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         و ى جع  مشرت  ليسان                                                                 السنة االاملستوى : 
 

 فسيولوجية القلب و اجلهاز الدوري (03) الوحدة الثالثة
 
 يتألف اجلهاز الدوري الدموي  من : القلب، األوعية الدموية  و الدم 

 أوال :القلب
كغ وميكن هلعا الوزن أن يزداد بزايدة عمله كما عند الرايضيني.   70غ لشخص يزن 350شكله خمروطي حبجم قبضة اليد ، يبلغ وزنه حوايل 

 يرتافق هعه الزايدة الوزنية ابزدايد حجم الدم العي يضخ يف النبضة الواحدة فما يزداد عند الرايضيني هو كمية الدم اليت تضخ ولي  عدد
  النبضات.

لجسم تتجه قاعدته لألعلى و قمته لألسفل مييل قليال إ ى اليسار ، اجلهة العليا للقلب عريضة و هي نقطة بروز كل األوعية الدموية الكبرية ل
. 

 
 
 
 



 اثنياً : األوعية الدموية 
 :هي أوعية أنبوبية الشكل جيري الدم فيها وهي على ثالثة أنوا 

 ذو جدار عضلي مسك قادر على التقلص ينقل الدم من القلب إ ى أعضاء اجلسم املختلفة. الشراين: هو أنبوب .1
 الوريد: هو أنبوب ذو جدار رقيق وغري عضلي حيمل الدم من أجزاء اجلسم إ ى القلب. .2
أكسيد الكربون واإلفرازات الشعريات الدموية : أانبيب رقيقة  تسمح ابنتشار الغعاء واألكسجني من الدم إ ى اخلالاي وانتشار اثين  .3

 الضارة والفضالت من اجلسم إ ى الدم.

 
 

 اثلثا: الدم  
 :لرتات من الدم ، عبارة عن سائل امحر اللون يتألف من 6إ ى  5ميلك الشخص البالغ يف املتوسط حوايل 

هي حملول مائي مائل إ ى االصفرار حيتوي على األغعية العائبة وظيفته نقل الغعاء إ ى مجيع أعضاء اجلسم , ميثل حوايل  :البالزما -1
 من حجم الدم 55%
خالاي الدم احلمراء :ال حتتوي على نواة يوجد هبا مادة اهليموجلوبني اليت تساعد يف نقل األكسجني واثين أكسيد الكربون، يبلغ  -2

 مليون /ملم مكعب لدى املرأة  5,4 - 4مليون /ملم مكعب لدى الرجل و من   6-4,5 عددها  من
 خالاي الدم البيضاء : حتتوي على نواة وظيفتها الدفا  عن اجلسم يبلغ عددها حوايل -3

 /ملم مكعب4000-10000                           
        400 -150يبلغ عددها حوايل الصفائح الدموية: خالية من النواة تساعد يف جتلط الدم -4

 ألف صفيحة/ملم مكعب                       
يف الرئتني ويسّلمه إ ى  األوكسجني . يلتقطاحلديد وحيتوي على ذرات خالاي الدم احلمراء حممول داخل بروتني اهليموجلوبني :هو -5

 األنسجة للحفاظ على حياة اجلسم
 ملل لدى املرأة100غ /15-11,5ملل لدى الرجل و 100غ/18-13بنسبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86


الواقع ينقسم هعا اجلهاز تشرحييا ا ى جهازين ويف  . من اهم االجهزة احليوية ابجلسم وانشطها على االطالق يعد اجلهاز القليب الوعائي 
  : مها

 .عضلة القلب ( 1 )
 . اجلهاز الدوري أو الوعائي ( 2 )

 هعين اجلهازين يكمل كل منهما عمل االخر ، ومن هنا نشأ مسمى اجلهاز القليب الوعائي وهم القلب ، واجلهاز الدوري
 : ا ى دورتني رئيسيتنيوميكن تقسيم العمليات القلبية اليت يقوم هبا القلب 

  Circulation pulmonaire اوال: الدورة املمهدة للدورة الدموية الرئوية
 Circulation systémiqueاثنيا: الدورة املمهدة للدورة الدموية اجلهازية 

 
 : Circulation pulmonaireاوال: الدورة املمهدة للدورة الدموية الرئوية 

ثواين ، وتسمى هعه الرحلة ابلدورة الرئوية او الدورة  6تستغرق رحلة مرور الدم من القلب ا ى الرئة مث عودته ا ى القلب مرة اخرى حوايل 
 وتسري خطواهتا بشكل متوافق على النحو االيت : petite circulationالصغرى 

 ا ى االذين االمين للقلب . الوريد االجوف العلوي و السفلي  وصول الدم الوريدي املتحد بثاين اوكسيد الكاربون عن طريق – 1
 للقلب متهيدا لدفعه .oreillette droiteجتمع الدم الوريدي ابالذين االمين   – 2
 .Valve tricuspideعرب الصمام الثالثي الشرفات  Ventricule droitمرور الدم من االذين االمين ا ى البطني االمين  – 3

