ه ایر  کرار ایلرب برا سیرویربرداری پزشرکی ان رام  ری شرود

 .نشان داده شده انق  9برخی از ن ایص قلبی  ادرزادی شایل در شکل  .در ان نباشد
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مررور  ع ررود ه بسررته نشرردن س  رردان نررورار نررورار ی رمب عرری در س یرره برر   رح رری یررا برره ت یاتد( ن ص ب ضرری شررکل س ررا  ریرری یررک 9شکل  

ید(  .ش(   رررای شررریانی اختررراع عرردم بسررته شرردن   رررای شررریانی انررق .ی ( انع رراد جیررورت ه س،گرری ی رمب عرری جیررورت انررق .انررق

 .در س یه ب   بح،ی انقستراتو ی فاتوت شا ل یک دهانه ی رمب عی 
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 دهلیز راست

دو  .بره ع،روان اسرا  دریافرق ک،،رده خرون از گرردا خرون ن سرت  ک بره قلرب براز  ری گرردد  رانق  دهل ز

 سررینو  ر، ا ررلی ن سررت  ک ه وریرردهای حفررره فوقررانی و سستررانی ه و ر، بررزر، کرونررر برره نررام

اجررو  فوقررانی خررون را از  وریررد. کرره   وکررارد قلررب را خرراتی برره دهل ررز رانررق س ل رره  رری ک،رردکرونررر

بره قسر تهای  .م فوقرانی و ناح ره قفسره نر ،هیرافراگا س ل ره  ری ک،رد  نرر ه گرردن ه انردا ،امر برسرر از د

وریررد اجررو  سستررانی خررون را از نررواحی سستررانی دیررافراگا  .برسررر و خلفرری دهل ررز رانررق س ل رره  رری شررود

ه بره قسر ق خلفری دهل زهرا س ل ره  ری ه چ،ر     .س ل ه  ی ک،رد  انردام سسترانی و ناح ره شرکا شرکا بردن

بیفا رله برسرر و ک ری   انره از دهانره حفرره حفرره  .ا را ک ترر از دهانره وریرد اجرو  فوقرانی انرقشود ه  

ایر  ر، دیرواره نراز  ب شرتر رگهرای کرونرر  .سستانی در نرح  خلفری دهل رز دهانره نر ،و  کرونرر انرق

 .دان،درا س ل ه  ی ک،د که خون ن ست  ک را از قلب بر ی گر

ره شررک ی داخلرری هل ررز رانررق  ررا  انررق ه فرورفتگرری حفرردر حات کرره قسرر ق ع ررده نررح  داخلرری د

 مرری نشرران پکتینررات عضررالت انررق و نررح  قرردا ی برجسررتگی هررای برجسررته عضررینی را برره نررام

دهل ررز چررپ برره جررز در دهانرره گرروا . دهانرره رانررق ه چ،رر   دارای  اه چرره هررای نرر ،ه ای انررق.  دهررد

 .ردعضیت پکت ،ات ندا

ن وریرردی در ه،گررام ریرردی دریافررق  رری ک،،ررد و از سوقررد جریررادهل زهررا س ریبررا  برره مررور  ررداوم خررون و

در حراتی کره ب شرتری  پرر شردن بحر  در حراتی کره دهل زهرا جرام  .ان با  بحر  هرا جلروگ ری  ری ک،،رد
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ن بررا  هسررت،د رر  رری دهررد ه جنهررا یررک  رحلرره ان باعرری را نشرران  رری ده،ررد و خررون را بیفا ررله قبررل از ا

بر   دهل رز و بحر  سونر  دریچره نره حل ره ای  ساف رق  ری نره  دها .بح  به مرور فعراد پ رپ  ری ک،،رد

 .شود

 بطن راست

هرر دریچره دریچره بره  .بح  رانق از دهل رز رانرق خرون را از مریرر دریچره نره ترک دریافرق  ری ک،رد

 "رهررای سانرردونسا"ه برره  ع،ررای واقعرری کل رره tendineae chordae  رشررته هررای  سکررا بافررق ه ب،ررد ه

چ،ردی  شراخه جکرورد برا هرر یرک  .نا  رده  ری شرود "رشرته هرای قلرب"نه سرر  تیل انق ه یا بعضرا  شراعرا

در ررد ات را  کرری ن سشررک ل شرده و ب  رره از ات ررا  االنررت ک و  80جنهررا س ریبررا  از  .از فلرپ هررا  رررسب  انرق

کره از نرح   کننرد مری متصرل ریپراپیال عضرله جنهرا هرر یرک از فلرپ هرا را بره. اندوسل وم سشک ل شده انرق

در بحرر  رانررق نرره عضررله پرراپ یری وجررود دارد کرره عضرریت قرردا ی ه  .بحرر  سستررانی گسررترا  رری یابررد

 .خلفی و ن توم نا  ده  ی شوند و با نه ب ر دریچه ها  حاب ق دارند

خرون ه  ان،رد هرر  رایعی  .وقتی   وکارد بح   ، رب   ری شرود ه فشرار داخرل  سف ره بحر  براال  ری رود

بررای  .ر به  ،امر کرا فشرار ه در ایر  حاترق ه بره نر ق س،ره ریروی و دهل رز جریران  ری یابرده از فشار باالس

اد سرر،ر در جلرروگ ری از هرگونرره برگشررق احت رراتی ه عضرریت پرراپ یر ن ررز  ، ررب   رری شرروند و باعرره ای رر

ایرر  باعرره  رری شررود کرره در ه،گررام ان بررا  بح،رری ه فلررپ دریچرره هررا برره  .وسرهررای سانرردی   رری شرروند
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ت ررل نشرروند و خررون دوبرراره برره دهل زهررا برگرررددت سیررویر زیررر عضرریت پرراپ یری و وسرهررای دهل زهررا  ،

 .ساندی،ی را که به دریچه نه نر  تیل هست،د نشان  ی دهد

 

ت در ایرر  قسرر ق فرونترراد ه شرر ا  رری سوان ررد عضرریت پرراپ یری  تیررل برره دریچرره نرره نررر در نرر ق رانررق و ه چ،رر   10شررکل 

 "PV KS" اعتبررار  ا رریت کررار سونرر ) . شرراهده ک، ررداز مریررر وسرهررای سانرردی   دریچرره   تررراد در نرر ق چررپ را

/flickr.com) 

ه برجسررتگی هررای عضررله قلررب پوشررانده شررده سونرر   کارنرره ترابکولهررای دیررواره هررای بحرر  بررا

عرریوه بررر ایرر  برجسررتگی هررای عضررینی ه نررواری از عضرریت قلررب ن ررز  .جنرردوکاردیوم پوشررانده شررده انررق
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دیرواره هرای   شر،اخته  ری شرود ه کننرده  تبردیل  نروار ع،رواناردیوم قررار دارد کره بره  سسق پوشر جنردوک

