

للت ػضْی ػضالًی ّ تْ خبلی اعت کَ دس فضبی هذیبعتي (فضبی ّعظ لفغَ عیٌَ ثیي دّ سیَ)
لشاس داسد .ثغْسیکَ لبػذٍ للت ثَ عشف ثبال عوت ساعت ّ ساط للت دس پبییي ّ عوت چپ لشاس داسد.



ّصى للت اص  280تب  gr 350هتغیش اعت ثَ عْس تمشیجی  ّ gr 300ثغتَ ثَ عي،لذّ،صى،چبلی ّ
الغشی افشاد ّ فؼبلیت ثیوبس ّ ثیوبسیِبی للجی هتفبّت هی ثبشذ .عْل للت  ّ 12.5ػشض آى cm 8.5
هی ثبشذ .للت فضبی صیبدی اص هذیبعتي سا دس ثش داسد ثَ عْسیکَ  2/3للت دس عوت چپ ّ  1/3آى دس

عوت ساعت خظ فشضی هیذ اعتشًبل لشاس داسد .



کبس للت پوپبژ خْى ثَ عوت اًذاهِب ّ ثبفتِب ّ اسائَ اکغیژى ّ هْاد غزایی ّ دسیبفت دی اکغیذ
کشثي ّ هْاد صایذ زبصل اص هتبثْلیغن هی ثبشذ .للت یک فشد دس ُش دلیمَ  80-60ضشثبى دس دلیمَ
داسد .ثشّى دٍ للت زذّد  5لیتش دس دلیمَ هی ثبشذ .



للت اص عَ الیَ تشکیل شذٍ اعت ( :اص خبسج ثَ داخل)



.1الیَ پشیکبسد یب اپی کبسد ) )Epicardium / Pericardium



.2الیَ هیْکبسد )(Myocardium



 .3الیَ اًذّکبسد )(Endocardium



خبسخی تشیي الیَ للت هی ثبشذ .اعشاف للت سا دّ الیَ لیفی ) ّ )fibrous membrainعشّصی
)(serouseپْشبًذٍ اعت .



الف :الیَ لیفی ) (fibrous membrainالیَ ای اعت کَ اص ثیشّى للت سا ثَ عْس کبهل دس ثشگشفتَ اعت
ّ ثَ ّعیلَ ُویي الیَ ثب اػضبی دیگش هدبّست داسد .



ة :الیَ عشّصی ) (serouseاص دّ الیَ داخلی یب پشیکبسد ازشبیی ) ّ (visceralالیَ خبسخی یب پشیکبسد
خذاسی ) (parietalتشکیل شذٍ اعت .پشیکبسد ازشبیی ثَ ػضلَ للت هی چغجذ ّ خضء دیْاسٍ للت

هسغْة هی شْد .پشیکبسد خذاسی سّی پشیکبسد ازشبیی لشاس داسد ّ توبم للت سا تب چٌذیي عبًتی
هتش ثش سّی ػشّق ثضسگ اداهَ هی یبثذ .ثغْسیکَ اص لذام ثَ صایذٍ گضیفْئیذ اص خلف ثَ عتْى هِشٍ ُب
ّ اص پبییي ثَ دیبفشاگن ّصل هی شْد .





ثیي دّ الیَ ازشبیی ّ خذاسی فضبی پشیکبسد لشاس داسد کَ
زذّد  10تب  20هیلی لیتش هبیغ پشیکبسد کَ هبیغ شفبف اعت
لشاس داسد .



ػولکشد :



اص اصغکبک للت ثب دًذٍ ُب ّ دیبفشاگن کبعتَ هی شْد .



هبًٌذ پْششی عغر للت سا هسبفظت هی کٌذ .



اص ثیش اص زذ ثضسگ شذى للت خلْگیشی هی کٌذ .



الیَ هیبًی للت ثْدٍ ّ هشتول ثش فیجشُبی ػضالًی هخغظ غیشاسادی هی ثبشذ  .ایي الیَ هغئْل
ًیشّی اًمجبضی للت هی ثبشذ .



