


است  تستوتست  کتاب های  سری  از  کتاب  اولین  دارید  دست  در  که  کتابی  گلم،  دوستان  همۀ  به  سالم 

دراین کتاب، آموزش مفهومی زیست شناسی براساس تست صورت گرفته و تست ها به صورت مفهومی 

یاد بگیرید.  از قبل  بهتر  را  تا زیست شناسی  ریزبینانه ازخط به خط کتاب درسی و شکل ها طراحی شده  و 

همچنین براساس تجربیات چندسالۀ تدریسم سعی کردم از طرح سؤال های سلیقه ای و ابهام دار که ذهن 

مخاطب را از مطالب اصلی دور می کند خودداری کنم. البته تمام نکاتی را که برای آزمون سراسری نیاز 

»ایستگاه دست نویس«  عنوان  تحت  درسنامه هایی  پاسخنامه،  در  است.  آورده شده  کتاب  این  در  دارید 

به  نیازی  شما  تا  شده  آورده  نموداری  و  خالصه وار  به صورت  آن  در  قسمت  هر  مطالب  که  دارد  وجود 

با  نادرستی تک به تک گزینه ها  و  باشید. در پاسخ تشریحی هرتست، دلیل درستی  نداشته  خالصه برداری 

طرز بیانی ساده و مفهومی  مورد بررسی قرارگرفته به طوری که بررسی هرگزینه برای شما به اندازه یک 

تست کارایی دارد. همچنین از یک نکته در چندین تست استفاده نشده است )یعنی آقایون وخانوما تست 

( در پایان هر فصل نیز بخشی تحت عنوان چالش داریم تا نکات مهم و مفهومی که  تکراری نداریم

ممکن است از دیدتان جا مانده باشد را به صورت صحیح و غلط مجدد بررسی کنید. جا دارد ازهمۀ کسایی 

که در تألیف این کتاب مرا یاری کردند تشکرکنم. اول ازهمه از پدر و مادر عزیزم بابت تمام زحماتی که برایم 

کشیدند تشکر ویژه دارم، از مدیریت محترم انتشارات دست نویس جناب آقای محمدمهدی حقیقت که 

تمام تجربیات و ایده های خوبشان را برای تألیف این کتاب در اختیارم قراردادند و همچنین ازجناب آقای 

فروتن مدیراجرایی انتشارات بخاطر زحمات فوق العاده زیادشان تشکر ویژۀ می کنیم. و یه تشکر 

بسیار ویژه از برادرعزیزم )فردین جان(که در تألیف تک به تک تست های این کتاب در کنارم بودند. در 

نهایت از جناب آقای دکتر رضائیان عزیز که با صبر و حوصله فراوان تجارب خوبشان را در جهت هرچه بهتر 

شدن این کتاب از بنده دریغ نکردند. امیدوارم با خواندن این کتاب به اهداف زیبایتان برسید.

دوستار شما
فرید شیخ کانلو

تقدیم به
پدرم پشتوانه زندگی ام 
مادرم و آفتاب مهربانی 



80  ...............................................................
83  ..................................................  
91  ........................................  
96  ...............................................................................................  

244  .........................................................................  

97  ..............................................................  
103  .............................................................................. 
109  ............................................................................ 
116  ...................................................................................................  
265  .............................................................................. 

117 ..............................................................................  
121 ...................................................... 
124 ..................................................................  
132 .................................................................................................... 
290 ..............................................................................  

13  ............................................................
19  ....................................... 
25  .................................................................  
30  ......................................................................................................  

149  .................................................................................  

7  .................................................. 
7  .................................................................  
8  ............................................................ 

134  ................................................................................

49  ...........................................................................................
61  ..........................................................................................
70  .......................................................................................... 
75  ......................................................... 
79  ....................................................................................................  

203  ..............................................................................  

31  .......................................................  
38  .................................................................................... 
45  ..........................................................................  
48  .........................................................................................................

177  ...................................................................................



49

 

کدام گزینه نادرست می باشد؟4131
1( می توان روی فردی که برون ده قلبی آن به 10 درصد رسیده است پیوند قلب مصنوعی انجام داد.

2( نمی توان روی فردی که بیش از 2 بار سکته قلبی انجام داده، پیوند قلب مصنوعی انجام داد.
3( به کمک رگ نگاری )آنژیوگرافی( می توان گرفتگی عروق اکلیلی )کرونر( را تشخیص داد.

4( می توان با  آزمایش خون میزان LDL خون را اندازه گیری کرد.
در رابطه با قلب انسان سالم، به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت ...4141

1( ضخیم ترین الیۀ دیواره قلب، در بطن چپ، ضخیم تر از همین الیه در بطن راست باشد.
2( تعداد رگ های ورودی به دهلیز راست کم تر از دهلیز چپ باشد.

3( دریچه های دهلیزی بطنی توسط رشته هایی به برجستگی های ماهیچه ای دیواره داخلی بطن متصل باشند.
4( منفذ ورودی سیاهرگ کرونری به دهیلز راست، بزرگ تر از منفذ ورودی بزرگ سیاهرگ زیرین باشد.

به طور معمول ............4151
1( دریچه های قلبی دارای مقدار اندکی ماهیچۀ قلبی می باشند.

2( سرخرگ های اکلیلی اولین عروق منشعب شده از آئورت محسوب می شوند.
3( شاخۀ سرخرگ ششی سمت چپ بلندتر از شاخۀ سرخرگ ششی سمت راست می باشد.

4( دیواره بین دو دهلیز قطورتر از دیواره بین دو بطن می باشد.
خون سیاهرگ ها وارد حفراتی از قلب انسان می شود که این حفرات، ............4161

2( همگی می توانند با خون روشن در ارتباط باشند. 1( با انقباضات خود، خون را به کل بدن پمپاژ می کنند. 
4( فاقد ضخیم ترین الیۀ دیواره قلب می باشند. 3( خون خود را از طریق رگ ها خارج می کنند. 

همۀ دریچه های قلبی در فرد سالم ............4171
1( توسط رشته هایی به برجستگی های ماهیچه ای دیواره داخلی بطن متصل اند.

2( دارای مقدار یکسانی اسکلت فیبری می باشند.
3( مانع از برگشت خون به قسمت های قبلی می شوند.

4( با خون تیره درون قلب در تماس اند.
چند مورد از موارد زیر متن زیر را به درستی تکمیل می کنند؟4181

» در شرایط عادی، خون در حال گردش در مسیر خون عمومی به طور قطع، ............»
الف( دارای اکسیژن متصل به هموگلوبین می باشد.

ب( درون سرخرگ ها در جریان می باشد.
ج( از حفره ای گردش خود را شروع کرده است که درون آن، خون روشن در گردش می باشد.

د( به سمت شش ها جریان نمی یابند.
3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

413

414

415

416

417

418

kalateh
Typewritten Text
بخشی از کتاب زیست دهم تستوتست

kalateh
Typewritten Text
انتشارات دستنویس

kalateh
Typewritten Text
Dastnevis.ir



50

دریچۀ میترال ............ دریچۀ مابین دهلیز راست و بطن راست و ............»4191
1( برخالف ـ برخالف دریچه های سینی، از دو قسمت )قطعه( تشکیل شده است.
2( همانند ـ برخالف دریچه ابتدای سرخرگ ششی، فاقد بافت ماهیچه ای است.

3( برخالف ـ همانند دریچه ابتدای سرخرگ آئورت، با خون تیره درون قلب در تماس  است.
4( همانند ـ برخالف دریچه های سینی، باعث یک طرفه شدن جریان خون می شود.

کدام گزینه در رابطه با دستگاه گردش مواد انسان صحیح می باشد؟4201
2( ابتدای روده بزرگ، روده کور نام دارد که به آپاندیس ختم می شود. 1( دم، با انقباض ماهیچه های دیافراگم و بین دنده ای خارجی آغاز می شود. 

4( متشکل از قلب، رگ ها و خون است. 3( در دوزیستان بیشتر تبادالت گازی از طریق پوست است. 
تمامی الیه های دیواره قلب انسان ............4211

2( دارای بافت پیوندی رشته ای می باشند. 1( در تماس با خون درون حفرات قلب قرار دارند. 
4( دارای بافت پوششی سنگفرشی می باشند. 3( توانایی انقباض و استراحت دارند. 

امکان ندارد در فرد سالم ............4221
2( نازک ترین الیۀ دیواره قلب در تماس با غشای پایه باشد. 1( مایع آبشامه ای در تماس با ضخیم ترین الیۀ دیواره قلب باشد. 

4( اطراف قلب و رگ های اکلیلی مقداری چربی یافت. 3( دریچه های قلبی متشکل از دو نوع بافت باشند. 
کدام گزینه در رابطه با قلب فرد سالم صدق می کند؟4231

»هر حفره ای که ............. رگ، خون را ............. می کند، دارای ............. می باشد.«
1( سه ـ به آن وارد ـ ضخیم ترین دیواره بین سایر حفرات

2( دو ـ از آن خارج ـ بافت پوششی سنگ فرشی ساده در داخلی ترین الیه خود
3( چهار ـ به آن وارد ـ خون روشن درون خود

4( یک ـ از آن خارج ـ خون تیره درون خون
نمی توان گفت ............4241

1( هر حفرۀ سمت راست قلب انسان، دارای خون تیره درون خون می باشد.
2( سیاهرگ های ششی، خون تیره را وارد شش ها می کنند.

3( در دیواره قلب، سرخرگ و سیاهرگ وجود دارد.
4( خونی که از درون قلب عبور می کند، نمی تواند نیازهای تنفسی و غذایی قلب را برطرف کند.

بافت پیوندی پیراشامه قلب ............ برون شامه قلب ............4251
2( برخالف ـ دارای رشته های پروتئینی کالژن می باشد. 1( همانند ـ در تماس با مایع آبکی )مایع آبشامه ای( قرار دارد. 

4( برخالف ـ با الیۀ خارجی پرده جنب در تماس می باشد. 3( همانند ـ با الیۀ ماهیچه ای قلب در تماس می باشد. 
کدام گزینه درست می باشد؟4261

1( قلب دارای دو کیسۀ محافظت کننده می باشد.
2( مایع آبشامه ای موجود بین کیسۀ محافظت کننده و الیۀ میوکارد به حرکت روان قلب کمک می کند.

3( در ضخیم ترین الیۀ قلب می توان یاخته های سه نوع بافت را یافت 
4( یاخته های الیۀ آندوکارد نمی توانند نیازهای تنفسی و غذایی خود را از خون درون حفرات تامین کنند.

چند مورد از مقایسه های زیر در رابطه با قلب فرد سالم به درستی صورت نگرفته است؟4271
الف( پریکارد ضخیم تر از اپی کارد است.

ب( میوکارد نزدیک تر از آندوکارد به درون حفرات قلب می باشد.
ج( مقدار بافت پیوندی پیراشامه بیشتر از بافت پوششی آن است.

د( مایع آبشامه ای به بافت پوششی پیراشامه نزدیک تر از بافت پیوندی پیراشامه می باشد.
ه (  پریکارد نسبت به اپی کارد به الیۀ آندوکارد نزدیک تر است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
ضخیم ترین الیۀ قلب ............4281

1( می تواند با الیه ای از قلب در تماس باشد که فاقد بافت پوششی است.
2( با نازک ترین الیۀ قلب در تماس می باشد.

3( فقط از یاخته های بافت ماهیچه ای قلبی تشکیل شده است.
4( فاقد یاخته هایی است که ترکیبی از ویژگی ماهیچه اسکلتی و صاف را دارند.
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درستی یا نادرستی کدام گزینه به درستی بیان شده است؟4291
1( در میوکارد قلب انسان، برخی از یاخته های ماهیچه ای به رشته های کالژن چسبیده اند )نادرست(

2( بافت های تشکیل دهنده دریچه های قلبی نسبت به هم فضای بین یاخته ای متفاوتی دارند )نادرست(
3( نوع ارتباط یاخته های ماهیچه ای قلبی باعث می شود فقط پیام انقباض به سرعت بین یاخته ها منتشر شود )درست(

4( در محل ارتباط ماهیچه دهلیزها به ماهیچه بطن ها نوعی بافت عایق با فضای بین یاخته ای زیاد وجود دارد )نادرست(
در مورد فرد سالم کدام یک از موارد زیر را نمی توان با قطعیت بیان کرد؟4301

2( وجود غشای پایه مابین یاخته های الیۀ آندوکارد و میوکارد 1( انقباض غیرارادی ماهیچه های دیواره قلب و معده 
4( عدم وجود ماهیچه در دریچه های هر بخش از دستگاه گردش مواد 3( وجود بافت چربی در پریکارد و اپی کارد 

نمی توان انتظار داشت مصرف بیش از حد چربی های اشباع باعث ............4311
2( افزایش نسبت LDL به HDL شود. 1( کاهش میزان انجام تنفس یاخته ای در ماهیچه ای قلبی شود. 

4( افزایش انعطاف پذیری دیواره سرخرگ ها شود. 3( کاهش ورود صفرا به درون دوازدهه شود. 
چند مورد از موارد زیر درست می باشد؟4321

الف( یکی از دالیل کاهش خون رسانی به ماهیچه های قلبی، می تواند بسته شدن رگ ها اکلیلی توسط لخته باشد.
ب( ساختار خاص دریچه های قلبی و تفاوت فشار در دو طرف آن ها، باعث باز یا بسته شدن دریچه ها می شود.

ج( آئورت در باالی قلب دور زده، به پایین می رود و آئورت شکمی را تشکیل می دهد.
د( شاخه سرخرگ ششی سمت راست از زیر قوس آئورت عبور می کند.

4( همه موارد  3 )3  2 )2  1 )1
............ بطن راست ............ دهلیز چپ ............ است.4331

2( تعداد رگ های متصل به ـ با تعداد رگ های متصل به ـ برابر 1( تعداد الیه های دیواره ـ نسبت به ـ بیشتر 
4( ظرفیت حجمی ـ نسبت به ـ بیشتر 3( ضخامت دیواره ـ با ضخامت دیواره ـ برابر 

قطعًا هر الیه از قلب که با میوکارد در تماس است، ............4341
2( دارای رشته های ضخیم کالژن می باشد. 1( دارای بافتی است که یاخته های این بافت، به یک دیگر بسیار نزدیک اند. 

4( در ایجاد دریچه های قلبی نقش دارد. 3( با خون درون حفرات در تماس است. 
دهلیز چپ ............ بطن راست و ............ می باشد.4351

1( برخالف ـ برخالف سرخرگ اکلیلی، دارای بافت پوششی سنگ فرشی ساده در دیواره خود
2( همانند ـ همانند دهلیز راست، فاقد بافت حاوی ماده زمینه ای

3( برخالف ـ همانند سیاهرگ های ششی، درون خود دارای خون روشن
4( همانند ـ برخالف سرخرگ ششی، درون خود دارای خون تیره

هر یاختۀ موجود در میوکارد قلب انسان، ............4361
2( در سایر الیه های قلب نیز وجود دارد. 1( در تشکیل اسکلت فیبری و استحکام قلب مؤثر است. 

4( جز یکی از چهار بافت اصلی بدن محسوب می شوند. 3( دارای ظاهری مخطط با قدرت انقباض می باشد. 
در کدام گزینه نادرست است؟ »رشته های کالژن ضخیم ............»4371

1( موجود در میوکارد قلب، در جهات مختلف قرار دارند.
2( در استحکام قلب نقش بسزایی دارند.

3( بافت پیوندی، موجود در اپی کارد بخشی از ماده زمینه ای محسوب می شوند.
4( همگی از پروتئین تشکیل شده اند.

در ساختار چند مورد از موارد زیر می توان هر دو نوع بافت پوششی و پیوندی را یافت؟ 4381
ب( پرده های صوتی موجود در حنجره الف( چین های حلقوی روده باریک 

د( چین های طولی معده ج( دریچه های دهلیزی ـ بطنی  
4 )4  3 )3   1 )2 1( صفر  

به هیچ وجه نمی توان ............4391
1( در دیواره قلب، رگ هایی را یافت که دارای خون تیره باشند.

2( گفت سه رگ در باالی قلب از آئورت منشعب می شوند.
3( دلیل سکته قلبی را فقط به مسدود شدن سرخرگ اکلیلی توسط لخته نسبت داد.

4( در قلب، بافتی را یافت که فضای بین یاخته ای آن متغیر باشد.
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کدام گزینه در رابطه با تشریح قلب گوسفند صحیح نمی باشد؟4401
1( با وارد کردن گمانه یا مداد به داخل رگ ها و این که کجا می روند، می توان آن ها را از یک دیگر تمیز داد.

2( در باالی قلب نمی توان سرخرگ و سیاهرگ مشاهده کرد.
3( با برش دیواره بطن می توان دریچۀ دهلیزی ـ بطنی، برآمدگی های ماهیچه ای و طناب های ارتجاعی را یافت.

4( در ابتدای سرخرگ آئورت، باالی دریچۀ سینی می توانید دو ورودی سرخرگ های اکلیلی را ببینید.
کدام یک از مقایسه های زیر بین قلب انسان و گوسفند درست می باشد؟4411

ب( قلب گوسفند برخالف قلب انسان فاقد سیاهرگ اکلیلی است. الف( تعداد رگ های متصل به دهلیز چپ در هر دو برابر است. 
د( اندازه قلب هر دو با هم برابراند. ج( در هر دو سرخرگ های اکلیلی از ابتدای آئورت منشعب می شوند. 

4( ج، د 3( ب، د  2( ب، ج  1( الف، ج 
درستی یا نادرستی کدام گزینه به نادرستی بیان نشده است؟4421

1( ارتباط یاخته های ماهیچه قلبی به نحوی است که باعث می شود دهلیزها به صورت یک توده واحد عمل کنند )درست(
2( یکی از ویژگی های یاخته های ماهیچه ای قلب ارتباط آن ها از طریق صفحات بینابینی است )نادرست(

3( تمامی یاخته های ماهیچۀ قلبی در همۀ ویژگی های خود یکسان می باشند )درست(
4( گره سینوسی ـ دهلیزی در قلب انسان، باالتر از گره دوم قرار دارد )نادرست(

در فرد سالم، ............ شبکۀ  هادی قلب، ............4431
1( ممکن است ـ دارای دو گره هم اندازه باشد.

