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 Cardiovascular Systemالوعائي  بيالجهاز القل

ويقوم الدم بتجهيز هذه الخاليا باالوكسجين . تمد خاليا الجسم حيويتها من الدم الذي يجري حولهاست      

من  metabolismكما يقوم بنقل المواد المتكونة من عمليات األيض . والمواد الضرورية البقائها حية

عد جريان الدم اساسيا ياضافة الى ذلك . طريق االعضاء الخاصة بذلك  الخاليا الى القلب بغية طرحها عن

 .لعمل العديد من االعضاء ، على سبيل المثال عملية تكوين البول في الكليتين وتنظيم درجة الحرارة 

ضغط كاف وبالكميات المطلوبة يتم ضخ الدم وتنظيم جريانه لغرض ايصاله الى خاليا الجسم تحت       

وكما هو واضح من االسم ، يتكون هذا الجهاز من القلب واألوعية . بواسطة الجهاز القلبي الوعائي 

 .الدموية التي تشمل الشرايين والشرينات واالوعية الشعرية الدموية والوريدات واالوردة 

 Heart  القلب 

. الى االسفل  apex وقمتهالى االعلى  baseوهو عبارة عن عضو عضلي مخروطي الشكل قاعدته        

م وفي الكلب غک 3 - 2كغم وفي البقرة  4۔  3ويختلف وزنه باختالف الحيوان ، حيث يزن في الحصان 

 .م غک 1.1 – 1الكبير 

ويميل الى الجهة . لقفص الصدري ي األمامي من افليقع القلب في الحيوانات الحقلية في الجزء الس     

يمر من قمة القلب ، سي بين مرفقي الحيوان اثناء وقوفه ، فإن هذا الخط ماليسرى ، واذا رسم خط وه

، بينما تقع قاعدة القلب كما اشرنا الى  Sternumحيث تقع القمة قرب الجزء االخير من عظم القص 

 .االعلى وبين الضلع الثالث والضلع السادس 

ر يفصل بينها حاجز سااليمن واال ي atriaيتكون القلب في الثدييات من اربعة تجاويف هي االذينان      

االيمن وااليسر يفصل بينها  ventriclesوالبطينان  ، interatrial septumيدعي بالحاجز بين األذيني 

 حاجزالبطينين ويفصل األذينين عن .  interventricular Septumحاجز يسمى بالحاجز بن البطيني 

ويكون هذا الحاجز دائري الشكل مكونة من نسيج ليفي .  atrioventricular septumاذيني بطيني 

fibrous tissue  . ولكون هذا الحاجز من النسيج الليفي فإن له أهمية فسلجية كبيرة جدا. 

. كة من جدار البطينين لو استعرضنا سمك جدار التجاويف األربعة نالحظ أن جدار األذينين اقل سم      

وال يؤثر سمك الجدار هذا على سعة . وان سمك جدار البطين األيسر اكثر مما هو عليه في البطين األيمن 

فالتجاويف المتناظرة متساوية الحجم ، أي أن سعة تجويف البطين األيسر تساري سعة . نفسةالتجويف 

 .نجويف البطين األيمن 

ة باتجاه واحد ، سوردة الى االذينين ثم الى البطينين ومنها الى الشرايين الرئييكون جريان الدم من األ     

 cardiacوينظم جريان الدم صمامات خاصة تسمى الصمامات القلبية . أي الرجوع للدم بعكس االتجاه 

valves  . دل سوهي عبارة عنflaps ة متدلية من الحاجز األذيني البطيني ، أي أنها من نسيج ليفي مغطا

 endocardiumمن كلتا الجهتين بشغاف او ما يسمى بطانة القلب 

  -: وهذه الصمامات هي . تقع صمامات القلب جميعها في مستوى واحد

 Mitral valve يالصمام التاج -1

 . cusps ويتكون من مصراعين. رسر والبطين االيسويقع هذا الصمام بين االذين االي

 

 Tricuspid valve   الصمام ثالثي المصاريع  -2

يدعي الصمامان  .ويتكون من ثالثة مصاريع . ويقع هذا الصمام بين األذين األيمن والبطين األيمن        

. وتفتح باتجاه البطين .  atrioventricular valvesالمشار اليها فيما سبق بالصمامات األذينية البطينية 
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 chordae tendineaeيقة مرتبطة بحبال وترية ولو تفحصنا هذه الصمامات نالحظ أن حافاتها الطل

وإن فائدة هذه . التي تشكل جزءا من عضلة البطين  papillary musclesمتصلة بالعضالت الحليمية 

 .بال هي لمنع اندفاع مصاريع الصمامات الى االذينين اثناء تقاص البطينين حال

 Aortic valve    مام األبهريصال -3

 .ويتكون من ثالثة مصاريع . في مدخل الشريان األبهر  الصمامويقع هذا 

  Pulmonary valve   الصمام الرئوي  -4

ويسمى الصمامان  .ويتكون من ثالثة مصاريع ايضا . ام في مدخل الشريان الرئوي مويقع هذا الص      

، وتفتح هذه الصمامات باتجاه الشرايين  semilunar valvesالمشار اليها فيما سبق بالصمامات الهاللية 

. 

    اما في مواقع االتصال بين األوردة واالذينين فال توجد صمامات بمعنى الكلمة ، ولكن هناك        

. وهي عبارة عن عضالت دائرية تقع في منطقة التقاء هذه األوردة باالذينين .  sphinctersعامرات 

 (.1 - 7شكل )دم من األذينين اثناء تقلصها الى االوردة ووظيفة هذه العامرات منع رجوع ال

 

  دياتثتركيب قلب ال  -: 1 – 7شكل 

 

 Pericardium    التامور

 serous يمصل يغشاء داخل: من غشائين  ابحيط بالقلب كيس مخروطي الشكل مكون        

membrane  ،ي فرغشاء خارجي ليfibrous membrane  .الغشاء الداخلي من طبقتين  ويتكون

، بينما تسمى  visceral layerتين زلقتين ، تسمى الطبقة األولى والمالمسة للقلب بالطبقة المشوية ملساء

ويوجد بين هذه  Parietal layerالطبقة الثانية التي تغلف األولى ومالمسة للغشاء الليفي بالطبقة الجدارية 

التامور ، وفائدة هذا السائل في التقليل من احتكاك القلب باالغشية  دعی بسائلياالغنية سائل رقراق زلق 

كما الوظيفة التامور بصورة عامة المحافظة على حجم القلب وتحديد اتساعه اثناء . اثناء تقلصه وانبساطه 
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ي بلقأي أنه يحدد استيعاب القلب ، وهذا عمل تنظيمي مهم يؤثر على النتاج ال. امتالئه بالدم عند انبساطه 

cardiac output  .به  يقلل من احتكاك القلب باالعضاء التي تحيطمور كما أن التا. 

.  ايتصل التامور بالحجاب الحاجز ، وبذلك عندما يتقلص القلب وينبسط تكون قمته ثابتة نسبي      

 وهذا يزيد من كفاءة القلب في عمله كمضخة. وتتحرك القاعدة الى االسفل 

وتقع المعدة في الجهة االخرى من . سبق أن القلب يقع قريبا جدا من الحجاب الحاجز نالحظ مما       

بمعنى أن الجزء الفاصل بين القلب والعدة هو الحجاب . الحجاب الحاجز ، أي من جهة التجويف البطني 

عض الحاجز ، ولهذه العالقة اهمية سريرية ، وخاصة في األبقار ، حيث أن هذه الحيوانات قد تبلغ ب

المسامير الطويلة او االجسام الحادة األخرى والتي قد تنفذ من المنفحة الى القلب عبر الحجاب الحاجز 

، وهذا ما اشرنا  اوتؤدي الى التهاب التامور او القلب ، مما يسبب مضاعفات كثيرة وتفوق الحيوان احيان

 .اليه في الجهاز الهضمي 

 

 Historical background   الخلفية التاريخية لجهاز الدوران 

وكانت افکار . في السابق كان هناك اعتقاد خاطيء حول تكوين الدم و جريانه بين االعضاء المختلفة       

و تصورات الطبيب اليوناني جالينوس الذي عاش في القرن الثاني الميالدي هي السائدة، واستمرت هذه 

وعند مروره في الكبد . دم يتكون من المواد الغذائية وكان جالينوس يعتقد بأن ال. االفكار لمئات السنين 

وقد بقي هذا االعتقاد سائدة . يكتسب بعض األرواح ، ثم بعد ذلك يدور في الجسم ليغذي االعضاء المختلفة

ميالدية بدراسات   1221الى القرن السابع عشر الميالدي تقريبا وذلك عندما قام العالم وليم دار في سنة 

 .االنسان جسم وع جريان الدم في واسعة حول موض

لقد كان للعلماء العرب دور كبير في هذا الميدان وابرز الذين أبدعوا في العمل في مهنة الطب وفي        

ولد ابن . دراسة تشريح الجسم وعمله هو العالم الطبيب أبو الحسن عالء بن أبي الحزم الملقب بابن النفيس 

أ وتعلم في مدارسها ، ثم وقد نش. النفيس في دمشق في النصف األول من القرن الثالث عشر الميالدي 

واضافة الى كونه طبيبا ، فقد كان معنية بدراسة تشريح . عمل في القاهرة طبيبة في احدى مستشفياتها 

وقد . كما كانت له اهتمامات في الدوران التاجي . الرئتين واألوعية الدموية التي تصل بينها وبين القلب 

ما يسمى بجهاز الدوران الرئوي وذلك في القرن الثالث  اكتشف ابن النفيس الدورة الدموية الصغرى أو

في باكثر من ثالثمائة سنة ، كما بشار اليه في الكتب  فيارهأي قبل وليم (  1221عام )عشر الميالدي 

 .االجنبية 

 

 Functional structure of the heart   التركيب الوظيفي للقلب

وأن القلب بتجاريفه األربعة مقسم الى . مكون من اربعة تجاويف لقد أشرنا سابقا الى أن قلب الثدييات      

  .جهتين مفصولتين عن بعضها تماما 

ري من القلب الدم الشرياني المؤكسج القادم من الرئتين عبر األوردة الرئوية ، سالجهة الي تستلم     

وال ننسى أن جزءا من . م وتضخه في الشريان األبهر لكي يوزع عبر الشرايين المختلفة الى انحاء الجس

أما . جهز عضالت القلب باالوكسجين والمواد الغذائية يهذا الدم يدور في الشرايين التاجية وتفرعاتها ال

الجهة اليمنى من القلب فأنها تستلم الدم الوريدي القادم من الرأس واألطراف األمامية عن طريق الوريد 

الحوض واالطراف الخلفية واالحشاء عن طريق الوريد  ، ومن anterior vena cavaاألجوف األمامي 

ومن . ه في الرئتين توتضخه في الشريان الرئوي لغرض اكسج posterior vena cavaاألجوف الخلفي 

 (.2 - 7شكل ) ثم يعود هذا الدم الى الجهة اليسرى وهكذا 

وللعضلة . طول الحياة  ومن هنا نالحظ أن عضالت القلب تتقلص وترتخي بشكل منتظم ومتعاقب       

وهذه . خواص تنفرد بها ، حيث انها تمتلك خاصية النبض بصورة منسقة  cardiac muscleالقلبية 
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رعة سوهناك تفاوت بين .  inherent property of rhythmicityالخاصية مخلوقة في العضلة القلبية 

واكثرها سرعة مجموعة من الخاليا  النبض في المواقع المختلفة من القلب ، وأن اكثر المواقع تطورا

العضلية القلبية التي تقع في الجهة اليمنى العليا من األذين األيمن ، قرب التقاء الوريد األجوف األمامي 

.  sino - atrial mode ( SA node)وتدعى مجموعة هذه الخاليا بالعقدة الجيبية األذينية . باالذين 

 يأي أن سرعة نبض القلب تتبع سرعة نبض منظم الخط.  pacemaker يوتسمى هذه العقدة بنظم الخط

. 

    

 

 دياتثدوران الدم في ال  -: 2 – 7شكل 

ختلف تركيب الخاليا العضلية للقلب وطريقة اتصالها فيما بينها عما هو عليه في العضالت الهيكلية ي       

الى تقلص عضالت القلب كافة ، أي بمعنى أخر اليوجد عازل  فيإذ يؤدي تنبيه عضلة القلب بمنبه كا. 

لشدة التنبيه وذلك بسبب  تبعابينها تتفاوت استجابة العضالت الهيكلية . وظيفي بين الخاليا العضلية للقلب 

أي أن كل ليف عضلي أو مجموعة الياف نستجيب لوحدها وبمعزل . استقاللية االلياف العضلية في عملها 

وكلما زادت شدة التنبيه زاد عدد األلياف العضلية المشتركة في االستجابة وبالنتيجة . األخرى  عن االلياف

 .تكون االستجابة أقوى 

عن طريق العضالت القلبية لالذينين بصورة مباشرة ، ومن ثم عن  يتنتشر النبضات من منظم الخط     

ومما يؤكد ذلك . وال شأن الالعصاب في هذه العملية . طريق مسالك خاصة لتصل الى عضالت البطينين

 .تكون الجهاز العصبي  الجنين قبل أن نبض القلب يبدأ في 

وتنتشر بشكل موجات عبر عضالت األذينين معا .  تبدأ اذن نبضات القلب في العقدة الجيبية األذينية       

وتسمى . لتدخل البطينين عن طريق عقدة اخرى موجودة في اسفل االذين االيمن قرب الحاجز بين األذيني 

إذ أن هذه العقدة متصلة .  atrioventricular node(  A - V node)هذه العقدة بالعقدة األذينية البطينية 

 Bundle ofفي الحاجز بين البطيني ، وتسمى هذه الحزمة بحزمة هس  حزمة من نسيج عضلي خاص

His  . وقد جاءت هذه التسمية من اسم المعالم االلماني الذي اکتفها وهو وليم هس . 

