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داوطلبین محترم کنکور علوم تجربی
لطفاً:
قبل از مطالعه ی این خوان به ترتیب فصل های زیر را از کتاب درسی زیست شناسی دوم دبیرستان مطالعه کنید.
 فصل ( 7سفری به درون سلول) فصل ( 6سفری در دنیای جانداران ،از اول فصل تا اول «سازمانبندی سلولهای گیاهان»( فصل ( 4گوارش) فصل ( 5تبادل اگزها) فصل ( 3گردش مواد ،از اول فصل تا " انتقال مواد در گیاهان") فصل ( 0تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ،از اول فصل تا "دفع مواد در گیاهان") -فصل ( 8حرکت ،از اول فصل تا "گیاهان نیز حرکت میکنند")
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گردش مواد
گردش مواد در جانوران در یک ناگه :

گردش مواد در کیسهتنان:
.0

هیدر ،عروس دریایی و شقایق دریایی در این دسته قرار دارند ،زیرا کیسه گوارشی دارند.

با به خاطر آوردن جمله " حیدر با شقایق ،عروسی کرد " این سه کیسه تن را به حافظه بلند مدت خود بسپارید!
 .7هیدر در کیسهی گوارشیاش ،سلولهای تاژکدار
دارد (برای مخلوط کردن آنزیم هاا باا اا ا) در حالیکه
عروس دریایی در کیساهی گوارشیاش سلول مژکدار
دارد (برای حرکت آب در لولههایش).
 . 6دساتاگه گردش مواد کیسااه تنان ؛گردش آب است
(دستاگه گردش خون ندارند).
 . 4بدن کیسه تنان از دو یا سه الیه سلولی ساخته شده است.
 . 5آب از دهان وارد کیسه ی گوارشی شده و از همان راه از بدن خارج میشود.
. 3ماده ی دفعی نیتروژندار کیسه تنان ،آمونیاک است.

دستاگه گردش مواد در عروس دریایی:
 .0کیساه گوارشای بصاورت لوله هایی گساترش یافته است .لوله های شعاعی زیادی به یک لولهی دایرهای محیطی
متصل اند.
 . 7مسیر حرکت آب عبارتست از:
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آب  دهان  کیسه ی گوارشی  لولههای شعاعی  لوله دایرهای  لوله های شعاعی دیگر  دهان

خروج
 .6درون لولهها (شعاعی و دایرهای) سلول های مژکدار وجود دارد که باعث حرکت آب در درون این لولهها میشود.
 . 4در هیدر تبادالت ا ا و اگزهای تنفسی همه سلول ها مستقیم و مستقل است در حالیکه در عروس دریایی در سلولهای
سطحی مستقیم و مستقل و در سلول های داخلی ایرمستقیم و وابسته است.

گردش خون باز در ملخ:
 . 0همولنف از انتهای باز بعضی رگ ها خارج شده و در فضای میان بافتی جاری میشود.
 . 7گردش خون باز در بسااایاری از بی مهراگن مثل عنکبوتیان ،خرچنگ دراز و ملخ دیده میشاااود و از گردش خون
انسان کندتر است.
 . 6در سطح پشتی بدن یک قلب لوله ای دارد .با انقباض قلب ،همولنف توسط یک سرخرگ جلویی و چندسری سرخرگ
کوتاه کناری از قلب خارج میشود.
 . 4انقباضات عضالت بدن ،همولنف را به بخش های عقبی بدن هدایت میکند.
 .5هناگ م استراحت قلب با انقباضات عضالت بدن خون از طریق چندین سیاهرگ به قلب باز میگردد.
 .3محل بازگشات خون تیره به قلب ،منف دار (یا دریچه دار ) است .این منف ها در انقباض ق لب ،بسته و در استراحت
قلب باز هستند.ملخ سیاهرگ ندارد.

م

 . 0دساااتاگه گردش خون ملخ ،هیق نقشااای در تباادل اگزهای
تنفسی ندارد و وظیفه آن انتقال مواد ا ایی از معده به سلولهای
بدن و انتقال مواد دفعی از سااالول های بدن به اندامهای
دفعی است.
 .8قلب لوله ای ملخ از مجاورت کیسااههای معده شاارو شااده و تا
انتهای بدن کشیده میشود.
 . 9چون ملخ تنفس نایی دارد ،خون تیره و روشن معنی ندارد .در ملخ ،همولگوبین ،لگبول قرمز و مویرگ وجود ندارد.
. 01دریچه های روی مناف قلب هناگم استراحت قلب باز شده و حین انقباض قلب بسته می شوند.
 .00ویژگی های مخصوص در ملخ عبارتست از:
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تنفس نایی – گردش خون باز – داشتن همولنف – کیتینی بودن اسلکت بدن – ستون مهره ندارند – ایمنی اختصاصی
ندارد – گیاه خوار است – ج ب ا ا در معده انجام میشود – ج ب آب در روده انجام میشود – کیسههای معدی دارد –
چشم مرکب دارد.

سوال  -05چند مورد در ارتباط با دستاگه گردش خون ملخ ،درست است؟ (کنکور سراسری خارج از کشور )97
الف) خ ون انی از اگزهای تنفسی توسط چند منف به قلب وارد میشود.
ب) خون از طریق مناف دریچه دار قلب ،در اختیار سلولها قرار میگیرد.
ج) بخشهای حجیم شده ای از رگ پشتی ،خون را به نواحی جلویی بدن میراند.
 ) 4یک رگ شکمی ،خون را به نواحیِ عقبیی بدن هدایت میکند.
0 )0

6 )6

7 )7

4 )4

سوال  - 03در دستاگه گردش خون ملخ ........................

(کنکور سراسری )87

الف) حرکت ماهیچه های اسلکتی ،خون را به سمت بخش های جلویی بدن میراند.
ب) از مناف دریچه دار ،خون به قلب وارد میشود.
ج) با انقباض قلب ،خون از راه مناف دریچهدار از قلب خارج میشود.
د) مواد ا ایی با واسطهی مویرگ ها بین خون و سلولها مبادله میشود.

سوال -00
الف) هیدر

در کدام ،همولنف ،جزئی از دستاگه گردش مواد است؟ (کنکور سراسری )87

ب) ماهی

ج) عنکب وت

د) عروس دریایی
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گردش خون باز در خرچنگ دراز:
. 0قلب تک حفره ای در سااطح پشااتی بدن قرار دارد و در آن
دریچه ای وجود دارد که هناگم استراحت قلب باز می شود تا خون
به قلب باز گردد.
. 7چهار سرخرگ از قلب خارج می شود که دو عدد آن به سمت سر و
دو عدد دیگر به سمت بدن جانور خونرسانی می کند.
 . 6در قلب فقط خون روشن جریان دارد زیرا خون سیاهرگ شکمی پس از ورود به آبششها به خون روشن تبدیل
شده و سپس توسط سیاهرگ دیگر به قلب میریزد.
 . 4مسیر حرکت خون عبارتست از:
قلب  خون روشن  سرخرگ پشتی و شکمی  بافتها  خون تیره

 6جفت روزنه
حفرههای اطراف قلب  سیاهرگ  خون روشن  آبششها  سیاهرگ شکمی
. 3چون گردش خون باز دارد پس همولنف نیز دارد.
. 0در سطح پشتی فقط سرخرگ ولی در سطح شکمی هم سرخرگ و هم سیاهرگ دیده می شود.
. 8در آبشش فقط سیاهرگ دیده می شود.

