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تشریح قلب گوسفند

تِ علت ایٌکِ در قسوت قاعذُ ی قلة تاقیواًذُ ی تزٍى ضاهِ ٍ تافت ّای چزتی ٍجَد دارد

,تْتز است قثل اس ّز

کار قسوت ّای چزتی اؼزاف رگْا ٍ قلة را پاک کزدُ ٍ در ظوي دقت هی کٌین کِ راتؽِ ی تیي سزخزگ ضطی
ٍ آئَرت اس تیي ًزٍد .
اتتذا سوت چپ ٍ راست قلة را هطخص هی ًوایین  .قلة را ؼَری در دست هی گیزین کِ عزٍق کزًٍزی قلة را
تثیٌین .ایي عزٍق سوت راست قلة را تِ ًطاى هی دّذ ٍ سوت دیگز کِ ًَک قلة در آى جای دارد سوت چپ
(تؽي چپ) قلة هی تاضذ  .تا دست سدى تِ ایي قسوت ّا هی تَاى ظخاهت دیَارُ ی تؽي ّای قلة را تزرسی کزد
.هی تَاى هتَجِ ضذ کِ دیَارُ تؽي چپ ظخین تز هی تاضذ .

تؽي راست

تؽي چپ

 تزای تطخیص سؽح ضکوی ٍ پطتی هی تَاى گفت کِ سؽح ضکوی تزاهذُ ٍ هحذب است ٍ سؽح پطتی حالت
فزٍ رفتِ دارد تٌاتزایي در صَرت درست در دست گزفتي قلة سزخزگ ّا در تخص ضکوی ٍ سیاّزگ

ّا در

تخص پطتی قلة قزار گزفتِ اًذ .
در ًگاُ کلی هی تیٌین کِ قلة تِ ضکل یِ هخزٍغ است کِ قاعذُ ی آى تِ سوت تاال ٍ راس آى تِ سوت پاییي هی
تاضذ تافت چزتی کِ در قاعذُ ی قلة ٍجَد دارد تسیار هحکن تَدُ ٍ ًقص ظزتِ گیزی دارد تز خالف هاّیچِ ی
قلة کِ تسیار ًزهتز اس آى هی تاضذ  .سؽح قلة تِ ٍظَح دیذُ ًوی ضَد ٍ علت آى ٍجَد یک پزدُ اس جٌس تافت
پیًَذی تٌام آتطاهِ (پزیکارد)تز رٍی سؽح قلة هی تاضذ  .ایي پزدُ دٍ الیِ ایی هی تاضذ کِ یک الیِ ی آى
تِ سؽح قلة چسثیذُ ٍ الیِ ی دیگز آى تِ قفسِ ی سیٌِ هتصل است  .تیي ایي دٍ الیِ آتطاهِ هقذاری هایع است کِ
اصؽکاک تیي قلة ٍ قفسِ را کن هی کٌذ ٍ کار آى حفاظت اس قلة در تزاتز ظزتات ضذیذ هی تاضذ  .تا تزش

آتطاهِ هاّیچِ ی قزهش قلة را تِ خَتی هی تَاى دیذ  .اگز ًَک قلة را سَراخ کٌین ٍارد تؽي چپ هی ضَین ٍ
لذا هعلَم هی ضَد کِ حجن تؽي چپ تیطتز اس تؽي راست هی تاضذ .

هطاّذُ دیَارُ ظخین تؽي چپ قلة
هزحلِ تعذ تطزیح ضٌاخت رگ ّای تاالیی قلة یعٌی در قسوت قاعذُ

ٍ دیذى دریچِ ّای قلة هی تاضذ  .هی

تیٌین تععی اس رگْا سفیذ رًگ ّستٌذ ٍ خاصیت ارتجایی دارًذ کِ تِ ایي رگْا سزخزگ هی گَیٌذ ،

در حالیکِ

سیاّزگ ًاسک تَدُ ٍ خاصیت ارتجایی ًذارد ٍ رًگ آى قَُْ ای هی تاضذ اس ؼزفی هطاّذُ هی ضَد کِ ظخاهت
سزخزگ تیطتز اس سیاّزگ است.
 تایذ داًست کِ سزخزگ دٍ ًَع هی تاضذ سزخزگ ضطی ٍ سزخزگ آئَرتی  .تزای تطخیص ایي دٍ سزخزگ
ٌّگام تطزیح یک هیلِ ی ضیطِ ای را تزداضتِ ٍ داخل سزخزگ هی کٌین ٍ تِ داخل آى فطار هی دّین اگز هیلِ ی
ضیطِ ای اس ًَک قلة خارج ضَد یا ٍارد تؽي چپ گزدد آى سزخزگ ،آئَرت هی تاضذ  .اها اگز هیلِ ضیطِ ایی
ٍارد تؽي راست گزدد سزخزگ ضطی هی تاضذ .الثتِ راُ دیگز ٍ آساى تزای تطخیص ایي دٍسزخزگ آى استت کِ
سزخزگ ضطی سیز سزخزگ آئَرت قزار دارد.
 تشرگتزیي سزخزگی کِ در تذى دیذُ هی ضَد سزخزگ آئَرت هی تاضذ .