ػضلَ للت اص سشتَ ُبیی تشکیل شذٍ کَ هشبثَ ػضلَ اعکلتی هی ثبشذ ّلی هبًٌذ ًْع صبف
غیش اسادی هی ثبشذ  .فیجش ُبی ػضلَ للجی ثش خالف فیجش ُبی ػضلَ اعکلتی کَ هْاصی ُغتٌذ
هٌشؼت ّ شبخَ شبخَ ثْدٍ ّ دس یکذیگش فشّ هی سًّذ  .ایي ّیژگی ثبػث هی شْد کَ ػضلَ للجی
ًغجت ثَ ػضلَ اعکلتی اص اعتسکبم ثیشتشی ثشخْسداس ثبشذ  .فیجشُبی ػضالًی للت دس هسل
اتصبل ثَ یکذیگش دس ُن فشّ هی سًّذ ّ ایدبد صفسبت زذ ّاعظ سا هی کٌٌذ .



دس هسل زذ ّاعظ هٌبفز خبصی ّخْد داسد کَ دّ فیجش هدبّس سا ثِن هتصل هی کٌذ  .ثَ ایي غذٍ
اتصبل ً ،کغْط هی گْیٌذ  .ایي هغبلَ ثبػث هی شْد کَ یًِْب ّ هْاد هختلف لبدس ثبشٌذ اص یک
علْل ثَ علْل هدبّس ساٍ پیذا کٌذ ّ .خْد اتصبالت هٌفز داس همبّهت دس ثشاثش ػجْس عیگٌبلِب سا ثَ
 400/1زبلت ػبدی کبُش هی یبثذ ثَ ایي تشتیت هی تْاى توبم علْلِبی ػضلَ للجی سا اص ًظش
ػولی یک تْدٍ ّازذ دس ًظش گشفت.



.



للت داسای دّ تْدٍ ّازذ اعت  .یکی دُلیضی  ،یکی ثغٌی ایي دّ لغوت تْعظ ثبفت ُوجٌذ اص
یکذیگش خذا هی شْد .



ایي ثبفت ُوجٌذ ػبیك اعت ّ پتبًغیل ػول دُلیض ُب ثَ ثغي ُب اص ساٍ یک دعتَ ثَ ًبم دعتَ
ُیظ اًدبم هی شْد  .دس داخل ایي تیغَ فیجشی پٌح هٌفز ّخْد داسد کَ ػجبستٌذ اص  -1 :هٌفز دسیچَ
تشی کبعپیذ -2 ،هٌفز دسیچَ هیتشال  -3 ،هذخل عشخشگ پْلوًْبسی  -4 ،هذخل عشخشگ آئْست -5 ،
هٌفز ػجْس دعتگبٍ ُیظ



الیَ هیْکبسد زبّی ػشّق کشًّش ّ اػصبة اعت .



تبسُبی ػضالًی عجت هی شْد کَ هْلغ عیغتْل :



الف ) ساط للت ثَ عوت لبػذٍ آى کشیذٍ شذٍ ّ عْل ثغي کْتبٍ تش هی گشدد .



ة) ثغي ُب اص ًظش ػشضی کْچک هی شْد .



ج) خْى ُش دّ ثغي ثَ عشف ششیبى هشثْعَ ساًذٍ شْد .



د) اًمجبض ُش دّ ثغي تْاهب صْست گیشد

دسًّی تشیي الیَ للت اعت کَ اص الیَ ًبصک اًذّتلیبل تشکل شذٍ
ایي الیَ دسّى زفشات للجی لشاس گشفتَ ّ دسیچَ ُبی للجی سا هی
پْشبًذ ثَ دلیل لغضًذگی ایي الیَ خغش تشکیل لختَ دس آى ّخْد
ًذاسد  .خٌظ اًذّکبسد اص ثبفت پیًْذی ّ االعتیک هی ثبشذ .



