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  بازدم نه  استقی از شش ها مربوط مرحله دم عمامی پارسال
 دم مرکز در ندی قرار دارد در شروع فرابلع  مرکز تنفس در بصل النخاع در مجاورت مرکز 

 عالوه بر پل نی کند بنابرای دهد وان را متوقف میدم م به مرکز یامیمرکز بلع بصل النخاع پ
  توسط بصل النخاع شود تحریک شدن تواند باعثی مزی نبلعمرکز شش ها مغز و 

 وئول  واکی است و در محل  منفذ دفعیی غذاکوئول والی محل تشکی در پارامسی دهانحفره
 هسته کی هسته بزرگ و کی ی شود پارامسی آن آزاد ماتی و محتوونددی پی به غشا میدفع

 شده و نشده کنار هی تهوي هواجهی ها دو طرف است در نتسیدی هوا در ناانیکوچک دارد جر
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 هشت پا سخت پوستان ده پا دارند هر نوع انی حشرات شش پا عنکبوترندیگیهم قرار م
 رونی بطی به محی منفذ تنفسکی قی از طرسیدی هر نای منفذ تنفسکی قی از طرسکید

ي  لوله هاقی ها از طرسیدی نای باشند ولی جدا مگریکدی از یدارد منافذ تنفس یدسترس
 ي با گازهامی ها در ارتباط مستقسلول ها هم سیدی ارتباط دارند هم ناگریکدی با عرضی

  استیتنفس

 در ارتباط می به صورت مستقی اندام تنفسي دارند فقط سلولهای که دستگاه تنفسی جانوراندر
رندیگی قرار می تنفسي سلولها فقط با گاز هاری قرار دارند سای و خروجي وروديبا هوا  
 ی منافذ تنفسقی  از طریی انتهاسیدی  نانی بعرضی ي لوله هایسیدی مربوط به تنفس ناشکل

 جهت بستن منافذ دارند که مانع هدر رفتن آب شود ي شوند و معموالً ساختاریبه خارج باز م
 جانداران گردش خون به تنفس نی در ارای ندارند زی خونيا با رگهی ارتباطی تنفسيمجار

  کندیکمک نم

 زده است اما در رونی است که بی آبشش خارجی اندام تنفسستانی در دوزي الرودرحالت
 ساز و کار فشار مثبت ی دارد روش کمکی که ماده مخاطباشدی پوست میحالت بالغ روش اصل

 از چند ستانی شود پوست دوزی مدهی دیم خاکاست گردش خون بسته در مهره داران و کر
.و پوست کرم خاکی  داردی ماده مخاط ان سلول ساخته شده است و درهیال   
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 کند در ی خون را وارد پوست مرهی سرخرگ خون تکی ی مثل کرم خاکی تنفس پوستدر
 تنها یخاک گرداند در کرم ی چپ برمزی با خون روشن خون را به دهلاهرگی سکی ستانیدوز

 ی باشد روش کمکی شش می وجود دارد در خزندگان روش اصلی روش تنفس پوستکی
  باشدی شش می روش کمکباشدی پوست می روش اصلستانی در دوزباشدیپوست م

 يتوان گفت سمندرها  می باشند ی سمندرها فاقد شش میشش و بعضي داراي  هاسمندر
 ی سلولهی گازها از دو الییای گاز در ستاره در تبادلي هستند برای تنفس پوستيش دار داراش

 هی الکی فقط از ستانی برخالف پوست دوزییای کنند پوست ستاره دری عبور میبافت پوشش
 ظاهر جادی در سطح پوست باعث ای آبششي هایبرامدگسلول ساخته شده است وجود 

  شده استییایخاردار در پوست ستاره در

 روشن هر کمان یکی رهی تیکی سرخرگ وجود دارد  فقطی در ماهی هر کمان آبششدر
 ي رگ دار دارای توان گفت هر کمان آبششی مباشدی متصل می خار آبششي تعدادیآبشش

 ی مخلوطی دارد در تنفس آبششیرگی شبکه موکی ی آبششغهی باشد تیچند خار آبشش م
 ي دارای آبششغهی باشد که هر دو مورد در تین خوای کند آب ی را حمله می تنفسيکه گازها

