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 جزوه ی فیزیولوژی قلب و عروق

 

 دکتر ایرج میرزایی دیزگاه

 96گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن 

 آنیتا جاویدانضبط صدا : 

ف یرضا نوروزی ، صدسارا خصالی ، سپیده صفر دوست و میالد نادری ، زهره ملک زاده ، مهسا شهریور ، سحر خاکسار پور و عل:  ) به ترتیب جلسات(نویسندگان 

 تاج آبادی ، ارسالن آیرم پور ، فرزانه قدبیگی ، علیرضا برزگری ، محیا نعمتی فر

فر ، محمد مهدی ن ،د رضا ترابی محمّسیّد محمد حسین نوابیان ، صبا بهشتی ، امین دلفانی ، مجید خلیلی ، عرفان رحیمی ، :  (به ترتیب جلسات)تایپیست ها 

 براهیمینیکتا حسینی ، شاهین آذریان ، آیسان ا

 

 ، سیّد محمّد رضا ترابی یوسف دهقانی زادهویراستار ادبی و ساختاری : 

 یوسف دهقانی زاده ، سحر خاکسار پوربه سرپرستی : 

 

 97زمستان 
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 (14/8/97لسه ی اول )ج                                                 فیزیولوژی قلب و عروق                                                                                             

 

 .یشودمقلب فشار وارد  چنانچه اختالف فشار زیاد نشود بهرود اختالف فشار باید زیاد شوداگر مقاوت رگ ها باال 

 در داخل رگ میباشد. mmHg80وحداقل فشار خون  mmHg120حداکثر فشار خون 

 

 .جای کم فشار میرودخون در بدن از جای پرفشار به 

 دهلیز               سیستول       پرفشار          

 بطن راست دیاستول                     کم فشار                                   

 

  خونی که وارد بطن ها میشود به خاطر جاذبه زمین است. 80%

 

 که در جهت خون وارد میشوند و در خالف جهت وارد نمیشوند.دریچه ها کارشان یک طرفه کردن است به این معنا 

 بین دهلیز ها و بطن ها -1

 دریچه ها              

  Pulmonary-1بین سرخرگ ها         -2                            

                                                                2-Aorta 

 

ه در زمان دیاستول به صفر میباشد و بر دریچه ها فشار می آید در حالیکmmHg120پمپ میکند فشار بطن  وقتی بطن خون را 

 میرسد.
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میشود خون  دریچه راهی است که باعث .وقتی فشار صفر شد خون هم به جلو میرود و هم به عقب برمیگردد آئورتدر سرخرگ 

 )دریچه های سرخرگی و ریوی(. به عقب برنگردد

 .خون از دهلیز به بطن بیاید ولی بر نگردد ( :AV) های دهلیزی و بطنی دریچه-1

 بطن به  سرخرگ ها برود ولی برنگردد. ی و پولموناری(: خون ازآئورتسرخرگی )-2

 

 بسیار  نازک هستند                  دولتی است.                    بطن چپ قدرت بیشتری دارد و

 وسه لتی است.               ودراثر جاذبه زمین خم میشوند   بطن راست قدرت کمتری دارد

  

  Chordae tendinea .از پایین به عضالت پاپیالری وصل هستند و در هنگام انقباض به سمت پایین کشیده میشوند 

 درپروالپس لت ها سر جای خود قرار نمی گیرند یا به عقب بر میگردند یا برجسته تر می شوند.

 ه سمت باال از بطن به دهلیز حرکت کند دریچه ها بسته می شوند .وقتی خون ب

 وقتی خون به سمت پایین از دهلیز به بطن حرکت کند دریچه ها باز میشوند.

 وقتی که فشار در بطن کم میشود به علت اختالف فشار بین دهلیز و بطن خون به سمت پایین کشیده میشود.       

است و صدای دوم مربوط به  AVو هم زمان با بسته شدن لت های دریچه  corda tendinea صدای اول قلب برای کشیده شدن

 برخورد لت های دریچه های سرخرگی است.

 .بسیار سفت و ثابت است وششی آئورتابتدای سرخرگ  ضخیم نیست. AVلبه های دریچه 

 باز میشوند.لت دارند که از پایین به اسکلت قلبی مرتبط هستند و از باال  3سرخرگ ها 

 

وقتی بطن ها منقبض شوند خون در سرخرگ ها افزایش میابد و لت ها به جداره میچسبند و وقتی میخواهد برگردد برخورد لت ها 

لبه دریچه های  سرخرگی بسیار ضخیم تر از دریچه های دهلیزی تی ضخیم می شوند. سه ل دریچه ی  صدا ایجاد میکنند و لبه های

 بطنی است. 

یه ای که مستقیما از سرخرگ کرونری خون دریافت میکند پری کارد است.عروق کرونری دقیقا پشت لت ها قرار گرفته اند تنها ال

و وقتی لت ها به جداره می چسبند جریان خون قطع می شود)در زمان سیستول در این نقطه جریان متالطم داریم و خون اجازه 

 نمیدهد دریچه کامال بسته شود(
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 و هم در حالت دیاستول خون دریافت می کنند.  ر حالت سیستولبطن ها هم د

 است ولی صدای دوم به خاطر برخورد لت ها با هم است.   AVصدای اول قلب همزمان با بسته شدن دریچه های 

 از دهلیز و بطن راست منشاء می گیرند. کهاعالم میکنند  SAو  AVپیام عروق خونی را دو گره 

 

کار  ه اندازه قلببثانیه ضربان دارد و هیچ عضله ای 8/0که از قلب خارج می شود برای خود قلب است. قلب اولین شاخه کرونری 

 نمی کند.

 و سرخرگ اپیکاردی سرخرگ آندوکارد: رگ دارد  2و  ضخامت میوکارد در بطن چپ بسیار باال است

  ( .در سمت آندو کاردی) در سمت چپ قطر درونی بزرگ تر و ضخیم تر است

 سر تنفسی قلب بسیار زیاد است و عمده خونی که از قلب می آید به دهلیز راست می ریزد.ک

 خونی که از شش می آید نقش تهویه ای دارد نه تغذیه ای .

                              

                                          

 )ناحیه قفسه سینه( L2تا  T1بیرون                از  پیکری                                           

 

 سمپاتیک             سیستم عصبی                                                  

 اتونوم                   درون                                               

 

 .الیت می شودسمپاتیک: به کل بدن پیام می دهد و باعث فع

 Rooso ventro medial lateral medulla(RVMLM)  .مرکز عصب سمپاتیک هست 

)در قسمت های فوقانی و انتهای نخاع ( هست و از بصل النخاع بیرون می آید وبه استراحت  در نواحی خاص : پارا سمپاتیک)واگ(

 کمک می کند.

 به بطن ها پیام نمیدهد.اعصاب پارا سمپاتیک به دهلیزها کمی پیام می دهد ولی 

 

 پارا سمپاتیک
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 بان سازواگ راست( : ضر SA (-2  ، واگ چپ( AV (-1  در قلب به دو جا عصب دهی می کند: ( 10عصب واگ) شماره

 

 

 شکمی-2شتی               پ-1     :  پیام از بصل النخاع پایین می آید و دو تا شاخه داریم

 

 اریم.( دیگر نیز دlateralیک شاخ جانبی) L2تا  T1از 

نده قلب گیر  -2  نیکوتینی    -1اعصاب سمپاتیک از انتهایشان استیل کولین آزاد می شود.گیرنده های استیل کولین دو دسته اند :  

 از نوع موسکارینی

 .)شبکه هدایتی جزء میو کارد است(در میوکارد وجود دارد  گیرنده های موسکارینی

 

)هر انزیمی که فسفات    باعث فعال شدن پروتئین کیناز می شودکه  م شودحلقوی ک AMPاستیل کولین باعث می شود 

گر پروتئین فسفات  قبال ا -1اضافه کند(                   پروتئین ها را فسفریله می کند )کانال کلسیم را فسفریله می کند(                

 نمی کرد حاال کار می کند.اگر پروتئین فسفات قبال کار  -2. کار میکرد دیگر کار نمی کند

 

 حلقوی  باشد کانال کلسیم را فسفریله و باز می کند و کلسیم وارد می شود و انقباض قوی تر خواهد بود.  AMPاگر 

 یا کلسیم را به بیرون می ریزد یا به داخل شبکه آندوپالسمی می فرستد.   پمپ کلسیم در داخل قلب                

 کلسیم هم وارد و هم خارج می شد.حلقوی باشد  AMPاگر 

 .کلسیم زود تر وارد می شود     سرعت کانال بیشتر از پمپ است             

 

حلقوی هم قدرت قلب را زیاد می کند و هم ضربان را زیاد می کند زیرا با فعال کردن  AMPوقتی پمپ کلسیم بیرون بریزد یعنی 

 پمپ  کلسیم داخل سلول را کم می کند.

حلقوی کم شود ضربان کم می شود ولی قدرت انقباض تغییر نمی کند زیرا هنوز کلسیم را داریم . تا زمانی که کلسیم  AMPاگر 

 داخل سلول است ضربان بعدی نداریم.
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 افزایش میدهد.قدرت انقباض را زیاد می کند و  حلقوی را زیاد کندکلسیم را AMPهرچیزی که 

 

AMP              پمپ کلسیم فعال نیست   کانال های کلسیم فسفریله نیستند و بسته اند                حلقوی کم شود 

 دوپا )دی هیدروکسی فنیل االنین( OH +                          +                  تیروزین          OHفنیل آالنین                   

 

 تبدیل به دوپامین میشود.کم کنیم  CO2آن هستند واگر از شاخه   Lفنیل االنین از نوع 

 نور آدرنالین یا نور اپی نفرین                       OHدوپامین + 

 وجود تیروزین در بدن ضروری است.

 دوپامین + نور آدرنالین + آدرنالین                    کاتکول آمین

 .از انتهای اعصاب سمپاتیک بیشتر نور آدرنالین آزاد می شود

 برای اینکه نورآدرنالین به آدرنالین تبدیل شود غلظت باالی کورتیزول الزم است .

 درفوق کلیه آدرنالین به دلیل کورتیزول به وجود می آید.

در انتهای اعصاب سمپاتیک غلظت کورتیزول پایین است در نتیجه نورآدرنالین تولید می شود. عملکرد آدرنالین و نورآدرنالین 

 .مانند هم است

 

 (Propranololمهار شود به نام پروپرانولول) B1برای قلب است وقتی تپش قلب زیاد باشد دارویی می دهند که  B1گیرنده 

کانال های کلسیم فسفریله می شوند         حلقوی زیاد می شود  AMPبنشیند میزان  B1وقتی نورآدرنالین و یا آدرنالین روی 

 .تعداد ضربان زیاد می شود        قدرت قلب زیاد شده و پمپ کلسیم باز می شود                            و کلسیم به داخل سلول میریزد  

همراه شود از  L2دوپامین توانایی عبور ازخون به تنهایی را ندارد و اگر با ،  کسانی که پارکینسون دارند دوپامین مغزشان کم است

  خون عبور می کند.

 حرکتی  هسته های مغز                                       

 خون را افزایش می دهد           پیشانی                        دوپامین       

 کنترل کننده الکتوژن  ساقه هیپوفیز                                         
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گر کم شد آن را زیاد مقدارالکتوژن زیاد شد آن را کم می کند و اساقه هیپوفیز به این صورت الکتوژن را کنترل می کند که اگر 

 می کند. این عملکرد در بارداری تاثیر دارد که باید میزان الکتوژن کم باشد.

 

 هراندام تو خالی سه الیه دارد:

 یه فوقانی:همیشه حاوی پوست است) الیه مخاط یا سروز (ال-1

 کارد(ی ماهیچه است)میوالیه میانی:همیشه حاو-2

 یه تحتانی:با خون در تماس است )آندوتلیوم یا آندوکارد(ال-3

 

 آندوتلیوم یا آندوکارد باید صاف باشد وگرنه خون لخته می شود.

 الیه میوکارد                    سلول های ماهیچه ای)سرعت عمل در پیام رسانی بسیار باال است(

 ن عضالت صاف                   سرعت عمل پایی

 عضالت قلب هم ویژگی عضالت صاف و هم ویژگی عضالت اسکلتی را دارند.

 سلول های عضالت اسکلتی و قلبی:

 شباهت: هر دو مخطط و استوانه ای هستند.

عضالت قلبی به دنبال هم هستند یعنی یک سلول به سلول بعدی می چسبد در صورتی که در عضالت اسکلتی سلول ها -1تفاوت: 

 زی قرار دارند)اتصال ندارند(به صورت موا

 کامل                  محل اتصال بافت -الف  : دسموزوم)بسیار محکم( -1                              

 ناقص -پوششی به الیه زیرین ب       انواع اتصاالت    

                               2-gap junction )باز(  

 کانال ها را می بندد.تمام  H+نکته: یون کلسیم 
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 کلسیم خون باال برود تحریک پذیری کم می شود.

 کم شوند کانال ها باز می شوند تحریک پذیری زیاد می شود )تشنج رخ می دهد( +Hاگر کلسیم خون و 

کم می  +Hد                   در اثر سریع نفس کشیدن                 کربن دی اکسید خون کم می شود                   خون قلیایی می شو

 .شود و تشنج رخ می دهد

 

 سیدوز تحریک پذیری را کم می کند.آلکالوز تحریک پذیری را زیاد و ا

 

  شامل دو مورد است: gap junctionعوامل تاثیر گذار روی 

  +H -2کلسیم              -1

 

 می نشیند . به جای کلسیم +Hزیاد می شود و در نتیجه  +Caزیاد شود  +Hاگر 

 H+ وCa+ . همدیگر را دفع می کنند در نتیجه کلسیم یونیزه کم می شود 

 کلسیم زیاد شود انتقال پیام در قلب کم می شود و انقباض قوی می شود.

 

 )شبکه آندوپالسمی( .در عضالت اسکلتی سرعت بسیار مهم است                   کلسیم در داخل سلول قرار می گیرد-2

 ض کلسیم از بیرون صورت می گیرد.ت صاف )شبکه آندوپالسمی خیلی کم است ( و انقبادرعضال

 ارد که تامین کننده کلسیم هستند.در عضالت قلبی شبکه سارکوپالسمی وجود د

 Tدر عضالت عناصر انقباضی در وسط قراردارند و شبکه آندوپالسمی)سارکو پالسمی(دقیقا روی عناصر انقباضی قرار گرفته اند)

 توبول ها (

توبول عضالت اسکلتی انتقال پیام می باشد ولی در قلب شبکه سارکوپالسمی هم باید انتقال پیام بدهد و کلسیم را آزاد و  Tکار -3

 تامین کند.

 

 

T  : توبول در عضالت قلبی دو وظیفه دارد 
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  تحریک کلسیم -2تامین کلسیم      -1

 

 عضله اسکلتی بزرگتر است و شبکه کوچکتری دارد . توبول ها در عضله قلب نسبت بهTدر نتیجه 

T.توبول ها در عضله اسکلتی فقط نقش تحریکی دارد 

 

 :دیگرتفاوت های عضله اسکلتی با عضله قلبی

 

 توبول(Tر از توبول می گیرد و هم از شبکه آندوپالسمی)بیشتTعضله قلبی کلسیم را هم از -4

 زاد شود دقیقا بر روی اتصال سر اکتین با میوزین است.رین جایی که کلسیم آدر عضله اسکلتی بهت-5

 قرار می گیرد. Zتوبول ها )بهترین جایی که کلسیم آزاد شود(روی خط Tدر عضالت قلبی در بین دو سارکومر 

 وللتی سلول ها جدا هستند بنابر این یکدیگر را تحریک نمی کنند ولی در عضالت قلبی هر اتفاقی در یک سلدر عضالت اسک-6

لبی باید با هم ق)چون همه سلول ها در عضله  (Gap Junctionsرخ دهد بر سلول بعدی هم اثر می گذارد )از طریق اتصاالت باز 

 منقبض شوند(

 فقط با استیل کولین منقبض می شوند و گیرنده اش فقط نیکوتین است )صفحه انتهایشان کامال بسته است( عضالت اسکلتی-7

تم اتونوم(سیناپس باز                     میانجی هم وارد می شود و هم خارج می شود                     قلب به در عضالت قلبی )سیس-8

  هورمون جواب می دهد .

      در عضالت اسکلتی وقتی استیل کولین روی گیرنده اش نیکوتین بنشیند کانال باز می شود و یون های مثبت وارد سلول می شوند              

داخل سلول مثبت می شود و کانال های کلسیمی ولتاژی باعث می شود کلسیم از شبکه آندوپالسمی بیرون بریزد وقتی این کلسیم 

 روی میوزین قرار میگیرد عضله منقبض می شود.

 در قلب کانال کلسیم وابسته به کلسیم وجود دارد.

 

توبول ها وجود دارند(                   کانال های کلسیمی  Tل های کلسیمی در توبول ها می رسد )کانا Tوقتی قلب تحریک شد پیام به 

 کار انجام می دهد: 2توبول وارد سلول می شود این کلسیم  Tوابسته به ولتاژ باز می شوند                  کلسیم از 
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 باعث انقباض می شود-1

 ین کانال هم کلسیم خارج شود.انال کلسیم وابسته به کلسیم را باز می کند تا از اک-2

 حریک می شود.کلسیم بر روی پرومیوزین قرار می گیرد و انقباض رخ می دهد وقتی یک سلول تحریک شود بقیه سلول ها نیز ت

 وقتی عضله اسکلتی منقبض شود خودش کوتاه می شود و پمپ می کند.

 سرخرگ بطن و دهلیز به عضله اسکلتی وصل هستند.

 تم انقباضی سلول به سلول شبکه هدایتی نیز دارد )برای باال رفتن سرعت انتقال(قلب عالوه بر سیس

 شبکه هدایتی دو گره دارد :

 (SA) ایجاد پیام با این گره است      گره اول )سینوسی دهلیزی( در سمت راست             -1

 پایین تر است به سمت دهلیز راست نزدیک الیه اسکلتیعقب تر و  طنی(جدار بین دهلیز و بطن               گره دوم)دهلیزی ب-2

(AV) 

 پیام از راست به چپ منتقل می شود.

 شبکه هدایتی همان میوکارد است فقط عناصر انقباضی ندارد.

 سه دسته کابل داریم )دسته بین دوگره(: دقیقا سلول های ماهیچه ای هستند که اتصال باز دارند.-3

 یک سری دسته می رود.از گره اول به دهلیز چپ -4

 تا به گره دوم و یک دسته به دهلیز چپ.3راه باز شد 4ازگره اول 

 انقباض دهلیز راست سریع تر از انقباض دهلیز چپ است.

 درابتدا گره اول منقبض می شود و بعد در گره دوم یک وقفه داریم بین بطن و دهلیز و سپس وارد بطن می شود.

شاخه می شود و دقیقا در سپتوم بین بطن چپ و راست قرار دارد و درست زیر آندوکارد به بطن  بعد دسته هیس را داریم که دو

 چپ و راست می رود جدارها تحریک می شوند و دسته هیس به کل شبکه پورکنژ پیام می دهد.

 ثانیه طول می کشد تا آخرین سلول نیز تحریک شود . 03/0وقتی دسته هیس تحریک شود 

 سلول ها را تحریک نمی کند و از آندوکارد چسبیده به میوکارد تحریک سلول به سلول رخ می دهد . شبکه پورکنژ همه

تحریک سپتوم از چپ به راست صورت می گیرد و در سپتوم اول زیر آندوکارد  -2پیام از دهلیز راست به چپ منتقل می شود -1

 د.بطن چپ تحریک می شود و سلول به سلول به سمت راست حرکت می کن
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 ن نیز تحریک از راست به چپ صورت می گیرد.در بط-3

 شبکه هدایتی در میوکارد چسبیده به آندوکارد قرار دارد.

طن بگره دهلیزی در  فرمانده (VENA CAVA SUPERIOR)میزان کنترل پمپ قلب با دهلیز راست است.ورید اجوف فوقانی

 راست است.

 تا . 35تا و شبکه پورکنژ  55وم تا ضربان می زند گره د 100گره اول دقیقه ای 

 تمام قلب می تواند ضربان ساز باشد حتی سلول های ماهیچه ای)ولی این سلول ها خیلی کمترند(

 اگر همه گره ها سالم باشند گره اول فرمانده است و بعد به ترتیب گره دوم و سوم ضربان ساز هستند.

 

 سلول های تحریک پذیر کانال های ولتاژی دارند:

 پتاسیم-3دیم                            س -2لسیم              ک-1

 هر جا انقباض و اگزوسیتوز میخواهیم کانال کلسیم ولتاژی نیاز داریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیاده سازی: سارا خصالی

 تایپ: محمد حسین نوابیان
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 (21/8/97) ی دومجلسه                                                                                               فیزیولوژی قلب و عروق                                                 

  

  :شبکه ی هدایتی قلب 

                                                                                                         در مدخل بزرگ سیاهرگ زبرین )ورودی قلب ، که هرچه خون بیشتری بیاید باید تندتر پمپ کند (                گره اول          

 قرار دارد و پیام را به دهلیزها و گره ی دوم هدایت می کند.                                  

 ای به گره دوم می رسد . پیام بالفاصله با رشته ی بین گره           گره دوم          

 .  از طریق این باندل پیام از سمت اندوکاردی میوکارد به کل دیواره ی بطنی منتشر می شود         باندل هیس        

 

ثانیه ی بعد همه ی دهلیزها بیدار می  08/0از نظر زمانی گره اول زمان صفر ، بیدار شد و قراراست همه را بیدار کند.        

 )جریان بیداری دهلیز از راست به چپ است ، در نتیجه خارج سلول ها به ترتیب منفی می شود ( شوند

 پیام سریع به گره ی دوم می رسد چون دسته های بین گره ای پیام را راحت انتقال می دهند.

پس شل شدند زیرا قرار پیام به سپتوم بین بطنی می رسد )در این مدت دهلیزها تحریک شدند، منقبض شدند س  t=0/16 sدر 

 است که دهلیز و بطن با هم منقبض نشوند ( 

ثانیه ی بعد پیام از طریق شبکه پورکنژبه اخرین نقطه بطن ها می رسد .حال پیام باید  در  03/0پیام وارد بطن شد ،  آنکهبه محض 

ثانیه و در بطن  03/0به ضخامت زیاد ان عرض دیواره سلول به سلول منتقل شود، این انتقال سلول به سلول در بطن چپ باتوجه 

 ثانیه به طول می انجامد . 02/0راست 

 

 ثانیه طول می کشد    06/0ثانیه و در بطن ها  08/0انتقال پیام )بیدار کردن ( در دهلیز ها  *

 علت : شبکه ی پورکنژ پیام را به سرعت در بطن ها هدایت می کند .  
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یواره شروع  به رفتن به اول در سمت چپ د(اما در بطن ها پیام اول در سپتوم  نتقل می شود .ام از راست به چپ مدر دهلیز پی

مده  وبقیه ی  بطن ها آسمت راست دیواره می کند، در نتیجه بردار انتقال پیام به سمت راست می باشد( سپس به سمت نوک قلب 

 را تحریک می کند.

. در کل سپتوم از (یک بردار از راست به چپ داریم ) در بطن راست برعکس(در بطن چپ )از سمت اندوکاردی به اپی کاردی 

چون پیام ابتدا از سمت  باال به پایین و چپ می باشد.توجه کنید قسمت اول هیس نیز به سمت راست است .)) در باال ذکر شد که

 اشد(( به سمت راست می بچپ سپتوم بین بطنی شروع میشود و سپس به سمت راست میاید بنابراین قسمت اول هیس 

 ( axisبه طور کلی جمع جبری بردار ها به سمت چپ است .) منظور همان محور قلب یا        

 

 ثبت پتانسیل عمل در قلب :

سیب به سلول ها می الکترودهارا در دوطرف غشا قرار می دهیم .اما این روش در عمل انجام شدنی نیست زیرا باعث ا:  1روش 

 شا (شود.)دو طرف غ

باتوجه به هادی بودن بدن پتانسیل الکتریکی ناشی از فعالیت قلب به سطح بدن رسیده و از این طریق انرا ثبت می کنیم . :  2روش 

 مکانیسم نوار قلب         ) روی غشا (     

یه ی سلول ها ) دسته  بین گره ای ( بق2( گره اول و دوم 1سلول های قلبی از نظر پتانسیل عملشان به دو گروه تقسیم می شوند :      

 ، شبکه ی پورکنژ ، میوکارد و ... (

سلول  های گره اول و دوم و تاحدودی شبکه ی پورکنژدارای قدرت زنش خودکارند )یعنی به صورت خودکار تحریک می 

 شود . –می باشد. برای تحریک شدن باید خارج  –خارج سلول + و داخل  آرامششوند ( . در حالت 
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 داریم .  Tدر غشا این سلول ها یک کانال سدیمی ویژه و کانال کلسیمی ولتاژی نوع  : علت

 شده و سلول تحریک شود .  –باشد و دائما بیرون سلول  آرامشوجود این کانال ها باعث می شود سلول نتواند در حالت 

                                              1 )L  ، دیر باز می شود ، مدت زمان طوالنی باز می ماند . میزان کلسیمی که                                              : سخت باز می شود                                 

 باز می شود ( 35mv-عبور می دهد زیاد است .) در             کانال های کلسیمی

                                          2 )T  .راحت باز می شود ، زود بسته می شود و کلسیم زیادی از خود عبور نمی دهد: 

 

 تحریک ان ها بستگی دارد : آستانهعلت سخت و راحت بازشدن کانال ها به 

 ا کوچکترین تحریک باز می شود) در پتانسیل منفی تر باز می شود(ب     تحریک باالتری دارد      آستانه Tنوع 

 تحریک محرک قوی تری می خواهد ) در پتانسیل مثبت تر باز می شود(  آستانهرسیدن به  جهت Lنوع 

باعث می شود وقتی پتانسیل سلول منفی است این کانال ها باز باشند و کلسیم Tدر حالت استراحت سلول ها :وجود کانال نوع 

 وارد سلول شود و + کردن داخل سلول ان را تحریک کند .

 عبور و تبادل سدیم زیادی ندارد، سدیم در حالت استراحت وارد می شود.)دریچه   ( همیشه باز :1                                          

 ندارد (                                        

 ( بسته: 2        کانال های سدیمی       

 وابسته به کشش و فشار               کششی                                             

 وابسته به تغییر ولتاژ                          ولتاژی                                               

 وابسته به حضور ماده شیمیایی خاص                        لیگاندی                                          

 

 می آوردیمی ویژه )همیشه باز ( نمی گذارد سلول هایپرپالرشود وهمواره مقدار اندکی سدیم را به سلول وجود کانال سد

می رساند ) در حالت عادی و استراحت  Tتحریک کانال  آستانهوجود این سدیم پتانسیل سلول را کمی باالتر می برد و تاحد 

 می کند . باز بوده و مدام سلول را تحریک Tکانال های کلسیمی نوع 

 تحریک نزدیک تر می شود )کفه نمودار باالتر میاد( آستانهوجود سدیم و کلسیم داخل سلول را مثبت تر کرده و سلول به 

 ، این کانال ها باز می شوند. کلسیمی Lکانال تحریک  آستانهدر اثر مثبت شدن داخل سلول و رسیدن به 
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 می شود) رسیدن به قله پتانسیل عمل (کلسیم زیاد وارد سلول می شود و داخل سلول مثبت 

 .کانال های ولتاژی تحت تاثیر تغییر ولتاژباز شده اما با گذشت زمان به صورت خودکار بسته می شوند 

    

باز می شوند و سلول را به در قله پتانسیل عمل کانال های کلسیمی بسته شده و کانال های پتاسیمی جهت جبران این تغییر ولتاژ 

 راحت برمی گردانند.حالت است

 این چرخه مدام تکرار می شود و یک جریان الکتریکی پیوسته در سرتاسر سلول منتشر می شود.     

                                                                                                    کمی باالتر است    ( Tدر گره اول پتانسیل استراحت در واقع استراحت نیست) به دلیل کانال سدیمی ویژه و کلسیمی نوع    

 ضربان ساز )مرحله پیش پتانسیل ( پتانسیل                      

 به میزان کمی سدیم هم عبور می دهند ،به ان کانال سدیمی اهسته هم می گویند. Lچون کانال های کلسیمی    

ضربان ایجاد می کند . علت تفاوت : در گره اول تعداد کانال های سدیمی ویژه  55گره دوم  تا ضربان  و100گره اول در دقیقه    

 بیشتر است . درنتیجه تعداد ضربان های بیشتری ایجاد می کند. Tو کلسیمی نوع 

 ریم (در سلول های شبکه ی پورکنژ این کانال ها بسیار کمترند ) در حالت فیزیولوژیک از انها توقع ایجاد ضربان ندا

 

ها وابسته به غلظت است نه  آنبر می گرداند، این پمپ ها همواره فعال اند . فعالیت  آرامشپمپ سدیم پتاسیم سلول را به حالت    

 ولتاژسلولی.

  

چون حجم زیادی از یون مثبت وارد می شود ، فعالیت پمپ سدیم پتاسیم خیلی  Lهنگام باز شدن کانال های کلسیمی نوع    

 باز می گردد. آرامشمی باشد. اما بعد از بسته شدن کانال کلسیمی با فعالیت پمپ سلول به چشمگیر ن

    

     تحریک می رسند. )  آستانهاعصاب سمپاتیک شیب نمودار پیش پتانسیل را تند می کند ) عمودی تر ( در نتیجه سریع تر به 

 کانال های کلسیمی را باز میکند           باالی رود     cAMPهدف میزان درسلول       نوروترانسمیتر             سمپاتیک       

 تحریک (  آستانهورود کلسیم و مثبت شدن داخل و سریع تر رسیدن به                
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 .تحریک می رسند هآستاناعصاب پاراسمپاتیک شیب نمودار پیش پتانسیل را کند می کند ) افقی تر ( درنتیجه دیرتر به    

              به  caکاهش ورود          caبسته شدن کانال        کاهش     cAMP       نوروترانسمیتراستیل کولین             ) پاراسمپاتیک    

  .سلول                                                                                                                                                                 

      caهمزمان با ورود اهسته  kخروج سریع        کانال پتاسیمی بازمیشه                                                                                  

    تحریک  آستانهدیرتربه           می آید اختالف پتانسیل تغییر نمی کندیا پایین تر                                                                          

 .میرسد                                                                                                                                                             

 پتانسیل عمل در بقیه ی سلول های قلبی ) به جز گره اول و دوم ( :    

 و سدیمی ویژه نداریم یا میزانشان کم است . Tکانال های کلسیمی نوع 

 فعالیت الکتریکی ندارند. آرامشدر حالت 

ها منتشر می  Gap Junctionسانی از طریق این سلول ها بر اثر تحریکات گره اول و دوم تحریک می شوند و این موج پیام ر

 کلسیم و سدیم در سلولی که تحریک شده از این اتصاالت به سلول بعدی می رسد.((شوند.

  

 باز می شود. 75mv-ورود کلسیم و سدیم به درون سلول انها را کمی مثبت می کند درنتیجه کانال سدیمی سریع در 

 و داخلی است .زمانیکه دریچه داخل باز باشد کانال به راحتی تحریک می شود. کانال سدیمی سریع دارای دو دریچه خارجی

درحالت استراحت )بیرون منفی ( دریچه داخلی باز و بیرونی بسته است درنتیجه عبور یون نداریم.با کوچکترین تلنگر) کمی 

ی شود. در یک لحظه هر دو دریچه باز داخل سلول مثبت شود (دریچه داخلی به اهستگی بسته و دریچه بیرونی به سرعت باز م

 هستند.و ورود سریع یون های مثبت را داریم.)پتانسیل عمل(

بعداز مدت زمان کوتاهی ) در نوک قله پتانسیل عمل که غشا مثبت شده (دریچه داخلی بسته شده و خارجی باز می ماند. دریچه 

 مجددا تحریک نمی شود.) دریچه داخل بازنمی شود .(   برنگردد ، آرامشدر این حالت غیر فعال شده .و تازمانیکه به 

 درنوک قله کانال های پتاسیمی باز شده و موجب خروج سریع یون های + می شود.

 بازشده و ورود کلسیم داریم. Lکانال های کلسیمی  -35اما بعد از مدتی با پایین امدن پتانسیل تا 

)زمان استراحت بسته  Lنمودار یک کفه ایجاد می شود اما بعد از مدتی کانال به دلیل همزمانی ورود کلسیم و خروج پتاسیم در 

 بر می گردد. آرامشو مجددا نمودار با سرعت پایین امده و سلول به  (شده
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 در گره اول و دوم کانال سدیمی سریع داریم اما غیر فعال است . چرا ؟ ؟(     

ال های است. که کان -60ره اول و دوم کمی مثبت تر و ما غشا سلول های گمی باشد ا -75 آنهاتحریک برای  آستانهزیرا      

 سریع غیر فعال می باشند.

  

ا می دانیم که مبادله مواد از اگر پتاسیم در خارج سلول زیاد شود ، هایپر کالمی داریم که پتاسیم تمایلی به خروج ندارد) زیر   

رود )دپالر( پس  تحریک پذیری باال می آستانهداخل مثبت می ماند و  طریق کانال ها بر اساس شیب غلظت است ( درنتیجه

عبورکند ، کانال های  تحریک پذیری آستانهاریتمی قلبی ایجاد می شود. اگر هایپرکالمی انقدر شدید باشد که ولتاژ سلول از 

 سدیمی غیرفعال شده و قلب از کار می افتد.

سلول منفی تر می شود.  می داریم . که پتاسیم تمایل به خروجش باالست. پس داخلاگر پتاسیم در خارج کم شود ، هایپوکال    

 ی افتد.متحریک پایین تر می رود ) هایپر پالر (. قلب سخت تحریک می شود و گره اول از کار  آستانهدرنتیجه 

از می شوند و مدتی باز اند بلی پایین کانال های سدیمی دونوع سریع و اهسته اند. کانال های سدیمی اهسته در پتانسیل های خی    

 و بعد غیر فعال می مانند.

 

 

 پتاسیمی همواره فعالیت دارند. –پمپ های سدیمی 

 

ی کشد و در دهلیز ها ثانیه طول م 35/0پتانسیل عمل یا طول کفه ) مدت زمانیکه سلول ها تحریک شده اند ( در شبکه پورکنژ

ول در دهلیز ها می رسد . و در ثانیه پیام به اخرین سل 08/0لیز منتشر می شود یعنی بعد از ثانیه در ده 08/0) پیام در عرض  15/0

 ثانیه می باشد. 2/0ثانیه و اپی کاردی  3/0بطن ها سمت اندوکاردی 

 ) پتانسیل عمل منهای انتشار پیام ( 15/0 – 08/0مدت زمانی که پیام انقباض منتشر می شود :    
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ه همه ی سلول های دهلیز بیدار ثانی 07/0  امان سلول دهلیزی تحریک می شود (  ثانیه اخری 08/0نیه ) بعد از ثا 08/0در دهلیز ها  

 ال اند.و فع

 ثانیه ) پیام به تمام اندوکارد قلب می رسد.( 03/0شبکه ی پورکنژ 

ثانیه همه ی سلول ها  06/0ر طیدر بطن ها دثانیه  (  02/0ثانیه و بطن راست  03/0انتشار پیام از اندوکارد به اپی کارد ) بطن چپ 

 تحریک می شوند.

 ول معطل می شود(اثانیه از گره اول به دوم می رسد.)به دلیل سرعت پایین انتشار، پیام کمی درگره  05/0پیام در عرض 

 جهت موج دپالر و رپالر در گره اول از راست به چپ است.

     

 ر و حد اقل به زمان .زان یون مبادله شده به زمان یا نسبت اختالف پتانسیل حداکثشدت پتانسیل عمل برابر است با نسبت می

 بادله می کند، کمترین شدت پتانسیل عمل ) سرعت پتانسیل عمل کم است ، کمتر منفی است ، یون کمتری م گره اول :     

   پیام سخت تر حرکت می کند.(                                               

 قطر سلول کمتر است ) حرکت یون ها سخت تر (                 

 تعداد اتصاالت منفذدار کمتر است .                  

 تیجه پیام به نبیشترین شدت پتانسیل عمل ) بسیار منفی تر است ، سرعت پتانسیل عمل زیاد است در   :شبکه پورکنژ    

 نتقل می شود.(راحتی و سریع م                      

 قطر سلول ها زیاد است.                      

خ نمی دهد اما در رزیرا ورود کلسیم و پتانسیل عمل همزمان  –انقباضات متوالی و پشت هم نداریم   پدیده کزازی شدن :    

م سلول تحریک هو پشت عضله اسکلتی پتانسیل عمل با ورود کلسیم انجام می شود .درنتیجه هرچه بیشتر کلسیم وارد شود 

 پتانسیل های عمل متوالی داریم .

  

 ورت نمی گیرد. صبنابراین تا یک پتانسیل عمل در قلب تمام نشود پتانسیل بعدی را نخواهیم داشت . و تحریک پذیری   

 ند ( ی شوم) تا نیمه رپالریزاسیون همه ی کانال ها یکسان و غیر فعال اند و از ان به بعد به تدریج فعال    

 تا قبل از نیمه اگر تحریکی صورت بگیرد ، پتانسیل عمل نداریم ) تحریک ناپذیری مطلق (   



19 
 

 

ج فعال شده و تعداد کانال تحریک صورت بگیرد ، باز هم پتانسیل عمل نداریم چون گفتیم که کانال ها به تدریاگر بعد  از نیمه 

 ها برای ایجاد پتانسیل عمل کم است .

 .به انتها برسیم ، و کانال های بیشتری فعال شوند ، شدت پتانسیل عمل بیشتر می شود هر چهبنابراین 

 

،عکس عضالت  (و اگر در انتهای پتانسیل یک تحریک شدید ایجاد کنیم یک پتانسیل عمل ضعیف تر ) تحریک پذیری نسبی 

 اسکلتی خواهیم داشت. 

