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 رشته مهندسی پزشکیرشته مهندسی پزشکی    --فيزيولوژی عمومی فيزيولوژی عمومی 

 

(I)- سلول و فيزيولوژی عمومی: بخش اول. 

 :سازمان عملی بدن انسان و كنترل محيط داخلی -1

 .مه حيات استامنشاء تكامل و اد تشريح عوامل فيزيكي و شيميايي كههدف فيزيولوژي عبارت است از 

 

 

 

 

 

 

 .در اين نوع ما درگير ويژگي ها و مكانيسم هاي خاص بدن انسان هستيم: انساني فيزيولوژي

 :سلول بعنوان واحد زنده بدن -1-1

هر سلول براي انجام يك يا چند كار سازگاري يافته . بدن سلول است هر عضو مجموعه اي از سلولهاي متفاوت است تواحد اصلي حيا

 .است

اين در حالي . است ها ها به بافت هوظيفه آن انتقال اكسيژن از ري وجود دارد كه  تريليون گلبول قرمز خون 52 حدود بدندر  بطور مثال

 .رسد ميتريليون  111جمع سلولهاي بدن به است كه 

بوهيدرات، بعنوان مثال اكسيژن در تمام سلولها با مواد حاصل از تجزيه كر. يك سري خصوصيات بين سلولهاي بدن مشترك است

 .مكانيسم هاي كلي تبديل مواد غذايي به انرژي در تمام سلولها يكسان است. شود ميچربي يا پروتئين تركيب شده و انرژي ايجاد 

 .گردد ميسلول جديد جايگزين  اتمام سلولها قادر به توليد مثل هستند و هنگام مرگ يك سلول ب: نكته

 

 :محيط داخلي -مايعات خارج سلولي -1-5

مايع خارجي سلولي بطور دائم در حال . اين آب درون سلول و بقيه خارج سلول موجود استدوسوم . درصد وزن بدن آب است 26

 .گردد مياين مايع از طريق خون در گردش منتقل . حركت در بدن است

يعني . گويند لي بدن نيز ميبه مايع خارج سلولي محيط داخ .مواد غذايي الزم براي سلول است و ع خارج سلولي حاوي يونهايما

بايستي غلظت مناسبي از اكسيژن، گلوكز، يونهاي مختلف، اسيدهاي آمينه، مواد چربي در . محيطي كه سلولها درون آن قرار دارند

 .باشند محيط داخليدسترس 

 فيزيولوژي

 ويروسي

 سلولي

 گياهي

 انساني

...... 
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 :تفاوت مايعات داخلي و خارج سلولي

مراه مواد تغذيه اي مانند اكسيژن، گلوكز، اسيدهاي ه ربنات و بهحاوي مقادير زيادي يونهاي سديم، كلر و بي ك: مايع خارج سلولي

 .چرب و اسيدهاي امينه است

 .مقادير زياد يونهاي پتاسيم، منيزيم و فسفات: مايع داخل سلولي

 

 :سيستم هاي اصلي بدن( hameostasis)مكانيسم هاي هومئوستازي -1-3

 .اخليبه معني حفظ شرايط پايدار و ثابت محيط د: هومئوستاز

بعنوان مثال ريه ها اكسيژن مايع خارج سلولي را تامين . اعضا و بافتها در تالش اند تا به حفظ اين شرايط ثابت كمك كنند ميتما

 .كند ميسيستم گوارش مواد غذايي را تامين . دارند ميها غلظت يونها را ثابت نگاه  كليه. كنند مي

 :ردش خونسيستم انتقال مايع خارجي سلولي به دستگاه گ

  :گردد ميخش رمايع خارجي سلولي در دو مرحله در تمام بدن چ

 گردش خون در سراسر بدن -1

 حركت مايع از طريق مويرگ ها به سلول -5

 .(1شكل ) رسد مينيز  هبار در دقيق 6در فعاليت شديد اين مقدار به  .چرخد ميدقيقه بطور كامل  1خون بطور متوسط در 

تبادالت در دو . گيرد ميصورت ( فضاهاي بين سلولي)ميان بافتي  عاز مويرگها تبادل بين پالسماي خون و مايهنگام عبور مايع خون 

 .گيرد ميو تبادل ظرف چند ثانيه انجام . ميكرون است 21فاصله يك سلول با مويرگ  .(5شكل ) گيرد ميجهت انجام 

 :منشاء مواد غذايي مايع خارج سلولي

 نياز از ريه به سلول داكسيژن مور انتقال :دستگاه تنفس -1

برداشت مواد غذايي محلول از جدار دستگاه گوارش توسط خون، موادي مانند كربوهيدراتها، اسيدهاي چرب و : دستگاه گوارش -5

 ...اسيدهاي آمينه و 

 .كنند ميتر تبديل اين اعضا محتوي شيميايي مواد را به اشكال مفيد: كبد و اعضايي ديگري كه اعمال متابوليك دارند -3

 

 .گردد ميباعث حركت و جابجايي بدن و فراهم نمودن غذا : دستگاه عضالني و اسكلتي -4

 

  :برداشت فرآورده هاي نهايي متابوليسم

 دفع دي اكسيد كربن از ريه -1

 .يدهاي آمينه و آبانند گلوكز، اسمگردند  ميخيلي از مواد ديگر در كليه باز جذب . ه و اسيد اوريكاورمثل : كليه ها -5
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 1شكل 

 

 5شكل 

 

 

 تنظيم اعمال بدن

 .سه قسمت اساسي دارد: دستگاه عصبي

 

 .هوا،تيز بودن يك شي ميمثل سردي و گر. دهند ميوضعيت بدن يا محيط را تشخيص : گيرنده هاي حسي

 مغز و نخاع: دستگاه مركزي اعصاب

 اجراي خواسته فرد:  خروجي موتوري

 ورودي حسي

دستگاه مركزي اعصاب 

 خروجي موتوري
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مثالً .رسند هورمونها از طريق خون به دستگاه هاي بدن مي. كند غده اصلي وجود دارد كه هورمونها را توليد مي 8: دستگاه هورموني

 .كنند هورمونها عمدتاً اعمال متابوليكي را كنترل مي. كند هورمون تيروئيد كه به افزايش واكنش هاي شيميايي سلول كمك مي

 

 :كنترل دستگاه هاي بدن -1-3

 .پيچيده ترين آن دستگاه هاي كنترل ژنتيك هستند. ن دستگاه كنترل استاي هزاربدن انسان دارا

 :نمونه هايي از مكانيسم كنترل -1-3-1

 .تنظيم غلظت اكسيژن و دي اكسيد كربن در مايع خارج سلولي -الف

، تمايل شديد هموگلوبين به اگر اكسيژن زيادي در بافت وجود داشته باشد. بعهده هموگلوبين است تنظيم غلظت اكسيژن در بافتها

 .به اين تنظيم عمل بافري هموگلوبين براي اكسيژن گويند. گردد مياكسيژن مانع از آزادي آن 

ه و موجب تنفس عميق  سريع فرد با باال رفتن  غلظت دي اكسيد كرين خون، مركز تنفس تحريك شد: تنظيم دي اكسيد كربن

 .گردد مي

از . است( گيرنده فشار)ول اين قضيه هستند كه يكي از آنها دستگاه بارو رپستور سئزيادي م يها اهدستگ: خون شرياني رتنظيم فشا -ب

 .گردن و قوس آئورت وجود داردد كاروتي ينا در شرايهاين گيرنده 

 

 

 

 (3شكل ): دامنه طبيعي اجزاء مهم خارج سلولي -1-3-5

 

 3شكل 

 

 

 

 فشار باال
ارسال سيگنال از بارو 

 رسپتور به بصل النخاع
 مهار وازوموتور 

كاهش تعداد پالس هاي 

 سمپاتيك به قلب 

سهيل كاهش ضربان قلب و ت

 جريان خون در رگ 
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 :ي كنترلك منفي در بيشتر دستگاه هابرماهيت في -1-3-3