  فاقد منفذ استی نام تنفسی طرفه است در تنفس آبششکی انیجر

 به لی رفتن آبشش ها است که تبدنی ها از بیسی از دگردیکی دارد یسی دگردها قورباغه
 بالغ مثل ی باشند ولی می قورباغه نابالغ مثل ماهرندی گیشوند و در داخل بدن قرار م ش می ش

  .خزنده
غه ی و تیرگی موي تعداد شبکه هانی وجود دارد بنابرایرگی شبکه موکی یبشش آغهی در هر ت

  درآورندی آبششيها

 لی تبدش و به شی است در بلوغ داخلی خارجشش ها آبتی وضعو  مرحله الرستانی دوزهمه
  شوندیم
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 متصل هستند ی آبششي به کمان های آبششي و رشته های آبششي خارهای هر آبشش ماهدر
 جهی به سمت داخل در نتی آبششي و رشته هارندی گی به سمت خارج قرار میش آبشيخارها

 ی باشد در هر رشته آبششی می آبششي به سمت رشته های آبششي آب از خارهاانیجر
 وجود دارد آب از یرگی شبکه موکی ی آبششغهی وجود دارد در هر تی آبششرهی تنیچند

  کند یمبادله م کنم و گازها را ی عبور می آبششي هاغهی تنیب

  همه چیز درمورد ماهی
تریکودینا روي بدن . ازها براي پوست کندن ماهی  استفاده می شودیدر صنعت از پروت

خارهاي اتصال دهنده تریکودینا این جاندار را روي بدن . لغزنده ماهی ها حرکت می کند
ژپشت از ماهی هاي  گووال . ماهی ها گروهی از جانوران مهره دار هستند. ماهی نگه می دارد

دستگاه گردش خون ماهی ها ساده . ماهی ها با آبشش تنفس می کنند. کوچک تغذیه می کند
از باله دمی ماهی براي مشاهده . هی شامل یک دهلیز و یک بطن استاقلب م. وبسته است

بسیاري از ماهی ها با آبشش خود آمونیاك دفع می . جریان خون در رگها استفاده می شود
ماهی ها باشنا کردن حرکت . کوسه و بعضی از ماهی هاي استخوانی اوره دفع می کنند. کند

. بسیاري از ماهی ها درون بدن خود بادکنک شنا دارند. اسکلت ماهی درونی است. می کنند
ماهی ها دفاع اختصاصی و دفاع غیر اختصاصی . اسکلت درونی بعضی ماهی ها غضروفی است

بعضی . هی ها خط جانبی حاوي گیرنده هاي مکانیکی وجود دارددر دو سوي بدن ما.  دارند
مارماهی در دم خود . ماهی ها مثل گربه ماهی در خط جانبی خود گیرنده الکتریکی نیز دارند

. بعضی از ماهیها می توانند فکر زایی انجام دهند. اندام تولیدکننده تکانه هاي الکتریکی دارد
اولین مهره داران ماهی . وع کوسه ماهی لقاح داخلی داردیک ن. ماهی ها لقاح خارجی دارند

سنگواره حد . ماهیها موفق ترین  مهره داران زنده هستند. هایی کوچک وفاقدآرواره بودند
ماهیهاي بالغ حفره ي گلویی خود را حفظ می . واسط بین ماهیها و دوزیستان کشف شده است

. پلنگ جاگوار از ماهی تغذیه می کند. دلقک ماهی وشقایق دریایی همسفرگی دارند. کنند
در نوعی ماهی به نرهایی که وارد قلمرو او شده . گ جاگوار استنماهی جزء کنام تغذیه اي پل
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ماهی آزاد جوان از بوي رودخانه اي که در آن از تخم بیرون آمده است . اند حمله می شود
. شان ظاهر می شوددرفصل جفت گیري در پشت ماهی خاردار رنگ درخ. نقش می پذیرد

  .راکون از ماهی تغذیه می کند. ماهی خاردار براي جلب جفت دانه بزرگی می سازد
 از ی بخشلی قرار دارند در تشکی از لوله گوارش که در حفره شکمیی در بخش هایرونی بهیال

 هی نقش ندارد در سرفه ناحصفاق در ی تنفسي مجرای خارجيوندی پهی الیصفاق نقش دارد ول
 شوند در ی مکی معده و روده تحري هارندهی را گینی بي در عطسه مجارشوندی مکیحرها ت