 طني االمين للدم الوريدي ا ى الرئتني عن طريق الشراين الرئوي عرب الصمام اهلاليل  أو الرئوي .دفع الب – 4
 )دور الصمامات هو مرور الدم يف اجتاه واحد و الزايدة يف فعالية اجلهاز الدوري الدموي(

للقلب عرب االوردة الرئوية   oreillette gaucheوصول الدم املؤكسد من الرئتني ا ى االذين االيسر  – 5
Pulmonaire  Veine  . االربعة 

 
 : Circulation systémique اثنيا: الدورة املمهدة للدورة الدموية اجلهازية

 : اتيت هعه الدورة استكماال للدورة الرئوية ، وتسري خطواهتا كما يلي
   Valve Mitral اإلكليليعرب الصمام   Ventricule gauche مرور الدم من االذين االيسر ا ى البطني االيسر -1
ا ى كافة خالاي وانسجة   عرب الصمام اهلاليل لألورطي ( aorte) دفع الدم من البطني االيسر ا ى الشراين االورطي  أو األهبري  -2

 : اجلسم عن طريق التفرعات الرئيسية للشراين االورطي وهي
 .  Aorte ascendant أ ( االورطي الصاعد

 .Aorte descendant ي النازلب ( االورط
 ا ى االذين االمين للقلب . نقل الدم املتحد بثاين اوكسيد الكاربون عن طريق الوريد االجوف العلوي و السفلي   -3



 
 ملحوظة :

و هي اليت تغعي عضلة القلب ذاهتا حيث   circulation coronaireهنا  دورة دموية قصرية جدا يطلق عليها الدورة التاجية  
تتم  حتتاج ألياف العضلة القلبية كأي ألياف أخرى إ ى كميات كافية من الدم العي ينقل إليها االكسجني و مواد الطاقة الالزمة لالنقباض ، و

على جانيب القلب مبا ميثل شكل التاج  الدورة التاجية عرب شراينني ينشآن من جعر االورطي عقب خروجه مباشرة من البطني األيسر و ميران
 .و لعا مسيا ابلشراينني التاجيني حيث يغعي كل منها نصف القلب

 



 ضرابت القلب :
 (diastole)عضلة القلب مثلها مثل االوردة والشرايني عضلة جموفة اال اهنا تنقبض وتنبسط ابنتظام ويف انبساطها يتدفق الدم ا ى جتاويفها 

 يندفع الدم خارجا بقوة ا ى الشرايني الرئيسية يف دورتيه : (systole)، ويف انقباضها 
 ( الدورة الرئوية حيث يتم التبادل الغازي . 1) 
 ( الدورة اجلهازية وفيها يدفع الدم ا ى كافة احناء اجلسم  2) 

 
تسمى يف جمملها ابجلهاز الناقل العي يتألف من يوجد يف القلب أنسجة متخصصة تقوم بتوصيل اإلاثرة العصبية من األذينني إ ى البطينني و 

 جمموعة من األنسجة املتخصصة اليت تتكون مما يلي :
 ( nœud Sinusal()Nœud sino auriculaireالعقدة اجليبية األذينية ) 

ا الوريد األجوف وهي عبارة عن كتلة صغرية من نسيج خاص )عضلي( توجد يف جدار األذين األمين ابلقرب من النقطة اليت يصب عنده
العلوي يف األذين األمين و من هعه العقدة تنشأ نبضة القلب و يتحدد معدل ضرابته ابلكامل و لعا تدعى مبنظم ضرابت 

 (myocardeفهو مصدر االنقباض اآليل لعضلة القلب ) (  pacemaker du cœurالقلب)

 



 le nœud auriculo-ventriculaireلعقدة األذينية البطنية  ا
 توجد أيضا يف جدار األذين األمين و لكن عند أسفل احلاجز العي يفصل بني األذنني ، تلعب العقدة األذنية البطنية دور حمطة الرتحيل اذ 

 تنشط النبضات الكهرابئية اليت متر هبا قادمة من العقدة اجليبية األذنية ، وتدفع هبا ا ى البطينني عرب حزمة هي 
و خفض سرعة االاثرة الكهرابئية و ابلتايل التنسيق الفعال حلركة الدم بني االذينني و البطينني ، و ابلتايل الوقاية من  يتمثل دورها يف استقبال
   Tachycardieاإلاثرة املتسارعة للبطينني 

 

 
 faisceau auriculo-ventriculaireاحلزمة االذنية البطنية 

و هي تنشأ من العقدة األذينية البطينية  و متتد ألسفل مسافة قصرية تتفر  بعدها إ ى  faisceau de Hisتسمى أيضا حزمة هي  
كل يف البطني اخلاص –فرعني أمين و أيسر عرب البطينني ليمتدا حىت قمة القلب ألسفل مث يصعدان مرة أخرى ألعلى يف اجتاه قاعدة القلب 

