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 عضالت( سازوكار نيروبردي)مكانيك

عه مجزاي عضله قلبي ممكن است به مطالعه يك قط

تغييرات فشار  به يقلبتمام مجموعه تفهيم پاسخ 

و ( 2پيش بار)، بازگشت خون وريدي(1پس بار)خوني

 موثر بر نيرویوضعيت )عضله قلبانقباضی  نيروی

 شگرد های فنیمفاهيم و . كمك نمايد( 3عضله قلبي

ه به منظور تجزي A.V.Hillهمان هايي است كه توسط 

دو نوع . حليل عضالت اسكلتي تدوين گرديده و ت

 :است بكار رفتهدراين شگردها انقباض عضالني 

 (معادلطول متري ثابت يا )4انقباض هم طول -1

 ( با نيرو يا بار ثابت)5انقباض هم كشش -2

نيروي انقباض و سرعت كوتاه شدن عضله در تحت 

شرايط بارگيري مختلفي كه عضله مجزا شده  دارد ، 

نيرو و سرعت با يكديگر رابطه . ي گرديدهاندازه گير

دارند؛ از اين رو بدون هيچ نوع باري  نيرو  وارونه

از طرف . قابل اغماز بوده  و سرعت حد اكثر است 

و  بيشينه انقباضي يديگر يك انقباض هم طول با نيرو

 . سرعت انقباضي صفر مشخص مي شود 

 عضلهجزئی الگوي سه 

تي كه توسط هيل عضله اسكلمفروض  الگوي مرجع

 سازه، شامل يك (8-1تصوير ) ارائه شده

و يك ( SE)7 ارتجاعي سري سازه، يك (CE)6انقباضي

 . مي باشد( PE)8ارتجاعي موازي سازه
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 يئه شده توسط هيل برااالگوي سه جزيي ار: 8-1تصوير 

 (.1191)عضالت 

) کالبد شناختی نظير( الستيكي)سازه هاي ارتجاعي 

 عملکرد عضالت مثل اين است که . دندارن (آناتوميك

 الگویدر  وجود دارند همچنانکهسازه های ارتجاعی 

چون سازه ارتجاعي موازي فاقد  .نشان داده شده

هرگونه نقشي در انقباض عضالني است، در بحث  

 8-2تصوير .  حاضر توجه زيادي به آن نشده است

ترتيب بكار رفته براي مطالعه سازوكارهاي نيروبردي 

در عضالت پاپيلي جدا شده از ( ك هاي عضالنييكانم)

يك . بطن سمت راست قلب گربه را نشان مي دهد

كشش يا نيرو و انتهاي ديگر به  مبدلانتهاي عضله به 

، بنابر متصل شده هم كشش متحرك ( اهرم)يك دسته

 . اين كشش و حركت  بطور هم زمان قابل ثبت هستند

 

ب بكار رفته براي مطالعه ترتي(: بخش فوقاني: )8-2تصوير 

بخش . )سازوكار هاي نيرو بردي موجود در عضالت پاپيلي

ثبت هاي بعمل آمده از كوتاه شدگي و كشش انقباض ( : پاييني

سرعت = di/dtپس بار؛  =P .بارگيري هم كشش پس از

 . هم كشش =Iتغييرات طول؛  = ∆Lآغازين كوتاه شدن؛

اي اطالق  هاصطالحًا به وزن( 8-2تصوير )پيش بار

 طول و كشش معمول مي گردد كه عضله را به

توليد  (نيرو)انرژي مكانيكي. خود مي رساند استراحتی

 تابعي ازشده توسط انقباض عضالت قلبي يا اسكلتي 

پيش . ساركومرهاي آنها پيش از انقباض مي باشد طول

بار نيروي الزمه به منظور كشيدن عضله تا طول 

در يك بطن سالم پيش بار . دپيش از انقباض آن مي باش



مترادف عواملي است كه فشار انتهاي دياستولي را 

پس از اينكه پيش بار اعمال گرديد، . تعيين  مي نمايد

منظور ممانعت از كشش به  وقفه ساز يا نگهدارندهيك 

پس وزنه س(. 8-3تصوير )تعبيه مي شودبيشتر عضله 

اي كه  اضافي به پيش بار افزوده مي شود ؛ در سامانه

( پس بار)به تصوير كشيده شده اين افزايش وزن 

تاثيري بر عضله نداشته تا اينكه عضله تحريك شده و 

در قلب اين پس بار تقريبًا . شروع به كوتاه شدن نمايد 

معادل با فشار آئورتي است كه انقباضات بطني با 

آن قرار مي  افزايش فشار و برون ده خوني در مقابل

پيش بار و پس بار ، بار تام ، هم  و با مجموعًا. گيرند

يا وزن كلي را مي سازند كه در مقابل انقباض 

توالي رخداد . عضالني به هنگام تحريك قرار دارد

هايي كه در طي انقباض بوجود مي آيد به ترتيب ذيل 

  (.8-3تصوير )است

 

نمايش شماتيكي از انقباض هم كشش پس بار : 8-9تصوير  

به عضه ( P)يك پيش بار  (الف)مرحله  در.شده يك عضله 

متصل شده، بطوري كه سازه ارتجاعي سري را تا اندازه معيني 

اين امر سبب پيدايش يك طول استراحت معين يا . مي كشد

در . دارد Pآغازين گرديده و كشش در عضله بستگي به اندازه 

يك وقفه يا كمك به گونه اي فراهم آمده كه وقتي يك ( ب)مرحله 

طول ( چنانكه در مرحله پ رخ مي دهد)اضافه شود ( A)بارپس 

عضله ( ت)در مرحله . يا كشش استراحت تغييري نخواهد كرد

بطور الكتريكي تحريك شده و كوتاه شدن سازه انقباضي ابتداعًا 

سبب كشيده شدن سازه ارتجاعي سري مي شود ، بدون اينكه 

خارجي  طول( ث)در مرحله . بطور خارجي عضله كوتاه شود 

عضله ( تام)را بار كلي  Aو  Pعضله كوتاه شده ، هر دو بار 

 . مي نامند

تحريكي –انقباضي همبستزماني كه عضله تحريك شد 

پديدار شده و سازه انقباضي قابليت كوتاه شدن را پيدا 

سازه  8-3در تصوير . مي كند و نيرو ايجاد مي شود

در  (مرتجع شوندگی)جهندگیارتجاعي سري ويژگي 

در نتيجه . انقباضات سازه انقباضي را داردمقابل 

فعال سازه انقباضي بصورت توليد نيروي  حالت

مكانيكي  يا كوتاه شدگي تنها پس از اندكي تاخير ظاهر 

مدت زمان اين دوره انقباضي بستگي به .مي گردد

 وضعيتسازه انقباضي ، طول مدت  یويژگي انقباض

جاعي سري فعاليت  و ويژگي ارتجاعي سازه ارت

مشاهد می شود، در طی  8-4چنانکه در تصوير ..دارد

بخاطر زمان که  هنگامیمرحله انقباض هم طول 

عضله مورد نياز برای کشيدن سازه ارتجاعی سری   

، نيرو (وزنه بلند نمی شود)نمی تواند کوتاه شود

انقباض يک دوره زمانی تاخيری نسبت به  طولدر

لگويي كه در تصوير ا. سازه انقباضی ايجاد می شود

را نشان  گرفته آمده يك انقباض هم كشش پس بار 4-8

 . مي دهد

( الف. )الگوي يك انقباض هم كشش عضله پاپيلي : 8-4تصوير 

انقباض نسبي سازه انقباضي با كشيده ( ب)در حالت استراحت؛ 

مرحله هم )شدگي سري سازه ارتجاعي بدون كوتاه شدن خارجي

قباض ثانويه سازه انقباضي  با كوتاه ان( پ)؛ (طولي انقباض

شيب اوله  (dI/dt)تانژانت . شدن خارجي و باالرفتن پس بار

منحني كوتاه شدگي در سمت راست معادل سرعت كوتاه شدگي 

 . اوليه است

بر روي يك سطح در حال ( پس بار)بار اعمال شده 

با آغاز . استراحت بوده و كششي را بوجود نمي آورد

نقباضي شروع به انقباض و كوتاه شدن تحريك ،سازه ا

كرده، از اين رو يك سازه ارتجاعي سري را مي 

سازه ارتجاعي سري  ، زماني كه نيروي انقباضي.كشد

ميزان كشش ارتجاعي آن معادل با  چنانکهرا مي كشد 

، عضله شروع به كوتاه شدن می شودبار اعمال شده 

 . كرده و بار را باال مي برد

 شكش –نمودار طول

در هر دو نوع عضالت قلبي و اسكلتي نيروي 

تصوير )انقباضي وابسته به طول ابتدايي عضله است 

كشش براي هر دو نوع عضله  –نمودار طول (. 5-8

مشابه مي باشد ولي تفاوت هاي قابل تامل معيني نيز 



اول اينكه بيشترين ميزان نيروي انقباضي . وجود دارد

الني قلب كمتر از عض( جرم)در ازاي  هر واحد توده

ميزان مشابه براي عضله اسكلتي است چرا كه در 

عضله قلبي ميزان نسبتًا زيادي از عناصر غير 

انقباضي شامل ميتوكندري، در هر مقطع عرضي در 

 . مقايسه با عضله اسكلتي وجود دارد

 

و عضله ( الف)كشش عضله قلبي  -نمودار طول : 8-5تصوير 

در حال استراحت؛  کشمندی=RT.  بطور مقايسه اي( ب)اسكلتي

AT = ؛ کشمندی فعالTT ( . كلي)تام شمندیك       

و عضله قلبي براي  گشتهزماني كه اين تفاوت تصحيح 

بيشترين ميزان انقباضي بر انگيخته مي شود، ظرفيت 

توليد نيروي هر دو نوع عضله متفاوت همسان مي 

 اين بدان معني است كه سازه انقباضي آنها. شود 

دوم اينكه اگر . داراي ويژگي هاي مشابهي هستند

 : از طريقمنحني ها 

 .مرحله باال رونده آنها (1

فعال در طولي كه  کشمندیبيشترين ميزان  (2

 معين شده  LMaxبعنوان

 .و شاخه پايين رونده آنها مقايسه گردند (3

در مرحله استراحت  کشمندی می توان متوجه شد که

متفاوت ع عضله نو برای دو (LMax)بيشترين طول 

 .  است

 LMaxمرحله استراحت در  کشمندیدر عضله اسكلتي 

كوچك بوده و تنها در طي شاخه پايين رونده منحني 

بر . فعال بطور معني داري افزايش مي يابد کشمندی

مرحله استراحت نسبتًا  کشمندیعكس در عضله قلبي 

ساختار هاي مسئول اين . باال مي باشد  LMaxدر 

 مرحله استراحت در نقطه کشمندیميزان اختالف در 

LMax عامل اين اختالف هر . تحقيقًا مشخص نمي باشند

كشش عضله -چه باشد ، در يك قلب سالم رابطه طول

 تنظيم نمودنقلبي اهميت به سزايي را در تعديل و 

حجم خروجي خون پمپ شده توسط هركدام از بطن ها 

گي بطن ها  که در ارتباط با ميزان پرشدبه خارج دارد،

بطور .مي باشد  (طول آغازين)بطني مابين انقباضات

-معمول بطن ها بر اساس شاخه باالرونده منحني طول

كشش عمل مي نمايند ، چنانكه هر چه ميزان پرشدگي 

از اين رو حجم خون به  ،باضي بيشترقبيشتر نيروي ان

اين . افزايش مي يابد شده در هر تپشخارج پمپ 

بار توسط اوتو فرانك در سال  رابطه براي اولين

توضح داده شد و بعدها توسط ارنست  1885

تكميل گرديد، از اين رو  1818استارلينگ در سال 

قاعده فوق تحت عنوان رابطه يا سازوكار فرانك 

 . استارلينگ معروف شده است

كومري عضله پاپيلي در ركشش سا –منحني طول 

بر حسب ( خفت)نشانداده شده محور افقي  8-6تصوير 

 .ميكرومتر تنظيم شده

 

طول ساركومر در مقابل فشار پرشدگي بطن چپ و : 8-6تصوير 

ه پاپيلي از عضل)طول ساركومر ، رسم گرديده–نمودار كشش 

ترتيب نشان داده شده اند تا رابطه  نمامنحني ها به ه( يك گربه

فعال روند كشش مشهود  توليداحتمالي بين طول ساركومر و 

    . باشد



فعال در شرايطي كه طول ساركومر  کشمندیميزان 

ميكرومتر است در حداقل مقدار خود است و  8/1

ميكرومتر به بيشينه  25/2و  1/2 نسپس در طول مابي

زماني كه طول ساركومر فراتر از . اوج خود مي رسد

باشد ، ميزان كشش كاهش ( طول بيشينه) LMaxنقطه 

ونده رابطه ميان اما در اين شاخه پايين ر. مي يابد

موعه جبصورت يك مطول ساركومر و طول عضله 

 يبكار نخواهد آمد، چرا كه تغييرات دقيقًا كامل

مرحله  کشمندی .عضله پديدار مي گردددرساختار

استراحت بطور بارزي افزايش مي يابد ، اما اين امر 

ميكرومتر  6/2منجر به طويل شدن ساركومر بيش از 

تواند  ييل شدن كل عضله نمنمي شود، بنابر اين طو

ناشي از طويل شدن ساركومر باشد و بايستي در نتيجه 

در بخش قبلي اشاره  افزايش تار هاي عضالني چنانكه

 . باشدگرديد، 

 

عضالت دركشش  ايجادطول ساركومر در ارتباط با :8-7تصوير 

 .اسكلتي

در  9تارچك هاي كشوييبر اساس نظريه كالسيك 

باالترين   (8-7صوير ت)خصوص انقباض عضالني

عضالني بستگي به همپوشاني بهينه  کشمندیميزان 

تارچك ها آكتين و ميوزين دارد، بطوري كه ممكن 

است تمامي مكان هاي فعال شده ميان دو تارچك 

وقتي كه ساركومر . پروتئيني انقباضي بكار آمده باشند

كشيده مي شود ، اين ميزان هم پوشاني كاهش يافته و 

اگر عضله كاماًل . ن توليد نيرو تقليل مي يابدبدنبال آ

كشيده شود ، بطوري كه هيچ گونه همپوشي ايجاد 
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 Sliding  filament 

نشود، عضله بطور كامل قابليت انقباض را از دست 

در انتهاي منحني جايي كه طول عضله كمتر . مي دهد

است ، تارچك هاي آكتين به مركز ساركومر   LMax از

كاهش ميزان توليد اين لغزش توام است با  .مي لغزند

نيرو كه ممكن است ناشي از قطع تشكيل پيوند در نيمه 

مخالف ساركومري توسط تارچك هاي آكتين يا احتمااًل 

به .ناشي از نيروهاي رانش واقعي ميان تارچكها باشد

هر حال رابطه ميان طول ساركومري و نيروي 

بعنوان مثال اين ارتباط ممكن . انقباضي ساده نيست

به طول در رهايش  مربوطي به تغييرات است بستگ

انقباضي يا  -ت تحريكيهمبسيونهاي كلسيم به منظور 

حساسيت تارچك هاي موئي به كلسيم داشته تا به ميزان 

 . همپوشاني تارچك هاي آكتين و ميوزين

 سرعت –منحني نيرو 

اجازه داده شود تا بصورت  جدا شدهك عضله ياگر به 

پس بار و )بارهاي متفاوتهم كشش در مقابل مجموعه 

منقبض شود،رابطه بين نيرو و سرعت ( پيش بار

 (.8-8تصوير )ممكن است تعيين گردد

توالي از انقباضات پس بار يك عضله پاپيلي در : 8-8تصوير   

اعدادي . يك طول انقباضي آغازين كه بر روي هم قرار گرفته اند

وده و كه در دامنه هاي پس بار نوشته شده بر حسب گرم ب

خطوط منقطع نشانگر سرعت آغازين كوتاه شدن عضله مي 

 .باشد

وقتي پيش بار و بنابر اين طول آغازين عضله ثابت 

گردد، در صورتي كه سرعت اوليه يا آغازين 

بصورت تابعي از بار طرح گردد، يك رابطه معكوسي 

(. 8-8تصوير )را ميان سرعت و كشش مي توان ديد

عضله قادر به كوتاه شدن در وضعيتي كه  رميزان با

نيست و در جايي كه سرعت آن صفر است، بصورت 

P◦  روي نقطه تقاطع نشان داده مي شود، ميزان فوق

اگر . بيانگر بيشترين مقدار نيروي هم طول است

منحني به سمت نقطه تقاطع بااليي امتداد يابد ، يعني 

جايي كه سرعت با بار صفر تقاطع يافته، بطور نظري 



كوتاه شدگي ( سرعت بيشينه)ن ميزان سرعت بيشتري

و ( بعنوان مثال ميزان بار)رابطه نيرو . حاصل مي آيد

سرعت عضله قلبي بسته به تغييرات ذاتي  در 

سازوكار انقباضي قلب متنوع مي باشد، اين تغييرات 

ذاتي شامل ويژگي است كه بعنوان قابليت انقباضي 

يت موثر بر ناميده مي شود و حالت انقباضي  يا وضع

 همچنين اين رابطه . نيروي انقباضي قلب است 

هنگامي كه پيش بار و طول اوليه عضله در نوسان 

   . است تغيير مي كند

 

