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מבוא

לחיי  21-הלב מתחיל לפעום ביום ה•

(.6ניתן לזיהוי משבוע )העובר 

לב באדם בוגר מזרים בממוצע •
70ml 60-80דם בפעימה ומתכווץ

50-כ כ"סה( BPM)פעמים בדקה 

.ליטר דם בדקה

גרם ובגודל  250-350-הלב שוקל כ•

.של אגרוף



תפקידי המערכת

:מערכת הובלה לצרכים שונים

:הסעת גזים•

הסעת חמצן מרקמת הריאות אל כל חלקי הגוף והסעת פחמן דו חמצני מהרקמות 

.אל הריאות

:תזונה•

העיכול לרקמות וסילוק פסולת מהרקמות לרקמות ' הובלת חומרי מזון ממע

.הפרשה

:חיסון•

.החיסון לאיברי הגוף ולרקמות' הובלת רכיבי מע

:ויסות טמפרטורה•

.י הרחבת וכיווץ כלי דם"מתבצע ע

:הסעת הורמונים•

.מהבלוטות אל איברי המטרה



מרכיבי המערכת

4-חללים ו4-שריר המתפקד כמשאבה ובנוי מ: הלב•

.מסתמים

.וגופיתריאתית: שתי מערכות זרימה•

.מזרים דם מהלב: עורק•

.מזרים דם אל הלב: וריד•

המערכת בעלת יכולת התאמה לדרישות הגוף•



אנטומיה-הלב 

לשמאל  נטיהממוקם במרכז החזה עם •

ומונח על כיפת 2-5בגובה צלעות 

.הסרעפת השמאלית

.בסיסו נוטה לאחור ולימין•

.החוד נוטה לשמאל ולפנים•

זהו קרום דו  , (פריקרדיום)מוקף בקרום •

הקרום החיצוני . שכבתי המגן על הלב

סרוטיהקרום הפנימי , פיברוטי ונוקשה

ועדין המורכב משתי שכבות שביניהן  

.הפריקרדיאליהנוזל 



אנטומיה-הלב 



פעילות הלב

.רוב הדם יוצא מהחדרים, שלב כיווץ חדרי הלב–סיסטולה

.זמן הרפיית חדרי הלב ומילוי בדם מחדש–דיאסטולה

.פעימה= דיאסטולה+ סיסטולה



מחזורי הלב



מסלול זרימת הדם

.דם עני בחמצן נכנס אל העלייה הימנית•

.ונימים בריאותעורקיקים, מחדר ימין יוצא אל עורקי הריאות המתפצלים לעורקים•

.מהדם ומעשירות אותו בחמצןCO2הריאות מפנות •

.השמאליתהעליהדם עשיר בחמצן חוזר אל הלב דרך ורידי הריאה אל •

.שמתפצל עד רמת הנימים( Aorta)מחדר שמאל הדם זורם אל אבי העורקים •

.CO2הדם מספק חמצן לרקמות ומפנה •

דם עני בחמצן מתאסף אל הוריד הנבוב העליון והתחתון אל עליה ימין  •



מחזורי הלב

.מחזור תמיד מתחיל בחדר ומסתיים בעלייה•

:המחזור הגדול•

עורקיקיםעורקיםאאורטהחדר שמאל

נימיםרקמותורידוניםורידים

.עליה ימניתורידים נבובים

:המחזור הקטן•

ריאותעורקי הריאהחדר ימין

ורידי הריאהעליה שמאל



פעולת הלב
https://www.youtube.com/watch?v=oHMmtqKgs50

https://www.youtube.com/watch?v=oHMmtqKgs50




:בלב ארבעה מסתמים

בין העליות לחדרים, צניפייםמסתמים 

Bicuspid/ Mitral valveצניפי דו שמאל מסתם בצד •

 tricuspid valveצניפיתלת בצד ימין מסתם • 

לעורקים  בין החדרים (Semilunar),גביעיים מסתמים 

הגדולים

(Aortic valve)הותיניהמסתם בצד שמאל • 

Pulmonry)הריאתיהמסתם בצד ימין •  valve)