از قسرر ق سستررانی س یرره برر    .نرراز  بحرر  رانررق را س ویررق  رری ک،ررد و ن ررر  ه رری در هرردایق قلررب دارد

بح،رری بوجررود  رری جیررد و از فضررای داخلرری بحرر  رانررق عبررور  رری ک،ررد سررا بررا عضررله پرراپ یری سستررانی 

 .دارسباط برقرار ک،

 ری شرود ه خرون را در س،ره ریروی خرارش  ری ک،رد ه کره در شرریان هرای ریروی وقتی بح  رانرق  ، رب   

نرح  فوقررانی بحرر  رانررق بررا نزدیررک  .چرپ و رانررق  ،شررعب  رری شررود و جن را بره هررر ریرره  رری رنرراند

در قاعرده س،ره ریروی دریچره ن  ره ریره ریروی قررار دارد  .شدن به س،ه ریوی شروع بره ک،رد شردن  ری ک،رد

 .ریوی جلوگ ری  ی ک،داز برگشق جریان از س،ه  که

 دهلیز چپ

پم از سبرادد گازهرا در  رویر، هرای ریروی ه خرون از مریرر یکری از چهرار ر، ریروی بره دهل رز چرپ برا 

در حرراتی کرره دهل ررز چررپ حرراوی عضرریت پکت ،ررات ن سررق ه ا ررا دارای یررک  .اکسرر رن برراال بر رری گررردد

بررا  برره مررور  ررداوم از خررون س ری .ی شررانه ای انررقدهانرره گرروا انررق کرره شررا ل ایرر  برجسررتگی هررا

وریدهای ریوی به داخل دهل رز جریران  ری یابرد ه کره بره ع،روان اسرا  دریافرق ک،،رده ع رل  ری ک،رد و از 

در حراتی کره دهل زهرا و بحر  هرا شرل هسرت،د ه  .ای، ا از مریر یک نرورار بره بحر  چرپ ان رام  ری شرود

ره شرل شردن بحر  ه دهل رز چرپ یابرد ه ا را در اواخرر دو ب شتر خون بره مرور  ،فعرل بره قلرب جریران  ری
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در رد از پرر شردن بحر    20ایر  ان برا  دهل رزی س ریبرا    . ، ب   ی شرود و خرون را بره بحر   ری کشرد

 .دهانه ب   دهل ز چپ و بح  سون  دریچه   تراد  ساف ق  ی شود .را سشک ل  ی دهد

 بطن چپ

،رد ه الیره عضرینی در بحر   ران   رزان خرون پ رپ  ری ک،به یاد ب اورید ه اگرچره هرر دو مرر  قلرب بره ه

 trabeculae carneae  ان،ررد بحرر  رانررق ه چررپ ن ررز دارای .چررپ بسرر ار عرر  ا سررر از رانررق انررق

 chordae tendineae دریچرره   تررراد از مریررر .انررق ه ا ررا هرر   بانررد سعرردیل ک،،ررده ای وجررود نرردارد

قرردا ی و خلفرری  -ضررله پرراپ یری وجررود دارد در نرر ق چررپ دو ع .برره عضرریت پرراپ یری  تیررل  رری شررود

 .در   ابل نه عضله در ن ق رانق -

 a خررون را از مریررر دریچرره ن  رره  رراهر .بحرر  چررپ  سف رره ا ررلی پ  ررا  برررای  رردار ن سررت  ک انررق

 .جیورت به جیورت خارش  ی ک،د
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 ساختار و عملکرد دریچه قلب

 

انررق ه اگرچرره سشرر  ص نرره کانررپ دریچرره برره وعرروت قابررل  شرراهده  ت با برداشررت  دهل زهررا و رگهررای ا ررلی ه هررر چهررار  11شکل  

 .جداگانه دریچه نه سایی دشوار انق

بح،رری ه هررر چهررار دریچرره قلررب را در -یررک   حررل عرعرری از قلررب ک رری برراالسر از نررح  نرر توم دهل ررزی

دریچره هررا جریران خرون یررک مرفره را از مریرر قلررب  .(11ا ترداد ه ران  ررفسه نشران  ری دهررد یشرکل 

 ترایی  سره  دریچره یرا راسرت  بطنری  -  دهلیرزی  دریچره  راسرت  بر   دهل رز رانرق و بحر. ک،،رد  سض     ی

برره مررور  ع ررود شررا ل نرره فلررپ یررا برگچرره انررق کرره از انرردوکاردیوم س ویررق شررده بررا بافررق .  دارد قرررار
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برره عضرریت پرراپ یری  تیررل  chordae tendineae فلررپ هررا سونرر  .ه ب،ررد اعررافی نرراخته شررده انررق

 .رد  ی ک،،دو بسته شدن دریچه ها را ک،ت ی شوند که باز 

 مرری ظرراهر ریرروی دریچرره از بحرر  رانررق در قاعررده س،رره ریرروی دریچرره ن  رره  اهانرره ریرروی یررا

دریچره . ه چ،ر   بره ع،روان دریچره ریروی یرا دریچره ن  ره  راهره نر ق رانرق شر،اخته  ری شرود.  شود

ه،گرا ی کره بحر   .شرده انرقریوی از نره فلرپ کوچرک انردوسل وم س ویرق شرده برا بافرق ه ب،رد سشرک ل  

ایر  جریران  . ی شود ه افتراقی فشار باعره  ری شرود کره خرون از س،ره ریروی بره داخرل بحر  برگررددشل  

خرون ه پررره هررای ج ررب  ان،رد دریچرره ریرروی را پررر  ری ک،ررد و باعرره بسررته شردن دریچرره و سوت ررد  رردای 

پ یری یررا وسرهررای بح،رری ه هرر   عضررله پررا -بررر خرری  دریچرره هررای دهل ررزی  .قابررل شرر، دن  رری شررود

 .ر ارسباط با دریچه ریوی وجود نداردساندی،ی د

 دریچره ه ن رز نا  رده  ری شرود میتررال  دریچره واقل در افتتاح ره بر   دهل رز چرپ و بحر  چرپ انرق کره

از ن رر نراختاری ه ایر  دریچره از دو کانرپ سشرک ل شرده انرق .  چرپ  بطنری-دهلیرزی  دریچره یرا دوپایه

کانرپ   رانی خلفری  عررو  انرق ه در   ایسره برا نره تبره دریچره نره چرخره که به کانپ   انی قردا ی و  

در یررک  سرر   کل ، کرری ه از دریچرره برره ع،رروان دریچرره   تررراد یرراد  رری شررود ه نرره دریچرره دو  .ای

