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 د.عدنان مطر  2عملً فٌزٌولوجٌا 

 تظجٍم  اننظم انذاتً نقهة انضفذع
Frog normal heart rhythm 

 :  Objective    انغاٌح
 .بعد ختريب احملور الدماغي الشوكيدراسة نظم القلب الطبيعي عند الضفدع 

 : IInnssttrruummeennttss  aanndd  mmaatteerriiaallss   األجهشج واألدواخ املظتخذمح 
رافعػػػة  ،ضػػػفدع خمػػػدر بجوريػػػب اػػػورش الػػػدماغي الشػػػوكي ،) خمطػػػاط الجمو ػػػات    Chymographالكيمػػػوغراؼ  

مػػمل طػػي   ،مسػػبار ،ملقػػ  ،أدوات تشػػريت تشػػمم : مقػ  ،داببػػي  ،لوحػػة لجيبيػل الضػػفدع ،الجوطػي  مػػمل ار  ػػر
 .لجغذية قلب الضفدع   Ringer-lockeلوؾ –سائم رنغر  ،لجعليق قلب الضفدع على الرافعة

 : Frog heart cham bers   تنٍح قهة انضفذع
تصػػب ا ابيػػب  ؛واحػػد زنػػوي الجػػوالات عضػػلية عميقػػة يجػػفلق قلػػب الضػػفدع مػػي  يػػب وريػػدي وأ ينػػن وبطػػن

لػدـ الوريػدي مػي ابقػي االنػاف أماميػاف زنمػثف الػدـ الوريػدي مػي الػرأس واليالػم طلفػي زنمػم ا ،الوريػدي الثالػة أوردة
بينمػا  ،ينجقػم الػدـ الوريػدي مػي ابيػب الوريػدي إن اا ينػة اليمػإ ومنهػا إن ابهػة اليمػإ مػي البطػن؛ أحنال ابسػم

 .إن ابهة اليسرى مي البطن منهاالوارد مي الرئجن وابلد ا اا ينة اليسرى و  جيصب الدـ ار كس
البطػػن ينػػدفمل الػػدـ الوريػػدي أوءً ا ابػػنل البطػػهب مػػي ابػػذع االػػري حنػػو الشػػراين الرئويػػة والشػػر ف  نقػػب حينمػػا ي

ري ليصػم ا اروروط الشػر   ويجبػمل يريػق ابػنل الظهػري مػي ابػذع االػ جوبعد  لك يندفمل الدـ ار كس ،ديابل
 .تيةإن الشراين السبا

 :    Pracedure    عزٌقح انعمم
 اليانية ملم ا  5.2سرعة فجاح سرعة دوراف ااسطوانة على يجم جتهين  هاز الكيموغراؼ بوضمل م .1
 .يجم ختريب احملور الدماغي الشوكي للضفدع بشكم مجقي كما  كر سابقاً  .5
تيبػػل اايػػراؼ ااربعػػة للضػػفدع بوسػػاية الػػداببي  علػػى اللوحػػة الفلينيػػة طيػػم يكػػوف الو ػػ  البطػػهب  .3

 1 مربػػمل ضػػلع مث نقػػ  ابلػد مػػي منطقػػة الصػدر  ػػل الػنشر الكجفػػي بشػكم  ااعلػى،للضػفدع حنػػو 
نجػػابمل القػ  ا الطبقػة العضػلية فنػػرى القلػب اايػاً بغشػػال  ، عظػػم القػ  ا وسػط ظهػري سػم طيػم
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حنػرر القلػب مػي  ،ننيم القسم اانسػي مػي الوقػوتن كػي تسػهم حركػة القلػب أالنػال الجسػ يم ،الجفمور
 .غشائ 

نرفػػمل الرافعػػة حػػ  يصػػبت ارػػي  مجػػوتراً بشػػكم  ،جصػػم خػػي  مػػمل رافعػػة الجوطػػي ي طػػاؼمث نعلػػق  روة البطػػن خ
ترسػم علػى ورؽ طيػم  كيمػوغراؼاسػطوانة ال تثمػ  سػطت روة الريشػة  جنعػم مث ،مناسب وحنقق أفقية الريشة

 .الجس يم اريبل علي  تغريات احلركة القلبية عمقاً وزمناً 
 

 
 

 :  The result    اننتٍجح
 صػػغرية توافػػػقونثحػػػت تجػػابمل مػػو جن إحػػػداذنا  .البطػػػن وفػػوة الراحػػة مث يوضػػت خمطػػ  القلػػػب تقلػػ  اا ينػػاف

اءنقبػاض واءنبسػػاط ابيػػي اا يػػهب واليانيػػة كبػػرية توافػػق اءنقبػػاض واءنبسػػاط البطيػػهب ويعقػػب  ػػذش ارو ػػة فػػوة 
 .راحة للقلب

 
 :  Result analysisتفظري اننتٍجح   

 يجفلق القلب مي نسي ن :
 .تجعرض لجنبي : زنوي طث  عضلية خمططة مغنلية الشكم محرال اللوف تجقل  عندما  Muscalarػ عضلي  
وأليافػػاً  ،: و ػػو نسػػيج طػػاص ) عضػػلي غػػري مجمػػاين   يشػػمم عدقػػداً هيػػم مراكػػن الجنبيػػ  القلػػي Nodalػػػ عدقػػدي  

ينجقم النظم الذايت ارجولػد ا النسػيج العدقػدي إن  .مس ولة عي نقم الجنبي  مي العقد إن طث  النسيج العضلي
عة نقم الجنبي  فػنف الػجقل  واءسػوطال اا يػهب ين ػناف قبػم الػجقل  وابلنظر إن اطجثؼ سر  ،اا ينن والبطن

   .واءسوطال البطيهب
 

 :ومنش  ا القلبيةالذاتية 
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عند عنؿ قلب الضفدع ا وس   ي حرارة مناسبة، زنوي الشوارد الضرورية وااوكس ن فنف  ذا القلب 
أيضاً تجابمل قلوب اليدييات ارعنولة نظمها الذايت فيما وكذلك  رأكي ساعة أو 52 يجابمل نظم  الذايت لفوة تدـو حنو

 .إ ا مت إحداث دوراف اصطناعي هلذش القلوب بسائم فينيولو ي زنوي السكر
 تج لى ا ظهور و ي Autostimulatianطاصية الجنب  الذايت أو الذاتية  جلكيسجنجج مي  لك أبف القلب شن

 .النظم القلي
لقد كير ابدؿ ا  ديد منشف  اتية القلب فبع  الج ارب أ ارت إن أف البإ العصبية القلبية  ي مصدر 

عمم  ذيال  Carlsonجتربة كارلسوفنورد  نا و  ،النظرية العصبية ا تفسري مصدر الذاتية القلبية )القلبية الذاتية 
جمموعة عقد عصبية  ةالظهري مي شحيج  علي أنبوبياً قلبًا شنلك  ذا احليواف أف حيم  ،Limulusاحلبار  على قلب

فعند فصم  ذش العقد  يجوقق القلب مما يشري إن أف منشف  ،ممينة شنكي فصلها دوف الجفالري ا النسيج القلي
 تية يعود إن  ذا النسيج العصي الذا

نظراً اهنا أ ريل على قلب بعيد  داً ا تطورش عي  اأو تعميمهااطذ لا  إء أف نجائج  ذش الج ربة ء شنكي
 اليدييات.قلوب 

و ي أكير  العضلية،ويرحل نظرية  ديدة  ي النظرية  النظرية تلك عدـ صحةأطرى وقد بينل عدة جتارب 
وتنفي دور  تلك الذاتيةالنسيج العقدي ارو ود ا العضلة القلبية  و ارس وؿ عي  حيم تعجرب ،إقناعًا مبعطياهتا

 .إصدار االنسج العصي القلي ا 
 

   ذش: ونبن فيما يلي ملوصاً للج ارب اليت تدعم النظرية العضلية 
وزرعها ا  احمليطية تشكم ابملة العصبية  )وقبمي دي ننع جمموعة طلوية مي بدالة قلب  نن ضفدع  .1

 .نبضاهتاوظهور  وهاين ا إن تكاالر ا مغذ   وس   
كجلجن طلويجن مفطو تن مي مكانن خمجلفن مي بدالة قلب  نن الضفدع ا وس  مغذ إن ي دي زرع   .2

كرب تصبت مس ولة عي النظم ظهور نبضاهنما بجواتريي خمجلفن وإ ا مت دجمهما ببع  جند أف الكجلة  ات الجواتر اا
 . 

ة في  ا اليـو ارام  أو قبم ظهور العناصر العصبي 36ينب  قلب  نن الد اج اعجبارًا مي الساعة  .3
 . السادس

العصبية تبدأ ارث  القلبية ارضغية عند اإلنساف ابلنبضاف بعد اليـو الواحد والعشريي ا حن أف العناصر  .4
 .تظهر بعد اليـو اليثالن
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االياؼ العصبية  عربم كبري عي سرعة انجشار الجنبي  ختجلق سرعة انجشار الجنبي  ا العضلة القلبية بشك .5
 ء تج اوز سرعة انجقاؿ الجنبي  عرب ألياؼ بوركنج ا اـ/ اث، بيمه 125حيم تصم سرعة السيالة العصبية إن 

 .ـ/اث 4العضم القلي 
 . لك ء ي دي لجوقق النظم الذايت القلب فنفعصبية ارو ودة ا إ ا مت ختدير العناصر ال .6

 
 الفقار ت العليا تجفلق مي نوعن مي اانس ة : وقد بينل الدراسات النسي ية أف قلوب

   نسيج عضليMuscular tissues،تقلصية ت مي ضخ الدـ ا ااوعية ، ل  وظيفة ألياف  غنية ابللييفات 
   نسيج عقديNodal tissues، ولقد  ،يجالق مي ألياؼ عضلية طاصة غري مجماينة فقرية ابللييفات

فالقلب شنجلك ارقدرة على  .ا النسيج  و مصدر الذاتية القلبيةأكدت الج ارب السابقة الذكر أف  ذ
 ابللييفياتو ذش الصفة تسمى الذاتية و ي مرتبطة أتالري الجنبيهات اليت تصدر عن   الجقل  ابنجظاـ  ل
خمجلفة اللييفات العضلية غري ارجماينة ا أقساـ خمجلفة للقلب وهجاز بدر ات  . وتجوضملالعضلية غري ارجماينة

 .) النظم  ا توليد الجنبيهات  الذاتية  القدرة مي
 يجفلق  ذا النسيج عند الضفدع مي :

 .طى ظم عايل الجواتر وتعجرب شظمة ارهجاز بن وجوضعة ا ابيب الوريدي  )ار    Rimak nodeعقدة رشناؾ .1

 .ا اا ينن    Ludwig nodeعقدات لودويك  .5

 .ا البطن  Bidder nodeعقدة بيدر  .3
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 أما ا قلوب اليدييات فهنالك :
 العقدة ابيبية The sinus node أو ابيبيةاا ينية   وتدعى أيضًا عقدة كايل فثؾ (Keith-Flack  اليت

فو ة الوريد  مي سفم إن ااة وتجوضمل ا ابدار الوحشي العلوي لأل يي ااشني ظماتنشف فيها الدفعات الن
ولكي االياؼ ابيبية تجمادى ممل  ،ء  وي طيويًا قلوصيةوألياؼ  ذش العقدة  ،ا رةاا وؼ العلوي مب

 فيبدأ ا العقدة ابيبية ينجشر مبا رة إن اا ينا Potentialwork االياؼ اا ينية وهلذا فنف أي كامي فعم
 .بسرعة النظم القلي  فهي تجحكم للذاتية لذار ااعلى وإف ألياؼ  ذش العقدة  ي ابنل الذي شنجلك الجوات

اليت تجوضمل ا ابدار   Tawaraأو عقدة اتوارا  atrioventricular nodeالبطينية:   العقدة اا ينية
مبا رة وجبوار فجحة ابيب Tricuspid valveاحلا ني ارلفي لأل يي ااشني طلق الصماـ ميلم الشرؼ 

البطيهب وتجفرع إن  اليت جتجاز احلا ن اا يهب  Bundle of hisش العقدة حنمة  ي   اإلكليلي ويصدر عي  ذ
  عبجن ) الثث  عب واآلطر إن البطن اايسر الذي يجفرع اثنية إن ،فرعن أحداذنا يجو   إن البطن ااشني

 Purkinjefibers  بكة بوركنج  وتعطي الجفرعات النهائية هلذيي الفرعن  بكة مي االياؼ تدعى عند اإلنساف

 .تكوف على اتصاؿ مبا ر ممل االياؼ البطينية اجملاورة   
  ي   )حنمةالبطينية  البطينية عرب احلنمة اا ينية مي العقدة اا ينية Purkinje fibers تسري ألياؼ بوركنج

 ) احلا ن   الليفي اا يهب barriersإن البطيناف، وابسجينال القسم ااوؿ مي  ذش االياؼ حيم ختوؽ احلائم 
فهي ألياؼ ضومة  ،البطينية بطيهب فنف هلا مينات وظيفية تعاك  هاماً تلك ارو ودة ا االياؼ العقدية اا ينيةال

مما يسمت بنقم فوري   ،ـ / اث 2.12وتنقم كامي الفعم بسرعة  ،لسوية داً بم وأكرب مي ألياؼ العضلة البطينية ا
 .القلبية عرب كامم ابهاز البطيهبالكهرابئية تقريباً للدفعات 

 
 أربطة اسجانيوس

Stanius ligatures 

 

 :Objective   انغاٌح
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 ديد مراكن  اتية القلب عند الضفدع ودور ااقساـ اروجلفة للقلب ا الفعالية الذاتية ودراسة آلية انجشار 
 .الجنبي 

 :IInnssttrruummeennttss  aanndd  mmaatteerriiaallssاألجهشج واألدواخ املظتخذمح 
لوحة لجيبيل  ،رافعة الجوطي  ممل ار  ر ،، ضفدع خمدر بجوريب اورش الدماغي الشوكيالكيموغراؼ

طيطا  ،Ringer  lockeسائم رنغر ػ لوؾ   ،مسبار ،ملق  ،أدوات تشريت تشمم مق  ،داببي  ،الضفدع
 .. سم5بطوؿ 

 :Introductionمتهٍذ
 مت معرفة مراكن توضمل الذاتية وأذنية ااقساـ اروجلفة مي القلب ا فعاليج  الذاتية عي يريق وضمل الثالة أربطة

 .ساسجانيو  ذش ااربطة دعيل أربطة  ضفدع لقلبااقساـ اروجلفة  تفصمابلجسلسم 
 ،بطن   عي بعضها أ ينن، وريدي، ) يبس على إحداث أربطة تفصم أ نال القلب اسجانيو تعجمد جتارب 

و ي تشمم  ،ما بن  ذش اا نال و لك بغية  ديد دور كم مي العقد القلبية ا النظم القلي نمل انجقاؿ الجنبي ر
 .س ااوؿ واليا اسجانيو جتربجن : الج ربة ااون نطبق فيها رابط 

إف  ذش الج ارب ممكنة الجنفيذ عند الضفدع نظرًا ءنعداـ  .س اليالماسجانيو أما الج ربة اليانية فيطبق فيها رابط 
 .Diffusionالدوراف اإلكليلي ا قلب الضفدع حيم يجغذى القلب ابءرتشاح  

 

 

