ﻓﺎﮔﻮﺯﯾﺴﺖ ﺩﻫﻢ

ﮔﻔﺘﺎر اول

ﻗـﻠـﺐ

آقا خیلی چاکریم! سالم دوباره به همگی با جلد اول کتاب حال کردید دیگه؟ تستارو حسابی شخم میزنید یا نه؟ میخوام بهتون یه خبر بدم که تا ته سال
کیفتون کوک باشه! مبحث گردش مواد سختترین و پرنکتهترین فصل کتاب دهمتون هستش اما خب از اونجایی که منو دارید خواستم بگم غم نداشته
باشید چون حاجیتون این فصلو ترکونده و مطمئنم با خوندن این کتاب خیلی خیلی بیشتر از قبل عاشق زیستشناسی میشید! مثل همیشه الزمه
یادآوری کنم که یه سری از مباحث این فصل رو تدریس کردم براتون ،از کجا بفهمیم کدوم مباحث؟ کنارشون آیکون فیلم قرار داره .انتهای هر گفتار یه
سری بارکد گذاشتیم ،زیر بارکدها نوشته شده که مربوط به چه موضوعیه .کافیه بارکد مورد نظرت رو اسکن کنی با گوشیت ،بهت یه لینک میده که با کلیک
روی اون میتونی فیلم مربوطه رو ببینی .نرمافزار بارکد خوان هم توی اپلیکیشن بازار و ا َپ استور و غیره وجود داره .توصیه میکنم هر مبحثی که فیلم
داشت ،اول فیلمش رو دانلود کنید ،ببینید و بعد اون مطلب رو بخونید .راستی اینستاگرام فاگو رو فالو کن! آقا بریم؟ برو که رفتیم...

دستگاه گردش مواد در انسان

در فصل  1گفتم که در بدن انسان چندین دستگاه وجود دارد .در واقع از اجتماع چندین
اندام مختلف در کنار یکدیگر ،یک دستگاه ایجاد میشود .یکی از دستگاههای بدن،
دستگاه گردش خون میباشد .این دستگاه از سه جزء تشکیل شده است که شامل رگهای
خونی(سرخرگ ،سیاهرگ و مویرگ) ،اندام قلب و مایعی به نام خون میباشد .دستگاه
گردش خون وظیفۀ اصلیاش این است که مایعی به نام خون را به سرتاسر بدن هدایت کند.
در دستگاه گردش خون انسان ،عضوی وجود دارد به نام قلب .این اندام یک عضو توخالی
بوده که درون آن خون انباشته میشود و میتواند آن را به درون سرخرگها تلمبه کند.
خون با چه هدفی در سرتاسر بدن به گردش در میآید؟ خون یک سری مواد را با خود
حمل میکند .این مواد انواع مختلفی دارند .مثلن گازهای تنفسی ،مواد مغذی(مانند گلوکز،
آمینواسیدها و ویتامینها) ،مواد دفعی(مانند اوریکاسید ،اوره و آمونیاک) و خیلی چیزهای
دیگر(هورمونها ،پروتئینهای مختلف و .)...بچهها بذارید اینجوری بگم براتون که رابط بین
بخشهای مختلف بدن و دستگاه گردش خون ،خون میباشد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دستگاه گردش خون با دستگاههای مختلف بدن در ارتباط است .در فصل
 3کتاب دهم خواندیم که بین دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون رابطه تنگاتنگی وجود دارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دستگاه گردش مواد مخصوص جانوران و گیاهان میباشد.در انسان دستگاه

گردش مواد از نوع گردش خون میباشداما در اسفنجها از نوع دستگاه گردش آب !

شکلی که در صفحه بعد میبینید ،داره ارتباط دستگاه گردش خون با دستگاههای مختلف
بدن رو نشون میده .من چند تا از مهمترینهاش رو توضیح میدم .پس با من همراه باشید.
 1ارتباط با دستگاه دفع ادرار :در بدن ما به دنبال فعالیت یاختهها ،یک سری مواد زائد
نیتروژندار تولید میشود که این مواد سمی هستند و باید از بدن خارج بشوند .از جملۀ این
مواد میتوان به اوریکاسید و اوره اشاره کرد .این مواد زائد پس از تولید شدن از مایع میان
بافتی وارد خوناب شده و به کلیهها(جزئی از دستگاه دفع ادرار) برده میشوند .در کلیهها به
داخل لولههایی به نام نفرون(گردیزه) تراوش شده و پس از اینکه دستخوش تغییراتی قرار
گرفت ،در نهایت ادرار تشکیل میشود.
 2ارتباط با دستگاه گوارش :در فصل  2دیدین که در رودۀباریک وقتی مواد مغذی
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ﮔﺮﺩﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ
جذب یاختههای پوششی مخاط میشوند ،مواد غیرلیپیدی وارد مویرگهای خونی شده و از طریق جریان خون به اندامها و یاختههای مختلف بدن
برده میشوند.
 3ارتباط با دستگاه درونریز :در فصل  4کتاب یازدهم خواهید خواند که ما در بدنمون دستگاهی داریم تحت عنوان دستگاه درونریز .هر
چند با این دستگاه ،کم و بیش در کتاب علوم هشتم آشنا شدید .هورمونها مواد خاصی میباشند که توسط یاختههای خاصی به نام یاختههای
درونریز از اندامهای درونریز به درون خون ترشح میشوند .هورمونها میتوانند روی یاختههای خاصی که یاختۀ هدف نام دارند ،اثر گذاشته و
فعالیت آنها را تغییر دهند .این مواد از طریق جریان خون به سمت اندام هدف خود برده شده و در آنجا از خون خارج میشوند و روی یاختههای
هدف خود اثر میگذارند.
 4ارتباط با دستگاه تنفس :در فصل  3خوندیم که دستگاه گردش خون رابط بین دستگاه تنفس و یاختههای بدن میباشد .خون تیره به سمت
ششها میرود و در آنجا تبادالت گازی خود را انجام میدهد(اکسیژن میگیرد و دی اکسیدکربن میدهد) و روشن میشود .این خون روشن به قلب
رفته و از آنجا به سرتاسر بدن و حتی به خود ششها و قلب پمپ میشود تا به یاختههای بدن خونرسانی شود.
نتیجه گیری مهم :دستگاه گردش خون با همه دستگاههای بدن در ارتباط است حتی با خودش! دستگاه گردشخون مواد مختلفی از جمله
گازهای تنفسی ،مواد زائدنیتروژندار ،مواد مغذی مختلف مثل آمینواسیدها و گلوکزها را حمل کرده و به جاهای مختلف بدن انتقال میدهند .همچنین
این دستگاه باعث انتقال گرما به بخشهای مختلف بدن شده تا دمای کلی بدن یکسان باشد.

اﮐﺴﯿﮋن

دىاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ

ﻏﺬا

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻰ

ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪاى

اﻧﺪام ﻗﻠﺐ

ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش

دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮن

ﯾﺎﺧﺘﻪ

دﺳﺘﮕﺎه دﻓﻊ ادرار

ادرار

ﻣﺪﻓﻮع
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ﻓﺎﮔﻮﺯﯾﺴﺖ ﺩﻫﻢ
حاال که به صورت کلی با وظایف دستگاه گردش مواد انسان آشنا شدیم ،بهتره بریم و با ساختار آناتومی اون هم آشنا بشیم.

آﺎﻧتویم اندام قلب انسان

قلب انسان کیسهای است ماهیچهای که دارای  4تا
حفره میباشد .به این صورت که  2حفره در باال به اسم
دهلیزهای چپ و راست و  2حفره در پایین به اسم
بطنهای چپ و راست! بچهها از نظر جایگاه ،قلب انسان
در ناحیۀ سینهای بین دو تا شش چپ و راست قرار
گرفته و یه کوچولو به سمت چپ متمایل هستش(واسه

همینه که حلقﮥ ازدواج رو میندازن تو دست چپ چون به
قلب نزدیکتره .جالبه بدونید که اولین بار حلقه رو مصریها
استفاده کردن بعدش مسیحیان و الی آخر . ...حاال حتمن
میگی چرا به انگشت چهارم؟ یونانیان باستان اعتقاد داشتن
که یه رگی تو این انگشت هست که به صورت مستقیم
با قلب در ارتباطه! واال ما که آناتومی پاس کردیم چیزی
ندیدم!) برای همین شش چپ ما نسبت به شش راست

ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت

ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﺑﺮﯾﻦ

ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﻰ

ﺷﺶ راﺳﺖ

دﻫﻠﯿﺰ ﭼﭗ

دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ

ﺷﺶ ﭼﭗ
ﺑﻄﻦ ﭼﭗ

ﺑﻄﻦ راﺳﺖ

ﻓﻀﺎى آﺑﺸﺎﻣﻪاى

دﻧﺪهﻫﺎ

ﺑﺮونﺷﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺮاﺷﺎﻣﻪ

ما کوچولوتر هستش و اگه سطح داخلی ریۀ چپ رو
توی تشریح نگاه کنیم آثار همنشینی با قلب رو روی
سطح داخلی شش چپ میبینیم! میگی خارج از کتابه؟ زود تند سریع برو فصل  3کتاب
دهم و شکل  12کتاب درسیت رو نگا کن! میبینی داخل شش چپ فرو رفتهس؟ بچهها تو
همین فصل(گردش مواد در بدن) یه شکلی آورده کتاب درسیت که داره اجزاء دستگاه لنفی
بدن انسان رو نشون میده(شکل  )1۵اگه خوب به شکل نگاه کنید میبینید که جلوی اندام
قلب(درست در جلو و باالی آن) یک ﻏدهای قرار گرفته به اسم تیموس! با توجه به شکل
کتاب درسی این غده در ظاهر شبیه به حرف انگلیسی  Hهستش یعنی یک ﻏدۀ دو تیکه
میباشد(.تیموس رو با تیروئید اشتباه نگیری! ایشاال سال بعد در مورد تیروئید میخونید) در
جلوی این غده استخوان جناغ قرار داره! که از تیموس و قلب محافظت میکنه(البته قلب
توسط دندهها و ستون مهره نیز محافظت میشه) .از طرفی سطح پایینی قلب با سطح باالیی
پردۀ دیافراگم در تماس است .راستی بچهها حواستون باشه پردۀ جنب ششها با پیراشامه
قلب در تماس میباشد! منظورم تماس فیزیکی هستش.