2( ممکن نیست ـ دارای دو گره در دیواره یک حفره قلب باشد.
3( ممکن است ـ در بین یاخته های ماهیچه ای خود فاقد صفحات بینابینی می باشد.

4( ممکن نیست ـ در دهلیز چپ وجود نداشته باشد.
یاخته های شبکۀ  هادی قلب ............ دیگر یاخته های ماهیچه قلبی ............4441

2( نسبت به ـ جریان الکتریکی را با سرعت بیشتری هدایت می کنند. 1( برخالف ـ فاقد ظاهری مخطط می باشند. 
4( برخالف ـ جز یاخته های عصبی محسوب می شوند. 3( همانند ـ به صورت ارادی پیام انقباض را صادر و هدایت می کنند. 

در فرد سالم به طور حتم می توان گفت ............4451
1( یک درصد یاخته های ماهیچه قلبی ویژگی هایی دارند که آن ها را برای تحریک طبیعی قلب، اختصاصی کرده است.

2( یاخته های شبکۀ هادی قلب به صورت شبکه ای از رشته ها و گره ها در بین یاخته های ماهیچۀ قلبی گسترده شده اند.
3( تعداد یاخته های شبکۀ هادی قلب با تعداد یاخته های ماهیچۀ قلبی میوکارد برابر است.

4( دسته تارهای دهلیزی، از گره کوچک تر شبکۀ هادی حاصل می شوند.
چه تعداد از موارد زیر صحیح می باشد؟ 4461

الف( انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها فقط از طریق شبکۀ  هادی قلب انجام می شود.
ب( از گره دهلیزی بطنی دو دسته تار خارج می شود.

ج( دسته تارهای بطنی را عالوه بر دیواره بین دو بطن، می توان در دور تا دور بطن ها نیز یافت.
د( اندازه دسته تارهای بین گرهی با یک دیگر برابر می باشد.

هـ( همه دسته تارهای خارج شده از گره سینوسی ـ دهلیزی جز دسته تارهای بین گرهی محسوب می شوند. 
3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

هر یاخته ماهیچه ............4471
2( صاف، دارای ظاهری نامتجانس می باشد. 1( اسکلتی، همواره به صورت ارادی منقبض می شود. 

4( مخطط، دارای بخش های تیره و روشن می باشد. 3( قلبی، تک هسته ای می باشد.  
............ همانند ............ فاقد ............4481

1( یاخته های شبکۀ هادی قلب ـ یاخته های ماهیچۀ قلبی میوکارد ـ توانایی انتشار پیام الکتریکی می باشند.
2( دسته تارهای دهلیزی شبکۀ هادی قلب ـ دسته تارهای بطنی ـ ارتباط یاخته ای تنگاتنگ بین یاخته های خود می باشد.

3( یاخته های ماهیچه قلبی میوکارد دهلیزها ـ یاخته های ماهیچه قلبی میوکارد بطن ها ـ توانایی تولید جریان الکتریکی و ضربان می باشد.
4( بطن چپ ـ دهلیز راست ـ گره های شبکۀ هادی قلب است. 
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کدام گزینه نادرست می باشد؟4491
1( دسته تارهای بین دیواره دو بطن همانند دسته تارهای دور بطن ها، دارای انشعابات زیادی است.

2( دسته تارهای بطنی ابتدا به نوک بطن می آیند و سپس دور تا دور بطن ها تا الیۀ عایق بین بطن ها و دهلیزها پیش می روند.
3( دسته تارهای بطنی بعد از خروج از گرهی که درست در عقب دریچۀ سه لختی قرار دارد، دو شاخه می شوند.

4( شبکۀ هادی قلب شامل دو گره و دسته هایی از تارهای تخصص یافته برای هدایت سریع جریان الکتریکی است.
گره ............ شبکۀ هادی قلب ............4501

1( دهلیزی ـ بطنی ـ شروع کننده تکانه های قلبی است.
2( اول ـ در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زیرین قرار دارد.

3( سینوسی ـ دهلیزی ـ نسبت به گره دهلیزی ـ بطنی بزرگ تر است.
4( ضربان ساز ـ در دیواره پشتی دهلیز راست، بالفاصله در عقب دریچۀ سه لختی قرار دارد.

در فرد سالم مدت زمان ............ ممکن نیست کم تر از مدت زمان ............ باشد.4511
2( باز بودن دریچه های سینی ـ بسته بودن دریچه های سینی 1( سیستول بطنی ـ دیاستول دهلیزها 

4( دیاستول بطنی ـ استراحت دهلیزها 3( خون گیری دهلیزها ـ سیستول بطنی 
امکان ندارد ............4521

1( هنگام شنیدن صدای اول قلب، هر چهار دریچۀ قلبی بسته باشند. 
2( سرعت هدایت جریان الکتریکی در بخش های مختلف شبکه هادی قلب متفاوت باشد.

3( در فرد سالم مدت زمان چرخه یا دوره قلبی کاهش یابد.
4( هر چهار دریچۀ قلبی به طور هم زمان باز باشند.

چند مورد از موارد زیر متن زیر را به درستی تکمیل می کند؟4531
»در ابتدای سیستول .............»

الف( بطن ها، ابتدا دریچه های سینی باز و سپس دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته می شوند.
ب( دهلیزها، دریچه های سه لختی و دولختی باز می شوند.

ج( بطن ها، فشارخون درون بطن ها از کم ترین مقدار خود شروع به افزایش می کند.
د( دهلیزها، بطن ها به استراحت درمی آیند.

 3 )4  2 )3   1 )2 1( صفر  
در فرد سالم صدای اول قلب، ............ صدای دوم ............4541

1( هم چون ـ مربوط به باز شدن دریچه های قلبی است.
2( برخالف ـ با قرار دادن گوشی پزشکی در سمت چپ قفسه سینه قابل سمع می باشد.

3( هم چون ـ قوی، گنگ و طوالنی است.
4( برخالف ـ مربوط به بسته شدن دریچه هایی است که مانع از بازگشت خون به دهلیزها می شود.

جواب کدام یک از کسرهای زیر نسبت به سایرین کوچک تر است؟4551
 مدت زمان انقباض دهلیزها 
2( مدت زمان دیاستول دهلیزها  

مدت زمان فاصلۀ صدای اول تا صدای دوم قلب
1( مدت زمان فاصلۀ صدای دوم تا صدای اول قلب

مدت زمان استراحت هم زمان تمامی حفرات 
مدت زمان سیستول بطن ها   )4  

    مدت زمان باز بودن دریچۀ میترال       
 مدت زمان بسته بودن دریچه های سینی

 )3

چند مورد به درستی بیان شده است؟4561
الف( استراحت و انقباض قلب را، که به طور پیوسته انجام می شود چرخه یا دوره قلب گویند.

ب( صدای دوم قلب زمانی شنیده می شود که خون وارد شده به سرخرگ های آئورت و ششی قصد برگشت به بطن ها را دارد.
ج( حجم خونی که در هر انقباض از بطن ها خارج و وارد سرخرگ می شود، حجم ضربه ای نامیده می شود.

د( برون ده قلبی در همه افراد بالغ و سالم یکسان است.
ه (  »ECG« همان نوار قلب است که فقط روی کاغذ نمایش داده می شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

449

450

451

452

453

454

455

456

kalateh
Typewritten Text
بخشی از کتاب زیست دهم تستوتست

kalateh
Typewritten Text
انتشارات دستنویس

kalateh
Typewritten Text
Dastnevis.ir



54

در نوار قلب یک فرد سالم ............4571
1( شروع ثبت موج P، در مرحله انقباض دهلیزها صورت می گیرد.

2( هنگام شروع ثبت موج T، بطن ها در میانۀ سیستول خود قرار دارند.

3( موج T مربوط به دستور استراحت تمامی حفرات قلب و شروع استراحت عمومی می باشد.

4( شروع ثبت موج QRS، در مرحله ای است که دریچه های سینی باز می باشند.

در مرحله ای از دوره قلبی یک فرد سالم که وضعیت دریچه های قلبی نسبت به مرحله قبل، تغییر نمی یابد، ............4581
2( ماهیچه های میوکارد دهلیزها از باال به پایین درحال انقباض باشند. 1( دریچۀ ابتدای سرخرگ ششی بسته باشند. 

4( فشارخون آئورت در حداقل مقدار خود باشد. 3( مانعی در برابر خروج خون از دهلیزها وجود داشته باشد. 

در مرحلۀ استراحت عمومی ............ مرحلۀ انقباض دهلیزی و ............ مرحلۀ سیستول بطنی ............4591
2( همانند ـ برخالف ـ مانعی در برابر خروج خون از قلب وجود دارد. 1( برخالف ـ همانند ـ هیچ موجی ثبت نمی شود. 

4( همانند ـ همانند ـ فشارخون دهلیزها، بطن ها و آئورت کاهش می یابد. 3( برخالف ـ برخالف ـ شبکه هادی قلب هیچ فعالیتی ندارد. 

کدام یک از گزینه های زیر را با قطعیت می توان بیان کرد؟4601
Q  به دلیل بزرگ شدن قلب  R S الف( افزایش ارتفاع 

Q  به دلیل سکته قلبی یا آنفارکتوس R S ب( کاهش ارتفاع 
ج( افزایش فاصله منحنی ها  به دلیل اشکال در بافت هادی

د( کاهش فاصله بین منحنی ها  به دلیل اشکال در خون رسانی رگ های اکلیلی
4( هیچ کدام 3( ب، ج  2( الف، ب، د  1( فقط ب 

* باتوجه به »ECG« زیر که مربوط به یک فرد سالم می باشد به سؤاالت 461 تا 467 پاسخ دهید.

می توان گفت در فاصلۀ بین نقطه 3 تا 4، ............4611
1( تمامی حفرات قلب در حال استراحت می باشند.

2( دهلیزها خود را برای انقباض آماده می کنند.
3( در انتقال پیام انقباضی توسط شبکه های قلب به بطن ها، وقفه ای ایجاد می شود.

4( گره ضربان ساز شروع به ایجاد تکانه های الکتریکی می کند.
در نقطه ............ نقطه ............4621

2( 9، همانند ـ 8، هیچ کدام از صداهای قلبی شنیده نمی شود. 1( 7، برخالف ـ 5، فشار درون بطن ها در بیشترین حد می باشد. 
4( 6، همانند ـ 7، صدایی طوالنی و گنگ از قلب شنیده می شود. 3( 3، برخالفـ  1، ماهیچه های منشعب بطنی در حال استراحت می باشند. 

نمی توان انتظار داشت فاصلۀ زمانی بین نقطه ............4631
2( 5 تا 8، کم تر از فاصلۀ زمانی بین نقطه 8 تا 11 باشد. 1( 2 تا 5، بیشتر از فاصلۀ زمانی بین نقطه 5 تا 8 باشند. 
4( 1 تا 5، کم تر از فاصلۀ زمانی بین نقطه 5 تا 11 باشد. 3( 2 تا 8، با فاصلۀ زمانی بین نقطه 8 تا 11 برابر باشد. 

کدام گزینه ها صحیح می باشد؟4641
1( بین نقطه 5 تا 6 همانند نقطه 6 تا 7، فشارخون داخل دهلیزها در حال افزایش می باشد.

2( در نقطه 7 برخالف نقطه 4، دریچه های سینی بسته می باشند.
3( در نقطه 10 همانند نقطه 3 دهلیزها در حال خون گیری می باشند.

4( در نقطه 7 برخالف نقطه 8 فشارخون داخل بطن چپ بیشترین حد می باشد.
از نقطه ............ تا ............4651

2( 7 ـ 8، فشار آئورت همانند فشار بطن چپ درحال کاهش می باشد. 1( 2 ـ 5، فشار درون تمام حفرات در حال کاهش می باشد. 
4( 3 ـ 4، فشار آئورت در حال تغییر می باشد. 3( 8 ـ 9، فشار درون دهلیز چپ در حال افزایش می باشد. 
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بالفاصله بعد از نقطه 8، ............4661
1( تمامی حفرات قلبی به استراحت درمی آیند.

2( فشار خون آئورت به حداکثر مقدار خود می رسد. 
3( فشار داخل بطن چپ شروع به کاهش یافتن می کند.
4( ماهیچه های منشعب بطنی به استراحت در می آیند. 

در نقطه 9 ............ هم چون نقطه ............ .4671
2( میوکارد دهلیزها در حال استراحت می باشند ـ 4 1( حجم خون درون بطن ها درحال افزایش می باشد ـ 7 

4( دریچۀ ابتدای سرخرگ آئورت باز می باشد ـ 3 3( دهلیزها در حال خون گیری می باشند ـ 7 
حداکثر و حداقل حجم خون موجود در دهلیزها و بطن ها در کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟4681

1( کمی پیش از بسته شدن دریچه های دهلیزی ـ بطنی  دهلیزها دارای حداقل خون
2( کمی پیش از بسته شدن دریچه های سینی  بطن ها دارای حداکثر خون

3( کمی پیش از باز شدن دریچه های سینی  بطن ها دارای حداکثر خون 
4( کمی پیش از باز شدن دریچه های دهلیزی ـ بطنی  دهلیزها دارای حداکثر خون

می توان گفت ............4691
1( با شروع ثبت موج P، دهلیزها به انقباض درمی آیند.

2( هر افزایش فشارخون درون بطن با افزایش فشار خون آئورت همراه است.
3( تحریکات ایجاد شده در هر قسمت میوکارد قلب باعث ثبت بخشی از »ECG« می شود.

4( در طول انقباض بطن ها، خون توسط سرخرگ ها به همه قسمت های بدن ارسال می شود.
بعد از پایان یافتن مرحلۀ سیستول بطنی ............4701

1( صدای دوم شنیده شده و سپس دریچه های سینی بسته می شوند.
2( مرحله ای از دورۀ کار قلب شروع می شود که به درون همۀ حفرات قلب خون وارد می شود.

3( دهلیزها به حالت استراحت درمی آیند.
4( فشارخون آئورت کاهش یافته و کم تر از فشارخون بطن چپ می گردد.

کدام یک از موارد زیر در فرد سالم به هیچ وجه اتفاق نمی افتد؟4711
2( افزایش فشارخون دهلیزها هم زمان با بسته بودن دریچه های سینی 1( بسته بودن هم زمان دریچه های میترال و دریچه سینی ابتدای آئورت 

4( شروع ثبت موج انقباض بطن ها هم زمان با انقباض دهلیزها 3( کاهش حجم خون بطن ها هم زمان با کاهش فشارخون دهلیزها  
کدام یک از عبارات زیر به درستی بیان شده اند؟4721

الف( صفحات بینابینی در ثبت موج های نوار قلب نقش دارند.
ب( هر زمان هر چهار دریچه قلب با هم بسته باشند، موجی در نوارقلب در حال ثبت می باشد.

ج( سوخت و ساز پایه بدن، مقدار فعالیت بدنی، سنی و اندازه بدن بر برون ده قلبی مؤثراند.
د( ممکن است برون ده قلبی در افراد بزرگسال و سالم کم تر از پنج لیتر در دقیقه باشد.

4( همه موارد 3( الف، ب، ج  2( ب، ج  1( الف، ج 
در فرد سالم، در هر مرحله ای از چرخه قلب که بطن ها در حال خون گیری می باشند، به طور قطع ............4731

2( دریچه هایی که مانع از بازگشت خون به دهلیزها می شوند، بازاند. 1( دهلیزها در حال انقباض می باشند. 
4( تمامی حفرات قلب در حال استراحت می باشند. 3( دهلیزها نیز درحال خون گیری می باشند. 

مدت زمان ............ بیشتر از مدت زمان ............ می باشد.4741
2( دیاستول دهلیزها ـ بسته بودن دریچۀ دهلیزی ـ بطنی  1( باز بودن دریچه های سینی ـ باز بودن دریچه های میترال 

4( خون دهی بطن ها  خون دهی دهلیزها 3( خون گیری بطن ها  خون گیری دهلیزها 
درستی یا نادرستی کدام گزینه به درستی بیان شده است؟4751

1( مقدار خونی که در هر انقباض از بطن ها خارج می شود، تمامًا طی انقباض دهلیزها به بطن ها برمی گردد )نادرست(
2( زمانی که موج T در حال ثبت می باشد، پیام الکتریکی در گره دوم قرار دارد )درست(

0 ثانیه ای دوره قلب، دو موج در حال ثبت می باشد )نادرست( 4/ 3( در مرحله ای
4( الکترودهای دستگاه ثبت کننده »ECG« را فقط می توان بر روی بخش خاصی از پوست بدن قرار داد )درست(
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دلیل باز و بسته شدن کدام یک از دریچه های قلبی به نادرستی بیان شده است؟4761
1( باز شدن دریچه های دهلیز ـ بطنی  به دلیل وزن خون

2( بسته شدن دریچه های سینی  به دلیل وزن خون

3( بسته شدن دریچه های دهلیزی ـ بطنی  به دلیل انقباض بطن ها

4( باز شدن دریچه های سینی  به دلیل وزن خون

نمی توان گفت ............4771
1( فشار وارد بر دریچۀ میترال بیشتر از سایر دریچه های قلبی است.

2( در هنگام به استراحت رفتن بطن ها نیز، پیام الکتریکی از یاخته ها خارج می شود.

3( بررسی الکترونگاره از نظر شکل، ارتفاع و فاصله منحنی ها می تواند به متخصصان کمک کند تا وضعیت سالمت قلب را مشخص کنند.

4( برای استراحت دهلیزها پیام الکتریکی صادر نمی شود.

در مرحله ای از دوره قلب که حجم خون بطن ها برخالف فشارخون آن، کاهش می یابد، ............4781
2( وضعیت دریچه ها نسبت به مرحلۀ قبل تغییر می یابد. 1( همۀ حفرات در حال انقباض می باشند. 

4( دهلیزها در حال خون دهی می باشند. 3( فشار آئورت در این مرحله ثابت است. 

در یک دوره کار قلب فرد سالم کدام یک از موارد زیر زودتر اتفاق می افتد؟4791
2( بسته شدن دریچه های دهلیزی ـ بطنی 1( هدایت جریان الکتریکی توسط شبکۀ هادی موجود در دور تا دور بطن ها 

4( شروع انقباض میوکارد دهلیزها 3( شنیدن صدای تاک  

در مرحله ای از دوره کار قلب که فشار آئورت نسبت به مرحلۀ قبل تغییر نمی یابد، ............4801
2( دریچه های دهلیزی ـ بطنی باز می شوند. 1( وضعیت دریچه ها نیز نسبت به مرحله قبل تغییر نمی یابد. 