مثالً ازدياد دي اكسيد كربن در خون باعث افزايش تهويه ريه شده و مقدار
2

co  در مورد فشار هم همينطور فشار باال  .دهد ميرا كاهش

 .كنند ميخالف محرك حركت  يعني اثرات بر. گردد ميباعث كم شدن فشار 

 .فيربك منفي بستگي دارد( gain)كنترل در حفظ شرايط ثابت به دستاورد ميزان كارايي دستگاه : دستاورد دستگاه كنترل

، دستاورد mmHg 152افزايش يابد و با كنترل كننده به  mmHg 172به  mmHg 111فشار خون فرد از  ،اگر بدون كنترل كننده

 دستگاه كنترل چقدر است؟

 

 

 .بك مثبت مفيد است مانند زمان منعقد شدن خوندگاهي في .(4شكل ) شود ميموجب حلقه معيوب و مرگ : بك مثبترفي -1-3-4

 

 4شكل 

 

 :سلول و عملکرد آن  -2

 سازمان سلولي  -5-1

 هسته و سيتوپالسم: دو جزء مهم سلول عبارتند از

 .كند ميشاء سلولي سيتوپالسم را از مايعات اطراف جدا غكند و  ميشاء هسته، هسته را از سيتوپالسم جدا غ

 .سلول را پرتوپالسم گويند كل مواد داخل

 

 

 

 

 

 اصالح

 خطا
2 ددستاور= 

25

175125



  

 پرتوپالسم

 آب

 الكتروليت    

 پروتئين ها   

 چربي ها

 كربوهيدراتها 



 6 

             

 2شكل 

 

 .سازد ميدرصد وزن سلول را  82تا  71در بيشتر سلولها بجر سلولهاي چربي  ؛مايع اصلي: آب

 .سديم، كلر و كلسيم ميپتاسيم، منيزيم، فسفات، بي كربنات و مقدار ك: الكتروليتها

 (.درصد وزن سلول 51تا  11)ول داردپس از آب بيشترين وزن را در سل: پروتئين ها

 

 

 

 .روند مينامحلول در آب در ساختمان غشاها بكار  بصورت وزن سلول، 5%،  و كلسترول افسفوليپيده  :چربيها

وژن در سلول ذخيره كليگدر ساختمان سلول زياد شركت ندارند بيشتر در تغذيه سلول نقش دارند كربوهيدراتها بصورت : كربوهيدراتها

 .ندشو مي

 تشكيالت فيزيكي سلول -5-5

 (2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 چرم، مو، عضالت، مژكها:ساختماني 

 آنزيم ها: گلبولي

 

 پروتئين ها

 اجزاء يك سلول

 ميتوكندري

 غشاء سلول

 غشاء هسته  

 ه آندوپالسميشبك

 دستگاه گلژي

 ليزوزوم

 سانتريول
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 :تشكيالت غشايي -5-5-1

 .تمامي ارگانلهاي سلول پوشيده از غشا هستند

 

 

 

 

 

 

 .گردد ميچربي موجود در غشاء مانع از حركت آزاد آب و مواد محلول درآن از بخشي به بخش ديگر سلول 

 .نانومتر تشكيل شده از پروتئين و ليپيد 11 تا 2/7ساختمان نازك و ارتجاعي به قطر : غشاء سلول

 %.3و كربوهيدراتها % 4، ساير چربيها %13، كلسترول %52درصد، فسفوليپيدها 22پروتئين : تركيب تقريبي غشاء

 :ممانعت از نفوذ آب

ب محلول قسمتي از هر مولكول فسفوليپيد در آ. فسفوليپيدها تشكيل دهنده اصلي هستند. ساختمان چربي دو اليه دارد

 قسمت فسفات هيدروفيل و قسمت اسيد چرب هيدروفوب است(. هيدروفوب)و قسمت ديگر محلول در چربي است ( هيدروفيل)است

 .(6شكل )

اما موادي مانند   .ز محلول در آب هستندكلوگ و در برابر آب و يونها سديچربي دو اليه غشاء . كند ميهيدروفوب آب را دفع  يقسمتها

 .امدجچربي در اليه حالت مايع دارد نه  .كنند ميسيد كربن و الكل به راحتي از غشاء نفوذ پيدا اكسيژن، دي اك

 

 .وپروتئين هستندكبيشتر گيل: پروتئينها غشاء سلول

 

 

 

 .پروتئين هاي مستقر كه تمام ضخامت غشاء را اشغال مي كنند

 .دپروتئين هاي محيطي تنها به سطح غشا چسبيده اند و در عمق آن نفوذ نمي كنن

 

 پروتئين های غشا

 غشاهای مهم

 ميتوكندري

 غشاء سلول

 غشاء هسته  

 شبكه آندوپالسمي

 ليزوزوم

 دستگاه گلژي
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 6شكل 

 

اين . شود ر ميكنند كه مواد محلول در آب به ويژه يونها از طريق آنها به داخل سلول و خارج منتش مييجاد اپروتئين ها كانالهايي 

 .كانالها خصايص انتخابي هم دارند

 .انتقال فعال گويند قبه اين عم. كنند ميبرخي از پروتئين ها مستقر نقش حامل دارند و برخالف جهت طبيعي انتشار عمل 

 .كنند ميپروتئين هاي محيطي بعنوان آنزيم يا كنترل كننده اعمال داخلي سلول عمل 

 .قسمت قندي به بيرون از سطوح سلول آويزان است. شوند ميگليكوپروتئين يا گليكوليپيد ديده بشكل  -كربوهيدراتهاي غشاء

 

 :صل به سطح بيرونتوظايف اجزاء كربوهيدراتي م

 .كنند تا مواد منفي دفع گردد ميكلي سطح غشا را منفي  داراي بار منفي هستند درنتيجه بار -1

 .شود ميده و باعث اتصال سلولها به هم كربوهيدراتهاي غشاء سلول ها به هم چسبي -5

 .كنند ميبعنوان گيرنده براي اتصال هورمونهايي نظير انسولين عمل  -3

 .در برخي از واكنشهاي ايمني دخالت دارند -4

 

 :سيتوپالسم و ارگانها -5-5-5

 .قسمت مايع و شفاف سيتوپالسم كه ذرات در آن پراكنده اند سيتوزول نام دارد

 

 

 

 

 مقادير جزئي چربي

 گلوكز        

 الكتروليتها

 پروتئين هاي محلول

 سيتوزول
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 .است (فيبريلهاي اكتين)مانها السيتوپالسم را اكتوپالسم گويند كه شبكه درهم پيچيده از ميكروفي( قشر)كورتكس

 .را گويند سشاي بين هسته و كورتكغ: اندوپالسم

 .گلبولهاي چربي خنثي، گرانولهاي گليگوژن، ريبوزوم ها، وزيكولهاي ترشحي: اجزاي پراكنده در سيتوپالسم عبارتند از

  

 

  

 

 

 

 :بکه آندوپالسمیش

 .(7شكل )معروف است مياز ساختمانهاي توبولي و وزيكولي در سيتوپالسم كه به شبكه اندوپالس است اي شبكه

فضاي دروني توبولها و وزيكولها . تمام وزيكولها و توبولها با هم در ارتباط بوده و جدار آنها از غشاء هاي چربي دو اليه تشكيل شده است

 .تفاوت دارد ميكند كه با مايع بيرون شبكه اندوپالس ميپر  مياترس اندوپالسرا مايعي به نام م

 

 

 

 

 

 :ی دستگاه گلژ

كول نازك، مسطح و محصور تشكيل يدستگاه گلژي از حداقل چهار اليه وز.  است ميندوپالسآدر ارتباط نزديكي با شبكه دستگاه گلژي 