 (Purkinje fibres deي) به حىت تنتهي بشبكة من األلياف يطلق عليها شبكة بركنج
 :  fibres de purkinjeشبكة بركنجي

و هي عبارة عن شبكة دقيقة من اخليوط أو األلياف تنشأ عن تفر  هناييت حزمة هي  و توجد هعه الشبكة بصورة رئيسة أسفل البطانة 
 النبضات ينقبض البطينني معا . وبوصول Myocardeالداخلية لكل بطني ، و تصل أليافها إ ى اجلزء الرئيسي من  عضلة القلب 
 يسمى االيقا  املنتظم ما بني انقباض وانبساط القلب مبعدل ضرابت القلب 

ضربة يف  80 – 70اذا ما قمنا حبصر عدد هعه االيقاعات من على الصدر مباشرة ابستخدام مساعة طبية ، سنجد ان عددها يرتاوح ما بني 
عن طريق الشرايني الرئيسية   الة الراحة ، ويتم يف العادة قياس عدد ضرابت القلب بطريقة غري مباشرةالدقيقة لدى االفراد غري املدربني يف ح

، ويسمى العدد الناتج   artère carotide) الشراين السبايت العنقي (   أو الرقبة  artère radialبرسغ اليد ) الشراين الكعربي (
 ضربة يف الدقيقة وفقا لرأي اجلمعية االمريكية للقلب.  100 – 50 .ويرتاوح ما بنيrythme cardiaqueمبعدل النبض 

 :عا للمتغريات التالية اما عن أتثري اجملهود البدين على عدد ضرابت القلب ابلنسبة للرايضيني فان حجم هعا التأثري يتفاوت تب
 



 احلالة التدريبية . –أ 
 العمر التدرييب . –ب 
 . نو  النشاط الرايضي التخصصي –ج 

وعلى ذلك جند ان التأثريات الناجتة عن حجم اجلهد العي يبعله العب تن  الطاولة ختتلف متاما عن التأثريات النامجة عن حجم اجلهد 
ضربة يف الدقيقة لدى الرايضيني يف حالة  60 – 40العي يبعله العب املارثون ، وعلى هعا فان عدد ضرابت القلب يرتاوح ما بني 

ضربة يف الدقيقة ، ويتأثر عدد الضرابت هعه ا ى  220 – 180اء اجلهد البدين العنيف فيصل عدد الضرابت ما بني الراحة ، اما اثن
 ذات العوامل الثالث اليت اشران اليها مسبقا .

 :  ECG رسم القلب الكهرابئي
   : les ondes املوجات
 وهي حتدث بسبب اجلهد الكهرابئي املتولد عند زوال استقطاب األذينني  )انقباضها(  :P موجة
وهعه املوجات حتدث مجيعها نتيجة زوال استقطاب البطينني  S وموجة R وموجة Q موجات هي موجة 3وهو مركب من  :QRS معقد

 .)انقباضهما(
 )إنبساطهما(  إعادة استقطاب األذينني 

  ) انبساطهما( .عودة استقطاب البطيننيوهي تنتج من  :T موجة

 
 اخلصائص الفسيولوجية لعضلة القلب:

 هنا  جمموعة من اخلصائص اليت تنفرد هبا عضلة القلب ، و تتميز هبا عن العضالت األخرى ابجلسم ، و من أهم هعه اخلصائص ما يلي:
 خاصية العمل ذاتيا )عضلية القلب( : -1

ضع إن عضلة القلب تعمل من تلقاء نفسها ، و لديها القدرة على توليد دافع ذايت لإلنقباض بدون أي تنبيه أو أتثري خارجي ، كما أهنا ال خت
اليت  Nœud sino auriculaireلتنبيه صادر من اجلهاز العصيب لكي تعمل ، و هعه اخلاصية تعتمد على العقدة اجليبية األذينية 

 نبضات الكهرابئية و تنتشر يف أجزاء القلبتنبعث منها ال



 
 خاصية اإليقاعية :-2

اليت تصدر نبضات كهرابئية مبعدل حوايل  تتميز عضلة القلب آبلية منتظمة لالنقباض و االرختاء، و منشأ هعه اآللية هو العقدة اجليب أذينية
نبضة يف الدقيقة ، تنتشر تلك النبضات عن طريق اجلهاز التوصيلي لعضلة القلب ، و يف الوقت العي يتأثر معدهلا بفعل العصب  120

نبضة يف الدقيقة لدى الشخص السليم البالغ يف حالة  70فيصل ذلك املعدل إ ى   parasympatiqueاحلائر )نضري السمبثاوي(  
 راحة.
ختضع عضلة القلب يف انقباضها لقانون خاص يعرف بقانون "الكل أو العدم" و هو أحد القوانني املميزة النقباض خاصية االستثارية :  -3