 رودی بسته زبان کوچک به سمت باال مینی راه بقی شکم بازدم عميچه هایسرفه انقباض ماه
 شودی باز محنجره رندی گی قرار ميشتری فشار بدچار خروج هوا از شش ها يدر عرصه برا

 ایردکا شودی کم میدگی شده کشادی معده زي هانی چزانیفراغ م در استشوند ید خارج مموا
کند استراحت ریلو هم پدی شاکند یاستراحت م  

 ی شود همه مهره داران خشکی مدهی ها دسهی شش در نرم تنان مانند حلزون ها و لنیتر ساده
 ي آبزی کنند حتی هستند همه پستانداران فقط با کمک شش تنفس می تنفس ششي دارايز

 که ی زمانی حتنی بنابراشودی پوست انجام مقی از طرستانی دوزي بخش عمده تبادالت گازها
شودی انجام می وارد ششها نشده تبادالت پوستی دمي شده هواان وارد ششی دميهوا  

 ی همه مهره داران شش ندارند مثل ماهی شش هستند ولي داراي زی مهره داران خشکهمه
 هست و ستانی است فشار مثبت در همه دوزیمثبت و فشار منف پمپ فشار هیها ساز و کار تهو

 ی مدهی از خزندگان همه پرندگان و پستانداران دياری در بسی خزندگان اما فشار منفیبعض
 ی باعث انقباض عضالت اطراف دهان و حلق و ششها است ولیشود پمپ فشار مثبت به نوع

  استنهی حجم قفسه سشی هدفش سایفشار منف

: ها یتنفس در تک سلول ي هاروش  
 مثل عنکبوت انی انتشار بندپاي حلقوي پهن انتشار کرم هاي فقط انتشار کرم هاانی مرجان

 ییای خارتنان مثل ستاره درسهی نرم تنان مثل حلزون و لانیحشرات سخت پوستان و هزارپا
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 ی و ششی آبششی تنفس پوستستانی آبشش دوزنی تردهیچی ها پیآبشش ساده ماه
یی هواي هاسهی پرندگان و پستانداران کی تنفس پوستین پمپ فشار مثبت فشار منفخزندگا  

 انجام نشود مثل شش پرندگان ی حبابکي هاسهی ممکن است تبادل گاز در کی تنفس ششدر
 دارد ممکن است فاقد رشته ی که تنفس آبششي جانورنی ندارند همچنی حبابکي هاسهیکه ک

 با می به طور مستقیی هوادار جلوي هاسهیدر پرندگان ک باشد مثل خارپوستان ی آبششيها
  ارتباط ندارندينا

 سهی بلکه مربوط به کستی مربوط به شش ها نی پرندگان حجم شما ثابت است فشار منفدر
 رای است زی مانند پرندگان تبادل گازها به صورت دائمزی هوادار است در پستانداران نيها

 ر دشتری ماند درد در پرندگان تبادل گازها بی میها باقدر شش   ماندهی باقيهمواره هوا
  غیاثی0914928542 شودیمرحله انجام م

 غذا به ي از انرژی دارد بخشي و ساختار لوله اباشدی می حبابکي هاسهی پرندگان فاقد کروش
 خون را مثل در انسان ي مصرف کنند دمايادی زي که انرژیشکل گرما آزاد شده از هر اندام

  دهدی مشیافزا

م د درون آن هوا وجود دارد در مرحله شهی شود همی از هوا نمیپرنده خالشش هاي  چگاهیه
 شود تا تبادل انجام شود در پرندگان برخالف پستانداران ی وارد شش می دمي از هوایبخش

  باشدی ميبازدم با مصرف انرژ

 ژنی است در بازدم اکسژنی کم اکسیی هوادار جداي هاسهی اول پرنده فقط کی چرخه تنفسدر
 هوادار ي هاسهی کنی باشند کوچکتری هوادار دو عدد مي هاسهی شود تعداد کیانجام م

  هواداري هاسهی هستند درست است که کزی ننی تر جلو هستند کهیگردن

دنکنیم تغذیه  شان با خون روشني سلولهای کم دارم ولژنیاکس  

 سلول وارد رود بعد ی م به شش ها  شود سپسی هوادار عقبي هاسهی و تازه وارد کی دميهوا
ه سیاهرگ ها  شود بی می خوني هارگی شود از آنجا وارد موی جداره شش می پوششيها