    

 الکتروکاردیوگرافی                             بدن ثبت پتانسیل عمل در قلب از سطح                 

 

 ثانیه  08/0: انتشار پیام انقباض در کل دهلیز ها ) دپالریزاسیون دهلیز ها(  P موج      

 ثانیه 06/0: انتشار پیام انقباض در کل بطن ها ) دپالریزاسیون بطن ها (  QRSموج      

ثانیه تحریک می شود و بعد از ان غیر فعال می شود. یعنی  15/0(  SAود ، ) گره در دهلیز ها اولین سلولی که تحریک می ش

اولین سلولی که بیدار می شود اولین سلولی است که می خوابد ) جهت موج دپالر و رپالر یکسان است (مدت زمان پتانسیل همه 

 سلول ها یکسان است.

 ثانیه بیدار می ماند. 3/0اندوکاردی است و در دهلیز اولین سلولی که تحریک شود در هرنقطه در سمت 

ثانیه بیدار است ) چون مدت زمانیکه سلول اندوکاردی بیدار می  2/0ثانیه ی بعد به اخرین سلول در اپی کارد می رسد که  03/0

پی کارد ماند بیشتر از اپی کاردی است ، رپالریزاسیون خالف جهت دپالریزاسیون است یعنی جهت تحریک از اندوکارد به ا

 .ها موج دپالر و رپالر خالف جهت اند پس در بطنبر عکس است (  آرامشاست اما جهت بازگشت به 

  که موج رپالریزاسیون بطن هاست مثبت می شود . Tموج بنابراین 

  را در نظر می گیرد برآیندباتوجه به اینکه انتشار پیام در جهت های مختلف ممکن است صورت بگیرد ،دستگاه بردار 
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 رسیدن پیام تحریک به بطن ها :  

ست که پیام در وسط سپتوم حداکثر اختالف پتانسیل زمانی ا، انتشار پیام در سپتوم بین دو بطن ) جهت انتشار از چپ به راست (

 باشد.

 پیام به راس قلب رسیده و در دیواره بطن ها منتشر می شود.

  V>0     ارد از راست به چپ (بطن چپ ) جهت انتشار از اندوکارد به اپی ک

  V<0بطن راست ) جهت انتشار از اندوکارد به اپی کارد ، از چپ به راست (

   V>0راس قلب ) جهت انتشار از باال به پایین و متمایل به چپ (

  V>0جمع جبری بردارها از راست به چپ 

 ) در میانه ضخامت دیواره بطن ها ( Vقله موج حداکثر

 که پیام به ان می رسد ، سپتوم بین بطن ها و دهلیز ها می باشد.آخرین نقطه ای 

 ست (اباتوجه به موقعیت قرارگیری قلب سپتوم به سمت راست متمایل است ) جهت انتشار پیام از چپ به راست 

V<0  موج ( و موج ثبت شده برعکس استs ) 

  v=0زمانیکه جریان نداریم سلول تحریک نمی شود و موجی نداریم 

 ثانیه( 07/0و تحریک شده)  –دهلیز ها درحال انقباض اند و همه سلول ها   P,Qن بی

 

ر بطن ها ثبت نمی شود. از بعد آن از اولین سلول تحریک شده به تدریج موج رپالر منتشر می شود که به دلیل همزمانی با دپال

 سلول ها تحریک اند ( یثانیه همه  07/0ماند .)  ثانیه تحریک می 15/0ثانیه ی بعد تحریک شده و هر سلول  08/0اخرین سلول 

 ثانیه ( 14/0و تحریک شده اند. ) حدود  –بطن ها در حال انقباض اند و همه سلول ها  S,Tبین 

ثانیه همه  14/0دود ثانیه است.ح 2/0ثانیه ی بعد است و مدت زمان پتانسیل عمل سلول ها  06/0سلولی که تحریک شد  آخرین

 شده و منفی اند ) موجی ثبت نمی شود (سلول ها تحریک 

 سلولی که تحریک شده اند رپالر می شود و به حالت + و استراحت برمی گردد. آخرینسلول های بطنی از 

 



21 
 

 

 است . –همیشه می گفتیم اگر موج موج دپالر + باشد ،موج رپالر چون جریان برعکس می شود 

موج رپالر ان هم + می  وض می شود بنابراین چون جمع جبری دپالر بطن + استاما در بطن ها عالوه بر تغییر جریان جهت نیز ع

 ( Tشود ) موج 

ثانیه  15/0س این موج پثانیه ی بعد  3/0سلول  آخرینثانیه ی بعد به حالت استراحت برمیگرددو  2/0مدت زمان : اولین سلول 

 منتشر می شود.

ن هم عوض می شود از بت بود ، موج رپالر عالوه بر تغییر جریان جهت ایعنی موج دپالر در بطن چپ که از راست به چپ و مث

می گردد( بنابراین موج بر آرامشچپ به راست ) اپی کارد به اندوکارد زیرا اندوکارد طوالنی تر تحریک مانده و اپی کارد به 

 رپالر بطنها + می شود.

 لید ها از یک سمت به  عیین جهت بردار (. هر کدام ازدر اشتقاق های مختلف از قطب مثبت به منفی نگاه می کنیم ) ت

د در اشتقاقی که از ان قلب نگاه می کنند و فعالیت انرا ثبت می کنند بنابراین اگر مشکلی در جای خاصی از قلب باش

 سمت بررسی می کنیم معلوم می شود.

     

 اساس کار روش غیر تهاجمی ثبت پتانسیل عمل قلب : 

 لت استراحت + است .کل قلب در خارج + می باشد . )رپالره (خارج سلول در حا  

 بدن انسان رسانا است و جریانی را که ایجاد بشود منتشر کرده و به سطح می رسد ) سطح بدن + (

م در است . جریان از راست به چپ) انتشار پیا –بنابر هادی بودن بدن دست راست  ( -تحریک می شود ) خارج سلول  SAگره 

 باشد ( –ها و رسیدن موج به دست چپ ( . حداکثر ولتاژ زمانی است که نصف توده + و نصف  دهلیز

 دستگاه منفی ، ولتاژثبتی+ است .   –در هنگام ثبت اگر زیر قطب + ، مثبت باشد و زیر قطب 

 است . –و اگر قطب دستگاه و سطحی که ولتاژ ان ثبت می شود برعکس باشد ، ولتاژ ثبتی  

 ر  قطب + منفی می شود(، مثبت و زی -سلول ها از راست به چپ شروع به دپالر شدن می کنند ) زیر قطب  در این گره

دلیل همزمانی با موج دپالر  و موج ثبت شده نیز زیر محور است . اما در نوار قلب دیده نمی شود . علت : به –در نتیجه پتانسیل 

 بطن ها ثبت نمی شود . 
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منام وجود دارد . همی شود . گفتیم زیر قطب های همنام جریان  –میشود. پس از راست به چپ  –ل او SAدر دهلیز راست گره

ه هم اول + می شده ، همان نقط –سمت چپ هم + است .  در دهلیز همان نقطه ای که اول از همه  –بود پس  –سمت راست 

 شود . پس جهت دپالر و رپالر یکسان است.

ر بخواهیم کلی در بدن به سمت چپ و پایین متمایل شده ،و توده بطن چپ ضخیم تر است ،اگاز انجایی که بطن  بطن ها :

ام را دریافت می کند را میانگین بگیریم بردار دپالر از راست به چپ می شود. در زمان دپالر قطب های همن Q,R,Sبگوییم ،

لب هم دپالر + است و هم قد نیست در اپی کارد بود.در پس + می شود. اما در زمان رپالر اون سلولی که اول دپالرشد ، اندوکار

 ( Tرپالر ) باتوجه به موج 

  در نوار قلب چند چیز مهم است : موجp و دست چپ +  –ر اشتقاق یک که دست راست د -) دپالریزاسیون دهلیز

 بود ،باالی خط صفر است و + است .

دار شوند بنابراین یک موج اصله نداریم چون باید سلول ها یکی یکی بی: در رپالر ف T: دپالریزاسیون بطن . موج  QRSموج      

ثانیه در  8/0تا  7/0: حدودا  QRSتا شروع  Pداریم. سه قطعه داریم ، قطعه جایی است که خط صاف است و شامل :بعد از موج 

ینجا کل سلول های بطنی اثانیه در  15/0تا  14/0شروع بشود : Tو تازمانیکه  Sاینجا کل سلول های دهلیزی دپالراند.  بعد از 

ینجا کل قلب + است پس ابعدی : بیرون هم دهلیز و هم بطن + است. در  Pتا شروع   Tاند.    بعد از موج  –بیدار و دپالر و 

 دست راست و چپ صفر می شود.

مال نزدیک صفر است فی داریم اما عو بطن ها + اند پس یک اختال –چون دهلیز ها  باشد ؟ –نباید کمی + یا  Tبه نظر شما ؟(   

فر می بینیم اما در صچون دهلیز ها خیلی در مقابل با بطن ها ضعیف اند.) تکرار می کنیم ما یک خط خط صاف ولی نزدیک به 

 واقعیت اختالف وجود دارد (

عنی از اول دپالر تا پایان ن ها ی) فعالیت الکتریکی بط Tتا پایان  QRS/ از اول   QRSتا اول   Pسه تا فاصله داریم : از اول 

م اند. چون در دپالر هثانیه طول می کشد که برابر با مدت سیستول بطن هاست.چون در بطن ها انقباض و دپالر با  3/0رپالر 

 آیا انقباضاند . مکلسیم به درون سلول امد و کلسیم انقباض می دهد و تازمانیکه کلسیم خارج نشده است سلول منقبض می 

 با سیستول برابراست .  Q-Tاست ؟ خیر . بنابراین از نظر دیوریشن ، فاصله  Qمان با همز

 است . آناما از نظر زمانی انقباض کمی بعد از 

قطه بطن تحریک شده : اولین ن Qاول )   (روه اول تحریک شده: گ P: به این فاصله زمان هدایتی گویند ) اول  QPفاصله ی 

 .  .(است
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به راحتی منتقل نمی شود و به  ثانیه قابل قبول است و اگر رد شد پیام 2/0تا  آندر نوار قلب بسیار مهم است. و مدت  زمان هدایتی

 گویند . 1ان بالک درجه 

اما چون در ان  TتاTمثال  که نشاندهنده ی چرخه ی قلبی است . چرخه قلبی را از هرجا در نظر بگیریم قابل قبول است : Rتا Rاز 

س از روی نوار قلب می پثانیه می شود .   8/0ضربان داشته باشیم جرخه قلبی  75تر است کار ما راحت تر است.  اگر  نوک تیز

 توان تعداد ضربان را نیز حساب کرد. 

وال نوشته شده است که در خود نوار قلب محور افقی زمان و محور عمودی ولتاژ است . اگر به پایین نوار قلب توجه کنیک معم

 نیه است.ثا 04/0میلی متر  1ثانیه است . هر  1میتی متر  25میلی متر درثانیه ) که یعنی چه ( :یعنی هر  25

می کند که برابراست با  میلی متر در نظر بگیرید. خود دستگاه در شروع کار یک مستطیل رسم 1اما در ولتاژ هر مربع کوچک را 

 میلی ولت . 1

 تاژهم بزرگتر است.چون اندازه ی سلول هایشان زیاد نیست ، هر چه سلول ها بیشتر ول   ؟ کم است  Pچرا دامنه ولتاژ موج ؟( 

 یعنی هایپرتروفی داریم .    ؟چیست آنتر شود معنی  بزرگ Pاگر چنانچه موج ؟( 

ف قلب عایق .) اطرایا عضالت تحلی رفته اند یا عضالت تحلیل نرفته اند و  فرد مورد نظر چاق است ؟چهاگر کوچک تر شود ؟( 

 ایجاد شده و شش هایش دچار ادم شده اند یعنی قلب سالم است اما دور تادور آن ادم داریم (

 ثانیه ( 35/0سلول های پورکنژ اندوکارد )   سلولی که در بطنها می خوابند کدامند ؟ آخرین؟(

  

گویند.  Uموج  آنکه به  موج دیگر می بینیم یک Tاز موج  دتغذیه و الغرند اگر نوار قلب بگیریم بع ءدر افرادی که دارای سو

 که به علت رپالر شدن شبکه پورکنژ است .) این موج در افراد سالم دیده نمی شود (

 عایق خاصی ندارند. در نوزادان کوچک و نارس و افراد خیلی خیلی الغر موج یو را می بینیم ) نوزادان در اطراف قلب خود

ما رپالر اینجا نیست  اخیر چون دپالر را داریم  ؟ هلیز ها فعالیت الکتریکی ندارندبا مدت زمانیکه د برابرا ست Qتا P فاصله  آیا؟( 

ین طرف و دیگری را در افرض کنید یک توده داریم اگر جریان به وسط برسد حداکثر ولتاژ را داریم . اگر الکترود را یکی در 

د بعد دوباره برمی جا حداکثر می شوآناد می شود تابه وسط برسد و طرف دیگر بگذاریم برایمان یک موج می دهد که اول زی

 گردد تا صفر شود .

جریان به سمت قطب + می رود و وقتیکه به نیمه ی این نصف یعنی ربع برسد حد   ؟قطب + را در وسط توده بگذاریریم اگر (؟

 –ه ی توده را رد کند جریان ازش رد می شود و موج اکثر ولتاژ را می دهد و دوباره کم می شود تا به صفر برسد. حال اگر نیم
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می دهد . پس اگر الکترد را وسط توده بگذارند جمع جبری موج ها صفر است یعنی توده از نظر الکتریکی نصفش راست و 

 نصفش چپ است. 

طن چپ را هم شامل بز درجه قرار بدهیم ) مقداری ا 60درجه است یعنی اگر در  60در انسان های طبیعی محور الکتریکی بدن 

توده در راست  می شود ( و وسط سپتوم نیست چون توده بطن چپ مقداری ضخیم تر است . جایی از قلب وجود دارد که نصف

 جا الکترد قطب + را قراردهیم صفر است . آندر چپ است . اگر  آنو نصف 

 است  حد اکثربری که نشان می دهد هر چه جهت اشتقاقی را که گفتیم در جهت محور الکتریکی قلب باشد جمع ج

 

 انواع اشتقاق ها :

 

یم دوربین را باتوجه به اینکه بطن ها دست چپ اند اکثر مشکالت مال بطن هاست سعی می کن و دست چپ +  _( دست راست 1 

ربین را در پای یم دودر چپ بگذاریم . یعنی در اینجا دوربین را در دست چپ می گذاریم . اگر پای چپ و دست راست را بگیر

تمام امواجی  1ق + است ؟ چون با قلب در یک راستا است ) چپ ( . در اشتقا QRSچپ قرار می دهیم . در اشتقاق یک چرا 

 که ثبت می کنیم + است. 

کی قلب . این جا درجه است و دقیقا در راستای محور الکتری 60) زاویه ای که ایجاد می کند  ( دست راست منفی پای چپ +2

 داکثر جمع جبری را داریم.و همگی + اند.(  ح

ن های اضافه ) پای راست را هیچ وقت در نظر نمی گیریم چون به زمین وصل است . تا جریا پای چپ + –( دست چپ منفی 3

با  یین است .پس اولویتحذف و فقط جریان قلب اندازه گیری شود . دوربین را در پای چپ قرار می دهیم چون قلب متمایل به پا

خواهیم . حال اگر ب +در نظر بگیریم چون گفتیم که دوربین یعنی  –پای چپ است . درنتیجه باید پای چپ را + و دست چپ را 

است اما کمی  2بیه شمحور این اشتقاق را در محور قلب قرار دهیم ، راس قلب کمی متمایل به راست خواهد بود . جمع جبری 

درجه و  0ق یک درجه است و محور اشتقا 120لکتریکی قلب نیست . محور این اشتقاق کمتر چون کامال در راستای محور ا

 درجه است .  60محور اشتقاق دو 

 ی گیریم . مدر نظر  –را  آنهااشتقاق دیگر هم داریم به این صورت که دو اندام را به هم وصل می کنیم و وسط  سه

شان داده می نهمیشه کوچک  aVR , aVL , aVF   (aارتند از : اندام دیگر را قطب + فرض می کنیم این سه اشتقاق عب

وسط این دو  دست راست به تنهایی قطب + است . و دست چپ را به پای چپ وصل می کنیم aVRشود یعنی تقویت شده ( . 

 است . دوربین هم که در قطب + است پس سمت راست قلب را می بینیم .  –قطب 
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Avl ست ا –قطب + است حال دست راست و پای چپ را به هم وصل می کنیم وسط ان قطب  یعنی دست چپ به تنهایی 

aVF   ی شویم که ماست . متوجه  –یعنی پای چپ + است و دست راست و چپ را به هم وصل می کنیم که وسط ان ها قلب

 درجه وضعیت قلب را بررسی می کند. 90دوربین با زاویه 

 سه تا تقویت شده بیان شد.حال شش تای دیگر را بررسی می کنیم : سه تا اشتقاق برای اندام گفتیم و

اینکه سه تا اندام به  ینتهون گویند . باتوجه بهآن مثلث آورندکه به آپای چپ و دست چپ و دست راست یک مثلثی به وجود می 

 ما.  –هم وصل شده اند ، توی قلب می شود قطب 

V1  بینیم مثل اشتقاق  . حال بیشتر بطن راست را می 4و در فضای بین دنده ای  : الکترود را می گذاریم سمت راست جناغ

aVR  , v1 . 

V2  انرا در همان راستای اشتقاق :v1  تقریبا بطن راست دیده می  اما کمی متمایل به چپ قرار می دهیم . و بازهم می توان گفت

 شود . 

V3  :v2  را بهv3  گیرد.وصل می کنیم .در وسط این خط قرار می 

V4  رنوک پستان میشودپایین می اییم که دراقایان درست زی 5: استخوان ترقوه را نصف می کنیم و تا فضای بین دنده ای 

V5,V6  قرار می گیرند. اگر اگزیالری را مستقیم پایین بیاییم در قدام  5: درفضای بین دنده ایv5  درخلف اگزیالری  وv6  

ا می بینیم و برای دیدن خلف رچپ را می بیند . دقت کنید که ما با این الکترود ها فقط قدام قلب دیواره سمت   v6را می بینیم . 

 ان باید از حلق دوربین را داخل بفرستیم..

 د قلب هستند. گفته می شود چون مستقیما روی سطح خود قلب و بسیار نزدیک به خو سینه ایاشتقاق های   v6تا   v1به 

از نظر توده  صفر شود یعنی وسط قلب  V4تاV2توده صفر می شود ، در ادم های سالم باید بین در وسط  QRSجمع جبری 

           مت راست می برد . سانجاست. ) نه از نظر سینوم ( . ) ویس ( در کسانیکه ضخامت بطن راست بیشتر شده باشد ، صفر را به 

 فی بطن راست. هایپر ترو چیست ؟ آن حاال اگر توده یک صفر شد مفهوم؟( 

فر شد معنی این ص 5اجازه داشتیم صفر شود اما اگر روی مثال  4در حالت عادی تا شماره  اگر بطن چپ ضخیم شده باشد ؟؟( 

 است که وسط توده به ان سمت رفته . پس هایپرتروفی بطن چپ داریم. 

ضخیم یا متورم  کنند یا جداره رگ های شش هازمانیکه دریچه ها درست کار نمی   در چه مواقعی هایپرتروفی داریم ؟ ؟(    

 شده. به طورکلی به هر دلیلی که مقاومت باال رفته است.
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ست . رگ های در تهران . چون در ارتفاع هستیم و اکسیژن کم ا در تهران بیشتر هایپرتروفی بطن راست داریم یا گیالن ؟؟( 

 ریوی تنگ می شوند . فشاردر بطن راست زیاد می شود.

اردی داریم و اگر تا بیشتر شود تاکی ک 100تا . اگر از  75  تعداد ضربان به طور طبیعی در زمان استراحت جه قدر است ؟ (؟   

 تا کمتر شود برادی کاردی داریم .. 60از 

 : در تاکی کاردی همه امواج را داریم !  نکته

 

ن در راستای قلب است. مربع مراجعه می کنیم جو 2اشتقاق شماره برای اینکه ببینیم ازروی نوار قلب تاکی کاردی داریم یا نه به 

تقسیم کردیم .  Rتا Rاصله را برف 60است و پس ضربان باالست . یعنی  48/0بوده االن  8/0هارا می شماریم مثال ضربان که قبال 

 برای براکی کاردی هم به همین صورت محاسبه می کنیم 

 سکته ایم ؟ قطعات در یک خط نیستند . از نوار قلب چه گونه بفهمیم در حال

 ) سه نوع بالک داریم ) بالک یعنی پیام از گره اول به بعد راحت منتقل نمی شود 

 

                             الک پیام کامل منتقل می ببیشتر است .) تعداد خانه ها را می شماریم ( در این نوع  2/0از  Qتا Pفاصله ی   :1بالک نوع       

 شود اما سرعت ان کم است .                           

 

 است.  35/0نتقل کند مبعضی از پیام ها می روند بعضی نمی روند شبکه پورکنژ حداقل پیامی که می تواند   :2بالک نوع       

 ود.تا هم بزنند بعضی از پیام ها منتقل نمی ش 50پس اگر دهلیز ها                               

 

تا می  55الم باشد در هر دقیقه فرد ابتدا غش می کند بعد می میرد . پیام اصال منتقل نمی شود . اگر گره دوم س  :3بالک نوع         

تا می زنند .  35تا یا  55بطن ها یا  تا می زند اما 75تا می زند. دهلیز در هر دقیقه  35زند . اگر از گره اول به بعد متوقف شده باشد 

ا موج داریم پس درجه ت 4یا  R 3تا Rها عوض شده است مثال بین  Pدر نوار قلب بدن حساب کردند چرا که می بینیم که تعداد 

 2هم مرگ . در بالک  ثابت اند و بعد از مدتی دیگر بطن ها نمی زنند .بعد  R,Pیک نیست . یا دو است یا سه .در درجه سه 

 گ دارند. فاصله بین موج ها یک دفعه زیاد می شود. تمام بالک ها خطر مر یکسان تغییر نمی کند و Rتا Rفاصله 
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 ، میالد نادری پیاده سازی: سپیده صفردوست

 تایپ: صبا بهشتی
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 (28/8/97) ی سوملسه ج                                                                                                                             فیزیولوژی قلب و عروق                    

 

 

 قدام قلب چپ رأس

II AVL 
1V 

AVF I 
2V 

III 5  ,6 3V 

  4V 

 

 مدت پتانسیل عمل تحریک مجدد امکان پذیر نیست )مطلق و نسبی دارد(  : تحریک ناپذیری

 

 داده شده است.  نحوه ی انتشار و پالریزاسیون و رپالریزاسیون در بطن ها و دهلیزها توضیح ؟ چرا قلب کزاز پیدا نمی کند

زاسیون سریع تر است رپالری s 06/0، دپالریزاسیون در بطن ها در حالت فیزیولوژی s 01/0ریزاسیون در دهلیز مدت زمان موج دپال

سلول یکی یکی باید  ویا دپالریزاسیون؟ دپالریزاسیون، رپالریزاسیون چرا سریع نسبت به خاطر شبکه هدایتی در آن دخالت ندارد 

 . اتفاق بیفتد در بطن ها هم که طوالنی تر است

 

از هرجایی که  را طوری قرار می دهیم –دارد. قطب + و  –اساس کار الکترو دیوگرافی یک ولت سنج بسیار حساس با قطب + و 

قطعه  Qو  Pبین  1، قطعه Tو سپس موج  P ،QRSقرار دادیم از قطب + به قطب برود. تغییرات فعالیت الکتریکی قلب ابتدا موج 

تا هم فاصله داریم  3ت. . که برای افراد سالم در یک راستا اسPاست تا شروع  Tه ی سوم از پایان ، نقطTتا شروع  sدوم از پایان 

 داده شده است.  ها را داریم. امواج، قطعات و فواصل توضیح R، فاصله PQ ،QTهر فاصله شامل موج + قطعه است اولین فاصله 

 2از پا به نوک قلب، سومی دست چپ و پای چپ به نوک قلب. از دست راست به قسمت چب قلب ، دومی  Iاشتقاق ها، اشتقاق 

قطبی های تقویت شده را داریم دست راست و پای  2قطبی های تقویت شده را داریم دست راس و پای چپ به نوک رأس قلب، 

دست  ،-پای چپ و دست چپ را وصل کنیم. به قطب  aVR، سمت لترال را می بینیم. aVLچپ را به هم وصل کنیم می شد 
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تا دست ها را به هم وصل کنیم وسطش می شد قطب منفی از پای چپ که نگاه می  aVF 2راست قطب + بطن راست را می بینم. 

و  I ،VLaسمت چپ  IIIو  II ،VFaم می شد رأس قلب، رأس قلب هکنم باز
6 5V ,V  

 

ام دست راست تا اند 3وسط کره ی قلب است. چرا وسط؟ چون  –ب تا سطح قلب اشتقاق های جلوی قفسه ی سینه را داریم قط 6

و دست چپ و پای چپ را به هم وصل کردیم، مثلثی درست شد وسطش می شد، وسط قلب قطب مثبت کجاست؟ هرجا که 

الکترون را قرار می دهیم 
4 3 2 1V ,V ,V ,V   تدام قلب است

1 5V ,V ام قلب کنار است. تد
4 3 2 1V ,V ,V ,V بخشی از قلب که .

و  VLa I، قسمت چپ قلب VFaو  IIIو  IIتوسط هر اشتقاق بررسی می شود. رأس 
1 5V ,V  و تدام قلب

4 3 2 1V ,V ,V ,V . 

 وقی را متوجه شدیم. گفتیم در نوار قلب جمع جبری مهم است و تاکس کاردی، برادیکاردی و هایپر تر

 

هایپرتروفی را از روی 
1V  تا

6V  چگونه می فهمیم؟ هرجا که جمع جبریSQR  صفر بشود چنانچه
2V  تا

4V  باشد. از نظر توده

سرخرگ  یمی باشد سمت راست )بطن راست( هایپر تروفی کرده است، چرا؟ مثالً دریچه وسط قلب اونجاست و طبیعی است. 

فی کرده. ششی تنگ است. یا نه شش ها مشکل دارند، رگ هاشون تنگه، مقاومت باالست به مرور زمان بطن راست هایپرترو
5V

و 
5V  کتریکی قلب تنگ تر شده مثالً روش دیگر دیگر تشخیص محور ال آئورتی بطن چپ بیشتر است، بود چی؟ ایندفعه توده

لب چپ و می شود()محور الکتریکی جایی می شود که نصف توده ی قلب، یعنی اگر ق QRSاست. )در این مورد بیخیال موج 

در  60شده محور الکتریکی حدود  راست نمی رفت همه با هم محسوب می شدن، نصف توده راست، نصف توده چپ، این می

 پ. دها پیرتروفی بطن چ و هایپر تروفی بطن راست، چپ برود هایپر است حاال اگر راست برود IIراستای اشتقاق 

ریم. بعد محورها ی شمامرا می بینیم. تعداد مربع های زیر خط صفر را می شماریم باال را هم QRSنوار قلب را نگاه می کنیم. موج 

 . II ،60، صفر درجه، محور Iرا رسم می کنیم. محور 

 

تا به باالی خط و  II ،11+. در مورد 5تا پایین خط داشتیم که جمع جبری آن ها می شد  3تا باالی خط و  I8مثالً در مورد اشتقاق 

 +. 9تا پایین خط داشتیم،  2

  IIIا بدست می آوریم روی محورش پیاده کنیم( شماره )جمع جبری اشتقاق ها ر

 

ایی که به هم دیگر جتا را بررسی می کنیم. رسم می کنیم بر هر خط عمود می کنیم  2تا از اشتقاق های اندام ها  2 نمودار رسم

 .ه وجود پورکنژتوجه ب+ تا صفر طبیعی است با 100رسیدند از اونجا یک فلش وصل می کنم به وسط این مشد محور الکتریکی از 

 ی شد. مبیشتر  20/0از  16/0: سیستم هدایتی مدتش طوالنی می شد به جای 1انواع بلوک ها را گفته شد. بلوک درجه 
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ز راست یا بعد از گره : اصالً پیام از دهلیز به طبن منتقل نمی شود یا پیام گروه دوم نمی رسد گروه دوم ضربان سا3بلوک درجه 

با گره های  اولی رو می فهمیم، دومی چی؟ از آنجا که قلب PQشکل دارد، )چجوری بفهمیم؟ براساس فاصله م.)شبکه پورکنژ

SA است بطن با پورکنژ.QRS  طوالنی تر است ولی فاصله ها یکنواخت است، اولیs2 ور فاصله بین طول کشید، بعدی هم همینط

R ها ثابته، بینP  ها هم ثابته ولی تعدادP  یاQRS م نیست حاال این رو از کجا نیست، اگر برابر بود چی؟ یا سالم است یا سال برابر

 شوند.  : حالتی است که بعضی ها منتقل می شوند بعضی ها منتقل نمی2را نگاه می کنیم. بلوک  PQبفهمیم؟ فاصله ی 

 

تحریک کردم  قل نمی کند یعنی اگر آنثانیه پیام را منت 35/0) چند ضربان داشته باشیم می تواند منتقل کند؟ شبکه ی پورکنژ؟( 

min1  60ثانیه پیام را منتقل نمی کند.( پس حداکثر ضربان ممکن .  35/0تا 
172

0 / 35
تا باشد تمام پیام  172چنانچه زیر   

 نتقل نمی شوند نداریم پس بعضی ها م QRS 200 داریم ولی Pتا  200شد چی؟ ) 200یا  180ها ارسال می شود. ولی اگر مثالً 

 QRSابر نیست. )فاصله بر QRSو  P( یعنی انقدر تعداد ضربان دهلیزها باالست به همان اندازه در بطن نداریم. تعداد 2بلوک درجه 

 بود.  2لسه ( تا اینجا برای ج2هم برابر نبود بلوک درجه  Qو  Pها ثابت نبود و تعداد 

 

بفهمیم؟ بررسی نوار قلب مثالً  چه طورسکته را  درباره ی سکته:
4 3 2 1V ,V ,V ,V  مشکل داشتند قسمت تدامی قلب سکته کرده

 است )خونرسانی به آنجا مشکل پیدا کرده است(. 

 

م مشکل با هفی نیست باید اطرافش می فهمیم. اگر جایی مشکل پیدا کرد اشتقاق کا STelevationسکته ی حاد را از طریق 

 ببینیم.( 

 در حال سکته است یعنی چی؟ سلول ها هنوز نمی ماند ولی حال رپالریزه شدن هم ندارند. 

 

قلب + می شود، بعد از  سکته اتفاق افتاده، )در زمان دیاستول چنانچه فرد سالم باشد کل Iفرض می کنیم در راستای اشتقاق شماره 

می شود سدیم و برسیم، حال اگر در حال سکته باشد، خونرسانی کافی نباشد، سلول دپالر Pداشتیم تا به  خط صاف صفر Tموج 

2Caداخل کنیم و  را Kکلسیم داخل و پتاسیم خارج می شود، رپالر شد ولی آیا برای اینکه تداوم داشته باشد کافیست یا باید    و

Na  را خارج کنیم. این کار انرژی می خواهد. اما وقتی انرژیATP می شود پس منفی می نداریم یعنی سلول دپالر شد، رپالر ن

نقطه اختالف  2ت بین ماند. در حالت و یا ستون که همه جا باید + باشد مثالً دهلیز + است ولی یک بخش در حال سکته و منفی اس

. S.T elevation 2. 1عالمت داریم.  2را اضافه نمائید( در حال سکته  ST elevationاً توضیح پتانسیل به وجود می آید )لطف

T  معکوس 

 در حال سکته= در حال سلول ها هنوز نمرده اند منفی اند رپالر شده اند ولی هنوز نمرده اند. 
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 ست(. روزها و هفته ها گذشته ابزرگ یعنی قبالً سکته کرده و  Qبزرگ داریم. ) Qحاال اگر سلول ها بمیرید چی؟ 

 بزرگ   Qعالمت سکته ی قدیمی 

هم ضربان ساز  SAره گبرابر است(  QRsبا  Pتا )تعداد  180تا بیشتر، شدتا  100تا کی کاردی، برادیکاردی؟ اگر تعداد ضربان از 

 بیشتر شد فلوتر یا فیبرپالسیون  180است از 

 

 ضربان ساز گره اول است بطن هم با همان ساز می زند( . )تاکی کاردی

 

 تا.  60کمتر از  برادیکاردی:

 

اول ضربان رو شروع کرد  چیزی داریم به نام تحریک ناپذیری، به خاطر همین پیام رفته، باز نمی گردد، در قلب گره در قلب  فلوتِر:

ین سلولی که ها تحریک ناپذیرند. )پدیده ی ورود مجدد ب رفت تا اون آخر، آخری دیگه چیزی رو تحریک نمی کند چون قبلی

 تحریک را شروع کرد اتمام با آن نیست، مجدداً بر می گردد(

 

ام دارد بطن ها شده بعد به بطن ها می رسد، تنها راه ارتباطی دهلیز و بطن دسته ی هیس است. پی 16/0گره اول تحریک می شود، 

 ضالنی بین دهلیز و بطن ک کنیم یا نه؟ بله چرا؟ چون از تحریک خارج شده اند. اگر یک بافت عآیا دهلیزها می توانیم دوباره تحری

پیام از طریق دسته ی  ضربان ساز نبود. در افراد سالم A8داشتیم، اتفاقی که می افتد، تحریک از آنجا بر می گشت و دیگر گره ی 

ه ای ازش در محیط د عمالً تحریک ناپذیرند. )اگر قلب موش را قطعهیس به سرعت به کل بطن ها می رود وقتی به کل بطن ها رسی

 مناسب بگذاریم، مثالً تحریک از یک نقطه شروع شود آیا تحریک باز هم به آن نقطه باز می گردد؟ خیر 

 

طه به دهلیز راه نداره رین نقدسته هیس پیام را می برند پیام را می برند پیام به آخرین نقطه می رسد، آخ 2در قلب با توجه به اینکه 

 به بطن هم به دلیل تحریک ناپذیری آن بر نمی گردد.)دلیل عدم وجود پدیده ی درود مجدد در افراد سالم( 

حاال اونجایی که دائماً  ثانیه بعد 8/0اگر در حال سکته باشیم، گره ی اول هر بار ضربان می دهد چقدر بعد دوباره ضربان می دهد؟ 

 بر می گردد.  ( بعد از اینکه موج تمام شده از آن نقطه شروع می کند و از آنجا جلو می رود دوبارهمنفی است چی؟ )سکته

وباره تحریک می دیعنی اونجایی که سکته کرده و منفی شده شروع به ضربان سازی می کند جلو می رود و دوباره بر می گردد و 

مانجا را تحریک بینی از یک نقطه تحریک کردیم دوباره برگردیم هشود. اگر جریان یکطرفه باشد احتمال پدیده رود مجدداً )

 تره یا دو طرفه؟ کنیم چه موقع اون نقطه تحریک می شد؟ موقعی که از تحریک ناپذیری خارج شده باشد.( یک طرفه احتمالش بیش
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جدد وجود مپدیده ی ورود یک طرفه چون اگر دو طرف باشد به نقطه که برسند همدیگر را خنثی می کنند پس درجه شرایطی 

عمل قبلی باقی مانده  . حلقه بزرگ تر باشد )اگر کوچک باشد تا پیام برگردد و هنوز پتانسیل2. جریان یک طرفه باشد. 1می آید؟ 

باشیم یعنی  . سرعت، هرچه سرعت کمتر باشد احتمالش بیشتر است. اگر در قلب جریان ضایعه داشته3و تحریک ناپذیر است( 

شرط می  3جاد کرد با اق افتاده و آن نقطه شروع کرده به ضربان سازی )دپالر شده و دیگه برنگشته( این نقطه ضربان ایسکته اتف

. جریان کند 3ر باشد    . قلب بزرگ ت2. جریان یک طرفه )مثالً یکی از باندل ها آسیب ببیند(   1تواند پدیده ی ورود مجدد دهد: 

 باشد. 

ا در این پدیده و برابر است ام QRSبا  Pگر تا کی کاردی نیست، تا کی کاردی سینوسی موقعی است که اگر این اتفاق بیفتد دی

یکنواخت می شود فلوتر.  نیست. می تواند در دهلیز با بطن اتفاق بیفتد. اگر چنانچه یک نقطه باشد میشد t8دیگر شربان ساز گره ی 

 250، 200افتاده است،  ( فیبریالسیون است فرض می کنیم در دهلیز جلوتر اتفاقاگر کانون ها زیاد باشد )چند جا همزمان سکته کند

یاد شده است )بلوک خیلی خیلی ز Pاگر تعداد موج  Xبرابر  QRSبا  Pتا بزند، می توانیم بگوییم نوعی بلوک هم هست که تعداد 

 خیلی کنده ولی فلوتر بسیار شدید است(.

 فلوتر نوعی تاکی کاردی است

ی خیلی باالست یون باشد حتما خط صاف است سرعت خیلی باال است، ولی دندانه ها خیلی کوچکند، ضربان های قلب خیلفیبرالس

 تا خیلی رد شده  180بسیار زیاد از  QRSتعداد 

 د. اگر بطن ضربان ساز شود، بهتر می بینم. )فلوتر بطنی کشنده است چون تا خون می گیرد به سرعت خارج می کن

نمی بینیم انقدر سرعت باالست و انقدر  QRSیبرالسیون بطنی     هیچ موج ف. 3  نویز دستگاه      .2فرد مرده         -1 نوار صاف:

لی در فیبریالسیون شلواغ پلوغ است که یک بردار بزرگ می دهد. و در جا هم می کشد )فلوتر باشد چون همسانند انقباض داریم و

مه را هتزریق کرد  –ی منقبض می شود یکی شل است باید شوک قلبی گذاشت و به قلب قلب شروع به لرزش می کند چون یک

 وشد  –. وقتی شوک را ایجاد کردیم همه ی قلب SAطن ها زودتر بر می گردند یا دهلیز ها؟ دهلیزهای گره ی ب -منفی می کنیم

 . و ضربان ساز شود وجود دارد دوباره برگردد SAرا نداشتیم، احتمال اینکه گره ی  –دیگر شرایط یکی + یکی 

یم یا نه؟ اگر برابر دار P ،QRSنوار رو جلوی خود می گذاریم. فاصله ها را نگاه می کنیم موج ها را همینطور آیا به اندازه ی 

 ر فلوتر و نتقل نمی شود دخیلی فاصله می گیرد و پیام م QRSنداریم یا بلوکه یا تند تند می زنند )فلوتر و فیبریالسیون( در بلوک 
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 فیبریالسیون تعدادشون خیلی زیاد است. فلوتر دهلیزی خطرناک است ولی نه خیلی چرا؟ 

ولی نمی میریم ولی  تا می زنند ولی چنان ضربان باالست که نمی شود تحمل کرد 180تا هم بزند بطن ها حداکثر  1000دهلیز اگر 

بر می گرددند.(  به پدیده ی ورودی مجدد 2ا از فیبریالسیون است و هر اگر این اتفاق در بطن رخ دهد، )فلوتر بهتر همه صد

 خطرناک تر است. 

