
A. Tim
- Tim là 1 cơ quan trung tâm của hệ thống tuần hoàn
- Là 1 cái bơm vừa đẩy vừa hút giúp cho việc lưu chuyển máu trong cơ thể.
I. Vị trí
- Có hình chóp nón lộn ngược
- Nằm phía trong lồng ngực chéo từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ phải qua trái.
- Đỉnh tim tựa lên x.ức, nằm trong khoảng x.sườn thứ 3-6
- tim bị 2 lá phổi chùm che.
- Mế trái phổi có 1 rãnh sâu nên tim lộ ra nhiều.
- tim lệch về bên trái.
- có bao tim bao bọc được tạo bởi tung cách mạc tới bao phủ.
II. Hình thái
1. Hình thái ngoài.
- Tim bị 1 vách ngăn dọc chia làm 2 phần tim phải( máu đen) và tim trái( máu đỏ).
- Phần trên gồm 2 tâm nhĩ bé hơn và phần dưới có 2 tâm thất lớn hơn.
- Khối tâm thất: gồm 1 đáy, 1 đỉnh, 2 cạnh, 2 mặt.
+ Đáy khớp với khối tâm nhĩ
+ Đỉnh tim  tròn, mềm, cong sang bên trái, thuộc về tim trái.
+ Mặt phải tròn, có 1 rãnh mạch quản gồm ĐM vành và TM vành song song với đường trục của tim chia tim thành 2
phần: trước là TT phải sau là TT trái.
+ Mặt trái có 1 rãnh mạch quản, chéo với đường trục của tim. Rãnh này gần cạnh trước nhiều hơn.
+ Các cạnh đều trơn và dày. Cạnh trước chéo nhiều về sau và tựa lên x.ức thuộc về tim máu đen. Cạnh sau ngắn hơn, gần
như đứng thẳng thuộc về tim máu đỏ.
- Khối tâm nhĩ: ở trên, bao trùm lên đáy TT , nó ôm lấy các chủ ĐM, hình giống hai manh nang, dài từ trước ra sau, nơi
đổ vào của chủ TM và TM phổi.
2. Hình thái trong.
- 1 vách ngăn chia tim làm 2 ngăn chia làm 2 xoang tim độc lập nhau và xoang tim bên phải chứa máu đen, bên trái chứa
máu đỏ tươi được ngăn cách bởi vách liên nhĩ, vách liên thất.
- Đỉnh tim bên phải ko trùng với đỉnh tim
a. Xoang tim phải: chứa máu đen.
*) Tâm thất phải: 2 thành, 1 đáy, 1 đỉnh.
-)Thành:
+ thành trước mỏng lõm,
+ thành sau lồi trong đó chứa các cột thịt là các chân cầu:

- Chân cầu loại 1: những cột thịt cao, đáy rộng, đỉnh hơi nhô lên, làm chỗ bám cho gân van tim.
- Chân cầu loại 2: đi từ thành tim bên này sang thành tim bên kia, chống giãn tim
- Chân cầu loại 3: những cột thịt khắc chạm trên thành tim theo chiều dài của tim.

-)Đáy: giáp tâm nhĩ phải, có 2 lỗ là lỗ nhĩ thất và lỗ ĐM phổi.
+ lỗ nhĩ thất: thông TN sang TT, hình giống như 1vòng khuyên, trên cạnh vòng khuyên là chỗ bám cho van tim. Van này
có 1 cạnh trên bám vào vòng khuyên và cạnh dưới tự do chia làm 3 lá nên gọi là van 3 lá. Bờ tự do của các lá van này
đều hướng về phía tâm thất và có những sợi gân mắc vào các mấu lồi cơ từ thành trong của tâm thất nhô lên là chân cầu
loại 1.
+lỗ ĐM phổi nằm bên trái và cao hơn lỗ nhĩ thất phải. Nó có van ĐM phổi( van tổ chim, van bán nguyệt) mặt trên lõm
hướng về ĐM phổi, mặt dưới lồi hướng về xoang TT phải.
-)Đỉnh: TT phải ko đi đến đỉnh tim mà cách khoảng 2-3 cm
*) Tâm nhĩ phải: nó thu hồi máu từ hai tĩnh mạch chủ và từ TM vành.
-)Thành phải: ở phía sau có 2 lỗ thông ko có van đó là lỗ tận cùng của TMC
-)Thành trái: trơn ko có lỗ thông
-)Thành dưới: có lỗ nhĩ thất
-)Thành sau: có dấu vết của lỗ bôtan
b.Xoang tim trái: chứa máu đỏ tươi.
*)Xoang tâm thất: xoang đẩy máu lên động mạch và thu máu từ tâm nhĩ trái xuống. Xoang có hình nón, thành dày 3-4 cm
kéo lên tới đỉnh.Ở đỉnh thành rất dày.
-)Lỗ nhĩ thất:gần giống như lỗ bên phải, nhưng nhỏ hơn. Có van hai lá(van tăng mạo) lá trước to hơn là lá sau, ngoài ra
còn có các lá phụ.
-)Lỗ chủ mạch ĐM là nơi khởi nguồn của chủ ĐM gốc, nằm ở trước lỗ nhĩ thất cũng có van tổ chim như bên ĐM chủ.
*)Xoang tâm nhĩ trái: thu hồi máu từ TM phổi( có khi đến 6 tĩnh mạch).
Giữa 2 tâm nhĩ có 2 vách liên nhĩ.
III. Cấu tạo

