


دهــــم سـال شنــاسی زیست  جــزوه

گـــذاري رمز همراه  به

قلب و تنفس  فصل

عمامیپارسال دم مرحله مربوط ها شش بازدمنهاستقیاز
مرکز مجاورت در النخاع بصل در تنفس فرابلعمرکز شروع در دارد در ندیقرار مرکز دم

پ النخاع بصل بلع مرکزیامیمرکز مبه میدم متوقف را وان بنابرایدهد پل نیکند بر عالوه
و هامغز باعثیمزینبلعمرکزشش شدنتواند شودتحریک النخاع بصل توسط
پارامسیدهانحفره تشکیدر دفعییغذاکوئولوالیمحل منفذ محل در و وئول واکیاست

میدفع غشا محتوونددیپیبه ماتیو آزاد پارامسیآن وکی یشود بزرگ هستهکیهسته
جر دارد ناانیکوچک در نتسیدیهوا در است طرف دو کنار هیتهويهواجهیها نشده و شده
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م قرار عنکبوترندیگیهم پا شش نوع انیحشرات هر دارند پا ده پوستان سخت پا هشت
طرسکید تنفسکیقیاز نایمنفذ طرسیدیهر تنفسکیقیاز محیمنفذ رونیبطیبه

تنفس یدسترس منافذ مگریکدیازیدارد ولیجدا طرسیدینایباشند از هاقیها ي لوله
ناگریکدیباعرضی هم دارند همسیدیارتباط مستقسلولها ارتباط در گازهامیها  يبا

استیتنفس
تنفسیجانوراندر دستگاه سلولهایکه فقط تنفسيدارند مستقیاندام صورت ارتباط میبه در

هوا خروجيوروديبا سایو دارند هاریقرار گاز با فقط میتنفسيسلولها رندیگیقرار
ناشکل تنفس به هایسیدیمربوط طرییانتهاسیدینانیبعرضیيلوله تنفسقیاز  یمنافذ

م باز خارج ساختاریبه معموالً و شود يشوند آب رفتن هدر مانع که دارند منافذ بستن جهت
رگهیارتباطیتنفسيمجار زیخونيابا ارایندارند تنفس نیدر به خون گردش جانداران

نم کندیکمک
دوزيالرودرحالت تنفسستانیدر خارجیاندام بیآبشش که در رونیاست اما است زده

اصل روش بالغ میحالت مخاطباشدیپوست ماده کمکیکه روش مثبت یدارد فشار کار و ساز
کر و داران مهره در بسته خون گردش خاکاست دوزیمدهیدیم پوست چند ستانیشود از

درهیال و است شده ساخته مخاطانسلول خاکیداردیماده کرم پوست .و
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پوستدر خاکیتنفس کرم تکی یمثل خون مرهیسرخرگ پوست وارد را در یخون کند
دهلاهرگیسکیستانیدوز به را خون روشن خون برمزیبا کرمیچپ در تنها یخاکگرداند

پوستکی تنفس اصلیروش روش خزندگان در دارد میوجود کمکیشش روش  یباشد
م دوزباشدیپوست اصلستانیدر میروش کمکباشدیپوست میروش باشدیشش

دارايهاسمندر بعضي و میشش شش فاقد سمندرهامیباشندیسمندرها گفت  يتوان
داراش دار پوستيش برایتنفس درتبادليهستند ستاره در الییایگاز دو از  یسلولهیگازها

پوشش میبافت دریعبور ستاره پوست دوزییایکنند پوست ازستانیبرخالف  هیالکیفقط
وجود است شده ساخته ایآبششيهایبرامدگسلول باعث پوست سطح ظاهر جادیدر

در ستاره پوست در استییایخاردار شده
آبششدر کمان ماهیهر داردفقطیدر وجود کمان یکیرهیتیکیسرخرگ هر روشن

آبششيتعدادیآبشش میخار آبششیمباشدیمتصل کمان هر گفت دارایتوان دار  يرگ
م آبشش خار تیچند موکی یآبششغهیباشد آبششیرگیشبکه تنفس در  یمخلوطیدارد

گازها میتنفسيکه حمله آبیرا تینخوایکند در مورد دو هر که  يدارایآبششغهیباشد
آبششکیانیجر تنفس در است تنفسیطرفه استینام منفذ فاقد

