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 تعاریف پیش نیاز : 

دستاگه گردش خون بدن که دائما و ب ی وقفه در حال انقباض و  ساز تلمبه ماهیچه ای خودضربان : قلب -
 که خون را در سراسر بدن به گردش در می آورد.است  انبساط 

 ه باشد.داشت روشن خون اگر حتی آورد،ریگ که خون را به قلب می : سیاهرگ -

 .باشد داشته تی ره خون اگر حتی کند،ریگ که خون را از قلب خارج می : سرخرگ -
 .سرخرگ یا سیاهرگ ربطی به داشتن یا نداشتن خون تی ره و روشن ندارد 

 کوچکتری ن رگ ها که به مبادله مواد می پ ردازد.  مویرگ : -

 پس و شودخرگ آئورت منشعب میسر  از که قلب ی ماهیچه کننده تغذیه هایرگ : کلیلی(آ ) کرونر هایرگ -
 .شودمی منتهی راست دهلی ز به سیاهرگ صورت به و شده ییک هم با قلب تغذیه از

 .کندمی دریافت هاز قلب که خون را از سیاهرگا ایحفره : دهلیز -

 .کندمی خارج هاسرخرگ طری ق از را خون که قلب در ایحفره : بطن -

 قلب هایبه انقباض درآمدن ماهیچه : سیستول -

 استراحت حالت به قلب هایبازگشت ماهیچه : دیاستول -

 کی فقط) رودمی هاخون پس از خروج از قلب و رفتن به اندام تنفسی مستقیما به بافت : گردش خون ساده -
 (خایک کرم و هاماهیمثل  گذردمی قلب از بار

 به سپس و رودخون پس از خروج از قلب و رفتن به اندام تنفسی دوباره به قلب می : گردش خون مضاعف -
 مضاعف خون گردش هاماهی جز به داران( ، همه مهرهکندمی عب ور قلب از بار2) شودمی فرستاده هااندام
 .دارند

 
 متشکل از دو نوع گردش خون   -                                   
 گردش خون عمومی )بزرگ(:  -1                                  

 راستدهلی ز        ری نزب و زی ری ن سیاهرگبزرگ       تمام بدن     آئورت     خون روشن بطن چپ                          
  گردش خون ششی )کوچک(:  -2                                  

 دهلی ز چپعدد( 4)       ششی هایسیاهرگ       هاشش       سرخرگ ششی      خون تی ره بطن راست                                   
 

  

 گردش خون مضاعف
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  حفره است: 4قلب حاوی  

 دهلیز راست :  -1
خون تی ره سر و گردن و دست ها از طری ق بزرگ سیاهرگ زبری ن و خون تی ره قسمت های پائینی قلب را از طری ق بزرگ  -

 سیاهرگ زی ری ن گرفته و به بطن راست می ری زد.
 

 .بی ن دهلی ز راست و بطن راست دریچه سه لختی قرار دارد 
  تغذیه ماهیچه قلب را به دهلی ز راست وارد میکند.یک سیاهرگ کرونر )آکلیلی( خون حاصل از 
 .به دهلی ز راست سه سیاهرگ وارد میشود 

 
 دهلیز چپ :  -2
سیاهرگ ششی گرفته و سپس از طری ق دریچه دو لختی به بطن  4خون روشن پ ر اکسی ژن که از شش ها می آید از طری ق  -

 چپ می رساند.
  دارد.بی ن دهلی ز چپ و بطن چپ دریچه دو لختی قرار 

 
 بطن چپ :  -3

 ( اصلی خارج میکند و به اندام ها می رساند.سرخرگ خروجی )آئورت خون تی ره را توسط یک -
 

 کند . انرژی بیشتری هم مصرف می بطن چپ ضخیم تری ن دی واره ماهیچه ای قلب را دارا میباشد و 
 از ای ن انشعابات  دوتاایجاد میشود.نشعاب از روی قوس سرخرگ آئورت در باالی قلب قوس بر میدارد و سپس سه ا

 خون را به سر و گردن و دست ها می برد . ادامه قوس به سمت اندام های پائی ن قلب می رود.
 ،برای تغذیه بافت ماهیچه ای قلب منشعب میشود. سرخرگ( 2) آکلیلی سرخرگ های از سرخرگ آئورت 

 
 بطن راست :  -4
 خون تی ره را توسط یک سرخرگ خروجی )ششی ( اصلی خارج میکند و به شش ها می رساند.  -

 
  : نکات 

 
  سرخرگ ششی در باالی قلب ابتدا تک شاخه است سپس به دو انشعاب اصلی تقسیم میشود و سرخرگ های

 ششی را تشکیل میدهد 
  نزدیک تر است طول سرخرگ ششی به هر شش ییک از انشعاب های سرخرگ ششی می رود)چون شش چپ به قلب

 سمت چپ نی ز کوتاه تر است(
  ری ن عب ور میکند به شش راست می رسدانشعاب ی از سرخرگ ششی که زی ر قوس آئورت و پشت بزرگ سیاهرگ زی. 
 .نیمه راست قلب حاوی خون تی ره و نیمه چپ آن حاوی خون روشن است 

 (زیست دهم 44صفحۀ  شکل)
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  چون میخواهد خون روشن را از طری ق سرخرگ ضخامت دی واره بطن چپ از سای ر بخش های قلب بیشتر است
 آئورت به همه قسمت های بدن بفرستد پس نیاز به تغذیه بیشتری توسط سرخرگ های آکلیلی دارد.

 .سرخرگ ششی خون تی ره دارد ولی سیاهرگ ششی خون روشن دارد 
 زدری می راست دهلی ز به مستقیما را تی ره خون که شودمی ایجاد بزریگ سیاهرگ آکلیلی هایاز ب هم پی وستن سیاهرگ. 
  ،شودسیاهرگ وارد می 3به دهلی ز راست. 
  ،شودسیاهرگ وارد می 4به دهلی ز چپ. 
 شوداز بطن راست یک سرخرگ ششی و از بطن چپ یک سرخرگ آئورت خارج می. 
 های آکلیلی قلب در میان بافت چرب ی قرار دارند.رگ 
 ممکن است سبب سکتۀ قلب ی شود. )تصلب شرائی ن(، ها سخت شدن دی واۀ آنهای آکلیلی توسط لخته یا بسته شدن سرخرگ 
 باشد.های آن میسکتۀ قلب ی ناشی از نرسیدن اکسی ژن به بخشی از ماهیچۀ قلب و مرگ یاخته 
 دری ج چسبد و به تها میهای کم چاگل به دی وارۀ سرخرگنکته ترکیب ی با فصل گوارش : کلسترول از لیپ وپ روتئی ن

 کنند.ها را جذب میهای پ رچاگل ای ن کلسترولکند. لیپ وپ روتئی نخون را تنگ یا مسدود میمسی ر عب ور 
 

 متصل به بطن راست -                                                                         
 دارای خون تی ره               -   . سرخرگ ششی1                                              

 شودشاخه می  2ابتدا تک شاخه است و سپس  -                                                                         

 به بطن چپمتصل  -                                                                        
 دارای خون روشن                 -   سرخرگ آئورت .2                                             

 شودشاخه می 4ابتدا یک شاخه است سپس قوس برمیدارد و  -                                                                         

 سرخرگ تغذیه کننده ماهیچه قلب  -                                                                              
 منشا: سرخرگ آئورت -                                                                              

 عدد  2تعداد :  -                                              

 .  آوردمی قلب را باالی ی هایاندام هاسیاهرگ زی ری ن : خون تی ره قسمت بزرگ -                                                        
             آوردمی را قلب پایینی هایخون تی ره قسمت:  زبری ن سیاهرگبزرگ  -                                                          

 خون تی ره خود قلب را می آورد. عدد( : 2سیاهرگ اکلیلی )تعداد =  -                                                                 
 همیگ حاوی خون تی ره اند -                                                                 

 خون روشن را ازشش ها می آورند -                                                                                                                                                                             
  عدد 4تعداد =  -   های ششی استمتصل به دهلی ز چپ فقط سیاهرگ -                                    

 

 .هر رگ خونی که در خارج از قفسه سینه مشاهده میشود ،به گردش خون عمومی تعلق دارد 
  باعث اکهش یا عدم  ،یمیگوآکلیلی که به آن تصلب شرایی ن میبسته شدن یا سخت شدن دی واره سرخرگ های

خون رسانی به بخشی از ماهیچه قلب شود . در ای ن حالت اکهش اکسی ژن در یاخته ها و عدم تولید انرژی با تنفس 
 یاخته ای سبب مرگ یاخته ها و ایجاد سکته یا حمله قلب ی میشود.

