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مقدمه

مقدمه
در دوره ای که ما زندگی می کنیم پیشرفت های علمی و صنعتی به حدی وسیع و گسترده است که از مقایسه 
آن با چند دهه قبل شگفت زده می شوید، بخصوص افراد میان سال به باال در مقایسه با دوران کودکی خود 
دچار حیرت می شوند. از طرف دیگر این پیشرفت های حیرت اور متاسفانه بشر را بیشتر به سمت و سوی 
مادیات سوق داده و از معنویت تهی کرده است و حتی برخی را به عدم باور به خداوند و آفریننده هستی 
کشانده است. استدالل آن ها بر این است که اکثر این پیشرفت ها و تحوالت مربط به جهان اول و کشورهای 
پیشرفته صنعتی است و آنها هم معموال اعتقادات قرص و محکمی ندارند، پس این جهان بر اثر تصادف و 
به طور طبیعی و خودبخودی حادث شده و موجودات مختلف هم بر اساس قانون حاکم بر طبیعت به وجود 

آمده اند و هر یک دوره خاصی دارند و سپس از بین می روند.
زمانی با یکی از دوستان که خود اهل علم بود در این باره و موضوعاتی از این قبیل که در جامعه و بخصوص 
در بین جوان ها رایج  بود صحبت می کردم و از اخبار و احادیثی که در مورد پیشرفت های امروز بشر وارد 
شده بحث می کردیم و بنده هم با توجه به اطالعاتی که از علم فیزیولوژی و شرح وظایف اندام های بدن انسان 
داشتم برای ایشان توضیحاتی می دادم و از نقش یک آفریننده حکیم در طراحی و ساخت دستگاه های عظیم 
و پیچیده اندام های موجودات زنده می گفتم، ایشان پیشنهاد دادند که بهتر است این مطالب را در ماهنامه ای 
که منتشر می کردند برای اگاهی و اطالع خوانندگان آن مجله منتشر شود و به این ترتیب سلسله مقاالتی در 
مورد شناخت اندام های بدن انسان و شرح وظایف آنها نوشته شد. با توجه به استقبالی که به عمل آمد بر آن 
شدم تا بخشی از مقاالت را در یک مجلد جمع آوری نموده و در اختیار عموم قرار داده شود. امید است مورد 
توجه و استفاده قرار گرفته و موجب رضایت خوانندگان را فراهم سازد. انتظار می رود از مطالعه این نوشته ها 
و آشنایی با شگفتی هایی که در خلقت بدن انسان دیده می شود جرقه ای در ذهن خوانندگان ایجاد شود و 
به دنیایی فراتر از ماده بیندیشند و برای لحظه ای هم که شده در خلقت وجود خود تفکر کنند و به فطرت 

خود رجوع کنند که فطرت اهلل التی فطر الناس علیها. 
الزم می دانم از همکار ارجمندم جناب آقای دکتر عباس لطفی استاد دانشگاه تربیت مدرس که امکان چاپ 

این کتاب را با حمایت انجمن مهندسی حیات فراهم کردند، تشکر و سپاسگزاری داشته باشم. 
از انجمن مهندسی حیات و انتشارات آفرینش برای حمایت و چاپ این اثر تشکر می کنم. همچنین از آقایان 
مهدی جعفری و محمدرضا حاجی زاده که  در تنظیم عکس ها و تبدیل نوشته متن عکس ها به فارسی زحمت 
کشیدند تشکر و قدردانی می نمایم. از خوانندگان عزیز که سعی شده است مطالب علمی به صورت روان و 
بدون استفاده از کلمات و اصطالحات پیچیده بیان شود تقاضا دارم نظر و پیشنهاد خود را برای اطالع اینجانب 

و استفاده از آن ها در نوشته ها یا چاپ بعدی اعالم فرمایند.
                                                                                                       و من اهلل التوفیق

 سهراب حاجی زاده- آذر 1399
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پیش گفتار
در میان موجودات مختلفی که خداوند متعال آفریده است، از انسان به عنوان اشرف مخلوقات یاد می 
شود. در حالی که در میان آفریده های خداوند، فرشتگان در یک سو و حیوانات و انواع جانوران خشکی 
زی و آبزی در سوی دیگر قرار میگیرند. جایگاه انسان در میان این طیف گسترده از مخلوقات بسیار ویژه 

است، زیرا دارای هر دو جنبه حیوانی و ملکوتی است
یُْتُه َو نََفْخُت فِیِه ِمن رُّوِحی  ِّی خالٌِق بََشراً ِمْن َصلْصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن َفإَِذا َسوَّ  »َو إِْذ قاَل َربَُّک لِلَْمالئَِکِة إِن
َفَقُعواْ لَُه َساِجِدیَن«. یاد کن[ هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من بشری از گل خواهم 

آفرید. )71(
پس زمانی که اندامش را درست و نیکو نمودم و از روح خود در او دمیدم، برای او سجده کنید. )72( ) 

آیات 71 و 72 سوره ص(.
  این آیات در بیان این نکته هستند؛ که  انسان از دو چیز مختلف آفریده شده که یکی در حد اعالی 
عظمت، و دیگری ظاهراً در حد پایین از نظر ارزش قرار دارند. جنبه مادی انسان را ِگل بد بوی تیره رنگ 
)لجن( تشکیل می دهد، و جنبه معنوی او را چیزی که به عنوان روح خدا از آن یاد شده است می سازد. 
انسان برحسب اینکه چگونه عمل کند می تواند به سوی ملکوت تعالی یافته و از فرشته ها هم باال تر رفته 
و مراحل تکاملی عالی را طی کند و از سوی دیگر می تواند در جنبه حیوانی خود باقی بماند و حتی از 

حیوانات هم پایین تر برود که به این نکته در قرآن مجید هم اشاره شده است  
َم َكِثيًرا ِمَن الِْجِنّ َواْلِنِْس ۖ لَُهْم ُقُلوٌب َل يَْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعُيٌن َل يُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آَذاٌن  َولََقْد َذَرأْنَا لَِجَهَنّ

َل يَْسَمُعوَن بَِها ۚ أُوَلٰئَِك َكالْنَْعاِم بَْل ُهْم أََضُلّ ۚ أُوَلٰئَِك ُهُم الَْغافُِلوَن 
و مسلماً بسیاری از جّنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم ]زیرا[ آنان را دل هایی است که به وسیله آن  
]معارف الهی را[ در نمی یابند، و چشمانی است که توسط آن ]حقایق و نشانه های حق را[ نمی بینند، 
و گوش هایی است که به وسیله آن ]سخن خدا و پیامبران را[ نمی شنوند، آنان مانند چهارپایانند بلکه 

گمراه ترند؛ اینانند که بی خبر و غافل ]ازمعارف و آیات خدای[ اند. ) آیه 179 سوره اعراف( 
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شناخت این انسان چگونه ممکن است؟
ابعاد وجودی انسان بسیار پیچیده و از جهات روحی و جسمی بسیار شگفت انگیز است. یک بخش از انسان 
که ظاهر او را تشکیل می دهد، بعد جسمانی و پیکری اوست و بخش دیگر بعد روحانی انسان است. در 
سلسله مقاالت و موضوعاتی که از این پس خواهید دید سعی می شود که به شکل ساده نسبت به بعد 
جسمانی بدن انسان و اعمال و وظایف آنها مطالبی را که قابل استفاده برای خوانندگان محترم می باشد 
ارائه نمود. با شناخت بعد جسمی انسان و آشنایی با راز و رمز اعمال حیاتی و ساز و کار دستگاه  های بدن، 
توجه به بعد روحی هم تقویت می شود و راه را برای معرفت بیشتر و شناخت جنبه روحانی آن هموار 

می سازد.
آلکسیس کارل در کتاب انسان موجود ناشناخته می گوید:

از هر  بدانیم زندگی ما  آنرا  اینکه علت  امروز موجباتی فراهم ساخته است که بدون  در حقیقت تمدن 
حیث مشکل شده است. تشکیالت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما بغیر از نگرانی و ناراحتی خیال برای 
ما فایده ای ندارند. تنها چاره این همه بدبختی ها شناسایی عمیق خودمان است. اگر ما خودمان را خوب 
شناختیم و دانستیم برای چه خلق شده ایم و از دنیا چه می خواهیم آن وقت خواهیم فهمید چه عواملی 
برای آسایش بدن ما الزم است. اگر آنچه در حقیقت ما وجود دارد بدست ما برسد چه خوب آسان و بدون 
دردسر بیماری های جسمی و روحی خود را معالجه می کنیم. پس ما برای شناختن انسان به جستجو و 

تفحص می پردازیم.
او همچنین می گوید: انسان دارای دو وجهه کامال مختلف است، به همین جهت است که ما همیشه فکر 
می کنیم از دو جنبه و دو چیز مخالف ساخته شده ایم و نام آن دو وجهه را روح و جسم گذاشته ایم. به 
وسیله اندام ها با دنیای خارج ارتباط داریم اما هیچ نمی دانیم چه فعالیت هایی در روح ما و حقیقت ما 

موجود است.
کارل در فصل دیگری از کتاب خود تحت عنوان "تحوالت بشر" می گوید: سال های متمادی است که ما 
ناظر ترقیات علوم مختلفه می باشیم و ترقیات انسان شناسی و جراحی و طب و روان شناسی و فیزیک و 
شیمی و هزاران علوم دیگر را با چشم می بینیم. کدام یک از این علوم بیشتر به درد ما می خورد و کدام 
یک از این علوم مختلفه اساس سایر علوم را تشکیل داده و علوم دیگر را می تواند تقویت کند؟ بدون تردید 
ساختمان جدید خودمان و محیط اقتصادی و اجتماعی ما بدون شناسایی بدن ما صورت عملی به خود 
نمی گیرد زیرا ما تمام این علوم را برای راحتی و آسایش بدن خود الزم داریم. پس تا این بدن را نشناسیم 

نمی توانیم هیچکدام از علوم را در مورد خود بکار ببریم. 

به این ترتیب سئواالت زیادی قابل طرح است از جمله:  
فکر  می دانید؟چگونه  چه  ها  اندام  کار  نحوه  از  دارید؟  آشنایی  خود  بدن  ساختمان  با  مقدار  چه  شما 
می کنید؟ چگونه راه می روید؟ حرکات بدن شما چگونه کنترل می شود؟ قلب شما چگونه کار می کند؟ 
از کجا فرمان می گیرد؟ آیا فعالیت این اندام در کار و استراحت یکسان است؟ اگر نه چگونه تشخیص 
می  دهد که باید بیشتر کار کند؟ آیا این کار با آگاهی انجام می شود؟ اصال در مورد نفس کشیدن خودتان 
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فکر کرده  اید؟ آیا می توانید جلوی نفس کشیدن خودتان را بگیرید؟ هوایی که وارد ریه شد چه می شود؟ 
هرگز از خود پرسیده اید غذایی که می خورید چه می شود و چه سرنوشتی پیدا می کند و چگونه تبدیل به 
انرژی می شود؟ چه اجزایی در این سیستم کمک می کنند تا انرژی مواد آزاد شود و در اختیار سلول ها 
قرار گیرد؟ کلیه و کبد در بدن چه کاره اند؟ اختالل در کار این اندام هاچه مشکلی ایجاد می کند؟چرا یک 
فرد مجبور می شود کلیه پیوندی دریافت کند؟ شما در مورد حرف زدن خودتان یا زبان گشودن کودک 
یک ساله فکر کرده اید؟چگونه زبان آموخته می شود؟ اگر کودکی را از ابتدا در محیط جداگانه و به دور 
از اجتماع  نگهداریم چه می شود؟ آیا می تواند حرف بزند ؟ وجه تمایز انسان با سایر موجودات چیست؟ 
اصال بدن شما از چه چیزی درست شده است؟ و چه ترکیبی دارد؟ اینکه میگویند انسان از خاک درست 
شده است یعنی چه؟ اگر بخواهیم به طرح این سئوال ها ادامه دهیم  صفحات زیادی را در بر می گیرد که 
خواننده را به تفکر و تعمق در ساختار بدن خود وا می دارد، اما ممکن است به طوالنی شدن کالم منجر 
شود، لذا برای معرفی و آشنایی با موضوع بحث این کتاب به همین مقدار کفایت می شود.                                                         

اما طرح این سئوال ها و پاسخ به آنها چه فایده ای دارد؟
حداقل فایده ای که طرح و پاسخ به این سئوال ها و مطالب مشابه دارد آشنایی با خصوصیات جسمی 
و پیکری انسان به عنوان یک مخلوق خداوند است، که این خود آغاز یک راه طوالنی برای پی بردن به 
خصوصیات روحی و نفسانی انسان و به دنبال آن شناخت بیشتر نسبت به ذات اقدس الهی است چنانکه 
فرموده اند: »من عرف نفسه فقد عرف ربه« که هر کس که خود را شناخت خدا را شناخته است. اهمیت  
این شناخت تا بدانجا است که در نظر برخی از بزرگان حکمت و عرفان، هرکس »من عرف نفسه فقد 
عرف ربه« را به درستی بداند، می تواند جمیع مسائل اصیل فلسفی و مطالب قویم حکمت متعالی و حقایق 
عرفانی را از آن استنباط کند. غزالی محمد.)1383(. کیمیای سعادت. تصحیح احمد آرام. تهران: علمی 

و فرهنگی.
البته شناخت بعد جسمی انسان بسیار ساده تر از شناخت بعد روحی اوست زیرا که جسم محسوس و 
ملموس است و قابل تجربه در آزمایشگاه می باشد، در صورتی که بعد روحی را نمی توان به سادگی 
بررسی کرد و به آزمایش کشید و ما را توان قدم زدن درآن وادی نیست، چرا که سالکان و رهروان خاص 
ابزار  با  خود را دارد و لذا در همان سطح خاکی و شناخت ابعادی از وجود او که در اختیار ما است و 
و تجهیزاتی که تا کنون بشر توانسته است فراهم نماید حرکت می کنیم و امید است که با مدد الهی 
به توضیح  باز شود. الزم  برای خوانندگان عزیز  انسان  راز رمز های پیکر  اسرار و  از  دریچه  ای کوچک 
است که سعی می شود مطالب در حد عموم و قابل فهم برای مردم غیر متخصص باشد و طبیعتا برای 
متخصصین گرامی و دست اندر کاران علوم پیشرفته بیو لوژی و فیزیولوژی مطالبی ساده خواهد بود زیرا 

جامعه هدف، توده مردم با اطالعات اندک از دانش بیولوژی هستند. 
قرار است در باره موجودی صحبت کنیم که خداوند متعال پس از آفرینش او فرمود: »فتبارک اهلل احسن 
الخالقین« )آیه 14 سوره مومن ( و در جای دیگر می فرماید: »لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم« )آیه 
4 سوره تین(. یعنی همانا انسان را در بهترین و نیکو ترین صورت وجود آفریدیم. اما خداوند در جای دیگر 
به پیامبر )ص( می فرماید: َفاْسَتْفِتِهْم أَ ُهْم أََشُدّ َخلْقاً أَْم َمْن َخلَْقنا إِنَّا َخلَْقناُهْم ِمْن ِطیٍن الِزٍب )ای پیامبراز 
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منکران معاد بپرس آیا آفرینش و معاد آنان سخت تر است ؟ یا آفرینش فرشتگان و آسمان ها و زمین، ما 
آنان را از گل چسبنده ای آفریدیم( )آیه 11 سوره صافات(. همچنین در آیه 27 سوره نازعات می فرماید: 

ماُء بَناها  )آیا خلقت دوباره شما سخت تر است یا آسمان ها(. أَ أَنُْتْم أََشُدّ َخلْقاً أَِم الَسّ
پی بردن به سنگینی خلقت آسمان ها و افالک و ستارگان و کهکشان ها که در این آیات مهمتر از آفرینش 
انسان یاد شده است، زمانی قابل درک می شود که به ساختمان بدن انسا ن دسترسی و آشنایی داشته 
باشیم و بفهمیم که چگونه در هر لحظه میلیون ها واکنش شیمیایی در سلول های بدن صورت می گیرد 
و در هر لحظه هزاران ترکیب نو ساخته و تجزیه می شود. پیچیدگی این ساختمان ها و اجزای کاری آنها 
به حدی است که حیرت دانشمندان را برمی انگیزد و محققان را به اندیشه  و تحیر وا میدارد به نحوی 
که سر تعظیم در برابر خالق بی همتا فرود می آورند و به عجز خود اعتراف می کنند. آنچه در این کتاب 
به صورت مجزا و در قالب مقاالت مختصر می آید سعی می شود که اطالعاتی کلی و در حد عموم از 
ساختمان دستگاه های بدن انسان و ساختار و عملکرد آنها را در اختیار خوانندگان عزیز قرار دهد تا ضمن 
آشنایی با بدن انسان و پی بردن به شگفتی های آفرینش مقدمه ای باشد برای شناخت جنبه های روحی 
و روانی انسان که بسیار ژرف و دست نیافتنی است. کوشش می شود تا مطالب پیچیده علمی و مباحث 

فیزیولوژیکی را به زبانی ساده و قابل استفاده برای طیف های مختلف خوانندگان در اختیار قرار دهد.
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آشنایی با کتاب توحید مفضل
کتاب توحید مفضل مشتمل بر چهار مجلس استکه حضرت امام جعفر صادق )ع( در هر مجلس برای مفضل 

حکمت های آفریننده را در مورد خالیق توضیح می دهد.
مجلس اول در مورد خلقت آدمی از ابتدای خلقت او تا ختم قوای ظاهری و باطنی او و صفات فطری وی و 

در مورد خلقت اعضا و جوارح او صحبت می کند.
مجلس دوم در مورد خلقت انواع حیوانات و وحوش صحرا و پرندگان هوا و ماهیان دریاها بحث می کند.

مجلس سوم در باره خلقت آسمان و زمین و آفتاب و ماه و ستارگان و شب و روز و باران ها و پاک بودن هوا 
و در خلقت درختان و میوه ها و در خلقت کوه ها و دریاها و انواع نباتات توضیح می دهد.

دیگر  گوناگون  حکمت های  و  آنها  کردن  برطرف  و  آفات  آوردن  پدید  حکمت  درباره  چهارم  مجلس 
صحبت می کند. 

علت پیدایش کتاب
محمد بن سنان از مفضل بن عمر روایت کرده است که گفت: روزی بعد از عصر نشسته بودم در روضه که 
میان قبر حضرت رسول )ص( و منبر آن حضرت است، و من تفکر می کردم در آنچه حق تعالی خاص آن 
حضرت قرار داده است از شرف و فضائل واقع ساخته است او را به آن از آنچه جمهور امت آن ها را نمی دانند 
و آگاه نیستند به مقام و فضیلت و منزلت و بزرگی که خداوند به او عطا فرموده است. در این فکر بودم که 
ناگاه ابن ابی العوجاء که یکی از ملحدان زمان بود در جایی نشست که  کالم او را می شنیدم، سپس مردی 
از اصحاب او آمد و پیش او نشست، پس ابن ابی العوجاء اشاره کرد به ضریح حضرت رسول )ص( و گفت که 
صاحب این قبر به کمال مراتب عزت رسید و همه خصلت های شرف در او مجتمع گردید. رفیقش گفت  که: 
او فیلسوفی بود که  دعوای مرتبه بلند و منزلت ارجمند کرد و برای اثبات آن معجزه ها آورد که بر عقل ها 
غالب آمد و فهم ها در آن کم شده و خردها در دریاهای تفکر فرو رفتند و باز مانده برگشتند و چون اجابت 
کردند دعوت او را عقال و فصحا و خطبا، مردم فوج فوج در دین او داخل شدند، پس نام خود را با نام خدای 
خود در اذان مقرون گردانید که ندا می کنند به آن در مسجد ها در جمیع مناطقی که دعوت او به آنها رسیده 
است و در هر شب و روز پنج نوبت تکرار می کنند در اذان و اقامه. ابن ابی العوجا گفت بگذار نام محمد )ص( 
را که  عقل من در آن حیران است و فکر من در کار او درمانده است و سخن بگو در اصلی که محمد ) ص ( 
خود را به او بلند کرده است. پس سخن در وجود صانع عالم تعالی شانه گفتند و حرف را به جایی رساندند که 
این  عالم را صانعی و این کارخانه را مدبری نیست، بلکه همه چیز به طبع خود متکون می شود  بی مدبری 

و صانعی و پیوسته چنین بوده و چنین خواهد بود.

فصل 1: آشنایی با کتاب توحید مفضل
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شگفتی های آفرینش  در خلقت اندام  های بدن انسان

اعتراض مفضل به ابن ابی العوجا
مفضل:   چون این سخنان  واهی را از آن ملعون شنیدم، از غایت  خشم و غضب نتوانستم  خود را نگه دارم، 
خطاب به گفتم: ای دشمن خدا ملحد شدی در دین خداو انکار کردی پروردگاری را که تو را آفریده است در 
نیکو ترین تصویری و صورت بخشیده است تو را به تمام ترین صورتی  و تو را  در احوال مختلفه گردانیده 
است تا به این حد رسانیده. اگر تفکر نمایی در نفس خود و رجوع نمایی به حس خود،  هر آینه خواهی یافت 
که دالیل پروردگاری و آثار صفت باری تعالی شانه در تو قائم است و شواهد وجود و قدرت و براهین علم و 

حکمتش در تو واضح و الیح است.
ابن ابی العوجاء گفت: ای مرد اگر تو از متکلمانی با تو به آن طور سخن بگویم، اگر بر ما حجتی تمام کنی  
ما پیروی تو بکنیم، و اگر از ایشان نیستی سخن گفتن با تو سودی ندارد، و اگر از اصحاب  جعفربن محمد 
صادقی او خود با ما چنین مخاطبه نمی کند و به این نوع دلیل با ما مجادله نمی کند، و از سخنان ما زیاده 
از آنچه تو شنیدی مکرر شنیده است و دشنام نداده، در خطاب ما و او سخن از اندازه به در نرفته و در جواب 
ما، او صاحب حلم و رزانت و خداوند عقل و متانت است. او را طیش و سفاهت و غضب از جا به در نمی آورد، 
گوش می دهد سخان ما را و می شنود حجت های ما را تا آن که ما آنچه در خاطر داریم می گوئیم و گمان 
می کنیم که حجت خود را بر او تمام کردیم، آنگاه باطل می کند حجت های ما را به اندک سخنی و حجت 
بر ما تمام می کند به مختصر ترین کالمی، و نمی توانیم نسبت سخنان معجز نشان او در مقام جواب بر آییم، 

اگر تو از اصحاب اویی به طور شایسته او با ما سخن بگو.
مفضل گفت: از مسجد بیرون آمدم اندوهناک و متفکر در آنچه مبتال شده اندبه آن اسالم و مسلمین از کفر 
این گروه ملحد بی دین، و شبهات ایشان در انکار صانع آسمان و زمین، پس رفتم به خدمت موالی خودامام 
جعفر صادق ) ع (، چون مرا شکسته خاطر یافت، پرسید که چیست تو را؟ چون سخن آن ملحدان و دهریان 
را به خدمتش عرض کردم فرمود که: بیان خواهم کرد برای تو از حکمت حضرت صانع جل و عال در خلق 
عالم و درندگان و حیوانات و مرغان و حشرات و هر صاحب روحی از چهار پایان و گیاه ها و درختان میوه دار 
و سبزی های ماکول و غیر ماءکول آنچه عبرت گیرند از آن عبرت گیرندگان و زیاده گردد به سبب آن معرفت 

مومنان، و متحیر گردند در آن ملحدان و کافران، فردا بامداد نیز به نزد ما بیا.
مفضل گفت: از این مژده شاد و خوش حال به منزل خود مراجعت نمودم و برای آن وعده دلنواز شب بر 
من دراز گشت. مفضل گفت: چون صبح شد ، بامداد به خدمت آن حضرت شتافتم و بعد از رخصت  داخل 
شدم و خدمت رسیدم، پس داخل حجره دیگر شد و مرا به خلوت طلبید، چون در خدمتش نشستم، حضرت 

فرمود:  ای مفضل گویا امشب تو دراز گشت برای انتظار وعده ما؟ گفتم بلی موالی من.
امام فرمود: ای مفضل خدا بود و هیچ چیز پیش از او نبود و او باقی است و وجود او را نهایت نیست، و اوست 
مستحق حمد و ستایش بر آنچه الهام کرد مارا، و مخصوص اوست شکر و سپاس بر آنچه عطا کرد و مخصوص 
گردانید ما را به اعالی علوم و برگزید ما را بر جمیع خلق به علم خود، و گردانید ما را گواه بر ایشان به حکمت 

خود. پس رخصت طلبیدم که آنچه بفرمایید بنویسم.
پس از آن حضرت امام در چندین جلسه علت و حکمت آفرینش  موجودات  مختلف و انسان و هر یک از 
اندام  های او به تفکیک  صحبت می فرماید و راز افرینش  آسمان و زمین و آنچه در آنها وجود دارد را بیان 
می  فرماید که بسیار مفصل است، با توجه به اینکه  موضوعات مختلف در باره اندام ها ی  بدن انسان و حکمت 
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آنها است، در این بخش از ذکر این مطالب  به صورت پیوسته  خود داری می شود، لیکن  در هر یک از مباحثی  
که از این پس در مورد اندام های بدن انسان خواهد آمد به تناسب توضیحاتی را که حضرت امام جعفر صادق 

)ع( در مورد  آن اندام و حکمت آفرینش آن بیان فرموده است  را می آوریم و به توضیح آن می پردازیم.
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شگفتی های آفرینش 

ترکیب بدن انسان از چیست؟
َولََقْد َخلَْقَنا اْلِنَْساَن ِمْن َصلَْصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن ﴿26﴾ و ما انسان را از ِگلی خشک که برگرفته از لجنی 
متعّفن و تیره رنگ است، آفریدیم.) آیه 26 سوره حجر ( این آیه، یا اشاره به آفرینش اّولین انسان یعنی 
حضرت آدم است، »َخلَْقَتِني ِمْن ناٍر َو َخلَْقَتُه ِمْن ِطیٍن« و یا مراد سیر آفرینش همه انسان هاست که مواد 
زمین از طریق غذا و نطفه به صورت انسان درمی آید، همان گونه که در سوره کهف آیه 37 می خوانیم که 
انسان در آغاز خاک، سپس نطفه و سپس به صورت انسان درمی آید. »أَ َکَفْرَت بِالَِّذي َخلََقَک ِمْن تُراٍب ثَُمّ 

اَک َرُجاًل« ِمْن نُْطَفٍة ثَُمّ َسَوّ
در نخستین روزهای بار داری حدود 97 درصد ساختمان جنین را آب تشکیل می دهد. این نسبت به تدریج 

کم شده و در زمان تولد به 66 درصد می رسد. در انسان بالغ ترکیب بدن به شرح زیر است:
آب 60 تا 65 درصد، موادآلی: 30 درصد، مواد معدنی: 5 درصد. مواد آلی بدن شامل قندها ) گلوسیدها( 
حدود 6/. درصد وزن بدن را تشکیل می دهند، در حالی که چربی ها ) لیپید ( تقریبا 12 درصد و پروتئین  ها 

حدود 17 درصد وزن بدن را در بر می گیرند.
ترکیبات حاصل از تجزیه مواد آلی مثل اوره و کراتین حدود یک درصد وزن بدن را تشکیل می دهند. 
کاتالیزور های حیاتی ) آنزیم ها، هورمون ها و ویتامین ها ( مقدارشان کم ولی دارای اهمیت حیاتی هستند 
.حضرت امام جعفر صادق )ع (در زمانی که کسی با عنصر و ترکیبات شیمیایی آشنایی نداشته است، در مورد 
ترکیب بدن انسان نظر داده و فرموده اند: تمام چیزهایی که در خاک است در بدن انسان هم وجود دارد، اما 
یکسان نیستند. ایشان فرمودند چهار چیز در بدن انسان زیاد است و هشت چیز است که در بدن انسان کم 

است و هشت چیز دیگر که خیلی کم هستند.
چنانکه امروز میدانیم، چهار عنصر اصلی اکسیژن،ئیدروژن، کربن و نیتروژن و همینطور عناصر گروه بعدی را 

که امروز مشخص شده اند، امام با زبانی ساده بیان فرموده اند.
در واقع 99 درصد جرم بدن انسان از 6 عنصر اکسیژن، کربن ، هیدروژن، نیتروژن، کلسیم و فسفر تشکیل 
شده است. پتاسیم، گوگرد، سدیم، کلر و منیزیم کمتر از 1 درصد وزن بدن را تشکیل می دهند ولی برای 
حیات ضروری هستند. وجود عناصر دیگر به مقدار بسیار ناچیز می باشد ولی در سالمتی بسیار تاثیر دارند.

این عناصر چگونه در بدن شکل گرفته و ساختمان بدن راساخته اند؟
عناصر موجود در بدن انسان، بخشی به صورت آزاد در مایعات داخل و خارج سلولی قرار دارند و بخش دیگری 
از آن ها به صورت ترکیب با یکدیگر، تشکیل ملکول های آلی و مواد معدنی را می دهند که در ساختار سلول 

ها و بافت ها شرکت می کنند.

فصل 2 : ترکیب بدن انسان از چیست؟
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 کوچک ترین واحد سازنده بدن انسان چیست؟
کوچک ترین واحد ساختمانی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگر، سلول ) یاخته ( نامیده می شود. سلول ها 
دارای توانایی زندگی مستقل و قدرت تکثیر و تولید مثل می باشند. سلول های مختلفی در بدن انسان وجود 
دارند که بر اساس کار و وظیفه ای که دارند از یکدیگر متمایز می شوند. انواعی از سلول های بدن شامل 

سلول عصبی، سلول ماهیچه ای، سلول پوششی، سلول استخوانی وغیره را می توان نام برد.
در بدن یک موجود پر سلولی مانند انسان، سلول ها زندگی مجزا از یکدیگر ندارند، بلکه در کنار هم تشکیل 

بافت ها و سیستم های مختلف را می دهند.
بافت  مانند  تشکیل می شود،  بافت  کار،  و هم  تعدادی سلول هم شکل  قرار گرفتن  کنار هم  از  معموال 

ماهیچه  ای، بافت پوششی، بافت عصبی و غیره.
از همکاری تعدادی بافت با یکدیگر یک اندام ساخته می شود مانند قلب، یا دست و پا. از مجموعه اندام های 
مختلفی که در کنار یکدیگر کار مشخصی را انجام می دهند دستگاه ساخته می شود، مانند دستگاه قلب و 

گردش خون، دستگاه گوارش و...
بدن یک موجود زنده از جمله انسان از مجموعه ای از دستگاه ها ساخته شده است که در کنار یکدیگر با 

هماهنگی و سازمان بندی مشخص اعمال حیاتی موجود زنده را انجام می دهند.
تخمین زده می شود حدود 37 تریلیون سلول در بدن انسان وجود داشته باشد. این سلول ها بر حسب 
تخصصی که دارند شکلشان هم متفاوت است. شکل سلول ها متناسب با کاری است که انجام می دهند 

و این تخصصی شدن و شکل گرفتن از همان آغاز دوره جنینی از تمایز سلول های اولیه  شروع می شود.
اندازه سلول ها در حد میکرون ) یک میکرون برابر یک هزارم میلیمتر( است. یعنی نمی توان سلول ها را با 
چشم غیر مسلح دید. سلول های مختلف دارای اندازه های متفاوت می باشند که از 2 تا 100 میکرون فرق 
می کند. مثال یک گلبول قرمز دارای قطری به اندازه 7 میکرون است در حالی که قطر تار ماهیچه ای در حد 

100 میکرون و یک تار عصبی قطری برابر 20 میکرون دارد.

ساختمان سلول چگونه است و در داخل آن چه می گذرد؟
هر سلول دارای سه جزئ اصلی است که عبارتند از: غشا، سیتوپالسم و هسته

غشا: پرده و پوششی است که سلول را احاطه کرده و محتویات سلول را از محیط اطراف جدا می کند. این 
پرده محافظ سلول است و ورود و خروج مواد به سلول را کنترل می کند. در این پرده منافذی وجود دارد که 
این نقل و انتقال از آن طریق انجام می گیرد. این پرده ضخامتی در حد 3 تا 5 نانومتر دارد )یک نانومتر برابر 

یک هزارم میکرون و یا یک میلیونیم میلی متر است(.
در این پرده اجزایی وجود دارد که برخی به صورت پمپ عمل می کنند و مواد را جابجا می نمایند، برخی به 
صورت کانال و گروهی هم به صورت ناقل در عبور مواد از غشا عمل می کنند. همچنین گروه دیگری از این 
اجزا به صورت گیرنده در سطح سلول عمل می کنند و باعث انتقال پیام های خارج به داخل سلول می شوند. 
جنس این قطعات در غشای سلول از پروتئین تشکیل شده است که حدود 50 درصد وزن غشا را شامل 
می شوند. نزدیک به 50 درصد از وزن غشا را هم چربی ها تشکیل می دهند و در حدود 2 درصد هم قند در 

ساختمان غشا وجود دارد.
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در سطح سلول ها اجزایی وجود دارد که می توانند سلول های خودی و بیگانه را تشخیص دهند. بنا بر این 
اگر سلول بیگانه ای به محیط آنها وارد شود، در برابر آن واکنش نشان می دهند.

سلول ها می توانند از طریق این غشا با یکدیگر ارتباط داشته باشند و به هم پیام بدهند. می توانند یکدیگر 
را محکم گرفته و پراکنده نشوند. هر کدام از این کار ها با شیوه خاصی صورت می گیرد که بسیار تخصصی 
و فنی است. بد نیست بدانید که این پرده در اطراف سلول مانند یک خازن عمل می کند. همانطور که در 
خازن بار الکتریکی ذخیره می شود، در غشا هم که ساختمانی تشکیل شده از دو صفحه هادی و یک الیه 
عایق در بین آن ها است، بار الکتریکی در دو سوی این غشا تشکیل می شود و بین داخل و خارج غشا 
اختالف پتانسیل الکتریکی ایجاد می شود. همانطور که خازن پر و خالی می شود غشای دور سلول هم چنین 
خاصیتی دارد یعنی در یک الیه آن بار منفی و در الیه دیگر بار مثبت جمع می شود. چربی های تشکیل 
دهنده غشا دارای یک سطح آبدوست و یک انتهای آب گریز هستند. سرهای آب دوست در طرف داخل و 
خارج قرار می گیرند و دم های آب گریز به سمت داخل آرایش می گیرند. توزیع یون ها در دو سوی غشا به 
نحوی صورت می گیرد که بار های منفی در سطح داخل و بار مثبت در سطح خارج غشا آرایش می گیرند. 
هنگام تحریک این سلول ها آرایش یون ها در دو سوی غشا به هم می خورد و سلول از حالت استراحت 
به حال فعالیت وارد می شود، و بدینگونه پیام ها به وسیله سلول ها جابجا می شود و بدن به محرک های 
داخلی و خارجی پاسخ می دهد. دالیل توزیع این یون ها نیاز به توضیحات تخصصی دارد که از حوصله 
خوانندگان این کتاب خارج است  و در صورت عالقه و نیاز بیشتر عالقمندان را به منابع معرفی شده در آخر 

کتاب ارجاع می دهد.

فصل 2 : ترکیب بدن انسان از چیست؟









31

نقش چربی در بدن انسان و سایر موجودات زنده 
در مبحث قبل گفتیم که بدن موجودات زنده از واحدهایی به نام سلول ساخته شده است، و یادآوری شد که 
در اطراف سلول پرده ای بنام غشا قرار گرفته است. تقریباً 50 درصد از وزن این پرده را چربی تشکیل می دهد. 

چربی ها در دو الیه قرار گرفته اند و لذا آن را به نام دو الیه لیپیدی می شناسند.
ملکول چربی ساختمان جالبی دارد. یک سر این مولکول آبدوست و یک سر آن آبگریز است ) شکل 1(. 
یعنی یک سر ملکول چربی تمایل دارد در محیط آب قرار بگیرد ولی سر دیگر آن از آب فرار می کند. بنابراین 
چربی ها در ساختمان غشای سلول به شکل زیر قرار می گیرند ) شکل 2(. به این صورت که دم های آبگریز 

به سوی هم و سرهای آبدوست در سمت داخل و خارج سلول که آب وجود دارد قرار می گیرند.
                                    

 شکل 2 – شیوه  قرار گرفتن چربی ها در غشا                شکل 1- ملکول چربی با بخش های سر و دم

چربی غشا از چه چیزی تشکیل شده است؟                                       
چربی های غشا از کلسترول و انواعی از فسفولیپیدها تشکیل شده اند. در ساختمان ملکولهای چربی اسیدهای 
چرب وجود دارند که برخی از آنها اشباع شده و برخی غیر اشباع هستند. شما حتما روغن های جامد و مایع 

را دیده اید. مالحظه کرده اید که در یک دمای معین یکی جامد و دیگری در همان دما مایع است.
تفاوت این ساختار به علت وجود اسیدهای چرب اشباع شده و یا غیراشباعی است. در واقع روغن جامد دارای 
اسیدهای چرب اشباع شده است، یعنی تمام ظرفیت های کربن موجود در زنجیره پر شده است )شکل 3 (، 

در صورتیکه در روغن های مایع اسیدهایی از نوع غیر اشباع وجود دارند) شکل 3(. 
این دو الیه چربی سبب می شود که غشا غیر قابل نفوذ بشود. وجود کلسترول در غشا عالوه بر اینکه به 
استحکام آن کمک می کند، نفوذپذیری آن را نیز کاهش می دهد. البته غشا برای مبادله مواد بین داخل و 
خارج نیاز به ورود و خروج مواد دارد که برای این امر مسیرهای مشخص و سیستم های مجهزی وجود دارد 

که در جای خود به آن اشاره می شود.

فصل 3 : نقش چربی در بدن انسان و سایر موجودات زنده 
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شگفتی های آفرینش  در خلقت اندام  های بدن انسان

                                                                                
 

 شکل3 -  اسید پالمیتیک )اسید چرب اشباع شده (                اسید اولئیک ) اسید چرب غیر اشباعی (                          

دو الیه چربی غشا در هر دمایی می تواند به شکل مایع و یا به شکل جامد )ژل( وجود داشته باشد، چربیها 
در دمای مشخصی می توانند از حالت جامد به مایع تبدیل شوند. در حالت مایع ملکولهای چربی می توانند 
از یک الیه به الیه دیگر و یا در یک الیه با ملکولهای دیگر جابجا شوند، بنا بر این غشای سلول ها سخت و 

شکننده نیست بلکه حالتی سیال دارد.

آیا قرار گرفتن چربی های مختلف در ساختمان غشا تصادفی است یا هدفمند؟
با دقت در ساختمان ملکولهای چربی و نحوه قرار گرفتن آنها در غشای سلول به نحوی که یک الیه در داخل 
سلول و یک الیه در خارج سلول قرار می گیرد مالحظه می شود که کاری دقیق و با محاسبه عالمانه انجام 
شده است و به خوبی می توان ردپای یک آفریننده حکیم را در این آرایش منظم ملکولها پیدا کرد به نحوی 
که هر ملکول در جایگاهی که قرار گرفته ماموریت ویژه ای را به عهده دارد که با حذف یا تغییر آن دچار 

خدشه می شود. پروین اعتصامی در این مورد چه زیبا گفته است که: 
         قطره ای کز جویباری می رود                           در پی انجام کاری می رود 

قرار گرفتن چربیهای اشباع شده و غیر اشباعی سبب می شود که سلولها در هر دمایی بتوانند پایدار باشند و 
وظایف حیاتی خود را به نحو مناسب انجام دهند.   

