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:فیزیولوژی 

فیزیولوژی از اعمال متحد و هماهنگ بافتها و اندام های بدن موجود زنده و اهداف این اعمال  
.گفتگو می کند

:انسانفیزیولوژی

یسممکانوهاویژگیداردسعیواستانسانبدناعمالمطالعهازعبارتانسانیفیزیولوژی
ونبدمختلفهایدستگاهوهاها،اندام،بافتهاسلولعملکردبهتوجهبارابدنکلیهای

.دهدتوضیحراآنهابینروابط



مشخصات 
موجود زنده 

تحریک  
پذیری

هدایت 
پذیری  

انقباض 
پذیری  

تنفس 
جذب و  

همانند سازی 

و  تولید مثل
نمو 

دفع و ترشح



(هومئوستاز)تعادل زیستی 

انیسم  مکانیسم های تنظیم کننده ای که تمایل دارند بدن را در یک حالت پایدار نگه دارند مک

.های هومئوستاتیک نامیده می شوند و نتیجه کار آنها موسوم به هومئوستاز است



حفرات بدن انسان
بدن در بدن انسان حفراتی وجود دارند که اعضای مختلف

را در خود جای داده اند این حفرات از نظر شکل واندازه  
.ونوع محتویات با هم متفاوتند 

:مهمترین حفرات بدن عبارتند از
حفره جمجمه ای

حفره مهره ای
حفره سینه ای

لگنی-شکمیحفره 



ساختار بدن انسان

دستگاه              بدن انسان عضو یا اندامبافتسلول



ساختمان سلول  

شودترین واحد ساختمانی بدن که قادر به انجام تمام اعمال حیاتی است سلول نامیده می کوچک 

ول  تشکیل دهنده یک سلاجزای 

غشاء
  سیتوپالسم

هسته



ل 
لو

 س
ی

شا
غ

مرز هر سلول با سلول دیگر توسط غشای سلول مشخص می شود

نده در بین تشکیل شده و پروتئین ها به صورت پراک(چربی)از دو الیه لیپید 
این دو الیه قرار دارند

عملکرد عمده غشای سلول ،تنظیم وکنترل ورود وخروج مواد به داخل یا
خارج سلول می باشد





سیتو پالسم
.  ون استقسمت اعظم هر سلول را سیتو پالسم تشکیل می دهد که محتوای مقدار زیادی اندامک و انکلوزی

اندامک های 
سلولی 

ریبوزوم ها 

رتیکولوم 
ک آندوپالسمی

میتوکندری

لیزوزوم  ژی  دستگاه گل

سانتریول 

انکلوزیونها 



شبکه آندوپالسمی
صورت  به میکروسکوپ الکترونیباشبکه آندوپالسمی

بط با وزیکولهای پهن یا لوله های پهن و دراز منشعب و مرت

هم این لوله ها و وزیکولها شبکه ب. هم شاهده می گردند

می آورند پیوسته و وسیعی را در داخل سیتوپالسم بوجود

ه  شبک. می شودصاف و دانه دار دیده که به دو صورت 

اشد و  آندوپالسمی صاف فاقد ریبوزوم در سطح خود می ب

سم از جمله متابولیآنزیمهای خاص وظایفی با داشتن

عهده  لیپیدها ، خنثی سازی سموم و ذخیره کلسیم را بر

طح  شبکه آندوپالسمی دانه دار ، دارای ریبوزوم در س. دارد

.ارددخالت دسازی بنابراین در پروتئین . خود می باشد



دستگاه گلژی

ست معموال در باالی هسته قرار دارد، ولی جایگاه آن در سلولهای مختلف ممکن ادستگاه گلژی 

.  ی دانه دار می باشدوظیفه گلژی شرکت در پروتئین سازی با همکاری شبکه آندوپالسم. متفاوت باشد

گاه گلژی منتقل  پروتئینهای ساخته شده در شبکه آندوپالسمی دانه دار ، توسط وزیکولهای حامل به دست

را سطح چون وزیکولهای حامل به سطح محدب گلژی اتصال می یابند، سطح محدب گلژی. می گردند

:مل می آیددر پروتئینهای منتقل شده به دستگاه گلژی ، تغییرات زیر به ع. سازنده نیز می نامند

شدن قطعات اضافی از مولکولهای اولیهبریده 

مواد قندیشدنافزوده 

سولفاتشدنافزوده 

فسفاتشدنافزوده 



لیزوزومها

تا  0.5وند که میکروسکوپ الکترونی به صورت گرانولهای متراکمی مشاهده می شلیزوزومها با 

50لیزوزومها حاوی تقریبا . میکرون قطر دارند و بوسیله غشا محصور شده اند0.05

سلول دستگاه گوارشبنابراین لیزوزوم. فعالنداسیدی PHمی باشند که همه آنها در آنزیمنوع

محسوب می شود و قادر به هضم مواد خارجی وارده به سلول و ارگانلهای فرسوده شده  

.می باشند



میتوکندری
ه به عنوان مرکز مولد انرژی سلول می باشد ک. میکرون می باشد1تا 0.5است گرد یا میله ای که ابعاد آن میتوکندری ارگانلی 

تبدیل  ( ATP)فاتآدنوزین تری فسنهفته در مواد آلی مختلف را به انرژی قابل استفاده سلول یعنیقادرندانرژی شیمیایی

.  تر خواهد بود و برعکسبنابراین هرچه مصرف انرژی سلول بیشتر باشد، اندازه میتوکندری ها بزرگتر و تعداد آنها بیش. نمایند

.یشتر باشدحتی در درون سلول میتوکندریها در بخشی از سلول قرار می گیرند که نیاز به انرژی جهت انجام فعالیت ب

چینهای تیغه  بوسیله دو غشای بیرون و درونی محصور شده که غشای بیرونی صاف ولی غشای درونی دارایمیتوکندری 

ده  و فضای محدود ش"فضای بین غشایی"می شود و فضای بین دو غشا را نامیده ( crista)"کریستا"مانندی است که 

گرانولهای ریز و متراکمی مملو ،DNAمی نامند که محتوی پروتئین ،"ماتریکس میتوکندری"بوسیله غشای درونی را 