گردش خون بسته در کرم خاکی :
 . 0سااه رگ اصاالی (یک رگ پشااتی و دو رگ شااکمی) دارد .جهت جریان خون در رگ پشااتی ،رو به جلو (ساار) و در
رگ های شکمی رو به عقب (دم) جاندار است.
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 .7نزدیک سر جاندار 5 ،جفت قلب لولهای وجود دار د که
اطراف لوله ی گوارشااای واقعند .این قلبها ،رگ
پشتی را به یک رگ شکمی متصل میکنند.
 .6رشته ی عصبی ،باالی ر گ شکمی واقع است و
رگهای کوچکتری از آن در هر قطعه بدن منشااعب
میشود.
 .4در قلب ها فقط خون تیره جریان دارد (رگ پشتی
همیشه خون تیره دارد).
 . 5گردش خون بسته و ساده دارد.
 .3رگهای شکمی ،تبادالت اگزهای تنفسی با پوست را انجام میدهند و به همین خاطر است که در ابتدا خون تیره و
سپس خون روشن دارد.
. 0رگ پشتی کرم خاکی  ،سیاهرگ است .

گردش خون بسته در ماهی:
 .0قلب ماهی دو حفره ای (یک بطن و یک دهلیز) بوده و در سطح شکمی
واقع است .قلب ماهی یک دریچه دارد.
توجه:
 در گ شاااته برای ورود به منزل از یک داالن باریک عبور می کردند که به
آن دهلیز می گفتناد باه همین دلیال خون هم برای ورود باه محل
اصلی خود باید از یک بخش داالن مانند به اسم دهلیز عبور کند.
 بطن یک لکمه عربی بوده وبه معنی "شاکم" است چرا که همانند شکم در
قسمت پایین قرار گرفته است .
 .7دسااتاگه گردش خون بسااته و ساااده دارد ،در حالیکه در دیگر مهرهداران
مضاعف است( .همه ی بی مهراگن گردش خون ساده دارند).
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 . 6مسیر جریان خون عبارتست از:
قلب  سرخرگ شکمی (خون تیره)  آبششها  سرخرگ پشتی (خون روشن)

سیاهرگ شکمی (خون تیره)  بافتها
 . 4در قلاب مااهی فقط خون تیره جریاان دارد (مثل
قلب کرم خاکی) .

 .5در ماهی های استخوانی در یک جفت آبشش معموالً
 8کمان آبششی( 4جفت کمان آبششی) و هزاران
مویرگ آبششی وجود دارد (به هر کمان آبششی دو ردیف
رشااته های آبشااشاای متصاال اساات) .کمانهای
آبششی از حفره لگویی دوره جنینی بوجود میآیند.
 . 3آبشش ماهی ها در خارج بدن قرار گرفته است.
 . 0بیشترین فشار خون در س رخرگ شکمی و کمترین فشار خون در سیاهرگ شکمی است.
 . 8میزان آمونیاک سرخرگ پشتی کمتر از سرخرگ شکمی است چون ماهی ها ،آمونیاک را عالوه بر لکیه ها از طریق آبشش
ها هم دفع می کنند .یادمان باشد که بسیاری از ماهی ها آمونیاک دفع می کنند نه همه ماهی ها.
.9در ماهی ها به همه اندام ها یک سرخرگ وارد و یک سیاهرگ خارج می شود به استثنای اندام آبشش که سرخرگ وارد و
سرخرگ خارج می شود.
. 01موفق ترین و فراوان ترین مهره داران (یعنی ماهی ها) از طریق آبشش تنفس می کنند.
. 00در ماهی سیاهرگ پشتی وجود ندارد.
. 07در آبشش فقط سرخرگ دیده می شود.
سوال  -08کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟(کنکور سراسری )96
در ماهی .......خرچنگ........،
الف)مانند-سلول های قلب توسط خون روشن تغ یه می شوند.
ب)مانند-سرخرگ پشتی دارای خون انی از اکسیژن است.
ج)بر خالف-سرخرگ شکمی،خون انی از اکسیژن را به بافت های مختلف بدن می رساند.
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د)برخالف-مقدار زیادی از ترکیبات پالسما،از ابتدای مویرگ ها به فضای های بین سلولی وارد می شود.

سوال -09
الف) ماهی

سوال -81
الف) ملخ

در کدام سیاهرگ ششی وجود ندارد؟ (کنکور سراسری )86

ب) اکنگورو

ج) چاکوک

د) کروکودیل

در کدام ،خون فقط با سلول های دیواره داخلی قلب و رگها تماس دارد؟ (کنکور سراسری )86

ج) سفره ماهی

ب) عنکبوت

د) خرچنگ دراز

سوال  -80در ماهی حوض ،خون پس از عبور از  .................. ..........میرود.

(کنکور سراسری )88

الف) آبشش ها ،ابتدا به اندامها و سپس به قلب
ب) آبشش ها ،ابتدا به قلب و سپس به اندامها
ج) قلب ،ابتدا به اندام ها و سپس به آبششها
د) سیاهرگ شکمی ،بدون عبور از قلب ،به آبششها

سوال  -87سرخرگ پشتی ماهی قزل

آال  ........سرخرگ پشتی انسان  ........میشود( .کنکور سراسری )89

الف) مانند – از دستاگه تنفس خارج
ب) مانند – به دستاگه تنفس وارد
ج) برخالف – از دستاگه تنفس خارج
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د) برخالف – به دستاگه تنفس وارد
سوال  -86در ماهی خاردار  ..........انسان ،خون خارج شده از  ...........ابتدا به .........وارد می شود.
(کنکور سراسری )97

الف) مانند – روده – قلب
ب) مانند – قلب – روده
ج) برخالف  -دستاگه تنفس – مغز
د) برخالف – دستاگه تنفس – قلب