 .(7شكل ) رندشده كه روي هم انباشته هستند و نزديك هسته قرار دا

از ( ER) ميندوپالسآوزيكولهاي انتقالي كوچك موسوم به وزيكولهاي شبكه . كنند عمل مي ميدستگاه گلژي با همكاري شبكه اندوپالس

بسته بندي  ERبدين ترتيب موادي كه در وزيكولها  .شود ميبعد به دستگاه گلژي منتقل جدا شده و اندكي  ميندوپالسآشبكه 

 .درآو هاي ترشحي در ميللژي آنها را بصورت ليزوزم وزيكوگدستگاه . شود ميبه دستگاه گلژي منتقل  ميندوپالسآشوند از شبكه  مي

 : كولهاي ترشحييوز

اين وزيكولها پس از اتصال به غشاء محتويات خود را با مكانيسم . عمدتاً حاوي پروتئين هستند كه بايد از طريق غشا سلول ترشح شوند

 .كنند ميون خالي يتوز به بيرساگزو

هر ريبوزم آميزه اي از . م به سطح خارجي متصل استتعداد ذره به نام ريبوز(: دانه دار)گرانولر

RNA و پروتئين و وظيفه آن سنتز پروتئين در سلول است. 

 

وظيفه اين بخش سنتز مواد ليپيدي و دخالت در . هيچ ريبوزومي به آن متصل نيست: آگرانولر

 .بسياري از فرايندهاي آنزيمي سلول است

 شبكه اندوپالسمي

 ارگانل مهم درسيتوپالسم 2

 (C)ميتوكندري ها  

 (A)شبكه اندوپالسمي 

 (B)دستگاه گلژي   

 (D)ليزوزم ها  

 (E)پراكسيزوم ها 
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 7شكل 

 

 8شكل 

 

 

 9شكل 

 :ليزوزوم ها

، يك يا چند (Phagosytic) (خواري دره)يا فاگوسيتوزي ( Pinocytic) (خواري قطره)بالفاصله بعد از ورود يك وزيكول پينوسيتوزي 

 .(8شكل )كنند ميليزوزم به وزيكول چسبيده و اسيد هيدروالز خود را به درون آن خالي 

فراورده هاي . كنند ربيها را هيدروليز ميچكه در آن هيدروالزها پروتئين ها، كربوهيدراتها و  شود ميايجاد  ميوزيكول هض لذا يك

 .شود ميبيرون تخليه  به يتوزسبه سيتوپالسم ريخته شده و مواد غير قابل هضم به روش اگزو ميهض
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 11شكل 

 

 11شكل 

 

 :ميتوكندری

ميتوكندري . توانند قسمت اعظم انرژي را از مواد غذايي واكسيژن جذب نمايند مينها سلول ها نآون بد. است« سلول»خانه موتور

يك : ساختار آن عمدتاً از دو غشاء چربي دو اليه و پروتئين تشكيل شده است. ار با توجه به نوع سلول داردهزتا چند  111تعدادي بين 

 .(9شكل ) غشاء بيروني و يك غشاء دروني

عالوه بر اين ماتريس حفره دروني ميتوكندري حاوي آنزيم . سازد كه آنزيم اكسيداتيو به آنها متصل هستند ميهايي  وني تاقچهغشاء در

 ATPانرژي آزاد شده در ميتوكندريها صرف سوخت ماده . هاي محلول است كه براي استخراج انرژي از مواد غذايي الزم است

 .ميتوكندري ها خودتكثير هستند .گردد مييرون از ميتوكندري منتقل به ب ATPشده و ( نوزين تري فسفاتدآ)

 

 .قبالً توضيح داده شد :ليزوزوم ها
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 :پراكسيزوم ها

 :از نظر فيزيكي شبيه ليزوزم ها هستند ولي از دو نظر با آنها متفاوتند

 .آيند نه توسط دستگاه گلژي ميپراكسيزوم ها از تكثير خود بخود بوجود  -1

 .كند ميبراي سلول را اكسيد  ميالز مواد ساكات. ي هيدروالز داراي آنزيم هاي كاتاالز هستندجاه ب -5

 (عكس فرايند اگزوسيتوز)اندوسيتوز  -بلعيدن توسط سلول( 5-5-3

 ذرات بسيار بزرگ به واسطه يك عمل تخصص يافته غشاء سلول. سلول براي بقا بايد مواد غذايي را از اطراف خود بدست آورد هر

 .(11شكل ) شوند ميموسوم به اندوسيتوز وارد سلول 

  

 

 

 

 :فيزيولوژی غشاء سلول

دقت كنيد كه مايع خارج سلولي حاوي مقادير زيادي سديم است ولي . دهد ميشكل تركيب تقريبي مايع  داخل سلولي را نشان 

 .(11شكل ) قادير زياد كلر استمايع خارجي حاوي م. كه اين مطالب عكس مايع داخل سلولي است. دارد ميپتاسيم ك

 :هاي ناقل نسرليپيدي و پروتئي

شكل )تئين شناور درچربي تشكيل شده است دو اليه به همراه تعداد زيادي مولكول پرو( ليپيد)ساختار غشا بطور كامل از يك چربي 

بين مايعات داخل و خارج سلول ب و مواد محلول در آن آكند كه مانع از جابجايي مولكولهاي  ميي عمل دغشا بعنوان س. (15

 .گردد مي

برخي از پروتئين ها داراي فضاهاي پر از آب در تمام ضخامت مولكول هستند و به يونها يا . پروتئين هاي متفاوتي در غشاء وجود دارد

( Carrier)حامل  بقيه به پروتئين هاي. شود ميين نوع پروتئين هاي كانالي گفته ادهند كه به  ميمولكولهاي خاص اجازه عبور 

 .دهند معروفند كه به مواد مورد نظر اتصال يافته و با تغيير فضايي، مواد را از غشاء عبور مي

 :انتشار يا انتقال فعال

 :پذيرد ميانتقال از طريق غشاء سلول، چه از راه چربي و چه از طريق پروتئين ها از طريق دو مكانيسم انجام 

 مثالً جابجايي از محيط غليظ به رقيق، (انتقال غير فعال)انتشار  -1

 (.حركت برخالف شيب از محيط رقيق به غليظ)انتقال فعال  -5

 :پديده انتشار

 .تمام مولكولها و يونها در بدن در حال حركتند، هر چه حركت بيشتر باشد، دما بيشتر خواهد بود

 .خوردن وزيكولهاي بسيار ريز كه حاوي مايع خارج سلولي است(: قطره خواري)پينوسيتوز

 

 اندوسيتوز خوردن ذراتي بزرگ نظير باكتريها، سلولهاي ديگر،(: ذره خواري)فاگوسيتوز 
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اين . كند مينبش خود را به ذره ساكن داده و انرژي خودش كاهش پيدا شوند ذره متحرك انرژي ج ميهنگاميكه دو ذره به هم نزديك 

 .افتد ميروند همواره بين مولكولها اتفاق 

 .مولكولها در كنار يكديگر در محيط مايع و گاز را انتشار گويند ميبه حركت دائ

 

 :انتشار از طريق غشاء سلول

 

 

 

 

 :گيرد مياز دو طريق انجام  ادهسانتشار 

 (.اگر ماده محلول در چربي باشد)الي چربي دو اليه از الب -1

 (.مانند اوره)آبي موجود در بعضي از پروتئين ها از طريق كانالهاي  -5

 .سرعت حل شدن اكسيژن در چربي فوق العاده زياد است. تروژن، دي اكسيد كربن و الكلياكسيژن، ن: مثال مواد حل شونده در چربي

 

 :وتئين و عمل دريچه ای اين كانالهاانتشار از طريق كانالهای پر

 :توان بوسيله دو خصيصه مهم تشخيص داد ميكانالهاي پروتئين را 

حركت يونها يا مولكولها از طريق سوراخ هاي منشاء اسيت كه نيازمند اتصال به پروتئين : ساده

