
آًاتَهی عزٍق کزًٍز   

تٌْام پَرگزهزٍدی: تْیِ کٌٌذُ   

قلة یک عضلِ تَ خالی ٍ هخزٍطی شکل کِ در ٍسط قفسِ : هقذهِ 

عول قلة  .سیٌِ ، پشت استزًَم ، یعٌی درهذیاستي هیاًی قزار دارد

قلة تزای تغذیِ عضلِ . پوپاص خَى تِ داخل ریِ ٍ کل تذى هی تاشذ

خَد ًوی تَاًذ اس خًَی کِ در داخل حفزات خَد حزکت هی ًوایذ ، 

عول تغذیِ عضلِ قلة تَسط عزٍق کزًٍز اًجام هی . استفادُ هی ًوایذ 

 گیزد

  

شزیاى کزًٍز ًیاس تغذیِ ای عضلِ قلة را تزاٍردُ هیکٌذ شزیاى ّای 

کزًٍز اٍلیي شزیاى ّایی ّستٌذ کِ پس اس دریچِ ائَرت اس ائَرت 

جذا هیشًَذ ٍ سَراخ ّای خارجی اًْا در سیٌَس ٍالسالَای ائَرتی 

گفتِ هیشَد ٍ در پشت  (ostia) قزار دارد تِ ایي سَراخ ّا استیَم

لت ّای دریچِ ائَرتی قزار دارد ٌّگاهی کِ دریچِ ائَرت در 

دیاستَل تستِ هیشَد خَى تِ داخل ایي سَراخ ّا جزیاى پیذا هیکٌذ 

تا شزیاى ّای کزًٍز را پز ًوایذ عضلِ قلة تٌْا عضلِ ای ّست کِ در 

ٌّگام دیاستَل قلثی خَى گیزی هیٌوایذ ٍ تِ ّویي علت فشار 

دیاستَل تزای قلة حائش اّویت هیثاشذ شزیاى ّای کزًٍزی چپ 

ٍراست تِ شزیاى ّای دیگزی تقسین هی شَد کِ تِ قسوت ّای 

ایي شزیاى ّا تا تَجِ تِ هحل . هختلف هیَکارد خَى رساًی هی کٌذ 

قزارگیزی ٍ ًاحیِ ای کِ خَى رساًی هی کٌٌذ ًاهگشاری هی شًَذ کِ 

 .در سیز تِ آى اشارُ هی ًواییذ

 



 :LMCA(Left main Coronary Artery) شزیاى کزًٍزی اصلی چپ

 اصلی چپ کوی  ایي شاخِ. ایي شزیاى هیَکارد چپ را تغذیِ هی کٌٌذ 

 جلَ تز تِ دٍ شاخِ ًشٍلی قذاهی ٍچزخشی تقسین هی شَد

 

 

 



 

 

 

 . 

  

شاخِ ًشٍلی قذاهی چپ–یک   LAD(Left Anterior Descending ) 

ایي .در جلَی قلة حزکت هی کٌٌذ ٍ تا راس قلة پاییي هی رٍد 

شزیاى راس قلة ، سطح قذاهی ٍ سپتَم قذاهی را تغذیِ هی 

شاخِ ّایی تِ سپتَم هی دّذ کِ شزیاًْای سپتال ًام  LAD.کٌٌذ

 تا تَجِ تِ طَل شاخِ قذاهی ًشٍلی چپ . (septal arteies)دارًذ ٍ

LAD تِ سِ قسوت اتتذای Proximal ٍسط ، mid portion   ٍ

شاخِ ّای فزعی کِ اس.تقسین هی شَد Distal اًتْایی  LAD هی  جذا 

هی ًاهٌذ کِ تِ  Diagonal شَد را شزیاى ّای هَرٍب یا دیاگًَال

ایي شاخِ ّای دیاگًَال تِ تزتیة جذا . دیَارُ آساد تطي جپ هی رسذ

دیاگًَال )شوارُ گشاری هی شَد  LAD شذى اس  ( 2دیاگًَال -1

  

ایي شاخِ چزخشی در شیار  : LCX(Circumflex) شاخِ چزخشی –دٍ 

تیي دّلیش ٍ تطي چپ قزار هی گیزد کِ قسوتی اس تطي چپ کِ دٍر اس 

شزیاى. سپتَم قزار دارد تغذیِ هی کٌذ  CX  ُشاخِ ّایی تِ دیَار

 OM (Obtuse آساد تطي چپ هیذّذ کِ تٌام شاخِ ّای هارصیٌال تاس یا

Marginal )  ایي شاخِ ّا ّن تتزتیة جذا شذى اس. ًاهیذُ هیشَد  

CX شوارُ گذاری هیشَد . (OM1- OM2)  



 RCA (Right Coronary Artery ) شزیاى کزًٍز راست

 

ایي شزیاى اس سیٌَس ٍالسالَای راست شزٍع هیشَد ، در شیار 

سپس تِ سوت راست ، پاییي ٍ پشت  . تطٌی حزکت هیکٌذ–دّلیشی 

کزٍکس ًقطِ ای است در . تزسذ Crux هی رٍد تا تِ صلیة کزٍکس

 تطٌی –پشت قلة کِ در آى سپتَهْای دّلیشی ٍ تطٌی ٍ شیار دّلیشی 

 .تا ّن تقاطع پیذا هیکٌٌذ

 کِ اس آى جذا هی شًَذ ، شزیاى هخزٍطی RCA اٍلیي شاخِ اصلی

conuse artery  ایي شزیاى تِ سوت جلَ ٍ چپ حزکت هی . است

شزیاى . افزاد ، شزیاى هخزٍطی ، هٌشا جذاگاًِ ای دارد% 50در . کٌذ

 –جذا هیشَد، شاخِ گزُ سیٌَسی  RCA  افزاد اس %50تعذی کِ در 

سپس در . ایي شزیاى تِ سوت خلف ٍ داخل هیزٍد. دّلیشی است

کِ  شاخِ ّای هتعذدی اس آى جذا هیشًَذ  RCA طَل قسوت هیاًی

ایٌْا شزیاًْای هارصیٌال . دیَارُ آساد تطي راست را خًَزساًی هی کٌٌذ

افزاد در % 70در  RCA .ًام دارًذ acute marginal arteries حاد

کزٍکس تقسین شذُ ٍ شاخِ ای اس آى جذا هیشَد کِ شزیاى ًشٍلی 

 .ًام دارد PDA (Posterior Descending Arteries  ) خلفی

PDA در طَل سپتَم تیي تطٌی تحتاًی تِ سوت راست قلة هی رٍد.   

  The manual of Clinical perfusion :هٌثع

 تزجوِ دکتز هحوذ طاّز رجثی 

 

 


