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Lec.2 

  The Heartالقلب 
يقع الققبععيامعظا الععوالقي ععتجامعظالقسمت عع القمطع ظامععظالق ويقععلالة م يعلالتالقابتيععلا و جمععما
قبيالاو عتامةعلالقيطعمجا ع اسع اتطع القمطعوا اتيا ععالققبعيا بعطاس ت ععالقيمقعلالق ي يمتيعلالقعطا

قوم يععلالقسبععج  يلايمقعلا جييععلاللسعععاملجلوععشا ات سبعملشاقبععيالقي ععتجا عع ا ا بععشامعظالقاععل يم ا عع ال
ا-ت بطالقجغوا  اتمتلالاضالةسسالمم القلطييلالقسظا امقةما:

 ع اا4/41لقعطاا4/5 عمييجت  سجاتذع لاي اععا41-4 سجلتحاقيجاساليما ضبلاقبيالقي تجا  4
ا ايالسةمامظالقال يم ا 

ا لقسجي يالقللسبظاقبسبيلاللط ايا جلا  القال يم   2
ا مظا ضبلاقبيالقي تجاtransfers tubules لواتمتلالقوب لم الق طساجضلا  3

 حجم القلب 
 سلم  امظالقي تجالبيعايب جات  ت مامم اوطعللا معوالققبعيالقعطالقمطعواس عت ال بعطامعظا
لقي تجالقصغ جةا قمجولالمق ب جةاتييت ا موالققبيامظالقي تجال بجا  ا ا بسةمامظالقاعل يم القسعظا

ابوفسالقتز ا 
ا)%(اوطللاتز الققبيالقطاتز القمطوالقوتع
ا18.1القتز
ا18.1القل 

ا1811القلممج
ا4812الق  مو
ا18.1القط موظ

ز عععععععععملةامععععععععظا معععععععععوالققبعععععععععيا اتسسععععععععتزعالة صعععععععععميالقتليعععععععععلااhypoxiaااO2تيطععععععععبياوقععععععععع اا
Sympathetic NervesيعلالتلقالتااPara Symp. Nervesبعطالة  وعم اتيع قاامموةعما بعطاا 

بعععيامعععظا العععوالقي عععتجالمقعععلوابتلطعععيلا ات مةعععزالقق يعععسالقاعععل يم اسسعععتزعاليضعععما بعععطالقلي وعععم 
ااCoronary arteriesبج مو  التااالالال ب بيلا

   Hemodynamicsحركة الدم 
يقعععععععتوالققبععععععععيالضععععععععيالقععععععععلوا بععععععععجالةت يععععععععلالقل تيععععععععلالق سسبفععععععععلامععععععععظالق مععععععععواتلقستطعععععععع ا

Dispensabilityتلق قمت ععععلا  ععععذاياس ععععلا قععععاا بععععطا ععععماي تيععععشالقت ععععم القععععل ت ا عععع ا ععععملسظاا
ا اCollagenتلق تةم  اااElastinلةةطس  ا
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   Blood Pressureضغط الدم 
تللوعم ااSystole الةبةجاق سشا ولا لتذالةوقلمضاميصعاضغ القلوامظالققبياتلقبج 

لقفجقااPulse Pressure)وةميلاضغ الةولطمط(اتي اعاضغ القولضا Diastole ولالةولطمطا
القضغي    ب  ا

الطمطاضغ الةوا–ضغ القولضا=اضغ الةوقلمضا
اضغ القولضاا./3ا+ اللاضغ القلوامظالقي تجالقللمولا=اضغ الةولطمطا

للسععععااNeedleلبعععجةاالتاCannulaت عععسواقيعععمساضعععغ القعععلواليج قعععلا لمبعععجةات قعععاالملسعععملاقوعععمةا
لقبعععععععععععج م التالقتج عععععععععععلالتاليج قعععععععععععلاغ عععععععععععجا لمبعععععععععععجةابتلطعععععععععععيلامةعععععععععععمزا قيعععععععععععمساضعععععععععععغ القعععععععععععلوا

Sphygmomanometer ا
 ط الدم العوامل المؤثرة في ضغ

ا-ي ي اسقطي ةمالقطاقط   اجئيط   ا:
ا بطايتلا يمةالقي جالتاقفسجةايت بل اأاجذملقاتل عالقتجلايلاتلقموساتلقسظاسسجاا  4
ا بل يتالقسظاسسجاالاجذماقفسجةاقص جةالتاا–لقاتل عالقب ئيلا  2

