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گردش خون

.دستگاه یکی از سطوح سازمان یابی حیات است که از چند اندام و بافت تشکیل شده است

.دستگاه گردش مواد انسان همان دستگاه گردش خون می باشد

.در باکتریها، آغازیان و قارچها دستگاه گردش مواد وجود ندارد و تبادل مواد از سطح بدن انجام میشود

.در این جانوران، خون و دستگاه گردش خون وجود ندارد. در مرجانیان و پالناریا حفره گوارش محل گردش مواد درون جانور است. دستگاه گردش خون نوعی دستگاه گردش مواد است

ش  انواع دستگاه گرد
خون

گردش خون باز  

.  در آن مویرگ وجود ندارد

. در نتیجه همولنف از انتهای باز بعضی از رگها خارج میشود و وارد فضای بین سلولی میشود

.در واقع مایع درون رگهای این جانوران، نقش خون، لنف و مایع بین سلولی را دارد و به آن همولنف گویند

گردش خون بسته

. در آن مویرگ وجود دارد

. خون از رگ ها خارج نمی شود و تبادل مواد در مویرگ ها انجام می شود

انواع

گردش خون ساده

ی  در این نوع خون تیره از قلب خارج میشود به سطح تنفسی میرود و پس از تبادالت گاز
.  مستقیما به اندامهای بدن میرود و در نهایت به قلب باز می گردد

ط  در این نوع گردش خون، فقط خون تیره از قلب عبور می کند و در هربار گردش خون، خون فق
.یک بار از قلب عبور می کند

گردش خون  
مضاعف

ن به  خون تیره از قلب خارج میشود و به سطح تنفسی میرود و پس از تبادالت گازی خون روش
. قلب برمیگردد و سپس از طریق قلب به همه اندامهای بدن فرستاده میشود

ون  بنابراین، در گردش خون مضاعف خون دو بار از قلب عبور می کند و دو مسیر برای گردش خ
.  وجود دارد

یر دوم به مسیر اول که در آن خون به ششها میرود و تصفیه میشود گردش خون ششی و به مس
.که خون را به همه اندام ها میفرستد، گردش خون عمومی گویند
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وظایف و ارتباط دستگاه گردش 
:خون با دیگر دستگاه های بدن

.  دستگاه گردش مواد در  بدن انسان شامل گردش خون و گردش لنف است

ازی خون را وارد ششها می کند و پس از تبادالت گ( کم اکسیژن)قلب خون تیره: اکسیژن رسانی سلولها و دفع دی اکسید کربن-دستگاه تنفس
د مغذی به اکسیژن برای تنفس سلولی و تبدیل انرژی موا. را از ششها خارج می کند و به سراسر سلولهای بدن انتقال میدهد( غنی از اکسیژن)روشن

.کربن دی اکسید نیز محصول تنفس دفعی تنفس سلولی است که باید از بدن دفع شود. الزم استATPانرژی نهفته در 

ه  این مواد از طریق خون ب. مویرگهای خونی و لنفی دیواره لوله گوارش، مواد مغذی و آب را جذب می کنند: دریافت آب و مواد مغذی-دستگاه گوارش
.ی میشوندسایر مواد جذب شده وارد مویرگهای خون. لیپیدها و ویتامین های محلول در چربی وارد مویرگهای لنفی میشوند. سراسر بدن منتقل میشوند

ت کلیه ها مواد زائد نیتروژن دار، توسط دستگاه گردش خون از سلولها دور میشوند و به سم: دفع مواد نیتروژن دار و تنظیم آب و یونها-دستگاه ادراری
لیه وارد خون توسط سرخرگ ک. منشا ادرار از خون است. در کلیه، ادرار ساخته میشود و تعادل مواد شیمیایی موجود در خون حفظ میشود. برده میشوند

.کلیه می شود و پس از دفع ترکیبات سمی و زائد، سیاهرگ کلیه آن را از کلیه خارج می کند

