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 ãموشکافی

حجمخونبافشارخونرابطه � 2 انقباضمیوکاردفشارخونراافزایشمیدهد. 1 میزان فشار خون درون دهلیز یا بطن، به چه عواملی بستگی دارد؟
مستقیمدارد.

بیشترین و کمترین حجم خون در دهلیزها، به ترتیب در چه زمان هایی است؟ بیشترینحجمخوندردهلیزهاقبلازبازشدندریچههایدهلیزی �
بطنیو کمترینحجمخوندهلیزهاپایانسیستولدهلیزهامیباشد.

افزایش ارتفاع موج QRS در نوار قلب نشانٔه چیست؟ اینعاملنشانٔهبزرگشدنقلباستوعلتآنتنگیدریچههایافشارخونمزمناست. �
کاهش ارتفاع موج QRS در نوار قلب نشانٔه چیست؟ اینعاملنشانٔهسکتهقلبیاستوعلتآنآسیببهبافتقلبمیباشد. �
افزایش فاصلۀ دو منحنی در ضربان قلب نشانٔه چیست؟اینعاملنشانٔهاشکالدربافتهادییاسکتۀقلبیاستوعلتآناختاللدرخونرسانی �

رگهایاکلیلییاحملۀقلبیمیباشد.

هشتگـــــــ 
h.درپایانسیستولبطنی،بیشترینحجمخوندروندهلیزهاقابلمشاهدهاست

h.شروعفعالیتگرهسینوسیـدهلیزیدراواخرمرحلٔهاستراحتعمومیوشروعفعالیتگرهدهلیزیـبطنیدراواخرمرحلٔهانقباضدهلیزهارخمیدهد

h.درمرحلٔهاستراحتعمومیهمامکانورودخونبهدهلیزهاوهمخروجخونازآنهاوجوددارد

h.درمرحلٔهانقباضبطنهامیزانحجمخوندرونقلبدرحالکاهش،امادرمرحلٔهانقباضدهلیزهاواستراحتعمومیحجمخونقلبدرحالافزایشاست

 ãموشکافی
آیا می توان گفت در حد ّفاصل شنیده شدن صدای دوم قلب و باز شدن دریچه های دولختی و سه لختی برای مدت کوتاهی تمامی دریچه های قلبی بسته اند؟ �

بله،توجهکنیدکهدرابتدایمرحلٔهاستراحتعمومیصدایدومکهمربوطبهبستهشدندریچههایسینیشنیدهمیشوددرهمانلحظهبرایمدتبسیار
کوتاهیتمامیدریچههایقلبیرابستهمیشوندواجازهورودخونبهبطنهاوسرخرگهارانمیدهند.

الکتروکاردیوگرام

استراحت عمومی انقباض بطن ها انقباض دهلیز ها مورد مقایسه

0/4 0/3 0/1 زمان 

کاهش کاهش افزایش فشار دهلیز چپ

کاهش افزایش کاهش فشار بطن چپ

کاهش افزایش کاهش فشار سرخرگ آئورت

بسته می شوند باز می شوند بسته هستند وضعیت دریچه های سینی

باز هستند بسته می شوند باز هستند وضعیت دریچه های دهلیزی ـ بطنی

صدای دوم صدای اول ---- صدای قلبی

---- میوکارد بطن میوکارد دهلیز بیشترین انقباض در...

افزایش کاهش کاهش حجم خون دهلیز ها در حال

افزایش کاهش افزایش حجم خون بطن ها در حال

است است است اما نه در تمام زمان! دهلیز در حال خون گیری

است نیست است بطن در حال خون گیری

طبیعی بیش از حد بیش از حد مصرف انرژی در میوکارد

 P تا قلة T از کمی مانده به انتهای  T تا نزدیکی انتهای R از R تا Pازقلٔه ثبت موج

خروج پیام الکتریکی از یاخته های بطنی از گره دوم به الیة بین بطن ها تا الیة عایق از گره پیشاهنگ به میوکارد دهلیز ها توزیع تکانة الکتریکی
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ترکیبها    

ترکیب با فصل 3 دهم: گلبولهایقرمز،بهعلتداشتنهموگلوبینوآنزیمانیدرازکربنیک،نقشاصلیرادرانتقالگازهایتنفسیبرعهدهدارند.