ا-لذوالقاتل عاذظا:
ا ا ضغ ابسقلوا  جالقي جاتق  ا تملالاضالةطساوم للق جسف ا–اageلقا جا  4
ضغ القلوامظا يتجالقلممجاتلقلممجالقجت ظاييعت ال بعطا ع الةوعمذامعظاا–اsexلقموسا  2

وع امضااالواتمتلامجتقم امظالقمعوسامعظالقيعلالوعتلعالقي عتجاتلقعلل   ا يجالاضالقلم ا  ا
ا قاا 

 صعال القضعغ ااPoullardلقلييلاتلزلقلالق بيضا  الةومذااظمظاسمجبلالطييلاسوام ةماسص
 عععععع اضعععععععغ القلييععععععلالقطععععععبي لا اذعععععع  القسمجبععععععلاس بعععععع ال اذج عععععععت ااىالاسطععععععمتال ت ام ةععععععماقععععععقععععععل

testosteroneةا جم ا  اضغ القلوابعال اذج ت ااEstrogenا سفضشا ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي )ملم/زئبق( لبعض انواع الطيور 
القضغ الةولطميظالقضغ الةوقلمضظالقموسالقوتع

 الألبيضلقب ةتج ا

 O   
ا451ا4.4

O 

 
ا433ا412

 القلياالقجت ظ

O 
ا452ا221

O 

 
ا.45ا242

 القل القلي وظا

O 
ا412ا..4

O 

 
ا431ا.41

قضغ القلوامظااheritabilityسسجلتحالققي لالقتجلايلالتالق يممط القتجلاظاا-لقام عالقتجلاظ  3
التاجب مال بطا ا%.2-25لقلممجال لتلا

 القمزئععععععععظالقبععععععععج موظاقالتيطععععععععم  ا وععععععععل ما ععععععععوسفضالقضععععععععغا–اHypoxiaاO2وقعععععععع   1
(PaO2لقعطالقععا ع ا)بعوازئبعيا ع ل ا قعاالقعطاسفعضالطعي امعظاضعغ القعلواتلجسفعمعامعظا5  

اطج لالققبيا 
لقس عج  ا ز علا ع اطعج لالققبعياتةا ع اجامعظاا–اExercise and Frightلقس عج  اتلقج عيا  5

ا ضغ القلوال مالقج يامموشا جم اقبيالا  اضغ القلو
ساللا  بيلالقسزلتجا جسف ايعا  القضغ اتطعج لاا–اMating behaviorطبتاالقسزلتجا  1

ا لققبيامظالومذات يتجالقي تج
اPressorوالق تللالقجلمالاقبضغ الا ا–اDrugs and hormonesلةلتيلاتلقةج توم ا  .

ل ا ععتللالقسسععل جاالقي ععتج مععظالقاععل يم اسايععظاوفععسالقسععما جل امععظااDeprssorتلقسممضععلاقععشا
 ,benzedrrineلق ععتللالقجلماععلاقبضععغ اذععظاا عع ظالقي ععتجاب و ععمامععاسسفععضا عع اضععغ القععلو

epinephrineتااephenylephrineاقةعمالبوفعج  لقوعتجاتاا.لبوفعج  تمظا الوالق مة امعم اا
ا1لقعتىالقوعتجالبوفعج  ااسعثا جوفسالقفامقيلامظاجمع اضعغ القعلواتق ع امعظا عمة ا ا وعلاييعت ا

لقوععتجا عع ااأ بععجقععشالتجالةبوفععج  اا. اتيلةععجايعع قاال لةبوفععج  ا ععجل امععظاجمعع القضععغ ا عع 
ا Cardio acceleratorمظاسطج  ا  عالققبيالبوفج  ا

معظالقعلوااcatecholamineتقت ظامظالقعلتلم الاعلواتمعتلا القعلابع  اسجي عزالق عمسييتلال  وعم ا
ذال بطاتضغ القلواتس جالق عا بطا قااذتال ا طستيم الق مسييتلال  وم امظالواتلوطملالةوم
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 اتمي ععما سابععيابةج ععت اضععغ القععلوامععظالقعع يتجال بععطا عع الةوععمذا م وةععمامععظالقعع يتجات عع ا قععاامعع
مموععشا  يعع ال اييععت ا م عععاجلمعع التاسععممضاقبضععغ ال ا ععملةا ععماياسبععجااserotoninلقطعع جتسو  ا