دستاگه گردش خون انسان:
 .0سرخرگ های ششی و بزرگ سیاهرگ های زیرین و زبرین حاوی
خون تیره و آئورت و سیاهرگ های ششی حاوی خون روشن هستند.
بنابراین در قلب چپ (دهلیز و بطن چپ) خون روشن و در قلب راست
(دهلیز و بطن راست) خون تیره جریان دارد.
 . 7خون تیره نواحی فوقانی بدن (ساار و گردن و شااانهها و دسااتها)
توساط بزرگ سیاهرگ زبرین و نواحی پایین بدن (شکم ،پ اها) توسط
بزرگ سیاهرگ زیرین به دهلیز راست میریزند.
 . 6چون بطن چاپ ،خون را باه تماام بافتهای بدن پمپ میکند
نیازمند انرژی بیشااتری اساات بنابراین دیواره عضااالنی آن از بطن
راست ،ضخیم تر است .همچنین هناگم انقباض بطن چپ فشار بیشتری
به دریچه میترال (نسبت به سه لختی) وارد میشود.
 . 4بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین فاقد دریچههای النه کبوتری هستند و
 Hbایندو رگ08 ،درصد اکسیژن دارد.
 .5اکثر سارخرگ ها خون روشان دارند (به اسااتثنای ساارخرگ ششی و
سرخرگ بندناف که حاوی خون تیره است).
 .3اکثر ساایاهرگ ها خون تیره دارند (به اسااتثنای ساایاهرگ شااشاای و
سیاهرگ بند ناف که حاوی خون روشن است)
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 . 0در گردش ششی ،نیمه راست قلب فعالیت می کند ،در حالیکه در گردش عمومی ،نیمه چپ قلب فعالیت میکند.
 .8ماهی ها گردش شاشای و عمومی خون ندارند در حالیکه در دیگر مهرهداران یعنی دوزیسااتان ،خزنداگن ،پرنداگن و
پسااتانداران(ک ه گردش خون مضاااعف دارند) ایندو نو
گردش خون وجود دارد.
توجه:
 در گردش خون ساااده در هر بار گردش ،خون
فقط یکباار از قلاب عبور می کناد در حالیکه در گردش
خون مضاعف ،خون دو بار از قلب عبور می کند.
 تمام بی مهراگن گردش خون ساده دارند چون
در هیچکدام از آنها شش وجود ندا رد تا گردش خون ششی هم وجود داشته باشد.
 در هر دو مسایر گردش خون عمومی (بزرگ)و شاشای (کوچک)خون ؛رگها شامل سرخرگ های بزرگ
،سااارخرگ هاای کوچک ،مویرگ ها ،سااایاهرگ های
کوچک و سیاهرگ های بزرگ می باشد.
 . 9خونی که از بطن راسات خارج میشاود (سرخرگ ششی) 08
درصد ظرفیت  Hbاکسیژن دار است که پس از دریافت  09درصد دیگر در
شاشها ،با ظرفیت  90درصاد (ساایاهرگ ششی) وارد دهلیز چپ
می شااود ،پس خون قلب راساات  08درصااد و خون قلب چپ 90
درصد ظرفیت  Hbاکسیژندار است.
 . 01معموالً در یاک طرف یک مویرگ ،سااارخرگ و در طرف دیگرآن،
سیاهرگ واقع است به استثنای:
الف – کبد (که سیاهرگ به آن وارد و سیاهرگ خارج میشود).
ب – هیپوفیز پیشاااین (که سااایاهرگ به آن وارد و سااایاهرگ خارج
میشود)
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ج – لگومرول (کااه سااارخرگ بااه آن وارد و
سرخرگ خارج میشود)
نکته :در ماهی ها ،آبشش (که سرخرگ به آن
وارد و سرخرگ خارج میشود)
 .00بین یااک اااده درون ریز و انادام هاادف
آن ،یک گردش شااشی خون وجود دارد زیرا
هورمون ،ابتدا به سااایاهرگ ریخته میشاااود که
پس از رساایدن به دهلیز راساات وارد گردش
شاشای خون شده و سپس در گردش عمومی
خون بعدی به اندام هدف آن میرسد.

 . 07به دهلیز چپ ،چهار سیاهرگ (همه ششی) و به دهلیز راست ،د و سیاهرگ (زیرین و زبرین) وارد میشود پس به
قلب در لک شش سیاهرگ وارد میشود.
 . 06سارخرگ کرونر که بافت قلب را خونرسانی می کند دو عدد بوده و از ابتدای سرخرگ آئورت منشعب میشود.این رگها
روی بطن ها قابل رویت است.
 . 04سرخرگ ششی پس از خروج از قلب در زیر قوس آئورت
به دو شاخه منشعب میشود بطوریکه یک شاخه به شش راست
و شاخه دیگر به شش چپ میرود.
 .05دریچه های قلب ،بافت عضالنی ندارند و جهت جریان
خون آن ها راز باز و بسته میکند.
توجه :
 دریچه های دو لختی و سه لختی قلب ،همیشه بازند
مگر در هناگم انقباض بطن ها.
 دریچه ه ای سااینی قلب ،همیشااه بسااته اند مگر در
هناگم انقباض بطن ها.
 .03دریچه های سینی شلک در قلب قرار ندارند بلکه این دریچه ها در ابتدای آئورت و ابت دای سرخرگ ششی واقعند.
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 .00دریچاه هاای دولختی و ساااه لختی توساااط رشاااتاههاای
ارتجاعی،به برآمدگی های عضالنی درون بطن چپ و بطن
راساات ،متصاالند .وظیفه این رشااتهها ،جلوگیری از برگشاات
دریچاه هاا به سااامت دهلیزها هناگم انقباض بطنها اسااات.
دریچه های سینی به رشتههای ارتجاعی متصل نیستند.
 . 08سرخرگ آئورت خون روشن را به منظور اکسیژن رسانی به
تمام اندام های بدن به جز شش ها هدایت می کند ،البته
شاش ها انشعاباتی از سرخرگ آئورت را دریافت می کنند که به
منظور کسب ا ا می باشد.این سرخرگ در باالی سرخرگ ششی به سمت پایین قوس می زند که به آن قوس آئورت
می گویند.از قوس آئورت سه شاخه منشعب می شودکه به سمت دست ها و سر می رود.

سوال  -84در مارماهی مانند انسان ،خون خارج شده از  ،..........ابتدا به  ..........وارد میشود.
(کنکور سراسری خارج از کشور )97
 )0قلب – لکیه

 )7دستاگه تنفس – مغز

 )6روده – قلب

 )4قلب – دستاگه تنفس

ناکت ساختار قلب:
 . 0دیواره قلب از سه الیه آندواکرد ،میواکرد و پریاکرد ساخته شده است.
 . 7آندواکرد ،پوشش داخلی حفرات دهلیزها و بطنها است.
 .6میواکرد بطن ها از میواکرد دهلیزها ضخیم تر است ،همچنین میواکرد بطن چپ از میواکرد بطن راست ،ضخیمتر است.
 . 4میواکرد قلب از تار های ماهیچهای (ساالولهای ماهیچه ای) زیادی ساااخته شااده که در امتداد هم واقعند.
اشاای سالولی این رشتهها در محل هایی بهم متصلند که اماکن انتشار پتانسیل عمل از ی ک سلول به سلول دیگر را
فراهم میسازد.
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 . 5یاک باافات پیونادی عایق ،در محل تماس میواکرد دهلیزها به میواکرد بطن ها وجود دارد که مانع هدایت مساااتقیم
پتانسایل عمل از سلول های دهلیزی به سلولهای بطنی
میشود.
 . 3انتشاااار پتانسااایل عمل از دهلیزها به بطنها از طریق بافت
گرهی صورت میگیرد.
 . 0جنس پریاکرد از بافت پیوندی است و شامل دو پرده است.
 .8سلول های عضالنی قلب ،مخطط ،منشعب ،تک هستهای و
ایر ارادیاند.
 .9آندواکرد قلب ،با فت پوششی با آستر پیوندی است.
 . 01اعصااب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و نیز هورمون مثل آدرنالین و
نورآدرنالین می توانند سرعت و قدرت انقباضات قلب را کم و زیاد کنند.
 . 00جهت باز و بسته شدن دریچه های سینی شلک ،عکس جهت دریچههای لختی است.
 . 07جهت باز و بساته شادن دریچه های ساینی شلک هم جهت
دریچه های النه کبوتری سیاهرگهای پایین بدن است.
 . 06جهت حرکت خون در تمام دریچه های قلبی ،یکطرفه است.
. 04به انقباض عضاالت قلب ،سایستول و به استراحت عضالت قلب،
دیاستول میگویند.
. 05میواکرد قلب از اعصاب خود مختار(سمپاتیک و پارا سمپاتیک) فرمان انقباض می گی رد.این اعصاب در تحریک سلول
های بافت گرهی قلب نقشی ندارند بلکه ضربان قلب را بیشتر یا کمتر می کنند.
زمان
دریچه

دریچههای دولختی

سیستول

سیستول

استراحت

دهلیزها

بطنها

عمومی قلب

باز

بسته

باز

و سه لختی
دریچههای سینی
آئورتی و ششی

دیاستول دهلیزها

دیاستول
بطنها

طی سیستول بطنها ،بس ته و طی

باز

استراحت عمومی قلب باز هستند
بسته

باز

بسته

طی ساایسااتول بطنها ،باز و طی

بسته

استراحت عمومی قلب بسته هستند
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سوال  -85در انسان ،رشتههای ماهیچهای که از نوک بطن ها به سمت دیوارهی میواکرد قلب گسترش یافتهاند و
برای انتقال پیام الکتریکی اختصاصی شدهاند ،نمیتوانند ( ............کنکور س راسری خارج از کشور )96
 )0سبب انقباض همزمان همهی تارهای میواکرد شوند.
 ) 7با سرعت زیادی ،تحریاکت ایجاد شده را منتشر سازند.
 ) 6در بسته شدن دریچههای دهلیزی – بطنی نقش داشته باشند.
 ) 4تحت تأثیر اعصاب سمپاتیک ،میزان فعالیت خود را تغییر دهند.