دگردیکیداردیسیدگردهاقورباغه بیسیاز از تبدنیها که است ها آبشش به لیرفتن
میش مش قرار بدن داخل در و ماهرندیگیشوند مثل نابالغ ولیمیقورباغه مثل یباشند بالغ

  .خزنده
ت هر موکی یبششآغهیدر بنابرایرگیشبکه دارد هانیوجود شبکه تیرگیمويتعداد غه یو

درآورندیآبششيها
الرستانیدوزهمه هاآبتیوضعومرحله داخلیخارجشش بلوغ در شیاست به  لیتبدشو

شوندیم  
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ماهدر آبشش هایآبششيخارهایهر رشته هایآبششيو کمان هستند یآبششيبه متصل
میشآبشيخارها قرار خارج سمت هارندیگیبه رشته نتیآبششيو در داخل سمت جهیبه

خارهاانیجر از هایآبششيآب رشته سمت آبششیمیآبششيبه رشته هر در  یباشد
تیآبششرهیتنیچند هر در دارد موکی یآبششغهیوجود از یرگیشبکه آب دارد وجود

میآبششيهاغهیتنیب رایعبور گازها و مکنم کندیمبادله
ماهی درمورد چیز همه

پروت از صنعت شودیدر می استفاده ماهی کندن پوست براي بدن. ازها روي تریکودینا
کند می حرکت ها ماهی بدن. لغزنده روي را جاندار این تریکودینا دهنده اتصال خارهاي

دارد می نگه هستند. ماهی دار مهره جانوران از گروهی ها هايگووال. ماهی ماهی از ژپشت
کند می تغذیه کنند. کوچک می تنفس آبشش با ها ساده. ماهی ها ماهی خون گردش دستگاه

است م. وبسته استاقلب بطن یک و دهلیز یک شامل مشاهده. هی براي ماهی دمی باله از
شود می استفاده رگها در خون می. جریان دفع آمونیاك خود آبشش با ها ماهی از بسیاري

کنند. کند می دفع اوره استخوانی هاي ماهی از بعضی و حرکت. کوسه کردن باشنا ها ماهی
کنند است. می درونی ماهی دارند. اسکلت شنا بادکنک خود بدن درون ها ماهی از . بسیاري

است غضروفی ها ماهی بعضی درونی اختصاصی. اسکلت غیر دفاع و اختصاصی دفاع ها ماهی
ما.  دارند بدن سوي دو دارددر وجود مکانیکی هاي گیرنده حاوي جانبی خط ها بعضی. هی

دارند نیز الکتریکی گیرنده خود جانبی خط در ماهی گربه مثل ها خود. ماهی دم در مارماهی
دارد الکتریکی هاي تکانه تولیدکننده دهند. اندام انجام زایی فکر توانند می ماهیها از . بعضی

دارند خارجی لقاح ها ن. ماهی داردیک داخلی لقاح ماهی کوسه ماهی. وع داران مهره اولین
بودند وفاقدآرواره کوچک هستند. هایی زنده داران مهره ترین موفق حد. ماهیها سنگواره

است شده کشف دوزیستان و ماهیها بین می. واسط حفظ را خود گلویی ي حفره بالغ ماهیهاي
دارند. کنند همسفرگی دریایی وشقایق ماهی کند. دلقک می تغذیه ماهی از جاگوار . پلنگ

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

سازد می بزرگی دانه جفت جلب براي خاردار کند. ماهی می تغذیه ماهی از  .راکون
هایرونیبهیال بخش شکمییدر حفره در که گوارش لوله تشکیاز در دارند از یبخشلیقرار

ول دارد نقش ناحصفاقدریتنفسيمجرایخارجيوندیپهیالیصفاق سرفه در ندارد  هینقش
ت مجارشوندیمکیحرها عطسه گینیبيدر تحريهارندهیرا روده و در یمکیمعده شوند

ماه انقباض هایسرفه عميچه بازدم بقیشکم مینیراه باال سمت به کوچک زبان رودیبسته
برا عرصه هايدر شش از هوا بدچارخروج ميشتریفشار محنجرهرندیگیقرار شودیباز

