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  غیاثی     استــــاد  توسط   قلب   ل ـــحتلی 

     سال الزمهــکور امــــبرای کن هر چی

  ... در مورد قلب  نوشتیم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توجه ویژه :
 نکات فوق ترکیبی هسنت و 

 بچه ها باید از قبل اموزش منطقی ببینن
                                                      تا نکات و متوجه بشن 
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  : و کتاب درسی  خط به خط در مورد قلب انسان
 

:عزیزان هر جا کتاب درسی قلب  و نوشته اوردم براتون  
  ندارند  چون سارکومر  قلب صاف هستني اچهی ماهي هاسلول

  دارند نیوزی منی اکتی ول
ه باشد نداشتنیوزی منی صاف باشد اکتچهی که ماهی هر سلولستیپس قرار ن  

  دارد مخطط باشدنیوزی مین که اکتیر سلوله  قرار  نیست  و برعکس
  قلب انشعاب دارندي سلول ها

که ) کلمه بینابینی در بیضه هم هستا   (  به هم متصل هستند ینینابی و توسط صفحات ب
  یافته هستند اما تخصصي اچهی سلول ها ماهنی کند ای مادی را زامی پتی هداسرعت
 هستند 

  کنندجادی عمل را الی خود پتانسي توانند در غشایثل نورون ها مم

 
  گرددی به قلب بر نممی از لوله گوارش به طور مستقیی بخش هاخون
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 به قلب گری دي هااهرگی ستوسط  باب ابتدا به کبد سپس اهرگی بلکه ابتدا از راه س
  رودیم

 
 

 و ی مانند سکته قلبیی هايماریحتمال ب از افراد به تنها مربوط است و ای در برخیچاق
شودی باعث خنک شدن قلب مدنی دهد ارسطو معتقد بود نفس کشی مشی را افزايمغز  

 
 
 
 

 قلب تهران مارستانی در ب1394 در سال ی قلب مصنوعوندی پزی آمتی عمل موفقنیدوم
  بوددهی درصد رس10 به یانجام شد برون ده قلب

 
 
 
 
 
 

 متوجه شده است که چند تا یوگرافی همان آنژي رگ نگار پس از مراجعه بهیشخص
 ي عمل کند منظور از مرگ نگاردی قلب و شکل گرفته است و باي کرونرياست رگها

... شودی داده محی فصل توضنی در ای قلب مصنوعي کرونريرگ ها  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  باشدی آن برآمده می باشد اما سطح شکمی  قلب صاف می پشتسطح
 
 
 
 
 
 
 

  توسط بصل النخاع انجام شود تواند ی فشار خون م ضربان ومیتنظ
اخه می دونی واقعا خیلی سخته و از  کار دخالت دارد نی در ازی نپوتاالموسی هنیهمچن

...پس یه اندام بر نمیاد  
  باشدی مصرف بلند مدت الکل ميامدهای از پیسکته قلب

 
 
 
 
 
 

  کندی مانند مغز و قلب حفاظت مي اسکلت و ساختار هاي محوربخش
  دهندیاهش م و بعضی ک شی هورمون ها ضربان قلب را افزای بعض
  شودی ملی هفته چهارم شروع به تشکیعنی ماه اول ي بار ضربان قلب در انتهانی اول
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09149285452اخه می دونی قلب چهار حفره هست رمزیست استاد غیاثی   
  ....ضربان قلب تو

 ضربان قلب من با صداي قلب تو میزنه

.....ن قلب تو ضربان قلب منهضربا  
 

  کنند ی به باز و بسته شدن م دو لختی و سه لختی شروع  هفته چهارميانتهادر 
شودی مشخص مياندام ها در صوت نگارو بعضی  عملکرد قلب   

 
 

 ی ميری جلوگيزی از ادامه خونر و پالسمین  مهم استیستی زندی فراکیلخته خون 
 باعث بسته بی قلب به ترتچهی شش مغز و ماهيا لخته در سرخرگ هلیکند اما تشک
و این لخته ها به طور طبیعی توسط شودی می و قلبي شش سکته مغزيشدن رگها

 پالسمین تجزیه میشن
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 ي توانند به رگهای در مغز استخوان وجود دارند که ميادی بني از سلول هايگری دانواع
 اینم منت کتاب   خط به خط  ....     کنددای تماس پی و قلبی اسکلتچهی و ماهیخون

..و قلب      
....بریم   نکات فوق ترکیبی   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   نکات فوق ترکیبی قلبتون
ن در مرحله تحریک منقبض نمیشوند این خاصیت مخصوص میوکارد آلول هاي همه س
. 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
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  بین صداي دوم و اول همه اتفاقات به جز باز شدن دریچه سینی  ها دیده میشود
 در لحظه بعد صداي اول انرژي پتانسیل ذخیره شده در بطن ها به جنبشی تبدیل میشود 

در لحظه بعد صداي دوم  میوکارد همه حفرات در حال استراحتند لذا سارکومر  انها 
  نکوتاه  نیست

 و شبکه اندوپالسمی پر از کلسیم ذخیره می باشد 
  وبافت عایق پیوندي در بین دهلیز ها و بطن ها از تحریک عمودي  و همزمان دهلیز

 و بطن مان دهلیز ها  کاري ندارد بطن ممانعت به عمل میاورد و لی با   انقباض  همز
.ها نیز همچنین   
    زیست غیاثی 09149285452

