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   نی وجود دارد در گردش بسته هموگلوبهمولنف  در گردش باز 
 ی دهند و هم تبادل ولی انجام مهصفی بار حرکت هم تکیدر گردش ساده خون در 

 مخصوص گری است گردش دهصفی گردش مخصوص تکیدر گردش مضاعف 
  دل است تبا

 کرده است جادی خود اي برایگاهیجاش چپ  به سمت چپ است و در شلیتماقلب 
 در ی سرخرگ شش. دارد چپ  نسبت بهيشتریل بطو راست ی ششاهرگی س پس
 خودش چهار  ائورت  شودی و بعد از خروج دوشاخه مردیقرار گئورت  آيباال

 دی اکسيست و ان داز قلب خارج کند سرخرگ اهر رگی که خون را  شود یشاخه م
هر سرخرگ خون را مستقیم از قلب  ستی اما قرار نژنیاکس زیکربن آب دارد ون

 خارج کند مثـــال؟ 
 نی پرفشار ترنیسمت راست از سمت چپ بلندتر است بزرگترسرخرگ ششی 

 کی دهد ی سه شاخه به باال منی انی دارد ا شاخه دارد و یک قوس 3که رگ ائورت 
  چپ و  نییشاخه به پا

 اما در خود ی شود بافت پوششی مجادی ای خوردگنی چجهی در نتی قلبي هاچهیدر
 شود ی ختم مفیري گاه  به استخوانکه است ي رشته ايوندی وسط بافت پچهیدر

 قلب ي هاچهی دارند اما درچهی ماهي و ادراری دستگاه گوارشيها چهیدرپیلور و 
 چهی دري ندارند علت نام گذارازی نمی به کلسشتریندارد پس سارکومر ندارند پس ب

  ؟ ستی چینیس
 به جز رندیگ ی  منشأ مي کرونري سرخرگ ها ابتدا  سرخرگ بدننی بزرگتراز 
 است  نی جلوتر اشی  شینی سچهی قسمت دارند در3 ها چهی درهی بقیتخدول

 کی لی پس از تشکي است کرونرش شینی سنی است کوچکتر سه لختی نیبزرگتر
  ه عقب  شاخه بکیرود  یشاخه به جلو م
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   3  و 2اند  اما دهلیز ها فقط با    در ارتباط  با بطن ها  قلبي هاچهی تمام در
 مقدار خود هستند پس نی در کمترچهی در زمان باز بودن دری ارتجاعي هاطناب

 کنند در ی از مصرف مشتری بي انرژ  کند اما در بسته شدنی کمتر مصرف ميانرژ
 ری خون غانی شود جری مدهی از قلب شني عادری ممتد و غي که صداهایی هايماریب

   استيعاد
   شودی مویرگی وارد شبکه میز  نرهی خون ممکن است خون تی در گردش عموم

   شونددهی داهرگی دو سای خرگ  دو سرشبکه مورگی بین  ممکن است 

 ldlی ؟؟؟؟؟  ربط دهید ؟وگرافی آنژ  

 وجود ی برآمدگدهلیزها  یطح داخل است در سي کرونرخرگ سرعاب  انشنی اول
  ندارد و صاف است

 ی لختی  ؟؟؟ لخترت   ؟؟؟ آئوی ششی نی سنیی قلب از باال به پاي هاچهی دربی ترت
 اهرگی سپس سی سرخرگ ششرگ اهی سپس بزرگ س رگ ائورت نیبزرگتر

   یشش
  اغلب سرخرگ آمده بر قلب گوسفند یسطح پشت
مورب  و گ راهی ساغلب صاف یطح شکم هستند اما سي عمودي کرونريو رگ ها

  هستند
  د شوسهی مقااهرگی سرخرگ و س

 نی همچنزی کارد نی است در اپي رشته ايوندی و پی بافت پوششي داراکاردی پر
 ی چربزی کارد رگها و اعصاب دارند ونی دارد اپادی کالژن زي رشته ايوندیبافت پ

  .هستند دیریسی گلدارن که نوعی تري 
 کارت مثل یپ  کارد هستند نقشی هستند که در اپيهمان کرونر ی قلبي رگ ها

 ی خارجي الیه  مجموعه هاد  کاری پي آبشامه و ايا فضکاردی باشد پری منب  جهیال
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 ی پي وکاردی ساده در پری سنگفرشیقلب هستند در ساختار بافت قلب بافت پوشش
 وجود زی ها ن و حبابی خوني بافت در رگ هانیکارت و آندوکارد وجود دارد ا