 ی وجود ندارد و خون دائما وارد دهلی ز ها میشود.در محل اتصال سیاهرگ ها به دهلی ز ها دریچه ا 

 های قلبرگ

 هاسرخرگ -

 سرخرگهای اکلیلی .3

 هاسیاهرگ -

 متصل به -
 دهلی ز راست
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  )جلوگی ری از بازگشت خون به بخش قبلی(کردن جریان خون  طرفهیک: وظیفه -          
  بافت پ وششی سنگفرشی ساده   طرفی ن:در   -                         

 پی وندی متراکم با استحاکم زیاد وجود بافتدر مرکز: -    جنس -          
 متصل هستند. )بافت پی وندی در ماهیچه قلب( فیبری دریچه ها در اقعده به اسکلت  انتها:در -                          

 استافقد بافت ماهیچه ای  -                                   
 توانای ی بازو بسته شدن به دلیل : ساختارخاص دریچه ها وتفاوت فشار در دو طرف دریچه ها -                                   

                                                                                       
 دولختی )میترال(    -                                          

                                                                                       
                  لختیسه -                                                                          

                                                                             

 جلوگی ری از بازگشت خون به دهلی ز ها هناگم انقباض بطن ها  -                                                       
 ایجاد صدای اول قلب در هناگم بسته شدن  -                                            

 آئورتی )ابتدای سرخرگ آئورت( -                                                                               
 سرخرگ ششی(ششی )ابتدای  -                 سینی هایدریچه -                       

                                                                      ها   ها با شروع استراحت بطنجلوگی ری از بازگشت خون به بطن -                                                                      
 ایجاد صدای دوم قلب به هناگم بسته شدن  -                                                                      

 
 : نکات اختصاصی مربوط به دریچه ها 

 
 ،ساختار خاص آن ها و تفاوت فشار در دوطرف آن هاست. علت بازو بسته شدن دریچه ها 
 شوندبا جریان خون باز و بسته می و ندارد وجود ایماهیچه بافت هادر ساختار دریچه 
 قلب داخلی دی واره ایماهیچه های( به برجستیگوتری های)به نام طناب های یرشته وسیله به قلب هایدریچه 

 اتصال دارند.
 های قلب با بطن ارتباط دارند، اما فقط دریچۀ دولختی و سه لختی با دهلی ز ارتباط دارند.همۀ دریچه 
  قطعه آویخته شده است. 2قطعه تشکیل شده اند به جز دریچه دولختی )میترال(که  3دریچه های قلب ی از همه 
 لختی است. 3لختی و  2بطنی یا دریچه های درون قلب منظور دریچه های -هر جا گفته شود دریچه های دهلی زی 
 .مرکزی تری ن دریچه قلب ،دریچه سینی آئورتی میباشد 
  ،بزرگتری ن دریچۀ قلب و دریچۀ سینی سرخرگ ششی، کوچکتری ن دریچۀ قلب است.دریچۀ سه لختی 
  بطنی اجازه عب ور خون از باال به پائی ن را میدهند و دریچه های سینی ،اجازه عب ور خون از پائی ن به  –دریچه دهلی زی

 .باال را میدهند
 

 وی ژیگ -
های دریچه

             قلب

 عمکرد             -

           عمکرد -

 انواع -

 انواع -

 انواع -

 بی ن دهلی ز چپ و بطن چپ -
قطعه آویخته شده  2از  -

 بی ن بطن راست و دهلی ز راست -     است
 از سه قطعه آویخته شده -
 

  قلب درون هایدریچه -
                   بطنی( -های دهلی زی)دریچه

 (زیست دهم 44صفحۀ  شکل)



39 
 

 

 Zistplasm  |    www.zistplasm.com گروه آموزشی زیست پالسم |  

حمیدرضا زارعی| گردش مواد در بدن :  4 فصل | دهم زیست شنایس   

 
 
 : فعالیت تشریح قلب گوسفند  

 
  . قلب گوسفند بسیار شبیه قلب انسان است 

 .خود ، خون را به همه اندام های بدن می رساند بطن چپ دی واره قطور تری دارد و با انقباض قوی (1
 در باالی قلب سرخرگ ها با دی واره قطور تر و سیاهرگ های نازک اقبل مشاهده اند. (2

 .دو سرخرگ آکلیلی  از ابتدای آئورت در باالی دریچه سینی منشا میگی رد (3
سیاهرگ )بزرگ سیاهرگ زی ری ن و زبری ن و  3 ،ششی با خون روشن و به دهلی ز راستسیاهرگ  4به دهلی ز چپ ،  (4

 .سیاهرگ آکلیلی (با خون تی ره می ری زد

 : وی ژیگ های سطح شکمی   
 حالت برآمده )محدب( .1

 به صورت ُاریب های آکلیلیرگ .2
 شوند.ها مشاهده میدر  ای ن سطح بیشتر سرخرگ .3

 

 : وی ژیگ های سطح پشتی   
 حالت صاف یا تخت دارد .1

 های آکلیلی در آن حالت عمودی دارند.رگ .2
 شوند.ها دیده میدر ای ن سطح بیشتر سیاهرگ .3

 

 جلوگی ری از برگشت جنس)کدام بافت( جایاگه نام دریچه
 خون روشن به دهلی ز چپ پ وششی + پی وندی دهلی ز چپ و بطن چپبی ن  دو لختی

 خون تی ره به دهلی ز راست پ وششی + پی وندی بی ن دهلی ز و بطن راست سه لختی
 روشن به بطن چپ پ وششی + پی وندی ابتدای سرخرگ آئورت سینی آئورتی
 تی ره به بطن راست پ وششی + پی وندی ابتدای سرخرگ ششی سینی ششی

 (زیست دهم 05صفحۀ  شکل)
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 صداهای قلب 

  
                 (   مانع بازگشت خون به دهلی زها) لختی سه و دولختی هایدریچه شدنبسته علت ایجاد : -                                       
 هاشروع انقباض بطن  زمان ایجاد : -                                       

                                                                                       گنگ و قوی و طوالنی                                                         وی ژیگ : -                                       
         

 یشود. وارد م آئورت و ششی هایبازمیشوند و خون به سرخرگ سینی هایبا شروع انقباض بطن ها دریچه -
       
 )مانع بازگشت خون به بطن ها( سینی هایدریچه شدنبسته علت ایجاد : -                                 

 شروع استراحت بطن ها  زمان ایجاد : -                                            
 واضح و کوتاه  وی ژیگ : -                                            

 
 و دولختی های( به دلیل تجمع خون در دهلی ز ها دریچهحت بطن ها )و شروع استراحت عمومیبا شروع استرا -

 وارد میشود.  هاباز میشوند و خون به بطن لختیسه
 

    :مثل  ها ؛بیماری -                                                  

 قلب هایحفره بی ن دی واره نشدناکمل  مثل :  نقایص مادرزادی؛ -                  
 

 : بزرگ شدن قلب ممکن است سبب شنیدن صداهای  تنیگ دریچه ها سبب بزرگ شدن قلب میشود. نکته ترکیب ی
 قلب شود.غی ر طبیعی 

 
 

  

      )تاک( صدای دوم قلب

     )پوم(قلب  اولصدای 

 علت صداهای غیرعادی قلب
 قلب شدنبزرگ -
 هااختالل در ساختار دریچه -
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 ساختار بافتی قلب 

 
 بافت پی وندی متراکم         -                   
 بافت پ وششی سنگفرشی ساده -                                                              

 در محافظت از قلب نقش دارد نقش: -                                                                  
 ممکن است بافت چرب ی در آن دیده شود. -                                                                                

 بی ن پی راشامه و برون شامه  -                                                              
 پ ر شده از مای ع آب شامه ای  -   فضای آب شامه ای -                             

 نقش : محافظت از قلب و کمک به حرکت آسان آن -                                                              

 بافت پ وششی سنگفرشی ساده -                     
 بافت پی وندی  متراکم        -                                                                

 به بافت ماهیچه ای قلب چسبیده است. -                                                                                 
 شود. ممکن است بافت چرب ی در آن دیده -                                                                                 

   

 دوهسته ای غی ر ارادی ، مخطط، قرمز رنگ ، یک یا -   وی ژیگ یاخته های ماهیچه ی قلب ی -                                  
 دارای صفحات بینابینی  -                                                                                         

 ضخیم کالژن هایبافت پی وندی متراکم با رشته جنس: -                         
 : بسیاری از یاخته های قلب به آن چسبیده اندوی ژیگ  -  دارای اسکلت فیبری -            
 بخشداستحاکم میبا شرکت در ساختاردریچه های قلب به آنها : نقش -                         

 : دستاگه عصب ی خود مختارمنشأ  -                                                                        
 می واکرد قلب ی های: پ راکنده در بی ن یاخته جایاگه -                                                  