 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 : نکته مهم 

                                     بودند بلکه بازتر می شوند 
 
 
 

 نکات فوق ترکیبی هسنت و 
.... بچه ها باید از قبل اموزش منطقی ببینن تا نکات و متوجه بشن   

.... کالس های انالین نکات عالی کار کردیم   
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 سمت راست قلب خون را از تما م اندام ها گرفته  فقط به شش پمپ می کند 
 سمت چپ قلب خون را از شش گرفته به تمام اندام ها می فرستد 

علتشو بلدي ؟؟؟بچه هاي کالس انالین خیلی .هر اندام با هر دو سمت خون ارتباط دارد
 وقته بلدن

 
 
 
 
 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



قلب با یک سیاهرگ کوچک خون را از خودش میگیرد  و با شاخه ااي از ائورت به 
 خود خون می دهد 

 
 

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

 دریچه 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 
ینی وجود دارد ابتداي سرخرگ ششی باز س. ابتداي سرخرگ ائورت سینی    

محصول فعالیت انیدراز کربنیک در . فشار سمت چپ بیتشر از سمت راست است 
 هر جا رمزیست دیدي روش هاي استاد غیاثی هستش . سمت راست بیشتر است 

    و  بس
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ان لنفی و خونی هستندرگ هاي بدن انس  
:که پس ویژگی تمام رگ ها اینست   

 داراي غشاي پایه و بافت پوششی هستند
  در داخل انها مایعی متحرك وجود دارد 

.و در دفاع از بدن نقش دارند   
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  و داراي لنفوسیت می توانند باشند 
 مونوسیت و ماکروفاژ در دو نوع رگ مجزا می توانند دیده شوند 

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

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

.. می کند !!!یز رگی است که خون را از قلب دور میکند نه صرفا خراجسرخرگ ن  
: دریچه هاي مختلف   

  در سیاهرگ هاي زیر قلب  وبازووها       :النه کبوتري 
      در ابتداي مویرگ ها     

     در ابتداي سرخرگ ائورت و ششی
 رگ هاي انسان می توانند در تنفس سلولی انسان موثر باشند 
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: هر چقدر خون رسانی بیشتر باشد موارد زیر در یک سلول معمولی بیشتر میشود   
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تجزیه گلوکز  و تشکیل : شامل . گلیکولیز و هر اتفاقی که در گلیکولیز می افته 
....پیرووات و   

 
 

:  هر اتفاقی که در ان بیفته  زنجیره کربس  ورحله واسطه یا پل وم  
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:زنجیره میتوکندري  و هر اتفاقی که در ان بیفته   

) یز اساسی است البته وجود اکسیژن و میتوکندري ن (   
در هر حالتی از بدن که نیاز به حرکات بدنی  و استرس  و دویدن زیاد باشد موارد زیر 

: زیاد  تکرار و تولید  میشود   
... )گلیکولیز و : ( مصرف گلوکوز   و تجزیه ان به روش هاي تنفس سلولی   

توسط گلوکاگون . تجزیه زیاد گلیکوژن کبد    
. حتمال اسیدي شدن خون تجزیه چربی هاي بدن و ا  

. کاهش فاصله موج هاي قلب –افزایش قطر رگ ها   
فعالیت زیاد پمپ عصبی سدیم پتاسیم  مصرف برخی ویتامین .  کاهش زمان هاي قلب 

 ها مثل  ب  
    فعال شدن اعصاب سمپاتیک 

:                                                        و اتفاقات زیر   
 
 
 
 

: مقایسه رگ ها   
سرخرگ ششی   انسان  مانند  سرخرگ شکمی ماهی از قلب خارج و به اندام تنفسی 

 میرود
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سرخرگ ششی انسان مانند سرخرگ شکمی ماهی خون تیره و فشار خون زیاد دارد و 
 مواد دفعی زیاد 

 
.سرخرگ پشتی ماهی مانند سرخرگ ائورت انسان اکسیژن را به اندام ها می رساتد   

هرگ هاي  ششی انسان مانند سیاهرگ ابششی خرچنگ دراز  به قلب میرود و خون سیا
 روشن دارد 

 
 در همه جانورانی  که خون دارند مایعاتی از ابتداي رگ ها خارج میشود 

. در همه جانوران سلول هاي قلب مستقل از خون روشن تغذیه می کنند   
رساند رگ ی  هاي لول اي مرگ پشتی کرم خاکی  مانند سیاهرگی خون را  به قلب

 شکمی از قلب به تنفس  و مصرف می رساند
 این حالت برعکس ماهی است 

در ماهی رگ شکمی همان سیاهرگی خون را به قلب می رساند تا قلب به تصفیه و 
 مصرف توسط رگ پشتی بپردازد 

ا با هر دو می توانند سلول هاي خود ر:  جانورانی که رگ خونی دارند و قلب لوله اي 
. خون روشن تغذیه کنند   

 هر دو می توانند با میوز  خود گامت بسازند 
. رش برون سلولی انجام بدهند هر دو می توانند گوا  
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:م ـــــمه  

 
.هستند ....................... تمام سلول هاي خونی انسان داراي    

 
تولید و .  تولید و مصرف اي تی پی . نرژي ازاد کردن پروتون براي تولید ا.  گلیکولیز 

...و متابولیسم و انزیم .  مصرف پیرووات   
 

هستند ................... بیشتر سلول هاي خونی انسا ن  داراي    
. منظور سوال باید گلبول قرمر بالغ را در نظر نگیرید   

را دارند بلکه رون  و زنجیره انتقال الکتپل . لذا نمی توان گفت همه سلول ها  کربس 
  ...  گفت اغلب سلول ها دارند می توان

 
البته وجود اکسیژن و میتوکندري نیز : ( زنجیره میتوکندري  و هر اتفاقی که در ان بیفته 

) اساسی است   
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:گلبول قرمز بالغ موارد زیر را ندارد   
FAdh2     Nadh    ل کوانزیم آ      و       بستره و  میتوکندري  و کربس      استی

     
 

 زیرا این موارد  در میتوکندري اتفاق می افتد که در بالغ میتوکندري وجود  ندارد  .  
 