 به یز در قاعده ني رشته ايوندی مرکز پی پوششرونی قلب از بي هاچهیدارند در
  متصلنديبریاسکلت ف
 آندوکارد نی نازکتروکاردی قلب مهی النی ترمی است ضخشتری بکاردی پرضخامت

 ي آبشامه ايدر مجاورت فضااندوکارد  مربوط به ی بافت پوششهیاست هر دو ال
 افت شود ضخامت بی مشاهده مي های برامدگندوکارد  آیح داخلقرار دارد در سط

  استکمتر اپی کارد از آن ی و پوششيوندیپ
 همواره انجام به انها  ورود خون جهی ندارند در نتي اچهی درزهای و دهلها اهرگیس
 ي هااهرگی ها و ساهرگیبزرگ سگردش خون  در تمام مراحل نی بنابراشودیم

 حجم خون درون يزی دهلولستی سانی شوند در پایم دهلیز ها وارد يکرونر
  نیشتری است و در بطن ها بنی کمترزهایدهل

  رسدی مه دهلیز ها  ها بركهای بطن ها هنوز هم خون از ساض در انقب

 

 شود سرخرگ ها تنگ و ی باعث می چاقزی و ن وزن و چربی  و ال دي ال شیافزا
 ی و بیس و کاهش موج ها را دارد چاق شود احتمال انفارکتوجادیفشار خون مزمن ا

 به بافت قلب بی آسي کرونری اشکال در خون رساننی همچنزی نی عصبییاشتها
 ی قلبي هالول س وشدت  اگر تعدادکندی مادی مشکل فاصله موج ها را زیحمله قلب

 اگر کم شود  می شود ارتفاع موج هاشیشود افزا قوي  شان امی شده پادی زضبه فر
  سیستول بطنی است شروع   اس تا   آر  در فاصله موج        برعکس
 و نه کم شودی مادی نه زطن  حجم خون بجهی بسته هستند در نتی قلبي هاچهیهمه در

  باشد ي سیستول  در ابتداطنی  فشار بنیشتریب
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 و در  کنند اول در استراحت ی ها در دو حالت خون را از خود خارج مزیدهل
 دتر استی شدیکه دومانقباضشان 

 نی باشد کمتری و سختی قبل از باز شدن دولتی کمزهای حجم خون دهلنیشتریب
  انقباض  انی در پازیحجم ن

  شودی ها مشاهده مزی فشار خون در دهلنی انقباض بطن ها کمتريدر ابتدا
 ی نقش اساسي جانوری بافت پوششترشح مواد ...  انتقال مواد و هورمون ها و در

 يوندی وجود دارد و هم پي اچهی بافت ماهاهرگهایرخرگها و س سیانی مهیدارد ال
 ی مقطع عرض در سرحرگ ها  استيوندی داخل خودشان پ خون  هارگی در مویول

اما در سیاهرگ  دهد ی به آنها استحکام ميوندی و پچهی ضخامت ماهرایگرد است ز
   باشندی به اندازه دارد که در چه حالتی بستگرای است زنظمنامها  

 در اتصال ی معمولهی پاي بزرگ تر از سرخرگ است غشااهرگی سی حفره داخل
  مویرگ ها  نقش دارد به جز گری دي به بافت هایبافت پوشش

 یی بنداره ابتداوسط شود تی ممینظعامل ت ها با دورگی خون در موانی جرمیتنظ
 توانند ی م بعالوه سرخرگ هاي کوچک    مویرگ ها مثل روده رگهای مویبعض
یعنی حلقوي دارند ولی طولی  ( ری خنی اچهی ماههی الی داشته باشند ولچهیماه

 )ندارند
 ها رگی خون موزانی را در می کوچک نقش اصلي و استراحت سرخرگ هاانقباض

 شود مقاومت ی شوند  قطر رگ کم می رگ ها منقبض مي هاچهی که ماهیدارند زمان
  راحت برعکس در است  شودی خونش کم مانی جرشودی مادیز

 ست خون کمتر اانی جری است ولشتریتنگ تر باشد فشار خون ب رگ ها  هرچه 
   که در حساسیت  التهاب بیشتر میشودنیستامیمثل ه

  .و می خواهد جریان خون بیشتري به محل برساند 
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 چهی دو دری اسکلتچهی تلمبه ماهکی دی دهحی را توضاهرگهای عوامل حرکت در س
  نهی قفسه سیار مکش فشي النه کبوتريها

 

 