.ن دفع شودزمانی که دمای بدن افزایش پیدا می کند، جریان خون در زیر پوست افزایش می یابد تا مقدار اضافی گرما از بد: دفع گرمای اضافی-پوست

وه هورمونها عال. هورمون ها پس از ساخته شدن، به خون می ریزند و توسط جریان خون، به سلول هدف خود می رسند: انتقال هورمون ها-دستگاه هورمونی
.  بر جابجایی توسط خون، می توانند بر فعالیت دستگاه گردش خون نیز تاثیر بگذارند

.ارتباط بین دستگاه گردش خون و سایر دستگاه های بدن، بر اساس نگرش کل نگری بررسی میشود
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دستگاه گردش خون

قلب

. قلب انسان از دو نیمه راست و چپ تشکیل شده که در سمت چپ قفسه ی سینه قرار دارد

. قلب حفره ای توخالی و اندامی ماهیچه ای است که خون را از اندام ها جمع می کند و بطور متقابل اندام ها را خون رسانی می کند

.هر نیمه نیز از یک دهلیز در باال و یک بطن در پایین تشکیل شده است

دهلیز
. حفره ای که خون را از سیاهرگ دریافت می کند

!در واقع فقط از طریق دهلیزها وارد قلب می شود و در قلب انسان دو دهلیز وجود دارد؛ یکی در نیمه راست و دیگری در نیمه چپ

بطن  
.  حفره ای که خون را به سرخرگ ها می فرستد

!مه چپنیدر واقع خون فقط از طریق بطن ها از قلب خارج می شود و در قلب انسان  همانند دهلیز، دو بطن وجود دارد؛ یکی در نیمه راست و دیگری در

رگ ها  

. گویندمی« رگ خونی»این لوله ها را . خون در بدن درون لوله های بسته ای حرکت می کند و در مواقع عادی هیچگاه در بیرون از این لوله ها مشاهده نمی شود

!در بدن دو نوع رگ خونی و لنفی وجود دارد و در سواالت منظور از هر رگی، همه ی رگ ها است، هم رگ خونی است و هم رگ لنفی

سیاهرگ

. رگی است که خون را به قلب نزدیک می کند

.  در واقع خون اندام ها بوسیله سیاهرگ ها جمع آوری شده و به قلب باز می گردد

.  ست می ریزدرادر بدن انسان دو سیاهرگ بزرگ وجود دارد که خون تمام اندام ها ابتدا به آن سیاهرگ ها وارد شده و سپس از طریق آن دو سیاهرگ به دهلیز

زرگ  بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین؛ که خون اندام های باالتر از قلب در نهایت به بزرگ سیاهرگ زبرین و خون اندام های پایینی به ب: این دو سیاهرگ عبارتند از
.سیاهرگ زیرین ریخته شده و سپس به قلب می رود

سرخرگ  

. رگی است که خون را از قلب دور می کند

.  کنندمی در واقع قلب خون را از طریق بطن ها به سرخرگ ها پمپ می کند و سپس از طریق سرخرگ ها در سراسر بدن پخش شده و به اندام ها خون رسانی 

.ین می کنداًمدر بدن انسان سرخرگ آئورت رگی است که خون را از بطن چپ خارج کرده و پس از منشعب شدن خون در سراسر بدن، خون رسانی به اندام ها را ت

.رگی است که ارتباط بین سیاهرگ و سرخرگ ها را برقرار کرده و محل تبادل مواد هستندمویرگ  

خون  

.مایعی است قرمز رنگ که درون رگ ها حرکت می کند و از سلول ها و پالسما تشکیل شده است

خون تیره 
.(حمل اکسیژن نیز توسط هموگلوبین دیده می شود). خونی است که غلظت اکسیژن در آن کم و غلظت کربن دی اکسید باالست

.این خون از اندام ها باز می گردد و اکسیژن را تحویل اندام ها داده و کربن دی اکسید را از اندام ها گرفته است

