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 الجلسة األولى

 مقدمة في علم الفيزيولوجيا

 

بأنه ذلك الفرع من العلوم الحيوية الذي يتعامل مع الوظائف الكاملة لألعضاء  -يمكن تعريف علم الوظائف )الفسيولوجي( :

أثناء المختلفة للجسم وهي بكامل صحتها ويؤكد على التغيرات التي تطرأ على الجسم بأكمله عند نشاط وعمل هذه األعضاء 

 قيامها بفعالياتها األساسية والتحري عن سبب وكيفية أنجاز تلك الوظائف الحيوية الضرورية إلدامة حياة الكائن الحي

 هو علم وظائف الكائنات الحية أو دراسة وظائف جميع أعضاء الجسم .

و منه أو على مستوى الخلية أو جزء يبحث علم الفسلجة في فعاليات المادة الحية سواء على مستوى الكائن الحي بأكمله أو عض

 منها , والهدف من علم الفسلجة هو فهم معنى الحياة .

ترتبط الفسيولوجية مع العلوم المورفولوجية مثل علم التشريح ، علم الخلية ، علم األنسجة وارتباطه أيضا مع الكثير من علوم 

الفسيولوجي ، تعتمد الدراسات الفسيولوجية على المالحظة الطب فضال عن ارتباطه بعلم النفس ليشكل ما يسمى بعلم النفس 

والتجريب للظواهر الحية لوصفها وتقديرها ))نوعا وكما(( أو التعبير عنها في صور رقمية حجميه مع تسجيل النتائج في 

عن األسئلة اآلتية  الخ ، من خالل كل ذلك فأن الدراسات الفسيولوجية تهدف أساسا إلى محاولة اإلجابة… شكل كتابي أو أفالم

: 

 

 ما هي الوظيفة ؟ -1

 كيفية أداء هذه الوظيفة . -2

 ما هي العوامل المؤثرة على الوظيفة ؟ -3

 كيفية اندماج هذه الوظيفة مع الوظائف األخرى . -4

 

 هذا الكائن الحي الفريد يتكون من :

(( مليار خلية عصبية فهي وحدة بنائية  13ي على )) . الخلية : وهي أصغر وحدة بنائية في جسم اإلنسان فالدماغ مثال يحتو1

 ووظيفية ، حيث يوجد في جسم اإلنسان عدة خاليا .

. النسيج : وهو عبارة عن مجموعة من الخاليا تتشابه في التركيب والوظيفة والمنشأ )) أي نشأت كلها من نفس الطبقة 2

 ع من األنسجة ))الطالئية ، الضامة ، العضلية ، العصبية((.الجرثومية في الجنين (( وتوجد في جسم اإلنسان أربعة أنوا

. العضو : هو ارتباط نسيجان أو أكثر بطريقة خاصة وهذه األعضاء أكثر تعقيدا من األنسجة وهي تؤدي الوظائف المختلفة 3

 واألنشطة التي يمارسها اإلنسان .

ه بينما تقوم بقية األنسجة األخرى بالمساعدة والدعم وعليه هناك دائما نسيج واحد رئيسي هو المسؤول عن أداء العضو لوظيفت

هناك نسيج رئيسي واحد وعدة أنسجة ثانوية. مثال: المعدة , فالنسيج الطالئي الذي يكون الغشاء المخاطي للمعدة هو النسيج 

 الرئيسي الذي يؤدي وظيفة الهضم بينما العضالت ، األعصاب ، النسيج الضام هي أنسجة ثانوية .

. الجهاز : هو ارتباط مجموعة من األعضاء وظيفيا واألجهزة أكثر وحدات الجسم تعقيدا ويؤدي كل منها وظيفة معينة أو 4

 مجموعة من الوظائف
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 أجهزة جسم اإلنسان عديدة , ومنها:
 جهاز القلب والدوران -

 الجهاز التنفسي -

 الجهاز الهضمي -

 الجهاز العصبي -

 الجهاز الهيكلي -

 التناسلي الجهاز -

 الجهاز البولي -

 الجهاز الليمفاوي والمناعة -

 جهاز الغدد الصماء -

 

 خصائص الكائنات الحية:

يتميز اإلنسان كغيره من الكائنات الحية بصفة الحياة , وهذه الصفة تبدو من خالل عدة عمليات وصفات ، تميز الكائنات الحية 

 من الكائنات غير الحية:

 ويشمل كل المراحل التي تبدأ من لحظة تناول الغذاء حتى لحظة التخلص من الفضالت .التمثيل الغذائي :  -1

 النمو : ويبدأ من بداية تكوين الجنين وينتهي بانتهاء الحياة. -2

لحية التكاثر والتناسل : وذلك للمحافظة على النوع , ويتم ذلك باالنقسام في الكائنات الحية البدائية وبالتزاوج في الكائنات ا -3

 الراقية.

الحركة : وذلك للبحث عن الطعام والدفاع عن النفس , فتتحرك الكائنات الحية وحيدة الخلية والقلب والتنفس إلمداد  -4

العضالت بالدم واألوكسجين , أيضا يصاحبه زيادة في نشاط الجهاز اإلخراجي للتخلص من الفضالت الزائدة , ومثل هذه 

وتترابط عن طريق الجهاز العصبي والجهاز الغدد الصماء , وهذا االساس في علم وظائف التغيرات والمتفاعالت تنتظم 

 االعضاء.
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 Introduction مدخل إلى الفيزيولوجيا 

 Blood Physiology فيزيولوجيا الدم 

 Circulatory System and Cardiac Physiology جهاز الدوران وفيزيولوجيا القلب 

 Blood Vessels األوعية الدموية 

 Respiratary Physiology فيزيولوجيا التنفس 

 Physiology Of Urinary System  فيزيولوجيا الجهاز البولي 

 Acid-Base Balance  التوازن الحمضي 

 Nutrition and Metabolism  وظائف التغذية واالستقالب 

 Digestive System  جهاز الهضم 

 Nervous System  الجهاز العصبي 

 Physiological Reflexes  المنعكسات الفيزيولوجية 

 Autonomous Nervous System  الجهاز العصبي الذاتي 

 Muscle Physiology  فيزيولوجيا العضالت 

 Endocrine System  جهاز الغدد الصم 
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 الثانيةالجلسة 

 Hematocrit الهيماتوكريت
 
 )الخ بوتاسيوم، صوديوم( شوارد وتحوي ماء أغلبها في وهي الخلوي خارج السائل الوسط تمثل بالسما من الدم تألفي

 .السكر التنفسية الغازات البولة مثل محلولة وموادأخرى )الخ ألبومين أضداد،(  بالسمية وبروتينات
 والصفيحات، البيضاء والكريات الحمراء الكريات من وتتألف الشكلية العناصر هو للدم اآلخر المكون

 الكريات بكداسة ويسمى بالهيماتوكريت يسمى ما وهذا الدم من معين لحجم بالنسبة للكريات النسبي الحجم معرفة المهم ومن

  PCV Packed cell volume،الحمر

 حجمها نسبة معرفة بالتالي ويمكن األنبوب، نهاية في الشكلية العناصر فتتوضع الدم، من معين حجم تثفيل على حسابها يعتمد

 .ةالمأخوذ للعينة الكلي الحجم إلى

 يقدر .الدم فقر في كما الكريات بنقص ويقل الدم، احمرار في كما النسبية أو المطلقة الحمر الكريات بزيادة الهيماتوكريت يزداد

 47 + 5 %الرجل عند وهو المئوية بالنسبة الهيماتوكريت

 +5 %.43 المرأة وعند
 األدوات الالزمة:  

 .واخزة معقمة، قطن،كحول 

 .أنابيب شعرية مطلية بالهيبارين )معلَّمة باألحمر(، معجون هيماتوكريت، ُمثٍَفلة هيماتوكريت، مسطرة هيماتوكريت 

 

 طريقة اإلجراء: 

بعد تطهير اإلصبع الثالث أو الرابع نتركها حنى تجف، ثم نوخز بالواخزة المعقمة بدرجة كافية، نطبق ذروة األنبوب الشعري -1

 على القطرة فيمتص الدم بالخاصة الشعرية، نمأل ثالثة أرباع األنبوب. 

 نستعمل أنبوب شعري عادي غير مطلي بالهيبارين، معلم باألزرق(.  EDTA)إذا أردنا استعمال دم وريدي مسحوب على   

نضع النهاية الثانية لألنبوب غير المستعملة بشكل عمودي تماماً  فوق قطعة المعجون  مع تدويرها قليالً، نسحب األنبوب -2

 ملم.  2فتكون نهايته قد سدت تماماً  بعمق 

.نضع األنبوب في المثفلة في الشق الخاص المرقم مع حفظ الرقم  بحيث تكون النهاية المسدودة متجهة نحو المحيط. تغلق 3

 دقائق. 4المثفلة بعد امتالئها وتدار لمدة 

توقف المثفلة يسحب األنبوب منها ونالحظ  أن الكريات الحمراء مكدسة في النهاية البعيدة من األنبوب تعلوها طبقة رقيقة  بعد

 من الكريات البيض ويمأل باقي األنبوب سائل أصفر هو البالسما.

 دية نحدد الحجم الكلي للدم ثم حجم الكريات ونحسب نسبة حجم الكريات من الحجم الكلي. بوساطة مسطرة عا 

  باستعمال مسطرة الهيماتوكريت نضع بداية الكريات الحمر على الخط صفر ونحرك األنبوب حتى يطابق نهاية عمود

واألنبوب بوضعية عمودية تماماً. السطر الذي يمر من قمة عمود الكريات الحمر يمثل  100الخط  المصورة

 الهيماتوكريت فتحدد قيمته بدقة. 
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  القيمة الناتجة مع المعدل الطبيعي واكتب النتيجة والتعليق في التقرير.قارن 
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 الجلسة الثالثة

 معدل هيموغلوبين الدم

 

الخضاب هو الصباغ الموجود داخل الكريات الحمر ويتميز بألفة نحو األكسجين ووظيفته نقل الغازات التنفسية.من المهم لتقييم 

 وحساب القيم المطلقة للخضاب. الفعالية الوظيفية للكريات الحمر معرفة عدد الكريات الحمر ومعدل خضاب الدم

 أغلبية طرق تحديد معدل الخضاب تعتمد على العالقة الطردية بين كثافة  اللون وكمية الخضاب.

 ع يجب تحرير الخضاب من الكريات أوالً وتركه ينتشر في البالسما. بالطب 

الطريقة األكثر دقة هي القياس باستعمال مقياس الطيف الضوئي الذي يقيس كمية الضوء الراشح عبر العينة وبالمقارنة يمكن 

 اب.تحديد كمية الخض

 ويمكن استعمال مقياس الهيموغلوبين، أو حتى استعمال مشعرات ورقية وإن كانت هذه الطريقة غير دقيقة. 

 

 ل المشعرات:تحديد الخضاب باستعما -

  .بعد الحصول على الدم الشعري توضع قطرة دم على ورقة المشعر حيث تتمزق جدر الكريات الحمر 

 .اترك القطرة فترة كافية حتى تفقد بريقها وتتحول إلى لون بني 

 ز  الموافق هو النتيجة قارن بين اللون الحاصل وبين األلوان على علبة المشعر وحدد اللون األقرب فيكون التركي

 المطلوبة. 

 .سجل النتيجة على التقرير النهائي الفردي، وتقرير المجموعة 

 

 خضاب:تحديد الخضاب باستعمال مقياس ال

 .نتأكد من صالحية مقياس الخضاب وموافقة مصدر الطاقة 

  .نجهز محلول حال للكريات الحمر وهو حمض الخل الثلجي 

 .نضع قطرة من الدم الشعري _ نحصل عليها بعد الوخز _ على الشريحة الخاصة بالجهاز 

 ثانية.  45ئل حال للكريات الحمر وننتظر نحرك القطرة قليالً بقطعة خشبية رفيعة رأسها مبلل بسا 

  .نغطي الشريحة بغطائها الخاص ونضعها في الشق الموافق في المقياس 

  المفتاح الضوئي للجهاز وننظر من خالل القطعة العينية، نحرك المفتاح المتحرك حتى يتوافق لون المفتاح نضغط

 المتحرك مع لون العيينة.

  المفتاح ونقرأ النتيجة الموافقة، نسجل النتيجة في التقرير الفردي والجماعي.نثبت 
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  :مل عند المرأة. 100غ/ 15-12مل عند الرجل100غ/ 16.5-14القيم الطبيعية للخضاب هي 

  .يزداد الخضاب في:احمرار الدم، أمراض القلب والرئة المزمنة، العيش في المرتفعات 

 .ينقص الخضاب في: النـزوف، فقر الدم، تشمع الكبد، قصور الكلية 
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 الجلسة الرابعة

 التقييم الوظيفي لجملة اإلرقاء

 

  اإلرقاءHemostasis :هو جملة اآلليات التي تؤدي لوقف النزف عند حدوث تمزق في جدار وعاء دموي وتشمل 

  .التقبض الوعائي 

 .تشكيل الخثرة البيضاء أو السدادة الصفيحية التي توقف النزف 

 وتجعله دائم. تشكل الخثرة الدموية  التي تعزز توقف النزف 

  .تعضي الخثرة بنمو نسيج ليفي داخلها يغلق الثقب بشكل كامل 

 لي الذي يوقف النزف، الذي يتدعم بالمرحلة الثانية أي تشكل الخثرة تحقق اآللية األول والثانية ما يسمى باإلرقاء األو

 الدموية، ليصبح نهائياً في المرحلة الثالثة حيث يتشكل الليفين وتتعضي الخثرة.

  الوظيفية لجملة اإلرقاء مثل  زمن النزف وزمن التخثر تحديد يمكن أن تجرى العديد من االختبارات لتقييم الفعالية

 درجة مقاومة الشعريات، تعداد الصفيحات، وزمن البروترمبين وغيرها.

  ة الوعائية لشمولها المراحل األساسية اخترنا إجراء االختبارات الثالث األولى زمن النزف وزمن التخثر والمقاوم

 لإلرقاء.

 :ما يجب معرفته 

 .مراحل اإلرقاء وآلياته العامة 

 .التقبض الوعائي، آليته وأهميته 

 .وظيفة الصفيحات، وآلية السدادة الصفيحية 

 تخثر الدموي: المراحل العامة، السبيلين الداخلي والخارجي، الحلقة المعيبة للتخثر. آلية ال 

 .الوسائط الفيزيولوجية للوقاية من التخثر داخل األوعية 
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 الوقاية الطبيعية من التخثر

  خصائص السطوح البطانية : ملساء تمنع التنشيط بالتماس، وطبقة البروتينات السكرية السالبة التي تنبذ عوامل التخثر

 السالبة.