.، فسفات و ساختمانهای ریبوزوم مانند می باشدمنزیمکلسیم،از



سانتریول ها

نامیده "تروزومسان"خود سیتوپالسم اطراف قرار دارند و باهسته سلولبه صورت دو ساختمان میله ای کوتاه و عمود بر هم در مجاورتسانتریولها

هر سانتریول ، . می شود که قبل از تقسیم سلول همانندسازی می کنند و به قطبین سلول مهاجرت کرده و در دو سر دوکهای تقسیم قرار می گیرند

شکیل سانترویولها برای ت. سری میکروتوبول سه تایی تشکیل شده است9میکرون که دیواره آن از 0.5میکرون و به طول 0.2استوانه ای است به قطر 

.  مژه و تاژک ضروری اند



ریبوزوم ها

ساخته پروتئینو مقداری  RNAنانومترند که عمدتا از 25تا 15ذرات بسیار کوچک و متراکمی با ابعاد ریبوزومها

ساخته از نظر ساختمانی از دو زیرواحد کوچک و بزرگ تشکیل شده اند که هر دو زیرواحد در هستک. شده اند

.  شده اند و جهت شرکت در پروتئین سازی به سیتوپالسم منتقل شده اند



هسته سلول 

هسته هم کنترل واکنشهای شیمیایی را که در سلول انجام می شوند و هم تولید .هسته مرکز کنترل سلول است 

.مثل را به عهده دارند

:بافت 

.بافت مجموعه ای از سلولها است که ساختمانی مشابه داشته و یک وظیفه را به انجام می رسانند 

:گروه اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از 4بافتهای بدن انسان به 

بافت عصبی -4بافت عضالنی -3بافت همبند -2بافت پوششی -1



:عضو 
ششمانند قلب ، . از کنار هم قرار گرفتن بافتهایی که وظیفه ای در جهت هم را به انجام میرسانند بوجود آمده اند 

:دستگاه 
از دو یا چند عضو به وجود آمده است مانند دستگاه گوارش 

:بدن انسان 
.آینداز کنار هم قرار گرفتن دستگاههای مختلف بدن انسان بوجود می 



بافت پوششی

آندوتلیوم  مانند. پوششی بیرونی ترین و درونی ترین سطح هر اندام را می پوشاندبافت 
دستگاه  وشش،قلب پوشش سطح بیرونی)یا مزوتلیوم ( خونی رگهای پوشش درونی)

(.گوارش 
برای. این نوع بافت ممکن است از اکتودرم ، مزودرم و یا آندودرم منشا بگیرد

افت  ب. است ولی پوشش رگهای خونی مزودرمی استاکتودرمی پوستپوشش مثال
ریپتهای ک)، چین خوردگی ( جوانه چشایی)پوششی اندام ممکن است دارای برجستگی 

ش  باشد این ساختارها سطح اندامهای مربوطه را افزای( کوچکروده )، و یا پرز ( روده
.می دهند

ز و برون ریز  پوششی به عنوان محافظ بدن و ترشح مواد مانند غدد ترشحی درون ریبافت 
و جذب مواد مانند بافت پوششی روده و دریافت  کلیهو دفع مواد مانند بافت پوششی

مدان نقش حس مانند مخاط بینی و نرم کردن مانند مخاط روده و تکثیر مانند بیضه و تخ
.دارد



همبندپیوندی یا بافت 

جام  چون این نوع بافت دارای سلول و ماده زمینه ای با ویژگیهای خاصی است لذا قادر به ان
.  رقرار می سازداین نوع بافت ، ارتباط بین بافتها را ب. کارهایی است که با نام آن متناسب است

. ی شوندو خونی بافتهای همبند تخصص یافته محسوب ماستخوانی،بافتهای غضروفی

انواع بافت پیوندی
خون•
استخوان•
غضروف•



خون

.  شناورندسما پالبافت همبند تخصص یافته ای است که سلولهای آن در داخل ماده زمینه ای مایعی به نام

.  لیتر می باشد5درصد وزن بدن را تشکیل می دهد و حجم آن در یک فرد بالغ بطور متوسط 8تا 7خون 

حرارت در بدن و  ، اکسیژنخون با گردش در رگهای خونی عامل توزیع مواد غذایی ،

55پالسما . ی استو مواد زاید حاصل از فعالیت سلولها از بافتها به ارگانهای دفعکربن دی اکسیدانتقال

درصد آن 7، درصد آن راآب91پالسما مایعی است که . درصد حجم خون را تشکیل می دهد

درصد بقیه 1و امالح معدنیدرصد آن را1، پروتئینها را

.تشکیل می دهندآمینهواسیدهایهورمونها ،لیپیدیوموادقندی،ویتامینهارا



استخوان

.  همبند ویژه ای است مرکب از سلولها و ماده بین سلولی معدنی شده ای به نام ماتریکسبافت استخوان

و چگونگی مواد استخوانی معدنی در ماتریکس باعث شده است که استخوان بافتی سفت و محکم باشدحضور 

صوصیات ، مجموعه این خ. ساختمان آن سبب گردید، که استخوان با حداقل وزن حداکثر استحکام را داشته باشد

.اخته استسنخاع ومغزحفاظت از ارگانهای حیاتی نظیرو بدناسکلتاستخوان را بافتی ایده آل برای تامین

درصد وزن خشک استخوان را تشکیل  50ماتریکس استخوان متشکل از موادآلی و امالح معدنی است که هر کدام 

. می دهند



ساختمان استخوان 

:یک استخوان بالغ از دو نوع بافت بوجود آمده است

بافت اسفنجی -2بافت متراکم            -1

وسطودرازاستخوانهایسردودراسفنجیبافت
.استگرفتهقراردیگراستخوانهای

اطرافودرازاستخوانهایتنهدرمتراکمبافت
.داردقراراسفنجیاستخوانهای

ممتراکاستخوانهایازترسبکاسفنجیاستخوانهای
.ندنیستکمترآنهاازاستحکامنظرازولیباشندمی



انواع غضروف 

مثال)ستاکالژنالیافازمتوسطمقادیرحاویماتریکساست؛غضروففرمترینشایعکهشفافیاهیالین

(جناغبههادندهاتصالمحل

ازتوسطیممقادیرآنهابیندرکهداردراکالژنازمتوسطیمقادیرآنماتریکس-االستیکیاارتجاعقابل

(خارجیگوشمانند)استموجوداالستیکالیافازتوجهیقابلمقادیرآنهادربینکهداردراکالژن

میاندرآنیازمینهمادهوهاسلولاینکهداردکمسلولآنماتریکس–فیبروکارتیلیجیافیبریغضروف

(ایمهرهبیندیسکمانند)داردقرارکالژنالیاف

شودمیانجامانتشارطریقازآنتغذیهوبودهاعصابو،،لنفخونیعروقفاقدغضروف.