  مقایسه کنید  فشار را در رگ ها زانیم
  

  خون کمانی جرتی است اهمکرونی م20 رگهای بدن تا موي سلول هاشتریفاصله ب
 ياری بسي جلوهی پاي کند غشای عمل می صافی نوعهی پاي غشاستی چمویرگ ها 
   عصب  یچربش  شچهیماه وستهی پي هارگی مو در ردیگیاز مواد را م

   گلوکز ژنی توانند عبور کنند اکسی خاص مي مواقع فقط مولکول هانی ادر
 و تبادل  است دهیچی پي هانیپروتئ مانعی براي ورود  و خروج  رگهایوفذ منا

   و غدد و روده وجود داردهی بزرگ را محدود کند در کليها مولکول
  ؟د افتی می حذف شود چه اتفاق محدودیت ورود پروتینهی سوال اگر در کل

 

 ی مدهید حفره  و نفذ  بزرگ است که به شکل اری منافذ بسوستهی ناپي هارگیمو
  الن      شود باسهیشود مقا

  
 نی مثل مغز استخوان کبد و طحال از اکنندی را منتقل مرشت  که مواد دییاندام ها

 دارندیرگ ها مو
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رج شده و  از آن خای خوني سلول هارای است زوستهی ناپيرگهای استخوان از مومغز
  شوند یرك ممویوارد 

  مثل لنفوسیت ب و ت
 است وستهی مخصوص ناپی سلولنی بحفره  دارند ی سلولنی ها شکاف برگی همه مو

  د دارد مثل کبادی زاری بسيری درشت را دارد و نفوذ پذيکه عبور مولکولها
  دییم بگواد آنها با رابطه و دی دهحی را توضي توده اانی جر

 

 

  دی مربوط است مشخص کنیبه دستگاه لنف که يماری بنام
  

   هستندی لنفياندام ها و مغز استخوان  سی حال و آپاندموسیها ت  لوزه
   دیی آنها را بگوتی و غده ها و موقعموسی ت
  

 چند ی هر گره لنفکندی بدن کمک میمنی در روده گوارش است اما به اسیآپاند
  )مثل دهلیز راست (  شودیمتصل مرگ  لنفی 

 متصل است زی روده و پوست نهی کلي رگ هاقلب به  عالوه بر کیب سمپاتعصاا 
 خون قلب را انی کند تا جری منیی اندام ها را تعنی اي رگ های روانيهنگام فشارها

   دهد شیافزا
   شود سهی مقاکی و پاراسمپاتکیاعصاب سمپات
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  اول به گره متصل کیپاراسمپات است اما ی قلبچهی ماهيها  سلولبین  کیمحل سمپات
   استيشبکه هاد

 فرد کی  فشار خون  دهد می شی را تنگ فشار خون افزای خوني رگ هاکی سمپات
  شودی مادیز

 چهی در ماهادی کربن زدی اکسي دزانی خون در بافت ها مانی جری موضعمی تنظ
 کندی را باز میرگ کوچک را گشاد اندازه مورگ  کند ی رگ ها اثر موارهیصاف د

 شودی رگ ها می باعث تنگمی کند اما کلسی عمل مدروژنی و همی پتاسيونهایمثل 
 ی گردش عمومي رگ هاوارهی در دي فشاري هارندهی گی فشار سرخرگمی تنظيبرا

 ییایمی شي هارندهی گنی گردن همچنيدارند مثل سرخرگ بزرگ و صحبت ها
 زی ندروژنی هانی ادی اکسي دربن کشی افزاژنی کاهش فشار اکسزانیحساس به م
 وجود دارد

 

 شکل هاي زیر را تفسیر کنید
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 دو و ي هاچهی از دری ارتجاعي است طناب های باالتر از سرخرگ ششقوس ائورت 
 ها و طناب ی شوند تعداد برآمدگی بطن ها متصل می سطح داخليها چهیهبه ماسه 

   است سمت چپ  از شتری بی سمت راست  ارتجاعيها
 مختلف متفاوت است ضخامت يها در قسمتهاطن  بي اچهی ماهي هاهیضخامت ال

  باشدی مدهلیز  از شتری بطن  بچهیماه
  کندی خون روشن را حمل مي راست سرخرگ کرونرزی دهلوارهی دهی ال

  دیی را برعکس بگوهی به کلراتی تاث
   است يوندی علت کمک بافت پی است ولی بافت پوششچهی درجادی علت ا