 .عند حدوث أذية يفقد الوعاء مالسته وتصبح شحنته موجبة 

  من الترومبين من الدم، والباقي تمتزها ألياف الفيبرين مما يحمي من انتشار الخثرة. 15مضاد الترومبين يزيل % 

   .الهيبارين يوجد في سيتوبالسما العديد من الخاليا منها الوحيدات و األسسة و البدينة و يعمل كمضاد تخثر 

 دور الهيبارين كمضاد تخثر

 .منع تشكل منشط البروترمبين 

 .يتحد مع مضاد الترومبين ويزيد قدرته على إزالة الترومبين 

 . يساهم بإزالة عوامل التخثر ومنها السابع والتاسع والعاشر 

  .يزيد من كمية الترومبين الممتصة من قبل خيوط الفيبرين 

 

 حالل الخثرة الدمويةان

 . يوجد في البالسما بالسمينوجين غير فعال 

 شط البالسمينوجين ويتحول إلى بالسمين.بعد يومين من توقف النزف النزف تفرز النسج المتأذية عوامل تن 

 .يعمل البالسمين على هضم الفيبرين وبعض العوامل مثل الفيبرينوجين والبروترومبين والعامل السابع والثامن 

  .بعض العوامل مثل األيروكيناز والستربتوكيناز تنشطه 

 .حل الخثرات يسمح بالتخلص من الدم في النسجة وإعادة فتح األوعية خاصة الصغيرة 
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  :أهداف التجربة 

         .فهم آليات اإلرقاء 

  والتخثر والمقاومة الوعائية.تعلم إجراء اختبارات زمن النزف 

 .فهم وتحليل النتائج، وتقدير طبيعة االضطراب إن وجد 

 

 األدوات الالزمة:

 .كحول طبي، واخزات معقمة، ميقاتية 

  .شرائح زجاجية، أنابيب شعرية غير مطلية بالهيبارين، ورق ترشيح 

 .جهاز قياس  الضغط الشرياني مع سماعة طبية 

 :Bleeding timeمن النـزف طريقة إجراء ز -

  يجرى حسب طريقة ديوكDukeجنب العصر. . بعد تطهير المنطقة بالكحول تخدش شحمة األذن بواخزة معقمة مع ت

 نعتبر بدء الزمن)صفر( من لحظة ظهور الدم ونحسب الزمن حتى توقف الدم تماماً.
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   توضع قطعة من ورق الترشيح كل نصف دقيقة على منطقة الخدش، وعند توقف الدم نعد النقط ونحسب الزمن الذي

 وقف النزفلزم لت

 )نستعمل ميقاتية لتحديد الزمن من بدء الوخز وحتى توقف النزف( 

   ودرجة التبيغ  في منطقة الخدش.دقائق،  وهو يختلف حسبة عمق الجرح  6-1الزمن الطبيعي 

  يتطاول زمن النزف بنقص الكثير من عوامل التخثر، لكنه بشكل خاص يتطاول عند نقص الصفيحات واعتاللها وفي

 أمراض الكبد والكلية الشديدة،

   ويتطاول كذلك في الفرفريات) ميل للنزف التلقائي تحت الجلد أو في المخاطيات واألنسجة العميقة( سواء كانت

 فرفريات بدئية أو ثانوية تالية ألمراض تحسسية أو التهابية أو السرطان.

 

  :Clotting Time طريقة إجراء زمن التخثر

  هذا االختبار من أقدم اختبارات تقييم عوامل التخثر في الجسم وال زال يستعمل بكثرة ومن استعماالته المهمة مراقبة

 فعالية العالج بالهيبارين. 

  صمم عدد كبير من الطرائق  لتحديد زمن التخثر، تستخدم فيها نماذج مختلفة من األنابيب، لذلك يعتمد زمن التخثر

أيضاً على نوعية ومساحة سطح االحتكاك مع األنبوب المستعمل. الناعور هو الحالة النموذجية التي يتطاول فيها زمن 

 تخثر وهو يتطاول عند نقص أي من عوامل التخثر.ال

 لتقدير أهمية سطح التماس سنجري االختبار بطريقتين:

 :باستعمال الشرائح الزجاجية 

 مطلية بالهيبارين(:  باستعمال األنابيب الشعرية )معلمة باألزرق غير -ب 

 باستعمال الشرائح الزجاجية:

بعد تطهير اإلصبع توخز بدرجة كافية حتى نحصل على قطرة دم دون عصر اإلصبع، نترك القطرة تسقط بشكل حر 

على محور أفقي حركة نصف دائرية كل نصف دقيقة، ونكرر العمل حتى على الشريحة الزجاجية ثم نحرك الصفيحة 

تتماسك القطرة وتحافظ على شكلها مما يدل على تشكل الخثرة، واألفضل كل نصف دقيقة نغمس رأس دبوس ونحركه 

 دقائق.5-2بشكل نصف دائرة حتى نالحظ ظهور خيوط الفيبرين على رأسه ونحدد زمن التخثر وهو

 باستعمال األنابيب الشعرية )معلمة باألزرق غير مطلية بالهيبارين(: 

 الخاصة الشعرية لألنبوب ونتركه حتى بعد التطهير ووخز اإلصبع نالمس األنبوب  الشعري بقطرة الدم فتمتص ب

يمتلئ ثالثة أرباعه. بعد دقيقتين نكسر قطعة من طرف األنبوب ثم كل نصف دقيقة نكسر قطعة من الطرف حتى 

نحصل على خيط ليفيني متماسك بين القطعة المكسورة وباقي األنبوب، ونحدد زمن التخثر وهو أقل بكثير من الزمن 

 بالطريقة األولى. 

إن التخثر بدأ بالطريق الداخلي ألنه نتج عن تماس الدم مع سطح الزجاج لذلك من البديهي أن يكون الزمن الالزم للتخثر أقل 

 كلما زاد سطح التماس أي في األنابيب الشعرية.
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يزداد زمن التخثر عند غياب عوامل التخثر )عدا السابع والثالث عشر الرتباطهما بالسبيل الخارجي(، نقص الفيبرينوجين وعند 

 استعمال الهيبارين، وال يتغير بنقص الصفيحات.

 

 :هشاشية األوعية الشعرية 

زيرة. تقل مقاومة يمكن أن تنقص مقاومة جدر األوعية الشعرية وتصاب بالهشاشة مما يؤدي لظهور نزوف نمشية عديدة غير غ

 الشعريات في الكثير من األمراض لذلك من المهم تقدير درجة الهشاشية الشعرية.

 طريقة اإلجراء:

  سم وننتبه إلى وجود أي نزوف نمشية، نضع السماعة فوق  4هاز الضغط أعلى الحفرة المرفقية ب نطبق ُكْم ج

 الشريان العضدي، نقيس الضغط الشرياني، 

 ملمز ليبقى أعلى من الضغط  60ما يقارب  ثم نثبت الضغط داخل كم جهاز الضغط أقل قليالَ من الضغط االنبساطي أي

الوريدي وبذلك يستمر الدم بالوصول إلى الناحية ويرتفع الضغط في الناحية الوريدية وينتقل الضغط المرتفع إلى 

 الشعريات، 

 عية وإذا لم تقاوم تحدث تمزقات تتظاهر بنـزوف نمشية. نستمر في تطبيق فإذا قاومت جدرها الضغط يعني أنها طبي

 .8-0دقائق وننتبه إلى الحفرة المرفقية ونعد النـزوف النمشية، الطبيعي بين  5الضغط مدة 

 لى هشاشية الشعريات كما في حالة نقص الفيتامين ظهور عدد نقاط نزفية  أكثر من ذلك يدل عC  وفي حالة نقص

 ، وفي بعض الحاالت يكون عدد الصفيحات طبيعياً لكن وظيفتها غير طبيعية.3ملم/100000الصفيحات إلى أقل من 

 

 :Prothrombin Time زمن البروترمبين

  ،يعتبر هذا االختبار مؤشراً لكمية البروترمبين في الدم. يستقصى فيه السبيل الخارجي للتخثر  )العامل األول، الثاني

 الخامس، السابع، العاشر( وهو مهم لمراقبة المعالجة بالمميعات عن طريق الفم. 

 .تضاف األوكساالت مباشرة إلى الدم فيثبط الكالسيوم وال يتحول البروترمبين إلى ترومبين 

  .ثم يضاف فجأة كمية كبيرة من الكالسيوم والترمبوبالستين النسيجي 

  .يتحول البروترمبين إلى ترمبين بالطريق الخارجي، وتنطلق عملية التخثر وتتشكل خيوط الفيبرين 

 ثا(. لكل مخبر يوجد منحني  13-11ثانية) 12بزمن البروترمبين  وهو حوالي  الزمن الالزم لحدوث التخثر يعرف

خاص به يقدر العالقة بين زمن التخثر وكمية البروترمبين لذلك تكون النتيجة النهائية على شكل نسبة مئوية لكمية 

ثانية بالعودة إلى  15ثانية وعند المريض  12مثالً الزمن عند الشاهدالبرومبين عند المريض مقارنة بالشاهد، 

 % من الشاهد أي الطبيعي. 60ثانية يعادل كمية بروترمبين حوالي  15المنحني نالحظ أ ن زمن 
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 45-35% من الشاهد، ينخفض بإعطاء المميعات إلى 100-85 المعدل الطبيعي  .% 

 :من الحاالت التي يزداد قيها زمن البروترمبين 

 لدم.         عند تناول مميعات ا - 

 .            Kنقص الفيتامين  - 

 نقص عوامل التخثر: األول، الثاني، الخامس، السابع والعاشر.-  
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 الجلسة الخامسة

 فحص الزمرة الدموية

                                                

 ( ومجموعة عامل الريزوس ABOتوجد العديد من المستراصات على سطح الكرية الحمراء، أهمها مجموعتان هما مجموعة )

وهي عبارة عن غليكو بروتين على سطح الكرية الحمراء وتوجد  A,Bوتحتوي مستراصتين  (: ABOمجموعة ) -1

 ة والسائل المنوي واالمينوسي.أيضا في الغدد اللعابية والبنكرياس والكبد والرئة والخصي

 a( وهكذا يمكن أن يوجد في البالسما الراصة  anti A, anti B)  a,bتوجد في البالسما راصات نوعية ) أضداد( 

 أو كال الراصتين معا او ال توجد أية راصة  bأو الراصة 

 واألهم : هو اليمكن لمستراصة أن توجد مع راصتها في دم شخص طبيعي.

 ABOتسمية الزمر على ما تحمله على سطحها من مستراصات، أي هناك أربع زمر دموية حسب مجموعة تم اعتماد 

 وهي:

i.  الزمرةO  ( ال توجد أية مستراصة على سطح الكرية الحمراء ، وتوجد كال الراصتين :anti A, anti B  )

 % من المجتمع.47في البالزما ونسبة شيوعها 

ii.  الزمرةA المستراصة : يوجد على سطح الكريةA   ويوجد في البالزما الراصةanti B  ونسبة شيوعها

 % من المجتمع.41

iii.  الزمرةB يوجد على سطح الكرية المستراصة :B   ويوجد في البالزما الراصةanti A  9ونسبة شيوعها %

 من المجتمع.

iv.  الزمرةAB يوجد على سطح الكرية المستراصتين :A,B  ، ونسبة شيوعها  وال يوجد في البالزما أية راصة

 % من المجتمع.3
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 من االجداد إلى االبناء وفق قوانين الوراثة الماندلية . A,B,Oتنتقل مورثات المستراصات  : A,Bوراثة المستراصات 

 ( يكون احتمال االبناء:BOم )النمط الوراثي ( والزمرة لأل AOإذا كان زمرة لألب )نمط الوراثي  مثال:

 
 

B O 

A AB 25% AO 25% (Group A) 

ABO Type Per Cent 

O 47% 

A 41% 

B 9% 

AB 3% 
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O BO 25% (Group B) OO 25% (Group O) 

 

 مثال ثان:

Mom Dad Offspring Blood Group 

AA BB 100% AB 

BO OO 50% each of B or O 

OO OO 100% O 

OO AO 50% each of A or O 

 

 متنحية. Oب جينية معروفة وكل شخص له أحد االنماط الجينية الستة ، علما أن المورثة لذلك توجد ستة تراكي

 

 الراصات المستراصات النمط الجيني الزمرة

A AAM AO A Anti B 

B BB, BO B Anti A 

AB AB A, B ال شيء 

O OO ال شيء Anti B, anti A 
 

لى ثمانية أشهر انتاج الراصات المغايرة لنمط المستراصات الموجودة الراصات تكون عند الوالدة معدومة ويبدأ بعد شهرين إ

 سنوات  10-8على سطح الكريات الحمراء وتصل لمقاديرها العظمى عند عمر ال

إلى الجسم عن  A,Bالراصة عبارة عن غاماغلوبولين ينتج من الخاليا المنتجة لالضداد. تنتج بعد دخول مستضدات الزمر 

  Anti B, anti Aثيم او بطرق أخرى مما ينتج تحريض تشكيل الراصات طريق الطعام والجرا

دراسة وراثة الزمر تفيد في تحديد األبوة وخاصة تجاه نفي وجود األبوة أكثر من تأكيدها. وحاليا تفيد في استطبابات نقل الدم 

 فقط.

 Dمها هي المستراصة مستراصة أه 21: وهي عبارة عن عدد من المستضدات تصل حتى مجموعة عامل الريزوس -2

موجب الريزوس وغيابها يعتبر سلبي الريزوس . ومن هنا ينتج لكل زمرة حسب   D، وعليه يعتبر وجود المستراصة 

 زمر دموية . 8نمطان حسب عامل الريزوس وبالتالي يصبح عندنا  ABOمجموعة 
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 نقل الدم:

 ئما.يخضع نقل الدم لقانون عدم ارتباط المستراصة مع راصتها دا

بسبب كون كمية الدم من المتبرع هي األصغر والكمية عند اآلخذ أكبر، نعبر عن قانون نقل الدم ب:  ))أال ترص كريات اآلخد 

 بمصل المعطي ((. أي نبحث عن المستراصات على سطح الكرية الحمراء عند المتبرع وعن األضداد في المصل عند اآلخذ.

 

 عامل الريزوس والحمل

انتقال لكمية قليلة من دم الجنين إلى دم األم عند خالل المرحلة الجنينية ال يختلط دم االم مع دم الجنين، ولكن عند الوالدة يحدث 

انفصال المشيمة ) يكون الجنين في هذه الحالة بمثابة المتبرع واألم بمثابة المتلقي(. وتخضع لقانون نقل الدم. بالنسبة لمجموعة 

ABO الجنين موجب  ال يحدث مشكلة بسبب كمية الدم القليلة، ولكن بخصوص مجموعة عامل الريزوس وفقط في حال كون

 تعطي إلى تأخذ من راصاتال المستراصات النمط الجيني الزمرة

A+ AA, AO A  , D Anti B O+,A+,O-,A- A+,AB+ 

A- AA, AO A   Anti D, Anti B O-,A- A+,A-
,AB+,AB- 

B+ BB, BO B , D Anti A O+,B+,O-,B- B+,AB+ 

B- BB, BO B Anti D, Anti A O-,B- B-,B+,AB-
,AB+ 

AB+ AB A, B, D ال شيء O+,A+,O-,A-
,B+,B-

,AB+,AB- 

AB+ 

AB- AB A, B Anti D, O-,A-,B-, 
AB- 

AB+,AB- 

O+ OO D Anti B, anti A O+,O- O+,A+, B+, 
AB+ 

O- OO ال شيء Anti D, Anti B, 
anti A 

O- O+,A+,O-,A-
,B+,B-

,AB+,AB- 
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وتشكل ضدها أضداد ولكن كمية األضداد قليلة وال  Dالريزوس واالم سالبة الريزوس يحدث أن تتعرف األم على مستضدات 

 . Dتشكل أية خطر على األم بسبب عدم امتالكها للمستراصة 

ريزوس يحدث انتقال األضداد عند والدة الجنين األول اليحدث شيء، ولكن عند حدوث حمل ثان وكون الجنين الثامي موجب ال

عبر المشيمة إلى الجنين وحدوث تفاعل تراص بين كريات دم الجنين واألضداد المخزنة عند األم وانحالل دم الجنين.تعطىى 

ساعة بعد الوالدة لتجنب تشكل  24األم سلبية الريزوس لقاح مضاد لهذه االضداد عند والدة كل طفل موجب الريزوس خالل  

 .هذه االضداد
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 كيف نقوم بالتجربة:

نعقم االصبع الثالث أو الرابع من الجهة الجانبية ثم نقوم بالوجز بواسطة واجزة معقمة جديدة، بعدها نقوم بوضع ثالثة قطرات 

 ( Anti A, Anti B, Anti Dمن الدم كل على حدا، ثم نقوم بوصع قطرة من الضد الموجود لدينا ) كل ضد لقطرة واحدة ) 

 ثم نحرك كل مزيج بعود تحريك مستقل ، ثم نقرأ النتيجة.

عند وجود تخثر في مزيج هذا يدل على وجود المستراصة الموافقة لنمط الراصة التي أضفناها ، وتقرأ النتيجة حسب الجدول 

 المرفق.