ﭘﺮدة دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ

ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان

ﭘﺮدة ﺟﻨﺐ

ﺗﯿﻤﻮس

ﺗﯿﻤﻮس

رگهای مرتﺒﻂ ﺎﺑ قلب

به قلب رگهای مختلفی متصل است که گروهی از اونها خون رو وارد قلب میکنند(به قلب نزدیک میکنند) و گروهی دیگر هم خون رو از قلب
خارج میکنند(از قلب دور میکنند) .به رگهایی که خون رو به سمت قلب میارن میگن سیاهرگ! و به رگهایی که خون رو از قلب دور میکنن
میگن سرخرگ! درمورد رگهای مرتبط با قلب به صورت مفصل در ادامه صحبت خواهم کرد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ بیشتر سیاهرگهای بدن ما خونشان تیره بوده و بر�ی از آنها خونشان روشن است! در مقابل ،بیشتر سرخرگهای بدن ما
خونشان روشن بوده و بر�ی از آنها خونشان تیره است!

ﺄﺗﻣﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻗﻠﺐ

درﺳـﻨﺎﻣـﮥ )(1

خیلی از شماها نامگذاری سرخرگ و سیاهرگ رو ربط میدین به کیفیت خون درون این رگها یعنی تیره یا روشن بودن خونشون! .دقت داشته باشید
این نامگذاری(سیاهرگ و سرخرگ) هیﭻ ربطی به این موضوع نداره! بچهها ما سرخرگهایی داریم که خونشون روشنه و سرخرگهایی هم داریم که
خونشون تیرهس! در مورد سیاهرگها هم همینطور .یعنی سیاهرگهایی داریم که خونشون تیرهس و در مقابل سیاهرگهایی رو داریم که خونشون
روشنه! حاال جلوترا که بریم با این سرخرگها و سیاهرگها بیشتر آشنا میشین.
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ﮔﺮﺩﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ
ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎى ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻗﻮس آﺋﻮرت

خون از طریق سیاهرگها وارد دهلیزهای
چپ و راست قلب شده و این خون از
آﺋﻮرت
دهلیزها وارد بطنهای چپ و راست
میشود .سپس بطن این خون را پمپ میکند
تا توسط سرخرگهایی از قلب خارج
شود و به بخشهای مختلف بدن برود.
ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﻰ
با توجه به شکل کتاب درسی رگهایی که با
قلب در ارتباط هستند ،به صورت زیر میباشد:
 1رگهای مرتبط با دهلیز راست :به
این حفره که در سمت راست(یعنی سمت
دﻫﻠﯿﺰ ﭼﭗ
چپ تو کتاب درسی!) و باالی قلب قرار
دارد 3 ،عدد سیاهرگ وارد میشود .یکی درﯾﭽﮥ ﺳﯿﻨﻰ ﺷﺸﻰ
از این سیاهرگها از سمت باال میآید(که
درﯾﭽﮥ دو ﻟﺨﺘﻰ
بهش میگن بزرگ سیاهرگ زبرین یا همون
باالیی!) و یکی هم از پایین میآید که به آن
ﺑﻄﻦ ﭼﭗ
میگویند بزرگ سیاهرگ زیرین(یا همون
پایینی) و اما سیاهرگ سوم ،سیاهرگ
کرونری(اِکلیلی) میباشد که خون خود را
به دهلیز راست میریزد .در شکل کتاب
درسی این رگ رو نشون نداده ولی در
فعالیت کتاب درسی بهش اشاره شده است.
 2رگهای مرتبط با دهلیز چپ :به
دﯾﻮارة ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﺑﻄﻨﻰ
این حفره که در سمت چپ(یعنی سمت
راست در کتاب درسی!) و باالی قلب قرار دارد  4عدد سیاهرگ وارد
آن میشود 2 .تا از سیاهرگها از شش چپ میآیند و  2تای دیگری از
شش راست! برای همین به اونها میگن سیاهرگهای ششی سمت چپ و
راست! بچهها حواستون باشه یه وخ گول شکل کتاب رو نخورید! ببینید با
توجه به شکل کتاب درسی  2تا سیاهرگ ششی از شش چپ میاد و میره
تو دهلیز چپ و  2تا سیاهرگ ششی دیگه از شش راست میاد! این  2تا
سیاهرگ ششی از پشت دهلیز راست طی مسیر میکنن تا برسن به دهلیز
چپ! و بعد وارد دهلیز چپ میشن! خیلی از دانش آموزان فکر میکنند که
سیاهرگهای ششی هر سمت به دهلیز همان سمت وارد میشوند! نه داداش
از این خبرا نیست! شکل آوردم براتون در حد تیم بارسلونا! برای اینکه یادتون

ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ ِزﺑَﺮﯾﻦ

درﯾﭽﮥ ﺳﯿﻨﻰ آﺋﻮرت
دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ

درﯾﭽﮥ ﺳﻪ ﻟﺨﺘﯽ

ﺑﻄﻦ راﺳﺖ

ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﯾﺮﯾﻦ

نره بگو ببینم بارسلونا چند تا به رئال زد؟  4تا! ما اینجا چند تا سیاهرگ ششی
داریم که وارد دهلیز چپ میشه؟  4تا! مسی چپ پاست یا راست پا؟ چپ پا!
پس  4تا میره تو دهلیز چپ!

نتیجه گیری مهم :به قلب یک انسان سالم و بالغ  7عدد سیاهرگ وارد میشود( 4تا سیاهرگ ششی به دهلیز چپ 2تا بزرگ سیاهرگ
زیرین و زبرین و  1عدد سیاهرگ اِکلیلی به دهلیز راست)
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ بچهها گفتم که سیاهرگهای ششی چپ از شش چپ میان تو دهلیز چپ و سیاهرگهای ششی راست از شش راست

میان تو دهلیز چپ!(و نه راست!).سیاهرگهای ششی سمت چپ چون دهلیز چپ بی� گوش�ون قرار داره زودی وارد دهلیز چپ میشن اما

سیاهرگهای ششی سمت راست اون طرف قرار دارند یعنی از شش راست دارن میان! برای همین باید از پشت دهلیز راست طی مسیر کنن تا بیان

برسن به دهلیز چپ و بعد واردش بشن!
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نتیجه گیری مهم :پس میتوان نتیجه گرفت که
آقا! سیاهرگهای ششی سمت راست چون از فاصلۀ
دورتری به سمت دهلیز چپ طی مسیر میکنند! نسبت
به سیاهرگهای ششی سمت چپ طول بیشتری
دارند!(فکت افتاد؟ بگم بیان جمعش کنن؟) بچهها
داستان سیاهرگهای کلیوی برعکس هستش! یعنی
راستیه کوتاهتر از چپیهس!(در این مورد در فصل ۵
خواهید خواند).
 3رگهای مرتبط با بطن راست :از این حفره
که در سمت راست قلب(یعنی سمت چپ تو کتاب
درسی!) و پایین قلب قرار دارد  1عدد سرخرگ خارج
میشود(بهش میگن تنۀ اصلی سرخرگ ششی!) و کمی
بعد این سرخرگ به  2شاخه تقسیم میشود! یکی از
این شاخهها به شش چپ میرود و یکی دیگه هم به
شش راست! برای همین به این سرخرگها میگویند
سرخرگهای ششی چپ و راست.

ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﺑﺮﯾﻦ

ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﻰ ﭼﭗ
ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎى
ﺷﺸﻰ راﺳﺖ

ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﻰ
ﭼﭗ

دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ

خود بطن راست یک عدد سرخرگ خارج میشه ولی این رگ  2شاخه میشه ! شما تعداد سرخرگی که از قلب خارج میشه رو
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ بچهها از ِ

 1عدد در نظر بگیرید!.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اگر به شکل کتاب درسی نگاه کنید میبینید که سرخرگهای ششی چپ و راست در موقعیتی از سرخرگ ششی اصلی جدا شدهاند

که متمایل به چپ است! و برای اینکه سرخرگ ششی سمت راست بخواهد به سمت شش راست برود باید مسافت بیشتری را طی مسیر کند! پس

میتوان گفت که سرخرگ ششی سمت راست از نظر طول نسبت به سرخرگ ششی سمت چپ طویلتر میباشد!(همانند سیاهرگهای ششی)

 4رگهای مرتبط با بطن چپ قلب :از این حفره که در سمت چپ(یعنی سمت راست تو کتاب درسی!) و پایینی قلب قرار دارد  1عدد
سرخرگ خارج میشود که به آن میگویند سرخرگ آئورت! .سرخرگ آئورت قطورترین رگ بدن ما هستش!(معروف به شیلنگ بدن!)
نتیجه گیری مهم :حفرات قلب انسان با  9رگ در ارتباط میباشد که  7تا از آنها سیاهرگ بوده(یعنی خون را به دهلیزهای قلب وارد میکنند)
و فقط  2تا از آنها سرخرگ میباشند(یعنی خون را از بطنهای قلب خارج میکنند).
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ با توجه به شکل قوس آئورت از همه باالتر است! سرخرگهای ششی در موقعیتی باالتر نسبت به سیاهرگهای ششی قرار دارند.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ سرخرگ آئورت بیشترین حجم خون را در بین سرخرگهای بدن در خود دارد و آن را به قسمتهای مختلف بدن پمپ میکند!

قطر سیاهرگهای ششی از قطر سرخرگهای ششی کمتر است.