4( مقدار حجم خون قلب کاهش می یابد. 3( خون گیری بطن ها شروع می شود. 

کدام یک از عوامل زیر می تواند دلیل اختالل در نوار قلب مقابل را توجیه کند؟4811
2( کاهش مصرف چربی ها 1( افزایش HDL خون  

4( افزایش خون رسانی به میوکارد قلب 3( افزایش LDL خون  

کدام یک از موارد زیر در رابطه با تغییرات موجود در نوار قلب به درستی بیان نشده است؟4821
1( کاهش فاصلۀ بین دو موج T و P چرخه بعدی قلب، می تواند به دلیل افزایش ضربان قلب باشد.

2( افزایش ارتفاع موج تحریکی مربوط به بطن ها، می تواند به دلیل تنگی دریچه های سینی باشد.

3( کاهش ارتفاع QRS می تواند به دلیل کاهش انعطاف پذیری دیواره سرخرگ های اکلیلی باشد.

4( تغییر فاصله بین موج های قلب می تواند به دلیل تنگی دریچه ها باشد.

در فردی با از بین رفتن برخی صفحات بینابینی یاخته های شبکه هادی قلب کدام یک از تغییرات زیر در نوار قلب وی محتمل است؟4831
QRS 2( کاهش ارتفاع موج    QRS 1( افزایش ارتفاع موج

4( کاهش فاصله بین منحنی ها 3( افزایش فاصله بین منحنی ها  

با توجه به منحنی مقابل کدام گزینه به درستی بیان شده است؟4841
1( جریان الکتریکی بعد از عبور از نقطه C به گره دهلیزی ـ بطنی منتشر می شود. 

2( در نقطه D جریان الکتریکی به شبکۀ هادی دیواره بین دو بطن منتشر می شود. 

3( نقطۀ A در اثر تولید پیام الکتریکی توسط گره ضربان ساز ثبت می شود. 

4( در نقطه D پیام الکتریکی در حال انتشار از شبکۀ هادی به میوکارد بطن هاست. 

کدام گزینه با توجه به منحنی مقابل نادرست است؟4851
1( در هر دو نقطه C و F دریچه های سینی بسته اند. 

2( جریان الکتریکی در نقطه C در حال انتشار از گره ضربان ساز به گره دهلیزی ـ بطنی است. 

3( تولید خودکار پیام الکتریکی توسط گره ضربان ساز، قبل از نقطه A رخ داده است. 

4( در هر دو نقطه D و F دهلیزها در حال خون گیری اند.  
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چند مورد از موارد زیر ممکن نیست صحیح نباشد؟4861
Q شود. R S الف( افزایش میزان انجام تنفس یاخته ای در میوکارد، می تواند باعث افزایش ارتفاع موج 

ب( در یک فرد سالم میزان برون ده قلبی با مدت زمان دوره قلبی رابطه مستقیم دارد.
Q، به دلیل اختالل در گره دهلیزی ـ بطنی باشد. R S ج( ممکن است کاهش فاصلۀ بین دو موج P و 

HDهای خون باشد. L د( ممکن است تصلب شرایین و سکتۀ قلبی به دلیل افزایش 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

باتوجه به ECG مقابل کدام یک از تشخیص های زیر را می توان برای فرد قابل قبول دانست؟4871
1( اختالل گره ضربان ساز

2( آسیب میوکارد بطن ها
3( اختالل گره دوم

4( آسیب رشته های شبکۀ هادی مابین دو دیواره بطن ها
در چند مورد از موارد زیر دلیل دور شدن یا نزدیک شدن موج ها را می توان قابل قبول است؟4881

ب( دور شدن دو موج ناهم نام  اختالل در گره های شبکۀ هادی الف( نزدیک  شدن دو موج هم نام  افزایش ضربانات قلب 
د( دور شدن دو موج هم نام  کاهش ضربانات قلبی ج( نزدیک شدن دو موج ناهم نام  اختالل در گره های شبکۀ هادی 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
کدام گزینه درست است؟4891

1( در هر نقص مادرزادی قلب صداهای غیرعادی از قلب شنیده می شود.
2( اختالل در ساختار دریچه ها می تواند باعث شنیده شدن صداهای غیرعادی از قلب شود.

3( متخصصان نمی توانند از روی صداهای قلب از سالم بودن آن آگاهی پیدا کنند.
4( از لحاظ پزشکی نوع صدا و نظم آن ها، تفاوت چندانی با هم ندارند و مفهوم آن ها یکی است.

در یک دوره کار قلب ............ پیش از ............4901
1( بسته شدن دریچه های دهلیزی ـ بطنی ـ رسیدن پیام الکتریکی به گره دوم روی می دهد.

2( باز شدن دریچه های سینی ـ بسته شدن دریچه های دهلیزی ـ بطنی روی می دهد.
3( گره دهلیزی ـ بطنی ـ دسته تارهای دهلیزی تحریک می شود.

4( دسته تارهای شبکۀ هادی موجود در نوک بطن ـ میوکارد بطن ها تحریک می شود.
می توان گفت در فرد سالم طی مدت زمانی از دوره قلب که حجم خون بطن ها برخالف فشارخون درون آن ها، کاهش می یابد، ............4911

2( انقباض بطن ها به اتمام می رسد. 1( دهلیزها شروع به انقباض می کنند. 
4( فشارخون آئورت به بیشترین مقدار خود می رسد. 3( ثبت موج P به اتمام می رسد.  

باتوجه به منحنی روبه رو در نقطۀ 4 ............4921
1( همانند نقطۀ 5، ماهیچه های دهلیزها در حال استراحت می باشد.

2( برخالف نقطۀ 1، ماهیچه های اسکلتی قلب در حال انقباض می باشد.
3( همانند 2، پیام الکتریکی در مسیرهای بین گرهی ایجاد می شود.

4( برخالف 3، صدای تاک از سمت چپ قفسه سینه شنیده می شود.
به طور قطع می توان گفت ............4931

1( کم ترین مقدار فشارخون دهلیز چپ، هم زمان با بیشترین مقدار فشارخون درون بطن چپ است.
2( هر زمانی فشار درون بطن چپ افزایش یابد، فشار درون آئورت نیز درحال افزایش خواهد بود.

3( بیشترین مقدار فشارخون بطن چپ، هم زمان با بیشترین مقدار فشارخون درون آئورت است.
4( فشارخون درون بطن چپ، همواره بیشتر از دهلیز چپ می باشد.

کدام گزینه در رابطه با منحنی مقابل نادرست می باشد؟4941
1( به هیچ وجه نمی توان گفت در نقطه 1 بطن ها درحال انقباض می باشد.

2( بالفاصله بعد از نقطه 5 تمامی حفرات قلبی به استراحت درمی آیند.
3( ثبت تحریک ایجاد شده در گره سینوسی دهلیزی از نقطه 1 شروع می شود.

4( پیام الکتریکی، قبل از ثبت نقطه 4، از دسته تارهای بطنی عبور می کند.

486

487

488

489

490

491

492

493

494

kalateh
Typewritten Text
بخشی از کتاب زیست دهم تستوتست

kalateh
Typewritten Text
انتشارات دستنویس

kalateh
Typewritten Text
Dastnevis.ir



58

در یک دوره قلبی صدای ............ قلب، پس از ............ شنیده می شود.4951
1( اول ـ باز شدن دریچه های سینی، در ابتدای سیستول بطنی

2( دومـ  بسته شدن دریچه های دهلیزیـ  بطنی، در انتهای سیستول دهلیزی
3( اولـ  بسته شدن دریچه های دهلیزیـ  بطنی، در ابتدای سیستول دهلیزی

4( دوم ـ بسته شدن دریچه های سینی، در انتهای سیستول بطنی
چند مورد از موارد زیر به درستی بیان نشده است؟4961

الف( بالفاصله بعد از هر صدای قلبی، حفره ای از قلب انقباض خود را شروع می کند.
ب( در ابتدای سیستول بطن ها می توان صدایی گنگ را از سمت چپ قفسه سینه شنید.

ج( در هر مرحله ای از دوره قلب که فشار خون درون بطن چپ در حال افزایش است، بطن ها در حال انقباض اند.
د( سرعت هدایت پیام الکتریکی در شبکۀ هادی قلب بیشتر از میوکارد معمولی قلب است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در مرحله ای از چرخۀ قلب که فشار خون آئورت نسبت به مرحلۀ قبل از آن بدون تغییر باقی می ماند، ............4971

2( تمامی حفرات قلبی در حال استراحت می باشد. 1( بطن ها دارای بیشترین فشارخون هستند. 
4( دریچه های سینی باز و دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته می باشند. 3( بطن ها به خون گیری خود ادامه می دهند. 

کدام یک از موارد زیر را در فرد سالم با قطعیت می توان بیان کرد؟4981
الف( فشارخون آئورت همواره بیشتر از فشارخون دهلیز چپ است.

ب( بیشترین مقدار فشارخون آئورت، کم تر از بیشترین مقدار فشارخون بطن چپ می باشد.
ج( فشارخون دهلیز چپ همواه کم تر از بطن چپ است.

د( در فاصلۀ بین بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ آئورت و باز شدن دوبارۀ آن، فشارخون آئورت به طور مداوم درحال کاهش می باشد.
4( ب، ج 3( الف، د  2( ج، د  1( الف، ب 

0 از ابتدای سیستول بطنی کدام یک از تغییرات زیر محتمل است؟4991 1/ s پس از گذشت
6mmHg افزایش می یابد. 3mmHg به 2( فشارخون دهلیز چپ از 91mmHg کاهش می یابد.  122mmHg به 1( فشارخون آئورت از
3mmHg کاهش می یابد. 61mmHg به 4( فشارخون بطن چپ از 131mmHg افزایش می یابد.  51mmHg به 3( فشارخون بطن چپ از

کدام گزینه در رابطه با منحنی ECG مقابل درست می باشد؟5001
1( در هر دو نقطه 1 و 2، دریچه های سینی بسته می باشند.

2( در نقطه 2 همانند نقطه 1، دهلیزها در حالت استراحت باقی می مانند.
3( در نقطه 1، صدایی طوالنی تر از صدای دوم قلب شنیده می شود.

4( در نقطه 2، برخالف نقطه 1، بطن ها خود را برای انقباض آماده می کنند.
در مرحله ای از دوره قلب که تمامی حفرات قلب در حال خون گیری اند، ............5011

2( ثبت موج مربوط به دستور انقباض دهلیزها شروع می شود. 1( تمامی دریچه های قلبی برای ورود خون به قلب باز می باشند. 
4( پیام الکتریکی از طریق گره دوم شبکۀ هادی وارد تارهای بطنی می شود. 3( ماهیچه های قلبی دهلیزها در حال انقباض می باشند. 

کدام گزینه متن مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در یک دوره کار قلب ............. پیش از .............»5021
2( انقباض دهلیزها ـ پایان یافتن ثبت موج P شروع می شود. 1( صدای دوم قلب ـ باز شدن دریچه های دهلیزی ـ بطنی شنیده می شود. 

4( ثبت موج P ـ ایجاد تکانه های قلبی شروع می شود. 3( دسته تارهای دهلیزی ـ دسته تارهای بطنی تحریک می شوند. 
5031............ T تا ابتدای اولین P یک فرد سالم، در فاصلۀ بین انتهای ECG در زمان رسم

2( دو بار وضعیت دریچه های قلبی تغییر می یابد. 1( دهلیزها خود را برای انقباض آماده می کنند. 
4( تمامی حفرات قلب به طور هم زمان درحال خون گیری می باشند. 3( می توان انقباض و استراحت دهلیزها را مشاهده کرد. 

در مرحله ای از دوره قلب که فشار وارده بر دریچه  میترال ماکزیمم می باشد، ............5041
2( پیام الکتریکی های از طریق مسیرهای بین گرهی خود را به گره دوم می رسانند. 1( ثبت موج T شروع می شود.  
4( دهلیزها در حال استراحت بوده و از طریق سرخرگ ها خون گیری می کنند. 3( صدای اول قلب در اثر بسته شدن دریچۀ سینی به گوش می رسد. 

در مرحله ای از دوره قلب که ............ طول می کشد، ............ مرحله ای از دوره قلب که تمامی حفرات قلب در حال دیاستول می باشند، ............5051
0 ـ برخالف ـ دهلیزها در خون گیری می باشد. 1/ s )2 0 ـ همانند ـ دریچۀ سه لختی باز می باشد.  3/ s  )1

0 ـ همانند ـ خون از دهلیزها وارد بطن ها می شود. 1/ s  )4 0 ـ برخالف ـ موج P در حال ثبت می باشد.  3/ s )3
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درستی یا نادرستی کدام گزینه به درستی بیان شده است؟5061
1( بخشی از موج انقباضی مربوط به بطن ها در ابتدای سیستول بطنی ثبت می شود. )نادرست(

2( دهلیزها بعد از اتمام ثبت موج P، شروع به انقباض می کنند. )نادرست(
3( فشارخون درون بطن ها در مرحلۀ سیستول بطنی، ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. )درست(
4( میانگین برون ده قلبی در بزرگساالن، درحالت استراحت حدود پنج لیتر در دقیقه است )نادرست(

در مرحله ای از دوره قلب که حجم خون دهلیزها برخالف بطن ها در حال افزایش می باشد، ............5071
1( موج انقباض دهلیزها در حال ثبت می باشد.

2( دریچه های سینی برخالف دریچه های دهلیزی ـ بطنی، باز می باشند.
3( فشار خون درون دهلیز چپ برای مدت کوتاهی بیشتر از فشارخون بطن چپ می شود.

4( در انتهای این مرحله دستور استراحت تمامی حفرات صادر می شود. 
چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟5081

»در یک فرد سالم هر زمان که فشارخون ............ از ............. بیشتر باشد، قطعًا ............»
ب( بطن  چپ ـ دهلیز چپ ـ حداقل دو دریچۀ قلبی باز می باشد. الف( دهلیز چپ ـ بطن  چپ ـ هیچ کدام از صداهای قلبی سمع نمی شود. 

د( بطن چپ ـ آئورت ـ هیچ کدام از صداهای قلبی سمع نمی شود.  ج( آئورت ـ بطن چپ ـ دریچه های دهلیزی ـ بطن بسته می باشند. 
ه (  دهلیز چپ ـ آئورت ـ تارهای ماهیچه ای دهلیزها در کوتاه ترین حالت خود قرار دارند.

2 )2   1 )1
4 )4   3 )3

باتوجه به شکل مقابل کدام گزینه به درستی بیان شده است؟5091
1( دریچه A بعد از شنیدن صدای دوم بسته می شود.

0 چرخۀ قلب باز است. 4/ s 2( دریچه D برخالف دریچه A در مرحله
3( دریچه C مانع برگشت خون روشن به بطن چپ می شود.

4( دریچه B هنگام شروع مرحله سیستول بطنی بسته می باشد.

دا5101 0 ثانیه ای از دوره کار قلب انسان، ............ 3/ در مرحلۀ
1( مقداری خون در دهلیزها جمع می شود.

2( با انقباض دهلیزها، بطن ها از خون پر می شوند.
3( با افزایش فشارخون در بطن ها، دریچه های سینی بسته می شوند.

4( با افزایش فشارخون در دهلیزها، دریچه های دهلیزی ـ بطنی باز می شوند.
دا5111 ............ ،R Q تا  در زمان رسم الکتروکاردیوگرام یک فرد سالم، در فاصلۀ 

2( فشارخون در بطن ها کاهش می یابد.  1( دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته می شوند. 
4( مانعی برای ورود خون به سرخرگ ششی وجود دارد. 3( مقدار زیادی خون در دهلیزها جمع می شود. 

ار5121 در زمانی که با گوشی، صدای دوم قلب انسانی سالم شنیده می شود بالفاصله ............
2( مقدار خون بطن ها افزایش می یابد. 1( دریچه های سینی بسته می شوند. 
4( دهلیزها شروع به انقباض می کنند. 3( دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته می شوند. 

دا5131 کدام نادرست است؟ »به طور معمول در انسان، ............ مستقیمًا خون ............ می کند.«
2( چهار سیاهرگ ـ روشن را به یکی از حفرات قلب وارد 1( دو سیاهرگ بزرگ ـ تیره را به یکی از حفرات قلب وارد 

4( یک سرخرگ ـ روشن را از یک حفره قلب خارج 3( دو سرخرگ ـ تیره را از دو حفره قلب خارج 
دا5141 بالفاصله پس از شنیدن صدای اول قلب در یک فرد سالم ............

2( خون در دهلیزها جمع می شود. 1( دریچه های سینی بسته می شوند. 
4( فشارخون در بطن ها شدیدًا افت می کند. 3( دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته می شوند. 
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دا5151 در نقطه ای از منحنی زیر که با عالمت سؤال مشخص گردیده، ............
1( دهلیزها خود را برای انقباض آماده می کنند.

2( همه حفرات قلب درحال استراحت می باشند.

3( مانعی برای خروج خون از دهلیز راست وجود دارد.

4( مانعی برای خروج خون از بطن چپ وجود دارد.

ار5161 در نقطه ای از منحنی روبه رو که با عالمت مشخص گردیده ............
1( بطن ها جهت انقباض آماده می شوند.

2( همه حفرات قلب در حال استراحت می باشند.

3( مانعی برای ورود خون به بطن چپ وجود دارد.

4( دریچه های دهلیزی ـ بطنی، باز و دریچه های سرخرگی، بسته می شوند.

دا5171 باتوجه به منحنی مقابل، در نقطۀ A برخالف ............
C )1،  صدایی طوالنی تر و بم تر از صدای دوم قلب شنیده می شود.

D )2، یاخته های مخطط و منشعب بطنی در حال استراحت می باشند.

B )3، جریان الکتریکی به شبکۀ هادی دیوارۀ میوکارد بطن ها منتشر می شود.

E )4، جریان الکتریکی از گره سینوسی ـ دهلیزی به تارهای ماهیچۀ دهلیزی سرایت می کند.

