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آزمونی است که هر دانشجوی پزشکی عمومی در طی دوران تحصیل باید با آن دست و پنجه نرم  3آزمون جامع علوم پایه یکی از 
های تحصیلی به شمار  ای جزء اولویت ب رتبه خوب برای عدهقبولی در این ازمون برای همه دانشجویان الزامی بوده و کس. کند
  .رود می

شود برگزار  ها با شیوه نوین آموزشی اجرا می های کشور که آموزش پزشکی آن در بعضی از دانشگاه( ریفرم)آزمون علوم پایه نوین 
 . ها اشاره شده است آنهایی با آزمون جامع علوم پایه دارد که در کتاب درسنامه جامع به  گردد و تفاوت می

تواند همه منابعی را که طی دوران علوم پایه مطالعه نموده مرور کند،  برای موفقیت در این ازمون به دلیل فرصت کم، دانشجو نمی
نه بنابراین نیازمند منابعی است که در عین خالصه بودن و امکان مطالعه در مدت کوتاه اکثر مطالب و سؤاالت را پوشش دهد؛ متأسفا

 . اند اکثر کتب موجود در بازار بسیار خالصه و ناقص نوشته شده
های جامع علوم پایه نوین میر و با استفاده از تجربه  کتابی که در دست دارید با این هدف و به سبکی جدید در زمینه کتب آزمون

با مطالعه این کتاب نه تنها دانشجو بتواند در این کتاب سعی بر آن بوده که . موفق کتاب درسنامه جامع نوین میر نوشته شده است
های تشریحی کامل و  منظور در کنار پاسخ بدین. نمره قبولی برای آزمون کسب کند بلکه به رتبه خوبی هم دست پیدا کند

ت آزمون بندی سواالت هر درس و مهمترین مباحث آنها نیز برای آشنایی بیشتر دانشجویان با سبک سؤاال های جامع، بودجه درسنامه
شود تا  فلذا مطالعه این کتاب نه تنها به داوطلبان آزمون علوم پایه بلکه به کلیه دانشجویان علوم پایه توصیه می. آورده شده است
 . ریزی مناسب در این آزمون به موفقیت برسند بتوانند با برنامه

اند و نیز کلیه  را در زمینه علوم پزشکی در کشور برداشته در پایان ضمن تشکر از استاد گرامی جناب آقای دکتر میرزایی که گام مهمی
مند  شود که ما را از رهنمودهای سازنده خویش بهره میر؛ از اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز درخواست می کتاباندرکاران نشر  دست
  .سازند

 
     Nima dasdar@gmail.com 
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 دستگاه تنفس 

 مشاوره    : 
ساؤال  ساؤال    11ساؤال نااات م     ساؤال نااات م       22لا د هاا موالا       لا د هاا موالا         سؤال در امتحاا  لوا پ یا اا را لاام  ما      سؤال در امتحاا  لوا پ یا اا را لاام  ما        88اه تنفس اه تنفس دستگدستگ

. . دهنا  دهنا    لناس  با خا د اختااام ما    لناس  با خا د اختااام ما      یز جنینیز جنینااسؤال سؤال   11سؤال بی لیال  و سؤال بی لیال  و   11سؤال فیز  ل ژی  سؤال فیز  ل ژی    33راد  ل ژی  راد  ل ژی  

ر بی لایال    ر بی لایال    مباحث حوق و حنجره در ناات م  و تنظیم تنفس  در فیز  ل ژی و منحن  الابا  هال لوا بین د  مباحث حوق و حنجره در ناات م  و تنظیم تنفس  در فیز  ل ژی و منحن  الابا  هال لوا بین د  

 . . هستن هستن     خیز و مهمخیز و مهم  سؤالسؤال
 
 

حد تحتاني پلورا در خط ميددگزيالرر  ددداد دنددا را     -1
 ( 49اسفند )   دند؟ قطع مي

 هشتم( ب  ششم( الف
 دوازدهم( د  دهم( ج

هدا    ز عضرت زالر منجر به دشيدزي طنابادداميك  -2
 (49اسفند )  شود؟ صوتي مي

 یکگلوت اپی آری( ب کریکو تیروئید( الف
 کریکوآریتنوئید طرفی( د کریکوآریتنوئید خلفی( ج

ها   دداميك از سينوس 11اسكن زالر عدد  تي در سي -3
 ( 49اسفند )   دهد؟ پارانازال را نشان مي

 
  فرونتال (ب  اسفنوئید( الف
  ماگزیالری( د  اتموئید( ج

پپتيدد  هووزلدوبين ينيندي     ترديب زنجيرهدا  پلدي   -4
(HbF) ( 49اسفند )   چيست؟ 

  22( د 22( ج  22(ب       22(الف

دندد    ها  گلوئولي عبدور مدي   خون از موالرگ هزماني د -1
ادسيددربن و ادسيژن بده   تواالل اتصال هووزلوبين به د 

 ( 49اسفند )   ؟دند ترتيب چه تغيير  مي
 کاهش -کاهش( ب افزایش -افزایش( الف
 کاهش -افزایش( د افزایش -کاهش( ج