 هرکسی ساز خود را زد. 

 پایان فعالیت الکتریکی.

 
2Ca   خون  رود سرعت هدایت  یا ؟ سرعت  2می رود. چرا؟ اگرCa   2زیاد شود، چونCa   نفوذ پذیری را کم

2Caمی یابد. قلب بزرگ باشد، ها را می بندد، سرعت  gapjunctionمی کند،   د، سکته هم بزنیم تمام شرایط برای باش

گ تر است پدیده ی ورودی مجدد امکان پذیر است )هر سکته ای پدیده ی ورود مجدد ندارد ولی اونهایی که قلب شان بزر

2Caورزشکاران،    خون  2است، یک طرفه شود احتمال می ورد باال، حاال اگرCa    شد چی؟ تحریک پذیری  ولی

 دیگه فلوتر ایجاد نمی شه سرعت را باال می برد ولی دیگه پدیده ی ورود مجدد نداریم. 

 

می شود و به جایی می رسد که اصالً تحریک نمی شود تحریک پذیری  حتماً تحریک پذیری شود  چی؟ اگر  Kدر مورد 

  می شود ولی سرعت انتقال پیام چرا کم می شد؟K  شدت را باالتر می برد پس راحتر تحریک می شود.  آستانهزیاد شود

های بیشتری وارد  و ورود پتانسیل عمل( هرچقدر بزرگ تر باشد یون –پتانسیل عمل چی؟ )شدت پتانسیل عمل = فاصله بین حداقل 

می رودتندتر می زند   شود تا یه اندازه ای تحریک پذیری K سلول می شود پس یون بیشتر پیام سریع تر جلو می رود. اگر 

ها را است چرا  ضربان زیاد می شد ولی جریان خیلی کند جلو می رود چون شدت پتانسیل عمل آن 1ولی زور ندارد. بلوک درجه 

 Kشد چی؟ K رچه این فاصله بیشتر باشد، سرعت باالتر هرچی ه -60+ تا 35کم ASچرا گره  -90+ تا 35پورکنژ سریعتر 

عالی می شن، رو شد چی که دیگر تحریک نمی شود؟ کانال های سدیمی غیر ف آستانهبیرون نمی رود درون سلول می ماند اگر 

 یعنی پتانسیل عمل وجود ندارد. 

 

 می شد چرا؟ چون هایپرپالر می شود.  شد چی؟ تعداد ضربان به شدن  K اگر 

سرعت پیام  شدت پتانسیل عمل یعنی  Na بیشتر شود در فاز صفر سدیم بیشتری داخل می آید،  Naسدیم چی؟ هرچه 

  اگر سدیم شد، در مدت فاز صفر که کانال های سدیمی سریع با زند، سدیم کمتری می آید، شدت پتانسیل عمل   ،

 . سرعت 
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2Caبررسی اثر غلظت خارجی یون های  ,K , Na   

 

 56فعالیت مکانیکی دقیقه 

شد کمی بعدتر  شروع QRSوقتی موج؟ شروع شد دهلیز ها شروع به انقباض می کنند و خون داخل خود را به بطن می ریزند. بعد 

ز جای پر اترین فشار بطن در زمان دیاستول است چون خون بطن شروع به منقبض شدن می کند فشار داخلش چقدر بود؟ )کم 

می یابد دهلیز فشارش خیلی پایینه.  فشار به کم فشار می رود. حدوداً صفر است( بعد شروع به منقبض شدن می کند و فشارش 

ز بطن هم به دهلیز به اون از دهلیز به بطن نمی رود و لختی بسته می شوند پس خ 3لختی و  2برسد، دریچه های  4اگر فشار بطن به 

حداقل  آئورتداخل  بطن نمی رود و از بطن به دهلیز نمی رود. آیا دریچه های سرخرگی در جا باز می شوند؟ خیر چرا؟ چون فشار

ی شود حاال دریچه مبرابر  آئورتاست پس مداوم فشارداخل بطن ها باال می رود تا به نقطه ای می رسد که فشار داخل بطن با  80

شروع می  Tوج متمام شد مدتی در حال انقباض می ماند بعد آرام آرام  QRsباز می شود و خون خارج می شود. بعد از اینکه 

اخل بطن از فشار داخل دبطن ها فشارشان پایین می آید تا موقعی که فشار  Tشود )یعنی سلول ها شروع به شدن می کنند( از نیمه ی 

ای ابتدای سرخرگی هلتی باز شود، تا آن زمان شل شدن ادامه دارد. حاال کجا دریچه  3لتی و 2زها کمتر شود و دریچه های دهلی

 120نان فشار همچ آئورتشد بعد بطن شل فشارش کم شده ولی  120هم  آئورتشده در  120بسته می شوند؟ فشار داخل بطن 

به سمت عقب می  120 به بطن با فشار کمتر از 120با فشار  آئورتبه کم فشار از  است خون هم به جلو رود و هم از جای پر فشار

می شود و نه آن  آید( و دریچه های ابتدای سرخرگی به این ترتیب بسته می شوند. به محض بسته شدن دریچه نه خونی وارد بطن

ن ها نمی شود )به دلیل ت پس خون از دهلیزها وارد آخارج می شود. )توضیح: فشار داخل بطن ها در این لحظه از دهلیزها باالتر اس

 لتی(  3لیتی و  2بسته بودن دریچه های 

ه شل شدن خود از طرفی خونی هم از بطن خارج نمی شود چون دریچه های ابتدای سرخرگ ها بسته اند( بطن ها با حجم ثابت ب

ه ای می رسد که فشار ارش همینطور پایین می آید تا به نقطادامه می دهند ولی نه خونی می گیرند و نه از دست می دهند، بعد فش

 جه خون به بطن ها می ریزد. لتی باز می شوند و در نتی 3لیتی و 2بطن با فشار دهلیز برابر است و یا از آن کمتر می شود. دریچه های 

است. )فشار قبلش صفر بوده به محض بطن ها منقبض می شوند، تمام دریچه ها بسته  QRSدر اواسط  -1نقطه ی کلیدی داریم:  4

لتی بسته می شوند، دریچه های سرخرگی هم بسته بودند تا فشار بطن به  3لتی و  2اینکه فشار داخل بطن از دهلیز باالتر رفت، 

یزها بیشتر است پس دریچه انقباض با حجم ثابت )فشار داخل بطن ها از دهل نرسد )دریچه های سرخرگی بسته اند(  آئورت

و سرخرگ ششی نرسید است. پس اون ها هم بسته اند(  آئورتلختی بسته اند از طرفی فشار داخل بطن به فشار  3لختی و  2های 

تمام دریچه ها بسته اند. اینجاهم سیستول داریم اما در واقع سیستول را در مرحله ای داریم که خون در حال خروج است، مرحله ی 

در حال شروع است، بطن ها شروع شدن می کنند، وقتی که شل می شوند  Tرسیدیم به وسطا و موج  ejectionخون  خروج
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فشارشون کم می شد، هنوز خون به عقب برنگشته، به محض اینکه خون داخل سرخرگ ها به عقب بر گردد دریچه های ابتدای 

تغییر می یابد )نه خونی پمپ می شوند به بیرون و نه از دهلیز خونی  سرخرگ را می بندد از اینجا به بعد حجم خون داخل بطن بی

سپس چون فشار بطن بیشتر از فشار دهلیز است و در این زمان هم تمام دریچه ها بسته اند  ISO Vumetryوارد بطن می شود( 

 این قسمت می شود انبساط با حجم ثابت و بعد از آن هم و دیاستول را داریم. 

 

 1قلبی چند قسمت دارد؟  هرچرخه ی *

 

 انقباض با حجم ثابت تمام دریچه ها بسته  -

 لتی بسته  3لتی و  2رحله خروج خون دریچه های ابتدای سرخرگی باز ولی دریچه های م -2

 ثابت تمام دریچه ها بسته  انبساط با حجم -3

 سرخرگی ها بسته اند. باز و  3لتی و  2یاستول خون از دهلیز وارد بطن می شود پس دریچه های د -4

 

بطن می شود و فشار  چرا قبل از انقباض بطن ها فشار داخل بطنی کمی بیشتر می شود؟ به دلیل انقباض دهلیز، خون دهلیز وارد *

 داخل بطن بیشتر می شود. )دلیل افزایش اندک فشار داخل بطن در زمان یاستول(  

 cc70حدود  آئورتاست به محض باز شدن دریچه  cc120اول سیتول حدود بیشترین خون داخل بطن ها در زمان آخر یاستول یا 

جم ضربه ای می کمترین مقدار پایان سیستول به اختالف این ها ح cc 50خون خارج می شود مقدارخون داخل بطن کمتر می شود 

 گویند. )مقداری که پمپ می کند.(

تا  80راه بیفتد بین  است ولی وقتی که ماشین 120موتورش بین صفر تا بطن را اگر مشابه موتور ماشین در نظر بگیریم دور  آئورت

 می رسد.  80ر به بعد فشا s 8/0برسانیم و   120را به  آئورتاست. برای برطف شدن نیاز سلول ها در هر بار فشار داخل  120

ل شوند خون شمحض اینکه بطن ها به  آئورتمی رسد هم بطن، هم  120نباید صفر شود در زمان سیستول به  آئورتفشار داخل 

شار دلیل این امر فهم جلو می رود هم عقب می رود دریچه را می بندد یک دندانه در نمودار ایجاد می کند که کمی  آئورتداخل 

  می رسد در مدت  80یافته تا بهs 8/0 . 

ا حجم ثابت می برسید و کم کم، کم می شود )دندانه ای را در انبساط  120در سیستول به  به طور خالصه: آئورتتغییرات فشار و 

تا به جلو برود که  بینیم چون در این زمان دریچه های ابتدا سرخرگی بسته می شوند خون بر می گردد به عقب دریچه را می بندد

فشار  آئورتون به خانقباض بطن ها و ورود می رسد و مجدداً  80به  آئورتفشار داخل  s8/0کمی فشار را باال می برد( در مدت 

 می رساند.  120را به 
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تا را نمی شنویم با دستگاه فنر گراف ثبت می کنیم به منحنی به دست آمده  2تا را می شنویم )با گوشی(  2صدا داریم   4در قلب 

 فنوگرام می گویند. 

اگر باال رود خون به دهلیز  گذاریم که دریچه ها را باال روند چون لتی را باال می برد اما نمی 3لتی و  2بطن منقبض می شود، دریچه 

ست را ایجاد می بر می گردد به به لبه ی دریچه ها طناب و تری وصل شده که کشیده می شوند و صدای اول را که صدایی گنگ ا

یجاد می شود ااین ترتیب صدا کند خونی که داخل قلب است هم مرتعش می شود به عالوه ی کشیده شدن طناب های و تری و به 

مان انقباض با حجم زلتی است اما این صدا ناشی از بسته شدن دریچه ها نیست در  3لتی و  2که همزمان با بسته شدن دریچه های 

کشیده می  ثابت این صدا را داریم این صدا طوالنی است چون تعداد طناب ها زیاد است و گنگ است و قوی است چون محکم

 شوند. 

د پس این دای بعدی زمان بسته شدن دریچه های ابتدای سرخرگ است که خون به عقب بر می گردد و دریچه ها را می بندص

ول که طناب صدایی خالق صدای اول ناشی از بسته شدن دریچه ها است صدا واضح است چون تعداد در ایجاد صدا مثل صدای ا

  های وتری زیادی نقش داشتند ندارند و کوتاه است.

1قسمت کنیم در  3اگر دیاستول را 

3
ر روی خون لتی باز می شوند مقداری خون که داخل دهلیز ها بود ب 3لتی و  2اول دریچه های  

دای سوم ناشی از داخل بطن ها می ریزد صدایی ایجاد می کند ولی قوی نیست که شنیده شود اما دستگاه قادر به ثبت آن است ص

 اده. است است ناشی از انقباض نیست به خاطر جاذبه ی زمین اتفاق افت Passiveزش خون است، که این خروج خون ری

1

3
یچ صدایی ایجاد نمی همیانی هیچ صدایی وجود ندارد تمام خون اندام ها که بر دهلیز می آیند به آرامی داخل بطن می شوند و  

 س می گویند. کنند که یا ستازی

1در 

3
هلیز گوشه ددر زمان دیاستول بطن راست، که دهلیزها منقبض می شوند( در اطراف  Pایجاد می شود )موج  Pآخر برج  

د و وارد بطن می کن هایی وجود دارد که خون دارد و جاذبه ی زمین نمی تواند آنرا دارد بطن کند اما انقباض دهلیز این خونرا

 است.  4دوباره ریزش خون داریم که صدای 

مربوط به به  صدایی که می شنویم لوپ تاپ است )سیستول( غیر از این شنیدیم سوفل است صدای غیر طبیعی باید تشخیص دهیم

دای است، و ص تا 2دریچه داریم که صداهای مربوط به آن ها را جداگانه می شود فهمید، صدای اول خودش  40کجاست در قلب 

 3را می گذاریم( صدای دریچه ی  4Vدوم هم همینطور صدای دریچه ی میترال را در نوک قلب به خوبی می شنویم )جایی که 

در سمت  آئورتلتی رأس استخوان جناغ است صدای دریچه ی سرخرگ ششی در سمت چپ و صدای دریچه ی سرخرگ 

هم  رتآئوگ ششی از راست شروع شده اما چون متمایل به چپ است در سمت چپ و برای راست می فهمیم. )درسته که سرخر

بته استاد یک ، )ال4طرف جناغ فضای بین دنده ای  2از سمت چپ شروع شده اما در سمت راست می شنویم صداهای مربوطه را( 

 !!( 2جا اشاره کردند به فضای بین دنده ای 
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ار اشکال باشد با م گوشی را روی قفسه ی سیسنه جابه جایی می کنیم هرچه دریچه ای که دچحاال اگر صدای غیر طبیعی را شنیدی

 نزدیکی به آن صدا واضح تر و یا دور شدن صدا ضعیف تر می شود. 

دن راحت بسته شحاال دریچه تنگ است یا گشاد؟ دریچه ی تنگ موقع عبور خون صدا می دهد به طور غیر طبیعی اما موقع بسته 

 . دریچه ی گشاد موقع بسته شدن صدای غیر طبیعی داریم )موقع برگشت خون( می شود

 بیعی ی اگر تنگ باشد در هنگام سیستول صدا غیر طآئورتدریچه ی میترال تنگ باشد، در هنگام دیاستول صدا دهد. 

می باال می رفت کاض دهلیزها تغییرات فشار خون در بطن در زمان دیاستول خیلی باال نمی رفت ولی آخر دیاستول به خاطر انقب

+ هم بشود ولی حدوداً 2مکنه البته هم می شود م -3، 2می رود مسلماً وقتی بطن ها شل می شوند حتی  120ولی در سیستول از صفر 

 میانگین صفر است. 

واهند داشت. خی اگر گشاد باشد در زمان دیاستول صدای غیر طبیع آئورتاست میترال گشاد باشد در زمان سیستول و دریچه ی 

 ه گشاد است()گشادی را در اصطالح نارسا می خوانند البته که ننگی هم نارسایی است اما نارسا که می گویند یعنی دریچ

 دارد.  regurgitation)دریچه ای که موقع برگشت خون به خوبی بسته نمی شود می گورچی تیشن 

 می گویند( stenosisدریچه ی تنگ را هم 

ت یاد یاستول که ته ای صدای غیر طبیعی را نزدیک یکی از دریچه ها سمع می کنیم از کجا بفهمیم که سیستول اسگوشی را گذاش

می شود یاستول.  از روی آن به تنگ یا گشاد بودن دریچه پی ببریم؟ نبض را می گیریم، نبض را حس کردیم سیستول است بین آن

کمی باال می رفت  باال نمی رفت ولی آخر دیاستول به خاطر انقباض دهلیزها تغییرات فشار خون در بطن در زمان دیاستول خیلی

+ هم بشود ولی حدوداً 2مکنه البته هم می شود م -3، 2می رود مسلماً وقتی بطن ها شل می شوند حتی  120ولی در سیستول از صفر 

 میانگین صفر است. 

خواهند داشت.  گر گشاد باشد در زمان دیاستول صدای غیر طبیعیا آئورتاست میترال گشاد باشد در زمان سیستول و دریچه ی 

 ه گشاد است()گشادی را در اصطالح نارسا می خوانند البته که ننگی هم نارسایی است اما نارسا که می گویند یعنی دریچ

 دارد.  regurgitationی تیشن ج)دریچه ای که موقع برگشت خون به خوبی بسته نمی شود می گور

 می گویند( stenosisتنگ را هم  دریچه ی

ت یاد یاستول که گوشی را گذاشته ای صدای غیر طبیعی را نزدیک یکی از دریچه ها سمع می کنیم از کجا بفهمیم که سیستول اس

 می شود یاستول.  از روی آن به تنگ یا گشاد بودن دریچه پی ببریم؟ نبض را می گیریم، نبض را حس کردیم سیستول است بین آن

Ejection Fraction ( کسر تخلیهEF حجم درون بطن ها را در زمان پایان سیستول و دیاستول اندازه می گیرند اختالف این را )

حجم ضربه ای می گوییم چند درصد خون را پمپ می کنیم آیا صددرصد آنرا پمپ می کنیم؟ خیر آن درصدی را که پمپ می 

ه اي        ×  100=85است.%  60حدوداً کند می گویند کسر تخلیه که در افراد ثابت  ضرب حجم 

تول            س ا ان دي اي حجم پ


70 58
120 100

 

کسی که سکته کرده این کسر برایش کمتر است. در وزشکاران کسرتخلیه ای بیشتر است. اعصاب سمپاتیک آنرا باال می برد )هم 
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دارد قلب می  130د مثالً مقدار خونی زیادی را از طریق تنگ کردن سیاهرگ که بیشترین اثر را بر روی آن دارد وارد دهلیز می کن

می نشست  Bمی شود اعصاب سمپاتیک از انتهایش ماده ی نورآدرنالین آزاد می کند روی گیرنده ی  شود و حجم ضربه ای هم 

AMP  حلقوی را زیاد می کند و آن هم پروتیئن ها را فسفر یله می کند. کانال هایCa 2 پمپ ،Ca 2 کانال ،K کانال ،K 

 را فسفریله کند ببندد چه می شود؟ 

Caتحریک می شود. پمپ  2  باعث می شود هم تعداد ضربان  رود هم قدرت  شود. پاراسمپاتیک اثر گیرنده ایM2 ،

AMP  ،حقلوی کم می شودPr  .و فسفریله، کانال ها باز می شوند، ضربان کند می شد 

 

 پمپ می کنیم( Lit 6برون ده مقدار خونی که در دقیقه، پمپ می کنیم )

 cc 4900= 70×70 Lit 35 cc 4900خون پمپ کنیم، برون ده قلب=  cc70هر ضربان تا جریان بزند و در  70)اگر در هر دقیقه 

است و عدد  cm 170ساله سالم با قد  25شرایط فیزئولوژیک یک جوان  Lit 6خیلی تفاوتی ندارد و مقصود از  Litبا  Lit 5که 

Lit  .در دقیقه برون ده همه ی افراد نیست 

چقدر خون پمپ می کنیم حجم ضربه ای مساوی  در هر ضربان -2هر دقیقه ضربان داریم.  رد -1چیز اهمیت دارد:  2در برون ده 

 است با انتها ی سیستول منهای انتها دیاستول

ه افزایش نمی دهرچه تعداد ضربان بیشتر شود تا یک حدی، برون ده قلب افزایش می یابد. )چرا اگر ضربان از یک حدی برون 

 ه شدت کم می کند. یابد؟ چون حجم ضربه ای را ب

ه سالمت فرد پی بقلب بدست می آید. اگر در جایی برون ده زیاد باشد چگونه  andenاگر برون ده را بر سطح بدن تقسیم کنیم 

ببریم؟ برون ده وابسته به سطح بدن است 
رون ده   ب

anden
دن         سطح ب

   قلب )سطح بدن فرمولی دارد که بدلیل پیچیدگی به آن

 نمی پردازیم( 

 بررسی شد و تنها فشار داخل دهلیزها باقی مانده است.  آئورتتا به اینجا فشار داخل بطن ها، داخل 

می رود و خون به عقب بر می گردد این ورید فشار داخل دهلیز راست یا فشار و ریدژوگوالر برابر است )چون فشار دهلیز که 

 می شود(. تلخیه شده و به راحتی دیده 

دهلیز( به  Atriumمی گویند.  Aدهلیز منقبض می شود و شمارش باال می رود )به نقطه ی مربوط به آن روی نمودار نقطه ی 

اال می رود. ولی این بمحض اینکه تمام شود و بطن ها شروع به منقبض شدن می کنند و در زمان با حجم ثابت مجدداً فشار دهلیزها 

ردارد در محل دریچه ها به دلیل ورود خون نیست بلکه به خاطر این است که پرده ای که بین دهلیز و بطن قرابار این افزایش فشار 

فضای داخل دهلیز  مانندی سایر نقاط آن محکم نیست، به همین دلیل دریچه همه این لحظه به سمت داخل دهلیز تلمبه می شوند و

 جم ثابت است. حهمزمان با انقباض با  cروی نموداری می گذاریم که موج کم می شود، فشارش باال می رود اسم این نقطه را 
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شود، بعد دوباره  و در مرحله ای که دریچه های سرخرگی باز می شوند خون باال می رود کمی از فشار روی دهلیزها برداشته می

 است.  Vفشار داخل دهلیز آرام آرام باال می رود نقطه 

 دهلیز حائز اهمیت است.  نفطه در نمودار فشار داخل 3

A)انقباض دهلیز، فشار داخل دهلیز باال می رود )داخل بطن هم فشار زیاد می شود : 

C .همزمان با انقضباض با حجم ثابت است : 

V .آخر سیسنول است : 

 کار )انرژی( جنبشی  نوع  2در قلب چند نوع کار داریم؟ 

 کار )انرژی( فشاری                                                         

ست )انرژی که و اندازه اش خیلی کم امی آوردقلب خون را پمپ می کند، انرژی جنبشی ایجاد می کند و خون را به حرکت در 

21صرف پمپ کردن می کنه خیلی باال نیست(            
K mV

2
  

طول × ارتفاع  نیرو  xاست با جابه جایی انرژی کار برابر 
1

2
 = مساحت مثلث  

ه این ما او ایجاد تغییر نیرو در قلب مفهومی ندارد. قلب خون را پمپ می کند و به جای نیرو هم فشار ایجاد می کند ک xجابه جایی 

 که در سطح ضرب و بر سطح تقسیم می کنیم:   فرمول بدست می آوریم به این گونه

 جابحایی ضربدر نیرو تقسیم بر سطح 

 mm/Hgنگین دیگر واحدش اول نیست در آنورت میا 600اختالف فشار =  xلیتر در دقیقه  6قلب چقدر انرژی مصرف می کند، 

 است.  100

م کار قلب بیشتر می شد، اختالف فشار بیشتر ایجاد کنیبرای افزایش کار قلب: هرچه بیشتر پمپ کنیم کار قلب بیشتر می شود می 

 شود که به این کار، کار فشاری می گوییم. 

 فرستادیم حدی انرژی صرف جلو رفتن خون نمی شود.  آئورتوقتی نیرو ایجاد کردیم و خون را داخل 

ل د انرژی فشاری تبدیمی شو آئورتدرصدش صرف رفتن خون می شود تصفیه اش صرف کش آمدن  20انرژی مصرف کردیم 

 به انرژی پتانسیل می شود )به دلیلی وجود رشته های ارتجاعی( 

بساط یا گشاد کردن برای انرژی جنبشی انرژی آنچنانی نمی خواهیم، مقدار کمی انرژی صرف این امر می شود، بقیه صرف فرآیندان

 آنورت می شود. 

عد از مدتی از کار بآید؟ انرژی که قلب استفاده می کند بیشتر می شود  چه بالیی سرمون می 140بشر  120اگر فشار خون به جای 

 می افتد. 
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 قلب منقبض می شود انرژی ایجاد می کند:          

 مقداری اصطکاک دارد که با آن کاری نداریم.  -1

 تعدادی حرف جلو بردن خون می شود انرژی جنبشی  -2

 انرژی فشاری  مقداری به جداره ها دارد می شود  -3

 

 کسانی که فشار خون باال دارند آیا مقدار حجم ضربه ای شان تغییر می کند؟ خیر، چرا نباید تغییر کند؟ 

می شد باال جریان  چون کسانی که فشارشان باال رفته به دلیل مقاومتشان است که باال رفته )رگ هایشان تنگ شده( مقاومت بره

شار  ولی نباید این اتفاق بیفتد چون باید هر شرایطی  ضاف ف ا
ان      جري

قاوت  �          م
 


نیاز سلول ها تأمین شود پس اختالف فشار را زیاد  

ول ها قلب یا کنترل می لیتر را با انرژی بیشتر پمپ می کنند قلب چگونه کنترل می شود؟ سل 6می کنیم. افرادی که فشار خون دارد 

 فرمانده سلول ها هستند که برای تأمینی خود می گویند قلب بیشتر کار کند یا کمتر. کنند در بدن 

 : عواملی که کار قلب را تحت تأثیر قرار می دهند

 میزان خونی که پمپ می کند    -1

 فشاری که وارد رگ می کنم.  -2 

 خود تنظیمی قلب، قلب خودش، خودش را کنترل می کند. 

موضوع  کند، هرجه خون کمتری وارد شود، خون کمتری چپ پمپ می کند حاال قلب از کجا این هرچه خون بیشتری هم پمپ

ش کش آمد، گره را می فهمد؟ خون بیشتری که وارد دهلیز می شود )دهلیز پر می شود( جداره اش  بیشتر کش می آید. جداره ا

ود تنظیمی می داد ضربان زیاد می شود. به این خهم کش می آید کانالهایش باز می شود خون ما به داخل می ریزند تع SAی 

 گوییم. 

 

 )قلب پیوندی که اعصاب سمپاتیک و با را سمپاتیک ندارد، خودش خودش را کنترل می کند( 

خون  Lit 7گلوکز g6یتر پمپ می کنیم وقتی وضع خراب شود با همین ل 6گلوگز مصرف کنیم  g6خود تنظیمی بازده: اگر  -2

ی برد. چگونه؟ )با همان مین بازده می گوییم. خود تنظیمی بازه بینی اگر قلب فعالیتش زیاد شد، بازده، را باال پمپ می کنیم بر ا

الت فعالیت عادی مقدار موادی که مصرف می کند بازده اش باالتر است، برون ده بیشتری دارد و کمتر انرژی هدر می دهد در ح

رد، تا زمانی که دمای باال بهم باال می برد، فعالیت بیشتر ود ما را باال می  %40شد تا است ولی اگر فعالیتش زیاد  25/0بازده قلب 

تی فعالیتش بیشتر موجب تخریب آنزیم ها نشود، افزایش دما با فعالیت آنزیم ها را بیشتر می کند قلب طوری طراحی شده که وق

 م باال می رود. شد، دمایش باال رفت فعالیت آنزیم ها را باال می برند و بازده ه
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 مربوط به دهلیز است Rat Eخود تنظیمی  .1

 خود تنظیمی بازده       مربوط به کل قلب است.  .2

 خود تنظیمی قدرتی     مربوط به بطن است.  .3

ته است به توجیه این گف Frank Stalinهرچند خون بیشتری دارد بطن شود )تا به اندازه ای( زور بطن بیشتر می شود این قانون را 

 لب با توجه به امتین و میوزین می پردازیم. مط

 ( است اکتین و میوزین هم دارد.Zتا خط  U 2قلب هم مثل عضله ی اسکلتی دارای سارکومی )فاصله ی 

 دارد.  اکتین و میوزین در عضالت اسکلتی طوری طراحی شده اند که بیشترین تمام بین سرهای میوزین با اکتین وجود

ست و اکتین جابه جا ی است که بیشترین اتصال را میوزین به اکتین داشته باشد. )میوزین در وسط ثابت احداکثر زور قلب هم وقت

بی که در تماس با می شود( در حالتی که اتصالی بین سر های میوزین و اکتین وجود ندارد انقباضی نداریم. هرچه تعداد سرجال

ر عضله ی اسکلتی دشترین انقباضی وقتی است که تمام سرها متصل باشند اکتین هسته و بیشتر شود و انقباض بیشتر می شود و بی

 سانتی متر بهترین عادت است.  2است( این گونه است. در طول  3/2تا حداکثر  2)طول سارکومر

تماس وجود  در قلب به گونه ای است که رشته های اکتین به وسط آمده رشته ی میوزین از وسط خم شده است. درست است که

زوربرای انقباض  ارد ولی اکتین قسمتی به وسط می آید خم می شود و جا ندارد چون وسط سارکومر  بسته است پس به دلیل ایند

زدیک تر شد زورانقباض ن 2/2می رسد هرچه به  2/2تا  2نداریم. حاال هرچه قلب از خون پرتر شود. اکتین ها باز می شوند طول به 

 بیشتر شد، اتصال کم می شود و انقباض هم کمتر.  2/2کومر از بیشتر می شود ولی اگر طول سار

د بیشتر کشیده می بنابراین هرچه خون کمتری به بطن بیاید، طول سارکومر کوتاه تر و زور قلب کمتر است، هرچه خون بیشتر شو

رد می شود زورش  رسه از آنجاب 2/2شود، به طول بهینه نزدیک تر می شود زورش بیشتر می شود تا جایی که سارکومر حداکثر تا 

دارد شود  CC 70خون خارج می شود   cc10خون وارد قلب می شود  cc 10کم می شود. )در حالت فیزیولوژیک 

 CC 70  ،خارج می شودLit 1  دارد شود Lit 1  ،خارج می شودtLi 2  وارد شود 2  لیتر خارج نمی

 شود چون انقدری سارکومرها طویل شده و از هم دور شده اند که اتصال وجود ندارد و زور کمتر شده است(. 

ه ای که بر اریم بدنمی دهدمثل زمانی که ما وزنه ای از زمین بلند کرده بر روی سکویی می گذ آئورتخون را قلب بر می دارد و 

ئیم پس بار زیاد شده است. می داریم به آن پیش بار می گوییم، هرچه وزنه بیشتر، پیش بار بیشتر، ارتفاع سلول را بیشتر کنیم می گو

از زمانی است که  است این امر ساختی 8 آئورتغلبه کنیم که وقتی فشار داخل  آئورتدر قلب بس بار یعنی اینکه باید برفشار 

 ت. اس 120فشار 

د نه اینکه رگردورید بپیش بار مقدار خونی که پمپ می کند بازگشت وریدی )بازگشت وریدی: به معنی این است که خون از 

 خون به ورید برگردد.( هرچه برگشت وریدی بیشتر شود بار افزایش یافته برون ده  هم زیاد می شود. 
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که هرچه بیشتر باشد باید زور بیشتری بزنیم ولی برون ده  آئورتشار بس بار برابر است با مقاومتی که در جلوی آن است منظور ف

 زیاد نمی شود چون جریان ثابت است فشار را باال می بریم چون مقاومت باال رفته پس بار در برون ده بی تأثیر است. 

ده نخواهیم  د دیگر برونباش 250 آئورتشد و فشار  mm/Hg 1200ولی اگر ما دست ما خیلی باال ببریم از حداکثر زور قلب 

 داشت. 

انند مغز نمی تواند فقط باید هر آنچه که در اختیارش قرار می گیرد را برای تأمین انرژی بسوزانه و م 80تغذیه قلب: قلب در مدت 

 از گلوکز کسب انرژی کند.

 ژی دارد. هیچ سلولی از اجسام کتونی انرژی نمی گیرد ولی قلب این کار را می کند و از آنجا کسب انر

می شود  اسید الکتیک که محصول گلیکول های قرمز و تنفس بی هوازی عضالت است که بر کبد می رود و تبدیل به گلوکز

 هنگام عبور از قلب از آن ها استفاده شده و انرژی می دهند. 

ام کتونی، الکل اسید چرب اجسپس چون قلب فرصت کمی دارد باید از همه ی آنچه در اختیار دارد دائم از گلوکز اسید آمینه، 

 انرژی قلب از چربی تأمین می شود.  %70انرژی بگیرد. بیشترین انرژی قلب از چربی است و بیش از 

گلیکولیز تنها مخصوص گلوکز است و بی هوازی است، اما قلب به شدت نیازمندین به 
2O  دارد و فرآیندهایش هوازی است، به

 از باال تقریباً به ازای هر سلول یک رگ وجود دارد. دلیل نی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زهره ملک زاده پیاده سازی:

 تایپ: امین دلفانی
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 (5/9/97) ی چهارملسه ج                                           فیزیولوژی قلب و عروق                                                                                                   

 

 علت پیدایش گردش خون:

 

 در جانداران پرسلولی نیاز بود که حتما ایجاد شود

 تبدیل شود( ATPبدن انسان برای حفظ هموستازی باید انرژی خرج کند)انرژی از مواد غذایی میاید و باید به 

 نیاز دارد به غذا و اکسیژن ATPتولید 

 سیژن به تک تک سلول ها نیاز به گردش خون داریمبرای انتقال اک

 دستگاه گردش خون سه قسمت دارد:

 (خون )مهمترین(1

 (رگها)بستری برای حرکت خون(2

 (قلب )برای تلمبه بدن(3

صصی میافتد.)سلولها تخنپرسلولی بهتر است تک سلولی بمیرد کل جاندار از بین میرود ولی پر سلولی هزاران سلول هم بمیرد اتفاقی 

 اند(

 بطن است( است که ورودی دهلیز است و تلمبه اصلی –در ماهی ها گردش خون ساده داریم )قلب یک باطری دارای قطب + و 

 ث افزایش میشود.خون از آبشش ها میرود و از آنجا به کل بدن و سپس به قلب باز میگردد به صورت دو مقاومت سری است و باع

 ه شدت کم میشودبدر آب جاذبه -2ماهی افقی است  -1دلیل :  2ولی مشکلی ندارد به 

ندارانی که به خشکی در بدن خون باید به بدن برود،به ششها برود پس مقاومت سری اجباری است پس قلب دوم تشکیل میشود جا

 )در بدن ما گردش خون از نوع مضاعف است( اضافه شد. آنهاآمدند یک قلب دیگر به 

ب )دهلیز و بطن راست( تا ورودی دهلیز چپ جز این گردش خون است. سیاهرگ و سمت  راست قل گردش خون ششی:

 سرخرگ ششی

 گردش خون ششها تغذیه ای و تهویه ای

 سیاهرگ 2+  آئورتسمت چپ قلب )دهلیز و بطن چپ( + سرخرگ گردش خون عمومی:
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 رگها:

 ( )در قسمت پر فشار در ارتباط با بطن سرخرگ )در داخل آن خون باقی نمیماند( (1

 سیاهرگ )در قسمت کم فشار ارتباط با دهلیز(   (2

 مویرگ  (3

 رگ لنفی (4

 

 از نظر ساختاری:    

 هراندام فوقانی سه الیه دارد          

 اپی تلیوم   بافت پوششی )مخاط:بافت پوششی در ارتباط با محیط بیرون( (1

 آندو تلیوم )برای رگ خونی(             

 هیچه هیچ وقت لخت نیست و همواره پوشش دارد.(الیه میانی )حتما ماهیچه است .ما (2

 بافت همبند  (3

 

 رگ خونی :

 خون در تماس با سطوح ناصاف لخته میشود آندوتلیوم )باید صاف و صیقلی باشد  (1

ک)در سرخرگها حتما همراه با بافت پیوندی است )شامل سلول)فیبروبالست ها ، رشته)کالژن + االستی ماهیچه صاف  (2

 افت زمینه ای(بیشتر داریم( ، ب

 سروزی الیه بیرونی (3

 سیاهرگها و سرخرگها اینطورن ولی مویرگ یک الیه است.

 هر جا انقباض درجه بندی باشد )ذره ذره ( باید انقباضات خاصی داشته باشیم 

 عضالت صاف 

 ستابندی  عضالت چند واحدی)شریانچه ها: میزان انقباض درجه ندارند   Gap junctionمثل عضالت اسکلتی اند و 

 عضالت تک واحدی  دارند  Gap junctionمثل عضالت قلبی اند و 

 انقباض درجه بندی معنی ندارد
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 هر چه از قلب دورتر شویم میزان ماهیچه در جداره زیاد و میزان رشته ارتجاعی کم میشود.