. سرعت در عضله پاپيلي يك گربه –رابطه نيرو : 8-1تصوير 

P◦  نيرويي است كه به هنگام عدم توانايي عضله در باالكشيدن

 .بار كلي توليد مي شود

كه طول اوليه عضله افزايش يابد، تغييري در  زماني

، بدون هيچگونه تغييري  (◦P)بيشينه نيروي توليد شده 

تصوير )در بيشينه سرعت كوتاه شدگي، حاصل مي آيد

 ، همتایدر يك قلب سالم اين تغييرات رابطه .(01-8

حجم ضربه اي  آندر بوده که پديده فرانك استرلينگ 

حجم دياستولي بطني  و نيروي انقباضي با ازدياد

، قابليت عوامل تقويت كننده قلبي . افزايش مي يابد

اين عوامل عبارتند . انقباضي قلب را افزايش مي دهند

 : از 

 نوراپينفرين -

 كلسيم -

 ديجيتالها -

 گليكوزيد هاي معين -

هر برای شوند تا عضله قلبي  یوامل موجب ماين ع

يك بار  و براي دوكوتاه ش سريعتربار ارائه شده اي 

در .هم طول با قدرت هر چه تمام تر منقبض گردد

كشيده  هسطبواواقع بيشينه سرعت زماني كه نيرو 

عضله در حال افزايش است تغييري نمي كند ولي  شدن

قلب تغيير خواهد كرد، اندازه  سازی قویدر طي 

گيري سرعت بيشينه بعنوان شاخصي از توانايي 

  .انقباضي قابل استفاده است

 

اثير افزايش طول اوليه عضله بر روي رابطه ت: 8-11تصوير 

سرعت اوليه كوتاه شدگي . سرعت عضله پاپيلي يك گربه –نيرو 

پيش بار و طول . در مقابل پس بار براي هر منحني طرح گرديده

.  اوليه عضله براي هر منحني در ظهر منحني نشان داده شده

يروي افزاي ش طول اوليه عضله موجب ازدياد باالترين ميزان ن

بدون هيچ گونه تغييري در بيشترين ميزان سرعت ( ◦P)انقباض 

 .مي شود( VMax)كوتاه شدگي

تاثير طول اوليه عضله برروي نيروي انقباضي در 

، ميزان ( 7-8تصوير )تباط  با طول ساركومرهارا

همپوشاني تارچك هاي انقباضي و فعاليت وابسته به 

انقباضي رابطه نيروي . طول واحد انقباضي مي باشد

خيلي كم  10باميزان همپوشاني تارچك هاي عضالني

پايه و اساس سازوكار قانون فرانك . شناخته شده است

 . استرلينگ هنوز مبهم مي باشد

سرعت بيشينه  قابل استفاد بودننيرو و -رابطه سرعت

بعنوان شاخصي نشانگر از توانمندي انقباضي به شدت 
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 Myofilament 



ط اين امر توس. مورد توجه و دفاع واقع شده است

برخي از محققين بعنوان يك قاعده كم اهميتي مورد 

توجه قرار گرفته كه در مقايسه با ديگر مقادير 

مثل؛ بيشترين ميزان انقباض هم )توانمندي انقباضي 

بهره چندان بااليي نداشته و ( طولي يا هم حجمي

 . ارزش تجربي محدودي دارد

 كشش ديواره بطني و رابطه الپالس

 متناظر يك عضله پاپيلي مجزا  در بطن سالم نيروي
ديواره عضله قلبي بطن است،  يكششنيروي با 

بطوري كه تابعي از فشارداخل بطني در هر واحد 
مساحت كلي تابعي ازسطح از سطح بطني و  همچنين 

بنابر اين هرچه سطح . اليه اندوكارد بطن مي باشد
براي  ايجاد شده فشار كلي فوق بيشتر به همان ميزان 

اين رابطه . ار وابسته به واحد معيني بيشترهر فش
ممكن است به لحاظ كمي مطابق  با قانون الپالس 

كه براي هر غشاي منبسط شونده اي با شكل . باشد
با اين فرض كه . كروي يا استوانه اي بكار مي رود
آن  يانقباض كششبطن داراي يك حفره كروي است، 

صوير ت)توسط قانون الپالس شموليت پذيري دارد 

11-8 .) 

T=(P×r)/(2h) 

 است وارده كششميانگين  Tبطوري كه در آن  

بعنوان مثال ميانگين نيروي وارد بر واحد سطحي )
طوري كه به ( مقطع عرضي ديواره در طي سيستول

لحاظ تجربي موجب كشش با جهت گيري متحدالمركز 

ميانگين فشار بين ديواره اي اعمال شده،  Pمي شود، 

در طي مرحله )طح اندوكاردي استبر هر واحد س
طوري كه به لحاظ تجربي بصورت شعاعي (  سيستول

ميانگين  hميانگين شعاع حفره است،  rجهت مي يابد، 

مي توان ديد كه اگر فشار . ضخامت ديواره مي باشد
داخل مجرا افزايش يابد ، يا ميانگين شعاع آن مجرا 
بيشتر شود ، بطن مجبور است تا كشش پيراموني 

ديواره خود اعمال نمايد تا در طي روند بيشتري را در 
اين رابطه در مورد دهليز نيز )سيستول كوتاه شود

رابطه الپالس هنگامي كه بطن به (. صادق است
ميزان زيادي متسع مي شود شموليت پذيري خود را 

در يك بطن معمولي شعاع حفره در . از دست مي دهد
يه مي گردد طي روند سيستول همچنانكه خون تخل

از اين رو ميزان كشش ديواره پس از . كاهش مي يابد
شروع تخليه خوني و در زمان به اوج رسيدن فشار 
سيستولي شروع به كاهش مي نمايد، و ممكن است 

. حقيقتًا كمتر از ميزان آن در آغاز سيستول باشد
تصوير )زماني كه بطن بطور بارزي متسع مي شود

ره بطني بيشتر از حد به هر حال كشش ديوا( 11-8

معمول آن بوده و دامنه كوتاه شدن تار هاي عضالني 
ممكن است چنان قابل اغماض باشد كه كاهش در 

در چنين وضعيتي . شعاع حفره به حد اقل بر سد 
كشش توليد شده توسط تار هاي عضالني قلب ممكن 
است از شروع تخليه خون تا به اوج رسيدن فشار 

كاستي ديگري كه به . دامه دهدسيستولي به افزايش ا
لحاظ نظري حاصل اتساع مي باشد ، امكان كشيده 

اگر چه شواهد )است ساركومر مختصر شدن 
و اگر اين ( آناتوميكي كمي براي اين رخداد وجود دارد

امر رخد دهد ، عملكرد بطن بر روي شاخه نزولي 
قاعده  عالوه بر اين. ودبكشش خواهد  –منحني طول 

اين معني است كه در همان فشار يك قلب به الپالس 
بسط يافته بايستي نيروي بيشتري از حد معمول توليد 

سرعت  سرعت كوتاه  –نمايد ، بر طبق رابطه نيرو 
. شدگي  تار هاي عضالني قلب تقليل خواهد يافت 

عوامل ياد شده توانايي بطن ها در تخليه خون را 
قلب  واين افزايش ميزان كشش در. كاهش مي دهند

متسع شده است كه معتقدند تحريكات كافي جهت ايجاد 
را در عضله ( روند افزايش ابعاد بافت)11حجمينگي

بطور مشابه اين رخداد ممكن  .قلبي فراهم مي آورد
است علت حجمينگي در شرايطي باشد كه در آن  
وجود سربارحجمي ، حتي در صورتي كه فشار داخل 

آن حجمينگي  مجرا افزايش نداشته ، سبب ايجاد
بعنوان مثال حجمينگي بطن راست در اختالالت )شده

    (. بين ديواره اي دهليزها

 

تصوير فوق (. تنش)كشش ديواره=پس باره: 8-11تصوير 

كه )نشان مي دهد چگونه كشش يا تنش ديواره سيستولي 

نشانگر  پس باره در تار هاي عضالني قلب در طي تخليه بطن 

يك ( . ختار هندسي بطن چپ مي باشدثير ساتحت تا( چپ است

و ( r)را با شعاع( P)رابطه ساده شده الپالس ارتباط فشار

بطن واقعًا متسع شده در . نشان مي دهد( h)ضخامت ديواره 

سمت راست همان ميزان فشار سيستولي آئورتي و بطني را 

ميلي متر  111)توليد مي كند كه حفره معمولي در سمت چپ

چون شعاع حفره در سمت راست افزايش مي به هر حال . (جيوه

يابد و ضخامت ديواره آن تقليل مي يابد ، كشش ديواره اي در 

 .مقايسه با حفره سمت چپ افزايش خواهد يافت
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 12زمان -كشش (شاخص)هنماي

زمان به منظور نماياندن كل  –كشش  نمايهاصطالح 

 نكشش توليد شده توسط عضله قلبي بطن چپ تدوي

ميانگين ضرب حاصل  برابرشاخص اين . گرديده 

در طول زمان سيستول و سرعت فشار سيستولي 

بيان  mm Hg s/ minتپندگي قلبي بوده و بصورت 

 121( P)پس در ميانگين فشار سيستولي .مي شود

ثانيه  2/1( Sd)ميلي متر جيوه ، طول زماني سيستولي

تپش در دقيقه، نمايه  121( HR)و سرعت تپندگي قلبي

 :برابر است با( TTI) نزما –كشش 

TTI=P×Sd×HR=mmHg s/min 

= 120×0.2×120=2880 

به خوبي با ميزان  TTIدر تحت شرايط تجربي معيني، 

مصرف اكسيژن عضله قلبي همگرايي دارد، اگر چه 

همچون؛ ورزش يا تحريكات )در تحت شرايط ديگري

عصبي سمپاتيك در سگ يا پس از تزريق 

ن ميزان همگرايي ناچيز اي( ايزوپروترونول در انسان

اين امر نيز بدين علت است كه عالوه بر توليد . است

كشش و ضربانات قلبي ، حالت انقباض پذيري قلب 

نيز يكي از ( چنانكه با سرعت بيشينه بيان مي شود)

عوامل تعيين كننده ميزان مصرف اكسيژن در عضله 

به لحاظ (. مراجعه شود 11به فصل ) قلبي است 

فشار مي تواند  -ضرب  سرعتني حاصل بالياهداف 

به منظور تخمين ميزان مصرف اكسيژن عضله قلبي 

ميانگين فشار دهليزي بر حسب ميلي متر . بكار آيد

جيوه در سرعت ضربانات قلبي بر حسب تعداد تپش 

 .ها در دقيقه ضرب مي شود

 قلب بعنوان يك تلمبه

 تعاريف و نكات عمومي

ر از ميزان هم تراز حجم خون دهليزي بدرجاتي بيشت

 براي مكفي يآن در بطن ها است ، از اين رو مخزن

خون را جهت پر كردن كامل بطن ها در هر تپش قلب 

ميزان برون ده خون در هر تپش . فراهم مي سازد

قلبي  تقريبًا برابر بوده و اصطالحًا حجم ضربه اي 

حاصل ضرب حجم ضربه اي هر . ناميده مي شود

تعداد ضربانات قلبي برون ده قلبي  كدام از بطن ها در

ميزان كمي خون تخليه شده در هر . را تعيين مي نمايد
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 Tension time index 

 21ضربان از بطن چپ در يك سگ دورگه 

ميلي ليتر است، زماني كه  27كيلوگرمي  در حدود 

تپش در دقيقه است ميزان  111سرعت تپندگي قلبي 

معادل . ليتر در دقيقه خواهد بود 7/2برون ده قلبي 

ن حجم خوني بطور هم زمان از بطن راست تخليه هما

مي شود، كه حجم كلي تخليه خون از كل قلب در هر 

. ميلي ليتر در دقيقه مي رساند 54ضربان را به ميزان 

به هر حال حجم ضربه اي و برون ده قلبي همواره 

براي يك بطن عنوان شده ، و از اين رو نشانگر 

از ريه ها و  ميزان كمي خون جرياني بطور متوالي

. بداخل عروق عمومي در طي همان مرحله مي باشد

 24طي  اگر سرعت تپش قلبي در سگ فرضي ما

تپش در دقيقه  111با ميانگين تپندگي قلبي  ساعت

 24باشد، ميزان خون جرياني در طي اين دوره زماني 

به منظور .  ليتر خواهد بود 3888ساعت معادل 

كه جسه متفاوتي دارند،  مقايسه برون ده قلبي حيواناتي

( m2)مقادير عمومًا با اصطالح مساحت سطحي بدن 

بيان شده و ( Kg0.75()متابوليك)يا وزن سوخت وسازي

بنابر اين نمايه . بصورت نمايه هايي  ارائه مي گردند

قلبي و نمايه حجم ضربه اي با تقسيم كردن برون ده 

قلبي يا حجم ضربه اي بر مساحت سطحي بدن بدست 

 :در سگ اين مقادير عبارتند از  بعنوان مثال . آيد مي

 ( وزن75/1)× K=مساحت سطحي 

 Kg0.75 ×112/1=متر مربع 

نتيجه اينكه برون ده قلبي و سوخت وساز بدن بطور 

مشابه در ارتباط با مساحت سطحي بدن يا تابع تواني 

در . وزن بدن بوده و بنابر اين همگرايي مستقيم دارند

ن مورد نياز بافت ها كه باز تاب تمامي واقع كل اكسيژ

سوخت ساز يا تبادل انرژي آنهااست ، اصلي ترين 

برون ده قلبي در تمامي حيوانات  13عامل تعيين كننده

تاحدي در اين خصوص كه تابع تواني  بعنوان . است

تابعي از جرم بدن بيشتر مختص متعارف سازي برون 

مورد سگ در . اختالف نظر وجود داردده قلبي است 

ها ،اسب ها، گاو ها، انسان و ساير گونه ها ، روشن 

شده كه برون ده قلبي بطور خطي با وزن بدن مربوط 

 . مي باشد

(= ليتر در دقيقه)برون ده قلبي 
11/1

    1117/1×(( Kg)وزن بدن)
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 Determinant 



بدين منوال در رابطه ميان جرم بدن و عملكرد عروقي 

ران مي توان ديد، قلبي  پرندگان تفاوتهايي را با پستاندا

بطوري كه پرندگان داراي قلب هاي نسبتًا بزرگتر ، 

تر  و برون ده سرعت تپندگي كمتر، فشار خون باال

برون ده قلبي در ( Grubb 1983)قلبي بيشتر هستند

 :پرندگان با جرم بدن به ترتيب ذيل مرتبط  مي باشد

(=ليتر دردقيقه)برون ده قلبي
61/1

  2117/1×((Kg)وزن بدن)

مروزه بخوبي به اثبات رسيده كه بطن ها بطور كامل ا

. در طي مرحله  سيستول از خون تخليه نمي گردند

بعنوان مثال  بطور تجربي سگ هايي كه در تحت 

شرايط نظارتي و بيهوشي بوده اند ، كسري از حجم 

انتهاي دياستولي كه واقعًا توسط بطن چپ تخليه شده 

زماني كه مقاومت به هر حال . درصد بوده  47تنها 

كاهش مي يابد، ( بعنوان مثال پس بار)خروجي 

حجم ضربه . درصد باال مي رود 73سرعت تخليه تا 

، برون ده  در هر ضربان ، نيز عبارت  (SV)اي 

و ( EDV)است از تفاوت ميان حجم انتهاي دياستولي 

نشان داده شده كه نسبت (. ESV)حجم انتهاي سيستول 

SV/EDV (يكسر تخليه ا ) در پستانداراني كه به لحاظ

بدني از موش صحرايي تا اسب متغيير هستند ، ثابت 

اين . بوده و با وزن بدن بطور خطي متغيير مي باشد 

ثبات نسبتي در قلب هايي كه به لحاظ ابعادي تنوع 

گسترده اي دارند بر اساس ويژگي هاي ساركومري 

درصد تغييرات  8-12در تصوير . قابل توجيه است

حيطي ديواره مياني بطن يا طول ساركومرها در م

بصورت نمودار رسم ( SV/EDV)مقابل كسر تخليه اي

خط هاي نقطه چين نشانگر كسر هاي . گرديده است

 65تا  51تخليه اي در ميان محدوده گزارش شده 

تا  12الزمه اين وضعيت كوتاه شدن . درصد مي باشد 

با  درصدي طول ساركومري است، كه به خوبي 17

پيش بيني ناشي از كوتاه شدگي پس بار ساركومري 

بنابر اين ويژگي ساركومرها كه در . همگرايي دارد

با ابعاد مختلف همگون است، تخليه قلب هاي مختلف 

بطني و كاربرد آن در قلب هاي مختلف با ابعاد 

 . متفاوت را توضيح مي دهد

چون نياز اكسيژن بافتي پايه اي ترين ثابت برون ده 

حمل شده در هر واحد از خون و  O2قلبي است، حجم 

 –ي  O2اختالف )توسط بافت ها  O2درصد استخراج 

برون ده قلبي واقعي مورد نياز احتياجات ( سياهرگي

حمل شده در خون  O2حجم . بافتي را كنترل مي نمايد

بستگي به غلظت هموگلوبين در خون و توانمندي آن 

توسط بافت ها  O2 دارد؛ درصد استخراج O2در حمل 

بين پالسما و بافت  O2نيز بستگي به  شيب فشار نسبي 

، مساحت مويرگي قابل دسترس براي تبادل اكسيژن 

خون در معرض اين مساحت قرار گرفته زماني كه 

در گونه هايي غير از پستانداران اين عوامل . دارد

بطور فزآينده اي در تعيين برون ده قلبي اهميت مي 

كه ( خرچنگ ها)بر اين در ماهي يا كروتاسه بنا. يابند

داراي خوني باظرفيت پايين براي حمل اكسيژن هستند 

مثالن )زماني كه ظرفيت حمل اكسيژن كاهش مي يابد

ميزان برون ده قلبي بايستي (در كم خوني ها شديد

در انسان و ساير پستانداران نسبت برون . افزايش يابد

به  21تخمينًا ( VO2)به برداشت اكسيژن( Q)ده قلبي 

 21براي يك سگ : بعنوان مثال )است( 1221)1

در موارد (. است Q/VO2  = 151/3111كيلوگرمي 

( برون ده قلبي)كم خوني چنانكه  ميزان جريا خون

افزايش  سيژن بيشتر مي گردد اين نسبتكبراي حمل ا

روش عمومي تغيير فوق زماني كه . خواهد يافت 

خرچنگ ها مورد مقايسه قرار پستانداران، ماهي ها و 

واقعيت فوق بيشتر اهميت . مي گيرند ، ثابت مي باشد

نياز اكسيژن بافتي ، بعنوان يك ثابت اصلي براي حجم 

خون جرياني در سامانه گردش خوني را نشان مي 

  .  دهد

 