 ãموشکافی
بدون هسته بودن گلبول های قرمز در انسان و بسیاری از پستانداران به چه علت است؟ درانسانوبسیاریازپستاندارانگلبولهایقرمز،هستهو �

بیشتراندامکهایخودراازدستمیدهندتابتوانندهموگلوبینبیشتریرادرخودجایدهند.

 تولید گویچه های قرمز: برایساختهشدنگویچههایقرمزدرمغزاستخوان،عالوهبروجودآهن،ویتامینB12وفولیکاسیدنیزالزامیاستکهبه
بررسیآنهامیپردازیم:

۱( فولیک اسید:نوعیویتامینازخانوادهBکهبرایتقسیمطبیعییاختهایالزامیاست.کمبودآنباعثمیشودیاختههابهویژهدرمغزاستخوان،تکثیر
نشوندوتعدادگویچههایقرمزکاهشیابد.سبزیجاتبابرگسبزتیره،حبوبات،گوشتقرمزوجگرازمنابعآهنوفولیکاسیدهستند.

2( آهن: طیفرایندانتقالفعالدررودۀباریکجذبمیشودوعلتاصلیکمبودآنمیتواندسوءتغذیهباشد.

B:کارکردصحیحفولیکاسیدبهوجودویتامینB12وابستهاست.اینویتامینفقطدرغذاهایجانوریوجوددارد.البتهدررودٔهبزرگمقدار
۱2

ز  3( ویتام�ی
کمیویتامینB12تولیدمیشود.

تنظیممیزان ما امادربدن وابستهاست؛ B12 ویتامین و بهوجودآهن،فولیکاسید تولیدگویچههایقرمز اگرچه  قرمز:  گویچه های  تولید  تنظیم   
گویچههایقرمز،بهترشحهورمونیبهناماریتروپویتینبستگیدارد.اینهورمونتوسطگروهویژهایازیاختههایکلیهوکبدبهدرونخونترشحمیشود
ورویمغزاستخواناثرمیکندتاسرعتتولیدگویچههایقرمزرازیادکند.اینهورمونبهطورطبیعیبهمقدارکمترشحمیشودتاکاهشمعمولیتعداد
گویچههایقرمزبهصورتروزانهراجبرانکند.اماهنگامکاهشمقداراکسیژنخون،اینهورمونافزایشمییابدکهاینحالتدرکمخونی،بیماریهای

تنفسیوقلبی،ورزشهایطوالنییاقرارگرفتندرارتفاعات،ممکناسترخدهد.

 ãموشکافی
آیا می توان گفت با تخریب گویچه های قرمز در کبد میزان آهن و آمینو اسید موجود در آن افزایش پیدا می کند؟بله،سیتوپالسمیاختههایخونیقرمز �

پرازمادهایبهنامهموگلوبیناستکهدرصورتتخریبآنبخشپروتئینیوغیرپروتئینیآنجدامیگردد.پسازتخریببخشپروتئینی،آمینواسیدو
پسازتخریببخشغیرپروتئینی،آهنایجادمیشود.

آیا می توان گفت کاهش عامل داخلی معده در نهایت کاهش نسبت حجم یاخته های خونی به حجم خون)هماتوکریت( را به همراه دارد؟بله،توجه �
کنیدکهعاملداخلیمعدهکهازیاختههایکناریغددمعدهبهدرونفضایمعدهترشحمیشودویتامینB12راازاثرآنزیمواسیدمعدهحفظمیکند،
همچنینبرایجذباینویتامیندررودهباریکضروریاست.توجهکنیدکهکاهشاینپروتئینمیتواندباکاهشویتامینB12وایجادکمخونیهایشدید
همراهباشد.باایجادکمخونینسبتحجمیاختههایخونیبهحجمخونکاهشپیدامیکند.توجهکنیدکهدرکمخونیهایشدیددرمجرایمرکزی

استخوانهایدرازمیتوانیممغزقرمزپیداکنیم.
آیا می توان گفت کاهش ترشح عامل سطح فعال در نهایت موجب افزایش میزان هماتوکریت می شود؟ توجهکنیدکهبهدنبالکاهشعاملسطحفعال �

کیسههایحبابکیبهمیزانالزمبازنمیشود،درنتیجهتبادلگازهایتنفسیبهخوبیصورتنمیگیرد.باکاهشتبادلگازهایتنفسیوروداکسیژنبه
خونکاهشمییابد،بنابراینباکاهشاکسیژنمیزاناریتروپویتینافزایشپیدامیکند.باافزایشترشحاریتروپویتینازبرخییاختههایکبدیوکلیوی

تولیدگویچههایقرمزدرمغزاستخوانافزایشمییابدونسبتهماتوکریتباالمیرود.
بزرگترین � 4 بخشیازآنبامعدههمپوشانیدارد. 3 بخشاعظمآندرسمتراستبدناست. 2 اندامیدردستگاهگوارش 1 همه چیز درباره کبد: 

کلیٔهراستبهدلیلمحلقرارگیریکبد 6 دیافراگمدرقسمتراستبهدلیلمحلقرارگیریکبدپایینترازقسمتچپاست. 5 غدٔهبرونریزبدناست
بهدلیلمحلقرارگیریکبد،باالترینبخشکولونصعودیدرسطحپایینترینسبتبهباالترینقسمتکولوننزولیقراردارد. 7 پایینترازکلیٔهچپاست.
درگوارشوورودچربیهابهمحیطداخلینقشدارد. 10 بهتولیدصفرامیپردازد. 9 بخشیازآندرجلویمعدهوجلویبندارهانتهایمریاست 8

خونخارجشدهازطحال،معده،پانکراس،رودهباریکو 13 آبازطریقسیاهرگبابکبدیبهآنمیریزند. 12 لیپوپروتئینهادرآنساختهمیشوند. 11
دردورانجنینی 16 دارایمویرگهایناپیوستهمیباشد. 15 داراییکسرخرگودوعددسیاهرگاست. 14 رودهبزرگبهسیاهرگبابکبدیمیریزد.
محلذخیرٔهآهن،ویتامینها،چربیوگلیکوژنمیباشد. 18 محلمرگیاختههایقرمزخونیاست. 17 یاختههایخونیدراینمحلساختهمیشود.
نتیجهمرگ ودر میتوکندری باعثتخریب راکیزه بهدنای باحمله آزاد رادیکالهای 20 ترشحمیکنند. اریتروپویتین آن یاختههایدرونریز از برخی 19
دربرخی 22 یاختههایبنیادیدارندکهممکناستتکثیرشوندوبهیاختههایکبدییامجرایصفراویتمایزیابد. 21 یاختههایکبدیونکروزمیشود.

جانورانمثلپرندٔهدانهخوارنیزدیدهمیشود.

گلبول های سفید  
براساسمتنکتابدرسییاختههایخونی،کهضمنگردشدرخون،دربافتهایمختلفبدننیزپراکندهمیشوند،گویچههایسفیدهستندونقش
اصلیآنها،دفاعازبدندربرابرعواملخارجیاست.اینیاختههابرخالفگلبولهایقرمزوپالکتها،هستهدارندوهمچنینمیتوانندازخونخارجشوند
ودربافتهایمختلفبدنپراکندهشوند.توجهکنیدکهدربینگویچههایسفید،لنفوسیتها،نوعیگویچههایسفیدهستندکهتواناییتقسیمدارندوبه

همینعلتدرخارجازمغزاستخواننیزتولیدلنفوسیتهادراندامهاوگرههایلنفیصورتمیپذیرد.



30

مرجع کامل آموزش فصل 4 )گردش مواد در بدن(

هشتگـــــــ 
h.سادهترینسامانٔهگردشخوندرمهرهداران،درماهیهاونوازددوزیستانوجوددارد

h.مزیتگردشخونسادهانتقالیکبارٔهخوناکسیژنداربههمٔهاندامهایبدناست

h.درگردشخونساده،قلبدوحفرهایمیباشدواندامتنفسی،آبششاست

h.درماهی،قلبدرناحیٔهشکمیبدنقراردارد

hدرآبششماهی،شبکٔهمویرگیبیندوسرخرگشکلمیگیرد؛سرخرگشکمیوپشتی!درفصلبعدیمیخوانیمکهدرنفرونهایکلیهنیزشبکۀمویرگی
اولبیندوسرخرگایجادمیشود.