تصور کنید جانورانی را که درقطب ها و دمای زیر صفر زندگی می کنند و موجودات دیگری که در دمای باالی 
50 درجه سانتی گراد درمناطق صحرائی و کویری زیست می کنند. هرکدام از این موجودات با شرایط محیط 
خود سازگاری یافته اند و در دمای این مناطق که گاهی تا 80 درجه با هم تفاوت دارند زندگی می کنند. 
غشای سلول های این جانوران با داشتن زنجیره های کوتاه و بلند و تنوع اسیدهای چرب و همچنین داشتن 
پیوندهایی اشباعی و غیر اشباعی حالت مایع گونه بودن و یا سیالیت خود را حفظ می کند. بنابراین غشا دارای 

درجات مختلفی از سیالیت است که در شرایط مختلف قابل تغییر است.

آیا چربی ها فقط در غشای سلولها وجود دارند؟
چربی ها عالوه بر ساختمان غشای سلول به عنوان ذخایر انرژی موجودات زنده محسوب می شوند. چربی ها 
برای نیازهای طوالنی مدت به انرژی، در ورزش های طوالنی مدت و در دوره های دراز مدت محرومیت از غذا 
مورد استفاده قرار می گیرند. گروهی از چربی ها مثل اسفنگوملین در مغز و بافت عصبی وجود دارند. حتما 
نام چربی امگا3 و امگا 6 را شنیده اید که در تبلیغات هم زیاد استفاده می شود. در واقع عدد 3 نشان دهنده 
تعداد باندهای دوگانه در زنجیره اسید چرب است. یعنی یک چربی غیراشباعی و اصطالحا مایع است. این 
نوع چربی ها در روغن ماهی وجود دارند. اسید های چرب امگا اسید های چرب غیر اشباع و ضروری برای 
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بدن هستند. از آنجا که بدن ما نمی تواند این چربی ها را بسازد پس باید آن ها را از طریق غذا در یافت 
کنیم. اسید های چرب امگا3 در محافظت در برابر بیماری های قلبی و سکته موثرند. در تحقیقات جدید اثر 
بالقوه این ترکیبات در شرایط سرطان، بیماری های التهابی و بیماریهای خود ایمنی مثل لوپوس و روماتیسم 

مفصلی مشخص شده است.

آیا اسیدهای چرب ماهی دریا و ماهی های آب شیرین تفاوت دارد؟
تفاوت بین ترکیبات اسید چرب ماهی های دریا و ماهی های آب شیرین توسط محققین مختلف گزارش شده 
است. مشخص شده است که ماهی های آب دریا منبع بهتری از اسید های چرب ضروری امگا3 هستند ، در 
حالیکه ماهی های آب شیرین منبع خوبی برای اسیدهای چرب امگا 6 هستند. در واقع ماهی آب شیرین 

دارای سطح باالتری از اسیدهای چرب امگا 6 نسبت به ماهی دریا است.
نسبت امگا 6 به امگا 3 برای ماهی آب شیرین و دریا به ترتیب 37% و 16% است. مقدار و نوع امگا در انواع 
ماهی و در ماهی آب شیرین و دریا متفاوت است. حتی در دماهای مختلف تغییراتی ایجاد می شود همچنین 

تغییرات فصلی در ترکیب اسید چرب انواع ماهی گزارش شده است.
دقت در مطالب باال اهمیت دستورات تغذیه ای را که به زبان ساده توسط معصومین علیهم السالم    در قالب 
احادیث و روایات ذکر شده است، نشان می دهد. براساس الگوهای ارائه شده زمان استفاده از هر غذا و فصل 
استفاده از آن، همراهی استفاده از دو یا چند ماده غذائی و یا در مواردی عدم استفاده همزمان از دو ماده 
غذائی متفاوت، همه با توجه به ساختار شیمیائی این مواد بوده و گاهی بدون ذکر دلیل و یا مکانیسم عمل 
بیان شده است. این نکات نشان دهنده این است که بیان این مطالب در آن دوره که از علوم امروزی خبری 
نبود و جامعه جاهلی آن روز در بی خبری از علم و دانش به سر می برد نشانی از آگاهی و اتصال به یک 
سرچشمه حکیم و ازلی دارد. آنچه امروز به دست ما رسیده و بر اثر تجربه های متعدد در آزمایشگاه ها کشف 
شده است، صحت نکات علمی اشاره شده در سالهای بسیار دور را تأیید می نماید، و این خود بیانگر علم الهی 
معصومین )ع( است. هرچند که در زمان حال با همه پیشرفت هایی که نصیب بشر شده است بسیاری از 
حقایق علمی برروی ما همچنان پوشیده است که بنا بر روایات در زمان ظهور و به دست آن حضرت گشوده 

می شود.

چربی ها چگونه و کجا ساخته می شوند؟
که  است  اندوپالسمی  شبکه  نام  به  سلول  داخل  اندامک های  از  یکی  در  چربی  ساخت  اصلی  جایگاه 
فسفولیپیدهای ساختمانی و کلسترول و همینطور چربیهای غیرساختمانی و ترکیب الزم برای میلین دار 

شدن را تولید می کند ) شکل 4 (.
اگرچه شبکه اندوپالسمی جایگاه اصلی ساخت کلسترول است ولی این چربی به سرعت به اندامک های دیگر 
منتقل می شود. بخش معنی داری از ساخت چربی در دستگاه گلژی یعنی یکی دیگر از اندامک های داخل 
سلول صورت می گیرد و از آنجا برای صدور به دیواره سلول آماده می شود. ترکیب چربی ها در دو نیمه غشا 

متفاوت است و می تواند بر اعمال حیاتی سلول در نیمه داخل و خارج غشا تأثیر بگذارد.
                

فصل 3 : نقش چربی در بدن انسان و سایر موجودات زنده 
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شگفتی های آفرینش  در خلقت اندام  های بدن انسان

            

شکل 4- برشی از ساختمان یک سلول و اندامک های داخل آن از جمله شبکه اندوپالسمی را نشان می دهد

چربی جامد و مایع یعنی چه؟ کدامیک برای تغذیه توصیه می شود؟
قبال اشاره شد که مایع و جامد بودن چربی به ساختمان شیمیائی ملکول های تشکیل دهنده مرتبط است و 

پیوندهای غیراشباعی در این مسئله اهمیت دارند.
بطور معمول چربی های مایع منشأ گیاهی دارند. مانند روغن زیتون، کانوال، ذرت، روغن گلرنگ، کنجد و 

سویا، آفتابگردان و ... استثنائی که وجود دارد روغن ماهی است که منشأ حیوانی دارد.
از طرف دیگر چربی هایی که در دمای معمولی جامد هستند دارای منشأ جانوری بوده و اشباع شده اند، مانند 
چربی موجود در گوشت قرمز و یا در بدن مرغ، چند استثناء هم وجود دارد که چربی اشباع شده منشأ گیاهی 

دارد مانند روغن نارگیل که دارای چربیهای اشباع شده و اشباع نشده هستند.

چربی های فرآوری شده چه نوع چربی هستند؟ آیا استفاده از آنها مناسب است؟
استثنای دیگری که وجود دارد چربی های فرآوری شده به نام چربی های ترانس است. اینها چربی های گیاهی 
هستند که همانند چربی اشباع شده عمل می کنند زیرا داربست ساختمانی آنها تغییر کرده است. چربی های 
ترانس برای سالمتی ما مضر هستند و در صدر توصیه های ممنوعیت استفاده قرار دارند. هنگام مصرف مواد 
غذائی حتما به لیست ترکیبات سازنده آن توجه کنید. در این لیست کلمات هیدروژنه یا بخشی هیدروژنه را 

جستجو کنید تا متوجه شوید که آیا درآن غذا از روغن فرآوری شده استفاده شده است یا نه.
اگر چه این باور وجود دارد که چربی های جامدی که در کره، شیرچرب، گوشت چرب و ... وجود دارند باعث 
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افزایش کلسترول خون می شوند، زیرا چربیهای با منشأ حیوانی دارای کلسترول هستند، اما نظرات مخالف 
این قضیه هم وجود دارد. از جمله در مطالعات اپیدمیولوژی انجام شده نشان داده اند که شواهدی مبنی بر 
اینکه رژیم غذایی حاوی چربی های اشباع شده همراه با افزایش خطر بیماری عروق کرونر و بیماری های 

قلب عروقی باشد وجود ندارد. 
پیشنهاد می شود برای زندگی سالم تر و گرفتار نشدن در چنگ بیماری از هم اکنون به فکر تغذیه خود باشید 
و تا آنجا که ممکن است با جایگزین کردن مواد غذائی مناسب سعی کنید دریافت چربی و کالری بدن خود 

را تنظیم نمائید. لطفا به جدول زیر توجه کنید:

از اینها استفاده کنیدبه جای اینها

شیر کم چرب یا فاقد چربی که دارای همان مقدار کلسیم و سایر شیر پرچرب 2% یا بیشتر
مغذی ها است

پنیرهای کم چرب و غذاهای حاوی پنیر کم چرب یا فاقد پنیرپنیر معمولی و پرچرب و غذاهای حاوی پنیر مثل پیتزا

روغن های گیاهی مثل زیتون، گلرنگ، ذرت و ...کره- مارگارین

مرغ یا ماهی کبابی و پخته شدهماهی یا جوجه سرخ شده

سیب زمینی آب پز یا پخته شدهسیب زمینی سرخ شده

نان پخته شده و کراکر غالتنان ذرت مکزیکی و نمونه های مشابه

میوه ها و غذاهای کم چربدونات- کوکی ها و کیک

ماست بدون چربیبستنی، ماست پر چرب

فصل 3 : نقش چربی در بدن انسان و سایر موجودات زنده 
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پروتئین چیست و چه نقشی در بدن دارد؟
پروتئین که نامی آشنا برای هر فرد است، یکی از ترکیبات اصلی سازنده بدن موجودات زنده است. نام 
پروتئین در مواد مختلف غذائی و وجود آن در مواد خوراکی برای همه آشناست، اما شاید ندانید که این 
ترکیب از چه ساخته شده و در بدن چه کار می کند. پروتئین از کلمه یونانی گرفته شده که به معنی » درجه 
اول اهمیت« می باشد و خود این نام نشان از اهمیت آن در حیات موجودات زنده دارد. مثال واکنش هایی که 
در بدن صورت می گیرد بسیار سریع اتفاق می افتند، در حالیکه این واکنش ها در خارج از بدن با کندی انجام 

می گیرند. علت تسریع واکنش ها در بدن وجود ترکیبات پروتئینی به نام » آنزیم« است.

پروتئین از چه اجزائی درست شده است؟
پروتئین ها از واحدهای کوچکی به نام اسیدهای آمینه ساخته شده اند. تعداد اسیدهای آمینه 20 عدد است، 
درحالیکه تعداد پروتئین ها بسیار زیاد و غیرقابل شمارش است. درست مانند حروف الفبا که در فارسی 32 
حرف داریم، ولی تعداد کلمات بینهایت است. همانطور که کلمات با تغییر تعداد و جابجائی حروف ساخته 
می شوند، پروتئین  ها نیز با تغییر تعداد و ترتیب قرار گرفتن اسیدهای آمینه درکنار یکدیگر ساخته می شوند،

 یعنی: اگر aa را عالمت یک اسید آمینه درنظر بگیریم، پس:

aa1 + aa2 + aa3 + aa4+....            پروتئین 

حاال در این ترکیب اگر جای اسید آمینه مثال  aa4   با اسید آمینه  aa2   عوض شود، پروتئین دیگری 
خواهد بود با خواص متفاوت و به همین ترتیب برای هرکدام از اسید آمینه  ها که این اتفاق رخ دهد دچار 
تغییر می شود و پروتئین جدیدی به وجود می آید. البته گاهی از عبارت پپتید هم استفاده می شود و آن در 

حالتی است که تعداد اسیدهای آمینه کم باشد.
پروتئین ها در بخش های مختلف بدن موجودات زنده نقش اساسی دارند. مثال در غشای سلول ها وظایف 
بسیار مهمی به عهده دارند که از جمله می توان به نقش کانال یا راه عبور یونها از غشا، آنزیم، به عنوان 
گیرنده، به عنوان پمپ و همینطور به عنوان ناقل برای جابجائی مواد و یا به عنوان یک عامل برای دریافت 

پیام اشاره کرد.
نام بسیاری از ترکیبات را شنیده اید که در بدن وجود دارند ولی شاید ندانید که پروتئین هستند. شما نام 
انسولین را شنیده اید بله، انسولین ترکیبی که مورد استفاده بیماران دیابتی است. این ترکیب یک پروتئین 
است که در سلولهای تخصص یافته ای که در غده لوزالمعده قرار دارند ساخته شده و وارد جریان خون می شود.

این ماده به نقاط مختلف بدن سفرکرده و باعث ورود قند به داخل سلولها می شود. اگر این پروتئین ساخته 
نشود، قند نمی تواند سوخته شود و در نتیجه قند خون باال می رود و پس از آن زیادی آن وارد ادرار می شود 

فصل 4 : پروتئین چیست و چه نقشی در بدن دارد؟
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و فرد مبتال به دیابت یا مرض قند می شود.
پروتئین دیگری که با نام آن آشنا هستید »هموگلوبین« است که در ساختمان آن 560 اسید آمینه وجود 
 )  Co2 و O2 ( دارد. این پروتئین در داخل گلبول های قرمز خون قرار دارد و کار انتقال گازهای تنفسی
رابه عهده دارد. آیا میدانید اگر هموگلوبین در خون نباشد برای انتقال اکسیژن به سلولهای بدن به چند صد 
لیتر خون در بدن نیاز داریم تا بتوان اکسیژن را به صورت محلول به سلولها انتقال داد. ولی این پروتئین به 
راحتی اکسیژن را از ریه ها گرفته به بافت های بدن منتقل می نماید. بسیاری دیگر از مواد در جریان خون 
از طریق اتصال با پروتئین ها جابجا می شوند. بسیاری از هورمونها ساختمان پروتئینی دارند حتی برخی از 
آنتی بیوتیکها پروتئین هستند مانند پنی سیلین. در ماهیچه های اسکلتی ما که حرکت اندام ها را تامین 
میکنند پروتئین های متعددی وجود دارند که نقش حیاتی در انقباض ماهیچه ها دارند. همینطور در ماهیچه 
های صاف که در اندام های غیر ارادی بدن حضور دارند، پروتئین ها نقش اساسی دارند. ماهیچه قلب که در 
تمام طول عمر بدون توقف در حال فعالیت است، دارای انواعی از پروتئین ها است که نقش هر کدام حیاتی 
است. کوچک ترین تغییر در ساختمان هر کدام از این پروتئین ها می تواند اختالل های بزرگی در کار اندام 

ها ایجاد نماید. 

پروتئین بدن از کجا تامین می شود؟
درست است که پروتئین در سلولهای بدن ساخته می شود ولی برای ساختن آن نیاز به مواد اولیه است. مواد 
اولیه ساخت پروتئین اسیدهای آمینه هستند. اسیدهای آمینه از تجزیه پروتئین های مصرف شده در مواد 
غذائی به دست می آیند. پس وجود پروتئین در ترکیب مواد غذائی برای بدن الزم است. ترکیبات مختلفی که 
مصرف می کنیم مانند گوشت، شیر، تخم مرغ و فرآورده های دیگر هر کدام دارای انواعی از پروتئین هستند 
که پس از ورود به دستگاه گوارش تجزیه شده و به صورت اسیدهای آمینه دیگر وارد گردش خون می شوند. 
با توجه به اینکه تمام اسیدهای آمینه در ترکیب همه پروتئین ها وجود ندارند، برای دریافت تمام اسیدهای 
آمینه باید نسبت به دریافت پروتئین های مختلف اقدام کرد تا بدن دچار کمبود نشود. البته برخی اسیدهای 
آمینه در بدن ساخته می شوند و بعد استفاده می شوند، اما بدن قادر به ساخت تمام اسیدهای آمینه نیست و 
لذا تعدادی از آنها باید به وسیله تغذیه به بدن وارد شوند که این اسیدهای آمینه را ضروری یا الزامی می نامند 

و حتما باید از طریق غذا به بدن وارد شوند،  در حالی که تعداد زیادی در بدن ساخته می شوند.

پروتئین چگونه ساخته می شود؟
یکی از شگفتی های آفرینش چگونگی ساخت پروتئین ها است که در داخل سلول و در اندامک های بسیار 
کوچکی که برای این کار تخصص یافته اند صورت می گیرد. همانطور که گفته شد هر پروتئین دارای تعدادی 
اسید آمینه است که با ترتیب خاصی به هم چسبیده و زنجیره ای از پروتئین را تشکیل می دهند. جابجائی هر 
کدام از این اسیدهای آمینه در طول این زنجیره باعث اختالل در کل ساختمان آن پروتئین می شود. بنابراین 
موقع اتصال این اسیدها به یکدیگر باید نظم و دقت خاصی رعایت شود تا هر کدام درست در جایی که برای 

آن مشخص شده است قرار گیرند، اما چگونه؟
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نقشه پروتئین ها در کجا مشخص می شود؟
در واقع راز و رمز همه فعالیتهای موجودات زنده در هسته سلولها قرار دارد. هسته سلول ها حاوی اجسامی 
به نام کروموزوم است که تعداد آنها در هرموجود زنده ای مشخص است،  مثال در انسان تعداد کروموزوم ها 
46 عدد یا 23 جفت است. جفت از این جهت که هرکدام از یک جفت کروموزوم از یکی از والدین به فرزند 

می رسد، یعنی در مجموع 23 عدد از پدر و 23 عدد از مادر که در هر فرد 46 عدد را تشکیل می دهد.
در کروموزوم ها اجزاء کوچکتری به نام ژن وجود دارد، ژن ها مسئول بروز صفات و ویژگیهای موجودات 
زنده اند هر ژن نقشه خاصی دارد که از کنار هم قرار گرفتن تعدادی نوکلئوتید درست شده است. ساخت 
پروتئین ها در هر سلول براساس نیاز و تخصص آن سلول انجام می گیرد. برای ساخت پروتئین مراحلی به 

صورت منظم پیش می رود: 
مرحله اول- نسخه برداری است. در این مرحله نقشه پروتئینی که باید ساخته شود از روی ژن  مربوط کپی 
می شود به این ترتیب که قسمتی از کروموزومی که ژن مورد نظر روی آن قرار دارد از هم باز شده و از ژن 
مربوط کپی ساخته شده و پس از جدا شدن از کروموزوم به داخل سیتوپالسم منتقل می شود، این نقشه را 

mRAN یا RNA پیامبر می نامند.
مرحله دوم- نقشه تهیه شده در هسته پس از عبور از منافذ هسته وارد سیتوپالسم شده و به محل خاص 

ساخت پروتئین یعنی ریبوزوم ها وارد می شود، ریبوزوم کارگاه ساخت پروتئین است.
مرحله سوم- قراردادن قطعه های سازنده پروتئین یعنی اسیدهای آمینه در کنار یکدیگر است، برای این 
منظور در داخل سیتوپالسم اجزای دیگری به نام tRAN یا ANA ناقل وجود دارد که هر کدام با رمز خاصی 
که دارند اسیدهای آمینه را شناسایی کرده و پس از حمل به ریبوزوم مطابق نقشه ای که از هسته آمده است 
در محل خاص رها می کند و به این ترتیب اسیدهای آمینه یکی پس از دیگری به محل ساخت پروتئین 
حمل شده و با یکدیگر پیوند می خورند و در انتهای کار یک زنجیره از پروتئین ساخته می شود. در واقع مانند 
خط تولید ماشین است که باحرکت روی این خط قطعات مختلف به ترتیب روی بدنه سوار شده و در پایان 

یک محصول ساخته می شود.
با توجه به اینکه پروتئین های مختلف دارای تعداد و ترتیب خاصی از اسیدهای آمینه هستند، پس تعداد 

بی شماری از پروتئین را می توان ساخت که از 3 تا چند صد اسید آمینه را شامل می شوند.
جالب است بدانید که دستگاه سازنده پروتئین یعنی ریبوزوم ها ذراتی کوچک به ابعاد حدود 23 نانومتر 
هستند )دقت کنید یک نانومتر برابر با یک میلیونیوم میلی متر است( که خود حاوی اجزای کوچکتری است، 
و این همه شگفتی در این ذره کوچک با نظم و دقت خاصی که توسط هسته کنترل می شود اتفاق می افتد.

پروتئین ساخته شده می تواند در داخل سلول مصرف شود و یا به خارج سلول هدایت شود، هر کدام از این 
دو مسیر هم از قبل برای هر پروتئین مشخص شده است و لذا خط تولید آنها براساس مسیری که باید طی 

کنند تعیین می شود.
وقتی به موجودات زنده نگاه می کنیم، بیشتر آنچه می بینیم پروتئین است. پس چگونه هر موجود زنده ای 
پروتئین خاص خود را می سازد. مثل انسان و یک درخت. پاسخ آن در ملکول DNA است. ترتیب خاصی 

که در ملکول DNA  هر موجود زنده قرار دارد، پروتئین ویژه آن موجود را می سازد.
در واقع ژن ها که رشته هایی از DNA روی کروموزوم ها هستند پروتئین را کد گذاری می کنند.

فصل 4 : پروتئین چیست و چه نقشی در بدن دارد؟
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در شکل های زیر شمائی از مراحل ساخت یک پروتئین نمایش داده شده است.

شکل 5- مراحل ساخت پروتئین

      شکل 6- مراحل ساخت یک پروتئین در سلول
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فصل 5 : پوست بدن و ویژگی های آن

پوست بدن و ویژگی های آن
برابر  در  اساسی  حفاظت  دارد.  عهده   بر  را  مهمی  وظایف  که  است  پوششی  اندام های سیستم  از  پوست 
آسیب های مکانیکی،  صدمات سوختگی و هجوم باکتری ها،  عایق سازی بدن، کمک به تنظیم دمای بدن،  
احساس لمس و ساخت ویتامین D، از جمله این وظایف به شمار می روند. ضخامت پوست 1 تا 2 میلی متر 
است ولی در برخی نقاط تا 4 میلی متر هم می رسد. پوست سنگین ترین عضو بدن و حدود 16 درصد وزن 
کل بدن را تشکیل می دهد. از لحاظ سطح نیز وسیع و دارای 2/3- 1/2 مترمربع وسعت می باشد. به طور 
متوسط در هر اینچ مربع از پوست حدود 650 غده عرق، 20 رگ خونی، 60 هزار مالنوسیت و بیش از یک 

هزار انتهای عصبی وجود دارد.
در پوست رنگدانه ای به نام مالنین وجود دارد که به وسیله مالنوسیت ها ساخته می شود و بخشی از اشعه 
مضر نور خورشید را جذب می کند. در پوست آنزیم ترمیم DNA وجود دارد که آثار آسیب اشعه ماوراءبنفش 
را معکوس می کند. افرادی که فاقد ژن این آنزیم ها هستند دچار درجات باالیی از سرطان پوست می شوند،  
که یک نوع آن که به وسیله نور  )UV( ماورائ بنفش ایجاد می شود،  مالنومای بدخیم است که آسیب رسان 
است و به سرعت پخش می  شود و می تواند کشنده باشد. رنگدانه های پوستی انسان در جوامع مختلف تفاوت 
قابل توجهی دارد که اغلب باعث دسته بندی افراد براساس رنگ پوست می شود. از لحاظ تشریحی پوست از 
دوالیه اپیدرم ) الیه اپیتلیالی با منشأ  اکتودرمی( و درم ) بافت همبند با منشأ مزودرمی( تشکیل شده است. 

زوائد درمی به نام پاپیال به صورت انگشت وار در فرورفتگی های اپیدرم وارد می شوند.
شکل شماره 7 شمائی از ساختمان پوست و اجزاء موجود در آن را نشان می دهد.

 

شکل 7- برشی از ساختمان پوست و اجزای تشکیل دهنده آن
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اپی درم
اپی درم خارجی ترین الیه پوست است که از اپیتلیوم سنگفرشی مطبق شاخی شده درست شده است و سه 
نوع سلول دیگر نیز درآن وجود دارد. ضخامت این الیه در پوست نازک 150-75 میکرومتر ) یک میکرومتر= 

یک هزارم میلی متر( و در پوست ضخیم حدود 600-400 میکرومتر است.
اپی درم تماما سلولی است و فاقد هرگونه اندام، انتهای عصبی و یا رگ خونی است. اولین وظیفه اپی درم 

حفاظت در مقابل ورود میکروب ها و مواد شیمیایی سمی و خروج نامناسب آب و الکترولیت ها است.
در اپی درم 4 الیه میکروسکپی وجود دارد که دو تای آنها در ترمیم زخم اهمیت دارند؛ یکی طبقه پایه که الیه 
مولد سلولهای جدید است و دیگری الیه شاخی یا کراتینیزه شده که از مهاجرت و بلوغ سلولهای قاعده ای 

تشکیل می شود.

ِدرم
درم بالفاصله مجاور اپی درم قرار دارد، بسیار ضخیم تر از آن است و از بافت پیوندی تشکیل شده است. یکی 

از انواع سلولهایی که در درم وجود دارد فیبروبالست است که تولید کالژن می کند.
سلولهای دیگری مثل ماکروفاژها، ماست سل ها و لمفوسیت ها هم در کنار فیبروبالست ها دیده می شوند که 

در جریان بهبودی زخم فعال هستند.
ویژه  عصبی  انتهاهای  عصبی،  تارهای  مو،  فولیکول  مثل  پوستی  ساختمان های  خونی،  عروق  دارای  درم 
می باشد، با توجه به اینکه در اپی درم رگ خونی وجود ندارد، تغذیه آن از شبکه رگهای خونی درم انجام 
می گیرد. درم الیه اصلی برای ترمیم مناسب پوست است،  درم به راحتی قابل تشخیص است و لنگری برای 

ساختمان های سطحی و عمقی است.
در دستگاه پوششی بدن که پوست جزء آن است 4 نوع غده وجود دارد:

1- غدد مولد عرق        2- غدد سباسه        3- غدد سرومینوس        4- غدد پستانی
غدد مولد عرق که باخروج آب به سطح بدن باعث کنترل دمای بدن و به تنظیم دما کمک می کنند. غدد 
سباسه، چربی تولید می کنند که برای مهار باکتری ها کمک نموده و بدن را ضد آب نگه می دارد و از خشک 

شدن پوست و مو جلوگیری می کند.
غدد سرومینوس تولید موم  می کنند که سطح خارجی پرده گوش را پوشانده، آنرا قابل انعطاف نگه می دارد و مانع 

خشک شدن آن می شود. غدد پستانی هم که تولید شیر می کنند،  در تغذیه نوزاد استفاده می شود.

نقش پوست
سیستم پوششی وظایف مهمی در حفظ پایداری و نگهداری شرایط محیط داخلی به عهده دارد. پوست 
نقش مهمی در حفاظت بدن به عهده دارد و اولین خط دفاعی بدن محسوب می شود که در برابر عفونت ها 
و عوامل مهاجم، تغییرات دما و سایر اختالل ها قرار دارد. به طور خالصه وظایف زیر را می توان برای پوست 

به شمار آورد.
حفاظت اندامهای داخلی بدن. 1
حفاظت در برابر نفوذ و ورود عوامل عفونت زا. 2
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حفاظت بدن در برابر از دست دادن آب،  پوست یک سد نیمه تراوا در مقابل از دست دادن آب می سازد.. 3
حفاظت بدن در برابر تغییرات ناگهانی درجه حرارت و حفظ تعادل داخلی. 4
کمک به دفع مواد زائد از بدن. 5
عمل به عنوان گیرنده برای حس های تماس،  فشار، درد، خارش، قلقلک، سوزش،  گرما، سرما و هر نوع . 6

حس دیگری که در پوست احساس می کنید. ) سیستم حس المسه(
حفاظت بدن در برابر اشعه خورشید با ترشح مالنین. 7
تولید ویتامین D از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید. 8
9 .D ذخیره آب، چربی، گلوکز و ویتامین

حفظ شکل بدن و ساختار ظاهری آن . 10
تشکیل سلولهای جدید از الیه زاینده برای ترمیم آسیب ها و صدمات وارد شده به پوست مثل زخم ها،  . 11

بریدگی ها و ...
12 .)UV( حفاظت از اشعه ماوراء بنفش

هیپودرم یا زیرپوست
هیپودرم در زیر پوست قرار دارد و جزء پوست نیست، بلکه باعث اتصال پوست و اندامهای زیر آن مثل عضله و 
استخوان می شود. عمیق تر از درم یک الیه بسیار سست بافت پیوندی است که حاوی مقادیر مختلفی چربی 
بوده و محافظی در مقابل دفع حرارت و آسیب است. شاخه حسی  اعصاب پوست در فاشیای سطحی در عمق 

درم قرار دارند. تزریق بی حسی موضعی باعث انتشار سریع ماده بیحسی در این ناحیه می شود.

خطوط پوستی
سطح پوست دارای شیارها و برآمدگی های زیادی است که به خطوط پوستی معروف هستند. این الگو به 
صورت اختصاصی در انگشتان دست وجود دارد که از آن برای انگشت نگاری استفاده می شود. با توجه به 
اینکه این خطوط برای هر فرد به صورت انحصاری هستند، لذا در تشخیص هویت از آن استفاده می شود. در 
شکل 8- این خطوط را مالحظه می کنید، همچنین منافذ غدد عرق در نوک انگشتان قابل توجه می باشد.

فصل 5 : پوست بدن و ویژگی های آن

                                                  

شکل 8- خطوط و شیار های پوست
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دو نیروی تشریحی ذاتی در پوست وجود دارد که نقش مهمی در شکل نهایی اسکار ) جای زخم( پس از 
بهبودی دارند. یکی از این نیروها استاتیک ) ایستا( و دیگری دینامیک ) پویا( است.

هنگام بریدن پوست، سازمان بندی، جهت و قابلیت اتساع تارهای کالژن باعث جمع شدن و انقباض زخم 
می شود. در حال طبیعی بدن، پوست تحت تأثیر نیروهای استاتیک است، اما نیروهایی به همان اندازه مهم، 
نیروهای دینامیکی پوست هستند که در هر ناحیه به وسیله عضالت ایجاد می شوند و مسئول خطوط چروک 
خورده ای هستند که در هر نقطه از پوست با انقباض عضالت ایجاد می شوند، مانند خطوط پوست در چهره 

که در حاالت مختلف دیده می شوند.
باشند  بر این خطوط  ایجاد می شود، اگر بریدگی ها عمود  یا بریدگی هایی که در پوست  هنگام جراحی 
با اسکارهای پهن تر از بریدگی های موازی بهبودی می یابند. جراحان در انتخاب بریدگی های دلخواه این 

خطوط را در نظر می گیرند.

گردش خون پوست
گردش خون پوست دو وظیفه مهم دارد: 1- تغذیه بافت پوست 2- کمک به  تنظیم درجه حرارت بدن

برای انجام این وظایف گردش خون پوست دو نوع رگ دارد. دسته اول رگهای معمولی شامل سرخرگ، 
مویرگ و سیاهرگ است. دسته دوم سیستم رگ های مخصوص تنظیم دما است که شامل یک شبکه گسترده 
زیرپوستی است که محتوی مقادیر زیادی خون است و می تواند سطح پوست را گرم کند. دراین نوع رگ ها 
پیوندهای سرخرگ- سیاهرک وجود دارد، یعنی خون بدون عبور از مویرگ ها از سرخرگ وارد سیاهرگ 
می شود. این قبیل پیوندها در نوک انگشتان،  پنجه دست ها، انگشتان و کف پاها،  گوش ها، بینی و لب ها وجود 
دارند. این رگ ها عمدتا تحت تأثیر کنترل عصبی سمپاتیک هستند و زمانی که عصب گیری آنها قطع شود به 
حداکثر گشادی می رسند. برعکس تحریک سمپاتیکی می تواند این رگ ها را منقبض و تنگ نماید و جریان 
خون در آنها به شدت کم شود. تغییر قطر این رگ ها در سرما و گرما به طریق بازتابی ) رفلکسی( باعث 
کاهش یا افزایش جریان خون در پوست می شود. در سرما پوست منقبض و رنگ پریده می شود در نتیجه 
جریان خون به سمت عمق پوست و داخل بدن منحرف شده و مانع از دست دادن گرمای بدن می شود. 
برعکس در هنگام گرما، پوست برافروخته شده و با افزایش جریان خون پوستی تبادل گرما بیشتر شده و 
باعث خنک کردن بدن می شود. جریان خون پوستی به وسیله کنترل مرکزی و موضعی قابل تنظیم است. در 
شکل 9 رگ های تغذیه کننده پوست  که از سرخرگ، سیاهرگ و مویرگ ساخته شده اند و شبکه کنترل 

دما که از سرخرگ و سیاهرگ تشکیل شده است دیده می شوند.
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شکل 9- گردش خون پوستی

پوست و انتقال حس
گیرنده پوستی نوعی از گیرنده های حسی است که در درم قرار دارند. این گیرنده ها بخشی از سیستم حسی 

پیکری هستند که از نمونه های گیرنده های مکانیکی پوستی،  گیرنده درد و گیرنده های دما هستند.
)تغییر  مایسنر  کورپوسکول  مداوم(،  فشار   ( رافینی  اندام  می توان  پوست  مکانیکی  گیرنده های  انواع  از 
بافت، ارتعاش آهسته( کورپوسکول پاچینی ) فشار عمیق و ارتعاش سریع(،  صفحات مرکل ) لمس مداوم و 
فشار( و انتها های عصبی آزاد را نام برد. گیرنده های دما شامل گیرنده های سرما و گرما می شوند که دارای 
انواع مختلفی از گیرنده ها هستند که هرکدام در دامنه مشخصی از دما فعال می شوند. گیرنده های درد و 

گیرنده های شیمیایی از دیگر گیرنده های موجود در پوست هستند.
با وجود گیرنده های فوق پوست می تواند انواعی از حس ها مثل تماس، فشار، ارتعاش،  دما و درد را احساس 

نماید برخی از این گیرنده ها با یکدیگر همپوشی دارند و با انواع متفاوتی از تارها عصب دهی شده اند.
برای انتقال پیام حسی نرون های آوران پیام ایجاد شده درگیرنده ها را از طریق سیناپس های پی در پی به 
مرکز منتقل می کنند. این پیام ها ابتدا از طریق مسیرهای مشخص شده به نخاع وارد می شوند و یا با عبور از 
نخاع به بصل النخاع می رسند. نرون دوم از نخاع یا بصل النخاع پیام را دریافت کرده و به تاالموس می برد. 
و نرون سوم پیام را از تاالموس دریافت کرده و به بخش حسی قشر مغز منتقل می کند. با توجه به اینکه 
از سطح بدن نقطه به نقطه با قشر حسی ارتباط برقرار می شود، تحریک هر بخش از بدن پیام مربوط به آن 
را ) درد، سرما، فشار و ....( به نقطه مشخص شده در قشر حسی منتقل می نماید و محرک ادراک می شود. 
چنانچه در مسیر انتقال پیام در هر نقطه اشکالی ایجاد شود که مانع ارسال پیام به قشر مغز شود حس 
مربوطه ادراک نخواهد شد، بدین سبب است که افرادی که دچار قطع اعصاب شده اند حس و ادراکات حسی 

در زیر ناحیه قطع را ندارند.

فصل 5 : پوست بدن و ویژگی های آن
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یکی از حس های مهم که در پوست ادراک می شود حس درد است که با وجود گیرنده های درد در پوست، 
انسان می تواند از محرک های دردناک با خبر شده و خود را از عوامل آسیب رسان محافظت نماید. حس درد و 
حرارت هر دو از یک مسیر مشابه به قشر مغز منتقل می شوند و بدین طریق شاید بر یکدیگر اثر داشته باشند.

چنانچه گفته شد گیرنده های حسی در قسمتهای مختلف پوست قرار دارند و اگر پوست تخریب شود و 
گیرنده ها از بین بروند هیچگونه حسی از جمله حس درد منتقل نخواهد شد. خداوند کریم در آیه 56 سوره 
نساء می فرماید: ) کسانی که به آیات ما کافر شدند به زودی آنها را در آتشی وارد می کنیم که هرگاه پوست 

تنشان بریان گردد و بسوزد پوست دیگری به جای آن قرار می دهیم تا کیفر الهی را بچشند.(
کشفیات علمی جدید مشخص کرده است که انتقال حس و احساس درد و حرارت به وسیله گیرنده های 
پوستی انجام می شود و چنانچه پوست و ضمائم آن از بین برود، حس های مربوطه هم ادراک نخواهند شد. 
حال برای اهل جهنم که باید استمرار عذاب داشته باشند و دائما درد و رنج را حس کنند، با از بین رفتن 
پوست، آنان دردی احساس نمی کنند، ولی خداوند میفرماید با از بین رفتن و سوختن پوست آنان، پوست 
جدیدی بر آنها می رویاند تا این احساس عذاب را به طور دائم حس کنند. در واقع آنها درهمه حال عذاب را 

حس می کنند و هر زمان عذابی تازه می چشند.
به این ترتیب مالحظه می شود که بسیاری از رموز موجود در آیات قرآن کریم برما پوشیده است و با کشفیات 
علمی برخی از آنان برای بشر رمزگشایی می شوند. و همانطور که در روایات و کالم معصومین )ع( هم آمده 
است، تنها اندکی از علم در اختیار بشر قرار گرفته است و فهم درست و واقعی مجهوالت به حضور موال و 

صاحب الزمان )ع( وابسته است که در آن زمان گنجینه های علم برای بشر آ شکار می شود.
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فصل 6 : رمز وراثت

رمز وراثت
شباهت فرزندان به والدین و یا اعضای یک خانواده به یکدیگر یا گذشتگان آنها از دیرباز مورد توجه بشر 
بوده است. صفات ظاهری مثل قد، قیافه، رنگ پوست، شکل موها و رنگ چشم و ... در همه زمانها مورد 
استفاده نسل شناسان قرار گرفته است. برای داشتن نسلی سالم و برومند، انتخاب همسر از فامیل های 
اصیل با داشتن خصوصیات برجسته جسمی مورد توجه قرار می گرفته و هم اکنون نیز رعایت می شود.

از نظر علمی نخستین دستوراتی که بر پایه قوانین امروزی وراثت به مردم داده شده است، تعالیم مذهبی 
قرآن مجید است که طبق آیات مختلف ازدواج با محارم را ممنوع دانسته و این امر برای جلوگیری از 
پیدایش افراد خالص )هموزیگوت( در جامعه است که این مسئله اکنون در علم توارث به اثبات رسیده 
امام  حضرت  و  علی)ع(  امیرالمؤمنین  حضرت  ویژه  به  معصومین)ع(  ائمه  دستورات  آن  از  پس  است. 