 للت اص چِبس زفشٍ دّ دُلیض ّ دّ ثغي تشکیل شذٍ اعت  .دیْاسٍ
ثیي زفشات ساعت ّ چپ سا عپتْم هی ًبهٌذ .
ثغي ُب زفشاتی ُغتٌذ کَ خْى سا ثَ داخل عشخشگِب تخلیَ هی کٌٌذ ّ
دُلیضُب دسیبفت کٌٌذٍ خْى ثبصگشتی اص ّسیذُب هی ثبشٌذ .



دُلیض ساعت ثخش ثبالیی ّ ساعت للت اعت  .اص ًظش اًذاصٍ اص
دُلیض چپ ثضسگتش اعت .
خْى ّسیذی سا اص توبم اًذاهِب اص عشیك عیبُشگِبی ریل
دسیبفت هی کٌذ :
ّسیذ اخْف فْلبًی
-1
ّسیذ اخْف تستبًی
-2
عیٌْط اکلیلی (کشًّش ) خْى ّسیذی للت سا اص
-3
ساٍ سّصًَ هیبى دُلیض ّ ثغي ّ ،اسد ثغي ساعت هی ًوبیذ .




ثخش پبییٌی ّ ساعت للت هی ثبشذ .
دیْاسٍ ثغي ساعت اص دُلیض ساعت لغْستش هی ثبشذ  .عشخشگ
سیْی دس ثخش فْلبًی ثغي ساعت لشاس داسد  .ثغي ساعت
ٌُگبم دیبعتْل خْى سا اص دُلیض ساعت دسیبفت ّ دس ٌُگبم
عیغتْل ثغي خْى سا اص عشیك عشخشگ سیْی ثَ سیَ ُب پوپ
هی کٌذ .

ثخش چپ ّثبالیی للت اعت دیْاسٍ آى لغْستش اص دُلیض ساعت
هی ثبشذ  .اهب اص ًظش اًذاصٍ کْچکتش اص دُلیض ساعت اعت .
خْى عشخشگی اص سیَ ُب تْعظ چِبس ّسیذ سیْی ثَ دُلیض چپ
سیختَ ّ دس ٌُگبم دیبعتْل ایي خْى سا ثَ ثغي چپ هی
فشعتذ .





ثخش چپ ّ پبییٌی للت اعت  .لغْستشیي ّ ثضسگتشیي زفشٍ
للت هی ثتبشذ ششیبى آئْست ثب ثغي چپ استجبط داسد ً .مغَ
دس ایي ثغي عوغ هی شْد  .زذاکثش ضشثَ



دسیچَ ُب للت اعجبة هکبًیکی ُغتٌذ کَ زشکت سّ ثَ خلْی خْى
ثبػث ثبص شذى دسیچَ ّ زشکت سّ ثَ ػمت خْى ثبػث ثغتَ شذى
آًِب هی شْد  .دسیچَ ُبی دُلیضی – ثغٌی ًغجت ثَ دسیچَ ُبی
ًیوَ ُاللی آسام تش ثبص ّ ثغتَ هی شًْذ ّ ثؼالٍّ عشػت ػجْس
خْى اص دسیچَ ًیوَ ُاللی ثیشتش اص دسیچَ ُبی دُلیضی – ثغٌی
اعت ایي ػْاهل ثبػث هی شْد کَ دسیچَ ُبی ًیوَ ُاللی ًغجت
ثَ دسیچَ ُبی دُلیضی – ثغٌی ثیشتش دس هؼشض فشعبیش ثبشٌذ .
دسیچَ ُبی للت دّدعتَ ُغتٌذ  :دسیچَ ُبی دُلیضی –
ثغٌی  ّ Atrioventricularدسیچَ ُبی ُاللی Semilunar
دسیچَ ُبی للت ثشگچَ ُبی ًبصکی اص خٌظ ثبفت فیجشی هی
ثبشٌذ کَ ثَ ّعیلَ الیَ اًذّتلیْم پْشیذٍ شذٍ اعت .
زشکت دسیچَ ُب غیش فؼبل  ،یکغشفَ ّ دس خِت خشیبى خْى هی 
ثبشذ



