 : کنترل آهنگ ضربان قلب )تند و کند کردن ضربان( نقش -                                                                        
 

 بافت پ وششی سنگفرشی ساده   جنس : -                                

  وظیفه -                                
 

  نازکتری ن الیه دی واره قلب -                                

 میوکارد -2

 ای قلب()بافت ماهیچه

      های عصب یدارای رشته -       

 جنس -

 جنس -

 )پی راشامه یا پ ریاکرد(الیه خارجی  -

 اکرد(شامه یا اپ ی)برونالیه داخلی  -

 )مستقیمًا با خون در ارتباط است( های قلبپ وشاندن سطح داخلی حفره -
 های قلب     شرکت در تشکیل دریچه -

کیسه  -1
                                                    هکنندمحافظت

  شامهدرون -3
     آندوکارد یا

 (زیست دهم 01صفحۀ  شکل)
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 ساختار ماهیچه قلب 

 
 :قلب ماهیچه هاییاخته هایویژگی -1

 مخطط هستند. -                                            
 قرمز رنگ -    شباهت با ماهیچه اسکلتی -الف

 واحدهای انقباضی به طور منظم کنار هم -                                                        

 غی ر ارادی هستند. -                                       
 کوچک منفرد هاییاخته -    شباهت با ماهیچه صاف -ب

 ستند.ه اییک یا دو هسته -                  
 
 :     قلبی ماهیچه هایارتباط یاخته -2

 از طری ق صفحات بینابینی       -   
 باعث افزایش سرعت انتقال پیام عصب ی بی ن یاخته های ماهیچه ای قلب میشود.  مزیت : -   
 انقباض و استراحت سری ع بافت ماهیچه ای قلب مانند  یک توده واحد     نتیجه : -   
   

 دارد وجود عای ق پی وندی بافت ها،در محل ارتباط دهلی زها به بطن. 
 است غی رممکن پی وندی بافت طری ق از هابه طور معمول در یک فرد بالغ، انتشار تحریک از دهلی زها به بطن. 
  گی ردفقط از طری ق شبکه هادی قلب صورت می هاانقباض( از دهلی زها به بطنانتشار تحریک )پیام . 

 
 

                             در محل ماهیچه ی دهلی زها به بطن ها   جایاگه : -                                  
 باعث میشود انقباض دهلی ز با انقباض بطن ها به طور همزمان انجام نشود. مزیت : -    بافت پیوندی عایق

انتشار تحریک از دهلی ز به بطن ها فقط از طری ق شبکه هادی قلب اماکن پذی ر میشود نقش : -                                  
  

ام گردند تا پیها باعث می ای ن ساختار  صفحات بینابینی، در بی ن یاخته های ماهیچه قلب ی دیده میشوند. -
ای ن همچنی ن  الکترییک به سرعت بی ن ماهیچه های دی واره دهلی ز ها و یا دی واره بطن ها منتقل شوند.

 عمل کنند          واحد انقباضیساختار ها باعث میشوند تا کل دهلی ز ها و یا بطن ها به صورت یک 
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  شبکه هادی قلب 

تقریبا یک درصد یاخته های ماهیچه قلب ی وی ژیگ های ی دارند که برای تحریک طبیعی قلب وهدایت  تعریف: -
سری ع جریان الکترییک  اختصاصی شده و به صورت شبکه ای از رشته ها و گره ها که در بی ن یاخته های 

 .ماهیچه ای قلب گسترده شده اندکه به مجموعه آن ها شبکه هادی قلب میگویند
 

 تحریک طبیعی قلب گره ها : -               
 :گسترش جریان الکترییک تولید شده در سراسر قلب  دسته تارهای ماهیچه ای خاص )رشته ها( -               

 .یاخته های ای ن شبکه با دیگر یاخته های ماهیچه قلب ی ارتباط دارند 
 

 گره سینوسی دهلیزی )پیشاهنگ یا ضربان ساز( : -1
 زبری ن سیاهرگدی واره پشتی دهلی ز راست زی ر منفذ بزرگ  ← ماکن  -    

 (                                              قلب ی تحریاکت زایش محل) قلب ی هایتاکنه کنندهبزرگتری ن گره شبکه هادی و شروع ← وی ژیگ -    
   هلی زی د و به می واکرد دهلی ز ها و به گره ای ن گره خود به خود تحریک شده و پیام الکترییک تولید میکند  ← وظیفه -    

 بطنی میفرستد.      
 
 گره دهلیزی بطنی: -2
 لختیدی واره پشتی دهلی ز راست بالافصله در عقب دریچه  سه ← ماکن -    

 تحریک با پیام الکترییک تولید شده توسط گره پیشاهنگ  ← وی ژیگ -    
 دریافت، تقویت وانتشار تحریک ایجاد شده در گره پیشاهنگ  به دسته تار های بطنی ← وظیفه -    
  

 
  : مسیر جریان الکتریکی در قلب 

 انتشار تحریک در دهلی ز چپ              تارهای دهلی ز چپ          الکترییک تحریک ایجاد           آهنگپیش گره 
                

 تارهای بی ن دو گره ) همزمان انتشار تحریک در دهلی ز راست(                        
                                        

 نوک قلبتارهای دی واره بی ن دو بطن           هدایت تحریک تا    گره دهلی زی بطنی                          
                                                                    

 هابطن هایسلول            هاانقباض بطن           
   

 شبکه هادی از  یاخته های ماهیچه ای تشکیل شده و همانند می واکرد از سرخرگ های آکلیلی استفاده میکند 
 

  

 نقش

 (زیست دهم 02صفحۀ  شکل)
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 )عامل ایجاد هدایت جریان الکتریکی با سرعت باال(: خاص هایتارهای ماهیچه -3
 
 دسته تارهای دهلیز چپ  : (1

 یک دسته تار است که دستور انقباض را ازگره پیشاهنگ به عضله دهلی ز چپ منتشر میکند. تعریف : -    
 انتقال سری ع پیام تحریک از گره پیشاهنگ به می واکرد دهلی ز چپ   نقش : -    
 دسته تار ابتدا ییک است اما در دهلی ز چپ شکل منشعب میگی رد.ای ن  -    

 
 ( تارهای مسیرهای بین گره ای : 2

 دسته ای از تارها که دستور انقباض را از گره اول به گره دوم می رساند. تعریف : -     
 فقط در دی واره دهلی ز راست وجود دارند. جایاگه : -     
 انتقال سری ع پیام تحریک از گره پیشاهنگ به گره دهلی زی بطنی  نقش : -     
 همزمان با انتقال پیام از گره پیشاهنگ به گره دهلی زی بطنی، پیام به می واکرد دهلی ز راست نی ز می رود.      -     

                  
                                                  : ( دسته تارهای بطنی3 
 انتقال سری ع تحریک از گره دهلی زی بطنی به می واکرد بطن ها    نقش : - 

 
 از گره دهلی زی بطنی شروع شده و تا نوک قلب پیش می رود -                                                        
 ابتدا یک شاخه است ؛ سپس با دوشاخه شدن  به سمت پایی ن می رود. -                                                        

 در دی واره بی ن دو بطن منشعب نیستند  -                                                        
                                            

 از نوک قلب به درون بطن ها و به سمت باالمی رود) تا الیه عای ق گسترش میابد(              -                                                
 قطر کمتر نسبت به تار های بی ن دو بطن   -                                                
 در طی مسی ر به درون دی واره بطن ها گسترش پیدا میکنند -                                                
 به ماهیچه دهلی ز ها وارد نمیشوند. -                                                

 
 

 .وی ژیگ عمومی تارها ارتباط تناگتنیگ است که باهم دارند 
 باشدمیطنی ب -دهلی زی گره ها،تنها راه ارتباط الکترییک بی ن دهلی زها و بطن. 
  چون تار های بطنی از پائی ن به سمت باال منشعب میشوند، انتشار جریان الکترییک در بطن ها و در نهایت انقباض

 آن ها نی ز از پائی ن تا باالست
 
 
 

 تارهای دیواره بین دو بطن الف(

 تارهای دیواره هر بطن ب( 
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 چرخه ضربان قلب 

 
 قلب تقریبا در هر ثانیه، یک ضربان دارد. -
 متوسط، نزدیک به سه میلیارد بار منقبض شود.ممکن است در یک فرد با عمر  -
 تواند استراحتی پی وسته داشته باشد.ماهیچۀ قلب ی برخالف ماهیچۀ اسکلتی نمی -
 استراحت )دیاستول ( و انقباض )سیستول( قلب که به طور متناوب انجام میشود.:  تعریف چرخه یا دوره قلب ی -