مموا خارج استشوند ید مدر زيهانیچزانیفراغ کشادیمعده میدگیشده  ایردکاشودیکم
م پدیشاکند یاستراحت کنداستراحتریلوهم

لنیترساده و ها حلزون مانند تنان نرم در دسهیشش خشکیمدهیها داران مهره همه  یشود
ششيدارايز میتنفس تنفس شش کمک با فقط پستانداران همه حتیهستند  يآبزیکنند

گازها تبادالت عمده طرستانیدوزيبخش مقیاز انجام که یزمانیحتنیبنابراشودیپوست
ششیدميهوا هواانوارد پوستیدميشده تبادالت نشده ششها میوارد شودیانجام

خشکهمه داران وليدارايزیمهره هستند ماهیشش مثل ندارند شش داران مهره  یهمه
تهو کار و ساز فشارهیها منفپمپ فشار و دوزیمثبت همه در مثبت فشار و ستانیاست هست

منفیبعض فشار اما بسیخزندگان دياریدر پستانداران و پرندگان همه خزندگان  یمدهیاز
نوع به مثبت فشار پمپ ولیشود است ششها و حلق و دهان اطراف عضالت انقباض  یباعث

منف سایفشار سشیهدفش قفسه استنهیحجم
سلوليهاروش تک در :هایتنفس

هاانیمرجان کرم انتشار هايفقط کرم انتشار بندپايحلقويپهن عنکبوت انیانتشار مثل
هزارپا و پوستان سخت لانیحشرات و حلزون مثل تنان درسهینرم ستاره مثل ییایخارتنان
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ماه ساده پیآبشش دوزنیتردهیچیها پوستستانیآبشش ششیآبششیتنفس  یو
منفخزندگا فشار مثبت فشار پمپ پوستین کیتنفس پستانداران و ییهوايهاسهیپرندگان

ششدر کیتنفس در گاز تبادل است پرندگان یحبابکيهاسهیممکن شش مثل نشود انجام
ک همچنیحبابکيهاسهیکه آبششيجانورنیندارند تنفس رشته یکه فاقد است ممکن دارد

خارپوستانیآبششيها مثل کباشد پرندگان جلويهاسهیدر مستقییهوادار طور با میبه
ندارندينا ارتباط

منفدر فشار است ثابت شما حجم نیپرندگان ها شش به کستیمربوط به مربوط سهیبلکه
نيها پستانداران در است دائمزیهوادار صورت به گازها تبادل پرندگان زیمانند  رایاست

هوا ششماندهیباقيهمواره باقدر بیمیها گازها تبادل پرندگان در درد  ردشتریماند
م انجام غیاثی0914928542شودیمرحله

کروش فاقد اباشدیمیحبابکيهاسهیپرندگان لوله ساختار بخشيو انرژیدارد به ياز غذا
اندام هر از شده آزاد گرما انرژیشکل دمايادیزيکه کنند انسان يمصرف در مثل را خون

دهدیمشیافزا
هايچگاهیه خالشش نمیپرنده هوا همیاز مرحلهشهیشود در دارد وجود هوا آن م ددرون

هوایبخش میدمياز شش پستانداران یوارد برخالف پرندگان در شود انجام تبادل تا شود
انرژ مصرف با باشدیميبازدم

تنفسدر کیچرخه فقط پرنده جدايهاسهیاول اکسییهوادار اکسژنیکم بازدم در ژنیاست
م کیانجام تعداد ميهاسهیشود عدد دو کوچکتریهوادار هوادار يهاسهیکنیباشند

کهیگردن کزیننیترجلوهستند که است درست هواداريهاسهیهستند
ولژنیاکس دارم روشنيسلولهایکم خون با دنکنیمتغذیهشان
کیدميهوا وارد تازه عقبيهاسهیو سپسیهوادار هاشود شش بعدیمبه سلول واردرود
میپوششيها شش مویجداره وارد آنجا از بیمیخونيهارگیشود ها شود سیاهرگ ه

مرفته قلب راشودیوارد ان قلب مو اندامها سلولیبه تنفس ها اندام در  یمنجامایفرستد
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م خون رنگ تیشود خون مرهیشود قلب بیبه آنجا از رفهرود فضاشش وارد ميته  یشش
ک سپس جلويهاسهیشود طریميهوادار از و ميناقیشود شودیخارج