 

 یکند تنگ کنیمی را که زیاد مصرف مقسمت اصلی است و هیچگاه نمیتوان آن را تنگ یا گشاد کرد و باید جای آئورت:  آئورت

یان را کنترل میکند( و جلوتر که برویم ماهیچه زیاد )با انبساط و انقباض جر در جداره ماهیچه بسیار کم/رشته ارتجاعی زیاد 

 رشته ارتجاعی کم میشود

 در سرخرکها انبساط و انقباض خون باعث حرکت کردن یا نکردن خون است

  ئورتآرشته های ارتجاعی زیاد

 دالیل:

=↑Pفشار) باال( ←فشار در سیستول خیلی باال نرود چون نیرو )باال( سطح)باال( (1
𝐹↑

𝐴↑
 

 فشار پایین فشار در دیاستول خیلی پایین بیاید نیرو)پایین( سطح )پایین( 

P↓=
𝐹↓

𝐴↓
 

 .(ارتجاعی نداشت خون بر میگشت و کار قلب سخت میشد آئورتکار قلب را راحت میکند ) اگر  (2

 پیوسته در رگها خون داریم (3

 

 چون پارکینگ ماشین هاست در سیاهرگها رشته های ارتجاعی یا وجود ندارد یا مقدار خیلی کمی دارند 

 شل شوند و گشاد شوند و خون در آن قرار بگیرد در شب. در روز تنگ تر کنیم

 دهند خون آنجا بماندخون در سرخرگها نمیماند چون رشته های ارتجاعی جمع میشوند و اجازه نمی

 در سرخرگ

 جریان بعد را کم میکند  تنگ شدن  

 جریان بعد را زیاد میکند گشاد  شدن  

 کسانی که دچار شوک شده اند باید با دارو ساهرگ را تنگ کنیم که خون بیشتری به جلو برود. نکته:

 در سیاهرگ 

 خون بیشتری جلو میرود و خارج میشود تنگ کردن 
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 خون جلو نمیرود گشاد کردن 

 شتر است.نکته: اثر سمپاتیک در سیاهرگ خیلی بیشتر از سرخرگ هاست ولی در سرخرگها انتهای مسیر )شریانچه ها ( بی

 

 مویرگها 

محل عبور مویرگها بیشتر از بین سلولهاست و  بور از درون سلول ممنوع است چون حریم خصوصی استع-محل تبادل مواد

 ردتبادل آنجا صورت میگی

 درون سلول مهم است و باید تا حد امکان حفظ شود 

 خترج سلول مهم است چون با درون در ارتباط است

مواد غذایی روش  بهترین سلول ها برای تبادل مواد سلولهای سنگفرشی است برای عبور گازها بسیار مناسب است ولی برای عبور

 :های مناسب دیگری وجود دارد 

 از طریق وزیکولها  (1

 یتوز از یک طرف و اگزوسیتوز از طرف دیگرآندوس (2

 : )از درون سلول منافذی ایجاد شده اند که از یک غشا به غشا دیگر میرود ( Fenestrateپنجره  (3

 ول استغشای سلول را از دو طرف فرو میبریم و به هم میرسانیم و داخل تونل محیط بیرون است و خارج آن سل

 نیستند. Fenestrateتمام مویرگها 

روتئین های بدن را درصد پ 90بیش از  االترین نفوذ پذیری مویرگ را در کبد داریم چون دارای سینوزوئید ها هستند ب

 کبد )سلول های هپاتوست( میسازند

 باالترین نفوذپذیری:   

 کلیه -2کبد   -1

 کمترین نفوذپذیری:

 مویرگها از نوع پیوسته سیستم عصبی مرکزی)مغز و نخاع(           

 دار زیادی وجود دارد.یی که پروتئین میسازند مثل جزایر النگرهانس ، غده هیپوفیز و ... مویرگهای منفذآنهاکل غدد به خصوص   

 رگهای لنفی از نظر ساختاری مشابه سیاهرگها هستند

یماری زا بررسی بمل در مسیرشان دارای غدد لنفی زیادی هستند که باعثمیشود مواد وارد شده از نظر وجود میکروب و سایر عوا

 شوند.
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سمت های فوقانی نکته: هر جایی که خون بر خالف جاذبه زمین حرکت کند دریچه النه کبوتری )دریچه های وریدی (داریم ولی ق

 این دریچه ها  را نداریم.

 افزایش میابد  mm hg 0.78پایین آمدن خون فشار   1cmبه ازای هر 

 

اننده خون از پاها به عوامل برگرد میرود ولی در بدن به علت جاذبه زمین خون برنمیگردد خون از جای پر فشار به جای کم فشار

 وتریدریچه های النه کب -2لمبه ماهیچه ای  ت -1قلب : 

 یشوند.مقرار میگیرد و مانع برگشت خون  آنهااز هم قرار میگیرند و خون پشت   1cm دریچه های سیاهرگی در فاصله 

 فی هم دریچه داریم.همچنین در رگهای لن

 در مغز دریچه و سلول های ماهیچه ای نداریم پس فشار زیاد باعث آسیب رساندن به سلول های مغزی میشود.

 رد میشه( آئورتلیتر خون در دقیقه از  6برون ده قلبی) (Flow)میزان جریان خون 

Flow میزان مایعی که در یک زمان مشخض از جایی عبور کند : 

 

ɳ ه( )گران روی( )ویسکوزیت  عامل اصلی ویسکوزیته سلول ها هستند و اثر گلبول قرمز بیشتر است 

 در مایعات و گازهاست .همان اصطکاک در جامدات است

 بیشتر است. آنهاعامل اصلی ویسکوزیته خون گلبول های قرمز است چون تعداد 

ρ  چگالی( جرم در واحد حجم( 

 mm Hg 1.06چگالی خون 

 mm Hg 1چگالی آب 

 mm Hg 13.6چگالی جیوه 

O21cm Hg=13.6 cm H 

O=73 mm Hg21cm H 

 

(70

120
 پمپ میکنیم هر چقدر این مقدار کمتر باشد این وضع وخیم تر است.درصد خون داخل بطن را  در هر بار  58( 

 

 



48 
 

 

 دستگاه اکو:

 میکند(عبور  آنهاسنجیدن میزان جریان خون در رگها )میدان مغناطیسی که جریان خون از 

Flowو ... میزان آن تغییر میکند ↓، بچه ↑، بزرگسال  ↓، الغری ↑در همه افراد مورد نیاز است و با توجه به چاقی 

Flow  همان شدت جریان است
 اختالف پتانسیل

مقاومت
 

Flow = 
 اختالف فشار

مقاومت
 

 بیماری فشار خون 

 ↑فشار خون  ←=ثابت  Fمقاومت  و ↑

 اال میرودهر چه نیاز باالتربرود و سلول نیاز داشته باشند مقاومت باال میرود و فشار خون بقلب تابع بدن است 

 اختالف فشار ×کار قلب = میزان حجم برون داده شده 

 توسط پوآزو ←مقاومت

∝برابر شد )  2اختالف فشار را دو برابر کرد جریان  (1 ∆𝑃F ) 

 F∝4rر   قطر را دو برابر کرد به شرط ثابت بودن اختالف فشا (2

1برابر کرد  2ویسکوزیته را  (3

ویسکوزیته
F ∝ 

1طول رگ را دو برابر کرد فشار نصف شد    (4

 طول رگ
∝F 

 در فرمول پوآزو مقاومت نداریم ولی در فرمول اهم مقاومت داریم

F = 
𝛱𝛥𝛲𝑟ˆ4

8ɳ𝐿
 

 در بدن رگ ایجاد میشود   3kmبیشتر شدن وزن  1kgبه ازای هر 

 ود فشار خون او کاهش میابداگر فردی الغر ش*

  میرود.افراد چاق فشار خون باال دارند زیرا طول رگ ها زیاد است و مقاومت باال میرود در نتیجه فشار خون باال*

 ↑فشار خون       ↑مقاومت      ↓قطر   ←افرادی که دارای تصلب شرائین هستند 

 تاثیر قطر رگ به مراتب از سایر عوامل بیشتر است*
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او پایین است در نتیجه  شار فردی پایین باشد و فرد هیچ مشکلی در راه رفتن و باال و پایین رفتن نداشته باشد چون مقاومتاگر ف*

 عمر طوالنی دارد.

 وانند چیزی بخورند(اگر فشار خون پایین باشد وفرد بی حال باشد با کمی غذا خوردن بر طرف میشود )سرم برای افرادی که نمیت*

 قرار شود اگر رگها برا اساس عوامل مختلف تنگ شدند فشار را باال میبریم که جریان بر نیاز بدن استفشار تابع *

 باشد آرامشبدن در  برای کاهش مقاومت بدن 

 استرس یکی از عوامل افزایش مقاومت در نتیجه افزایش فشار خون است*

 

 فرمول های ذکر شده برای مواردیست که :

 لومن محکم و سفت باشد (1

 استون خالص و...( –الکل خالص  –مایع نیوتونی باشد) آب خالص  (2

ون بالفاصله رگ گشاد چدر نتیجه این فرمول در بدن ما صدق نمیکند زیرا با دو برابر کردن فشار الزاما جریان دو برابر نمیشود 

 میشود و قطر افزایش میابد از طرفی نیز:

 رگ های ما سفت نیستند  (1

 نیست ، مایعی مخلوط استخون یک مایع نیوتونی  (2

 

 مایعات غیر نیوتونی که مخلوط اند:

 با تغییر فشار در بدن 

 رگها گشاد میشوند  (1

 است( ویسکوزیته باال میرود )پالسما نسبت به آب ویسکوزیته باالتری دارد ولی عامل مهم گلبول های قرمز (2

↑↓ɳ RBC↑↓→ 

 است 100به صورت میانگین  آئورتفشار *
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 ه جریان برقرار شود الزاما با اختالف فشار جریان برقرار نمیشود بلکه باید اختالف فشار به نقطه خاصی برسد ک در رگهای بدن

 ذات رگ : رگ رشته های ارتجاعی دارد که جمع میشود + تونوس ماهیچه ای (1

 ذات خون : ویسکوزیته دارد )حرکت سخت است( (2

 از اندام های اطراف(اندام های اطراف اجازه حرکت نمی دهند)فشار وارده  (3

 

  Critical closing pressure    فشار بحرانی  انسدادی 

 

 نقطه ای که فشار از آن بیشتر شد جریان برقرار میشود و از آن کمتر شد جریان برقرار نمیشود

 هر عاملی که رگ را تنگ کند فشار بحرانی انسدادی را افزایش میدهد*

 و... 1طریق گیرنده های آلفا ، آدرنالین از  2مانند آنژوتایسین 

تزریق خون او را نجات  ←تنگ شدن عروق  ←تحریک اعصاب سمپاتیک  ←کاهش فشار خون  ←فردی که خونریزی میکند 

 میدهد

 ه اند.میرسد چون عروق به شدت تنگ شد 40باشد در حالت خونریزی به  20اگر در حالت عادی فشار بحرانی انسدادی *

 ←فشار بحرانی انسدادی پایین میاید + گشادی رگ ها و عدم خونرسانی به مغز  ←نافیالکسی شده باشد اگر بیمار دچار شوک آ*

 تنگ کننده عروق راه درمان است

 فشار بحرانی انسدادی نه باید خیلی زیاد شود نه باید خیلی کاهش یابد*

 

𝑚𝑚ℎ𝑔.𝑠(PROطبق فرمول اهم: )

ml
  1 =100

100
    =

اختالف فشار

یانجر
 =  مقاومت                                                                               

 

                              mmhg  100  اختالف فشار     =  جریان خون سیستمیک  = 

 6L=6000ML                                                                    دردقیقه جابجا میشودخون 

𝑚𝑙خون از بطن چپ پمپ میکنیم          100MLدرهرثانیه 

s
 100=6000𝑚𝑙

60s
  =𝐿

MIN
 6 
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 : (peripheral resistant unit( )PRUواحد مقاومت محیطی )

 

 1mmhjار د اختالف فشخون در هرثانیه از بطن چپ به بدن بفرستیم وسپس دهلیز راحت برگرد 1ML: برای اینکه 1PRUمفهوم 

 میخواهیم.

 فشار دهلیز چپ{ 2فشار سرخرگی و16(}op(=اختالف فشار)14-16=(2

=Rواحد مقاومت ششی     
∆𝑝

f
=
14

100
=14%                      100MI (میزان جریان خون=F) 

 با توجه به اینکه طول سرخرگ ششی )فاصله قلب تاشش(کمتراست پس مقاومت کمتری هم

 فشار کمتر( =است)مقاومت  الزم

دردرازمدت  ( بیشتر است،همان مقدار که بطن چپ پمپ میکندبطن راست هم0( مقداری از فشار دهلیز راست)2فشار دهلیزچپ)

 پمپ میکند.

یرو وارد ن(یا کشش جداره: نیرویی که به یک نقطه وارد میشود ولی درقلب وقتی کش می آید به یک خط Tenisionتانیسون)

  )نیرویی که به یک خط واردمیشود )دراجسام تو خالی مثل کره،استوانه و..میشود،

 فشار:نیرویی که به یک سطح وارد می شود

 هرچه فشار درون رگ بیشتر شود جداره بیشترکش می آید وتاینیسون بیشتر است

 هرچه شعاع رگ بدون وارد آمدن فشاری ،بیشترشود ،تانیسون بیشترمی شود.

 ار=تانسیوناختالف فش ×شعاع 

ن هاست،اختالف چون اختالف فشار آن ها به مراتب بیشتر ازاختالف شعاع آازبزرگ سیاهرگ زیرین بیشتر است  آئورتتانیسون 

 .بیشتر است آئورتفشار

ه مراتب بتانیسون سیاهرگ ازمویرگ بیشتر است چون اگرچه اختالف فشار مویرگ ازسیاهرگ بیشتر است ولی شعاع سیاهرگ 

 .شعاع مویرگ استبزرگتر از
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 اگرفشار را افزایش دهیم مویرگ پاره میشود یا سیاهرگ؟

م دارد وهرچه همویرگ عمرا پاره نمیشود چون اگرچه اختالف فشاردارد ولی چون شعاع تقریبا صفردارد تانیسون تقریبا صفر 

 فشاروارد شود مویرگ پاره نمیشود مگراینکه مشت بزنیم.

سون باال را کاهش ضخیم است تا احتمال پاره شدن ناشی از تانی آئورتجداره سیاهرگ بیشتر است پس از آئورتاحتمال پاره شدن 

 کمتر است چون تانیسون آن کمتراست. آئورتضخامت سرخرگ ششی از  بدهد

 نکته:هرچه تانیسون زیاد شود برای جلوگیری ازپاره شدن ضخامت دیواره بیشتر میشود.

 تعیین می کند. ضخامت را تانیسونال دارند رگ ها ضخیم شده است تا از پارگی جلوگیری شود .درافرادی که فشارخون مزمن با

به افزایش ضخامت می  )اگرفشاررا ناگهانی باال ببریم رگ پاره می شود ولی اگرنقطه به نقطه باال ببریم به مرور زمان رگ شروع

 کند(

 درحالت استراحت(mmhg120شار رادارد)چون بیشترین فباالترین تانیسون را دارد  آئورتابتدای 

 هرچه سطح مقطع کاهش یابد سرعت باالتر میرود و برعکس)به شرط ثابت بودن جریان(

 هرچه جریان افزایش یابد سرعت هم افزایش می یابد و برعکس)به شرط ثابت بودن سطح مقطع(

رگ رد ی عبور میکند جریانی که از مویعبورمیکند ولی کل خون خون ازمویرگ های بسیارزیاد آئورتکل خون ازسرخرگ 

ن سرعت خیلی عبور میکند ازیک سرخرگ عبور بکند جریان خو آئورتمیشود کم است ولی اگربنا بود همان مقدار خونی که از 

 باالیی داشت.

 سرعت درسیاهرگ ها ازمویرگ ها بیشتر است.

یاهرگ س2عبورمیکند ولی از آئورتخون ازیک  4Lازبزرگ سیاهرگ های زیرین و زبرین بیشتر است چون  آئورتسرعت در 

 بزرگ عبور میکند

بیشترین سطح  وبه سمت مویرگ ها می رویم سطح مقطع کاهش می یابد ولی سطح مقطع کل افزایش می یابد  آئورتهرچه از 

 مقطع کل را در مویرگ ها داریم و هرچه سطح مقطع بیشتر می شود سرعت کمتر میشود.

 )قانون برنولی(..مجموع انرژی ها ثابت است قانون بقای انرژی...
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 جنبشی وفشاری= انرژی های که قلب ایجاد میکند........

1انرژی جنبشی)

2
m𝑣2 (انرژی فشاری+)∆𝑝 × ثابتمیزان جریان= 

 اگر رگ یکنواخت باشد هیچ اتفاقی نمی افتد.

 گشادتراست)آنوریسم( آئورتگررگ گشادشد.بخشی از سرخرگ 

شار باال می گشاد شده است سرعت پایین تر است پس انرژی جنبشی پایین ،انرژی فشاری زیاد)جریان ثابت است و ف جایی که

 رود(و رگ شروع به گشاد شدن میکند.

اعث مرگ فرد جایی که ضعیف است شروع به گشادشدن )بادکردن(می کند و ب)تانیسون افزایش می یابد(اگرفشار افزایش یابد 

 میشود.

د باعث سکته درصدپاره میشود وباعث سکته ی قلبی می شود و اگردرمغزباعث باش100افزایش فشار درقلب رخ بدهد،رگاگراین 

 مغزی می شود

 صفراست. تانسیوندرمویرگ اتفاق نمی افتد چون آنقدرباریک است که 

 بیماری اسکوروی                درتولید کالژن نقش دارد،اگر کالژن نباشد رگ ها به  شدت آسیب پذیرمیشوند Cویتامین 

 لخته خون-2پاره شدن   -1سکته بر اثر 

 

 اگر جایی تنگ شود:سرعت زیاد،انرژی جنبش یزیاد،انرژی فشاریکم)جریان ثابت و فشارکم(

 رگ تنگ میماند             )با افزایش خون و فشاردادن نقطه تنگ شده باز نمی شود( رگ را حلقه می اندازد.

 .رگ تنگ ، تنگ می ماند ورگ گشاد آنقدر گشاد میشود تا اینکه فرد بمیرد)گشادی خطرناک تراست( : برنولیطبق قانون 

  اگر رگ تنگ باشد)درسکته( :

 باز میکنیم standبا  -1

2- by pass  .می کنند.:یک رگ را بر می دارند وبعد از تنگی وصل می کنند 
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استرس بگیرند  بقیه جاهاست.،اگر کوچکترین فشاری به این افراد وارد شود یایک قسمت از دیواره رگ نازکتر از  آنوریسم:

 است و اگر پاره شود فرد میمیرد. آئورتسرخرگ  بسیار باالست چون آنهااحتمال مرگ 

 .تاینیسون.باال می روداگر گشاد شود: 

هم برسد مشکلی 30ه بعضی از افراد اگر فشار دارد مثال ب آنها+آسیب های وارد بر اساس گشاد شدن رگ بستگی به افراد و ژنتیک 

 به وجود نمی آید

 درسکته بیشتر مشکل در سرخرگ ها ست ودر سیاهرگ ها کمتر است چون در سیاهرگ ها تاینیسون زیادی نداریم.

 چرا به ازای هر سرخرگ دوتا سیاهرگ واندازه آن ها بیشتر است ؟      
اختالف افشار

مقاومت
 جریان =

 سیاهرگ ها وسرخرگ ها بایدبرابرباشد)همان مقدار که رفت دوباره باید برگردد.(جریان در 

اشد پس مقاومت بدر سرخرگ ها اختالف فشار زیاد است وقتی به سیاهرگ ها رسید فشار خیلی کم است ولی باید جریان ها ثابت 

 سیاهرگ را کاهش می دهیم از طریق افزایش سطح مقطع کل.

ا برداشت و نمی توان سرخرگ را برداشت ولی میتوان سیاهرگ ر by passشود و در   by passید فرد اگر کرونر تنگ باشد با

افزایش ضخامت  تا معکوس میگذاریم.،سیاهرگ میتواند به مرور زمان به سرخرگ تبدیل شود چون تانیسون باالمی رود و باعث2

 می شود.

 راست می شود چون: پس از مدتی زندگی درکوهستان فرد دچار هایپرتروفی بطن

 .اکسیژن کم است1

 .رگ های ششی تنگ می شود2

 .به دلیل کم بودن اکسیژن اریتروپویتین باال می رود وگلبول های قرمز افزایش می یابند3

𝑅 = 𝜋/8. Ƞ𝑙/𝑟4 

↓O2←↑اریتروپویتین←RBC↑←↑ Ƞ←R↑ 

𝐹 =
∆𝑃

𝑅
 

↑← 𝑃𝛼 r∆=تانسیون ↑←ضخامت ↑ ∆𝑃 
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 ی بسته شده اند؟چرا رگ های ما به صورت سر

 در حالت سری:

 .جریان یکسان است1

 .مجموع فشارها برابر اختالف فشار کل می شود2

 درحالت سری

 .+...                  مقاومت به شدت افزایش می یابند2+مقاومت1مقاومت کل=مقاومت

 وقتی مقاومت کل باال رود برای برقراری جریان باید فشار را افزایش دهیم

 تر مقاومت در مویرگ استموازی:بیش

 .اختالف فشار=اختالف فشارکل)چون فشارتوزیع میشود(1

∆𝑃1 =  ∆𝑃کل 

 .جریان کل برابر است مجموع کل جریانها2

رمویرگ ها باالست اگر به صورت موازی ببندیم نه تنها مقاومت زیاد نمیشود بلکه از تک تک آنهاهم کمتر میشودمثال:مقاومت د

 تک تک مویرگ کمتراست. ولی مقاومت کل آنها از

 خون عبوری ازیک اندام به هیچ دلیلی ازاندام دیگر عبورنمیکند

 1مگراینکه نیاز داشته باشیم به دو دلیل:

 .اگر جریانی قطع شود جریان بعدی قطع نشود

 .مقاومت کل کم شود به نفع قلب باشد2

میبندیم که  ر کبد است و اگر مشکلی باشد جایی راچرا درکبد جریان خون از نوع سری است؟بیشترین مقاومت درگردش خون د

 بیشترین مقاومت را دارد

 .تاریکی4.رطوبت 3درجه 37.دمای 2.غذای هضم شده 1روده:محیط مناسب برای میکروب ها:

 درصد سیستم ایمنی در دستگاه گوارش است50بیش از 
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 چون:

 ز بین رفتنشان بشودااشد که باعث به دام افتادن میکروب ها و .خون به کبد برود ودر سینوزوئیدهای گشاد سرعت کمتری داشته ب1

 .مواد غذایی اضافی راذخیره می کندکه قند خون خیلی باال نرود و کم کم وارد بدن شود2

 .دستگاه گوارش4. درکبد 3.ساقه هیپوفیز 2.غدد بزاقی 1سیستم پورت در 

 غدد  دو نوع ترشح دارند)چه درون ریز چه برون ریز(

 طریق وزیکول ها.از 1

 بارمثبت یا2باافزایش کلسیمAmpحلقوی وزیکول به غشا میچسبد  

 وبه بیرون ترشح میشود

درسمت لومن کانال کلر داریم وهر عاملی که با  کانال کلر را فسفریله میکند..کانال کلر باز  .غدد سروزی اند:2

cAmp,𝑐𝑎2میشود  افزایش+

 

 جمله +NAال به الی سلول ها بار مثبت از  بیرون می آید... وکلر وارد می شود )بار منفی دارد(..از

 -Clرا از داخل سلول و سدیم یک بار مثبت را از ال به الی سلول ها 

 می گیرد پس  +Kرا به داخل سلول میفرستند که جبران  -Clشود

 Naclرابصورت یون های +naو-clازسلول خارج می کنیم و از طرفی 

 +Kرا خارج میکنیم تابزاق و مولکول های -clبیشتری  ازسلول خارج  

 شود.

 وقتی Naclوارد لومن میشود در جایی دیگر باید بازجذب شود و در 

 عوض بی کربنات  و پتاسیم وارد لومن میشود 

 هرچهnaclبیشتر باشد ترشحات نیز بیشتر است 

 در سیستم پورت در اولین شبکه مویرگی خون naclزیادی را 

 میگیرد ووقتی به دومین شبکه مویرگی رسید میزان naclآن زیاد است  

 پس ترشحات آن باالست.
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موس هورمون ــ آزادکننده را می سازد و از نورون وقتی هیپوتاال-غده هیپوفیز هورمون های رشد و .. را می سازد ساقه هیپوفیز:

 های کوتاه به ساقه هیپوفیز می آید.

 ین شبکه مویرگی در هیپوفیز قدامی استاولین شبکه مویرگی در ساقه هیپوفیز و دوم

ی رفت باید مقدار خیلی مبرای موثر بودن هورمون آزادکننده روی هیپوفیز باید سری باشد که مستقیما به هیپوفیز برود اگر به قلب 

 زیادی از آن تولید میشد.

 پورت زمانی است که دوطرف مویرگ سیاهرگ باشد

یکنیم و ادرار افزایش مماند)فشار گلومرول(:فشار خون وفشار موضع باال روند آوران راتنگ در کلیه میزان فشار موضع باید ثابت ب

 می یابد

 فشارخون و فشار موضع  کم شود آوران را باز میکنیم ووابران راتنگ میکنیم

 شبکه مویرگی در وسط و دو طرف آن سرخرگ فشار گلومرول:

 کنیمر حالت استراحت رگ ها را تنگ میاعصاب سمپاتیک د

ت به قلب بر رگ ها گشاد می شوند که عمال فشار بحرانی انسدادی رانداریم و خون راح اگر اعصاب سمپاتیک را فلج کنیم:

 نمی گردد

نده رگ را به اگر اعصاب سمپاتیک را تحریک کنیم:رگ ها تنگ میشودو فشار بحرانی انسدادی افزایش می یابد و اگر تنگ کن

 او بدهیم اورا میکشیم....

 

 

 

 

 

 

 پیاده سازی: مهسا شهریور

 تایپ: مجید خلیلی، صادق کلهری ، میالد باقرزاده
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 (12/9/97) پنجمجلسه ی                                      فیزیولوژی قلب و عروق                                                                                                         

 دالیل:

 خاصیت ارتجاعی رگ و تونوس جداره رگ           ذات رگ-1

 ویسکوزیته خون           ذات خون-2

 فشاراندام های کنار رگ پ            ذات اندام های اطراف-3

CCPهرعاملی که باعث تنگی عروق شود          افزایش 

 هرعاملی که ویسکوزیته خون را باال برد             افزایشCCPی()ارتفاعات ویسکوزیته را باال میبرند( )پلی سیتم 

 صاب سمپاتیکعا         در همه عروق داریم و در شریانچه ها و سیاهرگ ها باالتر اند.

          عمال در رگ های خونی وجود ندارد)رگ ها در حالت عادی دوست دارند گشاد باشند( و خیلی توسعه نیافته است.

 اراسمپاتیکپ         و     

در شریانچه ها اعصاب سمپاتیک جریان را کم یا قطع میکند.و در سیاهرگ جریان را زیادتر میکند در نتیجه مقدار خونی که به قلب 

 برمیگردد افزایش میابد.

 درس اصلی ازینجا شروع میشود:

 CCP  در نتیجه (آنژیوتانسین تنگ کننده ی رگ است) باال میرود: 

 *وازوپرسین(ADH)تنگ کننده رگ است در نتیجه CCPیرود باال م 

CCPافزایش      Ca2+           افزایش  ATP        افزایش d1         آدرنالین از طریق گیرنده 

  باعث افزایش 2آدرنالین از طریق گیرنده ی بتا CAMP میشود که همین باعث فعال شدن پمپ +Ca2 درعضالت 

 ف میشود در نتیجه رگ گشاد شده و صاCCPباال میرود. 

 هرجا که بخواهیم رگ راتنگ کنیم گیرنده یD1 داریم. 2هر کجا بخواهیم رگ را گشاد کنیم گیرنده بتا 

 داریم 2در رگ های قلبی)کرونر(و رگ های مغزی گیرنده بتا 

 در رگ های دستگاه گوارش و ادراری گیرنده ی D1داریم. 

 گر دستگاه سمپاتیک نخواهد اثر تنگ کننده در رگی داشته باشد آن رگ حتماا گیرنده*نتیجه کلی: اD1دارد و اگر  
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 دارد. 2سمپاتیک باعث گشادی رگی شود آن رگ حتما گیرنده بتا 

حظه تغییر لخون براساس اختالف فشار  است که جابه جا میشود آیا فشار خون ثابت است؟ خیر فشارخون لحظه به 

 است. 120تا  80رش بین پیدا میکند و بازه ی تغیی

 میباشد. 0و در دیاستول  120است در سیستول  120تا  0قلب: فشار در بطن بین 

 ا فشار کمتر()در سیستول( میباشد.) درسرخرگ ششی تقریبا همین است ولی ب120)در دیاستول( تا 80بین  آئورتدر 

 یند.به حداکثر فشار خون سیستول میگویند و به حداقل فشاخون دیاستول گو

قط یک لحظه فنیس  80میشودو در دیاستول هم همیشه  120نیست فقط یه لحظه  120)یادمان باشد در سیستول همیشه 

 میشود.( 80

 فشار نبض(Pulse pressure)120-80=40           :اختالف فشار بین سیستول و دیاستول

چک؟ کوچک است زیرا رشته های که رشته ارتجاعی زیادی داریم نبض بزرگ است یا کو آئورتدر  سوال:

 ارتجاعی مانع زیادباالرفتن در سیستول و زیاد پایین آمدن در دیاستول میشوند.

میشود چرا؟ زیرا هرچه جلوتر میرویم ماهیچه ها افزایش میابند و  آئورتهرچه بیشتر جلومیریم فشار سیستول بیشتر از 

 درنتیجه فشارسیستول بیشتر میشود. رگ هم نمیتواند گشاد شود و رشته ارتجاعی کمتر میشود

سیستول         میشود زیرا رشته های ارتجاعی در جلو کمتراست  آئورتهرچه جلوتر میرویم فشار دیاستول کمتراز 

 پایین تر می آید.

 

 نبض بزرگتر          جلوتر میرویم دررگ اصلی سیستول باالتر و دیاستول پایین تر می آید هرچه : نتیجه*

ی که آرترواسکلروز دارند خاصیت ارتجاعی رگشون پایین می آید درنتیجه فشار سیستولی باالتررفته و فشار کسان

 د درنتیجه فشار نبض باالتر میرود.دیاستولی پایینتر می آی

 بچه ها نبض کوچکتری دارند زیرا رشته های ارتجاعی زیادی دارند در نتیجه فشارسیستولی پایینتر و دیاستولی باالتر

 دارند درنتیجه نبض کوچک تری دارند.

چون دست راست  از قلب دورتر است بنابراین رشته ارتجاعی در   سیستول دست راست بیشتر است یا چپ؟ سوال:

رگهایش کمتر است پس سیستول دست راست بیشتر است پس نبض دست راست کمی بیشتر از نبض دست چپ 

میلی لیتر جیوه قابل قبول میباشد.( اگر بیشتر شد یعنی یک جا  10 میباشد.)اختالف فشار نبض دست راست و چپ تا

 تنگی داریم.)بین جداشدن سرخرگ دست راست و سرخرگ دست چپ(

 سیستول باالترو دیاستول پایین تر است در نتیجه نبض بزرگتر میباشد.            درپا اگر دراز بکشیم
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ر مقاومت هایی که وجود دارد فشار میانگین کمتر میشود.)افت فشار در هر چه جلوتر میریم بخاط          فشارمیانگین

 شریان های اصلی کم است(

 بیشترین مقاومت در شریانچه ها است پس بیشترین افت فشار در شریانچه ها اتفاق میوفتد.

 

                 1sys+a dias/1+a=فرمول فشارمیانگین 

r<aدر پا 

r=aدر بازو 

است ولی هرچه به سمت جلوتر میرویم بخاطر مقاومت و کاهش رشته های  100برابر با  ئورتآفشارمیانگین در 

در دیاستول در  3/2زمان در سیستول هستیم و  3/1ارتجاعی فشار سیستول کمی باالترمیرود ودیاستول پایین می آید و 

 نتیجه میانگین به دیاستول نزدیک تر میشود.

گین است که دررگ هرچه جلوتر میرویم کاهش میابد و هرچی به سمت دهلیز آنچه برای ما مهم است فشار میان

 میرویم فشارمیانگین کمتر میشود.

 در مویرگ نبض نداریم و جریان پیوسته میشود.*

 

 سوال:چرا در سیاهرگ فشار کم است؟

در نتیجه فشار پایین مقاومت با شعاع رابطه ی عکس دارد ما دوسیاهرگ قطور داریم که در آن ها مقاومت پایین است 

 میباشد.

 برای حرکت خون درون رگ ها میتوان دو حالت را متصور شد:

 (آئورتحالت فیزیولوژیک برای گردش خون)به جز دراول <---جریان الیه الیه-1

 جریان متالطم-2

داخلی تر( در جریان الیه الیه پالسما سمت جداره رگ جریان دارد)بیرونی تر( و گلبول های قرمز سمت مرکز رگ)

قرار دارند. معلوم است که سرعت پالسما در مقایسه با گلبول های قرمز کمتر است چون پالسما با دیواره رگ ها 

 اصطکاک دارد پس سرعت گلبول قرمز در مرکز بیشتر است.

 برای اینکه جریان الیه الیه به جریان متالطم تبدیل شود باید:

 سرعت خون در آن ناحیه باالتر رود-1

 ویسکوزیته خون )گرانروی( کمتر شود-2

 چگالی خون بیشتر شود-3



61 
 

 خون ناگهان از یک رگ تنگ وارد یک رگ گشاد شود-

 فرمول کلی که میزان تالطم را بررسی میکند فرمول رینولد میباشد:

RC=T.D.P/r 

 

 r=یسکوزیتهو               Vسرعت= D           قطررگ=                                            P=چگالی

 

 برسد جریان متالطم است. 2000عدد رینولد اگر به بیش ازنکته:

 کم خونی ویسکوزیته خون را کم میکند.نکته:

در رگ  در بدن ما جریان خون الیه الیه است چون: اینطوری پیشرفت خون دررگ ها بهتر است و حرکت خون

 ن متالطم است.(ها تولید صدا نمیکند)تولید صدا ازویژگی های جریا

ا سرعت است چون آنج آئورتنکته:تنها نقطه ای از بدن که به صورت فیزیولوژیک جریان متالطم دارد اول 

مچنین هی وارد آؤرت میشود که نسبتا گشادتر است. آئورتخون خیلی باالست. همچنین خون از دریچه تنگ 

 جا چیست؟ست. حاال فایده ی تالطم در اینی وارد آؤرت میشود که نسبتا گشادتراآئورتخون از دریچه تنگ 

و چپ از  فایده اش این است که خون بتواند وارد سینوس کروناری )سوراخ هایی که شریان های کرونر راست

 آنها خون میگیرند(بشود.

اعث لبول های قرمز بگها بیشتر به آن مبتال میشوند که درآن کمبود بیماری داریم به نام کواشیرینکو که آفریقایی 

عت خون پایین آمدن ویسکوزیته و ایجاد جریان متالطم درهمه ی عروق میشود همچنین در این بیماران سر

 باالست که جبران تعداد کم گلبول قرمز را بکند.

 اندازه گیری فشار خون:

روش غیرتهاجمی: دستگاه فشارخون از کاف،عقربه نشان دهنده فشار خون درون کاف و یک تیوب الستیکی -1

رای باد کردن)باال بردن فشارکاف( اساس اصلی کار این دستگاه همان بوجود آوردن جریان متالطم است فرض ب

میلی مترجیوه باشد نحوه گزارش آن  80میلی متر جیوه و فشار دیاستولی آن  120کنید فشار سیستولی شخصی 

یان براکیال زیاد میکنیم)بادکردن اینگونه بوده که:ما کاف را به دور بازو میبندیم بعد فشار آن را بر شر

میلی متر جیوه برسد شریان بسته میشود.حال فشار کاف را کم کم کاهش میدهیم.  120کاف(اگرفشار به باالی 

میرسیم رگ شروع به باز شدن میکند و مقداری جریان به صورت متالطم از درون آن میگذرد)چون  120وقتی به 

آن رابوسیله ی استتوسکوپ میشنویم حال فشار را باز هم کاهش میدهیم خون سرعت باالیی دارد( و ما صدای 

ولی هنوز صدارو میشنویم چون هنوز رگ ما بصورت کامل باز نشده.وقتی که فشار کاف در سیر نزولی خود 
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( یعنی فشار کاف با فشار دیاستولی هم برابر شده و 80بجایی رسید که دیگر صدایی نشنیدیم )برای این بیمار 

 یان خون دوباره در آن ناحیه الیه الیه شده )رگ به حالت طبیعی خود رسیده(جر

 نکته:تا نیم ساعت دیگر نمیتوان از آن دست فشار گرفت.

 وش تهاجمی)روش دقیق تر(:یک آنژیوکت را درون شریان قرار میدهیم.ر-2

ه دستگاهی متصل وکت در انتها بهرچه فشار درون شریان باال رود فشار درون آنژیوکت هم باال میرود. این آنژی

یرود واگر کمتر میشود و به طور مستقیم به یک صفحه ی فلزی متصل میشود.هرچه فشار باال رود این صفحه باال م

چی وجود شود این صفحه هم پایین تر می آید. باالی این صفحه یک قظعه فلزی است. دور این قطعه سیم پی

ه بالتر رود م پیچ باعث القای جریان در سیم پیچ میشود پس هرچه صفحدارد. حرکت این قطعه ی فلزی داخل سی

به صورت دائمی  قطعه ی روی آن باالتر میرود جریان بیشتر در سیم پیچ القا میشود. خوبی این روش این است که

 فشارخون را گزارش میکند.به این دستگاه ))ترانسدیوس(( میگویند.

پایین میرفت(  . در یک حالت دیگر بین صفحه ی متحرک)که با فشار باال ودو مدل دیگر ازین دستگاه وجود دارد

چه سیم و قسمت باالی دستگاه یک سیم وجود دارد. وقتی صفحه باال می آید ضخامت سیم بیشتر میشود. هر

 متوجه میشویم. جریان تاثیرگذار است و با تغییر جریان فشار را ضخیم تر شود مقاومت کمتر میشود که این روی

ن کم شده در مدل دیگر به جای آن سیم یک خازن قرار میدهیم که اینجا وقتی صفحه باال میرود ضخامت خاز

 اریم:دنوع ترنسدیوس  3و ظرفیت آن بیشتر میشود.این هم روی جریان و ولتاژ اثر گذار است پس در کل 

 ریان القاییبه کمک ج-1

 به کمک خازن -2

 به کمک مقاومت-3

ست و به ااشکال روش تهاجمی این است که آنژیوکت را حتما باید به شریان وارد کنیم که کار سختی 

 بیمار آسیب میزند.

 

 **اثر سن بر فشارخون**

 

 با باال رفتن سن:

 دهخاصیت ارتجاعی رگ ها کم ش-1

 شده)جداره ضخیم شده(یشتری در دیواره ها ذخیره کلسترول ب-2
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میزان اظطراب بیشتری تحمل کرده ایم )کورتیزول و آدرنالین فشار خون را به مدت بیشتری باال برده -3

 اند درنتیجه جداره ضخیم شده است(

 

ه( ولی برای نتیجه ی آن: هرچه سن باالرود فشار سیستول باال میرود) چون مقاومت در رگ ها باال رفت

واخر عمر(دیاستول اگر سن باال رود دیاستول هم باال میرود ولی از یک سنی به بعد )ا دیاستول تا یه جایی

 80استولی ودی 120پایین می آید. برای توضیح بهتر یک مثال میزنیم: شخصی در جوانی فشار سیستولی 

ولی ین شخض در سنین باالتر) میانسالی و پیری( فشار سیستمیباشد ا 120-80=40دارد یعنی فشار نبضش 

ینجا هنوز عروق کمی خاصیت ارتجاعی دارند میباشد.ا 140-90=50دارد و نبضش  90و دیاستولی  140

است  70و دیاستولی او مثال  140ولی زمانی کع شخصی به اواخر عمر خود میرسد،فشار سیستولی او 

 یعنی تقریبا خاصیت ارتجاعی عروق از بین رفته. 