صادق)ع( در مورد ازدواج است. محققا این دستورات در چهارده قرن پیش دارای مبدأ الهی بوده است. 
 با دانستن این ویژگی و سوابق تاریخی اکنون باید پرسید که چگونه این صفات از والدین به فرزندان منتقل 
می شوند؟ رمز انتقال صفات در چیست و چه عواملی در آن دخیل هستند؟ برای پاسخ به این سؤاالت 

باید در مورد علم وراثت و نحوه انتقال صفات اندکی صحبت کرد.
توارث یعنی چه؟ توارث یا ژنتیک علمی است مستقل که از ماهیت مادی عوامل به وجود آورنده صفات 
و خصوصیات حیاتی موجودات زنده و چگونگی عمل آنها در دوران های مختلف حیات موجود و نحوه 
انتقال خصوصیات فردی و نژادی از پدر و مادر به فرزندان و تأثیر عوامل مختلف محیطی و داخلی روی 

صفات حیاتی در یک نسل و نسل های بعد از آن صحبت می کند .
مثال عوامل اساسی بلندی و کوتاهی قد در انسان، رنگ پوست، رنگ چشم و ... چیست؟ صفات و ویژگی 
با  یا وراثت؟ آیا هوش فرزندان  های یک موجود زنده ) گیاه، جانور( به وسیله محیط تغییر می کند 

والدین رابطه دارد؟ آیا بیماری های مختلف تحت تأثیر وراثت منتقل می شوند؟
در عصر جدید کارهای مندل به صورت علمی و دقیق مبانی انتقال صفات را مشخص کرده است. نتیجه 
ریاضی  اصول  و  با دقت  توارث صفات  قوانین  و مهمترین  منتشر شد  تحقیقات مندل در سال 1865 

بیان گردید.
مندل یک روحانی مسیحی بود که در باغ صومعه خود به کشت گیاه نخودفرنگی سرگرم بود. او با دقت 
کامل تخم های مختلف این گیاه را با یکدیگر آمیزش داد و نتایج حاصل را با دقت یادداشت کرد. وی 
تخم های حاصل را با یکدیگر آمیزش داد و در نسل های بعد نحوه انتقال صفات آنها را به دقت مورد 

بررسی قرار داد.
نتیجه کارهای مندل هرچند بسیار دقیق و علمی بود، اما مورد استقبال دانشمندان آن روز قرار نگرفت و حتی 
پس از چاپ مقاله باز هم به او توجهی نشد و به او توصیه کردند بهتر است به امور دینی خود مشغول شود.
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برای  را  را توصیف کرد و اصطالح کروماتین  فلمینگ مراحل تقسیم سلول  بعد یعنی در 1882  سالها 
قسمت های رنگ پذیر هسته به کار برد و پس از سالها اصطالح کروموزوم به وسیله والدیر که برای اجرام 
کروماتینی هستند به کار رفت. در سال 1896 فرضیه کروموزومی بودن توارث توسط ویلسون شرح داده 
شد. در سال 1901 سه نفر از گیاه شناسان معروف اروپا نتیجه تجارب مندل را تأیید کردند و به احترام 
مندل نتایج مطالعات خود را به نام قوانین مندل به دنیا معرفی کردند. با تحقیقات بعدی در سال 1909 

کلمه »ژن« به جای عوامل یا فاکتورهای مندل مورد استفاده قرار گرفت.
در سالهای 1941 و 1942 نشان داده شد که DNA ماده سازنده قسمتی از کروموزوم است و پس از 
آن ثابت شد که عامل مادی انتقال صفات ارثی ملکولDNA  یا دزوکسی ریبوئو کلئیک اسید می باشد. 

ساختمان این ماده  در سال 1953 توسط واتسون و کریک شناخته شد.
ادامه کار محققین چگونگی ساخت و همانند سازی DNA را مشخص کرد و تعداد کروموزوم ها در هر 
گیاه یا جانور مشخص شد و پس از آن نقشه کروموزومی و ژنهای موجود در کروموزوم ها مورد شناسائی 

قرار گرفت و بیماری های کروموزومی زمینه تحقیقات بعدی را فراهم کرد.

انتقال صفات از والدین به فرزندان چگونه است؟
با شناخت ساختمان کروموزوم ها و کشف ملکول DNA رمز پیدایش صفات و چگونگی انتقال آن پیدا 
شد. ملکول DAN رشته طویلی است که به وسیله پروتئین هایی احاطه شده و کروموزوم ها را تشکیل 
می دهد. هر قسمت از این رشته طویل که از کنار هم قرار گرفتن اجزائی به نام نوکلئوتید ساخته شده 
است، ژن ها را تشکیل می دهد. یعنی روی هر کروموزوم تعدادی ژن قرار گرفته است و هر ژن مسئول 

بروز یک صفت و یا تولید یک پروتئین است.
در جانداران دیپلوئید)مثل انسان( برای هر صفت یک جفت ژن آلل یا همردیف وجود دارد، که یکی از آنها از 
پدر و یکی از مادر دریافت می شود. اگر این دو آلل یکسان باشند فرد از نظر آن ژن هموزیگوت، و اگر یکسان 
 نباشند فرد هتروزیگوت گفته می شود. به این ساختار ژنتیکی فرد ژنوتیپ گفته می شود و صفتی که از آن ظاهر 
می شود فنوتیپ نامیده می شود. یک فنوتیپ می تواند ژنوتیپ های مختلف داشته باشد. این مسئله در 
آلل هایی که رابطه غالب و مغلوبی دارند به خوبی مشخص است. چنانچه در ژنوتیپ فرد یک آلل غالب 
و دیگری مغلوب باشد، فنوتیپ فرد صفت غالب را نشان می دهد. مثال در گروه های خونی که آلل های 
A، B و O وجود دارند، آلل های A و B در برابر O غالب هستند، بنابراین اگر در ژنوتیپ فرد آلل A و 
O قرار داشته باشند یا آلل B و O وجود داشته باشند گروه خونی فرد به صورت A یا B نشان داده می 
شود، زیرا آلل O در برابر A و B مغلوب است، بنابراین فردی که دارای گروه خونی A می باشد از لحاظ 
ژنوتیپی ممکن است AA یا AO باشد. اگر آلل های A و B در کنار هم قرار گیرند چون بین آنها رابطه 

غالب و مغلوبی وجود ندارد، به صورت AB گروه خونی دیگری را تشکیل می دهند.
در بعضی از صفات، رابطه غالب و مغلوبی بین ژنها کامل نیست و صفت حاصل از ترکیب آن دو به صورت 
حد واسط دو صفت ظاهر می شود، مانند موهای مجعد و صاف. فرد حاصل از ازدواج این دو دارای موهایی 

با صفت حد واسط است، یعنی موهای موج دار درست می شود.
بعضی صفات تحت تأثیر چندین ژن قرار می گیرند. این ژن ها ممکن است روی یک کروموزوم و یا روی 
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کروموزوم های جداگانه باشند. اینها را صفات چند ژنی می گویند. در اینحالت تعیین اثر هر ژن مشکل 
است، مثال طول قد، رنگ مو و یا برخی صفات دیگر از این جمله هستند.

برخی صفات تحت تأثیر محیط قرار دارند و در صورتی که در شرایط محیطی خاص باشند بروز می کنند 
و یا با تغییر محیط تغییر می کنند، مثال رنگ گلبرگ های گیاه ادریسی که در خاک اسیدی، آبی می 

شود و در خاک خنثی صورتی می شود.
 برخی صفات به علت قرار گرفتن روی کروموزوم های جنسی) کروموزوم هایی که جنسیت فرد را تعیین 
 Y وابسته به جنس هستند. مثال صفاتی که ژن آنها روی کروموزوم ) Y و X می کنند مانند کروموزوم
است، فقط  در مردها ظاهر می شوند زیرا زنها فاقد کروموزوم y هستند، اما ژن هایی که روی کروموزوم 
x قرار دارند، صفات آنها می تواند در مرد و زن بروز کند اما با نسبتهای متفاوت، که در این مورد توضیح 

داده می شود.

هموفیلی چیست؟
روی  بیماری  این  ژن  دارد.  مشکل  خون  انعقاد  در  مبتال  فرد  که  است  خونی  بیماری  نوعی  هموفیلی 
کروموزوم x قرار دارد. با توجه به اینکه این ژن به صورت مغلوب وجود دارد، بیماری می تواند در چند 

نسل به صورت نهفته به وسیله مادر منتقل شود.
فرد ناقل چون دارای یک ژن سالم همردیف می باشد، فاکتورهای انعقادی را می سازد و اثر ژن مغلوب 

پوشیده می شود و لذا بیماری در فرد ظاهر نمی شود.
در چه صورت بیماری هموفیلی ظاهر می شود؟ آیا انتقال در فرزندان دخترو پسر متفاوت است؟

انسان دارای 23 جفت یا 46 کروموزوم است که 22 جفت آن در مرد و زن یکسان هستند و در انتقال 
صفات مختلف دخالت دارند.

یک جفت کروموزوم در زن و مرد  تعیین کننده جنسیت هستند که کروموزوم های جنسی نامیده می 
شوند. اینها کروموزوم های x و y  هستند. جنسیت زن با وجود دو کروموزوم x یعنی xx و جنسیت مرد 
با وجود دو کروموزوم x و y یعنی xy تعیین می شود لذا فرمول کروموزومی مرد به صورت xy + 44 و  

در مورد زن به صورت xx + 44  نوشته می شود.
با توجه به اینکه ژن بیماری هموفیلی روی کروموزوم x  وجود دارد، چنانچه خانمی دارای یک کروموزوم 
x معیوب باشد و کروموزوم x دیگر او سالم باشد، بیماری هموفیلی در او ظاهر نمی شود، اما در صورتی که 
یک مرد دارای یک کروموزوم x معیوب باشد، چون همردیف آن روی کروموزوم y وجود ندارد، لذا بیماری 

در او ظاهر می شود. اگر به شکل زیر دقت کنید نحوه توارث این بیماری ترسیم شده است.
 X  = کروموزوم سالم و’  x = کروموزوم معیوب

فصل 6 : رمز وراثت
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در شکل زیر چگونگی انتقال ژن از والدین به فرزندان نشان داده شده است.
                      پدر سالم                                                    مادر ناقل ولی سالم

x’ x                                                         XY                             

                         x’x                x’y                           xx                  xy                   
                 پسر سالم           دختر سالم             پسر کوررنگ          دختر ناقل

اگر مادر سالم ولی ناقل با پدر سالم را در نظر بگیریم فرزندان حاصل دارای وضعیت باال می شوند: 1/4 دختر 
ناقل ولی سالم، 1/4 دختر سالم، 1/4 پسرکور رنگ و 1/4 پسر سالم.

مالحظه می شود که مادر ناقل ژن کوررنگی را به نیمی از فرزندان خود منتقل کرده است ولی دختر دریافت 
کننده ناقل سالم ولی پسر دریافت کننده ژن کوررنگ شده است. پس مردان ژن کوررنگی را از مادر خود 
دریافت می کنند. زنها زمانی کوررنگ می شوند که دارای دو ژن کوررنگی باشند، یعنی والدین هردو دارای 
این ژن باشند. مثال در ازدواج یک مرد کوررنگ و یک زن ناقل یا کوررنگ امکان به وجود آمدن فرزند دختر 

کوررنگ وجود دارد.
اگر به تعداد ژن هایی که روی کروموزوم ها وجود دارد، تعداد حالت هایی که کروموزوم ها می توانند با یکدیگر 
برخورد نموده و قطعات خود را جابجا کنند توجه کنید و همچنین به تعداد تقسیم هایی که یک سلول تخم 
از زمان تشکیل شدن تا رسیدن به مراحل مختلف جنینی طی می کند نگاه کنید، وقایع و حوادثی را که 
ممکن است در طی این مسیر برای سلولهای مختلف اتفاق افتد از نظر بگذرانید، بدون تردید به وجود یک 
دست هدایتگر برای طی این مسیر بسیار شگفت انگیز و ایجاد یک موجود کامل از یک سلول اولیه معترف 
می شوید و هرچه بیشتر در این زمینه کاوش نمائیم به راز و رمزهای بیشتری در آفرینش پی می بریم که 

دست خدای الیزال در هدایت آنها آشکار می شود.
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تقسیم  کامل ساخته می شود؟  از یک سلول، یک موجود  چگونه 
سلولها چگونه انجام می شود؟

طول عمر موجودات زنده به علت مواجه شدن با عوامل آسیب رسان و پیر شدن محدود است. لذا برای ادامه 
نسل موجودات و جلوگیری از انقراض، تکثیر و تولید مثل الزم است. تولید مثل موجودات زنده به صورت 
جنسی و غیرجنسی صورت می گیرد. در تولید مثل غیر جنسی، یک موجود با روش تقسیم ساده به دو یا 
چند قسمت تقسیم شده و هر یک از واحدهای حاصل از تقسیم، دارای همان خصوصیات والد می باشند. 
معموال این تولید مثل غیرجنسی در تک یاخته ها و یا پریاخته های پست ) از دیدگاه تکاملی( صورت می گیرد.
در موجودات پریاخته، تکثیر از طریق تولید مثل جنسی به عمل می آید. این موجودات دارای دستگاه تناسلی 
هستند، که به وسیله آنها یاخته های جنسی یا گامت )gamete( تولید می شوند. دو نوع گامت وجود دارد، 
گامت نر یا اسپرماتوزوئید و گامت ماده یا اوول از ترکیب این دو گامت، سلول تخم حاصل می شود. سلول 
تخم که یک سلول حاصل از ترکیب دو سلول پدری و مادری است، دارای نیمی از مواد وراثتی از پدر و نیم 
دیگر از مادر است. در سلول تخم این دو نیمه در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک سلول با خصوصیات وراثتی 
کامل تشکیل می شود. نحوه توارث خصوصیات پدری و مادری و چگونگی بروز آن صفات در فرزند درصفحات 

قبل بیان شد. 
پس از ترکیب این دو سلول، مراحل تکثیر و تقسیم آغاز می شود و از این سلول، میلیونها سلول جدید ساخته 
می شود، که هر کدام از آنها سرنوشتی را طی می کنند و بافت ها و اندام های مختلف جنین را می سازند که 
در نهایت تبدیل به موجودی کامل می شود. بیش از چهارده قرن پیش قرآن مجید مراحل تشکیل جنین 
و فرآیند رشد و نمو آن را با دقت و ظرافت خاصی بیان فرموده است. در آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون 

می فرماید:
ولقد خلقنا االنسان فی سالله من طین12 ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین 13ثم خلقنا نطفة علقه فجعلناالعلقه 
مضغة فخلقنا المضفة عظماٌ فکسوناُ الِعظم لحماٌ ثم انشأناه خلقاٌ آخر فتبارک اهلل احسن الخالقین 14                 

ترجمه: به راستی که انسان را از چکیده گل آفریدیم  12 آنگاه او را به صورت نطفه ای در جایگاهی استوار 
قرار دادیم 13 آنگاه نطفه را به صورت خون بسته و سپس خون بسته را به صورت گوشت پاره درآوردیم، 
سپس گوشت پاره را استخوان دار کردیم و سپس بر استخوانها پرده ای گوشت پوشانیدیم، پس از آن )با 
دمیدن روحی مجرد( آن را به صورت آفرینشی دیگر پدید آوردیم. آفرین بر قدرت کامل بهترین آفرینندگان  14  
مالحظه می شود که دراین آیات، سیر تکامل جنینی انسان به دقت و با ترتیب خاصی که اتفاق می افتد بیان 

شده است. 
امروز با پیشرفت های علمی شگرفی که نصیب بشر شده است و با تکنیک های مختلف که می توان، مراحل 
تشکیل سلول تخم و رشد جنین را لحظه به لحظه ردیابی کرد و با شیوه های خاصی که روی جنین جانوران 

فصل 7 : چگونه از یک سلول، یک موجود کامل ساخته می شود؟
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مختلف آزمایش می شود، جزئیات ظاهری مراحلی که جنین طی می کند تا به صورت موجود کامل درآید 
مشخص شده است. در حالیکه در چهارده قرن پیش و در دوران جاهلیت که این آیات الهی بر پیامبر اکرم 
)ص( نازل شده است و تمام این مراحل را به دقت بیان نموده و رازهایی که ده ها قرن بعد تا حدودی بر بشر 
مکشوف شده را آشکار نموده است، آیا نشانی بر معجزه قرآن و سند محکمی بر وحیانی بودن این کتاب 
نیست؟ کسانی که قرآن را ساخته ذهن پیامبر)ص( می دانند یا می دانستند، در برابر این حقایق علمی چه 

جوابی دارند؟
با ذکر این مقدمه برمی گردیم به موضوع بحث یعنی اینکه از یک سلول چگونه سلول های جدید به وجود 
می آیند و یک موجود کامل ساخته می شود؟ پس از تشکیل سلول تخم، مراحل تقسیم سلولی آغاز می شود. 
طی تقسیم سلول اولیه به 2 سلول و هر یک از آنها به دو سلول دیگر و همینطور ادامه پیدا می کند تا 
مجموعه ای از سلولها درست می شود. در طی این مسیر سلولهای اولیه تمایز یافته و تخصص پیدا می کنند 
و بافت ها و اندام های مختلف ساخته می شود. در شکل زیر مراحل اولیه تشکیل جنین از تقسیم سلول تخم  
تا تشکیل بالستوال دیده می شود. سلول تخم با تقسیم میتوز ) توضیح داده می شود( به 2، 4، 8 و ... ادامه 
 ) Morula ( می دهد تا به صورت یک توده سلولی در می آید که چون شبیه به توت فرنگی است به آن مروال
گفته می شود. پس از آن این توده سلولی به صورت کره ای شکل در آمده و مانند یک توپ توخالی است که 

سلولها اطراف این کره خالی را احاطه کرده اند و آن را بالستوال ) Blastula( می نامند.
مرحله مهم دیگری که در تشکیل جنین پیش می آید مرحله گاستروالسیون است. دراین مرحله سلولها از 
یک ناحیه از بالستوال شروع به فرورفتن به داخل می کنند و در نتیجه تعداد سلولهای بیشتری به جنین 
اضافه می شود و سلولها در سه الیه مجزای جنینی قرار می گیرند، بنابراین در مرحله گاستروالسیون سه الیه 

تشکیل می شود:
اکتودرم یا الیه خارجی، اندودرم الیه داخلی لوله گوارش را تشکیل می دهد و مزودرم که تا حدی فضای بین 
اکتودرم و اندودرم را پر می کند. از سلولهای این سه الیه بافت ها و اندام های مختلف جنینی تشکیل می شود.

سلولهای اکتودرم در نهایت تبدیل به پوست و بافت عصبی موجود زنده می شوند.
سلولهای اندودرم الیه داخلی گوارش را می پوشانند و اندامهای مرتبط با دستگاه  هاضمه را می سازند.

سلولهای مزودرم سلولهای عضالنی، سیستم گردش خون، سیستم دفعی و در برخی جانوران سیستم تنفسی 
را می سازند.

سلولهایی که تقسیم شده و الیه های مختلف را می سازند، به تدریج تمایز یافته و تخصص پیدا می کنند و 
هر گروه سرنوشت ویژه ای را پی می گیرند. طی فرآیند تمایز، شکل سلولها دستخوش تغییر می شود و با 
مهاجرت به نقاط مختلف و ویژه شدن، عهده دار کاری خاص می شوند. با پیشرفت مراحل رشد و با تقسیم 
پی در پی سلولها مجموعه های بزرگ سلولی حاصل می شود، که در فرآیند تمایز برخی از این سلولها حذف 
شده و از بین می روند. این عمل به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده انجام می شود، فرآیندی که آن را مرگ 

برنامه ریزی شده سلول یا Apoptosis  می گویند.
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اندام ها چگونه تشکیل می شوند؟
مکانیسمی که گروهی از سلولها بر رشد و نمو بافت ها و اندام ها از اکتودرم، اندودرم، مزودرم، تأثیر می گذارد، 
ایجاد  الیه های سلولی، سیگنال های شیمیایی  مجاور  اینکه سلولهای  یعنی  گفته می شود.  القای جنینی 

می کنند که بر تمایز الیه ها تأثیر می گذارند.
سیگنال های شیمیایی بر گروهی از ژنها اثر می کنند که بیان آنها باعث می شود سلولهای دریافت کننده به 

بافتهای خاص تمایز پیدا کنند.
در مراحل اولیه رشد جنین، چنانچه یکی از سلولها را از مجموعه جدا نموده و اجازه تکثیر داده شود، می 
تواند تبدیل به موجود کامل بشود. یعنی با توجه به اینکه هنوز تمایز نیافته و تخصصی نشده است، می تواند 
مراحل مختلف تمایز و ویژه شدن را طی نموده و بافت های مختلف را بسازد، اما در صورتیکه سلولهای جنینی 
از مراحل اولیه عبور کرده و در الیه های مختلف جنینی قرار گیرند، دیگر توانائی تبدیل به یک موجود کامل 
را ندارند، بلکه چون مرحله ای از تمایز را طی کرده اند، در صورت ادامه تقسیم، همان سرنوشتی را که برای آن 
تخصص یافته اند طی می کنند. مثاًل اگر سلولهای الیه اکتودرم را در این شرایط قرار دهند، تبدیل به سلولهای 

پوست می شوند و یا در مورد سایر سلولها نیز سرنوشت مشابهی رقم می خورد.
این آزمایش ها نشان می دهد که سلولهای اولیه توان تبدیل شدن به انواع سلولها را دارند، اما پس از تخصص 

یافتن، سرنوشت خاصی را دنبال می کنند.
امروزه با پیشرفت های شگرف علمی که برای دانشمندان حاصل شده است از این شیوه برای ساختن یا 
ترمیم بافت های آسیب دیده استفاده می شود. وجود تعدادی از سلولهای بنیادی در برخی بافت ها مشخص 
شده است. این سلولها در شرایط مختلف می توانند وارد مرحله تکثیر شده و تبدیل به سلولهای بالغ در بافت 

مورد نظر شوند.
دانش سلولهای بنیادی با استفاده از این ویژگی ذاتی در صدد تبدیل سلولهای تمایز یافته به سلولهای بنیادی 
اولیه و بعد جهت دادن و تمایز یافتن آنها به سوی سلولهای مورد نیاز است. یعنی در مرحله اول یک سلول 
تخصص یافته را تبدیل به یک سلول اولیه غیر متمایز یا یک سلول پرتوان می کنند، سپس این سلول را که 
توانائی بالقوه برای تبدیل شدن به انواع سلولها را دارد در محیط کشت قرار داده و با اضافه کردن فاکتورهای 
رشد، آن سلول را به سمت تشکیل سلولهای مورد نظر هدایت می کنند. تمام این فرآیندها با تقسیم سلولی 
پیش می رود. تقسیم میتوز که مراحل مختلفی دارد و در هر مرحله آنقدر وقایع پیچیده و شگفت انگیز طی 
می شود که کوچکترین اشتباه در هر کدام از مراحل می تواند فاجعه بار باشد و سلولهای تولید شده ناقص و 

یا دچار کمبود می باشند که در بافت های موجودی که تشکیل می شود، ظاهر خواهد شد.

تقسیم سلولی چیست و چگونه انجام می شود؟
برای هدف  کدام  هر  که  می گیرد  تقسیم صورت  نوع  دو  انسان  از جمله  عالی  موجودات  سلولهای  در 

خاصی طراحی شده است:
نوع اول تقسیم میتوز یا تقسیم ساده سلولی است. در این تقسیم از یک سلول 2n کروموزومی طی فرآیندی 
که توضیح داده می شود، دو سلول مشابه با خصوصیات وراثتی یکسان و با همان تعداد کروموزوم)2n( همانند 

فصل 7 : چگونه از یک سلول، یک موجود کامل ساخته می شود؟



62

شگفتی های آفرینش  در خلقت اندام  های بدن انسان

سلول اول تشکیل می شود. با این شیوه تقسیم بافت های مختلف تشکیل شده و موجود کامل ساخته می شود.
نوع دوم تقسیم میوز است که مخصوص تشکیل سلولهای جنسی یا گامت می باشد. در این تقسیم از هر 
سلول 2n کروموزومی طی دو تقسیم متوالی چهار سلول n کروموزومی به وجود می آید. فلسفه این تقسیم بر 
این است که سلولهای جنسی با تعداد کروموزوم های نصف سلولهای معمولی تشکیل شود تا پس از ترکیب 
یک سلول پدری) اسپرماتوزوئید( با یک سلول مادری )اوول(، یک سلول کامل با همان تعداد کروموزوم 
طبیعی با 46 عدد تشکیل شود. این نوع تقسیم باعث می شود که در طول سالهای پیدایش بشر تعداد 

کروموزوم ها در نسل های متوالی ثابت بماند.
مراحل تقسیم میتوز: تقسیم میتوز دارای چهار مرحله است: پروفاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز

در مرحله پروفاز، کروموزوم ها متراکم و قابل رؤیت می شوند، غشای هسته ناپدید می شود، سانتریول ها جدا 
شده و در قطب های سلول قرار می گیرند و تارهای دوک تشکیل می شود.

مرحله متافاز: کوتاهترین مرحله است که کروموزوم ها در خط میانی سلول قرار می گیرند و مرکز هر یک از 
کروماتیدها به وسیله تارهای دوک به قطب های سلول وصل می شود.

مرحله آنافاز به سرعت انجام می گیرد و کروماتیدها به سمت قطب های سلول کشیده می شوند.
مرحله تلوفاز که کروماتیدها به قطب های سلول رسیده اند، رشته های دوک از بین می روند و پوشش هسته 
در اطراف کروماتیدها تشکیل می شود، هستک دوباره ظاهر می شود و به دنبال آن تقسیم سیتوپالسم انجام 
می شود و کروموزوم ها به شکل کروماتین در می آیند و با شکافی که در وسط ایجاد می شود سلول تبدیل به 

دو سلول می شود.
شما تصور کنید که در مرحله جنینی میلیونها سلول در حال تقسیم و تکثیر هستند و هر کدام از فرآیندهای 
بسیار پیچیده و شگفت انگیزی باید عبور کنند تا به سرنوشتی که برای آن طراحی شده اند برسند. اگر این 
کار بدون هدف و به صورت تصادفی انجام شود، چگونه هریک از این سلولها به سوی هدفی معین هدایت 
می شوند و خطائی در کار آنها صورت نمی گیرد. در مسیر رشد و نمو جنینی هر سلول ممکن است از محلی 
به محل دیگر مهاجرت کند تا بین دو نقطه ارتباط برقرار نماید که همه این کارها با ارسال پیام ازیک سلول 

و دریافت آن از سلول مقابل باعث هدایت به مسیر خاص می شود.
پس از تشکیل جنین و تکامل آن و پس از تولد، همچنان این نوع تقسیم در بیشتر بافت های بدن ادامه دارد 
و سبب رشد و نمو و بزرگ شدن جثه می شود. همچنین در مواردی که آسیب به بدن وارد شود و زخم و 
جراحتی به وجود آید سلولهای پوستی با تقسیم و تکثیر باعث ترمیم بخش های آسیب دیده می شوند. در 
صورتیکه در برخی بافت ها مانند بافت عصبی و ماهیچه ای، تمام سلولها در مرحله جنینی شکل گرفته و پس 
از تولد دیگر تقسیم نمی شوند، آنچه در این بافت ها اتفاق می افتد حجیم شدن و قطور شدن سلولها است. 
البته چنانچه قباًل گفته شد در برخی نقاط این بافتها ممکن است سلولهای بنیادی اولیه به صورت تمایز 
نیافته باقی مانده باشند که در شرایط خاص می توانند تمایز یافته و به سلولهای مشابه در بافت مربوط تبدیل 
شوند. با توجه به اینکه ادامه بحث ممکن است باعث طوالنی شدن این مقاله شود در مورد چگونگی تقسیم 

میوز که مخصوص سلولهای جنسی است در مقاله دیگری توضیح  داده می شود.
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از اسکلت و استخوانهای بدن خود چه میدانید؟
استخوان از بافت های زنده و فعال بدن است که وظایف مهمی را ایفا می کند. اول اینکه اسکلت استخوانی و 
سخت، قالبی محکم و داربستی را تشکیل می دهد که اندام های دیگر را نگهداری می کند، و ماهیچه ها به آن 

متصل می شوند که برای حرکت و نگهداری وضعیت بدن ضروری است.
دوم اینکه به عنوان یک پوشش محافظ برای اندامهای حساس بدن مانند مغز و نخاع و اندامهای درون قفس 

سینه عمل میکند.
سوم، استخوان به عنوان مخزنی برای یونهای کلسیم، فسفات و تا حد کمتری سدیم و منیزیم محسوب 
میشود. این مخزن نقش موثری در تنظیم غلظت یونهای مذکور در سرم دارد. بیش از 99 درصد کلسیم 

بدن)1/2- 1 کیلوگرم( و 70درصد فسفات بدن در اسکلت قرار دارد.
حرکت چهارمین وظیفه ای است که استخوانها به عنوان اهرم برای ماهیچه ها و حرکت دادن به عهده دارند. 
پنجمین وظیفه ای که استخوانها به عهده دارند، تشکیل سلولهای خونی است که در مغز استخوان تکثیر یافته 

و پس از تمایز و بلوغ وارد جریان خون می شوند.
در مرحله جنینی، اسکلت ابتدا از غضروف هیالین تشکیل میشود. پس از آن در مرحله رشد، بیشتر این 
غضروف تبدیل به استخوان میشود. اما در برخی نواحی غضروف دست نخورده باقی میماند؛ مانند تیغه 
میانی بینی، بخش هایی از دنده ها و مفاصل. استخوانها تا زمانی که رشد متوقف شود، طویل شده و بازسازی 
می شوند. استخوانها در مراحل رشد بر اثر تأثیر جاذبه و کشش عضالت دچار تغییر شکل می شوند. استخوانها 

عالوه بر رشد طولی، در عرض هم از طریق پری استیوم رشد می کنند و بر قطر آنها افزوده می شود.

ترکیب استخوان از چیست؟
استخوان از یک ماده بنیادی آلی ساخته شده است که قالبی را تشکیل میدهد که در آن بلورهای معدنی 

رسوب می کنند.
ترکیب استخوان شامل دو بخش است:

1- ماده آلی استخوان که ماتریکس معدنی نشده استخوان شامل پروتئوگلیکانها، گلیکوپروتئین ها و کالژن است. 
است که شامل 65 درصد  معدنی  نمکهای  یا  آپاتیت  بلورهای هیدروکسی  معدنی که شامل  ماده   -2
مقاومت در  و  استخوان  است که مسئول سختی  و عمدتا شامل فسفات کلسیم  است  استخوانی  توده 

برابر فشار است.
ماده بنیادی آلی: بیش از90 درصد ماده آلی استخوان را الیاف کالژن تشکیل میدهد که با طرحی جالب 

مرتب شده اند.

فصل 8 : از اسکلت و استخوان های بدن خود چه می دانید؟
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این الیاف در یک ماده نرم بی شکل قرار گرفته اند. الیاف کالژن مجموعه ای از میکروفیبریل ها هستند که هر 
کدام به نوبه خود دارای آرایشی پنج وجهی از ملکولهای تروپوکالژن هستند. ملکولهای تروپوکالژن به وسیله 
استئوبالست ها ساخته و ترشح میشوند، که در قسمت خارج سلولی مجتمع میشوند. ماده بنیادی که تازه 

ترشح شده ولی آهکی نشده است به استئوئید موسوم است.
بافت استئوئید از الیاف کالژن تشکیل شده که به وسیله ماده سیمانی و چسبنده موکوپلیساکارید به هم 

متصل شده اند، در واقع استئوئید ترکیبی از پروتئوگلیکانها، گلیکوپروتئین ها و کالژن است.
یک  واحد کالژن  هر  میشود.  دیده  بدن  نقاط  سایر  در  که  است  از جنس کالژن  استخوان  بنیادی  ماده 
ماکروملکول میله ای شکل است به طول 3000 آنگستروم و قطر 14 آنگستروم و وزن ملکولی 300.000 
که از سه زنجیره پلی پپتیدی که به طور مارپیچی دور هم پیچیده اند، تشکیل شده است. ساخت این 
آنکه طول زنجیره های داخل سلولی  از  به وسیله ریبوزومها آغاز میگردد. پس  ترکیبات در داخل سلول 
به حد کافی رسید، آنزیمی که عمل هیدروکسیالسیون را انجام میدهد، اسیدهای آمینه ساختمانی را به 
هیدروکسی پرولین و هیدروکسی لیزین تبدیل میکند و زنجیره ها به واحدهای کالژن تبدیل میشوند که به 

صورت الیاف از سلول خارج میشوند. 
این الیاف در ابتدا به صورت کالژنهای محلول بوده که بعدا با پیدایش اتصاالت متقاطع درون و بین ملکولی 

اضافی به طور فزاینده به صورت کالژن غیر محلول در میآید.

بخش غیر آلی استخوان:
مواد معدنی استخوان از بلورهای هیدروکسی آپاتیت Ca10  (Po4)6  (oH)2 و مقدار متغیری از فسفات 
و  نقاط منظم  در  استخوان  تازه ساخته شده  بلورهای  است.  Ca3(Po4)2 تشکیل شده  بیشکل  کلسیم 
بخصوصی روی میوفیبریلهای کالژن ترسیم میشوند. استئوبالستها وزیکولهای غنی از فسفات کلسیم و 
پیروفسفاتاز ترشح کرده و این بلورهای فسفات کلسیم بیشکل در نقاط خاصی روی میکروفیبریل ها رسوب 

می کنند. ظاهر میکروسکپی استخوان را نظم و ترتیب رشته های کالژن ایجاد میکند.

آیا در استخوان سلول زنده وجود دارد؟
چند نوع سلول در استخوان وجود دارد:

1- استئوبالست ها که سلولهای تشکیل دهنده استخوان هستند. اینها قادر به ساختن استخوان تازه میباشند. 
سلولها ابتدا ماده بنیادی آلی را میسازند، سپس وزیکولهایی از مواد معدنی ) فسفات کلسیم( ترشح میکنند.

2- استئوسیت ها که سلولهای بالغ استخوانی هستند. استئوبالست رسیده که در محفظه خود از استخوان 
تازه ساخته شده احاطه شده، استئوسیت نامیده میشود. استئوسیت ها از طریق پروتوپالسم با یکدیگر ارتباط 

برقرار میکنند.
3- استئوکالست ها، سلولهای تخریب کننده استخوان هستند. ماتریکس استخوان را برای بازسازی و رها شدن 
کلسیم در هم می شکنند. بازسازی استخوان فرآیندی است که به  وسیله استئوبالست و استئوکالست ها 

انجام می گیرد.
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استئوکالست ها در محلهایی که ماده استخوانی از بین می رود وجود دارند. سلول هایی سیال و چند هسته ای 
هستند که می توانند استخوان را به طور موضعی تجزیه کنند، یعنی باعث انهدام ماده بنیادی آلی و انحالل 

بلورهای معدنی استخوان می شوند.

چند قطعه استخوان در بدن شما وجود دارد؟
اسکلت بدن یک فرد بالغ از 206 قطعه استخوان تشکیل شده است که از لحاظ وزنی 20% توده بدن را 

تشکیل میدهند. استخوانهای اسکلت را میتوان در سه بخش مجزا بررسی کرد:
1- سر  2- تنه  3- دستها و پاها

سر، که شامل استخوان های جمجمه و چهره است دارای 22 قطعه استخوان است. 8 قطعه از این استخوانها 
تشکیل جعبه جمجمه را می دهند که مغز درون آن جا می گیرد. 14 قطعه استخوان، چهره را می سازند 
که فقط یکی از آنها متحرک است و آن آرواره پائین است. اما استخوان های تنه شامل دنده ها و ستون 
مهره ها است که 12 جفت دنده و 34 عدد مهره ها که با استخوان جناغ مجموعا قفس سینه را می سازند. 
اندام های ضمیمه که شامل دست و پا است در مجموع از  128 قطعه استخوان تشکیل شده اند، البته تعداد 
این استخوانها با در نظر گرفتن استخوان های جوش خورده و یکپارچه لگن به عنوان یک استخوان و یا سه 

استخوان ممکن است در منابع مختلف تفاوت اندکی داشته باشند.

استخوان با سن چه رابطه ای دارد؟
ساختمان استخوان در کودک طی یک یا دو سال به طور کامل دگرگون می شود. این تغییرات در دوران 
بلوغ کندتر شده و تا چندین سال طول می کشد. پس از آنکه رشد طولی استخوان در حدود 18 سالگی در 
پسران و کمی زودتر از آن در دختران متوقف شد، استخوان اندکی متراکم تر میشود، ولی در سن 40 سالگی 
یا حتی زودتر از آن تخریب شروع میشود. در سنین پیری استخوان از لحاظ شیمیایی و بافت شناسی تغییر 
نکرده ولی از نظر کمی مواد ساختمانی آن کاهش می یابد، که به این پدیده استئوپوروز یا پوکی استخوان 
گفته میشود و یکی از عوارض دوران پیری است. بروز این پدیده قابل جلوگیری نیست ولی میتوان آن را به 
تعویق انداخت و مانع پیشرفت آن شد. در استئوپروز ناتوانی خاصی به وجود نمی آید ولی استخوانها شکننده 
میشوند و با یک آسیب کوچک، سبب شکستگی در استخوان می شود، مثال یک زن مسن ممکن است با 

افتادن روی قالی دچار شکستگی سر استخوان ران شود.
مییابد، که  استخوانی کاهش  ماده  آتروفی شدن،  با  اما  نمیکند،  تغییری  استخوان  افزایش سن، حجم  با 
با رادیوگرافی میتوان با دقت کم به میزان آتروفی پی برد. برای پی بردن به ترکیب شیمیائی و ساختار 

بافت شناسی استخوان، اقدام به بیوپسی می کنند.
برای این کار، موضع را بی حس کرده و قطعه کوچکی از تاج استخوان لگن را با روش مخصوص بر می دارند 

و مورد آزمایش قرار می دهند. 

فصل 8 : از اسکلت و استخوان های بدن خود چه می دانید؟
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اثرات عدم تحرک
استخوانها هم مانند سایر اعضای بدن، چنانچه مورد استفاده قرار نگیرند دچار تحلیل و آتروفی میشوند. اگر 
شخص جوانی مدتی بستری شود، خروج کلسیم از ادرار افزایش یافته و ممکن است طی چند ماه استئوپوروز 
مشخص در وی ایجاد شود. بهترین راه جلوگیری از استئوپوروز در سنین متوسط، برقرار کردن فعالیتهای 

فیزیکی در هر دو جنس است که باعث تعویق این پدیده میشود.

اثرات رژیم غذائی
در مناطقی که کلسیم و پروتئین در رژیم غدائی کم است، استئوپوروز شایعتر از مناطقی است که رژیم غذایی 
مناسب دارند. اما دیده شده است که در جامعه آمریکا استئوپوروز در سفیدپوستان که وضع غذائی بهتری 
دارند، شایعتر از سیاه پوستان است که از لحاظ غذائی وضع مناسبی ندارند. بنابراین اختالفی که مشاهده 
میشود، ممکن است ناشی از عوامل وراثتی و ژنتیکی و یا مرتبط با وضعیت فعالیت و تحرک بیشتر این افراد 

باشد.
تحقیقات نشان داده است که زنان پس از یائسگی با رژیم پر نمک بیشتر از زنان همسال مواد معدنی استخوان 
را از دست داده اند. نمک به مرور زمان باعث از دست رفتن کلسیم و ضعیف شدن استخوانها میشود. میزان 
نمک مورد نیاز،  روزانه 2300 میلی گرم است که معادل یک قاشق چایخوری است، اما برخی افراد بیشتر از 

این مقدار و حتی چند برابر آن دریافت نمک دارند.
دریافت مناسب کلسیم و ویتامین D روزانه به توقف تخریب استخوان ناشی از نمک کمک میکند.