 چهی باشند تعداد قطعات دری مئورت  از قرص آنتریی راست و چپ پایرخرگ ششس
 عدد 5 چپ مهی عدد در ن6 راست مهی است و نچپ مهی از نشتری راست بمهیها در ن

   باشد یم
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 که در یاهرگی است سی مربوط به گردش ششی ششاهرگی و سیسرخرگ شش
 اهی باشد اما سی مهری بوده تیگردش عمومعضو گرددی از شش برمی عمومگردش

  باشدی گردش کوچک روشن مش که برمی گرده ش رگ
 نی ترمی دارد بطن چپ ضخیمی ضخوکاردی راست مزی چپ نسبت به دهلزی دهل

  نی راست نازکترزی را دارد و دهلوکاردیم
 ياست که مجار؟؟؟؟      اهرگی مربوط به منفذ بزرگ سیاهرگی سي منفذنیباالتر

  استی مربوط به سرخرگ ششی سرخرگي منفذنی باالترندزی ری به آن میز نیلنف
 مربوط به سرخرگ نی کوچکترباشدی ها ماهرگی مربوط به بزرگ سیاهرگی سنفذ منیبزرگتر

   استیشش
   چپ هستندزی دهلی مواد بافت پوششنی همدر زی نشی شوي هااهرگی گفت ستوان ی م

  به شبکه متصل باشدی سرخرگای یاهرگی هر سستی قرار ن
 ی      نی س    هستند دو و سه نوع هس شوند ی مدهی که در دستگاه گردش خون دیی هاچهیرد

 يالنه کبوتر
 ها چهی توانند باشند همه دریها مطن و بي بافته هادتی فعالری تحت تاثی ها به نوعچهی درهمه

   توانند به سمتی مطن  بتیتوسط فعال
   دارند يوندیپ و ی ها بافت پوششچهی باال رانده شوند همه در

 رندی گیه ملیالز و گلوکز را از ژنی اکساو عدسی  هی قرني ندارند سلولهاچهی ماهیول
 نی است کوچکترشی شینی سچهی درنیاست جلوتر   ........      مربوط به چهیدربزرگترین 

   است یسرخرگ شش
 ممکن ری غطنی بي خون به سمت درون حفره هاانی قلب جري هر دو صدادنیدر هنگام شن

   شود یم
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 ی نمجادی اي ها صداچهی باز شدن دردهد ی مي روچهی قلب بعد از بسته شدن هر دريصداها
 کند

 در شودی کم مزی حجم دهلزی فشار دهلابدی ی مشی افزاطن اول قلب فشار بيصدا
 زیثابت است فشار خون دهلبطنی  حجم شودی کم می دوم قلب فشار سرخرگيصدا
 است در گردش  ؟؟؟ مربوط به ی فشار خون سرخرگنیشتری بابدی ی مشیافزا

 شود یو خون روشن از آن خارج ماطراف حبابک  شبکه ارد ورهی خون تیخون شش
 حفره دو نی خون و فشار خون و تفاوت فشار بانی ها به جرچهیباز و بسته شدن در

 شوند ی باز مینی سي هاچهی باشد درسرخرگ  از شتری بطن  فشار بی باشد وقتیم
   شود یرعکس بسته مب

 در گردش  -   چپمهی نشی ششودی راست تر و پر ممهین یدر گردش خون عموم
  شودی می چپ خالمهنی یعموم

 بعد از عملکرد ي کرونري قرار دارند سرخرگ های بافت چربنی قلب در بي هارگ
 سخت شدن ي به معنانیی تصلب شراشودی مزی شده وارد شده و وارد دهلیکیابتدا 

 که خون قلب را احاطه کرده است ی باشد لخته خون بافت چربی رگ ها موارهید
 چهی بافت بدن ماهنی ترند محکم تری داخليوندی پي نسبت به سلول هاکاردیپر

  استخوان استيوندی بافت پنیاست محکم تر
 ي شود بلکه خود به خود ای قلب توسط اعصاب خودکار انجام نمي هاچهی ماهانقباض

 ي سلول هانی بي اعصاب کنترل شوند بخش عمده فضانینند توسط ا توایبوده و م
 و يوندی پچهی ماهوکاردی مهی شده است در الپر يوندی در قلب توسط بافت پچهیماه

  هستند میوکارد در ط فقی قلبچهی ماهيو رگ وجود دارد سلول ها
                        کنندمی را تنظگری د  و غده هاي  خود اعصابچهیماهبه  تواندی ماعصاب
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 کند ی ها کمک مچهی به استحکام دري رشته ايوندی توان گفت دو نوع بافت پیم
 نی قلب وجود دارد و اچهی که در قاعده دريبری اسکلت فنی دومی پوششری زیکی