درصد تغييرات محيطي ديواره مياني يا طول :8-12تصوير 

  .ساركومري به كسر تخليه اي بطني

 الگو هاي تخليه بطني

اندازه گيري ابعاد متغيير بطني در يك سگ بي هوش 

نشده نشان مي دهد كه بطن چپ همانند يك سيلندر با 

سيستول بطن چپ  . قطعه راسي هرمي شكل است 



عملكرد .  استشامل يك كاهش قطر عرضي  اساسًا

مي گردد، چرا كه  يتخليه قدرتمند و حجيم فوق سبب

سيلندر با مربع شعاع آن تقليل مي  محتواي حجمي يك

در اين حين ميزان چرخش يا كوتاه شدگي محور . يابد

ن رخداد ها وقوع تمامي اي. نسبتًا كم مي باشدطولي 

رشته هاي عضالني  يتمامزماني قابل انتظار است كه 

 .بصورت حلقوي مرتب شده باشند

در مقابل ، تخليه خون بطن راست به سه طريق تاثير  

 .مي باشد پذير

حركت : بعنوان مثال )كوتاه شدگي طولي حفره( 1

. آشكار ترين نوع حركت است( قاعده به سمت راس
البته اين امر قابل انتظار است چراكه اليه هاي داخلي 
عضله مارپيچي سازنده بخش عمده اي از بطن است با 

بنابر اين . درجه از يكديگرمنظم شده اند 81چرخش 

اليه مارپيچي موجب كوتاه و انقباض همزمان هر د
 .محور طولي مي گردد شدن طول

شكل ( 8-13تصوير )حفره بطني سمت راست( 2

مثلثي نامنظم دارد، محدود شده به تحدب ديواره مياني 
دو بطن و تقعر آزاد يا جانبي ديواره كه ناحيه هاللي 

 . مي نمايد احاطه  شكلي را ميان آن دو محيط

 

اندهنده شكل و ارتباط دو بطن با نمودار نش: 8-19تصوير 

سمت چپ بيضوي و راست شكل هاللي دارد كه بدور . يكديگر 

 .بطن چپ پيچيده است 

ديواره آزاد بطن راست به سمت سطح محدب ديواره 
اين حركت اگر چه مختصر . بين بطني حركت مي كند

است، ولي به ميزان زيادي در حركت خون موثر مي 
ره به مانند ابزار دم آهنگري عملكرد اين ديوا. باشد

مي باشد، چرا كه بخش هاي كناري بطن يا دمنده در 
مقايسه با فضاي محيط شده بزرگ است، يك حركت 

مختصر به سمت يكديگر مي تواند موجب جابجايي 
 . حجم زيادي از خون شود

موجب تشكيل انحناي بزرگتري انقباض بطن چپ (  3

ر اين از آن جهتي از ديواره بين بطني مي شود، بناب
كه اين بخش به ديواره جانبي بطن راست متصل 
گرديده، كشش در آن به عملكرد دمنده كمك خواهد 

ا مقوله فوق يك سازو كار بالقوه اي است كه ب. نمود
مشاهدات ذيل قابل استنتاج است، به اين نحوه كه روند 
تخليه بطن راست زماني كه ديواره آزاد آن تقريبًا 

با عمل داغ كردن در يك سگ يا انسداد  بطور كامل
 . تاجي در انسان تخريب مي گردد همچنان ثابت است 

 رخداد هاي فشاري و حجمي يك چرخه قلبي

توصيف رخدادهاي چرخه قلبي ، تعاريف ،  ربه منظو

( 8-1جدول )Wiggersاصطالحات و نشانه ها مطابق 

 8-14 تصويرو نمودار و زمان هاي حد فاصل در 
 . ستفاده قرار گرفته است مورد ا

 

نوسانات ( بخش فوقاني.)رخداد هاي چرخه قلبي: 8-14تصوير 

موج فشار  Cموج انقباض دهليزي ؛  A. فشاري سمت چپ قلب

دهليزي ايجاد شده توسط برآمدگي دريچه دهليزي بطني بداخل 

افزايش فشار در دهليز تا پايان  V؛ 1دهليز در طي مرحله 

ني فشار دهليزي چنانكه خون بداخل بطن افت منح Y؛ 5مرحله 

نوسانات فشاري ( بخش مياني)؛ ( 6مرحله )ها جريان مي يابد

سمت راست قلب؛ نمايش كارديوگرام صوتي از چپ به راست ، 

( . S3)و سوم ( S2)، دوم ( S1)، اول (S4)صداهاي قلبي چهارم

ظاهر مي شود؛ صداي اول در  8صداي چهارم در طي مرحله 

كشيده مي شود؛ صداي دوم  2شروع و تا مرحله  1 طي مرحله

 6ظاهر مي شود؛ صداي سوم در انتهاي مرحله  5در مرحله 

منحني حجمي بطني؛ منحني ( بخش پاييني. )آغاز مي شود

. ، امواج الكتروكارديوگرام.ECG P,Q,R,S,T؛ جريان آئورتي 



 .شاندهنده فواصل زماني چرخه قلبي براي اسب و سگزمان ن. Wiggersدوره از چرخه قلبي پس از  8مرحله نشاندهنده 

 رخداد هاي نهايي مرحله عمده رخداد هاي طي مرحله  رخداد هاي در آغاز مرحله حدفاصل مرحله

، (AV)بسته شدن دريچه هاي دهليزي بطني  آغاز انقباض بطني 1 انقباض هم حجم

 افزايش سريع فشار داخل بطني
 يباز شدن دريچه هاي نيمه هالل

باز شدن دريچه هاي نيمه  2 بيشينه تخليه خوني
 هاللي

 به اوج رسيدن فشار داخل بطني سريع خون از بطن ها  خروج

 آغاز شل شدگي بطني كاهش خروج خون از بطن ها   اوج فشار داخل بطني 9 كاهش تخليه خون

 دريچه هاي نيمه هاللي بسته شدن  افت سريع فشار داخل بطني  آغاز شل شدگي بطني 4 دياستول آغازين

بسته شدن دريچه هاي نيمه  5 شل شدگي هم حجم
 هاللي

 باز شدن دريچه هاي دهليزي بطني ادامه شل شدگي بطني بدون تغيير در حجم بطن

باز شدن دريچه هاي دهليزي  6 جريان سريع
 بطني

 آهسته شدن سرعت دخول جريان سريع خون از دهليز به بطن

آهسته شدن دخول از دهليز به  7 (سدياستازي)پرشدن كند 
 بطن

 آغاز انقباض دهليزي ادامه كند شدگي جريان از دهليز به بطن

پايان انقباض دهليزي و آغاز انقباض  افزايش جريان از دهليز به بطن آغاز انقباض دهليزي 8 سيستول دهليزي
 بطني

 .رخداد هاي يك چرخه قلبي : 8-1جدول 

 