دوورسپتورها  مرددي  مسدتميوا  بده ددداد محدر        -6
 ( 49اسفند )   دهند؟ پاسخ مي

 Hافزایش( ب 2COافزایش( الف

کاهش( د  2Oکاهش( ج
3CHO  

با ارسدال  )دداميك از نواحي زالر در تعيين رالتم تهواله  -7
 ( 49اسفند )   نمش دارد؟( رالتويك االوپالس

  (DRG)گروه تنفسی پشتی ( الف
 (VRG)گروه تنفسی شکمی ( ب
 ناحیه پنوموتاکسیک( ج
   وستیکپناحیه آن( د

مئدتتوس ميداني بداز     ها  زالر به دداد الك از سينوس -8
   (49شهریور ) ؟شوند نوي
  فرونتال( ب  اسفنوئیدال( الف
  اتموئیدال قدامی( د  ماگزیالری( ج

هدا  حنجدرا در    حردت چرخشي ددداميك از ضضدرو    -9
 (49شهریور )   ها  صوتي اهويت دارد؟ تنظيم موقعيت طناب

  Epiglottis( ب  Thyroid( الف
 Arytenoid( د  Corniculate( ج

ها در دداميك از  ها  انتهاالي شش تكوالن برونشيول -11
 (49شهریور )  افتد؟ ها  زالر اتفاق مي هفته
  06تا  86( ب  86تا  5( الف
 تا زمان کودکی 30( د تا هنگام تولد 06( ج

در رادالوزرافي روبرو  قفسه سينه ده نشدان دادا شددا    -11
 (costophrenic)است  ددداد شدوارا نشدانزر زاوالده ينبدي      

 ( 49شهریور )   باشد؟ مي

 
  0( ب  8( الف

 7( د  3( ج



6  درسنامه يامع علود پااله پيشكي نوالن مير  

 

( شديفت )افياالش ددداد عامدل  مويدب يابجداالي      -12
منحني اشدبا  هووزلدوبين از ادسديژن بده سدوت چد        

 (49شهریور )   شود؟ مي

  H(الف
 اکسیژن( ب
  اکسیدکربن دی( ج
  بیس فسفوگلیسرات -3و  0( د

ها  مرددي  تدنفس    الن عامل محر  زيرنداتر مهم -13
 ( 49شهریور )   دداد است؟

 اکسید خون افزایش کربن دی( الف
 افزایش یون هیدروژن خون( ب
 کاهش اکسیژن در مرکز تنفس( ج
 کاهش یون هیدروژن در مرکز تنفس( د

هووزلوبين خون ورالد  در شراالط عاد  حاو  چند  -14
 (49شهریور )   ادسيژن است؟ حجم درصد

 82( ب  5( الف
 02( د  85( ج

رساني افدياالش   در صورتي ده نسبت تهواله به خون -11
  ا  چزونه است؟ الابد  تغييرات فشار زازها  حبابچه

(49شهریور )  

 O2و کاهش فشار CO2افزایش فشار( الف
  CO2و کاهش فشار O2افزایش فشار( ب
 O2و  CO2کاهش فشار( ج
  O2و CO2افزایش فشار( د

الدك از عضدرت حنجدرا  منجدر بده       انمباض ددداد  -16
 ( 49ند اسف) زردد؟   ها  صوتي مي شدن طناب شل
 Oblique arythenoid( الف
 Post. cricoarythenoid( ب

 Lat. cricoarythenoid( ج

   Cricothyroid( د

ها  وناداوا االنفرالر و گئورتيك دالدافرازم بده    سوراخ -17
 ( 49 اسفند)  ها است؟ مهرا  ترتيب در محاذات دداد

(الف
8 10T T  ب)

10 12T T 
(ج

8 12T T  د)
7 9T T 

ها  اوليه در دداد بازا زماني در ينين  تكوالن گلوئول -18
 (49اسفند )   پيوندد؟ انساني به وقو  مي

 هفته پنجم تا شانزدهم ( الف

 هفته شانزدهم تا بیست و ششم ( ب
 هفته بیست و ششم تا هنگام تولد ( ج
  یست و هشتم تا اوایل دوران کودکیهفته ب( د

 Clearدر رادالوزرافي لترال قفسه سدينه دو فضدا    -19

Space مكان گناتوميك . شود به صورت نرمال مشاهدا مي
اد زيالنه به صورت صدحي  ذددر شددا    داالن دو فضا در د

 ( 49اسفند )  است؟
 پشت قلب  -پشت نای( ب پشت قلب -پشت جناغ( الف
 پشت آئورت  -پشت تراشه( د اشه پشت تر -پشت جناغ( ج

الدك از مدوارد ذالدل در ارتبدا  بدا      دداد -21
1

گنتدي   
 ( 49اسفند )   ؟باشد نويترالپسين صحي  

 . دارای خاصیت االستازی است( الف
 . مهارکننده سرین پروتئازها است( ب
  .های فاز حاد است یکی از پروتئین( ج
 . شود یدر کبد بیوسنتز م( د

