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 گردش مواد  (14فصل )
 :دستگاه گردش مواد در یک نگاه

 

 

 

 

 

 : دارد ارتباطزیر دستگاه های  گردش خون با
 گوارش دستگاه (1

 تنفس دستگاه (2

 دفع مواد زائد دستگاه (3

4) ... 

 

 های زیر تشکیل شده است: دستگاه گردش خون از بخش

 الف( قلب : 
سر بدن به حرکت می اندازد تلمبه ای سرا ست که خون را درون رگ ها در  را مایع لیتر میلیون 2  حدود ساالنه تواند می .قلبا

  دارد. وزن گرم 300از کمتر که حالی در کند؛ جا به جا

 :  خونیهای  ب( رگ
 می گویند.  رگ های خونیخون در شبکه ای از لوله های مرتبط با هم جریان دارد. به این لوله ها، 

 : خون ج( 
  گردد.می  سلولهاو  مویرگباعث تبادل مواد بین و  شوددر اندام ها توزیع می است که  مایعی رنگی خون

 خونی عبارتنداز:های  انواع رگ
 سیاهرگ ها: (1

  دارند. دیواره نازکو  باز می گردانند قلببه  اندامرگ هایی که خون را از 

 سرخرگ ها: (2
  دارد. ضخیم و ماهیچه ای ی و دیواره می برنداندام ها به قلب رگ هایی که خون را از 

 مویرگ ها: (3
شعاباتی از  ستند که وارد اندامها می گردند. ها سرخرگان صال با سپس ه  که آورند می وجود به را سیاهرگ همدیگر به ات

 .کنند می خارج اندام از را خون

 نکته:
شی بافت الیه یک از فقط ها مویرگ دیواره ش ست.این شده ساخته پو  می مواد که نفوذپذیرند و نازک قدری ها به دیواره ا

 شوند. وارد آن به یا خارج آن از توانند
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خون نوعی بافت پیوندی استتت  ه از دو بخش تشتتکیل 
 یافته است:

 بخش مایع )پالسما( (1

 بخش جامد)سلو لهای خونی(  (2

 پالسمای خون از چه موادی تشکیل شده است؟ 

 آب (1

 قند، نمک و پروتئین : مواد محلول (2

 عبارتنداز: (خون جامدبخش انواع سلول های خونی)
 
 

 

 

 

 

 
 وظایف خون عبارتنداز:

 :انتقال مواد (1

 بدن را برقرار می کند. مختلفکه ارتباط بین دستگاه های 

 بیماری زا.مبارزه با میکروبها و عوامل   :ایمنی بدن (2

 درجه سانتی گراد.  37  :تنظیم دمای بدن (3

 جریان دارد.  پنج لیتر خوندر بدن ما حدود   نکته:
 عبارتنداز: دریچه های قلب - قلبحفره های 

 (C-D): و سرخرگ  بطن  دریچه سینی بین  

 Aچپ  بطندهلیز چپ و  بین : دریچه دولختی یا میترال  

B راست  بطندهلیز راست و  بین : دریچه سه لختی  

 بخش های مختلف قلب عبارتنداز:
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 رگ  رونر چیست؟

 رویرگ هایی  ه در )هستند که به خود بافت ماهیچه ای قلب خون رسانی می کنند  شاخه هایی از آئورترگ های کرونر، 
 (.قلب دیده می شوند

 اگر به هر دلیلی این رگ ها انسداد پیدا کنند خون رسانی به خود قلب مختل شده و بسته به میزان انسداد عالئمی از قبیل : 

 ، ... بروز می کند. درد قفسه سینه

 سکته قلبی چیست؟ 
  می شود. سکته قلبی)بسته شدن( کامل رگ های کرونر منجر به  انسداد

 انواع صداهای قلب عبارتنداز:
 صدای اول قلب:  (1

  دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته شدندر اثر 

 صدای دوم قلب: (2
 دریچه های سینی بسته شدن در اثر  

  .بازشدن آن ها صدا نداردهستند و    بسته شدن دریچه های قلبیصداهای قلب ناشی از   نکته:
 بافت های تشکیل دهنده قلب عبارتنداز:

 بافت ماهیچه ای : (1

 می گویند. ماهیچه قلبیقلب از نوعی بافت تشکیل شده است که به آن 

 بافت پوششی : (2
 نیز شرکت می کنند. تشکیل دریچه های قلبیمی پوشاند که در  درون حفر ه های قلب را

 بافت پیوندی: (3
 از آن کمک می کند. حفاظتدر اطراف قلب وجود دارد و به 

 انواع گردش خون عبارتنداز:

 خون:گردش عمومی  (1

ست. این خون از طریق  سمت چپ قلبخونی که در  شن ا شتری دارد و رو سیژن بی به تمام بدن  سرخرگ آئورتوجود دارد، اک

 فرستاده می شود تا نیاز سلو لهای بدن را به مواد غذایی و اکسیژن تأمین کند.
 گردش خون ششی: (2

جریان دارد. این خون را بزرگ ســیاهرگ ها به دهلیز راســت می (دارای  ربن دی ا ستتید)، خون تیره ســمت راســت قلبدر 

شود و از طریق  ست می  سیژن کمتری دارد وارد بطن را شش ها می رود تا از آنجا آورند.این خون که اک شی، به  ش سرخرگ 

 اکسیژن را جذب کند.