 
 ثانیه 5.4 مدت زمان: -     
 : در حالت استراحتوضعیت ماهیچه دهلی ز -     

 در حالت استراحت وضعیت ماهیچه  بطن: -                         
 بسته سینی هایدریچه و باز بطنی دهلی زی هایدریچه :هاوضعیت دریچه -               
 میشود راست ها وسیاهرگ آکلیلی وارد دهلی ز سیاهرگخون بزرگ  -                                      

 خون سیاهرگ ششی وارد دهلی ز چپ میشود -                                                            
 در ای ن مرحله کمتری ن حجم و کمتری ن فشار خون در بطن ها را داریم    -               

               
 ثانیه 5.1 مدت زمان: -      
 در حالت استراحت وضعیت ماهیچه بطن: -      

 بسته سینی هایو دریچه می مانندبطنی باز  دهلی زی هایدریچه :هاوضعیت دریچه -                           
 .شودمی پ ر خون با اکمل طور به هابطن درای ن زمان: -      

 در ای ن مرحله فشار خون در دهلی ز ها از بطن ها بیشتر است. -                                      
 

 ثانیه 5.3 مدت زمان: -        
 در حالت استراحت وضعیت دهلی زها: -        

 باز سینی هایبسته و دریچه بطنی-دهلی زی هایدریچه :هاوضعیت دریچه -                             
 .شودمی ارسال بدن هایقسمت همه به هاخون از طری ق سرخرگ در ای ن زمان: -        

 در ابتدای آن صدای اول و در انتهای آن صدای دوم را داریم. -                             
 کمتری ن فشار و حجم خون دهلی ز ها را داریم.در ابتدای ای ن مرحله   -                                         
 حداکثر فشار خون در بطن ها و سرخرگ ها در اواسط ای ن دوره است. -                                         
 ن حجم خون بطن ها کمی بعد از شروع ای ن مرحله است.ی بیشتر  -                                         

 
  

 استراحت عمومی   -1

 انقباض دهلیزی -2

 هاانقباض بطن -3

 در ای ن زمان   -

 (زیست دهم 03صفحۀ  شکل)
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  قلب :نکات چرخه 
  ثانیه طول میکشد )یعنی در زمان انقباض بطن ها و استراحت عمومی( 7/5تقریبا زمان استراحت دهلی ز ها. 
  ثانیه طول میکشد )یعنی در زمان انقباض دهلی ز ها و استراحت عمومی( 0/5تقریبا زمان استراحت بطن ها. 
 انقباض بطن ها یعنی در یک دوره اکر قلب بطنی باز هستند به جز زمان  -در تمام حالت ها دریچه های دهلی زی

 ثانیه بسته هستند. 3/5ثانیه باز هستند وتقریبا  0/5بطنی تقریبا  -دریچه های دهلی زی
  شود زی را دریچه ای برای ورود خون به دهلی ز خون دائما از سیاهرگ ها وارد دهلی ز ها میکه گفتیم    قبالهم ای ن نکته 

 وجود ندارد. 
  طنی باز هستند در مرحله انقباض ب -به ای ن نکته توجه کردی ن : چون در زمان استراحت عمومی دریچه های دهلی زی

 بطنی باز میمانند )به جای اینکه بگیم باز میشوند( -دهلی ز ها گفتیم دریچه های دهلی زی
  وضعیت همه دریچه های قلب ی میشوند. انقباض بطن ها موجب تغیی ر 
  بطنی بسته میشوند سپس دریچه های سینی باز میشوند. -بطن ها ابتدا دریچه های دهلی زیبا شروع انقباض 
  .با شروع  استراحت عمومی ابتدا دریچه های سینی بسته میشوند سپس دریچه های دهلی زی بطنی باز میشوند 
  دهلی ز ها ادامه میابد.ورود خون به بطن ها در ابتدای مرحله استراحت عمومی آغاز میشود تا پایان مرحله انقباض 
  اماکن باز ب ودن همزمان دریچه های قلب ی وجود ندارد اما در شروع انقباض بطن ها و همچنی ن شروع استراحت

 عمومی قلب ،اماکن بسته ب ودن همزمان دریچه های سینی و دهلی زی بطنی وجود دارد.
  ابتدای آئورت مقاومت بیشتری دارند. و قوی تر است ،دریچه های دولختی و سینی  چون ماهیچه بطن چپ قطورتر 
  در مرحله انقباض دهلی زی و استراحت عمومی ،حجم خون درون قلب در حال افزایش است.ولی در زمان انقباض

 بطن ها ،حجم خون درون قلب در حال اکهش است.
 :از وضعیت دریچه های قلب ی میتوانید برای مقایسه وضعیت فشار خون در حفرات قلب ی کمک بگی رید  

چون تنها در ای ن زمان )مثال : بیشتری ن مقدار خون در حفرات دهلی زی در انتهای مرحله انقباض بطن ها میباشد -
 دریچه های دهلی زی بطنی بسته ب وده اند و خون از دهلی ز ها وارد بطن ها نمیشود(

ها ون خون دهلی ز)چمثال : بیشتری ن مقدار خون درون حفرات بطن ها،در انتهای مرحله انقباض دهلی زی میباشد -
 به طور اکمل وارد بطن ها شده است(

 
 چرخه ضربان قلب: بندی نکاتجمع 

 انقباض دهلی زها از بقیه است :کوتاه تر  که  از چرخه ضربان قلب ایمرحله -
 استراحت عمومیاز بقیه است :  ترطوالنیای از چرخۀ ضربان قلب که مرحله -
 استراحت  عمومی + انقباض دهلی زهایابد : می افزایشحجم خون بطن ها  ای از چرخۀ ضربان قلب کهمرحله -
 هاانقباض بطن : است کاهشحجم خون بطن ها رو به  ای از چرخۀ ضربان قلب کهمرحله -
 عمومی + انقباض دهلی زهااستراحت  : وارد میشود تمامی حفرات قلبیخون به درون ای از چرخۀ ضربان قلب که مرحله -
 استراحت عمومی صورت میگی رد: خروج خون از حفرات قلبی بدون انقباضای از چرخۀ ضربان قلب که مرحله -
 ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی:  خون درون دهلی ز ها دیده میشود حداکثر حجمای از چرخۀ ضربان قلب که مرحله -
 هاانقباض بطن میشود:حجم خون درون بطن ها دیده حداکثر ای از چرخۀ ضربان قلب که مرحله -
 هاانتهای مرحلۀ انقباض بطنحجم خون درون بطن ها دیده میشود:  حداقلای از چرخۀ ضربان قلب که مرحله -
 هاانقباض بطن میابد: افزایش حجم خون سرخرگ آئورتای از چرخۀ ضربان قلب که مرحله -



019 
 

 

 Zistplasm  |    www.zistplasm.com گروه آموزشی زیست پالسم |  

حمیدرضا زارعی| گردش مواد در بدن :  4 فصل | دهم زیست شنایس   

 قلبی دهبرون :  

                
       تعداد ضربان قلب در دقیقه×  حجم ضربه ای  = برون ده قلب ی -  
 .شودحجم خونی که در یک دقیقه از هر بطن خارج می حجم ضربه ای : -  
              و سن و اندازه بدن بدنی فعالیت مقدار و پایه وسازسوخت  عوامل مؤثر : -  
 لیتر در دقیقه است. 0: حدود  استراحت در حالت در بزرگساالنمیانگی ن برون ده قلب ی  -  

                          
  .برون ده قلب ی با سطح فعالیت بدن تغیی ر میکند و ثابت نمیماند 
  به ای ن نکته توجه داشته باشید که اگر تعداد ضربان قلب در دقیقه خیلی زیاد شود ،بطن ها فرصتشان برای پ ر شدن

 ای نی ز کم میشود در نتیجه برون ده قلب ی نی ز کمتر میشود.از خون کم میشود ،در نتیجه حجم ضربه 
 ای رابطۀ مستقیم دارد، پس هر عامل موثر بر حجم ده قلب ی با تعداد ضربان قلب و حجم ضربهاز آنجای ی که برون

 دهد.ده قلب ی را تغیی ر میای یا ضربان قلب، برونضربه
 ش و در پ ی آن، افزای نفری ن( سبب افزایش ضربان قلبنوراپ ی نفری ن وها از غدد فوق کلیه )اپ یترشح بعضی هورمون

  شود.ده قلب ی میبرون

 با توجه به تعاریف داده شده ، حجم ضربه ای بر حسب میلی لیتر را محاسبه کنید؟ سوال :
 میکشد./ ثانیه طول 4راهنمای ی : برای محاسبه ضربان قلب در دقیقه از ای ن نکته استفاه میکنیم که یک ضربان حدود

 
 
 0  نوار قلب :  100تا 

 دانستیم که یاخته های ماهیچه ای قلبی در هنگام چرخه ضربان قلب ، فعالیت الکتریکی نشان میدهند. -
وی فعالیت الکتریکی به اندازه کافی ق ،ته ها در این فرآیند شرکت میکنندهمچنین به دلیل اینکه تعداد زیادی از یاخ -