سورفادتانت به ترتيب چه اثراتي بر دشش سطحي  -21
 ( 49اسفند )  و دار تنفسي دارد؟  

 افزایش، کاهش ( ب افزایش، افزایش ( الف
 کاهش، افزایش ( د کاهش، کاهش ( ج

ظرفيت دل رالو  حاصل يودع ظرفيدت حيداتي بدا      -22
 ( 49اسفند )  ها  رالو  زالر است؟ الك از حجم دداد
 باقیمانده ( ب  جاری( الف
 ذخیره بازدمی ( د  ذخیره دمی( ج

  ت در دنترل حوله گسم موثر است؟ دداد مداخر -23
( 49اسفند )  

  مهار پاراسمپاتیک + مهار سمپاتیک ( الف
 تحریک پاراسمپاتیک + مهار سمپاتیک ( ب
 تحریک پاراسمپاتیک + تحریک سمپاتیک ( ج
 مهار پاراسمپاتیک + تحریک سمپاتیک ( د

 سخنامه پا

ای  بست کوستودیافراگماتیک بین پلورای دنده بن (زيالنه ج -1
و دیافراگماتیک واقع شده است و اولین محلی است کهه در آن  

بست در امتداد خه  میهدآگزیالری    این بن. شود چرك جمع می
   .ای هشتم تا دهم قرار گرفته است بین دنده

 .ز ریه چپ استتر ا تر و سنگین تر، کوتاه ریه راست حجیم: ریه
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 .شود پوشیده می 8توس  غشای فوق پلورال: رأس ریه
 .ای  عقب با گانگلیون ستاره: مجاورات
 عضله اسکالن میانی: در خارج

 .شریان و ورید براکیوسفالیک راست و تراشه(: راست)در داخل 
شریان ساب کلوین چپ و ورید براکیوسهفالیک  (: چپ)در داخل 

 .چپ

ر است و با لهوب راسهت کبهد مجهاورت     قاعده ریه راست مقعرت

قاعده ریه چپ با فوندوس معده، طحال و لوب چهپ کبهد   . دارد
 .مجاورت دارد

 : مجاورات سطح داخلی ریه
بطن چپ، تنه شریان ریوی و مخروط شهریانی، قهوس   : چپ *

آئورت و آئهورت نزولهی، شهریان سهاب کلهوین چهپ، مجهرای        
 .ای، ازوفاگوس، شریان کاروتید چپ  سینه
گوشک، دهلیز و بطن راسهت، وریهد اجهوف فوقهانی،     : راست *

قوس آزیگوس، ازوفاگوس، ورید اجوف تحتانی و ساب کلوین و 
 .نای

شامل برونکوس اصلی، شریان ریوی، دو ریه ریوی، : پایه ریوی
عهدد در سهمت چهپ و یهک عهدد در سهمت        0شریان برونش 

 ونهاری و شهبکه  مههای برونکوپول  راست، عروق لنفهاوی و گهره  
  .عصبی قدامی و خلفی است

ورید، شهریان،  : ترتیب این عناصر در هر دو ریه از جلو به عقب
 .برونش

  :ترتیب عناصر از باال به پایین

برونکوس لوب فوقانی، شریان، برونکوس اصهلی،  : ریه راست *
 ورید

 .شریان، برونش، ورید: ریه چپ *

7هها  ييه    ي اذها تن   ه      پايه   :نكتهT،6T،5T   قهاتي

  . تيند

پاي  يي   يتست زيا ق س آزيگ س  ي عقب وييد تجه     :نكته

پايه  ييه    هي زيها قه س      . ف قاني و قسمتي تز  هليز يتسهت تسهت  
عصب فانيك و شبك  ييه    . آئ ين و  ي جل   آئ ين نزولي قاتي  تي 

  . ي جل  و عصب وتگ  ي پشت ها  و پاي  يي   قاتي  تيندقدتاي 
ریه چپ دارای یک شیار مایل است که آن را به : سگمنتاسیون

 5ههر لهوب خهود بهه     . کند دو لوب فوقانی و تحتانی تقسیم می

                                                                 
1 - Supra pleural 

 0لوب فوقهانی ریهه چهپ دارای زبانهه    . شود سگمنت تقسیم می
 .است

نام بریدگی قلبهی  ای چهارم بریدگی وسیع به   زیر غضروف دنده

وجود دارد که در طول این بریدگی پریکارد توس  پلورا پوشیده 
  .شود نمی

لوب  3ریه راست دارای دو شیار مایل و افقی است که آن را به 

 0سگمان لوب میانی به  3لوب فوقانی خود به . کنند تقسیم می

 .شود سگمان تقسیم می 5سگمان و لوب تحتانی به 
تهر از   تر و عمودی تر، کوتاه ش راست عریضبرون: درخت برونش

. ماننهد  برونش چپ است و اجسام خارجی معموال  در آنجها مهی  
شهوند و در آن بهه شهکل زیهر      بروش راست و چپ وارد ریه می