 .حركت جنبشي و تعداد منافذ غشاء است نيست، سرعت انتشار بسته به سرعت

 

 .به واكنش بين پروتئين حامل و يونها نياز است: تسهيل شده

 انتشار
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 .غالب آنها بطور انتخابي نسبت به مواد معيني نفوذ پذيرند -1

 .شوند ميباز يا بسته ( gate)اري از كانالها  با دريچه هاي سيب -5

مثل قطر كانال شكل كانال و ماهيت بارهاي . وع نفوذ پذيري ناشي از ويژگي خود كانال استاين ن: نفوذ پذيري انتخابي كانالها

. (باال13شكل ) بطور مثال كانالهاي سديم داراي سطح دروني با بار مثبت به شدت منفي هستند .كتريكي در طول سطح دروني آنلا

منحصراً پتاسيم گروه ديگر از كانالها  .كنند ميي سديم را از آب جدا كشند و يون ها مياين بارها منفي يونهاي سديم را به درون كانال 

 .كند مييم كوچكتر بنابراين فقط پتاسيم عبور داين كانالها از س. اين كانال بار منفي ندارد. (پايين13شكل )كنند  ميرا منتقل 

 

 :عمل دريچه اي كانالهاي پروتئين

شوند در حاليكه كانالهاي پتاسيم  ميدريچه هاي سديم در بيرون باز و بسته . يري كانالهااي هستند براي كنترل نفوذپذ دريچه ها وسيله

 .شود ميدر انتهاي دروني كانال باز و بسته 

 

 :كنترل باز و بسته شدن دريچه ها

 : باز و بسته شدن ولتاژي -1

اگر بار منفي زيادي بر سطح دروني غشا . كند مي ي غشاء تغييررشكل فضايي دريچه در پاسخ به تغيير اختالف پتانسيل الكتريكي دو س

اگر بار منفي درون غشاء از بين برود، اين دريچه هاي ناگهان باز شده و . مانند ميسلول باشد، دريچه هاي بيروني سديم كامالً بسته 

 .شود مييون سديم از طريق منافذ سديم وارد سلول 

 .گردد ميشوند كه درون سلول داراي باز مثبت  يمدريچه هاي پتاسيم در انتهاي داخلي زمان باز 

 :بازو بسته شدن شيميايي -5
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به اين عمل باز و بسته شدن شيميايي گفته . شود ميدريچه برخي از كانالهاي پروتئين بر اثر اتصال يك مولكول ديگر به پروتئين باز 

دهد كه مولكولهاي بدون بار و  ميكند و اجازه  مينال را باز استيل كولين دريچه اين كا. يكي از مواد مهم استيل كولين است. شود مي

توان مشاهده  مييك خصوصيت جالب كانالهاي دريچه دار را ( 13)در شكل  .يونهاي مثبت كوچكتر از حد خاصي از كانال عبور كنند

 .نمود

 :يل شدههانتشار تس

 .كند ميپروتئين حامل، انتشار ماده به سوي ديگر را تسهيل در اين روش . به واسطه حامل نيز معروف است راشاين انتشار به انت

مهمترين تفاوت انتشار تسهيل شده با انتشار ساده از طريق كانال باز اين است كه سرعت انتشار از طريق كانال باز متناسب با افزايش 

 شود نزديك مي (Vmax)حداكثر مشخصي  شود ولي سرعت انتشار تسهيل شده با افزايش غلظت ماده به غلظت ماده مورد نظر زياد مي

گلوكز و بيشتر اسيدهاي آمينه با انتشار  .شود ميسرعت انتقال مولكولها توسط مكانيسم انتقال پروتئين ناقل محدود . (14شكل )

 .گذرند ميتسهيل شده از غشاء 

 

 عوامل موثر بر سرعت خالص انتشار

 ار كمتر است،بيشتر باشد سرعت انتشهرچه ضخامت : ضخامت غشاء -1

كند  هرچه قابليت حل ماده در چربيها بيشتر باشد مقدار ماده اي كه در غشا حل شده و از غشاء عبور مي: قابليت حل در چربي -5

 بيشتر خواهد بود،

 ،تعداد كانالهاي پروتئين -3

 ،شود ميدما، هر چه دما بيشتر باشد سرعت انتشار بيشتر  -4

به  وزن مولكولي ماده مورد نظر -2
M

v
1

، 

 

  : انتشارضريب 

 (ضريب انتشار)P=D( ميزان نفوذ پذيري)A( مساحت كل غشاء)

 :تاثير اختالف غلظت بر انتشار

 انتشار خالص= (ضريب انتشار)Co  D( غلظت دروني)- Ci( غلظت دروني)

 

 :كي بر انتشار يونهاتاثير پتانسيل الكتري

در صورتي كه يك پتانسيل الكتريكي به طرفين غشاء اعمال گردد يونها به علت داشتن بار الكتريكي از غشاء خواهند گذشت حتي اگر 

 .(12شكل ) هيچ اختالف غلظتي نباشد
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)اختالف پتانسيلي كه در دماي طبيعي بدن 
37 )ظت معين از يونهاي تك ظرفيتي با يك اختالف غ( مثل يونNa ) به تعادل

 :آيد ميبدست ( نستنرمعادله )رسد از فرمول زير  مي

2

161
c

c
mvEMF log

 

EMF گيريم مي)+( و براي يونهاي منفي ( -)قطبيت ولتاژ را براي يونهاي مثبت. بين دو طرف غشاء است( ولتاژ)وي الكتروموتوري نير . 

 : فشار تاثير اختالف

 .گردد ميوجود فشار باعث جابجايي مولكولها از سمت پرفشار به سمت كم فشار 

 

 :انتقال فعال

انتشار خالصي يابد اين شيب مجموع « ايييشيب الكتروشيم» در خالف جهت در  تواند در مباحث قبلي ديديم كه هيچ ماده اي نمي

به  .ف فشارغشاء است كه عبارت است از نيروهاي ناشي از غلظت اختالف پتانسيل الكتريكي و اختالتمام نيروهاي موثر بر انشتار از 

موادي مانند  .گويند انتقال فعالاز غشاء سلول ( كي يا فشاريييا الكتر)روند جايجايي مولكولها يا يونها در خالف جهت شيب غلظت 

 .كنند ميو بيشتر اسيدهاي آمينه بصورت انتقال فعال از غشاء عبور ... و  يون سديم، يون پتاسيم، يون كلسيم، يون آهن، يون كلر

 

 : انتقال فعال اوليه و ثانويه

در . آيد بدست مي ATPستقيماً از تجزيه مدر انتقال فعال اوليه انرژي الزم . شود ميانتقال فعال براساس منبع انرژي به دو نوع تقسيم 

شود كه خود آن حاصل انتقال فعال  شده بصورت اختالف غلظت يونها در دو طرف غشاء استفاده مي انتقال فعال ثانويه از انرژي ذخيره

 .كه در عمق غشا هستند وابسته استيي در هر دو مورد انتقال به پروتئين ها. اوليه است
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خالف جهت  شيب  بردهد تا  ميرژي تفاوت اين حالت با انتشار تسهيل شده در اين است كه پروتئين حاصل به ماده مورد نظر ان

 .الكتروشيميايي جابجا شود

 :انتقال فعال اوليه

 :پتاسيم -پمپ سديم

پتاسيم  -يكي از پمپهاي بسيار مهم در غشاء پمپ سديم    kNaاين پمپ يونهاي سديم را به بيرون از غشاء رانده و . است

 لپمپ حفظ اختالف غلظت سديم و پتاسيم در دو طرف غشا است و پتانسي نوظيفه اي. كند مييونهاي پتاسيم را به درون غشائ پمپ 

ي اصلي پمپ را نشان ااجز (16)شكل . اساس انتقال سيگنالهاي عصبي است اين پمپ. كند مي ري منفي را درون سلولها برقراكالكتري