 توالي رخداد ها

 8-14فوقاني نوسانات فشاري در تصوير مجموعه 

براي سمت چپ قلبي و آئورت بود و مجموعه پاييني 

. ريوي مي باشدسرخ رگ براي سمت راست قلب و 

رخداد ها در اين حفرات با مراحل ، با باز يا بسته 

بودن دريچه هاي نيم هاللي بطني ، با صداهاي قلبي و 

( . 8-14ر تصوي)با الكتروكارديوگرام همگرا شده اند

انقباض بطني در زمان به اوج  :انقباض هم حجم( 1

. منفي الكتروكارديو گرام آغاز مي شود Pرسيدن موج 

منحني فشار شروع به اوج گيري كرده و در لحظه اي 

كه از منحني فشار دهليزي تجاوز مي نمايد دريچه 

در منحني  Cموج . هاي دهليزي بطني بسته مي شوند

ان آغاز مي شود، بواسطه برآمدن دهليزي كه همين زم

يچه دهليزي بطني به داخل دهليز، همنچنانكه فشار در

 Cامواج . بد، ايجاد مي گردد ابطني افزايش مي ي

دريچه . متغيير بوده و ممكن است وجود نداشته باشد

هاي دهليزي بطني  و نيمه هاللي اكنون بسته هستند و 

بطوري  بطن ها با محتواي خوني منقبض مي شوند ،

بنابر اين حجم بطن ها . كه  تراكم ناپذير مي باشند

اين . تغيير نيافته و فشار به سرعت افزايش مي يابد

مرحله پايان يافته و مرحله بعدي در لحظه اي كه فشار 

بطني از فشار آئورتي يا دهليزي تجاوز مي نمايد، 

دريچه هاي نيمه هاللي باز شده و . آغاز مي گردد

 .هاي بزرگ هجوم مي برد خ رگسرخون بداخل 

اين مرحله با باز شدن دريچه   :تخليه خون اوج( 2

بيشترين ميزان خون . هاي نيمه هاللي آغاز مي شود

تخليه شده در روند سيستول در طي اين مرحله جريان 

مي يابد چنانكه با افت سريع منحني حجمي بطن چپ 

يه اين روند تخل. مي توان اين موضوع را مشاهده كرد

. تا اوج گيري منحني فشار دهليزي ادامه مي يابد 

فراتر به  براي بخشي از مرحله سيستول ، فشار بطني 

كه در طي اين فاصله زماني  رسيدهاز فشار آئورتي 

. محقق مي شودبيشترين ميزان هجوم خوني به آئورت 

در طي مرحله تخليه سريع،   :تخليه خون افت( 3

بر ( ريوي سرخ رگو) جريان خوني به داخل آئورت

هاي محيطي فائق آمده  سرخ رگداخل  بهتخليه خوني 

چنانكه جريان . و فشار به افزايش ادامه مي دهد

 سرخ رگ هايخروجي به تعادل با جريان ورودي در

هاي بزرگتر مي رسد، منحني فشار به بيشينه خود مي 

. اين لحظه آغاز مرحله كاهش تخليه خوني است. رسد

ه تخليه خوني بر برون ده قلبي فائق آمده در اين مرحل

فشار در بطن . و فشار شروع به پايين آمدن مي كند 

چپ اندگي پايين تر از فشار در ريشه آئورتي شده ، 

گر چه جريان پيشتاز چنانكه با كاهش پيش رونده ا

 .حجم بطني نشان داده شده، همچنان تداوم مي يابد

لت بر شروع شل اين مرحله دال  :دياستول آغازين( 4

شوندگي بطني داشته و نقطه اي از منحني فشار بطني 

حله در مر. است كه غالبًا تعيين آن دشوار مي باشد

فوق فشار بطني تا پايين تر از حدي كه درآئورت و  

. ريوي مي باشد شروع به كاهش مي كندسرخ رگ 

يك جريان راجعه مختصري بوجود آمده  كه دريچه 

اين لحظه منشاء پايان . ا مي بنددهاي نيمه هاللي ر

 .دياستول آغازين و شروع مرحله بعدي مي باشد



با بسته شدن دريچه هاي نيمه   :شل شدگي هم حجم( 5

هاللي ، وقفه اي را در منحني فشار ي مي توان ديد ، 

به يكباره بطن . كه نشانه شروع مرحله فوق مي باشد

ضالت ها به حفرات بسته اي بدل شده ؛ شل شدگي ع

قلبي ادامه يافته، موجب افت يك پله در فشار داخلي 

بطن شده اما تغيير ناچيزي در حجم بطني بوجود مي 

زماني كه فشار داخل بطني به پايين تر از فشار . آيد

مي  زدهليزي مي رسد، دريچه هاي دهليزي بطني با

در طي . گردند و پايان مرحله فوق را نشان مي دهند

نسبتًا پر از خون مانده ، چراكه اين مرحله بطن ها 

درصد از حجم دياستولي خود را  65تا  51آنها قباًل 

 .تخليه كرده بودند

اين مرحله با گشوده شدن دريچه   :پرشدن سريع( 6

دهليزي بطني شروع مي شود، همچنانكه خون تجمع 

يافته در دهليز تحت افزايش فشار است، حجم بطني به 

ع يافته در دهليز به سرعت زياد شده و خون تجم

در طي اين . سرعت بداخل بطن ها جاري مي گردد

در ابتدا به تندي اوج گرفته  مرحله منحني حجم بطني

پايان اين مرحله . اوليه باز مي گردد و سپس به سطح

چنانكه با مرحله بعدي لب به لب مي شود كاماًل روشن 

در گذر از اين مرحله به مرحله بعدي معمواًل . نيست

ممكن است در ( S3)داي غير قابل شنود سوم قلبيص

 .فونوگراف ثبت گردد

ره زماني پرشدن واين مرحله د  :افت پرشدن( 7

ت كه در طي آن جريان خون به داخل هر سآهسته اي ا

دو دهليز و بطن همچون ريزش به داخل يك حفره 

مرحله فوق با شروع سيستول .  عمومي تداوم مي يابد

 .  ذيرددهليزي پايان مي پ

اين مرحله با آغاز موج    :سيستول دهليزي(  8

مشخص مي گردد، بطوري كه  (A)انقباض دهليزي 

بدليل پيوستگي دو حفره در اين مرحله بازتاب آن در 

موج فشار سيستولي فوق به . بطن نيز ظاهر مي گردد

با اوج رسيده و شروع به كاهش مي نمايد، سرانجام 

بطني قطع شده ،  شروع انقباض هم حجم واسطه

در طي هر انقباض . چرخه قلبي را تكميل مي نمايد

فشار دهليزي با يك كاهش وقفه اي ( C)بطني موج 

موقت ناشي از تحميل كاذب حاصل از حركت قلبي، 

به  سياهرگ هاهمچنانكه خون از . دنبال مي گردد

داخل حفره بطن چپ مي ريزد، به هر حال فشار 

ل شدگي هم شيان مرحله دهليزي بطور مداوم تا پا

سپس . را ايجاد مي نمايد Vباال رفته، موج  طول

فشار داخل بطني به پايين تر از فشار داخل زماني كه 

دهليزي رسيد ودريچه هاي دهليزي بطني باز شدند اين 

خون تجمع يافته به سرعت بداخل بطن سرازير مي 

بعنوان مثال؛ مرحله )مرحله پرشدن سريع بطني. شود

با كاهش مستمر ( ن جريان رو به داخل دياستوليآغازي

چنانكه )منحني فشار دهليزي  Vفشار بطني و موج 

 . مشخص مي گردد( ناميده مي شود Yنزول 

 پرشدن دهليز و بطن ها

جريان خون به داخل حفره بطني همواره بستگي به 

شيب فشار ميان دهليز و بطن دارد، و يكي از 

. شيب پرشدن دهليزاستمهمترين عوامل موثر بر اين 

بنابر اين شناخت چگونگي پرشدن دهليز حائز اهميت 

اندازه  و يابيدستر شگردي علمي براي. مي باشد

خون به  داخل دهليز وجود ندارد، اما از گيري جريان 

آنجايي كه دهليز راست با سياهرگ ميانخالي بدون 

داشتن دريچه ورودي در ارتباط مستقيم مي باشد، 

به داخل سياهرگ ميانخالي ممكن است  جريان خون

اين . بعنوان معادل با پرشدن دهليز در نظر گرفته شود

 :مرحله زير را نشان مي دهد 3جريان 

در طي دياستول بطني جريان خون قابل  -1

 .توجهي وجود دارد

در طي سيستول دهليزي ميزان جريان خون  -2

بدليل فشار برگشتي بداخل سياهرگهاي 

 . كاهش مي يابدر بزرگ تا نزديكي صف

در طي سيستول بطني ، زماني كه دريچه  -3

خون نمي  وهاي دهليزي بطني بسته هستند 

ميزان  بيشترينتواند بداخل بطن واردشود، 

اين مرحله . دهليزي محقق مي گردد پرشدگي

بويژه در حضور يك پرتپشي  از پرشدگي

براي  ورود  مهيادرآن زمان موثر بوده و 

 .استكوتاه به دهليزخون 

سيستول بطني به پر شدن دهليز كمك مي نمايد، 

پيستون مانند رو به پايين از چرا كه يك حركت 

اتصال دهليزي بطني وجود دارد كه موجب 

بزرگ شدن دهليز و سياهرگ ميانخالي شده و 

پس پر شدن  .خون را بداخل آنها جذب مي نمايد

بخش هاي فوق بستگي به كميت و ميزان فشار 

شده براي سياهرگ هاي ذخيره اي و خون فراهم 

نيروي حركتي اعمال شده بطني توسط اتصال 

بدين ترتيب انقباض  بطن ها . دهليزي بطني دارد

بطور غير مستقيم ميزان پرشدگي خود را در طي 



روند دياستول تعيين مي نمايد، زيرا اين ميزان 

پرشدگي دهليز است كه بعدًا امكان پر شدن بطن 

ر طي مرحله شش فراهم مي ها را خصوصًا د

 . آورد

-14سر انجام در ششمين مرحله كه در تصوير 

نشان داده شده يك دوره متناوب براي فشار  18

زماني كه منحني فوق . داخل بطني بوجود مي آيد

مي از فشار داخل سينه اي  يبه فشاري منفي تر

نيرو از ) رو پيش نيروي؛ گفته مي شود كه  رسد

نمايان شده   (رجوع شود 11سمت مقابل به فصل 

سالها چنين . خون به سمت قلب باز مي گردد، 

فرورفتگي در منحني فشار ناشي از شل شدن 

بطني  بعنوان يك مورد غير واقعي و كاذب مورد 

. ارزيابي واقع شده و از آن صرف نظر مي شد

به هر حال امروز اين موضوع بيشتر مورد قبول 

 :است چرا كه 

با يك ريز فشار سنج داخل آن را مي توان  -1

بطني ثبت نمود ، بطوري كه هيچ گونه 

 . خطايي در كار نباشد

و رخداد هاي اخير اين گمان را مطرح مي  -2

سازند كه شل شدن بطن ها در واقع مي تواند 

    . موجب مكش گردد

 انقباض دهليزي

پويايي انقباض دهليزي بر پرشدگي بطني اثر اهميت 

اين ديدگاه قديمي كه وظيفه  .بسيار مورد ترديد است

ست ، امروزه مورد اصلي دهليز پر كردن بطن ها ا

وقوع  اين  ،قبول نمي باشد زيرا معلوم گرديده

كه عمدتًا در طي نخستين مراحل دياستول  پرشدگي

كه اختالف  محقق مي شود زمانيصورت مي گيرد 

. ميزان خود است دهليز و بطن در بيشينه فشار مابين

به  آندر قلبي كه با تحريك واگ فعاليت  به هر حال

انقباض بطني دهليزي كند گرديده ،يا در  تفكيكمنظور 

اعمال شده  221قلبي كه انسداد دهليزي بطني با نسبت 

انقباض دهليزي تاثير اندك ولي معني داري بر روي 

منحني حجمي بطني كه با يك كارديومتر تعيين شده ، 

تحت عمل جراحي باز همچنين در سگ هايي كه . دارد

از  كامل ناشي انسداد دهليزي بطني باقفسه صدري 

اند، بوده  آهستهو ثابت بطني سرعت ضربانجراحي و 

زماني كه سيستول دهليزي با يك فاصله زماني 

ثانيه اي بر سيستول بطني پيشي  125/1تا 185/1

دياستولي بطن چپ  پايانفشار افزايشي در   ،گرفته 

ار ضربه اي و فشار سيستولي حجم ضربه اي ، ك،

اين رخداد نشانگر افزايش .بوجود آمده است يآئورت

و . پرشدگي بطني از طريق انقباض دهليزي است

سرانجام اينكه بايستي اشاره نمود، انقباض و شل 

شدگي دهليزي در به هم آمدن و بسته شدن دريچه هاي 

 . دهليزي بطني نقش ابزاري دارد

 مقادير فشار نبض

آئورتي در طول چرخه قلبي بطور يكنواختي فشار 

براي سگ ها بيشينه . بيشتر از فشار  ريوي است 

ميلي متر جيوه  121فشار سيستولي در آئورت حدود 

بار بيشتر از فشار هم عرض آن در   5بوده كه تخمينًا 

فشار . ميليمتر جيوه است 25ريوي يعني سرخ رگ 

جيوه در مقابل  ميليمتر 81نسبي مرحله پايان دياستولي 

ميلي متر  41ميليمتر جيوه است؛ فشار نسبي نبض  11

فشار دياستولي در . ميلي متر جيوه  15جيوه در مقابل 

هر دو حفره كاماًل پايين بوده و يك شيب فشاري 

ميليمتر جيوه ميانه  5تا  1)ناچيزي از بطن چپ

به ( ميليمتر جيوه پايان دياستولي 12تا5دياستولي، 

تا  1ميليمتر جيوه ميانه دياستولي،  3تا  1 )بطن راست

مقادير . وجود دارد( ميليمتر جيوه پايان دياستولي 5

فشار دهليزي تنها چند ميلي متر جيوه بوده و گاهي 

تا  1)بطور يكنواختي در منحني دهليز چپ بيشتر است

 ( . ميلي متر جيوه 5

اگر چه رخداد هاي . 14نبض ها يناهم زماني فشار

ولي  دوسمت قلب عمومًا مشابه هستند، در پويشي

ناهمزماني قابل توجه و پاره اي تفاوتها درطول زماني 

شروع انقباض  . بخشي از چرخه قلبي  وجود دارد

دهليز راست بر دهليز چپ پيشي دارد، در حالي كه 

. شروع انقابض بطن راست بدنبال بطن چپ مي باشد

پ آغاز معهذا تخليه بطن راست پيش از تخليه بطن چ

 .شده و بعد از آن كامل مي گردد

 الكتروكارديوگرام درمقايسه با رخداد هاي فشاري

در سگ فاصله زماني ميان شروع فعاليت الكتريكي و 

در مقابل شروع  Pافزايش موج )مكانيكي دهليز چپ 

ثانيه  14/1حدودًا ( دهليزي Aاوج گيري موج 

استبراي بطن چپ فاصله زماني بين شروع قطبش 

شروع )و آغاز انقباض بطني ( Qموج )ارون بطنيو

 Tموج . ه است ينثا 12/1تخمينًا  (فرازش فشاري
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رابطه متغييري با انتهاي سيستولي دارد، اما بطور 

معمول پيش از فرورفتگي منحني فشار آئورتي پاپان 

 . مي پذيرد

 جريان آئورتي

رابطه ميان نبض فشاري بطن چپ و جريان آئورتي  

. مشاهده نمود 8-14مي توان در تصويريك سگ را 

سرعت جريان در ريشه آئورتي زماني كه بيشترين 

ميزان برون ده سيستولي قلب در حال فوران است، به 

افزايش مي يابد،  سرعت  طي مرحله تخليه سريع 

سپس جريان در طي مرحله كاهش تخليه قطع شده و 

طي روند سيستول . در پايان تخليه  وارونه مي شود

جريان آئورتي در حدود صفر باقي مانده  اما جريان 

 گشتاورها تحت سرخ رگدر محيطي ترين  رو به پيش 

سرخ و قابليت ارتجاعي  خود اندازه حركت اوليه

 . هاي بزرگتر به جريان ادامه مي دهدرگ

 فشار بطني –نمودار حجم 

به منظور نمايش كاملي از فعاليت مكانيكي قلب،بايستي 

  8-14در تصوير . هماهنگ باشندزمان   فشار، حجم و

اين امر با رسم نمودار هاي فشار و حجم در برابر 

همچنين چرخه قلبي را مي توان . زمان محقق گرديده 

با رسم نموداري تغييرات فشاري و حجمي نشان 

 ( . 8-15تصوير )داد

 

حجم بطن چپ توليد شده با  –حلقه هاي فشار : 8-15تصوير 

اوج فشار ايجاد شده . در حجم هاي مختلف تپ هاي هم حجم

بوسيله هر تپش در طول يك خط مستقيم و رابطه فشار حجم 

 . انتهاي سيستولي افت مي نمايد

اگر از تخليه بطني ممانعت بعمل آيد و اوج فشار هم 

معين  ،هم حجم  براي حجمهاي بطني مختلف طول

. شود، يك رابطه خطي را مي توان در اين ميان يافت

حجم انتهاي سيستولي و -ين رابطه خطي ارتباط فشارا

حجم  -حلقه فشار 3گوشه بااليي و سمت چپ در نقطه 

(P-V)(.8-16تصوير )تپش تخليه اي را نشان مي دهد 

 
حلقه حجم فشار بطن چپ و منحني حجم فشار : 8-16تصوير 

نشاندهنده  1درطي يك انقباض معمولي، نقطه شماره . دياستولي

 2انتهاي دياستولي است؛ نقطه ( EDPr)و فشار ( EDVol)حجم 

فاصله در )ادامه مي يابد 9آغاز تخليه بطني بوده كه تا نقطه 

بدنبال اين (. روي محور حجم نشانگر حجم ضربه اي است

و سپس (  4تا  9نقطه )مرحله شل شدگي هم حجم بوجود مي آيد

ايان پ 1تا 4با پر شدن بطن در طول منحني حجم فشار دياستولي 

همانند اوج ( Es)نقطه حجم فشار انتهاي سيستولي . مي پذيرد

 . معين شده است( PsPr)فشار سيستولي 

يك تخليه بطني مي ( P-V)حلقه معمولي حجم فشار

اي نقطه ( 8-16تصوير )آغاز گردد 1تواند از نقطه 

، بسته شدن دريچه ميترال و آغاز پايان دياستول كه 

بطني بدون تخليه تا نقطه  فشار. انقباض هم حجم است 

باال مي رود  جايي كه دريچه آئورتي بسته بوده و  2

سپس حجم بطني همچنانكه . تخليه بطني آغاز مي شود

رشته هاي عضله قلبي كوتاه مي شوند، كاهش يافته و 

سيستول  3در نقطه . خون بداخل آئورت رانده مي شود

 3نقطه از . خاتمه يافته و دريچه آئورتي بسته مي شود



تا  4بطن بطور هم حجم شل مي شود و از نقطه  4به 

پر مي  4مجددًا با بازشدن دريچه ميترال در نقطه  1

نقطه  يك ،نكندبطني كه قابليت انقباضي آن تغيير . شود

خواهد بر روي يك خط راست  ثابتپايان سيستولي 

اگر چه تغييرات ميزان پيش بار و پس بار . داشت

افزايش پيش . را تغيير مي دهد شكل حلقه حجم فشار

بار در حالي كه ميزان پس بار و قابليت انقباضي ثابت 

تري را بوجود مي گباشد، حجم پايان دياستولي بزر

 ( . 8-17تصوير )آورد

 

نمودار حجم فشار بطن چپ ، اثرات پيش رونده  : 8-17تصوير 

در انقباض هم . افزايش حجم پايان دياستولي را نشان مي دهد

اوج فشار در حجم هاي پايان ( 6و4و2تپش هاي )جم ح

سيستولي بزرگتر افزايش مي يابد و تقريبًا در همان فشار بطني 

چپ در طي تخليه حجم ضربه اي بطور پيش رونده اي افزايش 

 ( .5و 9و 1تپش هاي )مي يابد

به هر حال بطن با همان حجم پايان سيستولي تخليه 

 .اي افزايش مي يابد خواهد شد، بنابر اين حجم ضربه

افزايش ميزان پس بار با پيش بار و قابليت انقباضي 

ثابت منجر به ايجاد حلقه حجم فشار بلندتري با حجم 

نقطه پايان سيستولي  . ضربه اي كاهش يافته مي گردد

خواهد بود كه از انقباض    يبر روي خط مستقيم

اگر قابليت . بوجود آمده15طولي همسان-يحجم
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يير يابد، شيب خطي كه رابطه حجم فشار انقباضي تغ

پايان سيستولي را نشان مي دهد دچار تغيير خواهد شد 

 ( .8-18تصوير )

به  1اگر قابليت انقباضي افزايش يافته و خط از تپش 

با پيش بار و پس بار تغيير نيافته جابجا گردد، حجم  3

گر قابليت ابطور مشابه .ضربه اي افزايش خواهد يافت

تغيير  5به تپش  1كاهش يافته و خط از تپش انقباضي 

  . يابد ، حجم ضربه اي كاهش خواهد يافت

خط نقطه چين )نمودار حجم فشار اثرات مثبت:8-18تصوير 

خط نقطه چين )ومنفي تحريكات تقويت كننده قلبي(  بااليي

نشان مي دهد؛ اوج ( خد ممتد)را در مقايسه با كنترل ( پاييني

به ترتيب افزايش و  حجمي همسان-يطولفشار در انقباض 

، و حجم (2، در مقايسه با تپش 6و4تپش هاي )كاهش مي يابد

افزايش يافته ( 9تپش )ضربه اي با تحريكات تقويت كننده مثبت

  .كاهش مي يابد( 5تپش )و با مداخله تقويت منفي 

رابطه خطي پايان سيستولي داراي شيبي با واحد فشار 

قابليت )سفتي يا كش ساني در حجم بوده و داللت بر

كش ساني . بطن در طي سيستول دارد( ارتجاعي

ميزان پيش بار و پس   يراتانتهاي سيستولي با تغي

تغيير نمي كند، ولي با تغيير قابليت انقباضي عضله بار

 . قلبي دچار افزايش يا كاهش مي شود

 منحني هاي عملكرد بطني

روي قلب  منحني استارلينگ از تجربيات بعمل آمده بر

اين منحني كه در . و ريه جدا شده يك سگ بدست آمده 



ارائه گرديده ، رابطه ميان برون ده   8-18تصوير 

ميانگين )و ابعاد دياستولي بطن( برون ده قلبي)انرژي

در اصل برون . را توصيف مي نمايد( فشار سياهرگي

ده انرژي در ارتباط با طول پيش از مرحله سيستولي 

 . ني منفرد مي باشدرشته هاي عضال

 

شماتيكي از يك منحني استارلينگ تهيه  نمايي: 8-11تصوير 

ريوي كه بصورت برون ده  –شده براي برون ده انرژي قلبي 
قلبي اندازه گيري شده، در مقابل ابعاد دياستولي بطن كه با 

 . استفاده از سطح فشار سياهرگي بازتاب يافته است 

اصطالحي است كه در 16خود تنظيمي طولي ناهمگون 
مورد توانايي قلبي براي تغيير ميزان برون ده در 
پاسخ به تغييرات طولي رشته هاي عضالني بكار مي 

پيش از اين تجربيات اوليه ، (. 8-21تصوير )رود

استفاده از منحني هاي عملكرد بطني رواج يافته بود 
بطوري كه برخي از شاخص هاي كارآيي بطني در 

و برخي از شاخص ( رست)اطول محور عرض ه
هاي طول تار عضالني در طول محور طول 

 (.8-21تصوير )نشان داده مي شد( خفت)ها

يك بطن ممكن است بسته به سطح و ميزان تعادل  
ورودي سامانه خودكار به داخل قلب از يك منحني به 

اصطالح خود تنظيمي . منحني ديگرحركت داشته باشد
طن اطالق مي گردد به توانايي از ب 17طولي همگون

كه بدون تغيير طول اوليه عضالت قلبي نيروي 
 .  انقباضي خود را تغيير مي دهد
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 Heterometric autoregulation 
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 Homeometric autoregulation 

 

ازوكار خود تنظيم طولي سنموداري شماتيك از :8-21تصوير 

به بطن در طي ( N)كنترل برگشت معمولي( الف. )ناهمگون 

دياستول منجر به همان حجمي مي شود كه در آغاز تخليه 
افزايش ناگهاني در مقاومت ( ب. )جود داشتهسيستولي و

خروجي در پايان دياستول منجر به بروز حجم ضربه اي كمتر از 

 Rتخليه شده و  N-Rبر گشت معمولي مي شود؛ ميزان 
در طي تپش ( پ. )در بطن باقي مانده( باقيمانده حجم ضربه اي)

به حجم باقي مانده از تپش ( N)بعدي برگشت عادي سياهرگها

( N+R)اين افزايش حجم دياستولي . اضافه مي گردد( R)آخري

اين . موجب مي شود تا انقباض بطني بعدي نيرومند تر گردد
( ت. )برگشت حجم ضربه اي معادل با برگشت سياهرگي است

توالي رخداد هاي فوق سبب مي شود تا نقطه عملياتي قلبي بر 
از نقطه عملياتي ( منحني استارلينگ)لبيروي منحني عملكرد ق