البطيني  ذيتيتعد حزمة هس المسلك الوحيد لمرور النبضات الى البطينين وذلك ألن الحاجز اال     

atrioventricular septum وهذا . بر عازال وال يسمح بمرور النبضات وذلك بحكم تركيبه الليفي يعت

فروع رئيسية، وهذه بدورها  ىفيما بعد ال ستتفرع حزمة ه .أساسي النتظام عمل القلب وشيء مهم 

 ( . 3 – 7شكل )تتفرع الى عدة فروع أخرى لتنشعب وتصل الى كافة جهات البطينين وبصورة كاملة 
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 جهاز التوصيل في الثدييات  -: 3 – 7شكل 

  Cardiac cycle   الدورة القلبية 

ددة أهمها متعلجية سيقصد بالدورة القلبية تعاقب تقلص وانبساط عضالت القلب ويقترن هذا بتغيرات ف      

سماع الى رات كهربائية اضافة تغيط في تجاويف القلب وتغير حجوم هذه التجاويف ، غغيرات الضت

 .ة تتماشى مع الدورة القلبية قباعمتأصوات منتظمة 

 71فمثال عندما تكون سرعة ضربات القلب . قلص أقصر من فترة االنبساط تتكون الفترة الزمنية لل      

اه أن الدورة القلبية تستغرق عنضرية في الدقيقة الواحدة كما هو الحال في االنسان واالغنام والماعز فهذا م

  ويعد هذا شيئا. من الثانية  8.3ومن هذا الوقت تستغرق فترة التقلص مايقارب. من الثانية  8.1حوالي 

مثل فترة استراحة تاط سمهما لديمومة نشاط القلب ، حيث أن القلب ينبض طول الحياة ، وأن فترة االنب

 .لعضالت القلب 

وان زيادة السرعة تکون . التهيجتزداد سرعة ضربات القلب اثناء الرياضة أو الجري أو اثناء       

واذا زادت سرعة . ا زادت السرعة ماط ، حيث انها تقل كلسبصورة رئيسية على حساب فترة االنب

ضربات القلب بشكل كبير فأن ذلك قد يؤدي الى عدم انتظام عمل القلب بسبب اختصار فترة االنبساط 

 .بشكل كبير 

وسوف نتطرق الى الفعاليات . الدورة القلبية ( آلية )يكانيكية سيكون التركيز تحت هذا العنوان على م     

سوف نبدأ من مرحلة معينة في هذه  فبشكل وا ولكي نتابع الموضوع. االخرى تحت عناوين الحقة

  -: ياتيالدورة لننتهي بها ثانية كما 

 Late diastole   اط سالمرحلة األخيرة لالنب

وتكون الصمامات األذينية . الرحلة مرتخية والضغط يقرب من صفر تكون عضالت القلب في هذه       

 ليمالة في كلتا الجهتين سيئويجري الدم من األوردة الر. البطينية مفتوحة ، والصمامات الهاللية مغلقة 

ل الدم عموي. من سعتها  %78ويمتليء البطينان الى ما يقرب . ا ماألذينين ويعبر الى البطينين لملئه

وأثناء ذلك يكون . في البطينين على دفع مصاريع الصمامات األذينية البطينية بأتجاه غلقها  الموجود

ملم زئبق ، وفي الشريان  18، حيث يكون في الشريان األبهر حوالي  انسبي اضغط الدم الشرياني منخفض

 .ملم زئبق  18الرئوي حوالي 
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 Atrial systole   مرحلة االنقباض األذيني 

يؤدي تقلص عضالت األذينين الى دفع كمية اضافية من الدم الى البطينين ، أي يعمل هذا التقلص       

وإن الذي يمنع رجوع الدم . من الدم لغرض اكتمال امتالء البطينين للحد الطبيعي  %38على اضافة 

regurgitation لتي تحيط الى األوردة الرئيسة اثناء تقلص األذينين هو تقلص العضالت الدائرية ا

. اصرات تمنع عودة الدم الى الوراء عبالفتحة الموجودة في منطقة التقاء األوردة باالذينين التي تعد ك

 .عود جزء قليل من الدم إلى األوردة يوبالرغم من ذلك 

 (متاوي الحجم )القياس  متساويمرحلة التقلص البطيني  

Isometric (isovolumetric) ventricular contraction 

في هذه المرحلة أو هذا الطور تتقلص عضالت البطينين مما يؤدي في بدايته الى احکام انسداد      

وفي هذه الحالة تكون صمامات القلب االربعة مسدودة ، وهذا يؤدي بدوره . الصمامات األذينية البطينية

 .الى زيادة الضغط داخل تجويفي البطينين 

تلئين بالدم ، فإن تقلص العضالت ال يؤثر على حجمها ، أي بمعنى آخر ولما كان هذان البطينان مم       

لضغط الشديد الذي يحدث في البطينين ، تندفع لونتيجة . أن الياف عضالت البطينين تحافظ على أطوالها 

هي مسدودة الى جهة األذينين مما يؤدي الى زيادة حادة وسريعة في الضغط والصمامات األذينية البطينية 

 .ل األذينين داخ

للضغط داخل الشرايين  ايرتفع الضغط في تجويني البطينين ويصبح في نهاية هذه المرحلة متقارب       

ملم زئبق وفي الشريان الرئوي  18 ـيكون الضغط في الشريان األبهر مقاربة ل)الرئيسة المرتبطة بها 

بطين األيسر يكون أعلى بكثير مما هو ومن الجدير بالذكر أن الضغط في ال( . ملم زئبق  18 ـمقاربة ل

 .عليه في البطين األيمن 

تستمر هذه المرحلة الى أن يرتفع الضغط في البطينين ويصبح أعلى ما هو عليه في الشريان األبهر      

 .ي بالنسبة للجهة اليمنى من القلب ئوري والشريان الرهبالنسبة للجهة الب

 Ventricular ejection  مرحلة القذف البطيني 

في هذه المرحلة تؤدي الزيادة المستمرة في الضغط داخل تجويفي البطينين الى فتح الصمامات      

 128ر أثناء هذه المرحلة الى ما يقارب سويصل الضغط في البطين األي. قذف الدم الى الشرايين والهاللية 

 .ملم  18قدر ما يقرب يملم زئبق ، أي أكثر من الضغط الواطيء الموجود في الشريان األبهر الذي 

اما في البطين األيمن فإن . ملم زئبق  128عند قذف الدم في الشرايين يرتفع الضغط فيها الى         

الضغط الواطيء  ملم زئبق فقط ، وهو طبعا أكثر من 21صل في هذه المرحلة الى ما يقارب يالضغط 

رتفع يالشريان الرئوي  وعند قذف الدم في. ملم زئبق  18الموجود في الشريان الرئوي الذي يقدر بحوالي 

وهنا يجب أن نذكر أن الضغط في البطينين والشرايين المرتبطة . ملم زئبق  21فيه الضغط الى ما يقارب 

 .بها يصل الى القمة أثناء مرحلة القذف البطيني 

ففي االنسان . ن حجم الدم الذي يقذف من البطين األيسر يساوي حجم ما يقذف من البطين األيمن  إ      

مل ، وفي  118مل ، وفي البقرة حوالي  78قذف من البطين الواحد بحوالي يمثال ، يقدر حجم الدم الذي 

د فيه بصورة كاملة ، وال بد أن نشير هنا إلى أن البطين ال يقذف الدم الموجو. مل  118الحصان حوالي 

ت تغضية البطين من الدم بصورة كاملة ، وعلى سبيل المثال في كل بطين من يسأي أن عملية قذف الدم ل

 مل من الدم بعد القذف البطيني  18قلب االنسان ما يقارب 
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 وي الحجمساط البطيني متاسمرحلة االنب

osolumetric Ventricular relaxation  

ضغط الدم في البطينين الى القمة ، ينخفض بعدها بسرعة ويصبح أقل من الضغط  عندما يصل      

في تلك الجهة ، وفي هذه المرحلة تغلق  ودالواطىء للشرايين كل على حدة وحسب الضغط الموج

الصمامات الهاللية وذلك بسبب فرق الضغط بين الشرابين والبطينين ، وخالل ذلك تكون الصمامات 

ين ال يزال اثناء هذه المرحلة أكثر مما هو عليه في نإذ أن الضغط في البطي. ية مغلقة األذينية البطين

وبمعنى آخر يمر البطينان بمرحلة ارتخاء او انبساط عضالتها ، في حين تكون جميع . األذينين 

ي طول لذلك اليقترن انبساط العضالت مع تغير ف. الصمامات القلبية مغلقة ، أي يكونان تجويفين مغلقين 

 .ها فالبا

تنتهي هذه المرحلة أو هذا الطور نتيجة الزدياد انخفاض الضغط في البطينين ، بحيث يكون أقل مما      

هو عليه في األذينين ، وهذا بسبب فتح الصمامات األذينية البطينية ودخول القلب في المرحلة األخيرة 

 (.4 -7.شكل)لالنبساط ، لتعود الدورة ثانية وهكذا 

 

 التغيرات الحاصلة اثناء الدورة القلبية -: 4 – 7شكل 

 18نرى في هذا المجال وقبل أن نتطرق الى المواضيع األخرى أن نوضح معنی صفر ملم زئبق أو      

فعندما يكون الضغط صفر ملم زئبق فهذا معناه أن الضغط في القلب أو في أي موضع . الخ ...ملم زئبق 

ملم زئبق او  18لضغط املم زئبق عند سطح البحر ، وعندما يكون   728واحد ، أي  يآخر هو ضغط جو

ملم زئبق أكثر من  18أو  18ملم زئبق فهذا معناه أن الضغط داخل القلب أو في أي عضو أخر هو  18

 -:أي يكون الضغط . الضغط الجوي االعتيادي 

 18  +728  =778 ملم زئبق أو 

 18  +728   =118  ملم زئبق وهكذا.. 
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 Heart Sounds   أصوات القلب

ص الصدري وراء مرفق فعندما يضع الشخص اذنه أو السماعة الطبية على الجهة اليسرى للق      

وسبب هذه األصوات . الحيوان مباشرة ، أي في منطقة قمة القلب تسمع اصوات تتعاقب بصورة منتظمة 

وغلق هذه المصاريع ال يحتاج الى جهد أو عمل خاص بنوم بادائه .  هو انغالق مصاريع الصمامات القلبية

القلب ، بل يتم غلقها بسبب حركة هذه المصاريع نتيجة فرق الضغط بين تجاويف القلب بالنسبة للصمامات 

وفي كل . ة المتصلة بهاسي البطينين والشرايين الرئيفاألذينية البطبية، أو نتيجة فرق الضغط بين تجوي

 .ت تعمل الصمامات على منع جريان الدم باالتجاه المعاكس الحاال

ا لو کا تلفظ وبكل رقة مک يسمع يؤدي غلق مصاريع الصمامات األذينية البطينية إلى حدوث صوت     

، ويصل هذا الصوت الى االذن  first soundويسمى هذا الصوت بالصوت االول للقلب .  lub لبكلمة 

في القفص الصدري ، وكذلك نتيجة  impactionبعد أن يتضخم بعض الشيء نتيجة النحشار القلب 

 .الندماج هذا الصوت مع الصوت الذي تحدثه االلياف العضلية للبطينين اثناء تقلصها 

وأن فتح . الصمامات الهاللية  عيوكما اشرنا سابقا فأن زيادة الضغط في البطينين يؤدي الى فتح مصار     

الصمامات ال يحدث صوتا وهذا يشبه الحال عندما نصفق ، حيث أن التقاء اليدين مع بعضها يحدث 

كذلك الحال في مصاريع الصمامات ، فعندما . صوتا، وعند سحبها عن بعضها البعض اليسمع صوت 

 .تغلق تحدث صوتا ، ولكنها ال تحدث أي صوت عند فتحها 

وعندما يصبح الضغط أقل مما هو . ط عضالت البطينين بعد ذلك، وينخفض الضغط في تجاوينها شيتن    

عليه في الشرايين الرئيسة ، فأنه يؤدي الى غلق مصاريع الصمامات الهاللية ، وغلق هذه المصاريع 

ثاني ويسمى هذا الصوت بالصوت ال.  dupتلفظ كلمة دب  انا لوکمک يسمع sharpا حاد ايحدث صوت

  -:ياتي لذلك نسمع تعاقب صوتين متتاليين كما .  second soundللقلب 

 .....وقفه        دب   -  لب              هفقو        دب   - لب   وقفه دب   -لب     

وأن وجود أي خلل في عمل هذه الصمامات سوف . ومن السهولة سماع هذه األصوات ومتابعتها          

ويمكن تشخيص العديد من الحاالت المرضية للقلب عن طريق االصغاء . غيره يالصوت ويؤثر على 

 .وسماع هذه األصوات 

مع اثناء الدورة يسقد  third soundالى األصوات المشار اليها فيما سبق ، هناك صوت ثالث  اضافة     

لى البطبنين اثناء المرحلة وسبب حدوث هذا الصوت هو مرور الدم من األذينين ا. القلبية في االنسان 

كما أن تقلص األذينين يؤدي إلى حدوث . االخيرة لالنبساط ، وال يسمع مثل هذا الصوت في الحيوان 

سماع هذا  امن اصوات القلب ، ولكن من الصعب جد fourth soundصوت يسمى بالصوت الرابع 

. الصوت مع الصوت األول للقلب  الصوت في الحيوان أو حتى االنسان الطبيعي وذلك بسبب اندماج هذا

ويكون الصوت الرابع اكثر وضوحا في بعض الحاالت المرضية للقلب كما يحدث في حالة حصر القلب 

heart block . 