ار5181 باتوجه به منحنی روبه رو، کدام عبارت درست است؟
1( در نقطۀ B برخالف C، صدایی طوالنی تر و بم تر از صدای دوم قلب شنیده می شود.

2( در نقطۀ D همانند A، یاخته های مخطط و منشعب بطنی، درحال استراحت می باشند.

3( در نقطۀ C برخالف D، جریان الکتریکی از یاخته های دهلیز ها به گره دوم منتقل می گردد.

4( در نقطۀ A همانند B، جریان الکتریکی به شبکه گرهی دیوارۀ میوکارد بطن ها منتشر می شود.

ار5191 در یک فرد سالم، در فاصله زمانی شروع صدای اول قلب تا خاتمه صدای دوم کدام اتفاق روی می دهد؟
2( ثبت موج QRS در نوار قلب 1( انقباض دو دهلیز راست و چپ 

4( انتشار پیام الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره دوم 3( ثبت موج T در منحنی الکترودیوگرام 

باتوجه به منحنی زیر می توان بیان داشت که ............ در هنگام ثبت نقطۀ C، کم تر از نقطۀ ............ است. 5201
دا  D 1( حجم خون بطن ها ـ

D 2( تعداد دریچه های باز قلب ـ

B 3( طول تارهای ماهیچه ای دهلیزها ـ

B 4( فشارخون در ابتدای سرخرگ آئورت ـ

ار5211 ، ............ کم تر از نقطۀ ............ است. D باتوجه به منحنی زیر می توان بیان داشت که در زمان ثبت نقطۀ 
C 1( فشارخون در ابتدای سرخرگ آئورت ـ

B 2( تعداد حفرات قلبی در حال انبساط ـ

B 3( طول تارهای ماهیچه ای دهلیزها ـ

C 4( تعداد دریچه های باز قلب ـ

دید5221 ا دا مطابق با شکل زیر کدام عبارت صحیح است؟
1( بخش 2 برخالف بخش 3، با رشته های عصبی در ارتباط است.

2( بخش 1 همانند بخش 2، بیش از یک نوع رشته پروتئین دارد.

3( بخش 3 همانند بخش 4، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد.

4( بخش 4 برخالف بخش 1، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد.
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نیازی 4041 یاخته های حبابک دیگر  تولیدی در   CO2  دقت کنید که
برای ورود به خون به منظور دفع ندارد بلکه مستقیمًا وارد حبابک ها 
نیز  نیاز یاخته های حبابک  شده و دفع می شوند. در موردO2 مورد 

این بحث صدق می کند.
شدن 4051 باز  برابر  در  دم  هنگام  در  شش ها  کشسانی  خاصیت   

شش های مقاومت ایجاد می کند. 
 اگر بازدم عمیق پس از یک دم معمولی باشد آن گاه مقدار حجم 4061

هوایی که خارج می شود کم تر از مقدار هوایی خواهد بود که طی دم 
عمیق وارد دستگاه تنفسی می شود. 

 هوای مرده بخشی از هوای دمی می باشد. حال اگر هوا با یک 4071
دم عادی وارد شود هوای مرده بخشی از هوای جاری است ولی اگر 
با یک دم عمیق پس از یک دم عادی وارد مجاری تنفسی شود هوای 

مرده بخشی از هوای ذخیرۀ دمی خواهد بود. 
ذخیره 4081 عادی،  بازدم  از  پس  عمیق  دم  یک  با  که  کنید  دقت   

بازدمی ایجاد نمی شود چون قبالً وجود داشته بلکه اگر این دم پس 
بازدم  ایجاد می شود چون طی  بازدمی  باشد ذخیرۀ  بازدم عمیق  از 

عمیق هوای ذخیرۀ بازدمی خارج می شود. 
می شود 4091 خارج  تنفسی  مجاری  از  فشار  تحت  سرفه  طی  هوا   

دقت کنید که سرفه می تواند به صورت ارادی هم صورت بگیرد. 
4101
4111
 قورباغه دارای پمپ فشار مثبت است در این سازو کار، هوا با 4121

آن ها  باز شدن  باعث  و  وارد شده  به شش ها  از حفرۀ دهانی  فشار 
می شود نه این که شش ها باز شوند سپس هوا وارد آن ها شود. 

نقش   CO در حمل   CO2 و   O2 عالوه بر حمل  قرمز  گویچه    1

دارد.
2  گویچه قرمز سرشار از هموگلوبین است.

3  اگر فردی در معرض گاز CO قرار بگیرد. در این صورت می توان 

O2 را در خون وی یافت. CO2 و   ،CO 3 نوع گاز
CO2 به صورت یون بی کربنات حمل می شود و  4  بیشترین مقدار 

CO2 را با آب  در گویچه قرمز آنزیمی به نام کربنیک انیدراز وجود دارد که 
ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می آورد کربنیک اسید به سرعت به یون 

بی کربنات و هیدروژن تجزیه می شود.
5  مرکز تنفس در پل مغزی با صادر کردن پیام به بصل النخاع )نه 

ماهیچه های دمی( باعث اتمام دم می شود.
باید  دارند  پوستی  تنفس  که  دیگری  موجودات  و  خاکی  کرم    6

تا سطح بدن آن ها همیشه  یا در آب زندگی کنند  در محیط های مرطوب و 
مرطوب بماند چون گازها قبل از تبادل حتمًا باید به صورت محلول درآیند.

قرار  آب  درون  چون  و  می باشد  آبشش  دارای  نابالغ  قورباغه    7

سطح  مجاورت  در  تازه  هوای  از  پیوسته ای  جریان  گفت  نمی توان  دارد. 
تنفس اش برقرار است.

8  گازها قبل از تبادل حتمًا باید به صورت محلول در بیایند بنابراین 

سطح تنفسی باید مرطوب باشد تا تبادالت صورت بگیرد.

4131

دومین عمل موفقیت آمیز پیوند قلب مصنوعی در ایران روی مردی 59 ساله 
انجام شد که سه بار سکته قلبی کرده بود )دلیل نادرستی گزینۀ  و برون ده 

) قلبی او به 10 درصد رسیده بود )دلیل درستی گزینۀ 

 برای تشخیص گرفتگی عروق اکلیلی، رگ نگاری صورت می گیرد.

 با آزمایش خون می توان میزان LDL و HDL را اندازه گیری کرد.
4141

   

سمت راست قلب

* به حفرات سمت راست قلب خون تیره وارد می شود.

سمت چپ قلب

دهلیز راست

بطن راست

دهلیز چپ

بطن چپ

حفرات قلب

ورودی 3 سیاهرگ: بزرگ سیاهرگ زیرین، زبرین و سیاهرگ کرونری
خروجی: 1 عدد )دریچه سه لختی(
ورودی: 1 عدد )دریچه سه لختی(
خروجی: 1 عدد )سرخرگ ششی(

ورودی: 4 سیاهرگ ششی
خروجی: 1 عدد )دریچه میترال(
ورودی: 1 عدد )دریچه میترال(

خروجی: 1 عدد )سرخرگ آئورت(
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* به حفرات سمت چپ قلب خون روشن وارد می شود.
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دریچه های قلب

بین دهلیز چپ و بطن چپ
مانع بازگشت خون از بطن چپ به دهلیز چپ

بین دهلیز راست و بطن راست
مانع بازگشت خون از بطن راست به دهلیز راست

دولختی )میترال( 

سه لختی 

ششی  مانع بازگشت خون از سرخرگ ششی به بطن راست
آئورت  مانع بازگشت خون از سرخرگ آئورت به بطن چپ

دهلیزی ـ بطنی

سینی

دریچه های دهلیزی ـ بطنی توسط رشته هایی به برجستگی ماهیچه ای دیوارۀ داخلی قلب متصل هستند.
در ساختار دریچه ها، بافت ماهیچه ای بکار نرفته و در واقع همان بافت پوششی است که چین خورده است.

صداهای قلبی 

علت ایجادویژگینوع صداصداهای قلبی
محل در نوار 

قلب
وضعیت 

دریچه های قلبی
محل شنیدن صدا در 

چرخه قلب

S1پووم
قوی، گنگ و 
طوالنی مدت

بسته شدن دریچه های 
دهلیزی ـ بطنی

QRS ابتدای انقباض بطن هاهمگی بستهاواخر

S2کوتاه تر و واضحتاک
بسته شدن دریچه های 

سینی
T همگی بستهاواخر

ابتدای استراحت 
عمومی

صداهای قلبی

عمومیسینی

محل شنیدن صدا در وضعیت محل در نوار 

سینیسینی

دهلیزی ـ بطنیطوالنی
ابتدای انقباض بطن

نوع صدا

ساختار بافتی قلب

پیراشامه )پریکارد(
برون شامه )اپی کارد(

جنس  بافت پوششی سنگفرشی + بافت پیوندی رشته ای + بافت چربی
بیشتر از یاخته های بافت ماهیچه قلبی تشکیل شده است.

دارای بافت پیوندی رشته ای
دارای رشته های عصبی

کیسۀ محافظت کننده )دوالیه(

الیۀ میوکارد )ضخیم ترین الیه(

الیۀ آندوکارد  از جنس بافت پوششی سنگ فرشی ساده

بزرگ سیاهرگ زیرین، زبرین و سیاهرگ اکلیلی خون خود را به دهلیز راست 
وارد می کنند که منفذ ورودی بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین بزرگ تر از منفذ 

ورودی سیاهرگ اکلیلی است.
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 ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب، میوکارد است که این الیه در دیوارۀ بطن 
چپ ضخیم تر از همین الیه در بطن راست و دهلیزهاست.

 ضخامت دیوارۀ بطن چپ بیشتر از سایر حفره های قلبی است.
 رگ های ورودی به دهلیزها:

راست )3 رگ(: بزرگ سیاهرگ زیرین، زبرین و سیاهرگ اکلیلی
چپ )4 رگ(: چهار سیاهرگ ششی

 دریچه های دهلیزی ـ بطنی توسط رشته های ارتجاعی به برجستگی های 
ماهیچه ای دیواره داخلی بطن متصل می باشند، با انقباض بطن ها، دریچه ها 
به وسیله این رشته ها به پایین کشیده می شوند. تا فشار وارده از سوی انقباض 
بطن ها این دریچه ها را به سمت دهلیز باز نکند و خون به دهلیزها وارد نشود.

عروق 4151 سایر  از  قبل  و  آئورت  ابتدای  از  اکلیلی  سرخرگ های   
منشعب می شوند و به یاخته های دیوارۀ قلب اکسیژن و غذا می رسانند.

 دریچه های قلبی فاقد ماهیچه اند و جهت جریان خون این دریچه ها را 
باز و بسته می کند.

 قلب متمایل به سمت چپ بدن است بنابراین شاخه سرخرگ ششی سمت 
تا به شش راست برسد پس شاخۀ  راست مسیر طوالنی تری را طی می کند 
سرخرگ ششی سمت راست بلندتر از شاخه سرخرگ ششی سمت چپ است.

 دیوارۀ بین دو بطن قطورتر از دیوارۀ بین دو دهلیز است.
4161

 خون سیاهرگ ها وارد دهلیزها می شود.
سرخرگ های اکلیلی به یاخته های دیواره تمامی حفرات قلب اکسیژن رسانی 
و غذارسانی می کنند پس دیواره تمامی حفرات قلب با خون روشنی که توسط 

این سرخرگ آورده شده اند در ارتباط اند.

 بطن ها خون را به کل بدن پمپاژ می کنند )نه دهلیزها(
به بطن ها  از طریق دریچه های دهلیزی ـ بطنی  را   دهلیزها خون خود 

وارد می کند. )نه رگ ها(
 ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب میوکارد می باشد که تمامی حفرات قلب 

الیۀ میوکارد را دارند.
باعث 4171 از دستگاه گردش مواد  وجود دریچه ها در هر بخش   

یک طرفه شدن جریان خون در آن قسمت می شود.
 دریچه های دهلیزیـ  بطنی مانع از بازگشت خون از بطن ها به دهلیزها 

و دریچه های سینی مانع از بازگشت خون از سرخرگ ها به بطن ها می شود.

 دریچه های سینی برخالف دریچه های دهلیزی ـ بطنی توسط رشته هایی 
به برجستگی های ماهیچه ای دیواره داخلی بطن متصل نیستند.

 استحکام و مقاومت دریچه های سینی بیشتر از دریچه های دهلیزیـ  بطنی 
است که این استحکام به دلیل اسکلت فیبری موجود در ساختار دریچه هاست. 

بنابراین دریچه های سینی دارای مقدار بیشتری اسکلت فیبری می باشند.
 دریچه میترال و دریچه سینی ابتدای آئورت با خون روشن در تماس اند.

4181

)گزینه های  و  درست می باشند.(

گردش خون 
عمومی  از بطن چپ آغاز و به دهلیز راست ختم می شود.

ششی  از بطن راست آغاز و به دهلیز چپ ختم می شود.

 چه در خون روشن و چه در خون تیره، هموگلوبین دارای اکسیژن می باشد.
نیز  از درون سیاهرگ ها  بر سرخرگ ها   در مسیر عمومی خون عالوه 

عبور می کند. 
 گردش عمومی از بطن چپ آغاز می شود که دارای خون روشن است.
و  اکسیژن رسانی  نیازمند  بدن  بافت های  سایر  مانند  نیز  شش ها   
غذارسانی می باشند بنابراین عالوه بر سرخرگ ششی که برای تبادل گازی 
به سوی شش ها می رود، انشعاباتی از آئورت حاصل می شوند تا خون روشن 
را به سوی شش ها ببرند پس خونی که در مسیر عمومی در جریان است به 

سمت شش ها نیز جریان می یابد.
4191

تعداد قسمت های )قطعه( دریچه های قلبی 

سه لختی  3 قطعه

میترال  2 قطعه

سینی  3 قطعه

 تمامی دریچه های قلبی فاقد بافت ماهیچه ای در ساختار خود می باشند.
 دریچۀ میترال و دریچۀ ابتدای سرخرگ آئورت با خون روشن در تماس اند.
 وجود دریچه در هر بخش از دستگاۀ گردش مواد باعث یک طرفه شدن 

جریان خون در آن قسمت می شود.
تمامی گزینه ها درست می باشند فقط گزینه ای جواب است که با 4201  

دستگاه گردش خون مواد انسان مرتبط باشد.
الیۀ آندوکارد از بافت پوششی سنگ فرشی تشکیل شده است 4211  

و درون الیۀ میوکارد قلب رگ های خونی وجود دارد که رگ های خونی در 
ساختار خود دارای بافت پوششی سنگ فرشی اند عالوه بر این دو الیه، الیه های 

بیرونی قلب نیز در ساختار خود دارای بافت پوششی سنگ فرشی  می باشند.

 فقط الیۀ آندوکارد با خون درون حفرات در تماس است.
 الیۀ آندوکارد فقط از بافت پوششی سنگ فرشی تشکیل شده است و 

فاقد بافت پیوندی است.
 توانایی انقباض و استراحت ویژه الیۀ میوکارد است و الیۀ آندوکارد و 

الیه های بیرونی فاقد این ویژگی اند.
4221

در  میوکارد  الیۀ  با  و  دارد  قرار  برون شامه  و  پیراشامه  بین  آبشامه ای  مایع 
تماس نیست.

 الیۀ آندوکارد نازک ترین الیۀ دیوارۀ قلب محسوب می شود که از بافت 
پوششی تشکیل شده و در تماس با غشای پایه قرار دارد.

 تمامی دریچه های قلبی از بافت پوششی و پیوندی تشکیل شده اند.
 اطراف قلب و رگ های اکلیلی مقداری چربی وجود دارد.
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4231

تعداد رگ های متصل به حفرات قلب 

دهلیز چپ  4 رگ

دهلیز راست  3 رگ

بطن راست و چپ  1 رگ

 
رگ ها خون را به دهلیزها وارد و از بطن ها خارج می کنند.

به دهلیز چپ 4 سیاهرگ ششی خون روشن را وارد می کنند.

 بطن  چپ ضخیم ترین دیواره را در بین حفرات قلب دارد و خون درون 
آن توسط سرخرگ آئورت خارج می شود و رگی به آن خون وارد نمی کند.

  خون درون قلب، از بطن ها خارج می شود که به هر کدام از 
بطن ها یک رگ متصل است. از هیچ کدام از حفره های قلب دو رگ خون 

را خارج نمی کند.
از آن   خون روشن درون بطن چپ توسط یک رگ )سرخرگ آئورت( 

خارج می شود.
سیاهرگ های ششی خون روشن را از شش ها خارج و به بطن 4241  

چپ وارد می کنند.

 دهلیز راست و بطن راست درون خود دارای خون تیره  می باشند.
 در دیوارۀ قلب سرخرگ و سیاهرگ اکلیلی وجود دارد که به یاخته های 

دیواره قلب غذارسانی می کنند.
 خونی که از درون قلب عبور می کند نمی تواند نیازهای تنفسی و غذایی 
قلب را برطرف کند. به همین دلیل ماهیچه قلب با رگ های ویژه ای به نام 

سرخرگ اکلیلی که از آئورت انشعاب گرفته است، تغذیه می شود.
بافت پیوندی پیراشامه قلب در سطح خارجی قلب قرار دارد و با 4251  

الیۀ خارجی پردۀ جنب در تماس می باشد ولی بافت پیوندی برون شامه قلب 
در قسمت درونی قرار دارد و با پردۀ جنب در تماس نمی باشد.

 برون شامه و بافت پوششی پیراشامه با مایع آبشامه ای در تماس است 
و بافت پیوندی پیراشامه با مایع آبشامه ای در تماس نیست.

 بافت پیوندی برون شامه و پیراشامه دارای رشته های کالژن می باشد.
 پیراشامه با الیۀ ماهیچه ای قلب )میوکارد( در تماس نیست.

در میوکارد قلب عالوه بر یاخته های ماهیچه ای قلب، یاخته های بافت 4261  
پیوندی رشته ای و پوششی سنگفرشی و یاخته های عصبی را می توان یافت.

 درون میوکارد قلب رگ خونی وجود دارد که رگ خونی در ساختار 
خود دارای بافت پوششی است.

این کیسۀ محافظت   قلب دارای یک کیسۀ محافظت کننده است که 
کننده از دو الیه تشکیل شده است.