شبهل دسیچَ ُبی عَ لتی ّ دسیچَ دّلتی هی ثبشذ  .دسیچَ عَ لتی
ثیي دُلیض ساعت ّ ثغي ساعت لشاس داسد ّ دسیچَ دّ لتی ثیي دُلیض چپ ّ
ثغي چپ لشاس داسد .
دسیچَ ُبی دُلیضی – ثغٌی اص  6خضء تشکیل شذٍ اًذ .
دیْاسٍ دُلیض
-1
زلمَ دسیچَ
-2
ثشگچَ ُب
-3
عٌبثِبی ّتشی یب لیفی ثَ ًبم کْسداتٌذًیب
-4
ػضالت پبپیلشی دیْاسٍ ثغي
-5

یک عشف دسیچَ دّلتی ّ عَ لتی ثَ زلمَ دسیچَ کَ اص ثبفت فیجشّص هی
ثبشذ چغجیذٍ اعت  ،عٌبة ُبی ّتشی ًیض ثَ زبشیَ آصاد دسیچَ هتصل
هی شْد .
 عملکرد :
 دسیچَ ُبی دُلیضی – ثغٌی اص ثشگشت خْى ثَ دُلیضُب خلْگیشی هی
کٌذ  .صذهَ ثَ عٌبثِبی ّتشی یب ػضالت پبپیلشی عجت ثشگشت خْى اص
ثغي ثَ دُلیض دس ٌُگبم عیغتْل ثغٌی هی شْد .





شبهل دسیچَ ُبی سیْی کَ زذفبصل ثغي ساعت ّ عشخشگ
پْلوًْش ّ دسیچَ آئْست کَ زذ فبصل ثغي چپ ّ عشخشگ آئْست
لشاس گشفتَ  ،هی ثبشذ .
ُش دّ دسیچَ اص عَ لت ( کبعپ ) تشکیل شذٍ ّ اخبصٍ
زشکت خْى اص ششاییي سا ثَ ششیبى آئْست ّ پْلوًْش هی دُذ .
ایي دسیچَ ُب فبلذ عٌبثِبی ّتشی ّ ػضالت پبپیالسی هی ثبشذ.





للت ًیوی اص اکغیژى تسْیلی اص عشیك عشخشگِب سا ثَ هصشف
هی سعبًذ دس زبلی کَ عبیش اًذاهِب تٌِب  4/1اکغیژى سا
هصشف هی کٌٌذ .
ػشّق کشًّش اص لغوت ثبالی دسیچَ آئْست ( سیشَ آئْست ) اص دّ
عیٌْط ّالغبلْا عوت ساعت ّ عوت چپ آئْست هٌشب
هی گیشد  .شبخَ عوت ساعت ( ّ ( RCAشبخَ عوت
چپ  left mainهی ثبشذ کَ ثَ دّ
شبخَ ) (LCX) ّ (LADتمغین هی شْد .

 شبخَ ُبیRCA : right coronary artery َاص شبخ
: صیش هٌشؼت هی شْد










*
*
*
*
*
*
*

Sinus node
Right ventricular branch
Mariginal branch
AV nodal branch
Posterior descending
Left ventricular branch
Left atrial branch



 RCA : right coronary arteryثَ ًمبط هختلف للت خًْشعبًی
هی کٌٌذ کَ ػجبستٌذ اص :




 * دُلیض ساعت
ثغي ساعت
* 
 * گشٍ AV ّ SA
لغوت تستبًی ثغي چپ
* 
 3/1 * خلفی عپتْم ثیي ثغٌی
ثبًذل his
* 
لغوت اثتذایی ثبًذل ساعت ّچپ



