پنج

به نام خدا

قلبهای مهرهداران

فهرست

حفرههای قلبی ماهیها بهطور متوالی قرار دارند

میوکارد میتواند اسفنجی یا متراکم باشد
دوزیستان قلب سهحفرهای دارند

بیشتر خزندگان قلب پنجحفرهای دارند

فصل  8دستگاههای
گردش خون

368

پرندگان و پستانداران قلب چهارحفرهای دارند

■

کادر  4.8تکامل و تنوع عمل شنت در کروکودیلها

سیکل قلبی

نگاه کلی

370

ویژگیهای دستگاههای گردش خون

370

قلب ماهی بهطور متوالی منقبض میشود

اجزای دستگاههای گردش خون

370

قلب برخی از مهرهداران بهطور فعال پر میشود

372

سلولهای پیسمیکر ،ضربان قلب را راهاندازی میکنند

دستگاههای گردش خون از ساختارهای پمپکنندة متنوعی استفاده میکنند 371
دستگاههای گردش خون باز یا بسته هستند

دستگاههای گردش خون چند نوع مایع را پمپ میکنند

تنوع دستگاههای گردش خون

بیشتر کرمهای حلقوی دارای دستگاه گردش خون بسته هستند
بیشتر نرمتنان دارای دستگاه گردش خون باز هستند
همة بندپایان دارای دستگا ه گردش خون باز هستند

طنابداران دارای هر دو نوع دستگاه گردش خون باز و بسته هستند

دستگاه گردش خون بسته در جانوران چندین بار تکامل یافته است
الگوی گردش خون مهرهداران

رگهای خونی مهرهداران دیوارههایی تخصصیافته دارند

ضخامت دیوارة رگهای مختلف ،متفاوت است
رگهای خونی دستخوش آنژیوژنز میشوند

■

کادر  1.8ژنتیک و ژنومیک آنژیوژنز (رگزایی)

دستگاه گردش خون مهرهداران حاوی یک یا چند پمپ است

جریان کل در همة بخشهای دستگاه گردش خون ثابت است

■

کادر  2.8مبانی ریاضی معادلة پوازوی

فشار و سطحمقطع عرضی ،سرعت جریان را تعیین میکنند

فشار خون بر دیوارههای رگهای خونی نیرو وارد میکند
قلبها

ِ
قلب بندپایان

■

390
391
391
392
393
394
394
395
396
396
397

372
373

دپالریزاسیونهای پیسمیکری از طریق اتصاالت منفذدار منتشر میشوند 399

375

مسیرهای هدایتی باعث انتشار دپالریزاسیون در قلب میشوند

373
374
376
376

پیسمیکری را تنظیم کنند

( )EKGتشخیص داد

378

دستگاههای عصبی و آندوکرینی میتوانند حجم ضربهای را تنظیم کنند

381

تنظیم فشار و جریان خون

381
382

برونده قلبی محصول ریت قلبی و حجم ضربهای است

حجم پایان دیاستولی ،حجم ضربهای را تعدیل و تنظیم میکند

تنظیم جریان خون

شریانچهها توزیع خون را کنترل میکنند

فعالیت متابولیسمی بافت بر جریان خون تأثیر میگذارد

383

دستگاههای عصبی و اندوکرینی قطر شریانچهها را تنظیم میکنند

384

شریانها ،نوسانات فشار را کاهش میدهند

384

تنظیم فشار خون

385

متوسط فشار شریانی توسط فشارهای سیستولی و دیاستولی

386

پمپهای عضلة اسکلتی و تنفسی به بازگشت وریدی به قلب

386

تعیین میشود

387

کمک میکنند

387

کادر  3.8روشها و سیستمهای مدل فاکتورهای رونویسی و تکوین قلب 388

400

فعالیت الکتریکی هماهنگ قلب را میتوان با الکتروکاردیوگرام

378
378

398

پتانسیلهای عمل قلبی دارای مرحلة دپالریزاسیون طوالنیتری هستند 399

قلب بهصورت اندامی منسجم عمل میکند

بسیاری از تتراپودها گردشهای ششی و سیستمیک نسبت ًا مجزا دارند 383
شعاع لوله بر مقاومت آن تأثیر میگذارد

کنترل انقباض

389

دستگاههای عصبی و آندوکرینی میتوانند سرعت پتانسیلهای

پستانداران و پرندگان گردشهای ششی و سیستمیک کام ً
ال مجزا دارند 382

فیزیک دستگاههای گردش خون

سیکل قلبی پستانداران مشابه ماهیهاست

389

وریدها بهعنوان منبع ذخیرة خون عمل میکنند

مقاومت محیطی بر فشار تأثیر میگذارد

401
402
403
403
405
406
406
406
406
408
409
410
410
410
412
412

شش

فهرست

رفلکس بارورسپتور ،ابزار اصلی تنظیم  MAPاست

کلیهها نقش اصلی را در حفظ حجم خون بازی میکنند
فشار خون میتواند مایع را از مویرگها بیرون براند

412

تهویه و تبادل گاز

444

413

تهویه و تبادل گاز در آب

445

414

بیشتر نرمتنان آبششهای خود را با استفاده از مژکها تهویه میکنند 445

دستگاه لنفاوی ،مایع تصفیهشده را به دستگاه گردش خون باز میگرداند 416

آبششهای سختپوستان روی ضمائم آنها قرار دارند

تغییر در وضعیت بدن ممکن است باعث کاهش فشار خون

المپریهای در حال تغذیه ،ششهای خود را با الگوی جزرومدی

تغییر در وضعیت بدن ،فشار و جریان خون را تغییر میدهد
اورتوستاتیک شود

خون

417
418

خون حاوی پروتئینهاست
خون حاوی سلولهاست

تهویه میکنند

419

االسموبرانشها از پمپ دهانی برای تهویه استفاده میکنند

419

آبششهای ماهی برای جریان مخالف طراحی شدهاند

420

بندپایان برای تبادل گاز از مکانیسمهای متنوعی استفاده میکنند

419

ترکیب خون

خارپوستان ساختارهای تنفسی متنوعی دارند

420
421

بسیاری از حشرات تراکههای خود را بهطور فعال تهویه میکنند

خالصه

425

دوزیستان ششهای خود را با استفاده از پمپ دهانی تهویه میکنند

پرسشهای مروری

428

پرسشهای ترکیبی

428

پرسشهای محاسباتی

429

برای مطالعة بیشتر

429

خون مهرهداران

سیستمهای هماهنگکننده :دستگاه گردش خون طی فعالیت بدنی 423

نگاه کلی

انواع دستگاههای تنفسی

بیشتر جانوران یکی از سه استراتژی اصلی تنفس را بهکار میبرند
سطوح مبادلهکنندة گاز اغلب تهویه میشوند

