دستگاه گردش مواد
هْن تزیي ٍظیفِ

اکسیژى ٍ هَاد غذایی ثِ توبم سلَل ّبی ثذى هی رسبًذ -دی اکسیذ کزثي ٍ هَاد سایذ را دفع هی

کٌذ.

 -1خَى
دستگبُ گزدًص خَى ضبهل

ًَعی ثبفت پیًَذی است ضبهل

 -2قلت

 -1پالسوب %55
 -2سلَل ّبی خًَی %45

 -3رگْب
پالسوب
سلَل ّبی خًَی

گلجَل قزهش

ثیص تزیي هبدُ آى آة ٍ ثعذ اس آى پزٍتئیي
قزصی ضکل – لجِ ضخین – اس ثبریک تزیي هَیزگْب عجَر هی کٌٌذ.

در اًسبى اثتذا ّستِ دارًذ – ثعذ ثذٍى ّستِ
در سیتَ پالسن خَدضبى ّوَگلَثیي دارًذ

در اًتقبل گبسّبی تٌفسی دخبلت دارًذ هخصَصبً اکسیشى
نکته  :ثزای سبخت گلجَل ّبی قزهش

در سبختوبى آى آّي ٍ پزٍتئیي ثکبر رفتِ

ٍیتبهیي – B12آّي – اسیذ فَلیک ًیبس است

هحل اصلی سبخت آى هعوَالً هغش استخَاى ّبی پْي است
کوجَد آى ثبعث ثیوبری آًوی ( کن خًَی ) هی ضَد.

گلجَل ّبی سفیذ

در هغش استخَاى -طحبل – گزُ ّبی لٌفبٍی -تیوَس سبختِ هی ضًَذ.

دارای داًِ در سیتَپالسن

پس اس رًگ آهیشی ثصَرت

ثذٍى داًِ در سیتَپالسن
ٍظیفِ دفبع اس ثذى

 -1ثیگبًِ خَار

ثِ دٍ رٍش

-2تَلیذ پبدتي
پالکت :در اًعقبد خَى دخبلت دارًذ.
ثب اًقجبض خَدش ًیزٍی السم ثزای حزکت خَى را تأهیي هی کٌذ.

قلت

اًقجبض ٍ استزاحت قلت ثِ صَرت ضزثبى قلت حس هی کٌین.

قلت در داخل آثطبهِ قزار دارد.

کیسِ ای دٍالیِ ای ٍ ثیي دٍالیِ هبیع لغشًذُ ٍجَد دارد.
جٌس آى ثبفت پیًَذی است.
دیَارُ ی قلت

سِ الیِ دارد :

-1داخلی

اس جٌس ثبفت پَضطی

-2هیبًی

اس جٌس هبّیچِ

 -3خبرجی
حفزُ ّبی قلت

ثخص قبثل اًقجبض

اس جٌس ثبفت پیًَذی ٍ آثطبهِ را هی پَضبًذ.

دٍ حفزُ در ثبال ثِ ًبم دّلیش کِ دیَارُ ای ًبسک دارًذ.

دٍ حفزُ در پبییي
ثیي دّلیشّب ٍ ثطي ّب

دریچِ ٍجَد دارد

دیَارُ ضخین دارًذ.
ایي دریچِ ّب یکطزفِ عول هی کٌٌذ ٍ ثز اثز ثزگطت خَى ثستِ هی ضًَذ

ثِ کوک رضتِ ّبیی ثِ ثزجستگی ّبی هبّیچِ ای داخلی دیَارُ قلت هتّّصل اًذ

ایي رضتِ ّب هبًع اس ثبس ضذى دریچِ ّب ثِ داخل دّلیشّب در ٌّگبم اًقجبض ثطي هی ضًَذ
دریچِ  3لختی
سیٌی

ثیي دّلیش ٍ ثطي راست – دریچِ ی دٍ لختی ثیي دّلیش چپ ٍ ثطي چپ دریچِ

اثتذای سزخزگ ّب.

ثستِ ضذى دریچِ ّبی سیٌی اس ثبسگطت خَى ثِ ٌّگبم اًقجبض ثطي ّب جلَگیزی هی کٌذ.
اًقجبض قلت

ًیزٍی السم ثزای حزکت خَى را فزاّن هی کٌذ.