 :يف انزتاعني األول وانثانً عزٌقح انعمم
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 1،.×52رنهن الكيموغراؼ بوضمل مفجاح سرعة دوراف ااسطوانة على  .1
 .للضفدع ونجفكد مي صحة الجوريب يجم ختريب احملور الدماغي الشوكي .5
 .ممل رافعة الجوطي  ارجصم لق القلب ونعلق  روة البطن ابرزنرر  .3
 .و البطن ،اا ينن  ،نجعرؼ على أ نال القلب ااربعة : ابيب الوريدي .2
 .الذايت للقلب لفوة دقائق  نس م النظم .2
ابسجوداـ طي  مبلم  الوريدي و اا يننس ااوؿ و لك بعمم عقدة مابن ابيب اسجانيو نطبق رابط  .6

فنثحت توقق النظم   ،مارًا  بن ابذع الشر   وابيب الوريدي وإن  هة ابيبلوؾ بسائم رنغر 
 .البطيهب وأبف اروط  الناتج ء زنوي إء تسننات بسيطة هيم النظم ابيي اا يهب

س ااوؿ   و لك بعمم اسجانيو اءحجفاظ برابط س اليا  على الضفدع نفس  ) ممل اسجانيو ػ نطبق رابط 7
ويكوف النظم  ،فنثحت عودة النظم البطيهب ممل اسجمرار غياب النظم اا يهب ،البطيهب عقدة ا اليلم اا يهب

 ضرابت عدة بم عند ا كم ضربة بطينية البطيهب ا البداية سريعًا إء أن  سرعاف ما يجبايف ممل النمي لجقا
 اءفواؽ ابيي البطيهب حلالة ذش ا دعىت يبية 

 
 
 

 :Resultاننتٍجح
بينما يعود النظم البطيهب بعد وضمل رابط  ااوؿ،س اسجانيو البطيهب بعد وضمل رابط  يغيب النظم اا يهب

 س اليا .اسجانيو 
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 : يف انزتاط انثانث عزٌقح انعمم
 .  ارذكورة ا الج ربة السابقة 2  إن ) 1ػ نجبمل ططوات العمم مي) 

اسجانيوس رابط  مكاف س اليالم و لك بعمم عقدة تفصم ما بن  اا ينن والبطن ) أياسجانيو ػ نطبق رابط 
 .ولكي بغياب الرابط  ااوؿ   اليا  

 
 

 : Theresultاننتٍجح
س اليالم أف النظم ابيي اا يهب ء يطرأ علي  أي تعديم بينما يبدأ اسجانيو يثحت عند وضمل رابط          

البطن بنظم مسجقم يكوف ا البداية مساو ً ا سرعج  النظم العادي ما يلبم أف يجبايف ممل النمي لجقابم عند ا  
 .dissociation cular البطيهب أ ينية و ذا ما يدعى اءفواؽ اا يهب كم ضربة بطينية عدة ضرابت  يبية

Atrioventri  
 

 ص :اطتانٍىتفظري نتائج أرتغح 
س ااوؿ على أف العقدة ابيبية ) عقدة رشناؾ    ي اسجانيو عند وضمل رابط  اا يهب البطيهبم يدؿ توقق النظ
ممل و ود الرابط ااوؿ  س اليا اسجانيو دؿ عودة النظم البطيهب بعد وضمل رابط ت كما قلبا المصدر  اتية 

لذ فنف  ؛مي تواتر نظم العقدة ابيبيةعلى أف عقدة بيدر ارو ودة ا البطن هلك أيضاً  اتية إء أف تواتر ا أقم 
أما عي سبب غياب  اتية البطن ا رابط شظم ارطى ااويل  و عقدة رشناؾ نظرًا ءمجثكها الجواتر ااعلى؛ 

س اليا  حاؿ اسجانيو ميبطة لعقدة بيدر مصدر ا اا ينجاف وأف تنفيذ رابط  قوةو ود ب يفسراسجانيوس ااوؿ ف
 ة إن البطن مما مست بظهور النظم البطيهب.دوف وصوؿ  ذش السيال

عند الضفدع مي عقدة  طلو اا ينن س ااوؿ واليا  إناسجانيو يشري غياب النظم اا يهب بعد إ رال رابيي 
 .عقدة بيدرجيبي  ل اً ومي احملجمم أف تكوف عقدات لودويك مصدر  ،جنبي مولدة لل
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 .إن اا ينن العقدة ابيبية س اليالم جممم ما سبق ابإلضافة إن انجقاؿ الجنبي  مي اسجانيو ت كد نجائج رابط 
 نسجنجج مي مجيمل ما تقدـ :

إ  ينشف الجنبي  مي العقدة ابيبية مث ينجقم ابلجدريج إن   ،أف ابيب الوريدي  و مصدر  اتية القلب .1
 .فاا ينن اثنياً فالبطن أطرياً  اا ينن فالبطن مما ي دي إن تقل  ابيب الوريدي أوءً 

أف عقدة بيدر ا البطن  ي مصدر الذاتية اثنوية ء تظهر إء عند فصم البطن عي ابقي القلب نظراً  .5
 اف تواتر  ذش الذاتية أقم مي تواتر  اتية ابيب الوريدي ) عقدة رشناؾ  

وأف دور عقدات لودويك فيها  و تيبي  عقدة  ،عند الضفدع ختلواف مي طاصة الذاتية أف  اا ينن .3
 .بيدر

وشظمة ارطى الرئيسة  فثؾ    ي مصدر  اتية القلب يات فنف العقدة ابيبية ) كايلأما فبما يجعلق بقلب اليدي
Pacemaker البطينية  وإن العقدة اا ينية  ،مما ي دي ان تقل  اا ينن ،ينية قم الجنبي  منها إن االياؼ ااينج

 .فحنمة  ي  وإن  بكة بوركنج فاالياؼ البطينية مما ي دي إن تقل  البطينن
والسبب ا أف العقدة ابيبية  ي شظمة ارطى يكمي ا أف سرعة الجفريغ ا العقدة ابيبية أكرب بكيري منها ا 

يبية  حنجها تنقم دفعجها إن كم مي ففي كم مرة تفرغ العقدة اب ،البطينية أو ا ألياؼ بوركنج العقدة اا ينية
وبعد  لك يجول   ذاف  ،البطينية وألياؼ بوركنج فجحدث تفريغًا اغشيجها القابلة لثسجيارة العقدة اا ينية

البطينية   ابإلضافة إن العقدة ابيبية مي كامي الفعم وتصبت مفرية  النسي اف  ) ألياؼ بوركنج والعقدة اا ينية
ي العقدة ابيبية تفقد فرط اسجقطالا بسرعة أكرب بكيري مي أي منهما وتطلق دفعة  ديدة قبم اءسجقطاب ولك

وتقـو الدفعة ابديدة بجفريغ كم  ،أف يسجطيمل أي منهما الوصوؿ إن عجبج  اراصة الثزمة حلدوث اءسجيارة الذاتية
العملية بدوف انقطاع حيم تيري العقدة ابيبية  وتسجمر  ذش ،البطينية وألياؼ بوركنج مرة اثنية مي العقدة اا ينية

 .دائماً  ذش النسج  ات اءسجيارية الذاتية الكامنة فبم أف  دث اءسجيارة الذاتية فعثً 
أكرب مما  ي علي  ا أي  نل مي القلب  ت القلب اف سرعة تفريغها وهلذا فنف العقدة ابيبية تجحكم بضراب

 .السوية للقلب Pacemokerالناظمة ولذلك فنف العقدة ابيبية  ي 
ء شنكي للجنبي  أف ينجقم مبا رة مي االياؼ اا ينية إن االياؼ البطينية نظرًا لو ود نسيج ليفي غري شقم 

البطينية وحنمة  ي  وألياؼ بوركبخ ايصاؿ الجنبي  مي  لذلك  يقمل على عاتق العقدة اا ينية ،للجنبي  بينهما
أما ا قلب الضفدع فنف  ذا النسيج  .كما أف هلا دور شظم ططى اثنو ً   ،االياؼ البطينيةالعقدة ابيبية إن 

 .الليفي غري مو ود لذلك ء يو د أي  عائق شننمل انجقاؿ الجنبي  مي االياؼ اا ينية إن االياؼ البطينية
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******* 

 

 قهة انضفذع يفتأثري األدرٌنانني 
Effect of Adrenaline on the heart muscle 

 

 :Objectiveاهلذف 
 .الجعرؼ على أتالري اادرينالن ا النظم القلي عند الضفدع

 ،داببػػي  ،ريتأدوات تشػػ ،، ضػػفدع حػػيكيمػػوغراؼ :IInnssttrruummeennttss  aanndd  mmaatteerriiaallssاألدواخ واألجهززشج   

 .أدرينالن ،سائم رنغر

إف معظػػػم النهػػا ت الوديػػػة تفػػرز النورأدرينػػالن الػػػذي يػػ الر بشػػػكم طػػاص ا ارسػػػجقبثت    :Lntroductionمتهٍززذ  

بينمػا يكػوف أتالػريش ضػعيفاً  ،ارو ػودة ا  ػدر ااوعيػة الدمويػة غالبػاً  αمػي دنػ    Sympathetic receptorsالوديػة 
 βوα ث النػػوعن مػػػي ارسػػػجقبثتأمػػا ابلنسػػػبة لألدرينػػالن فيمجػػػاز بجػػفالريش ا كػػػ،  β ا ارسػػجقبثت الوديػػػة مػػي دنػػػ 

حيػػم يعمػػم كهرمػػػوف لػػ  أتالػػػري ا   Adrenalبدر ػػة مجسػػاوية  تقريبػػػاً ويفػػرز عػػػادة ا الػػدـ عنػػد تنبيػػػ  لػػب الكظػػػر 
يػ دي إن ف ،βالقلب أكير أذنية مي أتالري النورأدرينالن في  نظراً لكوف ارسجقبثت السػائدة ا القلػب مػي الػنم    

: 

 .القلبز دة عدد ضرابت  .1
 النبضة.ينيد مي قوة   .2
 .ينيد اءسجطاعة اءسجقثبية القلبية .3
 الناقلة.ينيد مي سرعة انجشار الجنبي  عرب السبم  .4
 :Procedureيريقة العمم    
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 خندر الضفدع بجوريب احملور الدماغي الشوكي ل  ونجوطى السرعة ا  لك واإلتقاف. 
  مث نكشػػق عػػي العضػػلة القلبيػػة وحنرر ػػا حسػػب مػػا  يمػػوغراؼللكنيبػػل احليػػواف علػػى اللوحػػة الفلينيػػة الجابعػػة

 .تعلمناش سابقًا ونعلق  روة البطن ابرلق  اراص
  اثـ 2.5بوضمل سرعة  ر ف الورؽ على  الكيموغراؼنشغم/ 
 نظماً يبيعياً ااسطوانة  نرسم ا وس  جماؿ. 
  ليػة قطرة أو قطرتن مي الوؿ اادرينالن الذي حنصم ع السابق وإضافةاروط   أعلىأو  أسفمنعيد الرسم

 .ز دة الجواتر نثحتو  ،مم مال مقطر 10  مي حم أنبولة اادرينالن ا

 
 
 

 :Resultالنجي ة 
 .نثحت از د ا تواتر النظم القلي بعد إضافة اادرينالن ممل ازد د ا السعة أحياشً 

 : Resultanalysisتفسري النجي ة 
ز دة نفو ية أغشية طث  العقدة الناظمة للوطى وابقي ارػث  القلبيػة لشػوارد الصػوديـو  يعمم علىاادرينالن 

والكالسيـو مما يسمت بدطوؿ  ذا الشوارد حسب مدرو ها الكيميائي وقد دلل ااطاث احلديية علػى أنػ  أي 
 سػػػػػيكثز اادنيػػػػم ممػػػػا يػػػػػ دي إن تفعيػػػػم إنظػػػػػيم β1اادرينػػػػالن يفعػػػػػم ارسػػػػجقبثت اادرينالينيػػػػػة مػػػػي النمػػػػػو ج 

adnnylcyelase  بجوس  الربوتنG  ويقود تفعيم القػة اادنيػم إن ز دة اصػطناع أحػادي فوسػفات اادينػوزيي
الربوتػػن كينػػاز  والػػيت تسػػبب  إننشنػػاتالػػذي يعمػػم داطػػم ارػػث  كمرسػػاؿ اثف مػػ د ً إن تفعيػػم  Campاحللقػػي 

بدور ا فسفرة بروتينات أقنية الكالسيـو مسببة ز دة دطػوؿ الكالسػيـو الػذي يفسػر الجػفالري اإلرنػاا علػى القلػب 
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 وثب لػػػ  دور مهػػػم ا حػػػدطاصػػػة وأف لػػػدطوؿ الكالسػػػيـو مػػػي السػػػائم ارػػػثيل إن االيػػػاؼ العضػػػلية ا القلػػػ
 .قوت  والجقل  

 

 انعضهح انقهثٍح يف تأثري األطتٍم كىنني
Effect of acetylcholine on the heart muscle 

 :Objectiveاهلذف
 .القلبية العضلة االجحقق مي الفعم السلي لألسجيم كولن 

داببػػي   ،، أدوات تشػػريتكيمػػوغراؼ  ،ضػػفدع حػػي  :IInnssttrruummeennttss  aanndd  mmaatteerriiaallssاألدواخ واألجهززشج   

 .قطارة ،1/1000الوؿ ااسجيم كولن بوكين 

ا سػوية العضػلة  Vagusالناقم الكيميائي النػا ي الػذي يفػرزش ارػبهم  أفمي ارعروؼ حالياً  :Lntroductionمتهٍذ 

علػػى أغشػػػية ارػػث  العقديػػػة  M2 القلبيػػة  ػػػو ااسػػجيم كػػػولن وأف  ػػذا ااطػػػري يػػرتب  مػػػمل مسػػجقبثت  اروسػػػكارينية
ويػ دي إن ز دة نفو يجهػػا لشػػوارد البواتسػػيـو وننوحهػػا عػػرب مػدرو ها الكيميػػائي إن طػػارج ارػػث  ممػػا ينيػػد الشػػحنة 

الشػحنة السػلبية علػى السػطت الػداطلي و ػذا مػا يسػمى أيضػاً ينيػد سطت ارار ي للغشػال ارلػوي و اإلرنابية على ال
 ا القلب واليت جنملها مبا يلي :السلبية يفسر معظم أتالريات ااسجيم كولن   ذاو   Potentialفرط اءسجقطاب 

 )أتالري سلي ا الذاتية   .نق  واضت ا تواتر النظم القلي .1
 ) أتالري سلي ا القلوصية    .الجقل  قوةنق  ا  .2
 ) أتالري سلي ا الناقلية   .نق  ا سرعة نقم الجنبي  عرب ارسالك .3
) وقد يعود  ذا إرنابياً على القلب ان  يػ دي لػن دة ح ػم احلمػم القبلػي ممػا ينيػد  .ارقوية العضليةنق  ا  .4

 .مي ح م الدقة  
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 :  Procedureيريقة العمم   

  خندر الضفدع ابلطريقة ارعروفة مراعن توطي السرعة واإلتقاف ا  لك مث حنرر العضلة القلبية كما تعلمنا ا
 .الج ارب السابقة

 نظماً يبيعياً للقلبااسطوانة  ـ /اث  ونرسم ا منجصق 2.5السرعة  الكيوغراؼ على جنهن. 
  علػى  روة البطػن طيػم هػر علػى القلػب كػامثً قبػم  1000 /1واحػدة مػي الػوؿ ااسػجيم كػولن نضمل قطرة