خونرسانی به سطح تنفسی بر تبادل گاز تأثیر میگذارد

پستانداران ششهای خود را با الگوی جزرومدی تهویه میکنند

■

کادر  1.9تکامل و تنوع استراتژیهای تنفسی حشرات آبزی

448
450
451
451
453
455
456
457
458
460
461
462

ششی را اندازهگیری میکند

436

انتقال گاز به بافتها

437

انتقال اکسیژن

438

رنگدانههای تنفسی ،منحنیهای تعادل اکسیژن خاصی دارند

439

سه نوع رنگدانة اصلی تنفسی وجود دارد

شکلهای منحنیهای تعادل اکسیژن متفاوت است

 pHو  PCOخون ،میل ترکیبی اکسیژن را تحت تأثیر قرار میدهند

440

2

دما میل ترکیبی به اکسیژن را تحت تأثیر قرار میدهد

440

■

441

تعدیلکنندههای آلی میتوانند میل ترکیبی به اکسیژن را تحت تأثیر

441

465

آزمایشهای عملکردی دستگاه تنفس ،عملکرد شش و حجمهای

435

437

464

مقاومت مجاری هوا ،کار مورد نیاز برای تنفس را تحت تأثیر قرار میدهد 465

تناسب تهویه ـ جریان خون نقش مهمی در تبادل گاز دارد

جانوران بسیار باریک میتوانند برای مبادلة گاز ،فقط به انتشار
متکی باشند

آلوئولها جایگاه تبادل گاز در پستانداراناند

434

فیزیک دستگاههای تنفس

مقاومت مانع جریان میشود

تهویة ششهای پرندگان یک جهتی است

دستگاههای تنفسی که هوا را میمکند دارای فضای مردة تنفسی هستند

435

سیّاالت از نواحی پرفشار به کمفشار جریان مییابند

خزندگان ششهای خود را با پمپ مکنده تهویه میکنند

432

استراتژیهای تنفسی

گازها با سرعتهای متفاوتی منتشر میشوند

تنفس هوایی در مهرهداران چندینبار تکامل یافته است

سورفکتانت کمپلیانس ششی را افزایش میدهد

435

گازها فشار وارد میکنند
قانون ِهنری چگونگی حلشدن گاز در مایع را توضیح میدهد

448

کار مورد نیاز برای تهویه به کمپلیانس و مقاومت ششی بستگی دارد 463

فصل 9
دستگاههای تنفس

446

ماهیهای استخوانی برای تهویه از پمپ دهانی ـ اوپرکولی استفاده میکنند 449
تهویه و تبادل گاز در هوا

گلبولهای قرمز اکسیژن منتقل میکنند

446

کادر  2.9تکامل و تنوع هموگلوبینهای اثر روت و کیسههای شنا
قرار دهند

465
467
467
467
468
469
471
472
473
474
476

فهرست

انتقال کربن دیاکسید

476

میکند

477

اکسیژندار شدن خون ،انتقال کربن دیاکسید را تحت تأثیر قرار میدهد 478
سلولهای قرمز خون مهرهداران در انتقال کربن دیاکسید نقش دارند 478
دستگاه تنفسی میتواند  pHخون را تنظیم کند
تنظیم دستگاههای تنفس مهرهداران

479
481
481

تنظیم تهویه

ورودیهای حس شیمیایی بر تهویه تأثیر دارند

عوامل دیگری که تنفس را تنظیم میکنند

هیپوکسی محیط

ماهیها با شیوههای مختلفی به هیپوکسی واکنش نشان میدهند

481
482
483
483

تنفسکنندگان هوا میتوانند هیپوکسی ناشی از ارتفاعات زیاد را

■

تح ّمل کنند

بافتهای اپیتلیال چهار ویژگی تخصصی مشترک دارند که بر
حرکت آب تأثیر میگذارند

منحنی تعادل کربن دیاکسید مقدار انتقال کربن دیاکسید را تعیین

484

هفت

508

مواد محلول بهوسیلة انتقال درونسلولی و بینسلولی از بافتهای
اپیتلیالی عبور میکنند

509

آبششهای ماهی ،یونها را به داخل و خارج از آب منتقل میکنند
اپیتلیومهای گوارشی انتقال آب و یونها را میانجی گری میکنند
خزندگان و پرندگان غدد نمک دارند

510
512
513

غدد رکتال االسموبرانشها یون  Naو  Clرا دفع میکنند ،و
+

–

در عوض اوره را نگه میدارند

دفع نیتروژن

آمونیاک طی متابولیسم آمینواسید تولید میشود

آمونیاک از خالل بافتهای اپیتلیالی دفع میشود

پرندگان ،خزندگان و حشرات اوریکاسید دفع میکنند
اوره در سیکل اورنیتین ـ اوره تولید میشود

514
515
516
517
517
518

485

هر استراتژی دفع مواد زاید نیتروژنی دارای هزینههای ذاتی است

سیستمهای هماهنگکننده :فیزیولوژی غواصی

487

خالصه

489

روش دفع نیتروژن ممکن است با تکوین یا شرایط محیطی تغییر کند 521

پرسشهای مروری

490

پرسشهای ترکیبی

491

پرسشهای محاسباتی

492

ساختار و عملکرد کلیه

برای مطالعة بیشتر

492

فیلتراسیون در گلومرول رخ میدهد

کادر  3.9تکامل و تنوع سرکوب متابولیسم ناشی از هیپوکسی

■

کادر  2.10ژنتیک و ژنومیک تکامل چرخة اوره

ماهیهای غضروفی ،اوره را بهعنوان اسمولیت تولید میکنند
کلیه

نفرون واحد عملکردی کلیه است

ادرار اولیه بر اثر بازجذب و ترشح اصالح میشود

فصل  10تعادل
آب و یون	 494

توبول نزدیک ،نمکها و متابولیتهای آلی را بازجذب میکند
قوس هنله در بازجذب متوالی آب و سپس نمک نقش دارد