بافت عضالنی

عضالنی به خصوصیات ساختمانی و عملکردی سلولهای عضالنی ، بافتبراساس 

.می گرددتقسیم صافعضلهو قلبی وعضله مخططسه دسته اصلی



(      از خارج به داخل )پوشش بافت عضالنی 

(عضلهپوشش کل )اپی میوزیم 
(تار 150پوشش یک فاسیکول یا حدود )پری میزیوم
(پوشش یک تار)آندومیزیوم 



انواع تارهای عضالنی
و همچنین یک عضله اسکلتی شامل تارهایی است که دارای سرعت کوتاه شدن

:قدرت متفاوتی هستند

-Slowگویندمی  STکه به آنها ، Iانقباض یا نوع کند تارهای -۱

twitch fibres

 Fast-twitchگویندمی  FTکه به آنها ، IIانقباض یا نوع تند تارهای -۲

fibres

IIbنوع یا FTb-بIIaنوع یا FTa-الف

درصد از  ۲۵و  STیا  Iدرصد تارهای نوع 50میانگین بیشتر عضالت از بطور 
یا IIbدرصد باقیمانده هم اکثراً از تارهای نوع ۲۵و FTaیا IIaتارهای نوع 

FTb



Iتارهای کند انقباض مقاوم به خستگی نوع 

مقاوم به خستگی هستند•

میوزین پایین است ظرفیت اکسیداسیونی آنها باال می باشد ATPASEفعالیت آنزیم •

سرعت انقباض آنها کمتر از سایر انواع تارهاست •

شبکه مویرگی گسترده ای دارند  •

تعداد میتوکندری های آنها به مراتب از سایرانواع تارها بیشتر است•



IIaنوع FTaیا  aتارهای تند انقباض نوع -2• مقاوم به خستگی  :

سازی بیشتری از طریق اکسیداسیون هستند  atpظرفیت •

در آنها نسبتا باالست و نیروی بیشتری تولید می کنند atpasفعالیت •

در مقابل خستگی مقاوم هستند •

.دارای شبکه مویرگی نسبتا وسیعی هستند و اکسیژن فراوانی از خون دریافت می کنند •

خستگی پذیرنوع FTbیا  bتارهای تند انقباض نوع -۳•

میوزین باالترین است و لذا سرعت و نیروی انقباض باالتر از بقیه تارهاست atpaseدر این تارها فعالیت آنزیم•

فعالیت اکسیداسیونی آنها پایین •

شبکه مویرگی نسبتا ضعیفی دارند •

ناتوان می یاشند(تجمع اسید الکتیک)نسبت به خستگی •



عضله مخطط•

چسبیده ، به علت( عضله مخطط)میکروسکوپ این نوع عضله را به خاطر داشتن نوارهای تیره و روشن در زیر

ه اصلی این بودن آنها به استخوانها عضله اسکلتی و به جهت عملکرد ارادی آنها عضالت ارادی می نامند که وظیف

لول سازنده سلولهای عضله مخطط از به هم پیوستن تعداد زیادی س. نوع عضله شرکت در حرکات بدن می باشد

گروههای سلولهای . دبوجود می آیند و بسیار بلند می باشند و رشته عضالنی نیز نامیده می شون( میوبالست)عضالنی 

ضله ، عضالنی را که از تعدادی سلول موازی هم در هر گروه تشکیل می گردد دسته و مجموعه دسته ها را با هم ع

.می نامند

عضله صاف•

دو عضله قبلی ، فاقد نوارهای تیره و روشن بوده و به همین دلیل نیز عضله صاف نامیده صاف برخالف عضله

عضالت دیواره مجاری تنفسی ، ادراری و گردش خونی از نوع عضله صاف هستند و چون در ساختمان . می شوند

سلولهای عضله صاف  . همه احشاء شکمی ، عضله صاف وجود دارد این نوع عضله را عضله احشایی نیز می نامند

.و انقباض آنها به صورت غیرارادی است. کوچک و دوکی شکل اند



عضله قلبی•

مکانیسمبوده،مخططنوعازاسکلتیعضلهسلولهایمشابه،قلبعضلهدهندهتشکیلسلولهای

عبارتخططمعضلهباآنعمدهتفاوتولی.می باشدمخططعضلهمانندقلبیعضلهدرانقباض

:اینکهازاست

می باشندمخططعضلهسلولهایازکوچکتربسیارقلبیعضلهسلولها•

.می باشندهسته ایدویایکقلبیعضلهسلولهای•

.تقسیم اندقابلغیرنیزقلبیعضلهسلولهای•



بافت عصبی

بالست آن را  اکتودرم است و سلولهایی به نام نوروبافت عصبیمنشا

.  می سازند

ه تنهایی از  که تحریکات را بنورون است ساختاری بافت عصبیواحد 

جود دارد  راه سیناپس با نورونهای دیگر هدایت می کند انواع نورون و

که بر تنه نورون زوایدی به نام دندریت و اکسون خارج می شونداز . 