 .وحوؿ ابيب الوريدي أف تسجقر ا ابوؼ الصدري
  طػػػاً مػػػي الػػػنظم طخمأو أعػػػثش  اروطػػػ  السػػػابقنثحػػػت بعػػػد الػػػواف تبػػػاي اً واضػػػحاً ا الػػػنظم فنرسػػػم ا أسػػػفم

 .ابديد ونقارف بن اروططن فن د الفرؽ الكبري بن الجواتريي 
  إ ا مل يظهػػر الجبػػاي  فهػػذا يعػػهب أف احمللػػوؿ ارسػػجودـ كيػػري الجمديػػد أو أنػػ  مل يصػػم إن سػػوية العقػػدة ابيبيػػة

 .نا حناوؿ إعادة وضمل القطرة على ابيب الوريدي مبا رةو 
   أطرياً وللجفكد مي عدـ صحة فرضية اءعجياد ا تفسري حادالة الجمل  ارشا دة ا الج ربة السابقة نضمل

كمية كبرية مي ااسجيم كولن على القلب فيجوقق نعاود إضافة قطرة كم دقيقة فيبقى القلب مجوقفاً يارا حني 
د توقفنا عي إضافة ااسجيم كولن وغسم القلب ابرصم الفينيولو ي العادي نثحت عودة القلب كذلك وعن

 .للنظم مي  ديد

 

 :Resultاننتٍجح
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نثحت تباي اً كبرياً ا النظم القلي بعد إضػافة ااسػجيم كػولن كمػا أنػ  شنكػي أف يجوقػق القلػب كليػاً  ػل أتالػري 
 .أي أف ااسجيم كولن يقلد اربهم ا أتالريات  على القلب ،الواكين العالية من 

 

 )املثهم( يف اننظم انقهيب تأثري تنثٍه انعصة انزئىي املعذي
Effects of stimulation on the heart 

 :Objectiveاهلذف
 .الجحقق مي أتالريات اربهم اريبطة للعضلة القلبية ورؤية حادالة الجمل 

 : IInnssttrruummeennttss  aanndd  mmaatteerriiaallssاألجهشج واألدواخ املظتخذمح   

 .أدوات تشريت ،سائم رنغر ،داببي  ،لوحة تشريت ،ضفدع ،كيموغراؼ
 : Lntroductionمتهٍذ  

فثبد مي معرفة   لك،  ملة العصبية اء عثقة للو  عضلة القلبية تنشف بجني   ايتبعد أف  ققنا مي أف حركة ال
 للدـمبا يجناسب ممل حا ة أعضال ابسم  القلبرسجقلة ا تنظيم عمم الدور اهلاـ الذي تقـو ب  ابملة العصبية ا

 .ا حاءت فينيولو ية خمجلفة مي راحة إن نشاط مجوس  أو  ديد
العقػػدة شظمػػة ارطػػى وتصػػم بعػػ  أليافػػ  إن العقػػدة  يعصػػبجػػفالري العصػػب الرئػػوي ارعػػدي الػػذي ل سنضػػمل القلػػب

   Sympathetic يجعػػدى  ػػذا ارسػػػجوى بينمػػا تصػػػم أليػػاؼ مػػي ابملػػػة الوديػػة وء  A.V node البطينيػػة اا ينيػػة

chain معظم سو ت العضلة القلبية مبا فيها العضلة البطينية إء الذروة فهي طالية مي أي تعصيب إن. 

 :Effect of parasympathetic stimulation on the heart  عهى انقهة  املقىٌح  املثهمٍح

تػػ دي إن تيبػػي  الذاتيػػ   ،كولينيػػة سػػياءت عصػػبية مسػػجمرة تػػرد إن القلػػب عػػرب أليػػاؼ مبهميػػة ي ػػارقويػػة اربميػػة 
فيجسػرع كائي حػي ا   اربهمن الواصلن إن القلب  ود  ذش ارقوية يكفي أف نقطملبدر ات خمجلفة وللجحقق مي و 

أو بطريقػة أطػرى نلغػي أتالػري  ػذش السػيالة طقػي ااتػروبن و ػو  ػاؿ  ،الجيبػي   ػذا بشكم ملحوظ نظراً لغيػاب  قلب
وعلػػى العكػػ  فعنػػد تنبيػػ  العصػػب ارػػبهم تػػنداد  ػػذش ارقويػػة  ؛القلػػب كػػذلك فيجسػػرع Parasympathetic لػػثودي
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أف  ومػػي اليابػػل اآلف .كليػػاً و ػػذا مػػا سنشػػا دش ا جتربجنػػا  ػػذشاريبطػػة بشػػكم واضػػت إن حػػد يجوقػػق فيػػ  القلػػب  
% تقريبػػاً مػػي هنػػا ت ارػػبهم مفػػرزة لألسػػجيم كػػولن بينمػػا البػػاقي فهػػي مفػػرزة لنواقػػم أطػػرى معػػنزة للذاتيػػة و كػػذا 80

وف الجيبػػي   ػػو للعضػػلة القلبيػػة ولكػػي عنػػد تنبيهػػ  يكػػ   اريبطػػة أليافػػاً مفع  لػػةيضػػم ابإلضػػافة إن أليافػػ Vagusفػػاربهم 
 .السائد ويكفي للجفكد مي و ود االياؼ احملرضة أف نقـو بجنبي  اربهم بعد حقي ااتروبن فنثحت الجسرع

 :Procedureيريقة العمم 

 ابرطوات الجالية:مي أ م اسجوراج العضلة القلبية و ديد مكاف الشعبة القلبية مي اربهم نقـو 

  إن ااعلى هاا العصبية تيبل على قطعة مي الفلن بطنبعد ختدير الضفدع بجوريب مراكن. 
  ويجم  لك أبف دنسك ابرلق   لد الناحية القصية ونق  تلك ارنطقة على أف يشمم  ،مث نكشق القلب

 ،مث نرفمل ابرلق  القطعة ارلفية للق  وكم الشرزنة الجابعة ل  ،القطمل الق  والنشر الكجفي مبا في  الوقوتن
و نوسػػمل الشػػق مػػي اامػػاـ أبف يقطػػمل القسػػم ارلفػػي مػػي العضػػثت مػػا  ػػل الفكيػػة والعضػػثت ارعوضػػة 

 الجفمور. شال لفة لقاع الفم فنرى القلب وغار
  سػج ارو ػودة جبػوار زنرر القلب مي الجفمور ويعلق فيما بعد على الرافعػة فػن ا أبعػدش ابرلقػ  العضػثت والن

انبن عصبن  ب  مجوازين ذنا البلعومي اللسػا  و ػل اللسػا  الكبػري يجقػايمل ا اب  دسنارفصم الفكي 
ارج هػػة للقلػػب )الشػػعبة القلبيػػة  العصػػب ارػػبهم  ػػعبة عصػػب اثلػػم أدؽ منهمػػا  ػػو سػػفماامعهمػػا ومػػي 

 .للمبهم  
 لعصػب ارػبهم ومػي مث لشػعبة ااآلطػر نيبجػ  مثمسػاً لى أحد داببي  الجيبيػل و نضمل أحد إلكوودي الجنبي  ع

 .ونبضة تنبي  يويلة /اث 60الجواتر  ،فول  15الشدة على  هاز الكيموغراؼ   كالجايل:حندد الوابل الجنبي   
   م/اث فيظهر النظم القلي ارعهود مث ننب  بسلسة مػي الجنبيهػاتم 2,5 جنعم أسطوانة الجس يم تدور بسرعة 

حسػػب اليوابػػل السػػابقة فػػنثحت توقػػق القلػػب عػػي النبضػػاف  ءيج ػػاوز زمػػي الجنبيػػ  الواحػػد الػػيثث الػػواف و 
بعد مرور فوة عطالة صغرية وعنػد قطػمل الجنبيػ  جنػد أنػ  يعػود للػنظم مػي  ديػد وا حػاؿ كػوف الجنبيػ  مجػدرج 
الشػػدة ارجنايػػدة اعجبػػارا مػػي الشػػدة صػػفر نثحػػت أف القلػػب يجبايػػف ويػػنداد تبػػاي ش كلمػػا زادت الشػػدة إن أف 

 .يجوقق
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   ًيبػػدي  إء أنػػ  شنكػػي أفقػػى القلػػب مجوقفػػاً يبوبشػػدة تنبيػػ  عاليػػة وعنػػد تنبيػػ  العصػػب ارػػبهم تنبيهػػاً مسػػجمرا
 .أو اهلروب حادالة الجمل  اسم ة ذش النبض يطلق على ،ما تجبمل أبطرى شدراً  عارضة ةنبض

 

 
 تفظري حادثح انتمهص :

ااسػجيم  و ػود و ػي فرضػية تعػو د القلػب علػى  ةالجارسنيػ جهػان أوءذنػا نورد ػا اذنيتفسر  ػذش احلادالػة حسػب فرضػيج
أمػا الفرضػية اليانيػة فجعجمػد علػى ارعطيػات احلدييػة ا نقػم الجنبيػ  حيػم أف كميػة  ،كولن فيعاود الػنظم رغػم و ػودش

ااسػػػجيم كػػػولن ارو ػػػودة ا حويصػػػثت هنػػػا ت ارػػػبهم تنفػػػد نجي ػػػة الجنبيػػػ  الشػػػديد ارسػػػجمر كمػػػا أف و ػػػود  ػػػرية 
ػة لػ ا تسػمت بو ػود فػوات زمنيػة ء يجوا ػد فيهػا ااسػجيم كػولن ا سػوية العقػد الناظمػة ممػا  ،لكولن اسػواز ارفك كة

ا البطػن الػذي مل  ةارو ػود ةاليانويػ ةكما شنكي الجحدث اآلف عي إمكانية فعػم الناظمػ ،ي دي لظهور  ذش احلادالة
 .الجنبي يعد يجلقى أي تنبي  مي شظم ارطى ااويل نجي ة 

 

 اننظم انقهيب يفتأثري شىارد انىطظ املغذي 
Effects of nutrient ions on the heart rhythm 

 . ديد أتالريات بع  الشوارد ارعدنية ا النظم القلي: Objective اهلذف

 :IInnssttrruummeennttss  aanndd  mmaatteerriiaallss  األجهشج واألدواخ 

 ،بواكيػػػػن خمجلفػػػػة البواتسػػػػيـو الصػػػػوديـو وكلػػػػورااليػػػػم كلػػػػور الكالسػػػػيـو وكلػػػػور  ،أدوات تشػػػػريت ،كيمػػػػوغراؼ
 .داببي  ،لوحة تشريت ،ضفدع



 

17 
 

 : Introductionمتهٍذ

البػػات تركيػػن مكػػوشت الػػدـ الػػذي يػػروي العضػػلة القلبيػػة مبػػا فيػػ  تركيػػن الشػػوارد اروجلفػػة الػػيت معرفجنػػا  ء ػػك ا
  و Ca وبشػػػكم طػػػاص الشػػػوارد ااكيػػػر أذنيػػػة   ػػػاردة الكالسػػػيـو  ،القلبيػػػةعػػػرؼ أالر ػػػا الكبػػػري ا اسػػػجمرار الذاتيػػػة 

  فهػذش الشػوارد الػيثث ،أذنيػة الشػوراد ااطػرى  دور و أننػا ء نسػجطيمل إذنػاؿ  )  مػمل   Na الصػوديـوو  Kالبواتسيـو  
وحػػ  حلظػػة انجهػػال القلوصػػية  القلبيػػة مػػي حلظػػة نشػػول الدفعػػة الكهربيػػة مػػي شظػػم ارطػػى و ظهػػور الذاتيػػة  تجػػدطم ا

الشػوارد مث إضػافجها ابلجػدريج  الػدورة القلبيػة وا جتربجنػا  ػذش سػنحاوؿ أف نغػذي القلػب مبحاليػم فقػرية  حػدى  ػذش
ومثحظة الجغريات اليت تطرأ على الػنظم القلػي وااولػة تفسػري النجػائج حسػب ارعطيػات ح  نصم إن تراكين عالية 
 .النظرية اراصة بكم منها

 :Procedureعزٌقح انعمم 

 .خندر الضفدع كارعجاد ونشر ح منطقة الصدر لجحضري اضر القلب الناب  .1
 .نرسم على  الكيموغراؼ النظم الطبيعي هلذا القلب .2
 نغسم القلب بكيري مي سائم رينغر ارايل مي الصوديـو ونس م ما زندث. .3
 نعيد الغسم بسائم رينغر غهب ابلصوديـو ونس م ما زندث. .4
 ر الغسم بسائم فقري ابلكالسيـو مث غهب ب  ونس م ما زندث.نكر  .5
 نغسم القلب بسائم فقري ابلبواتسيـو مث غهب ب  ونس م ما زندث .6

 :The result  اننتٍجح

ـ الػذي نثحت ضعفاً ا النظم القلي عند حرمان  مي  اردة الصوديـو وتباي اً  ديداً في  بسبب الػدور اهلػا .1
ا شظػػم ارطػػى وانجشػػارش ضػػمي العضػػم القلػػي  Action potentialكػػامي الفعػػم   نشػػولتلعبػػ   ػػذش الشػػاردة ا 

 .و ذا الدور ت يدش اسجعادة القلب لنظم  الطبيعي مي  ديد عند إروائ  مبصم زنوي  ذش الشاردة
نثحت ز دة ملحوظة ا سػعة اءنقبػاض البطيػهب عنػد إروال القلػب مبصػم غػهب ابلكالسػيـو حػ  أنػ  يجوقػق  .2

وضػػعفاً واضػػحاً ا تػػواتر وسػػعة الػػنظم عنػػد إروائػػ  مبصػػم فقػػري بػػ  إن حػػد شنكػػي أف يجوقػػق طالػػة  ،لػػة تقلػػ طا
 .اسوطال
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مث تجوقػػق  مضػطردوعنػد إروال القلػب بسػائم غػهب ابلبواتسػػيـو جنػد تقلصػات العضػلة القلبيػػة تضػعق بشػكم  .3
 .طالة إسوطال

 : Result analysisتفظري اننتٍجح

عيػق الصوديـو ا نشول الدفعة الكهرابئية ارنطلقة مي شظم ارطى فالوس  الفقري ابلصػوديـو يتجدطم  اردة 
 .ارسالك إن االياؼ ارجقلصة وانجشارش عربالنشول الطبيعي للجنبي  

نشػػػول كػػػامي الفعػػػم مػػػي  هػػػة ذنػػػا  ، ػػػامن ػػػاـ  ػػػداً ا مسػػػجوين أمػػػا ابلنسػػػبة لشػػػاردة الكالسػػػيـو فػػػدور ا 
مػػػي  هػػػة أطػػػرى ؛ فكػػػامي الفعػػػم ا االيػػػاؼ البطينيػػػة يجضػػػمي فػػػوة اهلضػػػبة الػػػيت تسػػػهم  ػػػوارد وحػػػدوث الػػػجقل  

تجدطم ا عملية الػجقل   اهتػا حيػم  كما بواابهتا البطيةة  الكالسيـو ا ظهور ا نجي ة الدطوؿ يويم اامد هلا عرب
كميػات قليلػة منهػا وء تكفػي إلحػداث أف خمازف  ذش الشاردة ا الشبكة الداطلية لأللياؼ العضلية البطينية ختجنف  