نگاه کلی
تعادل یون و آب

496

استراتژیهای تنظیم یونی و اسمزی

497

مجرای جمعکننده جریان آب و یون را تنظیم میکند

499

قوس هنله یک تقویتکنندة جریان مخالف ایجاد میکند

بیشتر جانوران آبزی تعادل آب و یون را تا حدی تنظیم میکنند

محیط ،آب را به شکلهای مختلف فراهم میکند

بازجذب وابسته به هورمون آب ،نقش دارد

نفرونها در تعادل اسید ـ باز نیز شرکت دارند

مواد محلول را میتوان به سه گروه مزاحم ،سازگار یا متقابل تقسیم کرد 500
سلولها مواد محلول را به داخل و خارج مایع خارجسلولی منتقل

مسیرهای رفلکسی و باالتر ،ادرار کردن را تنظیم میکنند

■

کادر  1.10تکامل و تنوع زندگی بدون آب
میکنند تا حجم سلول را کنترل کنند

نقش بافتهای اپیتلیال

پوست سدّ ی اسمزی است

جریان مخالف حفظ میکند

504

تنظیم عملکرد کلیهها

506

انکوتیک است

505

521
522
522
523
525
525
528
529

توبول دور در ترشح یون پتاسیم ،بازجذب کلرید سدیم و

وازا رکتا گرادیان اسمزی مدوال را بهوسیلة یک مبادلهکنندة

502

520

ویژگیهای سلولهای مناطق مختلف توبول با یکدیگر متفاوت است 527

496

497

519

530
531
532
532
533
533
534

فشار فیلتراسیون گلومرولی تحت تأثیر فشار هیدروستاتیک و فشار
534

هشت

■

فهرست

گوارش مواد غذایی ویژه ،نیازمند آنزیمهای ویژه است

کادر  3.10روشها و سیستمهای مدل اندازهگیری میزان
فیلتراسیون گلومرولی

تنظیمکنندههای داخلی و خارجی GFR ،را کنترل میکنند

وازوپرسین نفوذپذیری مجرای جمعکننده را تغییر میدهد
آلدوسترون ،تعادل سدیم و پتاسیم را تنظیم میکند

مسیر رنین ـ آنژیوتانسین ـ آلدوسترون فشار خون را تنظیم میکند
پپتیدهای ناتریورتیک هم در تعادل سدیم نقش دارند

فاکتورهای هیپوتاالموسی ،تشنگی را تنظیم میکنند

تنوع تکاملی در ساختار و عملکرد دستگاه دفعی

بیمهرگان کلیههایی ابتدایی موسوم به نفریدیوم دارند

535
536
537
538
540
540
541
541
541

حشرات برای تنظیم آب و یون از لولههای مالپیگی و رودة عقبی
استفاده میکنند

542

کلیههای ماهیهای غضروفی ،ادرار هیپواسمز تولید میکنند و اوره
را نگه میدارند

نقش کلیه در ماهیهای آب شیرین و شور متفاوت است
کلیة دوزیستان طی دگردیسی تغییر میکند

کلیههای جانوران خشکیزی به حفظ آب بدن کمک میکنند

544
545
545
545

سیستمهای هماهنگکننده :برهمکنش دستگاههای قلبی ـ عروقی
و دفعی در تنظیم فشار خون

موجودات زندة همزیست به فیزیولوژی گوارش جانور کمک میکنند 560
مواد غذایی از طریق حاملها یا وزیکولها از غشای پالسمایی عبور میکنند 561

■

کادر  1.11تکامل و تنوع همزیستهای شیمیولیتوتروف
مختلف منتقل میشوند

لیپیدها به شکلهای مختلفی منتقل میشوند

یافتن و مصرف غذا

■

غذا را حس میکنند

کادر  2.11کاربردها رژیمهای غذایی جانوری و سالمت انسان

جانوران ساده ،غذا را در وزیکولهای فاگوسیتوزی هضم میکنند

ساختارهای تغذیهای منطبق با رژیم غذایی هستند
بافت منقار پرندگان کراتینی شده است
پستانداران دندانهای استخوانی دارند

■

کادر  3.11ژنتیک و ژنومیک تنوع در منقار پرندگان

هماهنگی گوارش با متابولیسم

دستگاههای گوارش

566
567
568
569
570
572
572
574
574
575

546

پیچیدگی لولة گوارش با پیدایش سلوم مرتبط است

قسمتهای تخصصیافتة لولة گوارش ،بازدهی گوارش را افزایش میدهند 580

پرسشهای مروری

550

پرسشهای ترکیبی

550

پرسشهای محاسباتی

551

غدد بزاقی آب و آنزیمهای گوارشی ترشح میکنند

برای مطالعة بیشتر

551

بیشتر مواد غذایی در رودهها جذب میشوند

معده ،اسید و مخاط ترشح میکند
تنظیم تغذیه و گوارش

فصل 11

هورمونها میل به غذا خوردن را کنترل میکنند

554

ترشحات لولة گوارش بهوسیلة هورمونها و نوروترانسمیترها

نگاه کلی

556

ماهیت و دریافت مواد غذایی

556

■

مواد غذایی

557

رژیمهای غذایی ،انرژی الزم برای فعالیت ،رشد ،نگهداری و

کمبود آمینواسیدهای ضروری ،رشد را به خطر میاندازد

565

جانوران با استفاده از عالئم شیمیایی ،الکتریکی و گرمایی وجود

خالصه

ویتامینها و مواد معدنی در کاتالیز مشارکت دارند

563

پروتئینها توسط پروتئازها و پپتیدازها به آمینواسیدها تجزیه میشوند 564

549

تولید مثل را فراهم میکنند

562

کربوهیدراتها در مجرای گوارشی هیدرولیز و توسط حاملهای

دستگاههای گوارش جانوران پیچیده دارای بیشترین مساحتاند

گوارش

560

کنترل میشوند

کادر  4.11مبانی ریاضی تئوری رآکتور لولة گوارش

577
579
581
582
583
584
586
587
588

حرکت لولة گوارش توسط اعصاب و هورمونهایی تنظیم میشود
که بر عضلة صاف تأثیر میگذارند