.روی آنها غالفهای میلین و شوان قرار دارند



انواع سلول های عصبی

:عملکردنظر از 
مت های حرکتی پیام عصبی را از مراکز فرماندهی به سعصبی نورون انواع سلول های •

.هدف که می تواند سلول ماهیچه و یا یک غده باشد منتقل می کند
های حسی همان نورونی است که در نخاع قرار دارد و پیامعصبی نورون سلول های انواع •

.حسی را به سمت مراکز فرماندهی ارسال می کند
بینابینیهای رابط یا عصبی نورون سلول های انواع •

:از نظر ظاهری

بی، تک قطبی، تک قطبی کاذب، دوقطبر اساس شکل ظاهری نورون ها را به•
.تقسیم بندی می کنندچندقطبی

ه چند از یک قسمت سلولی یک شاخه خارج می شود و بعد بدر نورون تک قطبی،•
.شاخه تقسیم می گردد

می شود و قسمت خارج شده از سلول به دو شاخه تقسیم:در نورون تک قطبی کاذب•
.در می آیدTبه شکل

.نیز چندین شاخه از آن ها خارج می شودنورون های چند قطبیدر•



انتقال سیناپسی

باط یک  محل ارت. یک تکانه عصبی به انتهای آکسون می رسد، این تکانه می تواند به سلول دیگری منتقل شودوقتی 
. نرون با سلول دیگر سیناپس نامیده می شود

ناپسی منتقل تکانه های عصبی به وسیله مولکول هایی به نام پیام رسان عصبی از خالل شکاف سیسیناپس، بیشتر در یک 
.  پیام رسان های عصبی به وسیله نرون ها تولید و درون ریزکیسه هایی به نام وزیکول ذخیره می شوند. می شوند

دارندپیام رسان های عصبی انواع گوناگونی 



انتقال پیام عصبی  
از غشای وقتی محرکی باعث دپالریزه شدن نقطه ای از غشای آکسون شود، دریچه های حساس به ولتاژ باز می شوند و در آن نقطه

از  + Naمی رسد ظرف هزارم ثانیه جریانی از  +mV 40به -mV 70زمانی که ولتاژ غشا از . آکسون پتانسیل عمل شکل می گیرد
.طریق مجاری باز شده به درون سلول انتشار می یابد

احیه این ی ون های سدیم دارای بار مثبت به ن. به درون آکسون تزریق می کندرا  + Naیون های بنابراین، هر پتانسیل عمل بارهای مثبت 
.است، جا به جا می شوند و آن ناحیه از غشای آکسون را دپالریزه می کنند-mV 70مجا ور که هنوز پتانسیل غشای آن 

آن و تولید پتانسیل عمل دیگری  + Naباعث تغییر ولتاژ ناحیه مجاو ر ، باز شدن دریچه های مجاری  + Naدر واقع جابه جایی یون های 
.ی کندبنابراین، هر پتانسل عمل به عنوان محرکی برای تولید پتانسیل عمل در ناحیه بعدی غشای آکسون عمل م. می شود



سمپاتیک و پارا سمپاتیک-سیستم اعصاب خودکار

دستگاه عصبی محیطی
ر جمجمه ای و خودکار جزء اعصاب محیطی به شما-رشته های عصبی عقده های نخاعی

اعصاب حسی که از اندامها به مغز و نخاع : می روند و شامل سه گروه عصب است
می روند، اعصاب حرکتی که از مغز و نخاع به ماهیچه ها و غده ها می روند و اعصاب 

.مختلط که شامل رشته های حسی و حرکتی هستند
اعصاب پیکری و خودمختار

.اعصاب حرکتی که از دستگاه عصبی مرکزی به اندامها می روند
.رادی هستندکه پیام انقباض را به سلولهای ماهیچه ای مخطط می برند و ا:بخش پیکری

، یهکلکه غیر ارادی است این اعصاب کار اندامهایی چون قلب ،:خودمختاربخش 
.را اداره می کنند... شش و 

. شوندنامگذاری میسمپاتیک و پاراسمپاتیکرشته این اعصاب خود به دو صورت
ط هستند سمپاتیک به دو ردیف گره عصبی واقع در دو طرف ستون مهره ها مرتباعصاب 

مپاتیک اعصاب پاراس. اعصاب سمپاتیک بدن را برای فعالیت بیشتر آماده می کنند
صل النخاع برخالف اعصاب سمپاتیک عمل می کنند مهمترین عصب پاراسمپاتیک از ب

.آغاز می شود و پس از عبور از گردن به سینه و شکم می رسد



خوندستگاه گردش 
(Cardiovascular system)

ه منظور  از دستگاه های بدن است که کارش به گردش درآوردن خون در بدن بیکی 
همچون ، انواع گازهای مورد مصرف بدن(آمینواسید، الکترولیت، لنف)رساندن غذا 

.  سلول هاستمتابولیسم اکسیژن و دفع مواد زاید حاصل از 

ده و یک  به استثنا رگهای لنفی بورگهای بدن دستگاه گردش خون شامل تمام 
رگها خارج سیستم بسته محسوب می گردد و بنابراین سلول ها و اجزای خون هرگز از

ردش الزم به یادآوری است که در بسیاری از بی مهرگان، سیستم گ. نمی گردند
.خون، یک سیستم باز محسوب می گردد

نده  لیتر خون می باشد، که در برگیر5،7تا ۴٫7یک فرد بالغ بطور متوسط دارای بدن 
.پالسما، سلول های قرمز خون، سلول های سفید خون، و سایر اجزا می باشد



قلب
ن چپ و عمود بر هم به چهار حفره تقسیم می شود، دهلیز چپ و راست، بطصفحه دو وسیله به قلب 

ل سه دیواره قلب شام. دهلیز راست در قدام دهلیز چپ قرار دارد و بطن راست در قدام بطن چپ. راست

:الیه است

(اپی کارد)احشایی از پریکارد الیه خارجی •

(میوکارد)قلب عضله میانی ضخیم از الیه •

(اندوکارد)نازک داخلی الیه •

قباض قلب الیه میانی ماهیچه ای و ضخیم، بخش قابل ان. داخلی پوشش حفره های دهلیز و بطن استالیه 

افت بافت گرهی نوع دیگری از ب. قلب را می سازدآبشامه است و الیه خارجی پوشش پیوندی یا 