أو إهاـ تقل  وظيفي كاا فهي تعجمد علػى تلػك الكميػات مػي  ػذش الشػاردة والػيت دطلػل أالنػال الطػور اليػا  مػي  
ء نثحظػػ  ا تنبػػ  وتقلػػ  االيػػاؼ العضػػلية اهليكليػػة فمػػي  هػػة كػػامي الفعػػم مػػا كػػامي الفعػػم ) اهلضػػبة   ؛ و ػػذا 

ة وء زنػػدث دطػػوؿ يػػذكر لشػػاردة الكالسػػيـو أالنػػال كػػامي الفعػػم ومػػي  هػػة أطػػرى فػػنف فيهػػا ء زنػػوي مرحلػػة اهلضػػب
خمازهنػػػػا ا  ػػػػبكجها الداطليػػػػة  جػػػػوي كميػػػػات كافيػػػػة مػػػػي  ػػػػوارد الكالسػػػػيـو إلحػػػػداث الػػػػجقل  ودوف احلا ػػػػة إن 

 .إمدادات مي الوس  ارار ي

طػػارج غشػال ارليػة   رنعػػم ارليػة أكيػػر وابلنسػبة لشػاردة البواتسػػيـو فػنف ز دة تركين ػا ا الوسػػ  ارػار ي ) 
 كما اهنا  جاج لفوة أيوؿ ما بن تنبيهن  اتين .  اسجقراراً وء تجنب  إء مبنبهات أقوى مي الطبيعية

 .مثحظة : شنكننا إ رال ميم  ذش الج ارب بشكم مجكرر ممل تغيري نوعية الشاردة اردروسة

 

******** 
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 انقهيب عنذ انضفذعتأثري درجح احلزارج يف اننظم 
Effect of temperature on the heart rhythm of the frog 

 

 :Objectiveاهلذف 
 الجعرؼ على أتالريات تغيري در ة حرارة الوس  ا النظم القلي للضفدع

 :IInnssttrruummeennttss  aanndd  mmaatteerriiaallssاألدواخ واألجهشج   

 .داببي  ،سائم رنغر بدر ات حرارة خمجلفة ،أدوات تشريت ،، ضفدع حيكيوغراؼ

 :Lntroductionمتهٍذ 

 يػػػندادتعجمػػػد جتربجنػػػا  ػػػذش علػػػى حقيقيػػػة علميػػػة معروفػػػة و ػػػي أف الجفػػػاعثت الكيماويػػػة العضػػػوية شنكػػػي أف تجسػػػرع و 
جوس  ت إننشناتجاج إن ارتفاع در ة حرارة وس  الجفاعم إضافة إن  لك فنف تلك الجفاعثت اليت   عندمردود ا 
 عنػدكوف أتالر ػا بجغػريات در ػة احلػرارة أكػرب و ػذا مػا يثحػت ا الجفػاعثت الػيت  ػدث ا العضػلة القلبيػة يإهامها 

نشػول كػامي الفعػم ا شظػم ارطػى بػدطوؿ  ػوارد وطػروج أطػرى مث انجشػار كػامي الفعػم  ػذا عػرب ارسػالك اراصػػة 
وصػػوءً إن االيػػاؼ العضػػلية وحػػدوث الػػجقل  فيهػػا تعجمػػد علػػى كيػػري مػػي الجفػػاعثت الػػيت تػػ دي للػػجقل  أو الػػيت 

وا جتربجنػا  ػذش شنكننػا  .ا كػاف عليػ  ا حالػة الراحػةمػ إنـ  لك أو الثزمػة إلعػادة احلػاؿ تعطي الطاقة الثزمة إلها
ونثحػت تسػرع الػنظم القلػي وز دة سػعة تقلصػ  أو  احليويػة احلػدود  )ضػميالقياـ بعملية رفػمل حػرارة العضػلة القلبيػة 

طفػ  حرارهتػا فػنثحت تبػػاي  الػنظم القلػي وضػػعق تقلصػ   ػذا ويكػػوف ااالػر أكػرب ا الجسػػرع أو الجبػاي  فيمػا لػػو 
 .ش حرارة شظم ارطى البدئي ابلجسون أو الجربيدغري 

 :Procedureعزٌقح انعمم  
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 خندر الضفدع ابلطريقة ارعهودة ونقـو بجحرير العضلة القلبية كما  رت العادة وربطها جبهاز الجس يم. 
  سم/اث 2.5سرعة الكيموغراؼ وخنجار النشغم. 
   أسطوانة الجس يمنرسم نظماً يبيعياً ا وس 
  يفضػم أالنػػال  )أسػػفلها سػطوانة أو أعلػى اء ابلرسػػم مػي  ديػػد ونبػدأ 37نضػمل قطػرات مػػي سػائم ريغػػر طػرارة

 الرسم أف نسجمر  ضافة ارصم احلار ح  حنافت على حالة الجسرع   
 نقارف بن اروططن الذيي حصلنا عليهما ونثحت مدى أتالر العضلة القلبية ابرتفاع در ة حرارهتا. 
  اسجوداـ سائم رنغر ابرد ومثحظة النجي ة ارعاكسةشنكننا. 

 

 
 :Resultاننتٍجح 

نسجنجج مي  ذش الج ربة أنػ  يػنداد معػدؿ الػنظم القلػي أو تػنق  فيمػا لػو أننػا رفعنػا در ػة حػرارة القلػب أو شظػم 
 .ططاش أو طفضنا ا على الجوايل

 :Resultanalysisتفظري اننتٍجح 

القلبيػػػة علػػػى سػػػرعة الجفػػػاعثت الكيميائيػػػة العضػػػوية احليويػػػة فجنيػػػد مػػػي سػػػرعة  ػػػذش تػػػ الر در ػػػة حػػػرارة العضػػػلة 
مػي احلػرارة  حليوية حيػم أنػ  كلمػا اقوبػلالجفاعثت ومي مردود ا يارا كانل  ذش الن دة ضمي حدود احلرارة ا

كمػا أف حركيػة   ارردودعنها ز دة أو نقصاشً صغر  تا كاف ارردود أكرب وكلما ابجعدكلم  ننشناتالفضلى لعمم اإل
نضػيق إن  الشوارد تنداد بشكم ملحوظ ممل ارتفاع حرارة الوس  مما ينيد مي سرعة نشول وانجشار كوامي الفعػم

 .لنو ة الوس  الذي تننلق في  طيوط اريوزيي على طيوط ااكجن تجغري بجغيري در ة حرارة الوس   لك
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 وكٍفٍح قٍاطهانضغظ انشزٌانً 
Measurement of arterial blood pressure for human being 

 .الجعرؼ على الطريقة غري اربا رة ا قياس الضغ  الشر   :Objectiveالغاية

 :Instruments and materials اا هنة واادوات ارسجودمة

  .إلكوو    مساعة يبية ، وائي ، هاز قياس الضغ  ) زئبقي

 :Introductionههيد

مػي  الشػر   أبنػ  القػوة ارطبقػة علػى  ػدر ااوعيػة الدمويػة نجي ػة و ػود الكجلػة الدمويػة فيهػايعػر ؼ الضػغ  
قبػػاض القلػػب ودنيػػا وتػػواوح بػػن قيمجػػن عليػػا توافػػق ان ،مػػي  هػػة اثنيػػة ونجي ػػة عمػػم القلػػب ومرونػػة الشػػراين ، هػػة

؛ وتجغػري قيمػة الضػغ  الشػر   مػمل تغػري نجػاج القلػي أو ارقاومػة الوعائيػة أو كثذنػا معػاً وفػق معادلػػة توافػق اسػوطالش
 غريي : 
 

P    =   Q    R 
 

 .: الضغ  الشر   ويقاس عادة ابرلم زئبق Pحيم 
Q احلصػيم القلػي أو نجػاج القلػب : Cardiac output ثؿ واحػدة و ػو كميػة الػدـ الػيت يقػذفها أحػد البطينػن طػ

، وبعػدد ضػرابت Ferrous returnليو/دقيقػة و ػو يجعلػق بقيمػة العػود الوريػدي  6 – 4.5الػنمي ويػواوح مػا بػن 
 .وابحلالة الوظيفية للعضلة القلبية وقدرهتا الجقلصية ،القلب

Rارقاومػػة الوعائيػػة احمليطيػػة : Arterial resistance  الػػيت تبػػديها ااوعيػػة الدمويػػة الشػػر نية جتػػاش مػػرور الػػدـ فيهػػا
وكميػة  ،ودر ػة لنو ػة الػدـ )لنو ػة الػدـ تجبػمل عػدد الكػر ت احلمػرال ،ويولػ  ،و ي تجغري تبعػاً لقطػر الوعػال الػدموي

 .بروتينات الدـ  
 الشر  :تنظيم الضغ  

وابهػػػاز  ،لقلػػػب وااوعيػػػة الدمويػػػة مػػػي  هػػػةا  اثبجػػػة عػػػادة نظػػػراً لجضػػػافر عمػػػمتكػػػوف قيمػػػة الضػػػغ  الشػػػر  
 .وابملة ارلطية مي  هة اثنية ،العصي
 : الجنظيم العصي للضغ  الشر   .1
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 خمجلفة:تسا م ابملة العصبية ا تنظيم الضغ  الشر   ا مسجو ت 
  تجلقػػػى البصػػػلة أليافػػػاً حسػػػية واردة مػػػي خمجلػػػق ارسػػػجقبثت ارجعلقػػػة ابلضػػػغ  الشػػػر   السيسػػػائية:البصػػػلة، 

كما يصدر عنها أليػاؼ حركيػة ) أليػاؼ الرئػوي   ااشني؛وابيبن السباتين واا يي  ،وارو ودة ا القوس االرية
ؿ ز دة أو نقصػػػاف قيمػػػة ارعػػػدي   تسػػػا م ا تنظػػػيم الضػػػغ  الشػػػر   عػػػي يريػػػق مراقبػػػة الػػػنظم القلػػػي ا حػػػا

أو اضػطراابت قػيم و تراكيػن كػم مػي ااوكسػ ن واث  أوكسػيد الكربػوف ا الػدـ عػي احلػدود  ،الضغ  الشػر  
 .الطبيعية ؛ كما أف البصلة  جوي ارركن احملرؾ الوعائي الذي يشرؼ على توسمل وتقب  ااوعية الدموية

 :ة الدموية وابلجػايل يػنوف  الضػغ  الشػر   عنػد تنبيػ  ينوف  عدد ضرابت القلب وتجوسمل ااوعي الويال
و ينػػػجج عػػػي ختريػػػب  ػػػذا ابػػػنل  إلغػػػال أتالػػػري مػػػنعك   ،فهػػػو يعػػػنز ارقويػػػة اربهميػػػة ،ابػػػنل اامػػػامي مػػػي الويػػػال

مسػػجقبثت الضػػغ ، وحػػدوث ارتفػػاع حػػاد ا الضػػغ  و ػػرر الكاتيكوءمينػػات مػػي لػػب الكظػػر ؛ بينمػػا يكػػوف 
 .لفي للويال ارتفاع الضغ  الشر  أتالري تنبي  ابنل ار

  تظهر أتالريات قشر الدماغ ا الضغ  الشر   ا كيػري مػي ارنعكسػات  القشرية:قشر الدماغ وارنطقة  ل
الشػريية الػػيت تػ دي إن ز دة عػػدد ضػػرابت القلػب أو نقصػػاهنا، كمػا  ػػدث تبػػدءت ا الضػغ  الشػػر   عنػػد 

احل ا يػػة، والسػػػاحات  وارنطقػػة اببهيػػة ، ػػل القشػػر كػػالجلفيق احلنامػػػي القشػػػر ومػػاتنبيػػ  منػػايق اػػددة مػػي 
  .حيم ترسم  ذش ارسجو ت أليافها الصادرة إن الويال و ذع الدماغ احلركية؛وقرب  ،احلركية
سنضمل الضغ  الشر   لجفالري عوامم طلطية  رمونية وغري  رمونية  الشر  :الجنظيم ارلطي للضغ   .2

  منها:ادر خمجلفة جتوؿ ا الكجلة الدموية وهارس أتالرياهتا الرافعة للضغ  أو ارافضة ل  ومي مص ،عديدة
 للضغ :العوامم ارلطية الرافعة 

 يرفػػمل الضػػغ  عػػي يريػػق أتالػػريش ا ارسػػجقبثت   ،النورأدرينػػالن : و ػػو مقػػب  وعػػائيα  ارو ػػودة ا  ػػػدر
 .ااوعية
  ا ارسػػػجقبثت اادرينػػػالن : يسػػػرع القلػػػب نجي ػػػة أتالػػػريشβ وبػػػذلك يػػػنداد احلصػػػيم القلػػػي ويرتفػػػمل  ،القلبيػػػة
 .فيها   αكما أف ل  أالراً مقبضاً بدر الشراين بواكينش العالية حيم ي الر مبسجقبثت   ،الضغ 
 السريوتونن و و مقب  وعائي موضعي. 
 وديـو وارػػال ا سػػوية القشػرانيات ارعدنيػػة : كاالدوسػػجريوف و يرفػػمل الضػغ  الشػػر   عػػي يريػػق حبسػ  للصػػ
وا ارراحػػم ارجقدمػػة مػػي ز دة تركيػػنش ا الػػدـ يػػدطم إن داطػػم ارػػث  اربطنػػة لألوعيػػة  ػػار اً معػػ  ارػػال ممػػا  ،الكلػػى

و ػو ينيػد حساسػية ااوعيػة الدمويػة للمقبضػات  ،يسبب إنجبا ها وتضي ق رعاهتػا وز دة ارقاومػة الوعائيػة تبعػاً لػذلك
 .IIكوءمينات و ااجنوتنسنااطرى ميم الكاتي
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  ول  أتالري حػاب  للصػوديـو طفيػق بواكيػنش الطبيعيػة ولكنػ  يصػبت  ػديد  السكرية: كالكورتينفالقشرانيات
  .الجفالري عند ز دة إفرازش كما ا مجثزمة دال كو ينغ

 حػػاءت أجنوتنسػػن : عنػػدما يػػنوف  احلصػػيم الػػدموي الكلػػوي ولسػػبب مػػا كمػػا  ػػي احلػػاؿ ا  - الػػرينن
اإلسهاءت أو الننوؼ أو احلروؽ تل ف طث  مو ػودة ا ابهػاز قػرب الكػي ا الكليػة إن إفػراز الػرينن و ػو  ػرية 

و ػو مػي أ ػد ارقبضػات   IIالػذي يجحػوؿ بػدورش إن أجنوتنسػن I ت الر أبحد غلوبولينات الدـ و ول  إن أجنوتنسن
 ،سػػػ وؿ ااوؿ علػػػى حػػػم  قشػػػر الكظػػػر إلفػػػراز االدوسػػػجريوفبشػػػكم طػػػاص ويعػػػد ار Arterioles علػػػى الشػػػرينات

 ويسهم ا إفراز الكاتيكوءمينات مي النها ت الودية ومي لب الكظر.
 أو اهلرمػػػوف ارضػػػاد لػػػ درار  الفازوبريسػػنADH  فهػػػو مضػػػاد لػػػ درار ،عجدلػػػةش ارو ػػػو حػػػاب  للمػػال بواكيػػػن. 