  .شوند شاخه شاخه می
شهاخه شهاخه   برونش سهگمنتال   برونش لوبی برونش

واحهد   برونشهیول تنفسهی   برونشیول انتههایی  شدن بیشتر

 ریوی
هر واحد ریوی شامل برونشیول تنفسی، مجرای آلوئوالر، دهلیز، 

 .های هوایی و در نهایت آلوئول ریوی است کیسه

اونشي ل غضاو   يگا وج   ندتي با  بديل باونش ب  ب :نكته. 
یه راسهت دارای یهک شهریان برونشهی     ر: اعصاب ریه و عروق

ای سوم منشعب   راست است که گاهی اوقات از شریان بین دنده
ریه چپ دو شهریان بهرونش چهپ دارد کهه ههر دو از      . شود می

  .گیرند ای مبدأ می  آئورت سینه

و  ی وریههدی بههه وریههد آزیگههوس در سههمت راسههت    تخلیههه
لنهف ریهه در نهایهت وارد    . آزیگوس در سمت چهپ اسهت   همی

  .شود های برونکوپولمونری می گره
ک پرده سروزی است و دارای دو الیه جنهب جهداری و   ی: پلورا

حفره )فضای بین این دو الیه فضای جنب . جنب احشایی است
های پلورا  جنب احشایی تمام قسمت. آورد را به وجود می( پلورال

 .پوشاند آن را می به جز ناف
ای، دیافراگماتیک، مدیاستینال و   امل جنب دندهش: جنب جداری

  . جنب گردنی است
کنهد و   پلورای جداری ریشهه ریهوی را احاطهه مهی     3رباط ریوی

   .آورند ها را به وجود می هری فضای مرده الزم جهت اتساع

ی بین پلهورا  7ای ای میان سینه  بست دنده بن: های پلورا بست بن

                                                                 
2- Lingula 

3- Pulmunary ligament 

4- costo mediatinal 
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ای واقع شده است و به جز در   مدیاستینال و پلورای جداری دنده
قسمت بریدگی قلبی بقیه فضای آن توس  کنهاره قهدامی ریهه    

  .شود اشغال می
ای و   ین پلههورای دنههده بهه: کوسههتودیافراگماتیک بسههت بههن

دیافراگماتیک واقع شده است و اولین محلهی اسهت کهه در آن    
امتداد خه  میهدآگزیالری    بست در این بن. شود چرك جمع می

 .ای هشتم تا دهم قرار گرفته است بین دنده
ای و قسمت محیطی پلورای دیافراگماتیک   پلورای دنده: اعصاب

ای، پلورای مدیاسهتینال و    به وسیله اعصاب سوماتیک بین دنده
گماتیک از عصب فرنیک و پلورای اقسمت مرکزی پلورای دیافر

پلورای . شود ر عروق تأمین میاحشایی از اعصاب سمپاتیک جدا
  .احشایی حس درد ندارد

ههای توراسهیک داخلهی، موسهکلوفرنیک و بهین       شریان: عروق
ههای   کننهد و شهریان   ای به پلورای جداری خونرسانی مهی   دنده

 .دهند برونش تغذیه دهنده ریه به پلورای احشایی هم خون می
تخلیههه وریههدهای پلههورای جههداری بههه وریههدهای آزیگههوس و  

  .وراسیک داخلی استت

جمع شدن ه ت  ي حفاه پل يت پ  ا  ه يتس  و ترها    :باليني نكته
جمهع شهدن   . شه    خ ن  ي تين فضا جمع شه   هم  ه يتس  رفته  اهي    

يت آاپهي   ( اعم ال   ي سهي  س س سهت  يفاترما يك  ) اك  ي حفاه ج ب 
 .ر ي د س  بايد سايعا   خلي  را  

دارای دیهواره نهازکی   ههای ریهوی    شهریان : عروق خونی ریوی
  .هستند
های منشأ گرفته از شهبکه مهویرگی فقه  در پارانشهیم      وریدچه
ای   های برونش تغذیه کننده درخت نهایژه  شریان .شوند دیده می
روند و وارد مجاری و دهلیزههای   های تنفسی پیش می تا نایژك

  .شوند آلوئولی نمی
ی کرده و بکه عمقی عروق ریوی را همراهش: عروق لنفاوی ریه

شهبکه سهطحی شهامل    . در سپتوم بین لوبولی نیز وجهود دارنهد  
عروق لنفی پلور احشایی است کهه یها در سهطح پلهور و یها در      

عروق لنفاوی از . کنند ی بین لوبولی مسیر خود را طی می  دیواره
 .شوند مجاری آلوئولی به بعد یافت نمی

تلیهوم   امل جنب احشایی و جداری است که با اپیش: پرده جنب
  .اند سنگفرشی ساده مزوتلیال پوشیده شده

ههای االسهتیک قهرار     تلیوم بافت همبند ظریفی از رشته زیر اپی
ههای   ها در پلهور احشهایی در امتهداد رشهته     گرفته که این رشته

 (519، صفحه میر درسنامه نوین)   .پارانشیم است

و  intrinsicدسهته   0عضهالت حنجهره بهه     (زيالنه الد   -2
extrinsic عضله مایل هرمی مدخل حنجره را . شوند تقسیم می