حساسة وذلك من خالل  microphonesيمكن تسجيل اصوات القلب باستعمال مايکروفونات      

وتدعى هذه العملية بتخطيط اصوات القلب . تضخميها بواسطة أجهزة الكترونية 

phonocardiography  . مخطط أصوات القلب بأما التسجيل البياني لهذه األصوات فيدعى

phonocardiogram ( 1 -7شكل.) 
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 اصوات القلب مخطط  -: 5 – 7شكل 

  

 Properties of cardiac muscle  خواص العضلة القلبية 

- :  هناك خواص تتميز بها عضلة القلب عن سواها من العضالت وهذه الخواص هي

  Excitability and contractilityاالهتياجية والتقلصية  -1

يتكون قلب الضفدع من . يمكن دراسة بعض الخواص المهمة للعضلة القلبية في قلب الضفدع     

ويعد الجيب الوريدي منظم الخطى لقلب . واذينين وبطين واحد  sinus venosusجيب وريدي 

 .وال يحتوي قلب الضفدع على شرايين تاجية أو حزمة هس كما هو الحال في قلب الثدييات . الضفدع 

وعند عزل الجيب الوريدي . إن سرعة نبض الجيب الوريدي أكثر من سرعة نبض بقية أجزاء القلب       

عن بقية أجزاء القلب بربط خيط حول منطقة التقائه باالذينين وهذا ما فعله العالم (  منظم الخطى) 

، فإن ذلك سيؤدي ( first Stannius ligatureربطة ستانيوس األولى )ستانيوس وسميت الربطة باسمه 

ن بسرعة بعدها تبدأ هذه األجزاء بالنبض ثانية ولك. الى توقف األذينين والبطين معا ولفترة من الزمن 

بعد ذلك اذا فصل االذينان عن البطين بربط . ويكون منظم الخطى حينئذ هو األذينين . ابطأ من السابق 

فإن هذا سيؤدي الى توقف البطين (  Second Stannius ligatureربطة ستانيوس الثانية )خيط بينها 

وال جل . سرعة اقل بكثير من السابق اط مرة ثانية ولكن بسلفترة طويلة نسبيا ، بعدها يبدأ بالتقلص واالنب

دراسة مدى استجابة القلب للتحفيز ، فمن السهل جدة استغالل فترة توقفه وتحفيزه كهربائية بفولتية كافية ، 

وعند تقليل الفولتية عن الحد الكافي فإن البطين اليستجيب ، ولكن . حيث نالحظ أن القلب يستجيب للتحفيز 

خرى بقوة أكبر من الحد المؤثر فإن هذا اليقترن بزيادة في االستجابة ، وإن مدى عند زيادة الفولتية مرة ا

يحافظ على ارتفاعه واذا ضاعننا الفولتية ، فإن مدى التقلص سيبقى على ما هو  amplitudeالتقلص 

ب وهذا يدل على أن القلب ال يستجيب للتحفيز اذا كانت شدته محدودة وغير كافية ، ولكنه يستجي. عليه 

والتزداد شدة االستجابة عند زيادة شدة التحفيز ، أي بمعنى آخر هو إما . عندما تكون شدة التحفيز مؤثرة

 allأن يستجيب القلب للتحفيز ويتقلص بصورة كاملة أو اليستجيب وهذا ما يعرف بقانون الكل او الشيء 

or none law .   . 

 Refractory periodفترة عدم االستجابة   -2

عند متابعة دراسة قلب الضفدع لغرض معرفة الخصائص األخرى الموجودة فيه نالحظ أنه عند      

تستجيب لهذا التحفيز مها كانت شدته ، وذلك ألن  فإنها ال systoleتحفير عضلة القلب اثناء االنقباض 

.  absolute refractory periodفترة عدم االستجابة المطلقة  فيالقلب في هذه المرحلة يکون 

وتسمى الفترة التي يمر القلب اثناء . للتحفيز اثناء انبساطه اذا كانت شدة التحفيز قوية القلب ويستجيب 
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وبهذه الخاصية تختلف عضلة .  elative refractory periodانبساطه بفترة عدم االستجابة النسبية 

في عضلة القلب ، بينما تمكن  tetanyز تكزالقلب تماما عن العضالت الهيكلية ، حيث أنه ال يمكن احداث 

 .احداث التكزز في العضالت الهيكلية وذلك بتكرار تحفيزها اثناء فترة تقلصها 

 Rhythmicityقية سالن  -3

ويتم . ط القلب بشكل منسق ، أي أن تتابع االحدات يجري بصورة منتظمة بسام عملية انقباض وانتت     

 .الجيبية األذينية التي أشرنا اليها سابقا قية عن طريق العقدة ستنظيم هذه الن

  Electrocardiogram ( E . C . G . or E . K . G )الخطط الكهربائي للقلب  

من المعروف أن تحفيز العضالت الهيكلية بواسطة حافز كهربائي يؤدي الى حدوث تغيرات كهربائية      

كذلك . لميكانيكي وهو تقلص هذه العضالت تسبق العمل ا depolarizationأو عملية زوال االستقطاب 

الحال بالنسبة لتقلص القلب الذي تحدث بصورة طبيعية ، حيث أن هناك تغيرات كهربائية تسبق تقلص 

ن القلب وذلك عن طريق ربط سطح مويمكن متابعة هذه التغيرات من مناطق بعيدة نسبيا . عضلة القلب 

سمي جهاز تخطيط القلب يمتصلة بجهاز خاص  electrodesالجسم بواسطة اقطاب كهربائية 

electrocardiograph ربط  لعملية وهناك طرق عديدة . م بعد موصال جيدة للكهربائية س، حيث أن الج

 .األقطاب الكهربائية سوف نأتي على ذكرها فيما بعد 

ظهر المخطط وي. يتم تسجيل التغيرات الكهربائية بواسطة الجهاز المشار اليه على ورق خاص        

روف متفق بحويرمز لهذه الموجات والفترات التي بينها . الكهربائي للقلب بشكل موجات كهربائية متعاقبة 

 . عليها دوليا  

تبدأ نبضة القلب من العقدة الجيبية األذينية ، وتنتشر التغيرات الكهربائية او زوال االستقطاب في عضالت 

ومن الطبيعي . Pينين ، وترسم هذه التغيرات على الورقة الخاصة بالجهاز بشكل موجة تعرف بموجة ذاال

 . atrial systoleأن تسبق هذه الموجة انقباض االذنين 

إن المنفذ الوحيد الدخول الموجة الكهربائية ووصولها الى البطينين هر عن طريق العقدة األذينية     

 .فروعها البطينية وعبر حزمة هي و

 إن مرور الموجة الكهربائية في األنسجة الوصلة المشار اليها فيما سبق ال يقترن بتأشير أية موجة        

رسوم مال isoelectric line اأو انحراف عن الخط األساسي ، أي الخط الذي يكون فيه التكهرب مشاوي

بعد ذلك تشمل التغيرات .  PRف بفترة على ورقة الجهاز ، وتسمى هذه الفترة التي ال يوجد فيها انحرا

رسم على ورقة الجهاز بشكل موجة مركبة يالكهربائية او زوال االستقطاب عضالت البطينين والذي 

بعد ذلك يعود .  Ventricular systoleتسبق انقباض البطينين  QRS complexتعرف بموجة 

وجود انحراف عن الخط األساسي الذي ويقترن هذا بعدم . في البطينين  repolarizationاالستقطاب 

وخالل . Tتعقبها موجة تدعى موجة  STيكون فيه التكهرب متساويا في البداية ، وتسمى هذه الفترة بفترة 

أما بالنسبة الفترة عودة .  ventricular diastoleفترة عودة االستقطاب تنبسط عضلة البطينين 

فإنها ال تظهر في المخطط الكهربائي ، حيث تقع  atrial repolarizationألذينين ااالستقطاب في عضلة 

 Uقد تظهر في الخطط الكهربائي موجة تعرف بوجة  .ضمن فترة زوال االستقطاب في عضلة البطينين 

ية ، ولكن هذه يمويعتقد أن سبب هذه الموجة هو بطء عودة استقطاب العضالت الحل. Tوالتي تلي موجة 

 .موجات الخطط الكهربائي للقلب   2 – 7ويوضح الشكل . الموجة غير ثابتة 
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 موجات مخطط القلب الكهربائي  -: 6 – 7شكل 

 

 twoين فعالين بيعتمد رسم المخطط الكهرباني للقلب على طريقتين رئيستين وذلك أما باستعمال فط       

active electrodes  القطبين  ذيويسمى هذا بالتسجيلbipolar recording  أو باستعمال قطب ،

 o ايكون فيه الجهد الكهربائي صفر indifferent electrode كهربائي فعال والقطب اآلخر حيادي

potential  ويدعى هذا بالتسجيل احادي القطبunipolar recording. 

ن أو الحيوان ، اإلنسا طرافالكهربائية المتصلة بالجهاز باتعتمد الطريقة األولى على ربط االقطاب      

أما الساق اليمنى فإنها . والثالث بالساق اليسرى  ىاليمنليد قطاب باليد اليسرى والثاني باحيث يربط أحد اال

المخطط الكهربائي للقلب ، ولكن يمكن ربطها بقطب لغرض تقليل التداخالت  جيلال تستعمل في تس

 (.أرضي)از الجانبية للجه

تتألف األقطاب الكهربائية عادة من صفائح معدنية موصلة للكهربائية ويستعمل محلول خاص أو مادة      

 .هالمية خاصة في محل اتصال االقطاب باالطراف لضمان ايصال التيار الكهربائي بشكل جيد 

صال يلذا فإن ا. على الجسميعتمد رسم الخطط أساسا على تسجيل فرق الجهد الكهربائي بين موقعين       

لغرض  ااالقطاب الكهربائية ليس معناه أن هذه االقطاب تعمل في آن واحد، بل أن هناك مفتاحا كهربائي

 .اختيار التسجيل بين أي طرفين من االطراف كما هو مبين فيما سبق 

لمفتاح الكهربائي الخاص عند تسجيل فرق الجهد الكهربائي بين اليد اليسرى واليد اليمنى مثال نستعمل ا    

مثل تسجيل فرق الجهد الكهربائي بين اليد يف  lead IIأما .  lead I ـالذي يؤشر هذا الربط ويسمى هذا ب

 ( .7 - 7شكل )بين اليد اليسرى والساق اليسرى  lead IIIاليمني والساق اليسرى و 

ويمكن تسجيل فرق الجهد الكهربائي بين أحد األطراف ومجموع الطرفين اآلخرين على أن تمر      

وفي هذه الطريقة يتم . بالنسبة للطرفين المجتمعين  resistanceاالقطاب عن طريق مقاومنين كهربائيتين 

الفردي هو فلو كان الطرف . تسجيل فرق الجهد بين أحد األطراف ومعدل الجهد في الطرفين اآلخرين 

،  aVLتسمى  lead ـ، واذا كان الطرف الفردي اليد اليسرى فأن ال aVRتسمى  lead ـاليد اليمنى فإن ال

 (.۸ - 7شكل )  aVF ـب leadأما اذا كان الطرف الفردي الساق اليسرى فعندئذ تسمى 

 I lead  ،lead II ، leadهي ( Standard limb leads)وبهذا تكون التسجيالت األساسية القياسية     

III   ،lead aVR  ،lead aVL  ،lead aVF  . وفي هذه التسجيالت يمكن متابعة النشاط الكهربائي ،

من الجهة األمامية ، ولغرض متابعة هذا النشاط على المستوى االفقي يستعمل التسجيل احادي  بيالقل
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ويكون هذا القطب داخل قطعة .  ، يوضع القطب الفعال على الصدر Chest leads ـالقطب المعروف ب

 اما. وصل بالجهاز ي، و Suctionمطاطية تلتصق بالصدر بواسطة المص 

 

 القطبين ذوالتمبل   -: 7 – 7شكل 

   

  بالنسبة لألطراف القطبأحادي  التسجيل  -: 8 – 7شكل 

من خالل قطب متعادل يتم الحصول عليه بربط األقطاب الثالثة القادمة  االيصال الثاني الى الجهاز فيكون

ويمكن تحريك قطب الصدر على ستة ( .   9 – 7شكل ) من األطراف مع بعضها عن طريق مقاومات 

 (. 18 - 7شكل ) V1 ،V2 ،V3 ،V4 ،V5 ،V6ويرمز لها  الصدرع متعددة من قموا
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 ة للصدرسباحادي القطب بالن التسجيل  -: 9 – 7شكل 

 

 القطبمواقع أقطاب الصدر في التسجيل احادي   -: 11 – 7شكل 

 

 Heart block   حصر القلب 

وموجة  Pعند دراسة المخطط الكهربائي للقلب نالحظ وجود فترة زمنية محصورة بين موجة        

QRS  أي ال يوجد أي انحراف عن الخط  ااويسويكون الجهد الكهربائي خالل هذه الفترة م. المركبة ،

. وكما أشرنا سابقا ، فإن هذه الفترة تمثل الوقت المستغرق لمرور النبضة عبر حزمة هس . األساسي 

وفي حالة زيادة هذه الفترة عن الحد الطبيعي فهذا معناه . من الثانية  8.28 – 8.11وتستغرق في االنسان 

، أما في حالة الفشل الكلي لحزمة هي في نقل  partial heart blockفي القلب  اجزئي اأن هناك حصر

،  complete heart blockالنبضة من األذينين الى البطينين فإن هذا سيؤدي الى حصر كامل للقلب 

بعدها . لخطى ، ومن ثم سيتوقفان عن االنقباض واالنبساط ا وعند ذلك سيكون البطينان بمعزل عن منظم 

 . الطبيعي  ا كانا عليه أثناء وضعهاماالنبساط لكن بسرعة اقل كثيرا ميعودان الى االنقباض و



رة   محاض 
امسة  ال ي  ) الح 

ي  الوعائ  لب 
هاز  الق  الق  احمد ف رحان  . د                                                                  (        الج  دالح   (  14  )       عب 

 

إن نبض البطين يعتمد على خاصية التقلص واالنبساط الموروثة الموجودة في عضلة القلب بصورة     

. أما بالنسبة لالذينين في هذه الحالة فإنها يستمران على االنقباض واالنبساط بالسرعة الطبيعية . عامة 

المركبة  QRSلكل موجة  Pد اجراء مخطط كهربائي في حالة حجر القلب ، يالحظ عدد من الموجات فعن

 . (11 - 7شكل )

ويقتضي توفير محفز . إن هذه الحالة المرضية تحدث في االنسان أكثر بكثير مما تحدث في الحيوان     

ويكون متصال بشكل أو بآخر  .كهربائي يوضع في منطقة قريبة من األبط ، او في منطقة آخری مناسبة

 ويقوم هذا المحفز بعمل منظم الخطى ، لذلك يطلق عليه بمنظم الخطي االصطناعي. باقطاب الى البطينين 

. artificial pacemaker  

 

 حصر القلب الكامل  -: 11 – 7شكل 

 

 Cardiac output   نتاج القلب 

بعدها يعود . بصورة عامة  ءالشرايين البدنية ليغذي اعضايضع الدم من الجهة اليسرى للقلب عبر       

تضخ الجهة اليمنى الدم عبر الشريان الرئوي الى  ب بينما عن طريق األوردة الى الجهة اليمنى من القل