مورد مقایسه

قلب راست

قلب چپ

کیفیت خون داخل حفره

دهلیز چپ
روشن(پراکسیژن)

بطن چپ
روشن(پراکسیژن)

رگهای ورودی به حفرات

 4عدد(سیاهرگهای ششی)

-

رگهای خروجی از
مجموع رگهای مرتبط با حفرات

-

 1عدد(آئورت)
 5عدد

دهلیز راست
تیره(کم اکسیژن)
 3عدد(زبرین
زیرین کرونری)
-

بطن راست
تیره(کم اکسیژن)
 1عدد(سرخرگ ششی)
 4عدد

از سرخرگ آئورت در قسمتهای مختلف مسیرش(که از پشت قلب طی مسیر میکند به سمت پایین) سرخرگهای کوچکتری منشعب میشوند.
مثلن سرخرگهایی به سمت اندامهای داخلی بدن مثل سرخرگهای کلیوی چپ و راست و ...منشعب میشوند .یکسری از انشعابات در ناحیه
قوس آئورت میباشد( 3تا رگ!) که این رگها خون را به سمت سر و گردن میبرند .راستی قبل از این سرخرگها طبق فعالیت کتاب درسی،
درست در ابتدای آئورت در موقعیتی باالتر از دریچۀ سینی 2 ،تا سرخرگ کوچک جدا میشوندکه به این سرخرگها میگن سرخرگهای اِکلیلی.
این سرخرگها وظیفه خونرسانی به خود قلب را برعهده دارند.
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ﺣﻮاﺳﺘﻮن ابﺷﻪ

حواستون باشه که این سرخرگ ها(کرونری یا همون اِکلیلی) از قلب جدا نمیشن ها! بلکه از آئورت جدا میشن .پس جزء رگهای خروجی از
قلب محسوب نمیشن(بطور مستقیم) .این رگها جزء رگهای ورودی به اندام قلب هستند ولی جزء رگهای ورودی به حفرات قلب نیستند.
پس اگه طراح بگه چندتا رگ به قلب وارد میشود میگیم  ۹تا و اگه بگه چند تا رگ به حفرات قلب وارد میشود میگیم  ۷تا.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ با توجه به شکل کتاب

درسی از بین  3سرخرگی که از قوس آئورت

ﻗﻮس آﺋﻮرت

جدا میشوند ،دوتاشون نزدیک به هم(دو
شاخۀ

سمت چپی) و یکیشون(شاخه

سمت راستی) در فاصلهای دورتر قرار دارد! .
طبق شکل میبینید که قطر این سرخرگها

برابر نیست .سرخرگ سمت چپی قطورتره.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ باتوجه به شکل کتاب درسی

دو طرف سرخرگ آئورت توسط سیاهرگ

زبرین و سرخرگ ششی احاطه شده است.

ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﺑﺮﯾﻦ

ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﺷﺸﻰ ﭼﭗ

ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت
ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﻰ

دﻫﻠﯿﺰ ﭼﭗ
درﯾﭽﮥ ﺳﯿﻨﻰ آﺋﻮرﺗﻰ

ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﺷﺸﻰ راﺳﺖ

درﯾﭽﮥ دوﻟﺨﺘﻰ

دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ
درﯾﭽﮥ ﺳﯿﻨﻰ ﺷﺸﻰ

ﺑﻄﻦ ﭼﭗ

در واقع بزرگ سیاهرگ زبرین در سمت

درﯾﭽﮥ ﺳﻪﻟﺨﺘﻰ

راست آئورت و سرخرگ ششی در سمت

چپ آئورت میباشد.

ﺑﻄﻦ راﺳﺖ
ﻣﺎﻫﯿﭽﮥ ﻗﻠﺐ

سرخرگ ششی وقتی از قلب جدا میشود
ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﯾﺮﯾﻦ
به دو شاخه تقسیم میشود .شاخۀ سمت
راست به شش راست میرود و شاخۀ
سمت چپ به شش چپ میرود .سرخرگ
ششی سمت راست در ابتدا از زیر قوس آئورت و سپس از پشت ابتدای آئورت و نیز پشت بزرگ سیاهرگ زبرین(باالیی) طی مسیر میکند به
سمت شش راست .سرخرگ ششی سمت چپ نیز از جلوی(نه پشت!) سرخرگ آئورت عبور میکند و به سمت شش چپ طی مسیر میکند.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ بیشترین تعداد رگها را دهلیز چپ دارد که

این حفره به  4تا سیاهرگ ششی وارد میشود.

ﻗﻮس آﺋﻮرت

ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﻰ راﺳﺖ

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ با توجه به شکل نوک قلب به صورت ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ
زﺑﺮﯾﻦ

ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﻰ ﭼﭗ

متمایل به سمت چپ قلب قرار گرفته است و بطن چپ

نوک قلب را ایجاد میکند .سرخرگ آئورت در باالی قلب
قوس گرفته است که دقیقن در زیر این قوس سرخرگ ششی

دو شاخه شده است.

ﺳﯿﺎﻫﺮ گﻫﺎى
ﺷﺸﻰ راﺳﺖ

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ طبق فعالیت کتاب درسی در قاعدۀ

ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﮐﺮوﻧﺮى

قلب یکسری سرخرگها و سیاهرگهایی مشاهده
میشود که اینها از رگهای ِاکلیلی منشعب شدهاند.

طبق شکل کتاب درسی در جدار پشتی دهلیز چپ  4تا منفذ
وجود دارد! در واقع این منافذ ،مربوط به منفذهای مرتبط با
ورودی سیاهرگهای ششی میباشند! خب تا اینجا ما  4تا
منفذ در جدار دهلیز چپ پیدا کردیم! حاال یه سوال! آقا دهلیز

ﺳﯿﺎﻫﺮ گﻫﺎى ﺷﺸﻰ ﭼﭗ

ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﯾﺮﯾﻦ
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چپ با چند منفذ در ارتباط است؟  4تا؟ نه بچه ها!  5تاست! چرا؟ یک منفذ هم برای منفذ مربوط به ورودی به بطن چپ در نظر بگیرید دیگه!
در مورد دهلیز راست هم باید بگم که متاسفانه اکثر دانش آموزان دو تا منفذ در جدار دهلیز راست در نظر میگیرن! یکی برای بزرگ سیاهرگ
زیرین و یکی هم برای بزرگ سیاهرگ زبرین! اما باید خدمتتون عرض کنم که یک منفذ سومی هم در جدار دهلیز راست وجود داره! که این منفذ
مربوط به سیاهرگ کرونری یا اِکلیلی هستش و خون تیره رو از بافت خود قلب جمع میکنه و میاره میریزه تو دهلیز راست! .به قول کتاب درسی:
« به دهلیز چپ  4تا سیاهرگ ششی و به دهلیز راست ،سیاهرگهای زبرین ،زیرین و سیاهرگ کرونری وارد میشود!»
نتیجه گیری مهم :در جدار دهلیز چپ  4تا منفذ داریم اما با  ۵منفذ در ارتباط است .در جدار دهلیز راست  3منفذ داریم اما با  4منفذ در
ارتباط است.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ بچهها درسته که ما دو تا سرخرگ کرونری یا همون ِاکلیلی داریم! اما حواستون باشه فقط یک منفذ! مربوط به سیاهرگ کرونری یا اکلیلی

هستش ،یعنی یک عدد سیاهرگ کرونری مستقیمن وارد قلب میشود .چون تو کتاب جمع نبسته! نگفته سیاهرگهای کرونری ،بلکه گفته سیاهرگ

کرونری! به جون خودم ممکنه طراح بیاد همینو تست بده!

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ توجه داشته باشید که هر دو نیمۀ قلب میتوانند با خون روشن در تماس باشند .چجوری؟ خون روشن توسط سرخرگهای اکلیلی

به هر دونیمۀ قلب برده میشود.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ طبق شکل کتاب درسی میتوان به موارد زیر پی برد:

بخش عمدۀ قلب را بطنها به خود اختصاص دادهاند.

اندازۀ حفرههای دهلیزها کمتر از اندازۀ حفرههای بطنها میباشد.

سطح درونی دهلیزها تقریبن صاف میباشد اما سطح درونی بطنها ناصاف است و یک سری ماهیچهها از جدار داخلیشان برجسته شدهاست.
تعداد ماهیچههای برجسته در بطن راست بیشتر از ماهیچههای برجسته در بطن چپ میباشد.
جدار بطنها ضخیمتر از جدار دهلیزهاست.

فعالیت کتاب دریس :ترشیح قلب گوسفند

در این فعالیت کتاب درسی به بررسی ساختار قلب یک عدد گوسفند میپردازیم

مشاهدۀ شکل ظاهری

خب حاال بریم ببینیم کتاب درسی از ما چیا خواسته.

ﺳﻮال :سطح پشتی ،شکمی ،چپ و راست قلب را مشخص کنید.
ﺟﻮاب :سطح پشتی حالت برآمده داشته و محدب میباشد .رگهای اِکلیلی یا همان کرونری در سطح پشتی
به صورت عمودی میباشند .در این سطح از قلب بیشتر(نه همه) ،سرخرگها(و نه سیاهرگها) مشاهده میشوند.
سطح شکمی حالت صاف یا تخت دارد و رگهای اِکلیلی در آن حالت اوریب دارند و در این سطح بیشتر(نه فقط)،
سیاهرگها(و نه سرخرگها) دیده میشوند.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دقت داشته باشید ما در هر دو سطح هر دو رگ را میبینیم یعنی هم سرخرگ و هم سیاهرگ.