افراد بالغ تا سن 50 سالگی روزانه به مقدار 1000 میلیگرم کلسیم نیاز دارند. افراد بزرگتر نیاز به 1200 
میلیگرم کلسیم روزانه دارند. همچنین در مورد نیاز به ویتامین D، افراد تا سن 50 سالگی روزانه به 200 
واحد بین المللی ویتامین نیاز دارند. از سن 51 تا 70 سالگی نیاز روزانه افراد به ویتامین D معادل 400 واحد 

بین المللی است. افراد مسن باالتر از 70 سال روزانه به 600 واحد بین المللی ویتامین D نیاز دارند.
منابع خوب ویتامین D عبارتند از، نور طبیعی خورشید، شیر غنی شده، زرده تخم مرغ، ماهی آبشور، کبد 

و مکملها

چه کسانی مبتال به استئوپوروز میشوند و یا عوامل تأثیرگذار کدامند؟

سن، کاهش استروژون و پروژسترون، سابقه فامیلی و ژنتیک، جنسیت)زن(، دریافت کم کلسیم و ویتامین 
D از عوامل تاثیر گذار در ایجاد استئوپوروز هستند که هر کدام به تنهایی و یا همراه یکدیگر می توانند این 

پدیده را پیش بیندازند.

برای جلوگیری از استئوپوروز چه باید کرد؟

تغذیه مناسب با غذاهای غنی از کلسیم و ویتامین D یکی از راههای مناسب برای جلوگیری از استئوپوروز 
است. در کنار استفاده از غذاهای مناسب و میوه جات و لبنیات به کار بستن موارد زیر نیز توصیه میشود تا با 

پیگیری آنها بتوان شرایط مناسبی را برای سالم ماندن بافت استخوانی تأمین کرد.
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دریافت روزانه کلسیم و ویتامین D به مقدار کافی. 1
از لحاظ فیزیکی فعال باشید و هر روز تعادل و استحکام استخوان را بهبود دهید، حتی با راه رفتن ساده، . 2

باال رفتن از پله و حرکات دیگر می توان اینکار را انجام داد.
پرهیز از سیگار کشیدن و نوشیدن الکل. 3
مراقبت های پزشکی و مشاوره در مورد سالمت استخوان. 4
انجام آزمایشهای تراکم استخوان و دریافت دارو در صورت لزوم. 5

کم تحرکی و عدم فعالیت بدنی، سیگار کشیدن، مصرف الکل، وزن کم، بی اشتهایی، هیپرتیروئیدیسم، 
هیپرپاراتیروئیدیسم، مصرف کورتون )پردنیزولون(، بیماریهای کبدی و کلیوی، نبودن در معرض نور آفتاب، 
پدیده  تسریع  در  می توانند  مناسب  نا  تغذیه  کنار  در  بدخیم  بیماری های  هپارین(،  و  )ضد صرع  داروها 

استئوپوروز مؤثر باشند.
در خاتمه به ذکر ترجمه دو حدیث از پیامبر اعظم اسالم حضرت محمد )ص( و حضرت امام صادق )ع( در 

مورد استخوان اشاره می شود:
پیامبر اکرم )ص(: گوشت وشیر، گوشت می رویانند و استخوان ها را استحکام می بخشند و گوشت، شنوایی 

و بینایی را افزون می کند. )دعائم االسالم: ج2ص145ح511(
امام صادق )ع(: خوردن سویق با روغن زیتون، گوشت بر می رویاند، استخوان را استحکام می بخشد، پوست 

را نازک می کند وبر توان جنسی می افزاید. )الکافی:ج6ص306ح7(
شکل های زیر اسکلت انسان و بخش های مختلف آن را نشان می دهد.

مراحل ساخت استخوان از دوره جنینی تا طفولیت

 شکل 10 مراحل - تشکیل استخوان

فصل 8 : از اسکلت و استخوان های بدن خود چه می دانید؟
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شکل 11- مقطعی از یک استخوان متراکم که در آن سیستم های هاورس، کانال ها ، تیغه ها و سلول های 
استخوانی دیده می شوند.

شکل 12- اسکلت کامل انسان شامل سر، تنه و دست و پا



71 شکل 13- قفسه سینه که از دنده ها ، جناغ سینه و ستون مهره ها درست شده است

فصل 8 : از اسکلت و استخوان های بدن خود چه می دانید؟
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ماشین بدن انسان چگونه حرکت می کند؟

ماهیچه چیست و چگونه کار می کند؟
یکی از شاخصه های موجودات زنده که باعث تمایز آنها از موجودات غیر زنده می شود، حرکت است. حرکت 
خصوصیتی است که در تمام موجودات زنده از تک یاخته گرفته تا موجودات عظیم الجثه وجود دارد، اما این 
حرکت چگونه ایجاد می شود. هرگونه ای از موجودات به شیوه خاص حرکت می کنند که متناسب با شرایط 
بدنی آنها و محیط زندگی آن موجودات است. خداوند متعال در آیه 45 سوره نور می فرماید: » واهلل خلق کل 
دابه من ماء فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی اربع یخلق 

اهلل ما یشاء إن اهلل علی کل شیء قدیر«
و خدا هر حیوان را از آب آفرید که بعضی بر شکم روند )مانند مارها( و برخی بر دو پا ) مانند انسان( و برخی 
بر چهارپا ) مانند اسب و گاو و ...( حرکت کنند و خدا هرچه خواهد بیافریند که حق به قدرت کامله بر هر 

کاری توانا است.
بله، حرکت و راه رفتن و جابجایی در موجودات زنده برای ادامه حیات الزم است، ابزار و اسباب این حرکت 
چیست و در کجا قرار دارد؟ ساختاری که در بدن موجودات زنده و در یک سلول سبب حرکت می شود، 
چیزی نیست جز ملکولهای پروتئین ویژه ای که در اندام های حرکتی شکل گرفته و در موجودات پریاخته ای 

بافت ماهیچه را تشکیل می دهند. بله عامل حرکت ماهیچه است.

ماهیچه چیست؟
بافت ماهیچه ای از سلولهای تحریک پذیری که قادر به انقباض هستند، ساخته شده است. در بین بافت های 
مختلف، بافت ماهیچه ای در بیشتر جانوران از فراوان ترین بافت ها است. بافت ماهیچه ای حاوی تعداد بسیار 
زیادی از میکرو فیالمان ها است که از اکتین و میوزین که از پروتئین های انقباضی هستند، ساخته شده است.

سه نوع بافت ماهیچه ای مشخص وجود دارد: ماهیچه قلبی، ماهیچه صاف و ماهیچه اسکلتی.
ماهیچه قلبی، به خاطر اینکه فقط در قلب وجود دارد، به این نام خوانده شده است. در این بافت، سلولها 
 به وسیله صفحات در هم فرورونده ) Intercalated Discs(  به هم متصل شده اند و دارای اتصاالت شکافی
 ) Gap Junction( هستند که اجازه می دهد همه سلولها با هم فعال شوند و انقباض قلب به شکل هماهنگ 
در تمام ماهیچه قلب ایجاد شود. سلولهای ماهیچه قلبی دارای انشعاب و شاخه شاخه هستند و در منظره 
میکروسکپی به صورت مخطط دیده می شوند. ساختار تشریحی و اختصاصی این سلولها سبب می شود که 
قلب به عنوان یک اندام تخصصی در تمام طول عمر یک فرد، بدون وقفه به تپش و پمپاژ خون به سراسر بدن 

ادامه داده و باعث استمرار حیات شود.

فصل 9 : ماشین بدن انسان چگونه حرکت می کند؟
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مانند دستگاه گوارش، مثانه، رحم، دیواره  اندام های غیرارادی  در  یا ماهیچه احشایی،  ماهیچه صاف 
رگ ها وجود دارد. این ماهیچه دارای سلولهای دوکی شکل است و در بین سلولها ارتباط وجود دارد. در این 
ماهیچه آرایش پروتئین های انقباضی به نحوی است که منظره مخطط را نشان نمی دهد به همین جهت به 
آن ماهیچه صاف گفته می شود. ماهیچه صاف آهسته تر از ماهیچه اسکلتی منقبض می شود ولی این انقباض 

می تواند مدت طوالنی ادامه داشته باشد.
ماهیچه اسکلتی، ماهیچه های اسکلتی به وسیله الیاف بسیار محکمی به نام تاندون یا زردپی به استخوان ها 
متصل شده و با انقباض خود سبب حرکت استخوانها و جابجایی می شوند. در ماهیچه اسکلتی هم آرایش 
بر خالف  اما  را نشان می دهد،  یا مخطط  تیره و روشن  به نحوی است که منظره  انقباضی  پروتئین های 
سلولهای ماهیچه قلبی، در ماهیچه اسکلتی سلولها یا تارهای ماهیچه ای هیچگونه ارتباطی با هم ندارند، بلکه 
تارها به طور موازی کنار هم قرار گرفته اند و هرکدام از طریق یک تار عصبی مجزا فرمان می گیرند. لذا یک 
ماهیچه اسکلتی می تواند برحسب تعداد واحدهای حرکتی که فعال می شوند، نیرو تولید کند، یا به عبارتی 

به میزان باری که روی آن وارد می شود، ایجاد نیرو کند.

نکاتی جالب در مورد بافت ماهیچه ای
افراد بالغ دارای تعداد معینی از سلول  های ماهیچه ای هستند، اما سلولهای ماهیچه ای در طول زندگی دچار 
تقسیم و تکثیر نمی شوند، در افراد ورزشکار بر اثر تمرین سلولها بزرگ می شوند و بر حجم آنها افزوده می شود، 
در واقع پروتئین های انقباضی در داخل سلول اضافه شده و رشته های پروتئینی در میوفیبریل، یا تارچه ها 

زیاد می شوند، ولی تعداد سلول ها زیاد نمی شود.
سلولهای ماهیچه اسکلتی، ارادی هستند، زیرا انقباض آنها تحت کنترل است و مغز حرکت ماهیچه ها را در 

کنترل دارد، البته حرکات رفلکسی یا بازتابی از این قاعده خارج است.
ماهیچه های صاف غیرارادی هستند و در دستگاه های خودکار بدن مثل دستگاه گوارش، و دیواره رگها به 

صورت غیرارادی کنترل می شوند.

ساختمان یک سلول ماهیچه ای چگونه است؟
یک سلول ماهیچه ای که آن را تار ماهیچه ای )Muscle Fiber( هم می گویند، دارای شکل استوانه ای است 
به ابعاد 10 تا 100 میکرومتر و طولی که ممکن است تا 300.000 میکرومتر هم برسد. ماهیچه از تعدادی تار 
که به وسیله بافت پیوندی به هم متصل شده اند تشکیل شده است. ارتباط بین یک سلول منفرد ماهیچه ای 

و یک ماهیچه مثل یک تار عصبی) آکسون( و یک عصب است.
در داخل هر تار ماهیچه ای تعداد زیادی تارچه) Myofibril( وجود دارد، تارچه ها 80 درصد حجم تار ماهیچه ای 
را تشکیل داده و تعداد آنها از چند صد تا چندین هزار است. در هر میوفیبریل رشته های کوچکتری وجود دارد 
که با یک الگوی تکراری در سراسر طول تار استقرار یافته اند. یک واحد از این الگوی تکراری را سارکومر) ماهیچه 

کوچک( می نامند. در شکل زیر این ساختمان و اجزای تشکیل دهنده آن دیده می شود.
در هر سارکومر انواعی از رشته های پروتئینی وجود دارند که برخی از آنها نقش کلیدی در انقباض دارند. دو 
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نوع از رشته ها که در سارکومر دیده می شوند شامل رشته های ضخیم به ابعاد 12 تا 18 نانومتر هستند و از 
پروتئین انقباضی میوزین تشکیل شده اند. همچنین رشته های نازک به ابعاد 5 تا 8 نانومتر که از پروتئین 
انقباضی اکتین درست شده اند. البته در رشته اکتین دو پروتئین دیگر نیز وجود دارند که نقش تنظیم کننده 
دارند. این پروتئین ها شامل تروپومیوزین و تروپونین می شوند. تروپومیوزین به صورت رشته ای به صورتی به 
دور رشته اکتین پیچیده است که روی جایگاه های اتصال اکتین و میوزین را می پوشاند، در حالیکه ملکول 
تروپونین در نقاط مشخصی به ملکول تروپومیوزین متصل شده است. در فرآیند انقباض، با زیاد شدن کلسیم 
در داخل سیتوزول کلسیم روی ملکول تروپونین نشسته و باعث تغییر وضعیت این ملکول و جابجایی رشته 
تروپومیوزین در رشته اکتین می شود، در نتیجه تروپومیوزین از روی جایگاه اتصال کنار رفته و اکتین و 
میوزین به هم متصل می شوند و به دنبال آن پل عرضی حرکت کرده و باعث سرخوردن رشته نازک روی 

رشته ضخیم می شود، که حاصل آن کوتاه شدن طول تار ماهیچه ای است.
چنانکه در شکل می بینید در دو طرف یک سارکومر صفحات Z وجود دارند و در قسمت میانی سارکومر 
رشته های ضخیم دیده می شوند. رشته های نازک یا اکتین به صفحات Z متصل هستند و موقع کشیده شدن 
روی میوزین طول سارکومر را کوتاه می کنند. ترتیب قرار گرفتن منظم این رشته ها در سارکومر باعث ایجاد 
منظره مخطط یا نوارهای تیره و روشن در طول تار ماهیچه ای می شود. نوارهایی که از قرار گرفتن رشته های 
ضخیم ) میوزین( در وسط سارکومر تشکیل می شود باند A را به وجود می آورد. در طرفین باند A و در دو 
سارکومر مجاور نوار روشنی وجود دارد که باند I نامیده می شود و از رشته های نازک تشکیل شده است. در 
مرکز باند A ناحیه روشنی دیده می شود که باند H نامیده می شود. در مرکز باند H  یک خط تیره وجود 

دارد که خط  M نام دارد و از اتصال دم رشته های میوزین به وجود آمده است.
در برش های میکروسکپی مقطع عرضی تارچه ها دارای آرایش منظم بلوری هستند. هر رشته ضخیم به 
وسیله یک شش گوش مرکب از شش رشته نازک احاطه شده است و هر رشته نازک به وسیله یک سه گوش 

مرکب از سه رشته ضخیم در بر گرفته شده است.
در فضای بین رشته های ضخیم و نازک پل های عرضی وجود دارند. پل های عرضی سر ملکول های میوزین 
هستند که از رشته ضخیم خارج شده و به طرف رشته های نازک کشیده شده اند. هنگام انقباض سر این 
رشته های ضخیم با ملکول اکتین درگیر شده و با حرکت موجب جابجایی رشته اکتین شده و سبب کوتاه 

شدن ماهیچه می شود.

ارتباط بین ماهیچه و عصب چگونه است؟
برای حرکت باید ماهیچه منقبض شود، اما چگونه؟ آیا ماهیچه خود به خود منقبض می شود؟ یا باید از عصب 
فرمان بگیرد؟ عصب چگونه به ماهیچه فرمان می دهد؟ در ابتدای این فصل ماهیچه ها در سه گروه دسته بندی 
شدند، ماهیچه قلب و ماهیچه صاف دارای فعالیت ذاتی هستند و از طریق اعصاب و هورمون های گردش 
خون تنظیم می شوند. در حالیکه ماهیچه اسکلتی فعالیت ذاتی و خود به خودی ندارد، بلکه از طریق عصبی 
که به آن متصل است فرمان می گیرد و آغاز به انقباض می کند. لذا چنانچه عصب یک ماهیچه اسکلتی قطع 
شود آن ماهیچه فلج خواهد شد و قادر به انقباض و انجام کار نخواهد بود. بنابراین تمام ماهیچه های اسکلتی 

از طریق یک عصب حرکتی که به آنها پیام می دهد منقبض می شوند، اما چگونه؟

فصل 9 : ماشین بدن انسان چگونه حرکت می کند؟
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چگونه پیام از عصب به ماهیچه منتقل می شود.

در محل اتصال عصب به ماهیچه، نرون حرکتی غشای میلین خود را از دست داده و به شاخه های انتهایی 
ظریفی تقسیم می شود. این شاخه ها در شیارهای سطح سلول ماهیچه قرار گرفته و انتهای آنها که دکمه 
سیناپسی نامیده می شود در مجاورت سطح غشاء سلول ماهیچه قرار می گیرد. پایانه این آکسون حاوی تعداد 
زیادی کیسه های محتوی نروترانسمیتر یا انتقال دهنده عصبی است. این کیسه ها محتوی استیل کولین 
هستند. غشاء پایانه آکسونی که آنرا غشای پیش سیناپسی می گویند به وسیله فضای سیناپسی از غشای 

سلول ماهیچه ای که آنرا غشای پس سیناپسی می گویند مجزا شده است.
گیرنده های استیل کولین روی غشاء پس سیناپسی یعنی روی غشاء سلول ماهیچه قرار دارند. هنگامی که 
فرمان عصبی برای انجام حرکتی صادر می شود )مثال وقتی تصمیم می گیرید دست یا پای خود را حرکت 
دهید(، این فرمان از طریق رشته های عصبی به ماهیچه مورد نظر ارسال می شود. این پیام در پایانه آکسون 
باعث رها شدن نروترانسمیتر ) یعنی همان ماده ای که داخل کیسه های آماده شده در پایانه وجود دارند ( 
به داخل فضای سیناپسی می شود )چگونگی رها شدن این ماده از کیسه ها فرآیند بسیار دقیق و پیچیده ای 
است که بحث آن در حوصله خوانندگان این مقاله نمی گنجد(. این نروترانسمیتر که در اینجا استیل کولین 
نام دارد روی گیرنده های خود که در غشای سلول ماهیچه وجود دارند می نشیند و باعث باز شدن کانال 

استیل کولین می شود. 
با باز شدن این کانال که آنرا کانال کاتیونی هم می گویند، یونهای سدیم و پتاسیم از آن عبور می کنند. 
عبور هر یون در جهت شیب الکتروشیمیایی آن یون صورت می گیرد، بنا بر این یون سدیم رو به داخل و 
یون پتاسیم رو به خارج حرکت می کند. با این عبور یونها چون ورود سدیم بیشتر از خروج پتاسیم صورت 
می گیرد، پتانسیل غشاء اندکی مثبت می شود و باالخره با باال آمدن پتانسیل غشاء و رسیدن به آستانه 
کانال های وابسته به ولتاژ سدیم، این کانال ها باز شده و در غشای سلول ماهیچه پتانسیل عمل ایجاد می شود. 
پتانسیل عمل در طول غشاء سلول ماهیچه منتشر می شود و به این ترتیب پیام از عصب به سلول ماهیچه 

منتقل می گردد، اما به دنبال این انتقال سلول ماهیچه چگونه پاسخ می دهد؟
فرآیند انقباض در سلول ماهیچه،  زمانی آغاز می شود که کلسیم آزاد در مایع داخل سلول) سیتوزول( زیاد 
شود، با توجه به اینکه کلسیم در داخل شبکه سارکوپالسمی ذخیره می شود، پتانسیل عمل در سطح غشای 
سلول ماهیچه باید بتواند کانال های کلسیم در شبکه سارکوپالسمی را باز نماید تا کلسیم از شبکه به داخل 
سیتوپالسم وارد شود. برای انجام این کار غشای سلول ماهیچه به صورت فرورفتگی هایی به داخل سلول 
کشیده شده که لوله های عرضی) Transverse Tubule( را تشکیل می دهد. انتهای لوله های عرضی در 
مجاورت غشای شبکه سارکوپالسمی قرار می گیرد. رسیدن پتانسیل عمل به لوله های عرضی باعث تغییری 
در ساختار پروتئین گیرنده دی هیدروپیریدین و از آن طریق سبب باز شدن کانال ریانودینی در غشاء شبکه 

سارکوپالسمی می شود. 
با باز شدن این کانال، کلسیم از شبکه وارد سیتوپالسم شده و کلسیم روی جایگاه گیرنده کلسیم در ملکول 
تروپونین می نشیند. قرار گرفتن کلسیم روی تروپونین سبب تغییر وضعیت این پروتئین و جا به جایی ملکول 
تروپومیوزین می شود. با جا به جا شدن تروپومیوزین، جایگاه های اتصال اکتین و میوزین آشکار می شود. با 
آشکار شدن جایگاه اتصال، سر ملکول میوزین با اکتین متصل شده و چون انرژی دار است باعث وارد کردن 
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ضربه و حرکت رشته نازک به سمت مرکز سارکومر می شود. برای انجام این حرکت که در طول انقباض 
ماهیچه باید به طور مستمر انجام شود انرژی مصرف می شود. 

ملکول ATP که انرژی رایج در بدن موجودات زنده است دائما مورد استفاده قرار گرفته و باید ساخته شود. 
تا زمانی که ATP جدیدی به میوزین متصل نشده است، اکتین و میوزین چسبیده به هم باقی می مانند و با 

اتصال ATP به میوزین، اکتین از میوزین جدا شده و برای انجام چرخه دیگری آماده می شوند.
به این ترتیب با انجام اتصال و جدا شدن پیوسته اکتین و میوزین ماهیچه منقبض شده و باعث به حرکت 
درآوردن اندام ها می شود. در هر بخش از انتقال پیام از مغز تا ماهیچه اگر اختاللی در رساندن پیام پیش 
آید باعث نقص در انجام حرکت می شود. با توجه به این که ادامه مطلب سبب طوالنی شدن مقاله می شود، 
ادامه بحث در مورد انواع انقباض و سازش هایی که با انجام فعالیت بدنی حاصل می شود در مقاله بعد خواهد 

آمد، انشا...  

شکل 14- نحوه اتصال ماهیچه هابه استخوان

فصل 9 : ماشین بدن انسان چگونه حرکت می کند؟
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شکل 15- اجزائ ساختمانی تشکیل دهنده ماهیچه

شکل 16- ساختمان داخلی یک تار) سلول ( ماهیچه. به شبکه سارکوپالسمی که محل ذخیره کلسیم است 
توجه کنید.
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شکل 17- چگونگی ارتباط عصب و ماهیچه برای انتقال پیام عصبی به ماهیچه

شکل 18- ترتیب قرار گرفتن رشته های ضخیم و نازک در یک سارکومر که یک واحد تکراری در 
ساختمان تارچه ها است.

فصل 9 : ماشین بدن انسان چگونه حرکت می کند؟
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ماشین محرکه بدن انسان )2(
در مقاله پیشین به معرفی ماهیچه به عنوان ماشین حرکت در بدن موجودات زنده پرداختیم و به صورت 
بسیار مختصر ساختمان ماهیچه را مطرح کردیم. همچنین از نحوه ارتباط عصب با ماهیچه بحث شد. گفته 
شد که در ماهیچه اسکلتی که ماهیچه مخطط هم نامیده می شود، فرامین عصبی سبب انقباض می شود و 
قطع ارتباط بین عصب و ماهیچه سبب فلج شدن ماهیچه می گردد. در این مقاله ابتدا به نقش ماهیچه ها در 
بدن اشاره می شود و پس از آن انواع انقباض ماهیچه و عواملی که بر نیروی ماهیچه اثر دارند و تأمین انرژی 

برای انقباض ماهیچه توضیح داده می شود.
نقش ماهیچه ها در بدن: اهمیت ماهیچه ها در بدن موجود زنده بسیار زیاد بوده و به طور خالصه می توان 

آن را به صورت زیر دسته بندی کرد:
تأمین حرکت اسکلت. 1
حفظ وضعیت و ساختار بدن. 2
حفاظت و نگهداری بافت ها. 3
حفظ دمای بدن. 4
ذخیره مواد مغذی. 5

مکانیک انقباض ماهیچه
نیرویی که به وسیله یک ماهیچه در حال انقباض روی یک شیء وارد می شود، تانسیون ماهیچه ای گفته 
می شود. در مقابل نیرویی که از سوی شیئی به ماهیچه وارد می شود بار )Load ( نامیده می شود. تانسیون 
ماهیچه و بار نیروهای مخالف هم هستند. انقباض به فرآیندهای ایجاد تانسیون در ماهیچه اطالق می شود. 
اینکه آیا انقباض حرکت ایجاد می کند یا نه، به مقدار بار و تانسیون ایجاد شده به وسیله ماهیچه بستگی دارد. 

برای حرکت دادن یک بار، باید تانسیون ماهیچه بیشتر از بار باشد.
انواع انقباض: انقباض ماهیچه را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

1- نقباض با طول ثابت ) ایزومتریک(. این نوع انقباض زمانی اتفاق می افتد که تانسیون ماهیچه زیاد شده 
ولی تغییر طول و یا کوتاه شدن دیده نمی شود، یعنی وضعیتی که یک ماهیچه باری را ثابت نگه دارد و یا 
کوشش می کند تا باری را که بزرگتر از تانسیون ماهیچه است حرکت دهد، که در این حالت قادر به حرکت 

نخواهد بود.
2- انقباض با تانسیون ثابت ) ایزوتونیک(. این انقباض در شرایطی رخ می دهد که بار روی ماهیچه ثابت و 
طول ماهیچه تغییر می کند یعنی با تغییر طول ماهیچه، بار حرکت می کند و در این حالت تون ماهیچه ثابت 

است )شکل 19(.

فصل 10 : ماشین محرکه بدن انسان )2(



86

شگفتی های آفرینش  در خلقت اندام  های بدن انسان

3- در هر دو نوع انقباض مذکور جریان های الکتریکی و شیمیائی که در تار ماهیچه رخ می دهد مشابه 
هستند، یعنی پل های عرضی فعال شده و روی رشته های نازک نیرو وارد می کنند. در یک انقباض ایزوتونیک 
رشته های نازک روی رشته های ضخیم حرکت کرده و باعث کوتاه شدن ماهیچه می شوند. در حالیکه در 
لغزش  و  اما حرکت  وارد می کنند،  نیرو  نازک  باز هم روی رشته های  ایزومتریک پل های عرضی  انقباض 

رشته های نازک و ضخیم صورت نمی گیرد و طول ماهیچه ثابت باقی می ماند.

آیا نیروی ایجاد شده بر اثر انقباض با فرکانس تحریک رابطه دارد؟
یک پتانسیل عمل منفرد در یک تار عضالنی اسکلتی حدود 2-1 میلی ثانیه طول می کشد، در حالی که 
پاسخ مکانیکی ممکن است تا 100 میلی ثانیه به درازا بکشد )شکل 20 (. بنابراین ممکن است در جریان 
پاسخ مکانیکی ماهیچه یک پتانسیل عمل دیگر به وجود  آید. در اینصورت هنوز پاسخ مکانیکی تحریک 
اول از بین نرفته است که پاسخ جدیدی ایجاد می شود و به پاسخ قبلی اضافه می شود در نتیجه پاسخ کلی 
قوی تر از پاسخ قبلی خواهد بود. افزایش پاسخ مکانیکی یک تار ماهیچه ای به پتانسیل عمل دوم در زمان 
پاسخ مکانیکی به پتانسیل عمل اول را جمع شدن می گویند. هرچه تعداد تحریکات بیشتر شود فرصت 
برگشت ماهیچه به استراحت، کمتر خواهد شد و لذا اگر تار ماهیچه ای با فرکانسی که از شل شدن کامل 
بین محرک ها جلوگیری کند، تحریک شود، فرصت برگشت به استراحت را نداشته و دچار کزاز می شود. 
کزاز ممکن است ناقص و یا کامل باشد. در صورتی که فرکانس تحریک کم باشد به نحوی که در فاصله 
در صورتی که  اما  ناقص می گویند.  را  کزاز  برگردد،  استراحت  به  ماهیچه مختصری  تار  تحریک ها  بین 
فرکانس تحریک آنقدر زیاد باشد که اصال فرصت شل شدن به ماهیچه را ندهد در اینصورت کزاز کامل 

است و منحنی انقباض به صورت خط صاف ادامه پیدا می کند ) شکل21(.
وقتی ماهیچه به طور مکرر تحریک شود، پل های عرضی برای مدت طوالنی تری فعال باقی می مانند زیرا 
آزاد شدن مکرر کلسیم از شبکه سارکوپالسی، تراکم کلسیم داخل سلولی را در سطح باالئی نگه می دارد 
و به این ترتیب اجزاء سری االستیکی مدت بیشتری تحت کشش می مانند و مقدار نیروی ایجاد شده روی 

بار افزایش می یابد.

نیروی انقباض ماهیچه با طول آن چه رابطه ای دارد؟
اگر یک تار ماهیچه ای را به طور غیر فعال در طول های مختلفی کشیده و آن را تحریک نمائیم، مالحظه 
می شود که در هر طول معین نیروی مشخصی ایجاد می کند، طولی را که ماهیچه بیشترین مقدار نیرو را 
ایجاد می کند، طول بهینه یا اپتیمیم می نامند. هرگاه ماهیچه در طولی در حد 60 درصد طول اپتیمیم 
قرار داده شود، با تحریک تار، تانسیونی )نیرو( ایجاد نمی شود و چنانچه طول تار از این حد بیشتر شود به 
تدریج نیرو زیاد می شود تا به طول بهینه و حداکثر نیرو برسد. از این پس با کشیدن بیشتر تار، تانسیون 
ایجاد  تانسیونی  نیز  اینجا  برسد در  بهینه  به 175 درصد طول  اگر طول  و  یافته و کم می شود  کاهش 
نمی شود. مکانیسم این پاسخ ها با تئوری لغزشی رشته های انقباضی قابل توجیه است، چنانچه طول به 
175 درصد طول بهینه کشیده شود،هم پوشی رشته های ضخیم و نازک از بین می رود و امکان درگیر 
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شدن رشته ها وجود ندارد، در طول اپتیمیم حداکثر همپوشی بین رشته ها وجود دارد و نیروی حداکثر 
ایجاد می شود. با کاهش طول دو عامل مکانیکی سبب کاهش نیرو می شوند: 

رشته های نازک از دو طرف یک سارکومر شروع به همپوشی یکدیگر می کنند که با پل های عرضی . 1
تداخل نموده و تعداد پل های فعال کم می شود.

رشته های ضخیم در مقابل صفحات Z فشرده می شوند. عالوه بر این ها، آزاد شدن کلسیم از شبکه . 2
سارکوپالسی در طول های زیر 80 درصد هم کاهش می یابدو اینهم بر فرآیند جفت شدن تحریک و 

انقباض اثر می گذارد.
در بدن که ماهیچه ها به استخوان ها متصل هستند، طول ماهیچه شل شده نزدیک به طول بهینه است و 
لذا نزدیک به حداکثر ایجاد نیرو است. رابطه طول - تانسیون در تعیین مقدار نیروی ایجاد شده به وسیله 
قلب نقش مهمی دارد و چون ماهیچه قلب به وسیله اتصال به استخوانها محدود نشده است، می تواند 

دامنه تغییر طول بیشتری داشته باشد )شکل22(.
تنظیمی در عمل قلب  باعث خود  به نحوی عمل می کند که  قلبی  تانسیون در ماهیچه  رابطه طول - 
قلب  به  بیشتری  اگر خون  تنظیم می کند.  را  و خروجی خود  ورودی  میزان  قلبی  یعنی پمپ  می شود. 
برگردد ) بازگشت وریدی(، خون بیشتری از قلب خارج می شود. این مکانیسم که به قانون قلب فرانک- 
استارلینگ معروف است، سبب تنظیم کار قلب می شود. با ورود خون بیشتر به قلب، کشیدگی تارهای 
ماهیچه قلب بیشتر شده و در نتیجه نیروی انقباض بیشتری ایجاد می کند که باعث خروج بیشتر خون 
از قلب می شود. این عمل تنظیمی در صورت سالم بودن ماهیچه قلب اتفاق می افتد و اگر ماهیچه قلب 

صدمه دیده و دچار کم خونی و نارسائی شود از عهده این کار بر نمی آید . 

انرژی انقباض ماهیچه چگونه تأمین می شود؟
همه می دانند که در جریان انقباض ماهیچه انرژی مصرف می شود. این انرژی که به شکل ملکول رایج انرژی 

یعنی آدنوزین تری فسفات )ATP( استفاده می شود، در سه جا مورد استفاده قرار می گیرد.
فسفوریالسیون ADP به وسیله کراتین فسفات. 1
 فسفوریالسیون اکسیداتیو  در میتوکیدزی. 2
فسفوریالسیون ADP در مسیر گلیکولیتیک. 3

حالت اول یعنی فسفوریالسیون ADP به وسیله کراتین فسفات یک راه خیلی سریع برای تشکیل ATP است 
که برای شروع فعالیت الزم است.

در این شیوه با شکسته شدن پیوند کراتین فسفات )CP( مقداری انرژی آزاد می شود که مشابه آزاد شدن 
 ATP منتقل می شود و ADP است. این انرژی در حضور آنزیم کراتین کیناز به ATP انرژی در شکسته شدن

می سازد طبق فرمول زیر:
                                                                                    CP+ADP                                     C+ATP

این واکنش دو طرفه و برگشت پذیر است. یعنی ATP می تواند کراتین را فسفریله کرده و تشکیل فسفات و 
ADP بدهد.

 ATP در دوره استراحت، تار ماهیچه ای مقدار زیادی کراتین فسفات می سازد و با شروع انقباض وقتی تراکم

فصل 10 : ماشین محرکه بدن انسان )2(
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کم می شود و ADP زیاد می شود، تمایل به تشکیل ATP از کراتین فسفات زیاد می شود و واکنش آنقدر 
سریع است که تراکم ATP در تار بسیار کم تغییر می کند در حالیکه تراکم کراتین فسفات به سرعت کم 

می شود.
اما از آنجا که مقدار  ATP که از کراتین فسفات به دست می آید محدود است، در صورت ادامه فعالیت 
ماهیچه باید ATP از منابع دیگری تهیه شود که آن مسیرها در مدت طوالنی بتوانند انرژی مورد نیاز برای 

انقباض را تأمین کنند.
در فعالیت های متوسط عضالنی بیشتر ATP از طریق فسفوریالسیون اکسیداتیو فراهم می شود، که اسیدهای 
چرب و تا حد کمتری کربوهیدرات ها به عنوان سوخت مصرف می شوند. در این مرحله برخی عوامل می توانند 
تشکیل ATP را محدود نمایند که میتوان از میزان حمل اکسیژن به وسیله خون و حمل ملکول های سوختی 

مثل گلوکز و اسیدهای چرب را نام برد، همچنین سرعت عمل آنزیم ها هم در این فرآیند نقش دارد.
چنانچه سطح فعالیت از70 درصد حداکثر بیشتر شود ) 70 درصد حداکثر شکستن ATP( گلیکولیز شروع 
می شود تا بتواند مقدار قابل توجهی از ATP مصرفی را تهیه نماید. در این مسیر اگر چه مقدار کمی ATP از 
هر ملکول گلوکز تولید می شود، اما چون سرعت کار باال است و در غیاب اکسیژن هم انجام می شود ارزشمند 

است. در این مسیر گلوکز مورد نیاز از خون و ذخایر گلیکوژن تار عضالنی تأمین می شود.
باید توجه داشت که در پایان یک دوره فعالیت، سطح گلیکوژن و کراتین فسفات در ماهیچه کاهش می یابد، 
لذا برای بازگشت به دوره اول باید کراتین فسفات و گلیکوژن ماهیچه تأمین شوند که هر دو نیاز به انرژی 
دارند. پس برای تولید انرژی برای این فرآیندها ماهیچه مدتی بعد از توقف فعالیت به مصرف زیاد اکسیژن 
ادامه می دهد. ) ادامه فعالیت شدید تنفسی بعد از توقف فعالیت بدنی( این مقدار اکسیژن مصرف شده را وام 

اکسیژنی هم می گویند.
کارایی ماهیچه در تبدیل انرژی شیمیائی به کار حدود 20 درصد است و بقیه انرژی آزاد شده به صورت 

گرما ظاهر می شود.

خستگی عضالنی چیست؟
ایجاد می کند به طور مداوم تحریک شود،  انقباض را  با فرکانسی که حداکثر  تار ماهیچه اسکلتی  وقتی 
سرانجام نیروی ایجاد شده کاهش می یابد. این ناتوانی ماهیچه برای حفظ نیرو در اثر انقباض قبلی، خستگی 
نامیده می شود. خستگی فقط مربوط به انقباضات کزازی نیست بلکه در تکان های عضالنی هم اگر برای مدتی 
ادامه پیدا کند پیش می  آید. شروع خستگی و سرعت پیشرفت آن به نوع عضله اسکلتی و شدت فعالیت 
انقباض بستگی دارد. اگر پس از شروع خستگی به عضله اجازه داده شود تا لحظه ای استراحت کند می تواند 
توانائی انقباض با محرک بعدی را به دست آورد. سرعت ترمیم به میزان فعالیت قبلی بستگی دارد. اگر عضله 
با فرکانس باالئی تحریک شود به سرعت خسته می شود، اما پس از خستگی به سرعت هم ترمیم می شود. 
این نوع خستگی در فعالیت های با شدت زیاد و زمان کم مثل بلند کردن وزنه دیده می شود. اما خستگی 
بر اثر فعالیت طوالنی مدت و با شدت کم به آهستگی پیش می آید و برای ترمیم هم زمان طوالنی تری نیاز 
دارد. چنین به نظر می رسد که باید تخلیه ATP باعث خستگی بشود، اما اینطور نیست. تراکم ATP در 
یک عضله خسته فقط اندکی پائین است. دیده می شود که گاهی نه تأمین انرژی و نه توانائی پروتئین های 
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انقباضی برای ایجاد نیرو، مسئول خستگی نیستند، بلکه به نظر می رسد ناتوانی برخی از مراحل جفت شدن 
تحریک و انقباض عامل خستگی باشد. ناتوانی سطوح قشری برای پیام به نرون هایی که به عضالت می روند 
می تواند منجر به خستگی بشود. این نوع خستگی روانی سبب می شود که شخص اگرچه هنوز عضالتش 
خسته نیستند، فعالیت را متوقف سازد. برنامه یک ورزشکار تنها به حالت فیزیکی عضالت او بستگی ندارد، 
بلکه عالوه بر آن به این هم بستگی دارد که او تصمیم به پیروزی داشته باشد، یعنی توانائی غلبه بر خستگی 
روانی داشته باشد، و این مسئله نقش مشاوره های روانی را برای ورزشکاران در میدان مبارزه مورد تأکید قرار 

می دهد.