 عضلة القلب 
فإهنا إما تنقبض بكامل قوهتا أو ال تستجيب على االطالق ، فإذا كانت شدة املثري  stimulusأن عضلة القلب إذا ما استثريت مبنبه ما  

 .كافية فسوف حيدث االنقباض ، و إذا ما  كان املثري ضعيفا ال تنقبض عضلة القلب
 خاصية التوصيل )النقل( : -4

جليب أذينية إ ى مجيع أجزاء القلب حيث تقوم حزمة "هي "و تتميز عضلة القلب ابلقدرة على نقل املوجة االنقباضية من منشأها يف العقدة ا
شبكة "بريكينجي"بدور واضح و متطور يف عملية النقل هعه و تتأثر خاصية التوصيل بفعل االعصاب اليت تغعي القلب و منها العصب 

 السمبثاوي العي يزيد سرعة التوصيل و العصب نضري السمبثاوي العي يقلل سرعة التوصيل.
 خاصية االمتنا  )الرفض( : -5

االمتنا  أو الرفض هي فرتة زمنية بعد انتهاء التقلص مباشرة تكون فيها عضلة القلب غري قادرة على االستجابة حلافز آخر ، أي عدم 
كن يعقبها مرحلة االستجابة للحوافز على الرغم من قوة احلافز اذا كانت العضلة يف مرحلة التقلص غري اهنا تستجيب يف مرحلة االنبساط ول

انبساط طويلة أي عدم االستجابة ا ى حافز اخر حىت ولو تعرضت لعلك ، وهي من اخلصائص املهمة لعضلة القلب الهنا حتافظ على وظيفة 
 القلب كمضخة لدفع الدم من خالل االمتالء يف مرحلة االنبساط واالنقباض لقعف الدم .

نجي مستمر مثلما حيدث يف بعض األحيان للعضالت اهليكلية فيؤدي إ ى توقف الدورة و هعا يضمن عدم تعرض عضلة القلب النقباض تش
 الدموية و حدوث األغماء او الوفاة.

 
 
 



 :le cycle cardiaque الدورة القلبية 
مث  يقصد ابلدورة القلبية مجيع العمليات املرافقة للنبضة القلبية الواحدة ،و تتمثل يف انقباض األذينني معا يليهما انقباض البطينني معا

 ارختاء عضلة القلب ككل 
 :volume d’éjection systolique (VES)حجم الضربة 

 كمية الدم اليت يدفعها القلب يف كل ضربة من ضرابت البطني 
ن حجم ضربة القلب يف االشخاص املدربني اكرب منه يف االشخاص غري املدربني وذلك يف اثناء اجملهود أو بعده ، وقد يصل حجم ضربة ا

(  110 – 100( ملليلرت / ضربة يف وضع الوقوف ، يف حني يصل ما بني )  80 – 70القلب لدى العكور غري املدربني ما بني ) 
 ني ذوي املستوايت العليا يف اثناء الراحة يف وضع الوقوف .ملليلرت / ضربة لدى املدرب

وهنالك عالقة بني حجم الضربة وعدد ضرابت القلب ، فكلما كان حجم الضربة اكرب كان معدل ضرابت القلب اقل وهعا يفسر سبب 
 اخنفاض معدل ضرابت القلب لدى االفراد املدربني .

 : rythme cardiaqueمعدل ضرابت القلب 
( ضربة / دقيقة يف اثناء الراحة لدى االشخاص املدربني  60 – 50يرتاوح ما بني ) ،   عدد ضرابت البطني يف الدقيقة الواحدةهو 

 ( ضربة / دقيقة وحىت اكثر لدى االشخاص غري املتدربني . 72ومبعدل ) 
بقة بعد اجلهد ، والفرتة الزمنية للرجو  ا ى حالتها قبل فارتفا  عدد ضرابت القلب ا ى حد معني يف اثناء اجلهد مث عودهتا ا ى حالتها السا

قة اجلهد املوايل مؤشر مهم يعتمد عليه يف العديد من الفحوص الطبية والعاملني يف التدريب الرايضي واللياقة البدنية كتقدير قابلية وليا
انتهاء اجلهد مباشرة عالقة مميزة للجسم الرايضي اجلسم على حتمل اجلهد ، وان لسرعة عودة ضرابت القلب ا ى حالتها الطبيعية بعد 

 وداللة واضحة على تكيف القلب وجهاز الدوران على اجلهد العي يتعرض له جسم الرايضي .
 :العوامل املؤثرة على معدل النبض

معدل القلب)زايدة أو نقصا (بعدد من العوامل الفسيولوجية ذات أمهية يف جمال دراسة وظائف القلب سواء ابلنسبة لألشخاص  يتاثر
 الرايضيني أو الغري رايضيني ،و تتلخص أهم تلك العوامل فيما يلي :