عادي خود به حجم پايان دياستولي بزرگتري حركت كرده و كار 
 .ضربه اي افزايش يابد

 

 

تجويز يك عامل . منحني هاي عملكرد بطن چپ: 8-21تصوير 

بطور شاخص كار ( مثل نوراپينفرين)مثبت تقويت كننده قلبي

ان دياستولي بطن چپ پايمعين ( يا حجم)ضربه اي را در فشار 

افزايش مي دهد و گفته مي شود قابليت انقباضي افزايش مي 

معين ( يا حجم)اگر بطن كار ضربه اي اند كي را در فشار . يابد

پايان دياستولي اعمال نمايد، گفته مي شود قابليت انقباضي 

 (. حالت تقويت كنندگي منفي)كاهش مي يابد



 نيبط كارآييچهار عامل اصلي موثر بر 

 (:سازوكار فرانك استرلينگ)پيش بار -1

پيش بار در يك عضله مجزاموجب كشيده شدن آن و 
معين شدن طول رشته هاي عضالني در حالت 

افزايش پيش بار در يك عضله .  استراحت مي گردد
جدا شده موجب افزايش ميزان كشش در هنگام انقباض 

در كل قلب پيش بار با . مي شود( نيروي انقباضي)
طول رشته . ن پديدار مي شودشدن دياستولي بطپر

عضالني در حالت استراحت براي مقاصد تجربي را 
با استفاده از فشار يا حجم انتهاي دياستولي بطن تعيين 

فشار افزايش پيش بار  -در نمودار حجم. مي نمايند
همچنين پتانسيل منجر به افزايش حجم ضربه اي 

. ي شودحجمي همسان م -باالترين فشار طولي

 (. 8-17تصوير)

 

نمودار حجم فشار اثرات پيش رونده افزايش : 8-22تصوير 

فشار سيستولي بطن چپ از حجم ثابت پايان سيستولي بطن چپ 

يك كاهش پيش رونده در ميزان حجم ضربه . را نشان مي دهد

يك انقباض  4تپش شماره . وجود دارد 9و2،  1تپش هاي اي 

 . هم حجم را نشان مي دهد

 :پس بار -2

اصلي ترين مولفه پس بار براي بطن چپ فشار 
آئورتي مرحله سيستول است؛ براي بطن راست اين 

اين . مولفه فشار ريوي در مرحله سيستول مي باشد 
آئورتي توامًا ميزان  (امپدانس)مقاومت ظاهريفشار و 

كششي را كه بايستي توسط ديواره بطني اعمال گردد، 
د، بايار آئورتي كاهش اگر فش. معين مي نمايد

انقباضات بعدي بطن پس بار كمتري را خواهد داشت 
و حجم ضربه اي اعمال شده افزايش خواهد 

همچنانكه تجربيات بر روي (.8-22تصوير )يافت

عضله جدا شده نشان مي دهد، كاهش ميزان پس بار 

-8تصوير )موجب افزايش قدرت كوتاه شدگي ديواره 
 .  دگي مي گرددو بيشينه سرعت كوتاه ش( 8

 

 

تاثير تغييرات تقويت قدرت انقباضي قلب بر روي :8-29تصوير 

انقباضات هم طول و هم توان براي يك طول عضالني در حال 

انقباض هم طول را در سطح  11تپش شمار. استراحت ثابت

عادي قابليت انقباض نشان مي دهد بطوري كه يك نقطه را بر 

تپش . م طول نشان مي دهدكشش فعاليت ه –روي رابطه طول 

يك انقباض هم طول در يك وضعيت افت سطح تقويت  7شماره 

كشش هم طول نزول  –اضي قلب است، كه به يك رابطه طولبانق

ابض هم طول در بيك انق 11كرده مي رسد و تپش شماره 

حضور افزايش وضعيت تقويت قدرت انقباضي قلب است كه به 

در همان . مي رسدكشش هم طول صعودي -يك منحني طول

به ترتيب فعاليت كوتاه شدن كمتر   9و  1سطح از پس بار  تپش 

نشان ( تپش كنترل) 2و بيشتري را در مقايسه با تپش شماره 

مي دهند و اين حالتي است كه  در هر سطح ارائه شده اي از 

پيش از تپش  1توجه داشته باشيد كه تپش  .پس بار محقق است

ه عضله فشرده شده قادر نيست در همان كوتاه شده در حالي ك 8

  . ميزان پس بار كوتاه شود

 :18قلبي وضعيت تقويت قدرت  انقباض عضله -3

اين حالت مستقل از پيش بار و پس بار بر كارآيي و 

كشش هم  -منحني طول. عملكرد قلبي اثر مي گذارد

در نشاندادن اينكه چگونه يك ( 8-23تصوير )طول 

قلب بر كوتاه شدگي و  يقدرت تغيير در وضعيت تقويت

ايجاد كشش در عضالت قلبي تاثير گذار است، سودمند 

افزايش تقويت قدرت انقباضي قلب اوج ايجاد . مي باشد

در هر پيش بار و كوتاه شدگي رشته ( هم طول)كشش
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 Inotropic state 



كل قلب مجددًا . هاي عضالني را افزايش مي دهد

نمودار . همان ويژگي ها را از خود نشان مي دهد

ه تغييردر كنشان مي دهد ( 8-18تصوير )حجم  -ارفش

قلبي منجر به بروز تغييراتي  قدرتي وضعيت تقويت

( كوتاه شدن رشته هاي عضالني)در حجم ضربه اي 

سامانه عصبي . و اوج كشش هم طول مي گردد

سمپاتيك يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده وضعيت 

 . قلبي است قدرتي تقويت

 :سرعت تپش قلبي -4

در يك عضله مجزا افزايش بسآمد تحريكات منجر به 

اين اثر تحت عنوان پديده . افزايش توليد كشش مي شود

. شناخته شده است در زبان آلماني treppeپلكاني يا 

با افزايش سرعت  قلب  يتقويت قدرت وضعيتاگر چه 

، اثر (8-24تصوير )تپش هاي قلبي بيشتر مي شود

تحت شعاع قرار مي دهد  كلي كه همه عوامل ديگر را

چون . در دقيقه است( كارآيي)افزايش برون ده قلبي 

برون ده قلبي حاصل ضربان قلبي در حجم ضربه اي 

نده با دو برابر ست، برون ده قلبي يك قلب آرام تپا

 . شدن ضربانات قلبي دو برابر مي شود

 اندازه گيري برون ده قلبي

عمومًا ( CO)19سه روش اندازه گيري برون ده قلبي 

روشها عبارتند از  اين:مورد استفاده قرار مي گيرد

Fick   مستقيم ، رقت نشانگر ، و جريان سنج

 .مغناطيسي

بيان مي دارد كه ميزان برداشت هر ماده  Fickقاعده 

اي توسط جريان خون در هر واحد زماني معادل است 

ي آن ماده منهاي سطح سياهرگي سرخ رگبا سطح 

بطن ) COميزان برون ده قلبي .  ضربدر جريان خون

 O2را مي توان با اندازه گيري ميزان مصرف ( چپ

تعين  O2 سرخ رگيدر هر دقيقه و تفاوت سياهرگي 

  :نمود
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 Cardiac output 

براي سگ 

:داريم

 

ه با كروش رقت نشانگربر اساس اين قاعده است 

معلوم بودن كميت يك ماده مخلوط شده در حجم 

ايع را از غلظت حجم منامشخصي از مايع، مي توان 

حجم مساوي . ماده موجود در مايع فوق تعيين كرد

تقسيم بر ( بر حسب ميلي گرم)است با مقدار ماده 

 (. بر حسب ميلي گرم در ليتر)غلظت ماده 

 

فشار اثرات افزايش سرعت  –نمودار حجم : 8-24تصوير 

ان دياستولي بطن با يضربان قلبي را در حالي كه حجم و فشار پا

ه از يك پمپ يا انتقال خون تثبيت مي گردد نشان داده استفاد

فشار پاپان سيستولي يا هم طولي با واسطه -رابطه حجم. شده

به سمت باال و چپ جابجا شده ( خط نقطه چين)بسامد -اثر نيرو

در سريع ترين تپش قلبي بدرجاتي  2واز اين رو تپش شماره 

و برابر شدن اثر د. حجم ضربه اي بيشتري را تخليه مي نمايد

بار در دقيقه در يك حجم ثابتي از  141به  71بسآمد انقابضي از 

 .پايان دياستول از دو برابر برون ده قلبي بيشتر است

بعنوان مثال )در عمل مقدار معلومي از برخي مواد

كه به سرعت از خون ( ايزوتوپ هاي راديوآكتيو

تزيق مي گردد، و  سياهرگحذف نمي شوند، به داخل 

طي يك  سرخ رگينگين غلظت اين ماده در خون ميا

دوره زماني با نمونه گيري هاي مداوم يا سريال تعيين 

برون ده قلبي معادل است با ميزان ماده . مي گردد

، تقسيم بر ميانگين غلظت ( I)نشانگر تزريق شده 



چرخه تك ي پس از يك سرخرگ در خون ()

 : از ميان قلب  بنابر اين 

=CO  

. منحني رقت رنگي نشان داده شده 8-25در تصوير 

ميانگين غلظت در طي تمامي مدتي كه منحني غلظت 

ميلي گرم در  18/2تصوير گرديده  ،بر روي خط پايه

 5/1ميزان نشانگر تزريق شده (. ثانيه 21)ليتر است 

 : ميلي گرم است، بنابر اين 

 

16/2 =CO 

 

رقت رنگ براي اندازه گيري برون ده منحني : 8-25تصوير 

يك نشانگر به داخل سياهرگ سافن سگي تزريق شده و . قلبي

غلظت آن در خون اخذ شده از راني مخالف اندازه گيري مي 

ثانيه پيش از گردش  21منحني رنگ بدست آمده در طي . شود

دوباره شاخص موجب افزايش مجدد در منحني غلظتي مي شود 

اريتمي كل دوره غلظت اوليه منحني را با بر روي صفحه لگ. 

امتداد دادن شاخه نزولي منحني تا ايجاد تقاطع با خط مستقيم 

ميانگين غلظت سطح زير منحني مي . مي توان محاسبه نمود

 . باشد

 اوريفنبا روش اصالح شده اين شيوه اندازه گيري  

است ، كه در آن مقادير اندكي از  20رقت دمايي

ولوژيك خنك شده به داخل حفره قلبي محلول نمكي فيزي

گرديده و تغييرات دمايي در خون در طي دوره تزريق 
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 Thermodilution technique 

زماني كه دما به سطح كنترل باز مي گردد، ثبت مي 

 . شود

نيروي محرك  21جريان سنج الكترومغناطيسي

توليد شده به هنگام عبور جريان ( EMF)22الكتريكي 

ميدان خون از داخل عروق با قطر معلوم از ميان يك 

مغناطيسي يا زاويه اي قائم بر خطوط نيروي 

نيروي محرك . مغناطيسي را اندازه گيري مي كند

الكتريكي  بوجود آمده با واسطه دوالكترودي كه بطور 

متقابل بر روي ديواره رگ و عمود بر دو خط نيرو و 

برون . تعيين مي گرددجهت جريان  قرار گرفته اند ، 

جريان سنج در ( پروب)يله مده قلبي با قرار گرفتن 

چنين جريان . پيرامون ريشه آئورت تعيين مي گردد

سنج هايي را مي توان به منظور اندازه گيري جريان 

 . ي بكار بردسرخرگموضعي در هر

 حركات دريچه هاي قلبي

 (سه لتي و ميترال)دريچه هاي دهليزي بطني

عدد  3لت ها يا كاسبرگ ها يا منقاره هاي دريچه ها 

عدد در سمت چپ از قاعده به  2سمت راست و در 

حلقه فيبروزي محاط بر سوراخ دهليزي بطني متصل 
لبه هاي آزاد آنها از طريق رباط هاي ظريفي . شده اند

به عضالت پاپيلي كه مانع از  23 (ريسمان تاندوني)
برگشت دريچه ها در طي سيستول بطني بداخل دهليز 

ني در آغاز ريسمان تاندو. متصل هستند مي گردد
روند سيستول با انقباض عضالت پاپيلي كشيده و محكم 

  .مي شود

 سازو كار بسته شدن دريچه

در طي روند سيستول دريچه هاي دهليزي بطني  
در آغاز . توسط فشار داخل بطني بسته مي شوند 

دياستول دريچه ها با عرض زيادي باز هستند، چرا كه 
طي چند هزارم در . جريان پرشدگي بطني سريع است 

ثانه سرعت پرشدگي دياستول آرام شده و لت هاي 
ريان جدر نتيجه دو دريچه اي بطور نسبي بسته شده تا 

؛ فشار خون قرار گيرند موقعيت مياني در مخالف 
لت ها  را بسته نگاه سياهرگي بر روي سطح  دهليزي 

مي دارد، در حالي كه جريان مخالف در سمت عكس 
ي منعكس  گرديده، سطح بطني آنها از ديواره هاي بطن

بنابر اين لت . را مورد برخورد قرار داده و مي بندد
. ها در يك وضعيت تعادلي حساسي غوطه ور هستند

سيستول دهليزي در آواخر دياستول ايجاد مي شود، و 
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 Electromagnetic flowmeter 
22

 Electromotive force 
23

 Chordae tendineae 



ادامه روند پرشدگي بطني موجب گشايش موقت و 
زماني كه . مجدد دريچه هاي دهليزي بطني مي گردد

در نتيجه افت داخل دهليزي در پايان سيستول دهليزي، 
از نظر نيرو تقليل يافته و سر انجام  درون ريز جريان

براي يك  گردابي پشتيجريانهاي  متوقف مي گردد،
 نموده واگراييتداوم يافته و شروع به فضاي كوتاه 

زماني كه فشار . دريچه ها را به هم نزديك مي كند
ود در دهليز فراتر مي رود  داخل بطني از مشابه خ

 . دريچه ها به شدت بسته مي شوند

 دريچه هاي نيمه هاللي

از نظر قاعده كلي آئورتي و ريوي  انسداد  روند پوياي
كه در خصوص دريچه هاي ي است همان اساسا

دريچه هاي و سينوس . دهليزي بطني عنوان گرديد

بازي را به سمت  كسه جيب كوچ Valsalvaهاي 

در طي روند . بوجود مي آورند خ رگيسرمجراي 
سرخ رگ دياستول دريچه هاي نيمه هاللي توسط فشار

با آغاز سيستول . ي آئورتي و ريوي بسته مي شودها
ي در سرخرگهنگامي كه فشار داخل بطني از فشار 

سمت ديگر دريچه فراتر مي رود، دريچه ها باز مي 
 در طي مرحله تخليه گردابيجريان هاي وضع . شوند

ي سرخرگسيستولي از تماس دريچه ها با ديواره 
زماني كه فرآيند تخليه  .ممانعت بعمل مي آورند

دريچه ها را به  ميانگرامتوقف گرديده، جريان هاي 
سمت مخالف هدايت كرده و هنگامي كه فشار باالي 
آئورتي يا ريوي بر روي سطح دهليزي  دريچه ها 

 . اعمال شد، به شدت بسته مي شوند

 هاي قلبيصدا

اني چرخه هاي قلبي لرزش به همراه رخداد هاي ضرب

 8-2جدول . توليد صداهايي را مي نمايند يهاي معين
نكات برجسته تاريخي در رابطه با صدا هاي قلبي را 

بر اساس طول مدت تداوم صوتي، .ارائه نموده است 
 :اين صداها به دو گروه تقسيم مي شوند

تداوم نسبتًا  اين دسته(. فراگذر)24ناپايدار -1
كوتاهي دارند، همچون چهار نوع صداي 
معمولي قلب و صداهاي غير معمول معيني 

و چهار 25تقصداهاي )كه طول كوتاهي دارند
 (.26نعل

اين دسته تداوم (.سوفل ها) 27زمزمه ها -2
با  طوالني دارند، بطوري كه غالبًا همراه

چون تنگي  يوضعيت هاي غير معمول
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 Transients 
25

 Clikc 
26

 Gallop 
27

 Murmur 

قابل شنود چه ها يا نارسايي دري 28دريچه ها
 . مي باشند

صداهاي  ثبت گرافيكي29(PCG)صوتي گارديوگرام

با استفاده است كه قلبي تبديل شده به پيامهاي الكتريكي 

عمومًا  PCG .محقق مي گردداز يك ميكروفون 

به منظور تعين مرحله چرخه قلبي  ECGهمزمان با 

 . ثبت مي گردد

 اي قلبييخچه اي مربوط به صداهنكات تار:8-2جدول 

Rene Theophile hyacinthe Laennec:1811  پدر معاينه

بطور اشتباهي اولين و دومين صداي .باليني شنودي
قلبي را به ترتيب به انقباضات بطني و دهليزي نسبت 

 .داد

James Hope:1895  از االغهاي سر پوشانده در

تجربيات سينه اي باز جهت تعين زمان بندي چرخه قلبي 
تعيين منبع اولين و دومين صداهاي قلبي و قسمي در 
در اين كار از يك جراح دامپزشك بنام . )استفاده نمود

John fields كمك گرفت.) 