h.بینسینوسسیاهرگیودهلیز،بیندهلیزوبطنوهمچنینبینبطنومخروطسرخرگی،دریچهوجوددارد

h.سرخرگشکمیماهیهمانندسرخرگششیانسان،حاویخونتیرهاست

 ãموشکافی

سینوس سرخرگی و مخروط سرخرگی چیست؟ درماهیودرمحلاتصالسیاهرگودهلیز،یکبرآمدگیدررگوجودداردکهبهآنسینوسسیاهرگی �
ازدریچٔهبینسیاهرگودهلیز،وارددهلیز ازعبور بهسینوسسیاهرگیمیریزدوپس ابتدا تیره اینجانور،خون گفتهمیشود.درسامانٔهگردشخون
میشود.سپس،خوندهلیزیازطریقدریچٔهدهلیزی-بطنی،بهبطنواردمیشود.درنهایتخونازطریقبطنواردمخروطسرخرگیمیشود.مخروط

سرخرگینیزبرآمدگیمخروطیشکلیاستکهدرابتدایسرخرگشکمیماهیقراردارد. 
جهت حرکت مایعات را در سامانٔه گردش خون ماهی ها مقایسه کنید: �

سرخرگ پشتی:مایعدرونآنازجلوبهعقبحرکتمیکند.اکسیژنزیادودیاکسیدکربنکمیدارد.
سرخرگ شکمی:مایعدرونآنازعقببهجلوحرکتمیکند.اکسیژنکمودیاکسیدکربنزیادیدارد.
سیاهرگ شکمی:مایعدرونآنازعقببهجلوحرکتمیکند.اکسیژنکموکربندیاکسیدزیادیدارد.

شبکٔه مویرگی آبشش:مایعدرونآنازپایینبهباالحرکتمیکند.اکسیژنآندرحالزیادشدنامادیاکسیدکربنآندرحالکمشدناست.
شبکٔه مویرگی عمومی:مایعدرونآنازباالبهپایینحرکتمیکند.اکسیژنآندرحالکمشدنامادیاکسیدکربنآندرحالافزایشمیباشد.

نکاتتصاویر  

اینتصویرمربوطبهگردشخوندرماهیاست.

ماهیدارایگردشخونسادهباقلبدوحفرهای

)یکدهلیزویکبطن(است.

ازقلبماهیفقطخونتیرهعبورمیکند.

درماهیقبلازدهلیز،سینوسسیاهرگیوبعداز

بطن،مخروطسرخرگیوجوددارد.

خونتمامنقاطبدنازطریقسیاهرگشکمیبه

قلبواردمیشود.

اندامها به ازطریقسرخرگپشتی روشن خون

میرود.

درماهیبیشترینفشارخوندرسرخرگشکمیاست.

درگردشخوناینجانورخونپسازخروجازقلبوقبلازوروددوبارهبهآنازدوشبکٔهمویرگیعبورمیکند.

مویرگهایآبششیومویرگهایعمومیبدندرنزدیکبالٔهدمیجانورومویرگهایآبششیدرمجاورتآبششها)نزدیکبهسرجانور(

مشاهدهمیشوند.

دریچٔهبینسینوسسیاهرگیودهلیزدربدنماهیدرزمانانقباضدهلیزهابستهودرزماناستراحتدهلیزهابازاستودریچٔهبیندهلیز

وبطندربدنماهیدرزمانانقباضدهلیزبازودرزمانانقباضبطنبستهاست.

دریچٔهبینبطنومخروطسرخرگیدربدنماهیدرزمانانقباضبطنبازودرزماناستراحتبطنبستهاست.

بالٔهپشتیماهیدورترینبالهازقلبآنمحسوبمیشودوبزرگترینبالٔهموجوددربدنماهیاست.

ضخیمترینقسمتدردستگاهگردشخونماهیبطنمیباشد.

جهتجریانخوندررگشکمیماهیازعقببهسمتجلومیباشد.

مویرگ های عمومی بدن دهلیز
سرخرگ پشتی

آبشش
مخروط سرخرگی

سرخرگ شکمی

سیاهرگ شکمی سینوس سیاهرگی
بطن

مویرگ های آبششی