 أعصاب القلب :-1
ب السمبثاوي و نشاطه حيدث زايدة يف معدل نبضات األعصاب اليت تتصل ابلقلب و اليت تتمثل يف عصبني رئيسيني مها : العص

 القلب، و العصب اآلخر هو نظري السمبثاوي و أتثريه حيدث العك  أبن يقلل من معدل نبضات القلب.
 احلرارة و الرطوبة )اهلواء( :-2

التعرض لبيئة مرتفعة ( حساس جدا ألي تغيري يف درجة احلرارة ، حيث تزداد سرعة القلب  عند  pace makerإن منظم النبض )
و من املالحظ أن ارتفا  درجة احلرارة مبقدار درجة واحدة مئوية يؤدي إ ى  احلرارة  و تقل عند التعرض للدرجات احلرارية املنخفضة 

 نبضات يف الدقيقة 10زايدة يف معدل النبض مبقدار 
 :  اإلنفعاالت و احلالة النفسية -3

 ح و اخلوف و الغضب ، بينما يقل معدل النبض يف حاالت احلزن و االكتئاب .يزيد معدل نبض القلب يف حاالت الفر 
 نشاط اهلرموانت :يؤثر نشاط اهلرموانت على معدل نبض القلب ، فمثال هرمون األدرينالني  يسبب زايدة معدل و قوة نبض القلب  -4

 



 غازات الدم : -5
يف الدم ، كما تزداد أيضا يف حالة نقص االكسجني  Co2تزداد سرعة معدل نبض القلب يف حالة زايدة نسبة غاز اثين أكسيد الكربون  

O2 . و يؤدي احلرمان املطلق من االكسجني إ ى توقف عضلة القلب 
 إنقباض العضالت :-6

 أن إنقباض العضالت يضاعف رجو  الدم الوريدي إ ى القلب.يؤدي إنقباض العضالت إ ى زايدة يف معدل نبض القلب ، على أساس 
 ضغط الدم الشرايين :يتناسب معدل نبض القلب تناسبا طرداي مع  ضغط الدم الشرايين-  7
نبضات عند تغيري وضع اجلسم  10- 5وضع اجلسم :خيتلف معدل نبض القلب يف األوضا  اليت يتخعها اجلسم ، فيزداد املعدل مبقدار-8

 قود إ ى وضع اجللوس أو الوقوفمن الر 
 نبضة / الدقيقة . 80والوقوف     70واجللوس  65يصل عدد الضرابت يف وضع الرقود لدى الشخص الغري مدرب يف حالة الراحة ا ى حنو 

العميق)االسرتخاء يتغري معدل نبض القلب تبعا للحالة اجلسمية ، حيث ينخفض بشكل واضح يف حالة النوم اهلادئ  حالة اجلسم :-9
 اإلرادي( ، و يزداد معدل النبض تدرجييا عند االستيقاظ من النوم و مع بداايت النشاط.

اجلهد البدين :يزداد معدل النبض بسرعة عند ممارسة الرايضة و أداء جهد بدين ، و تتناسب سرعة معدل النبض طرداي مع شدة اجلهد -10
 عة متداخلة من العوامل السابقة ، و اليت تظهر حتت أتثري اجلهد البدين ، و من أمهها ما يلي :املبعول و حتدث تلك الزايدة نتيجة جممو 

 أتثري إرتفا  درجة حرارة الدم.-أ
 أتثري إختالل غازات التنف  و أمهها االكسجني و اثين اكسيد الكربون.-ب
 زايدة عمليات التمثيل الغعائي.-د
 زايدة نشاط اهلرموانت.-ه
 العضالت . إنقباض -و
 زايدة معدل التنف .-ز
 تغيريات ضغط الدم.-ح
 la déshydratationنقص السوائل  -د
 املرحلة العمرية : يرتفع عدد ضرابت القلب لدى االطفال ويقل بتقدم العمر فعلى سبيل املثال : -11
 .ض/د .82سنة    12  -          . ض/د 160الرضيع  –
 .ض/د 78سنة   14 -          . ض/د 140سنتان   –
 ..ض/د 76سنة  15 -        .ض/د 90سنوات   8 - 
                   .ض/د  100   - 50البالغ  -       . ض/د 86سنوات  10 –
ضرابت منها عند الرجل لنف  العمر اذ علمت ان االختالف يبدأ بني  6اجلن  :حيث تزيد عدد الضرابت قليال لدى املرأة حبدود  -12

 سنوات. 8 – 7عند  اجلنسني
الطول والوزن :بزايدة مسطح اجلسم تزداد احلاجة ا ى عدد اكرب من الضرابت لتغطية احتياجات اجلسم من الطاقة االساسية وطاقة  -13

 االنتاج .