وهكذا يستمر جهاز . األوردة الرئوية  قاليسرى من القلب عن طري الجهةالرئتين ليعود بعد ذلك الى 

لما هو عليه في  امساوي القلبن مقدار مايدخل وما يخرج من الدم لكل جهة من جهات وإ. ه مبعل ورانالد

حجم الدم الذي يضخ من جهتي القلب ، ألدى  في فلو كان هناك تباين. الجهة األخرى إال لبعض ضربات 

 .والي توقف جريان الدم  ويةذلك الى اضطراب الدورة الدم

عاملين ي يضخها كل بطين في دقيقة واحدة ، ويعتمد نتاج القلب على تاج القلب كمية الدم التنمثل ي       

  -: اساسيين هما

 stroke volume . حجم الدم الذي يضخه كل بطين في ضربة واحدة ويسمى بحجم الضربة -1

 .سرعة ضربات القلب في الدقيقة الواحدة   -2

 .القلب  تتاجومن الطبيعي أن تؤدي زيادة احد العاملين اوكليهما معا الى زيادة 

يمكن قياس نتاج القلب بصورة تقريبية في الحيوانات كالكالب مثال بصورة مباشرة وذلك عن طريق       

ويتم في هذه الطريقة وضع البطينين في . اطهسقياس التغير الذي يحصل في حجم القلب اثناء انقباضه وانب

القفص الصدري  -ذه الطريقة ، بفتح وال جل القيام به  cardiometerجهاز خاص يسمى مقياس القلب 

قياس ، حيث يحبط مويوضع القلب داخل ال. للحيوان ، وتوصل الرئتان بجهاز خاص للتنفس االصطناعي 

ويكون متصال بانبوب مطاطي يربط بعتلة ترسم على جهاز تسجيل . مهذا المقياس بالبطينين بشكل محك

kymograph  .قة للحصول على معلومات دقيقة حول نتاج القلب ، وكما أشرنا المكن اعتماد هذه الطري

 .ولكن يمكن ان يستفاد منها الجراء دراسات مقارنة حول التأثيرات المختلفة على القلب 

وتعتمد هذه .  Fickيك فهناك طريقة غير مباشرة ودقيقة لقياس نتاج القلب قام باجرائها العالم       

ه الدم الوريدي ، يوتمن االوكسجين وما يح الشريانيالطريقة اساسا على حساب الفرق بين ما يحتويه الدم 
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ولكي نوضح الطريقة سوف تناول . وكذلك مقدار ما يستهلكه الحيوان من األوكسجين في الدقيقة الواحدة

 :باالرقام مثاال 

مل من الدم ، وما يحتويه الدم  188مل لكل  28من األوكسجين فلو كان ما يحتويه الدم الشرياني      

اني والدم الوريدي بالنسبة شريفهذا معناه أن الفرق بين الدم ال. مل من الدم  188مل لكل  11الوريدي 

مل من االوكسجين  1مل من الدم الشرياني تفقد  188مل ، أي بمعنى آخر أن كل  1لكمية االوكسجين هو

، فلو تم حساب مايستهلكه الحيوان من االوكسجين في  metabolismالى انسجة الجسم الدامة االيض 

الدقيقة الواحدة عن طريق حساب كمية األوكسجين التي تدخل الى الجهاز التنفسي ، ولتكن على سبيل 

 -: اج القلب کا باني فيکون من السهل جدا حساب نت. مل في الدقيقة الواحدة  171المثال 

فلو كانت كمية . مل من الدم  188.مل من األوكسجين يتم ايصالها الى خاليا الجسم بواسطة  1أن كل 

مل من الدم يستلزم في الدقيقة  فكم .مل في الدقيقة  171األوكسجين التي تستهلك من قبل الحيوان 

 . اليصالها ؟ وحجم الدم المشار اليه اخيرا مثل نتاج القلب 

 مل من الدم في الدقيقة  3511=      5/    111*  175  = نتاج القلب  

وألجل معرفة حجم الضربة الواحدة أو حجم مايقذف من كل بطين في الضربة الواحدة ، نقسم نتاج القلب 

 :ضربة في الدقيقة  78وعلى سبيل المثال . على عدد ضربات القلب في الدقيقة 

 مل من الدم 51=  71/  3511   =حجم الضربة الواحدة 

 Heart ateسرعة ضربات القلب 

هناك تباين واضح بين الحيوانات المختلفة بالنسبة لسرعة ضربات القلب ، وعلى العموم تكون      

وهذا (. 1 - 7جدول ) ضربات القلب اسرع في الحيوانات الصغيرة مما هي عليه في الحيوانات الكبيرة 

وهذا يتضي . ، حيث يكون في الحيوانات الصغيرة أكثر منه في الحيوانات الكبيرةيعود الى سرعة االيض 

 . (األبضات ) ايصال كميات اكبر من األوكسجين الى االعضاء وازالة المواد الناتجة عن األيض 

metabolites 

لف في ان عالقة سرعة ضربات القلب بحجم الحيوان ال تقتصر على نوع الحيوان ، ولكنها قد تخت     

الكالب الصغيرة مثال كما هو موضح في  ففي. النوع نفسه من الحيوانات عندما تكون أحجامها مختلفة 

ضربة في الدقيقة ، بينما تكون في الكالب الكبيرة حوالي  128الجدول تكون سرعة ضربات القلب حوالي 

  ضربة في 78
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 الحيواناتسرعة ضربات القلب في    -: 1 – 7جدول 

 سرعة ضربات القلب في الدقيقة الواحدة الحيوانات  

 38 – 28 الفيل

 38 – 21 الجمل

 28 – 32 الحصان

 78 – 28 البقرة

 18 – 78 الخروف

 18 – 78 الماعز

 128 – 78 الكلب

  138 – 118 القطة 

  488 – 288 الدجاج 

  1888 – 188 الفار

  

وتتأثر سرعة ضربات القلب بالعمر ايضا ، حيث تكون في الحيوانات صغيرة العمر اسرع مما . الدقيقة 

ضربة  78 - 28ففي الحصان مثال تكون سرعة ضربات القلب حوالي . هو عليه في الحيوانات الكبيرة 

الدقيقة  ضربة في 28 - 18اشهر ، وتنخفض لتصبح  2في الدقيقة عندما يكون عمر الحيوان حوالي 

ضربة  188 - 32عندما يكون عمره حوالي السنة ، أما في الحصان البالغ فتكون سرعة ضربات القلب 

ضربة في الدقيقة عندما يكون  188 - 11اما في البقرة فإن سرعة ضربات القلب حوالي . في الدقيقة 

لحيوان حوالي السنة ضربة عندما يكون عمر ا 91 - 18اشهر ، وتنخفض لتصبح  2عمر الحيوان حوالي 

 . ضربة في الدقيقة  78 - 28وتصبح في البقرة البالغة حوالي . 

سرعة ضربات القلب في الحيوانات صغيرة العمر الى زيادة االيض من جهة ومحدودية  زيادةتعود      

وهناك عوامل أخرى تؤثر على سرعة . التأثير المثبط للعصب المبهم في هذا العمر من جهة اخرى 

بات القلب منها تأثيرات البيئة وتناول الطعام واال جترار ووضع الحيوان من حيث كونه حامال أو ضر

وكذلك االخذ بنظر االعتبار الزيادة التي قد تحصل في . ا فغير حامل أو في فترة ادرار الحليب أو كونه جا

او مضطجعة ، حيث  کون الحيوان واقفا وسرعة ضربات القلب عند بداية فحص الحيوان بسبب خوفه ا

عما هو عليه اثناء  واقفاضربات في الدقيقة عندما يكون الحيوان  7 - 1تزداد سرعة ضربات القلب 

 .اضطجاعه 

 

     Neural control of henn rateالسيطرة العصبية على سرعة ضربات القلب

، وهذه هي احدی الصفات الموروثة التي  اأن انقباض وانبساط القلب يتم تلقائي لقد أشرنا سابقا الى     

مجهزه بالسوائل  ردمصبفاذا عزل القلب عن الجسم وازيل من موضعه وربط . تتمتع بها عضلة القلب 

يدروجين الهيز ايون كالتي تحتوي على األمالح والمواد الضرورية مع المحافظة على درجة الحرارة وتر

الزمن ، ومع ذلك نالحظ في الحيوان الطبيعي أن سرعة ستمر في عمله لفترة من ينالحظ أن القلب 

ضربات القلب تزداد او تقل تحت ظروف معينة تؤثر على الجهاز العصي الذاتي ، حيث توجد سيطرة 

- : في النخاع المستطيل ها ينوتقع هذه السيطرة ضمن مرکز. مركزية على سرعة ضربات القلب 
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  Cardiac inhibitory center   المركز المثبط للقلب   -1

في النخاع المستطيل الجزء الرئيس للمركز المثبط للقلب  nucleus ambiguusتعد النواة الملتبسة        

ويرسل هذا المركز . ، باالضافة الى النواة الحركية الظهرية للعصب البهم ونواة الحزينة المنفردة

لتثبيط عمل القلب ويسمى هذا ( من وااليسرالعصبين األ) باستمرار تنبيهات عن طريق العصب المبهم 

، ويعصب العصب البهم في الثدييات العقدة الجيبية األذينية والعقدة األذينية  vagal toneي مبهمبالتوتر ال

 .اجية وجهاز التوصيل في البطين تالبطينية واالذينان واالوعية ال

 Cardiac accelerator center   المركز المعجل للقلب   -2

، وهو على اتصال باالعصاب الودية التي تعصب القلب  ايضايقع هذا المركز في النخاع المستطيل        

ويؤدي تحفيز هذا المركز واألعصاب الملحقة به . التي تخرج من القطعتين الثانية والثالثة للحبل الشوکی 

وتعصب . الى زيادة نشاط القلب وذلك عن طريق زيادة قوة انقباض عضالته وزيادة سرعة الضربات 

 .والبطينين والعقدة الجيبية األذينية والعقدة األذينية البطينية األعصاب الودية األذينين 

على ما ذكر سابقا يكون القلب تحت تأثير متضاد بالنسبة للجهاز العصى الودي ونظير الودي  اوبناء       

فعندما يكون الحيوان في حالة راحة ، يكون القلب تحت تأثير المركز المثبط ، حيث يؤثر هذا المركز . 

 28حدود بعلى سبيل المثال في األبقار )ى منظم الخطى ويجعل سرعة ضربات القلب بالحدود الطبيعية عل

 (.ضربة في الدقيقة  78 -

عد العصب المبهم في عمله هذا يلذك . حدد من تأثير المركز المعجل للقلب يإن عمل العصب البهم      

أشرنا ، كلما ازداد نشاط العصب االخير ا موك. لتحديد سرعة ضربات القلب  brakeعمل الفرملة 

فكلما قل نشاط العصب المبهم ازدادت سرعة . بالعكس تماما انخفضت سرعة ضربات القلب والعكس

 عن مبهموهناك العديد من التجارب حول هذا الموضوع ، فمثال عند فصل العصب ال . ضربات القلب

إن الزيادة في سرعة ضربات القلب اثناء و. القلب تزداد سرعة ضربات القلب الى الضعف تقريبا 

االنفعال او التهيج او الرياضة ال تأتي فقط من زيادة نشاط المركز المعجل للقلب واألعصاب المتصلة به 

اضافة الى .  adrenal medullaنفرين اللذين يفرزان من لب الكظر بيايرالنو ولكن من تأثير االيبينفرين

الى زيادة سرعة  thyroxineذلك يؤدي ارتفاع درجة الحرارة وزيادة افراز هرمون الثايروكسين 

ا إن زيادة رجوع الدم الى القلب تؤدي الى مك ضربات القلب وذلك بتأثيرها المباشر على منظم الخطي

 . تؤدي معظم اآلالم الى زيادة سرعة ضربات القلب ايضاة وزيادة سرعة ضربات

 Blood vessels and blood flowاألوعية الدموية وجريان الدم  

- : يمكن تقسيم األوعية الدموية بصورة عامة الى ثالثة أقسام      

 .اجهزة الجسم بصورة عامة  أوعية لتوزيع الدم وهي الشرايين ، حيث تقوم بنقل الدم من القلب الى -1

 .وهي الشعيرات الدموية  الغذائية بين خاليا الجسم والدمأوعية مهيئة لعملية تبادل الغازات والمواد  -2

من اعضاء الجسم الى  أوعية تعمل كمستودع للدم ، إضافة إلى كونها أنابيب تعمل على اعادة الدم -3

ولو تفحصنا وجود الدم في األوعية الدموية بصورة عامة . القلب ، وهذه األوعية هي األوردة 

 .من الدم موجود في األوردة  %18 - 28نالحظ أن ما يقارب 

ويكون سمك جداره اقل من سمك جدار . ربان المناظر لهشيكون مقاس الوريد اوسع من مقاس ال      

كما إن سمك جدران الشرايين واألوردة الكبيرة اكبر من سمك جدران الشرايين واألوردة . الشريان 

 .الصغيرة 

ا الظهارية الدقيقة التي تعمل على تقليل احتكاك الدم بالوعاء يبطن األوعية الدموية بطانة من الخالي     

وينتشر في جدران الشرايين واألوردة الياف عصبية حركية ، وفي نهايات العصاب الجهاز . الدموي 

والجيب  aortic archويوجد في بعض األوعية وعلى سبيل المثال القوس االبهري . العصبي الذاتي 



رة   محاض 
امسة  ال ي  ) الح 

ي  الوعائ  لب 
هاز  الق  الق  احمد ف رحان  . د                                                                  (        الج  دالح   (  11  )       عب 

 

كما توجد في كثير من . مستقبالت عصبية تتحسس بتغير الضغط في الشرايين  carotid sinusالسباتي 

 . األوردة صمامات تعمل على منع رجوع الدم باالتجاه المعاكس 

طريق عروق دموية  عن خاليا جدران األوعية الدموية الكبيرة ىتصل المواد الغذائية واالوكسجين ال

 Vasa  vasorum .منتشرة في جدرانها تسمى باوعية العروق 

ند دراسة مقاطع األوعية الدموية نالحظ أن هناك تباينا في ما يحتويه الوعاء من النسيج الرابط ع    