 .پروتئين در اين پمپ سه خصوصيت ويژه دارد. دهد مي

 .شوند ميه بر روي قسمت برجسته در درون دارد كه يونهاي سديم به آن متصل سه محل گيرند -1

 .دو محل گيرنده براي يونهاي پتاسيم در بيرون غشاء دارد -5

 .دارد ATPaseقسمتي در درون و مجاورت محل اتصال سديم فعاليت  -3

و  ADPشكسته و  ATPترتيب يك مولكول  بدين. گردد پروتئين فعال مي ATPaseوقتي يونها به محل خود متصل شوند، عمل 

 .كند مياين انرژي موجب تغيير شكل فضايي پروتئين شده و يونها را جابجا . شود مييك پيوند پر انرژي از فسفات آزاد 

 

 :پتاسيم در كنترل حجم سلول -اهميت پمپ سديم

تعداد زيادي از پروتئين و تركيبات آلي در سلول وجود . يدتركاگر اين پمپها عمل نكنند، سلولهاي بدن بر اثر تورم پيشرونده خواهند 

بدين ترتيب . كنند ميدارند و لذا مقادير زيادي يون مثبت اطراف خود جمع  بيشتر آنها بار منفي. توانند از آن خارج شوند ميدارد كه ن

پمپ . تركد نباشد، سلول متورم شده و مي كنترل شده زشوند، اگر اين اسم ميآب به درون سلول  زسمتمام اين مواد معموالً موجب اُ

kNa  . كند مياز اين پديده جلوگيري ,
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ضمناً نفوذپذيري غشاء به يون . نمايد ميرا به بيرون آن پمپ Naكند، سه يون  ميكه وارد سلول kاين پمپ درازي هر دو يون

. كنند ميبه طوري كه به محض خروج يونهاي سديم، تمايل شديدي به ماندن در بيرون سلول پيدا . يم، بسيار كمتر از پتاسيم استسد

ضمناً  . شود ميي آب  به خروج از سلول زين موجب تمايل اسمابدين ترتيب جريان خالص يونها پيوسته رو به بيرون سلول است و 

كار فعال شده و مقدار يون بيشتري را همراه آب به بيرون از سلول  پتاسيم به طور خود-پمپ سديم شود ميكه سلول متورم  ميهنگا

 .راند مي

 هم انتقالي و انتقال تبادلي -انتقال فعال ثانويه

ز انرژي شود كه به مانند مخزني امييك شيب غلظتي بزرگي ايجاد . شود كه سديم با انتقال فعال اوليه به خارج سلول پمپ مي ميهنگا

كنار سديم ساير مواد را نيز به درون  رتواند د اين انرژي مي. زيرا سديم زياد بيرون غشاء سلول تمايل به انتشار درون سلول دارد .است

 (انتقال هر دو ماده سديم و ماده مورد نظر به برجستگي هاي خارج پروتئين)شود  ميسلول بكشاند به اين پديده هم انتقالي گفته 

 جهت عكس قرار است از سلول خارج شوددر مورد تبادلي يون سديم به برجستگي بيرون پروتئين و ماده مورد نظر كه در  .(17شكل )

 .شود ميبه برجستگي داخلي متصل 

 

 پتانسيل غشاء و پتانسيل عمل

هستند، « تحريك پذير»صبي و عضالني بعالوه برخي سلولها نظير سلولهاي ع. غشاء تمام سلولهاي بدن داراي پتانسيل الكتريكي است

 .باشد ميمپالس هاي الكتروشيميايي اييعني غشاء آنها قادر به توليد خود بخود 

 

 :اصول فيزيكي پتانسيل غشاء

غلظت  Aدر شكل . دهد كه هيچگونه انتقال فعال يون سديم و پتاسيم وجود ندارد مينشان  يفيبر عصبي را در زمان( 18)شكل 

 با توجه . كنيم كه غشاء در اين مورد تنها به پتاسيم نفوذپذيري باشد ميفرض . ل غشاء زياد در خارج آن بسيار كم استپتاسيم در داخ
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اين اختالف بنابر. به اينكه شيب غلظت پتاسيم از درون به سمت بيرون زياد است، پتاسيم تمايل زيادي به انتشار به بيرون دارد

بيرون مثبت و درون )اين اختالف پتانسيل جديد (. بدليل اينكه درون سلول حاوي آنيونهاي منفي است)گردد  ميپتانسيل منفي 

زارم ثانيه هظرف حدود يك . راند ميخواهند به بيرون منتشر شوند را دفع كرده و به سمت داخل  مييونهاي مثبت پتاسيم را كه ( منفي

گردد، اگر چه شيب غلظت يون پتاسيم زياد  ميانتشار خالص بيشتر به سمت خارج شود كه مانع از  ميتغيير پتانسيل به قدري بزرگ 

ميلي ولت است به طوري كه درون غشاء  -94در فيبرهاي عصبي طبيعي پستانداران بزرگ، اختالف پتانسيل الزم حدود  .است

 .باشد ميفيبرمنفي 

لظت زياد در بيرون از سلول و با غلظت كم در داخل سلول وجود دهد با اين تفاوت كه سديم با غ ميهمان پديده را نشان  Bدر شكل 

انتشار يون سديم . كنيم كه غشاء تنها نسبت به يون سديم نفوذپذير است مياين بار فرض . اين يونها هم داراي بار مثبت هستند. دارد

در اين مورد هم . گردد ميرون آن مثبت به طوري كه بيرون غشاء منفي و د. گردد ميبه داخل موجب يك پتانسيل با قطبيت مخالف 

در مورد فيبر عصبي طبيعي  .گردد ميرود كه مانع از انتشار خالص بيشتر يون سديم به داخل  ميپتانسيل غشاء به حدي باال 

است كه همين تغيير دراختالف پتانسيل ها . ميلي ولت است و قطب مثبت درون فيبر قرار دارد 61پستانداران بزرگ، پتانسيل حدود 

 .گردد ميعصب و عضله  رها د موجب ايجاد ايمپالس

 

 :نرنستمعادله  –تانسيل انتشار با اختالف پرابطه 
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گردد، پتانسيل نرنست بر آن يون  ميان پتانسيل حاكم بر غشاء كه مانع از انتشار خالص يك يون در هر يك از دو جهت از منشاء زمي

هر چه اين نسبت بزرگتر باشد تمايل يونها به . بت غلظت يون در دو طرف غشاء بستگي داردبزرگي اين پتانسيل به نس. شود ميناميده 

 .گردد ميمحاسبه  (37اين پتانسيل در دماي .)نرنست بزرگتر خواهد بود لانتشار در يك جهت بيشتر است و لذا پتانسي

                    

Log  61 (=ي الكتروموتور رونيmv) EMF                                   

 

اگر يون . شود كه پتانسيل بيرون غشاء صفر و پتانسيل محاسبه شده بيانگر پتانسيل درون غشاء است ميدر استفاده از فرمول فرض 

 .منفي باشد، پتانسيل محاسبه شده مثبت است و برعكس

 

 :غشاء بعنوان خازن الکتريکی

اين حالت به اصل خنثي . دهد كه بارهاي مثبت و منفي در تمام جاها بجز مجاور سطوح غشاء سلول با هم برابرند مينشان  (19)شكل 

چربي دو اليه غشاء سلول بصورت . كند مييعني در نزديكي دو يون مثبت، يك يون منفي وجود دارد كه آنرا خنثي . بودن معروف است

 .كند ميزن عمل كتريك براي خاليك دي ا

 

 :نسيل استراحت غشاء اعصابپتا

يعني پتانسيل درون فيبر . است -mv 91پتانسيل غشاء فيبرهاي عصبي در صورتي كه در حال انتقال سيگنال عصبي نباشند حدود 