به منظور تشخیص چپ و راست قلب 3تا روش وجود داره ،من هر سه تا روش رو براتون میگم:
 1در ابتدا قلب را به گونهای در مقابل سینۀ خودمان قرار میدهیم که سطح پشتی آن به سمت سینه و سطح شکمی
آن به سمت جلو باشد .در این حالت چپ و راست قلب مطابق با دستهای چپ و راست ما میشود .یعنی اون قسمت
از قلب که در سمت دست راست ما قرار داره میشه سمت راست قلب و اون قسمت دیگهش که در سمت دست چپ
ما قرار داره ،میشه سمت چپ قلب.
 2بچهها سمت چپ قلب دیوارۀ ضخیمتری نسبت به سمت راست داره و با لمس کردن دیوارههای قلب براحتی میشه
این ضخامت رو احساس کرد و همون قسمت میشه سمت چپ قلب.
 3روش سوم اینه که بیایم یه سوند رو به درون سرخرگهای ششی و آئورتی وارد کنیم و بعد این سوند رو
همینجوری ادامه بدیم تا وارد بطن بشیم .اگر سوند رو وارد سرخرگ آئورت کنیم ،سوند ما با ادامه دادن به درون حفرۀ
بطن چپ وارد میشه پس میفهمیم که اونجا سمت چپ قلب هستش .اگر سوند رو به داخل سرخرگ ششی وارد کنیم
و ادامهش بدیم وارد بطن راست خواهد شد و همان جا سمت راست قلب است.
ﺳﻮال :ضخامت دیواره قلب در بطنها را با هم مقایسه کنید .چرا بطن چپ دیوارۀ قطورتری دارد؟

ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻤﻰ ﻗﻠﺐ

ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻰ ﻗﻠﺐ

ﺟﻮاب :بچهها بطن چپ قلب ،خون رو باید به کجا پمپ کنه؟ به سرتا سر بدن .بطن راست چی؟ بطن راست خون رو به ششها پمپ میکنه
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که بیخ گوش قلب قرار دارن .پس بطن چپ باید اونقدری قوی باشه که بتونه خون رو به همه جای بدن پمپ کنه .برای همین مقدار ماهیچههای
بطن چپ خیلی بیشتر از مقدار ماهیچههای بطن راست خواهد بود .در واقع علت قطور بودن بطن
چپ به وظیفۀ آن بر میگردد که با انقباض آن خون به تمام بدن فرستاده شده و این عمل مستلزم
ماهیچهای قوی و قطور است.
ﺳﻮال :رگهای اِکلیلی را مشاهده کنید و آنها را در جلو و عقب قلب مقایسه کنید.
ﺟﻮاب :رگهای اِکلیلی در جلوی قلب حالت مورب و در پشت قلب حالت عمودی دارند.
ﺳﻮال :در باالی قلب سرخرگها و سیاهرگها قابل مشاهدهاند .دیوارۀ سرخرگها و
سیاهرگها را با هم مقایسه کنید.
ﺟﻮاب :دیوارۀ سیاهرگها ضخامت کمتری دارد ولی دیوارۀ سرخرگها ضخامت بیشتری
دارد .اگر سرخرگها را با انگشت فشار دهیم و رها کنیم ،دوباره به حالت اول بر میگردند ولی
دیواره سیاهرگها روی هم خوابیده است.

ﺑﻄﻦ ﭼﭗ
ﺑﻄﻦ راﺳﺖ

ﺳﻮال :چگونه رگها را از هم افتراق بدهیم؟
ﺟﻮاب :رفقا یه سوند و یا مداد بردارید و اون رو بکنید تو سوراخ رگهایی که در باالی قلب میبینید .بعد همینجوری ادامهش بدین .مداد یا
سوند شما اگر از دهلیزها سر در آورد یعنی این رگ سیاهرگ هستش .اگه سوند یا مداد تو دهلیز چپ بود سیاهرگ مورد نظر سیاهرگ ششی
هستش و اگر تو دهلیز راست بود سیاهرگ مورد نظر بزرگ سیاهرگ است(زیرین و یا زبرین) .اگر سوند یا مداد وارد بطنها شد ،رگهای مورد
نظر سرخرگ هستند که نحوه افتراقشون رو در سوال  1توضیح دادم.
مشاهده بخشهای درونی قلب :در این قسمت کتاب درسی سوالی نپرسیده و فقط یک سری نکات رو ذکر کرده که من هم عینن از متن
کتاب درسی میارم براتون:
 1سوند شیاردار را از دهانه سرخرگ ششی به بطن راست وارد کنید .دیواره سرخرگ و بطن را در امتداد سوند با قیچی ببرید .با باز کردن آن،
دریچه سینی ،سه لختی ،برآمدگیهای ماهیچهای و طنابهای ارتجاعی را میتوان دید .به همین روش ،سرخرگ آئورت و بطن چپ را شکاف
دهید و جزئیات بطن چپ را مشاهده کنید.
 2در ابتدای سرخرگ آئورت ،باالی دریچۀسینی ،میتوانید دو مدخل سرخرگهای اِکلیلی را ببینید.
 3با عبور دادن سوند از میان دریچههای دو لختی و سه لختی به سمت باال و بریدن دیوارۀ در مسیر سوند ،میتوانید دیوارۀداخلی دهلیزها و
سیاهرگهای متصل به آنها را بهتر ببینید.
 4به دهلیز چپ 4 ،سیاهرگ ششی و به دهلیز راست ،سیاهرگهای زبرین ،زیرین و سیاهرگ اِکلیلی وارد میشود .اگر رگهای قلب از ته
بریده نشده باشند ،با سوند به راحتی میتوان آنها را تشخیص داد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ طبق شکل کتاب درسی ضخامت ماهیچۀ قلب در بخشهای مختلف متفاوت است .مثلن در بطن راست نزدیک به نوک

قلب ضخامت دیواره بطن کم میباشد.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ طبق شکل کتاب درسی ضخامت ماهیچههای دهلیز چپ بیشتر ضخامت ماهیچههای بطن راست میباشد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ طبق شکل  3کتاب درسی سرخرگها و سیاهرگهای ِاکلیلی بین بافت چربی سطح قلب (بافت زرد رنگ) قرار گرفتهاند.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ طبق شکل کتاب درسی تعداد طنابهای ارتجاعی متصل شده به سطح زیرین دریچۀ سه لختی بیشتر از تعداد این طنابها در

بطن چپ میباشد.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ طبق شکل کتاب درسی قطر سرخرگها و سیاهرگهای ِاکلیلی کم میباشد .بنابراین میتوان گفت قطر سیاهرگ کرونری که به دهلیز

راست میریزد کمتر از قطر بزرگ سیاهرگها و نیز سیاهرگهای ششی است.

درﯾـﭽـﻪﻫـﺎی ﻗﻠـﺐ

درﺳـﻨﺎﻣـﮥ )(2

در بخشهای مختلف دستگاه گردش مواد ساختارهایی تحت عنوان دریچه وجود دارند که باعث یکطرفه شدن جریان خون در آن قسمتها
میشوند .در ساختار دریچهها ،بافت ماهیچهای به کار نرفته است بلکه همان بافت پوششی است که چین خورده و دریچه را میسازد .در ساختار
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ﻓﺎﮔﻮﺯﯾﺴﺖ ﺩﻫﻢ
دریچهها ،بافت پیوندی نیز وجود دارد .وجود بافت پیوندی به استحکام دریچهها کمک میکند .ساختار خاص دریچهها و تفاوت فشار در دو طرف
آنها باعث باز یا بسته شدن دریچهها میشود .دریچههای موجود در دستگاه گردش خون انسان عبارتند از:
 1دریچههای بین دهلیزها و بطنها
 2دریچههای سینی در ابتدای سرخرگهای خروجی از بطنها
 3دریچههای النه کبوتری در طول سیاهرگهای پایینتر از قلب

دریچههای دهلیزی  -بطین

بین دهلیز و بطن هم نام(مثلن بطن چپ و دهلیز چپ) هر طرف ،یک عدد
دریچه وجود دارد .به این صورت که بین دهلیز چپ با بطن چپ دریچهای
بنام دریچۀ دو لختی و بین دهلیز راست و بطن راست دریچۀ سه لختی
درﯾﭽﮥ  2ﻟﺨﺘﻰ درﯾﭽﮥ  3ﻟﺨﺘﻰ
وجود دارد .بچهها به این دلیل میگن دو لختی که از دو قطعۀ آویزان تشکیل
شده است .اون سه لختیه هم در واقع از سه قطعۀ آویزان تشکیل شده است.
دریچههای دهلیزی – بطنی دریچههای شل و وِلی هستند(آویزان) و جهت
حرکت خون آنها را باز و بسته میکند! این دریچهها به داخل بطنها باز
میشوند(جهت جریان خون از دهلیزها به سمت بطنها میباشد) و به هنگام
انقباض بطنها به دلیل فشاری که خون به سطح تحتانی این دریچهها وارد
میکند ،بسته میشوند .نحوۀ بسته شدن این دریچهها به این صورت است
که لبۀ این دریچهها آویزان و دراز بوده و به هنگام باال رفتن(به سمت
دهلیزها) به هم برخورد میکنند و در نتیجه بسته میشوند .با توجه به شکل
ﺳﺮﺧﺮگ اﮐﻠﯿﻠﻰ
دریچههای دهلیزی  -بطنی توسط رشتههایی به نام رشتههای ارتجاعی به
درﯾﭽﮥ ﺳﯿﻨﻰ آﺋﻮرﺗﻰ
درﯾﭽﮥ ﺳﯿﻨﻰ
ماهیچههای برجسته که از داخل بطنها برجسته شدهاند ،متصل هستند .خب
ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﻰ
حتمن میگی اینا به چه دردی میخورن؟ بچهها وقتی که بطنهای قلب منقبض
میشن تا خون داخلشون رو به داخل سرخرگهای آئورت و ششی پمپ کنن ،در اثر فشاری که به سطح پایینی دریچههای دهلیزی  -بطنی وارد
میشه ،این دریچهها به سمت دهلیزها بسته میشن! از اونجایی که این دریچهها شل و ول هستن در اثر فشار نه تنها به سمت دهلیزها هل داده میشن
بلکه ممکنه به داخل دهلیزها باز بشن! حاال واسه اینکه این اتفاق نیوفته اوسکریم اومده ماهیچههای برجسته رو کف بطنها قرار داده! وقتی بطنها
منقبض میشن این ماهیچههای برجسته هم منقبض میشن و در نتیجه باعث کشیده شدن تارهای ارتجاعی به طرف حفرۀ بطنها میشن .این تارهای
ارتجاعی هم که به سطح پایینی دریچهها وصل هستند! .پس با انقباض این ماهیچهها ،دریچهها هم به پایین کشیده میشن تا فشار وارده از جانب
انقباض بطنها اونها رو به سمت دهلیزها باز نکنه و خون وارد دهلیزها نشه!
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ منشاء بافت پوششی دریچههای دهلیزی  -بطنی قلب از درونشامه میباشد .بافت پیوندی موجود در مرکز این دریچهها از بافت

پیوندی متراکم موجود در ماهیچۀ قلب منشاء میگیرد.