برره دو عضررله پرراپ یری  تیررل  رری  chordae tendineae دو حفررره دریچرره   تررراد سونرر  .نرروپاب

 .شوند که از دیواره بح  خارش  ی شوند
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کرره  ررانل برگشررق جریرران از  دارد قرررار آئررورت دریچرره در قاعررده جیررورت دریچرره ن  رره ق،رراری جیررورت یررا

وقتری بحر  شرل  ری شرود و خرون نرعی  .به مرور  ع رود از نره فلرپ سشرک ل شرده انرق .جیورت  ی شود

جیرورت بره داخرل بحر  برگرردد ه خرون قسر تهای دریچره را پرر  ری ک،رد و باعره بسرته شردن  ی ک،رد از  

 . ی شود و  دای قابل ش، دن سوت د  ی ک،دجن 

ایر  اسفرا   .بح،ری براز هسرت،د و دو دریچره ن  ره  اهره بسرته هسرت،د  -در سیویر براال ه دو دریچره دهل رزی  

د و وقتری دهل زهرا  ، رب   ری شروند سرا ز انی رر  ری دهرد کره هرا دهل زهرا و هرا بحر  هرا شرل شرون

اگرچره ف ر  نر ق چرپ قلرب  .جلرو را نشران  ری دهرد  سیرویر زیرر ن رای .خون را در بح  ها پ  را  ک،،رد

 .نشان داده شده انق ه ا ا روند کار در ن ق رانق یکسان انق
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بح،رری برراز  -دو دریچرره دهل ررزی  .ت یاتررد( یررک قسرر ق عرعرری از مریررر قلررب چهررار دریچرره قلررب را نشرران  رری دهررد12شررکل 

ی ( یررک قسرر ق پ شررانی از مریررر قلررب  .ده انررددهل زهررا و عرررو  برداشررته شرر  .دو دریچرره ن  رره قفررل بسررته انررق .هسررت،د

وقترری دریچرره   تررراد برراز انررق ه برره خررون اجررازه  رری دهررد سررا از  .جریرران خررون را از مریررر دریچرره   تررراد نشرران  رری دهررد

بحرر   دریچرره ن  رره نررلوتی جیررورت بسررته شررده انررق سررا از برگشررق خررون از جیررورت برره .دهل ز چررپ برره بحرر  چررپ حرکررق ک،ررد

 .چپ جلوگ ری ک،د
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 بح،رری بسررته را نشرران  رری دهررد در حرراتی کرره دو دریچرره -برراال دریچرره هررای دهل ررزی  a یرسیررو

semununar ایر  ا رر ه،گرا ی اسفرا   ری افترد کره بحر  هرا بررای خرارش شردن خرون از س،ره  .باز هست،د

شردن خررون  بح،رری  رانل از   بررور -بسرته شرردن دو دریچره دهل رزی  .ریروی و جیرورت  ، ررب   ری شرروند

 .باال قابل  شاهده انق b ای   رحله از ن ای جلو در سیویر .ی شودبه داخل دهل ز  
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دو دریچرره  .نشرران  رری دهرردت یاتررد( یررک   حررل عرعرری از مریررر قلررب چهررار دریچرره قلررب را در مررود ان بررا  بح،رری 13شررکل 

ی ( یررک ن ررای  .دهل زهررا و عرررو  برداشررته شررده انررد .بح،رری بسررته هسررت،د ه ا ررا دو دریچرره ن  رره ه، ررار برراز هسررت،د -دهل ررزی 

دریچرره  .جلو دریچه بسررته   تررراد یدو شررانه( را نشرران  رری دهررد کرره از جریرران خررون برره داخررل دهل ررز چررپ جلرروگ ری  رری ک،ررد

 .ا اجازه داده شود خون به جیورت خارش شودن  ه نلوتی جیورت باز انق س

ن بره نر ق ه،گا ی که بحر  هرا شرروع بره ان برا   ری ک،،رد ه فشرار درون بحر  هرا افرزایر یافتره و خرو

ایر  جریران برگشرتی باعره بسرته شردن  .ناح ه کا فشار کره در ابتردا در دهل زهرا انرق ه جریران  ری یابرد

 chordae ایر  دریچره هرا سونر  .شرانه(  ری شرود ناح ه حل روی دریچره هرای نره شرک ی و   ترراد یدو

tendineae ت در مرری  رحلرره شررل شرردن چرخرره قلررب ه عضرری .برره عضرریت پرراپ یر بسررته  رری شرروند

برا ایر  حراد ه برا ان برا   .(در براال b سیرویر) پاپ یری ن ز شل شرده و سر،ر وسرهرای سانردی،ای ک ری انرق

ایر  ا رر باعره ای راد سر،ر برر روی سانردون هرای  .  وکارد بح  ه عضریت پراپ یر ن رز  ، رب   ری شروند

بحر  در  -ل رز  ری شرود ه و ایر  ا رر باعره  ری شرود سرا ناح ره دریچره هرای ده (در براال b سیرویر) وسر

 .جای خود قرار گرفته و از د  دن   دد جنها به دهل زها جلوگ ری شود

پ یری  ررسب  برا دریچره دریچه های ن  ره  ریضری جیرورت و ریروی فاقرد عضریت و رل شرده و عضریت پرا

در عررو  ه جنهررا از چرر   هررای انرردوکاردیوم  ان،ررد ج ررب  ان،ررد س ویررق  .بح،رری هسررت،د -هررای دهل ررزی 

ه،گرا ی کره بحر  هرا شرل  ری شروند و سی  رر فشرار خرون را  .ق ه ب،د اعرافی سشرک ل شرده انردشده با باف

دهانره هرا را  هرر و  روم  ری   به ن ق بح  هرا وادار  ری ک،رد ه فشرار خرون برر روی ایر  حفرره هرا داده و

 .ک،د
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برداشرته " GIF اگرچه قس ق اع ا قلب از ای  حل ه .ن  ی دهدیک اکوکاردیوگرام از باز و بسته شدن دریچه های قلب واقعی را نشا 14شکل 

های دهل زی بح،ی ینه النه ای و   ترراد( بر ر از انق ه ب،ابرای  وسرهای ساندی،ا قابل  شاهده ن ست،د ه ا ا چرا حضور جنها برای دریچه   "شده

 دریچه های ن  ه قوز یجیورت و ریوی( ح اسی انق؟

 

 یچه های قلبت اکوکاردیوگرام در14شکل 
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 قلب های دریچه اختالالت

ه،گا ی که دریچره هرای قلرب بره درنرتی کرار نک،،رد ه یاتبرا  بره ع،روان بری کفرایتی سو ر د  ری شروند و 