الة الطبيعية تعد مؤشرا احلالة التدريبية : ترتبط ابلعمر التدرييب وجند ان عدد الضرابت يقل لدى املُدربني ، وان سرعة العودة ا ى احل -14
 على اللياقة البدنية والزمن املثايل للعودة هو دقيقتان من هناية التدريب .

النشاط املهين : تقل الضرابت لدى العاملني أبنشطة مهنية تتطلب جهدا جسمانيا ، بينما تزيد لدى العاملني ابألعمال املكتبية )  -15
 العهنية ( .
 :  pression sanguineضغط الدم 

يدفع القلب الدم من البطني االيسر ا ى الشراين . "  هو الضغط العي حيدثه الدم على جدران االوعية الدموية مسببا متددها وانفتاحها
ية مشكال ضغطا الدمو  ابألوعيةضعف دفع البطني االمين للدم ابلشراين الرئوي ، ومن الشراين االورطي ينتشر الدم  50االورطي بقوة تعادل 

 على العضالت امللساء املبطنة هلا ، وملا كان كل انقباض بعضلة القلب يعقبه انبساط ، فان حجم الضغط على جدران االوعية الدموية يرتدد
 ما بني ارتفا  واخنفاض حيث يسمى كااليت :

زئبق يف حالة الراحة لدى الشخص الغري ملليمرت/  140 – 100ويرتاوح ما بني  pression systolique( الضغط االنقباضي  1) 
 مدرب .

ملليمرت زئبق يف حالة الراحة لدى الشخص الغري  90– 60: ويرتاوح ما بني   pression diastolique( الضغط االنبساطي  2) 
 مدرب

وان للضغط الدموي امهية كربى يف اجلسم لتامني سري الدم يف جتاويف القلب ويف االوعية الدموية وذلك ان انفتاح وانغالق الصمامات 
القلبية ما بني االذين والبطني يعتمدان على اختالق الضغط بينهما ، وكعلك يعتمد جراين الدم وسريه خالل االوعية الدموية على قيمة 

 .  الضغط الدموي
بل اما عن قياسات ضغط الدم يف حالة اجلهد البدين فإهنا ختتلف كليا لدى املدربني عن غري املدربني ، اذ ان ضغط الدم يبدأ يف االرتفا  ق

 واثناء اجلهد البدين عن طريق التنبيه العصيب مما يؤدي إ ى : 
 ) أ ( تغريات يف معدل سرعة القلب .
 املنطقة احلشوية . ) ب ( انقباض االوعية الدموية يف

 ) ج ( خفض حجم الدم املدفو  ا ى هعه املنطقة .
   pression artérielهعه التأثريات مجيعها تعمل على زايدة ضغط الدم الشرايين 

ان هعه التغريات يف ضغط الدم حتدث .( ملم / زئبق 175يصل ضغط الدم االنقباضي لدى الرايضيني بعد اداء اجملهود الرايضي ا ى ) 
 بسبب التغريات يف كمية الدم املدفوعة من القلب وحجم االوعية الدموية ، فزايدة كمية الدم اليت يدفعها القلب تؤدي ا ى سراين الدم يف
الشرايني يساعد على زايدة املقاومة يف الشرايني الوسطى  ونتيجة لعلك يتعني على القلب زايدة قوة الضخ ليندفع الدم داخل الشرايني 

املنقبضة مما يؤدي ا ى ارتفا  ضغط الدم أما اتسا  االوعية الدموية فيؤدي ا ى اخنفاض ضغط الدم ، ويتأثر ضغط الدم حبجم الدم الضيقة 
 فهو يزداد مع زايدته وينخفض عندما يقل هعا احلجم .

 لتايل حجم الدملعلك األشخاص العين يعانون من زايدة يف ضغط الدم تعطى هلم أدوية خلفض نسبة املاء يف الدم و اب
 ان الزايدة احلاصلة يف ضغط الدم االنقباضي مع تقدم العمر تكون قليلة لدى الرايضيني مقارنة بغريهم عند اداء جمهود رايضي معني .
ثناء ان تدريبات املطاولة اهلوائية املنتظمة اليت تكون يف حدود الشدة شبه القصوى تقلل من الضغط االنقباضي والضغط االنبساطي يف ا

 الراحة .



 :العوامل الفسيولوجية اليت تؤثر على ضغط الدم 
ملم زئبق و لكن عند البلوغ توجد زايدة  30/50املرحلة العمرية ) السن ( : يكون ضغط الدم عند األطفال منخفض  و قد يصل إ ى  – 1

 ملم زئبق 90/170ملحوظة ، و يزداد أكثر يف الشيخوخة فقد يصل إ ى 
سنة  يكون ضغط الدم عند اإلانث أعلى من  12-10يف سن  ،ن الطفولة يكون الضغط تقريبا واحدا يف اجلنسني اجلن  : يف س -2