شکل 19- انجام کار به وسیله ماهیچه

شکل 20- منحنی انقباض ماهیچه

فصل 10 : ماشین محرکه بدن انسان )2(
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شکل 21- رابطه فرکانس تحریک و ایجاد نیرو در ماهیچه

نمایش رابطه طول و تانسیون در ماهیچه اسکلتی، در طول بهینه بیشترین نیرو ایجاد میشود.
در  . نمایش رابطھ طول و تانسیون در ماھیچھ اسکلتی-4شکل 

.طول بھینھ بیشترین نیرو ایجاد می شود

شکل 22- نمایش رابطه طول و نیرو در ماهیچه اسکلتی. در طول بهینه 
بیشترین مقدار نیرو ایجاد می شود.
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اندام های غیرارادی چگونه حرکت می کنند؟ ماهیچه صاف چیست؟
همه می دانند که یکی از مشخصات موجودات زنده، حرکت است و حرکت به وسیله ملکول های پروتئینی 
خاصی تأمین می شود که پروتئین های انقباضی گفته می شوند. این پروتئین ها به شکل ویژه در سلول هایی 
به نام سلول ماهیچه ای آرایش خاصی پیدا می کنند و بافت ماهیچه ای را تشکیل می دهند. بافت ماهیچه ای 
براساس آرایش رشته های انقباضی و نحوه عمل آن به سه دسته ماهیچه اسکلتی، ماهیچه قلبی و ماهیچه 
ارادی می باشد،  و  ماهیچه مخطط  اسکلتی که  ماهیچه  درباره  مقاالت گذشته  در  تقسیم می شود.  صاف 

توضیحاتی داده شد، در این مقاله به معرفی ماهیچه صاف و چگونگی عمل آن می پردازیم.

ماهیچه صاف چیست؟ در کجا قرار دارد؟

ماهیچه های صاف از سلول های دوکی شکل یک هسته ای با قطر 2 تا 10 میکرومتر ساخته شده اند که در 
مقایسه با قطر سلولهای ماهیچه اسکلتی کوچکتر هستند. ماهیچه صاف اندام های توخالی و غیرارادی را 
تشکیل می دهد، که در الیه های متفاوتی قرار می گیرند. یک الیه طولی خارجی و یک الیه حلقوی داخلی. 
در رگ های خونی تارهای ماهیچه صاف به صورت حلقوی یا مارپیچی در اطراف رگ قرار دارند. سلول های 
ماهیچه اسکلتی چند هسته ای، استوانه ای و قابل تقسیم نیستند، در حالی که در ماهیچه صاف، سلول ها یک 

هسته ای، دوکی شکل و توانائی تقسیم شدن دارند.
سیتوپالسم تارهای ماهیچه صاف دارای رشته هایی است که به موازات محور طولی تار قرار گرفته اند. 

سه نوع رشته وجود دارد.
رشته های ضخیم، حاوی میوزین که از ماهیچه های اسکلتی طویل ترند.

رشته های نازک، دارای اکتین که به غشای پالسمائی یا به ساختمان های سیتوپالسمی که به اجسام متراکم 
معروفند، لنگر انداخته اند، اینها خصوصیاتی شبیه خطوط Z در ماهیچه های اسکلتی دارند.

رشته های نوع سوم، که از نظر اندازه حد وسط هستند به نظر نمی رسد نقشی در تولید فعال نیرو داشته باشند 
و احتماال به عنوان یک شبکه االستیکی یا اسکلت سلولی عمل می کنند.

در ماهیچه صاف، نظم و ترتیب خاصی از جهت قرار گرفتن این رشته ها وجود ندارد و این سبب می شود که 
نوارهای تیره و روشن منظم در ماهیچه اسکلتی را ندارد. مقدار اکتین و میوزین در ماهیچه صاف در مقایسه 
با ماهیچه اسکلتی متفاوت است، مقدار میوزین ماهیچه صاف نسبت به اسکلتی فقط 1/3 است، در حالی 
که محتوی اکتین آن دو برابر ماهیچه اسکلتی است. در واقع در ماهیچه مخطط برای هر رشته ضخیم 2 
رشته نازک وجود دارد در حالی که در ماهیچه صاف برای هر رشته ضخیم 10 تا 15 رشته نازک وجود دارد.
تانسیون ایجاد شده در ماهیچه صاف با تغییر طول تفاوت می کند، در طول بهینه بیشترین تانسیون ایجاد 
می شود و در طول های کمتر و بیشتر از طول بهینه، تانسیون کمتری ایجاد می شود. دامنه تغییرات طولی 

فصل 11 : اندام های غیرارادی چگونه حرکت می کنند؟ 
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برای ایجاد تانسیون در ماهیچه صاف بیشتر از ماهیچه اسکلتی است. در ایجاد این دامنه وسیع تانسیون، 
طویل تر بودن رشته های ضخیم، فقدان خطوط Z برای محدود کردن، کوتاه شدن و عدم ترتیب منظم 

رشته هایی که روی هم می لغزند، اثر دارند.

چگونه تحریک سبب انقباض می شود؟
در ماهیچه های صاف هم مانند ماهیچه اسکلتی تغییر تراکم کلسیم داخل سلولی فعالیت انقباضی ماهیچه 
صاف را کنترل می کند، اما در مکانیسم ها و چگونگی فرآیند انقباض تفاوتهایی دارند. در ماهیچه های اسکلتی 
و قلبی کلسیم به ملکول تروپونین متصل می شود، در حالی که در ماهیچه های صاف تروپونین وجود ندارد 
و کلسیم به ملکول دیگری به نام کالمودولین متصل شده و فرآیند انقباض را شروع می کند. کالمودولین 

پروتئین موجود در سلول ماهیچه صاف است که ساختمان وابسته به تروپونین دارد.
در انقباض ماهیچه صاف مراحل زیر اتفاق می افتد:

افزایش کلسیم داخل سلولی. 1
اتصال کلسیم به کالمودولین و تشکیل کمپلکس کلسیم- کالمودولین. 2
اتصال کمپلکس کلسیم- کالمودولین به کیناز زنجیره سبک میوزین و فعال کردن آن. 3
کیناز فعال شده با صرف ATP باعث فسفوریالسیون میوزین می شود.. 4
واکنش فسفوریالسیون سبب تغییر شکل ملکول میوزین می شود. فقط شکل فسفوریله میوزین می تواند . 5

به اکتین متصل شده و پل های عرضی به حرکت در آیند.
برگشت کلسیم به سطح استراحت باعث رفع انقباض و شل شدن ماهیچه صاف می شود.. 6

منابع تأمین کلسیم در ماهیچه صاف

در ماهیچه صاف کلسیم از دو منبع تأمین می شود: 

مقداری از شبکه سارکوپالسمی آزاد می شود.. 1
مقداری از طریق کانال های کلسیم از مایع خارج سلولی وارد سلول می شود.. 2

تفاوت ساختارهای انقباضی در ماهیچه های صاف و اسکلتی:

حجم شبکه اندوپالسمی در ماهیچه صاف کوچکتر از ماهیچه اسکلتی است.. 1
مکانیسم های ماهیچه اسکلتی برای شل شدن و فعال شدن سریع، در ماهیچه صاف وجود ندارد.. 2
سرعت شکسته شدن ATP توسط میوزین بسیار آهسته تر از ماهیچه اسکلتی است.. 3
در ماهیچه اسکلتی فعالیت انقباضی تنها به یک ورودی بستگی دارد، در حالیکه در ماهیچه صاف . 4

ورودی های زیادی تأثیر دارند که می توانند باعث آزاد شدن کلسیم از شبکه سارکوپالسمی و یا افزایش 
نفوذپذیری غشای سلول به کلسیم شوند.

در ماهیچه صاف برخی ورودی ها بدون تغییر پتانسیل غشاء می توانند سبب افزایش کلسیم داخل سلول . 5
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شوند. در این حالت یک پیامبر خارج سلولی یا داخل سلولی روی شبکه سارکوپالسمی یا کانال های 
غشای پالسمائی اثر کرده و سبب افزایش کلسیم می شوند.

در ماهیچه صاف پتانسیل عمل از نوع کلسیمی است، یعنی باز شدن کانال های وابسته به ولتاژ کلسیم . 6
سبب ایجاد پتانسیل عمل می شود.

چه عواملی بر انقباض ماهیچه صاف اثر دارند؟
فعالیت الکتریکی خودبخودی در غشای سلول های ماهیچه صاف. برخی از تارهای ماهیچه صاف در . 1

غیاب هرگونه ورودی عصبی یا هورمونی به طور خودبخودی پتانسیل عمل ایجاد می کنند. در این 
سلول ها پتانسیل استراحت ثابتی وجود ندارد و به تدریج دپالریزه شده تا به آستانه رسیده و یک 
پتانسیل که در جریان دپالزیراسیون خودبخودی غشاء صورت  تغییر  ایجاد می کند.  پتانسیل عمل 

می گیرد، پتانسیل مولد نامیده می شود. 
پاراکراین . 2 نوروترانسمیترها و عوامل  به وسلیه سیستم عصبی خودکار.  آزاد شده  نوروترانسمیترهای 

موضعی به گیرنده های اختصاصی در سطح غشای سلول های ماهیچه صاف متصل شده و از طریق تغییر 
پتانسیل غشاء یا تغییر هدایت کانال های کلسیم منجر به تغییرکلسیم داخل سلولی می شوند.

هورمون های موجود در گردش خون هم با تأثیر بر غشای سلول ماهیچه صاف ممکن است پاسخ هایی به . 3
وجود آورند که به تراکم آن ماده در سطح غشاء و نوع تار ماهیچه ای بستگی دارد. ممکن است پاسخ های 

تونیک ایجاد شود، بدون اینکه پتانسیل عمل یا انقباض فاز یک بوجود آید.
است. . 4 برگرفته  در  را  ماهیچه صاف  تار  که  مایع خارج سلولی  ترکیب شیمیائی  تغییرات موضعی 

تار  باعث تغییر در وضعیت  مثال تغییرات اسیدیته، اکسیژن، اسموالریته و تراکم یون ها می تواند 
ماهیچه صاف شوند.

کشیده شدن تار ماهیچه صاف که می تواند منجر به ایجاد پاسخ های انقباضی شود.. 5

ماهیچه های صاف چند دسته اند؟
در یک تقسیم بندی که براساس خصوصیات تحریک پذیری و هدایت فعالیت الکتریکی که از یک تار به تار 

دیگر صورت می گیرد، این ماهیچه ها را به دو دسته تقسیم می کنند.
ماهیچه های صاف تک واحدی که غشای آنها قادر به انتشار پتانسیل عمل از یک تار ماهیچه ای به تار . 1

دیگر است و دارای پتانسیل عمل خود بخودی هستند.
ماهیچه صاف چند واحدی که انتشار پتانسیل عمل از تاری به تار دیگر کم است و فعالیت الکتریکی . 2

آنها با فعالیت عصبی که به آنها وارد می شود همراه است.

ماهیچه های صاف تک واحدی

ماهیچه های صاف لوله گوارش، رحم و رگ های خونی با قطر کم نمونه هایی از این نوع ماهیچه هستند. تمام 
تارهای ماهیچه ای در یک ماهیچه صاف تک واحدی دارای فعالیت همزمان الکتریکی و مکانیکی هستند، 

فصل 11 : اندام های غیرارادی چگونه حرکت می کنند؟ 
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یعنی تمام ماهیچه به صورت یک واحد پاسخ می دهد. هر تار ماهیچه ای به وسیله اتصاالت شکافی به تار دیگر 
متصل شده است، که از این طریق جریان الکتریکی از یک تار به تار دیگر منتقل می شود. بنابراین پتانسیل 
عمل از یک سلول به سلول های مجاور آن منتقل می شود. بعضی از سلول های ماهیچه صاف تک واحدی 
سلول های مولد هستند و به طور خودبخودی پتانسیل عمل ایجاد می کنند که به وسیله اتصاالت بین سلولی 

به سایر سلول  های ماهیچه منتقل شده و سبب فعال شدن یکپارچه تمام ماهیچه می شود.

ماهیچه صاف چند واحدی

از  نمونه هایی  پوست،  در  موها  به  و چسبیده  بزرگ  شریان های  بزرگ،  هوایی  مجاری  در  صاف  ماهیچه 
ماهیچه های صاف چند واحدی هستند. این ماهیچه ها اتصاالت شکافی کمی دارند، بنابراین هر تار مستقل از 
تار دیگر عمل می کند و در نتیجه ماهیچه به صورت واحدهای متعدد پاسخ می دهد. ماهیچه  های صاف چند 
واحدی به وسیله شاخه های سیستم عصبی خودکار تغذیه می شوند. تعدادی از تارهای ماهیچه صاف تحت 
تأثیر نروترانسمیتر آزاد شده از یک تار عصبی هستند. میزان عصب گیری این ماهیچه ها در اندام های مختلف 
تفاوت می کند. برخی از آنها عصب گیری ندارند. اغلب پایانه های عصبی در محلی که سلول های مولد وجود 

دارند وارد شده و با تنظیم فعالیت سلول های مولد، سبب تنظیم فعالیت ماهیچه می شوند.
پاسخ انقباضی ماهیچه صاف به تعداد تارهای ماهیچه ای که فعال شده اند و به فرکانس تحریک عصبی بستگی 
دارد. هورمون های موجود در گردش خون هم می توانند فعالیت انقباضی را در ماهیچه صاف چند واحدی 

کاهش یا افزایش دهند.
یک هورمون یا نروترانسمیتر ممکن است در ماهیچه  های مختلف اثرات متفاوتی داشته باشد. مثال نوراپی نفرین 
انواعی از ماهیچه های صاف عروق را دپالریزه کرده و باعث ایجاد پتانسیل عمل و انقباض آنها می شود، در 
حالی که فعالیت خود بخودی را در ماهیچه صاف روده مهار کرده و باعث شل شدن آنها می شود. بنابراین 
طبیعت پاسخ، بستگی به وقایعی دارد که اتصال پیامبر شیمیائی با گیرنده آغاز می کند نه خصوصیت ذاتی 

آن ماده.
عوامل موضعی شامل مواد پاراکرین، تراکم اکسیژن، اسموالریته و ترکیب یونی مایع خارج سلولی هم با اثر بر 
تراکم کلسیم سلولی تانسیون ماهیچه صاف را تغییر می دهند. این خاصیت، یعنی پاسخگویی به محرک های 
موضعی وسیله ای برای تغییر تانسیون ماهیچه صاف در پاسخ به تغییرات محیط داخلی بافت و در نتیجه 

تنظیم موضعی محیط داخلی است که مستقل از اعصاب و هورمون ها صورت می گیرد.

ماهیچه های صاف از کجا عصب می گیرند؟
شاخه ای از سیستم عصبی به نام سیستم اعصاب خودکار وجود دارد که مسئول عصب دهی به اندام های 
اندام های  غیرارادی بدن و کنترل اعمال آنها است. بنابراین ماهیچه های صاف هم که وظیفه حرکت در 
غیرارادی را به عهده دارند از این سیستم عصب گیری می کنند. در سیستم عصبی خودکار دو دسته عصب به 
نام اعصاب سمپاتیک و اعصاب پاراسمپاتیک وجود دارد. شاخه های سمپاتیک و پاراسمپاتیک در هر اندامی 
که وارد می شوند بر خالف هم عمل می کنند، یعنی مثال اگر تحریک سمپاتیک در یک اندام باعث افزایش 
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فعالیت آن اندام می شود، تحریک پاراسمپاتیک در آن اندام اثر عکس دارد، یعنی باعث مهار فعالیت آن اندام 
می شود. پس در اندام های مختلف به علت وجود گیرنده های متفاوت اثرات سمپاتیک و پاراسمپاتیک می تواند 
متفاوت باشد. مثال در قلب تحریک سمپاتیک باعث افزایش فعالیت این اندام می شود، ولی در دستگاه گوارش 
فعالیت سمپاتیک باعث مهار عمل این دستگاه می شود و همینطور در مورد پاراسمپاتیک در این دو سیستم، 
یعنی در قلب تحریک پاراسمپاتیک باعث مهار فعالیت قلب ولی در دستگاه گوارش باعث افزایش فعالیت 

می شود.
پس به طور خالصه چون ماهیچه های صاف در اندام های غیر ارادی عهده دار حرکت هستند کنترل فعالیت 
آنها هم از طریق اعصاب خودکار یعنی شاخه های سمپاتیک و پاراسمپاتیک صورت می گیرد. این کنترل 
غیر ارادی اعمال گوارشی و سایر پدیده های حیاتی و فیزیولوژیک بدن  بدون نیاز به اراده و اندیشه انسان 
از شگفتی های خلقت است که سبب می شود فکر و اندیشه انسان برای انجام امور دیگری غیر از نیازهای 
فیزیولوژیک و برطرف کردن نیازهای نباتی او به کار گرفته شود. اگر قرار بود اعمال کنترل اندام های غیر 
ارادی مثل قلب و گوارش و کلیه و تنفس و غیره به صورت ارادی و در اختیار انسان می بود دیگر فرصت 
انجام هیچ کاری جز نفس کشیدن و غذا خوردن برای او باقی نمی ماند. وشاید این یکی از آثار این دعا است 
که از خداوند در خواست می کنیم که خدایا آنی و لحظه ای ما را به خودمان وامگذار. امید است که با اندکی 

تفکر در آثار آفرینش الهی سپاسگزار نعمت های بیکران او باشیم.

شکل 23- مقایسه ساختمان ماهیچه صاف چند واحدی ) آ ( و تک واحدی ) ب (

فصل 11 : اندام های غیرارادی چگونه حرکت می کنند؟ 
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شکل 24- ماهیچه صاف در دیواره دستگاه گوارش سبب حرکات روده ها و جابجایی مواد غذایی در روده 
می شود

 

شکل 25- سلول ماهیچه صاف و آرایش نامنظم رشته های پروتئین انقباضی در داخل سلول
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آفرینش قلب و نقش آن در حیات انسان
دستگاه قلب و گردش خون اولین سیستمی است که در جنین ایفای نقش می کند. در پایان هفته سوم 
جنین، خون شروع به گردش می کند. اولین رگ های خونی از تجمع سلول هایی که جزایر خونی نامیده 

می شوند، شکل می گیرد. سلول های جزایر خونی به دو خط سلولی تمایز پیدا می کنند.
سلول های مرکزی که هماتوگونیا و یا هموبالست نامیده می شوند. این گروه گلبول های قرمز اولیه را می سازند. 
سلول های محیطی یا خارجی که آنژیوبالست ها هستند، اینها پهن شده و به سلول های اندوتلیال تبدیل 

می شوند. 
بعدها آنژیوبالست ها به هم متصل شده و تشکیل رگ های خونی اولیه را می دهند.

جزایر خونی به صورت نقطه های قرمز ظاهر می شوند و به تدریج در سه محل گسترش می یابند.
در مزودرم خارج جنینی کیسه زرده در حدود روز هفدهم پس از لقاح.

در مزودرم خارج جنینی ساقه ارتباطی در حدود روز هجدهم.
در مزانشیم جنین بین روز 19 و 20 -  در این مکان اینها تبدیل به رگ های جنینی می شوند.

آئورت پشتی و شکمی که به وسیله قوس های آئورتی یا براکیال به هم متصل شده اند که شامل 6 جفت 
قوس آئورتی است.

پس در روز 21 رگ های هر سه ناحیه به هم متصل شده و به قلب اولیه متصل می شوند. به این ترتیب گردش 
خون اولیه شکل می گیرد. البته قلب اولیه هم در همین زمان شروع به تپیدن می کند. 

در هر انقباض قلب اولیه، خون از آئورت شکمی به قوس های آئورتی پمپ می شود. قوس های آئورتی به داخل 
قوس های براکیال عبور کرده و به آئورت پشتی باز می شوند.

خون از طریق وریدهای کاردینال فوقانی از بخش مغزی ) سری( جنین و از طریق وریدهای کاردینال تحتانی 
از بخش دمی ) انتهایی( جنین به قلب بر می گردد. هر دو ورید از دو طرف به هم متصل شده و تشکیل ورید 

کاردینال را می دهند.
خون کوریون ابتدا از وریدهای نافی بر می گردد که خون اکسیژنه هم به جنین می رساند. از کیسه زرده هم 

خون از طریق وریدهای ویتلین به جنین برمی گردد.
این مطالب نکات بسیار کوچکی از چگونگی تشکیل قلب در دوران جنینی است که مالحظه می کنید برای 
تشکیل آن از چه مراحلی عبور می کند. جزئیات مراحل و پیچیدگی های وقایعی که در سطح سلولی و 
ملکولی اتفاق می افتد آنقدر پیچیده و شگفت آور است که نمی توان توصیف کرد. بدون تردید دست هدایتگر 
الهی در تشکیل و تکامل این اندام و سایر اندام ها در کار است تا از بروز اختالل در مسیرهای طراحی شده 

پیشگیری شود.

فصل 12 : آفرینش قلب و نقش آن در حیات انسان
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شگفتی های آفرینش  در خلقت اندام  های بدن انسان

ساختمان قلب انسان چگونه است؟

قلب اندامی عضالنی و مخروطی شکل است که اندازه آن در حد مشت بسته فرد و با وزن تقریبی 350 گرم، 
در داخل قفس سینه و متمایل به سمت چپ قرار دارد. قلب در وسط ریه ها و در جایگاه خود به نحوی مستقر 
شده است که نوک آن به سمت جلو، پائین و چپ و قاعده آن به سمت عقب، باال و راست قرار گرفته است.

این اندام عضالنی که دائما در حال انقباض و انبساط است در داخل کیسه ای غشائی و محکم به نام پریکارد یا 
آبشامه قلب قرار دارد که د اخل این کیسه مقدار مختصری مایع وجود دارد که با ایجاد لغزندگی حرکت قلب 
را آسان کرده و در عین حال با استحکامی که دارد از قلب محافظت می کند. آبشامه قلب به خاطر استحکامی 
که دارد می تواند در موارد خاص از کشیدگی و اتساع قلب هم جلوگیری نماید. قلب از لحاظ ساختمانی، 
ماهیچه ای توخالی و حفره دار است که درباره حفرات قلبی توضیح داده می شود، لیکن دیواره تشکیل دهنده 

حفره ها شامل سه الیه است که از خارج به داخل عبارتند از:
الیه اپیکاردی یا الیه خارجی که غشای سروزی و سطح بیرونی ماهیچه قلب است.. 1
الیه میوکارد یا ماهیچه قلب که ضخامت آن از الیه های دیگر بیشتر است.. 2
الیه آندوکارد که پوشش داخلی حفره های قلب را تشکیل می دهد.. 3

حفره های قلب

قلب انسان و سایر پستانداران دارای چهار حفره است که هر کدام از این حفره ها به عنوان یک پمپ عمل 
می کند، به این خاطر است که برخی در تعریف قلب انسان می گویند: قلب انسان از 4 پمپ تشکیل شده 
است، برخی دیگر قلب را ترکیبی از 2 پمپ می دانند یعنی نیمه راست و نیمه چپ را در نظر می گیرند، و 
برخی هم قلب را یک پمپ در نظر می گیرند که خون را در مسیر گردش عمومی به حرکت در می آورد. 4 
حفره قلب عبارتند از دو حفره کوچک که دهلیزها هستند، شامل دهلیز راست و دهلیز چپ. پمپ دهلیزها 
برای پرکردن بطن ها مورد استفاده قرار می گیرد. دو حفره بزرگتر در قلب شامل بطن ها هستند که بطن 
راست و بطن چپ را تشکیل می دهند. دهلیز راست به بطن راست و دهلیز چپ به بطن چپ راه دارد، بنابراین 
نیمه راست و چپ قلب از یکدیگر مجزا هستند و در حالت طبیعی به هم راه ندارند. بطن ها پمپ های اصلی 

هستند که با انقباض خود خون را در دو مسیر جداگانه به حرکت در می آورند.

دریچه های قلب

در قلب انسان چهار دریچه وجود دارد، دریچه های دهلیزی- بطنی دو عدد و دریچه های سرخرگی هم دو 
عدد هستند. دریچه های دهلیزی بین دهلیز و بطن قرار دارند که در طرف چپ به نام میترال یا دولتی نام 
دارد و در طرف راست دریچه سه لتی یا تری کاسپید نامیده می شود. این دریچه ها موقع انقباض بطن ها بسته 
می شوند و مانع برگشت خون به داخل دهلیزها می شوند. اگر این دریچه ها خوب بسته نشوند و نارسائی 

داشته باشند موقع تخلیه قلب مقداری از خون به داخل دهلیزها برمی گردد و برون ده قلب آسیب می بیند.
دریچه های سرخرگی در ابتدای سرخرگ آئورت و سرخرگ ششی قرار دارند. این دریچه ها از سه تکه یا 
سه لت درست شده اند و موقع بسته بودن مانع برگشت خون به داخل بطن ها می شوند. به طور کل باز و 
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بسته شدن دریچه های قلب به صورت غیرفعال و تابع اختالف فشار دو طرف دریچه است. یعنی دریچه های 
دهلیزی بطنی زمانی باز می شوند که فشار دهلیزها بیشتر از بطن باشد و اگر فشار بطن بیشتر از دهلیز شود، 
دریچه بسته می شود. در مجموع کار دریچه های قلب، یک طرفه کردن جریان خون است و سبب می شود که 
خون در یک جهت حرکت نماید، چنانچه این دریچه ها به علت نارسائی خوب بسته نشوند راندمان و کارائی 

قلب کاهش می یابد.

مسیر گردش خون چگونه است؟
در بدن انسان و دیگر پستانداران دو نوع گردش خون وجود دارد:

گردش خون ریوی که به گردش خون کوچک هم معروف است. در این گردش خون، مسیر حرکت . 1
از مبادله  از طریق سرخرگ ریوی وارد شش ها می شود و پس  آغاز می شود و خون  از بطن راست 
دی اکسیدکربن و گرفتن اکسیژن از شش ها عبور کرده و از طریق سیاهرگ های ششی وارد دهلیز چپ 
می شود. پس این گردش خون برای اکسیژن گرفتن و خارج کردن دی اکسید کربن از خون اهمیت دارد.

گردش خون عمومی یا گردش خون بزرگ، که در این مسیر خون از بطن چپ وارد سرخرگ آئورت که . 2
بزرگترین سرخرگ بدن است می شود و از طریق انشعابات آئورت خون به سراسر بدن توزیع می شود. 
در این گردش خون، اکسیژن، موادغذائی، ویتامین ها و هورمون ها به تمام اجزاء بدن و سلول های آن 
از جمله سلول های خود قلب رسانده می شود و مواد زائد تولید شده بر اثر متابولیسم از بافت های بدن 

گرفته شده و به اندام های دفع مثل کلیه و شش ها فرستاده می شود تا از بدن خارج شوند.

ضربان قلب چیست؟
همانطور که گفته شد قلب باید خون را در بدن به حرکت درآورد، بنابراین مثل یک پمپ باید با صرف 
شود،  خاموش  پمپ  این  لحظه ای  اگر  نماید.  پمپاژ  رگ ها  از  گسترده  شبکه  یک  درون  را  خون  انرژی 
حرکت خون درون رگ ها متوقف می شود، و توقف حرکت خون در رگ ها باعث نرسیدن مواد غذائی و 
قلب که  انقباض  یعنی یک  قلب  آنها می شود. پس ضربان  نتیجه سبب مرگ  در  و  به سلول ها  اکسیژن 
سبب خروج خون از قلب می شود. قلب یک فرد بالغ به طور متوسط در هر دقیقه70 بار ضربان دارد، یعنی 
 70 بار در دقیقه منقبض و منبسط می شود. در طول یک شبانه روز قلب حدود صدهزار بار ضربان دارد
)یعنی70 بار در دقیقه و 4200 بار در یک ساعت و اگر در 24 ساعت حساب کنیم بیش از صدهزار بار 
می شود(. و به همین ترتیب اگر در یک سال حساب کنیم بیش از 36/5 میلیون بار ضربان دارد. در طول 
عمر متوسط 70 سال قلب یک فرد بیش از 2/5 میلیارد بار ضربان دارد. دست توانای آفریننده ساختار این 
اندام را به نحوی طراحی کرده است که با این کار مداوم و طاقت فرسا بدون اختالل و آسیب به کار خود 
ادامه می دهد. البته انسان با رعایت ضوابط و مقررات تغذیه ای می تواند از این اندام و اندام های دیگر سالهای 
طوالنی تری استفاده کند و یا برعکس با عدم رعایت اصول درست تغذیه، خیلی زودتر از این متوسط زمان از 

پا در آید و دچار اختالل در قلب و عروق یا سایر اندام ها شود.

فصل 12 : آفرینش قلب و نقش آن در حیات انسان
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شگفتی های آفرینش  در خلقت اندام  های بدن انسان

قلب چه مقدار خون را پمپاژ می کند؟
قلب در هر ضربان مقداری خون را به درون رگ ها پمپ می کند. این مقدار به طور متوسط 70 سانتی متر 
مکعب است و به آن حجم ضربه ای می گویند. مقدار خونی را که قلب در یک دقیقه پمپ می کند حدود 
5 لیتر است، که به آن برون ده قلب گفته می شود. اگر میزان پمپاژ قلب را محاسبه کنیم، کار بزرگی را که 
این اندام کوچک و عضالنی انجام می دهد، انسان را به شگفتی وا می دارد. قلب انسان به طور متوسط 300 
لیتر در ساعت و بیش از 7200 لیتر در شبانه روز پمپاژ خون می کند و به همین ترتیب در طول یک سال 
بالغ بر 260000 لیتر خون را در بدن پمپاژ می کند. این توانائی و کارائی که در این اندام وجود دارد، سبب 
خونرسانی به سایر اندام ها و حفظ سالمت آنها می شود، زیرا همانطور که رساندن موادغذائی و اکسیژن برای 
سلول  ها ضرورت دارد، پاکسازی محیط اطراف آنها از مواد زاید و متابولیت های تولید شده هم الزم است، که 

این امور با حرکت خون در رگ  ها امکان پذیر است.
این محاسبات و اندازه گیری ها برای یک فرد در حال استراحت بود، حال تصور کنید که اگر فرد بخواهد کاری 
انجام دهد و یا فعالیت بدنی بیشتر داشته باشد به میزان فعالیتی که انجام می دهد نیاز او به اکسیژن و مواد 
غذائی بیشتر می شود و به دنبال آن تولید مواد زائد هم در بدن او زیاد می شود، پس برای تأمین نیاز به مواد 
غذائی و اکسیژن و دفع مواد زائد باید حرکت خون در رگ ها سریعتر شود و خونرسانی بیشتری به بافت ها 
انجام گیرد. برای دستیابی به این منظور تعداد ضربان قلب در دقیقه زیاد می شود و به دنبال آن مقدار خونی 
که از قلب پمپاژ می شود هم زیاد می شود. مثال ضربان قلب برحسب میزان فعالیت و آمادگی بدنی فرد ممکن 
است به 100 بار در دقیقه یا 150 بار در دقیقه و حتی باالتر هم برود. در افراد ورزشکار تعلیم دیده برون ده 
 قلب به بیش از 5 برابر معمول می رسد، یعنی در فعالیت های سنگین برون ده قلب به 25 تا 30 لیتر در دقیقه 
می رسد و لذا برای انجام این کار سرعت حرکت خون در رگ ها زیاد می شود و خونرسانی به اندام های فعال 
به ویژه عضالت اسکلتی زیاد می شود.  در مقاالت شماره های بعد به چگونگی تنظیم کار قلب و کنترل فشار 

خون و عوامل موءثر بر آن می پردازیم.

ساختمان قلب انسان و حفره ها و دریچه های آن

شکل 26- ساختمان قلب، حفره ها، دریچه ها و رگ های مرتبط به آن
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گردش خون بزرگ و کوچک در بدن انسان

شکل 27- گردش خون بزرگ و کوچک

شکل 28-  شبکه توزیع خون در بدن

فصل 12 : آفرینش قلب و نقش آن در حیات انسان
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چگونه قلب به صورت یک ماشین خودکار عمل می کند؟
یکی از ویژگی های ماهیچه قلب خودکار بودن آن است، یعنی بدون اینکه از جای دیگری فرمان بگیرد به طور 
خودکار تولید ضربان می کند و این کار در تمام طول عمر فرد ادامه دارد. خاصیت خودکاری در مراحل 
اولیه جنینی در تمام سلول های قلب وجود دارد ولی به تدریج با تخصصی شدن سلولها این ویژگی در مراکز 
خاصی از قلب حفظ می شود و در بقیه سلولها کمتر می شود. در نتیجه مراکز خاصی در قلب برای تولید 
خودبخودی پیام تخصص پیدا می کنند که این مراکز را مولد یا پیس میکر می نامند و پیام آنها از طریق یک 

مسیر مشخص به سایر سلولهای قلب ارسال می شود.

سیستم تحریکی و هدایتی قلب
سیستم تحریکی و هدایتی قلب از چندین قسمت تشکیل شده است که ساختار و ارتباط آنها در شکل دیده 

می شود:
گره سینوسی دهلیزی ( Sino – atrial Node) که به گره SA هم معروف است، در بخش خلفی . 1

دهلیز راست در محل ورود ورید بزرگ فوقانی به دهلیز قرار دارد و ابعاد آن بسیار کوچک و در حد 25 
میلی متر طول و 3 تا 4 میلی متر پهنا و در حد 2 میلی متر ضخامت دارد. سلول های این گره شکل و 
خصوصیت الکتریکی متفاوت دارند و یک گروه از آنها مسئول تولید خود بخودی پیام الکتریکی هستند. 
این گروه از سلول ها که سلول های مولد نامیده می شوند پیام الکتریکی را به سلول های مجاور انتقال 
داده و این پیام از طریق مسیرهایی که به نام راه های بین گرهی معروف هستند به گره دوم یعنی گره 

دهلیزی-بطنی می رسد.
گره دهلیزی بطنی ) Atrio – ventricular ( در محل اتصال دهلیز راست به بطن قرار گرفته و دارای . 2

22 میلی متر طول، 10 میلی متر عرض و 3 میلی متر ضخامت دارد. در این گره هم دو نوع سلول وجود 
دارد. گره دهلیزی بطنی وسیله ارتباطی انتقال پیام بین دهلیز و بطن است.

دسته دهلیزی بطنی که از یک طرف به گره دهلیزی بطنی متصل است، پیام را از گره دریافت کرده و . 3
به دو شاخه  راست و چپ تقسیم می شود.

شاخه های راست و چپ دسته دهلیزی بطنی از دیواره بین بطنی به سمت نوک قلب امتداد یافته و از . 4
طریق دیواره های بطن راست و چپ به سمت قاعده قلب امتداد می یابد.

بطن ها . 5 دیواره  در  که  است  چپ  و  راست  شاخه  انشعابات  و  انتهائی  تارهای  که  پورکنژ  شبکه 
می شود.  پخش 

سیگنال تولید شده از گره سینوسی دهلیزی با عبور از مسیرهای یاد شده در سراسر قلب پخش می شود. 
اگر انتشار این پیام از گره سینوسی دهلیزی به بطن ها بطور مستقیم و بدون وقفه انتشار پیدا کند، انقباص 

فصل 13 : چگونه قلب به صورت یک ماشین خودکار عمل می کند؟
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دهلیزها و بطن ها با هم همزمان شده و کارآیی قلب مختل می شود. برای جلوگیری از این اختالل انتشار 
این پیام در محل گره دهلیزی بطن به علت ساختار خاص سلول های این گره دچار وقفه و کندی حرکت 
می شود، در نتیجه پیام این فاصله را با تأخیر طی می کند و این تأخیر باعث می شود که انقباض دهلیزها زودتر 

از بطن ها رخ دهد و با تخلیه دهلیزها بر اثر انقباض به پر شدن بطن ها کمک می کند.
ارتباط بین دهلیز و بطن با مسدود شدن این مسیر قطع می شود، یعنی پیام تولید شده در گره سینوسی 
دهلیزی نمی تواند به بطن ها برسد، لذا پس از مکث کوتاهی گره دهلیزی بطنی با فرکانس ذاتی خودش 
که کمتر از فرکانس گره سینوسی است شروع به کار می کند، در این حالت دهلیزها و بطن ها جدای از هم 

ضربان دارند.

فعالیت الکتریکی قلب چگونه آغاز می شود؟
با قرار دادن الکترود در ناحیه گره سینوسی- دهلیزی و ثبت فعالیت الکتریکی این سلول ها مشاهده می شود 
که فعالیت این سلول ها با ایجاد پتانسیل عمل به صورت خود بخودی ادامه می یابد. شکل خاص پتانسیل 
عمل در این سلول ها ویژگی خاصی دارد که به جریان های یونی که از غشای این سلول ها وجود دارد مربوط 
است. با اینکه این سلول ها در مجاورت سایر سلول ها قرار دارند و شرایط محیط اطراف آنها یکسان است، اما 
با خصوصیاتی که خداوند در دیواره این سلول ها قرار داده است، آنها را به صورت مولد یا تولید کننده پیام 

الکتریکی درآورده است. 
جریان های یونی غشای این سلول ها در مرحله استراحت به نحوی است که به تدریج پتانسیل غشا را از سطح 
استراحتی دور کرده و با دپالریزاسیون تدریجی از وضعیت منفی به سمت مثبت پیش می برد و با رسیدن 
پتانسیل غشا به آستانه تحریک، پتانسیل عمل ایجاد می کند، و به همین ترتیب با خاموش شدن این پتانسیل 
و برگشت آن به حال استراحت، مجددا این فرآیند تکرار می شود و این کار به صورت خودکار در تمام طول 

عمر یک فرد ادامه دارد.
این پیام با طی مسیری که قبال توضیح داده شد به سراسر قلب منتشر می شود. به دنبال انتشار فعالیت 
الکتریکی در قلب، فعالیت مکانیکی آن آغاز می شود. البته باید توجه داشت که چون خصوصیات غشای 
سلول های قلب در محل گره ها و مسیرهای هدایتی و ماهیچه قلب متفاوت است، پاسخ الکتریکی آنها هم با 

یکدیگر متفاوت است. 
اما همه این سلول ها با همان فرکانسی که از گره سینوسی تولید می شود، پاسخ می دهند.