برخری از ایر   . ، ر به ب  اری دریچره ای قلرب  ری شروند کره  ری سوانرد از خروا خر ا سرا کشر،ده باشرد

ه انرق ه در حراتی کره برخری دیگرر   کر  انرق شرای   ادرزادی انرق ه یع،ری فررد برا ن رص  توترد شرد

ع لکردهرا برا داروهرا در ران  ری شروند ه  mal برخری از نرو .به فرجی،ردهای ب  راری یرا عرربه وارد شرود

برخرری دیگررر ن رراز برره جراحرری دارنررد و برخرری دیگررر   کرر  انررق برره انرردازه کررافی خف ررد باشرر،د کرره 

 .ای در ان ای اد ک،دوعع ق ف   ک،ترد شود زیرا   ک  انق عواقب جدی سری بر

یکرری از عوا ررل ا ررلی  .ایلررب برره دت ررل کاردیررق ه یررا اتتهررا  قلررب ای رراد  رری شرروداخررتیالت دریچرره ای 

ای اد ای  اتتها  سرب رو اس سر ی یرا سرب نررر  ایرل بره قر رز ه یرک واکر،ر خرود ای ،ری بره وجرود یرک 

 .ی انقه به مور  ع ود یک ب  اری در دوران کودک پ و نم انترپتوکو  باکتری ه

لررب   کرر  انررق در اخررتیالت دریچرره ای ن ررر داشررته باشرر،د ه در حرراتی کرره هررر یررک از دریچرره هررای ق

در ررد از افررراد  شرراهده  رری شررود و دریچرره  2نارنررایی   تررراد  تررداود سررری   ررورد انررق کرره س ریبررا  در 
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ون برره ع لکرررد دریچرره ه جریرران خرر a ه،گررام نررو .ن  رره  اهانرره ریرروی ک تررری    ررزان درگ ررری را دارد

ناکرافی خرون بره ایر   ،ح ره بره مرور کلری بره ع،روان یرک   جریران .یک ناح ره ایلرب   ترل  ری شرود

نروع خا ری از نارنررایی بررای دریچره درگ رر نا گررگاری شرده انرق  نارنررایی  .ناکرافی سو ر د  ری شررود

 .جیورت ه نارنایی   تراد ه نارنایی عضله نه النه یا نارنایی ریوی

از ایر  حاترق دریچره افتراده یچره سونر  ن رروی خرون بره ع رب  ،ت رل شرود ه  اگر یکری از دهانره هرای در

در  ررورت جنرر ب دیرردگی و شکسررته شرردن وسرهررای شرراخه ای   کرر  انررق افتررادگی رر  .یرراد  رری شررود

عردم بسرته شردن  رس   دریچره ه جریران مب عری  .دهد و باعره از کرار افترادن  کان سرا بسرته شردن شرود

 سر ر مب عری خرود   ر بره نارنرایی   ردد  ری شرود ه وقتری خرون ازیک مرفه خون را   ترل کررده و  ، ر

برا انرتفاده از انتتونرکوب ه اخرتید در جریران مب عری خرون باعره ای راد نروفل قلرب  ری  .به ع ب بررود

 .شود

انت،وز ب  اری انرق کره در جن دریچره هرای قلرب نرفق و نر ق  ری شروند و   کر  انرق بره  ررور ز ران 

د ای رراد  رری ک،ررد و نعحررا  پررگیری دریچرره در ع لکرررد مب عرری اخررتیاز دنررق دادن ا .کلسرر  ی شرروند

  ک  انق باعره شرود قلرب بررای سسریرک خرون از مریرر دریچره ب شرتر کرار ک،رد ه کره در نهایرق باعره 

نرراد را درگ ررر  رری ک،ررد و در  65در ررد از افررراد برراالی  2س،گرری جیررورت س ریبررا   .عررعد قلررب  رری شررود

قرات ه یرک یرا چ،رد  رورد گراهی او .در رد افرزایر  ری یابرد  4یبرا  بره  ناد ایر  در رد س ر  85افراد باالی  

تفره ای component از سانردون هرای جکرورد پراره  ری شرود یرا   کر  انرق عضرله پراپ یری بره ع،روان م
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در ایر  حاترق ه وعرع ق ب  رار بره مررز چشر گ ری و نرریل بردسر  ری  .از نکته قلبی یح لره قلبری( ب  ررد

 .ری جراحی الزم باشدشود و   ک  انق  داخله فو

ه  رردای قلررب ب  ررار ه یکرری از  ف رردسری  ابزارهررای سش  یرری انررق ه زیرررا اابررات نرر عک یررا گرروا دادن برر

گرفترره شررده انررق و  "گرروا دادن"از السرر   برررای  auscultation ا ررحیت .شررده ه ای رر  و ارزان انررق

تیالت دریچرره و اخرر .ایرر  روا برررای  یررار  سش  یرری سررا  یررریان بانررتان انررتفاده  رری شررده انررق

اگررر یررک اخررتید دریچرره ای سشرر  ص داده  .ی رمب عرری قلررب  رری شرروند نرر توم باعرره ای رراد  ررداهای

ان رام   "اکرو"شود یا بره جن  شرکو  باشرد ه   کر  انرق جز ایشری بره نرام اکوکراردیوگرام یرا بره نرادگی  

ه چ،رر    اکوکرراردیوگرام نررونوگرافی قلررب انررق و  رری سوانررد در سشرر  ص اخررتیالت دریچرره و .شررود

 .ب ک ک ک،دم د گسترده ای از جن ب ش،انی قل

 ارتباط شغلی: متخصص قلب و عروق

ب س یررص  ت ییرران قلررب و عرررو  پزشررکان پزشررکی هسررت،د کرره در سشرر  ص و در رران ب  رراری هررای قلرر

نرراد دانشررکده پزشررکی ه  ت ییرران قلررب و عرررو  یررک دوره دنررت اری نرره نرراته را در  4پررم از گگرانرردن  .دارنررد

نرراته  10پررم از ایرر  دوره  .اخلرری و برره دنبرراد جن نرره نرراد یررا ب شررتر در قلررب و عرررو  سک  ررل  رری ک،،رردپزشررکی د

روزه هسررت،د کرره سونرر  ه ئررق پزشررکی ج رروزا پزشررکی و س ربرره بررات ،ی ه جنهررا واجررد شرررای  یررک  عای،رره دق ررر دو 

ص و در رران را داخلرری ان ررام  رری شررود کرره ج رروزا جکاد  ررک و سوانررایی هررای بررات ،ی جنهررا ه از ج لرره سشرر  