ههای   عضله گریکوتیروئید کشهنده طنهاب  . کند تنگ و گشاد می
کننده و عضله  عضله کریکوآرتینوئید طرفی نزدیک. صوتی است

 .های صوتی از هم است کریکوآرتینوئید خلفی دورکننده طناب

 :اعضای دستگاه تنفس
 .ه استشامل بینی، حلق، حنجره، نای و ری

اسکلت غضروفی استخوانی ساخته شهده کهه بهین     از یک:بینی
  .پوست و مخاط قرار دارد

اسهتخوان   -0اسهتخوان نهازال    -8های بینهی شهامل    استخوان
( زیرتیغههه عمههودی اتموییههد ) Vomerاسههتخوان  -3اتموییههد 

 Vomerتیغه عمودی اسهتخوان اتموییهد و اسهتخوان    . باشد می
ی وسه  بینهی را تشهکیل     ، تیغهه 8همراه با غضهور تیغهه بینهی   

  .دهند می
خونرسهانی کننهده بهه    همترین شهریان  م: عروق و اعصاب بینی

( شاخه انتخهابی شهریان مهاگزیالری   )فنوپاالتین بینی شریان اس
( شاخه شریان فاسیال)آناستوموز آن با شریان لبی فوقانی . است

 .شود می 0اغلب موجب خونریزی
میهک و مهاگزیالری تهأمین    حس عمومی بینی از اعصهاب افتال 

 .شود می
های تحت فکی و لنف بقیه حفهره   لنف ناحیه وستیبول به عقده

  .شود های عمقی گردن ریخته می به عقده
از مخاط پوشهیده  . فضاهای خالی پر از هوا هستند: السینوس پاراناز

. کننهد  شده و ترشحات مخاطی خهود بهه حفهره بینهی تخلیهه مهی      
و اتموییهدال قهدامی و میهانی بهه      یالریهای فرونتال، ماگز سینوس

بسهت اسهفنواتموییدال و    اتوس میانی، سینوس اسهفنویید بهه بهن   مئ
  .شوند سینوس اتموییدال خلفی به مئاتوس فوقانی باز می

عکههس سههاده جههز در تشههخیص  : ههها تصههویربرداری سههینوس
ههای   برای بررسی سهینوس . های حاد اندیکاسیون ندارد عفونت

 Waterههای   ، اتمویید عکس ساده سینوسماگزیالری فرونتال
بهرای   CTاز . کهاربرد دارد  Occipitomental view (OM)یا 

 .شود ها استفاده می بررسی پاتولوژی
 6Cاز قاعده جمجمه شروع شهده و تها محهاذات مههره     : حلق

حلهق   -3حلق دهانی و  -0حلق بینی،  -8شامل . یابد ادامه می

 .ای است  حنجره

                                                                 
1- Septal cartilage  

2- Epistaxis 



 91 9شهرالور و اسفند  -94ها  اسفند  گزمون 
 

حلق دههانی  . قرار دارد( آدنویید)در سقف حلق بینی لوزه حلقی 
از کام نرم تا محاذات غضروف اپهی گلهوت کشهیده شهده بهین      

 .های کامی قرار دارند های کامی زبانی و کامی حلقی لوزه چین

ههای قهدامی    در قسمت. ای است  ترین قسمت حلق حنجره تنگ
های طرفی حلق  دیواره در. طرفی با عروق بزرگ مجاورت دارد

بست حلقی قهرار دارد کهه شهاخه داخلهی عصهب       ای بن  حنجره

  .کند ای فوقانی از آن عبور می  حنجره

حس حلق بینی از عصهب مهاگزیالری، حهس حلهق دههانی از      
ای از شهاخه داخلهی     عصب گلوسوفارنژیال و حس حلق حنجهره 

 .ای فوقانی است  عصب حنجره
گیهری   عصهب  88عصهب   همه عضالت حلق از بخهش مغهزی  

. شهود  دهی مهی  شوند که از طریق عصب واگ به آنها عصب می
 .شود گیری می عصب 9ای حلقی که از عصب   به جز عضله نیزه
 .شود های لنفی عمقی گردن تخلیه می لنف حلق به عقده

خاتمه  6Cعروق و در محاذات  4Cاز محاذات مهره : حنجره
 .غضروف ساخته شده است 9حنجره از . یابد می

 : بندی فضای حنجره تقسیم
ههای آری   کند و از چهین  ورودی حنجره به باال و عقب نگاه می

 .شود گلوت شروع می گلوتیک و کنار فوقانی اپی اپی
و  8ههای دهلیهزی را دهلیهز    فضای بین ورودی حنجره تا چهین 

دهلیهزی را سهینوس حنجهره    ههای صهوتی و    فضای بین چهین 
  .گویند می

شههامل عضههالت   Extrinsicعضههالت : عضههالت حنجههره 

هنگهام بلهع   فراهایوئید هستند کهه عضهالت   سوپراهایونید و این
ید بعهد از بلهع   ئحنجره و هایونید را به باال و عضالت اینفراهایو

