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المنصف األوسط

THE MIDDLE MEDIAS TINU

القلبوضمنه التأموريحتوي المنصف األوسط على•

.جذور األوعية الصادرة أو الواردة للقلبإضافة إلى 





في المنصف ةجذوع األوعية الكبير

:األوسط

:Ascending Aortaاألبهر الصاعد •

:Pulmonary Trunkالجذع الرئوي •

:Superior Vena Cavaالوريد األجوف العلوي •

:Inferior Vena Cavaالوريد األجوف السفلي •

:Pulmonary Veinsاألوردة الرئوية •



Great vessels

• Aorta

– From left ventricle

• Pulmonary Veins:

• Pulmonary trunk

– Originates anterior to the aorta from right 

ventricle

• Superior Vena Cava

• Inferior Vena Cava

– Both empty into right atrium







Ascending Aortaاألبهر الصاعد 

ير ويسيبدأ األبهر الصاعد عند قاعدة البطين األيسر•

ص لألعلى واألمام ليتوضع خلف النصف األيمن من الق

عند مستوى الزاوية القصية

.قوس األبهرحيث يستمر هناك مع •

لف مع ، ويغالتامور الليفييتوضع األبهر الصاعد ضمن •

.  بغمد من التامور المصليالجذع الرئوي 





Heart Anatomy

Figure 18.1





:فروع األبهر الصاعد

.  ألماميمن الجيب األبهري االشريان اإلكليلي األيمنينشأ •

الخلفي من الجيب األبهريالشريان اإلكليلي األيسروينشأ 

.األيسر





:Pulmonary Trunkالجذع الرئوي 

.  الرئتينمن البطين األيمن للقلب إلىالدم غير المؤكسج ينقل الجذع الرئوي •

ف لفهو يغادر الجزء العلوي من البطين األيمن ويسير إلى األعلى والخ•
.  واليسار

رئويين الشريانين الوينتهي ضمن قوس األبهر بانقسامه إلى ( سم5)وطوله •
يفي وبغمد بالتامور اللان، ومعاً إلى جانب األبهر الصاعد يغلفاأليمن واأليسر

.من التامور المصلي

:فروعه•

د خلف األبهر الصاعد والورييسير الشريان الرئوي األيمن إلى اليمين •
.ليدخل جذر الرئة اليمنىاألجوف العلوي 

ذر الرئة ليدخل جأمام األبهر النازل يسير الشريان الرئوي األيسر إلى اليسار •
.اليسرى







الرباط الشرياني 

السطح هو شريط ليفي يصل بين انشعاب الجذع الرئوي و•
.المقعر السفلي لقوس األبهر

نقل الدم التي تبقايا القناة الشريانية الرباط الشرياني هو •
. في الجنين من الجذع الرئوي إلى األبهر 

.  وبعد الوالدة، تنغلق القناة الشريانية•

رئوي وإذا بقيت سالكة فإن الدم األبهري سيدخل الدوران ال•
.  أليمنارتفاع ضغط الدم الرئوي وضخامة البطين امسبباً 

لذلك يلزم إجراء ربط جراحي للقناة في هذه الحالة



Ligamentum arteriosum

• Remnant of embryonic ductus arteriosus

• Attaches aortic arch superiorly to 

pulmonary trunk/left pulmonary artery 

inferiorly

• Identification point for Left recurrent 

laryngeal nerve 



Ligamentum arteriosum Left recurrent laryngeal n.



:Pulmonary Veinsاألوردة الرئوية 

لى يغادر وريدان رئويان كل رئة حاملين دماً مؤكسجاً إ•

األذين األيسر





 Superior Venaالوريد األجوف العلوي 

Cava:

من كل الدم الوريدي العائدالوريد األجوف العلوي يحوي •

ن اتحاد الرأس والعنق وكال الطرفين العلويين، ويتشكل م

.الوريدين العضديين الرأسيين

.  للقلبة اليمنىاألذينومن ثم يسير لألسفل لينتهي في •

وف إلى الوجه الخلفي للوريد األجالوريد الفرد وينضم •

.العلوي تماماً قبل دخوله التامور







HEART



 Inferior Venaالوريد األجوف السفلي 

Cava:

اب الوتر المركزي للحجيخترق الوريد األجوف السفلي •

ة تقريباً الحاجز قبالة الفقرة الصدرية الثامنة ويدخل مباشر

.إلى الجزء األخفض من األذين األيمن





الرغامى والتفرع الرغامي

إلى ةستتفرع الرغامى بمستوى الفقرة الصدرية الخام•

لتفرع قصبتين رئيستين يمنى ويسرى، ويسمى مكان ا

، وتكون زاوية تفرع القصبة The Carinaالمهماز 

درجة عن 45درجة واليسرى 25الرئيسة اليمنى هي 

.محور الرغامى















The Tracheoالعقد الرغامية القصبية 

bronchial lymph nodes

ن الجزء الصدروي م، من الرئة والقصباتتأتي األوعية الواردة •

.يةالعقد المنصفية الخلف، وبعض األوعية من الرغامى، القلب

ة تتجه أوعيتها الصادرة صاعدة فوق الرغامى وتتحد مع أوعي•

الجذوع صادرة عن العقد جانب القصية والعضدية الراسية لتشكل

.  القصبية المنصفية اليمنى واليسرى

اللمفية يمكن أن تصل الجذع القصبي المنصفي األيمن إلى القناة•

باً بشكل اليمنى، واأليسر إلى القناة الصدروية، ولكن ينفتحان غال

ية مستقل عن هذه األقنية إلى مكان االتصال بين األوردة الوداج

.الباطنة وتحت الترقوة







القلب والتأمور

هما أهم عناصر المنصف األوسط•









:THE PERICARDIUMالتأمور : أوالا 

يقسم التأمور إلى تأمور ليفي وتأمور مصلي، وهما •

.تركيبات مختلفان من حيث الوظيفة والبنية







PERICARDIUM

THE HEART IS ENCLOSED IN A 

• DOUBLE WALLED SAC CALLED THE 

• PERICARDIUM.  THE SUPERFICIAL 

• LAYER IS THE FIBROUS 

PERICARDIUM, 

• AND THE DEEP LAYER IS THE

• SEROUS PERICARDIUM



Transverse 

pericardial sinus

Oblique 

pericardial sinus



Coverings of the Heart: Anatomy

• Pericardium – a double-walled sac around 
the heart composed of:

– A superficial fibrous pericardium

– A deep two-layer serous pericardium

• The parietal layer lines the internal surface of the 
fibrous pericardium

• The visceral layer or epicardium lines the surface of 
the heart

• They are separated by the fluid-filled pericardial 
cavity







Coverings of the Heart: Physiology

• The pericardium:

– Protects and anchors the heart

– Prevents overfilling of the heart with blood

– Allows for the heart to work in a relatively 

friction-free environment



Pericardial Layers of the Heart

Figure 18.2



Heart Wall

• Epicardium – visceral layer of the serous 

pericardium

• Myocardium – cardiac muscle layer 

forming the bulk of the heart

• Fibrous skeleton of the heart –

crisscrossing, interlacing layer of 

connective tissue

• Endocardium – endothelial layer of the 

inner myocardial surface



Gross Anatomy of Heart: 