 ی منجام ای فرستد در اندام ها تنفس سلولیبه اندامها مو قلب ان را  شودی وارد قلب مرفته
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 ی شش ميته وارد فضاشش رفه  رود از آنجا بی به قلب مرهی شود خون تیشود رنگ خون م
  شودی خارج مي ناقی شود و از طری مي هوادار جلوي هاسهیشود سپس ک

 در نی بالغ شش دارند بنابراستانی است و همه دوزی آبشش خارجي داراستانیهمه دوز
 نی از بی زدگرونی بانی از ماهی شود در بلوغ بعضی می به داخللیو بلوغ آبشش ها تبد تکامل

 اری بسیل داخي آبشش هاقی هستند تبادل گاز از طری آبشش داخليلغ دارا باانی ماهروندیم
 ي هاغهی تنی به عبور آب در طرفویرگ هانسبت  جهت حرکت خون در مرایکارآمد است ز

 است و ی بافت عصبي است و دارای است بصل النخاع مرکز عصبگریکدی بر خالف یآبشش
  دارندزی نای نوروگلي سلول هازین

 يری کربن شدی اکسي رنگ است محلول پس از مجاورت با دیمحلول آب آهک ب هی اولرنگ
 با کمک پوست مودار و مخاط مژکدار ی تنفسي ها در مجاری هوا از ناخالصياست پاکساز

 نقش دارند در مرحله بازدم ی سطحي سلول هاي های در هر دو روش برامدگشودیانجام م
 افراگمی وجود دارد با انقباض دي و ناافراگمی دنی فاصله بنی است پس کمتري گنبدافراگمید
شود ی مشترین فاصله بای  

 کند و افتی دری عصبامی و شش ها پییایمی شي هارندهی گي از پل مغزتواند ی النخاع مبصل
 دم و بازدم کی انسان ی چرخه تنفسهر به دهدی حرکتامی مختلف پي هاچهی تواند به ماهیم

 ی مافراگمی و دی خارجي دنده انی بي هاچهی را به ماهیصب عامیاست در دم بصل النخاع پ
 فرستد 

 فرستد ی مقی اما در بازدم عمفرستدیماهیچه ها  به میامی بصل النخاع پي بازدم حالت عاددر
 فرد نی انجام دهد در کل دم و بازدم اقی بازدم عمي بازدم عادي که فرد به جای زماننیبنابرا

ا نقش دارد بصل النخاع  

 ي دزانی است پس می و فسفات نشان دهنده کاهش تنفس سلولی پي دي مصرف اکاهش
 ی کم مزی ندی اکسي دشی حساس به افزاي هارندهی گکی تحر - شود پس ی کم میز ندیاکس
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 به درون بدن منتقل شده دی اکسي و دژنی سطح مبادله اکسیشود در حشرات و تنفس شش
  ندارندهی مهرگان کلی بارد فقط در مهره داران وجود دهیاست کل

 ازمندی است و نی خارجي دنده انی و و بافراگمی دی گردني هاچهی با انقباض ماهقی عمدم
 به بعد در مرحله استراحت به شکل بدون زی است اما انتقال خون از دهلیستی زيمصرف انرژ
  استيمصرف انرژ

 است یسمت ها ماده مخاط قهی ابتدا با پوست سپس مخاط مژکدار در بقینی هوا در بيپاکساز
 عبارتند از پوست مودار مخاط مژکدار ماده بیدر حباب ها با ماکروفاژ است پس به ترت

  مخاط مژکدار ماکروفاژیمخاط

 ی ستون مهره در گردن را گلو میی جلوي قسمت هاشودی انجام مینی کردن هوا فقط با بگرم
هستندلو حلق و حنجره عضو گندیگو  

  غضروف  باز هستند در بخش زرد رنگ خودشهی دارد که همی غضروفي حلقه هاي ناوارهید
 شکل ی شود حرکات کرمی باشد نبود غضروف باعث می ميوجود ندارد که به سمت مر

 آسان شود

 ترشح مخاط را انجام زیك دارد و نژ ساده است مي استوانه اي ناوارهی دي هاهی البیترت
 سست است رگ ها و يوندی است که بافت پ مخاطری زی دومی اختصاصری غیمنی ادهدیم