لةالوععشااhistamineسممضععماقبضععغ اتق عع ا بععطالقععجغوالاععلواتمععتلالق عععا بععطاس ج ععجالقةطععسم   ا
 اياسبجا م عاسممضاقبضغ اتل عمال الوطعملامطعواي ججالقةيطسم   الق اserotoninياسقلالوشا

اserotoninلقةطعععسم   اقععع قاايلةعععجاسعععما جالقععععااDepletionلقعععلممجاسقعععتوالموضعععميالتالطعععسوزل ا
 ا بطالقجغوا  اذ لالةمسجلضالةالوشاق لالة اقعواستضعاالق ييمويييعلالقلقيقعلالقسعظالقجلم اقبضغ 
اEstrogenمعععم اذج عععت ااأبعععجوم اتي عععما  سضععع  ب سععع  ا سومقابعععجلقسعععظاساساserotoninيا ععععابةعععما

 م ععما بععطالقععجغوا عع ا سفععضالقضععغ اتليضععمالق ييمويييععلالقسععظايا عععا عع اسالقةععماغ ععجاتلضعع لاس
عالق لمبعجا ب ةعمااعوس معلاقبف اجلضعم القسعظاسف علال صعتلاستطع الةت يعلالقل تيعلمستمتلالاضالة

 Medullary بععطا جل ععزالقوسععمعالق طععسي عا عع اقبعععالقةج ععت الق عع يتجالتاقععلا عع اجالقةج ععت ا

Centersاسما جبضغ القلواا ات وسفضOxytocin، Reserpineتيع قاا عوسفضالقضعغ امعظاا
اOxytocinلمجلزاذج توظالقععالقطاتذ لاقلاياتلاOvipositionلقلممجاقبعاتساللاتض القبيضا

 و عماساسبعجاسعما جل ا ال ا باالقياموا جمع ا ع اضعغ القعلوابقبضغ ا،القسممضم Vasotocinتلقعا
ا  سلم ولا بطالقضغ اVasotocinتاVasopressinيعا  ا

ا لجسفم ةمالتالوسفمضةماللىالقطالوسفمضاضغ القلوا–لجملالق جلجةالقب ئيلا  .
   Blood pressure and Mortalityضغط الدم والهالكات 

 ا ععع الق اعععجت ال الجسفعععمعاضعععغ القعععلوامعععظالةوطعععم ا ععع ل القعععطاتممسعععشامعععظا ععع  اةا عععجسل
لجسفععمعالقضععغ المقةال ععم امععظالقععلتلم اتقععلاييععت القايععساصعع ي ماأ ال الوسفععمضاضععغ القععلوا
 عع ل القععطالجسفععمعالقةال ععم امععظالقي ععتجاتقععلامطععجا قععاا بععطال القي ععتجالقسععظاس سععمزالموسفععمضا
ضغ القلواس ت القعا  تيلات قمت سةماضايفلاقال عجلضا قمجوعلالعمقي تجا ل القضعغ القطعت التا

ةاستمعععععلا القعععععلابععععع  اضعععععغ القعععععلواتسجطعععععيالقعععععلذ اللسععععععالةت يعععععلالقل تيعععععلالق جسفععععع  اتيععععع قاا
atherogenesisمععظالقععلتلم اتلقععلياالقجت ععظا ال الجسفععمعاضععغ القععلوامععظالقععلياالقجت ععظا عع ل اا

لتاس ععللااaortic ruptureلقعطا صععتلاذال ععم القسععظاس ععت اوس مععلاق صععتلا مقععلاس ععزقالةبةعجا
ا aneurysmisلةت يلالقل تيلا

   Heart Rateب سرعة القل
سسلععم  اطععج لالققبععيامععظالقي ععتجابلجمععلايب ععجةاتق عع اي يعع الققععتلالبععيعا ععموال القي ععتجا
لق ب ععجةالق مععواس ععت ام ةععماطععج لالققبععيايليععثا عع القصععغ جةا اتيعع قاامععظالقعع يتجالليععثا عع الةوععمذا

ق عجلجةاتلقطالة القاق بلالليثا  القطالة القسفيفلا ات ز لا  اطج لالققبعيالجسفعمعالتالوسفعمضال
القب ئيلا ا
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 معدل سرعة القلب لبعض الطيور الداحنةاااااااااااااااااااااااااااااا
ا اللاطج لالققبيا)ضجبل/القيقل(القوتع