.ماهیچه ای در قلب است که کار هدایت و تولید تحریک های قلبی را بر عهده دارد



رگ ها و عروق خونی

.  ستلنفی ابجز رگهای قلب، شریانها، وریدها، مویرگها شامل دستگاه گردش خون 

ر بدن پمپ شده از قلب که حاوی مواد غذایی و اکسیژن می باشد توسط شریانها دخون 

ود شریانها پس از انشعاب به شاخه های باریک، شریانچه ها را بوج. توزیع می شوند

.ندمی آورند و شریانچه ها نیز به انشعابات باریکتری به نام مویرگ ختم می شو

پس . یردمواد بین خون و سلولهای ارگانهای مختلف در سطح مویرگها انجام می گمبادله 

بزرگ از مبادله مواد، خون مویرگی به وریدچه های منتقل شده و نهایتا توسط وریدهای

.مجددا به قلب برمی گردد



ه و دو  قلب دارای دو دهلیز به عنوان حفره های دریافت کنند
ب بطن به عنوان حفره های ارسال کننده جریان خون در قل

:می باشد
دهلیز راست خون کم اکسیژن را  می گیرد * 
یه  وارد بطن راست شده و بعد از جذب اکسیژن تازه در ر* 

ها وارد دهلیز چپ می شود
.  ددتوسط بطن چپ خون تازه به تمام بدن پمپاژ می گر

ژناکسیدهلیزراست خون رااز بدن می گیرد خون بدون -1
اکسیژنچپ خون رااز ریها می گیرد خون یا دهلیز -2

بطن راست خون که به ریها می روداز خود خارج می -3
کند گردش کوچک 

چپ خونی را که به بدن می رود بیرون می راندبطن -۴
.گردش بزرگ



بخش دستگاه هدایتی قلب

1– گره سینوسی دهلیزی (sa)

2– گره دهلیزی بطنی(av  )

3– سته د) دسته تار دهلیزی بطنی
(  تار هیس 

۴–رشته های پور کینیژه



ه  این گره آغاز گر ضربان قلب می باشد و تعداد ضربان  ک( sa) گره سینوسی دهلیزی –1
ایجاد می شود ریتم سینوسی می گویند   

ثانیه طول می 13تکانها را از دهلیز ها به بطن ها هدایت میکند ( av)گره دهلیزی بطنی –2
ها قبل از انقباض کشد که به دسته تار دهلیزی بطنی برسند این تأخیر باعث می شو د که دهلیز

دسته تار  بطن ها بطور کامل منقبض شوند و بطن ها تا آنجا که ممکن است پر از خون شوند ،
ی فرستند هر دهلیزی بطنی وارد دیواره بین بطنها شده و سپس  رشته های فرعی به هر دو بطن م
شاخه به زیر شاخه های متعدد تقسیم و در سراسر دیواره بطن ها منتشر می شوند    

(  دسته تار هیس ) دسته تار دهلیزی بطنی –3
ژه می نامند شاخه پایانی دسته تار دهلیزی بطنی در رشته های پروکین: رشته های پورکنیژه –۴

طن ها انتقال می دهد این  که تکانها را تقریباً شش بار سریع تر از بقیه به دستگاه هدایتی قلب به ب
.وند هدایت سریع موجب می شود که تمام بخشهای بطن تقریباً در یک زمان منقبض ش

:بخش دستگاه هدایتی قلب4تشریح 



دستگاه تنفس
Respiratory System

و  برای سلولهای بدناکسیژنتامین (دستگاه تنفسوظیفه

.  ولیسم است حاصل از متاب( گاز کربنیک)دی اکسید کربندفع

د که در  تمام حیوانات پرسلولی به نوعی دستگاه تنفس دارن

و  آبششجاندران ساکن آب محل تبادل گازها را

.  می نامند ششپرندگانوپستانداراندر

:  عبارتند ازاین دستگاه اعضای 

.ریه ها،(تراشه)نایحنجره، بینی 



روق خونی حفره های بینی از مخاط و ع. شده استغضروف ها تشکیل بینی خارجی از استخوانها و : بینی•

 ها گرد و پوشیده شده اند که هوا را قبل از رسیدن به ریه ها گرم و مرطوب می کنند و با کمک موها و مژک

.غبار آن را می گیرند

اهی برای هم ر( سومین تا ششمین مهره گردنیمقابل در )حنجره که در جلوی گردن قرار گرفته : حنجره•

.شده استعضله تشکیلو غضروف  ساختمان حنجره از چندین . عبور هوا است و هم صدا را تولید می کند

ل شده است، نای غضروف تشکیساختمان نای از . لوله تنفسی که پس از حنجره قرار گرفته نای است : نای•

و چپ ت نایژه راس. نامیده می شود( برونش)نایژه دو شاخه راست و چپ تقسیم می شود که این شاخه ها به 

نایژک نایژه ها در داخل ریه ها به شاخه های کوچکتری به نام . وارد ریه های راست و چپ می شوند

تبادل . هی می شوندمنت« حبابچه»نایژک ها به ساختمان های کیسه مانندی به نام .تقسیم می شوند( برونشیول)

ن ها بین هوای درون حبابچه ها و خونی که در مویرگ های مجاور آ"اکسیژن و دی اکسید کربن عمال

.پیوندندجریان دارد به وقوع می 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C


یه ها روی قاعده ر. ریه ها به شکل نیمه مخروطی هستند و قسمت های طرفی حفره سینه را پر می کنند: هاریه•

ه ها مجاور دنده قرار گرفته و قله ری( عضله ای که حفره سینه و حفره شکم را از هم جدا می کند)پرده دیافراگم 

نفس ریه کودکان صورتی رنگ است ولی ریه بزرگساالن به علت ذرات ذغال وارد شده از راه ت. اول است

.خاکستری رنگ می باشد

نایژک ها در ریه ها به حفره های . تشکیل شده است( لوب)قطعه 2وریه چپ از ( لوب)قطعه 3راست از ریه 

سیژن هوا با آلوئول ها دارای مویرگ های  فراوانی هستند و تعویض اک. هوایی کوچکی به نام آلوئول ختم می شوند

.دی اکسید کربن خون داخل این حفره ها انجام می شود

ن دو الیه بین ای. پرده ای دو الیه به نام پرده جنب هر ریه را به طور جداگانه از بیرون می پوشاند: پرده جنب•

.مقداری مایع وجود دارد که باعث لغزندگی و نرم شدن حرکات می شود

ار منفی که ساختمان ارتجاعی دارند و تمایل دارند تا مثل بادکنکی بدون هوا روی خود بخوابند ولی فشرریه ها 