پرم از اس رام  وف  رق ج  رز ایر   عای،ره ه یرک پزشرک  ت یرص قلرب و عررو  دارای سرابلو  ری  .جز ایر  ری ک،رد
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ارای ه ئررق  رردیره دعرروت شررود سررا عضررو کرراته قلررب   کرر  انررق از بعضرری از  ت ییرران قلررب و عرررو  د .شررود

 جسته اعحا  ی شود های  سش  ص حرفه ای بر انا  شایستگی به پزشکان بر .شود (FACC) ج ریکا

 ارتباط شغلی: تکنسین / تکنسین قلب و عروق

سک،سرر   هررا ن سک،سرر   هررای قلررب و عرررو  افررراد حرفرره ای ج رروزا دیررده ای هسررت،د کرره انررواع سک، ررک هررای 

نررونوگرافی یررا اکوکرراردیوگرام را کرره سونرر  پزشررکان برررای سشرر  ص و در رران ب  رراری هررای سیررویربرداری  ان،ررد 

س ریبرا  ه ره ایر   وقع رق هرا بره  ردر  کراردانی احت راش دارنرد و مبرر  .د ه ان رام  ری ده،ردقلب انتفاده  ی شرو

دریافررق  رری  دالر 49410ح ررو   تونرر   2010امیعررات دفتررر کررار ایرراالت  تسررده ه ایرر  سک،سرر   هررا از  رراه  رره 

 .در د پ ر ب ،ی شده انق  29 2020سا  2010رشد در ای  ز  ،ه نریل انق که از ناد  .ک،،د

 هارسهررای  ک ررل و ه  وشررانی قابررل سرروجهی برر   سک،سرر ،های قلررب و سک،سرر ،های عروقرری وجررود دارد و ب،ررابرای  

ز  ،رره  سررتلزم  سررت،د  گواه ،ا رره هررای ویررره در ایرر  .ا ررحیت سک،سرر   قلررب و عرررو  ایلررب انررتفاده  رری شررود

ایر  فرو  س یرص هرا شرا ل  .نازی س ربه  ،انرب و سک  رل ا تسانرات اعرافی و ایلرب گرران ق  رق گواه ،ا ره انرق 

ه نررونوگرافی قلررب  (CCT) ه سک،سرر     رراز قلررب و عرررو  (CRAT) سک،سرر   س زیرره و سسل ررل ریررتا   رراز

ه  ت یررص ح لرره  (RCES) هه  ت یررص اتکتروف زیوتررو ی قلررب ابررق شررد (RCCS)  ررادرزادی ابررق شررده

و  (RVS) ه ابررق شررده انررق  ت یررص عرررو  (RCS) ه ابررق قلررب شرر،ا  (RCIS) سهرراج ی قلررب و عرررو 

 .(RPhS) نونوگراف سق فلبوتو ی ابق شده
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 گردش خون کرونر

به یراد خواه رد جورد کره قلرب یرک پ رپ قابرل سوجره انرق کره ع ردسا از نرلوتهای عضرینی قلرب سشرک ل 

 ان،رد نرایر نرلود هرا ه یرک قلبری قلرب ن رز بره یرک  .شده و در مرود زنردگی فرو  اتعراده فعراد هسرت،د

 ررواد  یررگی و راهرری برررای دفررل  ررواد زایررد ن رراز دارد ه ب،ررابرای  برره   ،بررل قابررل ام  ،رران اکسرر رن و

و برره دت ررل فعات ررق ح رراسی و س ریبررا  برری  .گررردا خررون کرونررر اختیا رری ه پ چ ررده و گسررترده ن رراز دارد

برا ایر  حراد ه  .وقفه قلب در مرود زنردگی ه ایر  ن راز بره خونرنرانی حتری ب شرتر از نرلود  ع روتی انرق

 بلکرره ز ررانی کرره عضررله قلررب شررل شررده و در حرر   ان بررا  س ریبررا  .م ن سررقگررردا خررون کرونررر  ررداو

 . توقد  ی شود ه به چرخه  ی رند و به اوش  ی رند

 عروق کرونر

اوتر   قسر ق جیرورت پرم از برخانرت  . خرون را بره قلرب و نرایر اجرزای قلرب  ری رنران،د کرونرر  عروق

ورت نره اسسراع وجرود دارد کره ف ر  از در دیرواره جیر .از بح  چرپ باعره ای راد عررو  کرونرر  ری شرود

دو  ررورد از جنهررا ه نرر ،و  جیررورت خلفرری چررپ و نرر ،و  جیررورت  .نررقدریچرره ن  رره  رراهر جیررورت برسررر ا

نرر ،و  نرروم ه نرر ،و  جیررورت  .قرردا ی ه برره سرس ررب عرررو  کرونررر چررپ و رانررق را ای رراد  رری ک،،ررد

کرونررر کرره در نررح   شرراخه هررای عرررو  .خلفرری رانررق ه برره مررور  ع ررود عروقرری ای رراد ن رری ک،ررد

 . نا ،د می کاردیال اپی کرونر های یانشر را گلوله نرخر، باقی  ی  ان،د و دنباته های
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شررریان کرونررر چررپ خررون را برره نرر ق چررپ قلررب ه دهل ررز و بحرر  چررپ و س یرره برر   بح،رری سوزیررل  رری 

نهایرق در  . از شریان کرونرر چرپ  حررت  ری شرود و بره پ رروی از شر ار کرونرر بره نر ق چرپ شریان. ک،د

ه کره  قردامی  بطنری بزرگترر بر   شرریان. ه با شاخه های کوچرک شرریان کرونرر رانرق سرک رب خواهرد شرد

ن ررز  رری گوی،ررد ه دو رر   شرراخه ا ررلی انررق کرره از شررریان  (LAD) برره جن شررریان نزوترری قرردا ی چررپ

در  .از حفرره بر   بح،ری قردا ی امررا  س،ره ریروی پ رروی  ری ک،رد .کرونر نر ق چرپ ناشری  ری شرود

راه ه شراخه هرای کروچکتر و  تعرددی ای راد  ری شرود کره برا شراخه هرای شرریان بر   بح،ری خلفری ود  م

ناح ره ای انرق کره عررو  در جن بره آناسرتوموز. ارسباط برقررار  ری ک،،رد و سشرک ل جنانرتو وز  ری ده،رد

ها پ وند  ی خورند و بره هرا پ ونرته  ری شروند کره بره مرور  ع رود اجرازه گرردا خرون بره یرک  ،ح ره 

جنانررتو وز در قلررب بسرر ار  .دهررد حترری اگررر انسررداد جزیرری در شرراخه دیگررری وجررود داشررته باشررد  رری را

ب،ررابرای  ه ایرر  سوانررایی سررا حرردی در قلررب  سرردود  رری شررود ه ب،ررابرای  انسررداد شررریان  .کوچررک انررق