ا151-351القلممج
ا4.1-411القلياالقجت ظ

ا4.1القل ا
ا111-511القط موظ

   Cardiac Outputنتاج القلب 
وسمجالققبياي اعاي يلالقلوالق ق تملا  القلي وم امعظاتقع ا  عللات عملةايابعجا وعشا معو/القيقعل ا

اتييت امظالقي تجال بطا  القال يم ا 
تس اجامظاوسمجالققبيا تل عا ل لةا وةمايج قلالقسقل ج،القسسل جاتلقموسا  عذامعظالقع يتجاييعت ا

غعوا ع اتز القمطعوامي صععالقايعسال بطا ع الةوعمذاتق ع اقعتاي طعيالقوسعمجا بعطالطعمساق ععاي
 باععيالتجلامععظالقسلععم  امععظاااEstrogen عع الطععساوم القععل ا الاععضالةمسجلضععم اقمقعع ال اذج ععت ا

 بععطاوسععمجالققبععيااEstrogenلقمععوساتق عع القلجلطععم الق ل اععلالتضعع  الاععلواتمععتلاسععما جاماععملاقععع
لطعييلامعظاوسعمجاا سفضا  اضغ القلواقبيالاتذ  الق مقلاس ل القطاز ملةااEstrogenطتىال ا

،ا ععلوالقوبععمطالتالقس ععتلااrestسجمعع ا عع اوسععمجالققبععياب و ععمالقجل ععلااO2لققبععيا از ععملةالطععسةالاا
Inactivityتلقسمتي ااStarvationسسفضش ات جسف اوسمجالققبيامظا مقلالةجسفمعالتالةوسفمضاا

لققبعيامعظالقي عتجاات جسفع اوسعمجاO2لق مل  امظالجمعلالق عجلجةالقب ئيعلا اتيع قااسعزلللالق ممعلالقعطا
اساللالقطلم لاتلقي جل  اBlood Flowلقسظاس سمجالقطاسلمياتمج م الوا مق   ا

   ers in HearttNeurotransmitالنواقل العصبية في القلب 
ت بععطا يععسالةطعع سم عايععتق  اتاابوفععج  ةتلاقوععتجلبوفج  لسبعع عامععظاقبععيالقي ععتجايعععا عع ا

 Muscarinic Inhibitor طعيمج ويلاالقاعل يم امعم اقبعيالقي عتجاي عت ا بعطا طعسقلال ا اليعل

receptors لاوييتس ويلا متةاي ت ا بطا طسقلال ا ةاNicotinic excitatory receptorsاا
اااااااImpulse generating and Conducting systemنشوووا النبضووة وجهوواز التوصوول 

اا-لقستصعامظاقبيالقي تجايبملشا ا بشامظالقال يم البيعا موا  ذا سمق ا  ا:
ا اSinoaterial Node(SN)لقاقلةالقم بيلالة  ويلا  4
ا اAtrioventricular Node (AVN)لقاقلةالة  ويلالقلي ويلا  2
ا اAtrioventricular bundleلق ز لالة  ويلالقلي ويلا  3

  اطمق ةمالةي  الةيطجاتسبالمسةما بطايتلالقاضبلالققببيلاقبي تجا اتياسقلالقلاضال امةمزا
قي ععتجال اععجاسسصصععما عع اقبععيالقاععل يم ا اتي ععلذالقععسقب الةيقععم ظاققبععيالقستصعع عامععظاقبععيال
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لقي ععتجاسبقمئيععماي ععماذععتالق ععملامععظالقيععلالقفقج ععم اتسباععيالقاتل عععالقسمجميععلالتجلامععظاسولععيواس ععجلجا
القسقب  

)لقاقععععلةاااTB-nodeققععععلال سبععععف ا قععععلةاامويععععلامععععظاقبععععيالقي ععععتجا)لقععععلممج(اتليبععععيا ب ةععععمالطععععوا
تذ لالقوتعا  القاقلاغ جا تمتلامعظاقبعيالقاعل يم ااTrunkobulbar- nodeلقم  يلالقلصبيل(ا

 قمبعالقاقلةالة  ويلالقلي ويلا بعطالقمةعلالقيطعجىا ع القمعللجالقفمصععااTB- node اتسق ا قلةا
 ماب  القلي و  ات سججا  اذ  القاقلةا ز لا  الةقيم القاضبيلاتلقسظاسوسةظا ولاسفعجعالق ز علا