 مایع آبشامه ای قلب بین دو الیۀ کیسه محافظت کننده قرار دارد )نه بین 
میوکارد و کیسه محافظت کننده(

 یاخته های الیۀ آندوکارد نیازهای تنفسی و غذایی خود را از خون درون 
سرخرگ های  از  را  خود  نیازهای  الیه ها  سایر  ولی  می کنند  تأمین  حفرات 

اکلیلی تأمین می کند. بچه ها فقط حواستون باشه که متن کتاب گفته خون 

را  قلب  الیه های  غذایی  و  تنفسی  نیازهای  نمی تواند  قلب  حفرات  درون 

برطرف کند، نه این که اصالً در تأمین آن نقش نداشته باشد. 

)گزینه های  و  نادرست می باشد(4271  

 مقدار بافت پیوندی و ضخامت پریکارد بیشتر از اپی  کارد است.

 الیۀ آندوکارد با خون درون حفرات در تماس است و نسبت به میوکارد 

به درون حفرات قلب  نزدیک تر است.

 

 بافت پوششی پیراشامه نسبت به بافت پیوندی آن درونی تر و با مایع 

آبشامه ای در تماس است.

 اپی کارد نسبت به پریکارد درونی تر بوده و به الیۀ آندوکارد نزدیک تر است.

الیۀ میوکارد )ضخیم ترین الیۀ قلب( با آندوکارد )نازک ترین الیه 4281  

قلب( در تماس است.

 میوکارد با الیۀ آندوکارد و اپی کارد در تماس است که هر دو دارای بافت 

پوششی سنگ فرشی اند.

 میوکارد بیشتر از یاخته های بافت ماهیچۀ قلبی تشکیل شده است. بین این 

یاخته ها مقداری بافت پیوندی رشته ای متراکم به نام اسکلت فیبری قرار دارد.

یاخته های  ویژگی  از  ترکیبی  میوکارد،  الیۀ  در  موجود  قلبی  یاخته های   

ماهیچه اسکلتی و صاف را دارند.

نادرست است(4291 )گزینه   

 در میوکارد قلب انسان، بسیاری )نه برخی( از یاخته های ماهیچه ای به 

رشته های کالژن چسبیده اند.

 دریچه های قلبی از بافت پوششی و پیوندی تشکیل شده اند که این دو 

بافت نسبت به هم فضای بین یاخته ای متفاوتی دارند.

و  انقباض  پیام  می شود  باعث  قلبی  ماهیچۀ  یاخته های  ارتباط  نوع   

استراحت به سرعت بین یاخته های قلب منتشر شود.

 در محل ارتباط ماهیچه دهلیزها به بطن ها، بافت پیوندی عایقی وجود 

دارد؛ به طوری که انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها از طریق شبکه هادی 

قلب انجام می شود.

 فضای بین یاخته ای بافت پیوندی زیاد است.

در هر دو الیۀ اپی کارد و پریکارد بافت پوششی سنگ فرشی و بافت 4301  

پیوندی رشته ای وجود دارد که ممکن است در آن ها بافت چربی نیز جمع شود.

)مانند ماهیچه معده( همواره  ماهیچه های صاف  و  قلبی  ماهیچه های   

به صورت غیرارادی منقبض می شوند.

 الیۀ آندوکارد از بافت پوششی تشکیل شده است که در زیر یاخته های 

این بافت )مابین آندوکارد و میوکارد( غشای پایه وجود دارد.

 تمامی دریچه های دستگاه گردش مواد در ساختار خود فاقد ماهیچه اند.
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مصرف بیش از حد چربی های اشباع باعث افزایش رسوب 4311  
شدن  سخت  باعث  امر  این  که  می شود  سرخرگ ها  دیوارۀ  در  کلسترول 

دیوارۀ سرخرگ ها )تصلب شرایین( و کاهش انعطاف پذیری آن ها می شود.

 در صورت مصرف بیش از حد چربی های اشباع احتمال سکته قلبی افزایش 
می یابد که در این صورت بدلیل عدم اکسیژن رسانی و غذارسانی به یاخته های 

ماهیچه قلبی، این یاخته ها می میرند و دیگر تنفس یاخته ای انجام نمی دهند.
حد  از  بیش  مصرف  و  تحریکی  کم  چاقی،  اشباع،  چربی های  مصرف   

کلسترول، باعث افزایش نسبت LDL به HDL می شود.
 مصرف بیش از حد چربی های اشباع باعث رسوب کلسترول در کیسه 
صفرا و ایجاد سنگ کیسه صفرا می شود که در این صورت میزان ورود صفرا 

به دوازدهه کاهش می یابد.
4321

دیواره  یا سخت شدن  لخته  توسط  اکلیلی  بسته شدن سرخرگ های   
آن ها ممکن است باعث سکته قلبی شود، چون در این حالت به بخشی از 

ماهیچه قلب اکسیژن نمی رسد و یاخته های آن می میرند.
خاص  ساختار  و  ماهیچه اند  فاقد  خود  ساختار  در  قلبی  دریچه های   
بسته شدن  و  باز  باعث  آن ها،  دو طرف  در  تفاوت فشار  و  قلب  دریچه های 

دریچه ها می شود.
را  شکمی  آئورت  و  می رود  پایین  به  زده،  دور  قلب  باالی  در  آئورت   
تشکیل می دهد هم چنین در باالی قلب سه انشعاب از آئورت به سمت باال 

حاصل می  شود.
 به شکل 1 کتاب درسی نگاه کنید متوجه می شوید که سرخرگ ششی 

سمت راست از زیر قوس آئورت عبور می کند.
ظرفیت حجمی بطن ها بیشتر از دهلیزهاست.4331  

ولی  است  برابر  هم  با  قلبی  حفرات  تمامی  در  قلبی  الیه های  تعداد   
حواستون باشه که ضخامت آن ها با هم فرق داره!!!

 تعداد رگ های متصل به دهلیز چپ )4 رگ( بیشتر از تعداد رگ های 
متصل به بطن راست )1 رگ( است.

 ضخامت دیواره بطن ها بیشتر از دهلیزهاست.
الیۀ آندوکارد و الیۀ اپی کارد با میوکارد در تماس اند که هر دو 4341  

دارای بافت پوششی اند.
 یاخته های بافت پوششی این الیه ها بسیار به هم نزدیک اند.

 آندوکارد از بافت پوششی تشکیل شده است و فاقد رشته های ضخیم 
کالژن می باشد.

 اپی کارد برخالف آندوکارد با خون درون حفرات در تماس نیست.
 اپی کارد برخالف آندوکارد در ایجاد دریچه های قلبی نقش ندارد.

4351

  

و  راست  بطن  راست،  زبرین، دهلیز  و  زیرین  سیاهرگ های 

سرخرگ ششی درون خود دارای خون تیره اند.

سرخرگ  و  چپ  بطن  چپ،  دهلیز  ششی،  سیاهرگ های 

آئورت درون خود دارای خون روشن اند.

پوششی  بافت  از  )متشکل  آندوکارد  الیۀ  دارای  قلب  حفرات  تمامی   
سنگ فرشی ساده( می باشند.

کننده  محافظت  کیسۀ  در  که  است  پیوندی  بافت  ویژه  زمینه ای  مادۀ    
قلب و الیۀ میوکارد، می توان بافت پیوندی یافت.

 
قلبی می توان 4361 ماهیچۀ  یاخته های  بر  قلب عالوه  میوکارد  در   

یاخته های بافت پیوندی، پوششی و عصبی را نیز یافت که این یاخته ها جز 
یکی از چهار بافت اصلی بدن محسوب می شوند.

در  که  عصبی  یاخته های  و  اکلیلی  رگ های  دیوارۀ  پوششی  یاخته های   
میوکارد قرار دارند در تشکیل اسکلت فیبری نقش ندارند.

 الیۀ آندوکارد قلب فاقد بافت پیوندی و ماهیچه ای است.
 این ویژگی مربوط به یاخته های ماهیچه قلبی است و سایر یاخته های 

موجود در میوکارد چنین ویژگی ندارند.
رشته های کالژن بافت پیوندی درون ماده ای زمینه ای قرار دارند 4371  

و جز ماده ای زمینه ای محسوب نمی شوند.

رشته ای  پیوندی  بافت  مقداری  قلبی،  ماهیچه  یاخته های  بین  و  
رشته های کالژن ضخیم  بافت،  این  دارد.  قرار  فیبری  اسکلت  به نام  متراکم 
دارد که در جهات مختلف قرار گرفته و بسیاری از یاخته های ماهیچه ای به 

آن ها چسبیده اند و به استحکام قلب کمک می کنند.
 همۀ رشته های کالژن و کشسان بافت پیوندی پروتئینی اند.

تمامی موارد بیان شده در ساختار خود دارای بافت پوششی و 4381  
بافت پیوندی اند.

بسته شدن سرخرگ های اکلیلی توسط لخته یا سخت شدن 4391  
دیواره آن ها )تصلب شرایین( ممکن است باعث سکته قلبی شود.

 سیاهرگ اکلیلی دارای خون تیره است.
 در باالی قلب سه رگ از آئورت منشعب شده و وظیفه خون رسانی به 

قسمت های باالی بدن را بر عهده دارند.
بین  یافت که دارای فضای  را  پیوندی خون  بافت   درون قلب می توان 
یاخته ای متغیر است. عالوه بر آن می توان بافت چربی موجود در اپی کارد و 

پریکارو را نیز در نظر گرفت.
در باالی قلب، سرخرگ ها و سیاهرگ ها قابل مشاهده اند. بقیه گزینه ها رو 4401  

هم برای روز مبادا عالمت بزن که یادت نره !!!

4411

 به دهلیز چپ قلب انسان و گوسفند چهار سیاهرگ ششی متصل می باشد.

 در دیوارۀ قلب انسان و گوسفند سرخرگ و سیاهرگ اکلیلی وجود دارد.
باالی  و  آئورت  سرخرگ  ابتدای  از  اکلیلی  سرخرگ های  دو،  هر  در   

دریچه سینی منشعب می شوند.
 ساختار قلب هر دو یکسان است ولی اندازه آن ها با هم متفاوت است.
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4421

و  یکی از ویژگی های یاخته های ماهیچه ای قلب ارتباط آن ها از طریق 

صفحات بینابینی )در هم رفته( است. نوع ارتباط یاخته ای در این صفحات باعث 

می شود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاخته های ماهیچه قلب منتشر 

شود و قلب در انقباض و استراحت مانند یک تودۀ یاخته ای واحد عمل کند.

دو هسته ای اند  برخی  و  قلبی تک هسته ای  ماهیچه  یاخته های  بیشتر   

بنابراین نمی توان گفت در همۀ ویژگی های خود یکسان اند.

باالتر از گره دوم   گره پیشاهنگ در زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین و 

قرار دارد.

4431

    

شکبه هادی قلب
تقریباً یک درصد یاخته های ماهیچه قلبی ویژگی هایی دارند که آن ها را برای تحریک طبیعی قلب اختصاصی کرده است. این یاخته ها به صورت شبکه ای از 

رشته ها و گره ها در بین یاخته های ماهیچه قلبی گسترده شده اند و به مجموع آن ها شبکه هادی قلب گفته می شود.
در دیوارۀ پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد.

بدلیل این که شروع کنندۀ تکانه های قلبی می باشد به آن پیشاهنگ یا ضربان ساز نیز می گویند.
در دیوارۀ پشتی دهلیز راست بالفاصله در عقب دریچۀ سه لختی قرار دارد.

به وسیله چند رشتۀ گرهی به گرۀ سینوسی ـ دهلیزی متصل است.
1- دسته تارهای دهلیزی  پیام الکتریکی را از گرۀ سینوسی ـ دهلیزی به دهلیز چپ می برند.

2- دسته تارهای بین گرهی  پیام الکتریکی تولید شده توسط گره پیشاهنگ را از سه مسیر 
به گرۀ دهلیزی ـ بطنی می رسانند.

3- دسته تارهای بطنی  این دسته تارها از دیواره بین دو بطن عبور می کند و با دو شاخه 
شدن به سمت پایین و تا نوک قلب ادامه پیدا می کنند سپس دور تا دور بطن ها تا الیۀ عایق 
بین بطن ها و دهلیزها را احاطه می کند و در طی مسیر به درون دیوارۀ بطن ها گسترش می یابند.

 گره سینوسی ـ دهلیزی 
)گره اول و بزرگ تر(

 گره دهلیزی ـ بطنی

 دسته هایی از تارهای 
تخصص یافته

 گره سینوسی ـ دهلیزی  گره سینوسی ـ دهلیزی  گره سینوسی ـ دهلیزی  گره سینوسی ـ دهلیزی  گره سینوسی ـ دهلیزی  گره سینوسی ـ دهلیزی 

هایی از تارهای 

شبکه هادی قلب

 سرعت انتشار تحریک
گرۀ دهلیزی ـ بطنی  کم

الیاف دیوارۀ بین دو بطن  کم
شبکه هادی دیوارۀ میوکارد  زیاد

در دیوارۀ تمامی حفرات قلب، شبکه هادی قلب وجود دارد.

 اندازۀ گرۀ پیشاهنگ بزرگ تر از گره دهلیزی ـ بطنی است.
 شبکۀ هادی قلب دارای دو گره است که هر دوی این گره ها در دیوارۀ 

پشتی دهلیز راست قرار دارند.
 شبکۀ هادی قلب از یاخته های ماهیچۀ قلبی تشکیل شده اند که ارتباط 

این یاخته ها توسط صفحات بینابینی صورت می گیرد.
سرعت سیر جریان الکتریکی درون شبکۀ هادی قلب بیشتر از 4441  

میوکارد معمولی قلب می باشد.

قلبی اند  یاخته های ماهیچه  یاخته های شبکۀ هادی قلب همان  و    
)تخصص یافته اند( که دارای ظاهری مخطط می باشند.

یعنی  می گیرد  صورت  غیرارادی  به صورت  قلب  ماهیچۀ  فعالیت های  کل   
پیامی که برای انقباض و استراحت قلب صادر می شود به صورت غیرارادی است.

تقریبًا یک درصد یاخته های ماهیچه قلبی ویژگی هایی دارند که 4451  
آن ها را برای تحریک طبیعی قلب، اختصاصی کرده است این یاخته ها به صورت 

شبکه ای از رشته  ها و گره ها در بین یاخته های ماهیچه قلبی گسترده شده اند.

و  تقریبًا یک درصد )نه دقیقًا( یاخته هایی ماهیچۀ قلبی چنین ویژگی 
دارند و جز شبکۀ هادی قلب محسوب می شوند مابقی یاخته های ماهیچه 

قلبی جز میوکارد معمولی قلب اند.
 دسته تارهای دهلیزی از گرۀ پیشاهنگ حاصل می شوند )نه گره دهلیزی 

ـ بطنی(.
 گرۀ دهلیزی ـ بطنی کوچک تر از گره پیشاهنگ است. 
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)گزینه های  و  درست می باشند(4461  

پیوندی  بافت  بطن ها،  ماهیچه  به  دهلیزها  ماهیچه  ارتباط  محل  در   
عایقی وجود دارد، به طوری که انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها از طریق 

شبکۀ هادی قلب انجام می شود.
 و  از گرۀ دهلیزی ـ بطنی یک دسته تار و از گرۀ سینوسی ـ دهلیزی 
چهار دسته تار خارج می شود )یک دسته تار دهلیزی و سه دسته تار بین گرهی(
 دسته تارهای بطنی را عالوه بر دیوارۀ بین دو بطن، در دور تا دور بطن ها 

و درون دیوارۀ بطن ها نیز می توان یافت.
 دسته تارهای بین گرهی هم اندازه نیستند و دسته تاری که در سمت 

راست قرار دارد بلندتر از دسته تارهای میانی و سمت چپ است.
یاخته های ماهیچه های قلبی و اسکلتی مخطط بوده و دارای 4471  

بخش های تیره و روشن می باشند.

 ماهیچه های اسکلتی در بسیاری از مواقع به صورت ارادی و در برخی از 
مواقع به صورت غیرارادی منقبض می شوند.

 یاخته های ماهیچه های صاف دارای ظاهری متجانس )صاف( می باشند.
 بسیاری از یاخته های قلبی تک هسته ای و برخی دو هسته ای اند.

4481
فقط یاخته های ماهیچۀ قلبی گرۀ پیشاهنگ توانایی تولید جریان الکتریکی و 
ضربان را دارند و مابقی یاخته های ماهیچۀ قلبی توانایی چنین کاری را ندارند 

و فقط جریان الکتریکی را از خود عبور می دهند.

 یاخته های شبکۀ هادی قلب همانند یاخته های ماهیچۀ قلبی میوکارد، 
توانایی انتشار پیام الکتریکی را دارند.

 بین یاخته های دسته تارهای شبکه هادی ارتباط یاخته ای تنگاتنگی وجود دارد.
 گره های شبکه هادی قلب در دیواۀ پشتی دهلیز راست قرار دارند.

 شبکۀ هادی قلب در دیوارۀ تمامی حفرات قلب وجود دارد ولی 
گره های شبکه هادی فقط در دیوارۀ پشتی دهلیز راست قرار دارند.

دسته تارهای دور بطن ها برخالف دسته تارهای بین دیوارۀ دو 4491  
بطن انشعابات زیادی دارند. دسته تارهای بین دیوارۀ دو بطن برخالف دسته 

تارهای دور بطن ها فاقد انشعابات می باشند. 

 
 دسته تارهای بطنی بعد از خروج از گرۀ دهلیزیـ  بطنی دو شاخه می شوند.
در  بالفاصله  راست،  دیوارۀ پشتی دهلیز  در  بطنی  ـ   گرۀ دهلیزی 

عقب دریچۀ سه لختی است.
که  است  شده  تشکیل  قلبی  ماهیچۀ   یاخته های  از  قلب  هادی  شبکۀ   
سریع  هدایت  برای  یافته  تخصص  تارهای  از  دسته هایی  و  گره  دو  شامل 

جریان الکتریکی است.
گرۀ پیشاهنگ نسبت به گرۀ دهلیزی ـ بطنی بزرگ تر است و 4501  

دارای تعداد یاخته بیشتری است.