دریچههای سیین

دریچههایی هستند که در ابتدای سرخرگهای خروجی از بطن(یعنی ابتدای سرخرگ آئورت و ابتدای سرخرگ ششی) قرار گرفتهاند .وجود
دریچههای سینی از این جهت به درد میخورد که وقتی بطنها منقبض میشوند ،خون به داخل سرخرگهای خروجی از آنها تزریق شده و دیگر به
عقب برنمیگردد .در واقع این دریچهها از برگشت خون سرخرگها به بطنها جلوگیری میکنند .با انقباض بطنها ،خون با فشار وارد سرخرگهای
خروجی شده و با فشار دریچههای سینی را باز میکند .انسان جانوری است که روی دو تا پای خود راه میرود و برخالف چهارپایان ،روی زمین
عمودی قرار گرفته است .برای همین طبق جاذبۀ زمین خون به سمت پایین میآید و برمیگردد به داخل بطنها .از طرفی به دلیل خاصیت ارتجاعی
سرخرگها ،خون دوست دارد برگردد به عقب .برای اینکه این اتفاق نیوفته ،دریچههای سینی در ابتدای سرخرگهای خروجی از بطنها تعبیه شدهاند
و با بسته شدنشون از بازگشت خون به بطنها جلوگیری میشود.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ بچهها دقت داشته باشید که دریچههای سینی در ابتدای رگهای خروجی از قلب حضور دارند و در رگهای ورودی به قلب یعنی

سیاهرگهای زبرین و زیرین و کرونری دریچهای وجود ندارد.

نحوۀ بسته شدن دریچههای سینی :تقریبن همۀ بچهها با ساختار دریچههای سینی مشکل دارند .چرا که کتاب درسی عزیز در مورد این
دریچهها صحبت خاصی نکرده است .برای درک بهتر بسته شدن دریچههای سینی ،الزمه که ساختارشون رو خوب بلد باشید .بچهها دریچههای
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ﮔﺮﺩﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ
سینی دریچههایی از جنس بافت پوششی و پیوندی میباشند .اگر شما با تیغ
جراحی ابتدای سرخرگ آئورت و یا سرخرگ ششی را به صورت طولی برش
بزنید با صحنهای روبرو خواهید شد که به تعبیر من گویی  3تا جیب! به جدار
درونی ابتدای سرخرگهای آئورت و ششی دوخته شده است! بچهها دقیقن
مثل جیب شلوار جین! یا دقیقن مثل جیب خورجین! که میندازن پشت موتور!
شکل رو نگاه کن عشقم!
دریچههای سینی طبق گفتۀ کتاب چجوری بسته میشن؟ با برگشت خون به
عقب! یعنی وقتی که خون از داخل سرخرگهای آئورت و ششی به داخل
بطنها بخواد برگرده ،این دریچهها بسته میشن .وقتی که خون به عقب بر
میگرده چون این دریچهها مثل جیب هستند ،توی این جیبها پر میشود از خون! کسی که جیبش پر بشه خب اون جیب پُف میکنه دیگه؟! پس
با پر شدن این جیبها از خون ،جیبها پُف میکنند و لبههای دریچهها به هم نزدیک میشود و در نتیجه به هم کاملن میچسبند و راه عبور خون را
سد میکنند .در اثر برخورد این لبهها به هم یک صدایی ایجاد میشود که بهش میگن صدای دوم قلب! راستی خیلیها میپرسن آقا علت اینکه میگن
«سینی» چیه؟ ماذا فاذا؟ بچهها اگه به شکل نگاه کنید میبینید که شبیه به حرف «س» هستش! شکل سمت راست داره دریچههای سینی آئورت
رو نشون میده .اون دو تا رگ جانبی هم همون سرخرگهای اِکلیلی هستند .شکل سمت چپ هم داره دریچۀسینی سرخرگ ششی رو نشون میده.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دقت داشته باشید که دریچههای سینی برخالف دریچههای دهلیزی  -بطنی ،به صورت آویخته نمیباشند.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دریچههای سینی و دهلیزی  -بطنی از جنس بافت پوششی هستند که درون آن بافت پیوندی قرار دارد .این ساختارها فاقد بافت
ماهیچهای می باشند و حرکتشان غیرفعال میباشد(بدون مصرف  ATPو عدم فعالیت میتوکندری!) یعنی فشار خون آنها را باز و بسته میکند به این صورت که :

اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻄﻦﻫﺎ
اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻄﻦﻫﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن از ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن از ﭘﺎﯾﯿﻦ

اﻧﻘﺒﺎض دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ
اﻧﻘﺒﺎض دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن از ﺑﺎﻻ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن از ﺑﺎﻻ

ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درﯾﭽﻪﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درﯾﭽﻪﻫﺎ

ﺑﺎز ﺷﺪن درﯾﭽﻪﻫﺎ
ﺑﺎز ﺷﺪن درﯾﭽﻪﻫﺎ

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دریچههای دهلیزی  -بطنی و دریچههای سینی ابتدای سرخرگهای خروجی از قلب فاقد بافت ماهیچهای هستند و حرکتی

غیرفعال دارند  .پس میتوان گفت که در باز و بسته شدن این دریچهها یونهای کلسیم نقشی ندارند .چون میدانیم که یونهای کلسیم در انقباض

ماهیچهها نقش دارند(.بچهها دریچههای النه کبوتری هم که در مسیر سیاهرگهای پایینتر از قلب دیده میشوند ،فاقد بافت ماهیچهای هستند و

جنسشون از بافت پوششی سنگفرشی تک الیه با مرکزی از جنس بافت پیوندی میباشد!)

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دقت داشته باشید که دریچههای سینی جهت بسته شدنشان به طرف بطن هاست(همانند جهت باز شدن دهلیزی  -بطنیها!)

اما جهت باز شدنشان به داخل سرخرگهای آئورت و ششی است.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ به دریچههای سینی ابتدای سرخرگهای خروجی از بطنها ،بر خالف دریچههای دهلیزی  -بطنی طنابهای ارتجاعی متصل نیستند.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ با توجه به شکل کتاب درسی از نظر موقعیت مکانی ،دریچههای سینی(یعنی اونایی که تو ابتدای سرخرگ ششی و سرخرگ آئورت

قرار دارن)از دریچههای دهلیزی  -بطنی باالتراند و از بین اینها هم دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ آئورت از همه باالتر است .دریچۀ سه لختی هم در
موقعیت پایینتری نسبت به دریچۀ میترال واقع شده است(.طبق شکل کتاب درسی)

نتیجه گیری مهم :اگر بخواهیم دریچههای سینی و دهلیزی  -بطنی را از نظر ارتفاع در یک فرد ایستاده ،مقایسه کنیم اینجوری میشود:

ﺳﯿﻨﻰ اﺑﺘﺪاى ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت

ﺳﯿﻨﻰ اﺑﺘﺪاى ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﻰ

ﻣﯿﺘﺮال

ﺳﻪﻟﺨﺘﻰ

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در رابطه با دریچههای قلبی به نکات زیر توجه کنید:

تمامی دریچههای قلبی جنسشان از بافت پوششی و پیوندی میباشد.

تمامی دریچههای قلبی با انقباض بطنها ،لبه هایشان به طرف باال حرکت میکند.

باالترین دریچۀقلبی در نیمههای راست و چپ قلب به ترتیب دریچههای سینی ششی و سینی آئورتی میباشند.
پایینترین دریچۀ قلبی در نیمههای راست و چپ قلب به ترتیب دریچههای سهلختی و دو لختی میباشد.
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پایینترین دریچۀقلبی ،دریچه سه لختی میباشد.

دریچههای سینی فقط با بطن در ارتباط مستقیم هستند اما دریچههای دهلیزی بطنی هم با دهلیز و هم با بطن در ارتباط میباشند.