ضزثبى قلت حبصل اًقجبض ٍ استزاحت الیِ هیبًی قلت است.
اس پبیبى یک اًقجبض قلت تب پبیبى اًقجبض ثعذی را دٍرُ قلت ( چزخِ ضزثبى قلت) گَیٌذ.
. /4استزاحت عوَهی
چزخِ ضزثبى قلت

دّلیشّب ٍ ثطي ّب در حبل اًجسبط ّستٌذ ٍ خَى را ثذاخل هی کطٌذ.

 /8ثبًیِ
. /4فعبلیت

 /1اًقجبض دّلیش
 /3اًقجبض ثطي

اطالعات عمومی
 در حبلی کِ ثطي ّب در حبل اًقجبض ّستٌذ دّلیشّب هٌجسط هی ضًَذ.
 در پبیبى استزاحت در ّز ثطي حذٍد  120هیلی لیتز خَى جوع هی ضَد.
 در آغبس اًقجبض ثعذی اس ّز ثطي  70هیلی لیتز خَى ثِ سزخزگ ّب فزستبدُ هی ضَد.
 دیَراُ ثطي چپ ضخین تز است چَى هسئَل گزدش ثشرگ خَى است.
 در طزف راست قلت خَى تیزُ ٍ در طزف چپ خَى رٍضي ٍجَد دارد ،دیَارُ ٍسط قلت هبًع اس هخلَط ایي دٍ هی ضَد.
 ثطي راست هسئَل ثِ گزدش در آٍردى (،گزدش تصفیِ ای خَى) است.

 صذای اٍل قلت

طَالًی -ثن :هزثَط ثِ ثستِ ضذى دریچِ ّبی دّلیشی – ثطٌی است.
در ٌّگبم اًقجبض ثطي ّب ضٌیذُ هی ضَد.

صذای دٍم قلت

کَتبُ :هزثَط ثِ ثستِ ضذى دریچِ ّبی سیٌی

در پبیبى اًقجبض ثطي ّب ضٌیذُ هی ضَد.

انواع رگهای خونی
 - 1سزخزگْب

خَى را اس قلت دٍر هی کٌٌذ – دیَارُ ضخین -قبثلیت ارتجبع – قَی تزیي رگْب

سزخزگ آئَرت

اس ثطي چپ خبرج

سزخزگ ضطی

اس ثطي راست خبرج

خَى رٍضي دارد
خَى تیزُ دارد

رگ ّبیی کِ خَى را ثِ قلت هی آٍرًذ -دیَارُ ًبسک – قبثلیت اًجسبط سیبد :حجن سیبدی اس

 - 2سیبّزگْب

خَى را در خَدش جبی هی دٌّذ .

سیبّزگ سیزیي ٍ سثزیي

هْن تزیي

سیبّزگ ضطی
هَیزگْب

رگْبیی ثسیبر ثبریک

خَى تیزُ را ثِ ثطي راست هی ریشًذ.

خَى رٍضي ثِ ثطي چپ هی ثزد.

تجبدل هَاد خَى ثب هبیع هیبى ثبفتی ثز عْذُ ی آًْب است.

دیَارُ ی آى ّب فقط اس یک الیِ سلَل پَضطی سبختِ ضذُ است – در ّوِ جبی ثذى گستزدُ ضذُ اًذ.
انواع گردش خون در پستانداران
 -1ثشرگ (عوَهی) :اس ثطي چپ ضزٍع ٍ ثِ دّلیش راست خبتوِ پیذا هی کٌذ.
وظیفه :اکسیژى ٍ هَاد غذایی ثِ سلَل ّب هی رسبًذ ٍ کزثي دی اکسیذ ٍ هَاد را ثِ قلت ثبس هی گزداًذ.
-2گزدش کَچک (تصفیِ ای)  :اس ثطي راست ضزٍع ٍ ثِ دّلیش چپ خبتوِ
وظیفه :گزفتي اکسیژى اس ضص ّب ٍ پس دادى  co2ثِ ضص ّب.
عَاهل هَثز ثز گزدش خَى در رگ ّب

 -1اًقجبض ثطي ّب  -2خبصیت ارتجبعی دیَارُ سزخزگ ّب