دوز خارجيداراستانیهمه دوزیآبشش همه و بنابراستانیاست دارند شش در نیبالغ
تبدتکامل ها آبشش بلوغ داخللیو بعضیمیبه بلوغ در ماهیشود بیزدگرونیبانیاز  نیاز

داراباانیماهروندیم داخليلغ طریآبشش از گاز تبادل هاقیهستند  اریبسیلداخيآبشش
ز است مرایکارآمد در خون حرکت هانسبتجهت طرفویرگ در آب عبور  يهاغهیتنیبه

خالفیآبشش عصبگریکدیبر مرکز النخاع بصل دارایاست و عصبياست و یبافت است
هازین دارندزیناینوروگليسلول

ب هیاولرنگ آهک آب دیمحلول با مجاورت از پس محلول است شدیاکسيرنگ  يریکربن
پاکساز ناخالصياست از مجاریهوا در مژکدار یتنفسيها مخاط و مودار پوست کمک با

م برامدگشودیانجام روش دو هر هايهایدر بازدم یسطحيسلول مرحله در دارند نقش
کمتريگنبدافراگمید پس بنیاست ناافراگمیدنیفاصله ديو انقباض با دارد افراگمیوجود
بای فاصله شود یمشترین

مبصل مغزتواند یالنخاع پل پییایمیشيهارندهیگياز ها شش و افتیدریعصبامیو کند
ماهیم به پيهاچهیتواند دهدیحرکتامیمختلف تنفسهربه بازدم کیانسانیچرخه و دم

پ النخاع بصل دم در ماهیصبعامیاست به انیبيهاچهیرا دیخارجيدنده  یمافراگمیو
فرستد

عاددر حالت پيبازدم النخاع میامیبصل هابه عمفرستدیماهیچه بازدم در فرستد یمقیاما
جایزماننیبنابرا به فرد عاديکه عميبازدم اقیبازدم بازدم و دم کل در دهد فرد نیانجام

النخاع داردبصل نقش ا
اکاهش سلولیپيديمصرف تنفس کاهش دهنده نشان فسفات میو پس  يدزانیاست

میزندیاکس پسیکم افزايهارندهیگکیتحر -شود به مزیندیاکسيدشیحساس  یکم

www.konkur.in

forum.konkur.in



شش تنفس و حشرات در اکسیشود مبادله دژنیسطح شده دیاکسيو منتقل بدن درون به
کل دهیاست وجود داران مهره در کلیباردفقط ندارندهیمهرگان

ماهقیعمدم انقباض بافراگمیدیگردنيهاچهیبا و انیو نیخارجيدنده و ازمندیاست
انرژ دهلیستیزيمصرف از خون انتقال اما بدون زیاست شکل به استراحت مرحله در بعد به
انرژ استيمصرف

بيپاکساز در بقینیهوا در مژکدار مخاط سپس پوست با مخاطقهیابتدا ماده ها است یسمت
ترت به پس است ماکروفاژ با ها حباب ماده بیدر مژکدار مخاط مودار پوست از عبارتند

ماکروفاژیمخاط مژکدار مخاط
بگرم با فقط هوا مینیکردن هاشودیانجام مییجلويقسمت گلو را گردن در مهره  یستون

گندیگو عضو حنجره و هستندلوحلق
هايناوارهید همیغضروفيحلقه که خودشهیدارد رنگ زرد بخش در هستند غضروف باز

مر سمت به که ندارد میميوجود باعث غضروف نبود کرمیباشد حرکات شکل یشود
شود آسان

ايناوارهیديهاهیالبیترت مياستوانه است نژساده و دارد انجام زیك را مخاط ترشح
پمخاطریزیدومیاختصاصریغیمنیادهدیم بافت که و يوندیاست ها رگ است سست

ز نادیاعصاب و هازیدارد سوميغده دارد کننده ماهبیترکهیالنیترشح است چهیغضروف
ه و استحکام باعث هم ممکه ماهیانعطاف استحکام باعث غضروف انعطاف چهیشود باعث