جدول مقایسهای دریچههای قلبی:
دریچههای دهلیزی  -بطنی
دریچههای سینی
مورد مقایسه
سه لختی
دو لختی
سینی ششی
سینی آئورتی
ابتدای سرخرگ ششی بین دهلیز و بطن چپ بین دهلیز و بطن راست
ابتدای آئورت
محل آناتومیک
بافت پیوندی +
بافت پیوندی  +پوششی
بافت پیوندی  +پوششی بافت پیوندی  +پوششی
جنس
پوششی
وجود ندارد
وجود ندارد
وجود ندارد
وجود ندارد
یاختههای ماهیچهای در آن
میتوان یافت
میتوان یافت
میتوان یافت
میتوان یافت
ماده زمینهای در آن
میتوان یافت
میتوان یافت
میتوان یافت
میتوان یافت
کالژن و رشتههای ارتجاعی در آن
از.....قطعه آویخته تشکیل شده
3
2
3
3
است
به درون بطن راست
به درون بطن چپ
به درون سرخرگ آئورت به درون سرخرگ ششی
جهت باز شدن
به سمت بطن راست به سمت دهلیز چپ به سمت دهلیز راست
به سمت بطن چپ
جهت بسته شدن
غیرفعال است
غیرفعال است
غیرفعال است
غیرفعال است
باز و بسته شدن آن
جلوگیری از برگشت خون جلوگیری از برگشت خون جلوگیری از برگشت جلوگیری از برگشت خون
وظیفه آن
به دهلیز راست
خون به دهلیز چپ
به بطن راست
به بطن چپ
در سیستول دهلیزی
در سیستول دهلیزی
در سیستول بطنی
در سیستول بطنی
چه زمانی باز است؟
در سیستول بطنی
در سیستول بطنی
در دیاستول بطنی
در دیاستول بطنی
چه زمانی بسته است؟
در یک سیکل قلبی چه مدت باز
حدود  0/5ثانیه
حدود  0/5ثانیه
حدود  0/3ثانیه
حدود  0/3ثانیه
است؟
در یک سیکل قلبی چه مدت بسته
حدود  0/3ثانیه
حدود  0/3ثانیه
حدود  0/5ثانیه
حدود  0/5ثانیه
است؟
تیره(کم اکسیژن)
روشن(پراکسیژن)
تیره(کم اکسیژن)
روشن(پراکسیژن)
چه خونی با آن در تماس است؟
کمتر از دو لختی
بیشتر از سه لختی
کمتر سینی آئورتی
بیشتر از سینی ششی
فشاری به آن وارد میشود
همین االن گوشت رو بذار رو قفسه سینه بغل دستیت! بدو! جون فردین بدو! پوم! تاک! پوم! تاک! پوم! تاک! یه همچین صدایی میشنوی درسته؟
بچهها اینها صداهای قلب هستند .دلیل ایجاد این صداها ،بسته شدن دریچههای دهلیزی  -بطنی و نیز دریچههای سینی ابتدای سرخرگهای
خروجی از بطنها میباشد .در مورد صداها قصد ندارم فعلن حرفی بزنم ،فقط در همین حد بدونید که عامل صداهای قلبی ،بسته شدن دریچههای
قلبی است .در بخشهای بعدی در موردش مفصل صحبت خواهم کرد.

گردش خون در انسان

انسان گونهای از پستانداران است و گردش خونش مثل همۀ پستانداران از نوع مضاعف میباشد .یعنی خون طی یکبار گردش کامل دوبار
ازحفرات قلب عبور میکند .حاال ببینیم قضیه چیه؟ .همونطور که گفتم خون از طریق سیاهرگها وارد قلب میشه .در انسان سیاهرگهای ششی
که  4تا هستن خون روشن(یعنی پراکسیژن و کم دی اکسیدکربن) رو که در ششها روشن شدن ،وارد دهلیز چپ قلب میکنن و این خون هم
از دهلیز چپ قلب به بطن چپ میریزه.
نتیجه گیری مهم :خون روشن توسط سیاهرگهای ششی به قلب آورده شده و به طرف چپ قلب ریخته میشوند(ابتدا به دهلیز چپ و از اونجا
به بطن چپ) پس سمت چپ قلب ما خونش روشن(یعنی پراکسیژن و کم دی اکسیدکربن!) است.
سیاهرگهای زیرین و زبرین(باالیی) خون تیره و کم اکسیژن را از بافتهای مختلف بدن جمع میکنند(به این صورت که بزرگ سیاهرگ
زبرین یا همون باالیی خون بافتهای باالتر از قلب رو یعنی سر و گردن و دستها رو جمع میکنه و بزرگ سیاهرگ زیرین خون بافتهای
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زیر قلب مثل رودهها ،معده،کبد،کلیهها ،پاها و ﻏیره رو جمع
میکنه .اصلن دلیل نام گذاریشون همین بوده!) و خونشان را
به دهلیز راست میریزند و این خون تیره هم از آنجا به بطن
راست ریخته می شود.
دىاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ
اﮐﺴﯿﮋن
نتیجه گیری مهم :سمت راست قلب دارای خون تیره میباشد
یعنی این خون ﻏلظت گاز اکسیژنش کم است و در مقابل ﻏلظت
گاز دیاکسیدکربنش باالست(.رنﮓ قرمز به معنی روشن و
رنﮓ آبی به معنی خون تیره است!)
ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﺷﺸﻰ
ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﻰ
ﺷﺒﮑﮥ ﻣﻮﯾﺮﮔﻰ در ﺷﺶﻫﺎ
برای اینکه خون به صورت کامل وارد بطنها بشود ،دهلیزها
منقبﺾ میشوند .وقتی که دهلیزهای قلب منقبﺾ شوند باقیماندۀ
خون تیره از دهلیز راست وارد بطن راست و باقیماندۀ خون
روشن از دهلیز چپ وارد بطن چپ میشود.
وقتی که بطنهای قلب پر از خون شدند بالفاصله منقبض میشوند
و خون داخلشان را پمپاژ میکنند تا از طریق سرخرگها به
بخشهای مختلف بروند .به این صورت که خون بطن چپ که
روشن است(پراکسیژن) از طریق سرخرگ آئورت از آن خارج
میشود .این سرخرگ وقتی از قلب خارج شد در باالی قلب یک
قوس میزند که به قوس آئورت معروف میباشد .در باالی قوس
ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت
از این سرخرگ قطور 3 ،تا سرخرگ کوچکتر منشعب میشوند
ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎ
و خون روشن را به سمت سر و گردن(مثل مغز و )...میبرند.
سرخرگ آئورت از پشت قلب به سمت پایین نزول میکند
و در مسیر خود انشعابات زیادی از خود در وکنه جیگر! مثلن
سرخرگهای کلیوی چپ و راست(در ناحیه شکم) و . ...این
خون روشن میرود به بافتهای مختلف بدن تا آنجا تبادالت
گازی و مواد ﻏذایی صورت بگیرد و این خون وقتی اکسیژنش را
اﮐﺴﯿﮋن
دىاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ
به بافتها داد و در عوض دیاکسیدکربن گرفت ،تیره میشود.

ﺣﻮاﺳﺘﻮن ابﺷﻪ

ﺷﺒﮑﮥ ﻣﻮﯾﺮﮔﻰ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﺑﺪن

خونی که توسط سرخرگهای منشعب شده از آئورت به بافتها رفت تا به آنها اکسیژن رسانی کند و دیاکسیدکربنشان را بگیرد ،توسط
سیاهرگهای کوچکتری جمع آوری میشود و این سیاهرگهای ریز خون تیره را در نهایت به بزرگ سیاهرگهای زیرین و زبرین
میریزند .بزرگ سیاهرگهای زیرین و زبرین وارد دهلیز راست میشوند(بزرگ سیاهرگ زبرین یا همون باالیی خون سر و گردن و دستها و
بزرگ سیاهرگ زیرین خون بخشهای پایین قلب رو جمع آوری میکنه).
بچهها پس خون از بطن چپ خارج میشه میره بافتها رو یه چرخی میزنه و آخر سر از طریق بزرگ سیاهرگها وارد دهلیز راست میشه! .حاال
بریم سراغ بطن راست قلب! وقتی که قلب منقبض میشه هم از بطن راست و هم از بطن چپ خون خارج میشود .بطن چپ رو که گفتم! بطن راست
چی؟ پس خوب گوش کن! وقتی که خون با انقباض قلب از بطن راست خارج شد وارد سرخرگی بنام سرخرگ ششی میشه .این سرخرگ ششی
پس از خروج از بطن راست ،به دو شاخۀ چپ و راست تقسیم میشود و سرخرگهای ششی چپ و راست را ایجاد میکند .این سرخرگها خون
تیره(پراز دی اکسیدکربن! و کم اکسیژن!) رو به ششهای چپ و راست وارد میکنن تا خون تیره در اون جا تبادالت گازی انجام بده و روشن
بشه .بعد از این که این خون تیره ،اکسیژن گیری کرد و دی اکسیدکربن رو از دست داد ،از طریق یک سری سیاهرگهای کوچیک جمع آوری و
وارد سیاهرگهای بزرگی بنام سیاهرگهای ششی میشه .این سیاهرگها که در مجموع  4تا هستند ،خون روشن شده و پراکسیژن رو وارد دهلیز
چپ میکنند .این خون از طریق دهلیز چپ وارد بطن چپ میشه تا بطن چپ این خون روشن رو به سر تا سر بدن پمپ کنه!
با توجه به شکل صفحۀ قبل و توضیحاتی که دادم ،خون وقتی از قلب به سمت دستگاه تنفسی پمپ میشود ،دوباره از ششها به قلب باز میگردد تا
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به همه جای بدن پمپ شود .یعنی خون  2بار از قلب رد میشود .برای همین میگویند پستانداران گردش خونشان مضاعف میباشد(مثل بیشتر
مهرهداران!) .در پرندگان ،پستانداران ،خزندگان و دوزیستان بالغ گردش خون را بر اساس اینکه مسیرشان چگونه است به  2بخش تقسیم میکنند:
گردش خون ششی(یا کوچک) و گردش خون بزرگ! یا عمومی.