Anti-A Anti-B Anti-D Blood Group 

NEG NEG POS O+ 

NEG NEG NEG O- 

POS NEG POS A+ 

POS NEG NEG A- 

NEG POS POS B+ 

NEG POS NEG B- 

POS POS POS AB+ 

POS POS NEG AB- 



                                                   جامعة الشام الخاصة

  كلية الصيدلة

                                          ةالعملي كتاب التجارب/  والفيزيولوجيا المرضية الفيزيولوجيا

                                                         د.أسامة العنان

 

 الجلسة السادسة

 ESR سرعة تثفل الكريات الحمر

Erythrocytes sedimentation rate 

 تخثر في واحدة الزمن)ساعة(.تعبر سرعة التثفل عن سرعة ترسب الكريات الحمراء للدم الممنوع من ال

 :من أهم العوامل التي تؤثر على سرعة التثفل 

 - .عوامل مصورية 

 - .عوامل متعلقة بكريات الدم الحمراء 

 - .عوامل فيزيولوجية 

 - .عوامل فيزيائية 

 

 العوامل المصورية:تتأثر سرعة التثفل بتغير مكونات البالسما: -1

اما غلوبولين تزيد من سرعة التثفل،ألن هذه المركبات تؤثر على الشحنة السالبة على الفيبرينوجين والغلوبولينات خاصة الغ -

سطح الكريات فتميل الكريات للتنضدد وتترسب بصورة أسرع. تزداد سرعة  التثفل بنقص األلبومين ونقص اللزوجة وزيادة 

 الكولسترول.

 

 تتغير سرعة التثفل بتغير خصائص الكريات الحمر: العوامل المتعلقة بالكريات الحمر:-2

التثفل في فقر الدم ألن نقص نسبة الكريات إلى البالسما يسهل عملية اصطفاف الكريات عدد الكريات الحمر: تزداد سرعة  -

 وترسبها، بينما زيادة عدد الكريات يعرقل هذه العملية ويقلل من سرعة التثفل.

الصغيرة المكورة) داء المكورات الوراثي( بمعدل أبطأ من الكريات السوية، أما  حجم الكريات: تترسب الكريات الحمراء -

الكريات الكبيرة فتترسب بمعدل أكبر. وتتعلق سرعة التثفل أكثر بالنسبة بين كتلة الكريات ومساحة سطحها الكلي فكلما زادت 

 هذه النسبة زادت سرعة التثفل.

شكل الكريات: ينخفض معدل ترسب الكريات في حال وجود شذوذ في شكلها كما في داء المكورات الوراثي أو في فقر الدم -

 المنجلي.

 

 الفيزيولوجية أن تؤثر على سرعة التثفل:يمكن للعديد من العوامل  عوامل فيزيولوجية: -3

 العمر:تزداد سرعة التثفل مع زيادة العمر. -
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 ى الذكور.الجنس: سرعة التثفل لدى اإلناث أعلى من لد -

تزداد سرعة التثفل أثناء الدورة الطمثية عند المرأة، وتزداد لدى الحامل بدءاً من الشهر الثالث بسبب زيادة الفيبرينوجين وتمدد  -

 حجم الدم، وتعود على مستواها الطبيعي بعد شهر من الوالدة.

 

 العوامل الفيزيائية: -4

ً فوجود أية أوساخ أو عوالق تؤثر على سرعة التثفل، ويجب  - أن يوضع بشكل عمودي ودون يجب أن يكون األنبوب نظيفا

 اهتزاز ألن الوضع المائل أو االهتزاز يغير من النتيجة.

يجب إجراء التجربة على دم طازج خالل ساعتين من الحصول على الدم كحد أقصى،ألن التأخير يؤدي لميل الكريات للتكور -

 لتالي نقص سرعة التثفل.وبا

 مئوية ، فزيادة درجة الحرارة تزيد من سرعة التثفل ونقصها يقلل من سرعة التثفل. 22-20يجب أن تكون الحرارة  -

 تخثر العينة يعطي نتائج خاطئة بسبب استهالك الفيبرينوجين. -

  نالحظ أن سرعة التثفل تزداد في الحاالت االنتانية وااللتهابية وفي األمراض المناعية والسرطانات وكذلك في فقر

 فقر الدم المنجلي وداء المكورات الوراثي.الدم، وتقل في حالة 

  للتشخيص وكذلك يفيد في متابعة نتائج العالج ً ً وإنما مؤشراً موجها ال تعتبر سرعة التثفل اختباراً نوعياً مشخصا

 ومعرفة مدى االستجابة لدى المريض.

 القيم الطبيعية:

  ملم/الساعة األولى. 5-3عند الرجل 

 ملم/ الساعة األولى مع تقدم العمر. 15و حتى  7-4ة عند المرأ 

 

 األدوات الالزمة:

 - باألسفل، مع حامل خاص  200ر في األعلى وحتى الرقم ملم مدرج من الرقم صف2أنبوب قياس سرعة التثفل قطره

 ألنابيب سرعة التثفل.

 -  3.8قطن،كحول،محاقن ألخذ العينات، محلول سترات الصوديوم.% 

 

 طريقة العمل:

  مل من محلول سترات 1مل من الدم الوريدي للمفحوص ونضعها في أنبوب نظيف يحوي  4بواسطة محقن معقم نأخذ

 % لمنع تخثر الدم.3.8الصوديوم

 -  مل من الدم( ونسده بالسبابة.2نمأل األنبوب بالدم الممنوع من التخثر حتى التدريجة صفر) أي 
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 -  نثبت األنبوب على الحامل الخاص به، بحيث نضع نهايته السفلى على القاعدة المطاطية للحامل ونثبته بالضاغط

 الموجود في أعلى الحامل بحيث يكون عمودياً تماماً، ونتركه ساعة من الزمن.

 - 1نقرا طول عمود البالسما المتشكل بعد ترسب الكريات الحمر تحت تأثير الجاذبية األرضية بعد ساعة وتقدر بالملم/سا 

 .2ثم بعد ساعتين وتقدر بالملم/سا
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 الجلسة السابعة

 هشاشية الكريات الحمر

Red cell fragility 

 .Diffusionيجب أن نتذكر أوالً حادثة االنتشار  Osmotic pressureلفهم الضغط التناضحي 

 زاً، تعبر األمالح من إذا وضعنا غشاء نفوذ بين وعائين أحدهما يحوي محلوالً مركزاً وآخر يحوي محلوالً أقل تركي

المحلول المركز إلى المحلول األقل تركيزاً وفي نفس الوقت يمر الماء باالتجاه المعاكس حتى يتساوى التركيز في 

 الوعائين.

 ماء وال يسمح بمرور الشوارد يحدث ما يسمى بالحلول وإذا فصلنا بين الوعائين بغشاء نصف نفوذ) يسمح بمرور ال

أو التناضح حيث ينتشر الماء من الوسط األقل إلى الوسط األعلى تركيزاً، فترتفع سوية السائل في الوعاء األعلى 

 تركيزاً نتيجة دخول الماء إليه وتنقص في الوعاء ناقص التركيز لخروج الماء منه.

  نستطيع منع عبور الماء من الوعاء ذي التركيز المنخفض إلى الوعاء ذي التركيز المرتفع بتطبيق ضغط مائي

معاكس وهو الضغط الالزم لوقف مرور الماء ويدعى بالضغط األزمولي أو  Hydrostatic pressureسكوني 

وهو قوة الجذب الذي يحدثها محلول كلور الصوديوم على جزيئات الماء.  Osmotic pressureالتناضحي الحلولي 

 يتعلق الضغط الحلولي بعدد الجزيئات غير المتشردة أو بعدد الشوارد المنحلة في لتر ماء مقطر.

 زمول يقاس الضغط الحلولي باألOsmole (وهو الضغط الناجم عن انحالل جزيء غرامي واحد لعنصر غير متشرد

من األزمول. أما كلور الصوديوم فهو قابل للتشرد  0.001الغلوكوز( في لتر ماء مقطر. والميلي أزمول يعادل  

أوزمول ألن لكل شاردة الفعالية  2لذلك الضغط الحلولي الناتج عن انحالل مول واحد من كلور الصوديوم يعادل 

 الحلولية نفسها للجزيئة غير المتشردة.

  حال احتواء السائل على أكثر من عنصر فإن الضغط الحلولي لهذا السائل يعادل مجموع الضغوط الحلولية لكل في

ميلي أوزمول تقريباً أي ما يعادل محلول كلور الصوديوم  300عنصر من عناصره، وهو يعادل بالنسبة للمصورة 

 .0.009بتركيز 

 

 المقاومة الكروية:

   الماء الخارج يعادل التيار يساوي الضغط الحلولي للمصورة الضغط الحلولي للوسط داخل الكريات الحمر لذلك تيار

 المائي الداخل إليها، فتحافظ الكريات على شكلها الطبيعي.

     .إذا وضعت الكريات الحمر في وسط مرتفع التركيز سيخرج الماء منها وتنكمش 

   أما إذا وضعت بوسط منخفض التركيز سيدخل الماء إليها وتنتبج ويزداد انتباجها مع انخفاض التركيز حتى تصل إلى

 حد تنفجر فيه الكريات الحمر. 

  ال يتم انفجار الكريات الحمر جميعها عند تركيز ملحي واحد، فقد وجد أن الكريات الهرمة تنفجر بتركيز أعلى من

 التركيز الذي يؤدي النفجار الكريات الفتية. 
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  إن سلوك الكريات الحمر عندما توضع في محلول منخفض التوتر يعتمد على النسبة البدئية بين سطح الكرية

 وحجمها وليس على حجمها فقط. 

 لكرية إلى كمية كبيرة من السائل ليصبح شكلها كروياً تماماً لذلك تنحل في فعندما تكون هذه النسبة مرتفعةً تحتاج ا

 تراكيز منخفضة،

  أما إذا كانت النسبة أقل من الطبيعي) حجمها أكبر بكثير من السطح( تكون هشة وتنحل بتراكيز مرتفعة 

  لذلك نجد أن بعض أمراض الكريات الحمر يمكن أن تزيد من هشاشيتها وتنحل بتراكيز مرتفعة مثل داء المكورات

الكريات الوراثي الذي تفقد فيه الكريات السبكترين ويصبح شكلها مكوراً بدالً من الشكل المقعر الوجهين. تبدأ هذه 

 .0.0045من محلول كلور الصوديوم ويتم االنحالل بتركيز 0.007باالنحالل بتركيز 

  في بعض الحاالت كما في فقر الدم ناقص الصباغ مجهول السبب تزداد القدرة على مقاومة الضغوط المنخفضة، في

% قبل أن تنفجر 100الة تكون الكريات صغيرةً وأقل سماكة وتسمى بالخاليا الهدف ويمكن أن يزداد حجمها هذه الح

 .0.0024وتنحل تماماً بتركيز 0.0036وهي تبدأ باالنحالل عند تركيز

 ز واحد، يمكن أن نميز بين كريات ذات مقاومة كبيرة وكريات ضعيفة المقاومة لتبدالت أن انفجار الكريات ال يتم بتركي

 الضغط الحلولي عن طريق تحديد:

 - .المقاومة الكريوية الصغرى وهي الكريات التي تبدأ باالنحالل 

 - .المقاومة الكريوية الكبرى وهي مقاومة الكريات لالنحالل في التركيز السابق لالنحالل الكلي 

 هدف التجربة:

 .تحديد المقاومة الكريوية الكبرى والصغرى وتركيز االنحالل الكلي لعينة دم باالستعانة بمحاليل منخفضة التوتر 

 األدوات المستخدمة:

  (، حامل أنابيب، 11مل عدد) 12غ/لتر، ماء مقطر، أنابيب اختبار سعة 10دم ممنوع التخثر، محلول ملحي بتركيز

 ممص، مثفلة.

 ة العمل:طريق

 .11حتى  1نرقم األنابيب من  -1

بإضافة مناسبة من الماء المقطر كما في الجدول.  3سم 10نضع في كل أنبوب مقادير من المحلول الملحي ونكمل الحجم حتى  -2

 2.5وي محلول بتركيز الذي يح 11باأللف حتى الرقم 9الذي يحوي محلول بتركيز  1فتصبح التراكيز متناقصة من األنبوب 

 باأللف.

  دقائق.  10يمكن أن نثفل األنابيب في مثفلة خاصة بها لمدة 

 3- التخثر، ثم نمزج محتوى كل أنبوب بقلبه عدة مرات بغد سده باإلبهام. نضيف إلى كل أنبوب قطرتي  دم ممنوع 

 4- .نترك األنابيب على حاملها دون تحريك لمدة ساعتين كي تترسب الكريات فيها 
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 النتيجة:

   :بعد انتهاء عملية التثفيل نجد 

وبقاء كلور الصوديوم بلونه الطبيعي الشفاف مما يدل على عدم  ترسب كامل الدم في قعر األنبوب 5-1م األنابيب من رق -1

 انحالل الكريات في هذه التراكيز.

انفجار بعض  تترسب كمية من الدم في قعر األنبوب تتناقص تدريجياً، ويتلون المحلول بلون أحمر داللة 9-6في األنابيب -2

 الكريات، كثافة اللون تزداد تدريجياً نتيجة زيادة عدد الكريات المنحلة.

 يالحظ عدم ترسب الكريات وبقاء اللون األحمر الشفاف مما يدل على انحالل تام للكريات. 11-10في األنابيب  -3

 تفسير النتيجة:

 وهي الكريات الهرمة وهو المقاومة الكريوية الصغرى. 0.005تبدأ الكريات باالنحالل في تركيز 

 وال يزداد بعده اللون وال تظهر الكريات  0.0030أي تركيز  10يزداد االنحالل بنقص التركيز حتى نصل إلى األنبوب

 في قعر األنبوب أي حدث انحالل تام عند هذا التركيز.

  الكريات التي قاومت االنحالل في التركيز السابق لالنحالل التام هي الكريات ذات المقاومة الكروية الكبرى عند

 .0.0035والتركيز  9األنبوب رقم 
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 الجلسة الثامنة

 قياس الضغط الشرياني

 

 الشرياني الضغط تعريف

ضغط الدم : هو القوة التي يطبقها الدم على جدران الشرايين واألوعية الدموية أثناء مروره فيها. ويقاس 

 زئبقي وينتج عن محصلة عاملين هما : الفعالية القلبية والمقاومة الوعائية المحيطية بواحدة ملمتر 

 وللضغط الشرياني مركبتين هما: 

الضغط االنقباضي أو الضغط األعظمي وهو يوافق االنقباض البطيني لعضلة القلب ويتراوح بين  .1

 ملمز وسطيا( 120ملمز )  90-140

وهو يوافق االنبساط البطيني لعضلة القلب ويتراوح بين  الضغط االنبساطي أو الضغط األصغري .2

 ملمز وسطيا( 70ملمز ) 60-80

 هو الفرق بين الضغط الشرياني االنقباضي والضغط الشرياني االنبساطي نبضان الضغط:

: ويساوي الضغط الشرياني االنقباضي مجموعا مع ضعفي الضغط الشرياني االنبساطي طيالضغط الوس

 3لى ونقسم مجموعم ع

 هو كمية الدم التي يقذفها القلب في الدفقة الواحدة ويساوي: نتاج القلب:

 لتر/دقيقة 6-5نتاج القلب = حجم الدفقة الواحدة  * معدل القلب ويقدر في الحالة الطبيعية ب 

ل يزداد النتاج القلبي بزيادة معدل ضربات القلب ولكن ضمن حدود معينة، ألنه اذا ارتفع المعدل كثيرا يق

 زمن االنبساط ويتناقص حجم الدفقة القلبية.

 تنظيم الضغط الشرياني:

 التنظيم العصبي للضغط الشرياني: -اوال

تتحسس تبدالت الضغط تتواجد في قوس األبهر وفي الجيب السباتي ) عند تفرع توجد مستقبالت عديدة 

بر الياف عصبية حسية من العصب االلشريان السباتي األصلي إلى سباتي ظاهو وباطن(. تنتقل التنبيهات ع

 البلعومي اللساني والعصب المبهمالإلى جذع الدماغ .
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إذا هبط الضغط الشرياني وصلت المعلومات من المستقبالت إلى جذع الدماغ فيعمل على تفعيل  -1

الجهاز الودي الذي يقبض االوعية فيرفع المقومة الوعائية المحيطية ويزيد معدل ضربات 

 القلبية فيزداد الحصيل القلبي ويرتفع الضغط الشريانيالقلبوالقلوصية 
إذا ازداد الضغط الشرياني فإن المركز المحرك يثبط عمل الجهاز الودي فتتوسع االوعية ويتحرض  -2

بنفس الوقت الجهاز الالودي الذي ينقل معدل ضربات القلب وقلوصيته وبالتالي ينخفض االضغط 

 الشرياني.