 ح پوست نیز دریافت کرد.است و میتوان آن را از سط
 ( ثبت کنیم.ECGاین نشانه ها رو میتونیم به صورت منحنی به نام نوار قلب ) -

 
  طنها ب ن نمودار مرب وط به تحریاکت الکترییک قلب هست ولی ما میتونیم از روی همی ن نمودار انقباضات دهلی زها،ای

 .... را پیدار کنیم.و همچنی ن استراحت آن ها و حتی بسته و باز ب ودن دریچه ها و 
  چون رسیدن پیام انقباض  توسط جریان الکترییک  از گره ها به یاخته کمی طول میکشد ، درنتیجه تقریبا در اواسط

 قله های امواج انقباضات شروع میشود.  
  : انواع امواج ثبت شده در نمودار نوار قلب T /QRS  /P 
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 :  Pموج  -1
 الکترییک توسط گره ضربان ساز به یاخته های ماهیچه ای دهلی ز هاست.حاصل ارسال خوداکر پیام  -
 با شروع ثبت ای ن موج ، تحریک الکترییک نی ز در دهلی ز ها منتشر می شود. -
 با رسیدن موج به قله ، انقباض دهلی ز ها شروع میشود. -
 دهلی ز هاست. نیمه اول موج در زمان استراحت عمومی و نیمه دوم آن مرب وط به زمان انقباض  -
سرعت هدایت پیام الکترییک در گره دوم کند تر است و منجر به ایجاد یک وقفه  : Qو  Pعلت خط صاف بی ن موج  -

 زمانی میشود)ای ن وقفه زمانی به ای ن علت وجود دارد که بطن ها فرصت اکیف برای پ ر شدن را داشته باشند(
 :  Qموج  -2
 ای ن موج شکل میگی رد  ،اخروج جریان الکترییک از گره دومب -
 تحریک الکترییک به بطن ها منتقل شده و به دسته تارهای بطنی موجود در دی واره مشترک بطن ها می رسد . -
 اوج میگی رد. Rبه سمت موج  Qبا پیش رفتن جریان الکترییک در طی بطن ها موج  -
 تمام بطن ها منتشر نشده است(تا ای ن زمان هنوز انقباض دهلی ز ها ادامه دارد )چون هنوز پیام در  -
 ثبت می شود . Rو نصف موج  Q، موج  Pدر مرحله انقباض دهلی زی ، نصف موج  نتیجه : -
  : Rموج  -3

و  Rدر قله ای ن موج مرحله انقباض دهلی زی تموم میشه و پیامی که در بطن ها ایجاد میشه به صورت نصف موج  -
 خودش رو در نوار قلب نشان میدهد. Sهمه موج 

 در نوار قلب است. Rشروع انقباض بطن ها در نوار قلب همزمان با قله موج  -

  بیشتری ن فعالیت الکترییک ،در زمان موجR .ثبت میشود 
  منفی تری ن فعالیت الکترییک  در حی ن موجS  .اقبل ثبت است 
  موجQRS  احتی درک واقی ع اونو جدا کردیم.در واقع یک موج محسوب میشه ولی ما برای ر 

 
  : Tموج  -4

هر یاخته بطنی که زودتر پیام رو گرفته و منقبض شده)مثال یاخته های نوک قلب زودتر پیام رو میگی رن چون پیام از  -
 .رو شروع میکنه Tحاال زودتر هم پیام ازش خارج میشه و به استراحت در میاد و موج باال می ره( نوک بطن به سمت

از تمام یاخته های بطن خارج شدن و انقباض بطن ها هم قبل از به پیایان  T  در نهایت پیام ها قبل از اتمام موج -
 تمام میشود. Tرسیدن موج 

 علت ثبت ای ن موج خارج شدن پیام الکترییک از یاخته های بطن هاست. نتیجه : -
 ای ن موج پیام الکترییک مرب وط به بطن ها میباشد. -
 بخش کوچیک در استراحت بطن هاست. ریگ از آن در انقباض بطن هاست وبخش بز  -

   موجp   توسط گره اول و موجQRS . توسط گره دوم ایجاد میشود 
   موجP مرب وط به فعالیت الکترییک  دهلی ز هاست و موج QRS .مرب وط به فعالیت الکترییک بطن هاست 
  موجT .نی ز مرب وط به استراحت بطن هاست 
  در افصله بی ن صدای اول تا صدای دوم ،موجT.در الکترواکردی وگرام ثبت میشود 
 .بیشتری ن فشار در داخل حفره های قلب در زمان انقباض بطن ها است 
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 : وضعیت دریچه ها در نمودار قلب 
 
 دریچه های دهلیزی بطنی : -1

 فقط در زمان انقباض بطن ها بسته اند. -
 .( ای ن دریچه ها بسته می شوند و موجب صدای اول قلب میشوند Rشروع انقباض بطن ها)کمی بعد از موج  با -
  در زمان ثبت موجP  زمان استراحت عمومی )انقباض دهلی ز ها ( تغیی ری در وضعیت دریچه ها ایجاد نمیشود )چون از

 (باز ب وده اند
 
 دریچه های سینی : -2
 باز هستند. فقط در زمان انقباض بطن ها -
 ( دریچه های سینی بسته و موجب صدای دوم قلب میشود.Tدر زمان شروع استراحت بطن ها )قبل از اتمام موج  -

 
 ون ابتدا دریچه های ی که باز هناگم شنیدن صداهای قلب در مدت زمان کوتاهی ، سه دریچه قلب ی بسته اند چ

 شوند.اند باید بسته شوند سپس دریچه های دیگر باز ب وده
 در زمان استراحت دهلی ز ها که شامل مراحل انقباض بطن ها و استراحت عمومی میشود؛ برای مشخص کردن باز 

 بسته ب ودن دریچه ها باید زمان دقی ق آن مشخص شود.  و
 .هرچه تعداد یاخته های شرکت کننده در ایجاد موج بیشتر باشد ،موج ارتفاع بیشتری دارد 
  مثال موجT ( از موج  )استراحت بطن هاP . تحریک دهلی ز ها (بزرگتر است( 
  همواره ابتدا پیام یک عمل را داریم سپس شروع خود آن عمل ، مثال پیام انقباض دهلی ز ها زودتر از خود انقباض

 دهلی ز ها شروع میشود.
 .استراحت دهلی ز ها شامل دو مرحله انقباض بطن ها و استراحت عمومی میشود 
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  (  نوار قلب=  منحنی الکترو قلب ناگر=  الکترواکردی وگرامالکترو قلب ناگری = ECG  : )ثبت فعالیت الکترییک قلب 
 الکترواکردی وگراف یا  قلب ناگرنندهکدستاگه ثبت : 
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 :سرخرگ  
 بافت پ وششی سنگفرشی ساده  الیه داخلی: -                   

 
 (کشسان  هایحاوی رشته) صاف به همراه بافت پی وندی سست ماهیچه -                             

 تنگ و گشاد کردن سرخرگ ها در استراحت و انقباض                                               نقش : -                                        
        
 بافت پی وندی با ضخامت زیاد         استحاکم بخشیدن به سرخرگ  الیه خارجی: -        

 
 .سرخرگ ها در برش عرضی بیشتر گرد دیده می شوند 

 
  : وظایف سرخرگ 
 انتقال خون از قلب و رساندن آن  به بافت های بدن  -1

 حفظ پی وستیگ جریان خون در هناگم استراحت قلب :  -2
         گشاد شدن سرخرگ ها درهناگم انقباض بطن ها        جای دادن خون  -    
 تنگ شدن سرخرگ ها در هناگم استراحت بطن ها       جلو راندن خون با فشار  -    

 را نبض سرخرگ پیش می رود تغیی ر حجم سرخرگ به دنبال هر انقباض بطن که به صورت موجی در طول :اد نبضایج -3
 . گویندمی

 : ایجاد فشار خون -4

 .هاستا سرخرگی بطن دی واره انقباض از ناشی که شودنی روی ی است که از خون به دی واره سرخرگ وارد می -    
 برحسب میلی متر جی وه( بیان میکنند : 45روی  125فشار خون را با دو عدد )مثال  معموال -    

  کند.وارد می ناشی از انقباض بطن ها روی سرخرگی است که : فشار  بیشینهعدد اول نشان دهنده فشار  
  هناگم تنگ  است که در هناگم استراحت قلب، دی وارۀ سرخرگ گشاد شدهفشاری  : کمینهعدد دوم نشان دهنده فشار

  کند.شدن به خون وارد می
 میلی متر جی وه   واحد اندازه گی ری : -    
 چایق،تغذیه نامناسب )به وی ژه مصرف چرب ی و نمک زیاد(دخانیات،استرس ،ژنتیک عوامل مؤثربر فشار خون:-    

 
 
 
 
 
 
 
 

 ساختار الیه میانی -

 (زیست دهم 00صفحۀ  شکل)
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     :سرخرگ های کوچک 

 قبل از موی رگ ها  جایاگه : -      
 تنگ و گشاد شدن بر اساس نیاز بافت به اکسی ژن و مواد مغذی عملکرد : -      

 ضخامت باالی ماهیچه صاف و کم ب ودن الیه کشسان :              -1                      
 میکند.  مقاومت   در برابر جریان خون ورود خون ، قطر ای ن رگ ها تغیی ر زیادی نمیکند و با                      

 می زان مقاومت سرخرگ های کوچک با انقباض ماهیچه صاف دی واره بیشتر میشود.                         
 می زان مقاومت سرخرگ های کوچک با استراحت ماهیچه صاف دی واره کمتر میشود.                         