 ملم / ز عن املرأة . 10يزيد الضغط لدى الرجل حوايل  ، يف سن البلوغ يكون الضغط عند اإلانث أقل من العكور  ،  العكور
 ملم/زئبق 10-5عد تناول الوجبات قد تصل إ ى هضم الطعام :هنا  زايدة طفيفة  يف ضغط الدم ب  -3
 النوم :عادة ما  يقل ضغط الدم أثناء النوم إال إذا كانت تصاحبه أحالم   -4

 احلالة االنفعالية : اذ يرتفع ضغط الدم مع حدة االنفعال . – 5
 نو  النشاط املهين املمارس : اذ يقل لدى املهنيني ويزيد لدى املكتبني . – 6
 احلالة التدريبية والعمر التدرييب:حيث يقل لدى املُدربني عنه عند غريهم )اخلاملني(. – 7
ملم/زئبق و سرعان ما يعود إ ى مستواه  50-30اجملهود البدين :يؤدي إ ى زايدة مؤقتة يف الضغط االنقباضي قد تصل إ ى - 8

 الطبيعي بعد قليل 
 ند اجللوس  أو أي وضع آخر  يتخعه اجلسم وضع اجلسم :خيتلف ضغط الدم عند الوقوف عنه ع -9
 التدخني :يرتفع ضغط الدم االنقباضي نتيجة التدخني  و يستمر أتثره إ ى حوايل ساعة -10   
 سعة القلب : اذ يتناسب حجم الدم املدفو  يف الدقيقة طرداي مع ضغط الدم . – 11    

  (biorythme) االيقا  احليوي )الصوديوم( ، املرض ، املخدرات وهنا  عوامل أخرى مثل الشخري و الزايدة يف ملح الطعام 
 التفسري الفسيولوجي لتنظيم ضغط الدم :

 يرتبط تنظيم ضغط الدم فسيولوجيا ابألس  التالية:
 كلما زاد حجم الدفع القليب زاد الضغط و العك  صحيح :VESحجم الدفع اإلنقباضي  -أ
 : la résistance périphériqueاملقاومة الطرفية  -ب

 و هي املقاومة اليت يتلقاها الدم أثناء مروره يف الشرايني و الشعريات الدموية و تعتمد على :
سعة الشرايني :فكلما انقبضت الشرايني نتيجة النقباض األلياف العضلية املبطنة جلدراهنا ، زادت املقاومة ملرور الدم و ارتفع  -1

 شرايني قلت املقاومة ملرور الدم و اخنفض ضغط الدمابلتايل ضغط الدم و إذا ارختت ال
 كلما زادت لزوجة الدم زادت املقاومة ملرور الدم و ارتفع ضغط الدم  : viscosité du sangلزوجة الدم  -2
مطاطية الشرايني :كلما قلت مطاطية الشرايني و مرونتها زاد الضغط االنقباضي زايدة ملحوظة و اخنفاض الضغط االنبساطي   -3

 كما حيدث يف حاالت تصلب الشرايني
إذا زاد حجم الدم ابلنسبة لسعة اجلهاز الدوري تكون هنا  زايدة يف ضغط الدم و حجم الدم ابلنسبة لسعة اجلهاز الدوري:  -ج

 العك  صحيح مثلما حيدث يف حالة النزيف أو العك  شرب املاء نتيجة تناول طعام ماحل
 les Baro récepteurs des vaisseaux sanguins   ادية مبحر  االوعية الدمويةمدى االستجابة للمنبهات الالإر  -د

 . أو ترموستات اليت تنبه ا ى قبض او بسط الوعاء الدموي وفقا للحاجة



وبعض التغريات الفسيولوجية ) لدى النساء   Adrénaline  عن إفراز االدرينالني ةاملسؤولاحلاالت املرضية كإصابة الغدد  –ه
  .فرتة الطمث( وعمل هرمون احلليب اثناء

 :Débit cardiaque الناتج القليب
( لرت / دقيقة يف  6 – 5كمية الدم اليت يضخها القلب من البطني االيسر يف الدقيقة الواحدة ويرتاوح الناتج القليب حبوايل )   هو

( لرت / دقيقة لدى االشخاص املدربني  35ا ى حوايل ) ويزداد يف اثناء اجملهود الرايضي  . الشخص البالغ السليم يف اثناء الراحة
 تدريبا عاليا يف اثناء القيام مبجهود ذي محل عايل جدا .