 گلبول هاي قرمز بعد از تولید ر اندام هاي مختلف بعد از حدود
حاصل تجزیه انها را می توان همان تجزیه هموگلوبین ...  ماه نیاز به تجزیه دارند 4

 فرض کرد
 

زیه گروه هم و ازاد  براي عمل دوباره ترجمه تجرژيذا تولید امینو اسید  ومصرف ان  ل
....تولید رنگ بیلی روبین در ماکروفاژ کبد و طجال  و همین طور .. شدن اهن   

 
 
 

 اگر کبد دچار اختالل شود ؟؟؟
 صفرا تولید نشده یا کم میشود 

  لیپید ها کم میشود بلذا جذ
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کم جذب میشوند لذا ویتامین هاي ادیک   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احتمال شب کوري دارد 
 جذب ویتامین کا کم میشود   احتمال اختالل در  لخته خون 

 احتمال کم شدن جذب کلسیم هست 
کم کار میشوند ... لذا ماهیچه هاي گوارشی تنفسی و   

 گوارش لیپید ها کم میشود جذب لیپید ها کم میشود و مدفوع 
 الغر شده نسبت سطح به حجم سلول هاي چربی زیاد میشود  فرد... پر چرب میشود  

..... 
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 که از تمام بدن یمواد در گردش مواد خون بیشترش قبال باید از کبد عبور کند  بعدا
 و  -ها شش  -  بطن راست  - راست ه به ترتیب به دهلیز و ب به قلب رفته يجمع آور

رود به اندام ها می  چپ و بطن چپ و از آنجا زی دهل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دارن  جدول صفحه بعد و سلول هاي قلب یوکاریوت هستن پس سمت چپ 
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 پروکاريوت ھا و يوکاريوت ھا) تفاوت(مقايسه

