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 احسان عسکرزاده :موزآو نام خانوادگی دانش نام 

 تشریح قلب و کلیه  :گزارش کارموضوع 

 تشریح قلب-1

 (که در یخچال نگهداری شده است) قلب گوسفند تازه-خودکار-تیغ :الزم برای تشریحمواد 

 

 

 

قلب  ابتدا قلب را درون سینی قرار میدهیم تا خونی که در :انجام کارمراحل 

 است روی زمین و میز نپاشد.

با تیغ تمیز  قلب را برش میدهیم به طوری که همه ی بخش های سپس 

 قلب مشخص و واضح باشد.

رگ هایی قسمت باالیی قلب فرو را درون خودکار  ،از برش دادن قلببعد 

 و مشاهدات خود را مینویسیم. ( و بزرگ سیاهرگ ئورت و ششیآ )میکنیم 
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دور در مواجه ی اول با قلب گوسفند چربی هایی را میبینم که  :مشاهدات

رگ هستند که تعدادی عروق کرونری که همچنین و  قلب را پوشانده اند

اما اگر به خود قلب دست و  وظیفه ی خون رسانی به خود قلب را دارند.

 بزنیم متوجه میشویم که قلب بافتی سفت و ماهیچه ای دارد.

وقتی قلب را برش میزنیم با اتاقکی خالی رو به رو میشویم که اجزایش و اما 

از کجا بفهمیم اما  (3انتهای صفحه ی  ).ورده امآنها را در شکل زیر آاسم 

 ؟نآقسمت چپ قلب است و کدام طرف قسمت راست  ،دام طرفک

ن را ژسوال این است که قسمت چپ قلب به دلیل اینکه خون پر اکسیخ پاس

تری نسبت به  بدن میرساند ماهیچه ی قوی تر و ضخیم یبه تمام رگ ها

 سمت راست قلب دارد.

چند لوله مانند وجود دارد که اگر از باز کردن قلب در باالی قلب بعد 

اتاقک های از نها فرو کنیم میبینم که سر خودکار آخودکار را درون 

ن رگ ها به آهمیم که ید و میفآمی در  (همان دهلیز ها و بطن ها)خالی

 درون قلب راه دارند.

مرحله ی بعد چیزی که مشاهده میکنیم پرده ای نازک بین دهلیز و در 

بطن ها است که به این پرده که در بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد 

بطن راست  ل یا دو لختی میگوییم و به پرده ای که بین دهلیز راست ومیترا

 وجود دارد سه لختی میگوییم.
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 راستبطن 

خون خون این گونه است که به حرکت خون میپردازیم. حرکت حاال 

د ئورت پمپ میکنآن دار به قلب میریزد و قلب خون وارد شده را در ژاکسی

از ن دار را به تمام اندام های بدن برساند. بعد ژتا این رگ این خون اکسی

د ن این خون تمیز استفاده کردنژاین که سلول های این اندام ها از اکسی

سرخرگ ششی به قسمت راست قلب بر میگردد تا درون ن ژکم اکسیخون 

 .ن بگیرد و به قسمت چپ قلب برگرددژپمپ شود و خون دوباره اکسی

 بعدی ای که در قلب مشاهده میکنیم دریچه های سینی هستند.قسمت 

شاید برایتان سوال پیش بیاید که چرا به این دریچه ها سینی گفته اما 

 ؟میشود

این است که شکل این دریچه ها به شکل سین است که این سه پاسخ 

 دندانه میتوانند مانند دریچه های سه لختی و دو لختی باز و بسته شوند.

 :از چند الیه ی مختلف تشکیل شده است که عبارتند ازقلب 

 (درونی الیه ی)ندوکاردآو (الیه ی گوشتی  ) میوکارد(مانند پوست پیاز)،یکاردپیر

 

 

 

 

 راستدهلیز  چپدهلیز 

 چپبطن 

 لتیسه دریچه  (میترال  )دولتی دریچه 



 به نام خداوند بخشنده و مهربان

4 

 

 

 

 

 

 

 

 قلبتصویر *
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 کلیهتشریح -2

 (که در یخچال نگهداری شده است) کلیه گوسفند تازه-تیغ :الزم برای تشریحمواد 

 

 

 

 را درون سینی قرار میدهیم تا خونی که درکلیه ابتدا  :انجام کارمراحل 

 است روی زمین و میز نپاشد.کلیه 

را برش میدهیم به طوری که همه ی بخش های کلیه با تیغ تمیز  سپس 

 مشخص و واضح باشد.کلیه 

 تمام مشاهدات خود را یادداشت میکنیم.سپس 

 

تو رفتگی ای ارای که د شمایل کلی کلیه لوبیایی شکل است :مشاهدات

سیاهرگ و ،سرخرگاین ناف از  ن ناف کلیه گفته میشود.آکه به  است

الیه ای شبیه به پوست پیاز داریم که خود کلیه میزنای خارج میشود. روی 

د کلیه در بدن ما در خوموقعیت  قی گفته میشود.های حقیکپسول ن آبه 

دارند و یکی از قسمت نزدیک به کمر است و هر دو دقیقا در یک جا قرار ن

 تر است.کلیه ها باال
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که خونی که وارد کلیه  داخلی تقسیم میشود شری وقبه دو بخش کلیه 

مواد ) م های کلی تبادالتی انجام شودشری میرود تا با هرقبه بخش میشود 

 (.زائد خون گرفته میشود

 ب کلیه گفته میشود.ل   شری اش یکقهر هرم کلیه و بخش به 

لگنچه وارد میشود و از نها را گرفت به آو هرم زائد بودند موادی که ن آ

 طریق میز نای به مثانه ریخته میشود و از طریق ادرار از بدن خارج میشود.

 رد.ب دال   12تا  8ین کلیه به طور میانگین بهر 

 

 کلیهتصویر *

 