فعالیت مکانیکی قلب یعنی چه؟ سیکل قلبی چیست؟
کار قلب پمپاژ خون درون شبکه رگها است. برای پمپ کردن ماهیچه قلب باید انقباض و انبساط داشته باشد، 
در موقع انقباض، خون را به داخل رگ ها تخلیه می کند و در موقع انقباض خونگیری می کند. به یک مرحله 
انقباض و انبساط پیاپی سیکل قلبی یا دوره قلبی گفته می شود. پس یک دوره قلبی شامل یک انبساط و 
یک انقباض است که معموال 0/83 ثانیه طول می کشد، از این زمان 0/53 ثانیه را دیاستول یا انبساط و 0/30 

ثانیه را سیستول یا انقباض تشکیل می دهد.
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در مرحله انبساط، ابتدا فشار داخل بطن کاهش می یابد و به حد صفر پایین می آید، در این مرحله چون 
فشار دهلیزها بیشتر از فشار بطن می شود، دریچه های دهلیزی- بطنی باز می شوند و خونی که در دهلیزها 
جمع شده است به داخل بطن ها ریخته می شود.این اولین مرحله پر شدن بطن است، در مرحله میانی پر 
شدن، خونی که از سیاهرگ ها وارد دهلیزها می شود، مستقیما به بطن ها می آید. سومین مرحله پر شدن 
بطن ها، همزمان با انقباض دهلیزها است، که در این مرحله انقباض ماهیچه دهلیزی سبب تخلیه کامل خون 

به بطن ها می شود.
مرحله انقباض: این مرحله که پس از پر شدن بطن شروع می شود نیز دارای چند مرحله جزئی است. دراولین 
مرحله فشار داخل بطنی شروع به افزایش می کند و دریچه های دهلیزی- بطنی بسته می شوند، اما هنوز 
دریچه های ابتدای سرخرگ آئورت و سرخرگ ششی باز نشده اند، زیرا فشار داخل سرخرگ ها بیشتر از فشار 
داخل بطن است، با افزایش فشار داخل بطن، به محض اینکه فشار بطن از فشار سرخرگ ها بیشتر شد، دریچه 
سرخرگی باز می شود، با باز شدن دریچه آئورت و سرخرگ ریوی و ادامه افزایش فشار بطن ها، خون به سرعت 
وارد سرخرگ ها می شود و در دو مسیر گردش بزرگ و کوچک به گردش می افتد. در مرحله آخر تخلیه خون 
به تدریج فشار داخل بطن سقوط می کند و باعث حرکت رو به عقب خون می شود که این عمل دریچه های 

سرخرگی را می بندد و مانع برگشت خون به بطن ها می شود.
به این ترتیب می بینید که در هر ضربان قلب که در دقیقه به طور متوسط 70 بار تکرار می شود، این وقایع به 
دنبال هم تکرار می شوند. قدرت الیزال خداوندی در طراحی چنین سیستمی که بدون وقفه و با ظرافت تمام 
در حال انجام کار است این اندام را به نحوی ساخته است که دریچه های چهارگانه موجود در قلب با ساختمان 
ظریف ولی محکمی که دارند در تمام طول عمر یک فرد در برابر فشارهای باالی ماهیچه قلب مقاومت داشته 
و به کار خود ادامه می دهند. اختالل در کار این دریچه ها منجر به نارسا شدن و یا تنگ شدن آنها می شود 
و در نتیجه در هنگام انقباض و یا در مرحله انبساط نمی توانند به نحو مطلوب انجام وظیفه نمایند و سبب 
بروز بیماری های مربوط به دریچه قلب می شود، که در صورت شدید بودن نیاز به جراحی ترمیمی دارد و یا 
در مواردی ناچار به تعویض دریچه می شوند تا در کار مکانیکی و پمپاژ ماهیچه قلب اختاللی ایجاد نشود. در 
مراحل انقباض و انبساط قلب و باز و بسته شدن دریچه های قلب و حرکت خون ارتعاشات و صداهایی ایجاد 

می شود که به صدای قلب معروف است.

صداهای قلب
همانطور که گفته شد از حرکت خون و باز و بسته شدن دریچه های قلب صدا ایجاد می شود. صداها در مراحل 
مختلف دوره قلبی یعنی در مرحله انقباض و یا انبساط رخ می دهند. به طور کلی 4 صدا در قلب ایجاد می شود 
که دو صدای آن را صداهای اصلی قلب می گویند و در سمع قلبی شنیده می شوند و در مرحله انقباض ایجاد 
می شوند، دو صدای دیگر هم در مرحله انبساط قلب ایجاد می شود که صداهای ضعیف هستند و در صورت 

تقویت شدن و یا در کودکان که قفس سینه نازک است قابل شنیدن هستند. 
صدای اول، صدایی قوی، کشیده و گنگ است، این صدا دارای فرکانس کم و دامنه بلندی است ) صدای 
بم( و زمان طوالنی دارد که ناشی از بسته شدن دریچه های دهلیزی- بطنی است و در ابتدای سیستول یا 

انقباض ایجاد می شود.

فصل 13 : چگونه قلب به صورت یک ماشین خودکار عمل می کند؟
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صدای دوم، پس از یک مکث کوتاه صدای دوم که صدایی ضعیف تر، کوتاه و با فرکانس بیشتر و دامنه کمتر 
می باشد )صدای زیر( شنیده می شود، این صدا در انتهای مرحله انقباض شنیده می شود و ناشی از بسته 
شدن دریچه های سرخرگی است. در هنگام معاینه قلبی صداهای اول و دوم مورد توجه و سمع پزشک قرار 

می گیرند.
صداهای سوم و چهارم که صداهایی ضعیف هستند و در ابتدا و انتهای دیاستول یا انبساط قلبی شنیده 

می شوند، ناشی از ریزش خون به داخل بطن ها و ارتعاش دیواره بطن هستند.
در حالت طبیعی با انقباض و انبساط قلب و با فرکانس 70 تا 75 بار در دقیقه صداهای قلب با یک ریتم 
خاصی شنیده می شوند که برای پزشک قابل فهم است، اما در صورتی که در باز و بسته شدن دریچه ها 
اختاللی پیش آید و همزمانی دریچه های قلب راست و چپ مختل شود، ریتم طبیعی به هم می خورد و 
صدای قلب تغییر می کند و شنیدن آن توسط پزشک نشانه بروز اشکال در وضعیت دریچه ها و کار قلب است. 

در انتهای این مقاله به چند حدیث از معصوم )ع( در مورد قلب اشاره می شود.
پیامبر اکرم )ص(: در انسان پاره گوشتی است که اگر سالم باشد، همه بدن به سالمت آن، سالم است و اگر 
گرفتار بیماری باشد، همه بدن به بیماری آن بیمار است: قلب انسان )کنزاالعمال: ج 1 ص 243 ح1223(.

امام صادق )ع( خطاب به طبیب هندی: قلب به شکل دانه صنوبر است، زیرا وارونه است و یک سر قلب 
باریک قرار داده شده است تا به ال به الی ریه برود و با سردی آن خودش را خنک کند، مبادا مغز از گرمای 

آن بسوزد. )الخصال: ص 514 ح 3(.
امام صادق )ع(: اگر مردم می دانستند در سیب چیست، بیمارانشان را جز به آن درمان نمی کردند. بدانید که 

سیب بویژه ، سودمندترین چیز برای قلب و مایه شستشوی آن است. ) طب االئمه )ع( ص 135(.
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با شبکه خونرسانی بدن آشنا شوید
در مقاالت قبل با ساختمان قلب به عنوان پمپی که خون را در سراسر بدن به گردش درمی آورد آشنا شدیم 
و دیدیم که چگونه این اندام به صورت خودکار در تمام طول زندگی یک فرد و در خواب و بیداری فعالیت 
می کند و لحظه ای توقف در کار آن وجود ندارد. اکنون می خواهیم با شبکه ای که خون در آن گردش می کند 
آشنا شویم و ساختمان و ساختار لوله های تشکیل دهنده آن را بهتر بشناسیم. سیستم گردش خون برای 
انتقال اکسیژن و مواد غذائی به تمام سلول ها و همچنین  حفظ حیات ضرورت دارد. وظیفه طبیعی آن 
برداشتن دی اکسیدکربن و سایر مواد زائد اندام ها برای حفظ شرایط پایدار و pH معین و به گردش در آوردن 
پروتئین ها و سلول های ایمنی می باشد. در کشورهای پیشرفته دو علت مرگ و میر عبارتند از: سکته های 
قلبی یا حمله قلبی و سکته مغزی که هر کدام ممکن است ناشی از سیستم شریانی باشند که به تدریج و 

آرامی در طول سالها دچار مشکل می شوند.
شبکه عروق خونی از سه بخش مجزا تشکیل شده است:

شبکه سرخرگی. 1
شبکه سیاهرگی. 2
شبکه مویرگی. 3

شبکه سرخرگی شامل رگ هایی می شود که خون را از قلب به سوی اندام های مختلف بدن توزیع می کنند. 
ابتدای این شبکه از سرخرگ آئورت که بزرگترین سرخرگ بدن است، از بطن چپ شروع می شود. آئورت 
که قطری حدود 2/5 سانتی متر دارد، تمام خونی را که از قلب پمپ می شود، دریافت می کند و با انشعاباتی 
که در آن ایجاد می شود به هر اندامی متناسب با فعالیت آن شاخه ای می فرستد تا خون محتوی اکسیژن و 

مواد غذایی را به آن اندام برساند.

:)Arteries( :تشریح ساختمان سرخرگها
 آناتومی یا تشریح سرخرگ ها را می توان به آناتومی در سطح ماکروسکپی یا ابعاد درشت و آناتومی در سطح 

میکروسکپی یا ابعاد ریز تقسیم کرد.
سرخرگ ها شامل دو دسته بزرگ: سرخرگ های سیستمیک و سرخرگ های ریوی می شوند. سرخرگ های 
سیستمیک خون را از قلب چپ به تمام اندام های بدن توزیع می کنند تا اکسیژن و مواد غذائی و هورمونی 
را به آنها برسانند و سرخرگ های ریوی خون را از قلب راست به شش ها می برند تا اکسیژن گیری نماید و 

دی اکسید کربن را تخلیه کند.
دیواره سرخرگ ها از سه الیه تشکیل شده است. خارجی ترین الیه Tunica externa نامیده می شود و از 
بافت پیوندی تشکیل شده است که حاوی فیبرهای کالژن می باشد. در داخل این الیه Tunica media یا 

فصل 14 : با شبکه خون رسانی بدن آشنا شوید
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الیه میانی وجود دارد که از سلولهای ماهیچه صاف و بافت االستیک تشکیل شده است. این الیه وظیفه تنگ 
و گشاد شدن رگ را به عهده دارد.

داخلی ترین الیه که در تماس مستقیم با خون است، Tunica intima نامیده می شود. این الیه عمدتا از 
سلول های اندوتلیال تشکیل شده است. مجرای داخلی رگ که خون در آن جریان دارد، لومن نامیده می شود.

تشکیل شریان ها زمانی آغاز  می شود که سلول های اندوتلیال شروع به بیان ژن های خاص شریانی، از جمله 
ژن افرین B2 می نمایند.

شریان آئورت پس از اندکی فاصله از قلب منشعب می شود و شاخه های کوچکتر شریانی و شریانچه ها را 
تشکیل می دهد. این اجزا شامل شریان های االستیک یا شریانهای بزرگ، شریانهای عضالنی یا شریانچه های 

متوسط و آرتریول ها یا شریانچه های کوچک و باالخره متآرتریول ها یا شریانچه های پیش مویرگی است.

:)Capillaries( مویرگ ها
مویرگ ها، رگ های میکروسکپی هستند که شریانچه ها را به وریدچه ها متصل می کنند. دیواره مویرگ ها تنها 
از یک الیه سلول های پوششی سنگفرشی ساده تشکیل شده است که اجازه می دهد مواد از این دیواره عبور 

کرده و به سلول ها برسد.
قبل از مویرگ ها دریچه های پیش مویرگی یا اسفنکترهایی وجود دارد که میزان جریان خون مویرگی را 
تنظیم می کند. میزان نفوذپذیری در مویرگ های اندام ها با هم تفاوت دارد. در برخی اندام ها نفوذپذیری بسیار 
زیاد است و مواد به راحتی از دیواره مویرگ عبور می کنند مثل بافت کبد، عضالت. ولی در برخی بافت های 
دیگر مانند سیستم عصبی مویرگ ها و غشای مبادله کننده بسیار کنترل شده است و به هر ماده ای اجازه داده 
نمی شود تا از خون عبور کرده و روی سلول های عصبی تأثیر بگذارد و این کنترل آنقدر دقیق است که از آن 

به نام سدخون- مغز یا )BBB (Blood Brain Barrier  یاد می کنند.
مویرگ ها دارای قطری به اندازه 10-7 میکرون هستند و طول آنها در حد یک میلی متر است، بنابراین یک 
شبکه بسیار گسترده را تشکیل می دهند تا خون به راحتی در تماس با سلول های بدن قرار گیرد. طول کلی 
دستگاه گردش خون تا 60.000 مایل برآورد می شود که معادل 100.000 کیلومتر است، یعنی معادل دو 
و نیم برابر دور زمین است. در این شبکه عظیم خون گردش می کند و مواد مورد نیاز سلول های بدن را در 

اختیار آنان قرار می دهد و مواد زائد را از آنها می گیرد و به اندام های دفع می رساند.

)Veins(وریدها
مویرگ ها که از انشعابات ریز شریانچه ها تشکیل می شوند در انتهای دیگر به تدریج به هم متصل شده و 
تشکیل وریدچه ها را می دهند، در واقع مویرگ ها بیشترین انشعاب و بیشترین سطح مقطع را دارند و به 
سمت سیاهرگی به هم متصل شده و سطح مقطع کل آنها کمتر می شود. وریدچه ها به یکدیگر متصل شده 
از بافت ها به هم متصل شده و تشکیل وریدهای بزرگ  و تشکیل وریدها را می دهند. وریدهای کوچک 
را می دهند، در نهایت وریدهای ناحیه فوقانی قلب به هم متصل شده و به ورید بزرگ فوقانی )SVC( و 

وریدهای اندام های تحتانی هم به هم متصل شده و ورید بزرگ تحتانی )IVC( را تشکیل می دهند.



117

دیواره وریدها نیز دارای سه الیه مشخص هستند. دیواره نازکتر از شریان ها دارند و مجرای درونی)لومن( آنها 
بزرگتر از شریان ها است. دیواره نازکتر آنها به علت الیه های نازکتر میانی و داخلی است.

مجرای داخلی وریدها بزرگ و دارای دریچه هایی است که جریان خون را یک طرفه نموده و به بازگشت خون 
به قلب کمک می کنند. وریدها رگ های مخزنی هستند و به علت داشتن دیواره نازک و اتساع پذیری زیاد، 
مقدار زیادی خون را در خود جای می دهند. و به همین جهت است که حدود 64 درصد از حجم خون در 
داخل وریدها قرار می گیرد. وریدها به علت داشتن دیواره نازک درصورتی که بدن بی حرکت و ایستاده باشد، 
آمادگی دارند تا مقدار زیادی خون را در خود جای دهند، در نتیجه اتساع دیواره باعث گشاد شدن بیشتر 
وریدها شده و خون در آنها تجمع پیدا می کند. این عمل اگر ادامه داشته باشد، باعث ایجاد برجستگی هایی در 
پشت زانو و ساق پا و بیرون زدن سیاهرگ ها می شود که واریس نامیده می شود. برای جلوگیری از این حالت، 
باید از ایستادن مداوم و بی حرکت خودداری کرد، یا در صورتی که شغل ایستاده دارید باید دائم در حرکت 

و انقباض و انبساط ماهیچه های اندامهای تحتانی باشید تا از تجمع خون در بخش پائینی جلوگیری شود.
در گردش خون سیستمیک شریان های زیر وجود دارند:

آئورت و شاخه های اصلی آن. 1
شریانهای سر و گردن. 2
شریانهای تغذیه کننده اندام های فوقانی ) دست ها(. 3
شریانهای تغذیه کننده سینه. 4
شریانهای تغذیه کننده شکم. 5
شریانهای تغذیه کننده ناحیه لگن و اندام های تحتانی )پاها(. 6

وریدهای سیستمیک:
در کنار هر شریانی که به یک اندام خون می رساند، سیاهرگی وجود دارد که خون کم اکسیژن و دارای دی 

اکسید کربن را به قلب برمی گرداند.
سیاهرگ هایی که خون را از سر و گردن به سمت قلب می آورند.

سیاهرگ بزرگ زیرین و شاخه  های فرعی آن
سیاهرگ های اندام های فوقانی
سیاهرگ های اندام های تحتانی

سیستم سیاهرگ باب، شامل سیاهرگ های معده، طحال، پانکراس و شاخه های ورودی از روده کوچک و 
بزرگ به کبد است که هفتاد و پنج درصد خون ورودی به کبد را تامین می کند

وریدباب کبدی که خون اندام های فوق را پس از عبور از کبد به سیاهرگ بزرگ زیرین انتقال می دهد.

فصل 14 : با شبکه خون رسانی بدن آشنا شوید
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گردش خون جنینی
ارتباط تغذیه   ای جنین در دوران بارداری از طریق دریافت مواد غذائی و اکسیژن از بدن مادر صورت می گیرد. 
رابط بین بدن مادر و جنین جفت )Placenta( است که در این محل مبادله مواد بین بدن جنین و مادر 
انجام می شود.  شریان نافی خون اکسیژن دار شده را از جفت به جنین بر می گرداند. با توجه به اینکه 
گلبول های قرمز خون جنین دارای هموگلوبین جنینی )هموگلوبین F( است، ولی هموگلوبین مادر از نوع 
هموگلوبین بالغین یعنی هموگلوبین A است، به علت اختالف میل ترکیبی این دو هموگلوبین با اکسیژن 
و میل ترکیبی بیشتر هموگلوبین جنینی با اکسیژن، جنین می تواند اکسیژن کافی را از خون مادر دریافت 

نماید. بعد از تولد هموگلوبین F به تدریج جای خود را به هموگلوبین A می دهد. 

خون با چه سرعتی در رگ ها جریان دارد؟
خونی که از قلب چپ به سرخرگ آئورت پمپاژ می شود به تدریج به صورت یک شبکه گسترده وارد انشعابات 
سرخرگی می شود و پس از عبور از شریانچه ها وارد شبکه مویرگی می شود و پس از آن به واسطه شبکه 
سیاهرگی جمع آوری شده و به قلب بر می گردد. در طول این مسیر سرعت جریان خون در نواحی مختلف 
متفاوت است. بیشترین سرعت جریان خون در آئورت می باشد و پس از آن با منشعب شدن آئورت و توزیع 
خون در شبکه از سرعت جریان کاسته می شود و با رسیدن به سطح مویرگ ها به حداقل سرعت می رسد. 
پس از عبور از مویرگ ها، مجددا سرعت جریان در سیاهرگ ها افزایش یافته و در ورید بزرگ به مقدار زیادی 
باال می رود ولی به اندازه سرعت خون در آئورت نمی رسد. اگر این تغییرات سرعت جریان خون را با سطح 
مقطع رگ ها در طول مسیر مقایسه کنیم، مشاهده می شود که بین سرعت و سطح مقطع رابطه ای وجود 
دارد، بدین معنی که هرچه سطح مقطع بیشتر شود، سرعت جریان کمتر می شود، مانند یک رودخانه ای که 
وقتی از ناحیه تنگ و دره عبور می کند، سرعت باالئی دارد ولی وقتی وارد ناحیه ای پهن و گسترده می شود، 
سرعت آن کم می شود. در شبکه خون رسانی هم همینطور است. سرخرگ آئورت چون سطح مقطع کمی 
دارد، سرعت جریان در آن باال است ولی وقتی انشعاب پیدا می کند، سطح مقطع کل زیاد می شود و این 
انشعابات در سطح مویرگ ها به حداکثر می رسد، لذا در منطقه مویرگی سطح مقطع بسیار زیاد شده و سرعت 
به حداقل می رسد. اما پس از عبور از شبکه مویرگی دوباره رگ ها به هم متصل شده و انشعابات کمتر می شود 
و سطح مقطع هم کاهش پیدا کرده و بنابراین سرعت جریان خون در ناحیه وریدها دوباره زیاد می شود. 
میانگین سرعت جریان خون در آئورت 40 سانتی متر در ثانیه است. با توجه به اینکه سطح مقطع آئورت 
حدود 4/5 سانتی متر مربع است، در حالیکه سطح مقطع مویرگ ها به حدود 4500 سانتی متر مربع می رسد، 

پس به این ترتیب سرعت در سطح مویرگ ها بسیار کاهش پیدا می کند.

توزیع خون در بدن چگونه است؟
لیتر می باشد که در  از نظر قد و وزن، وجود دارد حدود 5  انسان متوسط  حجم خونی که در بدن یک 
شبکه گردش خون در جریان می باشد، با توجه به اینکه شبکه گردش خون از قلب، سرخرگ ها، مویرگ ها، 
سیاهرگ ها و گردش ریوی تشکیل شده است و خون به صورت یکپارچه و پیوسته درون این شبکه حرکت 
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می کند، لذا هر بخش از این شبکه مقداری از حجم خون را در بر می گیرد، که بستگی به ساختار و ساختمان 
آن بخش از شبکه دارد. مثال چون سیاهرگ ها دارای دیواره نازکتر و قابل اتساع تر از سرخرگ ها هستند، 
بنابراین حجم خونی را که پذیرش می کنند بیشتر از سرخرگ ها خواهد بود. به طور کلی حدود 64 درصد از 

حجم خون در سیاهرگ های بزرگ و کوچک قرار می گیرد و 36 درصد در بقیه بخش های شبکه قرار دارد.
در هر دقیقه 5 لیتر خون به وسیله قلب پمپ می شود و در سراسر بدن توزیع می شود. از این مقدار خون 

سهم هر یک از بخش ها به شرح زیر می باشد.
سهم مغز برابر با 0/7 لیتر در دقیقه که معادل 14% از برون ده قلب می شود.

سهم قلب برابر با 0/2 لیتر در دقیقه معادل 4% از برون ده.
سهم کبد و سیستم گوارشی 1/35 لیتر در دقیقه برابر 27% از برون ده.

سهم کلیه 1 لیتر در دقیقه معادل 20% از برون ده قلب.
سهم عضالت اسکلتی 1/05 لیتر در دقیقه که برابر با 21% از برون  ده قلب می شود.

سهم پوست 0/25 لیتر در دقیقه یعنی 5% برون ده و سهم استخوان و بافت های دیگر 0/45 لیتر در دقیقه 
یا 9% برون ده قلب.

مالحظه می شود خونی که از اندام های مختلف عبور می کند براساس متابولیسم آن اندام و وظیفه ای که به 
عهده دارد متفاوت است و یک اندام ممکن است از لحاظ وزنی بزرگتر از اندام دیگر باشد، اما خونی که دریافت 

می کنند کمتر باشد، که این به وظیفه آن اندام مرتبط است. 

شکل 29-مقایسه ساختمان سرخرگ و سیاهرگ 

فصل 14 : با شبکه خون رسانی بدن آشنا شوید
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الیه خارحی

الیه میانی
الیه داخلی

شکل 30- الیه های تشکیل دهنده دیواره رگ
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فشارخون چیست؟ فشار نبض یعنی چه؟
برای اینکه در یک مسیری جریان برقرار شود، به اختالف فشار در دو سر مسیر احتیاج می باشد. در دستگاه 
گردش خون نیز همین رابطه برقرار است، یعنی همواره خون از نواحی پرفشار به نواحی کم فشار جریان 
می یابد. درواقع اگر به جریان الکتریسیته در یک مدار الکتریکی توجه کنیم همین رابطه برقرار است و از 
فرمول مشخصی پیروی می کند. به شکل زیر نیروی الکتریکی )V(  = شدت جریان )I( و همین رابطه در مورد 

جریان خون در قلب حاکم است،

پس در هر قسمت از سیستم، جریان خونی که عبور می کند برابر است با فشار مؤثر در آن بخش تقسیم بر 
مقاومت عروقی در آن ناحیه. اگر در دو سر سیستم توجه کنید می بینیم که در گردش خون بزرگ خون 
از بطن چپ وارد آئورت می شود، پس فشار متوسط در آئورت به عنوان فشارمبدأ یا فشار ورودی است و در 
انتهای مسیر که خون وارد دهلیز راست می شود، فشار دهلیز راست به عنوان فشار انتهائی در نظر گرفته 
می شود. اگر بین این دونقطه اختالف فشار وجود داشته باشد جریان خون برقرار می شود، اما اگر اختالف 

فشاری نباشد جریان خون متوقف می شود.
پس آنچه در زبان عامیانه به نام فشارخون رایج است و گفته می شود فالنی فشارخون دارد به این معنی است 
که فشارخون درون رگ های فرد باالتر از حد مجاز و طبیعی آن است و نه اینکه در حالت عادی نباید فشاری 
وجود داشته باشد. اگر فشارخون از حدی کمتر بشود، جریان خون به اندام ها قطع می شود و باعث اختالل 

عمل اندام ها و حتی مرگ می شود.
برای یک فرد بالغ و طبیعی با وزن متعادل داشتن فشار حداکثر و حداقلی در شریان های اصلی فرد در حد 
120 میلی لیتر جیوه روی 80 میلی لیتر جیوه امری طبیعی است. وقتی گفته می شود فشار فرد 120 روی 
80 یا 12 روی 8 است، یعنی فشار طبیعی برای این فرد برقرار است و در این فشار حداکثر و حداقلی که 
در موقع انقباض و انبساط قلب ثبت می شود، جریان خون به طور عادی برقرار است. واحد اندازه گیری فشار 

میلی متر جیوه یا سانتی متر جیوه است، البته واحدهای دیگری مثل پاسکال هم وجود دارد.

آیا فشارخون در همه رگ ها یکسان است؟
عامل ایجاد فشارخون در رگ ها انقباض بطن چپ است، فشار بطن چپ همان مقداری که هست به آئورت 
منتقل می شود. بنابراین حداکثر فشار در سرخرگ آئورت و شاخه های اصلی که از آن منشعب می شوند وجود 
دارد. به همین دلیل است که برای اندازه گیری فشارخون افراد از رگ بازوئی استفاده می شود. خون به تدریج 

فصل 15 : فشارخون چیست؟ فشار نبض یعنی چه؟

)R(  مقاومت 
)I( شدت جریان =  

)V( نیروی الکتریکی 

)R(  مقاومت 
                )Q( جریان خون  =  

)P( فشار 
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که به رگ های کوچک تر می رسد از فشار آن کاسته می شود و در سطح شریانچه ها و مویرگ ها به مقدار بسیار 
کمی در حد 10 میلی متر جیوه می رسد و پس ازآن در سیاهرگ ها از این هم کمتر شده و به صفر می رسد 
بنابراین سرخرگ ها رگ های با فشار باال هستند و سیاهرگ ها رگ های با فشار پائین. به همین جهت است 
که دیواره این دو نوع رگ ازلحاظ ضخامت باهم متفاوت است، یعنی سرخرگ ها که دارای فشار باالئی هستند 
برای اینکه دیواره رگ براثر فشار پاره نشود، دارای دیواره ضخیم هستند ولی سیاهرگ ها چون فشار بسیار 

پائینی دارند، دیواره آن ها هم به همان نسبت نازک تر است.

آیا فشارخون با نیروی جاذبه رابطه دارد؟
فشارخونی که از یک فرد گرفته می شود، معموالً فشارخون در سطح قلب می باشد؛ یعنی وقتی قرار است 
فشارخون فرد گرفته شود باید بازوی فرد در سطحی مساوی سطح قلب قرار داشته باشد تا فشار طبیعی را 
نشان دهد. فشارخون در رگ های زیر سطح قلب افزایش می یابد و در رگ های باالی قلب کاهش می یابد. در 
رگ های زیر قلب به علت فشاری که از ستون مایع یا همان خون داخل رگ ها براثر نیروی جاذبه زمین به 
مایع وارد می شود، فشار زیاد می شود، بدین معنی که هرچه قدر فشار در سطح قلب وجود داشته باشد، فشار 
ارتفاعی از خون که در رگ وجود دارد به آن اضافه می شود. چون فشار طبیعی خون 0/77 میلی متر جیوه 
در سانتی متر است، پس اگر فشارخون یک فرد در سطح قلب 100 میلی متر جیوه باشد، می توان میزان فشار 
در رگ های باال و پائین قلب را برحسب ارتفاع آن ها از قلب حساب کرد. در این حالت فشارخون در رگی 
که 50 سانتی متر باالی قلب قرارگرفته است برابر: 62=)50*0/77(-100 یا 62 میلی متر جیوه و در رگی 
که 100 سانتی متر پائین قلب قرارگرفته مثاًل در شریان پای فرد برابر با 177=)100*0/77(+100 میلی متر 
جیوه می شود. با این اوصاف وضعیت قرار گرفتن فرد در فشاری که به رگ های نواحی مختلف بدن وارد 
می کند تأثیر دارد. وقتی فرد در حالت درازکش قرارگرفته است، فشارخون در رگ های ناحیه سر و ناحیه پا 
یکسان می شود، زیرا همه در سطح قلب و یکنواخت قرار دارند ولی وقتی فرد در حالت ایستاده قرار می گیرد 
فشارخون در نواحی سر و پا متفاوت می شود. به همین دلیل است وقتی افراد مدتی به حالت ایستاده و بدون 
حرکت قرار گیرند به تدریج خون در نواحی تحتانی بدن و پاها تجمع پیداکرده و فشار در رگ های باالی قلب 
به ویژه مغز کاهش پیدا می کند و این امر منجر به نرسیدن خون به مغز و سیاهی رفتن چشم ها و سرگیجه و 
درنهایت افتادن فرد می شود. لذا در افرادی که داری مشاغل کم تحرک و ایستاده هستند توصیه می شود که 
با حرکات ارادی و ایجاد انقباض در اندام های تحتانی مانع از تجمع خون در رگ های پائین بدن شده و در 

درازمدت از ایجاد بیماری های گشادی رگ ها و بروز واریس جلوگیری نمایند.

فشارخون با سن چه رابطه ای دارد؟
فشارخون در شریان بازوئی و در افراد بالغ جوان، در حالت استراحت، وضعیت نشسته یا خوابیده به طور 
اندکی کاهش  در شب  مقدار  این  افراد  برای همین  است.  میلی متر جیوه  روی 80  متوسط حدود 120 
می یابد، همچنین در زنان اندکی کمتر از مردان است. با توجه به اینکه ازلحاظ عددی و محاسباتی فشارخون 
حاصل ضرب دو عدد یعنی برون ده قلب و مقاومت عروقی است، پس هر عاملی که بتواند روی این دو پارامتر 
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تأثیر بگذارد، می تواند روی فشارخون هم مؤثرواقع شود. مثاًل هیجان می تواند برون ده قلب را زیاد کند و لذا 
می تواند باعث افزایش فشار شود، همچنین فعالیت بدنی سبب افزایش برون ده قلب می شود تا خون بیشتری 
به اندام های فعال برسد. از طرف دیگر مقاومت محیطی هم قابل تغییر است. مقاومت محیطی با تغییر قطر 
رگ ها تغییر می کند. اگر سرخرگ ها تنگ شوند، مقاومت افزایش یافته و باعث باال رفتن فشارخون می شود.

شواهدی وجود دارد که با افزایش سن، فشارخون زیاد می شود، یعنی هم فشار سیستولی )فشار حداکثر( و 
هم فشار دیاستولی )فشار حداقل( زیاد می شوند. با افزایش سن به تدریج دیواره سرخرگ ها سخت تر شده 
و قابلیت اتساع آن ها کم می شود، این امر باعث باال رفتن مقاومت می شود. وقتی مقاومت زیاد می شود، اگر 
بخواهیم جریان ثابت داشته باشیم باید فشار را افزایش بدهیم و این کار با انقباض قوی تر قلب انجام می گیرد. 
به این ترتیب اگر فردی دچار تنگی شریان ها شود، مقاومت عروقی باال می رود و برای ثابت ماندن برون ده 
قلب فشار شریانی هم به دنبال افزایش قدرت انقباض قلب، زیاد می شود و این کار پس از مدتی باعث فشار 
زیاد به قلب شده و ممکن است منجر به نارسائی آن بشود. به این جهت الزم است افراد از وضعیت فشارخون 
خود اطالع داشته باشند و با اندازه گیری فشارخون به صورت دوره ای در کنترل آن دقت کافی به عمل آورند.

نبض چیست و فشار نبض یعنی چه؟
خونی که در زمان انقباض قلب به داخل آئورت رانده می شود نه تنها سبب جریان خون در داخل رگ ها 
می شود، بلکه یک موج فشاری ایجاد می کند که در طول شریان ها سیر نموده و با اتساع دیواره رگ ها یک 
اتساع قابل لمس به نام نبض را ایجاد می کند. درواقع موج نبض با سرعتی بیشتر از جریان خون و مستقل از 
آن حرکت می کند. سرعت موج نبض در آئورت 4 متر در ثانیه و در سرخرگ های بزرگ 8 متر در ثانیه و در 
سرخرگ های کوچک بزرگ ساالن، 16 متر در ثانیه می باشد. با افزایش سن دیواره سرخرگ ها سخت تر شده 

و موج نبض هم سریع تر حرکت می کند. قدرت نبض به وسیله فشار نبض تعیین می شود. 

اهمیت نبض
بدون شک، حرکت های مختلف نبض نشانگر روشنی برای شناخت تندرستی و بیماری است. پزشکان از 
دیرباز به اهمیت آن پی برده و در آن تأمل کرده اند. ارتباط حاالت نبض با احوال محسوس و نامحسوس تن از 
مسائلی است که در کتب و نوشته جات پزشکی قدیم مطرح  شده است. اطباء بزرگی چون ارساجانس )معاصر 
بقراط(، جالینوس، یحیی نحوی اسکندرانی، حنین بن اسحاق، تألیفاتی درباره نبض دارند. شیخ الرئیس، امام 
الحکما ابوعلی حسین بن عبدا... سینا ) ابن سینا( هم در باب عروق و نبض تألیفاتی دارد که به نام های النبض، 
نبضیه، علم النبض و دانش رگ خوانده  شده است. در این رساله ابن سینا انواع نبض را آورده است و انواع آن 
را دراز، کوتاه، میان میان، پهن، تنگ، بلند، افتاده و ستبر بر شمرده و از جهتی قوت و ضعف، نرمی و سختی، 

پری و تهی بودن را توضیح داده است.
قدرت نبض به وسیله فشار نبض تعیین می شود و ارتباط کمی با میانگین فشار دارد. فشار نبض برابر است با 
فشار حداکثر منهای فشار حداقل یعنی نبض در شوک، ضعیف است. زمانی که حجم ضربه ای بزرگ باشد 
نبض قوی است. مثاًل در هنگام ورزش یا بعد از تجویز هیستامین نبض قوی می گردد. زمانی که فشار نبض 

فصل 15 : فشارخون چیست؟ فشار نبض یعنی چه؟
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باال است، امواج نبض ممکن است آن قدر بلند باشد که توسط خود فرد احساس گردد یا حتی شنیده شود 
)تپش، صدای ضربان قلب(. زمانی که دریچه آئورتی به طور کامل بسته نشود )نارسائی( نبض قوی می شود و 

نیروی تخلیه سیستولی برای تکان دادن سر با هر ضربان کفایت می کند.
فشار حداقل- فشار حداکثر = فشار نبض مثاًل اگر فردی دارای فشارخون 120 میلی متر جیوه روی 80 
میلی متر جیوه است، فشار نبض وی برابر است با 40=80-120؛ بنابراین تغییر فشار حداکثر و حداقل باعث 

تغییر فشار نبض می شود.

فشارخون چگونه اندازه گیری می شود؟
اندازه گیری واقعی فشارخون در یک رگ با واردکردن فشارسنج به داخل رگ و ثبت فشار داخل رگ میسر 
می شود، اما برای راحتی کار و اندازه گیری های روزمره فشار را از بیرون رگ اندازه گیری می کنند. برای این 
منظور، فشار شریان رادیال را با استفاده از دستگاه فشارسنج که تشکیل شده است از یک کیسه هوا و یک 
درجه فشارسنج اندازه گیری می کنند. مطابق شکل کیسه بازوبند را به دور بازوی فرد پیچیده و آن را باد 
می کنند تا اینکه فشاری که از روی رگ به جدار آن وارد می شود بیشتر از فشار داخل رگ شده و دهانه 
رگ بسته می شود و جریانی از آن عبور نمی کند، در این حالت نبض هم قطع می شود. اکنون به آرامی فشار 
کیسه هوا را کاهش داده و زمانی که فشار کیسه هوا کمتر از فشار داخل رگ شود، مجدداً جریان خون برقرار 
می شود. به محض اینکه خون از مجرای رگی که هنوز کاماًل باز نشده عبور می کند، باعث ایجاد اغتشاش و 
صدایی می شود که آن را صدای کوروتوکوف می نامند که این صدا به وسیله قرار دادن گوشی در پائین تر 
از محل کیسه هوا قابل شنیدن است. تا زمانی که فشار روی رگ وجود دارد و مجرا کاماًل باز نشده است، 
صدا وجود دارد و به تدریج با باز شدن رگ کمتر شده و در حالتی که رگ بازشده و جریان عادی است قطع 
می شود. درجه فشاری که اولین صدا شنیده می شود، نشانگر حداکثر )فشار سیستولی( و زمانی که صدا قطع 
شد نشانگر فشار حداقل )دیاستولی( می باشد. به صورت معمول فشارخون را با نوشتن فشار حداکثر روی فشار 

حداقل نشان می دهند و می خوانند. مثاًل 120 روی 80 میلی متر جیوه یا 12 روی 8

فشار متوسط خون یعنی چه؟
با توجه به اینکه قلب به صورت مرحله ای فعالیت دارد، یعنی اینکه در هر ضربان که حدود 0/83 ثانیه طول 
می کشد، مدتی را در مرحله انقباض و مدتی از آن را در مرحله انبساط می گذراند، پس در هرکدام از این 
مراحل خونی که جریان می یابد دارای فشار متفاوتی خواهد بود در مرحله انقباض خون با فشار باال و در حد 
120 میلی متر جیوه جریان می یابد اما در مرحله انبساط با فشار حداقل یعنی 80 میلی متر جیوه جریان دارد؛ 
بنابراین وقتی از فشار متوسط خون صحبت می شود یعنی متوسط فشاری که درکل زمان در سیستم برقرار 
است. اگر زمان این دو مرحله انقباض و انبساط برابر باشد، پس میانگین عددی این دو فشار هم می شود 
فشار متوسط؛ اما چون زمان این دو مرحله مساوی نیست پس سهم هرکدام را باید در نظر داشت. به این 
جهت است که با محاسبه زمان فرمولی به دست آمده است که فشار متوسط را از آن به دست می آورند که 

چون زمان دیاستول طوالنی تر است، لذا فشار متوسط هم به سمت دیاستول کشیده می شود طبق فرمول
 3/ )فشار دیاستول- فشار سیتول(+ فشار دیاستول = فشار متوسط
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چه عواملی در میزان فشارخون اثردارند؟
فشارخون در بدن و در گردش درون رگ ها به طورکلی به دو عامل اصلی بستگی دارد: 1- میزان برون ده 

قلب 2- مقاومت کلی محیط
میزان برون ده قلب برابر است با حجم خونی که در دقیقه توسط قلب پمپ می شود؛ بنابراین هرچه این مقدار 
بیشتر باشد، فشارخون هم بیشتر می شود. عامل دوم مقاومت دیواره رگ ها است یعنی هرچه رگ ها سخت تر 
بشوند و یا هرچه تنگ تر شوند بر مقاومت عروقی افزوده می شود و باعث افزایش فشارخون می گردد. در مقاله 

بعدی چگونگی کنترل و تنظیم فشار شریانی توضیح داده می شود.

در این شکل ها نحوه اندازه گیری فشار خون و ابزار های اندازه گیری فشار خون نشان داده شده است.

 شکل 31- نمودار ثبت فشار خون و صداهای حاصل از عبور خون در رگ در
 مراحل انقباض و انبساط قلب .