 -سديم تالهاي نشانتقال فعال يونهاي سديم و پتاسيم  و كان( 51)شكل . ارج سلولي استميلي ولت منفي تر از پتانسيل نمايع خ 91

علت . توانند از طريق آنها نشت كنند ميبرخي از كانالهاي پروتئيني وجود دارند كه يونهاي سديم و پتاسيم . دهد ميپتاسيم را نشان 

 .برابر بيشتر از سديم است 111تاكيد بيشتر بر نشت پتاسيم اين است كه ميانگين نفوذ پذيري كانالها به پتاسيم حدود 

 

 : سيل طبيعي استراحت غشاءمنشاء پتان

چون نسبت ) پتاسيم نفوذپذيري باشدبراي سهم پتانسيل انتشار پتاسيم اگر تنها فرض كنيم غشاء  .است -mv 91 پتانسيل استراحت

 .خواهد بود -mv 94نرنست طبق رابطه ( است 32غلظت درون به بيرون 

 :سهم انتشار سديم از غشاء عصب

است اما + mv 61اگر چه طبق رابطه نرنست پتانسيل نرنست براي سديم . دارد نفوذپذيري كميغشاء عصب  نسبت به يون سديم 

 .كند محاسبه مي -mv 86معادله گلدمن پتانسيل كل را براي منشاء حدود 

 

 غلظت درون

 غلظت بيرون
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 19شكل 

 

 

 51شكل 

سهم پمپ   kNa: 

به ازاي تخليه سه يون سديم به بيرون دو يون پتاسيم وارد سلول  در اين پمپ. شود ميپتاسيم ديده  –از پمپ سديم ( 51شكل )در 

گردد كه تمام سهم  ميميلي ولت منفي تر از حالتي  4شود و درون غشاء  ميبدين ترتيب پيوسته بار مثبت درون غشاء كم . گردد مي

در فيبرهاي عصبي و عضالني  . باشد مي -mv 91 كه تمام عوامل فعال باشد ميلذا برآيند پتانسيل غشاء هنگا. انتشار محاسبه شده بود

 .است -mv 61تا  -mv 41كوچك پتانسيل عمل در حدود 
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 51شكل 

 : پتانسيل عمل عصب

دو پتانسيل عمل با تغيير ناگهاني پتانسيل . گردد ميسيگانالهاي عصبي بوسيله پتانسيل عمل يعني تغيير سريع پتانسيل غشاء منتقل 

شود و با بازگشت تقريباً هم سرعت پتانسيل به حالت منفي خاتمه  ميبه پتانسيل مثبت منشاء شروع  (احتحال استردر)طبيعي منفي 

  .يابد مي

 (55شكل )والي پتانسيل عمل از اين قرارند مراحل مت

 : مرحله استراحت

زيرا پتانسيل آن . است« الريزهپ»گويند غشاء ميدر اين مرحله . پيش از وقواع پتانسيل عمل، پتانسيل استراحت بر فضا، حاكم است

 .منفي است

 : مرحله دپالريزاسيون

در اين . دهد تا تعداد زيادي يون سديم به درون سرازير گردد ميشود و اجازه  ميدر اين زمان غشاء دقيقاً نسبت به يون سديم نفوذپذير 

در . گويند ميبه اين حالت دپالريزاسيون . درو مياز بين رفته و پتانسيل به سرعت در جهت مثبت باال  -mv 91حالت پتانسيل 

 .رسد ميفيبرهاي بزرگ عصبي پتانسيل غشاء به باالي صفر هم 

 : مرحله رپالريزاسيون

شوند كانالهاي  ميكانالهاي سديم به تدريج بسته . ثانيه پس از آنكه غشاء به شدت نسبت به سديم نفوذپذيري شد ظرف چند ده هزارم

. گرداند مي آنگاه انتشار سريع يون پتاسيم به خارج مجدداً پتانسيل غشاء را به حد طبيعي بر. شوند ميمول باز پتاسيم بيشتر از حد مع

 .به اين پديده رپالريزاسيون غشاء گويند
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 55شكل 

 :كانالهای ولتاژی سديم و پتاسيم

. انالهاي سريع دريچه دار و وابسته به ولتاژ استعامل ضروري در ايجاد دپالريزاسيون و رپالريزاسيون غشاء عصب سلول پتانسيل عمل ك

اين دو كانال ولتاژي جدا از پمپ . در تسريع رپالريزاسيون غشاء دارند ميدريچه دار و وابسته به ولتاژ نيز نقش مه  ميكانالهاي پتاسي

  kNa  و كانالهاي نشت  kNaهستند. 

 

 :فعال و غير فعال شدن كانال  -سديمكانال ولتاژی 

يكي به نام دريچه فعال . اين كانال داراي دو دريچه است. شود ميكانال ولتاژي سديم را در سه حالت مجزا نشان داده  (55شكل )در 

 .است -mv 91در حالت استراحت پتانسيل غشاء  .سازي در سمت بيرون كانال و ديگري دريچه غير فعال سازي در بيرون كانال

 .شود ميدريچه بسته و مانع ورود هر گونه سديم به درون فيبر 

تا  -71در حدود پتانسيل هاي . فعاليت كانال سديم هرگاه پتانسيل منفي غشاء كمتر از حالت استراحت شده و به سمت صفر ميل كند

برابر بيشتر شده و سديم  2111تا  211 در اين حالت نفوذپذيري سديم. افتد ميناگهان دريچه ها باز شده و وضعيت فعال اتفاق  -21

 .(55شكل )شود  ميآزادانه به درون سلول سرازير 
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 53شكل 

البته اين . بندد ميدريچه غير فعال سازي را نيز . همان افزايش ولتاژ كه باعث باز شدن درچه ها شده بود -غير فعال شدن كانال سديم

بعبارت ديگر تغيير شكل فضايي كه دريچه غير . شود ميهاي فعالسازي بسته دريچه چند ده هزارم ثانيه پس از بازشدن دريچه 

 .گردد ميپالريزاسيون آغاز يبعد از بسته شدن دريچه سديم روند ر. بندد روند كنوني دارد ميفعالسازي را 

 

 :كانالهای ولتاژ پتاسيم و فعاليت آنها

در وضعيت استراحت و در اواخر پتانسيل عمل دريچه . دهد مينشان  كانال ولتاژي پتاسيم را در دو وضعيت( 55شكل )قسمت پايين 

به سمت  -mv 91كه پتانسيل غشا از  ميهنگا. گردد ميكانال پتاسيم در وضعيت استراحت بسته است و مانع خروج پتاسيم از سلول 

شود، به طور كه امكان انتشار بيشتر  ميدر شكل دريچه و باز شدن آن ( آهسته)رود، تغيير ولتاژ موجب تغييري كند  ميصفر باال 

گيرد، عمده آن درست زماني باز  ميچون باز شدن كانالهاي پتاسيم به كندي صورت . سازد ميپتاسيم را از طريق كانال به بيرون فراهم 

ان خروج پتاسيم از بنابراين كاهش ورود سديم به درون سلول و افزايش همزم. گردند ميشوند كه كانالهاي سديم غير فعال و بسته  مي

بخشد و ظرف چند ده هزارم ثانيه منجر به بازگشت كامل پتانسيل غشاء به وضعيت  ميآن، رپالريزاسيون را تا حد زيادي سرعت 

 .روند كلي پتانسيل عمل را نشان مي دهد( 53)شكل . شوند مياستراحت 

 

 : پتانسيل متعاقب مثبت

علت اصلي اين پديده اين است كه پس از . گردد ميي منفي تر از پتانسيل استراحت پتانسيل غشاء پس از خاتمه پتانسيل عمل، حت

مانند و بدين ترتيب يون پتاسيم پيش  ميپالريزاسيون غشاء، تعداد زيادي از كانالهاي پتاسيم به مدت چندين هزارم ثانيه باز يتكميل ر