1. Ngoại tâm mạc ( màng ngoài tim)
- Là 1 túi kín gồm 2 bao:
a.Bao sợi ở bên ngoài
- ở phía ngoài bao thanh mạc áp vào lá thành và liên tiếp với lớp ngoài của bao mạch. Bao sợi được đính vào
+ cơ hoành bởi dây chằng hoành màng ngoài tim
+ x.ức bởi dây chằng ức màng ngoài tim
+ cột sống bởi dây chằng cột sống màng ngoài tim.
b.Bao thanh mạc ở bên trong
- Gồm 2 lá: + Lá tạng(màng trên tim).Khi đến các huyết quản lớn thì quặt lại để liên kết với lá thành.



+ Lá thành(phủ mặt trong bao sợi)
+ Ở giữa có một ổ ảo(ổ tâm mạc)
- Các mạch máu lớn ở đáy tim có 1 phần nằm ngoài bao thanh mạc 1 phần nằm trong bao.

2. Nội tâm mạc(màng trong tim)
- Phủ lên cả mặt trong của các buồng tim (cả van tim) và liên tiếp ở trên với nội mạc của các mạch máu.
- Viêm gây nên chứng hẹp hay hở van tim trong bệnh thấp khớp. Khi nội tâm mạc bị rách hoặc xước thì gây tắc mạch
máu.

3. Cơ tim ở giữa
- là 1 cơ rộng, gồm những sợi cơ hình cung, hai đầu bám vào 4 vòng sợi ở quanh các lỗ tim.
- 4 vòng sợi thì : 2 vòng quanh 2 lỗ tâm nhĩ thất ; 1 vòng quanh lỗ động mạch ; 1 vòng quanh lỗ động mạch phổi. Từ mỗi
vòng này tách ra ở bờ trong các mảnh sợi tạo nên các cốt sợi của các van 3 lá, 2 lá và van tổ chim.
a. loại cơ co bóp
-)Sợi cơ tâm nhĩ : sợi riêng hình cung 2 đầu bám vào vòng sợi quanh lỗ nhĩ thất tạo nên 1 túi cho mỗi tâm nhĩ.có sợi
chung chạy ngang và vòng quanh nối 2 tâm nhĩ với nhau.
-) Sợi cơ tâm thất :
+Sợi riêng : vòng sợi của lỗ nhĩ thất vòng lên vòng sợi của lỗ động mạch ; hay ngược lại tạo nên cho mỗi tâm thất 1 ống,
hở ở lỗ nhĩ thất, ở lỗ động mạch, cả đỉnh tim.
+Sợi chung :

- Đoạn đi từ 1 lỗ của tâm thất, vòng quanh phía ngoài, mặt trước hay sau lớp sợi riêng của tâm thất.
- Đoạn chui qua đỉnh tim,đậy kín lỗ hở đỉnh tim
- Đoạn sâu gồm các sợi, sau khi chui qua đỉnh tim, lật vào trong, phủ lên lớp sâu của các thớ riêng của tâm thất

bên đối diện.
b.sợi có tính chất thần kinh
- Giúp điều khiển sự phối hợp các khối tâm thất và tâm nhĩ khi hoạt động
- Gồm :
+ Nút Keithflack (nút xoang nhĩ) nằm trong thành phải của tâm nhĩ,từ ngang lỗ tĩnh mạch chủ trước tới 3 cm xuống dưới.
Liên hệ 2 tâm nhĩ với nhau.
+  Từ nút này các sợi chạy dọc thành sau của tâm nhĩ phải tới vách liên nhĩ, đi dưới hố bầu dục, rồi tập trung ở hạch
Atsop Tavara.
+ Hạch Atsop Tavara( nút nhĩ thất) gần lá trong của van 3 lá và lỗ xoang tĩnh mạch vành. Nơi kích thích của tâm nhĩ.
+ Bó His( bó nhĩ thất) mang kích thích của tâm nhĩ thất tới tâm thất. Chạy ở mặt phải của vách nhĩ thất và đến hết màng
của vách liên thất chia 2 bó

- Bó phải : phân nhánh trong thành tâm thất phải, tận cùng chân các cột cơ
- Bó trái : chui qua vách rồi tỏa vào thành tâm thất trái.

+ Các bó  His phân nhánh nhỏ tạo nên mạng Puakinje.
4. Động mạch của tim
- Tim được nuôi dưỡng bởi hai 2 ĐM vành(phải trước, trái sau)
- ĐM vành trái : xuất phát từ phía trái gốc ĐM chủ gốc chui xuống dưới ĐM phổi rồi chia 2 nhánh là thẳng và

nằm ngang.
+ Nhánh thẳng
+ Nhánh nằm ngang
- ĐM vành phải :
+ Nhánh đứng thẳng
+ Nhánh nằm ngang
5. Tĩnh mạch của tim.
- TM vành lớn

+ TM chéo của TNT
+ TM sau của TTT
+ Nhiều nhánh nhỏ đi theo các nhánh của ĐM vành trái
+ Nhánh của xoang vành
+ TM liên thất(TM tim giữa)
+ TM tim bé

6. Bạch mạch
7. Thần kinh
- Hệ thống tự chủ
- Thần kinh thực vật
8. So sánh các loài.