فصل 15 : فشارخون چیست؟ فشار نبض یعنی چه؟
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شکل 32 - الف - دستگاه اندازه گیری فشار خون
ب - روش اندازه گیری فشار خون

الف

ب
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آیا در بدن انسان سیستم کنترل فشارخون و جریان خون وجود دارد؟
در بدن انسان و سایر پستانداران مکانیسم های تنظیم کننده و کنترلی زیادی وجود دارد که در صورت تغییر 
فشارخون و یا جریان خون در بدن، این مکانیسم ها فعال شده و در زمان مشخصی که طوالنی نخواهد بود 

سعی در تصحیح و کنترل جریان و فشارخون می کنند.
عالوه بر این با افزایش فعالیت بدنی میزان نیاز به اکسیژن و مواد غذائی زیاد می شود، در این شرایط اگر 
جریان خون به اندام ها ثابت بماند، نمی تواند نیاز بافت های فعال را تأمین نماید و لذا به دنبال آن بافت دچار 
ایسکمی یا کم خونی و هیپوکسی یا کاهش فشار اکسیژن می شود. برای اینکه این اختالل ایجاد نشود در 
مسیر گردش خون گیرنده هایی قرارداده شده است تا تغییرات فشارخون و فشار اکسیژن و دی اکسیدکربن را 
لحظه به لحظه کنترل نموده و به مرکز تنظیم گزارش دهند. پس از آن مکانیسم های کنترل کننده وارد عمل 
شده و با پیام هایی که به قلب و رگها می فرستند، کار تنظیم جریان و فشارخون را به انجام می رسانند. در 
ادامه این بحث به اختصار مکانیسم های کنترل کننده جریان و فشارخون در بدن انسان توضیح داده می شود.

اهمیت کنترل جریان خون بافت ها در چیست؟

ممکن است سؤال شود که چرا در بافت ها به مقدار کافی خون جریان ندارد که نیاز به سیستم کنترلی وجود 
داشته باشد. به عبارت دیگر باید از هر بافت آنقدر خون جریان داشته باشد که در شرایط استراحت و فعالیت 
کفایت کند. پاسخ ساده است، برای این چنین کاری نیاز به حجم زیادی خون به میزان چندبرابر خون موجود 
در بدن می باشد و این کار از نظر حجم خون و مصرف انرژی به صرفه نیست. تجربیات نشان داده است که 
دستگاه آفرینش میزان جریان خون به هر بافت را در پائینترین سطحی که نیاز آن بافت را تأمین کند تنظیم 
کرده است. با این ترتیب ضمن تأمین اکسیژن و نیاز متابولیک هر بافت، کار کمتری هم توسط قلب انجام 

می گیرد، در مقابل هنگام نیاز به خون بیشتر، سیستم های کنترلی وارد عمل می شوند.

مکانیسم های کنترل جریان خون
مکانیسم های کنترل را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1- کنترل حاد 2- کنترل طوالنی مدت

کنترل حاد با تغییر سریع انقباض موضعی شریانچه ها و دریچه های پیش مویرگی که در مدت ثانیه ها و 
دقیقه ها صورت می گیرد، جریان خون مناسب بافت را حفظ می کند. از طرف دیگر تنظیم طوالنی مدت در 

طول روزها، هفته ها و حتی ماه ها از طریق تغییر اندازه و تعداد رگ های بافت انجام می شود.
توانائی بافت ها برای تنظیم جریان خون خودشان را خود تنظیمی )Autoregulation( می نامند. چندین 

تئوری برای این خودتنظیمی مطرح شده است که می توان از آنها نام برد:
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132

شگفتی های آفرینش  در خلقت اندام  های بدن انسان

تئوری میوژنیک خود تنظیمی. در این فرضیه با افزایش تانسیون دیواره رگ ها، انقباض دیواره رگ . 1
افزایش می یابد و انقباض باعث تنگ شدن رگ و کاهش جریان خون می شود و برعکس آن هنگامی که 

فشار بر دیواره رگ کم شود، رگ شل شده و گشاد می شود و جریان خون در آن زیاد می شود.
تئوری متابولیک خودتنظیمی. در این فرضیه در بافت های فعال متابولیت های گشاد کننده رگ زیاد . 2

شده و تجمع آنها در بافت سبب گشادی رگ های بافت و در نتیجه افزایش جریان خون می شود. با 
شستشوی متابولیت های گشاد کننده، قطر رگ به حال عادی برگشته و جریان خون هم به حال عادی 
بر می گردد. از عوامل این تغییر می توان کاهش فشار اکسیژن، افزایش فشار دی اکسید کربن و تغییر 

pH را نام برد.

تنظیم دراز مدت جریان خون
تغییراتی که در جریان خون بافت به صورت کوتاه مدت اتفاق می افتد از طریق مکانیسم های کوتاه مدت که 
توضیح داده شد، جبران می شود. مثاًل وقتی فشار شریانی ناگهان از 100 میلی متر جیوه به 150 میلی متر 
جیوه افزایش پیدا کند، جریان خون تقریباً 100% زیاد می شود. اما پس از 30 ثانیه تا 2 دقیقه به حد 10 
درصد باالتر از نرمال بر می گردد ولی هنوز به حد نرمال بر نگشته است. حال در صورتیکه تغییر در طول 
چند ساعت، روز یا هفته ها ادامه پیدا کند، تنظیم دیگری به غیر از تنظیم حاد صورت می گیرد و سبب می 

شود که برای مثال در نمونه باال طی چند هفته جریان خون به حد نرمال بر گردد.
مکانیسم تنظیم دراز مدت شامل تغییر عروق بافتی است. یعنی در این مکانیسم میزان رگ های بافت تغییر 
می کند. یعنی اگر فشار شریانی به 60 میلیمتر جیوه سقوط کند و مدتی در این وضعیت بماند، ساختمان 
فیزیکی و اندازه رگ های بافت افزایش می یابد و در بعضی موارد تعداد رگ ها هم زیاد می شود. پس اگر دوباره 
فشار به حد باال برود تعداد و اندازه رگ ها کاهش می یابد. اگر متابولیسم زیاد شود عروق افزایش می یابد و 
اگر متابولیسم کم شود، عروق هم کاهش می یابد. بنابراین در تنظیم درازمدت از طریق رگزائی و افزایش 
شبکه مویرگی خون رسانی به بافت افزایش می یابد، اما در تنظیم های فوری و کوتاه مدت میزان جریان خون 
با تغییر قطر رگ ها تنظیم می شود. آنچه در این قسمت توضیح داده شد، تنظیم جریان خون یک بافت یا 
اندام در حضور فشارخون طبیعی و یا ثابت بودن فشارخون می باشد، حال ممکن است شرایطی پیش آید که 
فشارخون هم دستخوش تغییر شود و از حد طبیعی خود که برای یک فرد نرمال و بالغ در محدوده 120 
میلی متر جیوه روی 80 میلی متر جیوه می باشد، به حد کمتر یا بیشتر از این مقدار تغییر کند. در این شرایط 
نیز مکانیسم های کنترلی بسیار دقیقی در بدن وجود دارد که از نوسانات فشارخون جلوگیری می نمایند. 

اکنون به اختصار به انواع کنترل فشار شریانی و مکانیسم های مربوط می پردازیم.

مکانیسم های تنظیم فشارخون شریانی
با توجه به اینکه انسان در طول شبانه روز با شرایط متفاوتی مواجه می شود، تغییرات فشارخون اجتناب 
ناپذیر است، شرایط گاهی به نحوی است که باعث باال رفتن فشارخون می شود و در شرایط دیگری ممکن 
است فشارخون کاهش پیدا کند، در هر دو صورت سیستم های کنترل کننده وارد عمل می شوند و اختالل 
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ایجاد شده را تصحیح می نمایند. برای نتیجه گیری بهتر و ساده کردن نحوه پاسخدهی با یک تقسیم بندی 
ساده چگونگی تنظیم فشار شریانی توضیح داده می شود. مکانیسم های کنترلی را در ابتدا به دو دسته تقسیم 

می کنیم:
مکانیسم های کنترل حاد یا کوتاه مدت. 1
مکانیسم های کنترل مزمن یا بلند مدت. 2

در مکانیسم های کنترلی کوتاه مدت، تغییرات فشار شریانی به سرعت پاسخ داده می شود و در زمانی کوتاه 
که از چندثانیه شروع می شود و تا دقایقی طول می کشد، فشار شریانی را تصحیح می کند. در این دسته از 
تنظیم مکانیسم های مختلفی وارد عمل می شوند که عبارتند از مکانیسم های عصبی و مکانیسم های هورمونی 

که در مورد آنها بحث می شود.
در مکانیسم بلند مدت تنظیم فشار شریانی، معموالً مداخله زمانی آغاز می شود که مکانیسم های کوتاه مدت 
قادر به تصحیح اختالل نیستند و نمی توانند نقش کنترلی داشته باشند، زیرا عامل یا عواملی که باعث تغییر 

فشار شریانی شده اند همچنان وجود دارند و باید با آنها مقابله کرد.
فشار متوسط شریانی تحت تأثیرعوامل زیر قرار می گیرد: 

1- توزیع خون بین سرخرگ ها و سیاهرگ ها
2-مقاومت شبکه عروق 

3-قلب به عنوان یک پمپ
4- حجم خون

چنانچه توضیح داده شد، تنظیم قطر رگ ها می تواند به صورت موضعی و با مکانیسم های مربوط به خود انجام 
شود و یا به صورت عمومی و از طریق مکانیسم های عصبی و هورمونی انجام شود.

به طور خالصه می توان گفت فشار متوسط شریانی تابعی از مقاومت کل محیطی و برون ده قلب است. برون 
ده قلب هم تابعی از تعداد ضربان و حجم ضربه ای است. با توجه به این که قطر رگ ها نقش مهمی در 
میزان جریان خون از رگ ها دارد عواملی که بر تغییر قطر رگ ها تاثیر گذار باشند می توانند روی جریان 

خون به بافت اثر بگذارند.

مکانیسم تنظیم عصبی
دیواره رگ های خونی دارای ماهیچه صاف است که به وسیله رشته های عصبی سیستم خودکار عصب دهی 
شده اند. تارهای عصبی نوروآدرنرژیک بر روی عروق تمام نواحی بدن ختم می شوند. این تارها با آزاد کردن 
ماده میانجی نور آدرنالین باعث تنگ شدن قطر رگ ها می شوند، البته در برخی از بافت ها مثل عروق عضالت 

اسکلتی این ماده باعث گشادی رگ ها می شود.
باید توجه داشت که این پاسخ های متفاوت به علت وجود گیرنده های متفاوت می باشد و درمجموع برای تنظیم 
کلی دستگاه گردش خون می باشد. سیستم عصبی خودکار دارای دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک است. 
تارهای عصبی سمپاتیک از بخش سینه ای و کمری نخاع خارج شده و به بخش های مختلف شبکه خون رسانی 
در اندام ها وارد می شوند. این تارهای عصبی به رگ ها و قلب هم توزیع می شوند. بخش پاراسمپاتیک اگرچه 
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در اعمال دیگر نقش مهم ایفا می کند، لیکن در تنظیم جریان خون عروقی نقش کمی دارد. مرکز محرکه 
عروقی که در ماده مشبک بصل النخاع و بخش تحتانی پل مغزی قرار دارد، پیام هایی را از طریق مسیرهای 
نزولی به تارهای تنگ کننده سمپاتیکی ارسال می کند که تقریباً به تمام رگ های بدن وارد می شوند. به وسیله 
پیام هایی که از مرکز کنترل به دیواره رگ ها می رسد، انقباض نسبی مداومی در دیواره رگ ها وجود دارد که 
به وسیله تارهای منقبض کننده سمپاتیکی ایجاد می شود. البته باید توجه داشت که مراکز دیگری که باالتر 
از ناحیه کنترلی و محرکه عروقی قرار دارند با ارسال پیام به این ناحیه می توانند فعالیت آن را تشدید و یا 
مهار نمایند. مثاًل ناحیه هیپوتاالموس نقش مهمی دارد، مراکز باالتر ازجمله نواحی از قشر مغز هم می توانند 
بر مرکز محرکه عروقی اثر تحریک و مهار داشته باشند. با این ترتیب می توان فهمید که چرا اعمال مختلف 
بیرونی و حاالت خاص درونی به صورت بارز بر ضربان قلب و تغییرات فشارخون تأثیر می گذارند و دستورات 
اخالقی و شرعی که برای کنترل رفتار و اعمال بدن داده شده است به این ترتیب بر وضعیت درونی، فشارخون 

و حرارت بدن اثرگذار است و با رعایت آن ها می توان به آرامش و آسودگی دست یافت.

نقش سیستم عصبی در کنترل سریع فشارخون
در کنار اعمال کنترلی که در هنگام فعالیت برای تنظیم فشار شریانی صورت می گیرد، مکانیسم های رفلکسی 
هم برای حفظ فشار شریانی در حد طبیعی وجود دارد، تقریباً همه این ها مکانیسم های رفلکسی فیدبک 

منفی هستند. یکی از این مکانیسم های کنترل، مکانیسم گیرنده های فشار شریانی است.

محل گیرنده های فشار کجا است؟ 
گیرنده های فشار شریانی همان طور که در شکل نشان داده شده است در دو محل مشخص قرار دارند:

در محل قوس آئورت 2- در دیواره شریان کاروتید داخلی کمی باالتر از انشعاب کاروتید. 1
پیام هایی که گیرنده های کاروتید از فشارخون درون رگ دریافت می کنند از طریق رشته های عصبی هرینگ 
به عصب زبانی حلقی و سپس به هسته الیاف منزوی در بصل النخاع منتقل می شود. پیام گیرنده های قوس 

آئورت هم از طریق عصب واگ به منطقه بصل النخاع می رسد.
گیرنده های فشار خیلی سریع به تغییرات فشار شریانی پاسخ می دهند، به نحوی که میزان پاسخ آن ها در 

هنگام انقباض قلب افزایش و در زمان انبساط کاهش می یابد.

چگونه افزایش پیام گیرنده های فشار باعث تنظیم فشار شریانی می شود؟
به مراکز تحریک کننده و  را  پیامی  به مرکز کنترل در بصل النخاع می رسد،  پیام گیرنده های فشار  وقتی 
مهارکننده قلب می فرستد یعنی مرکز تند کننده، مهار و مرکز کند کننده، فعال می شود. به عبارت دیگر دو 

پیام در مسیرهای جداگانه به راه می افتد.
گشادی عروقی در سرخرگ ها و سیاهرگ های بدن ایجاد می شود که باعث کاهش مقاومت عمومی در . 1

گردش خون می شود.
ضربان قلب کاهش پیدا می کند و قدرت انقباض قلب هم کم می شود که حاصل این دو کاهش برون ده قلب است.. 2
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پس با این مکانیسم در زمان بسیار کوتاهی مقاومت کم می شود و برون ده قلب هم کاهش می یابد، درنتیجه 
فشارخون شریانی که حاصل این دو عامل است کاهش پیدا می کند و به وضع طبیعی برمی گردد.

برای مدت  فشارخون  ولی درصورتی که  به خوبی عمل می کند  فشارخون  تغییرات سریع  در  این سیستم 
طوالنی باال باشد، دیگر قادر به تنظیم نیست و با شرایط جدید سازش پیدا می کند.

گیرنده های شیمیائی در کجا قرار دارند و چگونه عمل می کنند؟
از نظر محل استقرار گیرنده شیمیایی را می توان به دو گروه گیرنده های شیمیایی محیطی و مرکزی 
تقسیم بندی کرد. گیرنده های شیمیایی محیطی در کنار گیرنده های فشار در قوس آئورت و سرخرگ های 
کاروتید وجود دارند، ولی گیرنده های شیمیایی مرکزی در ناحیه نزدیک به مرکز کنترل قلب و عروق در 
ساقه مغز قرار دارند و نسبت به تغییرات یون هیدروژن و دی اکسید کربن حساس هستند. همراه با سیستم 
گیرنده های فشار شریانی، رفلکس گیرنده های شیمیائی وجود دارد که به همان طریقی که گیرنده های فشار 
عمل می کردند، کار می کنند اما به جای اینکه گیرنده های کششی پیام را آغاز کنند، گیرنده های شیمیائی 

این کار را انجام می دهند.
گیرنده های شیمیائی سلول های حساسی هستند که به کاهش اکسیژن، زیادی دی اکسید کربن یا افزایش 
یون هیدروژن حساس هستند، این ها در اندازه های کوچک 1 تا 2 میلی متر در محل اجسام کاروتید و در 
آئورت قرار دارند. پیام این گیرنده ها هم از طریق اعصاب، زبانی حلقی و واگ به مرکز کنترل قلب و عروق 
ارسال می شود. هرگاه فشار شریانی به کمتر از حد بحرانی کاهش پیدا کند، گیرنده های شیمیائی تحریک 
می شوند، زیرا کاهش جریان خون به اجسام کاروتید سبب کاهش فشار اکسیژن و افزایش فشار دی اکسید 
کربن و یون هیدروژن می شود و این ترکیبات سبب تحریک گیرنده های شیمیائی می شوند. تحریک این 
گیرنده ها باعث ارسال پیام به مرکز کنترل قلب و عروق شده و فعالیت آن مرکز باعث تصحیح اختالل می شود.

تنظیم هومورال گردش خون یعنی چه؟
تنظیم هومورال گردش خون یعنی تنظیم جریان خون به وسیله مواد ترشح شده و یا جذب شده به داخل 
مایعات بدن، مثل هورمون ها، یون ها یا ترکیبات دیگر. برخی از این مواد به وسیله غده های خاص تشکیل 
می شوند و سپس به داخل گردش خون وارد می شوند. برخی دیگر در بافت های موضعی تشکیل شده و 
اثرات موضعی ایجاد می کنند. از مهم ترین این ترکیبات می توان از مواد تنگ کننده رگ مثل آدرنالین و نور 
آدرنالین، آنژیوتانسین که ماده منقبض کننده بسیار قوی است و همچنین وازوپرسین یا هورمون ضدادراری 
نام برد. همچنین در این گروه برخی ترکیبات شل کننده رگ وجود دارد که می توان از برادی کینین، 

سروتونین و هیستامین و پروستاگالندین ها را نام برد.
این ترکیبات در شرایط خاص در گردش خون آزادشده و اثرات خود را بر دیواره رگ ها اعمال نموده، درنتیجه 

باعث افزایش یا کاهش فعالیت قلب و عروق می شوند.
شکل زیر محل قرار گرفتن گیرنده های کنترل فشار خون در قوس آئورت و سینوس کاروتید را نشان می دهد.
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شکل 32 مکرر - گیرنده های فشار در قوس آئورت و سرخ رگ های کاروتید
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 در دستگاه تنفس انسان

مقدمه این مقاله را با نگاهی به دیباچه گلستان آغاز می کنیم. شیخ اجل، استاد سخن سعدی علیه الرحمه 
در دیباچه گلستان می فرماید هر نفس که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در 
هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. آنچه این حکیم بزرگ با ظرافت و دقت تمام 
بیان کرده است به قدری علمی و دقیق است که امروز با پیشرفت های شگرف علمی با توجه به واکنش های 
شیمیائی پیچیده ای که در بدن رخ می دهد می توان ادامه حیات و فرح و نشاط را در بیان این حکیم فهمید. 
آیا به راستی سعدی در آن زمان می دانسته است که با فرو رفتن نفس چه ماده حیاتی به بدن وارد  می شود 
که باعث ادامه حیات می شود و در هنگام برآمدن نفس چه ماده مضری از بدن دفع می شود که باعث نشاط 
و شادابی می گردد؟ آیا ماهیت اکسیژن و دی اکسید کربن برای ایشان شناخته شده بوده است یا از روی 
علم شهودی و حکمت نظری خود به این قضیه پی برده است؛ طبق شواهد موجود، اکسیژن در سال 1774 
توسط ژوزف پریستلی کشف شد و بعید است که سعدی از نام آن اطالع داشته باشد )در آن تاریخ(، ولی 
خواص آن را بخوبی می دانسته است که چه ماده حیات بخشی است که بدون آن ادامه حیات مقدور نیست. 
اکنون به طور اجمال به معرفی دستگاه تنفس انسان می پردازیم و چگونگی رسیدن اکسیژن به سلول های 

بدن را توضیح می دهیم.

ضرورت دستگاه تنفس در چیست؟
خداوند حکیم در ترکیب هوا و جو زمین عنصری به نام اکسیژن را قرار داده است که تقریباً 21 درصد از این 
مخلوط را به خود اختصاص می دهد. از طرف دیگر موجودات زنده برای ادامه حیات و کسب انرژی از مواد 
غذائی، نیاز به این ماده حیاتی دارند تا واکنش های بدن آن ها را که عمدتاً هوازی است تأمین نماید. پس هر 
موجود زنده ای برای زندگی باید به اکسیژن دسترسی داشته باشد. اگر این موجود ابعاد کوچک داشته باشد، 
مثاًل تک سلولی باشد یا از تعداد معدودی سلول درست شده باشد، امکان دسترسی به اکسیژن محیط را دارد، 
اما اگر موجودی پرسلولی باشد و جثه و ابعاد بزرگی داشته باشد، سلول های بدن وی دسترسی به اکسیژن 
محیط را ندارند و نمی توانند ادامه حیات دهند، مگر اینکه راهی برای رسیدن اکسیژن به آن ها طراحی شود. 
دست توانای آفریننده برای هر گونه ای از موجودات متناسب با محیط زندگی و خصوصیات بدنی آن ها 
دستگاهی را در بدن آن ها طراحی نموده است که به آسانی بتوانند از اکسیژن موجود در هوا یا آب استفاده 

نمایند، اکنون به چگونگی رسیدن اکسیژن از هوا به سلول های بدن انسان می پردازیم.

فصل 17 : شگفتی های آفرینش در دستگاه تنفس انسان
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ساختمان دستگاه تنفس
دستگاه تنفسی به طور ساده شامل مجاری انتقال هوا و کیسه های هوائی است که این مجاری و کیسه ها به 
نحو بسیار دقیقی طراحی شده اند تا هوا بتواند از اتمسفر به کیسه ها منتقل شود و سپس از کیسه های هوایی 

به خون وارد شود.
در شکل ساده ای که این سیستم را نشان می دهد، مالحظه می کنید که مجاری هوایی از دهان و بینی شروع 
 شده و سپس به حلق، حنجره، نای، نایژه ها و انشعابات بسیار ظریف آن ها که تا 23 نسل منشعب می شوند 
ادامه یافته و درنهایت به کیسه های هوائی ختم می شوند. دو شش راست و چپ وجود دارد که هرکدام به 
چند لب تقسیم می شوند، مجموعه شش ها، قلب، رگ های بزرگ، مری، تیموس و اعصاب مربوط در قفسه 
سینه جای دارند. شش ها مثل بالن توخالی نیستند بلکه ساختمان بسیار سازمان یافته ای دارند که از همان 

کیسه های هوایی، لوله ها و مجاری هوا، رگ های خونی و بافت ارتجاعی تشکیل شده اند.
در یک بخش از مجاری هوایی فقط کار انتقال و هدایت هوا انجام می گیرد که این بخش از مجاری تا نسل 
شانزدهم ادامه دارد و آن را ناحیه هدایتی یا Conductive Zone می نامند. بعدازاین ناحیه امکان مبادله 
گاز هم با وجود جوانه های کیسه های هوائی فراهم می شود و لذا آن را ناحیه تنفسی می نامند که درنهایت 
به کیسه های هوائی ختم می شود. در شش ها بیش از 300 میلیون کیسه هوایی یا حبابچه وجود دارد، 
اخیراً با بررسی های دقیق تر تا حدود 450 میلیون هم برآورد شده است. این کیسه ها محل مبادله گازهای 
تنفسی بین خون و ریه ها هستند، از شگفتی های آفرینش نحوه قرار گرفتن این حبابچه ها در کنار هم است 
به نحوی که حجم کمی را اشغال کنند، یعنی حبابچه ها به شکل کروی کامل نیستند بلکه دارای ساختار 
شبیه چندوجهی هستند، تا در بین آن ها فضای خالی و بالاستفاده نباشد. این حبابچه ها هرکدام قطری 
به اندازه یک سوم میلی متر دارند. جالب است بدانید که در اطراف هرکدام از این حبابچه ها هزار مویرگ خونی 
وجود دارد، به این ترتیب حبابچه ها در داخل شبکه بسیار متراکم خونی قرارگرفته اند. اگر سطح این حبابچه ها 
را بازکرده و گسترده شود به طور متوسط به اندازه 86 مترمربع می شود. مالحظه می کنید که سطح بسیار 
بزرگی است که دائم از این سطح گازهای تنفسی در حال جابجایی هستند. از طرف دیگر غشایی که این 
گازها از آن عبور می کنند باید بسیار ظریف و نازک باشد، هرچند که این غشا از چندالیه تشکیل شده است، 
اما ضخامت همه آن ها روی هم کمتر از یک میکرون می شود. به این ترتیب یک سطح بسیار بزرگ و ضخامت 
کم این پرده امکان مبادله آسان گازها را فراهم می کند. هرگونه آسیبی که باعث کاهش سطح و یا افزایش 

ضخامت غشای تنفسی شود، باعث آسیب رسیدن به دستگاه تنفسی و تأمین اکسیژن می شود.

در مجاری هدایتی چه کارهایی انجام می گیرد؟
همان طور که گفته شد هوای بیرون باید از طریق مجاری هوایی عبور کرده و به کیسه های هوایی برسد، اما 
شما در محیط های مختلف قرار می گیرید و در این محیط ها ممکن است انواع آالینده ها و ذرات معلق وجود 
داشته باشند و یا دمای بسیار پائین یا باالتر از دمای بدن داشته باشند. آیا سیستم تنفسی برای کنترل ورود 
هوا و پاک سازی آن به نحوی که هوای سالم به کیسه ها برسد طرحی اندیشیده است؟ بله در مجاری انتقال هوا 

چندین کار مهم انجام می شود تا هوای پاک و مطبوع و عاری از آلودگی به حبابچه ها برسد:
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1- در ابتدای مسیر ورود هوا به خصوص از راه بینی، وجود موهای داخل بینی به عنوان اولین صافی برای 
گرفتن ذرات معلق در هوا عمل می کنند و با گرفتن این ذرات مانع انتقال آن ها به قسمت های بعدی می شوند. 
عالوه بر این الیه پوشاننده دیواره داخلی مجاری هوا از سلول های مژه دار پوشیده شده است. مژه این سلول ها 
که دائماً به وسیله یک ماده چسبناک موکوسی که از سلول ها ترشح می شود آغشته است و ذرات معلقی که 
با هوا وارد مجاری شده اند به این الیه چسبیده و جلوتر نمی روند. از طرف دیگر این مژه ها با حرکت دائمی 
خود به سمت حنجره مواد معلق را با هوای بازدمی به سمت حلق هدایت می کنند و مانع ورود آن ها به جلو 
و یا سمت حبابچه ها می شوند. ترشح این موکوس در دفاع بدن در مقابل ورود باکتری ها هم اهمیت دارد. 
هر عاملی که بتواند حرکت مژه ها را کند نموده یا آن ها را از بین ببرد، شرایط را برای ورود عوامل نامساعد 
به داخل ریه فراهم می کند. دود سیگار می تواند باعث بی حرکت شدن مژه ها بشود. اگر کاهش حرکت مژه ها 
همراه با افزایش ترشح موکوس بشود ممکن است منجر به مسدود کردن کامل یا جزئی مجرا شود. درواقع 
سرفه کردن افراد سیگاری در صبحگاه، کوشش برای تمیز کردن این موکوس از مجاری هوائی است. البته 
در کیسه های هوایی دیگر اثری از مژه ها وجود ندارد، لذا چنانچه ذرات بسیار ریزی که ممکن است در هوا 
و یا آالینده های دیگر وجود داشته و بتوانند به حبابچه ها برسند، در آنجا به وسیله سلول های بزرگ به نام 

ماکروفاژ بلعیده می شوند.
2- کار دیگری که ضمن عبور هوا از مجاری انجام می شود، متعادل کردن دمای هوا است. با توجه به اینکه 
نفس کشیدن در دماهای بسیار پائین )زیر صفر( تا باالی 40 درجه امکان دارد، متعادل شدن این دما با دمای 
بدن که 37 درجه است، اهمیت بسیار زیادی دارد. این تعادل بخصوص در جهت گرم کردن آن به وسیله 
مخاط پرخون در حفره بینی انجام می شود تا از ورود مستقیم هوای بسیار سرد به حبابچه ها و آسیب رسیدن 

به آن ها جلوگیری شود.
3- هوا ضمن عبور از مجاری، اشباع از بخارآب شده و مرطوب می شود. البته در این فرآیند فشار بخارآب 

بخشی از فشار کل هوا را تشکیل می دهد و اندکی فشار اکسیژن کم می شود.
4- حرکت هوا در مجاری و ارتعاش طناب های صوتی در ناحیه حنجره باعث ایجاد صوت و صدا و تکلم 

می شود.
باید توجه داشت که دیواره مجاری هوایی دارای ماهیچه صاف میباشد که به وسیله اعصاب خودکار، عصب 
گیری شده است. این ماهیچه ها به هورمون های گردش خون ازجمله اپی نفرین حساس است و لذا انقباض 

و انبساط این ماهیچه ها سبب تغییر قطر مجاری شده و بر جریان هوا تأثیر می گذارد.
5- یکی دیگر از شگفتی ها و اعجاز آفرینش در ساختار مجاری هوایی وجود حلقه های غضروفی نعل اسبی 
است که باعث بازماندن مجرای این لوله ها می شود. این غضروف ها در ناحیه حنجره هم باعث بازماندن مجرا 
و ورود آسان هوا می شوند. تصور کنید اگر مجرای ورود هوا مثل مجرای ورود غذا )مری( فقط ساختمان 
ماهیچه ای داشت و روی هم می خوابید، چگونه در هر دم و بازدم، هوا می توانست آن را باز و بسته نماید؛ 
اما باوجود حلقه های غضروفی که البه الی آن ها را ماهیچه صاف پوشانده است، مجرا همیشه بازمی ماند و 

مقاومت اندکی در برابر جریان هوا خواهد داشت.

فصل 17 : شگفتی های آفرینش در دستگاه تنفس انسان
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دیواره کیسه های هوایی چه ساختمانی دارد؟
دیواره کیسه های هوایی دارای دو نوع سلول است. یک گروه از سلول های نازک و پوششی که روی عناصر 
بافت پیوندی قرارگرفته اند این سلول ها در کنار یکدیگر دیواره حبابچه را می سازند )سلول های نوع I(. در کنار 
 )II این سلول های پوششی، در حبابچه ها تعداد کمتری سلول های ضخیم تر و تخصص یافته )سلول های نوع
هستند که یک ماده شبیه پاک کننده )دی ترجنت( ترشح می کنند که سورفکتانت نام دارد و در تنفس نقش 
بسیار مهمی دارد. این ماده در ماه های آخر بارداری شروع به ساختن و ترشح می کند که حبابچه ها را برای 
تنفس بعد از تولد آماده می سازد. این ماده حبابچه ها را باز نگه می دارد. از روی هم خوابیدن آن ها جلوگیری 
می کند و مانع از ورود آب به داخل آن ها می شود، همچنین کار تنفسی را در هر مرحله تنفس کم می کند و 

باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.

ارتباط شش با قفسه سینه چگونه است؟
قفسه سینه یک محفظه بسته است که به وسیله عضالت و بافت پیوندی به گردن متصل شده است و به وسیله 
یک پرده گنبدی شکل عضالنی به نام دیافراگم از محوطه شکمی جدا می شود. دیواره خارجی قفسه سینه از 
12 جفت دنده تشکیل شده است که از پشت به ستون مهره ها و از جلو به جناغ سینه متصل می شوند. البته 
2 جفت از دنده ها آزاد هستند و از جلو به جناغ وصل نمی شوند، البه الی دنده ها دودسته ماهیچه قرار دارد، 
ماهیچه بین دنده ای خارجی و بین دنده ای داخلی که در عمل دم و بازدم ایفای نقش می کنند. حدفاصل 
بین شش ها و قفسه سینه، پرده جنب قرارگرفته است. پرده جنب، پرده ای دوالیه است که الیه خارجی آن 
به سطح داخلی دنده ها چسبیده است و الیه داخلی آن روی سطح خارجی شش ها چسبیده است. میان این 
دوالیه مقدار مختصری مایع قرارگرفته است و فشار داخل آن منفی است. این فشار منفی نقش مهمی در 
بازماندن کیسه های هوائی و عمل تنفس دارد. اگر پرده جنب سوراخ شود فشار منفی از بین می رود و این 

عمل باعث روی هم خوابیدن شش ها می شود.

چرا با سوراخ شدن قفسه سینه شش ها خالی می شوند و روی هم می خوابند؟
چنانکه گفته شد وجود فشار منفی درون پرده جنب باعث بازماندن کیسه های هوایی می شود؛ یعنی بین 
داخل و خارج کیسه های هوایی اختالف فشار وجود دارد. اگر فشار داخل کیسه ها را صفر در نظر بگیریم فشار 
بیرونی منهای 4 میلی متر جیوه است و این اختالف فشار باعث باز شدن کیسه های هوایی می شود. با از بین 

رفتن اختالف فشار به دو علت کیسه های هوایی روی هم می خوابند.
وجود تارهای ارتجاعی که براثر باز شدن شش ها تحت کشش قرارگرفته اند، بنابراین تمایل به برگشت . 1

دارند.
کشش سطحی مایع مفروش کننده حبابچه ها هم باعث تمایل به روی هم خوابیدن حبابچه ها دارد؛ اما . 2

وجود ماده ای لیپوپروتئینی به نام سورفکتانت که توسط سلول های حبابچه ای نوع 2 ترشح می شود 
برای کاهش دادن کشش سطحی و جلوگیری از روی هم خوابیدن حبابچه ها ضرورت دارد. به این ترتیب 
مشخص می شود که اندازه شش ها در شرایطی که تحت کشش قرار ندارند کمتر از اندازه آن ها در 
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داخل قفسه سینه است. همین طور مشخص است که دیواره قفسه سینه به طور طبیعی اندکی به داخل 
کشیده شده است )فشرده شده(. با این ترتیب شش ها و قفسه سینه تمایل دارند تا از یکدیگر فاصله 
بگیرند یعنی شش ها تمایل به روی هم خوابیدن دارند و قفسه سینه تمایل به بیرون زدن. این تمایل به 
جدا شدن و فاصله گرفتن از یکدیگر باعث ایجاد فشار منفی درون پرده جنب می شود و در یک نقطه به 
تعادل می رسد که همان وضعیت پایدار شش ها و قفسه سینه است که در آن شرایط نفس کشیدن با 

کمترین انرژی و کار انجام می گیرد.
تغییرات فشار داخل جنبی با تغییر حجم قفسه سینه امکان پذیر است و به دنبال این تغییرات فشار، . 3

جریان هوا برقرار می شود .مکانیسم ورود و خروج هوا را در مقاله بعد خواهیم دید.

ساختمان مجاری ھوایی در 
انسان

شکل 33- مجاری انتقال هوا به شش ها            شکل 34- مجاری انتقال هوا برای کم شدن مقاومت        
                                                                 در برابر جریان هوا باز نگهداشته می شوند

ساختمان یک غضروف نعل اسبی در نای

شکل 35- برش عرضی نای و مری. حلقه غضروفی آبی رنگ سبب باز ماندن مجاری هوا می شود

غضروف حنجره از روبرو و نیمرخ

فصل 17 : شگفتی های آفرینش در دستگاه تنفس انسان
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پرده دو الیھ جنب  رابط بین شش ھا و قفسھ سینھ

شکل36- پرده دو الیه ای جنب باعث باز ماندن شش ها می شود.
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شگفتی های آفرینش 
در دستگاه تنفس انسان )2(

ارتباط شش ها با قفسه سینه چگونه است؟
قفسه سینه یک محفظه بسته است که به وسیله عضالت و بافت پیوندی به گردن متصل شده است و به 
وسیله یک پرده گنبدی شکل عضالنی به نام دیافراگم از محوطه شکمی جدا می شود. دیواره خارجی قفسه 
سینه از 12 جفت دنده تشکیل شده است که از پشت به ستون مهره ها و از جلو به جناغ سینه متصل 
می شوند. البته 2 جفت از دنده ها آزاد هستند و از جلو به جناغ وصل نمی شوند. البه الی دنده ها دو دسته 
ماهیچه قرار دارد، ماهیچه بین دنده ای خارجی و بین دنده ای داخلی که در عمل دم و بازدم ایفای نقش 
می کنند. حدفاصل بین شش ها و قفسه سینه، پرده جنب قرار گرفته است، پرده جنب، پرده ای دوالیه است 
که الیه خارجی آن به سطح داخلی دنده ها چسبیده است و الیه داخلی آن روی سطح خارجی شش ها 
چسبیده است. میان این دوالیه مقدار مختصری مایع قرار گرفته است و فشار داخل آن منفی است. این فشار 
منفی نقش مهمی در باز ماندن کیسه های هوائی و عمل تنفس دارد. اگر پرده جنب سوراخ شود فشار منفی 

از بین می رود و این عمل باعث روی هم خوابیدن شش ها می شود.

چرا با سوراخ شدن قفسه سینه شش ها خالی می شوند و روی هم می خوابند؟
چنانکه گفته شد وجود فشار منفی درون پرده جنب باعث بازماندن کیسه های هوایی می شود؛ یعنی بین 
داخل و خارج کیسه های هوایی اختالف فشار وجود دارد. اگر فشار داخل کیسه ها را صفر در نظر بگیریم 
فشار بیرونی آن ها 4 - میلی متر جیوه است و این اختالف فشار باعث باز شدن کیسه های هوایی می شود. با 

از بین رفتن اختالف فشار به دو علت کیسه های هوایی روی هم می خوابند:
وجود تارهای ارتجاعی که بر اثر باز شدن شش ها تحت کشش قرار گرفته اند، بنابراین تمایل به برگشت دارند.. 1
کشش سطحی مایع فروش کننده حبابچه ها هم تمایل به روی هم خوابیدن حبابچه ها دارد؛ اما وجود . 2

ماده ای لیپوپروتئینی به نام سورفکتانت که توسط سلولهای حبابچه ای نوع 2 ترشح می شود برای کاهش 
دادن کشش سطحی و جلوگیری از روی هم خوابیدن حبابچه ها ضرورت دارد. به این ترتیب مشخص 
می شود که اندازه شش ها در شرایطی که تحت کشش قرار ندارندکمتر از اندازه آن ها در داخل قفسه 
سینه است. همین طور مشخص است که دیواره قفسه سینه به طور طبیعی اندکی به داخل کشیده 
شده است )فشرده شده(. با این ترتیب شش ها و قفسه سینه تمایل دارند تا از یکدیگر فاصله بگیرند 
یعنی شش ها تمایل به روی هم خوابیدن دارند و قفسه سینه تمایل به بیرون زدن. این تمایل به جدا 

فصل 18 : شگفتی های آفرینش در دستگاه تنفس انسان )2(
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شدن و فاصله گرفتن از یکدیگر باعث ایجاد فشار منفی درون پرده جنب می شود و در یک نقطه به 
تعادل می رسد که همان وضعیت پایدار شش ها و قفسه سینه است که در آن شرایط نفس کشیدن با 
کمترین انرژی و کار عضالت تنفسی انجام می گیرد. تغییرات فشار داخل جنینی با تغییر حجم قفسه 
سینه امکان پذیر است و به دنبال این تغییرات فشار، جریان هوا برقرار می شود که مکانیسم ورود و 

خروج هوا را خواهیم دید.