Figure 18.4e





 The Fibrousالتأمور الليفي 

Pericardium:

. كيس ليفي يحتوي القلب•

ة يوصف له شكل مخروط، وبذلك يوصف له ذروة وقاعدة ووجوه أمامية وخلفي•
.وجانبية

:The Apexالذروة •

حيط ذات توضع علوي، تلتحم مع جذور األوعية الكبيرة على قاعدة القلب، وت•
.بها

تغطي الوتر المركزي . ذات توضع سفلي، عريضة: The Baseالقاعدة •
.فليللحجاب الحاجز، ويكون لها التحام معه، كما يثقبها هنا الوريد األجوف الس

ا به عبر أربطة ق: الوجه األمامي• صية يتجاوز مع القص باألمام، ويكون مرتبطا
تأمورية، 

.يشكل الحد األمامي للمنصف الخلفي: الوجه الخلفي•

ضع يكونان على تماس مع غشاء الجنب المنصفي، ويتو: الوجهان الجانبيان•
.بينهما العصب الحجابي





:The Functionوظيفة التأمور 

حماية القلب•

يمنع االمتالء الزائد للقلب•



PERICARDIUM

• FUNCTIONS OF THE FIBROUS 

PERICARDIUM

• 1. PROTECTS THE HEART.

• 2. ANCHORS THE HEART WITHIN THE

• THORAX. 

• 3. PREVENTS OVERFILLING OF THE 

• HEART.









 The bloodاألوعية الدموية للتأمور الليفي 

Supply  :

الشريان يتغذى شريانياً من الشرايين القريبة، وبخاصة•
ا ، كمباألمامالحجابيالصدري الباطن وفرعه العضلي 

.زلالصدري النااألبهرفروع خلفية من يمكن أن تأتيه 

ي أما األوردة فهي تابعة للشرايين، فتصب باألمام ف•
والصدري الباطن، وبحالالحجابيةاألوردة العضلية 

.دلفراألوردة الفرد ونصف اتواجدها بالخلف فتصب في 

صب العالليفي عبر التأموريتم تعصيب :التعصيب•
.الحجابي



 The Serousالتأمور المصلي 

Pericardium:

رتيوان يشبه التأمور المصلي باقي مصليات الجسم، كالب•

.فهو يتشكل من وريقة جدارية ووريقة حشوية



PERICARDIUM

• THE SEROUS PERICARDIUM, A THIN 

• SLIPPERY SEROUS MEMBRANE, IS

• COMPOSED OF TWO LAYERS, THE 

• PARIETAL LAYER AND THE 

VISCERAL

• LAYER OR EPICARDIUM.



PERICARDIUM

• THE PARIETAL LAYER LINES THE

• INNER SURFACE OF THE FIBROUS

• PERICARDIUM. 

• THE VISCERAL LAYER OR 

EPICARDIUM FORMS THE OUTER 

LAYER OF THE HEART.



PERICARDIUM

BETWEEN THE TWO LAYERS IS

• THE PERICARDIAL CAVITY.  THIS 

• CAVITY CONTAINS A FILM OF 

• SEROUS FLUID.



 The parietalالوريقة الجدارية 

Layer

نعكس حول تبطن هذه الوريقة الكيس الليفي للتأمور، ثم ت: •

جذور األوعية الكبيرة، لتغطي كل سطح القلب



 The Visceral Layerالوريقة الحشوية 

تغطي كل سطح القلب،•



الجيوب التأمورية

ما جيبان، ه. يوجد بين الوريقتين الحشوية والجدارية•

.    المعترض والمائل





:Transverse Sinusالجيب المعترض 

المحتوي لألبهر الغمد الشريانيهو ممر يظهر بين •

ة والغمد الوريدي المحتوي لألجوفين واألورد. والرئوي

ً . الرئوية األربعة بسهل ويحوي هذا الجيب سائالً تأموريا

.نبضان الشرايين واألذينات خلفه



Oblique Sinusالجيب المائل 

. خلف األذينة اليسرى وأمام المري واألبهر النازليقع •

وردة بين األوردة الرئوية اليسرى وبين األوهو يتوضع 

.الرئوية اليمنى

أمور ينفصل الجيبان عن بعضهما بطية مضاعفة من الت•

المصلي





 Theالتغذية الشريانية للتأمور المصلي 

Blood Supply:

ليفي كما هو تتم عبر الشرايين اإلكليلية للتأمور الحشوي ال•

غذية أما الوريقة الجدارية فتتغذى بطريقة ت. حال القلب

.التأمور نفسها





 The Nerveتعصيب التأمور المصلي 

Supply:

ما هو تتعصب الوريقة الجدارية عبر العصب الحجابي ك•

وية عبر بينما تتعصب الوريقة الحش. حال التأمور الليفي

.األعصاب الذاتية كما هو حال القلب





القلب 

The heart

إلى عضلة مجوفة وظيفتها ضخ الدمالقلب هو : ـ تعريف•

.الشرايين وتلقي الدم من األوردة

• The heart is a small organ pump the blood

into the arteries and receive the blood 

from the veins



 LOCATION OF THE:توضع القلب 

HEART

ف المنصضمنيتوضع القلب   المحاط بكيس التأمور  •

األوسط  داخل جوف الصدر  

• The heart rests on the diaphragm ,nearer to 

the midline of the thoracic cavity in the 

mediastinum.



Orientation and Superficial Anatomy of the Heart

Figure 21.4 Position and Orientation of the Heart
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(الوصف الخارجي )القلب 

يقدر حجم القلب بحجم قبضة الشخص •

بين القاعدة سم طوالا 12تقيس هذه العضلة نحو •

والذروة 

ا 9، يقيس• (عند القاعدة )سم عرضا

سماكةسم 6و•

غ، 25–20أما وزن القلب فيبلغ عند الوالدة نحو •

غ، وعند األنثى 320بينما يبلغ عند الذكر البالغ نحو 

.غ255البالغة نحو 



DIMENTION OF THE HEART

• The heart is relatively small , the same size 

as a closed fist.

• About 12 cm long 

• 9 cm wide at its broadest point.

• 6 cm thick

• Its mass 250 g in adult females and 300 g in 

adult male .



وصف القلب الخارجي

لنحو األسفـ القلب يعاكس التامور فهو مخروط ذروته •
قاعدته نحو األعلى والخلف فيما واألمام واأليسر 

واأليمن

:ـ نميز في الوصف الخارجي للقلب ما يلي•

ا ـ قاعدةا ـ ذروةا ـ حواف• ا سفليا ا ـ وجها ا أماميا وجها

(    أخاديد)أثالم يفصل بين أجزاء القلب الخارجية •





The heart (external appearance ) 

• The heart is visualized as a cone .

❑ It has a pointed end( the apex), which is directed 

anteriorly ,inferiorly ,and to the left.

❑Its broad base is directed opposite to the apex.