 گرۀ سینوسی ـ دهلیزی شروع کنندۀ تکانه های قلبی است.
 گرۀ اول )سینوسی ـ دهلیزی( در دیوارۀ پشتی دهلیز راست و زیر منفذ 

بزرگ سیاهرگ زبرین )نه زیرین( قرار دارد.
 گرۀ دهلیزی ـ بطنی )نه گره ضربان ساز( در دیوارۀ پشتی دهلیز راست، 

بالفاصله در عقب دریچه سه لختی قرار دارد.
4511

   

چرخۀ ضربان قلب
استراحت )دیاستول( و انقباض )سیستول( قلب را که به طور متناوب انجام می شود چرخه یا دورۀ قلب می گویند.

 0 4/ s مدت زمان: حدود
تمام حفرات قلب در حال استراحت اند

مسیر جریان خون: از سیاهرگ ها به دهلیزها و از دهلیزها به بطن ها

وضعیت دریچه ها

 0 1/ s مدت زمان: حدود
دهلیزها در حال انقباض و بطن ها در حال استراحت

مسیر جریان خون: از دهلیزها به بطن ها

وضعیت دریچه های قلبی

 0 3/ s مدت زمان: حدود
دهلیزها در حال استراحت، بطن ها در حال انقباض

مسیر جریان خون: از بطن ها به سرخرگ ها و از سیاهرگ ها به دهلیزها

وضعیت دریچه های قلبی

استراحت عمومی

انقباض دهلیزی

انقباض بطنی

مراحل چرخۀ قلب

دهلیزی بطنی  باز
سینی  بسته

دهلیزی ـ بطنی  باز
سینی  بسته

دهلیزی ـ بطنی  بسته
سینی  باز
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میزان فشارخون در حفرات قلب و سرخرگ آئورت در زمان های مختلف چرخۀ قلب:

امواج نوار قلب
(ECG( 

دستور انقباض دهلیزها  
زمان تولید: کمی قبل از انقباض دهلیزها   P موج

وضعیت قلب در زمان آغاز ثبت: استراحت عمومی  
دستور انقباض بطن ها  

زمان تولید: کمی قبل از انقباض بطن ها   QRS موج
وضعیت قلب در زمان آغاز ثبت: انقباض دهلیزها  

دستور استراحت بطن ها  
زمان تولید: کمی قبل از پایان انقباض بطن ها   T موج

وضعیت قلب در زمان آغاز ثبت: انقباض بطن ها  
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یا بیشتر است. مدت زمان  برابر و  باشد یعنی   ممکن نیست کم تر 
) است. )0 3/ s ) بیشتر از مدت زمان سیستول بطنی )0 7/ s خون گیری دهلیزها

) کم تر از مدت زمان دیاستول دهلیزها )0 3/ s  مدت زمان سیستول بطنی
) است. )0 7/ s

) کمتر از مدت زمان بسته  )0 3/ s  مدت زمان باز بودن دریچه های سینی
) است. )0 5/ s بودن دریچه های سینی

استراحت  زمان  مدت  از  کم تر   ( )0 5/ s بطنی دیاستول  زمان  مدت   
) است. )0 7/ s دهلیزها

هر چهار دریچه قلبی به هیچ وجه نمی توانند هم زمان باز باشند.4521  

 با بسته شدن دریچه های دهلیزیـ  بطنی صدای اول قلب شنیده می شود 
که در این زمان دریچه های سینی بسته می باشند و هنوز باز نشده اند. بنابراین 

هنگام صدای اول قلب، هر چهار دریچۀ قلبی بسته اند.
 سرعت هدایت جریان الکتریکی در گرۀ دوم و دسته تارهای دیوارۀ بین 

دو بطن کم تر از سایر بخش های شبکۀ هادی قلب است.
 اگر فرد سالمی در حال فعالیت )مثالً در حال ورزش کردن( باشد مدت زمان 
دورۀ قلب کاهش می یابد درواقع مدت زمان استراحت عمومی در هر دوره 

کاهش یافته و تعداد ضربان قلب افزایش می یابد.
4531 

و  ـ بطنی بسته  ابتدا دریچه های دهلیزی  ابتدای سیستول بطن ها   در 
سپس دریچه های سینی باز می شوند.

با  و  بازاند  دریچه ها  این  عمومی  استراحت  مرحله  در    
از  باز می مانند. پس چون این دریچه ها  شروع سیستول دهلیزها هم چنان 

قبل بازاند نمی توان گفت باز می شوند.
 کم ترین فشار درون بطن ها در ابتدای استراحت عمومی است و پس 
از آن با ورود خون میزان آن افزایش می یابد. بنابراین در ابتدای سیستول 

بطن ها در کم ترین مقدار قرار ندارند.
 بطن ها در مرحله استراحت عمومی درحال استراحت اند و با شروع 
سیستول دهلیزها هم چنان در حال استراحت باقی می مانند بنابراین چون از 

قبل در حال استراحت اند نمی توان گفت به استراحت درمی آیند.
صدای اول قلب مربوط به بسته شدن دریچه های دهلیزیـ  بطنی 4541  

است ولی صدای دوم مربوط به بسته شدن دریچه های سینی است.
 دریچه های دهلیزی ـ بطنی مانع از برگشت خون بطن ها به درون 

دهلیزها می شوند.

 در فرد سالم باز شدن دریچه ها صدا تولید نمی کند و صدای اول و دوم 
قلب مربوط به بسته شدن )نه باز شدن( دریچه های قلب است.

 با قرار دادن گوشی پزشکی در سمت چپ قفسۀ سینه می توان صدای 
اول و دوم قلب را سمع کرد.

 صدای اول )پووم(، قوی، گنگ و طوالنی است درحالی که صدای دوم 
)تاک( کوتاه و واضح است.

شمارو نمی دونم ولی خودم وقتی داشتم برای این تست پاسخ  نامه 4551  
می نوشتم سرم گیج رفت ...!!!

 
K±¤ ³»j ÁHkÅ IU Ï»H ÁHkÅÁï¾±ÅIÎ·I¶pRk¶

Ï»H ÁHkÅ IU ³»j ÁHkÅ Áï¾±ÅIÎ ·I¶¶p Rk¶

= =0 3
0 5

3
5

/
/

s
s

 IÀqÃ±Àj ÆIL£ºH ·I¶p Rk¶
IÀqÃ±Àj Ï¼TwIÄj ·I¶p Rk¶

= =
0 1
0 7

1
7

/
/

s
s

   مدت زمان باز بودن دریچۀ میترال   
 مدت زمان بسته بودن دریچۀ های سینی

= =0 5
0 5 1
/
/

s
s

 
Â¶¼µøSeHoTwH ¾±eo¶Â¹÷ÄRHoÿeÂ¶IµU ·I¶pḯ ÀSeHoTwH ·I¶pRk¶
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)فقط گزینه  درست است(4561   

انجام  پیوسته(  )نه  متناوب  به طور  که  را،  قلب  انقباض  و  استراحت   
می شود، چرخه یا دورۀ قلبی می گویند.

 زمانی که خون وارد شده به سرخرگ های آئورت و ششی، قصد برگشت 
به بطن را دارد باعث بسته شدن دریچه های سینی می شود که بسته شدن 

این دریچه ها باعث ایجاد صدای دوم می گردد.
 حجم خونی که در هر انقباض از هر بطن )نه از بطن ها( خارج و وارد 

سرخرگ می شود، حجم ضربه ای نامیده می شود.
تغییر می کند و عواملی  با سطح فعالیت بدن  برون ده قلبی متناسب   
مانند سوخت و ساز پایه بدن، مقدار فعالیت بدنی، سن و اندازه بدن در آن 
مؤثر است. میانگین برون ده قلبی در بزرگساالن در حالت استراحت حدود 

پنج لیتر در دقیقه است.
 »ECG« همان نوار قلب است که روی کاغذ یا صفحه حساس نمایشگر 

نشان داده می شود.
در میانه سیستول بطن ها، ثبت موج T شروع می شود. حواست 4571  

باشه در این زمان فشار خون بطن ها در بیشترین مقدار خود قرار دارد.

 شروع ثبت موج P، در مرحله استراخت عمومی صورت می گیرد.
 موج T مربوط به دستور استراحت بطن هاست )نه تمامی حفرات قلب(
ولی چون  نیز دستور صادر می شود  دهلیزها  استراحت  برای   

این دستور هم زمان با موج QRS است ثبت نمی شود.
 شروع ثبت موج QRS در مرحله انقباض دهلیزهاست که در این مرحله 

دریچه های دهلیزی ـ بطنی باز و سینی بسته می باشد.
در مرحلۀ انقباض دهلیزها وضعیت دریچه های دهلیزیـ  بطنی 4581  

و سینی نسبت به مرحلۀ قبل )استراحت عمومی( تغییر نمی یابد در مرحله 
انقباض دهلیزها دریچه های دهلیزی ـ بطنی بازاند و مانعی در برابر خروج 

خون از دهلیزها وجود ندارد.

 در مرحلۀ انقباض دهلیزها دریچه های سینی بسته اند.
 در مرحلۀ سیستول دهلیزها، دهلیزها از باال به پایین منقبض می شوند 

تا خون خود را به درون بطن ها تخلیه کنند.
 بطن ها از پایین به باال منقبض می شوند.

 در مراحل استراحت عمومی، انقباض دهلیزها و ابتدای سیستول بطنی  
) قرار دارد. )80mmHg فشار خون آئورت در کمترین مقدار خود
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در مرحلۀ استراحت عمومی و انقباض دهلیزها دریچه های سینی 4591  

بسته اند و مانع از خروج خون از قلب می شوند. ولی در مرحلۀ سیستول بطن ها 

دریچه های سینی بازاند و در برابر خروج خون از بطن ها مانعی وجود ندارد.

استراحت عمومی، ثبت موج P شروع می شود.
شروع   QRS موج  ثبت  دهلیزی،  انقباض  مرحلۀ  در 

می شود.
انقباض بطنی، ثبت موج T شروع می شود. 

 در مرحلۀ  در مرحلۀ  در مرحلۀ  در مرحلۀ 

پس در هر مرحله ای از دورۀ قلب موجی در حال ثبت است.
 در انتهای مرحلۀ استراحت عمومی یاخته های گرۀ اول شبکه هادی تکانه های 
مرحلۀ  در  هم چنین  می باشند.  فعالیت  درحال  بنابراین  می کند  صادر  را  قلبی 

انقباض دهلیزی و بطنی نیز شبکه هادی درحال هدایت جریان الکتریکی است.
 با شروع مرحلۀ استراحت عمومی فشارخون دهلیزها، بطن ها و آئورت 
کاهش می یابد ولی در مرحلۀ انقباض دهلیزی فشارخون دهلیزها و بطن ها 

افزایش می یابد.
4601

 افزایش ارتفاع QRS ممکن است نشانه بزرگ شدن قلب باشد.
 کاهش ارتفاع QRS نیز ممکن است نشانه سکته قلبی یا آنفارکتوس باشد.
،  افزایش یا کاهش فاصله منحنی ها ممکن است نشانه اشکال در 
بافت هادی قلب، اشکال در خون رسانی رگ های اکلیلی و یا آسیب به بافت 

قلب در اثر حملۀ قلبی باشد.
در فاصلۀ بین نقطه 3 تا 4 پیام انقباض به گرۀ دوم می رسد و 4611  

سرعت سیر پیام الکتریکی در گرۀ دوم و رشته های بعد از آن کاهش می یابد 
تا با ایجاد وقفه، بطن ها دیرتر منقبض شوند و دهلیزها فرصت کافی برای 
انقباض را داشته باشند در صورت عدم وجود این وقفه و بافت پیوندی عایق 
بین دهلیزها و بطن ها تمامی حفرات قلب هم زمان منقبض می شوند و در 

پمپاژ خون اختالل به وجود می آمد.

و  در فاصله بین این دو بخش دهلیزها در حال انقباض اند.
 گرۀ ضربان ساز قبل از قسمت 3 تکانه های الکتریکی ایجاد می کند )در 

) قسمت 
در نقطه 7 بطن ها در میانه سیستول خود قرار دارند و بیشترین 4621  

فشارخون بطن ها در این قسمت است.

 در نقطه 8 صدای دوم قلب شنیده می شود.
 در نقطه 1 و 3 بطن ها در حال استراحت اند.

 در نقطه 7 هیچ کدام از صداهای قلبی شنیده نمی شود.
در نقطه 6 صدای اول قلب شنیده می شود.

فاصلۀ زمانی بین نقطه 2 تا 5 مربوط به سیستول دهلیزها است 4631  
 ( )0 3/ s بطنی زمان سیستول  از مدت  کم تر  و  بوده   0 1/ s زمان آن که مدت 

است. )بین نقطه 5 تا 8(

) است  )0 3/ s  فاصلۀ زمانی بین نقطه 5 تا 8 مربوط به سیستول بطن ها
) است. )بین نقطه 8 تا 11( )0 4/ s که کم تر از مدت زمان استراحت عمومی

)+ سیستول  )0 1/ s  فاصلۀ زمانی بین نقطه 2 تا 8 مربوط به سیستول دهلیزها
) است که با مدت زمان استراحت عمومی برابر است )نقطه 8 تا 11( )0 3/ s بطن ها
 مدت زمان بین نقطه 1 تا 5 کمی بیشتر از مدت زمان انقباض دهلیزها
) است که در هر صورت این فاصلۀ زمانی کم تر از مدت زمان انقباض  )0 1/ s

) است )نقطه 5 تا 11( )0 4/ s + استراحت عمومی ( )0 3/ s بطن ها
نقطه 7 مربوط به میانۀ سیستول بطن هاست که در این زمان 4641  

) در بیشترین حد خود قرار دارد. )131mmHg فشار درون بطن چپ

 فاصله بین نقطه 5 تا 6 مربوط به ابتدای سیستول بطن هاست که در این 
بازۀ زمانی فشار خون درون دهلیزها در حال کاهش است.

 در نقطه 7 دریچه های سینی بازند.
 در نقطه 3 دهلیزها درحال انقباض اند و خونی دریافت نمی کنند.

فاصلۀ بین نقطه 7 تا 8 مربوط به انتهای سیستول بطن هاست که 4651  
در این بازۀ زمانی فشارخون درون بطن چپ )از 131 به 61( و )آئورت از 122 

به  91( کاهش می یابد.

 بخش 2 تا 5 مربوط به سیستول دهلیزهاست که در این مرحله فشار 
خون دهلیز چپ )از 4 به 9( افزایش یافته است.

 بخش 8 تا 9 مربوط به ابتدای استراحت عمومی است که فشار دهلیز 
چپ در حال کاهش می باشد.

فشارخون  که  دهلیزهاست  سیستول  مرحلۀ  به  مربوط   4 تا   3 بخش   
آئورت ثابت است و درحال تغییر نیست.

بالفاصله بعد از نقطه 8، استراحت عمومی شروع می شود که در 4661  
این مرحله بطن ها به استراحت درمی آیند.

 بعد از نقطه 8 فقط بطن ها به حالت استراحت درمی آیند.
 در مرحلۀ استراحت عمومی همۀ حفرات قلب درحال استراحت اند 
ولی حواستون باشه که بطن ها به استراحت درمی آیند و دهلیزها در حال 
دهلیزها  بطن ها(  )انقباض  قبل  مرحله  در  چون  می مانند  باقی  استراحت 

درحال استراحت بودند.
 فشار خون آئورت در میانه مرحله سیستول بطنی در حداکثر مقدار خود 

قرار دارد. 
 فشار درون بطن ها از انتهای سیستول بطنی )یعنی قبل از بخش 8( شروع 

به کاهش یافتن می کند و بعد از بخش 8 به کاهش یافتن ادامه می دهد.
نقطه 9 مربوط به مرحلۀ استراحت عمومی و نقطه 7 مربوط به 4671  

مرحلۀ انقباض بطن هاست که در هر دو مرحله، دهلیزها درحال استراحت 
و خون گیری می باشند.

 نقطه 7 مربوط به مرحلۀ انقباض بطن هاست که در این مرحله خون از 
بطن ها خارج و حجم خون بطن ها کاهش می یابد.

 نقطه 4 مربوط به مرحلۀ انقباض دهلیزهاست که ماهیچه های میوکارد 
دهلیزها در حال انقباض اند.

 در نقطه 9 که مربوط به استراحت عمومی است دریچه های سینی بسته اند.

459

460

461

462

463

464

465

466

467

kalateh
Typewritten Text
بخشی از کتاب زیست دهم تستوتست

kalateh
Typewritten Text
انتشارات دستنویس

kalateh
Typewritten Text
Dastnevis.ir



213

کمی پیش از بسته شدن دریچه های سینی، مربوط می شود به 4681  
انتهای سیستول بطنی که بطن ها مقدار زیادی خون از دست داده اند و خون 

درون آن ها در حداقل )نه حداکثر( مقدار خود قرار دارد.

 کمی پیش از بسته شدن دریچه های دهلیزی ـ بطنی، مربوط می شود به 
انتهای سیستول دهلیزها که دهلیزها خون خود را به بطن ها وارد کرده اند و 

دارای کم ترین مقدار خون اند.
ابتدای  به  می شود  مربوط  سینی،  دریچه های  شدن  باز  از  پیش  کمی   

سیستول بطن ها، که در این زمان بطن ها دارای بیشترین مقدار خون اند.
 کمی پیش از باز شدن دریچه های دهلیزی ـ بطنی، مربوط می شود به 
انتهای سیستول بطنی که در طی مرحلۀ سیستول بطنی، دهلیزها در حال 

خون گیری اند و در انتهای این مرحله دهلیزها دارای حداکثر خون اند.
در مرحلۀ سیستول بطنی خون از طریق سرخرگ ها به همه 4691  

قسمت های بدن ارسال می شود.

 بعد از شروع ثبت موج P )از میانۀ موج P( دهلیزها شروع به انقباض می کنند.
ولی  می یابد  افزایش  بطن ها  درون  فشار  بطن ها  سیستول  ابتدای  در   
چون در ابتدای سیستول بطن ها هنوز دریچه سینی ابتدای آئورت باز نشده 

است فشارخون درون آئورت تغییر نمی کند.
 تحریکات در گره پیشاهنگ ایجاد می شود )نه در هر قسمت میوکارد(

بعد از مرحلۀ سیستول بطنی، مرحلۀ استراحت عمومی شروع می شود 4701  
که در این مرحله همۀ حفرات قلب در حال استراحت و خون گیری می باشند.