خون روشن  
.  خونی است که غلظت کربن دی اکسید در آن کم و غلظت اکسیژن باالست

.این خون از قلب خارج می شود تا اکسیژن را تحویل اندام ها بدهد
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شامل دو  . )انسان چهار حفره ای استقلب 
ا و دو حفره باالیی دهلیزه( دهلیز و دو بطن

.دو حفره پایینی بطن ها هستند

ه  فقط از طریق دهلیزها وارد قلب شدخون 
.و از طریق بطن ها از قلب خارج می شود

فقط با سیاهرگ ها در ارتباط دهلیزها 
.هستند و از آن ها خون دریافت می کنند

خون را از دهلیزها دریافت کرده وبطن ها 
.ندمی فرستسرخرگ ها با انقباض خود به 

.ندبزرگترین حفره های قلب ابطن ها 

زها  بطن ها نسبت به دهلیدیواره 
.دیواره ضخیمتری دارند

بطن چپ نسبتدیواره 
به دیواره بطن راست 

ن  ضخیمتر است چون بط
چپ باید خون را به تمام

بدن ارسال کند و برای
این کار باید نیروی 
.بیشتری ایجاد کند

مربوط به شکل 
مرحله استراحت 
بطنها است چون 
دریچه های سینی  

بسته اند و 
دریچه های دهلیزی 

.و بطنی باز اند

دهلیز و بطن ها و همچنین بین بطن ها وبین 
دریچه های . سرخرگها دریچه هایی وجود دارد

توسط رشته هایی به نام  بطنی -دهلیزی
ی رشته های ارتجاعی به برجستگی های ماهیچه ا

ن درون بطن ها متصل هستند که از بسته شد
دریچه ها هنگام انقباض بطن جلوگیری 

ه ها این رشته ها به سطح پایین دریچ. می کنند
ای  متصل هستند و از طرف دیگر به برآمدگی ه

که ( نوک قلب)ماهیچه ای در پایین بطن ها 
تعداد این رشته ها در دریچه ی سه لتی و بطن
.تراست از دریچه دولتی و بطن چپ بیشتر اس

ند از که به دهلیز راست متصل می شوند عبارترگ هایی 
بزرگ سیاهرگ زبرین، زیرین و سیاهرگ کرونر  

(.  اکلیلی)
بی  رگهای مسئول خونرسانی و تغذیه بافتهای قلبه 

.رگهای کرونری یا اکلیلی می گویند

که به دهلیز چپ متصلرگ هایی 
می شوند عبارتند از چهار سیاهرگ
ششی، دو سیاهرگ از شش راست

و دو سیاهرگ از شش چپ

ششی سمت راستسیاهرگ های 
ه  از پشت دهلیز راست عبور کرد

.و وارد دهلیز چپ می شوند

ششی سمت راست سیاهرگ های 
طول بیشتری نسبت به 

سیاهرگ های ششی سمت چپ 
دارند چون قلب به شش چپ 
!اه ترنزدیکتر است و مسیر آن کوت

ششی راست از سرخرگسرخرگ 
.ششی چپ بلندتر است

محل ورود در 
سیاهرگ ها به 
ه دهلیز هیچگون

دریچه ای وجود 
.ندارد

ند،  که به بطن راست وصل می شورگ هایی 
فقط یک سرخرگ ششی به بطن راست

که ( از آن خارج می شود)متصل است 
بالفاصله دو شاخه می شود و به هر ریه 
یک شاخه وارد می شود ولی فقط یک 
.سرخرگ از بطن راست خارج می شود

ششی نسبت به سیاهرگ هایسرخرگ های 
.ششی در محل باالتری قرار دارند

که به بطن چپ وصل می شوند،  رگ هایی 
فقط سرخرگ آئورت از بطن چپ خارج  
ه می شود که بالفاصله قوس زده و سه شاخ