Charles J.B.Willams :1895  از يك تجربه بر روي

قلب تپنده اي از يك االغ كه در حال خون ريزي بوده و 
صداهاي اول آن هنوز شنيده مي شد ، نتيجه گرفت كه 

فوق حاصل از انقباض عضالني است، چون وي  صداي
 . گمان داشت كه دريچه هاي قلبي حركت نمي كنند

Joseph Rouanet:1844با تلمبه نمودن  1892و

منقطع بداخل قلب هاي مجزا ، اثبات كرد بسته شدن 
( يا سفت شدن در زمان بسته شدن)دريچه هاي قلبي

 . علت صدا هاي اول و دوم قلبي است

August chauveau:1855  با همكاريEtienne-
Jules mary  نوسانات فشاري از اسب هايي ار كه در ،

بطن آنها لوله هاي بالن دار گذاشته شده و بطور دستي 
زمان اولين و دومين داي قلبي اعمال مي گرديد ، ثبت 

 .مي شد

Karl Huerthle:1819  خروجي يك ميكروفون را به

حريك مي نمود يك نشانگر كه عضله قورباغه را ت
متصل نمود ، اين تحريك موجب ايجاد صداهايي مي شد 

 .و در واقع يك فونوگرام  اوليه بود

Willem Enthorven, M.A.J Geluk:1184  اولين

فونوگرام را با استفاده يك الكترومتر مويرگي ثبت 
 .نمودند

Otto Frank:1114  نوسانات صداي ناحيه سينه اي با

از يك قطعه كپسول فرانك را ثبت تقويت كننده اپتيكي  
 . نمود

Willem Enthorven:1117  صداهاي قلبي را با

 . استفاده از گالوانومتر رشته اي خود ثبت كرد

O.Weiss:1111  اولين مونوگرام از مونوكارديوگرافي

 . را منتشر نمود
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 Stenosis 
29

 Phonocardiogram 



 

 

 

 

 

 

قاعده اي از ناحيه ميترال يك ماديان -الكتروكارديوگرام راسي .تاثير تغييرات سرعت تپش هاي قلبي بر روي صداهاي قلبي: 8-26تصوير 

زمان حد فاصل بر چسب ثانيه در بخش . سرعت تپش قلبي در هر دقيقه در سمت چپ هر نوار ثبت شده اي ارائه گرديده. ساله 6تروبرد 

اي قلبي در داخل يك صداي پيوسته واحد توسط ادغام دو يا سه صد. تآمده اس PR,S1-S2,S2-S3,P-S4پاييني هر نوار ثبت شده براي فواصل 

تپش  98: سرعت تپش قلبي( : بخش فوقاني. ) /S1,S4,S3=1؛ ادغام   = S4,S3ادغام : شكاف جدا كننده شماره صوت نمايان شده است

. مي باشد S4آمده و قبل از  Pبدنبال موج  S3. تبطور محسوسي كوتاه نيس PRفاصله . چهار نوع صداي قلبي ثبت گرديده. در هر دقيقه

جمع ( )4/9)با هم جمع شده اند S4و S3. قبلي پنهان شده Tدر دامنه موج  Pموج . تپش در دقيقه  119سرعت تپش قلبي ( بخش پاييني)

. تپش در دقيقه  151: ش قلبيسرعت تپ( بخش راست پاييني. )برابر است S1و ايجاد صدايي را مي كنند كه از نظر دامنه با ( چهار نعل

شروع و پس از آن  QRSايجاد صداي پر دامنه اي را كه پيش از مجموعه ( / 1)ادغام گرديده S1نزديك شده و با ( 4/9)صورت مجموع 

 . كمترين دامنه را دارد S2. خاتمه مي يابد

يك كارديوگرام صوتي از تمامي  8-26در تصوير 

روابط زود گذر آنها نشان داده  چهار صداي قلبي و
چهار نوع صداي به تصوير كشيده شده در . شده

با واسطه تند سازي  8-27و  8-26و  8-14تصاوير 

يا كند سازي جريان خوني كه موجب نوسان سامانه 
 . قلبي خوني شده ، بوجود آمده اند

الكتروكارديوگرام و همزماني آن  ننمايشي از رابطه مابي: 8-27تصوير 

مقدم بر  ECGفعاليت الكتريكي رسم شده بصورت . با صداهاي قلبي

نشان ( ميكروفون)نيكي قلب است كه توسط مونوكارديوگرام افعاليت مك

دريچه هاي . فعاليت بطني را نشان مي دهد QRSمجموعه . داده شده

دهليزي بطني چنانكه بطن ها خون را از طريق دريچه هاي نيمه هاللي 

در شروع ضربه ( S1)، بسته شده و اولين صداي قلبي به جلو مي رانند

در پايان ( S2)دومين صداي قلبي .ايجاد مي شود Pپايين رو موج 

يعني هنگامي كه دريچه ( سيستول بطني)انقباض بطني بوجود مي آيد
د، تقريبًا در زماني كه بازقطبيدگي در نهاي نيمه هاللي بسته مي شو

در ( S3)سومين صداي قلبي (. Tوج بعنوان مثال اوج م)اوج خود است

اولين دياستول پديدار مي شود، يعني در طي پرشدن غير فعال نيمه طي 

چهارمين صداي ( . متعاقب آن Pو موج  Tموج  نبعنوان مثال بي)بطني

در آواخر دياستول پس از فعال شدن و انقباض دهليزي ايجاد (S4)قلبي 

  (.Pموج )مي شود

 

 



به  پويش خونيمراه رخداد هاي صداهاي ياد شده به ه

 :شرخ ذيل مي باشند

بسته شدن و كشيدگي دريچه (: S1)اولين صداي قلبي 

هاي دهليزي بطني با كاهش ناگهاني سرعت خون 
 . رانده شده به سمت دريچه ها

بسته شدن دريچه هاي نيمه ( : S2)دومين صداي قلبي 

هاللي و كند شدن سريع جريان خوني با الگوي پس 
 . ه به سمت قلبروند

در مراحل اوليه دياستول در (: S3)سومين صداي قلبي 

پايان پرشدگي سريع بطني، كشيده شدن ناگهاني نوار 
شدن موج پرشدگي خوني ايجاد  آرامهاي تاندوني و 

 . مي شود 

در اثر انقباض دهليزي، (: S4)داي قلبيصچهارمين 

تند شدن جريان خوني بداخل بطن ها و كشيده شدن 
يچه هاي دهليزي بطني به هنگام وجود يك شيب در

يچه هاي دهليزي بطني در رغلظتي وارونه موقت در د
 . پايان سيستول دهليزي، ايجاد مي شود 

 

اصطالحات متنوعي كه در توصيف زمزمه هاي : 8-28تصوير 

( Pansystolic)يك زمزمه تمام سيستولي. قلبي بكار مي رود

و پس از شروع صداي دوم  پيش از اختتام صداي اول شروع

مرحله ( Holosytolic)يك زمزمه طي سيستولي . پايان مي يابد

. سيستول را پر نموده ولي از صداي اول و دوم تجاوز نمي نمايد

تنها در قسمتي ( Merosystolic)زمزمه هاي جزء سيستولي 

از مرحله سيستول ايجاد مي شوند؛ آغاز سيستولي 

(Protosystolic )تدايي، ميان در ثلث اب

در ثلث مياني  و پايان سيستولي ( Mesosystolic)سستولي

(Telesystolic)زمزمه سيستول . درثلث پاياني سيستول

يك زمزمه طي سيستولي است كه تا ( Transsystolic)گذر

پيش از  (Riding)زمزمه گردشي. مرحله دياستول تداوم مي يابد

زمزمه . يابدصداي دوم شروع و پس از پايان آن خاتمه مي 

در طول چرخه قلبي از يك تپش تا تپش  (Continuous)مداوم

 . بعدي تداوم  مي يابد

 

اولين و دومين صداي قلبي بطور معمول در تمامي دام 

سومين و چهارمين . دنهاي اهلي قابل شنود مي باش

داي قلبي معمواًل در اسب ها شنيده شده ولي در ص

ناختي سگ ها و گربه ها يك يافته آسيب ش

بعالوه سومين يا چهارمين  S2و  S1حضور .است

صداي قلبي آهنگ سه ضربي را ايجاد مي نمايد كه 

ب است ؛ از بيشتر شبيه صداي تاخت چهار نعل اس

 .لوپ اطالق مي كنند اين رو به آن ريتم گا

اولين و دومين صداهاي قلبي ممكن است هنگامي كه 
مي  بطن هاي چپ و راست بطور ناهمزمان منقبض

عمومي ترين اشتقاق  .شوند، به دو جزء مشتق گردد
صوتي در سگي كه دچار پرفشاري ريوي ناشي از 

افزايش مقاومت . ديده مي شودبيماري كرم قلبي است 
ريوي و ازدياد حجم بطن راست،  عروق ريوي، فشار

ت مي سمنجر به ايجاد تاخير در شل شدگي بطن را
پيش از  آئورتي  در نتيجه دريچه نيمه هاللي. گردد

در تصاوير . نيمه هاللي ريوي بسته مي شود دريچه 

صداهاي عادي قلب و زمزمه  8-28و  28-8

غير عادي و موقعيت قلبي بطور (سوفل هاي)هاي
 . شماتيك رسم شده است

نكات ذيل برخي از كاربرد هاي باليني سازوكار هاي 
 .عضالت قلبي و صداهاي قلبي را ارائه مي نمايد

طول كشش عضله قلبي يك عامل ذاتي رابطه  -1
تعيين كننده در متعادل سازي حجم هاي 

 . ضربه اي بطن چپ و راست مي باشد
رابطه الپالس دليل اينكه چرا يك قلب متسع  -2

با سازوكاري كم بازده عمل مينمايد را 
كاهش حجم دياستولي در . توضيح مي دهد

نارسايي حاد قلبي جهت احياي قلبي امري 
  .حياتي است

اساس قلب شناسي تشخيصي داشتن آگاهي از  -3
رخداد هاي ضرباني، صوتي و الكتريكي 

 . چرخه قلبي است
يا شكل تقويت شده )تظاهر صداي سوم قلبي -4

گواهي بر حضور نارسايي ( آن در اسب
 . احتقاني قلبي است

تظاهر صداي چهارم قلبي در گونه هايي  -5
بغير از اسب نشانگر درجاتي از سد دهليزي 

يا وضعيتي است كه در آن دهليز در  بطني
منقبض مي سفت و ضخيم  يمقابل بطن ها

 . شود
زمان بندي زمزمه هاي قلبي در چرخه قلبي  -6

زمزمه هاي :به تشخيص باليني كمك مي نمايد
سيستولي توام با نارسايي دريچه دهليزي 
بطني يا تنگي دريچه هاي نيمه هاللي است، 

نگر زمزمه هاي ساختاري يا مستمر نشا

تصوير )است( PDA)بازماندن دريچه هاي ي

28-8 .) 



 

اولين ، دومين و سومين صداهاي  قلبي به صورت نگارههايي با خطوط  9 2 1. برخي از زمزمه هاي  قلبي غير عادي: 8-21تصوير 

 .ش شدت و تن صداي قلبي استپهن شدن اين نگاره ها  نشانگر افزايش تن صدا و باريك شدن آنها بيانگر كاه. عمودي نشان داده شده 

 .ضايعات قلبي يا نشانگان باليني همراه با هر زمزمه قلبي در پايين هر نمودار نوشته شده است

ترال يا سه لتي شدت ثابتي دارند، ديگر نارسايي ها از نظر شدت صدا يزمزمه هاي راجعه مربوط به نارسايي دريجه هاي م: بخش چپ 

 .متنوع هستند

اين صداها در اثر . غالبًا زمزمه هاي ساختاري ناميده مي شوند سرخ رگيمه هاي مداوم مربوط به بازماندن مجاري زمز: بخش راست

ي، سرخرگمالش و تقليل شدت نوسانات صوتي ايجاد شده  توسط جريان پيوسته ولي نوساني خون از آئورت به  ريوي از طريق مجاري 

سد انشعابات دستجات  همچون)ماني  پديدار مي گردد كه انقباضات دو بطن ناهمزمان بودهاشتقاق دومين صداي قلبي ز. بوجود مي آيند

 .يا اينكه  بسته شدن دريچه ريوي بدليل پرفشاري ريوي به تاخير افتد( هدايتي

 

 (اكوكارديوگرافي)اكوي قلبي 

به منظور ارزيابي  بي خطراكوكارديوگرافي شيوه اي 

شيوه فوق . مي باشد ابعاد قلبي، ساختار و حركات آن

نسبتًا به تازگي در ابزارهاي تشخيصي درمانگران  

قرار گرفته و تفسير نتايج آن نياز به داشتن دوره كار 

 .شناسي پايه فيزيولوژي قلبي دارد

 توليد يك اكوكارديوگرام

در ثانيه  نوسانميليون ها با بسآمد هاي  پراصوات 

پرتو باريكي همانند نور مي توانند در يك ( مگا هرتز)

متمركز گردند و از قوانين تابش به هنگام عبور از 

امواج . بافت يا ديگر محيط هاي متراكم پيروي نمايند

تشخيصي زماني بوجود مي آيند كه يك  30فرا صوتي
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 Ultrasound 

-فشاري) 31كريستال سراميكي با ويژگي فيزوالكتريكي

شدن در بسآمد به منظور منقبض و منبسط ( الكتريكي

هرتز در پاسخ به يك جريان مگا 11و  2هاي بين 

برعكس فشار وارده بر . الكتريكي ، تحريك مي گردد

اسطه فشار حاصل از اويك عنصر فيزوالكتريك ب

موجب ( در موارد سونوگرافي)بازتاب يك موج صوتي

يك مبدل فرا صوتي . ايجاد يك تكانه الكتريكي مي شود

به منظور گسيل حاوي يك سازه فيزوالكتريك است كه 

و  نوسان نمودهفراصوت  موج مختصري از رگبار

سپس به فرم گيرنده تغيير حالت داده تا امواج صوتي 

 . را جمع آوري نمايد( پژواك)بازتابيده
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 Piezoelectric 



 

تصوير دو بعدي سطح (. سمت راست)مربوط به آن Mو اكو گرام طرح ( سمت چپ)تصوير نمادينه دو بعدي از قلب سگ: 8-91تصوير 

حدود قطاع تقطيع شده و (. CW)بر روي ديواره سمت راست سينه اي، ترسيم نمود Tرا كه مي توان با قرار دادن مبدلروئيتي محور طولي 

بصورت ساختارهايي نشانداده مي شود كه در عبور پيوسته  Mالگوي . در چهار سمت مختلف نشان داده شده  Mجهات پرتو هاي الگوي 

ظاهر مي گردندو در هر موقعيتي حداقل يك چرخه  4ك قلب و در خاتمه از قاعده قلب در موقعيت نزديك نو 1پرتو ها اكو ابتدا از موقعيت 

به پيوستگي ميان ديواره . جهت زمان بندي تكميل مي گردد ECGهمواره با يك  Mيك اكو گرام با الگوي . كامل قلبي نشان داده شده است

يچه و لت قدامي در( CH)همچنين وتر هاي تاندوني. دقت نماييد Tت به مبدل نزديك ترين قسم( AO)و لبه قاعده آئورتي( S)مياني قلب

ديواره آزاد بطن راست؛ =RVWتظاهر كاذب ديواره سينه اي ؛ =CWجناغ ؛ =ST. به خلفي ريشه آئورتي تداوم يافته اندبا ل( AML)ميترال

RV= حفره بطني سمت راست ؛TV=دريچه سه لتي ؛RVوRVOT= اثر جريان خروجيPM=؛ (عضله پاپيلي)پرد عضالنيLV= حفره بطني

دهليز سمت چپ ؛ يك اكوي قوي لبه خلفي قلب = LAدريچه آئورتي؛ =AOVلت خلفي ميترال ؛ =PMLديواره خلفي؛ =PWوLVسمت چپ ؛ 

 . ريه و پژواك اگو در حوزه نسبتًا دورتري در پشت پريكارد تظاهر مي نمايد. برآمده از پريكارد را به حاشيه برده است