 صدای دوم قلب به خاطر بسته شدن دریچه های سینی است )نه این که 
بعد از صدای دوم، دریچه های سینی بسته شوند.(

 در مرحلۀ استراحت عمومی دهلیزها هم چنان در حال استراحت باقی 
می مانند )نه این که به استراحت دربیایند(

 در مرحلۀ استراحت عمومی فشار آئورت کاهش یافته )از 91 به 80( ولی 
کمتر از بطن چپ نمی شود.

کاهش حجم خون بطن ها در مرحلۀ سیستول بطنی صورت 4711  
فشارخون  و  بوده  خون گیری  حال  در  دهلیزها  مرحله  این  در  که  می گیرد 

درون آن ها افزایش می یابد.

 هنگام شنیدن صدای اول و دوم قلب، تمامی دریچه های قلبی بسته اند.
دریچه های سینی و دهلیزی ـ بطنی هیچ وقت در فرد سالم به طور 

هم زمان باز نمی باشند.

اگر دریچه های دهلیزیـ  بطنی باز و سینی بسته باشند، ابتدا دریچه های 

دهلیزیـ  بطنی بسته و سپس دریچه های سینی باز می شوند.

اگر دریچه های دهلیزیـ  بطنی بسته و سینی باز باشند، ابتدا دریچه های 

سینی بسته و سپس دریچه های دهلیزیـ  بطنی باز می شوند.
 در مرحلۀ انقباض دهلیزها فشارخون درون دهلیزها در حال افزایش می باشد.

در مرحلۀ انقباض دهلیزها دریچه های سینی بسته اند.
 موج QRS مربوط به انقباض دهلیزهاست که در مرحلۀ سیستول دهلیزها 

ثبت آن شروع می شود.

4721

 صفحات بینابینی باعث می شوند پیام انقباض و استراحت به سرعت 
بین یاخته های ماهیچۀ قلب منتشر شود و با این کار در ثبت موج های نوار 

قلب نقش دارند.
 هنگام شنیدن صداهای قلبی تمامی دریچه ها بسته اند.

صدای اول قلب  مابین بخش R تا S نوار قلب و صدای دوم قلب  در 
انتهای موج T ، پس می توان گفت هر زمان هر چهار دریچۀ قلبی باهم بسته 

باشند موجی در نوار قلب در حال ثبت می باشد.
 

 میانگین برون ده قلبی بزرگساالن در حالت استراحت حدود پنج لیتر 
در دقیقه است. پس ممکن است در افراد بزرگسال و سالم برون ده قلبی 

کمتر یا بیشتر از پنج لیتر در دقیقه باشد.
در مرحلۀ استراحت عمومی و انقباض دهلیزها، بطن ها در حال 4731  

خون گیری اند که در هر دو مرحله دریچه های دهلیزی ـ بطنی بازاند.

 در مرحلۀ استراحت عمومی، دهلیزها در حال استراحت اند.
حال  در  و  نمی شود  دهلیزها  وارد  خونی  دهلیزها،  انقباض  مرحلۀ  در   

خون گیری نیستند.
 در مرحلۀ سیستول دهلیزی، دهلیزها در حال انقباض اند.

) بیشتر از مدت زمان بسته 4741 )0 7/ s مدت زمان دیاستول دهلیزها  
) است.  )0 3/ s بودن دریچه های دهلیزی ـ بطنی

باز  زمان  از مدت  ) کم تر  )0 3/ s بودن دریچه های سینی باز  زمان   مدت 
) است. )0 5/ s بودن دریچۀ میترال

خون گیری  زمان  مدت  از  کم تر   ( )0 5/ s بطن ها خون گیری  زمان  مدت   
 ( )0 7/ s دهلیزهاست.

 دهلیزها در مرحلۀ استراحت عمومی و انقباض بطنی در حال خون گیری اند.

 بطن ها در مرحلۀ استراحت عمومی و انقباض دهلیزی در حال خون گیری اند.
زمان  مدت  از  کم تر   )0 3/ s از )کم تر  بطن ها  خون دهی  زمان  مدت   

 ( )0 5/ s خون دهی دهلیزهاست.
 دهلیزها در مرحلۀ استراحت عمومی و انقباض دهلیزی در حال خون دهی است.

 بطن ها فقط در مرحلۀ سیستول بطنی در حال خون دهی اند.
 در ابتدای مرحله سیستول بطنی خونی از قلب خارج نمی شود.

4751

از بطن ها خارج می شود، طی مرحلۀ  انقباض   مقدار خونی که در هر 
استراحت عمومی و انقباض دهلیزها به بطن ها بر می گردد.

 موج T بعد از عبور پیام الکتریکی از گرۀ دوم و رسیدن به میوکارد بطن ها 
ثبت می شود.

 در ابتدای مرحله استراحت عمومی، انتهای موج T و در انتهای استراحت 
عمومی، ابتدای موج P درحال ثبت می باشد.

روی  بدن  مختلف  قسمت های  در  را  کننده  ثبت  دستگاه  الکترودهای   
پوست قرار می دهند.
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دریچه های سینی در اثر انقباض بطن ها و وارد آمدن فشار باز 4761  
می شوند.

 خون جمع شده درون دهلیزها با وارد کردن فشار )وزن خون( باعث باز 
شدن دریچه های دهلیزی ـ بطنی می شود.

 برگشت خون سرخرگ ها با وارد کردن فشار )وزن خون( باعث بسته 
شدن دریچه های سینی می شود.

 
برای انقباض و استراحت دهلیزها و بطن ها پیام الکتریکی صادر 4771  

می شود. ولی پیام استراحت دهلیزها بر روی نوار قلب ثبت نمی شود.

 بطن چپ انقباض قوی تر و دیوارۀ ضخیم تری نسبت به سایر حفرات دارد 
بنابراین در انقباض بطن ها فشار وارد شده به دریچۀ میترال از سایر دریچه ها 

بیشتر است.
 بطن ها در انتهای ثبت موج T به استراحت درمی آیند بنابراین در این 
زمان، ثبت موج T به پایان نرسیده و پیام الکتریکی از یاخته ها خارج می شود.

 متخصصان با بررسی دقیق الکترونگاره ها می توانند به وضعیت سالمت 
قلب پی ببرند.

در مرحلۀ انقباض بطن ها فشارخون درون بطن ها افزایش و 4781  
حجم خون آن ها کاهش می یابد.

به  نسبت  بطنی  سیستول  مرحلۀ  در  قلبی  دریچه های  وضعیت   
مرحله قبل )سیستول دهلیزی( عوض می شود.

 در مرحلۀ سیستول بطنی، دهلیزها در حال استراحت اند.
 در مرحلۀ سیستول بطنی، با ورود خون به آئورت، فشار آن افزایش می یابد.
 در مرحلۀ سیستول بطنی، دهلیزها در حال خون گیری اند و خونی وارد 

بطن ها نمی کنند.
شروع انقباض دهلیزها زودتر از سایر موارد بیان شده، صورت می گیرد.4791  

ترتیب اتفاق افتادن موارد بیان شده: 4، 1، 2، 3
وضعیت 4801 و  آئورت  فشارخون  دهلیزی،  سیستول  مرحلۀ  در   

دریچه های قلبی نسبت به مرحلۀ قبل )استراحت عمومی( تغییر نمی یابد.

باز می مانند   در مرحلۀ سیستول دهلیزی، دریچه های دهلیزی ـ بطنی 
)نه باز می شوند(

 خون گیری بطن ها در مرحلۀ استراحت عمومی شروع می شود. 
 در مرحله سیستول دهلیزی، حجم خون درون قلب تغییر نمی یابد چون 

خونی به قلب وارد یا خارج نمی شود.
شدن 4811 مسدود  باعث  می تواند  خون   LDL میزان  افزایش   

سرخرگ های کرونری شود که در این صورت ممکن است سکتۀ قلبی روی 
دهد که در این حالت ارتفاع موج QRS بدلیل مردن یاخته های ماهیچه قلب 

کاهش می یابد.

 افزایش HDL خون مانع از افزایش LDL خون شده و مانع سکتۀ قلبی 
می شود.

 در صورت کاهش مصرف چربی اشباع احتمال سکته قلبی نیز کاهش می یابد.
 
تنگی دریچه ها می تواند باعث افزایش ارتفاع QRS شود و بر 4821  

فاصلۀ بین موج ها تأثیر ندارد.

 در صورت افزایش ضربانات قلب مدت زمان استراحت عمومی کاهش 
یافته و فاصلۀ بین موج T و P چرخۀ بعدی قلب کاهش می یابد.

 در صورت تنگی دریچه های سینی، خون به سختی از قلب خارج خواهد 
تا  می شوند  قوی تر  و  بزرگ تر  قبلی  ماهیچه ها  زمان  مرور  به   بنابراین  شد 
بتوانند خون را از قلب خارج کنند که در صورت بزرگ شدن ماهیچه بطن ها، 
موج تحریکی آن ها نیز قوی تر می شود که بر روی نوار قلب به صورت افزایش 

ارتفاع QRS نمایان می شود.
دیوارۀ  شدن  سخت  یا  لخته  توسط  اکلیلی  سرخرگ های  شدن  بسته   
قلبی شود؛  باعث سکتۀ  است  دیواره( ممکن  انعطاف پذیری  )کاهش  آن ها 

در افرادی که دچار سکتۀ قلبی شده اند ارتفاع موج QRS کاهش می یابد.
در صورت از بین رفتن صفحات بینابینی سرعت هدایت جریان 4831  

الکتریکی در شبکۀ هادی کاهش می یابد که در این صورت فاصلۀ بین موج ها 
در نوار قلب افزایش خواهد یافت. )دلیل درستی گزینه 3 و نادرستی 4(

اثر  در  قلب  شدن  بزرگ  نشانه  است  ممکن   QRS ارتفاع  افزایش   
فشارخون مزمن یا تنگی دریچه ها باشد.

اکسیژن  بطن ها  میوکارد  به  و  اکلیلی مسدود شوند  اگر سرخرگ های   
 QRS موج  ارتفاع  صورت  این  در  که  می میرند  آن  یاخته های  نرسد  کافی 

کاهش می یابد.
در نقطۀ A گره ضربان ساز پیام الکتریکی تولید می کند که باعث 4841  

ثبت موج P می شود.

 جریان الکتریکی قبل از نقطه C به گرۀ دهلیزی ـ بطنی منتشر می شود.
 و  در نقطه D بطن ها در حال انقباض اند بنابراین جریان الکتریکی قبل از 
این نقطه به شبکۀ هادی دیوارۀ بین دو بطن و میوکارد بطن ها منتشر شده است. 

در نقطه C جریان الکتریکی در حال وارد شدن به بطن هاست. 4851  
بنابراین جریان الکتریکی قبل از نقطه C از گرۀ ضربان ساز به گرۀ دهلیزی ـ 

بطنی منتشر شده است. 

بیانگر مرحله ای سیستول دهلیزی و استراحت  ترتیب  به   F و   D نقاط   
عمومی می باشند که در هر دو مرحله دریچه های سینی بسته اند. 

 
 نقاط D و F به ترتیب بیانگر مرحله ای سیستول بطنی و استراحت عمومی 
می باشند که در هر دو مرحله دهلیزها در حال استراحت و خون گیری می باشند. 
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گزینه های  و  درست می باشند.4861  

 ارتفاع QRS ممکن است نشانه بزرگ شدن قلب باشد که در صورت 
نیز  یاخته ای آن ها  تنفس  انجام  قلبی، میزان  یاخته ها ماهیچۀ  بزرگ شدن 

برای تأمین انرژی مورد نیاز افزایش خواهد یافت.
 در یک فرد سالم میزان برون ده قلبی با حجم ضربه ای رابطه مستقیم 

و با مدت زمان دوره کار قلب رابطه عکس دارد. 
 در صورتی که گرۀ سینوسی ـ دهلیزی دچار اختالل باشد ممکن است 
باعث  امر  این  که  دهد  عبور  از خود  وقفه  بدون  و  زودتر  را  الکتریکی  پیام 

کاهش فاصلۀ بین دو موج P و QRS خواهد شد.
 تصلب شرایین و سکتۀ قلبی می تواند به دلیل افزایش LDL های خون 

)نه HDLها( باشد.
در این نوار قلب موج P وجود ندارد که این فقدان می تواند به 4871  

دلیل اختالل در گرۀ ضربان ساز یا از بین رفتن میوکارد دهلیزها روی دهد.
 کانون زایش تکانه های قلبی، گرۀ اول است که در صورت از بین 

رفتن یا اختالل در عملکرد آن موج P از بین خواهد رفت.

 در صورت آسیب میوکارد بطن ها موج QRS دچار اختالل خواهد شد.
 و  اختالل گرۀ دوم و آسیب رشته های شبکۀ هادی مابین دیوارۀ دو 

بطن باعث اختالل در ثبت موج QRS خواهد شد. 
4881

 در صورت افزایش ضربانات قلب مدت زمان دورۀ قلبی کاهش خواهد 
یافت که در این صورت دو موج هم نام به هم نزدیک تر خواهند شد.

 و  در صورتی که گره های شبکۀ هادی دچار اختالل شوند فاصلۀ دو 
موج ناهم نام تغییر )نزدیک تر یا دورتر(  خواهد کرد. 

را  الکتریکی  پیام  و  اختالل شود  دچار  بطنی  ـ  دهلیزی  گرۀ  اگر  مثال:  به طور 

بدون وقفه و زودتر از حالت معمول از خود عبور دهد در این صورت فاصلۀ 
بین دو موج ناهم نام کاهش خواهد یافت.

اگر گرۀ دهلیزیـ  بطنی دچار اختالل شود و پیام الکتریکی را دیرتر از حالت معمول 
از خود عبور دهد در این صورت فاصلۀ بین دو موج ناهم نام افزایش خواهد یافت.
 در صورت کاهش ضربانات قلب مدت زمان دوره قلبی افزایش خواهد 

یافت که در این صورت فاصلۀ بین دو موج هم نام افزایش خواهد یافت.

در صورت کاهش یا افزایش ضربانات قلبی مدت زمان استراحت عمومی تغییر 
می کند و در مدت زمان مرحلۀ سیستول دهلیزی و بطنی تغییر ایجاد نمی شود.

در برخی بیماری ها به ویژه اختالل در ساختار دریچه ها، بزرگ 4891  
حفره های  میانی  دیوارۀ  نشدن  کامل  مثل  مادرزادی  نقایص  یا  قلب  شدن 

قلب، ممکن است صداهای غیرعادی شنیده شود.

از قلب شنیده نمی شود   در هر نقص مادرزادی قلب صدای غیرعادی 
صداهای  قلب  حفره های  میانی  دیوارۀ  نشدن  کامل  مثل  نقایص  در  بلکه 

غیرعادی شنیده می شود.

 متخصصان با گوش دادن دقیق به صداهای قلب، از سالم بودن قلب 
آگاه می شوند.

 از لحاظ پزشکی، نوع صدا و نظم آن ها، بسیار معنی دار است.
پیام الکتریکی بعد از عبور از گرۀ دوم توسط دسته تارهای موجود 4901  

در دیوارۀ بین دو بطن تا نوک بطن ها می آید سپس دور تا دور بطن ها تا الیۀ 
عایق بین بطن ها و دهلیزها را احاطه کرده و در طی مسیر به درون دیوارۀ 

بطن ها گسترش پیدا می کند و میوکارد بطن ها را تحریک می کند.

 با شروع انقباض بطن ها، دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته می شوند که 
تحریک  الکتریکی  توسط جریان  بطن ها  میوکارد  باید  بطن ها  انقباض  برای 
شود جریان الکتریکی بعد از گرۀ دوم، توسط رشته های دیوارۀ بین دو بطن و 

رشته های دور تا دور بطن ها به میوکارد بطن ها می رسد.
 در ابتدای سیستول بطنی ابتدا دریچه های دهلیزیـ  بطنی بسته می شوند 

تا فشار درون بطن ها افزایش یابد سپس دریچه های سینی باز می شوند.
گرۀ  به  رسیدن  از  قبل  ضربان ساز  گرۀ  در  شده  تولید  الکتریکی  پیام   
و  دهلیزی  تارهای  دسته  گرهی،  بین  تارهای  دسته  وارد  بطنی  ـ  دهلیزی 

میوکارد دهلیزها می  شود.
4911

این سؤال شبیه سؤال 478 است ولی با این تفاوت که در سؤال 478 

سؤال  این  در  و  بطنی(  )سیستول  است  مدنظر  قلبی  چرخۀ  مرحلۀ 

مدت زمان کاهش حجم بطن ها مدنظر است یعنی نباید کل مرحله 

سیستول بطنی را مدنظر بگیرید چون در ابتدا و انتها سیستول بطنی 

دریچه های سینی بسته اند و حجم بطن ها کاهش نمی یابد.

در میانه مرحلۀ انقباض بطن ها فشارخون درون بطن ها افزایش می یابد ولی 
به دلیل خروج خون از بطن ها، حجم خون آن ها کاهش می یابد.

آئورت و   ( )131mmHg چپ بطن  درون  فشار  بطنی  سیستول  میانۀ  در 
) به بیشترین مقدار خود می رسند. )122mmHg

 در مرحلۀ سیستول بطنی، دهلیزها در حال استراحت اند.
 در انتهای مرحلۀ سیستول بطنی، انقباض بطن ها به اتمام می رسد )نه 

در میانه سیستول بطنی(
 موج P در انتهای استراحت عمومی و ابتدای سیستول دهلیزها در حال 

ثبت می باشد.
نقطۀ 4 مربوط به مرحلۀ سیستول بطنی و نقطۀ 5 مربوط به مرحلۀ 4921  

استراحت عمومی است که در هر دو مرحله، دهلیزها در حال استراحت اند.

 ماهیچه های میوکارد از نوع ماهیچه های قلبی اند )نه اسکلتی(.
 در قلب ماهیچۀ اسکلتی برخالف ماهیچۀ قلبی و ماهیچه صاف 

)ماهیچۀ دیوارۀ رگ ها( وجود ندارد.