كما أن . بالنسبة للشرايين  اا تحتويه االوردة من الياف عضلية يعد محدودمف. اء سلموالياف العضالت ال

الكبيرة تكون فيها نسبة النسيج الرابط أكثر بكثير  بين الشرايين الكبيرة والصغيرة، فالشرايين اهناك تباين

، فإن معظم  arterioles للشرياناتأما بالنسبة . من االلياف العضلية مقارنة مع الشرايين الصغيرة

لذلك تكون الشرايين الكبيرة أكتر مطاطية من الشرايين الصغيرة . جدرانها مكونة من الياف عضلية

وال تحتوي  endotheliumعرية الدموية فإن جدرانها تتكون من بطانة فقط أما األوعية الش. رينات شوال

 .عضلية  على خاليا

 -:مع المقاومة  ايسيتناسب جريان الدم طرديا مع الضغط وعك    

                                 Resistanceالمقاومة /     Pressureالضغط    = Flowالجريان    

أي أن الجريان في وسط الوعاء  laminarويكون جريان الدم داخل األوعية الدموية بشكل صفائحي       

مع المساحة  عكسياوتتناسب سرعة الجريان . يكون أسرع مما هو عليه عند االتجاه نحو جدار الوعاء 

لذا فإن سرعة الجريان تكون عالية في األبهر ، . cross) sectional area -المقطعية المرضية للوعاء 

وتنخفض في األوعية الصغيرة ثم الشعيرات الدموية ، بعدها تبدأ بالزيادة عند دخول الدم الى األوردة ، 

، وفرق  viscosityوهناك بعض العوامل التي تؤثر على جريان الدم في األوعية الدموية كاللزوجة 

ويمكن توضيح ( . radius)اء ، رطول الوعاء ، ونصف قطر الوعاء الضغط بين نقطتين داخل الوع

 Poiseuille  s 'formulaالعالقة بين هذه العوامل المذكورة باستعمال الصيفة التي وضعها بوازيل 

:- 

F = (PA – PB ) * (л/8 ) *  (1/n) * ( r
4
/ L)  

 Flowالجربان =  Fحيث أن 

PA – PB  = فرق الضغط بين نهايتي الوعاء 

 (n ( eta  =اللزوجة 

  r =نصف قطر الوعاء 

L =طول الوعاء 

 :تساوي ( R)لذا فإن المقاومة . وما أن جريان الدم باري الضغط مقسومة على المقاومة  

R = 8nL / л r
4 

 . صف القطرنمع القرن الرابعة ل اأي أن المقاومة تتناسب طرديا مع الزوجة الدم وطول الوعاء وعكسي  

جريان الدم نرى أن السبب الرئيس الذي يعمل على جريان الدم عمل القلب وفرق الضغط ة عند دراس      

الشرايين عالية سواء أكان ذلك اثناء . الهيدروستاني بين الشرايين واألوردة ، حيث يكون الضغط في 

 hydrostaticالضغط الهيدروستاتي ) غط الشرياني ويقدر الض. اطهسانقباض القلب أو اثناء انب

pressure  ) وهذا يمثل الضغط االنقباضي . ملم زئبق  128أثناء فترة انقباض القلب بحواليsystolic 

pressure  .وهذا يمثل الضغط . اط القلب سملم زئبق اثناء فترة انب 18 ـوينخفض ليصبح مقاربا ل

 .ملم زئبق  188ويكون متوسط الضغط الشرياني حوالي .  diastolic pressureاالنبساطي 

ملم زئبق ،  98ينخفض الضغط في الشرينات بشكل حاد ، حيث يقدر في بداية الشرينات بحوالي      

اذ يقدر الضغط في منطقة تفرع . وينخفض اكثر فاكثر كلما ابتعدنا عن الشرايين باتجاه الشعيرات الدموية 
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. ملم زئبق في منتصف هذه الشعيرات  21ويصبح حوالي . ملم زئبق  31بحوالي الشرينات الى شعيرات 

 11يقدر الضغط الهيدروستاتي بحوالي  venulesوفي نهاية الشعيرات ، أي في منطقة التقائها بالوريدات 

 (.  12 - 7شکل )ملم زئبق 

بداية السوائل الشعيرات  ومن الجدير بالذكر أن نشير الى اهمية تباين الضغط الهيدروستاني في     

واعادة امتصاصها بين وعاء الدم  الدموية وفي نهايتها ، حيث ان لذلك اهمية كبرى في عملية ترشيح

. ملم زئبق  31فالضغط الهيدروستاتي في بداية الشعيرات الدموية حوالي . والفسح الخاللية بين الخاليا 

ومما يحد من سرعة . اللية خح السلشعرية الى الفويعمل هذا الضغط على ترشيح السوائل من األوعية ا

حيث يعمل هذا الضغط بصورة . في البالزما  osmotic Pressureالترشيح هذه الضغط التناضحي 

 18يكون الترشيح تحت ضغط يقدر بحوالي  ذا. معاكسة للضغط الهيدروستاتي ويقلل من شدة الترشيح 

اللية الذي يكون خاذا تجاهلنا الضغط التناضحي في الفسح الهذا ( . ملم زئبق  18=  21 - 31)ملم زئبق 

 . محدودا نسيا

ملم  21)ي للضغط التناضح اينخفض الضغط الهيدروستاتي في وسط الوعاء الشعري ، حيث يصبح مقارب

 .لتساوي الضغطين  ذلكلذلك ال يوجد ترشيح في هذه المنطقة و( . زئبق 

 

 ضغط الدم في األجزاء المختلفة من جهاز الدوران  -: 12 – 7شكل 

كون اقل من الضغط التناضحي بحوالي ياما في نهاية الوعاء الشعري ، فإن الضغط الهيدروستاني         

( . ملم زئبق  18= ملم زئبق الضغط الهيدروستاتي  11 -ملم زئبق الضغط التناضحي  21)ملم زئبق  18

شكل )ح الخاللية الى الوعاء الشعري حاملة المواد الناتجة من عملية األيض سلذلك تمتص السوائل من الف

7- 13 . ) 

ب اعادة امتصاصها مرة اخرى عوبص. تترشح بعض البروتينات وال سيما الزالل الى الفسح الخاللية      

تجمع السوائل كذلك قد يكون الترشيح اكثر من اعادة االمتصاص ، مما يؤدي الى . الى الوعاء الشعيري 

ومما يجد من هذا او يمنع حدوثه في الحيوان الطبيعي وجود . اللية خال سحوالمواد البروتينية في الف

نهايات األوعية اللمفاوية المنتشرة بين الخاليا ، حيث تدخل المواد البروتينية والسوائل الفائضة عن طريق 

وتكمن . اوي الى جهاز الدوران وتمزج مع الدم جدران هذه االوعية لتعود ثانية عن طريق الجهاز اللمف

الخطورة في حالة انسداد األوعية اللمفاوية مما يمنع جريان السائل اللمفاوي ويؤدي الى تجمع السوائل 

والبد ان .  edemaزب خالخاللية بشكل أكثر من الطبيعي وتسمى هذه الحالة بال فسحوالبروتينات في ال

حاالت كثيرة أهمها عجز القلب في انجاز عمله بصورة سليمة ، وانخفاض زب يحدث في خشير الى ان الن

 .المواد البروتينية في البالزما 
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 يجيسعملية تكون السائل الن -: 13 – 7شكل 

 

وينخفض . ملم زئبق  11ويقدر في منطقة الوريدات بحوالي .  اينخفض الضغط في األوردة تدريجي      

ة وفي األذينين بحوالي الصفر ئيستدريجيا باتجاه األوردة الكبيرة ، حيث يقدر الضغط في نهاية األوردة الر

ومن هذا يبدو واضحا أن الفرق في الضغط بين الشرايين واألوردة الرئيسة ( . واحد  يأي ضغط جو)

في ايصال الدم الى خاليا  ااساسي اويعد فرق الضغط هذا امر. ملم زئبق  128ي حوالي ، أ ايكون كبير

ويؤدي . الجسم في االعضاء المختلفة لغرض تجهيزها بالمواد الغذائية واالوكسجين والمواد األخرى

انخفاض الضغط الشرياني الى عدم انتظام تجهيز االعضاء بالكميات الكافية من الدم وال سيما بالنسبة 

دماغ بالكميات المطلوبة يؤدي الى فقدان الوعي للدماغ ، حيث ان اي خلل في عملية ايصال الدم الى ال

وكذلك الحال بالنسبة للكلية ، اذ تعتمد عملية الترشيح في الوحدة الكلوية بصورة اساسية . وتلف خالياه 

 .على ضغط الدم 

   Factors affecting blood pressure العوامل المؤثرة في ضغط الدم

    Peripheral resistance     المقاومة المحيطية -1

ي المقاومة التي تواجه دوران الدم في المناطق المختلفة من الجسم بعيدا عن القلب والشرايين هو         

وتتركز هذه المقاومة بصورة أساسية في الشرينات ، ففي الوضع الطبيعي تكون سعة الثرينات . الرئيسة 

ملم زئبق أثناء االنقباض و  128الطبيعية ، اي  او اقطارها بقياس معين ، ولهذا يكون ضغط الدم بالحدود

ويؤدي تضيق الشرينات الى زيادة الضغط الشرياني ، ويؤدي اتساعها الى . اط سملم زئبق اثناء األنب 18

 .  انخفاض ضغط الدم

 cardiac outputنتاج القلب   -2

لذا فإن نتاج القلب .  الوعائيالقلبي أن القلب هو مصدر الطاقة التي تؤدي الى دوران الدم في الجهاز      

فكلما ازداد النتاج ازداد الضغط الشرياني ، او بمعنى أخر كلما ازدادت . يؤثر في الضغط الشرياني 

ومن الواضح . سرعة ضربات القلب أو ازداد حجم ما يضخ من البطين في كل ضربة ازداد نتاج القلب 

وتعتمد . سبب قلة حجم الدم الذي يضخ من البطين أن ضغط الدم الشرياني ينخفض اثناء النزف الشديد ب

 . شدة انخفاض الضغط على شدة النزف 
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 Viscosity of bloodالزوجة الدم   -3

وقد تزداد لزوجة الدم أو تنخفض . قدر لزوجة الدم بثالث مرات أكثر من الزوجة الماء القطر تقريبا ت    

الى زيادة اللزوجة  polycythemiaالكريات الحمر تبعا للتغيرات التي تحدث في الدم ، حيث يؤدي فرط 

كما تؤثر محتويات البالزما على اللزوجة وخاصة المواد . الى انخفاضها  anemia، بينما يؤدي فقر الدم 

وان زيادة اللزوجة ألي سبب من . البروتينية ، حيث يؤدي نقصها الى قلة اللزوجة والعكس صحيح

 .األسباب تؤدي الى زيادة ضغط الدم ويحدث العكس عند قلة اللزوجة 

 Factors regulating caliber of the arteriolesالشرياني  العوامل المنظمة لمقاس

وإن هذين العاملين . تعد المقاومة ونتاج القلب العامالن األساسيان المؤثران على الضغط الشرياني      

 .متداخالن مع بعضها البعض ويتأثران بسرعة كبيرة بالظروف التي بعيشها الحيوان 

الثرينات تتكون بصورة رئيسة  ير، البد لنا أن نش عند استعراض العوامل التي تنظم مقاس الشرينات      

وهذه العضالت في حالة جزئي ألجل احداث مقاومة جزئية لجريان الدم ، وابقاء . من عضالت ملساء

ويعود هذا التقلص الى التحفيز المستمر لهذه العضالت عن طريق الجهاز  بيعي الضغط الشرياني ط

ويسيطر هذا النشاط العصي مركز يقع .  Sympathetic toneلودي ويسمى هذا التأثير بالتوتر ا. الودي 

 . Vasomotor center (V.M.C.)ي في النخاع المستطيل يدعي بالمركز الحركي الوع

، بينما  tachycardia بي يؤدي تحفيز اجزاء معينة من هذا المركز الى زيادة ضغط الدم وتسرع القل     

وعلى اساس هذه .  bradycardiaالقلب  بطءيؤدي تحفيز االجزاء االخرى الى انخفاض ضغط الدم و

ومنطقة  pressor areaيحتوي على منطقة رافعة للضغط  المركزالمالحظات يمكن القول بأن هذا 

 excitatoryوتخرج من المنطقة الرافعة للضغط الياف مهيجة . depressor areaخافضة للضغط 

fibers " في حين تخرج من المنطقة الخافضة للضغط الياف مثبطة ،inhibitory fibers  . وتنزل هذه

االلياف في الحبل الشوكي ، حيث تشتبك مع الخاليا العصبية قبل العقدية الضيقة لالوعية الدموية 

preganglionic vasoconstrictor neurons ( 14 - 7شكل.) 