 :غط الشريانيالتنظيم العصبي للضأهمية 

امكانية تدخله السريعة للوقاية من االرتفاع او االنخفاض المفاجئ في قيم الضغط الشرياني أي أنها  -1

 جملة دارئة تمنع حدوث تبدالت في الضغط الشرياني
 سرعة تدخله العالية والتي تمثل اسرع الية لتنظيم الضغط الشرياني -2
ني ألنها تتكيف مع اي مستوى من الضغط تتعرض له تفقد أهميتها في التنظيم المديد للضغط الشريا -3

 أيام. 3-2خالل 
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 العوامل الخلطية الهرمونية-ثانيا

 العوامل الرافعة للضغط الشرياني:

 جملة الرينين انجيوتنسين الدوستيرون:  -1

ت مستقبال /2انزيم قالب/ انجيوتنسين  /1نقص تروية الكلية/ رينين/ مولد انجيوتنسين / انجيوتنسين 

 يعمل على : 2 االنجيوتنسين)  وعائية/ الدوستيرون

A.  تقبض االوعية الدموية 

B.  زيادة حساسيتها للمقبضات الوعائية األخرى 

C.  زيادة حبس السوائل 

D. تحريض افراز االلدوستيرون 

 حبس الماء والملحيعمل على :  ADHنظام  -2

النتاج القلبي/ زيادة المقاومة زيادة يعمل على  B1مستقبل يفرز من لب الغدة الكظرية االدرينالين:  -3

 الوعائية

 مقبض وعائيوهو من النهايات العصبية/ يفرز من النور ادرينالين:  -4

 هرمون الدرق: يسرع عمل القلب -5
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 الهرمونات الجنسية: حبس الماء والملح -6

 القشرانيات السكرية:قشر الكظر/ تحبس الماء والملح/ زيادة حساسية المقبضات -7

 

 

 

 لضغط الشرياني:ا ةفضاخالعوامل ال

 براديكينين -1
 الهيستامين -2

 بروستاغالندين -3
 وحمض الكربون  حمض اللبن -4

 بوتاسيوم  -5
 مغنزيوم -6

 

 القيم الطبيعية والتصنيف ارتفاع الضغط الشرياني
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 طريقة قياس الضغط الشرياني

 :وذلك عن طريق إدخال قثطرة داخل الشريان  وقياس الضغط بشكل مباشر. بطريقة مباشرة 

 وذلك بتطبيق ضغط معروف على شريان ومن ثم تخفيف قيمة الضغط ودراسة ر مباشرةطريقة غي:

 الجريان في الوعاء لمعرفة الضغط المطبق  يتم ذلك بطريقتين:
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 معرفة الضغط االنقباضي فقط عن طريق جس نبض الشريان الكعبري. -1

 استقصاء الشريان باإلصغاء وذلك باستخدام السماعة الطبية. -2

 

س الضغط  يجب أن يكون الشخص بحالة راحة  وبوضعية االستلقاء. وال نقول بوجد ارتفاع توتر أثناء قيا

 وبقياس متكرر لمدة ثالثة أيام. 160/95شرياني إال إذا كانت قيمة الضغط أكثر من 

 القيم الطبيعية للضغط الشرياني  -3

ساطي فيتراوح بين ملم أما الضغط األصغري أو االنب 140-100يتراوح  الضغط األعضمي  بين  -4

 ملم. 60-80

في سن  90 /140ملمز وقت الوالدة حتى  60/35تزداد قيمة الضغط تدريجياً مع تقدم السن من  -5

 الستين.

 ملمز. 20-10ينخفض الضغط االنقباضي أثناء الحمل بمقدار  -6
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داد يزداد الضغط االنقباضي واالنبساطي أثناء االنتقال من وضعية االستلقاء إلى الوقوف كما يز -7

 أثناء عملية الهضم.

تزيد الرياضة من الضغط  االنقباضي لزيادة  العود الوريدي  وتنقص الضغط االنبساطي بسبب  -8

 تراكم الفضالت االستقالبية الموسعة لألوعية.

أثناء النوم ينخفض الضغط االنقباضي واالنبساطي بسبب سيطرة نظير الودي. وفي االنفعاالت - -9

كول أمين. وكذلك يرتفعان بسبب زيادة الوزن وزيادة تناول الملح  )كلور يزداد بسبب إفراز الكاتي

 الصوديوم(خاصة.

 العوامل المؤثرة على قياس الضغط الشرياني:

 عوامل تقنية: -1

إذا كان جهاز الضغط كبيراً جداً أو طويالً جداً يرتفع الضغط، وينخفض إذا كان الكم صغيراً أو قصيراً 

 جداً.

 د عن مستوى القلب ينخفض الضغط، ويرتفع إذا كان الساعد أخفض من مستوى القلب.إذا ارتفع الساع

 يرتفع الضغط قليالً أثناء الشهيق.

 عوامل شخصية: -2

 ضعف السمع لدى الفاحص أو عدم القراءة الصحيحة لقيمة الضغط أثناء هبوط المؤشر.

 تأثر المريض بالوقوف أمام الطبيب)متالزمة الرداء األبيض(.

 جربة:الت

نلف كم جهاز الضغط حول العضد أعلى الحفرة المرفقية ونضع السماعة الطبية على مسير الشريان 

العضدي اسفل الكم. في البداية نقوم بنفخ الكم وزيادة الضغط ضمنه لمعدل أعلى من الضغط الشرياني 

 الطبيعي ) يمكن أن نسمع نبض الشريان اثناء نفخ الكم( .

شيء وذلك ألن الضغط ضمن الكم أعلى من الضغط ضمن الشريان . نبدأبفتح  في البداية النسمع أي

البزال واالجاصة وتخفيف الضغط في الكم بالتدريج حتى نسمع صوت تدفق الدم وهنا يكون الضغط في 

الكم يساوي الضغط في الشريان نقرأ الرقم الموجود في ساعة جهاز الضغط ليكون هذا هو الضغط 

مر بتخفيف الضغط في الكم حتى زوال الصوت المسموع وبالتالي يصبح الضغط في االنقباضي، ثم نست

 الكم أقل من الضغط األدنى ضمن الشريان ونقرأ الرقم في الساعة يكون عنها هو الضغط االنبساطي

 وضعيات القياس:

 نجري القياس األول والمفحوص بحالة الراحة واالستلقاء. .1
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 نقيس الضغط في الطرف الثاني. .2

 د القياس والساعد أعلى من القلب واخفض من القلب.نعي .3
 نعيد القياس والمفحوص بوضعية الجلوس ثم الوقوف. .4

يجري المفحوص جهد دون األقصى على الدراجة الثابتة لمدة خمسة دقائق ونسجل قيم الضغط بعد  .5

 حتى عودة الضغط لمستواه الطبيعي. الجهد مباشرة ثم كل دقيقتين

 عد الجهد مع القيم المسجلة أثناء الراحة واالستلقاء.نقارن نتائج القياس ب

 نحسب قيم الضغط الوسطي ونبضان الضغط.

 نسجل القيم في الجداول المرفقة ونعلل النتائج.

 

 :ABPMساعة  24مراقبة الضغط 

عند حدوث شك بقياس الضغط او عند وجود اضطراب في القيم المسجلة لدى المريض نقوم بزضع جهاز 

) هولتر مراقبة الضغط ( والذي يقوم بتسجيل قيم الضغط بشكل متواتر ومنظم  ABPMغط مراقبة الض

حسب برنامج يتم اعداده للمريض وبشكل آلي ثم يتم معالجتها حسب عمر وجنس المريض ويتم تشخيص 

 ارتفاع الضغط الشرياني بشكل اكيد بهذه الطريقة.
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 التاسعةالجلسة 

 Arterial pulse جس النبض الشرياني

 

  يحدث مرور الدم من البطين األيسر إلى الشريان األبهر أثناء طور االنقباض موجةً تضغط على جدار

الشرايين وتدفعها نحو الخارج لتعود إلى وضعها أثناء طور االنبساط،وهكذا تنشأ موجة نبضية خالل 

ستند على سطح كل دورة قلبية، نستطيع أن نجس هذه الموجات بالضغط على جدار شريان سطحي م

عظمي وعدد الموجات النبضية في الدقيقة يسمى النبض وهو يوافق عدد ضربات القلب المجدية في 

 الدقيقة.

  لتقدير معدل القلب يمكن بجس النبض تحديد درجة انتظام الفعالية القلبية عندما تكون الفواصل الزمنية

ون غير متساوية يكون غير منتظم، وفي بين النبضات متساوية يكون معدل القلب منتظماً، وعندما تك

الحالة الطبيعية يتغير معدل القلب بين الشهيق والزفير فهو يزداد قليالً أثناء الشهيق بسبب زيادة العود 

 الوريدي إلى األذينات الذي يضغط على العقدة الجيبية ويزيد تفعيلها.

 

 طريقة جس النبض:

 الثالث فوق النهاية السفلى لعظم الكعبرة فوق الميزابة نجس الشريان الكعبري بوضع اإلصبع الثاني و

الكعبرية ونضغط بدرجة متوسطة فنحس بمرور الموجة النبضة وباستخدام ميقاتية نعد النبض خالل 

فنحصل على معدل النبض مقدراً بنبضة/دقيقة. ننتبه إلى الفواصل الزمنية  2ثا ونضرب الناتج بـ 30

تظام وإلى قوة الموجة النبضية التي يمكن أن تكون طبيعية، زائدة أو بين النبضات لتقدير درجة االن

 ناقصة.

  إذا كان الهدف من جس النبض دراسة الفعالية القلبية يكفي جس الشريان الكعبري أو الصدغي عند

األطفال لكن يمكن دراسة نفوذية الشرايين بجس النبض فيها بانتقاء نقطة يمر عندها الشريان فوق 

 وبالتالي يمكن جس أغلبية الشرايين السطحية.سطح عظمي 

 شرايين الطرف العلوي:

 جس الشريان الكعبري: ذكر سابقاً.-1 

جس الشريان الزندي:يجس بوضع األصبعين الثاني والثالث على الوجه األنسي للناحية الزندية  -2

 من الرسغ.

ط الحفرة المرفقة أنسي جس الشريان العضدي:نجسه والذراع مبسوطة بوضع اإلصبعين أعلى خ -3

 العضلة تنائية الرؤوس العضدية.
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 شرايين الرأس والعنق:

الشريان السباتي:هو أقرب شريان سطحي إلى القلب، ولجسه أهمية كبرى في حالة الشك بتوقف  -1

القلب.يجس بوضع اإلصبعين أعلى الرقبة تحت قمة الغضروف الدرقي، بين الرغامى والعضلة القترائية، 

ة الرأس قليالً نحو الجهة المجسوسة.الجيب السباتي قريب من هذه المنطقة لذلك الضغط عليها مع إمال

 يمكن أن يؤدي لنقص معدل القلب وهبوط معتدل في الضغط الشرياني.

 سم أمام زاوية الفك السفلي.  3الشريان الوجهي: يجس أثناء مروره فوق الفك السفلي على بعد  -2

 في المنطقة الصدغية أمام األذن.الشريان الصدغي يجس  -3

 الشريان تحت الترقوة: يجس الشريان عند مروره خلف منتصف الترقوة من أعالها. -4

 إن لجس الشريانين الوجهي والصدغي أهمية أثناء التخدير العام عندما تكون بقية أنحاء الجسم مغطاة.

 



                                                   جامعة الشام الخاصة

  كلية الصيدلة

                                          ةالعملي كتاب التجارب/  والفيزيولوجيا المرضية الفيزيولوجيا

                                                         د.أسامة العنان

 

 شرايين الطرف السفلي:

مسافة بين النتوء الحرقفي األمامي العلوي واالرتفاق العاني، الشريان الفخذي:يجس في منتصف ال -1

 ولجسه اهمية كبيرة لتقدير نفوذية الشريان وفي حاالت كسور الحوض.

شريان ظهر القدم:يجس بوضع السبابة والوسطى على ظهر القدم بين المشط األول والثاني وظهر  -2

 ان في الجهتين معاً. القدم بوضعية االنعطاف األخمصي. من األفضل جس الشري
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الشريان الظنبوبي الخلفي:يجس هذا الشريان بوضع السبابة والوسطى خلف الكعب األنسي للقدم،غياب  -3

 النبض في هذا الشريان من العالمات الحساسة للداء الشرياني المحيطي الساد. 

 التجربة:

ة التامة، ونقدر المعدل واالنتظام نجس النبض الكعبري كما ذكر سابقاً أثناء الجلوس وبوضعية الراح -

 والقوة.

 نعيد الجس بوضعية االستلقاء فوراً وبعد خمس دقائق. -

 نكرر الجس بعد الوقوف وبعد خمس دقائق من الوقوف -

دقائق ونسجل النبض بنهاية الجهد ثم  5يجري المفحوص جهداً دون األقصى على الدراجة الثابتة لمدة - 

القلب إلى مستوى الراحة قبل الجهد.أثناء تقدير المعدل  خاصة بعد الجهد كل دقيقة حتى عودة معدل 

 ثانية ثم نضرب الناتج بأربعة. 15األفضل أن نعد خالل 

 نسجل النتائج في الجدول الملحق ونشرح التبدالت التي طرأت على معدل النبض. -
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 العالمات الحيوية:

 ملمز 80-60، االنبساطي من ملمز 120-90الضغط الشرياني: االنقباضي من  -1

 درجة مئوية 37-36الحرارة: من  -2

 مرة/ دقيقة 15-12معدل التنفس:  -3

 نبضة/ دقيقة 100-60النبض: من  -4
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 العاشرةالجلسة 

 أصوات القلب

 

 ما يجب معرفته:

 منشأ أصوات القلب وصفاتها وعالقتها مع الدورة القلبية. -1
 مواقع وطريقة االصغاء. -2

مل القلب مع ظهور اصوات معينة يحدها التصاعد والتخافض في حركة الدم ضمن القلب والذي يلي انغالق يترافق ع

 الدسامات ) وليس انفتاحها(.

 يمكن أن تسمع بشكل مباشر بوضع االذن على جدار الصدر اوبالسماعة الطبية .

 عدد اصوات القلب اربعة اصوات:

 لث والرابع فال يسمعان في الحالة العادية.الصوتان االول والثاني طبيعيان اما الثا
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 الصوت االول:

يظهر مع بداية االنقباض البطيني متساوي الحجم ويحدث بسبب انغالق الدسامات االذينية البطينية بسبب ارتفاع الضغط داخل 

 البطينين وهو يوافق الموجة النبضية .

 صفاته:

 يظهر مع بداية االنقباض البطيني متساوي الحجم 

 يعود النغالق الدسامات البطينية االذينية 

 يوافق الموجة النبضية 

 طويل وغليظ ومنخفض اللحن 

  هرتز ويسمع على شكل المقطع  40-25وتولتره ثانية 0.12يستغرقLAB 

 يتألف من مركبتين ) تاجية / مثلث الشرف 

 الصوت الثاني: 

امات البطينية الشريانية بسبب هبوط الضغط داخل البطينات يسمع مع بداية زمن االسترخاء البطيني وينشأ من انغالق الدس

 عنه في الشريانين االبهر والرئوي.

 صفاته:

 يسمع مع بداية االسترخاء البطيني 

 )ينشأ من انغالق الدسامات البطينية الشريانية ) االبهري / الرئوي 

  حاد وقصير 
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  قطع هرتز ويسمع على شكل الم 50وتواتره  ثانية 0.08يقدر زمنه بDAB  

 له مركبتان ابهرية ورئوية 

 

 الفاصل بين الصوت االول والثاني اقصر من الفاصل بين الثاني واالول: مالحظة

 الصوت الثالث:

 يسمع في الطفولة واليفع  

 يسمع بعد الصوت الثاني 

 افضل بؤرة لسماعه هي قمة القلب 

 يترافق مع التمدد السريع للبطينات في زمن االنبساط 

  اي  سماع صوت ارتطام الدم بجدران البطيناتيحدث بسبب 

 يسمع خالل الثلث الثاني من طور االنبساط البطيني 

 الصوت الرابع:

 يسمع احيانا قبل الصوت االول 

 خاصة في نهاية استرخاء بطيني غير مطاوع مترافق مع ارتفاع توتر شرياني او  ينجم عن االنقباض االذيني الفعال

 قصور دسام تاجي.