  .بواكينش العالية يقب  ااوعية وينيد ارقاومة الوعائية لكن و 
 اهلرموشت الدرقية. 
  اهلرموشت ابنسية 

 
 الشر  :العوامم ارلطية ارافضة للضغ  

  ًااسجيم كولن : ول  الجفالريات السلبية الكبرية على القلب مما يقلم احلصيم وسنف  الضغ  كما أف لػ  أالػرا
 .ية أيضاً موسعاً لألوعية الدمو 

  الكينػػػن والرباديكينػػػن : وهلمػػػا أالػػػر موسػػػمل لألوعيػػػة الدمويػػػة مػػػي  هػػػة ومػػػي  هػػػة أطػػػرى يػػػ الراف ا الكليػػػة
 .فينيداف يرح الصوديـو

 اهلسجامن : موسمل وعائي موضعي وطاصة للشرينات Arterioles. 
  الربوسجاغثندينات : و ي بشكم عاـ موسعة وعائية وخاصةPGI2 , PGE2. 
   فضػثت اءسػجقثب العػاـ كحمػ  اللػLactic acid  محػ  الفحػم  وCarbonicacid   حيػم تعجػرب

 .موسعة وعائية موضعية أيضاً 
 : Procedureيريقة العمم 

يجم قياس الضغ  الشر   عند البشر ابلطريقة غري اربا رة عادة حيم أف الطريقة اربا رة تسجلـن فصد أحد 
ولكنػ  قابػػم للجطبيػق علػػى  ،و ػػذا مجعػذر مػػي الناحيػة العمليػػة عنػد البشػػر ،هػاز القيػػاس بػ الشػراين الكبػرية ووصػػم  

 .حيواشت الج ربة
و تعجمػػد الطريقػػة غػػري اربا ػػرة ا قيػػاس الضػػغ  الشػػر   علػػى مبػػدأ طلػػق ضػػغ  طػػار ي اػػدد القيمػػة علػػى 

طن ارػار ي ارعػروؼ والػداطلي مث نبحػم عػي حلظػات الجسػاوي بػن الضػغ ،الشر ف ارراد قيػاس قيمػة الضػغ  فيػ 
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و ػي  ،اجملهوؿ الذي نود معرفج  ؛ وشنكننا  ديد حلظات الجساوي  ذش إما بطريقة اإلصغال بوساية السماعة الطبية
عادة عي يريػق قيػاس  ويقاس الضغ  الشر  يريقة سهلة ودقيقة أو بطريقة اب  و ي يريق تقريبية غري دقيقة ؛ 

لػذلك فهػو ا مكػاف سػهم الوصػوؿ إليػ    ، ف العضدي الذي يعجرب أكيػر الشػراين مناسػبةالضغ  الشر   ا الشر 
 .كما أن  مو ود ا مسجوى القلب نفس  فالضغ  في  يجساوى ممل الضغ  ا الشر ف االر

 
 قياس الضغ  الشر   بطريقة اإلصغال : 

و نضػػمل السػػماعة الطبيػػة علػػى  ،رفقيػػةيلػػق الكػػم اهلػػوائي بلطػػق حػػوؿ العضػػد اعجبػػاراً مػػي منجصػػق احلفػػرة ار
مث ننيػد الضػغ  ا الكػم بوسػاية ضػخ اهلػوال  ،احلفرة اررفقية فيصبت نصق سػطحها مغطػى ابلكػم وميبػل بواسػطج 

ملػم زئبػق  32 -22ارطايية  ارلحقة إن قيمة أعلػى مػي قيمػة الضػغ  الشػر   ارجوقعػة طػوايل  اإل اصةعي يريق 
 و يكوف الوضمل ا  ذش احلالة  كما يلي :  ،بعد أف حنكم إغثؽ الصماـ اراص لا

وبػػذلك يغلػق الشػر ف هامػػاً وء شنػر إن الػػذراع أي قطػرة مػػي  ،الضػغ  ا الكػم أعلػػى مػي الضػػغ  ا الشػر ف
 .الدـ وابلجايل ء نسممل أي صوت

  حػ  نصػم إن تسػاوي الضػغ  ا  اإل اصػةيريػق فػجت صػماـ  ابلجػدريج عػيحناوؿ طف  الضغ  ا الكػم
الكم والضغ  ا الشر ف العضدي بم كسػر  ػذا الجسػاوي لصػاض الضػغ  ا الشػر ف عنػد ا هػر دفقػة دـ إن 

نسػجمر خفػ   اءنقباضػي؛السماعة عند ا حندد قيمة الضغ   الدفقة بوسايةالذراع ويسممل صوت مرور  ذش 
مرار مساعنػا لصػوت الػدفقات ارججاليػة وعنػدما يغيػب الصػوت مػي  ديػد حنػدد الضػغ  الضغ  ا الكم ممل اسػج

 .و و قيمة الضغ  اءنبسايي
 مثحظة :

ء يسػػممل ا احلػػاءت الطبيعيػػة صػػوت مػػرور الػػدـ ا ااوعيػػة الدمويػػة مج انسػػة القطػػر إء أف مػػرورش ا أوعيػػة 
ونجي ػػة الضػػغ  ارػػار ي ارمػػارس   نػػا فالشػػر فزنػػدث غػػري مج انسػػة القطػػر زنػػدث أصػػوااتً شنكػػي هيين ػػا و ػػذا مػػا 

علي  صغر قطرش ا منطقة الكم وأصبت مػرور الػدـ فيػ  مصػواتً. يطلػق علػى ااصػوات  ػذش اسػم أصػوات كورتكػوؼ 
و ػي شجتػة عػي ا جػناز  ػدر الشػر ف نجي ػة مػرور الػدفقات الدمويػة فيػ   Cortcoff soundأو ضػ يج كورتكػوؼ

الوسطي  حدود الضغ ف  ذش ااصوات ا البداية طشنة وطافجة تنداد حدهتا وعلو ا ا بظروؼ غري يبيعية وتكو 
  .مث تنداد حدهتا  وينوف  صوهتا وتنوؿ ف فة عند الضغ  اءنبسايي

ملػػػػم ا حػػػػاؿ  02-62ملػػػػم ا حالػػػػة اءنقبػػػػاض أو  142 -122 يكػػػػوف الضػػػػغ  يبيعيػػػػاً إ ا تػػػػراوح مػػػػابن
 .أف ينظر هلا بعن البحم اءسوطال وإف أية قيم مغايرة رنب
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 اب :قياس الضغ  الشر   بطريقة 
  يلق كم ابهاز حوؿ العضد اعجباراً مي منجصق احلفرة اررفقية كما مر معنا، مث نغلػق الصػماـ ارجحػرؾ علػى

 .اا اصة ارطايية
 رن  النب  فوؽ الشر ف الكعربي مث يرفمل الضغ  داطم الكم ابلجدريج 
 الكػػم إن قيمػػة أعلػػى بقليػػم مػػي الضػػغ  اءنقباضػػي ا الشػػر ف ينغلػػق  ػػذا ااطػػري  عنػػدما يصػػم الضػػغ  ا

نرفػمل الضػػغ  فػوؽ القػػرالة )  آ   ،حنفػػت  ػذش القيمػػة ونعجرب ػا القػػرالة )  آ     ،ويغيػب النػب  ا الشػػر ف الكعػربي
ملم زئبقاً مث خنف  الضغ  ابلجدريج و بب ل عي يريق فجت الصماـ ممل بقال اإلصػبمل ا حالػة  ػ    22  مبقدار 

 .للشر ف الكعربي
  يعػػود ظهػػور النػػب  عنػػدما يػػنوف  الضػػغ  ا الكػػم قلػػيثً  ػػل مسػػجوى الضػػغ  اءنقباضػػي ؛ حنفػػت  ػػذش

 القيمة أيضاً ونعجرب ا القرالة )  ب   .
 فػنف  ،)  آ  و   ب    إ ا كػاف اجملػرب طبػرياً وعنػدما تكػوف هلمػا قيمجػن خمجلفجػن غالباً ما تجسػاوى القػرالتن

 قيمة الضغ  الشر   اءنقباضي تساوي مجوسطهما.
  ػػذش الطريقػػة تقػػي  الضػػغ  اءنقباضػػي فقػػ  و ػػي غػػري دقيقػػة ولكنهػػا تعطػػي فكػػرة قريبػػة مػػي الصػػحة عػػي 

  .الضغ  الشر   عند تعذر و ود السماعة الطبية

 
 

 

 الجنفسي على الجمريي العضلي اسج ابة ابهاز القلي الوعائي
Cardiovascular and respiratory responses to muscular exercise 

  .ا ابهاز القلي الوعائي الجنفسي عند إ رال الجمريي العضلي اليت  دثدراسة الجبدءت :  Obijective   انغاٌح

  .درا ة  ات سرعات خمجلفة ، هاز قياس الضغ  الشر  ، مساعة يبية :األجهشج واألدواخ املظتخذمح

ي دي الجقل  العضلي طثؿ الجمريي إن انغثؽ ااوعية الدموية داطم العضثت وابلجايل : Introductio متهٍذ

ارجنايدة نجي ة  Metabolic processesوممل اسجمرار العمليات اءسجقثبية  ، نق  ابر ف الدموي داطلها
 اردة  دادن ت نق  ااكس ن ويو  ،Lacticacid، Co2اكم فضثت اءسجقثب ) مح  ل  و تاسجمرار الجقل  
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ا يور اءسوطال الذي يجبمل مرحلة الجقل  ينق  الضغ  على ااوعية ) الضغ  ارار ي الناتج و     +Kالػ 
 توسمل ااوعية الدموية وابلجايل حدوث الجبادءت بن الدـ وماعي تقل  العضلة   وي دي و ود ارواد السابقة إن 

زندث طثؿ الجمريي ارتفاع ا الضغ  كما وما  وي  مي نواتج اءسجقثب ؛  زنمم مي أوكس ن والعضثت 
ليصبت أكير مي الضغ  ابرمي لربوتينات ارصورة فجنداد قوة  ،وابلجايل ز دة الضغ  الديناميكي الشعري ،الدموي

 Lymphatic vesselsيريق ااوعية اللنفاوية اليت تننح عادة عي Oedeba الر ت رارج ااوعية وحدوث الو مات

الوس  وز دة در ة احلرارة نجي ة الجمريي إن انن ح منحهب تفارؽ  phمي شحية أطرى ي دي نق  در ة  ،
 دي فوسفو 3-2لألنس ة   وكذلك أالنال الجمريي العضلي تنداد مادة  O2ااكس ن لليمن ) إعطال 

 ارضاب لألكس ن. afinty  اليت تنق  ألفة DPG 2,3غليسريات ) 

 انتغرياخ يف اجلهاس انقهيب انىعائً : 

 :يو د نوعاف مي الجقلصات العضلية

: حيم ينداد الجوتر ا االياؼ  Isomeric contractionالجقل  مجساوي الطوؿ ) اسوي الطوؿ    .1
و ذا النوع مي العمم العضلي ي دي إن ز دة سرعة النظم القلي وز دة الضغ   ،العضلية دوف أف يجغري يوهلا

ينيد ارقاومة الوعائية احمليطية وابلجايل ينداد  ونق   ر ف الدـ اروضعي ا العضثت يف ،اءنقباضي و اءنبسايي
 .الضغ  اءنبسايي

: حيم يجغري يوؿ العضلة ارجقلصة  Isotonic contractionالجقل  مجساوي الجوتر ) اسوي الجوتر    .2
 ،و ذا النوع مي الجقل  العضلي ي دي إن ز دة سرعة النظم ممل  ز دة ا ح م الضربة ،دوف تغري الجوتر داطلها

وابلجايل ز دة الضغ  ممل اءسوطال ونق  ارقاومة الوعائية احمليطية نجي ة الجوسمل الوعائي ا العضثت ارجقلصة 
  .اءنقباضي ونق  الضغ  اءنبسايي اإلروائي للعضلة القلبية

 

 :طزعح اننظم انقهيب

 بسبب :   Heart rateالقلي تنداد سرعة النظم 

  .Anxiety  ريي  )منعك اءنفعاؿ  .1
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الدـ فريسم تنبيهًا إن ارركن احملرؾ القلي فينيد مي تواتر  Phونق   Co2تنبي  مركن الجنف  بسبب ز دة  .2
 .النظم

 .نربيدجوحدوث منعك  بيVenous returnز دة العود الوريدي  .3
الدـ ت دي إن تنبي  ارسجقبثت الكيميائية وابلجايل ز دة سرعة النظم القلي وز دة  PHونق   Co2ز دة  .4

 .الضغ  الشر  
 .Increased temperatureارتفاع در ة احلرارة ي دي إن تسرع القلب  .5
وظهور منعك  ينب  ارركن  Deep sensationsزندث تسرع للقلب نجي ة تنبي  مسجقبثت احل  العميق  .6

 .ؾ القلي وابلجايل تسرع القلباحملر 
 .ز دة إفراز اادرينالن والنور أدرينالن بسبب الشدة .7

  منها:ينداد العود الوريدي اسباب عدة  :Venous returnانعىد انىرٌذي 

 ز دة عدد احلركات الجنفسية وعمقها وز دة الضغ  السلي داطم الصدر. 

 .ااوعية الوريدية وإعادة اجوا ا إن الدوراف يسبب عصرالذي الجقل  العضلي نجي ة  .1
 .بسبب تقل  ااعضال احلشوية .2
 

 منها:ويجبمل ز دة سرعة النظم القلي جمموعة أمور خت  العضلة القلبية 

 ز دة تركين البواتسيـو. 
  ز دة إفراز اادرينالن 
    نق  ااوكس ن ) تنظيم موضعي بر ف الدـ 

كما   ،الجقل  بسبب ز دة ا الطوؿ البدئي لليق العضلي نجي ة ز دة العود الوريديو دث ز دة ا قوة 
  دث ز دة ا ح م الضربة نظراً لجحسي ابر ف الدموي اإلكليلي وز دة العود الوريدي.