انتقالهای متابولیک بین وعدههای غذایی

590
592

557

هورمونها تنظیم ذخایر غذایی را پس از صرف غذا کنترل میکنند

559

پیتونها دستگاه گوارش خود را برای هر وعدة غذایی ،بازسازی میکنند 596

558

جانوران در رژیم غذایی خود به لینولئیک و لینولنیک اسید نیازمندند 559

محرومیت غذایی طوالنیمدت باعث بروز پاسخ گرسنگی میشود
خرسهای زمستانخواب نیتروژن را بازیافت میکنند

594
595
597

نه

فهرست
سیستمهای هماهنگکننده :چاقی

598

خالصه

599

پرسشهای مروری

601

عضالت برای تولید نیرو یا کوتاهشدگی سریع تخصص یافتهاند

پرسشهای ترکیبی

601

پرسشهای محاسباتی

601

حرکت در محیط

برای مطالعة بیشتر

602

حلقههای کار بین کار مثبت و کار منفی تعادل نشان میدهند
نیروی گرانش و شناوری

ترکیب بدن بر میزان شناوری تأثیر میگذارد
میشوند

604

کیسههای شنا ،محفظههای پرشده از گاز هستند که شناوری را

نگاه کلی

606

دستگاههای حرکتی

606

مکانیک سیاالت

انواع فیبر عضالنی

606

 Reبراساس اهمیّت نسبی اثرات اینرسی و ویسکوز تعیین میشوند

607

آیرودینامیک و هیدرودینامیک

بسیاری از بیمهرگان برای حرکت ،از عضالت سادة حلقوی و
طولی استفاده میکنند

ماهیها از دو یا سه نوع فیبر برای شناکردن استفاده میکنند

608

افزایش میدهند

آشفته یا الیهای بودن جریان با اعداد رینولدز تعیین میشود
ساختارهای دوکیشکل ،کشش را کاهش میدهند

آیروفویلها و هیدروفویلها نیروی باالبرنده تولید میکنند

الگوی انقباض عضلة حرکتی بهوسیلة نورونهای حرکتی کنترل میشود 609

در اوجگرفتن با بال باز ،از نیروی باالبرندة جریانهای طبیعی

عضالت حرکتی به واحدهای حرکتی و گروههای عملکردی تقسیم

حرکات سیال میتواند پیشرانش ایجاد کند

تتراپودها فیبرهای متنوعی دارند
میشوند

متابولیسم انرژی

611
612

عضله باید پس از فعالیت شدید ،بهبود یابد

فعالیتهای طوالنیمدت با تحوالت متابولیک همراهاند

هورمونها اکسیداسیون سوخت عضله را کنترل میکنند

خونرسانی و اکسیژندهی به عضله

614

جانوران آبزی طی مراحل متعددی به خشکی هجوم آوردند

دستگاههای اسکلتی

اسکلتهای سخت از ترشحات سلولی ساخته میشوند

اسکلتهای مهرهداران از کلسیم معدنیشده ساخته شدهاند
اجزای اسکلتی همانند اهرمهای مکانیکی عمل میکنند

اسکلتها میتوانند انرژی االستیک ذخیره کنند
تبدیل انقباض به حرکت

زندگی در خشکی

615

دگردیسی باعث بازسازی مجدد آناتومی و فیزیولوژی جانور

617

پرندگان بیپرواز در غیاب شکارچیان زمینی تکامل یافتهاند

616
619

قطر رگ خونی بهوسیلة عوامل فعالکنندة رگی (وازواکتیو) تنظیم
میوگلوبین به اکسیژنرسانی و استفاده از آن کمک میکند

■

کادر  2.12تکامل و تنوع خاستگاههای پرواز

613

شبکههای مویرگی ،اکسیژن را به فیبرهای عضالنی مهرهداران میرسانند 620
میشود

هوا برای غلبه بر گرانش استفاده میشود

شکل باله و بال بر حرکات سیال تأثیر میگذارد

گلیکولیز و میتوکندریها انواع متفاوتی از حرکت را پشتیبانی میکنند 614

تعداد میتوکندری بر ظرفیت هوازی عضله تأثیر میگذارد

630
630
632

632
632

ذخایر لیپیدی موجب افزایش شناوری در زئوپالنکتونها و کوسهها

فصل 12
حرکت

■

کادر  1.12روشها و سیستمهای مدل جانوران ورزیده

629

621
622
622
623
624

برای حرکت در خشکی میشود

جانورانی که هندسة مشابهی دارند باید بتوانند تا ارتفاع مشابهی
بجهند

633
634
634
636
636
637
638
639
640
641
642
644
644
645
646
647

جانوران خشکیزی به استخوانها و عضالت وضعی قوی نیاز دارند 647
انرژتیک حرکت

648

انرژی مورد نیاز برای حرکت را میتوان هم بهصورت هزینههای

■

کلی و هم بهصورت هزینههای جرم مخصوص بیان کرد

کادر  3.12ژنتیک و ژنومیک انتخاب مصنوعی موشهای خانگی

سرعت حرکت بر هزینههای حرکتی تأثیر میگذارد

625

جانوران برای اصالح هزینههای حرکتی ،مدل حرکت خود را تغییر

628

محیط ،هزینههای انرژتیک را تعیین میکند

626

633

میدهند

648
649
650
650
651

ده

فهرست

اندازة بدن بر هزینههای حرکتی تأثیر میگذارد

653

برخی از آنزیمها نسبت به سرما سازگاری دارند

سیستمهای هماهنگکننده :مهاجرت

655

خالصه

657

■

پرسشهای مروری

658

پرسشهای ترکیبی

658

پرسشهای محاسباتی

658

برای مطالعة بیشتر

659

فصل  13فیزیولوژی
تنظیم حرارت

660

نگاه کلی

662

تبادل گرما و استراتژیهای حرارتی

663

کنترل جریانهای حرارتی

663

آب ،رسانایی حرارتی بیشتری نسبت به هوا دارد

تبادل حرارت از طریق جریان همرفت ،به حرکت سیاالت بستگی دارد

انرژی تابشی ،برخی جانوران را گرم میکند

تبخیر موجب اتالف حرارت میشود

نسبت سطح به حجم بر شارش گرما تأثیر میگذارد
عایقبندی ،تبادل حرارتی را کاهش میدهد

■

کادر  1.13تکامل و تنوع یال شیرها داغ است!