 -8شههامل  Intrinsicعضههالت . کشههند آنههها را بههه پههایین مههی
 -0کننهد و   حنجهره را کنتهرل مهی   عضالت مایل کهه مهدخل   

 .شوند های صوتی می عضالنی که موجب حرکت چین
عضله مایل هرمی در گروه اول جای دارند و مدخل حنجهره را  

در گروه دوم شامل عضله کریکوتیروئیهد   .کنند تنگ و گشاد می
ای کریکوآرتینوئید طرفی کهه    است عضله (Tensor)که کشنده 

 3یکوآرتینوئید خلفی که دور کنندهاست عضله کر 0نزدیک کننده
ای فوقهانی و    های حنجره شهامل شهرائین حنجهره    شریان .است

ههای تیروئیهدی فوقهانی و     تحتانی است که به ترتیب از شریان

                                                                 
1- Vestibule 

2- adductor 

3- abductor 

 .ریزند وریدها به ورید ژوگوالر داخلی می. گیرند تحتانی منشأ می
ای   حس حنجره تا باالی چین صوتی به عههده عصهب حنجهره   

های صوتی  حس حنجره از زیر چین. است( شاخه واگ)فوقانی 

 .است( شاخه واگ)به پایین به عهده عصب راجعه تحتانی 
عضالت حنجره به جز کریکوتیروئید از عصهب راجعهه تحتهانی    

  .شوند گیری می عصب

ت  ف قاني ب  عضل  سايك  ياوئيهد    شاخ  خايجي عصب ح جاه :نكته

 . هد عصب اي
شروع  6Cی است که از محاذات مهره یک لوله االستیک: نای
  .شود ادامه یافته و بعد دو شاخه می( زاویه استرنال)8Tو تا

در جلوی نهای بقایهای تیمهوس، وریهد براکیوسهفالیک چهپ و       
تیروئیدی، عضالت استرنوتیروئید و استرنوهیوئید و شبکه عمقی 

ای در سمت راست عصب   فاگوس و ستون مهرهدر عقب آن ازو
واگ ورید ازوفاگوس و ریهه و در سهمت چهپ قهوس آئهورت و      

کلوین چپ و عصهب راجعهه تحتهانی     های کاروتید و ساب شاخه

 .چپ قرار دارد
شهود و   های تیروئیدی تحتهانی مشهروب مهی    نای توس  شریان

 .ریزد وریدهای آن به ورید براکیوسفالیک چپ می

ئ سهت اي بايهدن نها  زيها غضهاو  تنگشهتا  و قهاتي         اتس :نكته

  .باشد ها اي  ت ن ل ل   ي  تخل نا  جهت يساندن ه ت    فسي ب  يي 
 (519تا  515، صفحات میر درسنامه نوین)

سینوس سینوس   8585اسکن نشان داده شده، عدد اسکن نشان داده شده، عدد   تیتی  در سیدر سی (زيالنه د -3

 ..دهددهد  ماگزیالری را نشان میماگزیالری را نشان می

، هموگلوبین غالب در جنین 22هموگلوبین  (زيالنه ب -4

ای که در هفته پنجم جنینی پدیدار شده و  و نوزاد است به گونه

سهالگی   0ماهگی تها   6بعد از تولد نیز حضور غالبی داشته و از 

ساخت این نوع هموگلهوبین بها   . کند درصد آن در خون افت می
 .شروع خونسازی در کبد همراه است

. وبین از دو جزء هم و گلوبین تشکیل شده اسهت هموگل: هموگلوبین
ای کهه ایهن    ای اسهت، بهه گونهه    زنجیره 7جزء گلوبین یک ساختار 

ها دو به دو مشابه هسهتند   زنجیره 22    هموگلهوبین در طهی
آن % 65ای کهه   شود، به گونه ساخته میRBCمراحل مختلف بلوغ 

شود و مهابقی   وبول قرمز ساخته میقبل از خروج هسته از ساختار گل

سهاخته  ( ی رتیکولوسهیت  در مراحهل اولیهه  )آن بعد از خروج هسهته  
 .دههد  را تشکیل مهی  RBCحجم خشک % 92هموگلوبین . شود می

 .اسههت( پروتوپههورفیرین+ +Fe2)هههم یههک فروپروتوپهورفیرین  : ههم 
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پروتوپههورفیرین از . پروتوپههورفیرین یههک تتراپیههرول حلقههوی اسههت

، گالیسین (ی اسیدسیتریک حاصل از چرخه) Aکوآنزیم سوکسینیل 
در نهایههت بههه . شههود سههاخته مههی( پیریدوکسههین) B6و ویتههامین 

  .شود اضافه شده و هم ساخته می +Fe2پروتوپورفیرین 

و  88ههای   ی گلوبین بر روی کروموزوم های سازنده ژن: گلوبین
  :قرار دارند و به شرح زیر هستند 86

 

 ضيحاتتو دروموزود ژن

1 86  ژن ( دو جفت)عدد  7بنابراینα 878ها در دوران جنینی فعال شده و پروتئین حاصل از آنها  این ژن. در هر فردی وجود دارد 
  .اسید آمینه دارد

2 86 

β 88  اسید آمینه دارد 876از آن این ژن در دوران پس از تولد فعال شده و پروتئین حاصل. 