 پیام الکتریکی در گرۀ ضربان ساز تولید می شود )نه در مسیرهای بین گرهی(

 در نقطۀ 4 صدایی از قلب شنیده نمی شود.
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در میانۀ مرحلۀ سیستول بطنی، فشارخون درون بطن چپ و 4931  
آئورت به بیشترین مقدار خود می رسند.

 کم ترین مقدار فشارخون درون دهلیز چپ در ابتدای مرحلۀ سیستول بطنی 
است. که در این زمان فشارخون درون بطن چپ در بیشترین مقدار خود قرار ندارد.
 در ابتدای مرحلۀ سیستول بطنی، فشار خون درون بطن چپ در حال 
افزایش است ولی چون در این زمان هنوز دریچۀ سینی ابتدای آئورت باز 

نشده است فشارخون درون آئورت افزایش نمی یابد.
 در مرحلۀ سیستول دهلیزی، فشارخون دهلیز چپ بیشتر از بطن چپ است.

بعد از نقطه 5 مرحلۀ استراحت عمومی شروع می شود با شروع 4941  
مرحلۀ استراحت عمومی فقط بطن ها به استراحت درمی آیند و دهلیزها در 

حال استراحت باقی می مانند.

مرحله  این  در  که  است  عمومی  استراحت  انتهای  به  مربوط   1 نقطه   
بطن ها در حال استراحت اند.

 تکانه های قلبی ایجاد شده در گرۀ سینوسی ـ دهلیزی باعث شروع ثبت 
موج P می شود.

 در نقطه 4، بطن ها در حال انقباض اند در حالی که پیام الکتریکی قبل از 
انقباض بطن ها از دسته تارهای بطنی عبور می کند.

صدای دوم )تاک( کوتاه تر و واضح به بسته شدن دریچه های 4951  
سینی ابتدای سرخرگ ها مربوط است که در انتهای مرحله سیستول بطنی 

به گوش می رسد.

 دریچه های سینی بعد از صدای اول قلب باز می شوند.
 صدای دوم قلب بعد از بسته شدن دریچه های سینی در انتهای مرحله 

سیستول بطنی شنیده می  شود.
 صدای اول قلب در ابتدای مرحله سیستول بطنی شنیده می شود.

)گزینه های  و  نادرست می باشند.(4961  

 بعد از صدای دوم قلب استراحت عمومی شروع می شود که تمامی 
حفرات در این مرحله در حال استراحت اند.

با بسته شدن دریچه های دهلیزی ـ  ابتدای مرحله سیستول بطنی   در 
بطنی صدای اول قلب )قوی و گنگ( از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود.
 در مرحلۀ سیستول دهلیزی به دلیل ورود خون به بطن چپ فشار خون 

آن در حال افزایش است.
 در مرحلۀ سیستول دهلیزی، بطن ها در حال استراحت اند.

 
در مرحلۀ سیستول دهلیزی فشار خون آئورت نسبت به مرحلۀ 4971  

قبل )استراحت عمومی( تغییر نمی یابد.
می دهند  ادامه  خود  خون گیری  به  بطن ها  دهلیزی،  سیستول  مرحلۀ  در 

)بطن ها در مرحلۀ استراحت عمومی در حال خون گیری  بودند(.

 بیشترین فشارخون بطن ها، در مرحلۀ سیستول بطنی است.
 و  در مرحلۀ سیستول دهلیزی، دهلیزها در حال انقباض اند، دریچه های 

سینی بسته و دریچه های دهلیزیـ  بطنی باز می باشند.

4981

 در فرد سالم در تمامی مراحل دورۀ قلب، فشارخون آئورت بیشتر از 

فشارخون دهلیز چپ است.

 ( )131mmHg چپ بطن  و   ( )122mmHg آئورت فشارخون  بیشترین   

در میانۀ سیستول بطنی است که در این حالت فشارخون بطن چپ بیشتر 

از آئورت است.

) بیشتر  )9mmHg  در مرحلۀ سیستول دهلیزی، فشارخون دهلیز چپ

) است. )5mmHg از بطن چپ

ابتدای  تا  بطنی  انتهای مرحلۀ سیستول  بین  فاصلۀ  گزینه  این   منظور 

مرحلۀ سیستول بطنی چرخۀ دیگر است که در این بین مرحلۀ استراحت 

مرحلۀ  از  آئورت  فشارخون  که  می دهد  روی  دهلیزی  سیستول  و  عمومی 

استراحت عمومی تا ابتدای مرحلۀ سیستول بطنی بدون تغییر باقی می ماند.

0 از ابتدای سیستول بطنی، بطن ها در میانه 4991 1/ s پس از گذشت  

 51mmHg سیستول خود قرار می گیرند طی این مدت زمان، فشارخون بطن چپ از

) 131mmHg افزایش می یابد. )دلیل درستی  و دلیل نادرستی  به

122mmHg افزایش می یابد. 80mmHg به  فشار خون آئورت از

3mmHg افزایش می یابد. 2mmHg به  فشارخون دهلیز چپ از

نقطه 1 مربوط به مرحلۀ سیستول دهلیزی و نقطه 2 مربوط به ابتدای 5001  

مرحلۀ سیستول بطنی است که در هر دو قسمت دریچه های سینی بسته اند.

 در نقطه 1 دهلیزها در حال انقباض اند.

 در نقطه 1 صدایی از قلب شنیده نمی شود.

 در نقطه 2 بطن ها انقباض خود را شروع کرده اند.

حال 5011 در  قلب  حفرات  تمامی  عمومی  استراحت  مرحلۀ  در   

خون گیری اند.

به دستور  انتهای مرحله استراحت عمومی، ثبت موج مربوط   در 

انقباض دهلیزها )P( شروع می شود.

 در مرحلۀ استراحت عمومی دریچه های سینی بسته اند.

 در مرحلۀ استراحت عمومی تمامی حفرات قلب در حال استراحت اند.

وارد  دوم  گرۀ  طریق  از  الکتریکی  پیام  دهلیزی،  سیستول  مرحلۀ  در   

تارهای بطنی شبکۀ هادی می شود.

شروع ثبت موج P بعد از ایجاد تکانه های قلبی صورت می گیرد.5021  

 در انتهای مرحله سیستول بطنی دریچه های سینی بسته شده و صدای 

دوم قلب شنیده می شود و سپس دریچه های دهلیزی ـ بطنی باز می شوند.

 در قله منحنی P انقباض دهلیزها آغاز می شود.

 پیام های ایجاد شده در گرۀ ضربان ساز قبل از رسیدن به گرۀ دوم و وارد 

شدن به دسته تارهای بطنی، وارد دسته تارهای دهلیزی می شود.
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در فاصلۀ بین انتهای P تا ابتدای اولین T، دهلیزها ابتدا در حال 5031  
) انقباض اند و سپس به حالت استراحت درمی آیند )دلیل درستی  و نادرستی 

 در این فاصله فقط یک بار وضعیت دریچه های قلبی عوض می شود آن 
هم در ابتدای سیستول بطنی است.

 در این فاصله ابتدا بطن ها و سپس دهلیزها خون گیری  می کنند )نه به 
طور همزمان(.

در میانۀ مرحله سیستول بطنی فشار وارد بر دریچۀ میترال 5041  
ماکزیمم می باشد که در این مرحله ثبت موج T شروع می شود.

بین  مسیرهای  طریق  از  الکتریکی  پیام  دهلیزی،  سیستول  مرحلۀ  در   
گرهی خود را به گرۀ دوم می رساند.

 
 دهلیزها از طریق سیاهرگ ها خون گیری می کنند.

) و مرحلۀ استراحت عمومی5051 )0 1/ s در مرحلۀ انقباض دهلیزها  
) خون از دهلیزها وارد بطن ها می شود. )0 4/ s

و  ـ بطنی بسته  ) دریچه های دهلیزی  )0 3/ s  در مرحلۀ سیستول بطنی
سینی باز اند.

) خونی وارد دهلیزها نمی شود. )0 1/ s  در مرحلۀ سیستول دهلیزی
 موج P در انتهای مرحلۀ استراحت عمومی و ابتدای سیستول دهلیزی

) در حال ثبت می باشد. )0 1/ s

5061

 R تا Q مربوط به دستور انقباضی بطن هاست که فاصلۀ بین QRS موج 
در مرحلۀ سیستول دهلیزی و فاصلۀ R تا S نیز در مرحلۀ سیستول بطنی در 

حال ثبت می باشد.
 دهلیزها قبل از اتمام ثبت موج P، شروع به انقباض می کنند.

انقباض دهلیزها از قلۀ منحنی P شروع می شود.
ابتدای سیستول: افزایش

میانۀ سیستول: افزایش
انتهای سیستول: کاهش

بطن ها  درون  فشارخون   
در مرحلۀ سیستول بطنی:

 
در مرحلۀ سیستول بطنی حجم خون بطن ها در حال کاهش و 5071  

دریچه های  مرحله  این  در  می باشد.  افزایش  حال  در  دهلیزها  خون  حجم 
سینی باز و دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته اند.

 موج P در مرحلۀ سیستول بطنی ثبت نمی شود.
 فشارخون دهلیز چپ در مرحلۀ سیستول دهلیزی بیشتر از بطن چپ 

می شود )نه در مرحلۀ سیستول بطنی(
انتهای مرحلۀ سیستول بطنی فقط دستور استراحت بطن ها صادر   در 

می شود و دهلیزها از قبل در حال استراحت اند.

)گزینه های  و  متن را به درستی تکمیل می کنند(5081  

 در مرحلۀ سیستول دهلیزی، فشارخون دهلیز چپ از بطن چپ بیشتر 

است که در این مرحله صداهای قلبی شنیده نمی شوند.

 در تمامی مراحل دورۀ قلب به جز مرحلۀ سیستول دهلیزی فشارخون 

بطن چپ بیشتر از دهلیز چپ است.

قلبی  دریچه های  تمامی  قلبی  صداهای  شدن  شنیده  زمان  در   

بسته اند.

 و  در تمامی مراحل دورۀ قلب به جز میانه مرحلۀ سیستول بطنی، 

فشارخون آئورت بیشتر از بطن چپ است.

ـ  دهلیزی  دریچه های  دهلیزها  انقباض  و  عمومی  استراحت  مرحلۀ  در   

بطنی بازاند.

 صداهای قلبی در ابتدا و انتهای سیستول بطنی شنیده می شوند.

 در تمامی مراحل دوره قلب فشارخون آئورت بیشتر از دهلیز چپ است.

زمانی که خون روشن درون سرخرگ آئورت قصد برگشت به 5091  

بطن چپ را دارد با بسته شدن دریچه  سینی، جلوی آن گرفته می شود.

 دریچه های دهلیزی ـ بطنی بعد از شنیدن صدای دوم باز می شوند.

) بسته اند. )0 4/ s  دریچه های سینی در مرحلۀ استراحت عمومی

 دریچه های دهلیزیـ  بطنی هنگام شروع انقباض بطن ها بسته می شوند 

)قبالً باز بوده اند(

) دهلیزها در حال خون گیری اند و 5101 )0 3/ s در مرحلۀ انقباض بطنی  

به دلیل این که دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته اند مقداری خون در دهلیزها 

جمع می شود.

 در مرحلۀ انقباض بطنی، دهلیزها در حال استراحت اند.

بطن ها،  درون  فشارخون  افزایش  با  بطنی  انقباض  مرحلۀ  در  و    

دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته و دریچه های سینی باز می شوند.

فاصلۀ Q تا R مربوط به مرحلۀ سیستول دهلیزی است که در 5111  

به سرخرگ ها  ورود خون  از  مانع  و  بسته اند  دریچه های سینی  این مرحله 

می شوند.

و  در مرحلۀ سیستول دهلیزی، دریچه های دهلیزی ـ بطنی بازاند و 

خون از دهلیزها وارد بطن ها می شود که این امر باعث افزایش فشارخون 

بطن ها می شود.

 در مرحلۀ سیستول دهلیزی خون درون دهلیزها در حال تخلیه است.

بعد از شنیدن صدای دوم قلب دریچه های دهلیزیـ  بطنی باز می شوند 5121  

) و خون از دهلیزها وارد بطن ها می شود )دلیل درستی  و نادرستی 

 صدای دوم قلب بعد از بسته شدن دریچه های سینی شنیده می شود.

 دهلیزها بعد از صدای دوم قلب هم چنان در حال استراحت باقی می مانند.
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خون درون قلب توسط دو سرخرگ از قلب خارج می شود 5131  

یکی از سرخرگ ها )سرخرگ ششی( خون تیره را از بطن راست و دیگری 

)سرخرگ آئورت( خون روشن را از بطن چپ خارج می کند.

 بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین خون تیره را به دهلیز راست وارد می کنند.

 چهار سیاهرگ ششی خون روشن را به دهلیز چپ وارد می کنند.

 آئورت خون روشن را از بطن چپ خارج می کند.

بعد از بسته شدن دریچه های دهلیزیـ  بطنی صدای اول قلب به 5141  

گوش می رسد و خون در دهلیزها جمع می شود )دلیل درستی گزینه  و 

) نادرستی گزینه 

 بعد از صدای اول دریچه های سینی باز می شوند.

آن ها  خون  فشار  و  شده  شدیدتر  بطن ها  انقباض  اول  صدای  از  بعد   

افزایش می یابد.

بیانگر انقباض دهلیزهاست که در این 5151 نقطۀ مشخص شده   

مرحله دریچه های سینی بسته اند و مانع از خروج خون از بطن ها می شود.

و  دهلیزها درحال انقباض اند.

 دریچه های دهلیزی ـ بطنی بازاند و مانعی برای خروج خون از دهلیزها 

وجود ندارد.

نقطۀ مشخص شده بیانگر انقباض بطن ها است که در این 5161  

به  خون  ورود  برای  مانعی  و  بسته اند  بطنی  ـ  دهلیزی  دریچه های  مرحله 

) بطن ها وجود دارد )دلیل درستی گزینه  و نادرستی گزینه 

و  در این نقطه بطن ها در حال انقباض اند.

نقطۀ A بیانگر انقباض دهلیزها است که در این مرحله یاخته های 5171  

مخطط و منشعب بطنی در حال استراحت اند.

 در نقطۀ A هیچ کدام از صداهای قلبی شنیده نمی شوند.

 بعد از نقطۀ A جریان الکتریکی به شبکۀ هادی دیوارۀ میوکارد بطن ها 

منتشر می شود.

 در نقطۀ A دهلیزها در حال انقباض می باشند. بنابراین جریان الکتریکی باید 

قبل از نقطۀ A از گرۀ سینوسیـ  دهلیزی به تارهای ماهیچۀ دهلیزی سرایت کنند.

بیانگر استراحت 5181  D بیانگر انقباض دهلیزها و نقطۀ  A نقطۀ  

عمومی است که در هر دو مرحله بطن ها در حال استراحت اند.

 بعد از نقطۀ B صدای اول قلبی شنیده می شود.

 در نقطۀ C بطن ها در حال انقباض اند بنابراین جریان الکتریکی قبل از 

این نقطه از یاخته های دهلیزها به گرۀ دوم منتشر می شود.

 بعد از نقطۀ A جریان الکتریکی به شبکۀ هادی دیوارۀ میوکارد بطن ها 

منتشر می شود.

صدای اول در ابتدای سیستول بطنی و صدای دوم در انتهای 5191  
سیستول بطنی شنیده می شوند که در این فاصله موج T در حال ثبت می باشد.

 در این فاصله دهلیزها در حال استراحت اند.
 

 انتشار پیام الکتریکی از گرۀ پیشاهنگ به گرۀ دوم در مرحلۀ سیستول 
دهلیزی صورت می گیرد.

نقطۀ C بیانگر انتهای سیستول بطنی است که بطن ها حجم 5201  
زیادی از خون خود را وارد سرخرگ ها کرده اند و نقطۀ D بیانگر استراحت 
پس  است  شده  بطن ها  وارد  دهلیزها  از  خون  مقداری  که  است  عمومی 

مقدار خون بطن ها در نقطۀ D بیشتر از نقطۀ C است.

 در نقطۀ C دریچه های سینی باز و دهلیزی ـ بطنی بسته اند و در نقطۀ 
D دریچه های سینی بسته و دهلیزی ـ بطنی بازاند بنابراین در هر دو نقطه، 

2 دریچه باز می باشند.
حال  در  دهلیزها  ماهیچه ای  رشته های   C نقطۀ  برخالف   B نقطۀ  در   

انقباض اند و طول رشته های ماهیچه ای در نقطه B کم تر از C است.
 ( )80mmHg  B بیشتر از نقطۀ ( )91mmHg  C فشارخون آئورت در نقطۀ 

است.
نقطه D بیانگر استراحت عمومی و نقطه C بیانگر انتهای سیستول 5211  

بطنی است.
 D نقطۀ  از  بیشتر   ( )91mmHg  C نقطۀ  در  آئورت  فشارخون   

) است. )80mmHg

 B تمامی حفرات قلبی در حال استراحت اند ولی در نقطۀ D در نقطۀ 
دهلیزها در حال انقباض اند. بنابراین تعداد حفرات در حال استراحت نقطۀ 

D بیشتر از نقطه B است.
 در نقطۀ B برخالف نقطۀ D دهلیزها در حال انقباض اند بنابراین طول 

تارهای ماهیچه ای دهلیزها در نقطۀ D بیشتر از نقطۀ B است.
D دریچه های  نقطۀ  و در  قلبی بسته اند  تمامی دریچه های   C نقطۀ   در 
دهلیزی ـ بطنی باز و دریچه های سینی بسته اند. بنابراین تعداد دریچه های 

باز نقطۀ D بیشتر از نقطۀ C است.
5221 

پیراشامه
برون شامه

میوکارد
درون شامه

نامگذاری شکل: 

االستیکی(  و  کالژن  )رشته  رشته  نوع  یک  از  بیش   2 و   1 بخش  دو  هر  در 
حضور دارند.

 برون شامه و میوکارد قلب با رشته های عصبی در ارتباط اند.
 صفحات بینابینی مربوط به ویژگی های یاخته های میوکارد قلب می باشد 

که الیه درون شامه فاقد این نوع یاخته هاست.

 هر دو بخش پیراشامه و درون شامه دارای بافت پوششی می باشند.
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kalateh
Typewritten Text
بخشی از کتاب زیست دهم تستوتست
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انتشارات دستنویس