پیخارجيوندیپهیالشودیم استیمعموليوندیهمان
ساارتباط با خون گردش هاریدستگاه کلبردستگاه نگرش جیاساس هر يبرايندارااست

ح گردشاتیادامه با باموادتبادل فرقدیرا خون گردش با مواد گردش دستگاه بدهد انجام
مرجان در مثالً گپالناریاوانیدارد ها اسفنج مثل دارد وجود آب ندارد وجود اهانیخون

ندارندارچقهايباکترانیآغاز مواد گردش دستگاه ها
باز گردش هموگلوبهمولنفدر بسته گردش در دارد نیوجود
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در خون ساده گردش تکیدر هم حرکت مهصفیبار ولیانجام تبادل هم و دریدهند
مضاعف تکیگردش مخصوص دهصفیگردش گردش استگریاست تبادل مخصوص

شلیتماقلب در و است چپ سمت چپبه ايبرایگاهیجاش پسجادیخود است کرده
بطوراستیششاهرگیس بهيشتریل شش. داردچپنسبت باالیسرخرگ ئورتآيدر

گ مردیقرار دوشاخه خروج از بعد مائورتشودیو شاخه چهار کهشودیخودش رگی هر
را دخون ان و است سرخرگ کند خارج قلب وندیاکسياز دارد آب اماژنیاکس زیکربن

ن مثـــال؟ستیقرار کند خارج قلب از مستقیم را خون سرخرگ هر
ششی بزرگترسرخرگ است بلندتر چپ سمت از راست ترنیسمت ائورتنیپرفشار رگ

قوس3که یک و دارد اشاخه منیانیدارد باال به شاخه پاکیدهدیسه به ونییشاخه
چپ

نتیقلبيهاچهیدر پوششیمدجایایخوردگنیچجهیدر بافت دریشود خود در چهیاما
پ بافت ايوندیوسط استخوانکهاستيرشته مفیريگاهبه وشودیختم يهاچهیدرپیلور

گوارش ادراریدستگاه درچهیماهيو اما پسيهاچهیدارند ندارند سارکومر پس ندارد قلب
کلسشتریب گذارازینمیبه نام علت  ؟ستیچینیسچهیدريندارند

بدننیبزرگتراز هاابتداسرخرگ ميکرونريسرخرگ دولرندیگ یمنشأ جز  هیبقیتخبه
در3هاچهیدر دارند اشیشینیسچهیقسمت بزرگترنیجلوتر لختینیاست استسه

کرونرششینیسنیکوچکتر تشکياست از مکی لیپس جلو به بکیرودیشاخه هشاخه
عقب

در هاباقلبيهاچهیتمام ارتباطبطن بادر فقط ها دهلیز اما  3و2اند
دریارتجاعيهاطناب بودن باز زمان کمترچهیدر انرژنیدر پس هستند خود کمتريمقدار

م شدنیمصرف بسته در اما مشتریبيانرژکند مصرف بیاز در کهییهايماریکنند
غيصداها و شنيعادریممتد قلب جریمدهیاز غنایشود استيعادریخون

عموم گردش تیدر خون است ممکن میزنرهیخون شبکه شودیمویرگیوارد
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است بینممکن مورگی سرشبکه سایخرگدو شونددهیداهرگیدو
ldl؟وگرافیآنژ دهید ربط ؟؟؟؟؟ ی

داخليکرونرخرگسرعابانشنیاول سطح در ویبرآمدگدهلیزها یاست ندارد وجود
استصاف

پايهاچهیدربیترت به باال از ششینیسنییقلب ؟؟؟آئوی ؟؟؟لخترت یلختی
ائورتنیبزرگتر سرگ بزرگ ششرگاهیسپس سیسرخرگ یششاهرگیسپس

پشت گوسفندیسطح سرخرگآمدهبرقلب اغلب
ها رگ شکميعموديکرونريو سطح اما هستندموربوگراهیساغلبصافیهستند

سسرخ و  دشوسهیمقااهرگیرگ
پوششيداراکاردیپر پیبافت ايوندیو اپيرشته در نیاست پنیهمچنزیکارد يوندیبافت

ا زيرشته اپادیکالژن ونیدارد دارند اعصاب و رگها تري یچربزیکارد نوعی که دارن
 .هستنددیریسیگل