❑The anterior surface is deep to the sternum and ribs

❑The inferior surface rests mostly on the diaphragm.

❑Between the surfaces and the base there are three 

borders ( right,left,and inferior ).



:The Cardiac Groovesآخاديد القلب 

وهو ( The Coronaryاألذيني البطيني )األخدود اإلكليلي –1•

ين سير فيه الشرايتأخدود يفصل بين األذينات والبطينات، 

ي اإلكليلية والعناصر اللمفية المرافقة، واألوردة المتجمعة ف

.الجيب اإلكليليقسمه الخلفي باسم 

 The Interاألخدودان بين البطينات األمامية والخلفية –2•

ventricular Sulcus :ن وهي تشكل الفصل الظاهر بين البطي

على يظهر األخدود بين البطينات األمامي. األيمن والبطين األيسر

الوجه األمامي للقلب، بينما يظهر الخلفي على الوجه الخلفي









الوجه األمامي 

ية يمتد الوجه األمامي خلف جسم القص، والنهايات األنس•

، وخلف معظم 6–3للغضاريف الضلعية اليمنى من 

.النهايات األنسية للغضاريف الضلعية اليسرى

ا مفص• ا بطينيا ا وقسما ا أذينيا ولين باألخدود نميز عليه قسما

.اإلكليلي







The Auricular partـ القسم األذيني 1

ىاألذينة اليمنجزء كبير من يظهر في الجانب األيمن  •

أيمن ذيناألالمتمادي نحو الداخل ب

.فقط األذين األيسرفي الجانب األيسر يظهر•

ن الشريا)يظهر بين األذينين الجذعين الشريانين •

.( األبهروالرئوي



 The Ventricularـ القسم البطيني 2

part:

الى يشاهد عليه االخدود بين البطينات األمامي وهو يميل•

الجانب األيسر 

األيمن مسيطرا بطينالوبذلك يظهر على  هذا الوجه•

1/3يظهر جزء من البطين األيسر بينما 2/3بنسبة 

.الوجه األمامي





 The inferiorب ـ الوجه السفلي للقلب 

surface:

:ـ نشاهد على هذا الوجه•

ى فيه حيث تتالق: ـ الجزء السفلي من األخدود اإلكليلي1•
.فروع الشريان اإلكليلي األيمن واأليسر

ه الفرع الذي يسير في: ـ األخدود بين البطينات السفلي2•
يان بين البطينين الخلفي وهو فرع من الشر( شريان)

.االكليلي األيمن

2/3رـ يسيطر على الوجه السفلي للقلب البطين األيس•
.1/3ويظهر جزء صغير من البطين األيمن







:The baseج  ـ قاعدة القلب 

.ـ تتوجه نحو األعلى والخلف واأليمن•

.رىاألذينة اليسـ تتشكل من الوجه الخلفي لألذينتين وخاصة •

:ـ نالحظ وصول العناصر التالية إليهما•

يد الوريصل لزاويتها العلوية اليمنى : ـ إلى األذينة اليمنى1•
.األجوف العلوي

.الوريد األجوف السفليويصل لزاويتها السفلية اليمنى •

.األوردة الرئوية الرابعة: ـ يصل إلى األذينة اليسرى2•

َع • حيث تصب الجيِب اإلكليليـ نالحظ على الحافة السفلية توضُّ
.أوردة القلب











:The Apexالذروة 

، رالبطين األيستتشكل ذروة القلب بشكل أساسي من •

فل وتتجه ذروة القلب الكليلة والمدورة نحو األمام واألس

واأليسر، ويكون ارتسامها السطحي خلف الورب 

ا 9الخامس، أيسر الخط الناصف بـ  سم، إلى األنسي تماما

. من الخط منتصف الترقوة





:The Bordersحواف القلب 

، ليمنىاةاألذينيتتشكل الحافة اليمنى بشكل أساسي من •

 Theوهي مخددة بأخدود هو الثلم االنتهائي 

Terminal Sulcus وهو يسير من أمام الوريد ،

األجوف العلوي حتى الجانب األيمن للوريد األجوف 

.السفلي

، األيمنالبطينتتشكل الحافة السفلية بشكل أساسي من •

.  ما عدا قرب الذروة حيث تتشكل من البطين األيسر

.أليسرالبطين اتتشكل الحافة اليسرى بشكل أساسي من 



Orientation and Superficial Anatomy of the Heart

Figure 21.4 Position and Orientation of the Heart
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وصف القلب الداخلي

:في الدراسة الداخلية للقلب ندرس •

بنية الجدار القلبي-1•

(لبطينات الفصل بين األذينات وا)الهيكل الليفي للقلب -2•

الحواجز بين األذينات والحواجز بين البطينات-3•

أجواف القلب-4•



طبقات القلب-1

Epicardiumما حول القلب هي: الطبقة الخارجية•

وهي الورقة الحشوية للتأمور المصلي  

Myocardiumهي العضلية القلبية:الطبقة الوسطى•

Endocardium :هي شغاف القلبالطبقة الداخلية•



LAYERS OF THE HEART

• The wall of the heart consists of three layers

• * the outermost epicardium.

• * the myocardium

• * the intermost endocardium.







 The Cardiacهيكل القلب -2

Skeleten 
إلى بعضهما ترتبط أذينات القلب وبطيناته إلى حلقتين ليفيتين مرتبطتين•

.8ضمن شكل 

حيوانات تحدد هذه الحلقات الفوهات األذينية البطينية، ويتواجد عند بعض ال•
في مكان التقاء الحلقاتعظم صغير 

هررا بشرركل إلررى هرراتين الحلقتررين، وتمتررد مناألليرراف العضررلية القلبيررة ترررتبط . •
.مغزلي

إلرى األيسرر البطينراتمن الحلقتين بينما تتوضع األذينات إلى األيمن تتوضع •
.منها، دون وجود تتابع لأللياف العضلية بينهما

م الليفرري والررذي يمتررد إليرره القررواالحجرراب بررين البطينررات يرررتبط إلررى الحلقتررين •
.  الغشائيللقلب لتشكيل قسمه العلوي 

.إلى الحلقتينمثلثة الشرف والتاجية كما ترتبط قواعد الصمامات •









The atrioventricular rings

 The atrioventricular rings serve for the 

attachment of the muscular fibers of the 

atria and ventricles , and for the 

attachment of the bicuspid and tricuspid 

valves







الحواجز بين األجواف-3

 Inter ventricularأ ـ الحاجز بين البطينات •

Septum

 Inter Atrial Septumب ـ الحاجز بين األذينات •



 Interأ ـ الحاجز بين البطينات 

ventricular Septum:

.ـ حاجز يفصل بين البطين األيمن والبطين األيسر•

يتقوس لألمام ولأليمن•

.ـ يمتد من جدار القلب األمامي إلى جدار القلب السفلي•

:ـ مؤلف من قسمين•

.قسم علوي غشائي•

.قسم سفلي عضلي•







 Inter Atrialب ـ الحاجز بين األذينات 

Septm:

