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 قلب
 

 
 

قلب در بیشتر حیوانات یک ارگان عضالنی محسوب می شود که خون را از طریق رگ های خونی دستگاه گردش 

مغذی بدن  خون همان طور که در دفع مواد زائد سوخت و ساز کمک می کند، اکسیژن و مواد خون پمپاژ می کند.

 .قرار دارد نهیقفسه سمیانی ها، در محدوده  هیر نیدر انسان، قلب ب .را نیز فراهم می کند

 نییچپ و راست و بطن پا یباال دهلیزشود:  یم میتقس حفرهپستانداران و پرندگان، قلب به چهار  گریدو  در انسان

به شمار می آید.  قلب چپ ،چپ انیبه عنوان قلب راست و همتا ،راست و بطن زیچپ و راست. به طور معمول، دهل

، قلب سالم کیهستند. در  حفرهسه  یکه خزندگان دارا یو بطن است، در حال زیدهلیک ، حفرهدو  یدارا یماهقلب 

 و سهیک کید. قلب در شو یم خونکه مانع برگشت جریان دارد  خون از یک طرف ،قلب یها چهیدر وجود لیبه دل

شده است:  لیتشک هیقلب از سه ال وارهیاست. د عیما یمقدار کم یقرار دارد که حاوغشاء خارجی محافظ قلب 

 یم )درون شامه قلب(.دیو اندوکر یم )عضله قلب(وکاردیم ،یم )قسمت خارجی عضله قلب(کاردیاپ

 یم نییتع سینوسی دهلیزیدر گره ضربان ساز  یاز سلول ها یکه توسط گروه ی پمپاژ می کندتمیقلب خون را با ر

و در امتداد  دهلیزی بطنیگره  قیاز طر و شود یند که موجب انقباض قلب مک یم جادیا یانیجر ین کارد. انشو
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 زیکند که از دهل یم افتیدر منظمرا از گردش خون  ژنیکند. قلب خون کم اکس یقلب حرکت م تیهدا ستمیس

شش ها پمپاژ خون . سپس به گردش رود یشود و به بطن راست م یوارد م بزرگ سیاهرگ باالیی و پایینراست از 

می  به دهلیز چپ بازدارای اکسیژن . خون .ردیگ یکربن را م دیاکس یو د کرده افتیدر ژنیاکس قیطرآن از  شده و

مصرف اکسیژن  جا که در آنوارد دستگاه گردش خون می شود عبور می کند و از طریق آئورت  و از بطن چپ گردد

. حالت استراحت می زنددر ضربان در هر دقیقه  72به  کیقلب نزد جایگزین می گردد. دی اکسید کربن باو  شودمی 

 یسالمت یو برا یابد یکاهش محالت استراحت دهد، اما ضربان قلب در یم شیرا افزا ضربانورزش به طور موقت 

  است. دیقلب مف

درصد مرگ و  30است که  2008علت مرگ در سراسر جهان از سال  نیتر عیشا (CVD) یعروق یقلب یها یماریب

. عوامل خطر و سکته است یکرونر سرخرگ های یماریبعلت آن  افراد، از سه چهارم شیبدر . شامل می شودرا  ریم

اضافه وزن، ورزش کم، کلسترول باال، فشار خون باال و داشتن  دن،یکش گاری: سآفرین در میان عوامل دیگر شامل

اغلب عالئم ندارند و ممکن است باعث درد قفسه  یعروق یقلب یها یماریبمی باشد.  کنترل شدهبه ندرت  ابتید

ضربان گوش دادن به  ،بررسی تاریخچه پزشکی افراداغلب با  یقلب یها یماریب صید. تشخنفس شو یتنگ ای نهیس

، متمرکز هستندقلب  یها یماریب نهیکه در زم یمتخصصان شود. یانجام م یو سونوگراف ECG، گوشی پزشکی با  قلب

 .باشند لیممکن است در درمان دخ یپزشک یاز تخصص ها یاری، اگر چه بسنامیده می شوندقلب  نیمتخصص
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