گردش خون شیش

همانطور که از اسمش معلوم است باید پای ششها هم درمیان باشد! اگر بخواهیم با توجه به شکل قبل ،گردش خون ششی را نشان دهیم به این
صورت میگوییم که مسیر گردش خون از بطن راست تا دهلیز چپ را گردش خون ششی میگویند .یعنی در این نوع گردش خون ،خون تیره از
بطن راست توسط سرخرگ ششی خارج میشود و به ششها میرود ،در آنجا اکسیژن را میگیرد و دی اکسیدکربن را پس میدهد و روشن میگردد.
سپس از طریق  4تا سیاهرگ ششی به دهلیز چپ ریخته میشود .خالصۀ چیزایی که گفتم اینجوری میشه:

ﺑﻄﻦ راﺳﺖ

ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎى ﺷﺸﻰ
ﭼﭗ و راﺳﺖ

ﺷﺶﻫﺎى ﭼﭗ
و راﺳﺖ

)ﺧﻮن ﺗﯿﺮه(

)ﺧﻮن ﺗﯿﺮه(

)ﺧﻮن ﺗﯿﺮه(

ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزى در
ﺳﻄﺢ ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎى
ﮐﯿﺴﻪﻫﺎى ﺣﺒﺎﺑﮑﻰ
)ﺧﻮن روﺷﻦ(

ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎى
ﺷﺸﻰ)4ﺗﺎ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ!(

دﻫﻠﯿﺰ ﭼﭗ

)ﺧﻮن روﺷﻦ(

)ﺧﻮن روﺷﻦ(

گردش خون عمویم

مسیر گردش خون از بطن چپ تا دهلیز راست را گردش خون عمومی میگویند .در این نوع گردش خون با توجه به شکل ،خون از بطن چپ
که روشن است ،توسط سرخرگ آئورت به اندامهای مختلف بدن(عموم بدن!) برده میشود(سر و گردن و قسمتهای پایینی بدن) تا پس از انجام
تبادالت گازی و تیره شدن ،این خون توسط سیاهرگها جمعآوری شده و این سیاهرگها خونشان را به بزرگ سیاهرگهای زبرین و زیرین
میریزند تا آنها هم خونشان را به داخل دهلیز راست بریزند .خالصهاش اینجوری میشود:

ﺑﻄﻦ
ﭼﭗ

ﺳﺮﺧﺮگ
آﺋﻮرت

)ﺧﻮن روﺷﻦ( )ﺧﻮن روﺷﻦ(

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﺳﺮ
و ﮔﺮدن و ﺳﺎﯾﺮ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﺑﺪن
)ﺧﻮن روﺷﻦ(

ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزى
در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎى
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ
)ﺧﻮن ﺗﯿﺮه(

ﺟﻤﻊآورى
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎى
ﮐﻮﭼﮏ
)ﺧﻮن ﺗﯿﺮه(

ﺑﺰرگ
ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎى
زﺑﺮﯾﻦ و زﯾﺮﯾﻦ
)ﺧﻮن ﺗﯿﺮه(

دﻫﻠﯿﺰ
راﺳﺖ
)ﺧﻮن ﺗﯿﺮه(

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اسم دیگر این نوع گردش خون ،گردش خون بزرگ میباشد زیرا مسیری را که طی میکند مسافتش طوالنی است.

مورد مقایسه
شروع از
پایان
هدف
وسعت گردش خون

گردش خون عمومی
بطن چپ
دهلیز راست
خونرسانی به بافتهای بدن
بزرگ

گردش خون ششی
بطن راست
دهلیز چپ
پراکسیژن شدن خون
کوچک

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ بطن راست و دهلیز چپ مختص گردش خون کوچک میباشند اما بطن چپ و دهلیز راست مختص گردش خون بزرگ

می باشند.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ شروع هر دو نوع گردش خون از بطنها میباشد و پایان هر دو در دهلیزها !

گردش خون کوچک

گردش خون بزرگ

شروع  :بطن راست

شروع  :بطن چپ

پایان  :دهلیز چپ

پایان  :دهلیز راست

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ با توجه به توضیحات و شکل ،سمت راست قلب فقط با خون تیره وسمت چپ قلب با خون روشن در تماس میباشد.

(صرفن جهت اطالع :بچهها اصلن در علم آناتومی قلب رو به  2قسمت تقسیم میکنن! به سمت چپ قلب یعنی دهلیز و بطن چپ رو هم دیگه
میگن قلب چپ! و به سمت راست قلب یعنی دهلیز و بطن راست رو هم دیگه میگن قلب راست! قلب راست خونش تیرهس و قلب چپ
خونش روشنه!)
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ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ مقدار بی کربنات خون تیره بیشتر از بی کربنات خون روشن است پس بی کربنات خون داخل کدوم سمت قلب بیشتره؟ سمت

راست قلب ! چون خونش تیرهس(.ترکیب با فصل  3کتاب دهم)

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ بیشتر سرخرگهای بدن دارای خون روشن هستند اما بر�ی از سرخرگها دارای خون تیره میباشند .مثال آن در بدن ما سرخرگ

ششی هستش که از بطن راست قلب خون تیره رو میبره به ششها تا روشن شن اونجا!

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ بیشتر سیاهرگهای بدن ما دارای خون تیره هستند اما بر�ی از سیاهرگهای بدن ما دارای خون روشن میباشند .مثال آن

سیاهرگهای ششیاند( 4تا) که از ششها خون روشن را به دهلیز چپ قلب میبرند.

همونطور که در تعریف سرخرگ و سیاهرگ گفتم ،این تعاریف هیﭻ ربطی به کیفیت خون داخل این رگها نداره.
نتیجه گیری مهم :نمیتوانیم بگوئیم که همۀ سرخرگها دارای خون روشن هستند! و همچنین نمیتوانیم بگوئیم که همۀ سیاهرگها دارای خون
تیره هستند! بلکه باید از لفﻆ «بیشتر» استفاده شود.
ﺳﺮﺧﺮگ ﭘﺸﺘﻰ
در جاهای مختلف کتاب درسی سرخرگها و سیاهرگهایی وجود
دﻫﻠﯿﺰ
ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺪن
ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎى آﺑﺸﺸﻰ
دارند که نوع خونشون با بیشتر رگهای هم نام فرق دارد :بریم ببینیم
این رگها کدام رگها هستند.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ سرخرگهایی که خون�ون تیرهس و در جاهای
مختلف کتاب درسی کتا�های دهم و یازدهم به ن�وی به اونها

اشاره شده شامل موارد زیر است:

آﺑﺸﺶ

سرخرگهای ششی انسان و پستانداران دیگر(رگی که خون را از

ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﺷﮑﻤﻰ
ﻣﺨﺮوط ﺳﺮﺧﺮﮔﻰ

ﺑﻄﻦ

ﺳﯿﻨﻮس ﺳﯿﺎﻫﺮﮔﻰ

ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﮑﻤﻰ

قلب به ششها میبرد تا در آنجا روشن و ا�سی�ندار شود).

سرخرگ ش�می در ما�یها که از بطن قلب خون را به آبششها میبرد.

ﺑﻨﺪﻧﺎف

رگ ﻫﺎى
ﺑﻨﺪﻧﺎف

سرخرگهای بند ناف که خون تیره از جنین را به جفت هدایت میکنند.

ﺧﻮن ﻣﺎدرى

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ سیاهرگهایی که خون�ون روشنه و در جاهای مختلف کتاب درسی کتابهای

دهم و یازدهم به ن�وی به اونها اشاره شده شامل موارد زیر است:

ﮐﻮرﯾﻮن

سیاهرگهای ششی که خون روشن را از ششها به قلب میبرند تا به همه جا پمپ شود.
سیاهرگ بند ناف که خون روشن را از مادر �هربون میبره به بدن ف�قلی تو شی�م مادر.

ﺟﻔﺖ
رگ ﻫﺎى
رﺣﻢ

ﺳـﺎﺧﺘـﺎر ﺎﺑﻓﺘـﯽ ﻗﻠﺐ

درﺳـﻨﺎﻣـﮥ )(4

اندام قلب ،یک عضو ماهیچهای است که دارای  3الیه میباشد .به این صورت
که:
خارجیترین الیه :برون شامه نام دارد .الیۀ میانی :این الیه در
واقع همان ماهیچۀ قلب است .داخلیترین الیه :درون شامه نام دارد.
کتاب درسی محترم! در مورد این مبحث خیلی گنگ صحبت کرده و
دانشآموز رو قشنگ گیﺞ میکنه! اما تا منو داری غم نداری! آقا بریم ببینیم
الیههای قلب چه ویژگیهایی دارن.

الیه خارﺟﯽ قلب

بچهها همین االن دست راستتون رو مشت کنید به دو منظور! یکی اینکه
بزنیم تو دهن دشمنای گوریل فاگو که با تمام پرروئی میان کتابهای
فاگو رو میخونن و میرن سرکالسهاشون درس میدن و بعد میگن فاگو
نخونین! خوب نیست! غلط داره! اَخه! جیزه! چرا؟ چون میترسن بچهها
دیگه به کالسهای این اشخاص نیاز نداشته باشن چرا که فاگو کاملترین

ﺑﺮونﺷﺎﻣﻪ ﭘﯿﺮاﺷﺎﻣﻪ

درونﺷﺎﻣﻪ
ﻓﻀﺎى ﺑﯿﻦ
ﺑﺮونﺷﺎﻣﻪ و
ﭘﯿﺮاﺷﺎﻣﻪ

ﻣﺎﻫﯿﭽﮥ ﻗﻠﺐ
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ﻓﺎﮔﻮﺯﯾﺴﺖ ﺩﻫﻢ
کتاب زیست تاریخ کنکور ایران هستش .دوم اینکه
این مشتتون رو روی یه بادکنکی که خیلی توش هوا
ﺟﺪار ﺑﯿﺮوﻧﻰ
نیست(به اصطالح کم باد است) فشار بدین به طوری
ﻓﻀﺎى آﺑﺸﺎﻣﻪاى
که بادکنک مشت شما رو بغل کنه! یعنی مشت شما
تا مﭻتون تو بادکنک دفن بشه! دقیقن به همون شکلی
درون ﺑﺎدﮐﻨﮏ
که توی تصویر پایین میبینی .قلب ما همچین وضعیتی
داره! یعنی بچهها قلب مثل یه مشتی میمونه که توی
ﺑﺎدﮐﻨﮏ
یک کیسهای که مثل بادکنک هستش دفن شده! و این
کیسه بادکنکی قلب ما رو بغل کرده! به اصطالح احاطه
کرده! برون شامه یا الیۀ خارجی قلب میشه همون الیهای از این کیسه که به ماهیچۀ قلب چسبیده! به اون الیه از این کیسه که در خارج قرار داره
میگن پیراشامه! بنابراین یک کیسهای قلب را بغل کرده است و به الیۀ درونی این کیسه میگویند برونشامه که میشود همان بیرونیترین الیۀ قلب!
و الیۀ خارجی این کیسه ،پیراشامه نام دارد که جزء الیههای قلب نیست .ببینیم کتاب درسی چی میگه؟ بیرونیترین الیۀ دیوارۀ قلب برونشامه
است .این الیه روی خود بر میگردد و پیراشامه را به وجود میآورد .برونشامه و پیراشامه هر دو از جنس بافت پوششی وسنگفرشی و بافت پیوندی
متراکم هستند.
ﺟﺪار دروﻧﻰ