 .کرونر ایلب  ، ر به  ر، نلوتها یانفارکتو    وکارد( ست    شده سون  عرو  خا   ی شود

رانررق در ا تررداد  انررک عرررو  کرونررر حرکررق کرررده و خررون را برره دهل ررز رانررق ه  ونرررشررریان کر

برره مررور  ع ررود ه یررک یررا چ،ررد شررریان  .قسرر تهای هررر دو بحرر  و ن سررتا هرردایق قلررب سوزیررل  رری ک،ررد

جریرران  حاشرریه شررریان. حاشرر ه ای از شررریان کرونررر رانررق پررای   سررر از دهل ررز رانررق بوجررود  رری جی،ررد

در نرح  خلفرری قلررب ه شررریان کرونرر رانررق باعرره ای رراد  .بحرر  رانررقاز خرون برره ب ررر هرای نررحسی 

در . ه ه چ،رر   برره ع،رروان شررریان نزوترری خلفرری شرر،اخته  رری شررودشررود مرری خلفرری بطنرری شررریان برر  

ا تررداد قسرر ق خلفرری نرراکو  برر   بح،رری برره نرر ق را  قلررب حرکررق  رری ک،ررد و شرراخه هررایی را ای رراد 
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ن رای گرردا خرون   15شرکل   .بحر  را سرت     ری ک،،رددو   ی ک،د که س یه بر   بح،ری و قسر ق هرای هرر  

 .کرونر را از دو ن ای قدا ی و خلفی ارایه  ی دهد
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ن ررای خلفرری قلررب عرررو  برجسررته نررح  کرونررر  .ت ن ررای قرردا ی قلررب رگهررای برجسررته نررح  کرونررر را نشرران  رری دهررد15شکل  

 .را نشان  ی دهد
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 قلبی سکته:  قلب های بیماری

بره مرور  ع رود  .نر ی جن انرق کره  ع روال  بره ع،روان ح لره قلبری شر،اخته  ری شرودا رحیت ر (MI) نکته قلبری

از ک بود جریران خرون یایسرک ی( و اکسر رن یه  وکسری( بره ناح ره ای از قلرب ناشری  ری شرود کره  ، رر بره  رر، 

برا س  ررل پرری  هررای   ع رروال  ه،گرا ی اسفررا   رری افتررد کره عرررو  کرونررر MI .نرلود هررای عضررله قلرب  رری شررود

نررکلروس ک  تشررکل از ت   رردها ه کلسررترود و انرر دهای چررر  و گلبررود هررای نررف د خررون ه در درجرره اود جسروا

ه چ،رر     کرر  انررق ه،گررا ی رر دهررد کرره ب شرری از پرری  جسروانررکلروس ک ناپایرردار  . اکروفا هررا ه  سرردود شررود

حا ررل باعرره  انسررداد .وچکتر قرررار گ رررداز مریررر ن سررتا شررریانی کرونررر عبررور کرررده و در یکرری از عرررو  کرر

نرکته  یرزی   کر  انرق  .کاهر جریان خرون و اکسر رن بره قلرب  ری شرود و باعره از بر   رفرت  بافرق  ری شرود

در اار ورزا بر ر از حرد ه کره در جن شرریان ن  ره  سردود دیگرر قرادر بره پ  را    رادیر کرافی خرون ن سرق ه باعره 

  ی شود

رسروانررترناد( وجررود دارد کرره جنررری  پکترروریم  اگهررانی در زیررر ج،ررا  یدردحرراد ه یاتبررا  درد ن MI در  ررورد

سررا  .نا  رده  ری شرود ه ایلررب در  رردان از  ررد بررازوی چرپ سرابر  رری ک،رد ا را در ب  رراران زن ایر  درد را نردارد

ز رانی کره ایر  ناه، راری بر   ج،سر ق کشرد شررد ه بسر اری از ب  راران زن  برتی بره نرکته  یرزی اشرتباه سشرر  ص 

عریوه برر ایر  ه ب  راران بره مرور  ع رود برا دشرواری در سر،فم و س،گری نفرم  .اده شردنداده شدند و به خانه فرنرتد

یس،گرری نفررم( ه عررربان قلررب نررا ، ا یت ررم کررردن( ه حاتررق سهرروع و انررتفرا  ه سعریررر یدیررافورز( ه اعررحرا  و 

برا  بسر اری از عییرا .ه باشردیر ینر،کوب(  واجره  ری شروند ه اگرچره ه ره ایر  عییرا   کر  انرق وجرود نداشرت

هاعرر ه نرراده  شررتر  انررق ه ب،ررابرای  سشرر  ص  ind نررایر شرررای  پزشررکی از ج لرره ح رریت اعررحرابی و نررو
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هرا بردون هر   عی تری وجرود داشرته  MI در رد 64سرا  22س  ر   زده  ری شرود کره بر    .افتراقری ح راسی انرق 

 .باش،د

را ستی رد  MI دهرد ه  ری سروان را نشران  ری  Q و ST جرزایبرا بررنری نروار قلرب ب  رار ه کره ایلرب سی  ررات در ا

ی ررر  MI (Non-STEMI) برراال و MI-ST (STEMI) برره ع،رروان  MI برخرری از مرررت هررای مب رره ب،رردی .کرررد

عرریوه بررر ایرر  ه   کرر  انررق از اکوکرراردیوگرافی یررا سیررویربرداری بررا سشرردید  . رسفررل شرر،اخته  رری شرروند

 شررا ل افررزایر نررح  کررراس   ک ،رراز MI ع ررود خررون نشرران ده،رردهجز ایشررات   . ی،ام سرری قلررب انررتفاده شررود

MB ( جنزی رری کرره سبرردیل کررراس   برره فسررفوکراس   را  یررر   رری ک،ررد هATP را  یررر   رری ک،ررد)    و سروپررون

قلررب یپررروسئ   س، رر ا ک،،ررده ان بررا  عضررله( انررق کرره هررر دو سونرر  نررلوتهای جنرر ب دیررده عضررله قلررب جزاد  رری 

 . شوند

س ررویز اکسرر رن  ک ررل ه جنرر  ری  کرره برره س زیرره ت ترره هررا عررروری انررق و شررا ل  MI در رران هررای فرروری برررای

ک ک  ی ک،رد و ن تروگل سر ری  کره بره  رورت زیرر زبرانی یزیرر زبران( س رویز  ری شرود ه جرگ  جن را سسره ل  ری 

ن سررا ن تروگل سرر ری  ه  کا 1880عل ررریا  وف  ررق برری چررون و چرررای جن در در رران هررا و انررتفاده از دهرره  .ک،ررد