.رىيفصل بين األذينتين اليمنى واليسغشاء رقيق ـ •

.ـ يتمادى في األمام مع الحاجز بين البطينين•

( من جهة األذينة اليمنى)ـ نشاهد على وجهه األيمن •

هذه . ةتحيط بها حلقة بيضيالحفرة البطينية حفرة هي 

نية حيث الحفرة البيضية تكون مفتوحة أثناء الحياة الجني

تسمح بمرور الدم من الوريد األجوف السفلي لألذينة

.اليسرى





وصف أجواف اقلب-4

األذيناتأ وصف •

وصف البطينات-ب•



وصف األذينات

:تتميز كل أذينة داخليا •

قسم أملس هو القسم الوريدي-أ•

وقسم خشن هو العضلة المشطية -ب•

ينيةوريدية وأذينية بط:أذينة فوهات وينفتح على كل •



The atria –internal features

• Each atrium cavity is composed from two portion :

– venous smooth (sinus venarum) where the atrium 

receives veins  

– and muscular rough (the auricula )

• Each atrium communicates with :

– The ventricle of the same side 

– The veins that transport venous blood to it .



:  The Rightأ ـ وصف األذينة اليمنى 

األذينة اليمنى يظهر ضمن جوف •

دسام مثلث البين األذينة اليمنى والبطين األيمن فوهة أذينية وبطينية تحوي فتحة •
.الشرف 

:فتحات وريدية هي •

.الوريد األجوف العلويينفتح على زاويتها العلوية ❖

.الوريد األجوف السفليينفتح على زاويتها السفلية ❖

.حيث تصب أوردة القلبالجيب اإلكليلي ينفتح في الناحية األنسية ❖

.المحاطة بالحلقة البيضيةالحفرة البيضية على الحاجزين األذينات يظهر•

الذي يمتد بين فوهة األجوف بالعرف االنتهائي في داخل األذينة اليمنى يظهر•
العلوي والسفلي وهو يحدد الفصل بين الجزء االملس والخشن 

ا تتميز األذينة اليمنى بقسم أملس• سمى وقسم مخطط عضلي ي(وريدي )داخليا
.Musculi pectinatieالعضلة المشطية 









 The Leftب ـ وصف األذينة اليسرى 

atrium:

.عليهااألوردة الرئوية األربعة ـ تتميز بانفتاح •

رة ـ يوجد على الحاجز بين األذينات تحدب يوافق الحف•

البيضية هو التحدب البيضي، يقع هذا التحدب على

.الحاجز بين األذينات من جهة األذينة اليسرى

ذينية ـ بين األذينة اليسرى والبطين األيسر توجد فوهة أ•

(.الدسام التاجي)الدسام ثنائي الشرف بطينية تحوي 

يتواجد بها أيضا قسم أملس وقسم خشن•







:ج  ـ وصف البطينين

:ـ للبطينين صفات مشتركة هي•

.  ـ كل بطين شكله مخروطي ذو قاعدة خلفية1•

:ـ تتميز قاعدة كل بطين  ب2•

(.سيني)بدسام هاللي تتميز : ـ فوهة شريانية•

:دسام ذو شرفـ فوهة أذينية بطينية فيها •

:هيتبارزات لحمية ـ يوجد على جدار كل بطين 3•

ريط ـ ش. ـ سويقات لحمية هي العضالت الحليمية. ـ زغابات صغيرة•
تمر به الحزمة الناقلة مرتبط في moderator bandمنظم 

.الطرفين وحر في الوسط



:الصفات الخاصة للبطين األيمن

.  يتميز أن جداره أثخن من جدار األذينة اليمنى•

وي يتميز بوجود قوس عضلية ثخينة، بين فتحة الجذع الرئ•

بالعرف فوقوالفوهة األذينية البطينية، وتدعى هذه القوس 

من عن يفصل القسم السفلي من جوف البطين األيهو، والبطيني

.القسم األمامي المسمى بالقمع

ز بين يتسطح جوف البطين األيمن نتيجة االنتفاخ األمامي للحاج•

.هالليالبطينات، لذلك يظهر مقطعه بشكل 

وعلى جداره تبارزات لحمية•



التبارزات اللحمية

يتميز جدار البطين األيمن بوجود ثالثة أنواع من التبارزات•
:اللحمية، فهي

.بشكل زغابي وهي تبارزات صغيرة دقيقة-•

ه مع ، وهو شريط عريض يتصل بحوافالشريط المنظمأو بشكل -•
ن جدران البطين وحر بالوسط، ويمر به جزء من الفرع األيمن م

.الحزمة الناقلة

.  زيةوهي أمامية كبيرة، خلفية، وحاجعضالت حليمية أو بشكل -•
ث الدسام مثلحتى شرف الحبال الوترية يمتد من هذه العضالت 

، ويكون امتداد حبال العضلة األمامية إلى الشرفتينالشرف
فية األمامية والخلفية، وحبال العضلة الخلفية إلى الشرف الخل
والحاجزية، بينما تمر حبال العضلة الحاجزية إلى الشرف 

.األمامية والحاجزية





فوهات البطين األيمن

دة توجد فوهتان بالنهاية العلوية للبطين األيمن، واح•

، ىاألذينة اليمنوالثانية مع الجذع الرئوي لالتصال مع 

وكلتاهما مزودة بدسام، ندرسه مع دراسة الدسامات 

.القلبية







:الصفات الخاصة بالبطين األيسر

.  أثخن بثالث مرات من جدران البطين األيمنيتميز أن جدرانه •
ا بمقطع  .جوفه الدائرييتميز أيضا

:أما التبارزات اللحمية عليه فهي نوعان فقط•

.إما تبارزات زغابية دقيقة•

، وهي عضلتان واحدة على الجدار عضالت حليميةأو بشكل •
إلى ة حبال وتريوتمتد منها . األمامي والثانية على الجدار الخلفي

.الدسام التاجيشرف 

ذينية يوجد فتحتان على النهاية العلوية للبطين األيسر، فوهة أ•
سر عبر ، كما يتمادى البطين األيالدسام التاجيبطينية يسرى بها 

.الدسام األبهريدهليز األبهر مع الشريان األبهر وهنا يتواجد 







 The Cardiac Valvesالدسامات القلبية 

 Atrioventricularالدسررامات األذينيررة البطينيررة -1•

Valves :

:The Arterial Valvesالدسامات الشريانية -2•





 Atriaالدسامات األذينية البطينية 

Ventricular Value:

فية هنا كتابة الهيكل األساسي للقلب هو بشكل حلقة لي•

ويوجد ضمن سماكة هذه الحلقة قطعة عظمية بشكل 

.عند بعض الحيوانات

هو في كل حلقة من الهيكل يتواجد دسام أذيني بطيني و•

الشرفة هي طبقة مضاعفة من شغاف)عبارة عن شرفة 

ية بينما ترتبط الشرفة بقاعدتها إلى الحلقة الليف(. القلب

لى تكون ذروتها مشدودة عبر الحبال الوترية المرتبطة إ

.العضالت الحليمية في جدران البطين



الدسامات األذينية البطينية -1

Atrioventricular Valves :

يوجد ف. يوجد في كل فوهة أذينية بطينية دسام ذو شرف•

 Tricuspidفي الفوهة اليمنى الدسام مثلث الشرف 

valveي، بينما يوجد في الفوهة اليسرى الدسام التاج  .