 میرود.همینطور فشار نبض باال میرود.با باالرفتن سن فشار سیستول باال *

 

ون کمتر خاثر جاذبه ی زمین بر فشار خون: بصورت کل قسمت های باالی قلب)درحالت ایستاده ( فشار 

میلی متر  78/0و قسمت های پایین قلب فشار خون بیشتری دارند. به ازای هر سانتی متر باالتر از قلب 

سانتی متر  50ر قلب همین مقدار زیاد میسشود به طور مثال اگ جیوه کم و هرسانتی متر جیوه پایین تر از

طن چپ قلب میلی متر جیوه کمتر از قلب است.فشار خون در ب 40باالی قلب باشد فشار در انجا حدودا 

طار قمیلی متر جیوه است جالب است بدانید که برای همین تخت های قطار عمود برجهت حرکت  120

نند که خون در  فضانوردان هنگام پرتاب به فضا بصورتی روی صندلی ها مینشیقرار داده شده اند یا مثال

 سر یا پای آنها جمع نشود و فشار در این مناظق باالنرود.

 

ر نظر فشار در دهلیز راست صفر است. با این حساب فشار)وریدهای( قسمت های باالیی قلب منفی د

رند فشار درون احیه گردن ورید ها با خارج ارتباط دانیست چون در ن 40گرفته میشود. البته دیگر منفی 

 است . میلی متر جیوه 16نیست مثال منفی  40گردن هم صفر میشود یعنی فشار ورید های مغز منفی 

 )پس وقتی میخواهیم فشار کسی را بگیریم دست باید در راستای قلب باشد.(

و و هرسانتی متر میلی متر جیوه فشار زیا 78/0نکته:پس در شریان ها هر سانتی متر که پایین تر میرفتیم 

 میلی متر جیوه فشار کمتر میشد. 78/0که باالتر میرفتیم 
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تری( دارند. در ورید ها ولی اینگونه نیست. ورید های پایین تر نسبت به قلب دریچه وریدی )النه کبو

ایینی بدن پدر قسمت های  این دریچه ها حدودا هر سانتی متر تعبیه شده اند. پس اجازه نمیدهند فشار

 باال رود.

 اشکال ها و ایراد های نبض

نمیشود یا سفت  دریچه ها: کال دو نوع مشکل در دریچه های قلبی داریم یا درجایی که باید بسته شود-1

 شده و خون را سخت عبور میدهد.

 

 اشته باشیم(گشاد شده باشد)یا نداشته باشیم دریچه یا نارسایی دریچه د آئورتاگر دریچه الف(

 رست بسته نمیشود، دیگر در شکل مربوط به نبض دندانه نمیبینیمد-1 

 یرود.مفشار سیستولی خیلی باال -2

 یرسد.مدر دیاستول فشار به صفر -3

 یک استنوسیس(آئورتتنگ شده باشد) آئورتاگر دریچه ی ب(

 نمیشود پس فشار سیستول کم است  آئورتخون درست وارد -1

ینجا فشار نبض کم میشود)تنها حالتی که ی دریچه که فشار نبضی به شدت باال میرفت ابرخالف نارسای-2

 فشارسیستولی افت میکند.(

 :آئورتمربوط به دیواره (2

میرود  االبالف(آرترواسکلروزمی)ضخیم شدن دیواره( همان بحث باال رفتن سن یعنی فشار سیستول و دیاستول 

 و فشار نبض نیز باالمیرود

ن می آید سیستول و شریان ریوی( که درنتیجه دیاستول پایی آئورتن داکتومی آرتریوزومی )ارتباط بین بازماند(3

 این است که: آئورتباال میرود) اینجا هم نبض باال میرود ولی فرقش با حالت نارسایی 

 نبض دندانه دارد-1

 بض)اختالف سیستول ودیاستول( دیگر آنقدر باال نیستن-2

 

 خاکسارپور، علیرضا نوروزی رحپیاده سازی: س

 تایپ: عرفان رحیمی
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 (19/9/97) ششمی لسه ج                                           فیزیولوژی قلب و عروق                                                                                                   

 

فشار دیاستول صفر  و 120است. در فرد دیگر فشار سیستول  80و فشار دیاستول او  120یکی از آنها دو نفر داریم. فشار سیستول 

حس می کنیم  120 است. اگر فشار حداکثر را در نظر می گرفتیم، فشار هر دو فرد یکسان می شد. در صورتی که نبض فرد اول را

 حس میکنیم،  40ولی نبض فرد دوم را 

 تالف سیستول و دیاستولاست با اخ نبض برابر *

اه به ما منحنی وقتی فشار خون را بصورت تهاجمی بگیریم، یعنی آنژیوکت را وارد سرخرگ کرده و به دستگاه وصل کنیم، دستگ

 می دهد. از روی نبض بسیاری از بیماری ها را می توان تشخیص داد. 

شت خون، بستن نیز دارای دندانه است که بخاطر بازگ است. منحنی 80و دیاستول  120این یک فرد نرمال است. فشار سیستول 

 دریچه ها و حرکت دوباره خون به جلو ثبت می شود. 

 اشکال نبض در بیماری ها

 

 

 . بیماری را در شکل می بینیم:4

 در هنگام بازگشت خون به عقب، بسته نمی شود.  آئورتدریچه  Aortic regurgitation . دریچه نارسا 1 

2 .Patent ductus arteriosus (PDA) 

 Aortic stenosis آئورت. بیماری تنگی دریچه 3
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 Arteriosclerosis. آرترواسکلروزیس )تصلب شریان( 4

 

 مهمترین شاخصه : در منحنی دندانه وجود ندارد regurgitation. بیماری  1

 شد؟ توضیح با قانون فرانک استارلینگ  120چرا سیستول بیش از  :1سوال 

 ر چه خون بیشتری وارد قلب شود، حجم ضربه ای بزرگتر می شود. ه ج 

 

ه وارد کخون داخل قلب زیاد می شود چرا که از یک سمت از طریق سیاهرگ خون وارد قلب می شود و از طرف دیگر خونی 

 افزایش می یابد.  تولشدن دریچه به قلب باز می گردد. در نتیجه حجم ضربه ای باال رفته و سیسنسرخرگ شده نیز به دلیل بسته 

 چرا دیاستول نزدیک به صفر است؟ :2سوال 

بود دریچه به نج: دیاستول صفر است یعنی در رگ خون وجود ندارد. یعنی همان قدر که خون در سرخرگ جلو می رود، به دلیل 

 عقب بازگشته و فشار دیاستول صفر می شود.

ین افراد در است و ا 160 -180دن قلب سر بچه تکان می خورد. اندازه نبض در این افراد به دلیل بزرگ بودن ضربان با هر بار ز

 صورتی که دریچه آنها اصالح نشود، زنده نمی مانند. 

 اندازه نبض بسیار بزرگ          :       regurgitationپس دو ویژگی مهم بیماری 

 دندانه وجود ندارد                                                                                        

 )باز بودن لیگانتوم آرتریوزوس( PDA. بیماری 2

ارتباط وجود دارد، که پس از تولد این ارتباط باید بسته شود. در صورتی که این  آئورتدر هنگام جنینی بین سرخرگ و ششی و 

 ود می آید. به وج Patent ductus arteriosusارتباط باقی بماند بیماری 

 regurgitation، نبض )سیستول( بسیار باال می باشد، اما وجه تمایز آن با regurgitationدر این بیماری هم همانند بیماری 

 وجود دندانه در منحنی فشار این بیماران است. 

 چرا سیستول بیشتر می شود؟ سوال:

بیشتری به قلب باز می گردد و مقدار خون ورودی افزایش وارد سرخرگ ششی می شود. در نتیجه خون  آئورتخون سمت  پاسخ:

 می یابد. پس سیستول افزایش می یابد.

خارج می شود. اما دیاستول به  آئورتاز طرفی دیاستول کاهش می یابد. چرا که در هنگام دیاستول مقداری از خون از سرخرگ 

 صفر نمی رسد. 
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  بودن اندازه نبضباال        :         PDAپس دو ویژگی مهم در 

 وجود دندانه                                                             

 

: نبض بسیار کوچک است و همچنین قابل لمس نیست. چرا که به دلیل تنگی دریچه خون نمی تواند آئورت. بیماری تنگی دریچه 3

 خارج شود. 

 

 وچکترین نبضک                Aortic stenosisمشخصه  *

 

 . تصلب شریان:                    سیستول بزرگ است، چرا که خاصیت ارتجاعی کم شده است. 4

 دیاستول نیز زیاد می شود.                                               

 

 ول کاهش می یابد. سن باال برود، سیستول باال می رود، دیاستول نیز باال می رود. اما در نزدیکی مرگ دیاست

 

120است ) 100دلیل: میانگین فشار در حالت عادی برابر    

80
𝐼( با افزایش سن مقاومت باال می رود از آنجایی که  =

Δ𝑃↑

𝑅↑
     

 با افزایش مقاومت اختالف فشار نیز باید افزایش یابد.                                Iبرای ثابت نگه داشتن     

جداره ضخیم تر بشود و از خاصیت ارتجاعی عروق کم شود، افت فشار نیز افزایش می یابد، اما از آنجایی که سیستول بسیار هر چه 

تا افت( باز هم دیاستول بیشتر می شود. دیاستول تا زمانی  50( حتی با وجود افت فشار بیشتر )140باالیی در این حالت وجود دارد )

 ، باالست. اما با از بین رفتن کامل خاصیت ارتجاعی فشار دیاستول کاهش می یابد.که خاصیت ارتجاعی وجود دارد

تغییرات حجم به تغییرات فشار را کمپلیانس گویند. به عبارت دیگر به ازای یک میلی متر جیوه افزایش فشار در رگ   :کمپلیانس

 چه حجمی از خون در رگ می توان وارد کرد. 

 مقدار اضافه شد؟کمپلیانس              چه 

 افزایش حجم به افزایش فشار نسبت به حجم اولیه را قابلیت اتساع گویند.   قابلیت اتساع:

 قابلیت اتساع              چند درصد اضافه شد؟

 حتماً باید مقدار اولیه را داشته باشیم.                                  
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1𝑚𝑚𝐻𝑔 → 2𝑚𝑚𝐻𝑔
1𝑐𝑐 → 2𝑐𝑐

کمپیانس = 1
   

1𝑚𝑚𝐻𝑔 → 2
2𝑐𝑐 → 4𝑐𝑐

کمپیانس = 2
 

 

قابلیت اتساع= 
تغییرات حجم

حجم اولیه × تغییرات فشار
 

     حجم اولیه   ×کپلیانس= قابلیت اتساع          

ا دارند و همچنین خون برابر بیشتر از سرخرگ( بیشتری نسبت به سرخرگ ه 8سیاهرگ ها هم کپلیانس و هم قابلیت اتساع ) *

 برابر سرخرگ است.  24برابر بیشتر از سرخرگ( در آنها ذخیره می شود. بنابراین کمپلیانس سیاهرگ ها  3بیشتری )

از سایر سرخرگ ها بیشتر است. چرا که هر چه جلوتر می رویم، خاصیت ارتجاعی سرخرگ کاهش  آئورتکمپلیانس سرخرگ 

 ی شود. راحت تر گشاد م آئورتمی یابد و 

هر دو کمپلیانس خوبی دارند اما در مورد سرخرگ تا فشار برداشته شود سریع به حالت  و سیاهرگ: آئورتتفاوت سرخرگ 

اولیه باز می گردد. اما در مورد سیاهرگ ها اینطور نیست. در نتیجه خون در سرخرگ ها ذخیره نمی شود، اما در سیاهرگ ها می 

 شود.

 نبض

با سیستول قلب می توان حس کرد. ممکن است بگوییم زمانی که قلب منقبض می شود تا رسیدن خون به نبض را دقیقا همزمان 

محل حس نبض طول می کشد و حس نبض همزمان با سیستول نیست. اما پاسخ اینگونه خواهد بود که همانطور که صدای قطار را 

بل از رسیدن خون در هنگام سیستول قلب حس کرد. در واقع می توان پیش از رسیدن آن از روی ریل شنید. نبض را هم می توان ق

 نبض در جداره حرکت می کند و خون در داخل رگ. 

هر چه جداره سفت تر باشد، سرعت بیشتر است و هر چه خاصیت ارتجاعی جداره بیشتر باشد، از سرعت کاسته می شود. بنابراین 

ارتجاعی آن بستگی دارد و هرچه کمپلیانس بیشتر باشد، سرعت سرعت حرکت نبض در جداره به کمپلیانس رگ یعنی خاصیت 

کمتر است و هر چه کمپلیانس کمتر باشد، یعنی رگ سفت تر باشد، سرعت نبض بیشتر است.  همچنین هرچه کمپلیانس بیشتر باشد، 

 خروج خون راحت تر و بیشتر است. 

 عوامل موثر بر فشار نبض: 

 وس. کمپلیانس درخت شریانی: نسبت معک1

 خیلی سیستول باال نمی رود و دیاستول پایین نمی افتد. 

 . حجم ضربه ای: نسبت مستقیم2

 = قابلیت اتساع100% = قابلیت اتساع%100
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 دیاستول -اندازه نبض = سیستول 

 

د، عروق ویندکسل به عروقی که در اثر افزایش حجم باز می شود و با برداشتن فشار به حالت قبل باز می گردن عروق ویندکسل:

 صیت ارتجاعی دارند. شریان ها از این دسته می باشند. گفته می شود. یعنی این عروق خا

 نمی آید             ی باال نمی رود و دیاستول پاییندر هنگام سیستول فشار خیل    فایده عروق ویندکسل           

 باعث می شود همواره در رگها خون داشته باشیم.                                                  

 کار قلب کمتر می شود، چرا که خون به بطن باز نمی گردد.                                             

 

 . قلب )بسیار مهم(1عوامل موثر بر حرکت خون در سرخرگ          

 . خاصیت ارتجاعی سرخرگ2                                                                 

 

 وثر بر گردش خون سیاهرگی: عوامل م

 . اختالف فشار بین فشار مینگین پرشدگی گردش خون و فشار دهلیز راست.1

 . جاذبه زمین2

 . تلمبه عضالنی3

 . تلمبه تنفسی4

 . فعالیت خود قلب نیز می تواند مکش ایجاد کند.5

 

با فشار دهلیز راست. فرض می کنیم  mean circulatory filling pressure. اختالف فشار میانگین پرشدگی گردش خون 1

یک دشت باشیب صفر داریم، چون شیب صفر است پس آب در آن حرکت نمی کند. آب را از داخل لوله عبور می دهیم، برای 

 اینکه آب بیشتری حرکت کند، باید لوله ها تنگ تر شوند )هرچه لوله ها گشادتر، حرکت آب کمتر(

فشار آب لوله زیاد و دشت کم است. دوم باید آب را زیاد کرد تا حرکت آب داخل  حرکت آب براساس اختالف فشار است و

. حجم خون داخل آنها بیشتر باشد تا خون درآنها حرکت کند. چون 2. باید تنگ تر باشند. 1لوله بیشتر شود. بنابراین سیاهرگ ها: 
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ستند ولی سرخرگ ها رودخانه شیب دار هستند و به دو در پشت سیاهرگ ها نیرویی وجود ندارد عمالً مانند رودخانه بدون شیب ه

 . نیروی قلب 2. نیروی خود آب )نیروی هیدروستاتیک( 1علت در آنها خون جریان دارد 

 در سیاهرگ ها نیروی قلب تقریباً بطور کامل خذف شده و جریان به خاطر نیروی خود خون می باشد. 

رکت خون بیشتر خون سیاهرگی کمتر و هرچه فشار درون سیاهرگ بیشتر باشد، حهر چه فشار در دهلیز راست بیشتر باشد، حرکت 

 می گویند. فشار میانگین پرشدگی گردش خوناست. به فشار داخل سیاهرگ ها 

هیم داشت. اما خون اگر قلب را از کار بیندازیم پس از یکی دو دقیقه کل فشار خون برابر می شود و دیگر حرکتی در عروق نخوا

 نگ یا گشاد هستند.. رگها چقدر ت2. چقدر خون داریم.   1عامل بستگی دارد:   دوها فشار دارد. مقدار این فشار به  داخل رگ

 

تی که خون که این فشار را فشار میانگین پرشدگی عروق یا گردش خون می نامیم. )فشار خونی که کل رگ های بدن در حال

ا چون پشت آنه ی عروق نام دارد( در سیاهرگ ها نیز همین فشار وجود دارد.حرکت نداشته باشد، دارند فشار میانگین پرشدگ

رگ بیشتر می نیرویی نیست و هرچه سیاهرگ را تنگ کنیم یا حجم خون داخل سیاهرگ را افزایش دهیم، جریان خون داخل سیاه

 شود. 

ست می ن و فشار داخل دهلیز راپس عامل حرکت خون در داخل سیاهرگ ها اختالف میان فشار میانگین پرشدگی گردش خو

 باشد. 

 برای افزایش برگشت وریدی )برگشت خون از سیاهرگ ها به قلب( دو کار می توان انجام داد: 

 . افزایش فشار میانگین پرشدگی عروق     2. کاهش فشار دهلیز راست   1

ر چه خون بیشتر هر باشد، فشار کمتر است و که اعصاب سمپاتیک هر دو کار را می توانند انجام دهند. هر چه خون در قلب کمت

ی شود خون کامل باشد فشار بیشتر است. اعصاب سمپاتیک با قوی زدن قلب خون را پمپ می کنند و در نتیجه وقتی قلب منقبض م

 قلب فشار خارج می شود و پس از برگشت به حالت استراحت فشار منفی ایجاد می شود پس اعصاب سمپاتیک با افزایش قدرت

 دهلیز را کم کردند. 

 همچنین اعصاب سمپاتیک با انقباض سیاهرگ ها باعث افزایش میانگین پرشدگی عروق می شود. 

 دو موقع فشار در دهلیز راست باال می رود:  

 ، آریتمی فیبریالسیون(MI. تنبلی قلب )خرابی دریچه تنگ یا گشاد( سکته قلبی 1

 د()اشتباهی تنگ کننده عروق بدهیم یا خون زیادی به فرد تزریق شو. یک دفعه خون زیادی وارد قلب می شود. 2

نده عروق مثل درمان کسانی که قلب آنها مشکل دارد و نمیتواند به خوبی پمپ کند، کاهش برگشت وریدی با داروهای گشادکن

 قرص زیر زبانی می باشد.
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 کل بوجود می آید: : در شوک آنافیالکسی رگ ها گشاد می شوند که دو مششوک آنافیالکسی

 . سرخرگ ها گشاد می شوند و در نتیجه خون به مغز نمی رسد. 1

تنگ کننده عروق  . سیاهرگ ها گشاد شده و فشار داخل دهلیز کم می شود. در نتیجه به این افراد بجای قرص زیرزبانی داروی2

 می دهیم. 

ار میانگین افزایش ردن سیاهرگ ها( و پس از بیداری باید فشدر هنگام خواب باید فشار میانگین پرشدگی را کم کرد )با گشاد ک

 یابد )با تنگ کردن رگ ها، نوشیدن آب و ...(

 هر چه فشار در دهلیز راست باال باشد، برگشت وریدی کم می شود. 

 7ز راست به هلیاست با افزایش فشار دهلیز راست برگشت وریدی کم می شود و زمانی که فشار د 7فشار میانگین پرشدگی عروق 

 رسید برگشت وریدی صفر می شود. 

 در منحنی کارکرد قلب با افزایش فشار دهلیز راست برون ده قلب بیشتر می شود و ضربان نیز زیاد می شود. 

 دلیل: 

 تحریک 𝐶𝑎++ ورود   SA کش آمدن گره  کش آمدن دهلیز   ↑. فشار دهلیز 1

 که قلب پیوندی دارند، رفلکس بین بریج وجود ندارد( در افرادی . رفلکس بین بریج )نکته 2

 

ن به قلب در قسمت های فوقانی باعث برگشت وریدی می شود اما در قسمت های تحتانی مانع از برگشت خو جاذبه ی زمین:

را کم اذبه می شود که برای حذف اثر آن در سیاهرگ دریچه می گذاریم. دریچه ها باعث حرکت خون نمی شوند بلکه فشار ج

 می کنند. 

 وقتی ماهیچه ها منقبض می شوند، خون فشرده شده و در نتیجه حرکت می کند.  تلمبه ماهیچه ای:

 همچنین با انقباض ماهیچه ها، عروق تنگ شده و فشار میانگین پرشدگی گردش خون باال می رود. 

ازک هستند هم منبسط نبساط قفسه سینه، دهلیز ها که .با ان 1در هنگام دم به چند دلیل خون وارد دهلیز می شود.  تلمبه تنفس:

ه و خون وارد دهلیز می می شوند اما بطن ها به خاطر ضخامت زیادشان  منبسط نمی شوند. با انبساط دهلیزها فشار دهلیز کاهش یافت

 شود.

ه می کند. در نتیجه شکم را فشرد . از طرفی در دم فشار میانگین پرشدگی عروق نیز زیاد می شود چرا که دیافراگم منقبض شده و2

 سیاهرگ ها نیز تنگ می شوند. اما در بازدم برعکس می باشد. 
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لیز چپ بر می در هنگام دم برون ده قلب کم می شود چرا که سیاهرگ هایی که خون را به ده اثر دم و بازدم بر دهلیز چپ:

ی هم گشاد می ر افزایش حجم قفسه سینه سیاهرگ های ششگردانند )سیاهرگ های ششی( در قفسه سینه قرار گرفته اند و در اث

هلیز چپ بیشتر می دشوند. پس برون ده دهلیز چپ کاهش می یابد. اما در بازدم به دلیل افزایش فشار سیاهرگ های ششی برون ده 

 شود. 

 هرچه در مورد سیاهرگ گفته شد در رگ لنفی نیز صادق است.  رگ لنفی:

اب آن تحریک ودی )پریستاتیک( نیز داریم. هر جا که مایع جمع شود، رگ لنفی گشاد شده و اعصهمچنین در رگ لنفی حرکت د

ایع در رگ ممی شوند و در نتیجه در عقب آن قسمت انقباض انجام می شود و مایع به جلو حرکت می کند و به همین ترتیب 

ان بافتی را می شود که فشار منفی دارد و مایع میحرکت می کند. با حرکت رو به جلوی مایع در فضای عقب تر خأل ایجاد می 

 مکد. 

 مکان تبادل   مویرگ ها:

1در 

3
2اولیه مویرگ تراوش )خروج( وجود دارد و در  

3
 باقی مانده بازجذب 

ست و عبور ختالف فشار اعبور مواد عمدتاً از میان سلول هاست و نه از داخل سلولها. عبور از میان سلول ها براساس ا مسیر عبور:

 از داخل آنها براساس )انتشار ساده، تسهیل شده و ...(

 اساس عبور مواد اندازه آنهاست. 

 نیرویی که باعث حرکت و عبور مواد می شود، اختالف فشار است.

 

 

 دو فشار داریم: 

 . فشار هیدروستاتیک خون 1

وجود دارد.  اگر  . نیرویی که پشت خون2. حجم خون   1زمانی است که خون حرکت نداشته باشد و آن را دو چیز تعیین می کند: 

ه دلیل سیستم لنفی در فضای میان بافتی هم فشار هیدروستاتیک وجود داشت خروج خون اتفاق نمی افتاد. اما فضای میان بافتی ب

 ست که همین فشار باعث مکش خون به داخل فضای میان بافتی می شود. ا -3دارای فشار 

 . فشار انکوتیک2

برابر قرار می  شکل داریم. طبق قوانین فیزیک اگر درآن بریزیم آب در دو طرف لوله در یک سطح Uفرض کنید یک لوله  اسمز:

را عبور می دهد و برخی  گیرد. حال یک پرده مشابه غشای سلول در پایین لوله می گذاریم تا اسمز ایجاد کنیم. این پرده برخی مواد

 ور کند اما پروتئین نه. را نه. مثال آب می تواند عب
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 چند اصل: 

جابجا می شوند. پس در  . مواد براساس شیب الکتروشیمیایی )غلظت و بار الکتریکی(2. انتشار دو ماده ربطی به یک دیگر ندارد.  1

وذناپذیری( اما دلیل نف باید از جای پرتراکم به جای کم تراکم برود اما نمی تواند )به Proداریم،  Proمثال باال که در یک طرف 

ت آب دارای نیرو است آب می تواند از جای کم تراکم به جای پرتراکم برود. چرا که انتشار دو ماده ربطی به هم ندارد. این حرک

ه دلیل نیروی جاذبه ها حرکت می کرد. اما ب Proمی نامیم. اگر نیروی جاذبه وجود نداشت تمام آب به سمت  اسمزو این نیرو را 

ه جابجا می شود میزان آبی ک نمی افتد و جابجایی تا زمانی ادامه دارد که نیروی جاذبه ستون آب با نیروی اسمز برابر شود.این اتفاق 

را با هم جمع کرد  مواد مختلف molبه تعداد ذرات داخل آب بستگی دارد. تعداد ذرات با مول قابل قبول نیست چرا که نمی توان 

 فاوت هستند. مول ذره داریم که این ذرات مت 1لیتر آب  1ه می کنیم. یک اسمول یعنی در استفاد اسمولولی بجای مول از 

 مول ذره داریم که این ذرات متفاوتند.  1آب  Lیک اسمول یعنی اینکه در یک 

𝑃 = 𝑇 × 𝑅 × اسموالریته = 62 × 1 × 310 = 1900 

760 × 22/4

270
= 62 

P   ، فشار اسمزیT دما وR .ثابت گاز است 

 فشار اسمزی  = اسموالریته بدن  3/0=  اسموالریته خون
 proسهم 
→    5700  )فشار انکوتیک( 28⋍

 

وجود  Proیان بافتی آن. در فضای م PHچیزی که تزریق می شود هم باید اسموالریته آن دقیقاً مانند اسموالریته بدن باشد، هم 

می شود  ایجاد می کند. مایع از رگ خارج فشار mmHg 28به اندازه  Proندارد پس انکوتیک وجود ندارد. در داخل خون 

mmHg 35  یعنی در ابتدای مویرگ مایع با فشار  38ی بین بافتی که جمع جبری می شود و فشار در فضا -3فشار در اول مویرگ و

 . 10باز می گردد که اختالف با جمع جبری می شود  28از مویرگ خارج می شود و با فشار  38

ایی که فشار وع به خارج شدن می کند. اما هرچه جلوتر می رویم این اختالف کمتر می شود تا جشر mmHg 10یعنی مایع با 

 انکوتیک و اسمزی برابر می شوند و در نهایت برعکس می شود که باعث بازگشت خون به مویرگ می شود. 

 است.  36و در انتهای آن  28در گلومرول فشار انکوتیک در ابتدای شبکه مویرگی اول 

ویرگی بازجذب است چرا که در شبکه دوم م 28و در انتهای آن  36در شبکه دوم مویرگی در ابتدای شبکه فشار انکوتیک  اما

 داریم اما در شبکه اول تراوش.

داشت و با دستگاه  در سایر مویرگ ها چون حجم مایع خارج شده بسیار ناچیز است، در نتیجه فشار انکوتیک تغییر زیادی نخواهد

 دازه گیری نیست. قابل ان
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1در سمت سرخرگی چون فشار خون از فشار انکوتیک باالتر بود، پس مایع خارج می شود. اما به 

3
مویرگ که می رسیم این دو  

2فشار با هم برابر  می شوند و در ادامه فشار انکوتیک بیشتر خواهد بود یعنی 

3
ارج درصد از موادخ 10باقی مانده اما با این حال باز هم  

 از طریق لنف به خون باز خواهند گشت. 10شده به مویرگ باز نمی گردد که این %

کلیه خارج می شود با مغز برابر  وآیا با اختالف فشار برابر در اندام های برابر فلیتراسیون برابر داریم؟ یعنی مقدار مایعی که در کبد  

 برابر است غلط خواهد بود. است؟ خیر. پس اینکه بگوییم فیلتراسیون با اختالف فشار 

است. مثال در  ( نیز مهم است. این ضریب وابسته به نفوذپذیری رگ های مختلف(KFعالوه بر اختالف فشار ضریب فیلتراسیون 

 کبد و کلیه نفوذپذیری بسیار باالست اما در مغز بسیار کم است. 

ه بیش از یک کلیه است. برای مثال فیلتراسیون در دو کلی بیشتر KFبه سطح نیز بستگی دارد هرچه سطح بیشتر باشد  KFهمچنین 

 است. 

واهند شد. این خدو طرف با هم برابر  Proباز نگردد در عرض یک شبانه روز  Proبسیار کم است اما اگر این  Proمقدار خروج 

ش یافته خون کاه Pro خارج شده برعهده مکش توسط لنف است. پس اگر سیستم عروق لنفاوی بدرستی کار نکند Proبازگشت 

 و ادم خواهیم داشت. 

 میزان فیلتراسیون با میزان برگشت از مایع میان بافتی باید برابر باشد.  استارلینگ:

 که می تواند به دالیل زیر رخ دهد. میزان خروج آب بیش از ورود باشد  ادم 

 ارد. دنی که ترشح هیستامین را به دنبال در صورت ضربه )تروما( درگیر شدن سیستم ایم KF . باال بودن میزان 1

  Δ𝑃. کم بودن 2

ته ایجاد شده گیر اگر سیستم ایمنی درست رفتار کند پالسما خارج شده و باعث تشکیل لخته می شود در نتیجه میکروب ها در لخ

 می کنند. 

 

  .نکته: یعنی لخته پالسما اجازه حرکت به میکروب ها را نمی دهد 

 

 باکتری استرپتوکوکوس با ترشح آنزیم استرپتوکیناز لخته را از بین می برد. اما             

 ز بین می برد. ایکی از درمان های سکته در بیمارانی که علت سکته لخته است استرپتوکیناز است که لخته را              

 

1گ تنها در در صورتی که فشار باال برود بجای اینکه خروج مواد از مویر افزایش فشار خون:

3
 ابتدایی باشد، بیشتر خواهد بود.  
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 Pro. کبد نارسا: عدم ساخت 1فشار انکوتیک کم شود:                     

 Pro. نارسایی کلیه: دفع بیش از حد 2                                                         

 . سوءتغذیه3                                                       

 سیاهرگ یا رگ لنفی تنگ شود یا بسته شود. 

تروما در مغز بر اثر ضربه رخ دهد. در نتیجه مایع از رگ ها به بیرون نفوذ کند و مایع میان بافتی  بیماری پرشینگ )کوشینگ(:

 ت، به رگ فشار آمده و رگ تنگ می شود. زیاد شود در نتیجه همه جا ورم می کند اما از آنجایی که در مغز جایی برای ورم نیس

 بهترین درمان تزریق ماده ای مثل آلبومین، اینولین و ... است. اما تزریق سرم نمکی به این افراد = مرگ

 تبادل مواد در مویرگ های ششی:

ی مویرگ ها ( و در ابتدا-3می باشد. فضای میان بافتی با فضای جنب یکی است ) mmHg 25فشار حداکثر در سرخرگ ششی 

هیچ گاه ورود ماده نداریم. به همین دلیل حبابچه های شش دائما خشک هستند چرا که بالفاصله توسط مویرگ ها مکیده می شوند 

در مویرگ های ششی اصالً خروج نداریم و همواره فشار داخل مویرگ از فشار بیرون آن کمتر است. اما نیازهای سلول ها از طریق 

 ود چرا که حجم خون و مویرگ بسیار بسیار باالست که نیازی به خروج مایع نیست. انتشار برطرف می ش

 در صورتی در ریه ادم بوجود می آید که فشار خون سرخرگ ریوی زیاد بشود. 

 𝑂2در صورتی که در ارتفاع زندگی بکنیم )قله دماوند( پس از یک ماه بطن راست هایپتروفی پیدا می کند چرا که به دلیل کمبود 

 رگ ها دائماً منقبض و تنگ بوده اند. 

 ادم در ریه در دم عمیق رخ می دهد یا در بازدم عمیق؟

هرچه دم عمیق تر باشد فضای بین بافتی منفی تر خواهد بود چرا که فضای جنب منفی تر است و در این صورت فشار خون در 

 که بیش از چند دم عمیق نمی توان داشت مشکلی رخ نمی دهد. مویرگ باال می رود و باعث خروج مایع می شود. اما از آنجایی 

 های خون کاهش یابند نیز احتمال ادم ریوی وجود دارد. Proدر صورتی که 

 کورتیزول )کاهش نفوذپذیری مویرگ ها(  بهترین درمان ادم ریوی 

 اه دارد()دفع آب خالص را به همر                                                    

 استشمام هوای پرفشار باعث قطع جریان خون در ریه می شود. 

 

 عکس کمپلیانس است.  االستاز:

 هرچه یک کش ضخامت بیشتری داشته باشد، االستاز آن باالتر خواهد بود. 

 کورتون
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 کنترل گردش خون:

 . کنترل موضعی1

 . کنترل عمودی2

سفنکتر را تنگ اها را گشاد می کنیم و اگر فشار زیاد باشد برعکس : در صورتی که فشار خون کم باشد اسفنکتر کنترل موضعی

نژیوژنز رگ آمی کنیم. اما اگر مشکل بصورت درازمدت شد یک مسیر جدید بوجود می آوریم و بای پس رخ می دهد و از طریق 

 سازی انجام می شود.

 خودتنظیمی متابولیک:

انند منقبض ی کند هم خودش و هم رگ های آن در نتیجه عروق می تودو اندام در کنار یک دیگر داریم. یکی خون دریافت م

 شوند و جریان آن قطع شود و اندام دیگر که رگ های آن منقبض بودند گشاده شده و خون دریافت کنند. 

ول خارج نمی سیم از سلبه کانال پتاسیم متصل شده و کانال پتاسیم را می بندد و پتا ATPهم باالست و  ATPجریان خون باال باشد 

 شود در نتیجه دپالریزاسیون رخ داده و سلول منقبض می شود. 

ده و در نتیجه تحریک به شهم نیست بنابراین کانال پتاسیم باز می ماند. هایپرپالریزاسیون انجام  ATPچنانچه غذا و اکسیژن نباشد 

 دنبال خواهد داشت. 

 خودتنظیمی متابولیک در مغز بسیار مهم است. 

 

 خودتنظیمی میوژنیک  مرول در گلو

اشت. در صورتی ددر صورتی که فشار باال رود سرخرگ آوران منقبض می شود و در نتیجه افزایش فشار در کلیه تاثیری نخواهد 

رخونی واکنشی می گویند. پ پرخونی کنشیکه دست را تند تند باز و بسته کنیم رگ ها گشاد شده و پرخون می شود که این را 

ی با خودتنظیمی قطع جریان ایجاد می شود که در آن سلول ها مواد را مصرف می کنند. هر دو پرخونی کنشی و واکنشبه دنبال 

 متابولیک اثبات می شوند. 

 

 پیاده سازی: صدف تاج آبادی

 تایپ: سیّد محمّدرضا ترابی
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 (26/9/97) ی هفتم لسه ج                                                                                         فیزیولوژی قلب و عروق                                                     

 

 نیازهای موضعی و عمومی بدن متفاوت است .

ازه و به اند کند که موضعی می شود میزان کنترل آب حامل که به حد نیاز هر موضع باشد ، یعنی جوری آب را مصرف مینیاز 

 جهت نیرو بستگی دارد .

ماهیچه ها انقباض  وشوند ، مخصوصا شریانچه ها  رسیم رگ ها ماهیچه ای می اندام ها می در کنترل موضعی میدانیم که هر چه به

 و انبساط دارند . 

 چنانچه با شل شدن و تنگ شدن رگ مشکل حل نشد ، سیستم آنژیوژنز فعال میشود و رگسازی میکند .

 نقطه بسته و در منطقه دیگر باز می شوند .مدر یک رگ ها عمومی  در کنترل

یکی خون  حظهلدر یک یا سلول کنار هم هستند ،  تا بافت و 2کنترل موضعی بصورت مستقل و خودمختار است . بصورتی که اگر 

 جایشان عوض می شود . ودر لحظه بعد کند ، یکی دریافت نمی کند  و دریافت می

 شود . شود و جریان خون کم می کند رگش منقبض می دریافت می آن سلولی که خون

 شود . شود و جریان خون زیاد می آن سلولی که خون ندارد رگش گشاد می

می  ATPولیدتد و نآن دسته از سلول هایی که رگ هایشان خون دریافت می کنند ، یعنی اکسیژن و مواد غذایی دریافت می کن

 (را می بندد .K+کانال پتاسیم)(gateمی رود و در) ATPشود که

 ه شود .( بستK+باعث می شود که کانال پتاسیم ) ،افزوده شود  ATP( باز باشد و هر چه به مقدار K+کانال پتاسیم )

( باز Ca+لتاژی )( راببندیم ، پتاسیم خارج نمی شود و داخل سلول مثبت می شود و کانال کلسیم وK+چنانچه کانال پتاسیمی )

 وارد سلول می شود و باعث انقباض می شود و رگ را تنگ می کند .  Caمیشود و 

اند ، و پتاسیم م( باز می K+کم است پس کانال پتاسیمی ) ATPجریان خون کم باشد ، یعنی  به اندازه کافه نباشد  ATPاگر 

که باعث گشاد  ن عضله می شود( وارد نمی شود و باعث شل شدCa+خارج می شود و سلول هایپرپالر می شود ، درنتیجه کلسیم )

، چون به دنبال  تنظیمی متابولیک گفته می شود دشدن رگ می شود که این باعث جریان بیشتر خون می شود . به این رویداد خو

 مصرف می شود . ATPمتابولیسم است و 

 آنکهیش گشاد شده و ی کند ، رگ هاخون بیشتر دریافت م آنکهمتابولیک نیست . دوتا سلول در کنار هم هستند .  ، در مورد دیگر

 خون دریافت نمی کند حتما رگش تنگ تر می باشد .
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( باعث Ca+یم )هر چه رگ گشادتر ، جداره کشیده تر است . جریان بیشتر باشد ، یعنی فشار داخل رگ بیشتر است . ورود کلس

در کلیه  مربوط به ذات رگ هست ، بیشترانقباض رگ و خروج آن باعث گشاد شدن وکشیده شدن رگ می شود . این مهم چون 

اریم . برای اینکه دفیلتراسیون  125ccشریانچه آوران در کلیه داریم ، که در هر دقیقه  (دیده می شود . )خاصّیت میوژنیک رگ

 مواد سمی را دفع کنیم ، به طوری که مواد مورد نیاز را از دست ندهیم . 