 ع في الحالة الطبيعيةغير مسمو 

 

إن تسمع الدسامات هي أقرب نقطة على سطح الصدر من سبيل انتشار الصوت الناجم عن انغالق كل  اماكن اصغاء القلب:

دسام . لذلك توجدالمركبات الصوتية  لكل دسام في بؤر معينة وهي بعيدة تشريحيا عن أمكاكن وجود الصمامات. وهي أربع 

 مناطق:

 البؤرة التاجية:

 تقع في الورب الخامس أيسر عظم القص مع الخط الناصف للترقوة 

 تمثل قمة القلب 

  يسمع فيها الصوت االول والثاني 

  الصوت األول اكثر وضوحا 

 بؤرة مثلث الشرف:

  تقع على غضروف الضلع الخامس االيسر  او نهاية عظم القص إلى الجهة اليسرة 

 يسمع فيها الصوتان االول والثاني 

 وت االول اكثر وضوحا  وينجم عن مركبة الدسام مثلث الشرفيكون الص 
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 البؤرة االبهرية:

 .تقع في الورب الثاني ايمن القص 

  يسمع فيها صوتا القلب االول والثاني 

 .الصوت الثاني اوضح وينجم عن انغالق الدسام االبهري 

 البؤرة االبهرية:

 تقع في الورب الثاي ايسر القص 

 الول والثاني يسمع فيها صوتا القلب ا 

 .الصوت الثاني اوضح وينجم عن انغالق الدسام الرئوي 

: يتم تحديد هذه البؤر عن طريق زاوية لويس التي تقع على جانبي البروز العظمي الناتج عن اتصال قبضة عظم مالحظة

 القص مع جسم عظم القص.

 



                                                   جامعة الشام الخاصة

  كلية الصيدلة

                                          ةالعملي كتاب التجارب/  والفيزيولوجيا المرضية الفيزيولوجيا

                                                         د.أسامة العنان

 

 

 

 :تغيرات اصوات القلب

 ل والتمارينتشتد اصوات القلب في حالة النشاط واالنفعا •

 تشتد في بعض الحاالت المرضية مثل ارتفاع التوتر الشرياني او تضيق الدسامات •

 تخف االصوات في وجود هواء حول القلب ) سبب غير قلبي( •

 قد تنشطر االصوات بسبب االنغالق غير المتوافق للدسامات •

 قد تسمع نفخات •

 

 اسباب النفخات:

 تضيق او قصور الدسامات •

 الدم مثل فقر الدم زيادة سرعة جريان •

 فرط نشاط الدرق •

 نقص لزوجة الدم •
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 الحادية عشرالجلسة 

 اصوات التنفس

 

 

 

 الحجوم التنفسية او الرئوية 

 هي كميات الهواء التي يمكن ان تدخل او تخرج عبر السبيل التنفسي خالل مختلف اطوار الدورة لتنفسية

 ( SPIROMETERتقاس الحجوم بمقياس النفس ) 

 سية: العضالت التنف

 هي عضالت هيكلية او حشوية تكيفت مع الوظيفة التنفسية وتتألف من :

 عضالت شهيقية:

 الحجاب الحاجز: يؤدي تقلصه لزيادة القطر العمودي للقفص الصدري .1
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 العضالت الوربية: ترفع االضالع فيزيد القطر االمامي الخلفي .2
 المامي الخلفيالترقوية الخشائية: ترفع الضلع االولى والقص فتزيد القطر ا .3

 عضالت زفيرية:

 عضالت البطن -1

 عضالت الوربية الداخليةلا -2

 (وتعمل بالزفير القسري)

 

 وتققوم به العضالت الشهيقية الشهيق: ادخال الهواء من الوسط الخارجي إلى االسناخ الرئوية 

  (أما  /  استرخاء عضالت الشهيقيتم ب منفعلالزفير العادي الزفير : اخراج الهواء من االسناخ إلى الوسط الخاجي

 قسري(تقلص العضالت الزفيرية فتقلصها يؤدي إلى زفير 

 

 مقارنة بين الشهيق والزفير

 الزفير الشهيق
 تقلص العضالت الصدرية  ارتخاء العضالت الشهيقية 

 تمدد القفص الصدري  نقص حجم القفص الصدري 

 انخفاض الضغط الجنبي  يعود الضغط الجنبي طبيعيا 

 الرئتين تمدد  نقص حجم الرئتين 

 نقص الضغط السنخي  زيادة الضغط السنخي 

 جريان الهواء باتجاه االسناخ  جريان الهواء باتجاه الخارج 

 

 

 الحجوم التنفسية:

 .هي كميات الهواء التي يمكن ان تدخل أو تخرج عبر السبيل التنفسي خالل مختلف أطوار الدورة التنفسية 

 

 0.5ة الهواء الداخلة إلى الرئتين خالل شهيق عادي او الخارجة خالل زفير عادي وتبلغ كمي حجم الهواء الجاري: .1

 لتر

 لتر 2وهو حجم الهواء الداخل إلى الرئتين بشهيق قسري تال لشهيق عادي ويقدر ب  الحجم الشهيقي االحتياطي: .2

 1.5 – 1لزفير عادي ويقدر ب وهو حجم الهواء الخارج من الرئتين بزفير قسري تال  الحجم الزفيري االحتياطي: .3

 لتر

 لتر. 1.5 – 1.2هو كمية الهواء المتبقية في الرئتين بعد زفير قسري ويقدر ب  الحجم المتبقي: .4

 لتر ( 2.5حجم الهواء الجاري + الحجم الشهيقي االحتياطي )  السعة الشهيقية: .5
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 لتر ( 3الحجم الزفيري االحتياطي + الحجم المتبقي )  السعة الوظيفية المدخرة: .6

حجم الهواء الجاري + الحجم الشهيقي االحتياطي + الحجم الزفيري االحتياطي ) اكبر كمية هواء  السعة الحياتية: .7

 لتر ( 4.5يمكن ان يشاركها الشخص في المبادالت  )

 لتر ( 6السعة الحيوية + الحجم المتبقي )  السعة الكلية : .8

 

 الحجوم والسعات التنفسية يالعوامل المؤثرة ف

تزداد من الوالدة وحتىسن العشرين وتبقى ثابتة حتى سن االربعينثم تبدأ بالتناقص ) تنقص السعة الحياتية  العمر: .1

 والكلية لكن يزداد الحجم المتبقي(

 عند الرجال اكبر ) حسب الجنس والطول( الجنس: .2

 تزداد السعة الحيوية عند الرياضين( اللياقة البدنية: .3

 ع مقارنة بالجلوس والوقوف بسبب دفع الحجاب لالحشاءتنخفض باالضطجا الوضعية: .4
 الربو وشلل العضالت التنفسية تنقص السعة الحيوية الحالة الصحية والمرضية: .5

 

 الحيز الميت: 

 مل( 150حجم الهواء الذي ال يساهم في التبادل الغازي وهو حجم الطرق التنفسية من الرغامى وحتى االسناخ ) 

 الهواء الداخلة أو الخارجة من الرئتين في الدقيقة كمية التهوية الرئوية:

 لتر ( 7.5= حجم الهواء الجاري * معدل التنفس)                  

 كمية الهواء الداخلة او الخارجة من االسناخ في الدقيقة التهوية السنخية :

 ل/د 5.25=15( *0.15-0.5حجم الحيز الميت ( * تردد التنفس = ) –= ) حجم الهواء الجاري         

 

 االصوات التنفسية:

 هي مجموعة االصوات التي تنتج عن مرور الهواء في الحيز المحدود ضمن مجرى التنفس من الحنجرة وحتى االسناخ

يتم اصغاءه من الخلف والجانب واالمام ) مع مراعاه القلب في الناحية اليسرى االمامية، ومراعاه االبتعاد عن لوحي الكتف 

 ية الخلفية(في الناح

 

أصوات  أو (breath sounds :) أصوات التنفس أو (Respiratory sounds :) األصوات التنفسية شير مصطلح

وهذه األصوات قد يُمكن  .الجهاز التنفسي خالل مسار اءالهو إلى أصوات محددة ناتجة عن حركة (lung sounds :) الرئة

 .السماعة الطبية باستخدام فحص الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي أثناء تسمع االستماع لها أو التعرف عليها بسهولة من خالل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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عرضية أو "الزائدة" أو "المضافة" تشمل األصوات التنفسية كل من أصوات التنفس الطبيعي واألصوات ال

 .والصرير ، الشخيراالحتكاك الجنبي ،األزيز ،رخراخال مثل

حدة  لدورة التنفس، مع مالحظة كل من والزفير الشهيق مراحل تسمع ة ما يتضمن وصف وتصنيف هذه األصواتعاد

منخفضة أو متوسطة أو عالية( وشدة الصوت )ضعيف أو متوسط أو مرتفع أو مرتفع جًدا( لكل من  )عادة ما توصف بأنها الصوت

 . األصوات المسموعة

 

 اإلصغاء الطبيعي:

الذي كان يسمى الزئير المزماري يسمع فوق القص و في المنطقة  Tracheal sound الصوت الرغامي -１

الشدة يعكس التدفق المضطرب للهواء عبر البلعوم المركزية العليا من الصدر و الرقبة.و هو صوت عالي 

و اللهاة و منطقة ما تحتها.ان االصغاء الرغامي مهم في كشف التضيق المركزي و هو يشبه في طبيعته 

كما يسمع  .النفخة األنبوبية التي تسمع في موقع محيطي معبرة عن تكثف رئوي في ذات رئة فصية

الخناق و في الكبار  croup ن سماعة عاكساً في األطفال حالةفوق الرغامى حتى بدو stridor الصرير

اورام و التهابات الحنجرة او في حالة الشخير و انقطاع النفس اثناء النوم ،و كذلك الوزيز الرغامي عاكساً 

 تشنج السبيل التنفسي المركزي.

اً في الشهيق يسمع هذا الصوت طبيعي :Vesicular or Lung sound :الصوت الحويصلي او الرئوي -２

 .بشكل واضح و في بداية الزفير

 ) للمطالعة( األصوات المرضية:

 األصوات الموسيقية:-أ

صوت شهيقي باألساس و لكن قد يكون زفيرياً او مزدوجاً و ما يميزه عن الوزيز أنه شهيقي  Stridor الصرير-١

 في آفات الحنجرة اكثر من الوزيز و انه يسمع فوق الرقبة بينما الوزيز فوق الصدر. يسمع

و هو زفيري عادة أو شهيقي زفيري و شدته تعكس الوذمة و السماكة في الجدار القصبي و  Wheeze الوزيز-٢

ليس التضيق اذ أن التضيق الشديد قد ال يترافق مطلقا مع الوزيز. يترافق الوزيز بتطاول في زمن الزفير مع 

 اضطراب في تدفق الهواء عبر القصبات المتضيقة.

و هو األكثر مصادفة و يعبر عن وجود قشع متحرك) كالشخير (في داخل القصبة  Rhonchus :الغطيط-٣

 الملتهبة، يصادف في الهجمات االلتهابية القصبية الجرثومية المنشأ.

 األصوات غير الموسيقية:-ب

يسر.و خشنة و ناعمة تسمع في التليف الرئوي الخاللي بشكل نوعي و قصور القلب األCrackles:الفرقعات-١

تسمع في االنسداد القصبي المزمن و التوسع القصبي و الربو . تعتبر الفرقعات القاعدية التوضع من العالمات 

 المبكرة و الهامة لقصور القلب األيسر 

 االحتكاك الجنبي: صوت يشبه احتكاك ورقتي جريدة يدل على تخريش او التهاب جنبي.-٢

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%B2_(%D8%B7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%B2_(%D8%B7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A9_(%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A9_(%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A9_(%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89)
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صراخ او زعيق.و هو مزيج من األصوات  :short wheeze, squawkMixed sound , الصوت المختلط-٣

 الموسيقية و الال موسيقية يسمع عادة في ذات الرئة ثم التهابات الرئة الخاللية

 

ال يحتاج الصرير عادة لسماعة اذ يسمع بدونها و هو شهيقي باالساس،يسمع في الخناق عند االطفال بسبب االنتانات 

ار نتيجة أفات الحنجرة و ضخامات الدرق و التهاباتها و انضغاط الرغامى من الخارج او اثناء الفيروسية و في الكب

انقطاع النفس اثناء النوم او التهاب اللهاة الحاد و رضوض الحنجرة من التنبيب في العنايات. أما الوزيز فهو صوت 

ماكة الجدار القصبي أشد يسمع في الربو. زفيري و قد يكون شهيقياً او شهيقي زفيري يشتد كلما كانت الوذمة و س

 يجب تمييز الوزيز عن الغطيط  .في االنضغاط خارج الصدر يسمع الصرير اثناء الشهيق اساساً فوق الرقبة

 Rhonchus فالغطيط اقل حدة من الوزيز و يعتبر اكثر االصوات مصادفة كما أنه قد يختفي بعد السعال على ،

 .ج القصبي مالزماً لهعكس الوزيز و اليعتبر التشن

 ) انتهت المطالعة(
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 الثانية عشرالجلسة 

 القلب اساسيات تخطيط

  

 

 :باإلنجليزية) القلب كهربائية تْخِطيط  

Electrocardiography أواختصار ECG 

 كهربائية نبضات ينتج القلب ان حيث للقلب، الكهربائي النشاط للقلب الكهربائي التخطيط يسجل

 تلك عن الكشف ويمكن انقباض، حدوث في وتتسبب القلب عضلة خالل من تنتشر صغيرة

 التخطيط اختبار إجراء إلى الطبيب ويلجأ للقلب، الكهربائي التخطيط جهاز خالل من النبضات

 أو األمراض القلبية. األعراض بعض وراء السبب معرفة على ليساعده عادة الكهربائي

 والمريض التخطيط يتم .للقلب الكهربائي التخطيط ربسبب اختبا اوجاع أو اضرار اي التنتج

 جيداً  والجلد المساري بين التماس يكون أن ويجب تماماً، ومسترخ مريحة طاولة على مستلق

 .ةخاص مادة جيالتينية بوضع ذلك ويتم

 القلب في تحصل التي الكهربائية األحداث التخطيط ويعكس مخطط، ورق على التخطيط يتم

 عن الجسم من مختلفة أجزاء على الموضوعة الكهربائية األقطاب وتكشف . أجزائه وجميع

 لكل طبيعية مخططات وتظهر القلب، داخل مختلفة اتجاهات من القادمة الكهربائية النبضات

 .كهربائي قطب
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 آلية عمل جهاز التخطيط:

 عندما تنشأ تيال الجلد على الضئيلة الكهربائية التغيرات ويضخم يكشف القلب تخطيط جهاز

 القلب عضلة خاليا من خلية كل .نبضة كل خالل االستقطاب إزالة إلى القلب عضلة تتعرض

 تدفق طريق عن) .(الخلوي غشائها أو) الخارجي جدارها عبر (غشائي جهد) سالبة شحنة لديها

 اآلليات تنشط والتي االستقطاب، بإزالة ويسمى (++ والكالسيوم + الصوديوم اإليجابية، األيونات

 يتم التي االستقطاب إزالة من العمل لموجة المنظم تقدم يحدث .التقلص تتسبب التي الخاليا في

 من ينتشر . طبيعي قلبفي  نبضة كل خالل األذينية، الجيبية العقدة في خاليا قبل من تشغيلها

 هذه .نينالبطي أنحاء جميع في ينتشر ثم ومن ،" التوصيل مسارات" عبر ويمر األذينين، خالل

 األقطاب من اثنين بين يائالكهرب الجهد في يندرج والذي صغير، بارتفاع عنها الكشف يتم العملية
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 على أو الشاشة على إما متموج خط شكل على عرضها ويتم القلب جانبي كال على الكهربائية

 عضلة من مختلفة أجزاء في الضعف ونقاط للقلب العام النظم إلى يشير العرض هذا . الورق

 :المثال سبيل على) أزواج من عدد في دمجهما ويمكن قطبين من أكثر يستخدم ما وعادة . القلب

 ثالثة تشكل الكهربائية األقطاب اليسرى (LA)، اليمنى الذراع (RA) اليسرى والساق الذراع

 وتكشف ."اتجاه" LA+RA, LA+LL, و RA+LL). يُدعى قطب كل ناتج (LL) ازواج

 الواجهة على تدل اتجاهات فهناك القلب، من مختلفة زوايا في تغيرات عن لفةالمخت االتجاهات