لحلقة وتكون شرفة الدسام ذات شكل مثلثي، ترتبط إلى ا

الليفية عبر القاعدة، بينما تكون ذروتها حرة ضمن

ه أملس، يتميز الوجه األذيني للشرفة بأن. الجوف البطيني

ا  لشرف ترتبط حواف ا. بينما يكون الوجه البطيني خشنا

.وذروتها عبر الحبال الوترية إلى العضالت الحليمية





رى هو الدسام الموجود في الفوهة األذينية البطينية اليس•

بينما الموجود في mitral Valueالدسام التاجي 

لشرف الفوهة األذينية البطينية اليمنى هو الدسام مثلث ا

.آلية عمل الدسامات األذينية البطينية



Mitral valveالدسام التاجي 

غيرة يتألف فقط من شرفتين أمامية كبيرة وخلفية ص•

لث وتتميز شرف التاجي بأنها أصغر وأثخن من شرف مث

الشرف، وتحيط شرفتاه بشكل دائري بكامل الفوهة

ناك األذينية البطينية اليسرى، ولكن يحدث أن يكون ه

نقص في اإلحاطة تكمله شرفة الحقة صغيرة



 Tricuspid valveمثلث الشرف 

الت يتميز بثالث شرف ترتبط بحبال وترية الى العض•

الحليمية





الية عمل الدسامات األذينية البطينية

يمر ( عودة الدم من األذينات إلى البطينات)بحال االنبساط القلبي •

الدم بسهولة بآلية عمل ضخ من األذينة إلى البطين، وتكون 

د ال تشكل عائق لعو)الشرف رخوة نتيجة السترخاء البطين 

فعل شد ، بينما أثناء انقباض البطين فيحدث إغالق للفوهة ب(الدم

.الحبال الوترية نتيجة تقلص البطين

بحال . هةفتنتفج الشرف من األسفل مثل مظلة وتعلق الشرف الفو•

حدوث إغالق عبر غير تام للفوهة يحدث ما نسميه قصور 

.الدسام







 The Arterialـ الدسامات الشريانية 

Values   :

ي يوجد في الفوهة الشريانية الرئوية على البين األيمن، وف•

ي أو الفوهة الشريانية األبهرية على البطين األيسر دسام سين

.نصف هاللي

ا كل شرفة من طبقة )شرف 3يتشكل كل دسام من • تتكون أيضا

ترتبط الشرفة بقاعدتها إلى جدار (. مضاعفة من الشفاف

.  ليفيةالشريان، بينما تكون ذروتها حرة، محتوية بنهايتها عقيدة

درجة، ونتيجة 120تصغ حواف الشرف مع بعضها زاوية 

.توضع الشرف حول الفوهة فهي تغلقها بالكامل



:The Arterial Valvesالدسامات الشريانية -2

في يوجد في الفوهة الشريانية الرئوية على البطين األيمن، و•

ني أو الفوهة الشريانية األبهرية على البطين األيسر، دسام سي

وتتكون كل شرفة . شرف3وكل دسام مشكل من . نصف هاللي

ى وترتبط الشرفة بقاعدتها إل. من طبقة مضاعفة من الشغاف

فية جدار الشريان، بينما تكون ذروتها حرة، وهي تحوي عقيدة لي

120مركزية، أما حوافها الجانبية فتصنع مع بعضها زاوية 

فوهة وبتوضع الشرف جانب بعضها تكمل اإلحاطة بشكل كامل بال

لجوف وتكون الشرف بشكل جيوب متقببة إلى داخل ا. الشريانية

.البطيني



آلية عملها

خالل االنبساط يعود الدم إلى الجيوب الموجودة فوق •

وحين تمتلئ( كمنقار طير)الشرف المفتوحة لألعلى 

ما عند أ. الشرف بالدماغ تتعلق الفوهة الشريانية بالكامل

اه تقلص البطين ندفع الدم المنطلق من البطين باتج

م الشريان يضغط الجيوب على جدار الشريان ويمر الد

.بسهولة





 Auscultation ofـ إصغاء صمامات القلب 

the Values:

ب نسمع الدسام على جدار الصدر في النقطة على السطح األقر•
.للجوف الموجود فيه الدسام

لى الدسام التاجي موجود في البطين األيسر، أقرب نقطة ع: مثال•
السطح من البطين األيسر هي ذروة القلب لذلك نسمع الدسام

.التاجي في الورب الخامس أيسر القص

من ضمن األبهر الصاعد يتجه نحو القسم األي: ـ الدسام األبهري•
.من الصدر أي نسمعه عند الورب الثاني أيمن القص

.الورب الثالث أيسر القص: ـ الدسام الرئوي•

.الحافة السفلية للقص: ـ الدسام مثلث الشرف•















:The Blood Vesselsأوعية القلب 

:The Arteriesالشرايين •

 The Veins of the Heartأوردة القلب •

:Lymbh drainage: النزح اللمفي للقلب•



:The Arteriesالشرايين 

ذ منشأها من التي تأخالشرايين اإلكليلية يتغذى القلب عبر •

.الجيوب األبهرية

يث وتنبثق هذه الشرايين من خلف الشريان الرئوي، ح•

من يتوضع كل منهما إلى جانب منه، ثم يسير كل منهما ض

يمن األ، حيث يتجه (األذيني البطيني)خدود اإلكليلي األ

يسير، بينما نحو األسفل على الوجه األمامي للقلب

.األيسر لألسفل على الوجه الخلفي للقلب







:The Arteriesـ الشرايين 1

 The Left Coronaryأ ـ الشريان اإلكليلي األيسر •

artery

 The right coronaryب ـ الشريان اإلكليلي األيمن •

Artery







 The Leftأ ـ الشريان اإلكليلي األيسر 

Coronary artery:

جذع ، يتجه لألمام بينالجيب األبهري الخلفي األيسرـ ينشأ من •
األخدود الشريان الرئوي واألذين األيسر ثم يدخل القسم األيسر من

نفرعيه الرئيسيحيث يعطي « األذين البطيني»اإلكليلي 

 Anterior interالفرع بين البطينات األمامي ـ 1•
ventricular :نهايته يسير في األخدود بين البطينين األمامي حتى

.حيث يلتقي مع الفروع بين البطيني السفلي

الذي يتتابع إلى األيسر ضمن: circumflexـ الفرع المنعطف 2•
.لي األيمناألخدود اإلكليلي حتى يلتقي الفرع المعترض من اإلكلي



The left coronary artery (LCA)

• Arises from the left aortic sinus of the ascending aorta

• passes between the left auricle and the left side of the 

pulmonary trunk, and runs in the coronary groove

• As it enters the coronary groove, at the superior end of the 

anterior IV groove the LCA divides into two branches:

❑ the anterior IV branch (left anterior descending [LAD] 

branch

❑ and the circumflex branch 







الشريان المنعطف

فرع : The marginalالفرع الهامشي ، وهو يعطي ـ •

.من المنعطف على حافة القلب اليسرى

ين للجدار الخلفي من البطلألذينة اليسرى و فروعاً •

.  األيمناأليسر، ثم يتتابع ليتفاغر مع الفرع المعترض

ار من الحاالت فرعاً يسير على الجد% 40وهو يعطي في 

وي األيسر الخلفي لألذينة اليسرى، بين الوريد الرئوي العل

نة األذين األيمن لألذيواألذين األيسر، ثم ينتهي ضمن 

.اليمنى على العقدة الجيبية األذينية





The smaller circumflex branch

• The smaller circumflex branch of the LCA follows the coronary groove around 

the left border of the heart to the posterior surface of the heart. 