سوال -83کدام نادرست است؟ (کنکور سراسری )90
بطور معمول در انسان ....... ،مستقیماً خون  .........میکند.
الف) دو سیاهرگ – تیره را به یکی از حفرات قلب وارد
ب) چهار سیاهرگ – روشن را به یکی از حفرات قلب وارد
ج) دو سرخرگ – تیره را از دو حفرهی قلب خارج
د) یک سرخرگ – روشن را از یک حفرهی قلب خارج

سوال -80در انسان،رشته های ماهیچه ای که در نوک بطن ها قرار دارند و برای انتقال پیام الکتریکی اختصاصی
شده اند ،نمی توانند(........کنکور سراسری)96
الف)سبب انقباض هم زمان سلول های هر دو بطن شوند.
ب)سبب انقباض همه ی تارهای میواکرد قلب شوند.
ج)در باز شدن دریچه های سرخرگی نقش داشته باشند.
د)تحت تأثیر دستاگه عصبی خود مختار ،فعالیت خود را تغییر دهند.

بافت هادی قلب:
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در اوایل پیدایش قلب در دوره جنینی ،همه سلولهای ماهیچه ای آن انقباض ذاتی دارند ،بطوریکه همه سلولها بطور
متناوب و خودبخود پتانسیل عمل می سازند .بتدریج که قدرت انقباض سلولها افزایش می یابد  ،این خاصیت در بسیاری
از سلولها از بین میرود و فقط در بخشهایی از قلب میماند که بافت هادی قلب نامیده میشود.
اجزای تشکیل دهنده بافت هادی قلب:
 .0گره سینوسی – دهلیزی (گره پیشاهنگ) یا گره اول:
واقع در دیواره پشتی دهلیز راست (زیر منف بزرگ سیاهرگ زبرین)
 .7گره دهلیزی – بطنی یا گره دوم:
واقع در میانه دهلیز راست و بطن راست (کمی متمایل به دهلیز راست)

نکته:
گره دوم کوچکتر از گره اول است.
 .6رشتههای بین گرهی:
رابط بین گره سینوسی – دهلیزی و دهلیزی – بطنی است.
 . 4الیاف موجود در دیواره بطنها:
از گره دوم منشاء گرفته و با گ ر از بافت پیوندی عایق بین دهلیزها و بطنها ،وارد دیوارهی بین دو بطن میشود .در
ابتدای دیواره بین دو بطن ،این دسته از رشته ها به دو شاخه منشعب میشوند و تا نوک بطن امتداد مییابند و سپس از
دیواره بطن ها به سمت دهلیزها حرکت میکنند.

ناکت:
 . 0محل زایش تحریاکت طبیعی قلب ،گره پیشاااهنگ اساات که معموالً حدود  01بار در دقیقه خودبخود پتانساایل عمل تولید
میکند.
 . 7پتانسیل عمل گره اول ابتدا به سلولهای ماهیچهای دهلیزها منتشر میشود و باالخره به گره دوم میرسد (از راه
سلولهای ماهیچهای دهلیزها و رشتههای بین گرهی)
 . 6سرعت انتشار تحریک در گره دوم و الیاف دیواره ی بین دو بطن نسبتاً کم است.
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 .4آخرین نقطه ای که پتانسااایل عمل گره اول را دریافت می کند ،انتهای الیاف گرهی دیوارهی بطنها (در
مجاورت دهلیزها) است.
 . 5در جنین ،بافت گرهی مشااخصاای وجود ندارد زیرا همه
سلول های عضالنی قلب جنین ،انقباض ذاتی دارند و
مثل هم هستند.
 . 3بافت گرهی ،نوعی ماهیچه ی قلبی اسااات پس
مثل سایر عضالت قلب ،مخطط بوده و سارکومر دارد.
 . 0اولین بخش از قلاب کاه پیاام انقبااض را دریافت
می کناد ،دیواره دهلیز راسااات و آخرین بخش ،دیواره
خارجی بطنها است.
 .8موج  Pنوار قلب توسط فعالیت گره اول و موج  QRSتوسط فعالیت گره دوم بوجود میآید.
 . 9اندکی پس از فعالیت گره اول ،دهلیزها و اندکی پس از فعالیت گره دوم ،بطنها منقبض میشوند.

دورهی اکر قلب:
هر دوره اکر قلب شامل سیستول دهلیزها ،سیستول بطنها و استراحت عمومی است که به ترتیب  1/6s ،1/0sو 1/4s
طول میکشد.
ناکت:
 . 0خون وارد شده به دهلیزها حتی قبل از انقباض دهلیزها (در طی استراحت عمومی) به بطنها می ریزد (تحت تأثیر
نیروی جاذبه زمین) .در استراحت عمومی دریچه های لختی بازند و انقباض دهلیزها صرفاً مسئوول خروج باقیمانده خون
دهلیزها است.
 .7در پایان انقباض دهلیزها (شرو انقباض بطنها) حدود  071میلیلیتر خون در هر بطن جمع میشود ( 741میلیلیتر
در بطنها)
 .6بالفاصله پس از شرو انقباض بطنها ،دریچههای لختی بسته و دریچههای سینی باز میشوند.
 . 4صدای اول قلب مربوط به بسته شدن ناگهانی دریچههای لختی است.
 . 5طی سایساتول بطن چپ  01میلی لیتر خون وارد سارخرگ آئورت و طی سیستول بطن راست  01میلیلیتر خون وارد
سرخرگ ششی میشود.
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 . 3به مقدار خونی که در هر ضربان از هر بطن خارج میشود حجم ضربه ای و به حاصل ضرب حجم ضربهای در تعداد
ضربان قلب در دقیقه ،برون ده قلب میگویند.
 . 0در ابتدای دیاسااتول بطن ها (پایان ساایسااتول بطنها) ،دریچه های سااینی بسااته و دریچههای لختی باز
میشوند.
 . 8صدای دوم قلب مربوط به بسته شدن ناگهانی دریچههای سینی است.
 . 9صدای اول قلب حدود  1/04sو صدای دوم حدود  1/00sطول میکشد.
 . 01طی استراحت عمومی قلب ،دهلیزها و بطن ها هر دو در حالت دیاستول هستند.
 . 00در انسان در حال استراحت ،دیاستول دهلیزها 1/0s ،و دیاستول بطنها 1/5s ،طول میکشد.
 . 07فاصله صدای اول قلب تا صدای دوم 1/6s ،و فاصله صدای دوم قلب با صدای اول 1/5s ،است.
 1/5s .06دریچه های لختی باز و دریچه های ساینی بساته اسات 1/6s ،دریچه های لختی بسته و دریچههای سینی باز
است.