از لاذس(ا لة  ويلالقلي ويلا) 
لبععيعا ععموالععمققجيا عع امس ععم القتج ععلالةمععت امععظالة  عع الةي عع ات ععسوالوسقععملالقولضععلااSNتسقعع ا

تجةالقبيفعم اساللامةمزالقستصع عالققببعظالقع  ا سعمق ا ع ابعليلا ع القساليعمالقاضعبيلالققببيعلالق  ع
ا (Purkinje Fibers)لق اجتملالمقيم ابجيومظااMyofibrilsمظاويلقاضبيلالق تصبلاقبجا

تسلةجاذ  الةقيم اطج لاستص عا مقيلاق لامةظاسوقعالبمجةالزلقلالةطسقيميالطج لالقطا سسب ا
 عجل اا5ل علتلااأ بعج ال اساليما)لقيم (ابجيومظامعظالقي عتجالقللموعلاس عت ا ومييا ضبلالققبي

مععظالققيععجا عع القساليععمالقامليععلامععظالققبععي ات ععملةاي ععلذاستصعع عا بععجالةقيععم القاضععبيلالققببيععلا
 اقعع قاامععم اليصععملالقولضععلالق ةجبمئيععلاييععت القامليععلاتق وععشاييععت اق طععممم اقصعع جةاتليععظ امععلل

ليععظ امععللاتذعع لاياوععظال اسقبعع اتلولطععمطالققبععياييععت اليععظ امععلل اتس قعع القيععم ابجيومععظامععظا
س ععععععع اغبعععععععم القبعععععععغم ااSNلة  وعععععععم ابعععععععليلاسوسبعععععععجاتس سعععععععلا ععععععع القاقعععععععلةالقم بيعععععععلالة  ويعععععععلا

endocardiumعا ع الة  وععم القععطالقلي وعم ا عع اسععاللا   الة ب بيعلات ععسوالقستصععت عتلالقبععجل ا
و/امويععلا قمبعععاا18111لقسععظاس ععت اطععج لالقستصعع عام ةععما ععتلقظااAVNلقاقععلةالة  ويععلالقلي ويععلا

اعستصع عاقال  وعم المس عمواسقبصعةماقبعو/اامويلامعظالقيعم ابجيومعظاتيطع ااذع لالقسعمس جامعظالقا181
لزلقعلالطعسقيمياي صععاقساليعمااأطعجعذعتالق عملامعظالقاعل يم امعم ا اتي عمال ا بلأاسقبع القلي وعم 

SNمععظالقي ععتجا عع ام يعع اساليععمالققبععياتقةعع لامععم ااSNايعع قاامععم اطععييجا بععطاطععج لالققبععيسا 
لقعطالقيعلامعجتعاتلمععزل ااSN تمعلالقسةع االق ةجبعمئظاسطعسبياقبعيالالقعسقب الق ييعموييظاتسوسبعجا ع ا

بع  ااSeptumقب عممزااCaudodorsal بظالقلةج امظالقمز الق اAVN اتسق اع مةمزالقستص
لقفمصعععابعع  الة  وععم ااظلقلي وععم اتي سععلام ةععمالق ز ععلالة  ويععلالقلي ويععلالقسععظاسسسععجقالقوطعع االقبيفعع

لقبع ل ايطعس جل القعطالطعفعااتأيطعجلي ع اتلقلي وم امعظالقي عتجالقللموعلاتسوقطعوالق ز علالقعطاطعمق  ا
 RIGHTليضععمالق بقععلالة  ويععلالقلي ويععلالقي وععطااAVN ات سبععايا عع الق ععممزابعع  القلي وععم 

ATRIVENTRICULLAR RINGلقسعععظاس عععت اسمصعععلامعععظالقي عععتجاتذععع  الق بقعععلاسيعععتقاا
تس ي المقفس لالة  ويلالقلي ويلالقي وطاتب قاامموةما ع الق  س ععال اسطعييجا بعطاوبعمطالقصع موا

ق سلم وعععلالاTRUNCOBULBAR NODEلقاضعععبظاتسسصععععا ععع القاقعععلةالقم  يعععلالقلصعععبيلا
القسيتجامظالقي تجا ولاقم لةالةبةج ا
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تلبععيعا ععموايطعع جا  عععالققبععيامععظالقي ععتجالبععيعا  ماعععاقا عععالققبععيامععظالقاععل يم ا عع الطععساوم ا
(اتذععتالجسفععمعالقضععغ ا ععجس  امععظا ج بععلال ععسال الة  وععم المقععلوا4..4)اPURTONلطععي ا يععج ا
قصعع م م القععطاللسعععالة  وععم ال ععما،ال اي ععلذالتلالجسفععمعامععظالقضععغ ا وععل ماسفععساال وععلالقي ععتج