شد   125ccار کمتر ازکنیم . اگر مقد کنیم و مواد خوب را هم داریم دفع می ئد دفع میبیشتر شد ؛ مواد زا 125ccاگر مقدار از 

 ؛ مواد خوب را نگه می داریم ولی مواد زائد را دفع نمی کنیم .

 میزان فیلتراسیون بستگی دارد به میزان فشار موضع گلومرول .

ی جالب است که فشار کش ، نشسته ، ایسناده ، خوابیده ( ولدائما فشار ما در حالت های مختلف بدن در حال تغییر است . ) دراز

 های مختلف تغییر نمی کند .  حالتگلومرول در 

رد  125cc ما تنگ می شوند جوری که فشار عضالنی طوری باشد که همان یبه محضی که فشار رفت باال ، رگ ها مکانیسم :

 کنترل کنیم . ی شوند و ما با همین حالت باید فیلتراسیون رابشود و برعکس اگر فشارمان پایین افتاد رگ های ما گشاد م

 مهم است . و اکسیژن خورد . برای مغز مواد غذایی  سیستم میوژنیک به درد مغز نمی

 پس متابولیک عمده ترین جایی که داریم در مغز است .

ی دهد ولی در عروق سیستمی گشادی مهر جا که خون کم است ، یعنی اکسیژن کم است ؛ یعمی هایپوکسی داریم . هایپوکسی 

اکسیژن برابر است  ی ریه که دور حبابچه ها هستند گشادی می دهد . که به این صورت که در تمام رگ ها کمبودادر عروق تهویه 

روق ود . تنها در عنباشد ، کانال پتاسیمی باز می ماند و پتاسیم به بیرون می رود و رگ گشاد می ش ATP. اگر  ATPبا کمبود 

شود . بنابراین حبابچه  ندارد و خود اکسیژن به کانال می چسبد اگر اکسیژن باشد کانال باز می ATPریه اکسیژن نیاز به ای تهویه 

 هایی که اکسیژن دارند ، جریان هم درشون وجود ندارد . 

 سیستمیک 

نچنانی نکرده فشار معظم تغییری آ 200mmHgباشد ما مردیم اگر فشار خون ما رسید به  mmHg 50در کلیه اگر فشار ما زیر 

 .  شوداست . در رگ های آوران با تنگ و گشاد شدن میزان فشار کنترل می 

خاطر فعالیت  اگر سرخ شدیم ه ب -1پرخونی یعنی ایجاد آریتمی ، یعنی سرخ شدن فرد . ما دو جور سرخ شدن یا پرخونی داریم . 

 گشاد می شوند .  است ، بنابراین رگ ها ATP، پاسخ کم شدن 

وقتی که ما بد می خوابیم ، در یک جا رگ بسته می شود و جریان ضعیف یا قطع می شود . و ما احساس خواب رفتگی و بی حسی 

کنیم ، خون جریان پیدا می کند . در اینجا واکنش متابولیک است  خود را عوض می حالت در آن ناحیه می کنیم ، به محض اینکه

 در حال تبادل است . ATPو ، غذا  2O. زیرا 
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 واکنشی داریم . پرخونیو  پرخونی کنشی

 ، ی این ها طبق تئوریواکنشی به دنبال قطع جریان ایجاد می شود . هر دو و پرخونیپرخونی کنشی به دنبال فعالیت ایجاد می شود 

 متابولیک هستند .

می شود و رگ گشاد  سی بیشتر میشود . درنتیجه جریان بیشترهر چه متابولیسم بیشتر شود ، اکسیژن کمتر می شود ، یعنی هایپوک

 میشود .

 ند .کهر چیزی که رگ را خوشحال کند ، تنگش می کند و هر چیزی که رگ را بدحال کند ، گشادش می  عوامل موضعی :

 ند . می ک اگر در رگ ماده ای باشد که به درد رگ بخورد ، رگ را تنگ می کند و اگر مواد زائد باشد آن را گشاد

، اسید  اکسیژن باعث تنگ شدن رگ می شود ، گلوکز باعث تنگی رگ می شود ، اسیدآمینه باعث تنگی رگ می شود مثال :

رما باعث گشادی رگ می شود ، گ H+( باعث گشادی رگ می شود ، 2Coچرب باعث تنگی رگ می شود ، دی اکسید کربن )

 باعث گشاد شدن رگ می شود .

المی در خار ج سلول کبیرون سلول بیشتر باشد یعنی زائد و بد است ) هایپر  K+( بدن در درون سلول است ، اگر K+عمده پتاسیم )

 ( ، باعث گشادی رگ می شود .

 کند .  و رگ را گشادتر میمی شود بیشتر  H+پایین تر رود یعنی  PHباالتر برود رگ را تنگ می کند ، اگر  PHاگر 

PH  اینکه به غذا جوش  شیرین زیاد زده باشند .غذا باال نمی رود مگر 

 بدن ما قادر به بافر کردن قلیا نیست .

سیم از منبع منتظر کلبه همین دلیل  یون کلسیم برای انقباض در بدن ضروری است . در عضالت اسکلتی سرعت بسیار مهم است

هیچ اتفاقی  ست ، اگر کلسیم دیر هم بیایددش در خودش کلسیم دارد . عضالت صاف چون سرعتشان کند اوخارجی نمی شود و خ

 نمی افتد .

 میزان کلسیم در بیرون هیچ ربطی به میزان انقباض ندارد .  نکته :

 ( ، باعث تنگ شدن عروق می شود . Ca+خارج از سلول هستند . پس افزایش کلسیم ) Ca+عضالت صاف وابسته به 

+2Mg  و+Na گرفته اند . و رفتار هر دوی آن ها یکسان است .  هر دو در یک ستون در جدول مندلیف قرار 

در محیط )  2Mg+م ، همواره اثر آن مثبت است و انقباض می دهد . ی( را در محیط آزمایشگاه اضافه کنCa+اگر چنانچه کلسیم )

vitro-in  2+( یا آزمایشگاهی اگر اضافه شود ، انقباض می دهد . مثل کلسیم . ولی در مواردی هم اگرMg ضافه شود شل شدن ا

 را خواهیم دید .
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افه کنیم شل شدن را در بدن اض 2Mg+بیرون از بدن انقباض می دهد . ولی اگر همین  2Mg+تفسیر این اتفاق بدین گونه است که 

 باعث گشاد شدن رگ ها می شود . 2Mg+می دهد . پس 

 زیاد شود می رود و جای کلسیم می نشیند .  2Mg+ اگر نکته :

دارد و انقباض دونه تأثیر و قدرتی ن 1است . اگر خارج از بدن بدهیم اون  1زورش  2Mg+باشد ، یک  1000زورش  aC+اگر یک 

 نمی دهد .

 انقباض را کم کرده است . %99انقباض می دهد و  %1بنشیند ،  Ca+جای  2Mg+اگر 

ب قوی تر است ، اما وقتی هد ، اما اثر کلسیم به مرات)منیزیم( هم به تنهایی انقباض می د 2Mg+کلسیم به تنهایی انقباض می دهد ، 

د درنتیجه شل را کنار می زند اما انقباض کمتری می ده 2Mg ، +Ca+ با هم رقابت می کنند و Ca+و  2Mg+وارد بدن می شویم 

 شدن رگ ها را داریم . 

 فشار خون را کم می کند . 2Mg+ نکته :

 مان یافته گفته می شود .به موجودات زنده ارگایسم ، یا همان ساز

 رای انسان است .باشند و با یکدیگر هماهنگ باشند . باالترین درجه سازمان یافتگی بباید اختصاصی  عضوهادر یک ارگانیسم 

عضی از سلول ها بتمام اعضا بدن انسان تخصص خاص دارند و با هم هماهنگ هستند . همه سلول ها با هم در ارتباط هستند اما 

 ت . نیاز به پیک شیمیایی اس، در بدن کارشان ارتباط برقرار کردن است . برای برقرار کردن ارتباط  هستند که

 می ناند .  ( paracrine) اگر سلولی ، سلول کناری اش را تحریک کرد آن را پاراکرین 

 می نامند .  ( autocrine) اگر خودش را تحریک یا مهار کرد آن را اتوکرین 

 می گویند .  ( endocrine) رفت به جای دیگر به آن اندوکرین  نواگر از طریق خ

 neurotransmitter) ر، آن را نوروترنسمیت (به نوروسیناپس رفت)اگر به سلول بعدی رفت و سلول بعدی عصب یا نورون بود 

 می نامیم .  (

 پیک شیمیایی باعث می شود در سلول بعدی اتفاقاتی بی افتد . 

 پاراکرین یعنی سلول هدف در کنار سلول ترشح کننده پیک شیمیایی است .  :ن اثر عوامل پاراکری

 وقتی می  گوییم اندوکرین یعنی از جای دیگر آمده است .
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 کدامیک از عوامل زیر فشار بحرانی استاتیک را افزایش می دهد ؟  سوال :

 هر عاملی که رگ را تنگ کند .

 

 ار کنیم . هیم عواملی که رگ را تنگ می کنند ماگر فشار باال رفت باید سعی کن نکته :

 اندوتلین را خود رگ می سازد در اندوتلیومش .

 

دیگر پروستاسایکلین  ( و یکی ؛ رگ را تنگ می کند پاتولوژیکتا ماده می سازد . یکی اندوتلین ) برای شرایط دو خود اندوتلیوم 

تاسایکلین ساخته ساخته می شود ( . در شرایط عادی در رگ پروس امشآر؛ رگ را گشاد می کند ؛ در  فیزیولوژیک) برای شرایط 

 می شود ولی چنانچه رگ را بریدیم یا آسیب دید اندوتلین ترشح می شود . 

 رگ تنگ می شود تا خون خارج نشود . ، در بریدگی 

ومبوکسان ه ای به نام تردر تحریک پالکت ) بریدن رگ و خونریزی ( ، رگ ها تنگ می شوند . پالکت خودش ماد پالکت :

2A  تحریک می شوند  هم آندوتلیوم آسیب می بیند و هم آندوتلین آزاد می کند . هم پالکت ها، می سازد . اگر رگ آسیب دید

 آزاد می شود که باعث تنگ شدن رگ می شود .  2Aو هم ترومبوکسان 

 .ن نیز مانع از لخته شدن خون می شود باعث لخته شدن خون می شود . و پروستاسایکلی 2Aترومبوکسان  نکته :

 . تنگ شدن رگدر شرایط آسیب و خونریزی : هم لخته شدن خون داریم و هم 

 ت ؛ حلقه هم ندارد ( گانه اس 2تا کربن دارد و دارای پیوند  20) است .فسفولیپید ، یکی از اسید های چربش ، اسید آراشیدونیک 

 ا قیچی و تجزیه می کنند .آنزیم و داروهایی داریم که این ماده ر

 اسید آراشیدونیک بعد از اینکه جدا شد تبدیل می شود به پروستاگالندین .

نزیم سیکلواکسیژناز آآنزیمی می آید و اکسیژنی را به اسید آراشیدونیک می چسباند و برای آن حلقه درست می کند . که اسم این 

 است . 

 ی شود . ممهار می کند و مانع از تولید پروستاگالندین برگشت ناپذیر  به طورآسپیرین ، سیکلواکسیژناز را  نکته :

است و هم رگ تنگ شده است ، به آن ها آسپیرین می  شدهکسانی که بر اثر لخته شدن خون سکته کرده اند ، یعنی هم خون لخته 

 نداریم . نداریم و پروستاسایکلین هم  2Aمی گویند اینکار اشتباه است چون ترومبوکسان ؛ دهیم 
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 آسپرین بدهیم اتفاقی نمی افتد و پروستاگالندین زیاد می شود ؟اگر چرا 

 پالکت هسته ندارد ، اما اندوتلوم هسته دارد . 

ود . پالکت کامال شماده را مهار می کند ، یعنی تولیدشان به طور برگشت ناپذیر متوقف می  2ذکر کردیم که آسپرین بدهیم هر 

ارد ، آنزیم های ت جدید به وجود بیاید و چون هسته ندارد نمی سازد ، ولی بافت پوششی رگ چون هسته دمهار می شود تا پالک

کته آسپیرین داده سجدیدی که بوجود آمد مهار نمی شود و به همین خاطر پروستاسایکلین هست . به همین دلیل برای جلوگیری از 

 آسپیرین مصرفش عوارض جانبی فراوان دارد . می شود . ولی اینکار بسیار خطرناک است برای اینکه ،

ود همانطور که در باشد . پروستاسایکلین مال آندوتلیوم ب دیده آسیب پالکت زمانی از پالکت آزاد می شود که 2Aترومبوکسان 

 زمانی که شرایط فیزیولوژیک برقرار باشد .یعنی هست  2Aقبل اشاره کردیم که برعکس ترومبوکسان 

ین رگ را تنگ دقیقه خونریزی وجود ندارد چون بافت آسیب دیده است و اندوتل 3تا  2انگشت بریده شود ،  در یک کودک اگر

الوه بر اندوتلین ، می کند و اجازه خونریزی نمی دهد . بعد که این عوامل از بین برود خونریزی شروع می شود . دلیل تأخیر ع

 کوچک بودن رگ های بچه نیز می باشد . 

 یل کولین چرا هورمون نیست ؟ است سوال :

پس زود از بین می رود  چون استیل کولینو زیرا هورمون به ماده ای گفته می شود که از طریق خون از نقطه ای به نقطه دیگر برسد 

 به عنوان پیک نخواهد بود .

 ماده ای را هورمون می نامیم که عمر طوالنی داشته باشد .   پس

 را زیر زبانشان می گذارند .  NOمشکل قلبی دارند قرصی به نام  چیست ؟ کسانی که NO سوال :

 استیل کولین رگ را تنگ می کند یا گشاد می کند ؟ سوال :

 تا نظریه متفاوت وجود داشت که هم گشادی ایجاد می کرد و هم تنگی ایجاد می کرد .دو  

ستند . کلسیم باال برود ه( در ارتباط Ca+سکارینی با کلسیم )استیل کولین گیرنده های موسکارینی دارد . عده ای از گیرنده های مو

 رگ تنگ می شود . 

چه آندوتلیوم نباشد ، در رگ اول ما آندوتلیوم داریم و بعد رگ داریم . جفتشان دارای گیرنده ی استیل کولین هستند . اگر چنان

ستیل کولین ، کلسیم می شود ، مقدارش زیاد می شود . امی نشیند و کلسیم که باعث انقباض  هروی گیرنده ی استیل کولین در عضل

 می شود .  NOباعث تولید  NOSتولید می کند .  NOSدرون سلول را زیاد می کند در درون آندوتلیوم . آندوتلیوم ، آنزیم 

NOS ( با کلسیم+Ca. کار می کند ) 
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 ی شود . م NOفعال می شود . که باعث تولید  OSN( باال می رئد و Ca+پس اگر استیل کولین آمد در داخل سلول کلسیم )

NO  . گاز می باشد که براحتی نشت پیدا می کند و می آید به عضله می رسد 

ولید می شود که حلقوی ساز ) گوانیل سیکالز ( ت GMPحلقوی ساز ) آدنیل سیکالز ( و  AMPبه عضله که رسید آنزیمی به نام 

 رفتار هر دو مثل هم می باشد . 

NO  می آید آنزیمی بنام گوانیل سیکالز را فعال می کند ، و اون هم به نوبة خودGMP ند که بعد از آن حلقوی را زیاد می ک

 ( را فعال می کند ، کلسیم به بیرون می ریزد و عضله شل می شود .Ca+پمپ کلسیم )

 دن عضالت انجامید . در این توضیحات بود که ذکر شد که در نهایت به شل ش NOفلسفه استفاده از قرص 

NO  . از آرژنین به وجود می آید که یک اسید آمینه است 

 فعال شود فشارخون پایین می آید و اگر مهار شود فشارخون باال می رود .  NOS نکته :

 .  NOهر عاملی در آندوتلیوم ، کلسیم را افزایش دهد ، باعث گشادی رگ می شود از طریق تولید 

ت زیاد می شود جریان عالیت دستمان زیاد می شود ، جریان خون نیز بیشتر می شود . وقتی که انقباض و فعالیشیب استرس : وقتی ف

 زیاد می شود ، بعد می بینیم که رگ در یک متر جلوتر هم گشاد شد . 

 می شود .  NOسرعت که زیاد شود ، خون جداره را می کشد و کلسیم باعث تولید  نکته :

NOS تلیوم هست و یکی هم برای سیستم ایمنی هست . یکی برای آندوNO د . با مقدار زیاد باعث مرگ سلولی می شوNOS 

  آن با بقیه فرق دارد . NOSدر یادگیری و حافظه نقش دارد . و نوع  NOمربوط به سیستم عصبی که با تولید 

NOS  در ارتباط با رگ از نوعE NOS  است یعنیNOS . اندوتلیوم 

I NOS  یعنیNOS  . مربوط به ایمنی بدن 

 استیل کولین در حضور آندوتلیوم گشادی می دهد و در عدم حضور آندوتلیوم تنگی می دهد .

اب آن تنگی رگ دهد و در غی هیستامین نیز دقیقاً مثل استیل کولین عمل می کند که در حضور آندوتلیوم گشادی رگ می نکته:

وذپذیری در باعث گشادی رگ می شود هیستامین باعث گشادی رگ و افزایش نف ولی به طور معمول در رگ هیستامین، می دهد 

 آن واحد می شود .

 ( 3H) 3( ، رسپتور 2H) 2( ، رسپتور 1H) 1تا رسپتور دارد : رسپتور 3هیستامین 
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(1H رسپتور )رف می صممخصوص سیستم ایمنی هست و در رگ ها داریم و دارویش آنتی هیستامین است ) در سرماخوردگی  1

 کنیم ( 

(2H . یکی از رسپتورهای مخصوص به معده است و اسید معده را زیاد می کند که داروی آن رانیتیدین است ) 

(3H . که سیناپسی است و باعث مهار ترشح هیستامین می شود ) 

 باعث مهار ترشح هیستامین می شود .  3Hهمیشه هورمون را خود سلول سازنده کنترل می کند . 

 مونی روی سلول خودش نیز گیرنده دارد . هر هور

 بسیار عالی است ، زیرا دیگر هیستامین ترشح نمی شود .  3Hکه ادم یا ورم دارند ، تحریک  افرادیدر 

  د .ظرفیت دار رد تا سه تا فسفاتک وکم کرد اضافهفسفات به آن مانند یک حساب بانکی است که می توان آدنوزین 

. آدنوزین  هیچ کدام از سلول خارج نمی شوند AMP  ،ATPست از سلول خارج شود در حالی که ، آدنوزین به راحتی قادر ا

 وقتی خارج می شود ، رگ گشاد می شود . 

بی می شود . پس آدنوزین گشاد کننده رگ می باشد و در قلب اگر آدنوزین بیرون رفت دیگر کار تمام است و باعث سکته قل

د . پس باید در تولد نمی شو ATPند به آدنوزین ، آدنوزین از سلول بیرون می آید ، و دیگر ها تبدیل می شو ATPچون تمام 

 سکته قلبی خیلی سریع عمل کرد و اقدامات پیشگیرانه را انجام داد . 

 اکثراً در التهاب ها نقش دارند . کینین ها :

 نیز می شود . کینین ها همگی گشاد کننده هستند . هر عامل التهابی حتما باعث گشادی 

 

 در جاهای کلیدی که کنترل انجام می شود وجود دارند .  آنزیم های آلوستریک :

 تیروزین  OH فنیل آالنین + 

 + فنیل آالنین  OHیعنی دوتا  دوپا ) دی هیدروکسی فنیل آالنین (  OH تیروزین + 

 برمی داریم که به ما دوپامین می دهد .  2COاز دوپا ، 

 Noradrenalin Dopamin + OH   2CO –Dopa  

 آدرنالین  3CH نورآدرنالین + )متیل( 

 آدرنالین باال  کورتیزول باال 
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هاب اعصاب سمپاتیک ، درون غده فوق کلیه آدرنالین تولید می کند . خون از قشر فوق کلیه می آید و وارد مرکز می شود . در انت

 ل کم است .ما بیشتر نورآدرنالین داریم ، چون کورتیزو

 چون کورتیزول باال است .  چرا در فوق کلیه بیشتر آدرنالین است ؟

 کسانی که کورتیزولشان باالست از انتهای سمپاتیک آن ها آدرنالین بیشتر ترشح می شود . 

 به آدرنالین ، نورآدرنالین و دوپامین ، کته کول آمین ) کتکول آمین ( گفته می شود . 

 

 .دارند  βو  αلین یکسان هستند و رسپتور آدرنالین و نورآدرنا

1α  2وα  1داریم وβ  2وβ  . داریم 

1α  3Ip  را زیاد میکند ( کلسیم+Ca . زیاد می شود ) 

2α  AMP  . حلقوی را کم می کند 

 حلقوی را زیاد می کنند .  AMPها  βتمام 

1α  . در عضالت صاف حضور دارد  و غدد 

1β رد . در میو کارد قلب حضور دا 

2β  . در عضالت صاف حضور دارد 

2α  . در پیش سینوسی قرار دارد 

1α  . را تحریک کنیم آگونیست می دهد و مهار کنیم آنتاگونیست می دهد 

3Ip  1وα  . در عضالت صاف باعث گشادی می شوند 

آگونیست  2αنیم و را تحریک می ک 2βرا مهار کنیم ،  1βو بهتر است مهار کنیم را  1αکسانی که فشارخونشون باالست بهتر است 

 باید باشد ) تحریک می کنیم ( . 

 را مهار می کند که معروف به همان پروپرانول است .  1βنکته : داروی ایندرال ، در قلب 
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 اعصاب سمپاتیک 

را تحریک کنیم . برای  2βید مثالً شیری به ما حمله کرده ، یا باید فرار کنیم یا باید بجنگیم . باید رگ هایمان گشاد شوند . با

نرش گشاد شود تحریک شود . قلب باید عروق کرو 2βجنگیدن نیاز به عضالت قوی داریم که باید رگ هایش گشاد شود که باید 

 تحریک شود .  2βو باید 

 .  زیاد باشد ، افینیتی باالست به نورآدرنالین 1αدرشان وجود دارد . اگر در قلب  1αرگ های دستگاه گوارش 

 را بیشتر دوست دارد .  αرا بیشتر دوست دارد ، نورآدرنالین  βآدرنالین ، 

 اعصاب سمپاتیک همانطور که اشاره شد از انتهایش نورآدرنالین آزاد می شود . 

 بیشتر است .  1αبهتر می نشیند و اثرش در کل گشادیست چون  α. ولی روی  βمی نشیند هم بر روی  αنورآدرنالین هم بر روی 

 گرایش و پاراسمپاتیک را فعال می کند و آماده جنگ می شویم .  βآدرنالین به 

 می باشند .  2βگیرنده ها دستگاه تنفس همگی 

 .  C GMPگشاد شوند از طریق  NOدر نعوظ سرخرگ های آلت تناسلی مرد باید با 

 دارویی درست کردند که آدنیل سیکالز را مهار می کند . 

AMP  دی استراز تجزیه اش می کنند . )مکانیسم داروی ویاگرا( برای نعوظ طوالنی مدت . حلقوی را فسفو 

 )آنتی دیورتیک هورمون( یا وازوپرسین . ADHهورمون 

 . 2Vو  1Vوازوپرسین دوتا رسپتور دارد ، یکی 

1V  3Ip  . را افزایش می دهد تا ریلکس شویم 

2V  AMP  . حلقوی را زیاد می کند 

 را تنگ می کند . کدوم یک از این رسپتور ها در درون عروق خونی است ؟ وازوپرسین رگ 

1V  . 2در درون عروق خونی قرار داردV  در درون عروق خونی بدرد نمی خورد زیراAMP ست . حلقوی گشاد کننده نی 

2V ز لولِة دیستال به بعد اگر در درون عروق کلیه بدرد می خورد . در کلیه نفرون ها از قسمت های مختلف تشکیل شده اند . ا

 AMPیا  Ca+در وزیکول ها قرار گرفته و منتقل می شوند  به غشای سلول .  Aquaporin 2باشد ، کانال آب یا  ADHهورمون 

نباشد کانال های رأسی از غشا آب  ADHحلقوی غشا را وصل می کند به غشا  رأسی که در غشا رأسی ما کانال آب داریم . اگر 
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شوند ، یعنی غشا رأسی نسبت به آب نفوذپذیر نیست . نه آب می تواند وارد سلول شود و نه از آن خارج شود .  برداشته می

( است . اسموالریته ای که به لولة دیستال ml/osmol) 300اسموالریته در لولة دیستال به حداقل می رسد . اسموالریته مقدارش 

 ر پایین است . ( است ، یعنی بسیاml/osmol) 60می رسد حدود 

ی بدن در زمانی که اسموالریته خون باال برود زیاد می شود . مرکز تشنگ ADHباشد به آب نفوذپذیر نیست .  ADHاگر 

مادست می  می کند ، که رفتار تشنگی به ADHهیپوتاالموس است . بمحض اینکه خون غلیظ شد هیپوتاالموس شروع به ترشح 

ریته خون در این حالت آب از دست بدهیم . که اسموال آنکها باید مواد زائد را دفع کنیم بدون دهد و به ذنبال آب می گردیم . م

 پایین می آید . 

 فشار = سطح / نیرو 

 زیاد می شود .  ADHوقتی که فشار پایین است . اگر فشار خون پایین بیاید باز هم 

داقل نزاریم نیرو پایین ح. اگر نتوانستیم ، نیرو را زیاد کنیم ، برای باال بردن فشار خون بای سطح را کم کرد و رگ را تنگ کرد 

قتی بدن آب ندارد مئاد ودفع کرد .  100ccو چه با  1ccبیاید با از دست ندادن آب . برای دفع مواد زائد می توان آن ها را چه با 

 زائد را با کمترین آب دفع می کنیم . 

وازوپرسین  برای فعالیت .باال دارد ، حتی اگر زره ای ترشح شود فعالیت ضد ادراری دارد افینیتی بسیار  ADHباالست .  2Vافینیتی 

 افینیتی پایین دارد . 

ADH  باید با غلظت باال ترشح شود تا فعالیت وازوپرسینی اش انجام شود . اگرADH ً1 به میزانش باال باشد حتماV  . می چسبند

 ار دارد . باالست یعنی با غلظت کم سر و ک 2Vوقتی 

 باالست .  ADHقابل دیدن است ؟ موقعی که  1Vچه نوع اثرات  سوال :

ADH  2از نیمة دیستال رسپتور دارد تا آخر نفرون . رسپتور از نوعV  است . به محضیADH  2رویV  ، نشستPAM  حلقوی

اشد کانال آب نب ADHاریم ، و اگر حلقوی هم وزیکول را به غشا رأسی می چسباند و کانال آب اینجا د AMPتولید می شود . 

 نداریم . پس آب ، نه به توبول وارد می شود و نه از توبول خارج می شود . 

  زیاد می شوند . Ca+و  3Ipهم می نشیند در عضالت صاف عروق .  1Vزیاد باشد روی  ADHاگر  1Vدر حالیکه در 

بی مزه دارد ، به  رسور بسیار قوی است . اگر کسی بیماری دیابتوازوپرسین دیر جواب می دهد اما هنگام واکنش دادن یک وازوپ

 داده شود ، ادرار درست می کردند و فشار باال می آوردند .  ADHاین ها 

 دارد ، عارضه ندارد . هر چقدر تنوع رسپتور بیشتر باشد به نفع بیمار شماست .  2Vدارویی که اثر روی 
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ور و دلولة خمیدۀ  م دستگاه جنب گلومرول ، این را سرخرگ آوران و وابران نامیده اند .دستگاهی داریم به نا آنژیوتانسین :

 نزدیک می آیند و لولة هنله را می سازند . 

 لوله هنله از درون کپسول بومن رد می شود . 

 لولة هنله ، اولین شبکه مویرگی و بعد کپسول بومنی .  پس داریم :

 دور باشد ، می آید و از بقل کپسول بومن رد می شود . انتهای لوله هنله به جای اینکه 

 به این قسمت می گویند دستگاه جنب گلومرول که شامل جدارۀ هنله ، جداره مویرگ . 

 هر وقت فشار خون پایین افتاد در گلومرول نیز فشار پایین می افتد . 

دیم در مسیر مرتبًا سمی که وارد می شود کمتر می شود . ( سدیNa+فشار پایین بیفتد میزان فشار کم می شود ، در نتیجه مقدار )

ند . به محض جذب می شود . مقدار سدیمی که به دستگاه جنب گلومرولی می رسد کم است . این ها حساس به کمبود سدیم هست

نسیون که در کبد به وجود ( کم شود ماده ای می سازد به نام رنین . رنین ، پروتئین بی خاصیتی را به نام آنژیوتاNa+اینکه سدیم )

 .  1می آید  ) همه ی پروتئین های خون را کبد می سازد ( به آنژیو تانسین 

عنی ما در هر دقیقه یلیتر( در عرض یک دقیقه از شش ها رد میشوند .  6می رود به شش ها ، در شش ها تمام خون ) 1آنژیوتانسین 

 لیتر خون پمپ می کنیم .  6

برای ما  2، آنزیمی که آنژیوتانسین  (Angiotensin converting enzyme)ژیوتانسین کانورتینگ آنزیمی هست به نام آن

 . می آوردبوجود 

د در نتیجه دستگاه فشار ما پایین افتاد پس فیلتراسیون کم شد ، سدیم جذب شدند و مقدار جذب سدیم در دستگاه گلومرولی کم ش

ینگ را دارند . که می دهد . مویرگ های ریه آنزیم آنژیوتانسین کانورت 1نسین آنژیوتا در واکنش شروع به ترشح رنین کرد 

 تبدیل می کنند .  2را به آنژیوتانسین  1وقتی رد شدند آنژیوتانسین 

 :  2آنژیوتانسین 

 لیه . کمایع را بفرستیم داخل  125ccمقداری مواد سمی ما در بدنمان داریم ، که برای دفعشان باید در هر دقیقه 

ر کمتر شود این کمتر می در دقیقه کامالً وابسته به فشار است . هر چه فشار بیشتر شود این بیشتر می شود و هر چه فشا 125ccاین 

 شود . 

 فشارخون پایین بیفتد ، فیلتراسیون کم می شود . 
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یون بیشتر می شود . و سدیم بیشتر د باال فیلتراسبه همین خاطر آنژیوتانسین زیاد می شود . آنژیوتانسین فشار را باال می برد . که اگر بر

 تمام خواهد شد .  1می شود و دیگر رنین نخواهیم داشت و آنژیوتانسین 

 تنگ کننده بسیار قوی عروق می باشد و پمپ قلب را زیاد می کند .  2آنژیوتانسین 

 نیاز داریم .  ADHبرای باال بردن فشار به 

اید زیاد کرد . که م هست ، آب هم هست . سدیم را باید از ادرار جذب کرد پس آلدوسترون را بتوجه داشته باشید که هر جا سدی

 به دنبال سدیم ، آب هم جذب می شود . 

 بازجذب سدیم را در ادرار باال می برد .  2نکته : آنژیوتانسین 

 .  سرخرگ آوران و وابران نیز تنگ می شوند و کمک می کنند که فشار مجموعه باال برود

 سوال : کسانی که رگ کلیه شان تنگ است ، آنژیوتانسین باالست یا پایین ؟ آنؤیوتانسین باالست . 

 در آن ها باالست .  2کسانی که مرض قند دارند ، آنژیوتانسین 

 سدیم به جذب گلوکز کمک می کند . 

 Angiotensin Converting Enzymeون ، اگر نمک زیاد بخوریم ، آنژیوتانسین ما کم می شود . بهترین دارو برای فشار خ

= ACE  . می باشد 

Atrial Natrio Peptide = ANP . رگ ها را  پپتیدی که باعث دفع سدیم از ادرار می شود و در دهلیز ها ساخته می شود (

 نیز گشاد می کند ( 

 حالت فشار در دهلیز راست باال می رود که باعث کش آمدن دهلیز می شود .  2در 

 باال باشد ، یعنی فرد از نظر قلبی سالم نیست .  ANP:  نکته

substance P  ، ه همان ک: دانشمندان دیدند که این ماده گشاد کننه رگ هاست . بعد ماده ی داخل آن را کشف کردند

substance P  . نامگذاری شد 

 د کننده( آزاد می شود . )گشا substance Pاز انتهای اعصاب سمپاتیک هم نورآدرنالین )تنگ کننده( و هم 

substance P  . فقط مختص رگ نیست ، در جاهای مختلف دیده می شود 

 می باشد .  substancePاگر دستمان خراش بیفتد بشدت سرخ می شود و این به دلیل وجود
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 انقباض هم می دهد اما در عروق فقط گشادی می دهد .  substance P نکته :

گ زدند و راولین بار این ماده در دستگاه گوارش کشف شد . بعد به  VIP  :vaso active intention peptide ماده 

 دیدند که رگ گشاد شده است . 

CGRP  ،ANP  ،VIP  ،substance P  . هورمون هستند و عمرشان آنقدری هست که به بافت برسند 

 استیل کولین هورمون نیست چون عمرش کوتاه است . 

Calcitonin gene-related peptide = CGRP  

 کلسی تونین در غده تیروئید ساخته می شود . 

CGRP ه می شود برای نیز گشاد کننده رگ می باشد ، مخصوصاً در افرادی که مفصلشان دردناک می شود ، از این ماده استفاد

 تسکین درد . اما توصیه نمی شود . 

  تاه مدت این عارضه رفع می شود . دن عروق در کوجریان کم می شود و با تنگ کر اگر فشار پایین افتد 
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 اول رگ تنگ است و بعد گشاد می شود .  و مزمن است .       

 در فشار باال 

 یا عضله زیاد ندارد .  عضله زیاد داردیا جداره     

 مثل شریانچه ها و شریان های انتهایی                  

 

ز افزایش توده سلولی استفاده می کنیم ، یعنی جداره ضخیم می شود به سمت داخل در فشار باال خطر برای تنگ کردن ا               

 قطر درون تقریبا تغییر نمی کند ، ولی جداره ضخیم می شود .  پارگی رگ وجود دارد 

خرگ را به سیاهرگ وصل می کنند اگر جریان زیاد شود ، مثالً کسانی که کلیه آنها کار نمی کند و دیالیز می شوند ، در آن ها سر

 . به این ترتیب از سیاهرگ به راحتی می توان خون گرفت . 

 خون سیاهرگی وارد دستگاه دیالیز می شود .

 مقاومت وقتی داشته باشیم جریان هم در سرخرگ و هم در سیاهرگ زیاد می شود . 

 می گوییم . shuntوقتی سیاهرگ به سرخرگ وصل شود به فیستول یا 

این حالت جریان خون به هر دوی آن ها زیاد می شود . در سرخرگ فشار مثل همان سابق است ، اما در سیاهرگ فشارخون باال  در

 می رود و هم جریان باال می رود . 

د در سرخرگ جدار بدون تغییر است )فشار زیاد نشود( اما )جریان زیاد شود( اندازه مجرا زیاد می شود و ضخامت تغییری نمی کن

. سیاهرگ گشاد می شود و جداره آن ضخیم می شود برای اینکه فشار کم بود اما االن فشار زیاد است و مجرا نیز بزرگ می شود 

 . 

 سیاهرگ و سرخرگ بهم وصل شوند ، بعدا سیاهرگ به سرخرگ تبدیل می شود . 

 

 

 

 پیاده سازی: ارسالن آیرم پور

 مدمهدی نفرتایپ: محّ
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 (3/10/97) ی هشتم لسه ج                                           وق                                                                                                   فیزیولوژی قلب و عر

 

 :دارد وجود بدن در مکانیسم سه خون فشار عمومی کنترل برای

 دراز مدت -3مدت  میان  -2کوتاه مدت یا لحظه ای   -1

رل میشود مانند زمانی در کنترل کوتاه مدت تنگ و گشاد کردن شریانچه ها اتفاق می افتد.در این مکانیسم، در لحظه فشار خون کنت

 اندام بیده چون دردر حالت خوا که به یکباره از حالت خوابیده به حالت ایستاده تغییر پوزیشن میدهیم و سریعا حرکت میکنیم.

 رگ ها گشاد هستند ، خون به اندام تحتانی میرود. تحتانی

 در این نوع کنترل رفلکس هایی دخیل هستند:

به جداره رگ  چنانچه فشار خون باال رود، فشار بیشتری .و سرخرگ کاروتید آئورت: گیرنده های فشاری در قوس بارورسپتور

ای خود بارورسپتور دارند میشوند.گیرنده های فشاری نیز در انتهها وارد میشود و بر اثر کشیده شدن دیواره، بارورسپتور ها تحریک 

 و در اثر تحریک بارورسپتور ها پیام های عصبی به مراکز مربوطه میرود.

ر های ( و عصب مربوط به بارورسپتو  hering)شاخه هرینگ  9عصب شماره  آئورتعصب مربوط به بارورسپتور های قوس 

 باشند و بعد به مرکز)بصل انخاع( میروند. می 10شریان کاروتید عصب شماره 

پیام میرود و  در فشار خون باال عصب سمپاتیک مهار میشود و پاراسمپاتیک تحریک میشود.با مهار سمپاتیک به رگ ها و قلب

قلب میرود  قط پیام بهضربان قلب کند میشود و مویرگ ها گشاد میشوند در نتیجه فشار خون پایین می آید.با تحریک پاراسمپاتیک ف

 و ضربان قلب کند و کم میشود.