جدا  ( قوس آئورت، نه خود آئورت)از آن
می شود که دوتای آنها به سمت چپ می رود

ه ولی یکی به سمت راست است که این س
شاخه خون رسانی قسمت های باالتر از قلب

.را برعهده دارند

آئورت قوس 
باالتر از 

سرخرگ 
ششی قرار 

.دارد

بافت  راست قلب به دلیل خونرسانی بهسمت 
آن دارای خون روشن است اما در حفرات آن 

.سمت فقط خون تیره مشاهده می شود

.قوس آئورت از جلو به عقب و از راست به چپ استجهت 

ب اصلی آئورت پس از قوس زدن از پشت قلشاخه 
حرکت کرده و به اندام های تحتانی خون رسانی

.می کند

ر آئورت از همه رگ های بدن بیشتقطر 
است و بیشترین حجم خون و 

.بیشترین فشار خون را دارد

ی سرخرگ های ششی بیشتر از سیاهرگ های ششقطر 
.و کمتر از بزرگ سیاهرگ های زبرین و زیرین است

د،  سه شاخه ی فوقانی که از قوس آئورت جدا می شوناز 
.سرخرگ سمت راست از همه قطورتر است

.تسرخرگ ششی جلوترین سرخرگ خروجی قلب اس

ری یکی از دیواره های سرخرگ ششی به دهلیز و دیگ
.به بطن پیوسته است
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ابتدای خروج آئورت از قلب شاخه هایی از آن به نام سرخرگدر 
.کرونری جدا میشود

:  خروجی آئورت از قلب توسط دو رگ احاطه شدهشاخه 
.بزرگ سیاهرگ زبرین در راست و سرخرگ ششی در چپ

ششی سمت چپ برخالف سرخرگ ششی سمتسرخرگ 
.راست از جلوی آئورت عبور می کند

س ششی سمت راست از پشت آئورت و زیر قوسرخرگ 
.دآئورت و پشت بزرگ سیاهرگ زبرین حرکت می کن

محل ورود در 
سیاهرگ ها به 

دهلیزها منفذ وجود
دارد؛ دیواره دهلیز 

چپ چهار منفذ 
دارد و دیواره دهلیز  

!راست، سه منفذ

چهار تا )تا  5: منفذ های دهلیز راست تعداد 
(نسیاهرگ ششی و یکی بین دهلیز و بط

سه )تا  4: منفذ های دهلیز چپ تعداد 
(  نتا سیاهرگ ها و یکی بین دهلیز و بط

یکی بین )تا 2: منفذهای هر بطن تعداد 
(بطن و دهلیز و دیگری مربوط به سرخرگ

 ها  حجم قلب را بطن ها تشکیل می دهند و بطنبیشتر 
.بزرگتر از دهلیزها هستند و جدارشان ضخیمتر است

درونی دهلیزها صاف است ولی سطح درونیسطح 
. باشدبطن ها به دلیل برجستگی عضالت ناصاف می

.تحرکت شریان های ریوی بصورت افقی اسمسیر 

بخش وقتی از سطح جلو به قلب نگاه می کنیم،
.اعظم قلب را بطن راست تشکیل داده است

دهلیز چپ قطورتر از دهلیز راست است؛ اما دهلیز  دیواره 
.چپ از نظر اندازه کوچتر است

شتر ضخامت میوکارد قسمت های مختلف قلب از بیمقایسه ی 
: به کمتر به ترتیب

ن،  ، میوکارد دیواره مشترک بین دو بط(بطن چپ)میوکارد 
، میوکارد دهلیز(بطن راست)میوکارد 