ط المنطقة الخافضة للضغط أو زيادة نشاط المنطقة الرافعة للضغط الى تضييق يؤدي انخفاض نشا      

باالضافة الى زيادة ضربات القلب وحجم الضربة نتيجة لزيادة فعالية . الشرينات وزيادة ضغط الدم 

أما زيادة نشاط المنطقة الخافضة للضغط أو انخفاض نشاط المنطقة . األعصاب الودية المتصلة بالقلب 

باالضافة الى بطء ضربات القلب الذي . فعة للضغط فيؤدي الى توسع الشرينات وانخفاض ضغط الدم الرا

 .يعود الى تحفيز المركز المثبط للقلب 

والشرايين  aortic archالموجودة في القوس االبهري  baroreceptorsتلعب مستقبالت الضغط         

 ادور(  11 -7شكل ) carotid sinusي توالجيب السبا common carotid arteriesالعامة  تيةالسبا

فاثناء الضغط . في عملية تنظم الضغط الشرياني وذلك عن طريق المركز الحركي الوعائي  ارئيس

الطبيعي تكون شدة تنبيه مستقبالت الضغط المنتشرة في المواقع المشار اليها فيما سبق بدرجة بحيث يكون 

أما . أي بمقدار يجعل مقاس الشرينات بسعة اعتيادية تحافظ على الضغط  ، انسبي اتنبيه المركز محدود

تقبالت الضغط التي تؤدي بدورها من خالل المركز سزيادة الضغط الشرياني فتؤدي الى زيادة نشاط م

االعصاب الضيقة لالوعية ، وتؤدي أيضا الى تنشيط المركز المثبط  ةالوعائي الى تثبيط فعالي يالحرک

 تقل وتقل المقاومة وينخفض ضغط الدم و( الشربنات ) نتيجه لذلك تتوسع األوعية الدموية و. للقلب 
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 مخطط يوضح المركز الحركي الوعافي  -: 14 – 7شكل 

وتسمى العالقة بين زيادة ضغط الدم وبطء ضربات القلب . ي بسرعة ضربات القلب ويقل النتاج القل      

وعلى العكس يؤدي انخفاض الضغط الشرياني الى تثبيط نشاط .  s law' Marey بقانون ماري 

مستقبالت الضغط التي تؤدي بدورها من خالل المركز الحرکی الوعائي الى تضييق الشرينات وزيادة 

كما يؤدي انخفاض الضغط في الوقت نفسه الى تثبيط . المقاومة المحيطية وارتفاع الضغط الشرياني

 .سرعة ضربات القلب العصب المبهم ، ولهذا تزداد 

وهو  aortic nerveأن األعصاب الحسية المسؤولة عن نقل هذه التنبيهات هي العصب االبهري       

 .وهو فرع من العصب اللساني البلعومي  sinus nerveفرع من العصب المبهم والعصب الجيبي 

 

الى مواقع هذه  × نشير العالمة)والقوس األبهري  السباتيالت الضغط في الجيب بمستق -: 15 -7شكل 

 ( المستقبالت
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وتؤدي زيادة ثاني أوكسيد الكاربون ونقص األوكسجين في الدم الى تحفيز المركز الحركي الوعائي        

وتؤثر هذه الغازات بصورة مباشرة على المركز أو بصورة غير . الذي ينعكس على الشرينات لتضييقها 

 carotidية تالموجودة في األجسام السبا chemoreceptorsيق المستقبالت الكيمياوية مباشرة عن طر

bodies  واالجسام االبهريةaortic bodies  .د يوال بد أن نشير هنا إلى أن تأثير زيادة ثاني أوكس

الكاربون يكون بصورة رئيسة على المركز ، بينما يكون تأثير نقص األوكسجين بصورة رئيسة على 

ويتم نقل النبضات العصبية بواسطة االعصاب الحسية التي توصل بين هذه . مستقبالت الكيمياوية ال

 . المستقبالت والمركز 

ويتأثر نشاط المركز الحركي الوعائي بعملية التنفس ، حيث أن عملية الشهيق تنشط المركز أذا ما       

 .قورنت بعملية الزفير 

بصورة  neckغط الموجودة في الجيب السباتي الواقع في منطه الرقبة ويمكن تحفيز مستقبالت الض      

على هذه المنطقة ، حيث  اشيء يحدث ضغطاي اصطناعية عن طريق الضغط عليها باليدين أو بواسطة 

م هذا التأثير من خالل تيؤدي هذا الضغط الى توسع مقاس الشرينات وانخفاض الضغط الشرياني، وي

وقد يكون انخفاض الضغط هذا الى درجة كبيرة بحيث يؤدي إلى فقدان .  المركز الحركي الوعائي

 .التوازن واالغماء 

باأليضات  ااضافة الى السيطرة المركزية لتنظيم مقاس الشرينات ، فإن هذه الشربنات تتاثر موضعي      

metabolites ني اوكسيد المتكونة نتيجة لعملية األيض ، حيث أن زيادة هذه المواد ومن ضمنها ثا

، وال  يوعلى سبيل المثال عندما يقوم الحيوان بجهد عضل. الكاربون تؤدي الى اتساع مقاس الشرينات 

أثناء الركض ، فإن هذا الجهد يؤدي الى زيادة استهالك األوكسجين وزيادة تكون ثاني اوكسيد  سيما

من الخاليا العضلية وزيادة درجة  الكاربون من قبل هذه العضالت ، كما يؤدي إلى زيادة تحرر البوتاسيوم

وأن هذا التأثير معاكس . على الشرينات ، وتزيد من اتساع مقاسها  اوتؤثر هذه العوامل موضعي. الحرارة

 .للتأثير المركزي الذي يعمل على تقليل المقاس 

القلب بالدم ، حيث ا بالنسبة لالوعية التاجية التي تجهز عضلة معد التأثير الموضعي لإليضات مهي         

أن هذه االيضات ونقص األوكسجين الذي يتولد في هذا الموقع المهم يؤدي الى اتساع مقاس هذه األوعية 

والبد أن نشير في هذا . مما يسهل ايصال الدم الى كافة خاليا القلب بصورة جيدة وهذا العمل بالغ األهمية 

 امةع على تضييق مقاس الشرينات بصورة المجال الى أن هناك بعض الهرمونات والعوامل تعمل

، بينا بعسل  serotoninوالسيروتونين  angiotensin II IIالنورايبينفرين وااليبينفرين واالنجيوتينس ك

 :األسيتيل كولين على اتساعها 

 

 Methods of measuring blood pressure     طرق قياس ضغط الدم 

- : يمكن قياس ضغط الدم بطريقتين هما     

 .   Direct methodالطريقة المباشرة   -1

 . Indirect methodالطريقة غير المباشرة   -2

 الطريقة المباشرة

زجاجية خاصة في الوعاء الدموي المراد قياس ضغط الدم  cannulaيتم في هذه الطريقة وضع قنية        

 فيه ، وتربط الجهة األخرى من هذه القنية بانبوب مطاطي يتصل بانبوب زجاجي مدرج على شكل حرف 

 ( . 12  - 7شكل ) manometerويسمى االنبوب االخير مقياس الضغط . يحتوي على زئبق  (ل ) 
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 باستعمال مقياس الضغط الزئبقيقياس ضغط الدم   -:16 – 7شكل 

            

لجي مضافا اليه مادة مانعة للتخثر ستمأل انابيب التوصيل بين الدم والزئبق بمحلول ملح الطعام الف         

وعند ربطه بالوعاء . ويكون الزئبق في ذراعي مقياس الضغط بمستوى واحد.  heparinکالهيبارين 

. ويتماشي مقدار االرتفاع مع شدة الضغط . ي الذراع الطليقة للمقياس الدموي نالحظ ارتفاع الزئبق ف

وفي الوقت الحاضر هناك اجهزة الكترونية صغيرة جدا . فكلما زاد الضغط زاد ارتفاع عمود الزئبق 

 catheterتستعمل لقياس الضغط في األوعية الدموية وذلك بربط الجهاز بالوعاء عن طريق قسطرة 

 .لوعاء توصل بينه وبين ا

 

 الطريقة غير المباشرة

الذي يتكون من کيس  sphygmomanometerيتم في هذه الطريقة استعمال مقياس ضغط الدم        

مستودع صغير للزئبق الذي يتصل بدوره بانبوب زجاجي بويتصل هذا الكيس . اش ممطاطي مغلف بق

مضخة هوائية صغيرة مرتبطة  بواسطة) فعند رفع ضغط الهواء داخل الكيس . مدرج لقياس الضغط 

  . فإن ذلك يؤدي الى ارتفاع مستوى الزئبق في األنبوب الزجاجي( بالكيس

يلف الكيس المطاطي حول الذراع  brachial arteryعند قياس ضغط الدم في الشريان العضدي      

 ( . 17 – 7 شکل)على أن تغطي منطقة الشريان بشكل جيد 
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 طريقة قياس ضغط الدم باستعمال مقياس ضغط الدم -:17 – 7شكل 

بعد ذلك يرفع الضغط في . مستودع الزئبق عن طريق ربطه بانبوب مطاطي بيوصل الكيس          

. وينتج عن هذا انسداد الشريان وتوقف جريان الدم . الكيس بحيث يصبح أعلى من الضغط الشرياني 

لنهاية الناصية لمنطقة االنسداد ، أي في منطقة ثنية المرفق على ا stethoscopeوتوضع السماعة الطبية 

cubital fossa  بعد ذلك . ، حيث يالحظ عدم سماع اصوات اثناء انسداد الشريان وتوقف جريان الدم فيه

وعندما يصبح الضغط في الجهاز أقل من الضغط . يخفض الضغط في الجهاز بصورة تدريجية 

ويعلو هذا . يسمع صوت معين يتماشى مع ضربات القلب  systolic blood pressureاالنقباضي 

وتتغير االصوات وتضعف مع االنخفاض التدريجي . الصوت عند خفض الضغط في الجهاز اكثر فاكثر 

 .للضغط في الجهاز الى أن تنقطع وال يسمع أي صوت 

الصوت أو قبل ذلك  شيتالإن بداية سماع األصوات تحدد الضغط العالي أو الضغط االنقباضي ، أما      

وإن تحديد هذه .  diastolic blood pressure بساطيبقليل فإنه يحدد الضغط الواطيء أو الضغط االن

. الضغوط يتم عن طريق مالحظة مستوى الزئبق في القياس وربط هذا المستوى مع سماع األصوات 

الضغط   يعني انمثال ، وهذا  ملم زئبق 128فبداية سماء الصوت تكون عندما يكون مستوى الزئبق 

أما توقف سماع الصوت فيكون عندما يكون مستوى الزئبق قد انخفض . ملم زئبق  128االنقباضي هو 

وال بد أن تشير الى أن سماع الصوت يحدث بسبب مرور الدم من . ملم زئبق مثال  18الى ما يقرب من 

ن بشكل كامل ، ويكون الجريان بدون ويزول عندما يفتح الشريا. منطقة ضيقة الى منطقة أوسع 

 .linear flow  اضطراب

فمتوسط ضغط الدم في الشريان السباتي . هناك تباين في الضغط الشرياني بين الحيوانات المختلفة          

 - 118، وفي الكلب من 114، وفي الخروف  121، وفي البقرة بحوالي  192في الحصان يقدر بحوالي 

وإن ضغط الدم في الحيوانات . ملم زئبق  131، وفي الدجاج  178 - 148ن ، وفي القطة م 194

المختبرية الصغيرة ليس باقل مما هو عليه في الحيوانات الكبيرة ، حيث أن متوسط الضغط الشرياني في 

 .ملم زئبق  128ملم زئبق وفي الجرذ حوالي  121الفأر مثال حوالي 

 Arterial pulse   النبض الشرياني 

يؤدي انقباض عضلة القلب كما ذكرنا سابقا الى ضخ الدم وجريانه في الشريان األبهر والشرايين       

. ويقترن هذا بتوليد موجة ضغط تسري على طول الشرايين ( . بالنسبة للجهة اليسرى )الرئيسية األخرى 
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هذه الموجات أو  ويمكن أن تجس. وتعمل هذه الموجات اثناء مرورها على توسيع جدران الشرايين 

وتكون سرعة . النبضات بواسطة اصابع اليد عن طريق حصر الشريان فوق جسم صلب وهو العظم 

النبض اسرع بكثير من سرعة جريان الدم ، حيث تقدر في االنسان بحوالي أربعة أمتار في الثانية في 

مترا في الثانية في  12و .  انية أمتار في الثانية في الشرايين الكبيرة األخرىمالشريان األبهر ، وث

  .ثانية من انقباض القلب  8.1ويمكن أن يجس النبض في الشريان الكعبري بعد . الشرايين الصغيرة 

 .تتصلب الشرايين بتقدم العمر وتزداد سرعة انتقال النبض فيها          

 Circulation of venous blood    دوران الدم في األوردة 

جريان الدم في األوعية بصورة عامة على انقباض القلب وانبساطه وما يساعد الجريان في يعتمد          

حيث تؤدي عملية الشهيق الى خلق ضغط  األوردة تخلخل الضغط في القفص الصدري أثناء كل شهيق ؛

سالب في القفص الصدري ، وهذا يساعد بدوره على سحب الدم من األوردة باتجاه القلب كما يعمل 

لصه واندفاعه إلى الوراء اثناء الشهيق على زيادة الضغط في التجويف البطني ، قاب الحاجز عند تالحج

ه أن الضغط في التجويف الجني يا تجدر االشارة الموم. مما يؤدي الى عصر الدم ودفعه باتجاه القلب 

pleural cavity واء كان ذلك الذي يحيط بالرئتين هو سالب أو بمعنى آخر اقل من الضغط الجوي س

اثناء الشهيق أو اثناء الزفير ، والذي يحدث هو أنه أثناء الشهيق بزداد انخفاض الضغط ، حيث أن الضغط 

ويصبح بعد . ملم زئبق  2.1 ـملم زئبق ، أي أقل من الضغط الجوي ب 2.1 –قبل الشهيق يقدر بحوالي 

 .ملم زئبق تقريبا  2 -الشهيق االعتيادي 

ت الهيكلية في عملية رجوع الدم الى القلب ، حيث تعمل عند تقلصها على عصر الدم وتساعد العضال      

وتساعد الصمامات الموجودة في األوردة في عملية جريان الدم باتجاه . في األوردة ودفعه باتجاه القلب 

في األوردة ومن الجدير بالذكر أن هذه الصمامات التوجد . القلب ، حيث أنها تمنع رجوع الدم الى الوراء 

 .كما إنها ال توجد في األوردة القادمة من الدماغ واالحشاء . يقة وال في األوردة الكبيرة جدا قالد

 دوران الدم في بعض األعضاء

  

 Cerebral circulation   دوران الدم في المخ    

فهو ال يتم الدم من  شريان واحد، بل من . مختلف المخ عن األعضاء األخرى بالنسبة لتجهيزه بالدم      

 -:وهناك أربعة شرايين رئيسة هي عدة شرايين، 

 . Internal carotid arteriesالشريانان السباتبان الداخليان   -1

 . Vertebral arteriesالشريانان الفقريان  -2

ويكون الشريان القاعدي مع .  basilar arteryفقريان ليكونا الشريان القاعدي يتحد الشريانان ال       

. تقع في اسفل الدماغ  circle of Willisالشريانين الساتين حلقة متصلة من الشرايين تدعي بحلقة ويليس 

 . شرة المخقين رئيسة تجهز ية شراتوتخرج من هذه الحلقة س

وبصورة عامة يكون الشريان . ايين الرئيسة بين الحيوانات المختلفة وهناك تباين في سعة مقاس الشر      

الفقري أكبر من الشريان السباتي ، علما بأنه في االنسان والخروف يكون الشريانان السباتيان هما 

 .الشريانين الرئيسيين اللذين يجهزان الدماغ بالدم 

ي االيمن توالشريان السيا المخ ،هة اليسرى من يكون الشريان السباتي األيسر مسؤوال عن تجهيز الج      

سمح بامتزاج الدم يليس يمسؤوال عن تجهيز الجهة اليمنى ، وبالرغم من أن التركيب التشريحي لحلقة و

القادم من الشرايين الرئيسة المشار اليها فيا سبق ، إال أن هذا ال يحدث وذلك بسبب تعادل الضغط في كلتا 

 .أحدهما يؤدي الى جريان الدم من جهة الى جهة اخرى بشكل محدود  الجهتين ، ولكن إنسداد
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ليس وأعادة الدم الوريدي الى ييوجد تباين بين الحيوانات المختلفة في إتجاه جريان الدم في حلقة و     

إذ يعود الدم عن طريق الوريدات واالوردة الصغيرة وهكذا حتى يخرج الدم الوريدي عبر الجوف . القلب 

 internal jugularوبصورة رئيسة عن طريق الوريدين الودجيين الداخليين  cranial cavityي فحقال

veins  . كما يعود بعض الدم عن طريق الوريدين الفقريين. 