 اإلشارة ويمكن .للقلب السفلى للجهة ثالثة ومجموعة الجانبية الجهة على أخرى للقلب، األمامية

 تسجيلها، يتم التي الوصالت عدد حسب الكهربائي القلب تخطيط أجهزة من مختلفة أنواع إلى

 الكهربائي القلب تخطيط جهاز .اتجاها 12 أو اتجاهات 5 أو اتجاهات، بثالث المثال سبيل على

 لمرة للتسجيل تستخدم غالبًا .تقريبًا الوقت نفس في مختلفة كهربائية إشاراة 12 تسجيل يتم - 12

 طباعته ويتم القلب، لرسم واحدة
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  I   /  II   /  III المساري ثنائية القطب : وهي 

 القطب:وتقسم لقسمين المساري أحادبة 

  AVF/ AVL / AVRالمساري الطرفية وهي :  -1

  V1 /  V2 /  V3/  V4 / V5/  V6ألمساري الصدرية وهي :  -2

 

 االتجاهات في تخطيط القلب الكهربائي: 

للصدر   6 والثالثة 3 والثانية 3 االولى تخطيط القلب في االتجاهات من مجموعات 3 تقريبا يوجد

الفيض  تآثير لتقليل والجهاز الجسم بين ما في المسافة ملفوفة تكون ان لىع األسالك مراعاة مع

 األسالك على تآثيرها يقل لكي األسالك تسير داخل التي التيارات من الصادر الكهرومغناطيسي

 من التفزيوني المستقبل عزل كابالت طريقة بنفس األسالك عزل مراعاة يجب االخرى كما

 شحنته لتفريغ موصول باآلرضي معدني بشبك السلك ملفوف يكون االستقبال بحيث صحن

 على سلبا يؤثر قد الذي والنضليل التمويه من الكثير ليقلل قانون فراداي حسب عازال ليصبح

 القلب. إلشارة الجهاز قراءة
 

 ايجابية وسلبية الموجات:

 فكلما لكهربائيا التيار اتجاه و شدة من كال لرصد الجسم على معينة اجزاء في االسالك توضع

 فوق الموجة ُرسمت الموجب القطب بإتجاه التيار كان فإن االتجاه اما ارتفاع زاد الشدة زادت

 .الخط مستوى تحت الموجة رسمت الموجب القطب عن بعيدا التيار اتجاه كان وإن الخط مستوى

 القطب بإتجاه(ليةالخ لجدران ) عودة االستقطاب( القطبية رجوع) الخاليا تعافي اتجاه كان إن اما
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 السبب ولهذا .بالموجب القراءة تكون الموجب القطب عن بعيدا و بالسالب القراءة تكون الموجب

 .قطب 12 من لكل القراءات حيث من بالنسبة مختلفة القراءات تكون

(I,II,III,V1,V2,V3,V4,V5,V6,aVR,aVL,aVF) 

 

 

 

 موجات تخطيط القلب:

 
 تخطيط "P,Q,R,S,T" كل حيث التوالي على نتائج على تظهر رئيسية موجات خمس يوجد

 وصوال االذين من تبدأ فيها الكهربائي التيار سريان عند القلب في معينة لنقطة ترمز موجة القلب

 نقطة من للوصول التيار احتاجه ذيال للوقت ترمز الموجات بين الموجودة والفترات البطين إلى

  .اخرى إلى
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  :إلى اليمين اليسار من الظهور بترتيب الموجات

 تيار مرور عن الناتج االستقطاب  إزالة على وتدل تظهر موجة أول هي( : P)  الموجة -1

 الجهد قوة على يدل الموجة ارتفاع ومدى وااليسر األيمن االذين من كال في كهربائي

 .لذلك المستغرقة الفترة على يدل الموجة وعرض المبذولة

 كونها في الصعوبة وتكمن تحديدها لصعوبة ذكرها يتمما غالبا وهي(:   Qالموجة )  -2

 إزالة على الموجة هذه وتدل التيار شدة في عالية موجة قبيل وتتواجد جدا صغيرة

  .البطينين بين الحاجز على كهربائي تيار مرور من الناتج االستقطاب

 أهم من وتعتبر زمنا واقلها التيار شدة ناحية من الموجات أعلى وهي(:  R) الموجة  -3

 البطين من لكال استقطاب إزالة ينتج مما كهربائي تيار مرور على تدل انها حيث الموجات

 .وااليسر األيمن

الموجة  وضوح ضمان لعدم  P,Q ب  الفترة هذه تسمى ال و:   P-R الموجتين بين الفترة -4

Q  الموجة  يةبدا نقطة من التيار استغرقه الوقت عن الفترة هذه وتعبّر .التخطيط نتائج في

P  الموجة  نقطة حتى R   .وصول حتى االذينين خاليا استقطاب إزالة بداية من اي 

 . البطينين إلى التيار

 بإتجاه البطينين جدران في كهربائي تيار مرور على الموجة هذه تعبر أو (S):الموجة -5

 وااليسر األيمن الجدار من كال على الموجودة الخاليا استقطاب إزالة ينتج مما االعلى

 .للبطينين

 األيمن البطينين من للكل المكونة  الخاليا تعافي على الموجة هذه وتدل:   (T)الموجة -6

 على الدالة الموجة فإن األذينين إلى نسبة البطينين جدران ضخامة وبسبب . وااليسر

 وال تظهر. قمعها يتم االذينين خاليا تعافي

 مرور على تدل حيث الطبيعي القلب  في نادرا يكون الموجة هذه ظهور :  (U)الموجة -7

 وثالثي االبهري الصمامات منالمرتبطة بكل  الحليمية العضلة خالل الكهربائي التيار

 .الشرف

 ستخدام تخطيط القلب الكهربائي:ا

 الصدر في ألم وجود -1

 القلب ضربات انتظام عدم حالة في -2

 التنفس ضيق -3

 المستمر واالجهاد التعب -4

 القلب في طبيعية غير دقات وجود -5

 القلب امراض بعض تشخيص -6

 عائلي تاريخ هناك كان إذا الروتيني القلب فحص -7

 القلب أدوية كفاءة متابعة -8
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 الثالثة عشرالجلسة 

 جلسة عملي االحساسات

 

 أهداف الجلسة :

 . التأكيد على فهم خواص المستقبالت واالحساسات العامة من حيث الخصائص سبل النقل والقشر الحسي 

 لمسي  في مناطق مختلفة من الجسم، مقارنة درجة انتشار مستقبالت اللمس والحرارة والبرودة تحديد عتبة التمييز ال

 في انحاء مختلفة من الجسم.

 إجراء اختبارات حس اللمس والحرارة واأللم 

 اختبار حس االهتزاز والوضعية 

 

 :تصنيف المستقبالت

 طمستقبالت ميكانيكية : تكشف التغيرات الميكانيكية كالمس و الضغ 

 ) مستقبالت حرارية : تكشف تغيرات الحرارة ) برودة ، دفء 

 المعناطيسية: تتأثر بالطاقة الكهرطيسية فتكشف الضوء الساقط على الشبكية -المستقبالت الكهربائية 

  مستقبالت كيميائية : تتأثر بالطاقة الكيميائية و تكشف الطعم و الرائحة و معدل سكر الدم و األكسجين والكربون أو

 لي معلومات عن كيمياء الجسمإ

 مستقبالت األذية : تكشف األلم و أذية النسج سواء الفيزيائية أو الكيميائية 

 

 :تقسيم االعصاب

 تقسم االعصاب من الناحية الوظيفية إلى:

 :تنقل السيالة العصبية من المحيط إلى المركز اعصاب حسية 

 :لمحيطتنقل السيالة العصبية من المركز إلى ا اعصاب حركية 

 :تحوي الياف حسية وحركية مثل االعصاب الشوكية اعصاب مختلطة 

 المنبهات وانواعها:

 المنبه: هو كل تبدل في الوسط الخارجي او الداخلي يؤثر على استقرار المادة الحية. وتقسم إلى:

A. ين ودرجة الحمضية منبهات كيميائية: التغيرات الكيميائية التي تحصل في محيط االنسجة الحية مثل تركيز االكسج

 وتراكيز المواد الذوابة في اللعاب وتراكيز المواد الذوابة في مخاطية االنف.

B. .منبهات فيزيائية: كل تغير فيزيائي يحصل في محيط العضوية 
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C. .منبهات ميكانيكية: وخز ضغط، شد، سحق 

D.  منبهات حرارية: ارتفاع درجة الحرارة او انخفاضها 

E.  مستقبالت الرؤية في العينمنبهات كهرطيسية: تتحسس لها 
F. منبهات شعاعية: االشعة فوق البنفسجية، الشعة تتحت الحمراء، االشعة المهبطية 

 

 تالؤم المستقبالت:

   تتجاوب المستقبلة في البداية بمعدل اطالق كبير ثم ينخفض المعدل حتى ينعدم في كثير من المستقبالت و هذا يسمى

 التالؤم

 جزء من % من الثانية مثل جسيمات باسيني ) سريعة التالؤم ( بعض المستقبالت تتالءم خالل 

 ) بعضها يتالءم خالل ساعات أو أيام مثل مستقبالت الضغط ) بطيئة التالؤم 

 و بعضا ال يتالءم اطالقاً مثل مستقبالت األلم 

 تعود آلية التالؤم لبنية المستقبلة 

 

 

 : مدى كمون المستقبلة

  ميليفولط 100المدى األعظمي 

 دما يتجاوز كمون المستقبلة العتبة الحرجة يبدأ كمون العمل بالظهورعت 

 كلما ارتفع كمون المستقبلة كلما ازداد تواتر كمونات العمل 

 نفس طريقة اإلثارة بعد المشبك 

 

 العالقة بين شدة المنبه و كمون المستقبلة

  يتناسب تواتر كمونات العمل مع كمون المستقبلة 

 سب مع شدة المنبه بحيث معدل الزيادة في البداية سريع ثم يصبح أبطأ و بذلك حساسية المستقبالت و كمون المستقبلة يتنا

 عالية  ومدى االستجابة واسع
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 حس اللمس:

 : مستقبالته آلية منتشرة في األنسجة تحت الجلد و نميز منه 

 و النسج تحت الجلد مباشرة . اللمس الخفيف أو المس ومستقبالته سطحية وينجم عن تنبيه مستقبالت في الجلد 

 . ينجم إحساس الضغط عن تشويه النسج العميقة 

  ينجم إحساس االهتزاز عن اإلشارات الحسية المتكررة بسرعة لكنها تستعمل بعض أنماط مستقبالت المس و الضغط

 و خاصة السريعة التالؤم 

 أنواع: 6مستقبالت حس اللمس: 

 غير المشعرة سريعة التالؤمجسيمات مايسنر : توجد في األجزاء  -1

 أقراص ميركل : توجد في الجلد المشعر و غير المشعر تتالءم لكن بشكل غير تام -2

 جسيمات رافيني : توجد في الطبقات العميقة  بطيئة التالؤم -3

 جسيمات باسيني -4

 نهايات عصبية حرة تنتشر في كل مكان  -5

 العصبي و هي سريعة التالؤم.نهايات اللمس الشعرية : الشعرة مع ليفها  -6

 تنقل المستقبالت  سياالتها عبر ألياف عصبية سريعة و بطيئة ،وعبر سبيلي النقل في النخاع إلى القشر الحسي في الدماغ
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 حس االلم:

 شعور مزعج غير مستحب ينجم عن تنبيه جهاز األلم 

 آلية وقائية للجسم و حتى البعض يعتبره العالمة الحيوية الخامسة 

  ينبه اإلنسان لوجود المنبه المؤذي و تجنبه أو استبعاد آثاره 

  كونه آلية دفاعية هل يستوجب العالج ؟؟ 

 . عندما يتحول إلى شعور مزعج يجب معالجته حتماً مع معالجة السبب إن أمكن 

 

 األلم المزمن : األلم السريع :

  ثا من تطبيق المنبه0.1يبدأ خالل 

 زمن استمراره قصير 
  بفعالية ودية مثل زيادة معدل القلب و يترافق

 الضغط و التوتر العضلي جفاف الفم .

  يبدأ متأخر عن تطبيق المنبه ويزداد مع الزمن و يستمر

 طويالً 
  ال يترافق بفعالية ودية 
  يترافق باكتئاب وانسحاب من المجتمع 
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  يوصف بأنه مبرح واخز حاد وال يصيب األحشاء

 عادة
 يترافق بالقلق 

 حارق نابض و يترافق بتخرب األنسجة  يوصف بأنه

 السطحية أو العميقة
 تقل فترة النوم و تضعف الشهية و الرغبة الجنسية 

 

 

 اسباب االلم:

  درجات 4اقل من  درجة مئوية أو انخفاضها 45ارتفاع الحرارة أعلى من 

 مع تركيز المواد المثيرة عندما تنطلق المنبهات الكيميائية األليمة ألي سبب كتخرب نسيجي وشدة األلم تتناسب 

  اقفار النسيج : انقطاع التروية عن نسيج يحدث ألم شديد خالل دقائق ، كلما كان معدل استقالب النسيج سريع كلما

قصر الزمن الالزم إلطالق األلم ، نقص التروية يزيد من تشكل حمض اللبن وعوامل أخرى كلها مثيرة لأللم باإلضافة 

 للبروتينلدور األنزيمات الحالة 

  التشنج العضلي :تحريض مباشر للمستقبالت األلمية بالتنبيه اآللي ونقص التروية المرافق النضغاط األوعية الدموية

 , علماً بأن التشنج يترافق بزيادة معدل االستقالب مما يفاقم االقفار وتنطلق مواد كيميائية مثيرة لأللم 

 الحس العميق:

 االهتزاز  .1

  معرفة موقع أجزاء الجسم  الوضعية السكوني أي .2

 الوضعية الحركي أي إدراك سرعة الحركة . .3

 حس االهتزاز:

  ينتقل حس االهتزاز عن طريق تنبيه مستقبالت الضغط واللمس فاإلشارات االهتزازية سريعة التردد وتحتاج لنقلها

جسيمات باسيني وجسيمات إلى مستقبالت سريعة التالؤم ومرتبطة بألياف نخاعينية سريعة النقل وهذا متوفر في 

دورة /ثا تنقلها جسيمات  100دورة/ثا بينما االهتزازات األقل من   800مايسنر تكشف األولى االهتزازات حتى 

 مايسنر . 

  ينقل هذا الحس عبر الحبل الخلفي لذلك فحص هذا الحس عن طريق تطبيق شوكة رنانة على أجزاء محيطية مختلفة

الوظيفي للحبال الخلفية والذي قد يضطرب في كثير من الحاالت مثل الداء السكري من الجسم تكشف مدى التكامل 

 وفقر الدم الخبيث وغيره. 

 

 حس الوضعية:

 ويمكن أن يقسم إلى قسمين: 

 .حس الوضع السكوني: أي معرفة وضع أجزاء الجسم المختلفة وعالقتها مع بعضها 

 .حس سرعة الحركة: أي إدراك الحركة 

 وضعية: مستقبالت حس ال 
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A.  معرفة حس الوضعية تعتمد على معرفة درجة تزوي المفاصل ومعدالت تغيرها. لذلك أنماط مختلفة من

 المستقبالت تعمل معاً لتحديد درجة تزوي المفاصل.
B.  مستقبالت اللمس السطحية والمستقبالت العميقة قرب المفاصل تعمل مع بعضها لتحديد وضعية المفصل. في

مستقبالت الجلدية غزيرة فهي تقوم بنصف الدور في تمييز الوضعية، بينما المستقبالت األصابع مثالً حيث ال

 العميقة اكثر أهمية لتحديد وضعية مفاصل الجسم الكبرى. 

 حس الوضية الحركي:

ت ـ المفازل العصبية ـ العضلية: وهي مستقبالت الشدة تتنبه عند الشد على العضلة أو زيادة توترها وتوجد في العضال 1

المخططة وهي أكثر أهمية في تعيين تزوي المفصل في منتصف مجال الحركة . عندما تتغير زاوية المفصل تتمطط بعض 

 العضالت وترتخي أخرى فتمر معلومات التمطط إلى النخاع الشوكي والمناطق العليا لتفسير العالقات المتعددة.