عضالت میوکارد در بخش های مختلف ضخامت 
ه متفاوت است بطوریکه در بطن راست نزدیک ب

.نوک قلب ضخامت بطن کم می شود

قلب به سمت چپ متمایل است و بطن چپنوک 
.می کندنوک قلب را ایجاد 

.و سیاهرگها در قاعده قلب قرار دارندسرخرگها 

:  رگهای اصلی قلباندازه 
رتآئو>بزرگ سیاهرگ ها>سرخرگ ششی>سیاهرگ ششی>کرونریسیاهرگ 

.یشودفقط توسط دهلیزها دریافت شده و فقط توسط بطنها ارسال مخون 

ه سیاهرگهای بدن خون تیراغلب 
دارند اما سیاهرگهای ششی دارای
خون روشن اند و در مقابل اغلب 

سرخرگهای بدن خون روشن 
دارند در حالیکه سرخرگهای 

.ششی دارای خون تیره اند

گی  سیاهرگهای بند ناف که خون را از مادر به جنین میبرند و سیاهر
که در دوزیستان خون را از پوست به دهلیز چپ میبرد، دارای خون

.روشن اند
و سرخرگ ( را از جنین به جفت می آورندخون )نافبند سرخرگ های 

شکمی در ماهی ها که خون را از بطن به آبشش ها می برد و سرخرگ 
.منتقل کننده خون به پوست در دوزیستان دارای خون تیره اند

تر تعداد رگهای ورودی به نیمه چپ قلب از نیمه راست یک عدد بیش
.است

.تبطن برخالف دهلیز با تمام دریچه های قلب در ارتباط اس

دیواره سرخرگ ششی از یک طرف به بطن و از 
.طرف دیگر به دهلیز متصل است

لندرگ در مجموع به صورت مستقیم به قلب متص9

تعداد رگهای متصل به سمت چپ قلب بیشتر از 
.رگهای متصل به سمت راست است

بطنی برخالف دریچه های سینی به -دریچه های دهلیزی
.طنابهای ارتجاعی دیواره داخل بطنها وصلند

ال دریچه های سینی به برجستگی های داخل بطن اتص
.ندارند

ندهمه رگهای سمت راست قلب الزاما با آئورت در تماس نیست

.باال جدا می شودشاخه به سمت 3از رگی که بیشترین فشار قلب را تحمل می کند، نزدیک قلب 
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گردش خون

عمومی

هدف از گردش خون عمومی تعیین خون رسانی اندام های مختلف بدن است که خون روشن
را به سمت اندام های بدن می فرستد

ردددر گردش عمومی خون روشن به سمت اندام ها رفته و پس از تیره شدن به قلب باز می گ

ششی

لب  هدف از گردش خون ششی تصفیه خون تیره بازگشتی از اندام هاست و بدین منظور ق
شود خون را به شش ها می فرستند تا اکسیژن وارد خون شده و کربن دی اکسید از بدن خارج

. و خون تیره به خون روشن تبدیل شود

.رددبه قلب باز میگ! در گردش خون ششی خون تیره به شش ها رفته و پس از روشن شدن

.ی روداز هر شش به دهلیز چپ م( نه سیاهرگی)خون برگشتی از ششها توسط سیاهرگ هایی 
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ردش ما از دو نیمه تشکیل شده سمت راست که خون تیره دارد و در گقلب 
ش ششی نقش ایفا می کند و سمت چپ قلب که خون روشن دارد و در گرد

!عمومی خون به ایفای نقش می پردازد

د حدفاصل بین سرخرگ و سیاهرگ هر اندام شبکه مویرگی قرار داردر 
.  دکه وظیفه تبادل گازهای تنفسی و مواد غذایی و دفعی را برعهده دار

بین دو  شبکه مویرگی بین دو سرخرگ است مانند شبکه مویرگی کالفک و گاهیگاهی 
.  دیسیاهرگ است مانند شبکه مویرگی بین سیاهرگ باب کبدی و سیاهرگ فوق کب

اغلب مناطق بدن به شبکه مویرگی خون روشن وارد میشود، اما در برخی مناطقدر 
.ارد میشودمانند شبکه مویرگی کبد و شبکه مویرگی اطراف حبابکها به آن خون تیره و