Gγ 88  ژن ( دو جفت)عدد  7بنابراینγ ها در دوران جنینی فعال  این ژن. در هر فردی وجود دارد
 β-likeهای  ها، ژن به این ژن .اسید آمینه دارد 876شده و پروتئین حاصله 

 .گویند هم می

Aγ 88 

δ 88 شود این ژن در دوران پس از تولد فعال می. 

ε 88 شود این ژن در دوران رویانی فعال می. 

ξ 86  به آن، ژنα-like شود ژن در دوران رویانی فعال میاین . گویند هم می. 

رااا   ها  ي يك تسهيدآاي   بها يكهديگا اتفهاون      تسيدآاي   و  و زنجياه 01ها  بتا و  لتا  ي  تسيدآاي   و زنجياه 93ها  بتا و رااا  ي  زنجياه :نكته  
 . هست د

 : های طبیعی انواع هموگلوبین

ايياء  Hbنو   
Hb 

 توضيحات

رویانی 
Embryonic 

Gower 

1 ξ2ε2 رویهانی در خهون رویهان دیهده      80ی  ی زرده منشاء گرفته و تا حهدود هفتهه   ها از کیسه این هموگلوبین
 .شوند می

Gower 

2 α2ε2 

Portland ξ2γ2 

 Fetal Hb-F α2γ2جنینی 

ی پهنجم جنینهی    ای کهه در هفتهه   موگلوبین، هموگلوبین غالب در جنین و نوزاد است به گونهاین نوع ه
سهالگی درصهد آن در خهون افهت      0ماهگی تها   6پدیدار شده و بعد از تولد نیز حضور غالبی داشته و از 

 .ساخت این نوع هموگلوبین با شروع خونسازی در کبد همراه است. کند می

 Adultبالغین 
Hb-A α2β2  دهد درصد هموگلوبین بالغین را تشکیل می 94تا  95بین. 

Hb-A2 α2δ2 0  شود درصد هموگلوبین بالغین را شامل می 3تا. 
 

مهمترین عمل هموگلوبین حمل اکسهیژن مهابین   : عمل هموگلوبین

از سهاختار   BPG 2,3هها ترکیهب    در ریهه . هها اسهت  ها و بافهت  ریه

خهارج  ( گیهرد  قرار مهی  βی  رهمابین دو زنجی 2,3BPG)هموگلوبین 
شده و هموگلوبین قادر به دریافت اکسیژن است و در چنهین حهالتی   

هها کهه فشهار اکسهیژن     در بافت. شود اکسی هموگلوبین تشکیل می

هموگلوبین قرار گرفته و  βی  بین دو زنجیره 2,3BPGپائین است، 
 O2 بنابراین میل ترکیبهی هموگلهوبین بها   . کند آنها را از هم دور می

کاهش یافته و اکسیژن از هموگلوبین جداشده و بهه بافهت تحویهل    
 .شهود  شود، در چنین حالتی داکسی هموگلوبین تشکیل مهی  داده می

 (909و  904، صفحات میر  درسنامه نوین) 

های آلوئهولی تبهادل گهاز مهابین خهون و       در مویرگ (زيالنه ج -1

گهر  عبهارت دی  گیهرد یعنهی بهه    هوای استنشهاق شهده صهورت مهی    
خواههد آن   آورد مهی  ها می اکسیدکربن را از بافت هموگلوبینی که دی

را از دست داده و اکسیژن بگیرد در نتیجه میل ترکیبی هموگلهوبینی  
 .  یابد اکسیدکربن کاهش و به اکسیژن افزایش می به دی

 : هاى ریوى ها و ظرفیت حجم
حجم هواى دمه  یها بهازدم  را در ههر تهنفس      : 8حجم جارى

  (TV). لیتر است میل  522 ا ار آن حدودگویند و مقدطبیع  

                                                                 
1- Tidal Volume   
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توانهد   حجم اضاف  از هواست که فهرد مه   :  8حجم ذخیره دم 
هاى خود وارد کند و حهدود   عالوه بر حجم جارى طبیع  به ریه

  (IRV). لیتر است میل  3222

تواند  مقدار هواى اضاف  است که فرد م : 0حجم ذخیره بازدم 
. هاى خهود خهارج کنهد    عادى با فشار از ریه در پایان یک بازدم
 (ERV). لیتر است میل  8822این مقدار در حدود 

حجم  از هوا است که حت  بعد از شدیدترین : 3مانده حجم باق 
لیتهر   میله   8822ماند و بطورمتوس    ها باق  م  ها در ریه بازدم
ایهن حجهم در افهراد مسهن و بیمهاران آمفیزمه        . (RV)است 

  .یابد  افزایش م
مجموع حجم جارى و حجم ذخیره دم  است و :  7ظرفیت دم 
 .لیتر است میل  3522مقدار آن 

