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 استراحت )دیاستول( استراحت )دیاستول( انقباض )سیستول( دهلیزها

هایطن  استراحت )دیاستول( انقباض )سیستول( استراحت )دیاستول( 

بطنی -دریچه دهلیزی هستندباز   باز هستند       بسته هستند   

 بسته هستند باز هستند  بسته هستند دریچه سینی

  صدای دوم صدای اول صداها

 9  2 3 6 4 (mm Hg)ف.خ دهلیز چپ 

 5 51 131 61 3 (mm Hg)ف.خ بطن چپ 

 80 80 122 91 80 (mm Hg)ف.خ آئورت

شودوارد و از آن خارج میخون  در حال افزایش در حال کاهش حجم خون دهلیزها  

 در حال افزایش در حال کاهش در حال افزایش هاحجم خون بطن
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 شوند.یبطنی بسته م -های دهلیزیاند و دریچههای سینی بستههمزمان با شنیدن صدای اول قلب، دریچه 

 .اند.بطنی بسته -های دهلیزیو دریچه شوندمی بسته های سینیقلب، دریچه دومهمزمان با شنیدن صدای  

ها و افزایش شود. بعد با انقباض بیشتر بطنبطنی، صدای اول قلب شنیده می -های دهلیزیدریچهبا بسته شدن  

 شوند.های سینی باز میدریچه ها،فشار در آن

 آنکه دهلیزها منقبض شوند، بدون از آنشود. بعد قلب شنیده می صدای دوم سینی،های دریچهبا بسته شدن  

 شوند.باز می بطنی -دهلیزیهای دریچه

پیام انقباض  ،پایان استراحت عمومی قبل ازاست.  انقباض شروع مقدم برپیام انقباض و ثبت موج حاصل از آن  

 Q موجو  ها منتشرپیام انقباض بطن ،ن انقباض دهلیزهاشود. قبل از پایاآغاز می P و ثبت موج منتشردهلیزها 

 کند.شروع به ثبت می Tها بصورت موج استراحت بطن پیام ،هاقبل از پایان انقباض بطن //شود.ثبت می

 

و  ها، بطنهادر دهلیز فشار خونصداهای قلب، ، هابه وضعیت دریچه ۀ زیر،لحظات مورد اشاردر  

وضعیت  ها ودهلیزها و بطن استراحت و انقباضها، آئورت، حجم خون حفرات قلبی و سرخرگ

 انتشار پیام الکتریکی توجه کنید:

 ها و آئورت.زمان با به حداکثر رسیدن فشار خون در دهلیزها، بطنهم 

 ها و آئورت.فشار خون در دهلیزها، بطنهمزمان با به حداقل رسیدن  

 همزمان با شنیدن صدای اول و دوم قلب 

 اند.های سینی بستهحجم خون دهلیزها در حال افزایش است و دریچه که همزمان 

 ها یا دهلیزها در حال افزایش یا کاهش است.هر زمان که حجم خون درون بطن 

 ها بیشتر است.هر زمان که فشار خون درون دهلیزها از بطن 

 ها بیشتر است.هر زمان که فشار خون درون آئورت از بطن 

 ها وآئورت.طنبپس از شنیدن صدای اول قلب تا به حداکثر رسیدن فشار خون در  

  بطنی. -های دهلیزیپس از شنیدن صدای دوم قلب تا بسته شدن دریچه 

 بطنی -دهلیزیهای اول قلب تا باز شدن دریچه پس از شنیدن صدای 

 یشتر شدن فشار خون بطن چپ از آئورت.پس از شنیدن صدای دوم قلب تا ب 

 بطنی تا شنیدن صدای اول قلب. -های دهلیزیپس از باز شدن دریچه 

 دارند.ها حداکثر حجم خون را های سینی تا زمانی که بطنپس از بسته شدن دریچه 