 .شود ميشود و درون غشاء منفي تر  مياز به بيرون منتشر 
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 54شكل 

 

 52شكل 

 :عوامل شروع پتانسيل عمل

اگر افزايش اوليه پتانسيل غشاء به اندازه اي بزرگ نباشد كه بتواند حلقه  .كند ميبك مثبت كانالهاي سديم را باز ديك حلقه معيوب في

افتد كه تعداد يونهاي سديم كه وارد فيبر  ميتفاق پتانسيل عمل زماني ا. معيوب را توليد نمايد پتانسيل عمل بوجود نخواهد آمد

به  -mv 91تغيير ناگهاني پتانسيل يك فيبر بزرگ از   .شوند ميباشد كه از آن خارج   ميتعداد يونهاي پتاسي زشوند بيشتر ا مي

mv 62-  به اين حد . گردد ميموجب پيدايش انفجار پتانسيل عملmv 62- گسترش پتانسيل عمل  (54)شكل  .آستانه تحريك گويند

 .دهد ميدر دو جهت يك فيبر را نشان 

 

 :كفه موجود در برخی پتانسيل ها عمل

شود و پتانسي به مدت چند ميلي ثانيه بصورت كفه  ميپالريزه نيدر برخي وارد غشاء تحريك پذيري بالفاصله پس از دپالريزاسيون، ر

عامل . شود ميافتد و موجب حفظ انقباض قلب به همان مدت طوالني  مي اين عمل بيشتر در فيبرهاي عضله قلب اتفاق. شود ميحفظ 

 (52شكل ) شود ميسديم نيز همراه آنها وارد سلول  –كند است كه با ورود كلسيم  ميلهاي كلسيااين پديده كان
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 56شكل 

  :هدايت جهش

ن گره رانويه وجود دارد كه هنگام ايجاد پتانسيل بين ميلين ها گره هايي تحت عنوا. رخي از فيبرهاي عصبي به ميلين دار معروفندب

بعبارت . شود ميبا وجود اين، پتانسيل عمل از گرهي به گره ديگر هدايت . گردد ميعمل؛ اين پتانسيل تنها در گره هاي رانويه پديدار 

لذا . شود ميه ديگر منتقل وپالسم از گرهي به گرسديگر جريان الكتريكي از طريق مايع خارجي سلولي اطراف و نيز از طريق آك

 .(56شكل ) يابد ميبرابر افزايش  21تا  2بدين ترتيب سرعت هدايت . پردازد ميايمپالس هاي عصبي در طول نيز به جهش 
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(II)- قلب بعنوان يك پمپ -قلب: بخش دوم 

كند و قلب چپ كه خون را به اعضاي محيطي  ميقلب راست كه خون را به ريه ها پمپ : قلب از دو پمپ مجزا تشكيل شده است

 .(57شكل )تشكيل شده اند  (Ventricle)وبطن ( Atrium) هركدام از قسمتها از دو حفره ضرباندار به نام دهليز .فرستند مي

 

 : قلب از سه نوع عضله اصلي تشكيل شده است

 

 :پتانسيل عمل در عضله قلب

ميلي ولت  -111تا   -91ميلي ولت است و در فيبرهاي ويژه هدايتي نزديك  -92 تا  -82پتانسيل استراحت غشاء در سلولهاي طبيعي 

سرعت هدايت پتانسيل عمل . برابر مدت انقباض در عضله اسكلتي است 12تا  3مدت حفظ انقباض در عضله قلبي  .(58شكل ) است

سرعت هدايت در فيبرهاي عصبي بزرگ و  521/1حدود كه در . متر در ثانيه است 2/1تا  3/1در فيبرهاي عضالني دهليز و بطن حدود 

متردر ثانيه  4تا  15/1بين ( نژپورك)سرعت هدايت فيبرهاي هدايتي . سرعت هدايت در فيبرهاي عضله اسكلتي است 11/1حدود 

 .متغير است

 

 :ذيری عضله قلبپدوره تحريك نا

تا  52/1دوره تحريك ناپذيري طبيعي بطن بين . يك ناپذير استاين عضله مانند بقيه عضالت تحريك پذير در خالل پتانسيل عمل تحر

ثانيه است و  12/1ناپذيري نسبي وجود دارد كه حدود  كزماني موسوم به دوره تحري. ثانيه، تقريباً معادل مدت پتانسيل عمل است 3/1

 .(59شكل ) تحريك عضله در آن دشوارتر از حالت معمول است

مدت انقباض عضله قلب تابع مدت پتانسيل . ثانيه است 112/1يز بسيار كوتاه تر از بطن و در حدود ه دهللدوره تحريك ناپذيري عض

شود، مدت هر يك از چرخه  ميكه ضربان قلب تند  ميهنگا .ثانيه است 3/1ثانيه و در عضله بطني  5/1عمل است كه در عضله دهليزي 

 .شود ميوضوح كم  هاي كامل قلبي كه تعامل زمان انقباض و استراحت است به

 

 :چرخه قلبی

هر چرخه با توليد خود بخود يك پتانسيل . گويند ميقلبي ( سيكل)به مدت زمان بين شروع يك ضربان تا شروع ضربان بعد، چرخه 

اين  .اجوف فوقاني قرار دارد جدار فوقاني طرفي دهليز راست و در نزديكي سوراخ وريد راين گره د. شود ميعمل در گره سينوسي آغاز 

مپالس قلبي از يعبور ا. رسد ها مي به بطن( بطني -دهليزي) Avگذرد و پس از عبور از باندل  ميپتانسيل عمل به سرعت از دهليزها 

 .شود تا دهليزها بتوانند قبل از انقباض بطن ها، خون را داخل بطن پر نمايند ميثانيه مواجه  1/1دهليزها به بطن ها با تاخير 

 عضله دهليزي

 عضله بطني

 مپالسهايت ايفيبرهاي عضالني ويژه تحريك و هدا
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 57شكل 

 

 58 شكل

 

 (:Systole and diastole) تول و دياستولسسي

ك دوره يشود و سپس  مي پرخون قلب از خالل آن  راست كه د لچرخه قلبي شامل يك دوره زمان استراحت موسوم به دياستو

 .(31شكل )ستول انقباض موسوم به سي

 

 :رابطه الكتروكارديوگرام با چرخه قلبي

شود و پس از آن دهليزها  مياز گسترش  دپالريزاسيون در دهليزها ايجاد  Pشده است موج شكل نيز نشان داده  رهمانگونه كه د

ثانيه پس  16/1قريب  QRSامواج . گردند مي pشوند و باعث افزايش خفيفي در منحني فشار دهليزها بالفاصله پس از موج  ميمتقبض 

   كمپلكس. شوند ميشروع انقباض بطنها و باالرفتن فشار آنها  آيند و موجب ميدر اثر دپالريزاسيون بطن ها پديد  Pاز شروع موج 

QRS   گردد ميبطن آغاز  سيستولاندكي پيش از شروع. 