اذ أن أي أضطراب في .  اضروري اأن أستمرار تجهيز المخ باالوكسجين والمواد الغذائية يعد امر       

وأن وجود . ن يؤدي الى تلف في المخ يصعب شفاؤه أو الى موت الحيوان جريان الدم في المخ يمكن أ

. المخ في الجمجمة يضمن حمايته من التأثيرات الخارجية ، ويحد من زيادة توسع األوعية الدموية فيه 

وأن أنخفاض . ويتأثر جريان الدم في الدماغ بشكل كبير بالضغط الشرياني العام والضغط الوريدي 

وتتأثر األوعية الدموية في الدماغ بشكل . الى االغماء بسبب نقصان أيصال الدم الى المخالضغط يؤدي 

كبير بالتأثير الموضعي لزيادة ثاني أوكسيد الكاربون ونقص األوكسجين ، حيث تعمل هذه التأثيرات على 

 .وسع األوعية كذلك يعمل أرتفاع درجة الحرارة على ت. زيادة مقاس هذه األوعية وسهولة الجريان فيها 

   Blood - brain barrier     الحاجز الدموي للدماغ

مثل ) acidic dyesسنة تقريبا لوحظ وألول مرة بأن حقن الصبغات الحامضية  78قبل أكثر من       

في الحيوانات الحية يؤدي الى أصطباغ جميع األنسجة بأستثناء معظم ( typan blueالتريبان الزرقاء 

ومنذ تلك الفترة أفترض وجود حاجز دموي للدماغ يعيق مرور هذه المواد . والحبل الشوكي أنسجة الدماغ 

 .ويتألف هذا الحاجز من األوعية الشعرية للدماغ واالنسجة المحيطة بها. الى الدماغ والحبل الشوكي 

درجة ذوبانها مع حجم جزيئاتها وطرديا مع  اتتناسب سرعة دخول المواد الى أنسجة الدماغ عكسي         

فالمركبات القطبية الذائبة في الماء تعبر بصورة عامة ببطء ، بينما يعبر الماء وثاني أوكسيد . في الدهون 

اما الكلوكوز فيعبر ببطء ، في حين تعبر . الكاربون واالوكسجين بسهولة خالل الحاجز الدموي للدماغ 

سية للحاجز الدموي للدماغ هو المحافظة على ويبدو أن الوظيفة األسا. ضمن حدود معينة  البروتينات

ويجب أن تؤخذ بنظر . ثبات البيئة التي تتواجد فيها الخاليا العصبية في الجهاز العصبي المركزي 

 .االعتبار عند أختيار العقاقير المستعمل في عالج أمراض الجهاز العصبي المركزي 

 

 Coronary circulation     دوران الدم في الشرايين التاجية

انين رئيسين يخرجان من الشريان األبهر مباشرة بعد الصمام ييتم تجهيز عضلة القلب عن طريق شر      

والشريان التاجي  left coronary arteryانان بالشريان التاجي األيسر ياألبهري ، ويسمى هذان الشر

وبتفرع . مرار خالل الدورة القلبية وتكون هذه الشرايين مفتوحة باست. right coronary arteryااليمن 

هذان الشريانان الى فروع أدق وأدق لتنتهي في الشعيرات الدموية التي عن طريقها يتم تبادل الغازات 

 .وتجهيز خاليا القلب بالمواد الغذائية 

ي بالجيب التاجي هالطريق السطحي الذي ينت: يعود الدم الى األوردة عن طريقين رئيسين هما        

coronary sinus  واألوردة القلبية االماميةanterior cardiac : veins  . هذا مايتعلق بالدم القادم من

اتي من بقية عضالت القلب فيعود عن طريق أوعية شريانية جيبانية كبيرة ياما ما. البطين األيسر 

arteriosinusoidal : vessels  وأوعية شعرية جيبانيةsinusoidal capillaries  التي تصب مباشرة

وهناك أتصال مباشر بين الشرينات التاجية واالذينين والبطينين عن طريق . في تجاويف القلب 

arterioluminal vessels  . وكذلك بين االوردة وتجاويف القلب عن طريقthebesian veins  . كما

شرياني بين شرينات القلب والشرينات الموجودة في نهاية األوردة  anastomosesاغر فأن هناك ت

 . الرئيسة عند التقائها بالقلب 

كما أنه من . ان ولكنه ال يتوقف أثناء االنقباض ياط القلب ، ويقل الجرسجريان الدم أثناء أنب يزداد        

ظير الودي يؤدي الى أتساع مقاس المهم أن نشير إلى أن تحفيز الجهاز العصي الذاتي بجزئيه الودي ون
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الشرايين التاجية كما تؤثر زيادة ثاني أوكسيد الكاربون ونقص األوكسجين موضعيا على األوعية الدموية 

 .وهذا مهم جدا أثناء الرياضة أو االنفعال . في القلب وتؤدي الى توسعها ، مما يسهل جريان الدم فيها 

     Pulmonary circulationالدوران الرئوي 

ان الدوران الرئوي او مايسمى الدورة الدموية الصغرى هو دوران الدم من الجهة اليمنى للقلب الى       

 .الرئتين ثم عودته الى الجهة اليسرى للقلب 

البدنية او الدورة الدموية  دمويةان الشكل العام للدورة الدموية الرئوية ال يختلف كثيرا عن الدورة ال        

الشريان الرئوي والشرايين المتفرعة منه عن ما هو  تركيبويكمن الفرق األساسي في اختالف . الكبرى 

أوسع، وسمك جداره أقل ، وقابلية إتساعه  بهر فالشريان الرئوي اقصر ومقاومةعليه بالنسبة للشريان اال

األلياف  فنسبة. رات الدموية شعيفي تركيب الشرينات وال اضكما يوجد تباين اي. اكثر من الشريان األبهر 

اضافة . الشرينات االخرى والشعيرات الدموية أوسعفي العضلية في الشرينات الرئوية اقل مما هي عليها 

 اكثر في الرئتين مما هو عليه arteriovenous anastomosisالشرياني الوريدي  راغفالى ذلك فإن الت

وبسبب تباين التركيب الوعائي يكون الضغط في الجهة اليمني من القلب . ى من الجسماالعضاء االخر في

وفي الشريان الرئوي أقل مما هو عليه في الجهة اليسرى من القلب والشريان األبهر ، حيث أن متوسط 

ن ، وفي االنسا11والي ح، وفي الماعز 31 - 24، وفي البقرة  21الضغط في الحصان مثال يقدر بحوالي 

 .ملم زئبق  11حوالي 

لجية كبيرة ، حيث أن سان النخفاض الضغط في الجهة اليمنى من القلب وفي الشريان الرئوي فائدة في      

هذا الضغط المنخفض يبقي وباستمرار الضغط الهيدروستاتي في الشعيرات الدموية الرئوية اقل من 

، أي بمعنى آخر تبقى  خائل من الدم الى األسناولهذا ينعدم ترشيح السو. الضغط التناضحي في البالزما 

 . خالية من السوائل وممتلئة بالهواء  األسناخ

 deep - chested (كالخروف مثال) العميقومن األهمية أن نشير الى ان الحيوانات ذات الصدر         

animals  عند وضعها على ظهرها لبضع ساعات فانها تموت بسبب احتقان الرئتين الذي يؤدي الى نزف

وقد يعود السبب في ذلك الى ان ثقل القلب يقع على األوردة الرئوية ، حيث . في األسناخ  edemaوخزب 

زب خنزف والوينتج عنه ال. ان الدم فيها ، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط في الشعيرات الدموية ييسد جر

 .المشار اليها فيما سبق 

ويزداد نتاج . لقد اشرنا سابقا الى ان نتاج القلب للجهة اليمنى من القلب يناظر نتاج الجهة اليسرى       

ولكن هذه الزيادة التقترن مع زيادة كبيرة في ضغط الدم في . القلب اثناء الرياضة مرتين او ثالث مرات 

وهذا يعود الى سهولة توسع ( . بضع ملليمترات زئبق )الزيادة محدودة  الشريان الرئوي ، حيث تكون

 .األوعية الدموية الرئوية 

ولكن البد أن نشير . إن معظم الدم الذي يصل الى الرئتين هو دم وريدي يأتي من الجهة اليمني للقلب       

من الجهة اليسرى للقلب وذلك عن طريق الشرايين  ياتيجا سمؤك االى أن الرئتين تستلم ايضا دمأ شرياني

وان . والقصبات الهوائية لغرض تجهيزها باالوكسجين والمواد الغذائية  tracnea التي تصل الى الرغامی

ويعود معظم هذا الدم الى (. من نتاج القلب %2 – 1)حجم الدم الذي يصل الى هذه المواقع يكون قليال جدا 

 .القلب ممتزجة مع الدم الموجود في األوردة الرئوية 

 Hepatic circulation   الدوران الكبدي 

 portal veinوالوريد البابي  hepatic arteryيدخل الدم الى الكبد عن طريق الشريان الكبدي             

، ويقوم الشريان الكبدي بتجهيز ثلث الدم الداخل الى الكبد تقريبا ، ويعد هذا الدم المصدر الرئيس للقنوات 

 .للكبد في حالة انخفاض كمية الدم القادمة اليه في الوريد البابي  االصفراوية ، كما انه يعد احتياطي

ويقوم هذا الدم بنقل المواد الممتصة من . الكبد  عد المصدر الرئيس للدم الوارد الىفياما الوريد البابي       

 .الى الكبد ، كما انه يجهز خاليا النسيج الكبدي باالوكسجين ( في حالة المجترات )األمعاء والمعدة 
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. الكبدية  sinusoidsطي من الجيبانيات يتدخل الشرينات الكبدية والوريدات البابية الى الجزء المح         

ويتم تبادل المواد عبر بطانة الجيبانيات والتي تكون . دم الشرياني مع الدم الوريدي وبذلك يمتزج ال

 .وتصب الجيبانيات الكبدية في األوردة الكبدية ثم في الوريد األجوف السفلي . ناضحة للبروتينات 

ضيقة صبية ماء تعصبها الياف عسوتحتوي جدران فروع الوريد البابي داخل الكبد على عضالت مل      

ف عصبية موسعة ياهذا وغير معروف فيها إذا كانت هناك ال. درينالية الفعل اروتكون نو. لالوعية 

 .لألوعية الدموية داخل الكبد 

 Fetal circulation    الدوران الجنيني

قبل أن نتطرق الى دوران الدم في الجنين ، البد أن نشير الى أن الجنين يعتمد طيلة فترة وجوده في        

. وصل الى دم الجنين المواد الغذائية الضرورية واالوكسجين والماء يأي أن دم األم . الرحم على االم 

ن لغرض التخلص منها عن قوم دم األم بأخذ نواتج عملية األيض التي تجري في الجنييوفي الوقت نفسه 

وبهذا يقوم جهاز الدوران في الجنين مقام عمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي . طريق اجهزة االم 

ی اضعاف ما هي عليه قبل هلذلك نالحظ أن كمية الدم التي تدور في رحم األم الحامل . والجهاز البولي 

زيادة جريان الدم في الرحم ، حيث يعمل على  تروجين دورا مهما في عمليةسويلعب هرمون األ. الحمل 

 .اتساع مقاس االوعية الدموية فيه 

وهو ترکيب ،  placenta، بالسخديتم تبادل المواد المشار اليها فيما سبق عن طريق ترکيب خاص       

التركيب حلقة الوصل بين جهازي الدوران في  ويعد هذا.مشترك بين بطانة رحم األم واغشية الجنين 

 .الجنين واالم 

نهايتيه وما الشريان طريق عد الدم القادم عبر الشريان األبهر للجنين الذي يصل الى السخد عن ي       

عد دما ي internal and external iliac arteries  الحرقفي الداخلي والشريان الحرقفي الخارجي

عبر أغشية السخد تبادل الغازات  موزيادة في األيضات ، ويت وكسجينيه نقص في اال وريديا ، أي دما ف

والمواد األخرى عملية تبادل الغازات ليست بنفس الكفاءة التي تتم في رئتي الحيوان بعد الوال ولكنها تفي 

ويكون  . Umbilical veinالسري ويعود الدم من السخد الى الجنين عن طريق الوريد إلى . بالغرض 

 .هذا الدم نقية ومؤكسجا 

بينه وبين جهاز  رةعند دراسة تركيب جهاز الدوران في الجنين ، نرى أن هناك اختالفات كثي        

. فتركيب القلب مختلف ، وكذلك ارتباط األوعية الدموية فيما بينها . الدوران في الحيوان بعد الوالدة 

 .لدم من منطقة ما لنعود اليها ثانيةوألجل توضيح ذلك ، يجب أن تتابع جريان ا

د الى قلب الجنين عن طريق الوريد السري ، ويكون هذا الدم شريانية مؤكجا ، سيعود الدم من الخ     

وهذه النسبة أقل بكثير من نسبة تتبع  % .18بعه باالوكسجين في االنسان حواليحيث تصل نسبة تش

 % . 97الحيوانات البالغة التي قد تصل إلى حوالي الهيموكلوبين الموجود في الدم الشرياني في 