استراتژیهای حرارتی

ثبات دمای بدن پویکیلوترمها و هومئوترمها متفاوت است

اکتوترمها و اندوترمها در منبع انرژی حرارتی بدن با هم تفاوت دارند

هتروترمها ،اندوترمی موقت یا موضعی نشان میدهند

جانوران دارای درجة خاصی از تحمل حرارتی هستند

مقابله با تغییر دمای بدن

ساختار ماکرومولکولی و متابولیسم

664
665
665
666
666
667
668
669
669
669

■

دما ،کینتیکهای آنزیمی را تغییر میدهد

تکامل میتواند منجر به تغییراتی در کینتیکهای آنزیمی شود

کادر  3.13روشها و سیستمهای مدل پروتئینهای شوک
حرارتی در مگس سرکه

هستهسازهای یخ ،رشد کریستالهای یخی را در جانوران مقاوم
به یخزدن کنترل میکنند

زندگی در دماهای بدنی باال و پایین

681

پروتئینهای ضدّ یخ میتوانند از تشکیل یخ درونسلولی جلوگیری کنند 682
ثابت نگهداشتن دمای بدن

683

گرمازایی

683

گرمازایی حاصل از لرزیدن از انقباضات عضالنی غیر هماهنگ
ناشی میشود

گرما در چرخههای بیهودة متابولیک تولید میشود
نشتی داشتن غشا ،گرمازایی را افزایش میدهد

ترموژنین ،نشت پروتون میتوکندریایی را افزایش میدهد
تنظیم دمای بدن

684
684
685
685
686

ترموستات مرکزی اطالعات حسی حرارتی مرکزی و محیطی را
با هم ادغام میکند

راست شدن موها اتالفهای حرارتی را کاهش میدهد

تغییر جریان خون بر تبادل حرارتی تأثیر میگذارد

686
687
688

مبادلهکنندههای جریان مخالف در سیستم عروقی ،به حفظ حرارت
کمک میکنند

689

عرقکردن باعث تبخیر و در نتیجه خنکشدن و کاهش دمای بدن میشود 689

نفسنفس زدن ،اتالف حرارت را از طریق سطح تنفسی افزایش میدهد 690

■

کادر  4.13مبانی ریاضی سیستمهای جریان مخالف

691

671

سیستمهای هماهنگکننده :سیستم ایمنی و تنظیم حرارت

693

673

خالصه

695

673

پرسشهای مروری

697

پرسشهای ترکیبی

697

پرسشهای محاسباتی

697

برای مطالعة بیشتر

698

670

673
674
677

فصل 14

678

تولیدمثل

اکتوترمها میتوانند در پاسخ به تغییرات طوالنیمدت دما ،بافتهای
خود را مدلسازی مجدد کنند

681

اندوترمی آرام به وضعیتهای هیپومتابولیک منجر میشود

کادر  2.13مبانی ریاضی ارزیابی تأثیرات حرارت بر فرایندهای
فیزیولوژیک با استفاده از  Q10و نمودارهای آرنیوس

پروتئینهای استرس در افزایش بسیار شدید درجة حرارت القا میشوند 679

692

جانوران با تغییر وضعیت دادن غشاهای سلولی خود باعث حفظ
تقریبی سیالیت غشا میشوند

679

700

678

نگاه کلی

702

678

تولیدمثل جنسی

702

فهرست

هورمونهای تولیدمثلی

مهرهداران به پروژسترون ،آندروژنها و استروژنها متکی هستند
گنادوتروپینها مقادیر هورمونهای استروئیدی را کنترل میکنند

704
704
704

تعیین جنسیت

تولیدمثل غیرجنسی بهوسیلة کلونینگ و بکرزایی انجام میشود
برخی از جانوران بهطور همزمان یا دورهای هرمافرودیتاند

شرایط محیطی ،جنسیت را در برخی از گونهها تعیین میکنند
اووژنز

تخمگذاری ،بچهزایی و زندهزایی سه شکل عمدة تولیدمثلاند

706
708
708

اسپرماتوژنز و لقاح

سلولهای الیدیگ و سرتولی ،اسپرماتوژنز را کنترل میکنند

■

کادر  1.14تکامل و تنوع فرومونها

اندامهای جفتگیری نر ،بازده انتقال اسپرم را افزایش میدهند

اسپرمها برای لقاح با تخمک با هم رقابت میکنند

برخی جانوران تکوین جنینی را به تأخیر میاندازند

تکوینِ پس از لقاح به فاکتورهای مادری متکی است

آمنیونداران در مراحل اولیة تکوین ،چهار غشای خارج جنینی

723

تخمکگذاری و مرحلة جسم زرد متعاقب افزایش ناگهانی LH

رخ میدهند

چرخة آندومتری با چرخة تخمکگذاری ،همزمان است

723
725

709
710
710

انقباضات عضلة صاف رحمی ،زایمان را القا میکند

شیر فراوردهای ترشحی از غدد پستانی است

■

کادر  2.14ژنتیک و ژنومیک پروالکتین

غدد پستانی دو محصول دیگر ،یعنی کازئین و الکتوز را ترشح میکنند

727
729
730

پروالکتین رفتار والدینی را کنترل میکند

731

سیستمهای هماهنگکننده :تولیدمثل و استرس

732

خالصه

733

پرسشهای مروری

734

پرسشهای ترکیبی

734

718

پرسش محاسباتی

734

برای مطالعة بیشتر

735

719

پیوست الف :سیستم بینالمللی واحدها

پ1

پیوست ب :لگاریتمها

پ3

پیوست ج :توابع خطی ،نمایی ،توان و آلومتریک

پ4

مراجع

پ6

712
713
714
714
715

جانوران ماده از ذخیرة اسپرم برای تضمین تولیدمثل بیوقفه
استفاده میکنند

722

727

اسپرمها فعالیت خود را در پاسخ به مولکولهای کیموکنتیک و
کیموتاکسیک تغییر میدهند

722

709

زرده ،بلوکهای ساختاری و پیشسازهای متابولیک را فراهم میکند 712
ساختار تخم مهرهداران آبزی و خشکیزی متفاوت است