ﺳﻮال :وضعیت قرارگیری این بافت چجوریه؟

ﺟﻮاب :تو فصل اول خوندید که سطح داخلی فضاهای بستۀ بدن ما توسط بافت پوششی پوشانده شده است! پس سطح داخلی پیراشامه و سطح

خارجی برون شامه توسط بافت پوششی پوشانده شده است! بنابراین ترتیب قرارگیری بافتها دراین الیهها اینجوریه:
در برونشامه :بافت پیوندی متراکم داخلیتر و بافت پوششی سنگفرشی خارجیتر
در پیراشامه :بافت پوششی سنگفرشی داخلیتر و بافت پیوندی متراکم خارجیتر

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ وی�گیهایی که در مورد بافت پوششی سنگفرشی و بافت پیوندی متراکم در فصل یک دهم گفته شده ،در مورد بافت پوششی و پیوندی

برونشامه و پیراشامه صدق میکند.

ﺣﻮاﺳﺘﻮن ﺎﺑﺷﻪ
در فصل دوم همین کتاب خوندیم که بافت پوششی یه سری ویژگیها داره که از جملۀ
این ویژگیها میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم:
وجود فضاهای بین یاختهای کم بین یاختههای آنها
وجود غشای پایه زیر بافتهای پوششی(از جنس پروتﺌینهای رشتهای و کربوهیدرات)
بچهها تو همون فصل دوم در مورد بافت پیوندی متراکم هم کتاب درسی یه چیزایی گفته
ﺑﺎﻓﺖ زﯾﺮﯾﻦ
که شامل موارد زیر هستش:
در این بافت فاصلۀ بین یاختهها نسبت به بافت پوششی خیلی زیاد است.
رﺷﺘﻪﻫﺎى ﮐﻼژن
رشتههای پروتﺌینی کالژن در آن به فراوانی یافت میشود!(نسبت به بافت پیوندی سست
بیشتر هستش)
تعداد یاختههای آن کمتر و مادۀ زمینهایش هم کمتر از بافت پیوندی سست هستش.
(کالژنهای زیادی داره)
مقاومت این بافت در مقابل کشش از بافت پیوندی سست بیشتر ولی انعطافپذیری آن
کمتر است.
با توجه به شکل کتاب درسی شکل یاختههای این بافت مانند یاختههای ماهیچهای صاف
به صورت دوکیشکل میباشد.
رشتههای پروتﺌینی کالژن به صورت منظم و موازی با هم قرار گرفتهاند.

ﻏﺸﺎى ﭘﺎﯾﻪ
ﯾﺎﺧﺘﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪى

ﻫﺴﺘﮥ ﯾﺎﺧﺘﻪ

الیههای برونشامه و پیراشامه  ،هر دو الیههای یاختهای هستند و یاختههایشان زنده است و دارای فعالیت میباشند .این یاختهها مثل هر یاخته زندۀ
دیگری به مواد مغذی و اکسیژن نیاز دارند .از طرفی طی فعالیتشان مقداری مواد دفعی مثل گاز دی اکسیدکربن تولید میشود .پس یکی باید باشه
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تا به یاختههای این بخش از قلب مواد مغذی و اکسیژن برسونه و همچنین مواد دفعیشون رو جمع آوری کنه .این کار رو کی انجام میده؟ خون! پس
به این دو الیه ،خونرسانی میشود .پس در این دو الیه رگهای خونی(سرخرگ ،مویرگ و سیاهرگ) را میتوانیم پیدا کنیم.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ طبق توضیحات باال میتوان گفت که در الیههای برونشامه و پیراشامه  ،میتوان بافت پوششی سنگفرشی ساده ،یاختههای ماهیچهای

صاف و بافت پیوندی یافت.

همونطور که در شکل میبینید بین پیراشامه و برونشامه یک فضایی وجود داره .این فضا توسط یک مایع پر شده است .این مایع ضمن محافظت از
قلب ،به حرکت روان آن کمک میکند.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ طبق شکل کتاب درسی ضخامت پیراشامه از برون شامه بیشتر است.

الیه ماهیچه قلب

دومین الیۀ قلب از سمت خارج ،الیۀ ماهیچهای قلب هستش! ضخیمترین الیه دیوارۀ قلب ،ماهیچۀ قلب است که بیشتر از یاختههای بافت
ماهیچهای قلب تشکیل شده است .بین این یاختهها ،مقداری بافت پیوندی متراکم قرار دارد .پس بچهها الیۀ ماهیچهای قلب طبق متن کتاب درسی
از دو نوع بافت تشکیل شده است:
یاختههای ماهیچهای قلبی :بیشتر یاختههای این الیه از این نوعاند.
یاختههای بافت پیوندی متراکم :تعداد کمی از یاختههای الیۀ میانی قلب از این نوع میباشند.
قضیۀ بافت پیوندی متراکم چیه؟ همونطور که در شکل پایین
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪى ﭘﯿﺮاﺷﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻰ ﺑﺮونﺷﺎﻣﻪ
میبینید ،این بافت پیوندی ال به الی یاختههای ماهیچهای قلب
قرار گرفته است .این بافت پیوندی متراکم مثل هر بافت پیوندی
متراکم دیگهای ،یه سری رشتههای پروتئینی کالژن داره و
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻰ
بسیاری از(نه همۀ) یاختههای میوکارد قلب به آنها چسبیدهاند!
ﭘﯿﺮاﺷﺎﻣﻪ
همۀ این چیزایی رو که گفتم خیلی شیک و مجلسی میتونی در
شکل صفحۀ بعد ببینی .شکلی که در صفحه بعد میبینید ،داره یه
تیکه از الیۀ قلب رو نشون میده .با توجه به این شکل میبینید که ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪى
ﺑﺮونﺷﺎﻣﻪ
بخش عمدۀ الیۀ میانی قلب ،از نوع یاختههای ماهیچهای هستند
درونﺷﺎﻣﻪ
و فقط تعداد کمی از یاختهها از نوع یاختههای بافت پیوندی
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪى
متراکم میباشند!
ﻣﺎﻫﯿﭽﮥ ﻗﻠﺐ
خب بچهها ما در یک قسمتی از الیۀ میانی قلبمون این بافت
پیوندی متراکم رو به صورت سازمان یافته تری داریم .به عبارت
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪى ﻣﺘﺮاﮐﻢ
بهتر این بافت پیوندی بخشیش بین یاختههای ماهیچهای قلب
پخش و پال هستش اما تو یه جای خاصی ما این یاختههای پیوندی رو به صورت منظم میبینیم و همین موضوع باعث شده تا یه الیۀ نازک پیوندی
رو ایجاد کنن .این الیۀ نازک بافت پیوندی دقیقن بین یاختههای ماهیچهای دهلیزها با بطنها قرار گرفته! در واقع این ساختار باعث میشه ماهیچۀ
مربوط به دهلیزها با بطنها از هم جدا بشن .یعنی بافت پیوندی متراکم یک مرزی بین ماهیچۀ دهلیزها و بطنها ایجاد کرده! همچنین بافت
پیوندی متراکم در ضخامت دریچههای دهلیزی  -بطنی نیز بکار رفته است .وجود آن باعث استحکام دریچههای قلبی میشود .بچهها الیۀ میانی قلب
برای اینکه سرعت و قدرت انقباضش کنترل بشه توسط سیستم عصبی بدن عصبدهی شده! پس بچهها ما در این الیۀ قلب میتوانیم بافت عصبی و
یاختههای نورون را پیدا کنیم! رشتههای عصبی در بین این یاختهها پخش شده است .خب این الیۀ میانی قلب کلی یاخته داره دیگه درسته؟ و این
یاختهها نیاز دارن که براشون آب و غذا آورده بشه و آت آشغاالشون جمع آوری بشه دیگه درسته؟ برای همین الزمه که به الیۀ میانی قلب یعنی
میوکارد لوله کشی بشه! این سیستم لوله کشی کیه؟ رگهای خونی هستن! بنابراین الیۀ میانی قلب توسط سرخرگهای منشعب از سرخرگهای
کرونری خونرسانی میشود .این خون هم اکسیژن داره و هم گلوکز و ویتامین و خالصه خیلی چیزای خوب! بعد این سرخرگها میان شبکههای
مویرگی زیاد در جاهای مختلف الیۀ ماهیچهای قلب تشکیل میدن و از طریق این مویرگها ،خون ،گلوکز و اکسیژن خودش رو میده به یاختههای
ماهیچهای و پیوندی الیۀ میانی قلب و در مقابل دی اکسیدکربن و سایر مواد دفعیشون رو جمع میکنه! بعد این مویرگها به هم میپیوندند و
سیاهرگها رو تشکیل میدن و از این الیه خارج میشن! پس بچهها ما در الیۀ ماهیچهای قلب همانند برونشامه و پیراشامه ،عروق داریم! یعنی هم
سیاهرگ داریم هم سرخرگ و هم مویرگ!
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در الیۀ ماهیچهای قلب میتونیم  2جور یاختۀ ماهیچهای پیدا کنیم:
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