  اطتهالك األكظجني يف انقهة وانعضالخ : 

ٌدخل الدم الذي ٌحمل األوكسجٌن إلى النهاٌة الشرٌانٌة فً العضالت الهٌكلٌة وقٌمة إشباعه 

وفً حالة التمرٌن ٌزداد االستهالك فٌحدث زٌادة فً  %75وٌخرج منها بإشباع قدره  111%

 وحسب الجهد المبذول. %75انفكاك األوكسجٌن عن الخضاب فٌخرج بإشباع أقل من 
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أي أف العضلة القلبية  %1اباكس ن وسنرج منها إ باع   %111ة فيدطلها الدـ مشبعًا أما ا العضلة القلبي
وأالنال الجمريي تنداد  ،تسجهلك كامم أوكس ن الدـ الوارد إليها والسبب أف اءسجقثب ا القلب  وائي دائماً 

 .حا ة القلب لألكس ن الذي ي مي بجوسمل ااوعية اإلكليلية

 عزٌقح انعمم : 

  ورنرى ل  ختطي  كهرابئية القلب كما يجم  ،ضغ  الشو  الذي سج رى علية الج ربة ونبض يقاس
 .تس يم تواتر الجنف 

 يعجلي الدرا ة أو البساط ارجحرؾ ويبدأ ابحلركة عليها وردة عشر دقائق. 
   ويس م تواتر  ،ورنرى ختطي  كهرابئية القلب ،والنب  ،نقي  بعد الجمريي مبا رة الضغ  الشر

  .الجنف 
 

 تنثٍه انعصة احلشىي ) منعكض غىنتش (

VViisscceerraall  nneerrvvee  ssttiimmuullaattiioonn  ((ggoollttzz''ss  rreefflleexx))  

  

    ::   Objectiveاهلدؼ اهلدؼ 

الجحقػػػق مػػػي أتالػػػري تنبيػػػ  العصػػػب احلشػػػوي علػػػى القلػػػب عنػػػد الضػػػفدع ) مػػػنعك  غػػػولجن    و ارنعكسػػػات         
      .البشرابسمية اارية ااطرى ارشاب  عند 

 : IInnssttrruummeennttss  aanndd  mmaatteerriiaallssاا هنة واادوات ارسجودمة   

 .داببي  ،أدوات تشريت ،ضفدع حي ، هاز كيموغراؼ ممل ملحقات 
  ::  Introductionههيد ههيد 

ي دي الضرب ارفا ئ على البطي ) تنبي  الضفرية الشمسية   إن الشعور أبمل  ديد يوافق عادة ابخنفػاض           
يطلػػػق علػػػى  ػػػذش احلادالػػػة اسػػػم مػػػنعك   ،الضػػػغ  الشػػػر   وإغمػػػال ا بعػػػ  احلػػػاءت وشدراً مػػػا يػػػ دي إن ارػػػوت
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وجتريبياً شنكننا احلصوؿ على نجائج مشاب  إ ا نبهنا أحد فروع العصب احلشوي لضػفدع غػري خمػدر مبنبػ  أرػي  ،غولجن
توقق حسب  دة الجنبي  ارطبق وعند توقفنا عي مجابعػة الجنبيػ  ) آلياً كاف أـ كهرابئياً أو غريذنا   تبايف قلب  أو   ما

إف الطريػق احلسػي هلػذا ارػنعك   ػو العصػب احلشػوي أو أحػد فروعػ  ارو ػودة  ،فنف القلػب يعػود إن حالجػ  ااون
      .  1أما يريق  احلركي فهو اربهم  )  كم  ،.Vagus Nحوؿ ااحشال ومركنش العصي  و نواة اربهم 

مػػي ارثحػػت أف  نػػاؾ الكيػػري مػػي ارنعكسػػات ارشػػالة   ) تنبيػػ   ػػديد لػػبع  االيػػاؼ احلسػػية يػػ دي إن تبػػاي  و  
الػذي يػ دي إن تبػاي  القلػب واخنفػاض  علػى كػريت العينػن ) عنػد الكلػب مػيثً   منهػا الضػغ  ،أو توقفػ    القلب

الطريػػػق احلسػػػي هلػػػذا  ،بة مػػػي ميلػػػم الجػػػوائمالضػػػغ  الشػػػر   نليػػػة انعكاسػػػية حيػػػم شنيػػػم العصػػػب العيػػػهب و ػػػو  ػػػع
وكػذلك الضػغ  علػى ارصػيجن أو ضػرلما يػ دي إن حػدوث  ،ونػواة ارػبهم مركػنش ،واربهم يريقػ  احلركػي ،ارنعك 

ويلػػػـن لظهػػػور  ػػػذش   ،حػػػ  أف معظػػػم ارنبهػػػات ااريػػػة ارطبقػػػة علػػػى ابسػػػم قػػػد تكػػػوف سػػػبباً لػػػذلك ،النجي ػػػة  اهتػػػا
 ذا ويعود القلب للنظم مػي  ديػد  ،ارنعكسات سثمة ابملة العصبية أبقسامها احلسية واحلركية ومراكن ا العصبية

  .بعد زواؿ السبب

 

 

 1 لشكم
 عناصر منعك  غولجن عند الضفدع  
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 ،: العصبوف احلسي مي احلشوي2،: ارسجقبثت احلسية ا ارساريقا1

 : القلب6،: العصبوف احلركي مي اربهم5،نواة اربهم 4 ،الشوكي: النواع 3

  

  يريقة العمم :يريقة العمم :

  مث يكشػق عػي القلػب بفػجت شفػذة صػغرية علػى  ،دوف ختػديرتيبل الضفدع على ظهر ا على لوحة الجشريت
 .ويغطى بقطعة قطي مبللة ابرصم الفينيولو ي ، دار الصدر

  بوساية ارلق  عروة  معويػة  مث تسحب بلطق ،يشق البطي على شنن ار  ارجوسIntestinal segment 
 .  2وتيبل على لوحة الجشريت ) الشكم  With her mesentryممل مساريقا ا 

 

  

 2الشكم  

 يبن يريقة سحب العروة ارعوية طارج بطي الضفدع وفرش ارساريقا ههيداً لجنبيهها

 

  الل ػػول للجنبيػػ  اريكػػانيكي   فػػن ا ضػػربل بقضػػيب مػػي الن ػػاجتػػوؾ مػػدة عشػػريي دقيقػػة لج ػػق ) ا حػػاؿ، 
فنننػػػا نضػػػمل أحػػػد القطبػػػن علػػػى أحػػػد   ،؛ أمػػػا عنػػػد اءعجمػػػاد علػػػى الجنبيػػػ  الكهرابئػػػي اً ءحظنػػػا توقػػػق القلػػػب م قجػػػ

  وعنػػػد مػػػا  نريػػػد بػػػدل الجنبيػػػ ،الػػػداببي  الػػػيت البػػػل بواسػػػطجها احليػػػواف واليػػػا  نفػػػرش ارسػػػاريقا عليػػػ  أو دنسػػػك  ابليػػػد
 .  3) الشػكم  .نثم  بكامم سطح  ااغشية ارسػاريقية  ليجسػإ الجمػاس مػمل أحػد فػروع احلشػوي ارو ػودة فيهػا

 .ويفضم أالنال العمم أف نغري مكاف الجنبي  كلما و دش أف الجنبي  صار بث  دوى
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  يػػػػ  سػػػم/اث ونعػػػػن علػػػى  هػػػػاز الجنب2.5نسػػػجودـ لجسػػػػ يم نجػػػائج  ػػػػذش الج ربػػػة الكيمػػػػوغراؼ علػػػى سػػػػرعة
 .تنبي /اث وخنجار النبضة الطويلة للجنبي  60-50الجواتر ،20-15الكهرابئي اليوابل الجالية : الشدة 

 

 

 3الشكم 

 و : احشال الضفدع تظهر في  تفرعات العصب احلشوي يرسم ختطيط

 .: العصب احلشوي9،: الطحاؿ8 ،: اامعال7  ،: ارعيكلة6،: ارعدة5،: الكلية4 ،: الشر ف ارساريقي3،: االر2،: السلسلة الودية1

  :  :    The resultالنجي ة النجي ة 

)  .يجوقق النظم القلي أو يجبايف عند تنبي  العصب احلشوي بشدة مناسبة مث يعود إن حالج  الطبيعية تدررنياً 
 .  4الشكم 

 

 4الشكم 

 النظم ا البداية مث توقف  كلياً خمط  تنبي  أحد فروع  العصب احلشوي ابلجيار الكهرابئييثحت في  تباي  
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  ::Result analysis   تفسري النجي ةتفسري النجي ة

وإف مي  ذش  ،ي دي  تنبي  االياؼ احلسية للعصب احلشوي إن نشول سياءت عصبية تنطلق من  إن العقد الودية
السياءت ما يجابمل مسريش إن النواع الشوكي ف ذع الدماغ حيم تسا م  ا تنبي  النواة احلركية اربهمية اليت 

      .بدور ا تنب  اربهم الذي يفعم أتالريش ارعروؼ على   القلب
 

  ذا ومي دواعي عودة النظم القلي بعد توقف  أسباب عدة منها :

 .انطثؽ ااسجيم كولنتوقق الجنبي  وتوقق  .1
 .و ود إنظيم الكولن اسواز ارفكك لألسجيم كولن ارنطلق .2
 تبدد ااسجيم كولن إن طارج نطاؽ فعاليج  ) حوؿ العقد الناظمة   .3
 .و ود ارنعكسات اريكانيكية ) الضغ    والكيميائية اليت  رض على عودة النظم بم تسرع  .4
 ي نجي ػػة توقػػق القلػػب ممػػا يػػ دي إن هػػددش وتنبػػ  العقػػدة الناظمػػة فيهػػاحػػدوث ركػػودة دمويػػة ا اا يػػي ااشنػػ .5

 .)منعك  بينربدج 
ويسا م تنبيػ  احلشػوي ) الفػروع احلركيػة منػ  والػيت تفع ػم القلػب   ا تنبيػ  ارػبهم وتبػاي  القلػب أيضػاً حيػم  

بثت حػ  الضػغ  ا ابيػب السػبايت فججنبػ  مسػجق ،ت الر أتالرياً إرنابياً على القلػب فيجسػرع ويرتفػمل الضػغ  الشػر  
 .وا القوس االرية حيم تصدر سياءهتا إن نواة اربهم عرب عصب  رينمل  وسيوف لجبطئ القلب وختف  الضغ 

 

 

 

***    *** 
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 عنذ اإلنظان انقهةكهزتائٍح  ظٍغخت

Electrocardiogram   ECG 
 : Objectiveاهلذف
القلب ودراسة مكوشت  ) مو ات وفواصم زمنية   و قرالة اروططات الطبيعيػة  كهرابئية  ط خمالجعرؼ على  

 .للقلب ور الكهرابئي الوسطياحملو  ديد 

 :  :  IInnssttrruummeennttss  aanndd  mmaatteerriiaallss  األجهشج واألدواخ انالسمحاألجهشج واألدواخ انالسمح

  .مادة  ثمية  ديدة النقم للكهرابل ،ااقطاب اراصة ،القلبة  هاز ختطي  كهرابئي

  :  :  Introductionمتهٍذمتهٍذ

يوافػق عمػم النسػيج العضػلي ابنجشػار كػوامي كهرابئيػة شنكػي الجقايهػا وتسػ يلها بشػكم مبا ػر و لػك بوضػمل 
أقطػػػػاب حساسػػػػة علػػػػى سػػػػطت العضػػػػلة اردروسػػػػة أو بغػػػػرس  ػػػػذش ااقطػػػػاب داطػػػػم كجلػػػػة العضػػػػلة وتسػػػػ يم جممػػػػم 

حالػػة الراحػػة إن فيهػػا وأالنػػال تقلصػػها مث عودهتػػا الفعاليػػات الكهرابئيػػة ا حالػػة الراحػػة وا أالنػػال انجشػػار كػػامي الفعػػم 
مي  ديد ؛  ذا عندما تكوف العضثت اردروسة سػطحية شنكػي الجعامػم معهػا بشػكم مبا ػر ولكػي عنػدما تكػوف 

 مبا ر وعي بعػد يجم تس يم نشايها الكهرابئي بشكم غري ،أ واؼ يصعب الوصوؿ إليها تسكيو  اروضملعميقة 
حػاؿ  و ػذش ،ها ليكػوف الجسػ يم لفعلهػا  ػي دوف غري ػا وتكػوف النجػائج أكيػر وضػوحاً  روط رنب  قيق ممل مراعاة

 ػػػذش تسػػػ م  ،اػػػددة مػػي سػػػطت ابسػػمالعضػػلة القلبيػػػة إ  توضػػمل مسػػػار  فائقػػة احلساسػػػية  بعيػػداً عنهػػػا وا أمػػاكي 
 وانجشار ا مي طلية إن أطرى حسب ما يلي : ،نشول الدفعة الكهرابئية للقلب ا الناظمة البدئية ارساري 

 الناظمة البدئية 
 ألياؼ العضم اا يهب 
 البطينية عقدة أ وؼ اتوارا العقدة اا ينية  AschoffTawara. 
   ذع حنمة  ي Bundle of hiss . 
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   الفرع اايسر مث ااشني مي حنمة  يBundle branch. 
 بكة بوركنج مث ألياؼ العضلة البطينية  Purkenji fibers.        

    ي: ذا ولسهولة تداوؿ وفهم اروططات الكهرابئية للقلب وضمل العامل انجهوفي جمموعة افواضات 
وهتمػػم كػػم البػػإ  القػػوى؛القلػػب  ػػو ارنبػػمل الوحيػػد للنشػػاط الكهرابئػػي ارسػػ م و ػػو مػػندوج القطػػب مجعػػادؿ  .1

و ذا  رط اقق إ  يطلب مي ارري  اهلدول  ،كهرابئيوف مصدراً اي نشاط  اليت شنكي أف تكاجملاورة ااطرى 
 .والسكينة وعدـ الجحرؾ

أي عد كم اانسػ ة الناقلػة للنشػاط الكهرابئػي القلػي واروجلفػة البنيػة وكفهنػا  ،جتان  ابسم كناقم كهرابئي .2
 مي يبيعة واحدة فيما يجعلق ابلنقم الكهرابئي. 

   الناقم. ذا ا مركن   ذارابئي الوحيد توضمل ارنبمل الكه .3
طيػم شنكػػي مقارنػػة العضػلة القلبيػػة كمصػػدر أساسػي لكػػم القػػوى الكهرابئيػة مبػػدطرة ياقجهػػا  ،تنػاظر ارنػػاحي .4

 .فول  3–فول  وآطر سالب  3فول  هلا قطب مو ب يساوي + 6على سبيم ارياؿ 

  تخغٍظ :  تخغٍظ :  انانجهاسجهاس

دقيػػػق يقػػػي  الجغػػريات الكهرابئيػػػة طساسػػػية  Galvanicلقلػػػب مقيػػػاس غلفػػا  ا ةيعجػػرب  هػػػاز ختطػػػي  كهرابئيػػ
ييبػل أربعػة  حظيػة عػي يريػق اسػجوداـ  سػة مسػار  فهو يس م اصلة الفعاليات الكهرابئيػة القلبيػة الل ،عالية  داً 

منهػػا علػػى اايػػراؼ وينقػػم ارػػام  علػػى أمػػاكي اػػددة مػػي سػػطت  ػػدار الصػػدر ويكػػوف الجسػػ يم طيػػم يقػػي  
قطػب  ونقطػة كهرابئيػة حياديػة هيػم  قطػب واحػدابهاز إمػا فػرؽ الكػوامي الكهرابئيػة مػا بػن قطبػن منهػا أو مػا بػن 

     .معدـو كامن 

  جتا ات:اءواسجناداً إن ما سبق يو د نوعاف مي 

  ::  BBiippoollaarr  LLeeaaddss  املعٍارٌح(املعٍارٌح(االجتاهاخ ثنائٍح انقغة ) االجتاهاخ االجتاهاخ ثنائٍح انقغة ) االجتاهاخ ..آآ

   1) الشكم  ااشني:على يرفن مي اايراؼ اليثث عدا الساؽ  وتقي  فرؽ الكامي بن نقطجن

  :  Lead  Iاءجتاش ااوؿ )
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الػذراع اايسػر والقطػب  ارو ػب عػماايسر وااشني طيػم يوضػمل القطػب ويس م فرؽ الكامي بن الذراعن 
 .يالسالب على الذراع ااشن

   :  Lead  IIاءجتاش اليا  )

ارو ػب علػى السػاؽ  ي والسػاؽ اايسػر طيػم يكػوف القطػبويس م فرؽ الكامي الكهرابئي بن الذراع ااشن
 اايسر والقطب  السالب على الذراع ااشني.