ایین است در نتیجه پیام ارسال میشود که فشار خون پ 10و 9درصورتیکه فشار خون پایین بیاید، از بارورسپتور ها توسط اعصاب 

 سمپاتیک تحریک و پاراسمپاتیک مهار میشود.

: برای انتقال پیام های مربوط به فشار خون 

 بارورسپتور میفهمد _

 اعصاب گزارش میدهد-

 بصل النخاع به عنوان پردازشگر ایفای نقش میکند-

 داعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک به عنوان رابط هستن -

 قلب و رگ به عنوان هدف-
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ثانیه خون به اندام  1زمانی که از حالت خوابیده به ایستاده تغییر پوزیشن میدهیم و به سرعت میخواهیم حرکت کنیم در کمتر از 

 بصل و است پایین رفشا که میرود پیام و کاروتید کم میشود و بالفاصله به بصل النخاع آئورتی تحتانی میرود. فشار در قوس ها

ابد و در نتیجه فشار تحریک و پاراسمپاتیک را مهار میکند ، رگ ها تنگ میشود و ضربان قلب افزایش می را سمپاتیک فورا النخاع

ون فورا به مغز نمیرسید ون به مغز میرسد و ما به راحتی حرکت میکنیم.اگر این سیستم در بدن نبود خخون افزایش میابد در نهایت خ

 و دچار سرگیجه میشدیم و از هوش میرفتیم.

 .مهمترین کنترل کننده فشار خون در زمان کوتاه مدت به صورت عمومی سیستم بارورسپتور میباشد 

 

 هسته پردازشگر داریم: 3یباشد در این قسمت مرکز کنترل بارورسپتورها بصل النخاع م

1-RVLM  در روستروونترولترال مدوال قرار گرفته و به نام مرکز تنگ کننده عروق یا :vasoconstrictor نامیده میشود. نیز 

2-CVLM  در کودوونترولترال مدوال قرار گرفته به نام مرکز متسع کننده یا:vasodilator .نامیده میشود 

ا به مرکز پردازش مربوط به خود در ت: کل اطالعات مربوط به سر و گردن باید از مسیر منزوی عبور کند  NTSنزوی یا هسته م-3

 قشر مخ  برسند.

ربوط به دستگاه تنفس مسیر منزوی در بصل النخاع نیز قرار دارد. چون در  دوران جنینی قلب و شش در گردن قرار دارند، اعصاب م

 ور میکنند.هم از مسیر منزوی عب 9و در نتیجه از مسیر منزوی عبور میکنند درنتیجه عصب واگ و  و قلب از ناحیع گردن

لنخاع به صورت در قشر مخ فقط ماده خاکستری داریم ولی در بصل النخاع هم ماده خاکستری و هم ماده سفید در نتیجه بصل ا

ر منزوی به دلیل واقع شدن اده سفید انتقال پیام انجام میشود و مسیمشبک یا رتیکولر دیده میشود . در ماده خاکستری پردازش و در م

و  9ت از طریق اعصاب در بصل النخاع هم ماده سفید و هم خاکستری دارد یعنی هم پردازش و هم انتقال پیام انجام میدهد. اطالعا

رون دیگری خارج میرود و بعد توسط نو نورونی به شاخ لترال نخاع RVLMمیروند. از  RVLMاز مسیر منزوی عبور کرده و به  10

 (3( و بعد از طریق نورون بعدی به اندام ها منتقل میشود.)نورون شماره 2میشود )نورون شماره

 : اعصاب سمپاتیک برای رسیدن به هدف نیاز به چند نورون دارند؟سوال

نورون آخر در  -3یونی در شاخ لترال نخاع نورون پیش گانگل -RVLM 2در بصل النخاع در مرکز  -1      نورون     3: پاسخ

 گانگلیون عوض میشود و نورون پس گانگلیونی نام دارد. 

 کنترل سمپاتیک با بصل النخاع میباشد نه با نخاع 

RVLM  همیشه فعال است یعنی همیشه اعصاب سمپاتیک را تحریک میکند. چنانچهRVLM  را مهار نکنیم رگ ها تنگ میشود و

هم بیشتر  RVLMرا کم کنیم. هرچه فشار خون باالتر باشد مهار RVLM میرود در نتیجه در فشار باال باید فعالیت ضربان قلب باال

 است و برعکس و پیام از مسیری که گفته شد منتقل میشود و فشار خون را کنترل میکند. 
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اسلی را تنگ میکنند و خونرسانی را اعصاب سمپاتیک در زمان کاهش فشار خون رگ های دستگاه گوارش و دستگاه ادراری تن

 کم میکنند اما رگ های مغز و ارگان های حیاتی را گشاد میکنند تا خونرسانی مختل نشود.

NTS  از طریق( هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیمCVLM )RVLM  اتیک مهار را مهار میکنند که در نتیجه سمپ

 میشود.

 افتد؟ قطع شود چه اتفاقی می RVLMو NTS: اگر ارتباط بین سوال

تیجه برای مدتی فشار به شاخ لترال میرود قطع میشود در ن RVLM: فشار خیلی باال میرود.در شرایط قطع نخاع نورونی که از پاسخ

ر عد از مدتی فشاخون به شدت افت میکند که این وضعیت به نام شوک نخاعی شناخته میشود اما چون نورون دوم و سوم سالمند ب

 خون مقداری کنترل میشود.

RVLM   ازCVLM .مهمتر است 

 را فقط مسیر منزوی کنترل میکند؟ RVLM: آیا  سوال

 (ای مختلف و ارادی نیز: خیر از قسمت های دیگر مثل قشر مخ و هیپوتاالموس نیز کنترل میشود به همین دلیل بر اثر فعالیت هپاسخ

 ضربان قلب باال میرود. )مانند راه رفتن

             نورون اول که تا شاخ لترال کشیده شده      CVLM         RVLM               مسیر منزوی            10و  9پیام از طریق عصب 

 نورون سوم که به قلب و رگ ها میرود.                     نورون دوم                 

                       شاخه دیگری نیز جدامیشود که  به غدد آدرنال میرود.                                                                                                                                   

.بخش مرکزی فوق کلیه نورون نهایی سمپاتیک است 

و سمپاتیک  RVLMو کاروتید زیاد میشود در نتیجه مهار  آئورتدهیم فشار  در  چنانچه از حالت ایستاده به خوابیده تغییر پوزیشن

 و تحریک پاراسمپاتیک اتفاق می افتد و باعث کاهش فشار خون میشود.

 

فشارشان باالست  آئورت: چنانچه کراوات محکم بسته شود خون کمتری به مغز میرشد و چون کاروتید و سندروم کراوات

و پاراسمپاتیک تحریک میشود و باعث کاهش ضربان قلب میشود؛ در این صورت ممکن است فرد بیهوش سمپاتیک مهار میشود 

 شود و زمین بخورد. اگر کراوات را باز کنیم شرایط فرد به حالت نرمال برمیگردد.

ست  100ولی اگر روی اگر تعداد پیام های ارسالی از بارورسپتور روی صفر تنظیم شود بدن متوجه پایین آمدن فشار خون نمیشود 

 شود بدن به باال یا پایین شدن فشار خون واکنش نشان میدهد.هرچه فشار کمتر شود تعداد پیام های ارسالی نیز کمتر میشود.

نیز در محدوده  mmHg200دیگر پیامی ارسال نمیشود چون مرگ محسوب میشود . فشار بیشتر از  mmHg50در فشار کمتر از 

 امی ارسال نمیشود .تنها در محدوده حیاتی یا فیزیولوژی پیام ارسال  میشود.مرگ محسوب میشود و پی
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اشیم به دنبال آن اگر نوسانات لحظه ای داشته ب .در تغییرات فشارخون طوالنی مدت گیرنده های فشاری به راحتی سازش میابند

مدتی به روال نرمال  ،گیرنده های فشاری بعد از افزایش شدید ایمپالس را داریم اما اگر این تغییر برای مدت طوالنی طول بکشد

فر خون را ایفا میکنند و خود برمیگردند؛ یعنی بارورسپتورها برای کنترل دراز مدت  فشارخون کارایی ندارند.بارورسپتور ها نقش با

 باعث تنظیم لحظه ای فشار میشوند.

 .بارورسپتورها فیزیولوژیک هستند 

ورسپتور یکی از حال نوسان است باعث نوسان امواج بارورسپتور نیز میشود. نوسان عملکرد بار چون فشارخون ثابت نیست و در

 است. امواج مایردالیل ایجاد 

 

 :عوامل نوسان فشار خون

پ میشود در در دم قفسه سینه منبسط میشود  برون ده بطن چپ کم میشود و چون خون کمتری وارد بطن چ دم وبازدم)تنفس(:

ثانیه طول 2یرود . دم مهش میابد. در بازدم قفسه سینه فشرده میشود خون شش ها وارد دهلیز چپ میشود و فشار باال نتیجه فشار کا

 ثانیه پایین.2ثانیه فشار باال میرودو 3ثانیه یعنی  3میکشد و بازدم 

حساس   H+و افزایش  20Cایشی حضور دارند که نسبت به کاهش اکسیژن  افزآئورتکمورسپتورها نیز در اجسام کاروتید و اجسام 

ا تحریک شوند پیامی اگر کمورسپتورههستند که یا در اثر کاهش فشار است و یا به این علت که سیستم تنفس به خوبی کار نمیکند.

 برعکس بارورسپتور ارسال میکنند )!!!(

مورسپتور باعث میشود زایش اکسیژن در کدر شرایط کاهش اکسیژن کانال پتاسیمی بسته میشود و  تعداد ایمپالس ها زیاد میشود. اف

 کانال پتاسیمی باز شود)سلول هایپرپالرشود(درنتیجه تعداد پیام ها کم میشود.

  و  80ون کمتر از خبارورسپتورها با کشیده شدن دیواره رگ تحریک میشوند .کمورسپتورها در شرایط پاتولوژیک مانند فشار

 خون را کنترل میکنند. بارورسپتورها در شرایط فیزیولوژیک فشار

  کمورسپتور های محیطی فقط در فشار خون کمتر ازmmHg80 .کار میکنند 

  2کمورسپتور ها در رگ های مغزی نیز وجود دارند که به شدت به کاهش اکسیژن و افزایشCO شرایط کاهش  حساس اند. در

جات دهند.با تحریک نرا فعال میکنند تا بتوانند مغز را  کمورسپتورها تحریک میشوند و به سرعت سمپاتیک 2COاکسیژن و افزایش 

ود. مثل زمانی شسمپاتی کل رگ های بدن منقبض میشوند، ضربان قلب زیاد میشود و فشار باال میرود تاجایی که مشکل مغز حل 

زی فعال میشود وق مغزیاد میشود و گیرنده های شیمیایی موجود در عر 2COکه جریان خون مغزی کاهش یابد )ایسکمی مغزی( که 

م عصبی به ایسکمی یا و سمپاتیک را فعال میکنند و فشار را تا جایی که مشکل رفع شود باال میبرند. به این مکانیسم پاسخ سیست

CNS ischemic response  .میگویند 
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پاتیک درنتیجه سم  ز میشود،وقتی در قسمتی از مغز توموری ایجاد میشود روی رگ ها فشار وارد میکند و باعث قطع جریان خون مغ

م رفلکس کوشینگ فعال میشود و فشارخون را باال میبرد تا جایی که تنگی رفع شود و جریان خون برقرار شود. به این مکانیس

 میگوییم.

ود که ایسکمی : اگر فشار در مغز باال رود، رگ ها تنگ میشوند و به دنبال آن فشار خون تا جایی باال میررفلکس کوشینگ

 رطرف شود.ب

نکه جمجمه ثابت اگر ضربه مغزی رخ دهد عروق مغزی نفوذ پذیر میشوند و مایع خارج میشود و باعث ادم مغز میشود.به علت ای

یشوند و فشارخون ماست بر رگ ها فشار اعمال میشود و تنگ میشوند و جریان خون قطع میشود و به دنبال آن کمورسپتورها فعال 

 افزایش ادم مغز و به دنبال آن مرگ میشود. را باال میبرند که باعث

 ی اگر رفلکس کوشینگ در تومور مغزی خوب است ولی در ضربه مغزی بسیار خطرناک است.برای برطرف کردن ادم مغز

تئین داشته باشد سرم نمکی تجویز شود مرگ فرد حتمی خواهد شد زیرا باعث افزایش ادم میشود.باید دارویی تجویز شود که پرو

 داشته شود.ند آلبومین . آلبومین باعث میشود مایع به داخل رگ باز گردد و ادم کاهش یابد و فشار از روی مغز برمان

 به هر دلیلی قفسه سینه را منبسط کنیم و ادم ریوی ایجاد کنیم                تاکی کاردی

 برادی کاردی کم میشود            باال رود هم رگ ها گشاد میشوند و هم ضربان قلب  آئورتاگر فشار خون در

  ی آئورتدر اجسامsetpoint .باالتر از شریان کاروتید است 

است که فشار در نواحی  آئورت و کاروتید آنها بسیار کمتر از setpointبارورسپتور ها در سرخرگ ششی نیز وجود دارند که 

کنترل میکنند. اگر در این نواحی فشار خون باال رود ضربان  کم فشار مانند دهلیز ها )مخصوصا دهلیز راست( و سرخرگ ششی را

قلب را زیاد میکنند)تاکی کاردی(.در سرخرگ ششی نیز همین منوال حاکم است به این دلیل که اگر خون درون شش ها بماند 

 باعث ادم ریوی میشود.

هستند که مشکلی به وجود آمده باشد و خون در  بارورسپتور ها در انسان های سالم در نواحی کم فشار کار نمیکنند.زمانی فعال

سمت راست جمع شده باشد در این شرایط ضربان قلب را باال میبرند تا خون خارج شود.رگ ها را نیز گشاد میکنند، دفع ادرار را 

ت چپ باال رود زیاد میکنندو شریان آوران کلیه را گشاد میکنند. اگر فشار در سمت راست باال رود تاکی کاردی و اگر در سم

 برادی کاردی رخ میدهد.

اگر از گردن به باال در آب قرار بگیریم مانند شیرجه زدن، گیرنده های ناحیه صورت و گردن باعث به وجود آمدن برادی کاردی 

ز کار میشوند . اگر در آب سرد بپریم چون قدرت پاراسمپاتیک زیاد است، برادی کاردی ایجاد میکند و قلب برای چند دقیقه ا

در سمت چپ ایجاد میشود و گیرنده ها باعث ایجاد تاکی  2COمیفتد)سنکوپ(؛ اما اگر قبل از اینکه بپریم دم عمیق بکشیم، کاهش 

 کاردی میشوند که  برادی کاردی ناشی از فعالیت شدید پاراسمپاتیک را جبران میکنند .

.بارورسپتور بافر است اما کمورسپتور بافر نیست 
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ر مغزی خیلی باال برود زمانیکه فشا -2یولوژیک که بارورسپتور ها فعالیت دارند در حالت فیز -1: یر دو علت دارندامواج ما

جددا فشار باال مکه در این شرایط فشار خون باال میرود و مشکل حل میشود سپس ، فشار افت میکند، خون سازی مختل میشود و 

 میرود.

 .دم و بازدم مایر نیست 

 ان مدت فشار خونکنترل می

 در چند دقیقه بعد از اینکه فشار خون تغییر کرد وکنترل کوتاه مدت پاسخ گو  نبود :

ست . اگر فشار باال رود فیلتراسیون اآنژیوتانسین -یکی از عواملی که در میان مدت فشار خون را کنترل میکند سیستم رنین -1

 شود کم خون فشار رنیز کم میشود و فشار خون کنترل میشود. اگزیاد و ترشح رنین کم میشود در نتیجه ترشح آنژوتانسین 

 به آلدوسترون و آلدوسترون ترشح بعد و رنین ترشح آن دنبال به و میشود ترشح II آنژیوتانسین و میشود کم فیلتراسیون

 میرود. قلب

ر اصالح میشود. این یکنند و فشاداخل رگ فشار باالست:در این شرایط موقتا مایع را از خون به فضای میان بافتی منتقل م -2

فشار خون کاهش  مکانیسم برای دراز مدت خوب نیست و این مکانیسم تبادل بین خون و فضای میان بافتی نام دارد. اگر

 یابد از فضای میان بافتی مایع جذب میکند

ار باال سیاهرگ د و در فشدر فشار متغیر روی سیاهرگ اثر میکند. اعصاب سمپاتیک در فشار پایین سیاهرگ را تنگ میکن -3

 را گشاد میکند

ن بستگی : یکی از ویژگی های عضالت صاف است. قدرت انقباض عضله به تعداد سرهای متصل میوزین به اکتیشلی پذیرنده

ها همراه  دارد. در عضالت اسکلتی همیشه  سرهای میوزین فعال است و انقباض رخ میدهد اما در عضالت صاف تک تک سلول

ردد در نتیجه در باض دارند. اگر در رگ های خونی فشار باال رود خون بیشتری به قلب میرود و خون به عقب باز میگباهم انق

ر در سیاهرگ عضالت صاف سیاهرگ ها کانال های کلسیمی باز میشود یون کلسیم وارد سلول میشود و سلول منقبض میشود، فشا

ون کلسیم و انقباض سلول. کمی بعد یون کلسیم از یبه علت ورود -2هرگ است سیا خون داخل -1ها باال میرود ؛ به دو دلیل : 

 خ میدهد.رسلول خارج میشود انقباض کم میشود و عضالت شل میشند و خون داخل سیاهرگ میماند این اتفاق در معده نیز 

.شلی پذیرنده آنی اتفاق نمی افتد. هم اعصاب سمپاتیک و هم خود عضالت در شل شدن دخیلند 

 کنترل دراز مدت فشار خون

 مهمترین عامل کلیه است.

است و اختالف فشار در هر گلومرول برابر  125mlit/minادرار وجود دارد یعنی میزان فیلتراسیون کلیوی  cc 125در هر دقیقه 

به  1mmHgاگر  مایع به داخل توبول ها وارد میشود درنتیجه : 12.5ccاست. به ازای هر میلیمتر اختالف فشار  10mmHgبا 
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مایع کمتری دفع  cc 12.5 فشار افت کند باید 1mmHgمایع بیشتر از کلیه ها دفع شود؛ و اگر  12.5ccفشار اضافه شود ، باید 

 شود  در این صورت مواد زاید را نمیتوانیم به خوبی دفع کنیم.

 اگر در دراز مدت فشار باال برود:

ر میدهد. این تغیی 1.125ccتغییر میکند که دفع را به اندازه  mmHg 0.1اندازه فشار در گلومرول به  40mmHgمثال به ازای 

گلومرول  در 0.1mmHgمکانیسم دیورز فشاری نامیده میشود. در دیورز فشاری فشار خیلی باال نمیروداما حتی به اندازه 

یشود و در نهایت هیم و نیروی خون کم مباعث)افزایش(تغییر فیلتراسیون میشود در نتیجه آب و الکترولیت بیشتری از دست مید

 کاهش فشار خون.

مانی که فشار افت میکند کلیه زوقتی فشار باال میرود کلیه ها به مرور زمان دفع را بیشتر میکنند و فشار را تا حدودی کنترل میکنند و 

 ها میزان فیلتراسیون را کم میکنند .

 است. غذایی رعایت رژیمدومین عامل کنترل دراز مدت فشار خون 

تیجه شریان ترشح میشود و رگ ها را گشاد میکند درن AMPاگر فشار در سمت راست زیاد شود سیاهرگ ها را گشاد میکنیم. 

ل در جذب آب و آب آوران کلیه نیز گشاد میشود و فیلتراسیون افزایش میابد و باعث اختالل در جذب سدیم و به دنبال آن اختال

 فشار خون کنترل میشود.بیشتری از دست میدهیم و 

  دارند: فشار خون باالافرادیکه 

نند چنانچه این دارو ها در وهله ی اول باید رژیم غذایی خود را کنترل کنند . در مرحله بعد باید از داروهای دیورتیک استفاده ک

دم نتیجه مناسب از ی و در صورت عجواب نداد داروهای مهار کننده آنژیوتانسین مانند کاپتوپریل مصرف نمایند . در مراحل بعد

 داروهای مربوط به آدرنالین و نورآدرنالین استفاده کنند چون این گروه دارو ها عوارض بسیاری دارند.

ه باشد،  کداشته باشد ،در هر سنی  140mmHgو سیستول بیشتر از  90mmHgاگر فردی در حالت استراحت دیاستول بیشتر از 

 الح میشود، مانند :به کنترل دارد . اگر علت آن بیماری باشد  با درمان بیماری، فشار خون نیز اصفشار خونش باالست و نیاز 

 که باعث افزایش ترشح رنین و در نتیجه افزایش فشار خون میشود. تنگی عروق کلیوی:

سانی که کنسولین) ، افزایش آلدوسترون، افزایش اپی نفرین، افزایش کورتیزول، کاهش اADHافزایش  اختالالت هورمونی:

نشان زیاد است آب هم زیاد است  و اسموالریته باالست در گلوکز در خو -1دیابت دارند فشار خون باال نیز دارند به این دلیل که 

ادی دفع میکنند  به دنبال آن سدیم هم دفع میشود، اگر سدیم در گلوکز را زی -2نتیجه افزایش حجم خون  و افزایش فشار خون

 اشد، رنین ترشح میشود و فشار باال میرود.(کلیه کم ب

شود و دفع : کلیه کار نمیکند هرچه مصرف میکنیم در بدن انباشته میاختالل در دفع آب و الکترولیت در نارسایی کلیه

 نمیشود درنتیجه فشار خون باال میرود و باید کلیه را درمان کنیم.
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در قسمت های فوقانی تنگی فشار باالست و در قسمت های تحتانی  نزولی دچار تنگی شود آئورت: اگر نزولی آئورتتنگی 

 فشار پایین است. 

 فشار خون بارداری)پره آکالمپسی(

بارداری رخ دهد سقط  در بعضی خانم های باردار رخ میدهد و کشنده است و تنها درمان ختم حاملگی میباشد . اگر در اوایل دوران

ابع خود ایمنی ذکر باید سزارین انجام شود.علت آن به طور  دقیق مشخص نیست در برخی منجنین و اگر در اواخر این دوره باشد 

ه دفع آب نخواهد بشده به این صورت که موادی تولید میشوند به کلیه میچسبند و جداره گلومرول را ضخیم میکنند و فرد قادر 

ردلیلی غشای هد موادسمی از جفت آزاد میشود و به درنتیجه افزایش فشار خون رخ میدهد و در برخی منابع دیگر گفته میشو

 فیلتراسیون ضخیم میشود. به محض اتمام بارداری فشار خون نیز به حالت نرمال خود باز میگردد.

یپس وپفک : علت آن به طور دقیق مشخص نیست . میتوان به تغذیه نادرست اشاره کرد مثل مصرف زیاد چ فشار خون اساسی

شار خون اولیه فمحیط، تغذیه واسترس در ایجاد بیماری فشار خون دخیل هستند. در این شرایط فرد دچار در وکودکی. ژنتیک، 

 میشود.  

سین ترشح میشود و در افرادی که تنها یک کلیه دارند و سرخرگ آن کلیه تنگ است ، رنین ترشح میشود که درنتیجه آن آنژیوتان

 ب و الکترولیت فشار خون افزایش میابد به علت افزایش جذب آ

ه رگش تنگ است در افرادی که دو کلیه دارند که یکی از آنها سالم و دیگری رگ آوران تنگ است : در این افراد کلیه ای ک

یت بیشتری جذب بر روی هر دو کلیه اثر میکند و هردو کلیه آب و الکترول IIرنین ترشح میکند و به دنبال آن آنزیوتانسین

 د گشاد کردن رگ کلیه است.میکنند.درمان این افرا

 

 :چنانچه فشار خون بسیار پایین باشد خون به مغز نمیرسد و فرد بیهوش میشود. شوک های گردش خون

 به چند دلیل رخ میدهد:

گشاد است  تنگ یا گشاد است یا یکی از دریچه ها تنگ یا آئورتمثال سرخرگ   نمیکند کار خوب : قلب  شوک کاردیوژنیک

 به راحتی خون را پمپ کند. و قلب نمیتواند

ب ناتوان است. در میکند و رگ قلب تنگ میشود به انداره کافی قدرت ندارد خون را پمپ کند و به هر دلیل قل MI یا وقتی فرد

 این شرایط فشار در دهلیز باال میرود باید بازگشت وریدی را کاهش دهیم.

 بهترین درمان برای این افراد:

 سدیم پمپ میشود باعث زبان گاو گل و دیژیتوکسین مثل روهاییم : دیژیتوکسین ، گل گاو زبان. داقدرت قلب را زیاد کن-1

 انقباض. قدرت افزتیش درنتیجه بماند سلول در بیشتری مدت کلسیم یون و نکند کار پتاسیم

 رگشت وریدی را کم کنیم: دارو های زیر زبانی گشادکننده عروق ب -2
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 شوک ناشی از گشادی عروق :

ز نورآدرنالین اگر رگ ها گشاد شوند باعث شوک میشود و بهترین درمان تنگ کننده های عروق مثل آدرنالین است.آدرنالین ا

افزایش   گشاد کننده است و رگ های قلب را گشاد میکند و باعث βبهتر است چون هم گشاد کننده و هم تنگ کننده است.

 وق دستگاه گوارش میشود.قدرت قلب میشود و از طرف دیگر باعث تنگی عر

سازی هیستامین میشو  الف(شوک آنافیالکسی: رگها را گشاد میکند به علت تزریق اشتباه دارو مثل پنی سیلین رخ میدهد باعث آزاد

 دو برای درمان باید آدرنالین تجویز کنیم.

یز مهار میکنند را ن RVLMتجویز شوند ب( شوک نوروژنیک :داروهای بیهوشی باعث مهار سلول های عصبی میشوند  اما اگر زیاد 

ر قسمتی که باعث دمهار شود، سمپاتیک نیز کامال مهار میشود و رگ ها گشاد میشوند.ضربه مغزی یا سکته مغزی  RVLM، چنانچه 

 میشود آن را مهار میکند. RVLMمختل شدن خون رسانی به 

 د.زنده بماند بعد از مدتی مقداری بهتر میشودر شرایط قطع نخاع نیز فرد وارد شوک نخاعی میشود و اگر فرد 

هد و غش ج(شوک وازووگال یا احساسی : وقتی هیجان شدیدی در بدن ایجاد شود ممکن است فرد هوشیاری اش را ازدست بد

 کند که ناشی از گشاد شدن عروق است و درمان تنگ کننده عروق است.

وک میشود.در وزنه برداران چون خون به مغز نمیرسد فرد دچار ش 

 شوک ناشی از کاهش حجم خون

رایط خونریزی ش: این افراد به شدت تشنه هستند ولی نباید به آنها آب بدهیم چون در  شوک هایپوولمیکخون از دست بدهیم:  

در ریق خون است. ها لیز میشوند و بهترین درمان تز RBCفرد آلبومین از دست میدهد اگر آب بخورند خون آنها رقیق میشود و 

 این افراد تنگ کننده عروق ممنوع است.

 ORSم. میدهی ORSباعث میشود آب و الکترولیت از بدن خارج شود. اگر فرد هوشیار است :  شوک ناشی از اسهال و استفراغ

رد هوشیار فشامل گلوکز و سدیم است. وقتی وارد خون شود باعث میشود آب جذب شود و به دنبال آن سدیم جذب شود . اگر 

 ود تزریق سرمنب

م . برای درمان : دراین شرایط فرد بیشتر آب از دست میدهد و خون غلیظ میشود. نباید به فرد سرم بدهی شوک ناشی از سوختگی

 میتوانیم سرم قندی بدهیم.

 اگر فرد دراثر تشنگی وارد شوک شود باید سرم قندی تجویز شود.

د را خارج کنیم و ها میشود. باید خون فر RBCدارند و باعث از بین رفتن :عفونت وارد خون میشود . باکتری ها سم  شوک سپتیک

وند و نفوذپذیری خون جدید تزریق کنیم ) خون فرد را عوض کنیم( تزریق خون باعث میشود هیستامین ترشح شود و رگ ها گشاد ش

 نیز باال میرود.
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یستند یا مانند زمانی که فرد با مونواکسید کربن مسموم ها قادر به مصرف اکسیژن ن بافت :شوک ناشی از مصرف سم مثل سیانور

 میشود و در این شرایط اکسیژن منتقل نمیشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرزانه قدبیگیپیاده سازی: 

 نیکتا حسینیتایپ: 
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 (11/10/97) ی نهم لسه ج                                                                   فیزیولوژی قلب و عروق                                                                           

 

 موکوس

 

)عوامل  Ca ویا CAMP دارای کانال های کلر و پتاسیمی. هر دو بسته. با افزایش  آب و مواد محلول ترشح می کند(: سروزی)

کلر باالست. اگر کلر  ای عادی کلر زیاد نیست. ولی در سلولهای ترشحیدر سلول ه فسفریله کننده( کانال ها فعال می شوند. 

 وارد مجرا شود، مجرا منفی میشود.هرچه کلر بیشتری ترشح شود ترشحات سروزی نیز بیشتر خواهد بود.

جبران  م این موضوعبا خروج پتاسی در صورت خروج کلر داخل مثبت میشود. مثبت شدن داخل اجازه خروج بیشتر را نمیدهد.  

 شود.می

بار منفی یون های مثبت را  پس کانال پتاسیم به سمت خون وجود دارد و پتاسیم وارد خون و کلر وارد مجرا میشود. کلر با داشتن 

ه بیشترین آن به خود جذب میکند. پس یون های مثبت فضای خارج سلولی را از خون جذب میکند و وارد مجرا می کند. ک

 سدیم است.

خروج آب همه ی  در داخل مجرا باعث افزایش اسموالریته مجرا می شود. پس باعث جذب آب میشود و با  Nacl با افزایش 

 مواد همراه آن خارج می شود) کشش حالل(.

 نداریم ) سیستیک فیبروزیس(. در صورت ایجاد مشکل در کانال ها دیگر ترشحات سروزی  

که آسیب می بیند  شده و سطح سطوح تنفسی را می پوشاند و اولین جایی با اضافه کردن آب رقیق موکوس خیلی غلیظ است،  

 این افراد اشک و بزاق ندارند. سیستم تنفسی است و 

 بیشتر،  ترشح بیشتر است.  NaClهرچه 

... را وظیفه ترشح کلر و  در غدد بزاقی دو گروه سلول وجود دارد. گروه اول سلول های خوشه ای بودند که در باال گفته شد و  

ست. تا با افزایش داشته و  گروه دیگر سلول های اطراف هم جاری هستند که وظیفه آنها باز جذب سدیم موجود در مجاری ا

 سدیم باعث افزایش ترشح شوند.

ه پتاسیم به داخل در اطراف هر کدام از این مجموعه سلول ها مجموعه ی مویرگی مخصوص آن وجود دارد که یکی برای تخلی 

 دیگری برای برداشت سدیم و مجرا است مانند مجموعه ای باب و پورت . برداشت سدیم خارجی و آن و 

زاق تحریکی بیشتر به بپس هرچه سرعت ترشح بزاق باالتر باشد میزان جذب آن کمتر و ترکیباتی بیشتر شبیه به پالسما دارد. 

 پالسما ولی غیر تحریکی مقداری فرق میکند.
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 د در انعقاد خونیندهای موجوآفر
 

 فیبرو لیزین( عوامل از بین بردن لخته)  عوامل ضد انعقادی،  عوامل انعقادی، 

 

 
 سه اتفاق به هنگام آسیب رگ روی می دهد که باعث می شود جلوی آن گرفته شود: 

 

 (Vaso constriction)اسپاسم عروق  -1

 خته ل -3    پالکت ها )ترومبوسیت(  -2

 تفاده یا عدم استفاده از مراحل تعیین می شود() با شدت خونریزی اس

سروتونین،  نور  ، Thromboxane A2. توسط عواملی چون می تواند جلوی خونریزی را بگیرد سریع عمل میکند و  -1

 رگ را تنگ کرده و تا حدود زیادی جلوی خونریزی گرفته میشود.  …و  ADH   آدرنالین، 

سبیده و جلوی چرکت هستند ولی در صورت آسیب به سرعت تحریک شده و به هم به صورت عادی در خون در حال ح  -2

می شود. در بیشتر  گیرند که به آن میخ پالکتی گفته می شود. ایراد آن این است که محکم نبوده و بر اثر فشار بازخونریزی را می

 ورد نیز سریع است.که این م عروق ریز کاربرد دارد ) به علت ریز بودن منافذ و کم بودن فشار( 

 گیرد.می را  فیبرین سلولهای خونی را به دام انداخته و جلوی عبور دیرترین است که با ایجاد نخ های   -3

 

 : CTو BTهایآزمایش

Bleeding time )مدت زمان بند آمدن خون ) درون بدن: 

 Clotting time :مدت زمان لخته زدن در بیرون از بدن  

 

کاغذ را تماس  به داخل الله گوش سوزن را فرو کرده ای و هر سی ثانیهوجود انعقاد کافی خون : بررسی وجود یا عدم 

 (BT)دازه گیری می شود داده تا زمانی که لکه ای بر روی کاغذ ایجاد نشود و با تعداد لکه ها ی مدت زمان بند آمدن خون ان

کنیم و هرگاه اتفاق رخ داد که شماره دفعه ای شروع به شکستن میههر یک دقیقه از گوش خون را وارد لوله های هپارینه کرده و  

 (CT)موفق، زمان ما را نشان می دهد. 

خود پالکت در  ه اول و و  سروتونین در مرحل A2با  وزیکول های حاوی ترومبوکسان  در هر سه مرحله انعقاد پالکت نقش دارد 

 نقش دارد. PDGFق مل نقش دارد و حتی در باز سازی عروق نیز از طریمرحله دوم و در مسیر داخلی مرحله سوم به صورت کا

 

یا سلول  (Pleura potential hematopoiesis stem cell) هایدر مغز قرمز استخوان تولید می شود، از سلولپالکت: 

می شود که پالکت را ایجاد  از آن جوان هایی ایجاد های بنیادی خونساز چند منظوره که از آنها مگاکاریوسیت ها ایجاد شده و 



104 
 

و  حاوی PDGF ،  سروتونین، A2، ترومبوکسان ADPکرده  که همه چیز دارند به جز  هسته. وزیکول هایی دارند که داخل آنها 

 اکتین و میوزین ) قابلیت انقباض دارند که زخم را جمع میکنند(. سیکلو اکسیژناز ) سازنده پروستا گالندین( و 

 ((ADP سانو ترومبوکA2  تجمع پالکت مرحله دوم ، ترومبوکسان برایA2  مرحله و  سروتونین برای اسپاسم عضله وPDGF 

 باز سازی عروق کاربرد دارند(( برای 

 

ا یا بافت آزرده ایجاد می کند. برای اینکه لخته در محل مورد نظر ایجاد شود ما نیاز به یک بستر داریم. بستر مورد نظررا پالکت ه

یجاد میشود. پس در پالکت فت آزرده بستر را ایجاد کرد از مسیر خارجی و اگر پالکت بستر بود از مسیر داخلی لخته اکه اگر با

 کنند.ها در سطح غشا لیپپید هایی وجود دارد که بستر را در اثر تحریک ایجاد می

کت در هر میلیمتر هزار پال 300ند. عمر پالکت ها حداکثر یک روز است و در اثر عبور از مویرگ های طحال از بین میرو 

م انعقاد خون در هزار در هر میلیمتر مکعب خون باشد به علت عد 50که اگر تعداد پالکت ها زیر  مکعب خون وجود دارد 

شود. رگ سالم با خونریزی های کوچک ) مثل مویرگ های داخلی یا به هنگام راه رفتن( دچار نقاط سیاه در سراسر بدن می

 مانع تجمع پالکت ها می شود. ستاسایکلین تولید پر

 

 :همه پروتئینهای خون را کبد می سازد از جمله پروتئین های انعقادی را.  لخته

یچسبند که به صورت غیر فیبرینوژن به وفور در خون یافت می شود و به صورت محلول است. با ایجاد مونومرهای فیبرین به هم م

د پیوند کواالن بین رشته این عمل انجام می شود ) ایجا 13دها محکم نیستند که توسط فاکتور کوواالن ایجاد شده است. پس پیون

 ها(. 

 نیز گفته می شود. تبدیل فیبرینوژن به فیبرین توسط ترومبین انجام میشود. 1به فیبرینوژن فاکتور 

ایجاد تعداد زیادی رشته و  امل فعال ساز باعثاز پروترومبین ایجاد میشود. تعداد زیاد عو 10ترومبین نیز توسط فاکتور شماره  

 شود.تر فرآیند میکنترل راحت

شود که در ناحیه باقی مانده و ایجاد آزرده آزاد می که خود توسط فاکتور بافتی ) ترومبوپالستین(  7توسط فاکتور  10فاکتور 

د و ادامه اتفاقات فعال کنن 7افتاده و ایجاد فاکتور های عبوری غیر فعال در آن به دام  7شود فاکتورهای کنند که باعث میبستر می

 دهد ) مسیر خارجی(. باال روی می

  

 شود.فاکتور بافتی به داخل خون آزاد نمی-
وسط فاکتور شماره یازده تنیز فعال میشود که خود  9توسط فاکتور شماره  10گفته می شود. فاکتور شماره  2به ترومبین فاکتور 

یه آسیب دیده تحریک نیز توسط پالکت ها فعال می شود. پالکت هایی که در ناح 12فعال شده است و  12توسط  فعال میشود که

 میشوند از بافت دور نشده و بستر را ایجاد می کنند.
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 رخورد با یک جسم میتواند باشدشود که بر اثر ببدون پالکت نیز فعال می 12فاکتور 
 

 11و  12ثبت(. پس منیز آن را ) سیکل  12را فعال کرده و فاکتور  12که فاکتور  کینوژن :  (high nuclear weight)فاکتور

 کنند.و کینوژن همدیگر را تحریک می

های بیشتری  سرعت مسیر خارجی بیشتر است چون واسطه های کمتری دارد و قدرت مسیر داخلی بیشتر است چون او واسطه

 دارد.