ها کرونریقلبيرگ اپيهمان در که نقشیهستند هستند الیپکارد مثل نبجهیکارت
پریم ايافضکاردیباشد و هادکاریپيآبشامه الیهمجموعه دریخارجي هستند قلب

پوشش بافت قلب بافت پریسنگفرشیساختار در وجودیپيوکاردیساده آندوکارد و کارت
ا هانیدارد رگ در نیخونيبافت ها حباب درزیو دارند بيهاچهیوجود از رونیقلب
پیپوشش ايوندیمرکز نيرشته قاعده فیزدر اسکلت متصلنديبریبه

ضخشتریبکاردیپرضخامت مهیالنیترمیاست دونینازکتروکاردیقلب هر است آندوکارد
پوششهیال بهیبافت فضااندوکاردمربوط مجاورت ايدر داخليآبشامه سطح در دارد  یقرار
ميهایبرامدگندوکاردآ بشویمشاهده ضخامت پوششيوندیپافتد آنیو کارداز اپی

استکمتر
دهلهااهرگیس نتياچهیدرزهایو در خونجهیندارند انهاورود مبه انجام شودیهمواره

مراحلنیبنابرا تمام خوندر سگردش ساهرگیبزرگ و وارديکرونريهااهرگیها
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ها پایمدهلیز در دريزیدهلولستیسانیشوند خون دهلحجم درنیکمترزهایون و است
ب ها انقبنیشتریبطن ساضدر از خون هم هنوز ها بركهایبطن هاها دهلیز رسدیمه

الشیافزا دي ال و چربی و نوزن میچاقزیو خونیباعث فشار و تنگ ها سرخرگ شود
ا چاقجادیمزمن دارد را ها موج کاهش و انفارکتوس احتمال بیشود  زینیبعصییاشتهایو

رساننیهمچن خون در قلببیآسيکرونریاشکال حمله قلب بافت هایبه موج فاصله مشکل
ز تعدادکندیمادیرا فریقلبيهالولسوشدتاگر پادیزضبه شودقويشانامیشده
هاشیافزا موج شودارتفاع برعکسمی شود کم موج       اگر فاصله شروعاستا  آردر

بطن استسیستول ی
در نتیقلبيهاچهیهمه در هستند بجهیبسته خون زطنحجم بشودیمادینه کم نه نیشتریو
ب ابتداطنیفشار سیستولدر باشدي

مزیدهل خارج خود از را خون حالت دو در استراحتیها در اول انقباضشانکنند در کهو
استیشدیدوم دتر

دهلنیشتریب خون بیکمزهایحجم از دولتقبل شدن سختیاز کمتریو ننیباشد درزیحجم
انقباضانیپا

ابتدا کمتريدر ها بطن دهلنیانقباض در خون مزیفشار مشاهده 0914928542شودیها
غیاثی

ودر ها هورمون و مواد مواد... انتقال پوششترشح اساسيجانوریبافت الینقش  هیدارد
سیانیم و ماهاهرگهایسرخرگها پياهچیبافت هم و دارد مویوليوندیوجود هارگیدر

پخون خودشان هااستيوندیداخل سرحرگ عرضدر زیمقطع است ضخامترایگرد
پچهیماه ميوندیو استحکام آنها هادهدیبه سیاهرگ در زنظمناماما بهیبستگرایاست

حالت چه در که دارد باشندیاندازه
داخل ااهرگیسیحفره تر غشابزرگ است سرخرگ بافتیمعمولهیپايز اتصال در

هایپوشش بافت جزگریديبه به دارد هانقش مویرگ
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موانیجرمیتنظ در دورگیخون با تها تیممینظعامل ابتداوسطشود  یبعضییبنداره
رودهرگهایمو هامثل مویرگ کوچک هاي سرخرگ باشندچهیماهتوانند یمبعالوه داشته
ندارند ( ریخنیاچهیماههیالیول طولی ولی دارند حلقوي  )یعنی

هاانقباض سرخرگ استراحت اصليو نقش میکوچک در موزانیرا دارندرگیخون ها
ماهیزمان ميهاچهیکه منقبض ها میرگ کم رگ قطر زیشوند مقاومت شودیمادیشود
مانیجر کم برعکس  شودیخونش استراحت در