هر چه از قلب به سمت اندام ها و شبکه مویرگی پیش می رویم، فشار خون و قطر
.رگ ها و میزان اکسیژن خون کاهش می یابد

.  عمومی خون از بطن چپ شروع شده و در دهلیز راست خاتمه می یابدگردش 
در مسیر گردش خون عمومی خون در اندام ها از روشن به تیره تبدیل  
.فتدمی شود و چون مبادله اکسیژن و کربن دی اکسید در این محل اتفاق می ا

گردش عمومی خون، خون روشن حاوی مواد غذایی از بطن چپ بوسیله ی در 
سرخرگ آئورت خارج شده و پس از تبادل گازهای تنفسی و مواد غذایی در
یاخته ها و جذب غذا در لوله گوارش، خون تیره از طریق دو سیاهرگ بزرگ 

.بدن به قلب باز میگردد

هلیز  تمام قسمت های بدن در نهایت از طریق بزرگ سیاهرگ زبرین به دلنف 
.راست وارد می شود

ن  خون عمومی اکسیژن و مواد مغذی همه اندامها و بافتهای بدن را تامیگردش 
.می کند و کربن دی اکسید و مواد دفعی آنها را جمع می کند

.کرونر نیز جزوی از گردش عمومی اندعروق 

.گردش خون عمومی تمامی اندامها از جمله قلب و شش خون دریافت می کننددر 

رگ  مانند سیاه)گردش عمومی ممکن است خون تیره وارد شبکه مویرگی شوددر 
سرخرگ وابران بعد از کالفک)ویا خون روشن از  شبکه مویرگی( باب کبدی

.خارج شود( گلومرولی کلیه ها

ط خون هر اندام مستقیما توس( به جز کلیه)در برخی اندامهای موجود در شکم
د رفته و سیاهرگ به قلب باز نمیگردد بلکه ابتدا توسط سیاهرگ باب به کب

.سپس توسط سیاهرگ فوق کبدی به سیاهرگ زیرین تخلیه میشود

و تیره ی حاصل از گردش خون عمومی از دهلیز راست به بطن راست می ریزدخون 
.سپس وارد گردش خون ششی می شود

.گردش خون ششی خون از قفسه سینه خارج نمی شوددر 

از گردش خون هدف 
ه به  تبدیل خون تیرششی 

روشن با تبادل گازهای  
.تنفسی است در گردش خون عمومی و هم ششی تبادل گازهای تنفسی را داریم؛ هم 

.تبادل خون با هوا: تبادل خون با اندام ها و در ششی: در عمومی

.تششی خون را از بطن راست دریافت کرده و دارای خون تیره اسسرخرگ 

.ششی خون را وارد دهلیز چپ می کند و دارای خون روشن استسیاهرگ 

ن  چپ خون را از طریق آئورت به سراسر بدن پمپ می کند ولی بطبطن 
پ راست خون را از سرخرگ ششی فقط به شش می فرستد؛ پس بطن چ

ضی  کار بیشتری نسبت به بطن راست انجام می دهد و به نیروی انقبا
قوی تری نیاز دارد پس ضخامت دیواره بطن چپ قلب نه تنها ضخامت  

.استبیشتری دارد بلکه از سایر قسمت های قلبی نیز ضخیم تر 

ار در یکب. یک بار گردش خون در کل بدن، خون دوبار از قلب عبور می کنددر 
.  گردش خون عمومی و بار دیگر در گردش خون ششی

راست و دهلیز چپ مختص گردش خون ششی و بطن چپ و  بطن 
.استدهلیز راست خاص گردش خون عمومی 

ون دلیل نزدیکی قلب و ششها، فشار الزم برای حرکت خون در گردش خبه 
.دششی، کمتر از فشار الزم برای حرکت خون در گردش خون عمومی می باش

خون تیره ابتدای مویرگ حداقل در دو جای بدن دیده می شود 
(گردش ششی و شبکه پورت کبدی)
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