 نبه بالتوتر .ـ جسيمات كولجي الوترية : توجد في أوتار العضالت وتت 2

 ـ جسيمات باسيني : تتوضع حول المحفظة العضلية وتتنبه بالضغط العميق والشد على هذه األنسجة . 3

 ـ نهايات عصبية حرة : توجد في أوتار العضالت واألربطة وتتنبه بتوتر هذه األنسجة مع الشد عليها .  4

 ت النهائية للتزوي تتنبه هذه المستقبالت . عندما تتمطط األربطة والنسج العميقة حول المفصل في الدرجا 

  جسيمات باسيني والمغازل العضلية فعالة لكشف معدل التغير السريع وذلك بسبب تالؤمها السريع  لذلك هي مالئمة

 تماماً لكشف الحركة . 

 

 دراسة عتبة التمييز اللمسي:

 كوحدتين منفصلتين يقال لها عتبة التمييز اللمسيإن اقصر مسافة تفصل بين نقطتين جلديتين لمسيتين تجعلنا نشعر بها 

 إذا كانت المسافة بين النقطتين اقل من هذه العتبة نشعر بهما كنقطة واحدة. تختلف عتبة التمييز اللمسي بين منطقة واخرى .

 طة المس  نهايتي الفرجار معاً، والمفحوص مغمض العينين المس نهايتي الفرجار على أصبع المفحوص، تبدو كنق

ملم ( ثم المس من جديد، وهكذا حتى يشعر بالنقطتين كنقطتين لمسيتين،  1واحدة، باعد المسافة بين نهايتي الفرجار ) 

 حدد المسافة بين نهايتي الفرجار والتي تعبر عن عتبة التمييز اللمسي في هذه المنطقة.

 نطقة وقارن النتائج مع التعليل .أعد االختبار على سطح اليد وعلى العضد والجذع . حدد العتبة في كل م 
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 قياس  كثافة المستقبالت اللمسية في مناطق مختلفة

 16على ظهر يد المفحوص ) بقلم غير سام قابل للمحي ( واألفضل تقطيع المربع الكبير إلى  2سم 2.5ارسم مربع بمساحة 

 مربع صغير (. والمفحوص مغمض العينين،

إذا لم  0س بدرجة كافية سطح الجلد، سجل على سجلك + إذا شعر المفحوص باللمس و المس الشعيرة الخاصة بفحص اللم 

مرة ، و سجل عدد المرات التي شعر  35يشعر كرر المحاولة في مناطق مختلفة دون تكرارا في نفس الموقع . كرر حوالي 
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مسة إذا شعر، بها انتقل بين المربعات بها باللمس  . انتبه إلى عدم سؤال المفحوص في كل مرة تالمسه وإنما هو يذكر المال

 بشكل عشوائي وبفواصل زمنية غير ثابتة .

 كرر التجربة فوق العضد وفي الجذع، قارن بين كثافة المستقبالت اللمسية في مختلف المواقع المفحوصة مع التعليل .

 

 :دراسة كثافة مستقبالت البرودة و الحرارة في مختلف المواقع

 بق فوق ظهر اليد ونالمس دبوس معدني مبرد )بالماء البارد المثلج( و بنفس الطريقة السابقة يذكر نرسم  مربع كالسا

مرة في مواقع  مختلفة، و نحسب  35المفحوص عند احساسه ببرودة الرأس المعدني وليس بالمالمسة، نكرر المالمسة 

 لجذع ، نقارن النتائج عدد المرات التي شعر بها الشخص بالبرودة. نكرر التجربة في العضد وا

  نعيد التجربة مع استعمل دبابيس ساخنة ) باستعمال ماء ساخن وليس اللهب( ونحدد النسب في مختلف المواقع نقارن

 اختالف التوزع حسب المواقع واختالف نسب مستقبالت الحرارة و البرودة  

 

 حس اللمس الخفيف:

من المريض إغماض عينيه و تالمس القطن مالمسة فقط على الجسم يستقصى  بقطعة قطن أو بفرشاة صغيرة خاصة ، نطلب 

و نطلب منه أن  يذكر فيما إذا كان يشعر أم ال يشعر، ونطلب منه أن يعطي جواب عند المالمسة دون سؤال كل مرة نالمسه 

 فيها . 

 يبدأ الفحص من المحيط باتجاه المركز و حسب التوزع التشريحي للعصب . 
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 حس الحرارة:

 مئوية ( . 40مئوية ( وفي الثاني ماء حار ) 15صي الحس الحروري باستعمال أنبوبي اختبار نضع في أحدهما ماء بارد ) نستق

يغمض المفحوص  عينيه ونضع بشكل عشوائي  األنبوب البارد أو الحار وعلى المفحوص أن يذكر طبيعة الحرارة التي     

 مركز وحسب التوزع التشريحي وفي كال الجانبين .يشعر بها يجرى االختبار من المحيط باتجاه ال

 قد يضطرب الحس  فينقص أو حتى يزول من بعض المواقع  

 حس االلم:

يستقصى بدبوس يجب أن ننبه عادة عدة نقاط مجاورة أو إجراء تخديش صغير خفيف ويذكر المريض فيما إذا كان يحس       

 م . باأللم، يجرى االختبار لكال الجانبين  من الجس

 

 الحس العميق:

هرتز . نضع الرنانة على سطح عظمي ونبدأ من النهاية ونصعد تدريجياً باتجاه  128نتحرى حس االهتزاز باستعمال رنانة 

 المركز حتى نقطة السالمة 



                                                   جامعة الشام الخاصة

  كلية الصيدلة

                                          ةالعملي كتاب التجارب/  والفيزيولوجيا المرضية الفيزيولوجيا

                                                         د.أسامة العنان

 

 

 الحس المجسم:

 التعرف على األشياء بالمالمسة دون النظر إليها.
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 ين فيتعرف عليها) نختار األشياء المعروفة مسبقاً كقلم ,مفتاح ....( .نضع أشياء في يد المفحوص وهو مغمض العين  
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 الجلسة الرابعة عشر

 جلسة عملي المنعكسات

 

 عكساتجلسة عملي المن

 ما هو الفعل االنعكاسي ؟

 المنعكسات الفيزيزلوجية:

 استجابة الجسم المباشرة والالإرادية الغير واعية ألي تنبيه يتعرض له. وهو يمثل الوحدة الوظيفية للجهاز العصبي ي ه

 ما هو األساس التشريحي للفعل االنعكاسي؟

 هو القوس االنعكاسية وتتألف من :

 من مستقبل حسي + عصبون حسي وارد.أ ـ ذراع وارد ويتألف 

 ب ـ قسم مركزي: ـ مشبك بين العصبون الوارد والعصبون البيني

 ـ عصبون بيني                      

 ـ مشبك بين البيني و الصادر.                      

 ج ـ ذراع صادر: عصبون صادر حركي واتصال عصبي عضلي أو عصبي غدي .

 

 النعكاسية؟كيف تصنف االفعال ا

 شوكية : مثل منعكسات الشد و الشد  -1حسب موقع المركز االنعكاسي :  -أ
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 المعاكس ، و السحب .                                       

 بصلية : منعكس التنفس . -2                                       

 منعكس الحدقة الضيائي     دماغية : مثل -3                                       

 ومنعكس القرنية .                                       

 سطحية :منعكس السحب ، و منعكس القرنية ، و -1حسب موضع المستقبلة :  -ب

 المنعكسات الجلدية البطنية                                      

 : تقع المستقبلة في عمق العضو مثل منعكس عميقة  -2                                 

 الشد و الشد المعاكس .                                      

 احادية المشبك  : منعكس الشد . -1بحسب عدد المشابك :  –ج 

 عديدة المشابك : السحب و الشد المعاكس .  -2                               

 :د المشبكمنعكس الشد :منعكس شوكي وحي

 عندما تشد عضلة مخططة معصبة تتقلص وهذا ما يسمى بمنعكس الشد أو التمدد العضلي.

 إن المنبه هو الشد العضلي والجواب هو التقلص أما المستقبل فهو المغزل العصبي العضلي:

بية المسؤولة معلومات عن وضع لكي يكون التحكم بالحركات العضلية دقيق يجب أن يكون هناك دارة تلقيم راجع تعطي المراكز العص

العضلة , طولها توترها سرعة تغير الطول والتوتر، لذلك يوجد ضمن العضلة  نوعين من المستقبالت, المغازل العصبية العضلية 

المنتشرة في كل أنحاء بطن العضلة وتعطي معلومات عن طولها وأعضاء كولجي الوترية المتوضعة في األوتار وتعطى معلومات من 

 ولها وتوترها.ط

 

 بنية المغزل العصبي العضلي: •
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ألياف عضلية تسمى باأللياف داخل المغزل وهي ألياف عضلية لكن زالت في مركزها  10ـ  2يتألف المغزل العصبي العضلي من  

بشكل مواز الكثير من خيوط األكين والميوزين أي عند التقلص أطرافها فقط تتقلص و مركزها ال يتقلص ، تتوضع هذه األلياف 

لأللياف األخرى وترتكز حوافها على حواف األلياف خارج المغزل أو على نهاية العضلة , تعصبها ألياف غاما الصادرة وليس ألفا 

كبقية األلياف العضلية في العضالت المخططة الهيكلية . مركز األلياف ال يحوي خيوط قلوصة لكنه يحوي نهايات عصبية تتحسس 

 ناك نوعين من األلياف داخل المغزل :ألقل شد عليها، وه

في كل  3ـ  1ـ األول ويحوي عدة نوى في منطقة مركزية متمدد بشكل الكيس ويسمى بالليف ذو الكيس النووي ،وعددها من 1

 مغزل.

 في كل مغزل وتتوزع النوى على شكل سلسلة وهي أقصر وأقل قطراً من 9ـ  3ـ األلياف ذات السالسل النووية عددها من  2

 األولى.

تتصل أطراف األلياف ذات السالسل النووية جانبياً باأللياف ذات الكيس النووي وأطرافها قابلة للتقلص، هناك نوعان من 

ألفا وتلتف حول مركز الكيس النووي والسلسلة  Aالمستقبالت الحسية في كل مغزل، النهايات األولية وهي ألياف حسية من نوع 

بيتا تتوضع بالقرب من )نهاية غصن الزهر(في  أطراف األلياف ذات السلسلة النووية   Aنوية وهي من نوع النووية, و النهايات الثا

 فقط .

 

 

 ويوجد نوعين من الوصالت العصبية ـ العضلية: 
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األول لوحة محركة تتوضع على األلياف ذات الكيس النووي  ، و الثاني نهايات عصبية تشكل شبكة ذات مربعات تتوضع على 

أللياف ذات السلسلة النووية. تنتهي ألياف غاما الحركية على اللوحات المحركة و غاما السكونية تنتهي على نهايات الشبكة المربعة ا

 في األلياف ذات السالسل النووية . 

 

 يمثل عمل المغزل آلية تنظيم ذاتي مهم لحفظ العضلة وتنظيم عملها.

من المغزل سياالت وخاصة إذ وجد تنبيه خفيف أللياف غاما . يؤدي تمطيط المغازل  في الحالة العادية تصدر األلياف الحسية

 إلى زيادة اإلطالق بينما يؤدي قصر المغزل إلى نقص السياالت  فترتخي العضلة.

حيث تنبيه عندما يزداد طول المستقبلة فجأة تتنبه النهاية األولية بشدة ويزداد بشدة إطالق الدفعات وتسمى االستجابة الحركية 

النهايات األولية بشدة لتغير الطول ، وعندما يستمر الطول الجديد  تعود إلى مستوى اإلطالق األولي ويحدث العكس عند قصر 

 الطول  إذ يقل معدل إطالق السياالت بشدة من النهايات األولية ويعود إلى مستواه الطبيعي عند استقرار الطول الجديد.

 : )للمطالعة(الحركية الصادرة آلية عمل ودور جملة غاما

تقسم ألياف غاما المحركة إلى نوعين ، األول حركي وينتهي على األلياف ذات األكياس النووية وألياف غاما السكونية التي 

تنتهي على األلياف ذات السالسل . يؤدي تنبيه ألياف غاما إلى تقلص أطراف األلياف داخل المغزل ألنها الجزء الوحيد القابل 

للتقلص ما يؤدي إلى تمدد المستقبلة وإطالق سياالت واردة نحو النخاع  فتثار ألياف ألفا محدثةً تقلصاً انعكاسياً ، أي يمكن 

ألفا أو بشكل غير مباشر عن طريق تنبيه األلياف الصادرة غاما  العصبية   Aلأللياف خارج المغزل أن تتقلص  بتنبيه عبر 

 داخل المغزل . 
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% من األلياف المحركة هو من نمط غاما الحركية وعندما تتنبه ألفا تتنبه معها 31غاما تظهر من أن نسبة  إن أهمية جملة

أيضاً غاما مما يؤمن تقلص متوافق لكل من األلياف خارج وداخل المغزل وهذا التقلص المتواقت يبقى طول المستقبلة ثابت 

 المثالي الستمرار عمل المغزل . مما يمنع دورها في معاكسة التقلص وأيضاً يؤمن الطول

 :العوامل المؤثرة على إطالق سياالت من غاما

ـ تراقب وتضبط بشكل كبير من مختلف األجزاء العليا للجهاز العصبي المركزي بدًء من القشر وحتى النوى القاعدية والمخيخ 

 والباحة الشبكية البصلية.

ألياف غاما وهذا ما يفسر زيادة االستجابة للمنعكسات الوترية عند  ـ يزيد القلق من تردد إطالق السياالت العصبية من

 األشخاص القلقين وفي حاالت االنفعال.

ـ التنبيه الجلدي: يؤدي التنبيه الجلدي وخاصة بالمواد المؤذية إلى زيادة إطالق السياالت العصبية من ألياف غاما في المغازل  

لى نقص السياالت العصبية في جملة  غاما في المغازل العضلية للعضالت القابضة للعضالت الباسطة في الجهة الموافقة ،و إ

 المقابلة .

 أهمية المنعكسات:

 .للمنعكسات أهمية كبيرة في الفحص السريري العصبي ألنها تمثل همزة الوصل بين الحس و الحركة  •

 تدل على الحالة الوظيفية للقوس االنعكاسية بكافة أجزائها ،  •

 من أهميتها أنها من العالمات المرئية الموضوعية و ال تستند على رواية المريض و ما يشعر به . ما يزيد   •

 االستعماالت السريرية للمنعكس :

إن دراسة حساسية منعكسات الشد إجراء سريري مهم ، ويتم إثارة المنعكس بالطرق على وتر العضلة المدروسة أو على جسمها لدراسة 

العصبي والمركز النخاعي الموافق من جهة ودراسة سالمة النورون العلوي الذي يراقب المنعكس من جهة  سالمة طريق المنعكس

 أخرى ، يطبق  المنعكس على عضالت الطرف العلوي )ذات الرأسين و ذات الثالث رؤوس  والعضلة العضدية الكعبرية.

الطرف السفلي . يكفي إحداث تمطيط مفاجئ للعضل لحدوث وعلى مربعة الرؤوس الفخذية )منعكس الرضفة( و منعكس وتر أشيل في 

 االستجابة. 
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 أهداف التجربة :

 تعميق فهم المنعكسات من حيث الوظيفة و األهمية كاختبار سريري  .. 1

 امتالك المهارات الحركية إلجراء المنعكسات .  .2

 ريرية. امتالك القدرة على تحليل نتائج االختبار و استخدامها كمؤشرات س3

من أكثر المنعكسات استقصاًء منعكسات الشد و هو منعكس وحيد المشبك عميق ) و تسمى أحياناً  بالمنعكسات الوترية كونها تتم بإطالة 

 وتر العضلة ( ، و المنعكسات السطحية الجلدية . 