تصوير برداري با استفاده از امواج فرا 

 (التراسوند)صوتي

امواج فراصوتي از سطوح داخلي ميان بافت هايي كه 

دارند، همچون خون و  همسانينامقاومت آگوستيكي 

سرعت اين امواج . عضالت ، منعكس مي گردند

بور مي نمايند عصوتي چنانكه از بافت هاي متفاوت 

نتيجه فاصله محل هاي  در. اندكي تغيير مي نمايد

مجزاي از نظر ناهمساني آگوستيكي را مي توان از 

ستادن اولين بسته امواج صوتي رانحراف زماني ميان ف

. و بازتاب هاي ارجاعي جمع آوري شده محاسبه نمود

بار در ثانيه  1111چون بسته هاي صوتي بيش از 

ميان ( فاصله اي)نوسان مي نمايند، رابطه فضايي

ي در حال حركت قلبي را مي توان در ساختار ها

زماني كه . فاصله زماني بسيار كوتاهي رد يابي نمود

پرتو فرا صوتي در يك الگوي منفرد در طول قلب به 

جلو و عقب كشيده مي شود ، يك قطاع  دقيق و تقطيع 

وير دو بعدي با زمان صشده اي توليد مي شود كه ت

ي توسط اين تظاهر شكل. واقعي را بوجود مي آورد

، كه در آن بازتاب هاي ناشي از Mاكوگرام طرح 

ساختار هاي متحرك با يك پرتو ايستاي منفرد تقاطع 

مي يابند، تكميل شده  و در طول يك محور افقي ظاهر 

بطور  Mاكوگرام طرح (. 8-31تصوير )مي گردند

نسبي به منظور اندازه گيري ابعاد قلبي و سرعت 

 . باشدحركت ساختارهاي آن مفيد مي 

 سرعت جريان خون و اكوگرام دوپلر

برخي از اطالعات مربوط به سامانه پوياي خوني را 
مي توان از تجزيه و تحليل ثبت هاي دو بعدي و 

به هر حال با بررسي . ، استنباط نمود M–الگوي 

دامنه و زمان بندي سرعت جريان خوني به هنگام 
وق چرخه قلبي در جايگاه هاي خاص داخل قلبي و عر

بزرگ، مي توان ارزيابي مستقيم تري را از فعاليت 
تحقق اين امر با بكار گيري قاعده . قلبي انجام داد

دوپلر به منظور تجزيه و تحليل امواج فرا صوتي باز 
تابيده از ياخته هاي خوني در حال حركت ميسر مي 

زماني كه پرتو فراصوتي به ستوني از جريان . گردد

ارسال مي گردد،  Tاز مبدل خوني در حال دور شدن 

پژواك حاصله از ياخته هاي خوني اين جريان خوني 



اء ايجاد كننده با بسآمدي پايين تر از بسآمد صوت مبد

 Tاگر خون به سمت مبدل .  32*آنها باز مي گردد
جريان يابد، بسآمد امواج فراصوتي بازتابيده از بسآمد 

تفاوت . امواج صادر شده از مبداء بيشتر خواهد بود 
 -جابجايي)ميان بسآمد هاي انتشار يافته و بازتابيده

مستقيمًا در ارتباط با سرعت جريان خون و ( دوپلر

Cos  زاويه(ө) بين تقاطع پرتو فراصوتي و جهت

چون زاويه برخورد را به راحتي . است جريان خون
نمي توان تعيين كرد، سرعت جريان بطور معمول 

رتو اكو و بردار بافرض كامل بودن مسير ميان پ

. محاسبه مي گردد( Cosө=1بعنوان مثال )جرياني

سرعت ( Cosө<1)چنانكه زاويه فوق پهن گردد

بصورت فزاينده اي كمتر از ميزان تخميني خواهد 
سرعت دور شدن ياخته هاي خوني از مبداء . بود

ساطع كننده ، يك جابجايي دوپلري منفي را توليد مي 
يين تر از خط پايه اي صفر كند و بر اساس قرارداد پا

بر عكس ، سرعت جريان هنگامي . نمايان مي گردد
ياخته هاي خوني به سمت مبداء توليد كننده كه ستون 

صوت حركت مي كند باالتر از خط پايه براي صفر 
 . نمايان مي شود

 انقباض بطني چپ

، شيوه هاي  Mاكو كارديو گرافي  دو بعدي و اگوي 

. كات ديواره بطني هستندمناسبي جهت مشاهده حر
عمومي ترين شاخص بكار رفته ولي به ميزان بااليي 
خطاپذير براي فعاليت بطن چپ عبارت است از 

معمواًل در مقايسه با ( DD-DS)كاهش قطر حفره بني

كه بصورت درصد بيان  ( DD)قطر پايان دياستولي

شاخص .  (111×( )8-31تصوير )مي شود

شناخته  33"كسر كوتاه شدگي"ت عنوان نمايي فوق تح
كسر تخليه اي است كه بر  نظيرنمايه فوق  . مي شود

كسر . اساس كاهش سيستولي حجم بطني مي باشد

از بعد  Mكوتاه شدگي به سادگي از يك ثبت الگوي 

ديواره بينابيني به ديواره )محور بطن چپ -كوتاه
چون حجم بطن چپ در ابتدا . آيد بدست مي( خلفي

سطه كوتاه شدن رشته هاي حلقوي متحدالمركز اوبا
بطور  محور -كوتاه يكاهش مي يابد، تغييرات قطر

در ارتباط با قابليت انقباضي ميوكاردي مي  يتنگاتنگ
به هر حال وضعيت هاي  مختلف بارگيري . باشد

بطني نيز بايستي به هنگام تفسير اهميت عملكري كسر 
را كه توانايي چ. كوتاه شدگي مورد توجه قرار گيري

رشته هاي عضالني در كوتاه شدن بطور معكوس با 
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 fd=له دوپلرمعاد * 

Fd= ،جابجايي بسآمد دوپلرV= سرعت جريان خون ؛

Cosө= زاويه تقاطعي ميان پرتو فراصوتي صادره و بردار

؛ Tبسآمد فراصوتي صادره از مبدل =f0سرعت جريان خون؛ 

C=سرعت فراصوتي در بافت ها 
33

 Fractional shortening 

پس بار و بطور مستقيم با پيش بار در ارتباط مي 
در سگ هاي با ، زياد استاگر چه تنوع فردي . باشد

كسر كوتاه  گردرصد نشان 41تا  35ابعاد متوسط 

ميزان فوق در نژاد هاي . شدگي معمولي مي باشد
به  ميلر نژادهاي كوچك و دميل به كاهش بزرگتر 
 . دارد افزايش

سانتي متر؛  1نشانگر هاي عمقي عمودي : 8-91تصوير 

اكو كارديوگرام . ميلي ثانيه 211فلشهاي نشانگر افقي زمان، 

كيلو گرمي معمولي با  25در سطح ميان بطني سگ  M-الگوي

پريكارد سطح . تپش در دقيقه 111ضربان قلبي در حدود 

را كه بصورت نوار متراكمي از اكو ها در ي بازتابي گسترده ا

بطني قابل مشاهده است، بوجود مي پشت ديواره خلفي 

در  (RVW)پريكارد پوشاننده ديواره آزاد بطن راست( PW)وردآ

تشكيل تظاهري كاذب  در نزديكترين حوزه ايفاي نقش نموده و 

بروز ضخامت در .بصورت ساختار مجزايي مشاهده نمي شود

توام با كاهش در ( S)د بطني و ديواره بين بطني ديواره آزا

مسير تابش پرتو اكوي . ميزان قطر حفره بطني مشهود است

بطور  حفره بطن چپ را هاي كوتاه آناتوميكي حقيقي محور

و ( DS)ابعاد كوتاه محور سيستولي .مشخص مي نمايد تخميني

در شروع مجموعه  به ترتيب  حفره بطني چپ( DD)دياستولي

QRS نظير السمت حركت ديواره بينابيني اندازه گيري مي و

( DS)اگر حركت ديواره بينابيني مبهم باشد، بعد سيستولي. شوند

را ممكن است در اوج حركت و به جلوي ديواره خلفي بطن چپ 

توجه داشته باشيد كه ديواره بينابيني و .  اندازه گيري نمود

كوتاه محور  بعد. سنگ حركت مي نمايند خلفي گاهي بطور هم

(. كوتاه شدگي ركس)كاهش يافته % 99حفره بطني سمت چپ 

در ابتداي دياستول حفره بطني سمت چپ به سرعت باز مي 

سطح  رو به عقبشود، چنانكه اين رخداد باشيب نزولي حركت 

رخداد فوق منطبق با مرحله . نمايان مي گردداندوكاردي بطن 

طوري كه در حال سريع و آغازين پرشدگي غير فعال است، ب

بيشترين حجم ضربه  توجيهي برايقلبي تپش استراحت سرعت 

از آن پس اساسًا قطر حفره . اي با واسطه ضربان بعدي است

بدون تغيير مانده تا اينكه سيستول دهليزي يك جابجايي خلفي 

كوچك و اضافي را در ديواره بطني سمت چپ ايجادنمايد، آنگاه 

ر اتساء حفره اضافه مي شود كه به فوريت به ميزان اندكي ب

مربوط به  QRSرخداد فوق مقدم است بر ظهور مجموعه 

پويايي حركت ديواره قلبي و تغييرات قطر . انقباض بطني بعدي

حفره بطني موجب بازتاب تغييرات ايجادي در منحني حجمي 

توجه  8-14به رخداد هاي چرخه قلبي در تصوير )بطن مي شود

  (.گردد



 پرشدن بطن

پر شدن بطن مرحله نسبتًا پيچيده اي از چرخه      

قلبي به شمار مي آيد، بطوري كه در طي آن بيشترين 

ميزان فعاليت و كار توسط اين دو حفره اجراي مي 

اطالعات مربوط به روند پرشدن بطن ها را مي . شود

توان از راه هاي متعدد حاصل از اكوكارديوگرام 

دهليزي  واسطه مشاهده حركت دريچه هاياب

، سرعت جريان خون به داخل ( 8-32تصوير )بطني

و تغييرات دو جانبه در بطن ( 8-33تصوير )بطن ها 

بدست ( 8-34)و ابعاد دهليزي(  8-31تصوير )ها 

 . آورد

 

سانتي متر؛ نشانگر 1نشانگرهاي مقياسي عمقي عمودي :8-92تصوير 

ثبت شده  Mي اكوكارديوگرام الگو. ميلي ثانيه 211هاي مقياسي افقي 

نشان داده شده، اما به قاعده قلبي در  8-91از قلب سگي كه در تصوير 

در  9مقايسه با دريچه ميترال نزديك تر است، مطابق با نشانگر شماره 

بطور بهينه جايگذاري مي شود تا پژواك  Mپرتو الگوي  8-91تصوير 

و لت هاي كوچك ( AML)هايي را از لت هاي بزرگ قدامي

( PW)توليد نمايد ولي از ديواره بينابيني و خلفي بطني ( PML)خلفي

الكتروكارديوگرام  Tدر آغاز دياستول بدنبال موج . پژواكي نداشته باشد

-91تصوير )و همزمان با شروع حركات سريع خلفي ديواره بطن چپ

كه  AMLاين امر به خوبي توسط .، دريچه به سرعت باز مي شود( 8

تاب مي خورد و پس از رسيدن به بازترين  به سمت ديواره بين بطني
وضعيت خود، در ابتدا بتدريج شروع به جمع شدن كرده و سپس به 

عقب گرد مي نمايد، در حالي كه مرحله اوليه  PMLسرعت به سمت 

تخليه سريع و قطع جريان . پرشدن ايستا بطور ناگهاني خاتمه مي يابد
ا در عرض دريچه خون بداخل بطن چپ توليد فشار معكوس اندكي ر

پس از . كرده و آن را لحظه اي به وضعيت نيمه بسته هدايت مي نمايد

در طي ( A)و در نتيجه انقباض دهليزي دريچه بطور نسبي Pموج 

دوباره يك . مرحله سيستول دهليزي پرشدگي بطني مجددًا باز مي شود

( . C)فشار معكوس ناپايدار دريچه را در آغاز سيستول بطني مي بندد

اولين صداي قلبي با كشيده شدن دريچه هاي دهليزي بطني، چنانكه 
در حال افزايش  رعت در آغاز مرحله انقباض هم حجمفشار بطني به س

بار در  111)در اين مرحله نسبتًا آرام تپش قلبي. است، شروع مي شود

شكل حركت  M، چرخه دو قسمتي پرشدگي بطن چپ از الگوي ( دقيقه

د، گيرمي  شتابچنانكه سرعت قلبي . استنباط است  دريچه ميترال قابل

از دريچه هاي دهليزي بطني  Aو  Eفاصله زماني ميان انحرافات 

در سرعت هاي سريع ، پرشدگي بطني سيستولي . كوتاهتر مي شود
رخداده ودريچه تنها يك بار در ايستا و دهليزي حدودًا در همان زمان 

عمومًا در سرعت هاي قلبي  اين رخداد. هر چرخه قلبي باز مي شود

 . بار در دقيقه ديده مي شود 161فراتر از 

 

انيه؛ ثسانتي متر در  21نشانگر هاي عمودي سرعت : 8-99تصوير 

ثبت دوپلري موج تكانه اي . ميلي ثانيه 211نشانگر هاي افقي زماني 

 1/9سرعت ورود خون به بطن چپ از طريق دريچه ميترال در سگ 

در نزديكي نوك بطن چپ  Tمبدل . به بدآهنگي سينوسيكيلوگرمي مبتال 

جاي گرفته بطوري كه پرتو اكويي قادر است به سمت سوراخ دريچه 

كه بطن چپ پر مي شود، چون جريان خوني چنان. ميترال متوجه شود

فاصله . است، سرعت باالتر از خط صفر بيان مي شود Tبه سمت مبدل 

و انتهاي دهليزي پرشدگي بطني غير فعال زماني ميان مرحله سيستول 

مطابق با  AوEامواج دوپلري . واسطه طول دياستول تعيين مي گردداب

توجه داشته ( 8-92تصوير )دريچه ميترال هستند Aو  Eانحرافات 

در طي چرخه هاي قلبي طوالني مرحله اي از افت پرشدگي  باشيد كه

تا سرعت وجود دارد كه در طي آن جريان ورودي بطني ( دياستازيس)

اين امر سازگار با ابعاد حفره . نامحسوس يا وقفه اي، كاهش مي يابد

در طي چرخه (. 8-91تصوير )بطن چپ در طي مرحله متشابه مي باشد

هاي كوتاه قلبي به هر حال دو مرحله ورود جريان همپوشاني 

 A  و Eسرعت جريان  نمايه هايزماني كه سطح زيرين ( EA)دارند

بعنوان تخميني از حجم ( جريان از دريچه ميترال  تابع اوليه سرعت)

، مي توان ديد كه تفاوت اندكي مورد استفاده قرار مي گيردنسبي جريان 

در تپش . در كارآيي پرشدن ميان چرخه هاي كوتاه و طويل وجود دارد

 مختصر شدهگي غير فعال بار در دقيقه، پرشد 161هاي قلبي فراتر از 

پرشدن بطن بطور معني داري افزايش مي  و سهم سيستول دهليزي به

تپش در  155نمايش براي سرعت قلبي كوتاه ترين چرخه در اين . يابد

همچنين نمايش پويايي پرشدگي بطني به . دقيقه محاسبه مي شود

در گونه  (S3/4)تشريح ايجاد صداها ي سوم، چهارم و مجموعه گالوپ 

ري كه صداهاي ، بطو(8-26تصوير )هايي چون اسب كمك مي نمايد

رخدادهاي سهيم . فوق حتي در حيوانات معمولي غالبًا قابل شنود هستند

در توليد اين صداهاي دياستولي از عموميت برخوردار هستند، اما 

آستانه شنوايي تنها در قلب هاي بزرگي كه در آنها نيروي هيدروليك به 

اصل مي اندازه كافي جهت توليد لرزش هاي قابل شنود توانمند است، ح

. وقوع زماني چهار صداي قلبي بصورت نموداري نشان داده شده. آيد

مراحل  پايان همزمان باسومين و چهارمين صداهاي قلبي به ترتيب 

پرشدن بطني  مي  در هنگام و پايان سيستول دهليز غيرفعال آغازين

اولين و دومين صداهاي قلبي به ترتيب همزمان با بسته شدن . باشد

دهليزي بطني چپ و راست در آغاز انقباض بطني و اختتام دريچه هاي 

 . بسته شدن دريچه هاي نيمه هاللي ريوي و آئورتي مي باشد

 

 



 