نشرده انرق ا را اعت راد برر ایر  انرق کره شرا ل جزاد شردن اکسر د ن تریرک ه یرک گشراد ه،وز بره مرور کا رل در  

 ک،،ررده عرررو  شرر،اخته شررده و عا ررل جزاد ک،،ررده  شررتر از انرردوسل وم انررق ه کرره باعرره شررل شرردن عضررله  ررا  در

tunica media ر عوا ررل سرو برروت ت کی  ان،ررد انررترپتوک ،از در رران هررای مرروالنی سررر شررا ل سزریرر .عرررو  کرونررر

انق کره ت تره را حرل  ری ک،رد ه ه راری  عرد انع راد خرون ه جنریوپینرتی براتون و انرت،ق هرا را بررای براز کرردن 

اگرر خسرارت زیراد  .ر، های  سردود شرده و جراحری را دور  ری زنرد سرا خرون از امررا   سرل انسرداد عبرور ک،رد

کرران کی پ چ ررده کرره فعات ررق ده،ررده یررا دنررتگاه ک کرری کرونررر ه یررک دنررتگاه  جررایگزی،ی کرونررر بررا قلررب  باشررد ه
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عل رریا سوجره ه سونررعه قلبهرای  یر،وعی بررای س ویررق  .پ  را  قلرب را سک  رل  رری ک،رد ه   کر  انرق انررتفاده شرود

ود   زان بسر ار  سردود اهردا ک،،ردگان قلرب ک ترر از رعرایت ،دی بره اابرات رنر ده انرق ا را احت راال  در جی،رده بهبر

 .خواهد یافق 

 MI از عوا رل  هرا خحرر بررای .یسرق قلبری شرود ه ا را ایر  دو  ترراد  ن سرت،دنرکته  یرزی   کر  انرق باعره ا

  ی سوان به ب  راری هرای قلبری عروقری ه نر  ه انرتع اد دخان رات ه نرح  براالی ت  روپروسئ   برا چگراتی کرا خرون 

(LDL  نا  ررده  رری شررود "بررد"ه کرره ایلررب کلسررترود)   ت  رروپروسئ   بررا چگرراتی برراال ه نررح  پررای (HDL  یررا

اشرراره کررردت ( ه فشررار خررون برراال ه دیابررق شرر ری  ه چرراقی ه ک بررود ورزا برردنی ه ب  رراری  ("خررو "ود کلسررتر

 . ز   کل ه ه  یر  ب ر از حد اتکل و انتفاده از داروهای ی رقانونی

 رگهای کرونر

 وریرد. ر، نرح  را  روازی  ری ک،،ردقلرب را س ل ره  ری ک،،رد و بره مرور کلری عررو  برز کرونرر  رگهای

دیررده  رری شرروده ا ررا در نهایررق   interventricularر ابترردا در نررح  قلررب پررم از شرر ارد قلررب بررزر 

وریرد برزر، قلرب در ابتردا برا شرریان  .جریان در ا ترداد شر ار کرونرر بره نر ،و  کرونرر در نرح  خلفری

چ،ردی  شراخه  .ا س ل ره  ری ک،ردب   بح،ری قردا ی  روازی شرده و  ،رامر سرت    شرده سونر  ایر  ر، ر

 خلفرری. وریررد قلررب خلفرری ه وریررد قلررب   ررانی و وریررد قلررب کوچررک را دریافررق  رری ک،رردا ررلی از ج لرره 

 قلبرری ر . سشررابه و س ل رره  ،ررامر عرعرره شررده سونرر  شرراخه شررریان حاشرر ه از شررریان قلررب ر 

 وریررد. ،ررد ،ررامر سررت    شررده سونرر  شررریان برر   بح،رری خلفرری را  رروازی کرررده و س ل رره  رری کوسرر 

ق و س ل رره خررون از نررحوت خلفرری دهل ررز و بحرر   رروازات عرررو  کرونررر رانرر قلبرری کوچررک
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نر ،و  کرونرر یرک وریرد برزر، و دارای دیرواره نراز  در نرح  خلفری قلرب انرق کره در داخرل  .رانق

 قلبرری رگهررای. یومرره دهل ررزی بح،رری قرررار دارد و  سررت   ا  در دهل ررز رانررق س ل رره  رری شررود

برررخی  نررایر رگهررای . هررای کوچررک قلبرری و س ل رره نررح  قرردا ی بحرر  رانررق رروازی شررریان  قرردامی

 .قلبی ه ن ،و  کرونر را دور زده و  ست   ا  به دهل ز رانق س ل ه  ی ک،د

 مثال ها

 بیماری های قلب: بیماری عروق کرونر

ایر  اسفرا  ز رانی رر  ری دهرد کره س  رل پری   .ب  اری عررو  کرونرر دت رل ا رلی  رر، در نرانرر جهران انرق 

بافررق ه ب،ررد ه گلبررود هررای نررف د خررون و برخرری نررلود هررای عضررینی  رراده ای چررر  از ج لرره کلسررترود ه  -هررا 

در دیررواره ر، هررا  ررانل جریرران خررون شررود و انعحررا  پررگیری یررا انعحررا  پررگیری عرررو  را کرراهر  - ررا  

برا انسرداد ر،  .   گفتره  ری شرود کره شرا ل س  رل پری  انرق به ایر  ب  راری سیرلب شررای   ه سیرلب شررای .دهد

خرون بره بافرق هرا  سردود  ری شرود ه وعرع تی بره نرام ایسرک ی کره باعره  ری شرود های خونی کرونرر ه جریران  

سیرویر زیرر انسرداد عررو  کرونرر را  .نلود هرا   ردار کرافی اکسر رن دریافرق نک،،رد ه ه  وکسری نا  رده  ری شرود

 برخری از افرراد  برتی بره ب  راری شرریان کرونرر ه دردی را .یرر رنرن برجسرته شرده انرق نشان  ی دهرد کره برا سزر

در  .ا را دیگرران بردون عی رق براقی  ری  ان،رد از ن ،ه  ،تشرر  ری ک،،رد کره جنرری  پکتروریم نا  رده  ری شرود ه

 .یا ح له قلبی شود MI  ورت عدم در ان ه ب  اری عرو  کرونر  ی سواند  ، ر به
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چ،رر   انسررداد هررایی  رری سوانررد  .دت در ایرر  جنریرروگرام کرونررر یاشررعه ایکررم( ه رنررن باعرره ای رراد دو ر، انسررداد انسررداد  رری شررو16شررکل 

در  ررورت عرردم ا رریت ه  . ، ررر برره کرراهر جریرران خررون یایسررک ی( و اکسرر رن ناکررافی یه  وکسرری(  ،ت ررل شررده برره بافررق هررای قلررب شررود