   : Lead  IIIاءجتاش اليالم ) 

والساؽ اايسر طيم يوضمل القطب ارو ب علػى السػاؽ  مي الكهرابئي بن الذراع اايسرويس م فرؽ الكا
 السالب على الذراع اايسر. اايسر والقطب

 

 1الشكل 

 االتجاهات ثنائٌة القطب المعٌارٌة على مثلث انتهوفن

  ::  UUnniippoollaarr  LLeeaaddss  اجتاهاخ  األعزاف أحادٌح انقغةاجتاهاخ  األعزاف أحادٌح انقغة..بب
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يوضػػمل علػػى نقػػاط اػػددة مػػي  ػػدار الصػػدر أو  Active مسػػجق   فعػػاؿيسػػجعمم ا  ػػذش اءجتا ػػات قطػػب 
اايػػراؼ وآطػػر غػػري فعػػاؿ ) ذنػػم كهرابئيجػػ  معدومػػة   ينػػجج عػػي وصػػم النهػػا ت ارركنيػػة لألقطػػاب  ااربػػمل الباقيػػة 

 .بقصد إلغال كوامنها

 

  ::UUnniippoollaarr  LLiimmbb  LLeeaaddss  االجتاهاخ وحٍذ انقغة نألعزافاالجتاهاخ وحٍذ انقغة نألعزاف  ..11

 :  avrاءجتاش   .آ

ارسجقصي على الذراع ااشني و و يس م تغريات الكامي الكهرابئي ا  لك ابنل مػي القلػب يوضمل القطب 
 .اروا   للكجق ااشني

 :avlاءجتاش  .ب

ل مػػػي ارسجقصػػػي علػػػى الػػػذراع اايسػػػر و ػػػو يسػػ م تغػػػريات الكػػػامي الكهرابئػػػي ا  لػػػك ابػػػن  يوضػػمل القطػػػب
 .القلب اروا   للكجق اايسر

 :  avfش  اءجتا . ػ

ارسجقصػػي علػػى السػػػاؽ اايسػػر و ػػو يسػػ م تغػػريات الكػػػامي الكهرابئػػي ا  لػػك ابػػنل مػػػي يوضػػمل القطػػب 
 القلب اروا   رفصم الفوذ اايسر. 

 

 : SSuuppeerrffiicciiaall Chest Leads    انظغحٍح  أحادٌح انقغةانظغحٍح  أحادٌح انقغة    االجتاهاخ  انصذرٌحاالجتاهاخ  انصذرٌح .2

م عليها القطػب  ارسجقصػي ا  ػذش اءجتا ػات و ػي تعمػم كمنػاح مبا ػرة   ارواقمل اليت ينق   2يبن ) الشكم
   و ي :  Vعلى القلب تقريباً بسبب جماورهتا ل  ويرمن هلا ابحلرؼ     )  

V1  ويوضمل القطب الفعاؿ على ارسافة الوربية الرابعة أشني الق :. 

V2  ويوضمل القطب الفعاؿ على ارسافة الوربية الرابعة أيسر الق :. 
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V3 اءجتا ن   : ويوضمل القطب الفعاؿ وس  ارسافة بنV2 – V4. 

 V4 الورب ارام . مملاايسر ار  ارنصق لعظم الوقوة  تقايمل : ويوضمل القطب  الفعاؿ على 

V5  الورب ارام .  مملار  اإلبطي اامامي اايسر  تقايمل : ويوضمل القطب  الفعاؿ على 

V6  الورب ارام . مملار  اإلبطي ارجوس  اايسر  تقايمل على   : ويوضمل القطب 

 

 

 

 2الشكل 

 مواضمل القطب  الفعاؿ ا اءجتا ات وحيدة القطب الصدرية
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 3الشكل 

 مكاف كم مي اءجتا ات وحيدة القطب الصدرية

 للصدر ومقطمل عرضي ا مسجوى العضلة القلبيةعلى رسم ختطيطي 

ويسػجعمم لجسػػ يم خمططػات القلػػب الكهرابئيػة ورؽ ميليمػػوي طػػاص يسػمت بقيػػاس سػريمل للػػنمي و الفولجػػاج 
تػػجم معايرتػػ  و ملػػم هيػػم عمػػود ً فػػرؽ الكػػامي الكهرابئػػي 1عليػػ  مربعػػات صػػغرية ضػػلمل كػػم منهػػا  اروطػػ ،ركػػوشت 

بينمػػا شنيػػم كػػم مربػػمل أفقػػي  وحػػدة زمنيػػة  ،ملػػم 10قػػدرش ميلػػي فػػول  احنرافػػاً 1طيػػم يعطػػي الجنبيػػ  الػػذي تعػػادؿ قيمجػػ  
     .ملم/اث  و ي السرعة القياسية ا ختطي  القلب 25اثنية إ  كانل سرعة  ر ف الورؽ   0,04تعادؿ 

لفواصػػم النمنيػػة الػػيت لكػػم منهػػا دءلػػة فينيولو يػػة اػػددة ) يبػػدي خمطػػ  القلػػب الكهرابئػػي جمموعػػة مػػي ارو ػػات وا
ويجػفلق  ،ورنب البحم عي سبب  ،فن ا ما اطجلق زمنها أو سعجها عي احلد الطبيعي عد  لك مرضياً  ،  4الشكم 

 خمط  القلب الكهرابئي مي اركوشت الجالية : 
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 4الشكل 

 مكوشت اروط  الكهرابئي للقلب

 

اثنيػة وارتفاعهػا  0,12-0,08مػدهتا  ،: و ي هيم اءحنراؼ النا م عي زواؿ اءسػجقطاب اا يػهب pارو ة    1
و ػػي  ات  ػػكم مػػدور وأحيػػاشً  ات يػػوريي حيػػم شنيػػم الطػػور اإلرنػػاا زواؿ اءسػػجقطاب ا  ،ملػػم 2,5ء يج ػػاوز 

اا يي ااشني بينما شنيم الطور السلي زواؿ اءسجقطاب ا اا يي اايسر، وتكوف  ذش ارو ػة ا احلػاءت الطبيعيػة 
 , V2  , V1أمػا ا  ،avrية دائمػاً ا  وسػلب ، V6  , V5  , V4  , V3وا   I  و   IIمو بػة دائمػاً ا اءجتػا ن  

avl ,  III و ي غالباً مو بة ا  ،فجكوف إرنابية أو سلبية أو  ات يوريي أو معدومةavf . 
 

: هيػم زمػي انجقػاؿ الجنبيػ  مػي  P-R ( P-Q segment and P-R interval)أو الفػوة   P-Qالقطعػة   2
-0,12تبلغ مدة  ػذش الفاصػلة  ،QRS إن بداية ارركب البطيهب Pاا ينن إن البطينن و ي هجد مي بداية ارو ة 

ويػػجم طثهلػػا انجقػػاؿ الجنبيػػ  ا  ،تنيػػد أو تػػنق  حسػػب تػػواتر الػػنظم القلػػي و ػػي تطػػوؿ مػػمل تقػػدـ العمػػر ،اثنيػػة 0,20
وتنجهػػي عنػػد وصػػوؿ الجنبيػػ  إن االيػػاؼ العضػػلية  ،طينيػػة وحنمػػة  ػػي  وتفرعاهتػػا و ػػبكة بػػوركنجالب العقػػدة اا ينيػػة

 .وتكوف  ذش الفاصلة على ط  السوال الكهرابئي ،البطينية
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اثنيػػة ورنػػب أف ء  0,08: و ػػو يعكػػ  زواؿ اءسػػجقطاب ا البطينػػن مدتػػ  وسػػطياً  QRS ارركػػب البطيػػهب 3
 و و يجفالر ابطجثؼ سرعة النظم القلي ويجكوف مي الثث مو ات: ،اثنية  0,10تج اوز 
  ارو ػػػةQ   ملػػػم و ػػػي تعكػػػ  زواؿ 2يبلػػػغ عمقهػػػا ااقصػػػى  ،تظهػػػر ء: و ػػػي سػػػلبية دائمػػػاً وصػػػغرية وقػػػد

 اثنية. 0,04 -0,03ومدهتا  ،اءسجقطاب ا احلا ن البطيهب
  ارو ػػةR   ًوتعػػد أوؿ مو ػػة مو بػػة ا ارركػػب    ،: و ػػي إرنابيػػة دائمػػاQRS   وتعكػػ  زواؿ اءسػػجقطاب

تكػػوف  ،ملػػم10وسػػعجها الوسػطية  ،اثنيػػة 0,08-0,05مػدهتا  ،ا القمػة البطينيػػة ااماميػػة وابانبيػة وارلفيػػة و ػػدراهنا
ا  أيػوؿ مػي  حيػم تكػوف ا اءجتػاش اليػ III   ,   II  ,  I ػذش ارو ػة إرنابيػة واضػحة ا اءجتا ػات القياسػية   

و ػذا مػي ار  ػرات الدالػة   V4أو        V6وتػنداد تػدررنياً إن   V1كمػا تكػوف صػغرية ا   ،اءجتا ن ااوؿ واليالم
 .avrو ي صغرية ا اءجتاش  V3ا اءجتاش  Sوتجساوى ممل ارو ة  ،على أف اروط  يبيعي

   ارو ػػػةS زمنهػػػا ء يج ػػػاوز  ،وتكػػػوف سػػػلبية دائمػػػاً  ،: و ػػػي تعكػػػ  زواؿ اءسػػػجقطاب ا قاعػػػدة البطينػػػن
   V1وتجنػاق  تػدررنياً مػي   V3,V2  ,V1وا  avrو ي أوضت ما تكوف ا  ،ملم 6اثنية وسعجها الوسطية   0,04
  .Rو لك بعك  ارو ة V6إن   
 وتكػوف عػادًة علػى  Tوارو ػة   QRS: فػوة زمنيػة فاصػلة مػا بػن ارركػب البطيػهب S-T segmentالقطعػة   4

اثنيػػة و ػو يجعلػػق  0.15هيػم  ػػذش ارو ػة بدايػة عػػودة اءسػجقطاب ا البطينػػن زمنهػا طػدود  ،طػ  السػوال الكهرابئػػي
 .بسرعة النظم

و ػػي مجغػػرية  Repolarization : و ػػي تعكػػ  اررحلػػة النهائيػػة مػػي عػػودة اءسػػجقطاب البطيػػهب  Tارو ػػة   5
ولكػػػي ا احلػػػاءت الطبيعيػػػة رنػػػب أف ء يج ػػػاوز  ،صػػػغرية أو كبػػػرية ،فقػػػد تكػػػوف مػػػدورة أو م نفػػػة ،الشػػػكم والسػػػعة

  V6  ,V5  ,V4  ,V3  ,  II   ,   Iوتكػوف  ػذش ارو ػة مو بػة دائمػاً ا   ،اثنيػة0,20وأمػد ا حنػو  ،ملػم 6ارتفاعهػا 
 اً إرنابيػػةفجكػوف إرنابيػة أو سػػلبية أو  ات يػوريي أو معدومػة و ػي غالبػ V2,  V1  ,  IIIأمػا ا  avrوسػلبية ا 

 .avl  avfا
بعػػػد فاصػػػلة زمنيػػػة و ء تظهػػػر  ػػػذش ارو ػػػة دائمػػػاً ا خمطػػػ  القلػػػب  T: أتيت ا أعقػػػاب ارو ػػػة  Uارو ػػػة  6

أما ابلنسػبة رػدلوءهتا  ،Tو ي صغرية وتشب  ا تغرياهتا ارو ة  V4,V3الكهرابئي العادي وظهور ا يكوف خاصة ا 
 .ومي ارعجقد أهنا هيم عودة اءسجقطاب ا النسيج الناقم ،فغري معروفة هاماً 

     

) اصػػلة القػػوى الكهرابئيػػة      Vectorإف النشػػاط الكهرابئػػي اللحظػػي ا العضػػلة القلبيػػة شنكػػي أف شنيػػم بسػػهم   
مي يشػري برأسػػ  إن  هػػة انجشػػار نػنع اءسػػجقطاب حيػػم يج ػػ  برأسػ  حنػػو اءجتػػاش ارو ػػب ويعكػ  يولػػ  قيمػػة الكػػا
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الكهرابئي ولػ  منحػًى معػن حيػم شنكػي  ديػد اجتا ػ  ابلػدر ات فهػو شنجػد ابجتػاش الدر ػة صػفر عنػدما يكػوف أفقيػاً 
در ػػة عنػػدما  1809 ±عنػػدما شنجػػد مػػي ااعلػػى إن ااسػػفم و  909مج هػػاً حنػػو اايسػػر مػػي الشػػو  و طػػذ اجتػػاش +
عنػػػػدما شنجػػػػد مػػػػي ااسػػػػفم إن ااعلػػػػى و كػػػػذا  در ػػػػة 909و _  ،يكػػػػوف أفقيػػػػاً ممجػػػػداً مػػػػي يسػػػػار الشػػػػو  إن شنينػػػػ 

 .فباسجطاعجنا  ديد اجتاش  ذا احملور أو ارج   ابلدر ات

وتشػكم  ،القطػب ارو ػبإن  القطػب السػالبشنيم اور اءجتػاش القلػي اءجتػاش مػي   حماور االجتاهاخ انقهثٍح:حماور االجتاهاخ انقهثٍح:

ااور اءجتا ات ارعياريػة اليثالػة ميليػاً مجسػاوي ااضػثع يسػمى ميلػم انجهػوفي الػذي يعػد مركػنش القلػب ) الشػكم  
 . 5  وشنكػػػي رمسػػػ  طيػػػػم تجقػػػايمل أضػػػػثع  مػػػمل بعضػػػػها ا مركػػػنش فنحصػػػم علػػػػى نظػػػاـ احملػػػػاور اليثالػػػة )الشػػػػكم 1

  6) الشكم     .احملاورو ضافة ااور اايراؼ وحيدة القطب يصبت نظاماً سداسي 

 5الشكل 

 نظاـ احملاور اليثالة حيم تعجرب نقطة تثقي تلك احملاور مركن القلب
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. 