«اکردیوگرافی و الکترواکردیوگرافی»
اکردیوگرافی و اکردیوگرام:
ثبت حراکت ماکنیکی و تغییرات فشار درون حفره های قلب را اکردیوگرافی و منحنی ثبت شده را اکردیوگرام میگویند.
الکترواکردیوگرافی ،الکترواکردیوگراف و الکترواکردیوگرام:
قلب در هر انقباض یک پدیدهی الکتریکی لکی تولید میکند .این جریان الکتریکی با توجه به هادی بودن بافتهای
بدن تا سطح پوست منتشر میشود و ثبت آن الکترواکردیوگرافی نام دارد .به منحنی ثبت شده ،الکترواکردیوگرام (نوار قلب)
می گویند .برای الکترواکردیوگرافی ،الکترودهای دستاگه الکترواکردیوگراف را بر روی پوست قرار میدهند و جریان الکتریکی
قلب که به وسیلهی دستاگه تقویت میشود ،به صورت یک منحنی روی اکا رسم یا روی یک صفحهی حساس
نمایان میشود .این منحنیها را میتوان از جلوی قفسه سینه و یا از اندامها (دستها و پای چپ) ثبت کرد.
شلک منحنیها در انوا مختلف ثبت ،کمی متفاوت است.

الکترواکردیوگرام:
در یک منحنی عادی الکترواکردیوگرام سه موج ثبت میشود:
 .0موج  : Pکمی قبل از انقباض دهلیزها رسم میشود.
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 .7موج  : QRSکمی قبل از انقباض بطنها رسم میشود.
 .6موج  : Tکمی پیش از پایان یافتن انقباض بطنها و بازگشت آن ها به حالت آرامش ثبت میشود.
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حاال به ناکت زیر توجه کنید:
 .0موج  Pهناگم انتشار پتانسیل عمل در دهلیزها ثبت میشود.
 .7موج  QRSهناگم انتشار پتانسیل عمل در بطنها ثبت می شود .در این زمان دهلیزها به حالت استراحت برمیگردند.
ا موج حاصل از برگشت دهلیزها به حالت استراحت در سایهی موج  QRSگم میشود.
 .6موج  Tهناگم برگشت بطن ها به حالت استراحت ثبت میشود.
 . 4باه طور معمول از هر نقطاهی منحنی الکترواکردیوگرام تاا هماان ماکن در منحنی بعادی  1/8ثانیه طول میکشاااد
(برای مثال از ابتدای موج  Pتا ابتدای موج  Pبعدی  1/8ثانیه طول میکشد).
 . 5سیستول دهلیزها حدوداً از اواخر موج  Pشرو می شود و حدوداً هم زمان با ثبت نقطهی  Rپایان مییابد.
 .3سیستول بطن ها حدوداً هم زمان با ثبت نقطهی  Rشرو می شود و در حدود پایان موج  Tبه پایان میرسد.
 . 0استراحت عمومی قلب از حدود پایان موج  Tتا اواخر موج  Pطول میکشد.
 . 8صدای اول قلب حدوداً هم زمان با ثبت نقطهی  Rشرو می شود .صدای دوم قلب حدوداً در اواخر موج  Tشرو
میشود.
 . 9حدوداً هم زمان با ثبت نقطهی  ،Rدریچه های دولختی و ساه لختی بساته و دریچههای سینی باز میشوند .حدود ًا در
اواخر موج  ،Tدریچه های دولختی و سه لختی باز و دریچه های سینی بسته میشوند.
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 . 01هم زمان با ثبت نقطهی  ،Rحدود  071میلی لیتر و در پایان موج  ،Tحدود  51میلی لیتر خون در هر بطن وجود دارد.
 . 00در اواسااط ساایسااتول بطن ها ،میزان انقباض بطن ها به حداکثر می رسااد و پس از آن اکهش مییابد و به صاافر
میرسد.
 . 07حداکثر انقباض بطن ها ابتدای موج  Tاست.

ناکت :
 بطنها در ابتدای سیستول بطنی (هم زمان با ثبت نقطهی  ،)Rبیشترین مقدار خون را دارند.
 بطنها در پایان سیستول بطنی (هم زمان با ثبت پایان موج  ،)Tکم ترین مقدار خون را دارند.
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«تغییر در منحنی ا لکترواکردیوگرام»
در بیماری های قلبی تغییراتی در منحنی الکترواکردیوگرام پدیدار میشاااود که از آنها برای تشاااخیو نو بیماری
استفاده می کنند .این تغییرات ممکن است در شلک منحنی ،ارتفا آن و یا زمان بخشه ای مختلف پدیدار شود .به
موارد زیر توجه کنید:
 .0فشار خون باالی مزمن و تنگی دریچه ها سبب بزرگ شدن قلب میشوند .بزرگ شدن ق لب باعث افزایش ارتفا
 QRSمیشود.
 .7در صاورتی که به هر بخش از میواکرد خون اکفی نرساد ،سالول های آن ناحیه دچار مرگ میشوند .به این پدیده
انفارکتوس قلب می گویند .انفارکتوس قلب سبب اکهش ارتفا  QRSمیشود.
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 .6اگر تحریک ایجاد شده در گرهی پیشاهنگ کندتر از حالت عادی به سوی بطنها هدایت شود .فاصلهی زمانی  Pتا
( Qو به تبع آن فاصلهی زمانی  Pتا  Rو فاصلهی زمانی  Pتا )Sاز حد طبیعی خود بیشتر میشود و در نتیجه تعداد ضربان
قلب هم به دلیل افزایش مدت زمان سیستول قلبی اکهش خواهد یافت.
 .4بی نظمی زنش قلبی هم روی منحنی الکترواکردیوگرام قابل رویت است.
وقایع مربو ط به الکترواکردیوگرافی قلب را می توان بصورت زیر خالصه کرد:

نامناحیه

زمان

روی منحنی

وضعیت دریچه

وضعیت دهلیز و بطن

A

1/0S

از انتهای  Pتا R

سه لختی و میترال باز ،سینی بسته

دهلیز منقبض – بطن استراحت

B

1/6S

از  Rتا انتهای T

سه لختی و میترال بسته ،سینی باز

دهلیز استراحت – بطن منقبض

C

1/4S

از انتهای  Tتا

سه لختی و میترال باز ،سینی بسته

دهلیز استراحت – بطن استراحت

انتهایP
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نقاط

محل

فعالیت

در هناگم

نو صدا



S

صدای اول

در شرو انقباض بطن

طوالنی و بم



آخر T

صدای دوم

در شرو استراحت بطنها یا استراحت عمومی

کوتاه و واضح

نقطه  ، حداکثر انقباض بطن و در اول  Tاست.

سوال - 88

کدام امواج مربوط به فعالیت الکتریکی بطنهاست؟ (کنکور سراسری )03

الف) منحصراً P

ب) منحصراً T

ج) T , QRS

د) QRS , P

سوال  -89در زمان رسم الکترواکردیوگرام یک فرد سالم ،در فاصله  Qتا ............. R

(کنکور سراسری )89

الف) دریچههای دهلیزی – بطنی بسته میشود.

www.Riazi100.ir

76

ب) فشار خون در بطنها اکهش مییابد.
ج) مقدار زیادی خون در دهلیزها جمع میشود.
د) مانعی برای ورود خون به سرخرگ ششی وجود دارد.

سوال -91

بالفاصله پس از شنیدن صدای اول قلب در یک فرد سالم ( ...................کنکور سراسری )90

الف) دریچه های سینی بسته میشوند.
ب) خون در دهلیزها جمع میشود.
ج) دریچههای دهلیزی – بطنی بسته میشوند.
د) فشار خون در بطن ها شدیداً افت میکند.