כמו דלת חד, המסתמים נפתחים רק בכיוון אחד

.בהם" דוחק"כיוונית ורק כאשר הדם 

הלחץ על המסתם, מלאה בדםהעלייה כאשר • 

,והוא נדחף על ידי הדם, נהיה גבוההצניפי

.זורם אל החדרמהעלייה הדם . ונפתח

לחזור אחורה וגורם" מנסה"הדם העורקי • 

.לסגירת המסתמים הגביעיים

עד שהדם בתוכו מתחיל ללחוץ, החדר מתמלא• 

.  על המסתם הגביעי שבין החדר לעורק

.מוזרק החוצהוהדם , וגובר עד שהמסתם נפתחהלחץ הולך 

.וגרם לסגירתוהצניפיאותו דם שבחדר לוחץ על המסתם • 

http://www.youtube.com/watch?v=jLTdgrhpDCg -בסירטוןלצפייה 



בכל שלב, המסתמים פועלים בצמדים• 

.אחד פתוחבמחזור הלב צמד אחד סגור וצמד 

סגוריםוצניפייםפתוחים גביעיים -הסיסטולהבזמן • 

פתוחים וגביעיים סגוריםצניפיים-הדיאסטולהבזמן • 

פעימה= דיאסטולה+ סיסטולה

.ל דם בממוצע"מ70בכל פעימה מזרים הלב 

סיסטולה

דיאסטולה
https://www.youtube.com/watch?v=y5maHDAkzUs

-בסירטוןלצפייה 





מסתמים  עליותשלב

צניפיים

מסתמים  חדרים

גביעיים

תחילת  

דיאסטולה

נרפים  נפתחיםמתמלאות

ומתמלאים

נסגרים

סוף  

דיאסטולה

מתמלאים  פתוחיםמתכווצות

סופית

סגורים

תחילת  

סיסטולה

נפתחיםמתכווציםנסגריםמתמלאות

סוף  

סיסטולה

פתוחיםמתכווציםסגוריםמתמלאות



?כמה קולות לדעתכם קיימים בלב• 

?מה יוצר את הקולות• 

כל צמד. מטריקת המסתמיםהקולות נוצרים 

!מסתמים שנטרק מייצר קול 

הצניפייםסגירת המסתמים –1קול 

הגבעייםסגירת המסתמים –2קול 

http://www.youtube.com/watch?v=xS3jX1FYG-M

-בסירטוןלצפייה 



מופיעים  (Murmurs)צלילים נוספים ואוושות 

:ופתולוגיים שוניםפזיולוגיםבמצבים 

-פזיולוגיותאוושות 

אוושה סיסטולית באישה הרה• 

אוושה סיסטולית בילדים• 

-אוושות פתולוגיות

היצרות מסתם• 

אי ספיקת מסתם• 

-קולות נוספים

ילדים ונשים בהריון–פזיולוגי• 

אי ספיקת לב-פתולוגי• 





:את הלב מרכיבות שתי אוכלוסיות תאים• 

חשמלי( סיגנל)תאים המתמחים בהעברת אות -

תאי שריר= תאים המתמחים בכיווץ סינכרוני של השריר-

באופןבלב ישנם מספר מוקדים בעלי יכולת ליצור זרם חשמלי • 

.קוצביםהנקראים , עצמאי

העברתהמאפשרים , תאי הלב מחוברים בצמתים הדוקים• 

.מהירוכיווץ סינכרוני הזרם 







(SA)עליה -סינוסתקין הקשר באופן מכתיב את 

(במנוחה60-90) קצב הלב 

(AV)עליה -חדרנוספים כגון קשר מוקדים אך גם 

החלקים השונים של מערכת ההולכה ואף תאי

.עצמאייםקצביםהלב עצמם יכולים גם הם לייצר 

?תאי הלב " יקשיבו"נקבע לאיזה קצב איך 

!!הקצב הקובע הוא הקצב המהיר ביותר 

קוצב הסינוס אינו מתפקד לעיתים יש צורךכאשר 

קצב דומהיתןאשר קוצב מלאכותי בהשתלת 

הקצביםלקצה הסינוס ולכן ישתלט על כל 

.האחרים



-הפרעות קצב מהירות

.  ולכן משתלטקצב מהיר מייצר נוצרות כאשר נוצר מוקד פתולוגי 

בלתי, אלה עלולים להיות בלתי סדיריםקצבים

.ומסוכניםתפקודיים 

?כיצד ניתן לטפל בהפרעות אלה

היפוך חשמלי



תאי שריר הלב דומים במבנה לתאי שריר

.דבר אשר מקנה לו חוזק, משורטט

בדומה לשריר חלק הוא בלתי, עם זאת

.ואינו מתעייף במהרה, רצוני

בעל יכולת כיווץסוג נפרד של שריר זהו 

.מהירה ומסונכרנת

תאי שריר הלב עשירים במיטוכונדריה פי

מה, כמה מתאי שריר ותאי גוף אחרים

שמאפשר ללב לעבוד לאורך זמן מבלי

.להתעייף

שריר הלב הוא אירובי ואינו יכול לפעול

!בהיעדר חמצן



מגיע  הלב מאפשר אספקת חמצן לכל הגוף אך מאיפה 

?הלב עצמוהחמצן לשריר 

אספקת החמצן לשריר הלב עצמו נעשית באמצעות כלי דם

 Coronaryהכלילייםהנקראים העורקים , מיוחדים

arteries 

כתר  שמם ניתן להם כיוון שהם מקיפים את הלב כמו 
(Corona) זורם אל העורקים הכליליים בזמן  הדם