 است چهی غضروف ماهبی ترکهی النی ترشح کننده دارد سومي غده هازی دارد و نادیاعصاب ز
 باعث انعطاف چهی شود غضروف باعث استحکام ماهی انعطاف ممکه هم باعث استحکام و ه

  است ی معموليوندی همان پی خارجيوندی پهی الشودیم

 ي براي ندارا است هر جیاساس نگرش کلبر  دستگاه ها ری دستگاه گردش خون با ساارتباط
 انجام بدهد دستگاه گردش مواد با گردش خون فرق دی را بامواد تبادل با گردش اتیادامه ح

  اهانیخون وجود ندارد آب وجود دارد مثل اسفنج ها گ پالناریا  وانیدارد مثالً در مرجان
   ها دستگاه گردش مواد ندارندارچق ها ي باکترانی آغاز

   نی وجود دارد در گردش بسته هموگلوبهمولنف  در گردش باز 
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 در ی دهند و هم تبادل ولی انجام مهصفی بار حرکت هم تکیدر گردش ساده خون در 
   مخصوص تبادل است گری است گردش دهصفی گردش مخصوص تکیگردش مضاعف 

   کرده است پسجادی خود اي برایگاهیجا ش چپ به سمت چپ است و در شلیتماقلب 
ئورت  آي در باالی سرخرگ شش. دارد چپ  نسبت بهيشتریل بطو راست ی ششاهرگیس

هر رگی که  شود ی خودش چهار شاخه م ائورت  شودی و بعد از خروج دوشاخه مردیقرار گ
اما  ژنیاکس زی کربن آب دارد وندی اکسياز قلب خارج کند سرخرگ است و ان دخون را 

 هر سرخرگ خون را مستقیم از قلب خارج کند مثـــال؟  ستیقرار ن

رگ ائورت  نی پرفشار ترنیسمت راست از سمت چپ بلندتر است بزرگترسرخرگ ششی 
 و  نیی شاخه به پاکی دهد ی سه شاخه به باال منی انی دارد ا شاخه دارد و یک قوس 3که 

  چپ
 چهی اما در خود دری شود بافت پوششی مدجای ای خوردگنی چجهی در نتی قلبي هاچهیدر

 يها چهیدرپیلور و  شود ی ختم مفیري گاه  به استخوانکه است ي رشته ايوندیوسط بافت پ
 قلب ندارد پس سارکومر ندارند پس ي هاچهی دارند اما درچهی ماهي و ادراریدستگاه گوارش

  ؟ ستی چینی سچهی دري ندارند علت نام گذارازی نمی به کلسشتریب
 هی بقیتخ به جز دولرندیگ ی  منشأ مي کرونري سرخرگ ها ابتدا  سرخرگ بدننی بزرگتراز 
 است  سه لختی نی است  بزرگترنی جلوتر اشی  شینی سچهی قسمت دارند در3 ها چهیدر

ه  شاخه بکی رود ی شاخه به جلو مکی لی پس از تشکي است کرونرش شینی سنیکوچکتر
  عقب 

   3  و 2اند  اما دهلیز ها فقط با    در ارتباط  بطن ها  با قلبي هاچهی تمام در
 کمتر ي مقدار خود هستند پس انرژنی در کمترچهی در زمان باز بودن دری ارتجاعي هاطناب

 که یی هايماری کنند در بی از مصرف مشتری بي انرژ  کند اما در بسته شدنیمصرف م
   استي عادری خون غنای شود جری مدهی از قلب شني عادری ممتد و غيصداها

   شودی مویرگی وارد شبکه میز  نرهی خون ممکن است خون تی در گردش عموم
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   شونددهی داهرگی دو سای خرگ  دو سرشبکه مورگی بین  ممکن است 
 ldlی ؟؟؟؟؟  ربط دهید ؟وگرافی آنژ  

 وجود ندارد و ی برآمدگدهلیزها  ی است در سطح داخلي کرونرخرگ سرعاب  انشنی اول
   استصاف

 ی لختی  ؟؟؟ لخترت   ؟؟؟ آئوی ششی نی سنیی قلب از باال به پاي هاچهی دربی ترت

   ی ششاهرگی سپس سی سرخرگ ششرگ اهی سپس بزرگ س رگ ائورت نیبزرگتر
  اغلب سرخرگ آمده بر قلب گوسفند یسطح پشت
  هستندمورب  و گ راهی ساغلب صاف ی هستند اما سطح شکمي عمودي کرونريو رگ ها