هورمونها چرخههای تخمدانی و رحمی را کنترل میکنند

721

جفت پس از النهگزینی تخمک لقاحیافته در دیوارة رحم تشکیل میشود 726

تخمکها درون فولیکولهایی از جنس بافت سوماتیک تولید میشوند 711

تخمهای حشره توسط کوریون احاطه میشوند

چرخة تولیدمثلی پستانداران

مرحلة فولیکولی تخمکگذاری توسط  FSHتحریک میشود

هورمون جوانی و 20ـ هیدروکسی اکدیستروئید ،تکوین و فیزیولوژی
تولیدمثل بندپایان را کنترل میکنند

تولید میکنند

یازده

720
720
720
721

واژهنامة فارسی /انگلیسی
نمایه

پ 12
پ 37
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8

دستگاههاي گردش خون
دستگاههاي گردش خون جانوري از نظر ساختاري بسيار متنوعاند .در اين

سيگنالرسان به سلولهاي هدف ،به هماهنگكردن فرايندهاي فيزيولوژيك

تنوع ميتوان دستگاههاي گردش خون به نسبت ساده ،مانند آنچه در حشرات

كمك ميكنند و با انتقال سلولهاي ايمني به محل حملۀ موجودات خارجي به

وجود دارد تا دستگاههاي گردش خون بسیار پيچيده ،مانند دستگاه گردش

دفاع از بدن یاری میرسانند.

خون سختپوستان دهپا و مهرهداران را مشاهده کرد .دستگاههای گردش خون

با وجود آنکه در حال حاضر عملكرد انتقالي اين دستگاه را مزيت ميدانيم،

جانوری با وجود اين تنوع ساختاري ،داراي ويژگيهاي مشترك بسياری نيز

اما ساختار و عملكرد دستگاههاي گردش خون ،قرنها مبهم و ناشناخته باقي

هستند .دستگاههاي گردش خون ،اكسيژن و مواد غذايي را به بافتهايي كه

مانده بود .مسير صحيح جريان خون در پستانداران ،ابتدا در قرن  11توسط

متابوليسم فعال دارند ،منتقل میکنند و کربن دياكسيد و فراوردههای زايد

پزشک و عالم مسلمان ،ابن نفيس بيان شد .با وجود این ،ديدگاه او در دنياي

ديگر را از آنها برداشت ميكنند .این دستگاه در جانوران ،با انتقال مولكولهاي

غرب همچنان ناشناخته ماند تا اینکه در اوایل قرن هفدهم آزمایشهای دقیق
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آزمايشهاي ويليام هاروي روی گردش خون
ويليام هاروي (  )William Harveyنشان دادند كه قلب ميتواند خون را از
ميان رگهاي خوني به بخشهاي مختلف بدن به جريان درآورد .هاروي
در گزارش خود چنين نوشت «به يقين خون در بدن جانور بدون توقف
درونچرخهاي جريان دارد ».اكنون ميدانيم كه قلب خون را از طریق سیستم
شریانی به داخل مویرگها پمپ میکند تا در آنجا مبادلۀ مواد با بافتها
انجام شود .سپس خون از طريق سيستم سياهرگي به قلب بازميگردد .از آنجا

قالب رزيني سرخرگهاي قلبي انسان

كه در اوايل قرن هفدهم ،ميكروسكوپ مرکب مناسب وجود نداشت ،هاروي
نميتوانست بهطورمستقيم ،مويرگهاي مرتبطكنندة شريانها و وريدها

گردش خون براي انتقال اكسيژن ،مورد نياز نيست ،چرا قلب آن قدر زود

را مشاهده كند؛ با وجود این ،او با توجه به نتايج آزمايشهايش ،فرضيۀ

شروع به ضربان ميكند؟ فيزيولوژيستهاي تكويني به بخشی از این پرسش

وجود آنها را مطرح كرد .سه دهه بعد و چهار سال پس از مرگ هاروي،

ِ
پاسخ دادهاند .آنها نشان دادهاند كه ضربان قلب براي تكوينِ
مناسب دستگاه

مارچلو مالپيگي (  ،)Marcello Malpighiآناتوميست و پزشک ايتاليايي ،از

گردش خون ،حياتي است.

ِ
باریک موجود
ميكروسكوپهاي مرکب جديد براي تشخيص رگهايِ خونيِ

محققان توانستند با قراردادن مهرهاي كوچك در مدخل ورودی یا

در ششها و كليهها استفاده كرد و آنها را مويرگ ناميد .اين يافته ،ابتكار

خروجی قلب در حال تکوین ،جريان خون را در دستگاه گردش خون كاهش

هاروي را كامل و تأييد كرد و درك جديد ما از دستگاههاي گردش خون را

دهند .جلوگیری از جريان خون در قلب ،باعث اختالل در تکوین آن میشود؛

بهوجود آورد.