 .ینکته قلبی( شود ای   ی سواند  ، ر به  ر، عضله قلب

 "رگره هرای"سوانرد بره ع،روان    ای  ب  اری به جرا ری پ شررفق  ری ک،رد و ایلرب در کودکران شرروع  ری شرود و  ری

عوا رل خحرنراز  سرت،د شرا ل  .نر م بره سردریه در مرود زنردگی پ شررفق  ری ک،رد .چربی در عررو  دیرده شرود

بررق ه  یررر  زیرراد اتکررل ه ک بررود ورزا ه نرر گار کشرر دن ه نرراب ه خررانوادگی ه فشررار خررون برراال ه چرراقی ه دیا

در ران هرا   کر  انرق شرا ل  .در خرون انرق انتر  و چربری خرون یرا گرردا خرون در نرح  براالی چربری هرا  

دارو ه سی  ررر در ر یررا یررگایی و ورزا ه جنریوپینررتی بررا نرروند برراتون ه قرررار دادن انررت،ق یررا روا بررای پررم 

 .کرونر باشد

یررک کرراستر  .انسررداد برره  ررورت  کرران کی بررا برراتون گسررترا  رری یابرردجنریوپینررتی روشرری انررق کرره در جن 

ک ر، نررحسی ه برره مررور  ع ررود در پررا وارد  رری شررود و نرر م برره  سررل   یررو  بررا نررو  قابررل انبسرراط در یرر
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در ایر   رحلره بادک،رک براد  ری شرود سرا  رواد پری  را فشررده کررده و ر، را براز ک،رد سرا  .انسداد هدایق  ی شود

یررک انررت،ق  تشررکل از یررک  ررر  .نرر م ه بادک،ررک س ل رره شررده و ج ررل  رری شررود .یابرردجریرران خررون افررزایر 

در  سررل انسررداد قرررار داده  رری شررود سررا دیررواره هررای عررع د و جنرر ب دیررده را س ویررق    یررو  برره مررور  ع ررود

 .ناد  ع ود بوده انق  40قرار دادن انت،ق در قلب و عرو  ب ر از  .ک،د

ایرر  روا جراحرری یررک ر، جررایگزی  بدنررق ج ررده از  . ررام شررودجراحرری بررای پررم کرونررر ن ررز   کرر  انررق ان

ایرر  روا برره وعرروت در  عات رره  . ،ح رره  سرردود شررده پ ونررد  رری زنررد قسرر ق دیگررر ح رراسی برردن را برررای دور زدن 

ه چ،رر   در  .هسررت،د  رروار انررق ه ا ررا برره مررور کلرری مررود ع ررر را افررزایر ن رری دهررد MI ب  ررارانی کرره دچررار

ظرف رق قلبری جنهرا کراهر یافتره انرق ه زیررا از بر   رفرت  یاتبرا  حردت هه،ری پرم از   ب  اران با ابات قلرب اگرچره

سی  رررات مرروالنی  رردت در رفتررار ه ستک ررد بررر ر یررا یررگایی و ورزا برره عرریوه ر یررا  .ن رری شررودع ررل ه سو رر ه 

 دارویرری  ت،انررب بررا کرراهر فشررار خررون ه کرراهر کلسررترود و ت   رردها و کرراهر ت ترره شرردن برره ه رران انرردازه  رروار

 .هست،د

 بررسی فصل

ک سرره  .قرررار دارد قلررب درون ک سرره پریکررارد قرررار دارد و در فضررای  دیانررت  در حفررره قفسرره نرر ،ه

پریکررارد از دو الیرره هو  شررده سشررک ل شررده انررق  یررک ک سررود ات ررافی ب رونرری و یررک پریکررارد جه انرره 

بر   ک سره پریکرارد و قلرب حفرره پریکرارد وجرود دارد  .داخلی کره برا یشرای نرروزی پوشرانده شرده انرق

 د خررارجی ه یررکدیررواره هررای قلررب از یررک اپرری کاریرر .کرره بررا  ررایل نررروز روان ک،،ررده پررر شررده انررق

قلرب انسران از یرک جفرق دهل رز سشرک ل  .  وکارد ع  ا و یرک الیره داخلری جنردوکارد سشرک ل شرده انرق
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شده انق ه که خون دریافرق  ری ک،رد و جن را بره یرک جفرق بحر  پ رپ  ری ک،رد ه کره خرون را بره داخرل 

ه ،رد و جن را بردهل رز رانرق خرون ن سرت  ک را برا اکسر رن نسربتا  کرا دریافرق  ری ک .عرو  پ پ  ی ک،رد

سبررادد اکسرر رن و دی اکسرر د  .بحرر  رانررق پ ررپ  رری ک،ررد و جن را برره داخررل  رردار ریرروی پ ررپ  رری ک،ررد

و خرون ی،ری از اکسر رن بره دهل رز چرپ بر ری گرردد ه کره خرون را بره  کرب  در ریره هرا رر  ری دهرد ه

ی بحرر  چررپ پ ررپ  رری ک،ررد ه کرره برره نوبرره خررود خررون را برره جیررورت و ب  رره  رردار ن سررت  ک پ ررپ  رر

جنهرا شرا ل س یره بر    .ا پارس شر  هرایی هسرت،د کره اسرا  هرای قلرب را از هرا جردا  ری ک،،ردنر تاه .ک،د

دو دریچره از ایر  دریچره هرا سونر  دریچره  .بح،ری هسرت،د-رح ی ه نر توم بر   بح،ری و نر توم دهل رزی

 بح،ی  ساف رق  ری شروند ه دریچره نره نرر رانرق و دریچره   ترراد نر ق چرپ کره  رانل  -های دهل زی  

 تیررل شررده انررد کرره سررا عضرریت  chordae tendineae هررر کرردام برره .ن  رری شررونداز برگشررق خررو

پاپ یری کره پسروندهای عضرله قلرب هسرت،د گسرترا  ری یابرد سرا از د  ردن دریچره هرا بره داخرل دهل رز 

دریچرره ریرروی در قاعررده س،رره ریرروی و دریچرره ن  رره  رراهر نرر ق چررپ در قاعررده جیررورت  .جلرروگ ری شررود

نرر رانرق و چرپ اوتر   کسرانی هسرت،د کره از جیرورت  ،شرعب  ری شروند و از ریان هرای کروشر .قرار دارد

دو نرر ،و  واقررل در نزدیکرری قاعررده جیررورت ناشرری  رری شرروند و برره مررور کلرری در ناح رره گررل  ررایل قرررار 

رگهای قلرب بره  روازات شرریانهای قلرب کوچرک هسرت،د و بره مرور کلری بره نر ،و  کرونرر س ل ره  .دارند

 . ی شوند
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