  د شوسهی مقااهرگیرگ و س سرخ
 يوندی بافت پنی همچنزی کارد نی است در اپي رشته ايوندی و پی بافت پوششي داراکاردی پر

 دارن که نوعی تري  ی چربزی کارد رگها و اعصاب دارند ونی دارد اپادی کالژن زيرشته ا
  .هستند دیریسیگل

 نب  جهی کارت مثل الیپ  کارد هستند نقشی هستند که در اپي همان کرونری قلبي رگ ها
 قلب هستند در ی خارجي الیه  مجموعه هاد  کاری پي آبشامه و ايا فضکاردی باشد پریم

 کارت و آندوکارد وجود ی پي وکاردی ساده در پری سنگفرشیساختار بافت قلب بافت پوشش
 رونی قلب از بي هاچهی وجود دارند درزی و حباب ها نی خوني بافت در رگ هانیدارد ا
  متصلنديبری به اسکلت فیز در قاعده ني رشته ايوندی مرکز پیپوشش

 آندوکارد است هر دو نی نازکتروکاردی قلب مهی النی ترمی است ضخشتری بکاردی پرضخامت
 ی قرار دارد در سطح داخلي آبشامه ايدر مجاورت فضااندوکارد  مربوط به ی بافت پوششهیال
 اپی کارد از آن ی و پوششيوندی پافتد ضخامت ب شوی مشاهده مي های برامدگندوکارد آ

  استکمتر

 شودی همواره انجام مبه انها  ورود خون جهی ندارند در نتي اچهی درزهای و دهلها اهرگیس
 وارد ي کرونري هااهرگی ها و ساهرگیبزرگ سگردش خون  در تمام مراحل نیبنابرا
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 است و در نی کمترزهایون دهل حجم خون دريزی دهلولستی سانی شوند در پایمدهلیز ها 
  رسدی مه دهلیز ها  ها بركهای بطن ها هنوز هم خون از ساض در انقبنیشتریبطن ها ب

 شود سرخرگ ها تنگ و فشار خون ی باعث می چاقزی و ن وزن و چربی  و ال دي ال شیافزا
 زی نیب عصیی اشتهای و بی شود احتمال انفارکتوس و کاهش موج ها را دارد چاقجادیمزمن ا

 مشکل فاصله موج ها ی به بافت قلب حمله قلببی آسي کرونری اشکال در خون رساننیهمچن
شود  قوي  شان امی شده پادی زض به فری قلبي هالول س وشدت  اگر تعدادکندی مادیرا ز
شروع   اس تا   آر  در فاصله موج         اگر کم شود برعکس می شود ارتفاع موج هاشیافزا

  ی است سیستول بطن
 نیشتری و نه کم بشودی مادی نه زطن  حجم خون بجهی بسته هستند در نتی قلبي هاچهیهمه در
  باشد ي سیستول  در ابتداطنی فشار ب

که  و در انقباضشان  کنند اول در استراحت ی ها در دو حالت خون را از خود خارج مزیدهل
 دتر استی شدیدوم

 در زی حجم ننی باشد کمتری و سختیاز شدن دولت قبل از بی کمزهای حجم خون دهلنیشتریب
  انقباض  انیپا

 0914928542 شودی ها مشاهده مزی فشار خون در دهلنی انقباض بطن ها کمتريدر ابتدا
 غیاثی

 هی دارد الی نقش اساسي جانوری بافت پوششترشح مواد ...  انتقال مواد و هورمون ها و در
  هارگی در موی وليوندی وجود دارد و هم پي اهچی بافت ماهاهرگهای سرخرگها و سیانیم

 ضخامت رای گرد است زی مقطع عرض در سرحرگ ها  استيوندی داخل خودشان پخون 
 به ی بستگرای است زنظمناماما در سیاهرگ ها   دهد ی به آنها استحکام ميوندی و پچهیماه

   باشندیاندازه دارد که در چه حالت
 در اتصال بافت ی معمولهی پايز سرخرگ است غشا بزرگ تر ااهرگی سی حفره داخل