 

  می کننددر انعقاد هر دو مسیر دخالت 
دارند )به علت نیاز به  Kتامین و نیاز به بستر و نیاز به وی و ترو بین مهمترین هستند که نیاز به کلسیم  9و  7و  10فاکتور های 

 کربوکسیله کردن چرا که اگر کربوکسیله نشوند فعال نمی گردند(

ه به دنیا نمی آید ولی بچ 9ر صورت نبود فاکتور تحریک میشود.د 8توسط  9نیاز به کمک دارند که فاکتور  10و  9فاکتورهای  

 موفیلی می باشد.آید که مشکل آن هبچه با مشکل به دنیا می 8در اثر نبود فاکتور 

 شود.فرد دچار هموفیلی می 5تحریک میشود. در صورت عدم وجود فاکتور  5توسط فاکتور  10فاکتور  

ربوط به هموفیلی و بخش بزرگ آن فاکتور از دو بخش تشکیل شده که بخش کوچک آن م 8فاکتور  

VonWillBrand  گر به بخش است که اگر هموفیلی بر اثر نبود بخش کوچک باشد،  هموفیلی وابسته به جنس است ولی ا

 بزرگ مربوط باشد وابسته به جنس نیست. 

 
 

 برای اتصال پالکت ها به محل زخم الزم است. 8فاکتور   (VonWillBrand)قسمت بزرگ  -

 A2، ترومبوکسان ADPکالژن،  ند: مورد هست 3مهمترین فعال کننده های پالکت ها  -
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رگ را تحریک  PDGFبه دنبال لخته شدن پالکت ها با استفاده از عوامل انقباضی محل زخم را جمع کرده و سپس با استفاده از -

 به بازسازی می کنند.

 

 جمع آوری لخته:
دیده شروع به ه آسیبدر سرتاسر بدن ایجاد لخته می کند. پس از ایجاد لخته بافت ناحی اگر ترومبین از محل زخم خارج شود

 آزادسازی فیبرینولیزین )پالسمین( میکند. 

السمین فعال از بافت تبدیل به پ  (TPA)پالسمینوژن محلول و غیر فعال موجود در خون توسط فاکتور فعال کننده پالسمینوژن 

کند. اگر پالسمین از محل می شود. پاسمین بسیار قوی است و شروع به تجزیه کردن فیبرین میآزرده در محل آسیب دیدگی 

 برد و باعث عدم انعقاد خون در سرتاسر بدن می شود.زخم خارج شود همه پروتئینهای انعقادی را از بین می

ز محل توسط آنتی سمین های خروجی ابه آرامی صورت می گیرد تا لخته فرصت ایجاد شدن داشته باشد. پال  TPAآزادسازی  

 ا ساخته می شود.توسط ترومبین ه TPAشود که مقدار بسیار کمی است. پالسمین تجزیه می

 

 

 

 

 آمبولی ) حرکت لخته( :
شده و از بطن راست  در اثر عدم تحرک موقت در سرتاسر اروپا ممکن است لخته تشکیل شود و در اثر حرکت این لخته جابه جا

موجب مرگ  گ های شورشی می شود یا اگر در بطن چپ قرار گیرد به سرخرگ های کرونری یا به مغز رفته ووارد مویر

 رد.تزریق می شود تا مانع لخته شدن شود یا لخته ایجاد شده را از بین بب  TPAمیشود. برای این افراد 

 

 استرپتوکوکوس:
السما و به همراه آن افت میکروب ها جمع شده باشند با خروج پاگر پالسما از خون خارج شود ایجاد لخته می کند. اگر در ب

 عوامل انعقادی، میکروب را در برگرفته و نگه می دارند تا به آن رسیدگی شود.

های فیبرین می شود و از محل فرار می کند. در صورت نبود ولی استرپتوکوکوس با ایجاد آنزیم استرپتوکیناز باعث تجزیه رشته 

TPA از استرپتوکیناز استفاده کرد که احتمال حساسیت باالیی دارد.توان می 
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 عوامل ضد انعقادی:
که باعث گشادی  میشود نجلوگیری از ایجاد لخته های بی موقع. تا زمانی که رگ است به علت تولید پروستاسیکلین لخته ایجاد 

 شود و جلوی تجمع آن را میگیرد.عروق و مانع از اتصال پلکتان می

ینهای خون میشود. که مانع از اتصال پروتئ ندوتلیوم در سطح خود به علت داشتن گلیکوکالیکس بار به شدت منفی دارد ا 

را که  ترومبین را به چفیبرین است  مهمترین عاملی که جلوی فعالیت ترومبین را میگیرد آنتی ترومبین شماره یک است که خود 

 دام انداخته و مانع از فرار آن میشود.

بالفاصله ترومبین فراری را به  آندوتلیوم سالم ترومبومودولین دارد که بخشی از ساختار آندوتلیوم است و اگر موفق به فرار شود،  

 ترومبین آزاد فعال است  ولی به محض بدام افتادن غیر فعال می شود. دام می اندازد و 

در زمینه ترومبین های  میکند مثل فیبرین لخته و ترومبومودولینهر عاملی که موجب اتصال ترومبین شود آن را به غیر فعال  

(  را 8و  5)  فاکتور های  را  فعال می کند  که آن نیز پروتئین های کمکی Cپروتئین  فراری.کمپلکس ترومبومودولین و ترومبین 

 غیر فعال می کند که موجب عدم تشکیل لخته میشود. لخته نباید گسترش یابد.

که  3دارند. آنتی ترومبین  Kتامین نیاز به کلسیم و وی ( 7و  9و  2و  10همانند پروتئین های حیاتی انعقاد ) فاکتور های  cپروتئین  

که باشد را از بین میبرد )  آندوتلیوم متصل می باشد و در مسیر داخلی هر عامل انعقادی به هپارین متصل شده و  هپارین نیز به 

 ( ) به جز پروتئین های کمکی(10و  9و  11و  12فاکتور های 

 

ان هایی که احتمال لخته در هنگام سالمت به علت وجود مقدار کافی هپارین که توسط بازوفیل ها و ماستوسیت ها به ویژه ی مک 

دف تولید شده توسط ترومبین های بی ه باالیی دارند )ریه( باعث پیروزی عوامل ضد انعقادی بر عوامل انعقادی می شود و 

 کتورهای ضد انعقادی متوقف می شوند.فا

ای ر آن محل فایدهبی مصرف است. اگر کسی سکته کرده باشد هپارین د 3 هپارین فاکتور ضد انعقادی  در صورت عدم وجود  

شود که از هپارین استفاده می  تزریق شود در صورت نیاز به پیشگیری از لخته زدن و  نه برای از بین بردن لخته  TPAندارد و باید 

 حتما باید در حالت بستری باشد.

  

و هم در خارج بدن ) به علت داشتن بار منفی  مانع از اتصال عوامل  ( 3هپارین همه در داخل بدن ) توسط فاکتور ضد انعقادی 

اثرات آن که برای جلوگیری از فعالیت بیش از حد آن و خونریزی شدید از پروتامین استفاده میشود و سپس  انعقادی می شود( 
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چرا که در صورت مرگ در لحظه ی موش  آنها  مشاهده می شود که این فرآیند در مرگ موش دیده می شود ) وارفارین( 

 فهمیده و آن را نمی خورند.

  

. وارفارین برخالف هپارین وارفارین به صورت کنترل شده به بیمار داده شده و مانع از تولید فاکتورهای انعقادی حیاتی می شود

دن فاکتورها است و نه شتوانایی جلوگیری از لخته سازی در خارج از بدن را ندارد. چرا که توانایی آن در ممانعت از تولید 

 ممانعت از فعالیت آنها و فاکتور های موجود را نمی تواند متوقف کند.

اری خود ایمنی است( ) به علت کمبود بیمبرند که یک ) در بیماری پورپورا عوامل خودی با تولید پادتن پاکت ها را از بین می

 (Dویتامین 

 

 ( 1رشته های فیبرین)ضد انعقادی                          ترومبین                                    ترومبودولین               

                                                                  

 + هپارین  3آنتی ترومبین          ترومبین + ترومبودولین                       

  

 Cپروتئین                                             

 

 8فاکتور           5فاکتور 

 

 12فاکتور                        11فاکتور                         9فاکتور              10فاکتور                                

 

 

 وارفارین Kویتامین  

 

 

 پیاده سازی: علیرضا برزگری 

  تایپ: شاهین آذریان
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 (11/10/97) ی دهم لسه ج                                                 فیزیولوژی قلب و عروق                                                                                             

 

 سلول های خونی ،ایمنی

رفته در وسط قرار  گلبول های قرمز کروی نیستند بلکه به صورت دو بشقاب روی هم قرار گرفته اند به طوری که ناحیه گود

م )زیرا از این قسمت نور بیش را روشن می بینیمیگیرد و کناره ها برآمده هستند،اگر از روبرو آنهارا زیر میکروسکوب ببینیم وسط 

 می شود. تری عبور کرده است( ولی اگر آنها را از باال نگاه کنیم در این حالت وسط تیره و اطراف روشن دیده

 ایراد کره این است که کم ترین سطح و بیش ترین حجم را دارد. * 

ر غشا سلول رخ شد به نفعمان است ،از طرفی عمده واکنش ها داست. هرچه سطح بیش تر با 2CO  و  2O ها انتشارRBC وظیفه

 می دهد.تبادل بیش تر و مواد مورد نیاز نظیر برخی آنزیم ها بیش تر در غشا حضور دارند.

 : RBCاز ویژگی  

 هیچ اندامکی ندارند-2 هسته ندارند    -1

یش تری داشته باشیم ب  Hbوبین نبود،برای این که  اگر شبکه آندوپالسمی و میتوکندری حضور داشتند دیگر جایی برای هموگل

 بالغ هسته و اندامک ها را ندارند. RBCاندامک هارا حذف کردیم ،پس 

RBC :چه چیزهایی دارد 

 نزیم های گلیکولیز را داردآ-3در چرخه کربس نیست       2O قادر به مصرف-2هموگلوبین      -1

 (  NADPHولید می کند)فات یک ماده پرانرژی تدر مسیر پنتوزفس-4

 داریم(NADداریم )مثال در مسیر چرخه کربس  NAD)هرجا هیدروژن برای مسیر سوختن است ،

 داریم( NADPهرجا مسیر ساختن است،

 بیش ترین اکسیژن داخل گلبول های قرمز است ،پس دائما در معرض اکسید شدن هستند.

 تولید می کنیم.NADPH* چه کار کنیم که اکسید نشود؟ در مسیر پنتوز فسفات 

د ازش د پس اسید الکتیک بوجود می آید، همه ی سلول هایی که اسید الکتیک تولید می کنند، نمی تواننگلیکولیز دار-5

 مصرف کنند به جز سلول های قلبی. درکبد نیز به واسطه ی گلبول های قرمز اسید الکتیک داریم.
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به صورت محلول جابجا میشود و مقداری از آن توسط 2CO قداری از هستند.)م2CO گلبول های قرمز انتقال دهنده ی -6

 هموگلوبین حمل می شود(

آنزیم کربونیک انیدراز داریم که  RBCمی سازد،درون غشا  RBCبسیاری به صورت بیکربنات در می آیند که این بیکربنات را 

 را با آب ترکیب کرده و به بیکربنات تبدیل  می کند.2CO این آنزیم 

++H3HCOO2+H 2CO 

 طبق اصل لوشاتلیه:

را باید زیاد کنیم و 2CO وO2Hهرچقدر بیکربنات افزایش یابد واکنش کم تر جلو می رود برای این که واکنش بیش تر جلو رود 

 برمی گردد و بهRBCرا به هموگلوبین بچسبانیم ، وقتی به شش ها رسیدند بیکربنات به داخل H+بیکربنات را وارد خون کنیم و

 +H می چسبد)در این جا آنزیم کربنیک انیدراز را میخواهیم ( در غشا سلول مبادله کننده lC بیکربنات داریم .)در کنار سلول ،

Cl داخل و بیکربنات خارج است، در کنار ششCl)بیرون و بیکربنات داخل است 

خته شده که سا βو  αکه از دو زیر واحد اربستی که شکل گلبول قرمز را حفظ کرده  مهم ترین عنصر آن اسپکترین است د-7

 ناشی از عملکرد اسپکترین است. RBCتوسط عواملی به غشا سلول متصل شده اند، در واقع شکل سه بعدی 

( spherocytosisبه صورت کروی در می آید در این حالت بیماری اسفرو سیتوز ) RBC*اگر اسپکترین نباشد چه میشود؟

 ارثی بوجود می آید.

 :RBCهای ویژگی 

بیکربنات  Cl       بادله کنندهم -4ر غشا آنزیم انیدراز کربنیک دارند      د-3رند        هموگلوبین دا-2       اندامک ندارد-1

 دارند    

  ازطریق بی هوازی( ATP.گلیکولیز)تولید1 

 

 سنتاز ،اگر این NADPHتوسط آنزیم  NADPH.پنتوز فسفات)تولید2 در درون دو مسیر-5 

 زود اکسید می شود و هم چنین باعث به وجود آمدن  RBCآنزیم نباشد                                                   

 است .( NADPHبیماری فاویسم می شود که به خاطر عدم تولید                                                       
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 ر شرایطی که اکسیژن کم باشد می سازد(بیس فسفو گلیسارات )د 3و2تولید -6

روز  120د، عمرشون گلبول های قرمز در مغز استخوان به وجود می آیند و در طحال و کبد )به دلیل مویرگ باریک( می میرن

 است و در آخر توسط ماکروفاژ تجزیه می شوند.

د از های فراوانی داریم که نمی توانن پروتئین RBCتاسیم داریم ،علت وجود پمپ چیست؟داخل پ -پمپ سدیم RBC*در غشا

ل پمپ وجود دارد سلول خارج شوند بنابر این آب را جذب می کنند درنتیجه ممکن است سلول بترکد، برای عدم ترکیدن سلو

 که سدیم را به خارج می راند .

ست می دهد)سلول را از د پیر تر می شود بزرگ تر وکروی تر میشود؟به دلیل این که به تدریج پمپ های خودRBC*چرا هرچه

 چنین توانایی ندارد( RBCهای دیگر هم پمپ از دست می دهند اما توانایی ساخت دوباره را دارند اما

 از جنینی تا پس از تولد:RBCمحل های ساخت 

 در دوران جنینی توسط کیسه زرده ساخته می شود 

 کنند بعد از ازبین رفتن کیسه زرده کبد و طحال شروع به ساخت آن می 

 به بعد استخوان می سازد  4از ماه 

 بعد از تولد فقط استخوان می سازد )همه ی استخوان ها(

مجمه،دو انتهای بعد ازمدتی فقط استخوان هایی که بافت اسفنجی دارند می سازند )مثل:ستون فقرات،دنده ها،استخوان ج

 استخوان دراز،لگن(

 گایتون( 1-23)شکل

می سازد و بزرگ می RBCاستخوان را از دست دادیم  به دوران جنینی بر می گردیم و طحال و کبد چنانچه  بعد از تولد مغز ○

 شود.

 *RBC   (3-32و  2-32چگونه به وجود می آید؟ )شکل 

وانند در مغز استخوان همه تسلول های بنیادی در دوران جنینی وجود دارند ،پس از تولد نیز تعدادی سلول بنیادی داریم اما نمی 

 وع سلول را بسازند .ن

 PHSC(Pluri Potent hematopoietic stem cell)درمغز استخوان این نوع سلول هارا تحت عنوان 

 این سلول ها تحت دستوری که قرار مگیرند سلول های متفاوت خونی را میسازند. ○
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ر به صورت اریترو پویتین( یا مثال این بسازند )دستوRBCاین سلول ها تحت شرایط کم اکسیژن از کلیه دستور میگیرند که مثال ○

 سلول ها زمانی که انگل وارد بدن شده دستور می گیرند که بازوفیل بسازند )دستور مثال به صورت اینتر لوکین ها(

 

 رده اریتروئید )مشابه گلبول قرمز(                          

   PHSC              رده لنفوئید لنفوسیت ها را می سازد 

 را نیز در این رده                RBCرده میلوئید بقیه سلول هارا میسازد )در بعضی از کتاب ها                               

 گذاشته اند(                              

 تقسیم بندی از نظر استاد:

 پیداکنند :                                       سلولهایی که می توانند در خارج از مغز استخوان هم تکامل و تکثیر  *  

 T،NK،لنفوسیت Bرده لنفوئید             شامل :لنفوسیت                       

PHSC  : سلول هایی که فقط در مغز استخوان تکامل و تکثیر پیدا می کنند * 

 ول قرمز ،گرانولوسیت،مونوسیت،مگاکاریوسیت )پالکت(رده میلوئید                 شامل :گلب                       

  

 RBCسافت

اریتروبالست )هسته را از دست می               Erythroblast (proerythroblast)سلولهای بنیادی           اریترو بالست اولیه 

 دهد(              رتیکولوسیت             اریتروسیت

 

 

 

 ی قرمز خون:مراحل تمایز گلبول ها 

 * هرچه در این نمودار جلو برویم قدرت تقسیم کاهش پیدا می کند وسلول ها به گلبول قرمزشبیه تر می شوند.

 * هرچه در این نمودار جلو تر برویم تولید همو گلوبین بیش تر می شود.

 ندارد Hb رتیکولوسیت هسته ندارد اما شبکه آندوپالسمی دارد پس  ☆
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 نداردHb قسیم و توانایی ساختن اریتروسیت قدرت ت ☆

 اریتروسیت و رتیکولوسیت توانایی تقسیم ندارند☆ 

 *گلبول قرمز با عمل دیاپدز از مویرگ مغز استخوان عبور کرده و وارد خون می شوند.

 *در این جا به تدریج میتو کندری خود را نیزاز دست می دهند 

 را تحریک می کند PHSCه اریترو پویتین می سازد و کلی--کمبود اکسیژن تعیین می کند اکسیژن زیاد شود

 . را ادامه می دهیم؟تا زمانی که اکسیژن زیاد شود پس تولید را کاهش می دهیمRBC*تا چه زمانی تولید 

 (4-32شکل)

 

 *هموگلوبین چگونه ساخته می شود؟

 را می دهند. pyrroleباهم ترکیب میشوند و تشکیل  succinyl-COA تا 2

را می گیرد و تشکیل می دهد بعد آهن می گیرد و تبدیل به هم می شود،هم زنجیره هاprotoporphyrinباهم  pyrroleتا  4

 (میتوکندری در ساختن اینها بسیار تاثیر دارد .5-32تبدیل به همو گلوبین می شود )شکل 

 درسلول هر ماده ای که قرار است به خارج صادر شود سوار شبکه آندوپالسمی می شود.

ختیم و به غشا می فرستادیم به شبکه پتاسیم می سا-نیاز به شبکه آندوپالسمی است؟بله در آن زمان که پمپ سدیم RBCآیا در *

 آندوپالسمی نیاز داشتیم.

 ϕو ϒو βو αزنجیره دارد:  4هموگلوبین 

 فاوت است.ی آید متزنجیره هایی که در کیسه زرده بوجود می آیند با زنجیره هایی که در کبد و استخوان بوجود م

 نوع هم متفاوت است. 4حتی نوع زنجیره در کیسه زرده با این 

 در همه مشترک است αزنجیره  

 درصد در افراد بالغ است. 75می گویند، بیش از 1HbAافراد سالم هستند به این نوع 

 بالغ است.درصد در افراد  2می گویند،بیش از 2HbAاگر به جای بتا،دلتا داشته باشیم،به این نوع 

 می گویند. 2ϒ  ،HbFو2αدر اواخر جنینی با جای بتا،گاما داریم . 

 می گویند.c1HbAکسانی که دیابت دارند یکی از هموگلوبین ها قندش زیاد می شود ،که به آن ☆
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(c            و هرچقدر )کربوکسله شدهc1A .بیش تر باشد وضعیت بدتر است 

 حالت دارد: 2هموگلوبین 

▪ dens حت اکسیژن از دست می دهدرا 

▪relax راحت اکسیژن می گیرد 

 است 2Fe+ آهن هم 

 می شود.   relaxهر عاملی که با آهن ترکیب شود شکل 

 است( و آخری خیلی راحت است. dens اتصال اولین اکسیژن سخت است )چون

      CO            relax: می دهد ،خیلی خطرناک است 

 منتقل می شود2Oتا  3تا ازش منتقل بشود ، 4به جای این که می نشیند و 2Oبه جای  -1

 هم در کنار بافتها تحویل داده نمی شود.2Oحتی این مقدار-2

 می دهد(relax )حالت Met Hb⟶+3Fe   بشود مت هموگلوبین به وجود می آید  3تبدیل به  2اگر آهن 

 تا بقیه هم در کنار بافتها اکسیژن را تحویل ندهند. تبدیل شود،باعت میشود Metتا یکی این طور به به  4اگر از بین 

2N . بسیار خطرناک است چون میل ترکیبی زیادی دارد 

 

 

 زیاد بود همه ی گلبول های قرمز را از بین می برد .2N*اما چرا برای ما مشکلی ایجاد نمی کند؟زیرا عمرش کوتاه است،اگر عمر 

می  relax زیاد شده فعالیت 2N،مثال زمانی که قرص زیر زبانی زیادی بخوریم  زیاد شود برای ما مشکل ساز می شود 2N اگر 

 دهد .

 2COمی دهد،مثل densهرچیزی با زنجیره ترکیب شد شکل 

 *چرا در کنار شش ها راحت اکسیژن می گیریم؟زیرا در آن قسمت ها میزان اکسیژن باال است .

 بیس فسفوگلیسرات زنجیره می چسبد. 3و2اگر کمبود اکسیژن داشته باشیم گلبول قرمز به  
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به H+بگیرد2Oاز دست بدهد اما در شش ها سخت تر  2O بیس فسفو گلیسرات باعث می شود در کنار بافت ها راحت  3و2

یس فسفو ب3و2است.   relaxو در کناره شش     densمی دهد.در کناربافت ها بیش تر  densزنجیره می چسبد و حالت

 ه بتا می چسبد.گلیسرات فقط به زنجیر

ی آید ویک ذره اکسیژن مبیس فسفوگلیسارات بوجود  3و2* چرا جنین بتا ندارد گاما دارد؟ در جنین میزان اکسیژن کم تر است ،

 ای مختلفی داریم.(هم نمی تواند از جفت بگیرد و بیخیال بتا می شود)پس در زمان های مختلف متناسب با آن هموگلوبین ه

رمز داسی شکل بوجود قجای گلوتامات)قطبی(در زنجیره والین)غیر قطبی(قرار گیرد ،بیماری گلبول های  اگر در هموگلوبین به

 Hbsمی آید

 4×  22,4هر مولکول هموگلوبین چقدر اکسیژن جابجا می کند؟مثال:

 گرم بر دسی لیتر هموگلوبین ،چقدر اکسیژن جابه جا می شود؟ 15در خون با مثال:

 هموگلبین0,065           22,4اکسیژن      

         X                         15 x =20.67 cc                       

 

 

 

 هستند.2CO و یک تعدادی حاصل از 2Oیه تعدادی حاصل از *همه ی هموگلوبین همیشه از اکسیژن پر می شود؟

را جذب می کنند و بزرگتر می شوند و در عبور از در ادامه گلبول های قرمز با افزایش سن پمپ ها را از دست می دهند و آب 

مویرگ های باریک کبد و طحال منهدم می شوند و در آنجا توسط ماکروفاژها گرفته می شوند.هموگلوبین را تجزیه می کنند 

آن استفاده کنیم.باقی  زنجیره ها به اسید آمینه تبدیل شده و دوباره ازشون استفاده می کنیم.آهن هم را برداشته تا دوباره بتوانیم از

مانده ذره هم به بیلی روبین تبدیل می شود،بیلی روبین سمی است باید به کبد برود تا بعدا از طریق ادرار یا مدفوع دفع بشود. بیلی 

 روبین به کبد میرود و در کبد کونژوگه میشود.

پورین را می خواهند و برای پورین DNAروی می خواهند برDNAگلبول های قرمز در ابتدا تکثیر پیدا می کنند برای تکثیر 

و اسید فولیک در آن نقش دارند.بنابراین اگر ما 12B یوراسیل را می خواهند. با اضافه کردن متیل به تیمین تبدیل شده و ویتامین 

زه سلول ها کوچک زیاد نمی شود.زمانی که تعداد سلول ها زیاد باشد انداRBCو اسید فولیک نداشته باشیم ،تعداد 12B ویتامین 

 می شود و بلعکس.
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آنمی مگالوبالستی را می دهد.         واسید فولیک نباشد            گلبول های قرمز بزرگ)مگالو بالستی(   12Bاگر ویتامین  

 ندارند.12Bفقط در سلول های جانوری است )مخصوصا گوشت(،افرادی که گیاه خواری می کنند ویتامین 12Bویتامین

 12B گر در معرض اسید معده قرار بگیرد از بین می رود بنابراین دو اقدام برای حفظش انجام می شود: ا 

 به آن می چسبد .12Bماده ای در بزاق تولید می شود و به معده می رود و ویتامین-1 

 در معده فاکتور داخلی می سازیم -2

وفاکتور داخلی به تنهایی جذب نمی  12Bخلی به آن می چسبد .وقتی مواد وارد دوازدهه شندند ،آن ماده جدا شده و فاکتور دا

شوند ولی وقتی باهم باشند در انتهای روده باریک )ایلئوم(رسپتوری داریم که هردوباهم جذب می شوند. از آن جایی که فاکتور 

لی را نیز مهار کرده ایم ،به طور مثال داخلی و اسید معده را سلولهای کناری یا پرتیال می سازند .اگر اسید را مهار کنیم فاکتور داخ

: فردی که زخم معده دارد با دارو اسید معده را مهار می کنیم و به همراه آن فاکتور داخلی نیز کم می شود و درنتیجه فرد در 

ر کسانی داریم مشکالت پس از آن نشان می دهد )یا د12Bسال ذخیره ویتامین  3مشکل دارد،از آن جایی که ما 12Bجذب ویتامین

 که برای الغر شدن معده ی خود را کوچیک می کنند(

بیماری خود ایمنی است{ این افراد در معرض -2عفونی است-1بیماری سلیاک که به دوعلت مخاط روده درش از بین می رود}

 هستند12B کمبود ویتامین 

 نام دیگر آنمی مگالو بالستی ،کشنده است .

یا در گوشت به صورت هم )میوگلوبین(هم هموگلوبین هم میوگلوبین هم  آهن ضروری است ، آهنRBCبرای ساختن

 جذب می شود .3Fe+بهتر از 2Fe+ دارد،آهن

ترانسفرین)درخون ،بهصورت آپوترنسفرین بوده با گرفتن آهن به -2فریتین)درسلول ها( -1دوعنصر با آهن اتصال برقرار میکنند :

                 ه فریتین منتقل می شودب 2Fe+مغز قرمز استخوان                      میگیرد3Fe+ آهن دو            ترانسفرین تبدیل می شود 

 تعداد زیادی آهن می گیرد

اگر تعداد آهن زیاد شود به هموسیدرین متصل می شود ،به راحتی جدا نمی شود ،رسوب های بزرگ می دهد که برای سلول 

 خطرناک است.

 هایی داریم که آهن دارند ،آنزیم هایی که اکسید کننده هستند اکثرا آهن دارند)مانند سیتوکروم اکسیداز( عالوه بر این آنزیم

ترنسفرین توسط کبد به صفرا منتقل می شود ،بعد از آن به روده می آید ،در این جا آهن +ترانسفرین از غشا آندوتلیال رد می 

ن وارد شود به آهن بدن نگاه می کند هرچقدر مقدار آهن فریتین که در سلول شود و به داخل خون می آید،قبل از این که به خو

هاست بیش تر باشد جذب آهن کاهش می یابد ،تنها راه  دفع آهن یا از طریق روده است و یا از طرق خون،آهن های اضافی در 
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روز جدار روده ریزش پیدا  5شود که هر اثر خون ریزی می تواند کاهش و یا این که آهن اضافی در جدار روده می تواند ذخیره 

 می کند.

 آهن اگر وارد خون شد به هیچ عنوان نمی توانیم دفع کنیم مگر از طریق از دست دادن خون.

ز بین می برد اشان دایما درحال تجزیه است آهن زیادی در سلول رسوب می کند و آنهارا RBCکسانی که تاالسمی دارند 

 آنها بدهیم که آهن را از بدنشان دفع کنند. بنابراین باید داروهایی به

 ی گویند.مکم باشد گلبول های قرمز کم رنگ و کوچک هستند .)به آن میکروسیتوز هایپوکروم( RBCاگر آهن درساخت 

 کاهش می یابد(Hbتولید 6Bبرای ساخت هموگلوبین ضروری است)درکمبود  (6Bویتامین پریدوکسین)

 مغز استخوان است ضروری است.کارخانه که همان RBCبرای ساخت 

 :انواع کم خونی

 هایپوکروم است ،کوچک است،اشکال از کمبود آهن است!              RBCکم خونی فقر آهن -1

 و اسید فولیک کم داریم ،گلبول قرمز بزرگ زودتر تجزیه می شود.12Bویتامین           آنمی مگالوبالستیک-2

 "بسازدWBCمثال درسرطان ها ،یا فقط "اگر مغز قرمز استخوان نباشد            آنمی آپالستیک)آپالزی(-3

 

 مغز استخوان را از بین می برند."اشعه گاما ،بعضی دارو ها قرار بگیرد،Xمثال در معرض اشعه "

 به شدت کم می شود . RBCدر این جا تعداد 

 ین هموگلوبین وزنجیره نیز ساخته نمیشود.نوع دیگری از آنمی که در آن پروتئین وآهن ساخته نمیشوند بنابرا-4

مادر منفی و جنین مثبت باشد ،در هنگام زایمان احتمال اختالط خون مادر و جنین وجود Rhاریتروبالستوز جنینی          اگر-5

 Rhدارد ،در صورتی که خون جنین وارد بدن مادر شود ،در بدن مادر پادتن ضد

 . پس در زمانی که بچه به دنیا می آیدرا از بین می برد RBCساخته شده و 

هسته  RBCتولید گلبول قرمز به شدت افزایش پیدا میکند و احتمال این که             اریتروپویتین           * اگر اکسیژن کم بشود 

 ی خود را از دست  نداده باشد به شدت باال می رود .

 در خونریزی بیش تر اریتروبالستوز داریم ☆
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قرار می گیرند رسوب می 2Oوقتی در کمبود RBCاسید آمینه ی والین به جای گلوتامات نشسته ،              ی داسی شکل آنم-6

ها به هم می چسبند و مسیر خون را می بندند.کسانی که این مشکل را دارند نباید به RBCدهند ،وبه صورت داسی در می آیند 

 فراد دوام نمیاورند.کوه بروند ،مکانی که ارتفاع باشد این ا

زنجیره ها درست ساخته نشده اند،پس اکسیژن را درست منتقل نمی کنند ممکن است بتا نداشته              کم خونی تاالسمی -7

 باشند.

 

 

 

 رده لنفوئید گلبول های سفید:   

  

 PHSC      شوند یم میتقس دسته دو به یکل طور به

 رده میلوئید 

 ط بافت ها خبر می دهدفاکتور خاص توس 

GMCSF ))فاکتوری که کلونی )گرانولوسیت،مونوسیت( 

GCSF )گرانولوسیت می سازد( 

MCSF   )مونوسیت می سازد( 

 

 

 پالکت می سازد.IIIسازنده ی همه ی آنها است .اگر از لخته ها ماده ای بیاید اینتر لوکین  IIIاینتر لوکین  

 ویژگی ها:

 ولوسیت(یا دانه دار هستند )گران

 یا دانه ندارند)آگرانولوسیت ها(

 *آنهایی که دانه ندارند هسته یک قسمتی دارند.
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 *آنهایی که دانه دارند هسته چند قسمتی دارند.

درصد  5هستند.هسته به یک طرف رانده شده و شکلشان تقریبا لوبیایی شکل است RBCمونوسیت ها سلول هایی بزرگ تر از 

 دارند.)بازوفیل ها بنفش رنگ می شوند،ائوزینوفیل ها نارنجی رنگ می شوند( دورنگ بازوفیل و اسیدوفیل

 درصد لنفوسیت داریم. 30کوچک تر است ،بیش تر از RBCلنفوسیت: هسته گرد و بزرگ ،سیتوپالسم باریک،اندازه اش از

 نوتروفیل داریم.درصد  60قسمتی ،درسیتوپالسم دانه می بینیم، 4یا  3نوتروفیل:بزرگ هستند ،هسته بنفش رنگ 

درصد  1ائوزینوفیل: سلولی بزرگ و دارای هسته دوقسمتی دمبلی شکل و بنفش رنگ ،درسیتوپالسم دانه نارنجی بزرگ می بینیم،

 ائوزینوفیل داریم. انگل را از بین می برد.

میکروسکوپ خیلی سخت شکل ، هسته بنفش دانه های موجود در سیتوپالسم نیز بنفش هستند،تشخیصشان زیر  Sبازوفیل: هسته 

 درصد بازوفیل داریم. هپارین و هیستامین می سازد . 1است ،

 پروتئازها که انگل هارا تخریب می کنند.-ائوزینوفیل ها به انگل ها می چسبند و موادی را ترشح می کنند .مثل: اسید

 اگر ائوزینوفیل زیاد است یعنی انگل داریم یا نسبت به چیزی آلرژی داریم

ل ها سلول های کشته شده را می خورند ، عملکرد غیر اختصاصی دارند به شرطی که عوامل مقاوم نباشد،سلول های زنده نوتروفی

ی بدن چون عوامل مقاوم دارند خورده نمی شوند به محض این که بمیرند و پادتن به آنها بچسبد و ویژگی خود را از دست بدهند 

 ر سرطان ها .، نوتروفیل به آنها حمله می کند،مثال د

 مونوسیت ها که بعدا به ماکروفاژها تبدیل می شوند عمرشان طوالنی تر می شود و فاگوسیتوز می کنند.

 لنفوسیت ها ایمنی اختصاصی بر عهده دارند مثل سل جزام و سرطان .

می کند و درواقع آنتی ژن  اولین خط دفاعی ما ماکروفاژ است ماکروفاژ عوامل بیگانه را می بلعد و آنتی ژن های آن هارا آزاد

هارا به بقیه سلول ها به خصوص لنفوسیت ها عرضه می کند ،که لنفوسیت علیه آن دشمن ها و آنتی ژن ها حمله نشان دهد. حاال 

در منطقه ای که عامل بیگانه آمده یک سری مواد شیمیایی که گلبول های سفید را متوجه خود می کنند،عالوه بر آن به 

می گویند که مواد ترشحی خودرا آزا کنند )هیستامین(وباعث نفوذ پذیری رگ ها شوند،که پالسما وگلبول های ماستوسیت ها 

سفید بتوانند از داخل رگ به منطقه آسیب مهاجرت کنند و در خط دوم نوتروفیل ها هستند که پس از آمدن به منطقه آسیب باز به 

امل بیگانه را فاگوسیتوز می کنند، خط سوم به مونوسیت هایی که هنوز در رگ بر می گردند ، وقتی به منطقه آسیب رفتند عو

 منطقه آسیب نیامده اند که به ماکروفاژ تبدیل شوند دستور داده می شود که بمانید!
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آخرین خط دفاعی:ایمنی اختصاصی است ،دیر جواب می دهد اما بسیار محکم جواب می دهد،لنفوسیت ها زمانی که آنتی ژن 

کشنده آنتی بادی  Tماکروفاژها گرفتند تکثیر پیدا می کنند عده ای کشنده می شوند)ایمنی سلولی(،بر روی لنفوسیت  هارا از

 هایی وجود دارد ،به محض این که به عامل بیگانه رسیدند آن را از بین می برند.

 یجاد می کنند.هم پالسما سل تولید وبه تولید پادتن می پردازند و ایمنی همورال را اBلنفوسیت های

این ها ،TوهمB*لنفوسیت از کجا متوجه عامل بیگانه می شود؟در دوران جنینی میلیون ها میلیون لنفوسیت بوجود می آید هم 

 در مغز استخوان(Bدر تیموس وTآموزش می بینند )لنفوسیت

وسیتی این آنتی ژن های خود را *آموزش به چه صورت است؟در ابتدا تیموس تمام آنتی ژن های خود را عرضه می کند، اگر لنف

 شناخت از بین می رود )که بعدا علیه سلول های خودی واکنش نشان ندهد(

پس فقط تعداد کمی که بر علیه سلول خودی واکنش نشان نمی دهند می مانند.خب این سلول ها اگر با عامل بیگانه برخورد کنند 

 وند:جور می ش 2تکثیر می شوند ،زمانی که تکثیر پیدا کرد 

 )خاطره(تعداد زیاد تری نسبت به ابتداTلنفوسیت -1

2- T helper که به لنفوسیتB .کمک می کنند 

 کشنده تبدیل می شوند .Tیک سری هم به لنفوسیت -3

 خاطره اگر بار دیگر عامل بیگانه وارد بشود ،پاسخ شدید تر وبیش تر خواهد بود.Tبا وجود 

 سلول های خودی حمله می کنند. بعضی گلبول های سفید علیهMSدر بیماری

اگرسیستم ایمنی تحریک شود            رگ گشاد می شود و اون محل قرمز شده و نفوذپذیر تر میشود،درم را می بینیم ،مایع بیرون 

 می زند و سفت می شود ،به دنبال آن آستانه درد پایین می آید مجموعا به این ها واکنش التهاب می گویند.

 مدل درگیر می شود: 4 سیستم ایمنی

را از کار میاندازد( و  T helper اکتسابی)ایدز           نقص ایمنی            مانند بیماری ایدز             اصال درگیر نمی شود -1

 ارثی

منی را ضعیف هورمون کورتیزول کمک کننده است ،یک مقدار سیستم ای            درگیری مناسب )ازبین بردن عامل بیگانه -2

 می کند که سلول خودی از بین نرود(
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 اینترلوکین آلفا التهاب ایجاد می کند که خودمان از بین نریم.

 درگیری علیه چیزی که ارزش پاسخ ندارد)حساسیت یا آلرژی(-3

 خود ایمنی : سلول های خودی را از بین ببرد -4

 ش تر .هرچه سیستم ایمنی قوی تر احتمال بیماری خود ایمنی بی

 و آرتروز مبتال می شوند . MSسیستم ایمنی خانم ها قوی تر است،مثال بیش تر به 

 زیادی کار می کند )احتمال بیماری خود ایمنی افزایش می یابد( WBC کم باشد Dاگر ویتامین
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