• The left marginal artery, a branch of the circumflex branch, follows the left 

margin of the heart and supplies the left ventricle. 

• Most commonly, the circumflex branch of the LCA terminates in the 

coronary groove on the posterior aspect of the heart before reaching the crux 

• but in approximately one third of hearts it continues to supply a branch that 

runs in or adjacent to the posterior IV groove.

• In approximately 40% of people, the SA nodal branch arises from the 

circumflex branch of the LCA and ascends on the posterior surface of the 

left atrium to the SA node



الشريان بين البطينات األمامي 

ر ضمن وهو ينشأ منه قرب الحافة العلوية للقلب، ثم يسي•

.البطينات األمامي حتى يصل ذروة القلب

:وهو يعطي الفروع التالية •

القطرية -1•

الحاجزية -2•

جه ويشارك بتغذية الوجه االمامي بطين أيسر وجزء من و•

أمامي بطين أيمن والحاجز بين البطينات



The anterior IV

• The anterior IV branch passes along the IV groove to the 

apex of the heart.

• Here it turns around the inferior border of the heart and 

commonly anastomoses with the posterior IV branch of the 

right coronary artery

• The anterior IV branch supplies adjacent parts of both 

ventricles and, via IV septal branches, the anterior two 

thirds of the IVS 

• In many people, the anterior IV branch gives rise to a 

lateral (diagonal) branch, which descends on the anterior 

surface of the heart 









Typically, the LCA supplies

• The left atrium.

• Most of the left ventricle.

• Part of the right ventricle.

• Most of the IVS (usually its anterior two thirds), 

including the AV bundle of the conducting system 

of the heart, through its perforating IV septal 

branches.

• The SA node (in approximately 40% of people).





 The rightب ـ الشريان اإلكليلي األيمن 

coronary Artery:
ان ـ ينشأ من الجيب األبهري األمامي، حيث يسير لألمام بين جذع الشري•

لي حيث الرئوي واألذين األيمن، ثم يسير في القسم األيمن من األخدود اإلكلي
.يتجه نحو األسفل والخلف

:ـ يعطي أثناء مسيره•

.لحافة القلب اليمنى: ـ الفرع الهامشي األيمن1•

بطينات ضمن األخدود بين ال( السفلي أو الخلفي)ـ الفرع بين البطينات 2•
.السفلي

منعطف من الذي يلتقي ضمن األخدود اإلكليلي بالفرع ال: ـ الفرع المعترض3•
.اإلكليلي األيسر

ى ـ العقد معظم البطين األيمن ـ األذينة اليمن: ـ يغذي الشريان اإلكليلي األيمن•
.الناقلة، خاصة األذينية البطينية

.ـ تكثر  اضطرابات النظم عند احتشاء الشريان اإلكليلي األيمن•





The right coronary artery (RCA)

• The right coronary artery (RCA) :Arises from the right 

aortic sinus of the ascending aorta and passes to the right 

side of the pulmonary trunk, running in the coronary groove 

• Near its origin, the RCA usually gives off an ascending

sinuatrial nodal branch, which supplies the SA node

• The RCA then descends in the coronary groove and gives off 

the right marginal branch, which supplies the right border 

of the heart 







The right coronary artery (RCA)

• After giving off this branch, the RCA turns to the left and 

continues in the coronary groove to the posterior aspect 

of the heart where it gives :

❖ the atrioventricular nodal branch, which supplies the 

AV node 

❖ the large posterior interventricular branch, which 

descends in the posterior IV groove toward the apex of the 

heart. This branch supplies adjacent areas of both 

ventricles and sends perforating interventricular septal

branches into the IV septum  

• The terminal (left ventricular) branch of the RCA then 

continues for a short distance in the coronary groove.  









فروع االكليلي األيمن

ه العمودي يعطي فروعاً لألذينة اليمنى والبطين األيمن أثناء نزول•

ي يسير ثم يعطي على الحافة السفلية للقلب الفرع الهامشي، الذ

على طول الحافة للبطين األيمن

، الذي يعطي على الوجه الخلفي الشريان بين البطينات الخلفي•

.بيسير ضمن األخدود بين البطينات الخلفي حتى قمة القل

ريان يسمى الجزء من الشريان المتبقي ضمن األخدود اإلكليل الش•

ليلي ، وهو يتفاغر مع الفرع المنعطف من الشريان اإلكالمعترض

.األيسر







Typically, the RCA supplies

• The right atrium.

• Most of right ventricle.

• Part of the left ventricle (the diaphragmatic surface).

• Part (usually the posterior third) of the IV septum.

• The SA node (in approximately 60% of people).

• The AV node (in approximately 80% of people).



التفاغرات بين الشرايين اإلكليلية 

Anastomosis of the Coronaries 

Arteries

ألخدود يوجد تفاغرات بين الفروع االنتهائية للشريانين ضمن ا•
.ة القلباألذيني البطيني، وبين فروعهما بين البطينية على ذرو

طين األيسر يوجد في الحجاب بين البطينين وفي الجدار الخلفي للب•
.  ريناتتفاغرات حرة بين الشرايين بين البطينية، ولكن عبر ش

نات ولذلك يلعب زمن االنسداد دوراً، فاالنسداد البطيء للشري
.باالنفتاح، بينما االنسداد الفجائي ال يسمح بذلك

ات من الحاالت أن يكون الشريان بين البطين% 10يحدث في نحو •
ر، األمامي وكذلك الخلفي هي فروع من الشريان اإلكليلي األيس

لى ذروة وهذا ال يسمح بالتفاغرات بين الشرايين بين البطينات ع
.القلب





:توزع الشرايين اإلكليلية 

تغذية البطينات

أليمن، ما يتغذى البطين األيمن بكامله من الشريان اإلكليلي ا•

ر عدا على الحافة العلوية للوجه األمامي، حيث يتغذى عب

.رفروع من الشريان بين البطينات األمامي، فرع األيس

ر ما عدا يتغذى البطين األيسر بكامله عبر اإلكليلي األيس•

ن شريطاً ضيقاً على الوجه الحجابي، خلف األخدود بي

ت الخلفي البطينات، حيث يتغذى عبر الشريان بين البطينا

(.فرع اإلكليلي األيمن)