الة  وم المقلوالقطالق لالةقصط اس سبئلةجسفمعالقاموظاميق ا ول ما
ت سوال سال الة  وم المقلوالاوم الوقلمضالقلي وم ا  ذاسطعسجسظا ضعال الة  وعم ام سعلميالقعلوا

المقلو ا  الةتجلةات  اسفساالقص م م الق تمتلةاب  الة  وم اتلقلي وم امي سألالقلي  
ا

ا
ا

            l of Blood Pressure and H.R.roContالسيطرة على ضغط الدم وسرعة القلب 
يلالقسظاسطييجا بطاضغ القلواتطج لالققبعياغ عجاتلضع لالق اعمقوامعظالقي عتجاييلق ييمو

 ععم الطمطععيم ايبععسجيم امععظا قععاالةتلالقاصععبظال ا تمععلامععظالالبععيعام ععلاتق عع اذوععماا وصععجل 
سطعييجا بعطاضعغ القعلواتطعج لالققبعياااMedullary Centersلقي تجا جل زا صبيلاوسم يلا

ةوالقع  ابلضمملالقطالة صعميالق وسبعجةامعظالقمطعواتلق سصعبلامعظالققبعيالقسعظالذ ةعمالقاصعيالق ع
 الققبععععععياي سفععععععضا عععععع اطععععععج لالققبععععععيا عععععع ايج ععععععياوقعععععععالةبععععععمجل القاصععععععبيلا عععععع ا جل ععععععزاسابعععععع

Cardioinhibitary Centerامظالقل م  ا
ل التجالة صععميالقتليععلاتلقالتليععلامععظاقبععيالقي ععتجاييععت ا سطععمتيمامععظا عع  امععظاقبععيالقاععل يم ا
يلةععجال التجالة صععميالقالتليععلاييععت القععتىات سغبلععماب و ععماس ععت القتليععلاضععايفل اتذومقععاالق عععا
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مععععععععظاضععععععععغ القععععععععلواتيعععععععع قاا باععععععععيالقععععععععل م الق ستطعععععععع ااthalamus بععععععععطاتمععععععععتلالتجاقب ةععععععععملا
Mesencephalon امظالقل التجلامظاس ف زاتجم القضغ اتسفضاطج لالققبي اا

اTachycardiaلقعععطالطعععجلعالققبعععيااDorsal Medullaتللىاس ف ععزالق ويقعععلالقلةج عععلاقبوسعععمعا
تجم القضعغ ا اتسوسبعجالة صعميالقمللج علا بعطايعتلامعلجل الةت يعلالقل تيعلاتلقسعظاقةعما القعلا

ت تطععععععععععامسةماااVasoconstrictorsلضععععععععععغ القععععععععععلوال اذوععععععععععمااقملضععععععععععم الةت يععععععععععلالقل تيععععععععععلا
Vasodilatorsتةاياسقععلابتمععتلالتجاقبمطععوا)لقم ععي(القطععلمسظا Carotid (Sinus) body ا

لقسعظاقةعمااChemoreceptorsقبي تجا بطاضغ القلواتق وشاي ت ا بطالق طسقلال الق ي يمتيعلا
لق وسبعجةا بعطااBaroreceptors القلالا بيلالقسوفس اتي مالبجومامةوماالق طسقلال القضعغييلا

 وععععمييا سسبفععععلا عععع الةت يععععلالقل تيععععلالقسععععظاقةععععمالتجامععععظاسولععععيوالقضععععغ القععععل ت القاععععمواتيعععع قاا
الق تضاظا 

لقعع  ايبعع عا بععطالقال ععلا عع القةتج توععم اااhumoralل ععمالققطععوالقاععموظاميبعع عالقمموععيالقسبيععظا
 , Histamineلقجلمالاقبضغ اتلقسممضلااقشا اععاااCatecholaminesال  وم  اعالق مسييتلا

Serotonineا ا
اتغ جذمالقسظاسواستضي ةماطملقما احال تي قاالة

اااا 
ا
ا
ا
ا
ا
اااا
ا