 پروکاريوت ھا يوکاريوت ھا

 ھسته فاقد داراي ھسته مشخص و محصور در غشا

 داراي اندامک ھاي غشا دار و مشخص
 دستگاه غشايي دروني= 

 .ھاي محدود به غشا است فاقد اندامک

 . میکرومتر است١٠ تا ١اندازه يک سلول پروکاريوت  .اندازه بسیار متنوعي دارند

ًل يوکاريوتي عمدتا در ھسته ماده ژنتیکي يک سلو

)Nucleus (متمرکز است. 
اي موسوم  ماده ژنتیکي سلول در ناحیه شبه ھسته

 .است متمرکز شده ) Nucleoid(به نوکلئوئید 

پلي مراز  RNA سلول ھاي يوکاريوتي داراي سه نوع 

البته کلروپالست و میتوکندري . اصلي ھستند

 .پلي مراز دارند  RNA نیز
 .پلي مراز ھستند  RNA راي يک نوع سلول ھاي دا

اي  ًتاژک سلول يوکاريوتي عمدتا از جنس پروتئین استوانه

 .است میکروتوبول  شکل
 .تاژک سلول پروکاريوتي از جنس پروتئین فالژلین است

 تاژک در حال حرکت، داراي حرکت چرخشي است تاژک در حال حرکت، داراي حرکت شالقي است

را فقط در انواع  اگزوسیتوز و آندوسیتوز  فرايندھاي

 توان يافت يوکاريوتي مي
 توان يافت را نمي اگزوسیتوز و آندوسیتوز  فرايندھاي

حجم يک سلول يوکاريوتي ھزاران بار بزرگتر از نوع 

 .پروکاريوتي است
 .حجم يک سلول پروکاريوتي کم است

 در اين   قارچ ھا– جانوران - گیاھان- آغازيان :فرمانروي 

 .ر دارندگروه قرا
ترين نوع پروکاريوت ھا  شاخص  ھا باکتري فرمانروي

 .ھستند

فرايند رونويسي در سلول ھاي يوکاريوت کمي پیچیده تر 

 داراي اينترون و اگزون. ي استاز سلول ھاي پروکاريوت

فرايند رونويسي در سلول ھاي يوکاريوت کمي ساده 

و فاقد اينترون و . تر از سلول ھاي يوکاريوتي است

 )البته در آرکي باکترھا استثا(اگزون

 نوع ٥ تا ٤داراي پروتئین ھاي متنوع است و داراي 

 . پیوسته اند DNA ھیستون که به
است و فاقد ) ًکثرا آنزيما(داراي معدودي پروتئین

 ھیستون

 فاقد پروتئین ھاي اکتین يا شبه میوزين .داراي پروتئین ھاي اکتین يا میوزين است

 فاقد میکروتوبول .داراي میکروتوبول است

 .کروموزوم ھاي نوکلئوپروتئین ندارند .کروموزوم ھاي نوکلئوپروتئین دارند

 .میتوز ندارند .میتوز و میوز دارند

 حلقوي DNA داراي يک مولکول .خطي است DNA م آن ھا بیش از يک مولکولژنو

 .سانترومر يا کینه توکور ندارند .سانترومر يا کینه توکور دارند

 .ھستک ندارند يک يا چند ھستک دارند

 .از ھر ژن يکي دارند داراي کیپه ھاي متعدد از يک ژن

راھي ھمانندسازي در مواضع متعدد يا داراي چندين دو

 ھمانندسازي
 و دوجھتي. يک نقطه شروع ھمانندسازي دارند

 .وجود ندارد  cap کالھک يا .کالھک وجود دارد mRNA  پريم٥ًمعموال در انتھاي 

 .است mRNA فاقد پروتئین ھاي پیوسته به انتھاي متفاوت متصل پروتئین ھاي پیوسته  mRNA به دو انتھاي
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  ..... نکات فوق ترکیبی هنوز ادامه داره

  : اگر بخواهیم مسیر تنفس یک پرنده را حساب کنیم عبارتند از

  

  

  

  

  

  ...هواي تمیز 

 بطن ... دهلیز چپ... سیاهرگ هاي ششی...شش ها...  کیسه هاي هوادار عقبی... ناي
 مصرف اکسیژن تولید کرن دي کربس تنفس سلولی ...اندام ها .... ایورت  ...چپ 

  اکسید 

  ش ها پمپاژ به ش.. دهلیز راست و بطن راست...  خون روشن هاتوسط بزرگ سیاهرگ 
 در در شش ها می ماند وارد کیسه هاي هوادار جلوي می شود سپسهواي کثیف ... 

   خارج میشودي  از طریق نازمان خاص

  داردغضروف  می باشد ناي آنها نیز مثل ما  حفره 4 داراي   قلب پرندگان مثل ما 

www.konkur.in

forum.konkur.in



   09149285452         اثیــــد غیازیست است

  :         کــــار قلب                     

ن  بسته شد - ختیه ل برخورد س- باال رفتن خون-  انقباض بطن راست : گردش ششی 
  سه لختی

  شش ها –خروج بیشتر خون از بطن راست 

 بطن  -  بازگشت  توسط سیاهرگ هاي ششی به دهلیز چپ - خون در شش ها  تصفیه
  -چپ

 بسته کردن دو  لختی د دو گردش عمومی انقباض بطن چپ باال رفتن خون برخور
    همون صداي اوللختی

ائورت  ورود به سرخرگ  - باز شدن سینی ائورت - چپ خروج بیشتر خون از بطن   
 بطن – دهلز راست – بزرگ سیاهرگ ها – خون تیره میشود –  اندام ها تنفس سلولی -

  ...راست و 

دریچه بسته هستند بعد  مدت زمانی هر چهار  لختی  و سه لختی بعد از بسته شدن دو
   دریچه بسته هستند 4از صداي اول و دوم قلب در 
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  در گردش ششی دهلیز راست و در گردش عمومی دهلیز چپ نقش چندانی ندارد

  )همزمان گردش ششی  و عمومی ....( اگر بخواهیم کل کار قلب را حساب کنیم 

لختی  بسته کردن دو  - ی  و سه لختی دولخت برخورد -باال رفتن خون- انقباض بطن ها 
 از  خروج بیشتر خون- هایباز شدن سین- باال رفتن خون - یعنی صداي اولوسه لختی 

 ... ها یعنی صداي دومیبسته شدن سین-  بطن ها
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کار قلب به طور دقیق انقباض بطن ها باال رفتن خون برخورد به دولتی و سختی بسته  
رتی یوه هاي سینه ششی و آیچفتن خون به سمت در باال ره لختی تی و سخکردن دول

ششی و سرخرگ آئورت رفتن خون سرخرگ باز شدن دریچه هاي سینی ورود خون به 
توان گفت بین صداي می  یه سپس اندامها برگشت به دهلیز ها صفششها و رفتن براي ت

  ...اول و دوم باز شدن سینه ها و خروج بیشتر خون است 

  –نکته 

هاي سرخرگی یکی در ابتداي انقباض بطنها می  چه هاي قلب و دریچهتغییرات دری 
  صداي اول  و دوم منظورمه. باشد یکی هم در انتهاي انقباض بطن ها می باشد 

طن باشد در این لحظات حجم خون در بمی  ت  در انقباض دهلیز ها که از وسط موج 
  )هلیزي دیاستول بطنیسیستول د( می یابد  افزایش حجم خون در دهلیز ها کاهش ها

   باز هستند دولختی  و سه لختی  دریچه هاي سینی بسته اند

خون در    ثبت میشود پ پیام از گره اول به دوم می رود قبل از انقباض دهلیز ها موج 
  دهلیز ها در حال افزایش است

  هاي دو و سه باز هستند دریچه هاي سینی بسته هستند   دریچه

البته یه استثنا ( توان گفت در استراحت و انقباض دهلیزها تغییرات دریچه نداریم می 
  )پیدا کن ....
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شود کاهش حجم خون بطن ها افزایش حجم  انقباض بطنها که دیاستول دهلیز انجام می 
و باز  ماند سینی ها باز شده شود و بسته می بسته میسه لختی و دو لختی خون دهلیز ها 

 ماند می

هستند مخطط  و منشعب بطنی در حال استراحت  سلول هاي هاحالت انقباض دهلیز در 
  هاي اکتین و میوزین در هم فرو رفته اند به خط زد  رشتهي دهلیزي ها پس در این سلول