الى الوريد األجوف السفلي  ductus venosusيصل قسم من هذا الدم عن طريق القناة الوريدية      

زح بالدم الجنيني القادم في الوريد البابي تفيم الباقيم سأما الق. القادم من منطقة الحوض واألطراف السفلى 

ويصب هذا الدم بعد مزجه في  % 22والذي تكون فيه نسبة تشبع الهيموكلوبين باالوكسجين حوالي 

 .الوريد االجوف السفلي أيضا 

تكون نسبة تشيع الهيموكلوبين باالوكسجين في الدم الموجود في الوريد األجوف السفلي حوالي       

موجودة طيلة حياة الجنين في المجترات  تبقىومن الجدير بالذكر أن نشير الى أن القناة الوريدية %. 27

 .والفصيلة والكلبية ، بينما تبقى لفترة قصيرة بعدها تغلق في جنين الخيول 

الى االذين االيمن وينحرف مباشرة ليدخل ( الدم المؤكسج ) يدخل الدم من الوريد األجوف السفلى        

 foramenالحاجز األذيني تسمى بالثقب البيضوي  فيالى االذين األيسر وذلك عن طريق فتحة موجودة 

ovale  .هر بويضخ عبر الشريان اال. بعد ذلك يدخل الی البطين األيسر. 
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بالنسبة للدم القادم من الجهة األمامية لجسم الجنين الذي يصل االذين االمين عن طريق الوريد أما       

ويدخل هذا الدم الى البطين األمن (. دم وريدي)، فإن هذا الدم يكون غير نقي ( العلوي ) األجوف األمامي 

، فإن هناك مقاومة  collapsedولما كانت رئتا الجنين منخمصتين . ، ويضخ عن طريق الشريان الرئوي 

شديدة الجريان الدم ، وهذا يقترن بارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي ، حيث يكون أعلى مما هو عليه 

ونظرة للمقاومة الشديدة لجريان الدم في الرئتين ، ولوجود قناة تصل بين الشريانين . في الشريان األبهر 

، فإن هذا يؤدي الى دخول الدم  ductus arteriosusانية الرئيسين األبهر والرئوي تسمى بالقناة الشري

وما تجدر االشارة اليه أن . وهنا يمتزج الدم الوريدي بالدم الشرياني. من الشريان الرئوي الى االبهر 

التقاء الشريانين يتم بعد تفرع الشريان األبهر واعطائه فروعا تذهب الى الرأس والرقبة ، لذلك فإن الرأس 

وواضح أن جذع . ة من الدم الذي يصل الى االعضاء االخرى وغ الجنين يصله دم أكثر نقاوخاصة دما

صل اليها دم ممزوج واقل نقاوة من الدم الذي يصل الى الرأس يالجنين واطرافه السفلى ومنطقة الحوض 

زات يصل الدم الممزوج عن طريق نهايتي الشريان األبهر الى السخد ، حيث تتم عملية تبادل الغا .

 (.11 -7شکل )د سودخول المواد الغذائية من دم االم الى دم الجنين عبر أغشية الخ

 

  الجنينيالدوران   -: 18 – 7شكل 

 

ويعرض ،  hypoxia االوكسجينيتضح مما سبق أن الجنين يعيش تحت ظروف تتميز بنقص غاز       

إذ أن قابلية اتحاد . هيموكلوبين الجنين واالوكسجين  بينهذا النقص في األوكسجين بزيادة سرعة التفاعل 

كما أن . يموکلوبين االعتيادي مع األوكسجين هاألوكسجين أكثر من قابلية اتحاد ال معهيموگلوبين الجنين 

 زيادة سرعة ضربات القلب في الجنين عما هو عليه في الحيوان البالغ تساعد بعض الشيء في هذا المجال

 

 



رة   محاض 
امسة  ال ي  ) الح 

ي  الوعائ  لب 
هاز  الق  الق  احمد ف رحان  . د                                                                  (        الج  دالح   (  31  )       عب 

 

 Changes in fetal circulation at birth  صلة في الدوران الجنيني بعد الوالدةالتغيرات الحا

د عند الوالدة الى حدوث تغيرات سعن الخ umbilical vesselsيؤدي انفصال األوعية السرية        

 اذ تتضيق. ملحوظة في جهاز الدوران الجنيني سواء من الناحية التركيبية أو من ناحية ديناميكا الدم 

الشرايين واألوردة السرية نتيجة لحدوث تغيرات موضعية في تراكيز األوكسجين وثاني اوكسيد الكاربون 

بعد ذلك تنغلق القناة الوريدية الموجودة في . ويعمل هذا التضييق على منع فقدان الدم خالل هذه األوعية . 

 .الى عدة أسابيع أو أشهر الكبد ، وقد تحتاج عملية غلق هذه القناة بصورة كلية بعد الوالدة 

ويؤدي انقطاع جريان الدم في األوعية السرية الى انخفاض كمية الدم في الوريد األجوف السفلي       

وبالتالي انخفاض ضغط الدم فيه ، وفي الوقت نفسه عند بدء عملية التنفس ، تتوسع الرئتان وتقل مقاومة 

ويؤدي الدم الراجع من الرئتين الى . رئوي بصورة ملحوظة األوعية الرئوية للدم ، ويزداد جريان الدم ال

الى انغالق الثقب البيضوي الموجود بين األذينين االمن وااليسر  ازيادة الضغط في االذين األيسر مؤدي

ثم تتضيق القناة الشريانية خالل دقائق بعد الوالدة ، ولكنها في .  انثقبعن طريق الصمام الذي يحرس هذا 

 .ساعة تقريبا حتى تتغلق بصورة كاملة 41 - 24أخر الى االغنام تت

 Congenital cardiac disorders    االضطرابات القلبية الخلقية 

ي مؤدية إلى حدوث ئعاوينية اثناء تطور الجهاز القلي التحدث هذه االضطرابات في المراحل الجن     

- : االضطرابات ما يأتي جة الدوران ومن هذه سلتغيرات واضحة في ديناميكا الدم وف

 Patent ductus arteriosusعدم انغالق القناة الشريانية  -1

وتتكون نتيجة لعدم انغالق القناة الشريانية . وتعد من الحاالت الشائعة في الحيوانات الداجنة             

 machineryونتيجة لبقاء هذه القناة مفتوحة يالحظ حدوث اللغط اآللي . خالل األسابيع األولى بعد الوالدة

murmur ئوي ذي الضغط الواطيء عند مرور الدم خاللها من األبهر ذي الضغط العالي الى الشريان الر

ويکون صدا اللغط عاليا وتزداد شدته عند انقباض القلب ، وتقل شدته عند انبساطه ، وتعتمد كمية الدم . 

المارة من األبهر الى الشريان الرئوي على سعة القناة الشريانية وعلى اختالف الضغط بين األبهر 

. ج القلب للبطين األيسر وينخفض للبطين األيمنانتوفي مثل هذه الحيوانات يزداد . والشريان الرئوي 

ويزداد الضغط في الشريان الرئوي نتيجة لتحويل كميات كبيرة من الدم إليه من البطين االيسر ، ولهذا 

يزداد نتاج القلب للبطين األيسر بالمقارنة مع البطين األيمن لتعويض الدم المار خالل القناة الشريانية ، 

وعند بقاء هذه الحالة لفترة من الوقت ، تزداد المقاومة . جريان الدم الي انحاء الجسم وكذلك للمحافظة على

في الشرايين الرئوية ، ويزداد الضغط في الشريان الرئوي والبطين األيمن الذي قد يؤدي ولو بصورة 

يزداد فيها نتاج  وعند الوصول الى المرحلة التي. جزئية الى مرور الدم خالل القناة الشريانية الى االبهر 

القلب للبطين األيمن ويتحول الدم الى االبهر ، فإن العملية الجراحية لغلق القناة الشريانية ستؤدي الى 

نتيجة لزيادة الضغط االنقباضي في الدوران الرئوي بسبب  pulmonary congestionاالحتقان الرئوي 

ة في هذه الحالة على مراحل وذلك العطاء ولهذا السبب تتم العملية الجراحي. تضخم البطين األيمن 

يف لمواجهة انخفاض كمية الدم المارة الى االبهر خالل القناة بتكالفرصة الكافية للبطين األيمن ألن 

 .الشريانية 

 Defects in closure of the atrial septumعيوب الحاجز األذيني  -2

وتحدث هذه الحالة بسبب عدم انغالق الثقب البيضوي الموجود في الحاجز األذيني أو نتيجة لعيوب        

نتيجة  systolic murmurوتؤدي هذه العيوب الى حدوث اللغط االنقباضي . أخرى في الحاجز نفسه 

ر الدم في هذه ويم. لمرور الدم خالل الحاجز األذيني وزيادة نتاج القلب للبطين األيمن اثناء انقباضه 

وعليه فإن الدم الرئوي الراجع الى االذين األيسر ستتم اعادته . الحالة من االذين األيسر الى االذين االيمن 

وإن الزيادة في الضغط داخل االذين اال من الناتجة عن تحول الدم . بصورة جزئية الى الرئتين مرة اخرى 

ونتيجة . ى انخفاض كمية الدم الوريدي الراجعة الى القلب من الجانب األيسر الى الجانب األيمن ستؤدي ال

ا سيتوسع مؤدي منيلدخول كميات اضافية من الدم الى االذين األيمن ثم الى البطين األيمن ، فإن البطين اال 
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االنقباضي والضغط النبضي في الشريان الضغط ويزداد . الى زيادة النتاج القلي له وتضخم عضالته

الرئوي ، فإن الضغط في البطين األيمن سينخفض ايضا في الدوران النخفاض مقاوية  الرئوي ، ونظرا

، اكبير االذيني وعندما يكون العيب في الحاجز. تقريبا ا نهاية مرحلة االن ويبقى الضغط االنبساطي طبيعي

لبطين اال مين هذه الحالة ، فإن ا استمراروعند . فإن ذلك سيؤدي الى انخفاض نتاج القلب للبطين األيسر 

وبذلك يزداد الضغط في األذين األيمن الذي يؤدي بدوره المتزايد قد ال يستطيع التعويض عن جريان الدم 

 .. الدم من الجانب األيسر الى الجانب األيمن عن طريق الحاجز األذينيجريان الى تقليل معدل 

في األوردة الجوفاء هوعليه ا ميمن اكثر ميكون تشبع الدم باالوكسجين في األذين األيمن والبطين األ      

ويمكن اصالح العيب الموجود . ، وذلك بسبب تحويل الدم المؤكسج من األذين األيسر الى االذن االيمن 

وينخفض الضغط ونتاج القلب . في الحاجز األذيني جراحيا ، وبذلك بزدار جريان الدم إلى انحاء الجسم

 .للبطين األيمن

 Ventricular septal defects  يني عيوب الحاجز البط  -3

وتحدث هذه الحالة نتيجة لفشل الجزء الغشائي من الحاجز البطيني في غلق االتصال الموجود بين          

البطين األيسر والبطين األيمن ، ويكون جريان الدم في هذه الحالة من الجانب األيسر الى الجانب االيمن 

وتؤدي عيوب الحاجز البطيني الى . حدوث اللغط اثناء فترة االنقباض ويالحظ . ين طاثناء انقباض الب

وتكون كمية الدم العادة اكبر مما هي عليه في حالة عيوب . اعادة دوران الدم مرة اخرى خالل الرئتين 

. الحاجز األذيني وذلك ألن قوة انقباض البطين األيسر اکبر بعدة مرات مما هي عليه في البطين األيمن 

دد كمية الدم المارة خالل الحاجز البطيني بالتباين الموجود في المقاومة بين األبهر والشريان الرئوي وتتح

ويزداد الجهد الذي . فإن البطينين األيمن واأليسر يعمالن وكأنها بطين واحد افعندما يكون العيب كبير. 

من انحاء الجسم فقط ، بل يستلم ايضا يبذله البطين األيمن وذلك ألنه ال يستل الدم الوريدي الوارد اليه 

كما يزداد الجهد الذي يبذله البطين . ر خالل الحاجز البطينيسكمية من الدم الواردة اليه من البطين األي

ه ينتقل ساأليسر وذلك النه يضخ الدم عن طريق األبهر الى انحاء الجسم لتغطية احتياجاته ، وفي الوقت نف

 .ر الى البطين األيمن جزء آخر من دم البطين األيس

. وعند نضوج الحيوان ، تؤدي التغيرات الضغطية الحاصلة في البطين األيمن الى تضخم عضالته        

ي الى جريان الدم باالتجاه المعاكس ، أي ووقد يؤدي هذا التضخم مع الزيادة الحاصلة في ضغط الدم الرئ

 . البطبنيالحاجز ل من البطين األيمن الى البطين األيسر خال

 االضطرابات الوظيفية في الصمامات االذينية البطينية والصمامات الرئوية واالبهرية -4

وهناك نوعان أساسيان من هذه .  acquiredقد تكون هذه االضطرابات خلقية أو مكتسبة       

  -:االضطرابات 

وتعرف هذه  .الصمامات  قد تتضيق الصمامات في قاعدتها وبذلك تصغر الفتحة التي تحرسها هذه -1

ويؤدي هذا التضيق الى مقاومة جريان الدم  valvular stenosis يالحالة بالتضيق الصمام

وتحدث اللغط الناتج عن تضيق الصمامات األبهرية والرئوية اثناء انقباض . ي بوحدوث اللغط القل

ناتج عن تضيق ، بينما يحدث اللغط ال systolic murmur يالبطين ويعرف باللغط االنقباض

 diastolic murmur يويعرف باللغط االنبساط الصمامات األذينية البطينية اثناء انبساط البطين

 . 

الحالة بالقصور  وتدعى هذه. قد تكون الصمامات غير كفأة في غلق الفتحة التي تحرسها  -2

ويؤدي القصور الصمامي الى .  valvular incompetency or insufficiency يالصمام

ويؤدي رجوع الدم هذا الى حدوث . رجوع الدم باالتجاه المعاكس في حالة انغالق الصمامات 

ويحدث اللغط الناتج عن قصور الصمامات األبهرية والرئوية اثناء . اللغط اثناء الدورة القلبية

ألذينية البطينية اثناء انقباض انبساط البطين ، بينما يحدث اللغط الناتج عن قصور الصمامات ا

  .البطين 