روش تشریح قلب راست
پس اگز هیلِ ضیطِ ایی را ٍارد سزخزگ ضطی کٌین سپس آى را تزش دّین ها هیَکارد قلة را هطاّذُ هی کٌین کِ
حفزُ حفزُ است  .در اداهِ اًذٍکارد دریچِ سِ لختی ٍجَد داردکِ تسیار ظزیف است ٍ راتػ تیي دّلیش راست ٍ
تؽي راست است  .اداهِ تزش را اًجام هی دّین تا سزخزگ کاهل تزیذُ ضَد

 .سپس در اتتذای سزخزگ دریچِ

سیٌی را هصاّذُ هی کٌین کِ ضثیِ حزف «س» است ٍ در ٌّگام تاسگطت خَى تِ ضکل کاسِ در هی

آیذ ٍ هاًع

تاسگطت خَى هی ضَد .
تِ د ّلیش راست تشرگ سیاّزگ ستزیي ٍ تشرگ سیاّزگ سیزیي ًشدیک تِ ّن ٍارد هی ضًَذ

 .در ظوي ٍریذ

کزًٍز ٍارد دّلیش راست هی ضَد .
دریچِ ی سیٌی ضکل کِ در اتتذای سزخزگ ضطی ٍاقع ضذُ ٍ سِ قسوتی است  .ایي دریچِ در ٌّگام اًثساغ تؽي
راست هاًع تاسگطت خَى اس سزخزگ ضطی تِ تؽي راست هیطَد .

روش تشریح قلب چپ
تزای دیذى تؽي چپ تزش را اس سزخزگ آئَرت اًجام هیذّین ٍ .قتی تؽي چپ را تاس هی کٌین،دیَارُ ی آى حذٍد
یک ساًتی هتز ظخاهت دارد کِ در داخل آى یکسزی تز جستگیْایی تٌام پاپیال ٍجَد دارد  .اس تزجستگیْا یکسزی
رضتِ ّای سفیذ رًگ خارج هی ضَد کِ تِ دریچِ ّا ٍصل هی ضَدٍ کار آًْا ایي است کِ ٍقتی تؽي هٌقثط هی
ضَد ععالت پاپیال ّن هٌقثط هی ضَد .
در داخل تؽي یکسزی چیي خَردگیْایی ٍجَد دارد کِ در حالت اًثساغ قلة اس تیي هی رًٍذ ٍدر حالت اًقثاض
تَجَد هی آیذکِ تاعث هی ضَد خَى تیطتزی پوپاص ضَد .
در اهتذاد آ ئَرت یک دریچِ ی سِ پزدُ

ایی تٌام دریچِ سیٌی -آئَرتی (کِ اس تزگطت خَى تِ داخل تؽي

جلَگیزی هی کٌذ ) ٍجَد دارد،اٍلیي اًطعاتات سزخزگ آئَرتی سزخزگ کزًٍز است کِ هاّیچِ ی قلة را تغذیِ
هی کٌذ.

پایک ّای قلثی ًَع اٍل کِ دٍ عذد آى ًوَ فَق العادُ ًوَدُ ٍ اًتْای آسادش تِ

ؼٌاتْای ٍتزی هتصل تَدُ ٍ

ؼٌاتْای ٍتزی تِ پطت لتْای دریچِ ی هیتزال اتصال هی یاتٌذ .
دریچِ ی دّلیشی تؽٌی یا دریچِ ی هیتزال هاًٌذ دریچِ ی سِ لتی اس قسوت تاال تِ جذار تؽٌی دّلیشی ٍ اس ؼزف
پائیي آٍیختِ در تؽي هی تاضٌذ .
 دریچِ ّای قلة هاّیچِ ًذار ىد تلکِ فطار دٍ ؼزف پزدُ تاعث تاسٍ تستِ ضذى آى هی ضَ ىد .

پس اس هطاّذُ ًیوِ راست ٍ چپ قلة تِ هطاّذُ ی دیَارُ ی تیي دّلیش ّا هیپزداسین .در ایٌجا یک فزٍ رفتگی تِ
ًام حفزُ ی تیعی دیذُ هی ضَد  .جذار تیي دّلیشی در هحل فزٍ رفتگی حفزُ ی تیعی ًاسک ٍ کوزًگ است  .هی

داًین کِ در جٌیي پستاًذاراى در تاالی حفزُ ,سَراخ کَچکی تِ ًام هجزا یا سَراخ تیعی ٍ تا سَراخ تتال ٍجَد
دارد کِ راتػ تیي دّلیش راست ٍ چپ هی تاضذ.
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