اند نوار روشن ناپدید شده است نوار تیره ثابت است فاصله خط زد با   نزدیک شدهز   
را تارچه ها    شبکه آندوپالسمی آزاد شده و اطرافمیوزین کمتر شده است کلسیم از

 ها به رفرا می گیرد در همین لحظه در بطن ها استراحت تار ها انجام می شود سارکوم
حالت عادي و دراز هستند کلسیم در شبکه آندوپالسمی آنها وجود دارد نوار روشن و 

  رژي مصرف نمی شودنوار تیره هر دو وجود دارد طول رشته ها همیشه ثابت است و ان
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 از خون منشأ گرفته و دوباره به خون برمی گردد اما در محل بزرگ سیاهرگ فلن نکته 
  زبرین

  پانکراس و ماهیچه قدرت تجزیه گلیکوژن را دارندو  نکته کبد 

 گلوکز  ما دوورت ئ یک خون آ-  نکته کبد و ماهیچه دو منبع انرژي گلوکز دارند
  ذخیره شده در خودش

   اثر نمی گذاردچهنکته گلوکاگون فقط به کبد اثر می گذارد به ماهی 

ه صداها به باز شدن دریچه ها مربوط نیستند فقط به بسته شدن دریچه ها مربوط کت ن
  هستند 

 فاصله وجود ندارد زیرا علت و ه لختی و سلختی نکته بین صداي اول و بسته شدن دو 
  معلول هستند 

  افتد خطط قلبی و اسکلتی موارد زیر اتفاق میدر طول انقباض ماهیچه م

  هاي اکتین و میوزین طول نوار تیره ثابت است  رشته

  کلسیم شبکه آندوپالسمی کم شده و بیرون ریخته می شود

   را می گوییمچه  ولی منظور داخل تار می باشد که اطراف تار

ط زد نزدیک  روشن و صفحه روشن ناپدید یا کوتاه می شوند نیز این به خنوار  
  شود  می
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 آن را دفع هکند و آن را به کراتینین تبدیل می کند کلی نکته ماهیچه تولید کراتین می
کند همچنین کبد می تواند دي اکسید کربن را با آمونیاك ترکیب کرده و او را ایجاد  می

  کند 

  شود انجام میهم یعنی تبدیل مواد معدنی به الی در انسان 

فی بسته باشند جذب مایعات و مواد قابل حل در چربی بیشتري  هر چقدر که هاي لن
 شود شود و خیز انجام می انجام نمی

  ؟همه رگ ها چه چیزي دارند 

 متحرك بافت پوششی غشاي پایه خود مویرگ ها بافت پیوندي ندارند ولی داخل یع ما
آن ها خونی که هست بافت پیوندي است در جدار رگ ها بافت ماهیچه صاف به 

ورت طولی وجود دارد ولی در جداي بعضی از آن ها حلقه هایی به عنوان دریچه یا ص
  بنداره دیده می شود

   وقتی که اندامی فعالیت زیستی آن زیاد شود پر کار شده خون زیادي را می طلبد

   هم مویرگهاي منتهی به آن و سرخرگ هاي کوچک باید بنداره هایشان را باز تر بکنند

 به  8  هشتدر فشار خون علت انقباض بطن ها می باشد و عدد  12   دوازده عدد 
  که به خون می باشد ورت ئعلت فشار آ

   در هنگام انقباض بعد به شکل پتانسیل در خود نگه داشته بود 
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ها فشار یرگ الیه ماهیچه اي سرخرگ ها می باشد در ابتداي مونبض علت وجود 
ا مواد بیشتر از ابتداي مویرگ ها خارج تراوش بیشتر از فشار اسمزي می باشد لذ

در سلول هاي قلب مثال میشوند گلبول هاي قرمز  و پروتئین ها نمی توانند خارج شوند 
  بافت پوششی می تواندد همانند سازي کنند لذا شکل دوراهی زیر  را دارند 

  

 
 
  
 

  بالغ در سلول هاي قلب همه سلول هاي زنده رونویسی می کنند به جز گلبول قرمز
  نوع نوکلئوتید می توان یافت 20لذا شکل زیر را دارند در شکل زیر در کل 
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 شکل زیر را ، هر چقدر سلول ها مصرف انرژي بیشتري داشته باشند مثل ماهیچه قلب 
 زیاد دارند 

 
 
 
 
 
 
 
 

در همه سلول هاي  دارند ها  کالژن و االستیک را هورمون  هاي مختلف مثل نیپروتئ
مثال گلبول قمز بالغ  و  نورون ها و !!! وجود در قلب این شکل قرار نیست دیده بشه م

... 
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 در همه جاي قلب به جز بافت پوششی می توان سلول هاي زیر را دید 
 

 دانه دار قطعاً دیگروه سف  دانه دار و بدون دانه وجود دارد دی سفي گلبول ها قلبدر
 ری که دفاع غی هر سلولی دارند ولی اختصاصریو قطعاً دفاع غ دارند يدیلوئیمنشاء م

 ها مثل تی لنفوسیو برخمونوسیت ها مثال ي براستیدار ن  دارند لزوماً دانهیاختصاص
یعی طبي کشنده هايسلول ها  

  دارند ی اختصاصری غی دفاعی بدون دانه هستند ولدی سفي گلبول ها
 هر ی دارند ولی اختصاصری دارند دفاع غيدیلوئی که منشا ميدی سفبول هاي همه گل