.دو پرده جنب وجود دارد باعث باز نگه داشتن ریه ها می شودبیبین 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%A8


چگونگی تنفس

دو حرکت اصلی در تنفس وجود دارد که عبارت است از عمل دم که در جریان آن هوا به

.داخل ریه ها آورده می شود و عمل بازدم که در طی آن هوا از ریه ها بیرون رانده می شود

بار  15ـ 20برای تنظیم تنفس وجود دارد که در حالت استراحت ( بصل النخاع)مرکزی در مغز 

با  . هددر دقیقه شش ها را به فعالیت وا می دارد و در هنگام فعالیت میزان آن را افزایش می د

.وجود این مرکز نیاز دایمی به اکسیژن در هر شرایطی تأمین می گردد



عمل دم

درصد تغییرات ایجاد شده و در حجم داخل قفسه سینه در جریان 75حرکت دیافراگم مسئول .عمل دم با انقباض عضله دیافراگم و عضالت بین دنده ای خارجی شروع می شود
عضالت شکمی به تدریج .کندانقباض دیافراگم سبب می شود که این عضله گنبدی شکل به طرف پایین حرکت کند و قفسه سینه را از باال به پایین بزرگ. دم آرام عادی است

جلو به عقب بزرگ می  این عمل قفسه سینه را از طرفین و نیز از.در همین حال، انقباضات عضالت بین دنده ای، دنده ها را باال می کشد. که دیافراگم پایین می آید شل می شوند
.کند

ر نتیجه از فشار آن ها  بر حجم گازی افزوده شود، پراکندگی ملکول های موجود در گاز بیشتر و د"هرگاه سریعا.همراه با اتساع قفسه سینه بر حجم ریه ها نیز افزوده می گردد
وی افزایش می با پر شدن ریه ها از هوا، فشار درون ری. پس، هنگام دم فشار درون ریوی به کمتر از فشار جو تنزل می یابد و هوا به داخل ریه ها رانده می شود. کاسته می شود

.، جریان هوا به داخل ریه ها متوقف می گردد(در پایان دم) یابد و هنگامی که دوباره با فشار جو برابر شد



عمل بازدم

ت بین دنده ای دیافراگم و عضال) عمل بازدم بیشتر عملی غیر فعال است که در شرایط معمولی استراحت، به علت رفع انقباض از عضالت دمی

قط در به هر حال، ما دارای عضالت بازدمی نیز هستیم، ولی از این عضالت ف.و بازگشت آن ها و ریه ها به حالت اول، صورت می گیرد( خارجی

.اده می کنیمفعالیت های بسیار شدید عضالنی یا برای انجام یک بازدم شدید و قوی مثل باد کردن یک بادکنک یا توپ فوتبال استف

ش فشار درون ریوی می فشردگی حجم قفسه سینه باعث افزای.به تدریج که از عضالت دمی رفع انقباض می شود، حجم قفسه سینه کاهش می یابد

اره با فشار جو در پایان بازدم، فشار درون ریوی دوب.شود، به طوری که مقدار آن بیشتر از فشار جو می شود و هوا از ریه ها به خارج جریان می یابد

.برابر می شود و جریان هوا از ریه ها به خارج توقف می یابد



حجم ها و ظرفیت های ریوی

منحنی . می شوداستفاده« اسپیرومتر»برای تعیین دقیق حجم های ریه در جریان تنفس، از 

.می شودنامیده« اسپیروگرام»به دست آمده به هنگام نفس کشیدن در اسپیرومتر 



حجم های ریوی

:حجم های ریوی را چهار حجم مختلف تنفسی به شرح زیر تشکیل می دهند

حجم جاری

(  نیم لیتر)میلی لیتر 500"به داخل یا خارج ریه ها جریان می یابد حجم جاری نامیده می شود و تقریبا( دم یا بازدم)حجم هوایی که با حرکت تنفسی 
.است

حجم ذخیره دمی

رابر ب"حجم هوایی که به دنبال یک دم عادی با یک دم عمیق می توان به ریه ها وارد کرد به حجم ذخیره دمی موسوم است و مقدار آن معموال
.میلی لیتر است3000

حجم ذخیره بازدمی

دود عی در حذخیره بازدمی مقدار هوایی است که می توان بعد از پایان یک دم عادی با یک بازدم عمیق از ریه ها خارج کرد و مقدار آن به طور طبی
.میلی لیتر است1100

حجم باقیمانده

سط، حدود این حجم در یک مرد جوان به طور متو.حجم باقیمانده، حجم هوایی است که متعاقب یک بازدم حداکثر عمیق در ریه ها باقی می ماند
.توسط اسپیرومتر قابل اندازه گیری نیست"الزم به ذکر است که حجم باقیمانده مستقیما. میلی لیتر است1200



ظرفیت های ریوی

حیاتیظرفیت 

ارج کند، عمیق از ریه های خود خ"به مقدار هوایی که شخص می تواند بعد از یک دم بسیار عمیق با یک بازدم کامال

.  ی شوداین ظرفیت از سه حجم جاری، حجم ذخیره دمی و حجم ذخیره بازدمی تشکیل م. ظرفیت حیاتی می گویند

.میلی لیتر است۴۶00مقدار این ظرفیت معادل 

ظرفیت کل ریه

شکیل شده از  ظرفیت کل ریه ت. به حداکثر هوایی گفته می شود که بعد از یک بازدم کامال عمیق در ریه وجود دارد

لیتر در افراد  ۶تا 5چهار حجم جاری، حجم ذخیره دمی، حجم ذخیره بازدمی و حجم باقیمانده اشت و مقدار آن بین 

درصد کمتر از مردان است و مقدار 25تا 20باید توجه داشت که تمام حجم ها و ظرفیت های ریه در زنان .متفاوت است

.هر یک از آن ها در افراد درشت اندام و ورزشکاران بیشتر است



انواع انقباض عضالنی

یم نمود که به طور کلی ، انقباض عضله را می توان به سه دسته تقس
:عبارتند از

ایزومتریک•
ایزوکینتیک•
درونگرا و برونگرا: ایزوتونیک •

::  تبرخی منابع از انواع انقباض به این سه نوع اشاره شده اسدر 
درونگرا ، ایستا و برونگرا