سوال

 -90در نقطهای از منحنی زیر که با عالمت سؤال مشخو گردیده( ............. ،کنکور سراسری )97

الف) دهلیزها خود را برای انقباض آماده میکنند.
ب) همه ی حفرات قلب در حال استراحت میباشند.
ج) مانعی برای خروج خون از دهلیز راست وجود دارد.
د) مانعی برای خروج خون از بطن چپ وجود دارد.

سوال  -97نوار قلب انسان ثبت  ...........................نام دارد.

(کنکور سراسری )85

الف) جریان الکتریکی قلب است تو الکترواکردیوگرام
ب) جریان الکتریکی و ماکنیکی قلب است و اکردیوگرام
ج) تغییرات الکتریکی و ماکنیکی قلب است و الکترواکردیوگرام
د) تغییرات فشار درونی حفره های قلب است و اکردیوگرام
سوال  -96تحریک الکتریکی در بین سلول های عضله بطن ها ............... ،منتشر میشود؟ (کنکور سراسری )80

الف) بواسطه گره دهلیزی – بطنی
ج) توسط الیاف گره دیواره ی بطنی

ب) از محل اتصال تارهای ماهیچهای
د) از طریق بافت پیوندی میان تارهای ماهیچهای
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ساوال  -94در نقطه ای از منحنی زیر که با عالمت ساؤال مشخو گردیده( ......... ،کنکور سراسری خارج از کشور
)97
 )0بطن ها جهت انقباض ،آماده میشوند.
 )7همهی حفرات قلب ،در حال استراحت میباشند.
 ) 6مانعی برای ورود خون به بطن چپ وجود دارد.
 )4دریچههای دهلیزی – بطنی ،باز و دریچه های سرخرگی ،بسته میباشند.

سوال -95

در مرحله  1/6ثانیه ای از دوره اکر قلب انسان( ................. ،کنکور سراسری )88

الف) مقداری خون در دهلیزها جمع میشود.
ب) با انقباض دهلیزها ،بطنها از خون پر میشود.
ج) با افزایش فشار خون در بطنها ،دریچه های سینی بسته میشود.
د) با افزایش فشار خون در دهلیزها ،دریچههای دهلیزی -بطنی باز میشوند.

سوال -93

کدام عبارت در مورد قلب انسانی سالم و بالغ به درستی بیان شده است( .کنکور سراسری )91

الف) زایش تحریاکت طبیعی قلب در سرتاسر بافت گرهی صورت میگیرد.
ب) انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها فقط از طریق بافت گرهی ممکن است.
ج) گره دوم بزرگتر از گره اول است و بوسیله رشته هایی از بافت گرهی به یکدیگر مربوطند.
د) سرعت انتشار تحریاکت در الیاف دیواره بین دو بطن ،بیش از شبکهی گرهی دیواره میواکرد است.