اب بين يتساوى الشريانان بين البيطينان في تغذية الحج•

.البطينين





تغذية األذينات

.  أليمنيتغذى الوجه األمامي لألذينة اليمنى من الشريان اإلكليلي ا•

ر يتغذى الوجه الخلفي لألذينة اليسرى، واألذين األيسر، عب

.الشريان اإلكليلي األيسر

من الحاالت تغذيته من فرع من % 40يتلقى األذين األيمن في •

.اليسرىالشريان اإلكليلي األيسر، والذي يصعد فوق خلف األذينة

ذينات، يتغذى الجزء السفلي من األذينة اليسرى، والحجاب بين األ•

شأ عبر فرع الشريان اإلكليلي األيمن، الذي ينشأ منه قرب من

الشريان بين البطينات الخلفي



تغذية الجملة الناقلة

يان تتغذى العقدة الجيبية األذينية عبر فرع من الشر•

من الحاالت ومن الشريان % 60اإلكليلي األيمن في 

.من الحاالت% 40اإلكليلي األيسر في 

بر تتغذى العقدة األذينية البطينية والحزمة الناقلة ع•

من الحاالت، ومن % 90الشريان اإلكليلي األيمن في 

.من الحاالت% 10اإلكليلي األيسر في 



التفاغرات الخارجية

الشرايين يتواجد تفاغرات كامنة بين الشرايين اإلكليلية و•

وتشتق هذه . التأمورية حول جذور الوعية الكبيرة

ية، الشرايين التأمورية من الشرايين العضلية الحجاب

.والقصبية، والصدرية الباطنة



غدة التيموس







الجيب االكليلي -أوردة القلب

في الجزء الخلفي The coronary sinusيتوضع الجيب اإلكليلي •
لألذينة من الثلم األذيني البطيني، هو ينفتح على الجدار الخلفي

:ةينفتح على الجيب اإلكليلي ثالثة أوردة رئيسي. اليمنى

ألمامي، يرافق الشريان بين البطينات ا:الوريد القلبي الكبير-•
للبطين ويصل إليه بشكل مشترك وريدان كبيران خلفيان علويان

ل إليه بشكل األيسر، أما الوريد الخلفي السفلي للبطين األيسر فيص
.مستقل

لخلفي، يرافق الشريان بين البطينات ا:الوريد القلبي األوسط-•
.وينفتح قرب نهاية الجيب اإلكليلي

ويقال يرافق الشريان الهامشي األيمن،:الوريد القلبي الصغير-•
.أنه ينفتح في نهاية الجيب اإلكليلي



أوردة القلب

:The anterior cardiac veinsاألوردة القلبية األمامية •

يتم النزح الوريدي للوجه األمامي للقلب عبر مجموعة أوردة •
ح على متوازية، تسير على الوجه األمامي للبطين األيمن، وتنفت

ي الصغير، ويسمى األسفل منها واألكبر الوريد القلب. األذينة اليمنى
ة تنفتح األوردة القلبية األمامي. وهو المرافق للهامشي األيمن

دود مباشرة، بشكل مستقل، على األذينة اليمنى، ضمن عمق األخ
.  األذيني البطيني

Venae cardis minimae: األوردة القلبية األصغر•

ة إلى يوجد في كل األجواف القلبية أوردة صغيرة تنفتح مباشر•
شريانية وريدية ضمن shuntفيوجد عدة مجازات . الجوف

.وتنفتح كلها ضمن األوردة القلبية األصغر. جدران األجواف





• يرافق الشريان بين البطينات األمامي، :الوريد القلبي الكبير-

ن ويصل إليه بشكل مشترك وريدان كبيران خلفيان علويان للبطي

شكل األيسر، أما الوريد الخلفي السفلي للبطين األيسر فيصل إليه ب

مستقل









:Lymbh drainage: النزح اللمفي للقلب

رايين يتم النزح اللمفي للقلب نحو الخلف، على طول الش•

ليفي، على اإلكليلية، فتنبثق األوعية اللمفية من التأمور ال

مية طول األبهر والجذع الرئوي، وتنتهي في العقد الرغا

.القصبية والجذوع اللمفية المنصفية

-ةضمن العضلي-تحت الشغاف-ضفائر3يكون البدء من •

تحت التامور

تتجه االوعية الى جذعين أيمن و أيسر•



الجذع االيمن

للوجه يتلقى اللمف من االذينة اليمنى ومن الحافة اليمنى•

السفلي للبطين األيمن

ريان  يسير لألعلى ضمن األخدود االكليلي على جانب الش•

هي في االكليلي األيمن ثم يسير أمام االبهر الصاعد لينت

العقد العضدية الراسية



الجذع األيسر

يسير في االخدود بين البطينات األمامي •

يتلقى عند وصوله لألخدود االكليلي وعاءمن الوجه •

السفلي للبطين األيسر

يصعد بين الجذع الرئوي و األذينة اليسرى •

ينتي في العقد الرغامية القصبية•







:The Nerf Supplyتعصيب القلب 

:The Conducting Systemالجملة الناقلة للتنبيه •

:تعصيب القلب الخارجي•



:تعصيب القلب

القلبية األعصاب الخارجية للقلب هي الضفائر العصبية•

.  السطحية والعميقة

 Theأما التعصيب الداخلي فيتم عبر الجملة الناقلة •

conducting system.



:تعصيب القلب الخارجي
:The Sympathic.Nـ ودياً 1•

لسلسلة تأتي األلياف الودية من السلسلة الودية الرقبية والجزء العلوي من ا•
.الودية الصدرية

(:نظير الودي: )The Para sympathicـ الودياً 2•

وي الرئ)عن طريق العصب المبهم ( نظير الودية)تأتي األلياف الالودية •
(.المعدي ـ العاشر

ى العقدة ـ تصل األلياف الواردة إلى القلب إلى العقدة الجيبية األذينية ثم إل•
وضعة حول األذينية البطينية وإلى باقي أجزاء القلب عبر ضفيرة عصبية مت

.الشرايين اإلكليلية

.ـ أما األلياف الصادرة عن القلب فتسير مع العصب المبهم•

رعة إن التعصيب لودي هو مسرع للقلب لذلك األدوية المقلدة للودي هي مس•
مبطئ للقلب بينما حاصرة الودي هي مبطئة للقلب كذلك إن نظير الودي هو

ة للقلب لذلك مقويات المبهم هي مبطئة بينما حاصرات المبهم هي مسرع
.للقلب







The Cardiac Plexusesالضفائر القلبية -

ظيفتهما يوجد ضفيرتان قلبيتان سطحية وعميقة، ولكن و•

ليلية تدخل فروعهما التأمور لنرافق الشرايين اإلك. واحدة

ألذينية وكذلك لتصل إلى العقدة الجيبية ا( وعائية حركية)

نية وإلى وإلى العقدة األذينية البطي( منبهة ومثبطة قلبية)