 مثل ها تی لنفوسیندارد چون برخمنشا میلولیدي  دارد ی اختصاصری که دفاع غیسلول
یعیکشنده طب  

 
 
 

:همه چی در مورد گلبول هاي سفید کبد   
 فرد هر کی کروموزوم دارند در 46 موجود در کبد هسته دارند دی سفي گلبول هاهمه

 مثال ي کند برای روشن مازی با توجه به نی آن فرد را دارد وليا همه ژن هدیگلبول سف
 ي وجود دارد که اندامک هازوزومی کبد لدی سفي را دارند در گلبولهانی انسولن ژیهمگ

 ها را به دی اسنوی امینی پروتئری غمی وجود دارد که با آنزبوزومی کند ری مهی را تجزریپ
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 آلوده شود روسی دارد که اگر به ویلف مختي کند اندامک های ملی تبدنیپروتئ
 یستی زي انرژژنی دارند پس از عدم حضور اکسزیکولی گلکند ی مدیرا تولاینترفرون 

...کند ی مدی کربن تولدی اکسي و چرخه کربس دارند آب و ديتوکندری کنند می مدیتول  
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 نکات فوق ترکیبی هنوز ادامه داره .....
   ابدی شی افزازی تعداد ضربان قلب نشی با افزاشهی همستی نقرار

شودی کم م برون ده امل پر نشدن بطن ها از خون  به علت کیبعد از مدت  

: رای گوارش با قلب ارتباط دارد زدستگاه  
 ی دوباره همان مواد را به اندام ها مزی فرستد خون نی خود را به قلب میمواد جذب
  فرستدی مزی به خود دستگاه گوارش نفرستد و

 که با کنند ی مدی را تولدیاد زامو را استفاده کرده دی در گردش خون سلول ها مواد مف
  شودی دفع مهیکل

. بکن کند ری توانند به قلب تاثی می مختلفيا هورمون ه  
 زی را در دهلي و ضد ادرارنیسول مثال اني کنند برای هورمون ها از قلب عبور مشتری ب

می کنیراست مشاهده م  
  نقش داردیمنی است که با ایی سلول هاي دارا قلب خون

 
  کند ی از قلب خارج نمی کند ولیخون را از خود خارج مدهلیز ها 

  کنند ی ها به خود وارد مزی دهلقی و از طرکنند ی خارج مهمبطن ها خون را 
  مویرگ ها هستند  بدن موجود ي رگ هانیکترکوچ

  ستی متصل نزی سرخرگ به دهلچی و هطن  به بیاهرگی سچی ه 
  دارندامت از لحاظ اندازه و ضخی متفاوتي هاواری دطن و بزیدهل

ه  نسبت به سیلختدو در سمت چپ بدن هستند فقط دو  هر دو لختی  و سه لختی
  باشدی چپ تر ملختی
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  دارد در سمت چپ خون روشنانی جررهیخون ت قلبدر سمت راست 
... شودی مهی تغذ هی شان توسط خون روشن تجزچهی هر دو ماهی ول  

 
 هم ژنی بار حرکت هم اکسکی با  خون  است ونش کم  خون ساده فشار خوگردش

رساند  یغذا و گلوکز را به سلول ها م  
ازها و مواد را به  تر و بهتر گقی است و دقشتری گردش خون مضاعف فشار خونش ب

 سلول ها
  بردی م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وجود دارد نهی کوچک فقط در قفسه سای ی خون ششگردش
  شودی مدهی دي اچهی بافت ماهسه هرنهیدر قفسه س

  باشد ی چپ مزی آن دهليدر بطن راست و انتهاي گردش ششی  ابتدا
ی ششي هااهرگی را در بردارد و سی سرخرگ ششیگردش شش  
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روشن  خون  آن  و از کند ی ارسال مرهیخون تشش ها  به سمت ی شش خونگردش
افتیدر  
کند ی م  

 در تمام اندام ها وجود دارد و هدف آن فرستادن گازها و گلوکز به ی گردش عموم
 سلول ها 

  باشد یم
 ي سرخرگهایعنی ان انشعاب نیعالوه بر سرخرگ آئورت اولدر این گردش خون 

  نقش دارندزی نيکرونر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  داردانی است و فقط خون روشن در آن جرقلب حفره نیر چپ کوچکتزیدهل
 در منفذ چپ با پنج زی وجود دارد اما حفره دهل رگ چپ چهارزی دهلی پشتوارهی در د

  استارتباط 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کند ی قبول مسیاهرگ راست سه زی اتفاق در دهلنی است همترالی مچهی پنجم درفذ من
      غیاثی مدرس زیست.... تا 4  شهی پس مارد دزی را نیتخ سه لچهی درکیو و 

 
 راست باال ارتباط دارد که چپ باال ارتباط ندارد حفره درون بدن راست از حفره زیدهل

 و عضله بطن چپ وارهی و عضله آن از ضخامت دوارهیو بزرگتر است اما ضخامت د
 کمتر است

 
 آن زی ها به دهلاهرگی و سرخرگ و ساهرگی س7 متصل است ی رگ اصل9 انسان قلب

  شودی سرخرگها از بطن ها خارج مزندی ریم
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 است بعد از خروج از قلب به سمت شتری سرخرگ بدن است فشار خونش بنی بزرگتر
  خوردی موس آن قي است اما بعداً روی سرخرگ ششری شود ابتدا زیم خم چپ 