 منعكسات الشد ) المنعكسات العميقة أو الوترية ( -1

 توترها أو الشد عليها، و هو من المنعكسات وحيدة المشابك .   تقلص فوري غير إرادي للعضلة عند زيادة
في  -الجذور الخلفية لألعصاب الشوكية ، المركز –المغزل العصبي العضلي ، الطريق الحسي  –الشد ، المستقبلة  -المنبه

لعصبي العضلي الفرع الحركي للعصب الشوكي ، ثم الوصل ا -النخاع الشوكي ) موقعه حسب العضلة (، العصب الصادر

 فاأللياف العضلية القلوصة .
للدماغ تأثير ملطف على المنعكسات الوترية ، في المرحلة األولى من أذية العصبون العلوي الملطف للمنعكسات الوترية ) أي 

 مرحلة الصدمة العصبية ( تزول المنعكسات ،  لكنها تعود و تشتد نتيجة لزوال التأثير القشري المثبط .
 نعكس  أو يزول في حالة أذية أي جزء من أجزاء القوس االنعكاسية  . يضعف الم

 شروط إجراء المنعكس :

 أن يكون المفحوص بحالة راحة و يفضل بوضعية االستلقاء . -1
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 أن يكون العضو مرتاحاً  بوضعية نصف الراحة . -2

 التحري عن وتر العضلة و وضع اإلصبع عليه . -3

وع عليه بحيث يكون الوتر غير مرتكز على سطح عظمي  ، و يمكن الطرق في بعض المنعكسات على  الطرق على اإلصبع الموض -4

 الوتر مباشرة .

  . تجرى المنعكسات على الطرفين للمقارنة -5

و إذا  يؤدي الطرق على الوتر غير المستند على سطح عظمي إلى إطالة الوتر مما ينبه المغازل العصبية العضلية و يثير منعكس الشد ،

لم تحدث استجابة يمكن اللجوء إلى منعكس التعزيز الذي يعتمد إجراء تفعيل شديد لمستقبالت عديدة بحيث تتفعل بالنتيجة جملة غاما مما 

 يسهل حدوث المنعكس . 

منعكسات في حال إجراء المنعكس على الطرف السفلي نطلب من المفحوص تشبيك الطرفين العلويين و الشد بقوة ، و في حال فحص 

 الطرف العلوي نطلب منه أن يقلص بقوة العضالت الماضغة ) أي يكز على أسنانه بشدة (

نتحرى المنعكس و العضلة بحالة نصف راحة أو نصف عمل ، لتعذر إجراء المنعكس و العضلة بحالة الراحة التامة أو التوتر الشديد ، و 

 نه لو كانت متقلصة لمنعت حدوث المنعكس العضلة المقابلة يجب أن تكون بحالة راحة أيضاً ، أل

 فحص المنعكسات:

عند تحري المنعكسات ننتبه إلى شدة االستجابة و أمدها ، فعندما يشتد المنعكس تصبح االستجابة سريعة و قوية و ذات مدى كبير ،  1

 كما تزداد سهولة إحداثها  .

منعكس  التعزيز  ، يمكن أن تكون االستجابة طبيعية ، مشتدة ، ضعيفة  أو ال يعتبر المنعكس غائباً إال إذا تعذرت إثارته بعد  إجراء 

 غائبة . 

منعكس العضلة العضدية الكعبرية : تعطف الساعد على العضد ، و الساعد بوضعية الكب الجزئي ، و المرفق مسنود على السرير ،  -

فتتقلص  العضلة العضدية الكعبرية و ينعطف الساعد على  يمسك الفاحص بيد المفحوص و يقرع النهاية السفلى  من العظم الكعبري

 العضد و عند اشتداد المنعكس تنقبض األصابع  و اليد أيضاً .

درجة و مرفقه مسنود إلى السرير ، راحة اليد توضع  90منعكس العضلة ذات الرأسين : يعطف المريض  ساعده على العضد بزاوية  -2

الرأسين بإصبعه ، يقرع  اإلصبع بالمطرقة ، تتقلص العضلة ذات الرأسين و ينعطف الساعد على على البطن ، يشد الفاحص وتر ذات 

 العضد .

درحة ، يقرع وتر العضلة فوق الناتئ المرفقي ، فتتقلص  90منعكس مثلثة الرؤوس العضدية :  يعطف الساعد على العضد بزاوية  -3

 العضلة مثلثة الرؤوس و ينبسط الساعد على العضد . 

المنعكس الداغصي : يجرى و المريض مستلق على السرير  بأن يرفع الجزء  السفلي من الفخذ بإمرار ساعد الفاحص األيسر تحته و  -4

 يقرع وتر مربعة الرؤوس أسفل الرضفة بالمطرقة ، فتتقلص العضلة مربعة الرؤوس و تنبسط الساق على الفخذ . 

: يعطف المفحوص الساق على الفخذ قليالً ، سانداً الناحية الوحشية للساق على السرير ، المنعكس الدابري ) منعكس وتر أشيل (  -5

يبسط الفاحص بيده قدم المريض ليمدد وتر أشيل ، يقرع الوتر بالمطرقة الطبية فيتقلص العضل الخلفي للساق مما يؤدي لحدوث عطف 

 أخمصي للقدم . 
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 عند تحري المنعكسات ننتبه إلى :

 شدة االستجابة و أمدها ، فعندما يشتد المنعكس تصبح االستجابة سريعة و قوية و ذات مدى كبير ، كما تزداد سهولة إحداثها  . 

ال يعتبر المنعكس غائباً إال إذا تعذرت إثارته بعد  إجراء منعكس  التعزيز  ، يمكن أن تكون االستجابة طبيعية ، مشتدة ، ضعيفة  أو 

 غائبة . 

 اضطراب المنعكسات الوترية :داللة 

عند حدوث أذية في أحد أجزاء القوس االنعكاسية ، مثل نقص االحساس في المغزل العصبي العضلي أثناء الصدمة  تزول أو تضعف

 العصبية ، 

 أذية األلياف داخل المغزل في االعتالل العضلي ،  -

 طية ،اضطراب النقل في األلياف الحسية كما في اعتالل األعصاب المحي- -
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 أذية الجذور الخلفية ،  -

 أذية مركز االنعكاس بآفات العصبونات النخاعينية مثل التهاب النخاع أو نقص األكسجة ، - -

 أذية الذراع الصادر بالتهاب األعصاب المحيطية ،- -

 أذية الوصل العصبي العضلي )دوائي أو الذيفان (  ،  -

 ص لحدوث اضطرابات شاردية . إصابة األلياف العضلية خارج المغزل أو تعذر التقل  -

 تشتد المنعكسات العميقة

 بإصابة األلياف القشرية الشوكية ، 

 في حالة فرط تفعيل جملة غاما كما في االنفعال النفسي أو فرط نشاط الدرق

 أو عند فرط تقلص العضل في أجزاء أخرى من الجسم ) منعكس التعزيز( .

 المنعكسات السطحية:

 من سطح الجسم و هي عديدة المشابك ، و منها  تقع مستقبالتها قريبة

 المنعكسات الجلدية البطنية . -1

 المنعكس األخمصي . -2

 المنعكس المشمري . -3

 

 المنعكسات الجلدية البطنية : -1

نبحث عنه بتخديش جلد البطن تخديشاً خفيفاً ، من الوحشي إلى الخط المتوسط باتجاه مواٍز لألوراب ، فوق 

 على مستواها ، وتحت مستوى السرة .مستوى السرة و 
 نالحظ تقلص جدار البطن وانحراف السرة نحو مكان التخديش .

يجب أن ال يكون التخديش عميقاً و شديداً لكي ال تؤدي إلى تمديد العضل و إثارة المغازل و إطالق منعكس شد 

 عميق ، بدالً من المنعكس الجلدي السطحي .
 ً   ، و إذا تعذر ذلك نجري التخديش في نهاية الزفير . يجب أن يكون جار البطن مرتخيا

عند مستوى  5، نذكر أن الجذر الصدري   12-7هذا المنعكس نفحص األقواس االنعكاسية و الجذور الصدرية من 

 عند مستوى الرباط اإلربي . 12و الصدري  عند مستوى السرة  10و الصدري  حلمة الثدي ،

لقوس االنعكاسية ، بما في ذلك الغصن الدماغي الذي يراقب المنعكس  ، كما لعدم يزول المنعكس أو يضعف بأذية ا

قوس االنعكاسية أو الغصن تناظره بين الجانبين أو زواله في جانب داللة على وجود أذية في أحد أجزاء ال

  .القشري
لهرمية ، و شلول قد يزول المنعكس عند األصحاء عند كبار السن و ترهل البطن ، و يزول في اإلصابات ا

 األعصاب المحيطية ، و حاالت البطن الجراحي الحاد . 
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 المنعكس األخمصي:

يجرى بإمرار أداة مؤنفة كليلة في الناحية الوحشية للقدم من العقب نحو الوحشي ثم أصابع القدم حتى جذر اإلبهام ، نالحظ 

أخمصي  و تقريب لألصابع ، مما يشكل عامالً مهماً في  حركة اإلبهام و أصابع القدم ، فالمنعكس الطبيعي يبدي عطف

 االستناد على األرض .

عند األطفال قبل السنة تكون االستجابة باالنبساط مع تبعيد األصابع ، أي يمثل منعكس سحب يبعد الطرف عن العامل    

الطبيعي باالنعطاف األخمصي ليساهم في  المؤذي ، لكن بسيطرة الجملة الهرمية بعد تمام تغمدها بالنخاعين يتحول إلى الشكل

 دعم االنتصاب ، وعند ظهور المنعكس باالنبساط

 يتأثر المنعكس بعدة عوامل :

 مكان التخديش :يجب أن يكون في الناحية الوحشية للقدم ألن تخديش الناحية األنسية يؤدي لظهور المنعكس باالنبساط .      -أ

ساق على الفخذ يؤدي لظهور المنعكس باالنبساط ، لذلك يجرى المنعكس و المريض وضعية الطرف السفلي : عطف ال  -ب

بحالة استلقاء ظهري مع بسط الطرف السفلي بالكامل . قد يكون الطرف السفلي شديد الحساسية فينسحب الطرف ، للتغلب 

 على هذه الحالة نجري الفحص على الحافة الوحشية لظهر القدم عوضاً عن أخمصها .

د يصعب الحصول على المنعكس باالنبساط أو االنعطاف  عند أذية أي جزء من أجزاء القوي االنعكاسية ، أو غياب ق -ج

الحس في القدم ، البرودة الشديدة في الطرف ، ثخن جلد القدم عندها يثار المنعكس بتخديش الحافة الوحشية للقدم بدل أخمصها 

 ، قسط مفاصل إبهام القدم . 
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 اب المنعكس :داللة اضطر

 يغيب المنعكس عند أذية أحد أجزاء القوس االنعكاسية .        -

 يصبح المنعكس باالنبساط في الحاالت التالية :        -

 خالل السنة األولى من العمر قبل أن تكتسب األلياف الهرمية غمد النخاعين و تتكامل وظيفتها .     .1
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 آفة الجملة الهرمية .     .2

 خلل وظيفي في الجملة الهرمية ، مثل نوبة صرع أو السبات أو حتى في النوم العميق .     .3

شلل عاطفات أصابع القدم خاصة القصيرة و بقاء الباسطات ، فيرتكس إبهام القدم باالنبساط لتعذر العطف كما في      .4

 التهاب سنجابية النخاع ) شلل األطفال ( . 

 

 المنعكس القرني : -2

الناحية الجانبية من القرنية بفتيلة من القطن فتنغلق به العينان بتقلص عضلتي  العينين المداريتين ، و  يستقصى بمس

 يطلب  مقارنة ما يشعر به الشخص  في الجانبين .
 السبيل الحسي هو الغصن العيني من مثلث التوائم و الحركي هو العصب الوجهي . 

 

 

 منعكس الشد المعاكس :

على عضلة ما كلما ازداد تقلصها لكن إلى حد , فإذا ما تجاوز الشد حداً ال تتقلص العضلة وإنما كلما ازداد الشد  •

 ترتخي فجأة حفاظاً على سالمتها وهذا ما يسمى بمنعكس الشد المعاكس أو استجابة التطويل .

سط الحزم المستقبل هنا هو عضو كولجي الوتري . وعضو كولجي الوتري عبارة عن نهايات عصبية مندغمة و •

 ليف عضلي عادة. 20-10الوترية ، هناك عضو وتري واحد لكل 

 يكتشف هذا العضو درجة التوتر داخل الوتر العضلي و تغير هذا التوتر  •
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، تنقل اإلشارات إلى باحة موضعة ويحدث   Ibتنقل اإلشارات الحسية عن طريق ألياف حسية واردة  كبيرة  •

بالعصبون الحركي الموافق  و يمر عبر  المحرك األمامي الموافق فتتثبط  تصالب مع عصبون بيني مثبط  يرتبط

 العضالت المثارة بشدة دون غيرها. 

إن للطبيعة التثبيطية لمنعكس كولجي أهمية بالغة فهو يعاكس منعكس الشد  و يؤدي إلى االسترخاء ، يمثل  •

ع الوتر من ارتكازه ، للمنعكس فائدة أخرى و منعكساً وقائياً يحمي العضلة عند فرط التوتر من التمزق أو انقال

هي تأمين تقلص متوازن  في مختلف أقسام العضلة بتوزيع الجهد عليها و تعديل القوة التقلصية بين األلياف ، 

فإذا تعرضت مجموعة ألياف للشد أكثر من غيرها تسترخي تحت تأثير هذا المنعكس مما يؤدي لتوزيع الحمل 

 العضلة. العضلي بالتساوي على

تشكل أعضاء كولجي الوترية جزء اً من حلقة التحكم الراجع التي تضبط توتر العضلة بطريقة مماثلة للتحكم  •

 الراجع المغزلي حتى تنظم طول العضلة وسرعة التقلص.

 التوتر العضلي:

صب رخوة المقاومة التي تبديها العضلة حين الشد عليها تسمى التوتر العضلي . تكون العضلة مقطوعة الع •

 والعضلة التي تبدي مقاومة كبيرة للشد عليها تدعى مفرطة التوتر أو متشنجة. 

بين الحالتين يقع التوتر العضلي الطبيعي و يسيطر عليه ألياف غاما ، فعندما يزداد تواتر سياالت هذه الجملة  •

 تتشنج العضلة وبالعكس ترتخي عن نقص هذه السياالت.

 الرمع:  •

الت متعاكسة حين خضوعها لشد مفاجئ أو حاد وأفضل مثال رمع الكاحل الذي يحدث بعد ثني تقلصات نظمية في عض

خلفي مفاجئ للقدم ، نالحظ ثني أخمصي للكاحل وتتألف الحلقة من منعكس شد يليه منعكس شد معاكس وهكذا إن 

المغازل فيها إشارات  وقف إنسان على رؤوس أصابع قدميه ثم نزل جسمه إلى األسفل تتمطط عضالت الساقين وترسل

 إلى النخاع الشوكي وهي تثير انعكاسياً العضلة فتتقلص و ترفع الجسم مجدداً.

 

 الخصائص العامة للمنعكسات غير الشرطية :

 ـ المنعكسات أعمال ال إرادية وال واعية: وإذ أحس الشخص بها يكون بعد حدوثها. 1

 ـ المنعكسات أعمال هادفة: وقائية تحمي الجسم . 2

 ـ المنعكسات أعمال متكيفة: أو يمكن أن تتكيف مع ظروف الجسم والتجربة. 3

ـ المنعكسات أعمال نوعية خاصة: لكل تنبيه مستقبلة خاصة واستجابة نوعية ، تقبض الحدقة بتطبيق الضوء  عليها  4

 ، سيالن اللعاب بتناول الحامض .

 يدة المشابك وأطول في عديدة المشابك.ـ للمنعكسات مدة استجابة: وهي قصيرة في المنعكسات وح 5

 تتعلق مدة االستجابة بـ 
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                                                         د.أسامة العنان

 أـ شدة المنبه: تتناسب مدة االستجابة عكساً مع شدة المنبه.

 ب ـ طبيعة االستجابة: كلما كانت االستجابة أبسط كانت المدة أقل .

تجابة سريعة وعند غيرهم ج ـ طبيعة تكوين الشخص: وهي اختالفات فردية بين كائن وآخر فعند البعض تكون االس

 أبطأ. 

 د ـ حالة الجهاز العصبي الوظيفية : إذا كان تعباً تطول مدة االستجابة .

 ـ المنعكسات أعمال يصيبها التعب: التعب الذي يصيب المنعكسات هو تعب المشابك. 6

 يطاً. ـ التحريض والتثبيط المركزي: تخضع المنعكسات لمراقبة الجملة العليا تحريضاً أو تثب 7
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