شبخَ ُبی صیش

LAD:left artery descending َاص شبخ
: هٌشؼت هی شْد




First Diagonal branch*
first Septal branch*
Right ventricular branch*
Minor septal branch*
Second Diagonal branch*
Apical branch*










 LAD:left artery descendingثَ ًمبط هختلف للت خًْشعبًی
هی کٌٌذ کَ ػجبستٌذ اص :









*  3/2لذاهی ثیي ثغٌی
* دیْاسٍ لذاهی چپ
*apex
* ثبًذل ساعت his
* فغیکْالس لذاهی چپ
* دیْاسٍ ُش دّ ثغي

 شبخَ ُبی صیش هٌشؼت هیCircumflex branch َاص شبخ
: شْد




Atrial circomflex branch*
Sinuse node artery*
Obtuse marginal branch*
Posteriolatral branch













 Circumflex branchثَ ًمبط هختلف للت خًْشعبًی هی کٌٌذ
کَ ػجبستٌذ اص :
*
*
*
*

فغیکْالس خلفی چپ
لغوت کٌبسی ثغي چپ
لغوتی اص عغْذ خلفی ّ تستبًی ثغي چپ
گشٍ AV ّ SA






عیٌْط کشًّش ّ اًشؼبثبت آى کَ خْى ّسیذی لغوت
-1
اػظن ثغي چپ ّ اکثش دیْاسٍ ُبی للت ثدض لذام ثغي ساعت سا
ثَ دُلیض ساعت تخلیَ هی کٌذ .
ّ -2سیذُبی للجی – لذاهی کَ خْى ّسیذی ثخش ّعیؼی اص
ثغي ساعت سا تخلیَ هی کٌذ .
ّ -3سیذ تجضیي :کَ خْى ّیذی دُلیض ساعت ّ ثغي ساعت سا
هغتمیوب ٍ ُش چِب زفشٍ للت تخلیَ هی کٌذ کَ ثغیبس ًبچیض
اعت .

عیغتن ػصجی خْدکبس ضشثبى للت اص عشیك اػصبة عوپبتیک
ّ پبساعوپبتیک هی ثبشذ کَ ثَ دُلیض ُب  ،ثغي ُب ،
ػصت دُی هی کٌذ ًْ .سّتشاًغویتش عیغتن SA ّ AVگشٍ
عوپبتیک ًْ ،ساپی ًفشیي ّ ًْسّتشاًغویتش اػصبة پبساعوپبتیک
اعتیل کْلیي هی ثبشذ  .فیجشُبی عوپبتیک اثشات
کْسًّْتشّپیک هثجت (افضایش دٌُذٍ ضشثبى للت ) ّ ایٌْتشّپیک
هثجت ( افضایش دٌُذٍ لذست اًمجبضی) داسد  .ثب تسشیک اػصبة
عوپبتیک ًْساپی ًفشیي تششر شذٍ ّ عجت افضایش ضشثبى
للت  ،افضایش لذست اًمجبضی ّ افضایش عشػت ُذایت دسگشٍ
AVهی شْد .



فیجشُبی پبسا عوپبتیک اثشات کْسًّْتشّپیک هٌفی (کبُش دٌُذٍ
ضشثبى للت ) ّ ایٌْتشّپیک هٌفی (کبُش دٌُذٍ لذست
اًمجبضی) داسد  .ثب تسشیک اػصبة پبسا عوپبتیک اعتیل کْلیي
تششر شذٍ ّ عجت کبُش ضشثبى للت  ،کبُش لذست
اًمجبضی ّ کبُش عشػت ُذایت دس گشٍ ای ّی ّ دس ًتیدَ
افضایش صهبى ُذایت دس گشٍ ای ّی هی شْد.

: عیغتن ُذایت للت شبهل




The SA Node*
The interatrial tract*
The internodal tracts*
The atrio-ventricular node*
the bundle of His*
the right and left bundle branches*
Purkinje fibers *









هِذی علیوبًی



ّزیذ ثختیبسی



زغبم ػلوذاسیبى