 ط فقی قلبي هاچهی استحکام دری قلبيچه هادری به هم متصلند يوندی پيبافت ها
سلول عاب  به تعداد انشیتگ بسینینابیتعداد صفحات ب است يوندیمربوط به بافت پ

 قلب دو نوع سلول وجود دارد در وکاردی عدد باشد  در م2  وستیدارد و قرار ن
  وجود داردوع نکی فقط ینیحالت جن

 اول ه از گری گروه دوم ناشی است ولي گره اول خود به خودکی و تحرانقباض
   کنندکیرا تحرگره دوم  میرمستقی گره اول و غمی توانم مستقی ماعصاب  باشدیم

 سه يزی تار دهلهکدستی کند ی را از گروه اول خارج مامی پي اچهی تار ماهه چهاردست
   ي شبکه هادبین دسته 

 دسته تار خارج کی دوم  از گره  وجود ندارد وکاردی از مییها بخششبکه هادي در  
 زی دهلوارهی در دیرگ شش شود مثل سرخی ملی سپس به دوشاخه تبدشودیم

  راست هستند 
 وارهی دي از شبکه هاددو بطن کمتر  نی بوارهی دي در تارهاکی سرعت انتشار تحر

  است چرا ؟وکاردیم
  .هدف افزایش حجم ضربه اي است 

 یعنی شودی فعال وارد مری شود اما به شکل غی خون به شکل فعال خارج مانیجر
 توان ی مستی بازگشت آن ني برایم است ول الزي اچهی ماهي خروج آن انرژيبرا

  فعالری تنها هم فعال است هم غهلیز ها به بطن ها گفت ورود خون از د
ها منقبض شوند بطن وکاردی است که می فشار خون درون بطن ها زماندی شدشیافزا

 شتری باشد فشار خون بشتری حجم خون بای انقباض زانی ميهر چقدر در حفره ا
 است

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 14 

 فعال ری افراد در حال استراحت هستند ورود خون به بدن ها غیت عموم استراحدر
 زهای دارد در انقباض دهلزی دوم ني فعال است صداری ها غزیاست ورود خون به دهل

 خون ی وجود ندارد در طول استراحت عمومیی فعال است صدازیخروج خون از دهل
 ؟؟؟؟؟؟؟ فشار خون  در  یص خارییتغ جهی در نتشودی وارد و هم خارج مزیهم به دهل

 شود ی نمجادیا
 قلب در حال استراحت هستند اما در وکاردی تعداد مشتری بزی دهلستولی سدر

  برعکسیستول بطن س
 شودی فشار خون مشی منجر به افزای انقباض در هر حفره قلبزانی مشیافزا
 هستند ي اچهی ماهي بلکه فقط سلول هاستندیننقباض  قلب قادر به اي سلول هاهمه

  شود یجمع مطن  درون بخون زیدر انقباض دهل
 است بطنی  انقباض ي از ابتدازی حجم خون در دهلشی افزا  برعکسطن  در انقباض ب

  ی پس از شروع استراحت عمومیتا کم
 حجم خون در نی باشد کمتریم پس از استراحت ی کمزی حجم خون دهلنیشتری ب

  باشدی انقباض اش مانیپا
 انقباض ي آن انتهانی است کمتريزی انقباض دهليخون بدن انتها حجم نیشتریب

   طنیب
در سمت چپ قلب همه سلول ها با خون روشن ارتباط دارند اما در سمت راست با هر 

 دو نوع خون
  موجانی پایعنی ی پس از شروع استراحت عمومی کمی و سه لختی دولتي هاچهیدر

 انی پس از پایعنیوع انقباض بطن ها  پس از شری کمهاینی سی شوند ولی باز متی 
  موج اس
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 شوند ی بسته مr پس از موج ی کمیعنی زهای دو و سه بعد از انقباض دهلي هاچهی در

  بسته هستندt موج ز پس ای انقباض بطن ها کمانی ها پاینیس

   است در بطن ها برعکسکسانی ها زی خون در دهلانی و جری عصبامی پانی جرجهت
 اول در ي است اما صدازی انقباض دهلي در انتهای بطنيزی دهلي هاچهی بسته شدن در

  طن  انقباض بيابتدا
  بر مدت چرخه ضربانمی تقس60 است با ي تعداد ضربان قلب مساو

 و پس از رسد ی خود مزانی منیشتریب   چپ طن وسط انقباض بطن فشار خون بدر
 ابدی یآن کاهش م