   دارای دهانه باریک هستند. -2                      
 تنظیم جریان خون موی رگ ها   نقش اصلی:  -      

 
 

 ا ت قدرت کشسانی زیاد دی واره سرخرگ های بزرگ باعث گشاد شدن سرخرگ ها هناگم انقباض بطن میشود میشود
 خون خارج شده از قلب را درون خود جای دهند.

  دی واره کشسان سرخرگ های بزرگ با جمع شدن هناگم استراحت قلب ، خون را با فشار به جلو می راند و سبب
 هدایت و حفظ پی وستیگ جریان خون میشود. 

 .آئورت بیشتری ن فشار خون را دارد و هرچه به سمت سرخرگ های کوچک پیش رویم فشار خون کمتر می شود 
  سرخرگ های کوچک اقبل مشاهده است اما در سرخرگ های بزرگ ب هتر از  نبض هم در سرخرگ های بزرگ و هم در

 سرخرگ های کوچک احساس میشود
 میشوند دیده بیشتر داخلی حفره اما نازکتر ای ها با دی واره گرد و سیاهرگ تربیش عرضی برش ها درسرخرگ  
 هستند مشترک ایپایه ساختار دارای هاسیاهرگ و هاسرخرگ. 
  در سرخرگ ها بسیار باالست ، در صورت آسیب دیدن ،خون زیادی را از بدن خارج میکنند به همی ن چون فشار خون

 دلیل سرخرگ ها بیشتر در عمق اندام ها ولی سیارهرگ ها در سطح اندام ها قرار دارند
 .نوشیدن قهوه سبب باال رفتن تعداد ضربان قلب و فشار خون میشود 
  کلسترول ل : 2با فصل  یترکیب نکته( یپ وپ روتئی ن های کم چاگلLDL به دی واره سرخرگ ها میچسبد و به تدری ج )

 مسی ر عب ور خون را تنگ یا مسدود میکند. 
  2نکته ترکیب ی با فصل: ( لیپ وپ روتئی ن های پ رچاگلHDL کلسترول های ی را که به دی واره سرخرگ ها چسبیده، )

 است را جذب میکنند.
 
 
 
 
 
 

 وی ژیگ  -
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 هاسیاهرگ:  

 پ وششی سنگفرشی ساده الیه داخلی: -       
 بافت پی وندی سست )با ضخامت کمتر نسبت به سرخرگ ها( -                                        

  )با ضخامت کمتر نسبت به سرخرگ ها( صاف ایبافت ماهیچه -                  
 بافت پی وندی )با استحاکم کمتر از سرخرگ(  الیه بی رونی : -                  

 فضای داخلی وسی ع  -               
 قطر کم و مقاومت کم دی واره -                
 فشار خون بسیار کم :در صورت آسیب ، خون کمتری نسبت به سرخرگ ها از دست میدهند.  -    

  : وارد کردن خون به قلب  -2جمع آوری خون از اندام های بدن  -1وظایف سیاهرگ ها 
 
 :عوامل مؤثر و کمکی بر حرکت خون در سیاهرگ 

مهمتری ن عامل کمک کننده به حرکت خون در سیاهرگ ها، بایق ماندن فشار خون سرخریگ در آن هاست اما فشارخون  -
 به تدری ج در طول سیاهرگ ها کم میشود.

 
 : اسکلتی ی تلمبه ماهیچه -1

 نقش زیادی در حرکت خون سیاهریگ دارد به وی ژه در اندام های پائی ن تر  قلب -
 حرکت خون     فشار به دی واره سیاهرگ          اسکلتی هایانقباض ماهیچه  فرآیند : -
 اکثر ماهیچه ها به وی ژه در ماهیچه های دست و پا، شکم و دیافراگم          مثال : -

 
 دریچه النه کبوتری :  -2
 دریچه باالی ی سیاهرگ باز و دریچه پایینی بسته              سیاهرگ مجاور اسکلتی هایانقباض ماهیچه فرآیند: -
 حرکت یکطرفه خون از سیاهرگ ها به سمت قلب -
 دریچه های موجود درسیاهرگ های در دست و پا       مثال : -

 .دریچه های النه کب وتری با هم باز و بسته نمیشوند و بیاد بیارید که دریچه ها در ساختار خودشون ماهیچه ندارند 
 

 فشار مکش قفسه سینه : -3
-برداشته شدن فشار از روی سیاهرگ ←اکهش فشار درون قفسه سینه   ←افزایش حجم قفسه سینه  ←انجام دم   -

 مکش خون به سمت باال  ←ایجاد فشار مکشی درون سیاهرگ ها   ←های نزدیک قلب 

  انقباض ماهیچه های دست و پا مانند انقباض ماهیچه های دمی  و ماهیچه های شکمی ،جریان خون در سیاهرگ ها
 را افزایش میدهد. 

 

  ساختار الیه میانی -

 ویژگی

 (زیست دهم 00صفحۀ  شکل)
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 :مویرگ  

 کوچکتری ن رگ های دستاگه گردش خون هستند   -
 بافت پ وششی سنگفرشی ساده به همراه غشای پایه) شبکه ای از رشته های پ روتئینی و گلیکوپ روتئینی( جنس: -

 هاتبادل مواد بی ن خون و یاخته -               
 موی ریگ(تنظیم جریان خون ) به واسطه بنداره های  -               

 موی رگ ها دی واره نازک و جریان کند دارندکه ای ن وی ژیگ اماکن تبادل مواد را ایجاد میکند.  -1                   
  به نام بندارۀ موی ریگ است اف حلقوی(موی رگ ها حلقه ماهیچه ای )عضله ص بعضی در ابتدای -2                   

 بنداره موی ریگ می زان جریان خون درموی رگ ها را تنظیم میکند.   -                    
 / میلی متر( است.52میکرومتر ) 25یاخته های بدن تا موی رگ ها حدود بیشتر افصله  -3       وی ژیگ - 

   از سرخرگ های کوچک منشعب میشوند و شبکه وسیعی در بافت ها ایجاد میکنند .ها موی رگ -4                   
 سطح بی رونی موی رگ ها را غشای پایه احاطه کرده است ؛ -0                   
 غشای پایه موی رگ ها نوعی صایف مولکولی برای محدود کردن عب ور مولکول های بسیار درشت -6                   

 
 

 مقایسه سرعت حرکت خون در رگ ها : سرخرگ < سیاهرگ < موی رگ 
  بنداره موی ریگ  - 2سرخرگ های کوچک  -1 می زان خون ورودی به بافت ها :دو عامل تنظیم کننده 
 .نقش اصلی تنظیم خون ورودی را سرخرگ های کوچک دارند چون قبل از بنداره موی ریگ قرار دارند 
 : تلفخدراکثر بافت ها میتوان رگ های خونی را مشاهده کرد ،پس میتوان گفت در ساختار اندام های م نکته ترکیب ی ،

الیه های سازنده رگ ها )پ وششی ، ماهیچه صاف و پی وندی (وجود دارد. مثال در الیه های سازنده لوله گوارش یا الیه 
های سازنده دستاگه تنفس عالوه بر بافت های و یاخته های خودشان ، بافت پ وششی و ماهیچه صاف و پی وندی  

 که مرب وط به رگ ها هستند هم وجود دارد.
 داخلی خود دریچه های النه کب وتری دارند. سیاهرگ ها در دی واه بسیاری از :ه کنیدبه ای ن دو قید توج 
 موی رگ های خونی در ابتدای خود یک بنداره ماهیچه ای دارند. بعضی از 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 نقش -

 (زیست دهم 00صفحۀ  شکل)
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  هامویرگمقایسه انواع:  

 
 

 ساختار غشای پایه  -                                                                
 طرز قرار گی ری یاخته های بافت پ وششی در کنار هم  -                                                                