هاهرچه بتنگرگ خون فشار باشد ولشتریتر اانیجریاست کمتر مثلستخون
میشودنیستامیه بیشتر التهاب حساسیت در که

برساند محل به بیشتري خون جریان خواهد می  .و
س در حرکت توضاهرگهایعوامل ماهکی دیدهحیرا دریاسکلتچهیتلمبه النهيهاچهیدو

مکشيکبوتر سیفشار نهیقفسه
هافشارزانیم رگ در کنیدرا مقایسه

ب هاشتریفاصله مويسلول تا اهمکرونیم20رگهایبدن کمانیجرتیاست هاخون مویرگ
میصافینوعهیپايغشاستیچ غشایعمل مياریبسيجلوهیپايکند را مواد درردیگیاز

عصب یچربششچهیماهوستهیپيهارگیمو
ا هانیدر مولکول فقط ميمواقع اکسیخاص کنند عبور گلوکزژنیتوانند
خروجرگهایوفذمنا و ورود براي تبادلاستدهیچیپيهانیپروتئمانعی يهامولکولو

کل در کند محدود را داردهیبزرگ وجود روده و غدد و
کل در اگر پروتینهیسوال ورود اتفاقمحدودیت چه شود  ؟افتدیمیحذف

بسوستهیناپيهارگیمو شکلاریمنافذ به که است نفذبزرگ و مقایمدهیدحفره سهیشود
با الن    شود

ها دییاندام مواد مرشتکه منتقل اکنندیرا از طحال و کبد استخوان مغز هامونیمثل یرگ
دارند
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مومغز از زوستهیناپيرگهایاستخوان هارایاست واردیخونيسلول و شده خارج آن از
مموی شوند یرك

ل تمثل و ب غیاثی0914928542نفوسیت
مو برگیهمه شکاف ناپیسلولنیبحفرهدارندیسلولنیها عبوروستهیمخصوص که است

پذيمولکولها نفوذ و دارد را کبادیزاریبسيریدرشت مثل  ددارد
اانیجر توضيتوده بارابطهودیدهحیرا بگوادآنها  دییم
لنفيماریبنام دستگاه به کنمربویکه مشخص است  دیط

تلوزه آپاندموسیها و استخوانسیحال مغز هاو هستندیلنفياندام
موقعموسیت و ها غده بگوتیو را  دییآنها

اسیآپاند به اما است گوارش روده میمنیدر کمک لنفکندیبدن گره لنفیچندیهر رگ
م راست( شودیمتصل دهلیز  )مثل

سمپاتا برکیعصاب بهقلعالوه هاب نهیکليرگ پوست و هنگامزیروده است متصل
هایروانيفشارها تعنیايرگ را ها جریمنییاندام تا افزاانیکند را قلب دهدشیخون

سمپات پاراسمپاتکیاعصاب شودسهیمقاکیو
سمپات امایقلبچهیماهيهاسلولبینکیمحل گرهکیپاراسمپاتاست به شبکهاولمتصل

استيهاد
هاکیسمپات افزایخونيرگ خون فشار تنگ خوندهدمیشیرا زکیفشار ادیفرد

شودیم
مانیجریموضعمیتنظ ها بافت در زدیاکسيدزانیخون ماهادیکربن دچهیدر وارهیصاف

م اثر ها مورگکندیرگ اندازه گشاد را میرگکوچک باز ومیپتاسيونهایمثلکندیرا
کلسیمعملدروژنیه اما تنگمیکند میباعث ها سرخرگمیتنظيبراشودیرگ  یفشار
ديفشاريهارندهیگ هاوارهیدر عموميرگ صحبتیگردش و بزرگ سرخرگ مثل دارند
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همچنيها مییایمیشيهارندهیگنیگردن به اکسزانیحساس فشار شیافزاژنیکاهش
داردزیندروژنیهانیادیاکسيدربنک وجود

ها کنیدشکل تفسیر را زیر ي
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ائورت ششقوس سرخرگ از هایباالتر طناب دریارتجاعياست سهيهاچهیاز و بهدو
داخليهاچهیهما میسطح متصل ها برآمدگیبطن تعداد هایشوند طناب و یارتجاعيها