الحزمة



الضفيرة القلبية السطحية-

بين الرقبين تتشكل من اتحاد القسم السفلي من الفرعين القل•

قبية العلوية للمبهم األيسر مع الفرع القلبي للعقدة الودية الر

وهي تتوضع أمام الرباط الشرياني. اليسرى





الضفيرة القلبية العميقة-

مبهم تتلقى هذه الضفيرة األكبر حجماً، مساهمات من ال:•

ر فرعه األيمن بفروع رقبية قلبية، ومن المبهم األيسر عب

الرقبي العلوي، وفرع من كل راجع، وفروع ودية من 

ة يسرى، باقي العقد الرقبية الخمس والمسماة وسطى وسفلي

الرباط تتوضع الضفيرة أيمن. وكل العقد الثالث اليمنى

رع الشرياني، إلى األمام من القصبة اليسرى، على تف

.الجذع الرئوي



 The Conductingالجملة الناقلة للتنبيه 

System:

اصية ويعود إن للقلب نظماً كهربائياً خاصاً به وهو الوحيد الذي يمتلك هذه الخ•
:ذلك لجملة القلب الناقلة للتنبيه   وهي

– The Atrioأ ـ عقدة جيبية أذينية • Ventricular Node :

العلوي، تقع في القسم العلوي من األذينة اليمنى قرب فتحة الوريد األجوف•
.ومنها يبدأ التنبيه

– The Atrioب ـ عقدة أذينية بطينية • Ventricular Node : في القسم
.السفلي في الحاجز ما بين األذينات

لف الشرفة ومنها يتتابع التنبيه إلى الحزمة األذينية البطينية التي تنـزل خ•
لغشائي الحاجزية للدسام مثلث الشرف، حتى الشرفة السفلية ضمن القسم ا
سم العضلي للحاجز بين البطينات، تنقسـم هذه الحزمة قرب الحافة العلوية للق

.سللحاجز بين البطينات إلى حزمتين يمنى ويسرى وهما فرعا حزمة هي





 The sinu atrialالعقدة الجيبية األذينية 

Node 

ية تملك هذه العقدة أليافاً عصبية ودية، وخاليا عصب•

مبهمة، كما تكون أليافها أرفع ومخططة أكثر من باقي

دة أنسي تتوضع على بقعة متواج. ألياف العضلة القلبية

سم على طول الحافة العلوية 1وتمتد لـ . الثلم االنتهائي

الحادة لألذين األيمن، وتنزل إلى األسفل من العرف 

سم ومن البقعة الموافقة على الجدار 2االنتهائي لمسافة 

يبدأ من هذه العقدة النبضان. الخلفي لألذين األيمن

.المحمول عبر ألياف العضلة القلبية





– The Atrioالعقدة األذينية البطينية 

Ventricular Node

ن تتوضع هذه العقدة الصغيرة من النسيج الناقل ضم•

الحجاب بين األذينات، إلى األعلى تماماً من ارتباط

الجيب الشرفة الحاجزية للدسام مثلث الشرف، قرب فتحة

اإلكليلي





(Hisحزمة هس )الحزمة الناقلة 
فة السفلية تبدأ من العقدة األذينية البطينية   وتنزل على طول الحا. •

افة تمر على طول الح. للقسم الغشائي للحجاب بين البطينات
منى العلوية للقسم العضلي للحجاب، حيث تنقسم إلى فروع ي

.ويسرى

تمر هذه الحزمة الناقلة :The right branchالفرع األيمن •
قسم األكبر يمر ال. لألسفل على الجانب األيمن للحجاب بين البيطات

.  منها عبر الشريط المنظم حتى الجدار األمامي للبطين األيمن
. pur Kinje fibresوتتابع ألياف الفرع عبر ألياف بوركنج 

ل من هذه ويتتابع النق. وتتوضع هذه األلياف تحت الشغاف مباشرة
.األلياف على طول العضلة القلبية المتقلصة

ينزل على الجانب األيسر :The left branchالفرع األيسر •
ن األيسر للحجاب بين البطينات، وينتشر للخارج فوق جدار البطي

.pur kinjeليتفرع بعدها إلى نسيج 









 The surfceاالرتسام السطحي 

projection

•1- ً :االرتسام السطحي للقلب عموما

:االرتسام السطحي لدسامات القلب-2•



1- ً :االرتسام السطحي للقلب عموما

• ً يدرس االرتسام السطحي للقلب على جدار الصدر سريريا

ب المتلقى بطريقتين، إما بتحديد االرتسام السطحي للقسم من القل

متواجدة سريرياً، بطريقة القرع، وهنا تتحدد أهميته في الباحة ال

يمنى بين الحافة األمامية للرئتين، وهي باحة تمتد من الحافة ال

يسر للقص، بمستوى غضروغ ضلعي رابع، بشكل محدب إلى األ

خامس والتي تتواجد في الفراغ الوربي ال. حتى مكان ذروة القلب

ى خط األيسر إلى األنسي تماماً من الخط منتصف الترقوة، أي عل

.سم من الخط الناصف للقص9حلمة الثدي، وذلك على بعد 



لذي أو يدرس االرتسام الحقيقي ويحدد ذلك باألشعة، وهو المكان ا•
ربع فهو يتواجد أمام الفقرات الصدروية األ. يأخذه القلب حقيقة

:الوسطى، ويحدد االرتسام حسب ما يلي

ث األيمن تمتد الحافة اليمنى المحدبة من الغضروف الضلعي الثال-•
–1.5حتى الغضروف الضلعي السادس األيمن، وذلك على بعد 

.سم أيمن القص2.5

ادس تمتد الحافة اسلفلية المحدبة من الغضروف الضلعي الس-•
.األيمن، حتى مستوى ضربة القمة

اغ تمتد الحافة اليسرى من مستوى ضربة القمة، حتى الفر-•
.سم من القص2.5الوربي الثاني األيسر، على بعد 







:االرتسام السطحي لدسامات القلب-2

ها شبه بحيث تصنع خطاً مع بعض. تتوضع كل دسامات القلب خلف القص•
ي من عمودي ترتسم قواعد الدسامات األذينية البطينية على الجزء السفل

إلى القص، بحيث يكون مثلث الشرف على الخط الناصف ويكون التاجي
لحافة تتوضع الدسامات األبهرية والرئوية خلف ا. األعلى واأليسر قليالً 

أعلى من اليسرى للقص والغضروف الضلعي الثالث األيسر، ويكون الرئوي
.األبهر

حدد وي. يجب الذكر أن إصغاء صمامات القلب ليس له عالقة بمكان ارتسامها•
.  مكان كل صمام في مكان الجوف األقرب لجدار الصدر، والحاوي للدسام

النسبة فيكون ذلك بالنسبة لمثلث الشرف فوق مكان ارتسامه تماماً، أما ب
ألبهري ، أما ا(محتوى ضمن بطين أيسر)للتاجي فيكون في مكان قمة القلب 

ي مستوى المتوضع ضمن األبهر الصاعد فيسمع على الحافة اليمنى للقص ف
ص بمستوى أخيراً يسمع الرئوي على الحافة اليسرى للق. الورب الثاني األيمن

(.فوق قمع البطين األيمن)غضروف ضلعي ثالث أيسر 