 

 6الشكل 

 النظاـ سداسي احملاور

  : : QQRRSS  احملىر انكهزتائً انىطغً نهمزكة انثغٍيناحملىر انكهزتائً انىطغً نهمزكة انثغٍين

مو ػػة زواؿ  أالنػػالالكهرابئيػػة اءجتػػاش الػػرا ت للكػػوامي  يور الكهرابئػػي الوسػػطي للبطينػػن عػػيعػػرب مصػػطلت احملػػ
) مػػي  599الوسػػطي الػػذي يعػػادؿ ا احلالػػة السػػوية ارياليػػة  QRS أيضػػاً مج ػػ ويسػػمى  ،اءسػػجقطاب عػػرب البطينػػن

ولجعينػػ  قيمػػة تشويصػػية كبػػرية حيػػم شنكػػي أف ينحػػرؼ إن اليسػػار أو اليمػػن مشػػرياً إن حػػاءت  ،  909صػػفر9 حػػ  
 .مرضية خمجلفة كجضوم البطينن و إحصار غصهب حنمة  ي 

 

  : : QQRRSS    عزٌقح تعٍني احملىر انكهزتائً انىطغً نهمزكة انثغٍينعزٌقح تعٍني احملىر انكهزتائً انىطغً نهمزكة انثغٍين

 دقة ويجم  لك كما يلي :سوؼ نعجمد يريقة احملاور اليثث ا تعيين   لك أهنا أكير بساية و 

  حندد اجملموع ابربي لقيم مو ات ارركبQRS ا اجتا ن معيارين على ااقم. 
 سلبية أـ إرنابية مراعن إ ارهتماى اجتا يهما اروافقن نسق  ارقداريي الناجتن عل. 
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 نرفمل مي النقطجن احملددتن سابقاً عموديي وحندد نقطة الجقائهما. 
  الواصم بػن نقطػة الجقػال العمػوديي السػابقن ونقطػة الجقػال اػاور اءجتا ػات ارعياريػة فنحصػم نرسم ارسجقيم

على سهم مو   ينطلق مي ملجقى احملاور اليثث ) الػذي شنيػم القلػب    ػو احملػور الكهرابئػي الوسػطي للمركػب 
     .الذي شنكي أف حندد اجتا   ابلدر ات ،QRSالبطيهب

 تغثٍق عمهً :

 III  ,  I  القلب الكهرابئي لقلب ما ا اءجتا ن ارعيارين بدراسة خمط

= Rملػم     ) حيػم أف ارو ػة  6يسػاوي   Iا اءجتػاش   QRSنفرض أننا و دش  اجملموع ابربي للمركػب  
ا اءجتػاش    QRSملػم   بينمػا يعػادؿ اجملمػوع ابػربي للمركػب   S  =-1وارو ػة  ،ملمQ  =-1وارو ة  ،ملم 8+

III  +3  ملم ) حيم أف ارو ةR+ =5 وارو ة ،ملمQ =-1وارو ة  ،ملمS =-1نسػق  ارقػداريي السػابقن  ملم  
   مث حنػدد نقطػة الجقػال العمػوديي ارقػامن مػي النقطجػن  7على اوري اءجتا ن اروافقن كما ا         ) الشػكم 

ءجتا ات ارعيارية فنحصم علػى سػهم مو ػ  شنيػم احملػور الكهرابئػي احملددتن سابقاً مث نصلها إن نقطة الجقال ااور ا
  .QRSالوسطي للمركب 

 

 

 7الشكل 

 .QRSيريقة تعين احملور الكهرابئي الوسطي للمركب البطيهب
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فن ا جتػاوز  لػك وكػاف مػا بػن  909+و  احملور الكهرابئي الوسطي للمركب البطيهب ما بن الصفر وضمل يواوح  
 ،فهػػو منحػػرؼ حنػػو اليسػػار 1209-فهػػو منحػػرؼ حنػػو اليمػػن وإ ا كػػاف مػػا بػػن الػػناويجن صػػفر   و   1809و + 909+

ابجتػػاش البطػػن ارجضػػوم بسػػبب ز دة الكجلػػة العضػػلية ابلنسػػبة  QRSوينحػػرؼ احملػػور الكهرابئػػي الوسػػطي للمركػػب 
طاب عػرب البطػن ارجضػوم أكػرب مػي لل انب اآلطر، إضافة إن أف الػنمي الػذي يسػجغرق  انجقػاؿ مو ػة زواؿ اءسػجق

كمػػا ينحػػرؼ احملػػور حنػػو اليسػػار ا إحصػػار الغصػػن اايسػػر حلنمػػة  ػػي    ،الػػنمي الػػثـز ءنجقالػػ  عػػرب البطػػن السػػوي
وابلعكػ   ،بسبب أتطر زواؿ اسجقطاب البطػن اايسػر الػذي يبقػى كهر ابيػاً طػثؿ معظػم دورة زواؿ اءسػجقطاب

غصػن ااشنػي نظػراً لجػفطر زواؿ اسػجقطاب البطػن ااشنػي ابلنسػبة لأليسػر ممػا يػ دي ينحرؼ حنو اليمن ا إحصػار ال
 إن ظهور مج   هنايج  السلبية حنو البطن اايسر واإلرنابية حنو البطن ااشني. 

  عزٌقح انعمم : عزٌقح انعمم : 

ءبػػد أف تكػػوف الشػػروط الػػيت سػػ م فيهػػا  يػػدة ومناسػػبة  ،قلػػب ل دنػػو  ي كهرابئػػي   طػػخمللحصػػوؿ علػػى  
طيم  يعطي فكرة صحيحة عي حالة ارري  ودوف أف يكوف  ناؾ أي أالر سلي رػا حػوؿ ارػري  مػي  ػروط غػري 

 لذلك علينا أف حنقق الشروط الجالية :  ،مثئمة على اروط 

  ًوارري  طالة اسوطال اتـ ،أف يكوف سرير ارري  مرزنا.  
 تكوف در ة حرارة الغرفة معجدلة أف. 
  أف يكػػػوف  هػػػاز الجوطػػػي  وارػػػري  علػػػى اتصػػػاؿ مػػػمل طػػػ  موصػػػوؿ مػػػمل اارض إللغػػػال تػػػداطثت الجيػػػار

   .الكهرابئي ارجناوب
  ًملم. 10قدرش معايرة  هاز الجوطي  طيم يعطي كم ميلي فول  واحد احنرافا 
  ري و لد ار أقطاب الجس يمالجحقق مي الجماس ابيد ما بن. 

 الجايل:جترى عملية تس يم خمط  كهرابئي للقلب وفق الجسلسم 

  .. يسجلقي ارري  على سريرش كا فاً عي صدرش و راعي  وساقي  1
.حنضػػػر مكػػػاف وضػػػمل ااقطػػػاب  علػػػى ارػػػري  مبسػػػحها ابلكحػػػوؿ إلزالػػػة أي مػػػواد د نيػػػة قػػػد تعيػػػق النقػػػم  2

واليت تساعد على إيصػاؿ ونقػم الجيػارات الكهرابئيػة مػا بػن   ECG gellمث توضمل ارادة اهلثمية اراصة  ،الكهرابئي
  .ابلد و ااقطاب 
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أمػػا القطػػب   ،. نيبػػل ااقطػػاب  ) و ػػي عػػادة معلمػػة   كػػم علػػى مكانػػ  ا معصػػم اليػػديي وأسػػفم السػػاقن 3
 فهنػػاؾ بعػ  اا هػنة مػػنودة بقطػب  وحيػد ينقػػم ،ارػام   الػذي سػػوؼ يسػ م فعاليػات اءجتا ػػات قػرب القلبيػة

و نػػاؾ أ هػػنة أكيػػر حداالػػة مػػنودة بسػػجة مسػػار  ختػػ  اءجتا ػػات قػػرب  ،أالنػػال الجسػػ يم Vبػػن مواضػػمل اءجتا ػػات 
و كػػذا مث  V2وآطػر يوضػػمل مبوقػمل اءجتػاش  V1القلبيػة  ػذش ومعلمػة طيػػم يو ػد قطػب  طػاص يوضػػمل مبوقػمل اءجتػاش 

 .يجم الجس يم ابلجحكم مبفجاح طاص على ابهاز
زر طػػاص علػػى ابهػػاز إ ا مت الضػػغ  عليػػ   و كػػرش، بوسػػايةكمػػا سػػبق   ،نعػػايرش. نشػػغم  هػػاز الجوطػػي  و  4

ملم ) نكػرر عمليػة الضػغ  علػى الػنر  10و زندث احنرافاً ا ريشة الجس يم مقدارش  ،ميلي فول 1يعطي تياراً قدرش 
 يم على السرعة حندد سرعة الجس ،ومراقبة مقدر احنراؼ الريشة والجحكم لا ح  حنصم على اءحنراؼ ارطلوب  

 .ملم/اث 25القياسية 
 ،ونبدأ الجس يم فنثحت ظهور اروطػ  بشػكم مجكػرر  I.نضمل مفجاح انجقال اءجتاش على اءجتاش ارعياري  5

  .و كذا ح  يجم رسم خمططات اءجتا ات القلبية كافة   IIIمث       IIحنوؿ ارفجاح إن اءجتاش 
 .ويدرس بشكم دقيق كم ما في  مي مو ات وفواصم زمنيةعلي ، ءجتا ات . ي طذ اروط  و دد ا 6

  نقهة :نقهة :  انكهزتائًانكهزتائًخغظ خغظ املاملكٍفٍح دراطح كٍفٍح دراطح 

ءبػػد مػػي دراسػػج  دراسػػة منه يػػة نقػػو  ـ مػػي طثهلػػا حالػػة قلػػب ارػػري  بشػػكم دقيػػق  الجوطػػي ،بعػػد احلصػػوؿ علػػى 
، ولكػػي  نػػػاؾ ططػػوط عامػػػة شنكػػي للطالػػػب وممارسػػػة يكجسػػبها الطبيػػػب مػػمل الػػػنميو ػػذش مهمػػػة صػػعبة  جػػػاج رػػربة 

 اربجدئ ا  ذا اجملاؿ أف يجبعها وزنقق نسبة ء أبس لا مي الن اح ا  لك و ي:  

 أوًء: رنب أف نجحقق مي أف إ رال الجوطي  كاف ا  روط مناسبة.        

بػرية احملصػورة بػن مػػو جن نبػدأ بقػرالة اروطػ  اػدديي سػرعة الػنظم القلػي ويػجم  لػك بعػد ارربعػات الك اثنيػاً:
 و عدد ارربعػات الكبػرية  300علي  والرقم   300مث نقسم   ، QRSمجمااللجن مججابعجن مي مو ات ارركب البطيهب

 ذش الطريق سريعة وعمليػة ومسػجنج ة مػي   ،على الورؽ ارلميوي اليت هر ا دقيقة واحدة مي عمم  هاز الجوطي 
رنػػب أف يكػػوف  .اثنيػػة 0,04ملػػم شنيػػم فػػوة زمنيػػة قػػدر ا  1ملػػم/اث و أف كػػم  25كػػوف سػػرعة  ػػر ف ورؽ الجوطػػي  

ضػػربة ا الدقيقػػة و ػػذا  ػػو اجملػػاؿ الطبيعػػي إ  أف جتػػاوزش ابلػػن دة أو النقصػػاف رنعلنػػا  100 – 60الػػنظم يػػواوح بػػن 
 .بصدد البحم عي السبب
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فػػنف كػػاف  يبيػػاً منجظمػػاً، فهػػذا  ػػيل يبيعػػي  ،اثليػاً : علينػػا اآلف أف حنػػدد دنػػ   ػػذا الػػنظم الػػذي حصػػلنا عليػ 
 .وإف كاف غري  لك فعلينا أف حندد مصدر  ذا النظم والسبب الذي أدى لظهورش

رابعاً : بعد  ديد سرعة النظم ومصدرش حندد  هة احملور الكهرابئي الوسطي للقلب الذي رنب أف يكػوف ا 
 .احلدود اليت هل دراسجها سابقاً 

ت اروطػػػ  مػػػي مو ػػػات وفواصػػػم بدقػػػة وهعػػػي مجنػػػا ين، مػػػي حيػػػم الػػػنمي والسػػػعة طامسػػػاً : نػػػدرس مكػػػوش
    .والشكم ونقارهنا ممل ما نعرف  مي قيم يبيعية هلا،  وعلينا أف نعلم أي طلم ا أي مو ة أو فاصلة زمنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أتالريات الغلوكوزيدات القلبية ا النظم القلي
Effects of cardiac glucosides on the heart rhythm 

 

 :      Objective الغاية

الدرنجالن   ا طصائ  العضلة القلبية لغلوكوزيدات القلبية )الجعرؼ على أتالريات ا . 

 : IInnssttrruummeennttss  aanndd  mmaatteerriiaallssاا هنة واادوات ارسجودمة   
  .0.001الوؿ الدرنيجالن  ،أدوات تشريت ،ضفدع حي ، هاز ااوسيلوغراؼ أو الكيموغراؼ



 

47 
 

ا معابة القلوب الضعيفة الطبيب ويجرينغ    Digitalineإف أوؿ مي اكجشق طصائ  الدرنجالن  : ههيدههيد
Whitering  فكاف  ذا الشب   و  ،وكاف  لك ا أواطر القرف اليامي عشر، و و نبات ز رت  تشب  إصبمل القفاز

ساعات مي  6-4فث شنج  قبم  ،جالن بطيل وكذلك إيراح السبب ا الجسمية ؛وو د أف امجصاص الدرن
أما إيراح  البطيل فقد  عل  مي بن اادوية ارواكمة إ  يطرح  ،ساعة 24وء تظهر أتالريات  الواضحة قبم  ،تناول 

وت الر  ،ويواكم الباقي ا الكبد والكليجن والغدد ارعوية ، نل من  ممل البوؿ ويعلق  نل آطر أبلياؼ العضلة القلبية
 الغلوكوزيدات القلبية اليت تواكم ا العضلة القلبية على طواصها ارعروفة كما يلي:

 أتالري ا ا سرعة النظم القلي :  .1
غري اربا ر على تبطئ الغلوكوزيدات القلبية ) الدرنيجالن   القلب نجي ة لجفالري ا اربا ر علي ، ولجفالري ا 

وتنق  ارقوية ،وتنيد مي حساسية مسجقبثت  ،فهي تعمم على ز دة  رر ااسجيم كولن ،ابملة العصبية الذاتية
  .الودية ) إنقاص  رر الكاتيكوءمينات   

 أتالري ا ا قلوصية العضلة القلبية :  .2
ة القلبية فهي تنيد مي القدرة الجقلصية ا القلب هجلك الغلوكوزيدات القلبية أتالرياً إرنابيًا على قلوصية العضل

وتوافق  ذش الن دة ا القلوصية بجطاوؿ نسي ا زمي  ،والطبيعي على حد سوال Heart failure ارصاب ابلقصور
 .اءسوطال وابلجايل تنيد مي فرص ارتوال العضلة القلبية ابلدـ و سن الشروط الثزمة لعملها 

 م ) النقم   القلي :  أتالري ا ا الجوصي .3
  (  P – Rمما ي دي إن تطاوؿ الفوة  ،سرعة النقم اا يهب البطيهب ،بشكم عاـ ،تبطئ الغلوكوزيدات القلبية

 P – Q     ا خمط  كهرابئية القلب. 

ارس وؿ الرئي   ،ا العضلة القلبية والنسيج القلي الناقم البواتسيـو الغشائية –ويعد تيبي  مضوة الصوديـو 
اف  لك ي دي إن ز دة تركين الصوديـو داطم ارث  واخنفاض تركين  ،عي أتالريات الدرنجالن ا القلب

اامر الذي يقود بدورش إن تفعيم تبادؿ الصوديـو والكالسيـو وابلجايل ز دة دطوؿ الكالسيـو إن  ،البواتسيـو
 داطم ارث  

  : :    Procedure  يريقة العمميريقة العمم
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 سندر الضفدع بجوريب مراكنش العصبية مث ييبل على لوحة الجشريت. 
  يكشق عي العضلة القلبية ابلطريقة ارعروفة ويعلق القلب مي  روة البطن على الرافعة اليت ه  أسطوانة

 .الجابعة لألوسيلوغراؼ  ISOTONICأو برافعة  ،الكيموغراؼ
  2.5نس م النظم الطبيعي للقلب بسرعة. 
  مكاف الريشة مث نضيق قطرات مي الدرنجالن على القلب وننجظر قليًث فنثحت تباي  القلب وز دة نغري

    .سعة تقلص 
  يغسم القلب بكيري مي ارصم الفينيولو ي وننجظر فوة مي النمي ليعود القلب إن ما كاف علي.   

 الشكم 
 أتالري الدرنجالن ا قوة الجقل  وتواتر النظم ا القلب

  : :   The resultلنجي ة لنجي ة اا

ينيد مي زمي اسوطال العضلة القلبية فجمجلئ أ وافها بكميات  قلوصيج  مماي دي الدرنجالن إن ب ل القلب وز دة 
 .القلب مي  هة اثنية وإروال هة  العاـ ميكبرية مي الدـ فجنيد قوة انقباضها تبعاً لذلك فيجحسي الدوراف 

 