سوال-90با توجه به منحنی زیر ،کدام عبارت درست است؟(کنکور سراسری  94خارج کشور)
 )0در نقطة  Bبرخالف  ،Cصدایی طوالنی تر و بم تر از صدای دوّم قلب شنیده می شود.
 )7در نقطة  Dهمانند  ،Aسلول های مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می باشند.
 )6در نقطة  Cبرخالف  ،Dجریان الکتریکی از سلول های دهلیزها به گره دوّم منتقل می گردد.
 )4در نقطة  Aهمانند  ،Bجریان الکتریکی به شبکة گرهی دیواره میواکرد بطن ها منتشر می شود.
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سوال -98با توجه به منحنی زیر ،در نقطة  Aبر خالف ( ...........کنکور سراسری
)94
 ،C )0صدایی طوالنی تر و بم تر از صدای دوّم قلب شنیده می شود.
 ،D )7سلول های مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می باشند.
 ،B )6جریان الکتریکی به شبکة گرهی دیواره ی میواکرد بطن ها منتشر می شود.
 ،E )4جریان الکتریکی از گره سینوسی -دهلیزی به تارهای ماهیچة دهلیزی سرایت می کند.
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پاسخ نامه تشریحی سواالت داخل متن
جواب سوال : 05
گزینه  0درست است  .تشریح موارد:
الف) خون حشرات (مثل ملخ) ،فاقد اگزهای تنفسی است ،زیرا وجود سیستم تنفسی نایی و انشعابات آن ،تبادالت
اگزهای تنفسی را به طور مستقیم بر عهده گرفته است و نیازی به دستاگه گردش مواد برای انتقال اگزها ندارد.پس
مورد نادرستی است.
ب) در اثر انقباض قلب ،خون از طریق رگهای لولهای متصل به قلب ،در اختیار سلولها قرار می گیرد (نه مناف
دریچه دار).پس مورد نادرستی است.
ج )ملخ ،دارای یک قلب لوله ای شاالک در بخش پشااتی بدن اساات .این قلب لولهای در اثر حجیم شاادن
بخش هایی از رگ پشتی به وجود آمده است .در اثر انقباض قلب ،خون از انتهای رگ متصل به قلب ،خارج و به سمت
نواحی جلویی بدن حرکت می کند.پس مورد درستی است.
د) هدایت خون به نواحی عقبی بدن ،بر عهدهی انقباض ماهیچه های بدن جاندار است (نه رگ شکمی).پس
مورد نادرستی است.
جواب سؤال : 03
گزینه ی ب درست است  .در دستاگه گردش خون ملخ  ،فقط در محل اتصال سیاهرگ ها به قلب دریچه هایی وجود دارند
که هناگم انقباض قلب مانع برگشت خون از قلب به سیاهرگ ها می شوند (یعنی از طریق همین دریچه ها خون از
سیاهرگ وارد قلب می شود) .
تشریح سایر گزینه ها :
الف) اگر بخش های عقبی بدن بود گزینه ی درستی می شد .
ج) هیق منف دریچه داری در ابتدای سرخرگ هایی که خون را از قلب خارج می کنند وجود ندارند.
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د) ملخ مویرگی ندارد چون دستاگه گردش خون آن باز می شود و خون در محل بافت از انتهای برخی سرخرگ های
کوچک وارد فضای میان بافتی می شود .
جواب سؤال :00
گزینه ی ج درست است  .واژه ی همولنف در صورتی استفاده می شود که خون و مایع لنف مخلوط شوند  .در حشرات (که
دستاگه گردش خون باز دارند) چون مویرگی در اکر نیست ،بنابراین در محل بافت خون و لنف مخلوط می شوند و همولنف
را می سازد ( پس در داخل رگ های خونی ملخ  ،همولنف جریان دارد ) .
تشریح سایر گزینه ها :
الف ) و د) در هیدر و عروس دریایی  ،دستاگه گردش مواد بصورت دستاگه گردش آب است و خبری از خون و همولنف
نیست.
ب) در ماهی ها در داخل رگهای خونی  ،خون جریان دارد  ،چون دستاگه گردش بسته دارد  ،خون از مویرگ ها خارج
نمی شود تا با مایع لنف فضای میانی بافتی مخلوط شود .
جواب سوال :08
گزینه ج مد نظر است .در خرچنگ دراز همه ی سرخرگها خون روشن دارند  ،در حالیکه در ماهی ها سرخرگ شکمی خون
تیره و سرخرگ پشتی خون روشن دارد.
تشریح سایر گزینه ها:
الف) سلولهای قلب هر دو جاندار با خون روشن تغ یه میشوند ،یعنی رگ ا ا دهنده به قلب ،خون روشن دارد.
ب) هر دو جاندار در سرخرگ پشتی خود خون انی از اکسیژن دارند.
د)خرچنگ دراز گردش خون باز دارد یعنی فاقد مویرگ است ولی ماهی ها دارای مویرگ اند و گردش خون بسته دارند
،پس در ماهی ها از ابتدای مویرگ ها  ،ترکیبات پالسما با فشار تراوشی خارج میشوند.
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جواب سؤال : 09
گزینه ی الف مدنظر است .سیاهرگ ششی حداقل باید در جانداری باشد که شش داشته باشد  .ما ماهی سراغ نداریم
که شش داشته باشد .بجز ماهی ها  ،بقیه مهره داران از جمله اکنگورو (پستاندار کیسه دار)  ،چاکوک (پرنده) و کروکودیل
(خزنده) شش دارند.
جواب سؤال : 81
گزینه ی ج درست است  .زمانی مایع خون فقط با سلول های دیواره ی درونی قلب و رگ ها در تماس خواهد بود که
دستاگه گردش خون جاندار از نو بسته باشد .بندپایان شامل حشرات (مثل ملخ)  ،عنکبوتیان (مثل عنکبوت) و سخت
پوستان (مثل خرچنگ دراز) گردش خون باز دارند یعنی همولنف عالوه بر موارد فوق در ارتباط مستقیم با سلول های
بافت ها هم هست .سفره ماهی دستاگه گردش خون بسته ای دارد پس با صورت سوال اکمالً هماهنگی دارد.
جواب سؤال : 80
گزینه ی الف درست است  .مسیر حرکت خون در دستاگه گردش خون در دستاگه گردش خون ماهی را از درسنامه مالحظه
بفرمائید  .تصدیق خواهید کرد که خون پس از گ شتن از آبشش ها  ،ابتدا وارد بافت و اندام ها شده و از طریق سیاهرگ
شکمی به قلب می رسد .
جواب سؤال: 87
گزینه ج درست است  .در مسیر حرکت خون در دستاگه گردش خون ماهی ها  ،سرخرگ پشتی از آبشش ها خارج می شوند
 ،در حالیکه درانسان از قلب  ،سرخرگ ها خارج شده و به همه اندام ها از جمله شش ها وارد می شوند .
جواب سؤال : 86
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گزینه ی ج درست است  .دستاگه گردش خون ماهی  ،ساده است بطوریکه خونی که از دستاگه تنفس خارج می شود
مستقیماً به اندا م هایی مثل مغز می رود ولی در آدمی  ،بدلیل مضاعف بودن دستاگه گردش خون  ،خون خارج شده از
شش ها ابتدا به قلب مراجعت می کند و سپس به بافت ها می رسد.
جواب سوال : 84
گزینه  4درست است  .در ماهی ها (از جمله مارماهی) ،خون خارج شده از قلب مستقیماً به سمت آبششها (دستاگه
تنفس) می رود و پس از خروج از دستاگه تنفسی ،مستقیماً به قلب باز نمیگردد و ی کسره به سایر نقاط بدن میرود ،در انسان
هم ،خون خارج شااده از قلب (از بطن راساات) ،ابتدا وارد شااش ها (دسااتاگه تنفس) میشااود ،ولی برخالف
مارماهی ،خون پس از خروج از ششها ،مستقیماً به قلب بازمیگردد.
تشریح سایر گزینه ها :
) 0در مار ماهی سرخرگ شکمی خون را از قلب وارد آبششها می کند  ،در حالیکه در انسان سرخرگ آئورت خون را به لکیه ها
می رساند.
 ) 7در مار ماهی خون خارج شده از آبشش ها به مغز می رسد ولی در انسان خون خارج شده از شش ها به قلب بر
می گردد.
 ) 6در مار ماهی خون خارج شده از روده مستقیما ً به قلب می رسد ولی در انسان خون خارج شده از روده ابتدا وارد کبد شده
و سپس وارد قلب می شود.
جواب سوال : 85
گزینه  0درست است  .بافت گرهی قلب (که نوعی ماهیچه های قلبی تمایز یافته است) ،از نوک بطن ها به سمت دیواره
ی میواکرد قلب گسترش یافته و برای انتقال پیام های الکتریکی ،اختصاصی شده است .از آن جایی که الیاف بافت
گرهی در میواکرد دهلیزها وجود ندارند و در محل ارتباط ماهیچه ی دهلیزها به ماهیچه ی بطن ها یک بافت پیوندی عایق
وجود دارد؛ الیاف بافت گرهی موجود در میواکرد بطن ها نمی توانند سبب انقباض هم زمان همه ی تارهای میواکرد
شوند.
تشریح سایر گزینه ها:
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 ) 7سرعت انتشار تحریک در شبکه ی گرهی دیواره ی میواکرد ،زیاد است ،به طوری که تحریک به سرعت و به صورت هم
زمان ،ماهیچه ی هر دو بطن را فرا می گیرد ،در حالی که سرعت انتشار تحریک در گره ی دهلیزی -بطنی و الیاف
دیوارهی بین دو بطن ،نسبتاً کم است.
 ) 6پس از انتشار پیام الکتریکیِ انقباض ،در بافت گرهی موجود در دیواره ی میواکرد بطن ها و سپس انتشار این پیام