ایستاانقباض ایزومتریک یا 

به این  . ددر این حالت ، عضله بدون این که تغییری در طولش به وجود آید ، نیرو تولید می کن

. غییر نمی کندحالت انقباض ایستا یا انقباض ایزومتریک عضله می گویند ، زیرا زاویه ی مفصل ت

نگین تر از انقباض ایزومتریک زمانی رخ می دهد که برای مثال ، سعی شود جسمی بلند شود که س

ه طور ثابت  نیروی تولید شده توسط عضله باشد ، یا زمانی که آرنج خم است وزنه ای برای مدتی ب

.در دست نگه داشته شود



ایزوکینتیکانقباض 

سرعت  .تنوع خاصی از فعالیت دینامیک می باشد که شامل انقباض درونگرا و برونگرا اس

.  ر استدرکل دامنه حرکت تنش عضله حداکث.انقباض درکل دامنه حرکت ثابت می باشد

له حداقل میزان آسیب عض. بهترین نوع انقباض برای افزایش قدرت و سرعت عضله می باشد

.دستگاه های آن گران قیمت می باشد.است



ایزوتونیکانقباض 
انقباض درونگرا

باض می عمل اساسی عضله که کوتاه شدن است ، انقباض درونگرا است که آشناتر از انواع دیگر انق
.ز می گوینداز آن جایی که حرکت در مفصل ایجاد می شود ، به انقباض درونگرا ، انقباض پویا نی.باشد

.در انقباض درونگرا هنگام تولید تنش طول عضله کوتاه می شود

.رخ می دهد که نیروی عضله برای غلبه بر مقاومت موجود کافی باشداین انقباض هنگامی 
.منجر به تغییر زاویه مفصل در راستای نیروی به کار رفته توسط عضله می شود

.عنوان کار مثبت عضالت توصیف می شوداین جا به جایی 



انقباض برونگرا

ن جایی که از آ. این عمل را انقباض برونگرا می گویند. عضالت می توانند حتی در حال طویل شدن هم نیرو تولید کنند

ی دوسر  مثالی از این انقباض ، می تواند عمل عضله. حرکت در مفصل وجود دارد ، این عمل نیز یک انقباض پویا است

دورتر از مرکز در این حالت ، رشته های نازک بسیار. بازویی به هنگام پایین آوردن یک جسم سنگین توسط ساعد باشد

.سارکومر کشیده می شوند و بنابر ضرورت در آن کشش ایجاد می کنند

.عضله افزایش می یابددر طول تنش تولید در انقباض برونگرا 

.رخ می دهد که نیروی عضله برای غلبه بر نیروی مقاوم کافی نباشداین انقباض هنگامی 

.منجر به تغییر زاویه مفصل در راستای نیروی مقاوم می شود

.باعث حرکت قسمتی از بدن توسط نیروی جاذبه یا نیروی مقاوم می شود

.به صورت کار منفی عضله توصیف می شود



سیستم های انرژی

ازی، فعالیت های ورزشی با توجه به شدت فعالیت و مدت آن از طریق سه مسیر سوخت و س
.  نیازهای انرژیکی خود را تامین می کنند

.استهر سه سیستم یکسان در ATPتولید و ذخیره سازی روش 

.یرندقرار می گبی هوازی و هوازی سیستم ها یا دستگاه های انرژی در دو دسته کلی این 



(ATP-CP) هوازی سیستم های انرژی بی دستگاه -

رای رسیدن اکسیژن عبارت دیگر زمان کافی ببه هوازی به معنی بدون اکسیژن است در حالی که لفظ سوخت و ساز مستلزم حضور اکسیژن می باشد، بی 

مورد  ATPه کرده وتنفسی به سلول های عضالنی در برخی از فعالیت ها وجود ندارد و به همین دلیل سلول ناچار است از موجودی اکسیژن در اختیار استفاد

.نیاز انقباض عضالنی را دوباره سازی کند



 در بدن عبارتند از انرژی بی هوازی مسیر متابولیکی دو:

:فسفاژنسیستم -1
(.و کراتین فسفات مجموعاً فسفاژ گفته می شود ATPبه ) 

:سیستم اسید الکتیک-2
ت که این سیستم  نیز می گویند و دلیل آن نیز این اس« تجزیه قند » این سیستم را گلیکولیز به معنی 

.استفاده می کند ATPمنحصراً از گلوکز برای دوباره سازی 



فسفاژنسیستم 

ثانیه یعنی مثالً برای یک دوی ۶تا 5موجود در عضله حتی در یک ورزشکار تمرین کرده فقط برای حفظ حداکثر قدرت عضله به مدت  ATPمقدار 

در دسترس فوری عضالت می باشد به  ATPکنید در یک فعالیت شدید انرژی ذخیره شده که بصورت تصور . متر کفایت می کند۶0تا 50سریع 

.  مصرفی شود ATPبطور مداوم جایگزین  ATPسرعت تخلیه می شود و ضروری است که 

.تبدیل می شود ATPدر این شرایط این کراتین فسفات است که به سرعت و به سهولت به لذا 

.  در ازای مصرف کراتین فسفات در یک حد ثابت نگهداری می شود ATPاین ترتیب می توان گفت که غلظت به 

تا 80ثانیه یعنی فقط برای یک دوی سریع 10روی هم می توانند حداکثر انقباض عضالنی را برای حداکثر  Pcو  ATPخالصه نتیجه می گیریم که بطور 

ن به پرتاب نیزه، پرتاب کسب می کنند می توا( فسفاژن ) از جمله فعالیت هایی که انرژی مورد نیاز عضالنی خود را از این سیستم . متری حفظ کنند100

.اشاره نمود… دیسک پرش طول، پرش ارتفاع، شیرجه، اسپک قدرتمند در والیبال، شیرجه یک دروازه بان و 



.است ATPدر عضالت بیش از ذخیره  PCذخیره -1

به تعداد  که بستگی( مقدار معینی از وزن یک ترکیب شیمیایی را مول می گویند) مول 1با شکسته شدن -2