 
  استیپ و راست هستند جز سرخرگ گردش عموم چي انشعاب آئورت کرونرنیاول

 
 شود بعد از یماحاطه  متفاوت گر محل خروج از دو طرف توسط دو رد ائورت 

  شودیخروج به سمت چپ خم م

 
 در کندی را سوراخ مافراگمی کند پس دی عبور مافراگمی شده و از دخمدر محل خروج   

ها و مواد وجود دارد گازریی حساس به تغییایمی شي هارندهیقوس آئورت گ  
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 قرار دارد از آنجا ی ششي هااهرگی نسبت به سي در سطح باالتری ششي هاسرخرگ
 یطول سرخرگ شش از چپ ی است طول سرخرگ ششکتریکه اغلب به سمت چپ نزد

تر است راست کوتاه  

 
 چپ در سطح یش شي هاهرگای راست از سی ششي هااهرگی قلب سي قسمت جلودر
  قرار دارنديترباال

 
 زی دهلوارهی دینیی منفذ آن در قسمت پاکند ی از پشت قلب و منیری زاهرگی سبزرگ

نمی شوند  ...  شوندی رنگ جذب نمنی از ای محلول در چربي هانیتامیراست است و
  تکرار می کنم
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 نیتامی ها و وی شود چربی راست مزی که وارد دهلنی زبراهرگی بزرگ سقی از طررایز
  شوندی راست مزی وارد دهلی محلول در چربيها

 
:تشابه قلب  و جنین   

 بند ي عدد وجود دارد سرخرگهاکی ي کرونراهرگی دو عدد سي کرونريها سرخرگ
  عدد وجود داردکی بند ناف اهرگیناف دو عدد س

 
 ي کرونريها است اما سرخرگ راست متصل زی به دهلماًی مستقياهرگ کرونرسی 

 بلکه از آئورت منشا ....نمی گیرند  تاکید  ....    نمی گیرند  از بطن چپ منشاماًیمستق
رندی گیم  
 
 

 توانند ی ها نمنی ا  پس وجود ندارد ي اچهی قلب بافت ماهي هاچهی ساختمان دردر
 دوکاردن آی ها از جنس بافت پوششچهی کنند دررهی ذخکوژنیگلوکز را به شکل گل

... کندی به استحکام آنها کمک ميوندیالبته وجود بافت په اند  خوردنیهستند که چ  

 
 توان یلذا م شود یبعد از استراحت بطن ها باز ملختی و سه لختی  که دو یی آنجااز

  شوند ی مزتر  بای ولازند  بزی در انقباض دهللختی  و سه لختیگفت دو 
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 و در استراحت و انقباض شتری ها بچهی طناب در دریدگیطن ها کشدر هنگام انقباض ب
 که به تار ی مژگاني هاچهی مثل ماه ستند شل هیعنی آنها کمتر است یدگی کشزهایدهل
بقیشو خودت بگو .... این تار ها نیز  متصل هستنديوندی پيها  

 
رکات مانند ح هستن  نیی به سمت پایخته ل و سیلخت دي هاچهی باز شدن درجهت

  باشد ی مبلع  در لحظه ري  میکرم
 به سمت یاهرگی و سي مثل النه کبوترینی سي هاچهی جهت حرکت و باز شدن دریول

باشدیباال م  

 
 پس وجود دارد يوندی و پی قلب بافت پوششی و خارجیانی و ماندوکارد هی الدر

  وجود داردزی ننیی پايغشا
ی شود صاف و قلبیم دهی دچهی ماه  نوع  قلب دویانی مهی در ال  
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.....نکته بسیار مهم   
 

 هر سلول ستی قرار نپس دی توان دی را می خوني قلب همه انواع سلولهایانی مهی در ال
  هسته باشد ي قلب دارایانی مهی در الیخون

 براي مثال گلبول قرمز بالغ
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:انواع سلول هاي موجود در الیه میانی قلب   

 
 

  نرون سلول هاي عصبی
 

ي دي ان اي  ها فاقد همانندسازنورون  
  دهندی از آن را هر لحظه انجام میسی هستند اما رونویخط 

  هستندی عصبامی و انتقال پتی قدرت هداي دارا
  استاد غیاثی09149285452ی صفرهستند  در مراحل ج

  کنند ینم لیتبد   را به کروموزوم نی کروماتیعنی سلول ها چرخه مفهوم ندارد نی در ا
  را ندارندتوزی ممی تقسراحل مکنند ی ها را مضاعف نمولیسانتر

:سلول هاي بعدي   

روي غشاي پایه  ی سلولنی بي هستند با فضاي عادي سلول هان  هستی پوششبافت
 قرار دارند
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ي موجود در الیه میانی قلب  در رگ ها  

 
 به نام يوندی بافت پی نوعنین قرار دارد و همچیانی مهی و اسکلت در اليوندی پبافت

 از یکی باشد ی مختلف مي انواع سلول هاي وجود دارد خون داراهی النی در ازیخون ن
 باشد همه سلول ی و چرخه کربس ندارد گلبول قرمز بالغ ميتوکندری سلول ها که منیا

  غشا دارندنی غشا پروتئمی آنززیکولی گلیانی مهی موجود در اليها
 همه سلول هاي موجود در قلب اشکال زیر را دارند استثنا گلبول پس نمی توان گفت