در این صورت حفرههاي قلب از رديف خود خارج میشوند يا در جای خود

اهميت دستگاه گردش خون به اندازهای است که ،يكي از اولين

تشكيل نميشوند و دريچههاي قلبي هرگز بهوجود نميآيند .آزمایشهای

ِ
داران در حال تكوين شكل ميگيرد ،قلب است.
اندامهايي كه در جنين مهره

مشابه محققان دیگر نيز نشان دادهاند كه نيروي حاصل از برخورد خون به

براي مثال ،در گورخرماهي (  ،Danio rerioسيستم مدل رايج مورد استفادۀ

پایانههای رگهايِ خونيِ در حال تکوین ،باعث رشد و بزرگشدن رگها

زيستشناسان تكويني) قلب در اولين روز پس از بارور شدن تخمك ،شكل

میشود و به تشكيل دستگاه گردش خون كمك ميكند .برخي از اين فرايندها

میگیرد و شروع به ضربان منظم ميكند .از آنجا که جنينهاي یک روزه

در جانوران بالغ نيز ادامه مييابند .این نشان ميدهد دستگاه گردش خون

بسیار كوچك هستند ،بهنظر میرسد كه انتشار مواد بايد بيشتر از مقداري

فقط دستگاه پمپكنندة غيرفعالی نيست كه مواد را در سراسر بدن انتقال

باشد كه براي تحويل اكسيژن و مواد غذايي به بافتها الزم است .در واقع

ميدهد؛ بلكه به عکس ،دستگاههاي گردش خون ،سيستمهاي فيزيولوژيك

آزمايشهاي مختلف نشان دادهاند كه گورخرماهي هنگام تکوین ا ّولیه برای

پویایی هستند كه ساختار و عملكرد آنها در پاسخ به نيازهاي همواره در حال

انتقال اکسیژن به دستگاه گردش خون فعال نیاز ندارد .پس اگر دستگاه

تغيير بافتهاي بدن ،تنظيم ميشود.
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بخش دوم هماهنگی سیستم های فیزیولوژیک

نگاه كلي
موجودات زندۀ تكسلولي و برخي از متازوئرهاي كوچك فاقد
دستگاههاي گردش خوناند ،بلکه براي انتقال مولكولها از جايي به
جاي ديگر بر انتشار آنها متكي هستند .با وجود آنکه انتشار ممکن است
در مسافتهاي كوتاه (مانند غشای سلولي يا درون يك سلول) سريع
باشد ،اما در مسافتهاي طوالني ُكند است (شكل  1.8الف) .در واقع،
زمان ( )tمورد نياز براي انتشار يك مولكول بين دو نقطه با مربع مسافت
( )xمتناسب است (  .) t ∝ x2اين رابطه شكل ساده شدۀ معادلة انتشار
اینشتاين است (كه قانون دوم انتشار نيز ناميده ميشود) .با استفاده از
اين معادله ميتوانيم پيشبيني كنيم كه در دماي 37درجة سانتیگراد ،در
حدود  5ثانيه طول ميكشد تا مولكولي كوچك مانند گلوكز در محلول
آبي ،مسافت100میکرومتر (اندازۀ متوسط سلول) را طي كند ،بنابراین
انتشار آن در چند متر (فاصلة رفت و برگشت بين قلب و پاهای انسان
دارای جثۀ متوسط) بيش از  60سال طول ميكشد.
به علت وجود اين محدوديت در سرعت انتشار ،جانوران بزرگتر
با کمک فرايندي به نام حركت تودهای ( )bulk flowيا جريان مستقيم،

زمان مورد نیاز برای انتشار ()t

(الف) انتشار

مسافت ()x
افزایش فشار

دریچة یکسوکننده (باز)

(ب) حرکت تودهای

جریان

دریچة یکسوکننده (بسته)

افزایش فشار

شكل  1.8انتشار و حركت تودهاي( .الف) انتشار در مسافتهاي كوتاه ،سريع است اما با
زیاد شدن فاصله .زمان مورد نياز براي آن بهطور تصاعدي افزايش مييابد .جانوران براي

انتقال سريع مواد در مسافتهاي طوالني از حركت تودهاي مايعات استفاده ميكنند( .ب)
افزایش فشار موضعي در يك منطقه از دستگاه گردش خون ،جريان را از مكاني که فشار

باال دارد به نواحي همجوار که فشار پايينتر دارند ،ميفرستد .این پديده به حركت تودهای
معروف است .دريچههاي يكطرفه سبب اين جريان يكطرفه میشوند.

مايعات را در سراسر بدن خود جابهجا ميكنند .حركت تودهاي مايعات،
مواد را در مسافتهاي طوالني ،بسيار سريعتر از انتشار به تنهايي ،انتقال
میدهد .براي مثال ،دستگاه گردش خون انسان قادر است يك ميليليتر
خون را در مدت حدود  60ثانيه از قلب به پاها انتقال دهد و دوباره
به قلب بازگرداند در صورتی که اگر قرار بود این جابهجایی با انتشار
انجام شود  60سال طول میکشید .پديدۀ حركت تودهاي ،پاية بسياري
از فرايندهاي فيزيولوژيك شامل تنفس ،گوارش و دفع است.
در قانون د ّوم حركت نيوتن (نيرو = جرم × شتاب) بیان شد که اگر
نيرويي كافي را بر جسمي اعمال كنيم ،شروع به حركت خواهد كرد (يا
در صورت متحرك بودن ،شتاب خواهد گرفت) .بنابراين ،حركت تودهاي
مايع هنگامي روي ميدهد كه نيرويي خارجي بر مايع اعمال شود و آن
را به حركت درآورد .در دستگاههاي گردش خون ،مايع در مجموعهاي
از حفرات و لولهها محصور ميشود (شكل  1.8ب) .با اعمال فشار بر
اين مايع محصور شده ،فشار در ناحيۀ مجاور افزايش مييابد .سپس
مايع از اين ناحیۀ پرفشار به نواحي كمفشار مجاور جريان مييابد .وجود
دريچههاي يكسوكننده در بسياري از دستگاههاي گردش خون ،به
جريان يكطرفه كمك ميكند .در اين فصل ،به بررسي ساختار ،عملكرد
و تنظيم انواع مختلف دستگاههاي گردش خون جانوران ميپردازيم تا
ببینیم اين دستگاهها چگونه از حركت تودهای براي ارائة عملكرد حياتي
انتقالی خود استفاده ميكنند.

ویژگیهای دستگاههاي گردش خون

همۀ دستگاههاي گردش خون جانوري نقشهاي مشابهي شامل انتقال
اكسيژن ،کربن دياكسيد ،مواد غذايي ،مواد زايد ،سلولهاي ايمني و
مولكولهاي سيگنالرسان را در بدن جانور به عهده دارند .دستگاه
گردش خون در برخي از جانوران ،حتي در تنظيم دما نيز نقش دارد
ِ
عضالت در حال كار به سطح بدن انجام
و اين كار را با انتقال گرما از
ميدهد ،تا در آنجا گرما به محيط اطراف آزاد شود .دستگاه گردش
خون به ع ّلت نقش مهمي كه در انتقال به عهده دارد ،تقريب ًا بر همۀ
فرايندهاي فيزيولوژيك جانور تأثير ميگذارد.