.کیلو کالری انرژی قابل استفاده آزاد خواهد شد12تا 7بین ، ATPملکول ها و نوع اتم های سازنده آن دارد 

فعالیت ها نیاز به  زیرا این شکل از. حرکات سریع و قدرتی انجام نمی گیرد( دستگاه انرژی ) بدون این سیستم -3

 ATPن منبع به بیان دیگر دستگاه فسفاژن نماینده سریع ترین و در دسترس تری.دارند ATPذخیره سریع انرژی 

عضالنی است



(گلیکولیز بی هوازی) سیستم اسید الکتیک 

انده  در عضالت دوباره سازی می شود به عنوان  گلیکولیز بی هوازی خو ATPبی هوازی دیگری که در آن دستگاه 

ولید انرژی و  بطور ناقص تجزیه شده و ت( قند ساده ) در تأمین انرژی مورد نیاز این سیستم کربوهیدارت . می شود

کتیک نیز معروف می به همین دلیل است که این دستگاه به نام اسید ال. ترکیب دیگری به نام اسید الکتیک می شود

.باشد

دقیقه طول می کشد انرژی مورد نیازشان را از این طریق تأمین می 3تا 1هایی که زمان اجرای آن ها بین ورزش 

جود نیست  هنگام اجرای این فعالیت ها اکسیژن به قدر کافی در عضله مو. متر و کشتی800و۴00کنند مثل دوهای 

لی در حقیقت در این سیستم گلوکز عامل اص. تبدیل می شود ATPلذا گلوکز موجود در عضله به اسیدالکتیک و 

.  تأمین کننده انرژی عضله است



دار زیادی در عضالت و خون اسید الکتیک که یکی از تولیدات جانبی گلیکولیز بی هوازی تجزیه قند در سیستم بی هوازی  می باشد وقتی به مق

یستم جهت تامین انرژی انباشته شود ، سبب خستگی عضالنی می گردد و این موضوع بعنوان یک عامل محدود کننده برای استفاده بیشتر از این س

.مورد استفاده قرار می گیرد ATPدر اثنای تجزیه گلیکوژن، انرژی آزاد می شود و این انرژی جهت دوباره سازی . عمل می کند

برای مثال هنگام گلیکولیز بی هوازی . است ATPمقایسه با دستگاه هوازی و در حضور اکسیژن، گلیکولیز بی هوازی تنها قادر به تولید چند مول در 

شی  مول گلیکوژن بازسازی شود و دلیل آن هم همانگونه که ذکر شد این است که هنگام تمرینات ورز1می تواند از تجزیه  ATPمول 3فقط 

زسازی انرژی مصرف خسته کننده، عضالت و خون تحمل تجمع مقدار معینی اسید الکتیک را تا قبل از آغاز خستگی دارند و بروز خستگی از با

.  ما کمال اهمیت را داردبا این شکل گلیکولیز بی هوازی، مانند دستگاه فسفاژن، هنگام تمرینات ورزشی برای. شده به سرعت جلوگیری می کند

) دقیقه 2تا 1به عنوان مثال، تمرینات ورزشی که با حداکثر سرعت بین . نسبتاً سریعی را تهیه می بیند ATPزیرا آن نیز مقدمتاً تولید و ذخیره 

.بستگی شدید به دستگاه فسفاژن و گلیکولیز بی هوازی دارد ATPبه طول می انجامد جهت تامین ( حداکثر 



:طور خالصه گلیکولیز بی هوازی به 

.سبب تولید اسید الکتیک شده که خستگی عضالنی را به همراه دارد-1

.حضور اکسیژن را الزم ندارد-2

.را به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می دهد( شامل گلیکوژن و گلوکز : قندها ) تنها کربوهیدارت -3

.آزاد می کند ATPمقدار انرژی جهت بازسازی فقط چند مول -۴

.سلول صورت می گیرد( سیتوپالسم سلول عضالنی ) فعل و انفعاالت این سیستم در سارکوپالسم -5



(سیستم هوازی )  دستگاه انرژی هوازی

در  . امین می کندکه اکسیژن به مقدار کافی در دسترس باشد متابولیسم هوازی انرژی مورد لزوم سلول های بدن را تهنگامی 

ها به درون قسمت دیگری از  این سیستم در نتیجه تجزیه گلوکز و گلیکوژن، اسید الکتیک تولید نمی شود بلکه این مولکول

ی اکسید کربن، آب در نتیجه آن د. سلول به نام میتوکندری رفته و در آنجا فعل و انفعاالت کامل شیمیایی صورت می گیرد

عضالت تحت فشار به بیان دیگر هنگامی که اکسیژن به میزان کافی در دسترس است و. به مقدار زیاد تولید می شود ATPو 

.تولید می شود ATPمولکول 38شدید نیستند هر مولکول گلوکز بطور کامل شکسته شده و دی اکسید کربن، آب و 

یک  . می سازدمتوجه شدیم عامل اصلی در این سیستم، اکسیژن است که مقاومت در مقابل تمرینات را امکانپذیرچنانچه 

درک این مطلب ما را کمک می کند . تولید می کند ATPمولکول گلوکز در این سیستم چندین برابر سیستم اسید الکتیک 

ثر و با حالت تا بدانیم چرا یک دونده ماراتن یا یک کارگر می توانند در یک زمان طوالنی و با سرعتی پایین تر از حداک

.ثابت و یکنواخت به کار ادامه بدهند



.تخصوصیات سیستم های انرژی در بدن به طور خالصه در جدول زیر نشان داده شده اس

قدرت/ ATPتولید نیاز به اکسیژن منبع تامین انرژی سیستم ها سیستم ها

بسیار/محدود و کم
زیاد ندارد کراتین فسفات فسفاژن بی هوازی

زیاد/محدود و کم ندارد (زگلوک)گلیکوژن
اسید الکتیک

وازیبی هگلیکولیز بی هوازی

زیاد و  
متوسط/نامحدود

دارد
(راتکربوهید)گلوکز

(لیپید)چربی

(ینهاسیدآم)پروتئین

هوازی هوازی



آرزوی موفقیت برای شمابا 