( !מנוחת הלב)הדיאסטולה



למצב  ופציעה עד נזק חמור חוסר אספקת חמצן לשריר הלב יגרום לו 

.במהרהכאשר אספקת הדם לא מחודשת חלקים מהשריר של מוות 

לרוב מתרחשת על רקעהקורונרייםהיצרות או סתימה של העורקים 

 (Atherosclerosis)טרשת העורקים

.להיצרותםבה יש שקיעה מוגברת של שומנים בדופן כלי הדם הגורמת 

:גורמי סיכון

..גיל ועוד, דיסליפידמיה,עישון , סכרת, יתר לחץ דם



-טרשת העורקים יכולה להוביל להיצרות כרונית של העורקים הכליליים

,"תעוקת חזה"תתבטא ב

אוטם שריר-או שיכולה להוביל לסתימה אקוטית מלאה של עורק כלילי

לבהתקף = הלב 

?מה הטיפול

והרחבת העורק המוצרצינתור* 

"סטנטים* "

ניתוח מעקפיםמסויימיםבמקרים * 

דוגמא לצנתור







.ללא שסתומים, בעלי דופן עבה יותר וחלל צר יותר לעומת הורידים

:לקטןמהגדול 

–מובילים דם , מאודאלסטים (Large Arteries) עורקים גדולים

ודוחפים, הסיסטולהבזמן גומיהנמתחים כמו )מהלב אל הגוף 

(.הדיאסטולהאת הדם בזמן 

-לפזר את תפקידם (  Medium size Arteries) עורקים בינוניים

.הדם לרקמות

–בגלל , התנגדות לזרימת הדםיוצרים  (Arterioles) עורקיקים

בעזרת כיווץ או הרפייתמשפיעים על לחץ הדם . קוטרם הקטן

.שרירים בדופן



.שסתומיםבעלי , העורקיםיותר לעומת דופן דקה יותר וחלל רחב בעלי 

:מהקטן לגדול

(Venules) ורידונים

Medium )  בינונייםורידים בינוניים

(size Veins

– (Large Veins) וירידים גדולים

מנקזים פלג גוף עליון ותחתון אל הלב

(IVC & SVC)



ביותרכלי הדם הקטנים • 

בלבדאנדותלעשויים משכבת • 

והורידיםנמצאים בין העורקים • 

רק בהם מתבצע חילוף החומרים• 



(Tunica Intima)  אינטימהטוניקה

:מכילה, פנימית ביותר

בזאליתכולל ממברנה , אנדותל• 

(Endothelium)

חגורה אלסטית פנימית• 

(Internal Elastic Lamina)

(Tunica Media) טוניקה מדיה

:מכילה, השכבה האמצעית

שריר חלק• 

חגורה אלסטית חיצונית• 

(External Elastic Lamina)

(Tunica Externa)  אקסטרנהטוניקה

:ביותרהחיצונית 

עשויה מרקמת חיבור רפה• 



Aortic Arch – אבי העורקים)הותיןקשת  )

Thoracic Aorta – החזיהותין

Brachiocephalic Artery עורק אלמוני

Common Carotid Artery  משותףתרדמניעורק

External Carotid Artery – חיצוניתרדמניעורק 

Internal Carotid Artery – פנימיתרדמניעורק 

Subclavian Artery עורק תת בריחי
Celiac Artery – צליאקיעורק 

Superior Mesenteric – העליוןהפדר

Inferior Mesenteric – התחתוןהפדר

Renal Artery – עורק הכליה

Testicular / – השחלה/ עורק האשך 

Ovarian Artery



Common Iliac Artery – עורק הכסל המשותף

Internal Iliac Artery – עורק הכסל הפנימי

External Iliac Artery – עורק הכסל החיצוני

Femoral Artery – הירךעורק 
Femoral Artery – עורק הירך

Popliteal Artery – עורק בית הברך

Anterior Tibial – עורק השוקה הקדמי

Artery
Posterior Tibial – עורק השוקה האחורי

Peroneal Artery – עורק השוקית





!הלחץ שמפעיל הדם על דפנות כלי העורקים -לחץ דם 
(mmHg) מ כספית"מ-יחידות

(120' לדוג)עקב התכווצות הלב , סיסטולי-גבוה פיק 

(80' לדוג)בזמן הרפיית הלב , דיאסטולי-נמוך פיק 
BP= 120>/80> mmHg : ערכים תקינים

?משפיע על לחץ הדםמה 

כמות הנוזלים בתוך כלי הדם• 

(עוצמת כיווץ וקצב)בסיסטולהעבודת הלב • 

(בעורקיקיםהתנגדות פריפרית )מידת כיווץ כלי הדם • 





.נמצאים מחוץ לתאיםמהנוזלים בגופינו -1/3כ • 

.הדםמהם בזרם 0.25רק • 

.סירקולציהכן צריכים לעבור התאים גם הנוזלים הנמצאים בין • 

.הורידיםעם הדם ומנוקזים חלקם נאספים אל תוך • 

.מערכת הצינורות הלימפתייםי "השאר נאספים ע• 



.חלבוןפחות יש בה דומה בהרכבה לפלזמה אך • 

.חלבילה צבע ובשומנים המקנים עשירה בתאים לבנים • 

"בדיקה"הלימפה עובר נוזל , הדםלפני החזרתו אל מחזור • 

.היושבים שםמערכת החיסון מרכיבים של י "הלימפה עבקשריות 

.ואזוריתחיסונית מקומית מספקת הגנה בכך 