 

 دارای غشای پایه اکمل و پی وسته است -                                   
 ورود و خروج مواد در ای ن موی رگ ها به شدت تنظیم می شود. -                        

 مرکزی عصب ی دستاگه و چرب ی بافت ها،شش ها،مثال: در ماهیچه -                                                        
 

 دارای منافذی در غشای سلول های پ وششی -                                    
 منافذ نی ز با غشای پایه پ وشیده شده اند تا عب ور مواد را کنترل کند.  -                                                          
 دارای غشای پایه اکمل و ضخیم میباشند.  -                                                          

 مثال : کلیه ها ، غدد درون ری ز و روده  -           
                                 

 افصله یاخته های بافت پ وششی  بسیار زیاد ؛ به صورت حفره دیده میشوند. -                                                           
 دارای غشای پایه ناقص -                                                           

 ن، جگر، طحالمثال:  مغز استخوا -            
 

 
  ها ضخیم تر از غشای پایه سای ر موی رگبرابر  0غشای پایه موی رگ های کالفک  کلیه حدود  دهم : 5نکته ترکیب ی با فصل

 است و از خروج پ روتئی ن های خوناب جلوگی ری میکند.
  عب ور کنند.بسیاری از مواد و میکروب ها در شرایط طبیعی نمیتوانند از موی رگ های پی وسته دستاگه عصب ی 
 باشند و نفوذپذی ری زیادی دارند.می دارای موی رگ های منفذ دار  دستاگه لنفی 
 دارند. های لنفی یک انتهاموی رگ 

 
 
 
 
 
 
 

 ارنددیاخته های بافت پ وششی موی رگ با هم ارتباط تناگتنیگ  -  
  

 موی رگ منفذدار -

 موی رگ پی وسته     -

 موی رگ ناپی وسته -

 مالک تقسیم بندی -

 انواع مویرگ

 (زیست دهم 07صفحۀ  شکل)
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 مویرگ دیواره از مواد تبادل هایروش    : 
                  

 درشت از یاخته های پ وششی موی رگ )با مصرف انرژی( هایورود و خروج پ روتئی ن رانی:برون و بریدرون -1   
 از طری ق منافذ پ ر از آب دی واره موی رگ : -                         

 ، آب  k,naمحلول در آب هستند ؛ مثل:  گلوکز ،آمینواسیدو بیشتر موادی که                          
 دی واره موی رگ :عب ور از غشای یاخته های  -      انتشار -2    

 و اوره و الکتیک اسیدo2,co2محلول در چرب ی هستند ؛ مثل :  بیشتر  موادی که                         
  بدون صرف انرژی -                         

                          
 انتقال گروهی مواد از طری ق منافذ موی رگ ها به درون و بی رون موی رگ    تعریف : الف(                                    

  سرخرگ است فشار خونبایق مانده منشأ:  -                                                                             
 نقش: خروج توده ای مواد از قسمت سرخریگ موی رگ     -                             دراثر ب(                                    

 ی خونابمنشأ: وجود پ روتئی ن ها -                                                                            
 نقش : ورود مواد به قسمت سیاهریگ موی رگ    -                                                                            

 
  فشار تراوشی در سمت سرخریگ موی رگ از فشار اسمزی  بیشتر است در نتیجه مواد به صورت توده ای ازسمت

 سرخریگ موی رگ خارج میشوند.
 های خوناب است و چون فشار اسمزی مطرح شده مرب وط به پ روتئی ن  .شار اسمزی در طول موی رگ ثابت استف

 پ روتئی ن ها هم از موی رگ خارج نمیشود در نتیجه فشار اسمزی ایجاد میکنند.
  فشار اسمزی در سمت سیاهریگ موی رگ از فشار تراوشی بیشتر است در نتیجه مواد به صورت توده ای ازسمت

 سرخریگ موی رگ خارج میشوند.
 صرف انرژی از منافذ جدار موی رگ عب ور میکنند. هم در روش جریان توده ای و هم در روش انتشار ،موادبدون 
 گلب ول قرمز و پالکت ندارد و فقط دارای تعدادی گلب ول سفید است.                                                                    ، ای یاخته مای ع بی ن             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایجریان توده -3
 فشار تراوشی -

 فشار اسمزی -

 (زیست دهم 04صفحۀ  شکل)
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  : )خیز ) ِادم 

اگهی در اثر عواملی ،مواد خارج شده از موی رگ به خون بر نمیگردند ؛ در ای ن حالت ای ن مواد در آن بافت ها میماند   تعریف :
 گویند.م مید  و باعث میشود آن قسمت از بدن متورم شود که به آن خی ز یا ا  

 
 علت های خیز میتواند عوامل زیر باشد : 

 کمبود پروتئین های خوناب )مثال به دلیل تجزیه پروتئین ها بر اثر هورمون کورتیزول(  -1
باعث میشود فشار اسمزی  ناشی از پ روتئی ن های خوناب اکهش یابد و حتی در قسمت سیاهریگ موی رگ از فشار تراوشی   -

 کمتر باشد و مواد به موی رگ بر نگردد. 
 
 ها )به دالیل مختلف( :افزایش فشار خون درون سیاهرگ  -2
 خون به قسمت های عقب ی)قسمت های سیاهریگ موی رگ( پس زده میشود حتی باعث تراوش مواد میشوند. -

 
 مصرف زیاد نمک : -3

 باعث افزایش فشار خون میشود؛ در پ ی آن فشار تراوشی افزایش یافته و مواد بیش از حد از موی رگ خارج میشود -
 
 مصرف کم مایعات  : -4
 .(ع آب وارد مای ع میان بافتی میشود)در واقبدن برای مقابله با ب ی آب ی ، آب را در بافت ها ذخی ره میکند -
   .کمب ود پ روتئی ن های خون و افزایش فشار خون درون سیاهرگ  ها از سرعت بازگشت مایعات از بافت می اکهند 

 
 آسیب دیدن دریچه های النه کبوتری-5

 به قسمت های باالی ی سیاهرگ ها برود درنتیجه در اثر تجمع مواد خی ز یا ادم ایجاد میشودباعث میشود مواد نتوانند  -
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 :دستگاه لنفی  
 

 که به رگ های مختلف واردمیشوندمایعی شفاف و ب ی رنگ حاوی مواد و سلول های مختلف   لنف: -
نف ل به موی رگ برگردند آب و موادی که از موی رگ ها به فضای بی ن یاخته ای نشت پیدا کرده است و نتوانسته اند منشأ : -

 لنف پس از تصفیه شدن به سیستم گردش خون باز میگردند. .سازدرا می
 .لنف به همراه خون و آب میان بافتی در ایجاد محیط داخلی بدن نقش دارند 

 
  : بخش های تشکیل دهنده دستگاه لنفی 

 رگ لنفی -       
  سرطانی هایپخش یاخته  ← دارمنفذ ←موی رگ لنفی -                             

 
 زی ر ترقوه ای چپ می ری زد وظیفه : از پشت قلب عب ور میکندو لنف را به سیاهرگ -   چپ -                             

 وی ژیگ : قطر بیشتری دارد و با تعداد رگ ها و گره های بیشتری در ارتباط است -                                         
 وظیفه :از سمت راست قلب میگذرد و لنف را به سیاهرگ زی ر ترقوه ای راست می ری زد. -   راست -                             

 وی ژیگ : قطر کمتری دارد و از مجرای لنفی چپ خارج میشود و به باال می آید. -                                            
 

 هامحل تجمع و تولید لنفوسیت -                               
 مبارزه با عوامل بیماری زا -                    

 
 ، تیموس، طحال، آپاندیس ، مغز استخوان  هالوزه ←اندام های لنفی  -4
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .انددوباره برگردندبازگرداندن و تصفیه  آب وموادی  که پس از خروج از موی رگ نتوانسته وظیفه اصلی : -
 ها درگره ها و اندام های لنفیکمک به دستاگه ایمنی بدن با تولید لنفوسیت  -
 خونشده )و ویتامی ن های محلول در چرب ی( ازدی واره روده باریک به جذب هایانتقال چرب ی -
 انتقال یاخته های سرطانی  -
 

 

 های لنفی   رگ -1

 مجاری لنفی -2

 گره های لنفی         -3

 وظایف 

 (زیست دهم 65صفحۀ   شکل)
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  : نکات دستگاه لنفی 
 
  منفذ دارند.موی رگ های لنفی 
  های هش یاختموی رگ های منفذ دار در پخاگرچه دستاگه لنفی در مقابله با عوامل بیماری زا نقش دارد ،ولی با داشتن