 

 با تعداد ضربان قلب یابطه عکس دارد ول مدت زمان چرخه ری برون ده قلبزانیم
 است برون يده حاصلضرب تعداد ضربان در حجم ضربه ا  دارد برونمیرابطه مستق

 ي ثبت شده سلولهایکی الکترامی پدت است شطن  بکیده حجم خارج شده است 
 یکی الکتري هارسانه قلب  پوست و ي دارد سلول های بستگي اچهیفعال شده ماه

 هستند
   متناسب با کار آن استرگ هر  ساختار

 وارهی دی شده است وللی تشکهی پاي و غشایبافت پوشش همه رگ ها از  وارهای د
  شده استلی تشکی اصلهی از سه الاهرگهایهمه سرخرگها و س

 در يوندی بافت پما در  وجود دارد ای عصبي رگ ها رشته هاي اچهی ماههی الدر
 د باشی مخرگ ها ها کمتر از سراهرگیس
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 سلول يوندی پیه ي ما ال ا قرار دارند گ ريواری دیانی مهی در الینی پروتئي هارشته
  داردینی پروتئيها و رشته ها

 ارتباط مستقیم  دارند   ها و قلب اهرگیو سبافت پیوندي  و پوششی در سرحرگ ها 
 می ارتباط مستقی است با بافت پوششکی االستي که از رشته هایبافتمی توان گفت 

 اردد
 انبساط شود ی انقباض رگ کم مابدی ی مشی اي و مواد مغذژنی به اکسازی نزانی میوقت
 انی مقاومت کم جرزانی فشار خون کم مادی شود قطر زی مادی شود قدرت زی مادیز

  سرخرگ وابران سرخرگ کوچک استشودی مادیخون ز
  شودین م فشار خوشی ها هستند قهوه باعث افزااهرگی بدن سيهارگ نی تریسطح

 سرخرگ هاي کوچک  کشسان کمتر است قطرهی الزانی کوچک ميدر سرخرگ ها
  ندارندری تاثادیزنبض  کند پس دری نمریی تغادیمثل آوران ز

 بزرگ است و سرخرگ  از شتری کوچک بسرخرگ هاي  صاف در چهی ماهزانیم
   عکس بر کشسان ي رشته هازانیم

 مقاومت در چهی بودن ماهشتریب کوچک و يکمتر بودن کشسان در سرخرگ ها
 نهیشی از بزرگ است فشار بشتری کوچک بي کوچک سرخرگ هارخرگ هايس

 قطر  وکندی استراحت مخرگ  سرچهی حالت ماهنی است در اطن بچهیانقباض ماه
  استادیرگ ز

 در هنگام دم رود ی باال مرو آنها شتری حجم خون را دارند و بنیشتری ها باهرگیس
 فقط مربوط ي اچهی شود تلمبه ماهی برداشته مکتری نزديها اهرگی سيار از سوفش

  وجود داردی اسکلتچهی است که اطراف آن ها ماهیی هااهرگیبه س
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 خون انی آنهاست و مقاومت باال در جرکی از دهانه باری خون ناشانی بودن جرکند
 باعث نهار آ و وجود منافع دادی زي هاهی با سلول ها نبود الرگهای مویاست فاصله کم

  باشند شدت کنترل کمتر استادی زذ امکان تبادل است هرچقدر منافشیافزا
 وارد سلول توزی با آندوسکنند نمی عبور ی درشت از منافذ بافت پوششي هانیپروتئ

 ها مثل رگی موی شوند البته در بعضی از آن خارج متوزی شده و با اگزوسیپوشش
 ها گروه اول و دوم در دستگاه رگینواع مو انی شوند از بیمغز استخوان خارج م

ر غده  نیست بلکه در  ی گوارشوله وجود ندارد در لوستهی ناپیگوارش هستند ول
 ی تر است و ممی برابر ضخ5 نفرون ي هارگی موهی پاي غشاشود ی مدهی دیگوارش

  ردی را بگنی عبور پروتئيتواند جلو
 . سوال عمل دیاپدز را توضیح دهید 

 شود ی از راه انتشار انجام می بافتانی معی محلول در خون مايمولکول ها از ياریبس
 شوند ی منافذ منتشر مقی کمتر است از طردیپی که انحالل آنها در لییمولکول ها

 در ستی الزم نی پی تي و ازیکولی در انتشار گلتوزی ها فقط با آندوسنی پروتئیول
 ها از محسوب رگی آب از منافذ موانتشار  شود ی خارج نمغشایی سهی کتوزیاگزوس