(IC) IC= Vt + IRV 
معادل حجهم ذخیهره بهاز دمه  بهه      :  5مانده عمل  ظرفیت باق 

مانده است یعن  هوای  اسهت کهه در انتههای     عالوه حجم باق 
 0322 ا حهدود مقهدار آن  . مانهد  ها باق  مه   بازدم طبیع  در ریه

 . لیتر است میل 

FRC = ERV + RV      (FRC) 
معادل حجم جارى به عالوه حجم ذخیره دم  : 6ظرفیت حیات 

توانهد   و حجم ذخیره بازدم  است بعن  کل هوای  که فرد مه  
و مقدار . بعد از یک دم عمیق، ط  یک بازدم عمیق بیرون براند

 (VC). لیتر است میل  7622آن 

VC = Vt + IRV + ERV 
تواننهد   ها مه   حداکثر حجم  است که ریه: 4ظرفیت کل  ریوى

بعد از بیشترین تالش ممکن جهت انجام دم در خود جاى دهند 
و معهادل ظرفیهت حیهات  بهه     ( لیتر است میل  5122در حدود )

 (TLC). عالوه حجم باق  مانده است

TLC = VC + RV 
گیهرى   انهدازه « اسهپیرومتر »ههاى فهوق توسه      تمام  حجم* 
در نتیجههه از  (RV)« مانههده حجههم بههاق »شههوند بههه جههز  مهه 

گیرى از طریهق   بوسیله اندازه TLCو  FRCهاى فوق  ظرفیت
 . آیند اسپیرومتر بدست نم 

                                                                 
1- Inspiratory Reserve Volume 

2- Expiratory Reserve Volume 

3- Residual Volume 

4- Inspiratory Capacity 

5- Functional Residual Volume 

6- Vital Capacity 

7- Total Lung capacity 

هاى فوق در زنان نسبت به مهردان   ها و ظرفیت تمام  حجم* 
 .درصد کمترند 02ه05

 اى است کهه در ههر تهنفس    مقدار هواى تازه: اى تهویه حبابچه
شود و برابر است با حجم جارى  کننده گاز م  وارد نواح  مبادله

ههواى   cc522بهر ایهن اسهاس از    . منهاى حجم فضهاى مهرده  
حجهم  . )رسد کننده گاز م  از آن به نواح  مبادله cc352جارى، 

 (.لیتر است میل  852فضاى مرده، 
اى در ههر   برابر است با تهویه حبابچهه : اى میزان تهویه حبابچه

اسهت   87قه و چون تعداد تنفس ما در دقیقه بطور متوسه ،  دقی
 :اى برابر است با ان تهویه حبابچهمیز

cc / min  350 14 4900 500  

برابهر  « ده قلبه   بهرون »بها   ا تقریب« اى میزان تهویه حبابچه»* 
 .است
اى است که در ههر   مقدار کل هواى تازه: تنفس  در دقیقه حجم

شود و برابر است بها حاصلضهرب    م  هاى تنفس  دقیقه وارد راه
 . حجم جارى در تعداد تنفس در دقیقه
به مجارى تنفس  که در آنها : فضاى مرده و هواى فضاى مرده
گوینهد و بهه   « فضاى مرده»گیرد  هیچ تبادل گازى صورت نم 
رسهد   وقت به نواح  تبادل گاز نم  هواى موجود در آن که هیچ

 . است cc852 ا حدودآن  گویند و مقدار« هواى فضاى مرده»
فضاى مرده آناتومیک مجموع مجارى تنفس  اسهت کهه در   * 

بههدون در نظههر گههرفتن )گیههرد  آنههها تبههادل گههاز صههورت نمهه 
و فضاى مرده فیزیولوژیهک فضهاى   ( هاى بدون عملکرد آلوئول

 . هاى بدون عملکرد مرده آناتومیک است به عالوه آلوئول
: انههد دوگانهههسههان  ههها داراى خونر ریههه: گههردش خههون ریههوى

و ( رونهد  کهه از بطهن راسهت بهه ریهه مه       )هاى ریهوى   شریان
شوند و بافهت ریهه را    که از آئورت جدا م )هاى برونش   شریان

  (.کنند تغذیه م 
میانگین فشار سیستول  بطن : فشارهاى سیستم گردش خون ریوى

متر جیهوه   و میانگین فشار دیاستول  آن صفر تا یک میل  05راست 
در هنگام سیستول فشار در شریان ریهوى بها فشهار در بطهن      .است

شدن دریچه ریهوى در انتههاى    راست مساوى است ول  بعد از بسته
کهه   کنهد، در صهورت    سیستول، فشار بطن  بطور ناگهان  سقوط م 

  .یابد تر کاهش م  فشار شریان ریوى آهسته
و  1، فشهار دیاسهتول  آن   05فشار سیستول  شهریان ریهوى   * 
 . متر جیوه است میل  85ار متوس  آن فش

 . لیتر است میل  752 ا ها حدود حجم خون ریه: ها خون ریهحجم 
ر نارسای  قلب چپ یا درتنگ  و نارسهای  دریچهه میتهرال،    د* 