 .قسمت های مختلف بدن نی ز مؤثر استسرطانی در 
 .نشت مواد از موی رگ ها )تولید لنف( در جریان ورزش و برخی بیماری ها افزایش اقبل توجهی میکند 
  برخی نقاط بدن مثل کشاله ران ،زی ر بغل و کنار گردن بیشتر از سای ر نقاط بدن دیده میشود.گره های لنفی در 
 .گره های لنفی در برخی نقاط بدن مثل کف دست و ساعد و اطراف کبد کمتر دیده میشوند 
 .لنف اندام های پائینی بدن و حفره شکمی و اندام های فواقنی نیمه چپ بدن به مجرای لنفی چپ می ری زد 
 نف نیمه راست بدن و اندام های باالی ی بدن به مجرای لنفی راست می ری زد.ل 
 :های لنفوسیت)نه تولید( تیموس در پشت جناغ و جلوی نای قرار دارد ؛تیموس هم محل بلوغ  نکته ترکیب یT  و هم

 ند.میک ها هورمون تیموسی ن ترشحری ز است که برای بلوغ لنفوسیتونیک اندام لنفی است. تیموس یک غده در 
 طحال یک اندام لنفی در پشت معده است  ودارای موی رگ های ناپی وسته است که در دوران جنینی  :نکته ترکیب ی

 محل تولید یاخته های خونی و در بزرگسالی محل تخریب آن هاست.
 سرخرگ خارج شده از طحال به همراه خون بازگشتی از معده و روده به سیاهرگ باب می ری زد. :نکته ترکیب ی 
 لنفوسیت های ی که در مغز استخوان ساخته میشوند میتوانند از حفرات دی واره موی رگ های ناپی وسته  :کته ترکیب ین

 مغز استخوان عب ور کرده و وارد گردش خون شوند.
 لنفوسیت ها )گروهی از گلب ول های سفید(عالوه بر مغز استخوان در گره های لنفی نی ز تولید میشوند. :نکته ترکیب ی 
 لنفی در نهایت به مجرا های لنفی متصل میشوند. همه رگ های 
  .رگ های لنفی وارد شده و خارج شده از گره های لنفی در ابتدا و انتهای خود دارای دریچه میباشند 
 .جریان خون درون رگ ها و مجاری لنفی و نی ز اندام های لنفی به صورت یکطرفه و به سمت قلب است 
 ،باشند اما لوزه ها و مغز استخوان بیش از یک عدد هستند.طحال و آپاندیس یک عدد می تیموس 
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 .با توجه به مطالبی که خواندید به سواالت زیر پاسخ دهید 
 وجه اشتراک همه رگ ها چه بافتی است؟ سوال :
 دارد؟ تماس بافتی چه با هاخون درون قلب و درون رگ سوال :
 کجاست؟ در بدن خون مقدار تری نبیش سوال :
 چیست؟ هارابطه شکل و عمل هریک از موی رگ سوال :
 اند؟چرا در قرمز استخوان منافذ اینقدر باز و در مغز اینقدر بسته سوال :
 در کلیه ها و غدد درون ری ز چه نوع موی رگ های ی وجود دارد ، دی واره آنها چه وی ژیگ دارد؟ سوال :
 وجود چه ساختاری در موی رگ ها، نوعی صایف مولکولی به حساب می آید؟  سوال :
 بیشتری ن حجم خون در کدام رگ ها وجود دارد ،چرا؟  سوال :
 فشار مکشی قفسه سینه چگونه به حرکت کردن خون در سیاهرگ ها کمک میکنند؟  سوال :
 شود؟می انجام بریعب ور کدام ماده از دی واره موی رگ به روش درون سوال :
 شود؟می پایی ن و باال مرتب هاچرا فشار خون درون سرخرگ سوال :
 منافذ موی رگ ها از چه ماده ای پ ر شده است؟ سوال :
 چگونیگ عب ور مواد از غشا یاخته را چه چی زی تعیی ن میکند؟  سوال :
 یست؟ چ سلولی بی ن مای ع به هاآن ورود و خون از مواد خروج عامل هادر ابتدای موی رگ سوال :
 عامل ایجاد فشار تراوشی خون چیست؟ سوال :
 در انتهای موی رگ عامل بازگشت مای ع بی ن سلولی به خون چیست؟  سوال :
 عامل ایجاد فشار اسمزی خون چیست؟  سوال :
 ؟شودچه می سرانجام شودمایعی که در اثر تراوش به مای ع بی ن سلولی اضافه می سوال :
 تراوشی درطول موی رگ چیست؟علت کم شدن فشار  سوال :
 موی رگ لنفی از چه نوعی است؟ سوال :
 رگ باب می ری زد؟چه وظیفه ای دارد؟هخون کدام اندام لنفی به سیا سوال :

 
 :تنظیم دستگاه گردش خون 
 ( چرخه ضربان قلب را تنظیم میکند.یشاهنگ )با ایجاد تاکنه های منظمدر حالت عادی خود قلب ، توسط گره پ -
 .رایط مختلفشز بدن به اکسی ژن و مواد مغذی در تنظیم : تأمی ن نیا هدف از  -

  
 دستگاه عصبی خودمختار :  -1

 افزایش و اکهش فعالیت قلب متناسب با شرایط نقش :  -   
 )در نزدییک مرکز تنفس( مغزی پل و النخاع بصل: خودمختار اعصاب کنندهمرکز هماهنگ -   
  : ای ها آغاز و پایان اکر قلب توسط گرهخودمختار فعالیت قلب را اکهش یا افزایش میدهد اماعصاب نکته خیلی مهم

 بافت هادی  قلب انجام میشود.
  هورمون : -2
      روانی مثل استرس و نگرانی و ترس در حالت های وی ژه فشار  زمان : -
 در فشار روحی ؛ غده فوق کلیه هورمون ترشح میکند                اثر برقلب  مثال: -

 افزایش فشار خون -
 افزایش ضربان قلب -
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 :هاتنظیم موضعی جریان خون در بافت -3

تنظیم حجم خون رسانی به اندام ها )به صورت موضعی (به واسطه تأثی ر بعضی از مواد بر ماهیچه  تعریف : -
 .ره موی ریگصاف دی واره سرخرگ های کوچک و بندا

 :  هاموادگشادکننده رگ -الف
           2COافزایش   عامل  ایجاد کننده : -   
                                                                                                                             دی واره رگها     صاف تأثی ر بر ماهیچه نقش مواد : -   
                   افزایش جریان خون هدف : -   

         
 : هارگ کنندهموادتنگ -ب

 ورود ی ون کلسیم به مایعات بدن   عامل  ایجاد کننده : -   
     هادی واره رگ صاف هایتأثی ر بر ماهیچه نقش مواد : -   
  اکهش می زان جریان خون                              هدف: -   
 

 کربن دی اکسید بر بنداره های موی ریگ نی ز موثر است و افزایش آن میتواند باعث باز شدن بنداره نی ز شود. 
  ها م عصب ی در باز کردن آنباز و بسته شدن موی رگ ها موضعی و تحت تاثی ر مواد مختلف انجام میشود ،تنظیتنظیم

 نقشی نداشت.
 
       سازوکارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی : -4
 در شرایط مختلف نقش دارند. فشار سرخریگگی رنده ها در حفظ  -

  :فشاری هایگیرنده الف(
 ای گردش خون عمومی هدر نقاط خاصی روی دی واره سرخرگ جایاگه : -      
 تغیی رات فشار خون علت تحریک : -      
 فرستادن پیام عصب ی به مراکز عصب ی پس از تغیی رات فشار  نحوه عمل : -      
 حفظ فشار سرخریگ در حد طبیعی و تأمی ن نیازهای بدن در شرایط خاص نتیجه :  -      

 
 :شیمیایی هایگیرنده ب(

 در سرخرگ های گردش خون عمومی جایاگه : -       
    علت تحریک -       

                                
 فرستادن پیام عصب ی به مراکز عصب ی پس از تحریک نحوه عمل: -       
 حفظ فشار سرخریگ در حد طبیعی و تأمی ن نیازهای بدن در شرایط خاص نتیجه :  -       

 
 د و هیدروژن در خون، هم اثر موضعی و هم اثر انعاکسی را در پ ی دارد. افزایش کربن دی اکسی 
 ناحیه گردن به اکهش  هایسرخرگ در موجود هایگی رندهpH .خون حساسند 
 : ( نی ز قرار دارند. النخاع بصل)مغز در اکسید دی کربن افزایش به حساس هایگی رنده   نکته ترکیب ی 

 کوچک هایمنبسط و باز )گشاد( شدن سرخرگ -
 منبسط و باز شدن بنداره موی ریگ  -

 کوچک های سرخرگ شدن( تنگ) وبسته منقبض -
 منقبض و بسته بنداره موی ریگ -
 

 کمب ود اکسی ژن  -
 و ی ون هیدروژن 2COافزایش  -