  شودینم
 ی سلولي غشاقی از طرای منافذ پر از آب قی از طررگی مووارهی از دی مواد آلعبور

  است مثالً گلوکز و اوره
 کوژنی شود که گلی مدی ادرار است که توسط کبد تولی آلبی ترکنی اوره فراوان تر

   کند ی مدی تولزیرا ن
 پس دد برگررگی به موتواند می ي توده اانی روش جر از مواد خارج شده دریخشب

 شتری حجم مواد خارج شده بیعنی شود ی درون خون کم معاتی کار حجم مانیدر ا
 ها در خون است و مقدار آن نی از وجود پروتئی ناشياز وارد شده است فشار اسمز
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 تی ي بدون مصرف اي توده اانی ثابت است حرکت مواد در جررگیدر سراسر مو
 پی است

  برابر استاهرگی در سرخرگ و سي فشار اسمززانیم
  ثابت است ي فشار اسمزی کم ولی فشار تراوشرگی طول مودر

 شودی است در وسط برابر است سپس کم مشتری در سرخرگ بی تراوشفشار
 شتری وارد کننده بيروهای است سپس نشتری کننده در ابتدا بی خارجيروهاین
 گرددی به خون باز نمیرگاد خارج شده از مو ادم مويماری بشوددریم
  شودی مادی از بدن زیی در بخش های سلولنی بي در فضاعاتی تجمع ماجهی نتدر

 شی افزایعنی ها هی از کلمی نقش دارد کاهش دفع سدي در حفظ فشار اسمزنیآلبوم
 کندی مادی خون احتمال ادم را زمیسد
 کم ی فشار تراوشجهی کم باشد در نتبطن ها شود قدرت انقباض ی باعث می قلبسکته

 زی نشت مواد کمتر شده احتمال خزانی شود می باز میاست و کاهش فشار تراوش
 ی خوني هارگی مويری نفوذپذکندی را کم مزی رزانی لنف مانی جرشیکم شود افزا

   احتمال انتشار سرطان مربوط استشیافزا    داردمیبا ادم رابطه مستق
 ولی تیموس و لوزه ها شده اند دهی قرار دارد با صفاق پوشی شکمسی طحال و آپاند

  وجود داردی لنفي روده گره هاوارهی بدن مثل دي از اندامهای بعضوارهی در دریخ
  :نف  لبیترت

  بزرگي ترقوه اری زاهرگی سی لنفي بزرگتر مجرای لنفيگ هار ی بافتانی م
   راست زی دهلنی زبرسیاهرگ 

 مایعات و لنف  شده حجم ادی نشت مواد ززانی مهایماریز ب ای ورزش و بعضانیدر جر
   شودی مشتریب
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 در شوند ید موار ی لنفي به اندام های خوني رگ های لنفي هایرگعالوه بر مو
   وجود دارند زی ني فشاري هارندهی گییایمی شرندهی آئورت عالوه بر گرگسرخ

 فشار هر دو شیم افزا هم در هنگام افت فشار هست و هي فشارحریک گینده هاي ت
 شودی فشار خون ممیحالت سبب تنظ

 فشار هی از اندام ها مثل قلب کبد و کلی بعضي با اثر بر روهی مثل فوق کلي هاهورمون
 تنگ شدن رگ و ي فشار خون در اندام به معناشی افزادهندی مشیخون را افزا
  باشدی ها مچهیانقباض ماه

مانند ماهیچه  شوند ی خون نمانیکاهش جر بدن باعث ي در همه جاکی سمپاتاعصاب
 یاسکلتهاي 
 ي باشد ساز و کارهای در وسط نخاع و پل مغز مکی اعصاب سمپاتی هماهنگمرکز

 رندهی گای ي فشاري هارندهی از گامی در اثر ارسال پی حفظ فشار سرخرگیانعکاس
 کرده باشد سازگار دای پشی که فشار سرعت افزای است در صورتییایمی شيها

  کند ی مل عمي و سراسردهدی فشار خون را کاهش مزانی میانعکاس
  کند ی طرفه حرکت مکی در رگ ها به طور منظم و خون

  
  
  

 دو نوع – میکروتوبول –سلول هایی که کروماتید دارند قطعا یوکاریوت بوده پس دوك 
  اندامک غشادار دارند–ریبوزوم 

   اس     و  جی دو  تعداد   دي  ان اي در مراحل چرخه سلولی میتوان گفت که در مرحله
    و رشته دو برابر می شود 