 قرمز بالغ
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 مخطط چهی ماهي سلول هانی و همچني ارادری شکل غی صاف دوکچهی ماهي هاسلول
 قلبی یک یا دو هسته اي و قدرت انقباض غیر ارادي دارند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 را کی تحرنیآورند و تند و کند شدن ا ی قلب مچهی را به ماهامی پی عصبي هاسلول
 ادی و سرعت را زنی نفری و نوراپنی نفری هورمون ها مثل اپی کند بعضی ممیتنظ

کنندیم  
 

  کندیکمک مات  به حرکنب جهی دارد به نام آبشامه که مانند اللب  در اطراف قیعی ما

 
ت نازك ترین الیه میانی هس نی ترمی شود ضخی قلب محسوب نمي هاهی جز الراشامهیپ

 داخلی
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 باشد در ی قلب مچهی ماهنی ترمی ضخی است ولشتری از برون شام براشامهی ضخامت پ

  می توان رگ و خون و لنفوسیت دید به جز الیه داخلی قلبي هاهیهمه ال

 
ردی بگژنی اکستواند ی قلب از خون داخل قلب می داخلهیال  

 
: صافي هاچهیماه  

  خودمختار صاف هستندي ارادری غ -   شکلی دوک - ی صورتدی سف - يا هسته تک 
  .  اتصال به استخوان ندارند

:  ی قلبي هاچهی ماه  
 هستند يرعادیغ -  انشعاب دار هستند _  قرمز هستند -  هستنديا  دو هستها ییک

. اتصال به استخوان ندارند بوده مخطط  

 
:  اسکلتی  مخطط يها چهی ماه  

اغلب به  - دارند نیوزی منی اکت - ي اغلب اراد - يا توانهاسقرمز  -  يچند هسته ا
  شوندی منقبض معیسر - استخوان متصل هستند 

 
ردیگی اعصاب قرار ممی مستقری بزرگتر باالتر و تحت تاثگره اول قلب  

 دهلیز ی پشتوارهی در دره قرار دارد هر دو گی سختچهی تر و عقب درنییدوم پا  گره
 راست 
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پس سارکومر بیشتري ..  نسبت به گره دوم دارديشترید سلول ب هستند گره اول تعدا
.دارد   

 
بردی چپ مزی را به دهلامی از آنها پیکی شود ی مخارجار ه ت گره اول چهار دستاز  
  رسندی مزیدوم و خود دهل  به گرهتار ها پیام را  هی بق

 
 

 هر شودی تار م به دو دستهلی دسته تار خارج شده و در وسط تبدکی اما از گروه دوم 
  با چهار دسته تار ارتباط دارندرهیدو گ

 
 یمچپ  زی است که به دهلی هماننی درازترستی با هم برابر ني گره انی بيتار هاطول 
 رود 

 
  قلب شود ي هاچهی باعث باز و بسته شدن درتواند ی نمماًیمستق يشبکه هاد

  بدهددی قلب بای معمولوکاردی را به مامیبلکه پ

 
: هازی انقباض دهلیژگیو  

:در لحظات یک دهم ثانیه انقباض دهلیز ها می توان گفت   
 

  بلکه باز تر می شوند شوندی باز نمي دو لختی و سه لختی هاچهی در
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  عب مخطط و منشي شوند سلول های منقبض ميزی دهلعب مخطط و منشيسلول ها
 ی خارج می از شبکه آندوپالسميزی دهليها در سلول می کنند کلسی استراحت میبطن

  یشود ول
چون بطن هاباید  شده است یسموارد شبکه آندوپالبطن ها  در لحظه نیدر هم

بکننداستراحت   

 بافت زهای رسد به موازات انقباض دهلی به گوش نمیی صداچی ها هزی انقباض دهلدر
  رساندی را مامی آرام آرام به سمت گروه دوم پيگره ا

 
 در حال انقباض هستند پس ینخطط  و منشعب بط ميانقباض بطن ها سلول ها در

 کی نزدنیوزی به ماکتین  آنها کم شده است ی شبکه آندوپالسممیکلسمی شوند کوتاه 
  از خط زد کمتر شده استنیوزیشده است فاصله م

ها طولشان آن ثابت است  و رشتهرهی نوار تطول       :اما        

  شده استادی به کل سارکومر زهری نوار تنسبت

 در حال برون ده خون شده ی به جنبشلین ها تبدط بلی پتانسي انقباض بطن ها انرژدر
 انجام است

  در حال انجام است12 و فشار  شودی خون از بطن ها خارج مشتری بو 

 
 کنند تا ی مرهی را ذخلی پتانسي لحظه انرژنی همدر ی آئورت و سرخرگ ششسرخرگ
  به خون برگردانند8 و با فشار  کندلی تبدیاحت دوباره به جنبشدر استر
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 ی به عبارتردی گی صورت مموج همان حفره راتیی هر حفره بعد از از تغانقباض
ستندی موج همزمان با انقباض همان حفره نراتییتغ  

...برا مثال ابتدا موج پ  ثبت  سپس دهلیز انقباض انجام می دهد   
  باشدی م همان حفره ره قبل از انقباضهر حف  حداکثر مقدار خون 

  باشدی م همان حفره  انقباضي انتهاهر حفره  ناقل خوحد
افتد یاز قلب تفاق مبیشتر بطن ها  خون  اول و دوم ي صدانی ب  
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نالین زیستتو ببندآ  جلسه  10با تدریس    
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