اجزای دستگاههای گردش خون

دستگاههاي گردش خون جانوري هم مانند همۀ دستگاههاي پمپكننده،
داراي سه جزء مهم هستند:
 .1يك يا چند پمپ يا دیگر ساختارهاي تلمبهکننده ( )propulsiveكه
اغلب در تركيب با دريچههاي يك سوكننده باعث جريان يكطرفۀ
خون ميشوند.

دستگاههاي گردش خون فصل 8

 .2سيستم لولهها ،كانالها يا فضاهاي ديگري كه مایع بتواند از ميان
آنها جريان يابد.

دیوارة عضالنی
دریچة یکسوکننده

 .3مايعي كه از طريق اين دستگاه به جريان درآيد.
با وجود این ،تنوع قابلتوجهي بين ساختار و سازماندهي هر كدام از
اين اجزا در جانوران مختلف وجود دارد.

دستگاههاي گردش خون از ساختارهاي پمپكنندۀ متنوعي
استفاده ميكنند

همۀ دستگاههاي گردش خون داراي چند نوع ساختار پمپكننده
هستند كه مايعات را در سراسر دستگاه پيش ميرانند :ما بيشتر با
عمل پمپكنندگي حفرات منقبضشوندهاي مانند قلب جانور مهرهدار

آشنايي داريم (شكل  .)2.8قلبهاي حفرهدار در مهرهداران و بيمهرگان
وجود دارند .انقباض عضالني قلب ،فشار را در حفرات قلب افزايش
ميدهد .هنگاميكه فشار در قلب نسبت به بقية دستگاه گردش خون
بيشتر ميشود ،خون بر طبق اين گراديان فشاري به درون دستگاه
گردش خون جريان مييابد .دريچههاي يك سوكننده به ايجاد جريان
يكطرفه كمك ميكنند.
قلبهاي حفرهدار در اغلب موارد داراي بيش از يك حفره
هستند .معموالً اولين حفرهاي كه مايع در گردش وارد آن ميشود،
دهليز نام دارد .قلبهاي جانوري ممكن است يك يا چند دهليز داشته
باشند .اين حفرات ،هم به عنوان منبع ذخيره و هم به عنوان پمپ عمل
ميكنند .مايع از دهليز به درون حفرهاي عضالنيتر به نام بطن وارد
ميشود كه به عنوان پمپ اصلی عمل ميكند.
قلبهاي حفرهدار ،تنها ساختارهايي نيستند که در دستگاههای گردش
خون ،قابليت پمپكردن مايع را دارند .بلكه اندامهايي مانند عضالت
اسكلتي وجود دارند كه میتوانند بدون وابستگي به دستگاه گردش
خون براي ايجاد گراديانهاي فشاري مورد استفاده قرار گيرند( .شكل
2.8ب) .براي مثال ،در مهرهداران خشكيزي ،فعاليتهاي عضالت پا به
برگرداندن خون به قلب كمك ميكند .همچنين ،در بسياري از بندپايان،
حركات طبيعي بدن ،خون را در سراسر بدن به جريان درميآورد.
رگهاي خوني در اين دستگاهها ،اغلب داراي دريچههاي يكسوكننده
براي حفظ جریان يكطرفة مايع در گردش هستند.
رگهاي خوني ضرباندار يا منقبضشونده و قلبهاي لولهمانند
كه در برخي از بيمهرگان و جنينهاي اولية مهرهداران يافت ميشوند،
توسط حركات دودي خون را جابهجا ميكنند (شكل 2.8ج) .انقباضات
دودي ،امواج منظم انقباض عضالني هستند كه در مدلي هماهنگ از
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دریچة یکسوکننده

جریان
شریان

ورید

فشار حاصل از انقباض

(الف) حفرة منقبضشونده
رگ خونی

عضلة اسکلتی

جریان

دریچة یکسوکننده

دریچة یکسوکننده

(ب) پمپ خارجی
رگ خونی منقبضشونده یا
قلب با حرکات دودی

موج انقباض

جریان

(ج) انقباض دودی
شكل  2.8انواع ساختارهاي پمپكننده در دستگاههاي گردش خون جانوري( .الف)

حفرات منقبضشونده مانند قلب مهرهداران ،با انقباضات ديوارههاي عضالني خود ،فشار

خون را در حفرهاي بسته افزايش ميدهند .همچنانكه فشار افزايش مييابد ،دريچهها باز

میشوند و جريان مايع در جهت گراديان فشاري بهوجود آمده را ممكن ميسازند .وجود

دريچههاي يك سوكننده براي تأمين جريان يكطرفه الزم است( .ب) ساختارهايي مانند
عضالت اسكلتي میتوانند به عنوان پمپ عمل كنند .انقباض و شلشدن عضالت اسكلتي

بهطور متناوب رگ خوني را منقبض و منبسط ميكند و مايع را در امتداد رگ ،تحت فشار

قرار ميدهد .دريچههاي يك سوكننده ،جريان يكطرفه را تأمين ميكنند( .ج) رگهاي

خوني قابل انقباض و قلبهايي با حركات دودي ميتوانند با استفاده از امواج انقباضي
منظم ،خون را به سمت جلو به حركت درآورند .اين رگها ممكن است حاوي دريچههايي

براي تأمين جريان يكطرفه باشند ،اما جهت انقباض در اغلب موارد براي ايجاد جرياني

يكطرفه كافي است.

يك انتهاي لوله به انتهاي ديگر آن به پيش ميروند .انقباضات دودي
نيز همانند فشرده شدن خمير دندان در لولهاش ،خون را از طريق
ساختار پمپكننده ،فشرده میکنند و به درون دستگاه گردش خون
به جريان درميآورند .از آنجا كه انقباضات دودي معموالً در جهت
خاصي روي ميدهند ،اين پمپها ميتوانند حتي هنگاميكه دريچهاي
وجود نداشته باشد ،موجب جريان يكطرفه شوند.