در مراحل چرخه سلولی میتوان گفت که در مرحله   جی دو  تعداد   کروماتید مفهوم 
 ندارد و کروماتید فقط در اس دو برابر می شود 
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: در مورد قلب انسان   
بض نمیش وند این خاصیت مخصوص میوکارد همه سلول هاي ان در مرحله تحریک منق

. است   
 در قلب دو صدا ي  اصلی وجود دارد که هر دو مربوط به بسته شدن دریچه هاست 

 صدا هاي اصلی در ابتدا  و انتهاي انقباض بطن ها هستند 
بین صداي اول  و دوم باز شدن دریچه سینی  ها دیده میشود بین صداي دوم و اول همه 

ز باز شدن دریچه سینی  ها دیده میشوداتفاقات به ج  
  دارد240 میلی لیتر خون ندارد  بلکه 120در لحظه صداي اول بطن 
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 میلی لیتر خون دارد در بین صداي اول  و دوم وضعیت 100در لحظه صداي دوم قلب  
 دریچه ها برعکس بین صداي دوم  و اول است 

ر بطن ها به جنبشی تبدیل میشود در لحظه بعد صداي اول انرژي پتانسیل ذخیره شده د  
در لحظه بعد صداي دوم  میوکارد همه حفرات در حال استراحتند لذا سارکومر  انها کوتاه 

  نیست 
 و شبکه اندوپالسمی پر از کلسیم ذخیره می باشد 

بافت عایق پیوندي در بین دهلیز ها و بطن ها از تحریک عمودي  و همزمان دهلیز بطن 
یاورد و لی با   انقباض  همزمان دهلیز ها  کاري ندارد  ممانعت به عمل م  

 در حالت استراحت و انقباض دهلیز ها صدایی اصلی به گوش نمیرسد 
 در ابتداي انقباض دهلیز ها دریچه هاي دو لختی باز نمی شوند زیرا قبال

  باز بودند بلکه بازتر می شوند 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 22 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

تما م اندام ها گرفته  فقط به شش پمپ می کند  خون را از سمت راست قلب  
 

 سمت چپ قلب خون را از شش گرفته به تمام اندام ها می فرستد 
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قلب با یک سیاهرگ کوچک خون را از خودش میگیرد  و با شاخه ااي از ائورت به خود 
 خون می دهد 

 
 
 

: سمت راست قلب   
دریچه ... تیره  و یک سرخرگ تیره ارتباط  دارد با دو سیاهرگ . خون تیره وارد و خارج 

 قلبی  در این سمت سه لختی است 
 سیاهرگ روشن ارتباط  دارد 4سمت  چپ قلب خون روشن دارد و با یک سرخرگ و 

 دریچه این طرف دولختی است 
ابتداي سرخرگ ششی باز سینی وجود دارد . ابتداي سرخرگ ائورت سینی    

محصول فعالیت انیدراز کربنیک در سمت . مت راست است فشار سمت چپ بیتشر از س
. راست بیشتر است   

رگ هاي بدن اسنسان لنفی و خونی هستند پس ویژگی تمام رگ ها اینست که در داخل 
 انها مایعی متحرك وجود دارد 
و داراي لنفوسیت می توانند باشند . و در دفاع از بدن نقش دارند   
وع رگ مجزا می توانند دیده شوند مونوسیت و ماکروفاژ در دو ن  

و مقاومت زیادي پیدا می . رگ هاي انسان با افزایش غلظت فشار خونشان زیاد میشود 
) علت نیاز به فشار خون (کنند   

صرفا نباید بگیم وارد قلب .. رگ هایی سیاهرگ هستند که خون را به قلب نزدیک کنند 
مثال سیاهرگ کبد... میش وند   

  است که خون را از قلب خارج می کند سرخرگ نیز رگی
 

: دریچه هاي مختلف   
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در سیاهرگ هاي زیر قلب  وبازووها            در ابتداي مویرگ ها         در : النه کبوتري 
 ابتداي سرخرگ ائورت و ششی

 رگ هاي انسان می توانند در تنفس سلولی انسان موثر باشند 
:  زیر در یک سلول معمولی بیشتر میشود هر چقدر خون رسانی بیشتر باشد موارد  

تجزیه گلوکز  و تشکیل پیرووات : شامل . گلیکولیز و هر اتفاقی که در گلیکولیز می افته 
....و   

 
: مرحله واسطه یا پل  و هر اتفاقی که در اون بیفته   

 
: کربس  و هر اتفاقی که در ان بیفته   
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