الکتریکی در خودِ میواکرد بطن ها ،بطن ها منقبض شده و بدین ترتیب دریچه های دهلیزی -بطنی (میترال و سه
لختی) بسته می شوند؛ بنابراین الیاف گرهی موجود در دیواره ی بطن ها می توانند در بسته شدن دریچه های
دهلیزی -بطنی نقش داشته باشند.
 )4قل ب ،ماهیچه ای خوداکر است و بافت گرهی ،اکنون زایش تحریک و انقباض آن است .اعصاب قلب
(سمپاتیک) ،می توانند انقباض های قلبی را تند یا کند کنند؛ بنابراین الیاف بافت گرهی موجود در دیواره ی میواکرد
بطن ها ،همانند سایر قسمت های بافت گرهی ،می توانند تحت تأثیر اعصاب سمپاتیک ،میزان فعالیت خود را تغییر دهند.
جواب سؤال :83
گزینه ی ج مدنظر است  .خون تیره ( O7پایین ) توسط یک سرخرگ ششی از بطن راست قلب خارج می شود و سپس
دو شاخه شده و هر شاخه وارد یکی از شش های چپ و راست می شود .اگر جمله ی گزینه ی ج به این فرم بود که
«یک سرخرگ خون تیره را از یک حفره ی قلب خارج می کند» جمله ی درستی بود.
تشریح سایر گزینه ها:
الف)در اینجا منظور از دو سیاهرگ ،بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین است و حفره ی مورد نظر ،دهلیز راست است.
ب) در اینجا منظور از چهارسیاهرگ ،سیاهرگهای ششی است و حفره ی مورد نظر ،دهلیز چپ است.
د) در اینجا منظور از یک سرخرگ ،سرخرگ آئورت است و حفره ی مورد نظر ،بطن چپ است.
جواب سوال :80
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گزینه ب مد نظر است .رشته های ماهیچه ایی در صورت سوال فقط باعث انقباض میواکرد بطن ها میشوند،زیرا بین
میواکرد دهلیز ها و بطن ها عایق وجود دارد.
تشریح سایر گزینه ها:
الف)منظور صورت سوال شبکه گرهی است که منطقی اش اینکه باعث انقباض همزمان هر دو بطن ها شود .
ج)وقتی که بطن ها منقبض میشوند فشار خون افزایش می یابد و دریچه های سرخرگی آئورتی و ششی باز میشود.
د)دستاگه عصبی خود مختار (اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک)می توانند فعالیت این رشته های ماهیچه ای را تغییر
دهند،مثال اعصاب سمپاتیک می توانند باعث افزایش تعداد ضربان قلب شود.
جواب سؤال: 88
گزینه ی ج درست است  .موج  Pمربوط به فعالیت انقباض دهلیزها  ،موج  QRSمربوط به فعالیت انقباض بطن ها و موج T
مربوط به فعالیت انبساط (یا استراحت) بطن ها ،است  .موج مربوط به فعالیت انبساط دهلیزها در پشت موج  QRSمخفی شده
و قابل رویت نشده است چرا که فعالیت انقباضی بطن ها بیش از فعالیت انبساطی دهلیزها است .
جواب سؤال : 89
گزینه ی د درست است  .فاصله  Qتا  Rدر نوار قلب یعنی بطن ها در حداکثر حجم خود هستند ولی هنوز انقباض آنها شرو
نشده است و چون انقباضی در اکر نیست  ،پس دریچه های سینی راه خروج خون بطن ها به سرخرگ ها را بسته اند ،
که یکی از این دریچه ها  ،دریچه ی سینی ششی در ابتدای سرخرگ ششی است .
تشریح سایر گزینه ها :
الف) از  Rتا انتهای  Tدریچه های دهلیزی – بطنی (یعنی سه لختی و دو لختی) بسته اند.
ب) از انتهای  Tتا انتهای  Sفشار خون بطنی اکهش می یابد.
ج) از  Rتا انتهای  Tکه دریچه های لختی بسته اند مقدار زیادی خون در دهلیزها جمع می شوند.
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جواب سؤال :91
گزی نه ی ب درست است  .بالفاصله پس از شنیدن صدای اول قلب (یعنی بسته شدن دریچه های دهلیزی –
بطنی ) در یک فرد سالم  ،فشار خون در بطن ها رو به افزایش می گ ارد و دریچه های سینی باز می شوند تا خون بتواند
از بطن ها خارج شود ولی در دهلیزها بتدریج خون جمع می شود .حتماً از درسنامه جداول مربوطه را بخاطر بسپارید .
جواب سؤال : 90
گزینه ی د درست است  .موج  Pکه مربوط به فعالیت الکتریکی دهلیزهاست اثر سیستولی خود را در نقطه ای که با عالمت سؤال
مشخو شده است نشان می دهد .در این حالت دریچه های دهلیزی – بطنی باز هستند ولی دریچه های سینی بسته
اند (از جمله دریچه سینی آئورتی که مانع خروج خون از بطن چپ می شود ) .
جواب سؤال : 97
گزینه ی الف درست است  .نوار قلب  ،منحنی ثبت شده توسط دستاگه الکترواکردیوگراف است و این دستاگه قادر به ثبت
پدیده ی الکتریکی قلب است  .نام دیگر نوار قلب  ،الکترواکریو گرام است  .همچنین ثبت حراکت ماکنیکی و تغییرات فشار
درون حفرات قلب را اکردیوگرافی و منحنی ثبت شده را اکردیوگرام می گویند .
جواب سؤال: 96
گزینه ی ب درست است به سلول های عضالنی اصطالحاً تارماهیچه ای هم می گویند  .تارهای ماهیچه ای قلبی ،
منشعب اندو همین باعث انتقال سریع و چند نقطه ای پیام انقباض در لک عضله قلب می شود.
جواب سوال : 94
گزینه  6درست است  .عالمت (؟) در الکترواکردیوگرام آمده در صورت سؤال ،با زمان سیستول بطنه ا و دیاستول
دهلیزهاا هم زماانی دارد .در این زماان ،دریچاههاای دهلیزی – بطنی ،بساااتاهاندو خونی از دهلیزها ،وارد بطنها
نمی شود(پس مانعی برای ورود خون به بطن چپ وجود دارد).
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تشریح سایر گزینهها:
) 0بطن ها در حال انقباض هسند(نه اینکه برای انقباض آماده شوند).
) 7فقط دهلیز ها در حال استراحت هستند.
)4در نقطه ی (؟) ،دریچههای دهلیزی – بطنی ،بستهاند ولی دریچههای سینی (سرخرگی) باز هستند ،و خون
از هر دو بطن وارد سرخرگ های متصل به قلب (سرخرگ های آئورت و ششی) میشود.
جواب سؤال:95
گزینه ی الف درست است  .دوره ی اکر قلب به سه مرحله زمانی  1/4 ، 1/6 ، 1/0ثانیه تقسیم می شود  .در مرحله ی
 1/0ثانیه  ،عضالت دهلیزها منقبض می شوند و خون دهلیزها وارد بطن ها می شود .در مرحله ی  1/6ثانیه  ،عضالت بطن
ها منقبض می شوند و خون بطن ها وارد سرخرگ های آئورتی و ششی می شوند .در این مرحله طی انقباض بطن ها،
انبساط دهلیزها سبب می شود تا خون بتدریج در دهلیزها جمع می شود.
جواب سؤال : 93
گزینه ی ب درست است  .با توجه به عایق بودن رابط دهلیزها به بطن ها تنها راه انتقال پتانسیل عمل گره سینوسی
– دهلیزی به گره دهلیزی-بطنی و سپس عضالت بطنی  ،بافت گرهی است.
جواب سوال :90
گزینه  7درست است .در نقطه  Dدیاستول عمومی(دهلیزی و بطنی)و در نقطه  Aهم دیاستول بطنی وجود دارد.
تشریح سایر گزینه ها :
)0صدای اول قلب که صدایی طوالنی و بم می باشد در نقطه  Cشنیده می شود (نه نقطه .) B
 )6در نقطة  Cجریان الکتریکی از سلول های دهلیزها به گره دوّم منتقل نمی گردد  ،بلکه از گره اول به گره دوم می رسد.
)4نقطه  Aهمانند نقطه  Bمربوط به سیستول دهلیزها می باشد  .بنابراین هنوز پیام انقباض به گره دوم نرسیده که به شبکة
گرهی دیواره میواکرد بطن ها منتشر شود.
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جواب سوال : 98
گزینه  7درست است .نقطه  Aدر فاصله انتهای موج  Pتا انتهای نقطه  Sقرار دارد که مربوط به سیستول دهلیزهاست .نقطه
 Dهم در فاصله نقطه  Sتا انتهای موج  Tقرار دارد و مربوط به سیستول بطن هاست .یعنی در نقطه  Aسیستول دهلیزی و
دیاستول (استراحت) بطنی وجود دارد  ،در حالیکه در نقطه  Dبرعکس است بعنی در نقطه  Dسیستول بطنی اتفاق می افتد.
تشریح سایر گزینه ها:
 )0صدای اول قلب که مربوط به بسته شدن ناگهانی دریچه های لختی است در ابتدای سیستول بطن ها شنیده می
شود .این صدا تقریباً از نقطه  Rتولید و تا کمی بعد از  Sادامه دارد و طوالنی و بم است.
صدای دوم قلب که مربوط به بسته شدن ناگهانی دریچه های سینی شلک است در ابتدای استراحت عمومی شنیده می
شود .این صدا از انتهای موج  Tبه بعد شنیده می شود .پس در نقطه  Aصدایی از قلب شنیده نمی شود .در نقطه ،C
صدای اول قلب شنیده می شود.
 )6در نقطه ، Aسیستول دهلیزها اتفاق می افتد نه سیستول بطن ها.
 )4قبل از نقطه  ،Aجریان الکتریکی از گره اول به تارهای ماهیچه ای دهلیزی سرایت می کند.
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