تا دوباره در بدن به گردش  خون اکسیژن دار و روشن از طریق سیاهرگ های ششی به دهلیزچپ و سپس به بطن چپ می رود

 درآید.

 «دانید می آیا»
 باز چیست؟ خون گردش

و  شود می خارج سرخرگ از جانوران خون این در.ندارند حشرات مویرگ مانند جانوران برخی

 به .شود می سیاهرگ ها وارد سلول با مواد تبادل از بعد خون .گیرد می قرار ها سلول اطراف در

 گویند. می  باز خون گردش ، خون  گردش این نوع
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  نبض چیست؟

 ،که مانند ها قطر سرخرگکم شدن دائمی  به زیاد و

 .گویند می نبضموجی در طول رگ به حرکت در می آید 
 «آیا می دانید»

  فشار خون چیست؟

  است که از طرف خون بر دیواره رگ وارد می شود. نیروییفشارخون 

شار وارد آید،این  شود بر دیواره ی رگ ها ف ستاده و موجب می  سرخرگ ها فر شود،خون را به داخل  قلب وقتی که منقبض می 

  می نامند. فشار خونفشار را 

  است. میلی متر جیوهفشارخون واحد 

  ند؟ می شما ورم پاهای اید، نشسته صندلی یا روی اید ایستاده طوالنی مدت چراوقتی
سبب عدم و کند می کمک های آن سیاهرگ در خون جریان به دادن پا، حرکت و ها ماهیچه انقباض  در خون تجمع تحرک، 

 .دهیم تغییر مدتی برای را وضعیت خود زدن قدم یا دادن حرکت باید با حالت این از جلوگیری برای .شود می آنها

 
 (14نمونه سواالت فصل )

 .ای است که خون را درون رگ ها درسراسر بدن به حرکت می اندازدتلمبه .............................  (1

 کند. جا به جا را مایع لیتر .................... حدود ساالنه تواند می قلب (2

 است. از .......................... گرم  کمتر وزن قلب (3

 می گویند. ..............................خون در شبکه ای از لوله های مرتبط با هم جریان دارد. به این لوله ها،  (4

 گردد.می  .......................و  ...........................باعث تبادل مواد بین شودو در اندام ها توزیع می مایعی رنگی است که  خون (5

 دارند. .......................که خون را از اندام به قلب باز می گردانندو دیواره  هستند رگ هایی................................  (6

 و ماهیچه ای دارد. ..................... ی که خون را از قلب به اندام ها می برندو دیواره هستند رگ هایی...........................  (7

 همدیگر به اتصــال با ســپس انشــعاباتی از ســرخرگها هســتند که وارد اندامها می گردند..............................................  (8

 .کنند می خارج اندام از را خون که آورند می وجود به را سیاهرگ

 است. شده ساخته ........................................... بافت الیه یک از فقط ها مویرگ دیواره (9

 .بخش تشکیل یافته است .........................................است که از  ............................................... خون نوعی بافت  (10

 .لیتر خون جریان دارد ....................................................در بدن ما حدود  (11

 .ها قراردارندو سرخرگ  بطن  بین .................................................دریچه  (12

 چپ قراردارند. بطندهلیز چپ و  بین .............................................یا  .................................................دریچه  (13

 راست قراردارند. بطندهلیز راست و  بین .................................................دریچه  (14

 صداهای قلب ناشی از  .......................................... دریچه های قلبی  هستند. )بسته شدن ـ بازشدن( (15

 .................................................... می گویند.قلب از نوعی بافت تشکیل شده است که به آن ماهیچه  (16

 بافت ................................ درون حفر ه های قلب رامی پوشاند که در تشکیل دریچه های قلبی نیز شرکت می کنند. (17

 فاظت از آن کمک می کند.بافت............................................  در اطراف قلب وجود دارد و به ح (18

 .گویند می .....................ها،که مانند موجی در طول رگ به حرکت در می آید  به زیاد وکم شدن دائمی قطر سرخرگ (19
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 را کوتاه توضیح دهید؟ گردش عمومی خون (20

 را کوتاه توضیح دهید؟ گردش خون ششی (21

 باز چیست؟ خون گردش (22

 خون از چه موادی تشکیل شده است؟ پالسمای (23

 را نام ببرید؟ انواع سلول های خونی)بخش جامد خون( (24

 را نام ببرید؟وظایف خون  (25

 رگ کرونر چیست؟ (26

 سکته قلبی چیست؟  (27

 را نام ببرید؟ انواع صداهای قلب (28

 ؟آنهارا نام ببرید؟دارد ارتباطبدن دستگاه های کدام گردش خون با (29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14پایان فصل)