چگونه نفس می کشیم؟
گفته شد که تک تک سلولهای بدن برای زنده ماندن و ادامه حیات به اکسیژن نیاز دارند و اکسیژن هم در هوا 
وجود دارد، پس برای رسیدن اکسیژن به سلول ها باید جریان هوا به ریه برقرار شود. هوا هم مانند هر سیال 
دیگری برای جابجا شدن تابع اختالف فشار است. دو نقطه ای که بین آن دو جریان برقرار می شود عبارتند 
از: اتمسفر یا هوای اطراف ما و داخل شش ها یا حبابچه ها. پس همانطور که در مورد جریان خون گفته شد 
در جریان هوا هم بین دو نقطه باید اختالف فشار وجود داشته باشد تا بتواند بر مقاومتی که در طول مجاری 

انتقال هوا وجود دارد، غلبه کند.

اما این اختالف فشار چگونه ایجاد می شود؟
همه می دانید که فشار جو یا فشار هوا در هر نقطه ای که زندگی می کنید بسته به ارتفاعی که از سطح دریا 
دارد مقدار مشخص و ثابتی است، این فشار در سطح دریا 760 میلی متر جیوه است و هرچه از سطح دریا به 
ارتفاعات بروید، این فشار کمتر می شود. پس یک طرف دارای فشار ثابت است، بنابراین نقطه دوم که شش ها 
هستند باید دچار تغییر فشار بشوند تا جریان هوا برقرار شود؛ یعنی اگر فشار داخل شش ها با فشار اتمسفر 
برابر باشد، هوا جابجا نمی شود، مثل حالتی که دهان را باز نگهدارید، اما اگر فشار بیرون بیشتر از فشار داخل 
شش ها باشد هوا به داخل ریه جریان می یابد که آنرا دم یا Inspiration می گویند و اگر فشار داخل شش ها 
بیشتر از فشار هوا شود، هوا به خارج از ریه جریان می یابد که بازدم یا Expiration گفته می شود؛ بنابراین 

تغییرات فشار و ایجاد اختالف فشار باید به وسیله قفس سینه و شش ها ایجاد شود، اما چگونه؟
می دانید که فشار حبابچه ای از تغییر اندازه شش ها حاصل می شود، از طرفی رابطه بین فشار مقدار معینی 
گاز در یک محفظه بسته با ابعاد آن محفظه بدین صورت است که با افزایش ابعاد محفظه، فشار گاز کم 
می شود و برعکس با کم شدن ابعاد محفظه، فشار گاز زیاد می شود. به عبارت ساده تر رابطه فشار گاز و حجم 

آن، رابطه معکوس است.
ساختار قفس سینه که از دنده ها، ستون مهره ها و جناغ سینه به عنوان داربست استفاده می کند و یک سری 
ماهیچه هایی که بین دنده ها قرار گرفته اند به نام ماهیچه های بین دنده ای داخلی و خارجی و پرده ماهیچه ای 
بزرگ به نام دیافراگم که در زیر قفس سینه قرار گرفته و چند ماهیچه فرعی دیگر این فضای بسته یا همان 
قفس سینه را تشکیل می دهند. هرگاه این ماهیچه ها منقبض شوند، تغییری در حجم این جعبه استخوانی 
ایجاد می کنند که به دنبال آن، فشار داخل آن هم تغییر می کند و درنتیجه باعث ایجاد اختالف فشار با هوای 

بیرون می شود.
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ماهیچه های تنفسی چه نقشی دارند و چگونه عمل می کنند؟
ماهیچه های تنفسی به دو دسته تقسیم می شوند:

ماهیچه های دمی که در هنگام دم فعال هستند.. 1
ماهیچه های بازدمی که در جریان بازدم فعال می شوند.. 2

ماهیچه هایی که در دم فعال می شوند عبارتند از:
الف- ماهیچه دیافراگم که قفس سینه را از محوطه شکمی جدا می کند و با انقباض خود باعث افزایش 
حجم قفس سینه می شود زیرا در حال استراحت، حالت گنبدی دارد و به سمت قفس سینه بر آمده است و 
موقع انقباض، پائین کشیده می شود. مقدار جابجایی آن از 1/5 سانتی متر تا 7 سانتی متر در دم عمیق تغییر 

می کند.
ب- ماهیچه های بین دنده ای خارجی که موقع انقباض دنده ها را باال می کشندو سبب افزایش قطر قفس 

سینه و درنتیجه افزایش حجم آن می شوند.
ج- ماهیچه های نردبانی و جناغی- چنبری- پستانی در گردن، ماهیچه های فرعی هستند که دو دنده اول را 

باال می کشند و به باال بردن قفس سینه کمک می کنند.

ماهیچه هایی که در بازدم فعال هستند:
الف- ماهیچه های بین دنده ای داخلی که جهت قرار گرفتن آن ها بین دنده ها برعکس ماهیچه های بین 
دنده ای خارجی است و انقباض آن ها باعث پائین کشیدن دنده ها و کم کردن حجم قفس سینه می شود که 

به عمل بازدم و خارج کردن هوا کمک می کنند.
ب- ماهیچه های شکمی که مسئولیت عمده باز دم فعال را به عهده دارند که با انقباض خود باعث پائین 
کشیدن دنده های تحتانی و جناغ و درنتیجه افزایش فشار شکمی می شوند. این عمل دیافراگم را به طرف باال 

فشار داده و سبب کاهش حجم قفس سینه می شود.
در حالت استراحت عمل دم به صورت فعال و بازدم به صورت غیرفعال انجام می شود؛ یعنی ماهیچه های دمی 
با انقباض عمل دم و ورود هوا به داخل ریه را باعث می شوند و با شل شدن این ماهیچه ها عمل بازدم انجام 
می شود، اما هنگام فعالیت و افزایش تعداد تنفس در دقیقه زمان کافی برای بازدم وجود ندارد و خروج هوای 

بازدمی با انقباض ماهیچه های بازدمی تکمیل می شود.

آیا قطع نخاع به نفس کشیدن آسیب می زند؟
ماهیچه هایی که در باال توضیح داده شد و در عمل تنفس نقش دارند، از طریق پیام های عصبی که به آن ها 
می رسد فعال می شوند و فعالیت ذاتی و خودبخودی ندارند. فرامینی که به این ماهیچه ها می رسد از مراکز 
دمی و بازدمی که در نواحی بصل النخاعی و پل مغزی قرار دارند صادر می شود و از طریق اعصابی که از نخاع 
عبور می کنند و از نواحی مختلف نخاع خارج می شوند به این ماهیچه ها می رسد؛ بنابراین اگر آسیبی به نخاع 

وارد شود می تواند بر دستگاه تنفس هم تأثیر داشته باشد.

فصل 18 : شگفتی های آفرینش در دستگاه تنفس انسان )2(
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اما هر ضایعه ای که به نخاع وارد می شود بسته به محل ضایعه می تواند در اندام های مختلف تأثیرات متفاوت 
داشته باشد، مثاًل اگر قطع نخاع در باالی سومین قطعه گردنی اتفاق افتد باعث قطع نفس شده و بدون تنفس 
مصنوعی کشنده است؛ اما قطع عرضی نخاع زیر پنجمین قطعه گردنی کشنده نیست، زیرا اعصاب فرنیک را 
که به دیافراگم می روند آسیب نمی زند چون اعصاب فرنیک از قطعه 3 تا 5 نخاع گردنی سرچشمه می گیرند 
و دیافراگم به تنهایی مسئول 75 درصد تغییرات حجم قفس سینه است. در بیمارانی که فلج دو طرفه اعصاب 
فرنیک وجود دارد ولی اعصاب ماهیچه های بین دنده ای سالم هستند، تنفس تا حدودی با زور انجام می شود 
و برای ادامه حیات کفایت می کند. به این ترتیب مالحظه می شود که آسیب و قطع عرضی نخاع در نواحی 
پائینتر از محل خروج اعصاب تنفسی، تأثیری بر نفس کشیدن نداشته و مشکل تنفسی ایجاد نمی کند ولی 

در نواحی پائینتر باعث اختالل و آسیب می شود و ارتباط مناطق زیر ناحیه قطع با مغز مختل می شود.

افزایش حجم قفس سینه چه کمکی به نفس کشیدن می کند؟
طراحی آفریننده برای تشکیل ساختمان هایی که توضیح داده شد به نحوی است که با انقباض ماهیچه هایی 
که نام بردیم حجم قفس سینه افزایش پیدا می کند. بین دیواره قفس سینه و شش ها یک پرده دوالیه به 
نام پرده جنب وجود دارد که میان این دوالیه فشار منفی در حد 4- میلی متر جیوه وجود دارد. هنگامی که 
دیواره قفس سینه باال می آید همراه با خود پرده جنب را بیرون می کشد، همین طور دیافراگم پائین می رود و 
این فاصله باعث افزایش فضای جنب می شود. درنتیجه فشار داخل جنبی کاهش پیدا می کند و به حدود 7- 
می رسد؛ بنابراین اختالف فشار بین حبابچه های ریوی و فضای جنبی بیشتر می شود درنتیجه حبابچه ها بازتر 
می شوند، حبابچه ها که بازتر می شوند و حجم آن ها زیاد می شود، فشار داخل آن ها کم می شود، یعنی باعث 
اختالف فشار بین ریه و اتمسفر می شود؛ بنابراین هوا به داخل ریه جریان می یابد. وقتی هوا وارد کیسه ها یا 
حبابچه ها شد فشار داخل حبابچه ها زیاد می شود و با قطع عمل دم و برگشت ماهیچه های دمی به حالت 
استراحت، حجم قفس سینه کاهش پیداکرده و باعث فشار بیشتر روی حبابچه ها شده و درنتیجه فشار داخل 
حبابچه ها از فشار اتمسفر بیشتر شده و لذا هوا از ریه خارج می شود. این عمل با تکرار فرمان از مرکز تنفسی 
به ماهیچه های تنفسی به صورت منظم ادامه پیداکرده و باعث انجام تنفس منظم می شود، البته در شرایط 

مختلف سرعت این الگو تغییر کرده و تعداد تنفس کم وزیاد می شود.

 شکل 37- سوراخ شدن دیواره قفس سینه سبب روی هم خوابیدن شش ها  بیرون زدن قفس سینه می شود
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) Exhalation(   و بازدم    ) Inhalation (نقش عضالت تنفسی در دم 

 شکل 38- عضالت دمی و بازدمی                   

فصل 18 : شگفتی های آفرینش در دستگاه تنفس انسان )2(
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شگفتی های آفرینش
در شیوه انتقال اکسیژن در خون

معموال همه می دانند گاز حیاتی موجود در هوا که برای ادامه زندگی ضرورت دارد، اکسیژن است. وجود این 
گاز در ترکیب هوا از طریق گیاهان تأمین می شود. بدین سبب است که گیاهان سبز عالوه بر تولید اکسیژن 
و گرفتن دی اکسید کربن می توانند از طریق جذب انرژی نورانی و تبدیل آن به انرژی شیمیائی در تولید غذا 
برای ادامه حیات سایر موجودات کمک کنند و اگر روزی گیاهان نابود شوند، ادامه حیات سایر موجودات 

هم میسر نخواهد بود.
به  انسان می شود، چگونه در خون حمل می شود و چگونه  وارد ریه  با عمل دم  این ماده حیاتی که  اما 
اگر مقداری گاز  را در یک ظرف ریخته ایم،  بدن می رسد؟ تصور کنید مقداری خون  سلول های مختلف 
اکسیژن را در باالی ظرف قرار دهیم، به تدریج مقداری اکسیژن داخل خون می شود، اگر غلظت اکسیژن را 
زیاد کنیم، فشار نسبی بیشتری پیداکرده و لذا اکسیژن بیشتری وارد خون می شود. همین تبادل در ریه 
انسان و خون هم انجام می گیرد و به تدریج اکسیژن از حبابچه ها وارد خون می شود. البته باید در نظر داشت 
که اکسیژن ازیک طرف وارد خون شده و از طرف دیگر خارج شده و به سلول های بدن می رسد. بنابراین برای 
اینکه غلظت ثابتی از اکسیژن در خون وجود داشته باشد، باید میزان ورود و خروج اکسیژن یکسان باشد 
تا یک تعادل پایدار ایجاد شود. چنانچه غلظت اکسیژن کم شود، مقدار اکسیژن موجود در خون هم کم 
می شود. درواقع غلظت اکسیژن موجود در خون مستقیماً با فشار اکسیژن متناسب است. این مسئله را به 
 )αo2( نام قانون هانری می شناسند. در این فرمول ثابت تناسب، ضریب حاللیت اکسیژن نامیده می شود
و برابر است با 0/0031o2/dl ml/mmHg  خون. با در نظر گرفتن این واحدها اکسیژن محلول برحسب 

میلی لیتر بر دسی لیتر اندازه گیری می شود و فشار اکسیژن هم برحسب میلی متر جیوه است.
فشار اکسیژن * ضریب حاللیت = غلظت اکسیژن محلول

αo2* Po2= Cdo2
طبق این فرمول میزان اکسیژن، تابع فشار اکسیژن است. به این ترتیب یک رابطه خطی بین اکسیژن محلول 
در خون و فشار اکسیژن برقرار است. اگر بخواهیم این روابط را با رسم نمودار نشان دهیم با قرار دادن فشار 
اکسیژن در محور X ها و غلظت اکسیژن در محور y برحسب میلی لیتر در دسی لیتر خون، مالحظه می شود 
که یک خط مستقیم با شیب برابر با ضریب حاللیت اکسیژن در خون خواهیم داشت که این عدد برابر 

0/0031 میلی لیتر بر میلی متر جیوه اکسیژن بر دسی لیتر خون می باشد.
اجازه دهید با یک مثال بحث روشن تر بشود. اگر فشار اکسیژن برابر 100 میلی متر جیوه باشد )همان فشار 

طبیعی اکسیژن در حبابچه ها( غلظت اکسیژن محلول در خون چقدر خواهد بود؟ طبق فرمول باال
0/0031*100 =0/3 ml O2/dl خون

فصل 19 : شگفتی های آفرینش در شیوه انتقال اکسیژن در خون
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یعنی در هر 100 سانتی متر مکعب خون 0/3 میلی لیتر اکسیژن محلول می شود. با در نظر گرفتن اینکه 
در بدن یک فرد طبیعی مقدار 5 لیتر خون وجود دارد پس به سادگی می شود حساب کرد که این فرد 
دارای 15 میلی لیتر اکسیژن محلول در خون خود می باشد. ازآنجاکه انسان در دقیقه حدود 250 میلی لیتر 
اکسیژن مصرف می کند، پس مشخص می شود که ادامه حیات به وسیله انتقال اکسیژن به صورت محلول در 
خون امکان پذیر نیست. لذا نیازمند راهی برای انتقال اکسیژن و افزایش سطح اکسیژن در خون هستیم و 
هموگلوبین ازاین جهت اهمیت دارد که این کار مهم را انجام می دهد، یعنی اکسیژن را به خود متصل نموده 

و در خون جابجا می نماید.

هموگلوبین چیست؟
خون جانوران به رنگ قرمز و شامل یک بخش مایع و بخش سلولی است که در آن شناورند. یک گروه از 
سلول های خون به نام گلبول قرمز نامیده می شوند و علت قرمزی خون هم از آن ها است. در واقع علت 
قرمزی خون پروتئین موجود گلبول های قرمز یعنی هموگلوبین می باشد. هموگلوبین پروتئینی است با وزن 
مولکولی 64450 دالتون که یک مولکول گلبولی حاوی 4 زیر واحد است. هر زیر واحد دارای یک مولکول ِهم 
متصل به پلی پپتید است. ِهم مشتق از پورفیرین دارای آهن است. این پلی پپتیدها در کنار هم جمع شده 
و بخش گلوبین را می سازند. در هر مولکول هموگلوبین دو جفت پلی پتپید وجود دارد. در انسان طبیعی و 
بالغ هموگلوبین از نوع A می باشد و دارای دو زنجیره آلفا و دو زنجیره بتا هست و لذا این هموگلوبین را به 
صورت α2β2 هم نشان می دهند. زنجیره های آلفا هر کدام دارای 141 اسیدآمینه هستند. در دوران جنینی 
هموگلوبین موجود در خون از نوع جنینی یا هموگلوبین F نامیده می شود. ساختمان این هموگلوبین مثل 
نوع A است ولی به جای زنجیره های β زنجیره های Ý )گاما( وجود دارند. زنجیره های گاما هم هرکدام دارای 
146 اسیدآمینه هستند یعنی مثل زنجیره های بتا ازنظر تعداد اسیدآمینه برابرند ولی ازلحاظ نوع اسیدهای 
آمینه متفاوت هستند. بعد از تولد این هموگلوبین با نوع بالغ جایگزین شده و تولید هموگلوبین جنینی 

متوقف می شود.

واکنش هموگلوبین با اکسیژن
اکسی  تشکیل  و  متصل شده  هموگلوبین  با  اکسیژن  گیرد،  قرار  اکسیژن  مجاورت  در  هموگلوبین  وقتی 
هموگلوبین می دهد. اکسیژن به آهن موجود در هموگلوبین متصل می شود و تشکیل Fe2O3 می دهد. البته 
این واکنش از نوع اکسیداسیون نیست بلکه یک واکنش شیمیائی برگشت پذیر است، یعنی اتصال اکسیژن و 
هموگلوبین به راحتی قابل جدا شدن است و این عمل کمک می کند که اکسیژن توسط هموگلوبین از ریه ها 
گرفته، در خون حمل شود و در محل بافت ها که فشار اکسیژن کم است از هموگلوبین جدا شود. این عمل با 
حضور آهن فرو یا +Fe2 امکان پذیر است و اگر آهن سه ظرفیتی یا +Fe3 شود واکنش اکسیژن و هموگلوبین 
پایدار خواهد بود و به آسانی اکسیژن را رها نمی کند. زمانی که خون در معرض داروهای مختلف و یا مواد 
اکسیدکننده در آزمایشگاه و یا در بدن قرار گیرد آهن دو ظرفیتی تبدیل به آهن سه ظرفیتی شده و تشکیل 
مت هموگلوبین می دهد. این ماده رنگ تیره دارد و اگر مقدار آن در خون زیاد باشد باعث تیره شدن رنگ 
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پوست و شبیه سیانوز می شود. البته این تبدیل تا حدودی در بدن انجام می گیرد و مقداری مت هموگلوبین 
تشکیل می شود، اما در بدن یک سیستم کنترلی وجود دارد یعنی یک سیستم آنزیمی باعث تبدیل مت 
هموگلوبین به هموگلوبین می شود که مت هموگلوبین ردوکتاز نام دارد. اگر این آنزیم به طور مادرزادی در 

بدن وجود نداشته باشد، باعث افزایش مت هموگلوبین ارثی در خون می شود.
در مولکول هموگلوبین، هم مجموعه ای متشکل از پورفیرین و یک اتم آهن دو ظرفیتی )فرو(؛ بنابراین در 
4 زنجیره هر یک از چهار اتم آهن می تواند به طور برگشت پذیر با یک مولکول آهن پیوند برقرار نماید، لذا 
یک پیوند از نوع اکسیژناسیون و نه اکسیداسیون بین آهن و اکسیژن ایجاد می شود. از پیوند هموگلوبین با 

اکسیژن به شکل فرمول زیر اکسی هموگلوبین تشکیل می شود.
HbO2   Hb + O2

اتصال مولکول بعدی آسان تر می شود و درنهایت  به هموگلوبین متصل می شود  بار که یک اکسیژن  هر 
به صورت Hb4O8 اشباع می شود. واکنش بسیار سریع است و در زمان کمتر از 0/01 ثانیه انجام می گیرد. 
به همین ترتیب عمل ِداکسیژناسیون یا از دست دادن اکسیژن هم بسیار سریع صورت می گیرد. این عمل 
تابع ساختمان هموگلوبین است، بدین معنی که 4 زنجیره پلی پیتیدی  اکسیژن گیری و اکسیژن دهی 
هموگلوبین به نحوی در کنار هم قرار گرفته اند که وقتی اکسیژن حضور ندارد این زنجیره ها در وضعیت 
اکسیژن  افزایش  با  اما  دارد،  اکسیژن  برای  کمی  تمایل  که  می گیرند  قرار   T (Tense) محکم  یا  سخت 
ارتباط بین واحدهای گلوبینی آزاد شده و در موقعیت فضائی شل یا با اکسیژن  اولین پیوند  برقراری   و 

)R )Relax  قرار می گیرند، در این وضعیت جایگاه اتصال اکسیژن بیشتر آشکار شده و میل ترکیبی اکسیژن 
بسیار زیاد می شود )تا حد 500 برابر(. این واکنش ها در شرایط اکسیژن با فشار باال یعنی در مجاورت ریه 
اتفاق می افتد، درحالی که در بافت ها که فشار اکسیژن پائین است این واکنش ها معکوس شده و با کاهش 

فشار اکسیژن، هموگلوبین اکسیژن را رها کرده و در اختیار سلول ها قرار می دهد.
اگر رابطه فشار اکسیژن و درصد اشباع هموگلوبین را به صورت نمودار نشان دهیم، این منحنی به شکل 
سیگموئید ترسیم می شود که نشانه تبدیل وضعیت T به R هموگلوبین است. اتصال اولین ِهم به اکسیژن، 
اتصال بعدی را آسان می کند و به همین ترتیب پیش می رود تا تمام مولکول هموگلوبین اشباع شود یعنی 
میل ترکیبی هموگلوبین برای دریافت چهارمین اکسیژن چندین برابر اولین اکسیژن است. زمانی که خون 
با اکسیژن 100 درصد به تعادل می رسد )فشار اکسیژن 760 میلی متر جیوه باشد( هموگلوبین طبیعی 100 
درصد اشباع می شود. در حالت اشباع هر گرم هموگلوبین می تواند با 1/34 تا 1/39 میلی لیتر اکسیژن متصل 
شود با توجه به اینکه در خون یک فرد طبیعی حدود 15 گرم در دسی لیتر هموگلوبین وجود دارد پس در 
یک دسی لیتر خون فرد حدود 20 میلی لیتر اکسیژن وجود دارد. اگر در کل خون مقدار اکسیژن را محاسبه 
کنیم با در نظر گرفتن 5 لیتر خون مقدار اکسیژن در حالت اشباع برابر 1000 میلی لیتر اکسیژن خواهد بود 
) چون 5 لیتر خون برابر با 50 دسی لیتر است پس در کل خون 1000=20*50 میلی لیتر اکسیژن وجود 

دارد(.
باید یادآور شد که در این حالت مقدار اکسیژن محلول در خون چنانکه در ابتدای مقاله توضیح داده شد 
بسیار اندک و در حد 0/3 میلی لیتر در دسی لیتر و یا 15 میلی لیتر در 5 لیتر خون می شود؛ و راز نهفته در 
مولکول هموگلوبین همین جا مشخص می شود که دست آفرینش با خلقت مولکول هموگلوبین چگونه کارایی 

فصل 19 : شگفتی های آفرینش در شیوه انتقال اکسیژن در خون
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و توانائی خون برای حمل اکسیژن را افزایش داده است و این حجم زیاد اکسیژن با اتصال با هموگلوبین 
انتقال داده می شود بدون اینکه فشار اکسیژن در خون زیاد شود. از طرف دیگر اکسیژنی که مصرف می شود 
از همان اکسیژن محلول در خون است که به تدریج با مصرف آن فشار کم می شود و با کاهش فشار،  اکسیژن 

از هموگلوبین جدا می شود و به صورت گازی و محلول در اختیار سلول ها قرار می گیرد.

اگر هموگلوبین نبود برای حمل اکسیژن به صورت محلول چه مقدار خون الزم بود؟
مالحظه شد که هموگلوبین چه نقش مهمی در انتقال اکسیژن ایفاء می کند که با توجه به میزان انحالل 
کم اکسیژن در خون، هموگلوبین وسیله ای مطمئن و کم حجم برای انتقال اکسیژن است به نحوی که در هر 
گلبول قرمز مقدار بسیار زیادی از این ماده وجود دارد، اگر قرار بود اکسیژن به صورت محلول جابجا شود و از 
ریه به نقاط مختلف بدن برسد به مقدار بسیار زیادی خون نیاز داشتیم. چنانکه قباًل محاسبه شد در 5 لیتر 
خون مقدار 15 میلی لیتر اکسیژن به صورت محلول جابجا می شود، حال فردی که در حال استراحت به میزان 
250 تا 300 میلی لیتر اکسیژن مصرف می کند، برای جابجایی این مقدار اکسیژن به صورت محلول نیاز به 
85 الی 100 لیتر خون می باشد. تصور کنید اگر قرار بود 100 لیتر خون در بدن انسان جاری شود به چه 
حجمی از قلب و رگ ها نیاز داشتیم و جثه آدمی دارای چه ابعادی می شد. همچنین تصور کنید که فرد در 
حالت فعالیت قرار گیرد که مصرف اکسیژن تا 3 لیتر افزایش پیدا می کند. در این حالت نیاز به 1000 لیتر 

خون برای جابجایی اکسیژن موردنیاز می شد.
این مولکول بسیار عجیب و توانمند برای انتقال اکسیژن درصورتی که از ساختار طبیعی خود دور شود و 
یا زنجیره های آن با تغییر اسیدهای آمینه دچار اختالل شوند وظیفه ذاتی خود را نمی تواند انجام دهد و 
فرد دچار ضایعه هموگلوبین غیرطبیعی می شود که چندین نمونه از آن ها وجود دارد و برخی به صورت 
اختالل ارثی منتقل می شوند. در فصل بعدی از ساختمان هموگلوبین و چگونگی ساخت و اختالالت آن 

صحبت می  شود.

      شکل 39- منحنی تجزیه اکسی هموگلوبین
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ساختمان هموگلوبین ، زنجیره های آلفا و بتا و هم  همراه با آهن نشان داده شده است

شکل 40- ملکول هموگلوبین از چهار زنجیره پروتئینی که به هرکدام یک هم متصل است تشکیل شده است.

فصل 19 : شگفتی های آفرینش در شیوه انتقال اکسیژن در خون
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ساختمان هموگلوبین و انواع آن
در مقاالت پیشین از اهمیت اکسیژن و نیاز موجودات زنده به این مولکول نکاتی را یادآور شدیم. اکسیژن، 
گازی که در هوا وجود دارد و حدود 21 درصد از هوا را تشکیل می دهد برای سوخت وساز و فعل وانفعاالت 
بدن موجودات زنده الزم است و در فقدان این گاز موجودات زنده قادر به ادامه حیات نخواهند بود. مسئله 
مهم در رسیدن اکسیژن به سلول های بدن، چگونگی انتقال آن در خون است، زیرا با عمل تنفس این گاز 
همراه با دیگر گازهای موجود در هوا به داخل شش ها وارد می شود. برای انتقال یک گاز در مایع )خون( یا 
باید آن گاز در خون حل شود و یا به وسیله یک عامل انتقال گرفته و جابجا شود. میزان انحالل اکسیژن در 
خون بسیار اندک است، به نحوی که در هر سانتی متر مکعب خون 0/003 میلی لیتر اکسیژن محلول می شود. 
اگر فشار اکسیژن 100 میلی متر جیوه باشد، این مقدار 0/3 میلی لیتر می شود و اگر در کل خون که پنج لیتر 
است، حساب کنیم به میزان 15 میلی لیتر می شود. با توجه به اینکه حدود 1000 میلی لیتر اکسیژن در 5 
لیتر خون حمل می شود. میزان اکسیژن محلول در حدود 1/5 در صد می شود؛ بنابراین شیوه انتقال اکسیژن 
نمی تواند به صورت محلول، جوابگوی نیاز بدن باشد. نظام خلقت برای تکمیل این روش و رساندن اکسیژن 
به سلول های بدن و درعین حال حفظ تناسب اعضاء و اندام ها مولکولی به نام هموگلوبین را وارد میدان کرده 
است. این مولکول بااتصال به اکسیژن می تواند آن را همراه خود حمل نموده و در محل مصرف آزاد کند. این 

مولکول چه ساختمانی دارد؟ چگونه ساخته می شود و در کجا قرار دارد؟

ساختمان هموگلوبین
هموگلوبین، کرومو پروتئینی است که وزن مولکولی آن در پستانداران در حد 64000 تا 67000 دالتون 
می باشد و از دو قسمت متمایز ساخته شده است. هموگلوبین در تاریخ بیولوژی، شیمی و پزشکی نقش 

تماشائی ایفا کرده است.
هموگلوبین یک ناقل دوطرفه تنفسی است. اکسیژن را از شش ها به سمت بافت ها منتقل کرده و در کنار 
سلول ها رها می کند و برگشت دی اکسید کربن را تسهیل می نماید. در خون شریانی هموگلوبین میل ترکیبی 
باالئی برای اکسیژن و میل ترکیبی کمی برای دی اکسید کربن، فسفات های ارگانیک، یون های هیدروژن و 

کلر دارد. در گردش وریدی این میل ترکیبی ها برعکس می شود.
در سال 1937 میالدی دکتر جی.اس.آدایر، کریستال های هموگلوبین اسب را به دکتر ماکس پروتز داد. این 
کار دکتر پروتز را در مسیری انداخت تا ساختمان هموگلوبین را مشخص نماید. به خاطر این تالش بود که 

در سال 1962 موفق به دریافت جایزه نوبل شد.
در سال 1947اینگرام نشان داد که بیماری کم خونی داسی شکل با جابجایی یکی از 287 اسیدآمینه در 
یک نیمه از مولکول هموگلوبین اتفاق می افتد، این امر باعث تسهیل فهم بیماری در سطح مولکولی گردید.

فصل 20 : ساختمان هموگلوبین و انواع آن
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هموگلوبین متشکل از 4 زیر واحد است که هرکدام شامل یک زنجیره پلی پپتید و یک گروه هم است. ریشه 
پروستتیک که به ِهم )heme( موسوم است و از یک حلقه چهار پیرولی با ریشه های جانبی که در وسط 
آن یک اتم آهن قرار دارد، ساخته شده است. ساختمان ریشه پروستیتک در هموگلوبین همه پستانداران و 

همچنین در انواع هموگلوبین های طبیعی و غیرطبیعی انسان یکسان است.
قسمت پروتئین هموگلوبین که گلوبین )Globin( نامیده می شود، ترکیب ساختمانی آن در هموگلوبین انواع 

پستانداران و هموگلوبین های طبیعی و غیرطبیعی انسان تغییر می کند.

ساخت هموگلوبین
اگرچه ساخت هم و گلوبین به صورت جداگانه در سلول های پیش ساز گلبول قرمز انجام می گیرد، لیکن 

میزان ساخت آن ها به دقت هماهنگ می شود تا تشکیل هموگلوبین به نحو مناسب صورت گیرد.
ساخت ِهم

1- اولین مرحله در ساخت هم ترکیب سوکسینیل کوآنزیم A و گلیسین برای تولید دلتا آمینو لیوونیلیک 
اسید )δALA( می باشد. این واکنش وابسته به انرژی است و در میتوکندری رخ می دهد. کاتالیزور این واکنش 
δALA سنتتاز است. این عمل با حضور زنجیره های گلوبین تحریک شده و با حضور گروه های هم آزاد مهار 

می شود.
در این مرحله حضور چندین عامل ضرورت دارد که شامل ویتامین B6 و یونهای مس و آهن آزاد است.

 ALA 2- در مرحله دوم اسید آمینولیوونیلیک از میتوکندری به سیتوپالسم منتقل می شود و در حضور
دهیدراتاز )پورفوبیلینوژن سنتاز( دو مولکول آن دیمریزه شده و حلقه پیرول را تشکیل می دهد )پورفوبیلینوژن 
PBG(. مرحله بعد نیاز به ساخت حلقه پورفیرین دارد. واکنش ها بسیار پیچیده است ولی می توان خالصه 
 ،) III  )UPG  III  برای تشکیل حلقه نامتقارن یوروپورفیرینوژن PBG کرد به متراکم شدن چهار مولکول
سپس UPG  III  به کوپرو پورفیرینوژن  III )CPG  III ( تبدیل می شود. CPG  III  وارد میتوکندری 
 IX تبدیل به پروتوپورفیرین PPGIX می شود و سپس )TX )PPGIX می شود و تبدیل به پروتوپورفیرینوژن
می شود، سپس آهن فروس وارد آن شده و تبدیل به هم می شود. این عمل با حضور آنزیم فروشالتاز انجام 

شده و نیاز به عوامل احیا کننده دارد.
ساخت گلوبین

انسان به طور طبیعی 8 ژن عملی گلوبین دارد که در دو مجموعه یا خوشه ژنی قرار گرفته اند.
خوشه شبیه β در بازوی کوتاه کروموزوم شماره 11 و خوشه شبیه α در بازوی کوتاه کروموزوم شماره 16. 
این ژن ها برای 6 نوع زنجیره متفاوت گلوبین یعنی α،β، γ، δ، ε و ζرا کد می کنند. بیان نوع این گلوبین ها 
در مراحل مختلف حیات از ابتدای دوران جنینی تا زمان تولد و پس از زایمان تفاوت می کند. در نمودار 
هرکدام از این انواع نشان داده شده است. البته مراحل ساخت این زنجیره ها مانند دیگر پروتئین ها در داخل 

سیتوپالسم و توسط ریبوزوم ها انجام می گیرد.
ساختمان اولیه گلوبین شامل ترتیب اسید آمینه ها در زنجیره های مختلف است. شماره گذاری از انتهای 

پایانه N موقعیت هر اسید آمینه را مشخص می کند. 
ساختمان ثانویه گلوبین. تمام زنجیره های گلوبین متشکل از نه حلقه غیر مارپیچی که با هشت قطعه 
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مارپیچی به هم وصل شده اند، می باشد.
ساختمان سوم گلوبین، هر زنجیره گلوبین تا خورده و فرم تقریباً کروی به خود می گیرد. اتصاالت بین 
مولکولی اجزاء مارپیچی سختی قابل مالحظه ای به ساختمان می دهد و سبب می شود تا خوردن زنجیره 
در قسمت های غیر مارپیچی رخ دهد. تا خوردگی سوم حداقل سه ویژگی مهم برای مولکول هموگلوبین 

ایجاد می کند.
1- بخش های قطبی یا باردار به سمت خارج زیر واحد قرار می گیرد و سرغیر قطبی به سمت داخل واقع 

می شود. این کار باعث می شود که سطح مولکول آبدوست و مرکز آن آبگریز شود.
2- یک شکاف باز در سطح زیر واحد به نام بسته هم (Heme Packet) ایجاد می شود.

3- اسید آمینه هایی که اتصال بین زیر واحدها را برقرار می کنند مسئول حفظ ساختمان چهارم و عمل 
هموگلوبین و در یک موقعیت درست قرار می گیرند که اجازه تشکیل این اتصاالت را می دهد.

ساختمان چهارم هموگلوبین، ساختمان چهارم هموگلوبین چهار زیر واحد دارد که به صورت چهارضلعی 
قرار دارند، در هموگلوبین بالغ جایگاه های اتصال متفاوت وجود دارد.

وظیفه هموگلوبین چیست؟
حمل اکسیژن به بافت ها- واکنش هموگلوبین و اکسیژن

اکسیژناسیون نه اکسیداسیون. 1
یک مولکول هموگلوبین می تواند با 4 مولکول O2 متصل شود.. 2
کمتر از 0/01 ثانیه زمان برای اکسیژناسیون الزم است.. 3
هنگام اکسیژنه شدن زنجیره بتا نزدیکتر می شود.. 4
وقتی اکسیژنه می شود، 2،3 دی پی جی بیرون رانده می شود.. 5
وقتی اکسیژن تخلیه می شود، زنجیره های بتا باز می شوند و اجازه داده می شود تا 2-3 دی پی جی وارد . 6

شده و میل ترکیبی برای اکسیژن کم شود.

خواص شیمیائی هموگلوبین:
 هموگلوبین در خون سرخرگی به حالت اکسی هموگلوبین و در سیاهرگی به صورت احیا شده است، هر 
گرم هموگلوبین 1/34 سانتی متر مکعب اکسیژن را جذب می کند و تبدیل به اکسی هموگلوبین می شود. اگر 
هموگلوبین را در مجاورت هوا و نور قرار دهیم رنگ آن به علت تبدیل شدن به متهموگلوبین قهوه ای می شود. 
اگر گاز اکسیدکربن را از محلول هموگلوبین عبور دهیم رنگ آن سرخ آلبالوئی شده و تبدیل به کربوکسی 
هموگلوبین می شود. میل ترکیبی هموگلوبین با اکسید کربن 250 بار بیشتر از اکسیژن است. انتقال اکسید 
کربن و اکسیژن با ششمین پیوند کوئوردینانسی آهن ساختمانی هم انجام می گیرد؛ اما انیدریدکربنیک از 

طریق ارتباط با عامل NH2 اسیدهای امین دار منتقل می شود.

فصل 20 : ساختمان هموگلوبین و انواع آن
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سرانجام هموگلوبین:

 پس از پایان عمر گلبول های قرمز این سلول ها قطعه قطعه شده و دستخوش تغییراتی می شوند. در طی 
این تغییرات هموگلوبین هم به بیلیروبین تبدیل می شود. آهن جداشده و به شکل هموسیدرین و فریتین 
در سلول ها ذخیره می شود و یا ممکن است آهن به مغز استخوان وارد شده و در ساختمان ذرات جدید 

هموگلوبین مصرف شود.

اختالل در تولید هموگلوبین

تغییر می دهند،   DNA را در ساختمان  آلی  بازهای  ترتیب  و  و مکان  اثر می گذارند  بر ژن ها  عواملی که 
سبب ساخته شدن پروتئین های غیرطبیعی می شوند؛ بنابراین تغییر ساختمان ژن های سازنده زنجیره های 
هموگلوبین، انواع هموگلوبین های غیرطبیعی را به وجود می آورد. هموگلوبین های غیرطبیعی که اسیدهای 
آمینه زنجیره هایشان تفاوت دارد برحسب مکان تغییرات که در زنجیره های آلفا، بتا، گاما یا دلتا باشد به 

چند دسته تقسیم می شوند.
یکی از هموگلوبین ها که زنجیره آلفای غیر طبیعی دارد هموگلوبین M بوستون است که اسید آمینه تیروزین 
در جایگاه 58 جای هیستیدین را اشغال کرده است و درنتیجه پیوستن آن به اکسیژن در ریه ها مشکل 

می شود و آهن به صورت +Fe3 و هموگلوبین به صورت متهموگلوبین در می آید.
گروه دیگر اختالل در زنجیره بتا است که هموگلوبین S است و در جایگاه ششم اسیدآمینه والین به جای 
گلوتامیک قرار می گیرد و باعث بروز کم خونی داسی شکل می شود. اگر در همین مکان لیزین قرار گیرد 
هموگلوبین غیرطبیعی C ایجاد می شود. یکی از هموگلوبین های غیرطبیعی این دسته هموگلوبین j ایران 
است که اسید آسپارتیک جای هیستیدین شماره 77 را می گیرد. چنانچه اختالل در زنجیره های گاما یا 
دلتا حاصل شود انواع دیگری از هموگلوبین های غیرطبیعی ایجاد می شود که در هموگلوبین جنینی F یا 

هموگلوبین A2 )α2 d2( به وجود می آید.

16و  11ژن ھای بیان گلوبین در کروموزوم ھای 

شکل 41- ژن های سازنده گلوبین روی کروموزوم 
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تغییرات ساخت ھموگلوبین قبل و بعد از تولد
شکل 42- تغییرمحل ساخت انواع هموگلوبین قبل و بعد از تولد

فصل 20 : ساختمان هموگلوبین و انواع آن
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