 .پالريزاسيون بطنها استرآخرين جزء الكتروكارديوگرام است و نمايانگر مرحله  Tموج بطن 
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 59شكل 

 

 31شكل 

 

 دهيلزها بعنوان تلمبه زمينه ساز عمل

ارد بطن شده و انقباض ومستقيم دهليز  ضخون پيش از انقبا% 72قريب . شود مييعي از وريدهاي بزرگ وارد دهليز خون در حالت طب

چون تاثير تلمبه دهليز كم است در زمان اختالل دهليزها احتمال . يدافرستد تا آنها را پر نم ميباقي مانده را به بطنها % 52دهليزها 

فشار دهليز با ( 31)ر شكل د .كند مياست مگر در فعايتهاي بدني كه بويژه تنگي نفس بروز  آنكه فرد متوجه مشكل خود گردد كم

 .مشخص شده است vو  cو  aامواج 

 .شود ميبر اثر انقباض دهليزي ايجاد :  a موج

ا بر اثر فشار علت اصلي آن برجسته شدن دريچه هاي دهليزي بطني به سمت دهليزه. آيد ميبا شروع انقباض بطنها بوجود : cموج 

 .بطنهاست

بسته اند، خون به كندي  A-Vعلت اين است كه در خالل انقابض بطن كه دريچه هاي . شود ميبطن پديدار  ضدر اواخر انقبا: vموج 

 .يابد مياز دريچه ها به دهليزها جريان 
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 :عمل تلمبه اي بطن ها

تول و سبه محض خاتمه سي. شود ميادي از خون در دهليزها جمع تول بسته اند و لذا مقادير زيسبطني در خالل سي -دريچه دهليزي

اين . دهد تا به سرعت به درون بطن سرازير گردد ميافت مجدد فشار بطن ها، فشار زياد دهليزها دريچه را باز كرده و به خون اجازه 

 .گردد ميمرحله پرشدن سريع  صرف لحدوداً يك سوم نخست زمان دياستو. مرحله به مرحله پر شدن سريع بطن ها موسوم است

 

 :سيستولتخليه بطن ها در 

 : ولوميكمرحله انقباض ايزو

ثانيه  13/1تا  15/1آنگاه بطن به . بندد ميرا  A-Vرود و دريچه هاي  ميبطور ناگهاني باال  اضع انقبوفشار بطن بالفاصله پس از شر

لذا در خالل اين . ن ريوي را تامين كند و دريچه هاي هاللي را باز نمايدزمان نياز دارد تا فشار الزم براي غلبه بر فشارآئورت و شريا

 .اين دوره زماني به مرحله ايزوولوميك موسوم است. گيرد ميمرحله بطن ها منقبض شده ولي تخليه صورت ن

 :مرحله تخليه

توانست دريچه هاي هاللي را ، خواهد (است mmHg 8 در مورد بطن راست؛) برسد  mmHg 81كه فشار بطن چپ بيش از  ميهنگا

به ثلث اول مرحله تخليه سريع . گيرد ميتول انجام سدر يك سوم اول سي% 71كند و تخليه  ميخون بالفاصله شروع به خروج . باز كند

 .گويند ميو ثلث دوم مرحله تخليه كند 

 : وولوميكزمرحله انبساط اي

دراين مرحله عضله . كند ميد و امكان افت سريع فشار درون بطن را فراهم شو ميبطور ناگهاني شروع  سيستولاين انبساط در خاتمه 

ماند بي آنكه حجم بطن  ميدر اين مرحله عضله بطن بدون انقباض . كند ميبطن بدون انقباض افت سريع فشار درون بطن را فراهم 

باز شده تا  A-Vسپس دريچه . يابد ميزل نتولي تدر خالل اين مرحله فشار درون بطن تا اندازه بسيار پائين دياس. دچار تغيير گردد

 .چرخه تازه اي از تلمبه بطني آغاز گردد

 

 :عملکرد دريچه ها

 :(سه لتي و ميترال)دريچه هاي دهليزي بطني  

 .شوند مي سيستولمانع از بازگشت خون از بطنها به دهليزها در خالل 

 :(آئورتي و پولمونري)دريچه هاي هاللي 

 .(31شكل )گردند  ميو شريان ريوي به بطن ها در طول دياستول  تخون از آئور مانع از بازگشت
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 31شكل 

 :منحنی فشار آئورت

پس از آن فشار بطن با سرعت كمتري باال . رود ميفشار بطن تا بازشدن دريچه آئورت باال . شود ميكه بطن چپ منقبض  ميهنگا 

تول كه تخليه خون در بطن سشود، آنگاه در خاتمه سي ميهاي آنها و باال رفتن فشار ورود خون به شريانها باعث كشيدگي جدار. رود مي

كند فشار زياد درون شريان حتي در طول  ميشود، خاصيت ارتجاعي شريانها كمك  ميشود و دريچه آئورت بسته  ميچپ متوقف 

علت آن است كه پيش از . آيد ميفشار آئورت پديد شود، دندانه اي در منحني  ميكه دريچه آئورت بسته  هنگامي. دياستول حفظ گردد

 .گردد ميگردد و سپس جريان برگشتي آن بطور ناگهاني متوقف  ميبسته شدن دريچه براي مدت كوتاهي به سمت عقب بر 

 

 :رابطه صداهای قلبی با عمل تلمبه ای قلب

شوند صدايي بر اثر بسته شدن  ميطنها منقبض نخست كه ب. صداهاي قلبي مربوط به بسته شدن درچه ها است نه باز شدن آنها

بسته شدن . اين صدا داراي فركانس كم و مدت زمان نسبتاً طوالني است .شود كه صداي اول قلب است ميايجاد   A-V هاي دريچه

عت بسته شود زيرا اين دريچه ها به سر ميتول سدرچه هاي آئورت و پولمونري موجب پيدايش صدايي نسبتاً سريع در انتهاي سي

 .اين صداها به صداي دوم قلب موسوم است. شوند مي

همچنين . شود ميگاهي ارتعاشات ناشي از جريان خون به درون بطنها موجب شنيدن يك صداي دهليزي در هنگام انقباض دهليزها 

ن با حركت وزشي به درون شود كه معتقدند ناشي از جريان خو ميدر حوالي انتهاي ثلث اول دياستول صداي سوم قلبي شنيده  يگاه

 .بطنهاي تقريباً پر است

 

 :كاربرون ده قلب

 . كند ميمقداري از انرژي است كه قلب در خالل هر ضربه به شريانها صرف  -كار برون ده ضربه اي

اصلضرب واضح است اين انرژي برابر است با ح. شود ميمقدار كل انرژي است كه در طول يك دقيقه صرف  -كار برون ده دقيقه اي

 .كاربرون ده ضربه اي در سرعت ضربان قلب
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 35شكل 

طلبد در جهت راندن خون از وريدهاي كم فشار به  ميجزء اول آنكه قسمت عمده انرژي را . برون ده قلب داراي دو جزء است كار

ت كوچكتري از انرژي را صرف جزء دوم آنكه قسم. گويند مي خارجي كارفشار يا  -گردد و به آن كار حجم ميشريانهاي پرفشار صرف 

 انرژي جنبشي جريان خونشود و به آن  ميكند در جهت سرعت دادن به خون براي خروج از دريچه هاي آئورت و پولمونر صرف  مي

 .گويند مي

 .همان كار در بطن چپ استيك ششم خارجي برون ده بطن راست در حالت طبيعي حدود  كار: نكته

 

 :(طن چپب) فشار -تحليل نمودار حجم

 :لمرحله پرستو -فازاول

ميلي ليتر همان مقدار خون است كه از ضربه پيشين در بطن  42. شود ميميلي ليتر و فشار دياستولي صفر شروع  42حدود  مياز حج

ن حجم پايا)ميلي ليتر  112با ورود خون ريوي از دهليز به بطن، كل حجم به . ي موسوم استسيستولمانده است و به حجم پايان 

 (.35شكل ) رسد مي( دياستولي

 : مرحله انقباض ايزوولوميك: فاز دوم

 .رود ميباال  mmHg 81 كند اما فشار تا حدود فشار آئورت يعني ميحجم بطن تغيير ن

 : مرحله تخليه -فاز سوم

 .كند ميرود زيرا قلب همچنان انقباض خود را بيشتر  ميولي در حين تخليه باز هم باال سفشار سيت

 :مرحله انبساط ايزوولوميك -چهارمفار 

 .كند ميدريچه هاي هاللي بطنها در پايان مرحله تخليه بسته شده و فشار بطن تا حد فشار دياستولي تنزل پيدا 

 :فشار –محاسبه كار برون ده از روي نمودار حجم 

 .ص برون ده استالبرابر با كار خارجي خ( سايه دار سمت راست)ور در نمودار صمساحت مح