نشانگر هاي عمقي عمودي يك سانتي متر؛ : 8-94تصوير 

-اكوكارديوگرام طرح. ميلي ثانيه 211نشانگر هاي زماني افقي 

M  از ريشه آئورتي(AO )و دهليز چپ(LA )91ي سگ عاد 

پرتوفرا صوتي از ديواره سمت راست سينه مطابق . كيلوگرمي

آئورت در طي .وارد مي گردد 8-91در تصوير  4با موقعيت 

سيستول بطني چنانكه دهليز چپ با خون برگشتي از سياهرگ 

در . به سمت مقابل حركت مي كند ( F)هاي ريوي پر مي شود

در سه مرحله ( E)اين ضربان قلبي نسبتًا آرام ، تخليه دهليز چپ

، مرحله ( R)صورت مي گيرد؛ ورود جريان خوني سريع و ايستا

وجود داشته يا اصاًل از دياستازيس كه در طي آن جريان ناچيز 

شيب (. S)، و سيستول دهليزي (D)جرياني ديده نمي شود

دهليزي چپ مطابق با سرعتي است -ديواره هاي همجوار آئورتي

. هر مرحله اي تغيير مي نمايدكه در آن حجم دهليزي در طي 

ارتعاش . حركت راس تاجي سمت چپ دريچه آئورتي ثبت گرديده

پربسآمد و كم دامنه لبه راسي دريچه آئورتي چنانكه خون به 

دريچه باز شده فوران نموده و فشار جانبي در  سرعت از ميان

زمان فوران .عرض لبه فوق نوسان مي نمايد، پديدار مي شود

توان از فاصله زماني ميان باز و بسته  بطن چپ را مي

جزء آئورتي دومين . دريچه آئورتي محاسبه نمود ( VoوVC)شدن

همزمان با بسته شدن دريچه ( نشان داده نشده)صداي قلبي

الكتروكارديوگرام و  QRSفاصله زماني بين آغاز مجموعه . است

باز شدن دريچه آئورتي مرحله پيش فوران بطن چپ است، كه 

از فاصله زماني همبست الكتريكي مكانيكي  و مرحله مركب 

شل شدن هم طولي حجمي بطن چپ . انقباض هم حجم مي باشد

از  Rمابين مرحله بسته شدن دريچه آئورتي و آغاز مرحله 

، كه همچنين همزمان با بازشدن تخليه دهليز چپ محقق مي شود

  (.8-92تصوير )دريچه ميترال است

استول روندي غير فعال بوده پرشدن بطن ها در طي دي

و اساسًا تحت تاثير شيب فشار دهليزي بطني وظرفيت 

واسطه افعال برروند پرشدگي غي. بطني مي باشد

. كاهش در ميزان هر دو متغيير ياد شده تقليل مي يابد

در تپش هاي آهسته قلبي زمان كافي براي پر شدن 

چنانكه اين سرعت . بطن ها بطور غيرفعال وجود دارد

شتاب مي گيرد و دياستول كوتاه مي گردد، به  تپشي

هر حال ، سهم سيستول دهليزي در پرشدگي بطني 

 25بطور فزاينده اي مهم شده و ممكن است نهايتًا 

 Eنقطه . درصد از حجم ضربه اي بطن را شامل شود

نشانگر ( 8-32تصوير )در گردش لت قدامي ميترال 

ه غير فعال پهناي گشايش دريچه در طي اوائل مرحل

زماني كه حجم جريان . پرشدن بطن چپ مي باشد

ه يا بطن چپ بطور گشتخون از دريچه ميترال كم 

لت قدامي  Eمتسع گردد، فاصله ميان نقطه  مرضي

زمانبندي . ميترال و ديواره بين بطني افزايش مي يابد

و حركت دريچه هاي سه لتي و ميترال مشابه مي 

 Eبطني مطابق با موج دريچه دهليزي  Eنقطه . باشد

ثبت دوپلري منحني سرعت جريان دهليزي بطني مي 

 (. 8-33تصوير )باشد

در سرعت هاي تپشي آهسته قلبي بدنبال مرحله 

( دياستازيس) 34استراحت مابين انقباض و انبساط

بطني ، سيستول دهليزي بطور نسبي دريچه دهليزي 

 در ثبت Aرا مجددًا باز كرده، موجب توليد انحراف 

(. 8-32تصوير )حركت دريچه ها مي شود Mالگوي 

در نوسانات  Aدريچه مطابق با امواج  Aانحراف 

نمايه سرعتي جريان و ( 8-14تصوير )فشار دهليزي

تصوير )مشتق دوپلري ثبت شده در طي سيستول است

جزئيات بيشتر در مورد پرشدگي بطني در ( . 33-8

د سومين شنو. آمده است 8-34تا  8-32ادامه تصاوير 

و چهارمين صداي قلبي همراه با توقف سريع تندي 

جريان خون به ترتيب در اختتام مراحل سيستولي 

ايستاي آغازين و دهليزي انتهايي از روند پر شدن 

در ضربانات سريع قلبي (. 8-33تصوير )بطني است

ممكن است يك صداي تكيه دار منفرد دياستولي در 

و چهارم قلبي ايجاد  نتيجه وقوع همزمان صداهاي سوم

 (. جمع گالوپ)گردد

 فواصل زماني سيستولي

فواصل زماني سيستولي براي مرحله پيش فوراني 

را مي توان به ( ET)36و زمان فوران ( PEP)35بطني

راحتي از روي سرعت جرياني مشتق دوپلري در 

و  8-35تصاوير )ريشه آئورتي و  ريوي محاسبه نمود

عملكرد و اجراي  اين مقادير جهت درك. ( 36-8

 . بطني از اهميت تفهيمي برخوردار هستند
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 Diastasis 
35

 Pre-ejection period 
36

 Ejection time 



سانتي متر در  21نشانگر هاي سرعتي عمودي : 8-95تصوير 

ميلي  PEP 71. ميلي ثانيه 211ثانيه؛ نشانگر هاي زماني افقي 

سانتي  112( Modal)ميلي ثانيه؛ سرعت نمايي ET 211ثانيه؛ 

. ي متر درثانيهسانت 116متر در ثانيه؛اوج سرعت جريان خون

موجي از جريان خون در دريچه  -اكوكارديوگرام دوپلري تپشي

پرتو فراصوتي . 8-94آئورتي همان سگ مورد اكو در تصوير 

به داخل مجراي از ديواره سينه اي چپ نزديك به نوك بطن 

سرعت جريان در ريشه آئورت بطور . خروجي هدايت شده است

گستره سرعت جريان . معمول در عرض مجراي يكنواخت است

خون در اكوگرام دوپلري بدليل حركت تمامي ياخته هاي خوني با 

اين لفاف مجزا بيانگر الگوي . عت همسان باريك مي باشدسر

بطور مشخص جريان خون در . جريان اليه اي عادي است

آئورت به سرعت شتاب گرفته و در آغاز سيستول بطور لحظه 

دريج تندي آن متوقف مي اي به اوج خود مي رسد، و سپس بت

و زمان فوران بطن چپ به ( PEP)مرحله پيش فوران . گردد

راحتي از مقايسه زماني اكوگرام دوپلري جريان آئورتي با 

يك پرگار الكترونيكي جهت . الكتروكارديوگرام قابل محاسبه است

. و سرعت نمايي بكارمي رود( ET)اندازه گيري زمان فوران 

به ميانه گستره سرعتي در اوج جريان سرعت نمايي ، نزديك 

خوني را تخمين مي واقع شده و نمايان ترين سرعت ياخته هاي  

 . زند

در يك بطن قدرتمند با رشد معمولي فشار داخل بطني 
. به سرعت در طي انقباض هم حجم افزايش مي يابد

در نتيجه فاصله زماني مابين آغاز تحريك 

كوتاه ( PEP)و شروع فوران ( QRSمجموعه )بطني

افزايش قدرت قلبي يا كاهش در ميزان پس . مي باشد

را بيشتر كوتاه مي نمايد، در حالي كه  PEPبار، 

كاهش در ميزان قابليت انقباضي يا يك افزايش در 
عمومًا يك . ميزان پس بار اثر مخالف خواهد داشت

 ETو  PEPي ميان تغييرات  رابطه معكوس  دوجانبه

افزايش فيزيولوژيكي پيش : ثالبعنوان م. وجود دارد

 ETو طوالني شدن  PEPبارموجب كوتاه شدن 

واسطه افزايش نيروي كلي انقباضي بر اساس رابطه اب
خود )طول كشش سازوكار فرانك استرلنگ مي گردد

 (.37طولي دگرتنظيمي 
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 Heterometric 

سانتي متر در  21نشانگر هاي سرعتي عمودي : 8-96تصوير 

ميلي  PEP 41ميلي ثانيه؛  21ثانيه؛ نشانگر هاي زماني افقي 

سانتي متر در ثانيه؛ اوج سرعت  71عت نمايه رثانيه؛ س

 –اكوكارديوگرام دوپلري تپشي . سانتي متر در ثانيه 78جرياني 

موجي از سرعت جريان خوني در دريچه ريوي ، ثبت شده از 

يك سگ معمولي به منظور نشان دادن سرعت جريان آئورتي در 

است و  رمعمول فشار سيستولي در بطن بطور .  8-95تصوير 

درصد ميزان آن در بطن  21اصلي ريه تنها در حدود سرخ رگ 

مرحله انقباض هم حجم بطن ،در نتيجه. چپ و آئورت مي باشد

مشابه آن براي بطن چپ مي باشد و  راست كوتاه تر از مورد

جريان  ،پذيراتر وفشار بداخل سرخ رگ ريوي كم  جريان خون

ه در خصوص مقايس.جلو مي اندازد را  آئورتل خون به داخ

و ( 8-95تصوير )بطن هاي چپ( PEP)مراحل پيش فوراني 

. ، توالي اين رخدادها را تاييد مي نمايد(8-96تصوير )راست

بيش از همه اينكه چون ممكن است فشار انتهاي دياستولي در  

ميليتر جيوه باشد، سيستول  11تا  5ريوي تنها سرخ رگ 

در بطن راست را جهت باز كردن  مي تواند فشار كافيدهليزي 

( A)دريچه ريوي بطور مختصر ايجاد كرده و فوران كوچكي را 

از آن . پيش از اينكه بطن واقعًا شروع به انقباض نمايد توليد كند

اصلي ريوي در مقايسه با آئورت پهن تر و سرخ رگ جهتي كه  

از بطن راست مي انبساط پذير تر مي باشد، بطن چپ ساده تر 

 سرخ رگدر نتيجه ورود جريان خون بداخل . تواند تخليه گردد

ريوي به همان سرعتي كه در آئورت به اوج رسيده يا به 

. فوق محقق نمي گردد سرخ رگباالترين سرعت مي رسد در 

همچنين بدليل اينكه مخالفت پس بار با كوتاه شدن رشته هاي 

تقابل و رويايي كمتر از اين عضالني در ديواره آزاد بطن راست 

در بطن چپ مي باشد، بطن راست بطور معمول زمان تخليه 

يك مقايسه تنگاتنگ از ( . 8-8تصوير )طوالني تري دارد

. اين تفاوت موقتي را نشان مي دهد 8-96و  8-95تصاوير 

بطن راست معمواًل فراتر از ميزان ( ET)بدليل اينكه زمان فوران 

ريوي عموما پس از سرخ رگ ت، دريچه فوق براي بطن چپ اس

در حيوانات عادي مجزا بودن دو . دريچه آئورتي بسته مي شود

جزء صداي دوم قلبي گاهي به اندازه كافي پهن بوده كه در طي 

مرحله دمي افزايش پر شدگي بطن راست شكاف فيزيولوژيكي 

   .قابل شنودي را ايجاد مي نمايد

تولي توسط از آن جهتي كه فواصل زماني سيس

وضعيت هاي مختلف باري و سرعت تپش قلبي تاثير 



پذير هستند، متغيرهاي ياد شده را بايستي در تحت 

وضعيت هاي  نمادين فوق مورد توجه و تفسير قرار 

براي بطن هاي چپ و  ETو  PEPيك مقايسه از . داد

بعمل  8-36و  8-35راست عادي در تصوير شماره 

 . آمده 

 

سانتي متر در  21نگر هاي سرعت عمودي نشا: 8-97تصوير 

اكوكارديوگرام .مياي ثانيه 211ثانيه؛ نشانگر هاي زماني افقي 

دوپلري موجي ضرباني از سرعت جريان خون در دريچه 

كيلوگرمي با فيبريالسيون  65آئورتي يك سگ گريت دان 

بار در دقيقه بوده و  181سرعت تپش قلبي در حدود . دهليزي 

نواحي داخل . مشخصي جابجا شونده است آهنگ آن بطور 

( تابع اوليه سرعت جريان خوني)جريان -خطوط ترسيمي سرعت

فوران يافته از بطن چپ ( حجم ضربه اي)متناسب با حجم خون

ابعاد هر حجم ضربه اي تحت تاثير قدرت . با هر تپش قلبي است

دو چرخه قلبي . انقباض بطني و تداوم دوره پرشدن قلبي است 

در طي هر دو چرخه ، . ايجاد فوران نمي كنند( 2و1) كوتاه

به منظور ايجاد اتساع بطني ناكافي بوده  غير فعالزمان پرشدن 

و بنابر اين ساركومرها را تا طولي مي كشد كه قادرند نيروي 

كافي را مطابق با قانون استارلينگ جهت فوراندن خون به داخل 

سگ بيشتر در مقايسه پرشدن بطني در اين . آئورت ايجاد نمايد

به هر حال اتساع .با فقدان انقباض دهليزي هماهنگ بوده است

نسبي بطن مقدم بر كل دو انقباض غير موثر با مرحله دياستول 

به ميزان كافي جهت ايجاد دو تپش با  بعدي جفت شده، بطن را

باالترين اوج سرعت جريان خوني وطوالني ترين زمان فوران، 

اشته باشيد كه بزرگ تر بودن توابع اوليه توجه د. پر مي كند

اين دو سرعت جريان خوني مقدم است با وجود يك دوره پرشدن 

كسر )اختالف ميان سرعت تپش قلبي و سرعت نبض . طوالني

كه ممكن است به هنگام سرعت يافتن ضربان قلبي و بي ( نبض

نظمي زياد بروز نمايد با اين اكوگارديوگرام نشان داده شده 

 . تنوع قدرت ضرباني در اين سگ قابل لمس است .است

اكو كارديوگرافي راه ساده اي را به منظور ارزيابي 

ناشي از ( ديناميك خوني)پي آمد هاي حركتي خون

اختشاش در سرعت . بيماري قلبي فراهم مي آورد

تپندگي قلبي و آهنگ ضرباني آن مي تواند بطور معني 

ن قلب را تحت داري اجراي و نمايش ضربان به ضربا

تاثير قرار دهد و غالبًا مركب از اثرات زيانباري چون 

كاهش انقباض پذيري، بدكاري دريچه اي  يا 

. دومسيري شدن خوني در داخل يا خارج قلب مي باشد

اهميت حجم بطني پايان دياستولي مناسب و كافي بر 

ميزان برون ده قلبي بواسطه تنوع فراواني در طول 

و ( منحني اللكتروكارديوگرامR-R فاصله)چرخه قلبي

فقدان انقباضات دهليزي هماهنگ بالفاصله پس از 

سگ مبتال به فيبريالسيون  2سيستول بطني در 

 .(8-38و 8-37تصاوير)دهليزي نشان داده شده است 

 

سانتي متر؛  1نشانگرهاي عمقي عمودي : 8-98تصوير 

از  Mرح اكوگرام ط. ميلي ثانيه 211نشانگر هاي زماني افقي 

كيلو گرمي با ميوپاتي قلبي اتساعي طبيب زا و  25يك سگ 

بار در  151سرعت تپش قلبي حدودًا . فيبريالسيون دهليزي

مجراي . دقيقه بوده و بطور مشخصي جابجا شوند مي باشد

بطور غير ( LA)و دهليز چپ( RVOT)خروجي بطن راست 

غير  فقدان سيستول دهليزي از حركت. معمولي بزرگ مي باشد

اكوها از لت هاي . ضرباني آئورت و دهليز چپ آشكار مي شود

غير تاجي و چپ دريچه آئورتي در موقعيت هاي باز شده آن به 

همچنين تنوع . منظور افزايش سهولت مشاهده بعمل آمده است

در حجم ضربه اي بطن را كه با سرعت جريان آئورتي در 

اد و تداوم نشان داده شده، مي توان از ايج 8-97تصوير 

طوالني بودن . باط نمودنگشايش دريچه آئورتي در اين سگ است

زمان هاي فوران بطن چپ از اولين و آخرين اكوهاي بعمل آمده 

در هر مورد مرحله .از دريچه آئورتي قابل اندازه گيري است

بطور نسبي طوالني است و دليلي بر بيشترين  آغازينپرشدن 

بطني مقدم بر آخرين تپش قلبي  انقباض. ميزان فوران مي باشد

موثر چنان چرخه پرشدگي كوتاهي دارد كه هيچ گونه فوراني را 

مرحله دياستولي مقدم بر دومين انقباض بطني . بوجود نمي آورد

از چپ بدرجاتي طويل تر بوده اما هنوز براي ايجاد فوران كافي 

 چنانكه اين امر را مي توان با وجود تاخير ، تدريجي و. نيست

بدليل . تنها نسبي بودن گشايش لت هاي دريچه اي مشاهده نمود

نارسايي حاد عضله قلبي، فوران بطن چپ بطور ضعيفي در هر 

تپش قلبي تداوم داشته، منجر به بسته شدن تدريجي و نارس 

از اين مشاهده . دريچه آئورتي در انتهاي سيستول مي شود

گام يك انقباض آشكار مي شود كه چرا دومين صداي قلبي به هن

چنانكه غالبًا در  -بطني كه بطور نزديكي مقدم بر تپش است

 -فيبريالسيون دهليزي يا ضربانات نابجاي بطني رخ مي دهد

 . توليد نمي شود

در هر دو سگ قابليت انقباضي عضله قلبي در نتيجه 

يك . اتساع ميوپاتي قلبي طبيب زا كاهش يافته است



جم دياستولي يا انتهاي همگرايي مستقيم ميان تداوم ح

ضربه اي بطني را مي توان با  ده دياستولي و برون

-سرعت)مقايسه اندازه نسبي تابع اوليه سرعت جريان

جريان خون آئورتي و حركت دريچه آئورتي، ( زمان

 8-38.  8-37براي جزئيات به تصاوير )تشخيص داد 

 . مراجعه شود

 پايان