  مویرگ ها  نقش دارد به جز گری دي به بافت هایپوشش
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 ی بعضیی بنداره ابتداوسط شود تی ممینظعامل ت ها با دورگی خون در موانی جرمیتنظ
 داشته باشند چهی ماهتوانند ی م بعالوه سرخرگ هاي کوچک    مویرگ ها مثل روده رگهایمو
 )یعنی حلقوي دارند ولی طولی ندارند ( ری خنی اچهی ماههی الیول

 ها دارند رگی خون موزانی را در می کوچک نقش اصلي و استراحت سرخرگ هاانقباض
 شودی مادی شود مقاومت زی شوند  قطر رگ کم می رگ ها منقبض مي هاچهی که ماهیزمان
   در استراحت برعکس  شودی خونش کم مانیجر

 مثل ست خون کمتر اانی جری است ولشتریتر باشد فشار خون بتنگ  رگ ها  هرچه 
   که در حساسیت  التهاب بیشتر میشودنیستامیه

  .و می خواهد جریان خون بیشتري به محل برساند 
 النه ي هاچهی دو دری اسکلتچهی تلمبه ماهکی دی دهحی را توضاهرگهای عوامل حرکت در س

  نهی قفسه سی فشار مکشيکبوتر
  مقایسه کنید  را در رگ ها  فشارزانیم

  مویرگ ها  خون کمانی جرتی است اهمکرونی م20 رگهای بدن تا موي سلول هاشتریفاصله ب
  در ردیگی از مواد را مياری بسي جلوهی پاي کند غشای عمل می صافی نوعهی پاي غشاستیچ

   عصب  یچربش  شچهیماه وستهی پي هارگیمو
   گلوکز ژنی توانند عبور کنند اکسی خاص مي مواقع فقط مولکول هانیدر ا
 يها  مولکولو تبادل  است دهیچی پي هانیپروتئ مانعی براي ورود  و خروج  رگهایوفذ منا

   و غدد و روده وجود داردهیبزرگ را محدود کند در کل
  ؟ افتدی می حذف شود چه اتفاق محدودیت ورود پروتینهی سوال اگر در کل

 سهی شود مقای مدهید حفره  و نفذ  بزرگ است که به شکل اری منافذ بسوستهی ناپي هارگیمو
  الن     شود با

یرگ ها  مونی مثل مغز استخوان کبد و طحال از اکنندی را منتقل مرشت  که مواد دییاندام ها
 دارند

www.konkur.in

forum.konkur.in



 از آن خارج شده و وارد ی خوني سلول هارای است زوستهی ناپيرگهای استخوان از مومغز
  شوند یرك مموی

   غیاثی0914928542نفوسیت ب و تمثل ل
 است که عبور وستهی مخصوص ناپی سلولنی بحفره  دارند ی سلولنی ها شکاف برگی همه مو

  د دارد مثل کبادی زاری بسيری درشت را دارد و نفوذ پذيمولکولها
  دییم بگواد آنها با رابطه و دی دهحی را توضي توده اانی جر
  دیط است مشخص کن مربوی که به دستگاه لنفيماری بنام

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

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

 متصل است هنگام زی روده و پوست نهی کلي رگ هاب به قل عالوه بر کیعصاب سمپاتا 
   دهد شی خون قلب را افزاانی کند تا جری منیی اندام ها را تعنی اي رگ های روانيفشارها

   شود سهی مقاکی و پاراسمپاتکیاعصاب سمپات
 شبکه  اول  متصل به گرهکیپاراسمپات است اما ی قلبچهی ماهيها  سلولبین  کیمحل سمپات

  است يهاد
 ادی فرد زکی  فشار خون  دهد می شی را تنگ فشار خون افزای خوني رگ هاکی سمپات

  شودیم
 وارهی صاف دچهی در ماهادی کربن زدی اکسي دزانی خون در بافت ها مانی جری موضعمی تنظ

 و می پتاسيونهای مثل کندی را باز میرگ کوچک را گشاد اندازه مورگ  کند یرگ ها اثر م
 ی فشار سرخرگمی تنظي براشودی رگ ها می باعث تنگمی کند اما کلسیم عمل دروژنیه
 دارند مثل سرخرگ بزرگ و صحبت ی گردش عمومي رگ هاوارهی در دي فشاري هارندهیگ
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 شی افزاژنی کاهش فشار اکسزانی حساس به مییایمی شي هارندهی گنی گردن همچنيها
  وجود داردزی ندروژنی هانی ادی اکسي دربنک