راست چپازشتریبسمت استسمت
ال قسمتهاطنبياچهیماهيهاهیضخامت در ماهيها ضخامت است متفاوت طنبچهیمختلف

باشدیمدهلیزازشتریب
کرونرزیدهلوارهیدهیال سرخرگ ميراست حمل را روشن غیاثی0914928542کندیخون

کلراتیتاث بگوهیبه برعکس  دییرا
ا پوششچهیدرجادیعلت ولیبافت پیاست بافت کمک استيوندیعلت

پایششسرخرگ چپ و آنترییراست قرص دریمئورتاز قطعات تعداد درچهیباشند ها
بمهین نشتریراست نچپمهیاز و ن6راستمهیاست در م5چپمهیعدد باشدیعدد

شش سیسرخرگ ششیششاهرگیو گردش به سیمربوط دریاهرگیاست گردشکه
برمیعموم شش عمومعضوگرددیاز تیگردش سیمهریبوده اما برمیشرگاهیباشد که ش
مگرده روشن کوچک باشدیگردش
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دهلزیدهل به نسبت مزیچپ ضخیمیضخوکاردیراست چپ بطن راوکاردیمنیترمیدارد
دهل و نازکترزیدارد نیراست

سیاهرگیسيمنفذنیباالتر بزرگ منفذ به مجار؟؟؟؟  اهرگیمربوط که بهیزنیلنفياست
م ششیسرخرگيمنفذنیاالتربزندیریآن سرخرگ به استیمربوط

سیاهرگیسنفذمنیبزرگتر بزرگ به ماهرگیمربوط ششنیکوچکترباشدیها سرخرگ به  یمربوط
است

ستوان یم پوششنیهمدر زینشیشويهااهرگیگفت بافت هستندزیدهلیمواد چپ
ن سستیقرار باشدیسرخرگای یاهرگیهر متصل شبکه به

دییهاچهیدر خون گردش دستگاه در سهنوعهسشوندیمدهیکه و دو النهینیس   هستند
يکبوتر

نوعچهیدرهمه به تاثیها هادتیفعالریتحت بيبافته مطنو دریها همه باشند توسطچهیتوانند ها
سمتیمطنبتیفعال به توانند

در همه شوند رانده پوششچهیباال بافت پیها دارنديدونیو
سلولهاچهیماهیول عدسی هیقرنيندارند ازژنیاکساو را گلوکز ملیالزو رندیگیه

بهچهیدربزرگترین جلوتر   .......     مربوط کوچکترشیشینیسچهیدرنیاست سرخرگنیاست
استیشش

شن هنگام صدادنیدر دو جريهر هاانیقلب حفره درون سمت به مممکریغطنیبيخون شودین
دريصداها هر شدن بسته از بعد دردهد یميروچهیقلب شدن صداچهیباز کندینمجادیايها

بيصدا فشار قلب دهلابدی یمشیافزاطناول دهلزیفشار مزیحجم صداشودیکم دوميدر
سرخرگ فشار میقلب دهلبطنیحجمشودیکم خون فشار است ابدی یمشیافزازیثابت

سرخرگفشانیشتریب خون بهیر شش؟؟؟مربوط خون گردش در تیاست اردورهیخون
حبابکشبکه ماطراف خارج آن از روشن خون دریو شدن بسته و باز جرچهیشود به انیها
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ب فشار تفاوت و خون فشار و وقتیمحفرهدونیخون بیباشد سرخرگازشتریبطنفشار
در مینیسيهاچهیباشد برعکسیباز مشوند شودیبسته

عموم خون گردش ممهین یدر پر و تر عموم -چپمهینشیششودیراست گردش مهنی یدر
خال شودیمیچپ

بيهارگ در چربنیقلب هایبافت سرخرگ دارند ابتدايکرونريقرار عملکرد از  یکیبعد
دهل وارد و شده وارد شراشودیمزیشده معنانییتصلب ديبه شدن مرگوارهیسخت  یها
چرب بافت خون لخته پریباشد است کرده احاطه را قلب خون هاکاردیکه سلول به ينسبت

تریداخليوندیپ محکم ماهنیترند بدن ترچهیبافت محکم پنیاست استخوانيوندیبافت
است
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