 ي زیر را تفسیر کنیدشکل ها
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به  دو و سه ي هاچهی از دری ارتجاعي است طناب های باالتر از سرخرگ ششقوس ائورت 
ی  ارتجاعي ها و طناب های شوند تعداد برآمدگی بطن ها متصل می سطح داخليها چهیهما

   است سمت چپ  از شتری بسمت راست 
 طن  بچهی مختلف متفاوت است ضخامت ماهيها در قسمتهاطن  بي اچهی ماهي هاهیضخامت ال

  باشدی مدهلیز  از شتریب
   غیاثی0914928542کندی 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

 ها در چهی باشند تعداد قطعات دری مئورت  از قرص آنتریی راست و چپ پای ششسرخرگ
   باشد ی عدد م5 چپ مهی عدد در ن6 راست مهی است و نچپ مهی از نشتری راست بمهین

 گردش که در یاهرگی است سی مربوط به گردش ششی ششاهرگی و سیسرخرگ شش
ش که برمی ش  رگاهی باشد اما سی مهری بوده تیگردش عمومعضو گرددی از شش برمیعموم

  باشدی گردش کوچک روشن مگرده 
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 را وکاردی منی ترمی دارد بطن چپ ضخیمی ضخوکاردی راست مزی چپ نسبت به دهلزی دهل
  نی راست نازکترزیدارد و دهل

 به یز نی لنفياست که مجار؟؟؟؟      اهرگی مربوط به منفذ بزرگ سیاهرگی سي منفذنیباالتر
  استی مربوط به سرخرگ ششی سرخرگي منفذنیاالتر بزندی ریآن م

 ی مربوط به سرخرگ ششنی کوچکترباشدی ها ماهرگی مربوط به بزرگ سیاهرگی سنفذ منیبزرگتر
  است

   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

 النه ی      نی س    هستند دو و سه نوع هس شوند ی مدهی که در دستگاه گردش خون دیی هاچهیدر
 يکبوتر

 ها توسط چهی توانند باشند همه دریها مطن و بي بافته هادتی فعالری تحت تاثی ها به نوعچهی درهمه
   توانند به سمتی مطن  بتیفعال

   دارند يدونی و پی ها بافت پوششچهی باال رانده شوند همه در
 رندی گیه ملیالز و گلوکز را از ژنی اکساو عدسی  هی قرني ندارند سلولهاچهی ماهیول

 سرخرگ نی است کوچکترشی شینی سچهی درنیاست جلوتر   ........      مربوط به چهیدربزرگترین 
   است یشش

   شود ین م ممکری غطنی بي خون به سمت درون حفره هاانی قلب جري هر دو صدادنیدر هنگام شن
  کندی نمجادی اي ها صداچهی باز شدن دردهد ی مي روچهی قلب بعد از بسته شدن هر دريصداها

 دوم ي در صداشودی کم مزی حجم دهلزی فشار دهلابدی ی مشی افزاطن اول قلب فشار بيصدا
 ابدی ی مشی افزازیثابت است فشار خون دهلبطنی  حجم شودی کم میقلب فشار سرخرگ

 ارد ورهی خون تی است در گردش خون شش ؟؟؟ مربوط به یر خون سرخرگ فشانیشتریب
 انی ها به جرچهی شود باز و بسته شدن دریو خون روشن از آن خارج ماطراف حبابک شبکه 
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 سرخرگ  از شتری بطن  فشار بی باشد وقتی محفره دو نیخون و فشار خون و تفاوت فشار ب
   شود ی بسته م شوند برعکسی باز مینی سي هاچهیباشد در

 مهنی ی در گردش عموم -   چپمهی نشی ششودی راست تر و پر ممهین یدر گردش خون عموم
  شودی میچپ خال

 یکی بعد از عملکرد ابتدا ي کرونري قرار دارند سرخرگ های بافت چربنی قلب در بي هارگ
 یها م رگ وارهی سخت شدن دي به معنانیی تصلب شراشودی مزیشده وارد شده و وارد دهل
 ي نسبت به سلول هاکاردی که خون قلب را احاطه کرده است پریباشد لخته خون بافت چرب

 استخوان يوندی بافت پنی است محکم ترچهی بافت بدن ماهنی ترند محکم تری داخليوندیپ
 است
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