  : و يعتمد الناتج القليب على عاملني مها
 .Volume d’éjection  systolique أ ( حجم الضربة

 .   Rythme cardiaque ب ( معدل نبض القلب
 : العالقة بني الناتج القليب وحجم الضربة ومعدل ضرابت القلب ابملعادلة التاليةوميكن التعبري رايضيا عن 

 » عدد ضرابت القلب يف الدقيقة الواحدة× الناتج القليب = حجم الضربة  "
 ل/د(5) ملل/د  أي  5250)ض/د( =   70× )ملل(  75حجم الضربة    : مثال لشخص عادي

  :Les réponses cardiovasculaire durant l’éffort البديناالستجاابت القلب وعائية اثناء اجلهد 

  يفرض اجلهد البدين على اجلسم الكثري من االستجاابت الفسيولوجية ، ومن اهم تلك االستجاابت الناتج القليب
 . بسرعة كبرية ابجلهاز القليب الوعائي مع بداية التدريب تزداد التأثريات السابقة املنبهة لألعصاب السمبثاوية

يعاد توزيع الدم على كافة انسجة واعضاء اجلسم كاستجابة للجهد البدين العنيف عدا املخ ، وحتدث معظم الزايدة يف تدفق الدم 
ص عن طريقه من ابألنسجة اليت تشرت  بشكل مباشر يف اجملهود ، ومثلها القلب وانسجة العضلة اهليكلية ، اما اجللد فيتم التخل

احلرارة الزائدة عن حاجة اجلسم ، وهكعا تعمل اعادة توزيع الدم على تزويد العضالت بقدر اكرب من االوكسجني ومصادر اعادة 
بناء طاقة الرابطة الفوسفاتية ا ى جانب ختليصها من نواتج التمثيل الغعائي ، ومن انحية اخرى تقل كمية الدم املدفوعة ابألعضاء 

ملة اثناء اجلهد البدين ، ومثلها ابلكليتني واملنطقة احلشوية ابلبطن ، وبعلك يعوض هعا النقص الزايدة ابملناطق االخرى غري العا
 العاملة .

 :التغريات والتكيفات الفسيولوجية املصاحبة للجهد البدين
 Changements et adaptations physiologiques associes à l’effort physique. 

ما تقدم جند ان هنالك العديد من التغريات والتكيفات الفسيولوجية املصاحبة للجهد البدين ، واليت ترت  اثرها على اجلهاز  يف ضوء
 : القليب الوعائي جبهازيه

 . عضلة القلب –أ 
  اجلهاز الدوري –ب 

 :le muscle cardiaque اوال عضلة القلب
 :les changements physiologiques أ ( التغريات الفسيولوجية

 .(  Volume du cœur زايدة مساحة املقطع العرضي للقلب ) حجم القلب -1
 .  rythme cardiaque التناسب العكسي فيما بني حجم القلب ومعدل النبض -2



 .اتسا  الشراين التاجي املغعي لعضلة القلب -3
 .Force de contractionزايدة قوة انقباض العضلة القلبية   -4
 . ، وضخ كمية اكرب من الدم ابقل عدد من النبضاتéjection cardiaque ارتفا  معدل انتاج الدفع القليب -5
 . زايدة مسك البطني االيسر بتقدم العمر التدرييب واحلالة التدريبية -6

 :les adaptations physiologiques ب ( التكيفات الفسيولوجية
  مع العبء امللقي عليه وبسرعة  Adaptation القدرة على التكيف  -1
 سرعة االستجابة للتأثريات العصبية املنبهة للقلب  -2
 .التناسب فيما بني معدل نبض القلب وبني نو  النشاط الرايضي التخصصي املمارس ، يف حالة الراحة واثناء النشاط -3
  لتخصصي املمارسالتناسب فيما بني ضغط الدم االنقباضي وضغط الدم االنبساطي وبني نو  النشاط الرايضي ا -4
 .() قلب مسرتيح  قلبية واخرى انقباضهزايدة الفرتة الفاصلة بني كل  -5
 سرعة عودة الالعب ا ى احلالة الطبيعية ابنتهاء اجلهد البدين .  -6

 :  système circulatoire اثنيا اجلهاز الدوري
 :les changements physiologiques أ ( التغريات الفسيولوجية

 . وانتشار الشبكة الوعائية للدورة الدموية ابجلسم عمومازايدة كثافة   -1
 .  (نقل كمية اكرب من الوقود الالزم لعملية التمثيل الغعائي ) االيض  -2
العضلية )  ابألنسجةيف الرئتني ) التنف  اخلارجي ( وبثاين اوكسيد الكاربون  ابألوكسجنيارتفا  معدل احتاد هيموجلوبني الدم  -3

 .  ( التنف  اخللوي
  التنبيه ا ى زايدة سرعة وعمق التنف  بفعل منعك  كنتيجة لزايدة كمية الدم املدفوعة يف االوعية الدموية  -4
 . زايدة كمية الدم املدفوعة ا ى الشعريات احمليطة ابحلويصالت -5
 . املغعية لألنسجة العضلية  le sang artériel زايدة كمية الدم الشرايين  -6
  زايدة تركيز اهليموجلوبني -7
 زايدة الدورة الدموية الشعرية يف األنسجة العضلية -8

 :  les adaptations physiologiques ب ( التكيفات الفسيولوجية
 . ، وابلتايل زايدة اهليموجلوبني ابلدورة الوعائية زايدة عدد خالاي كرايت الدم احلمراء -1
 . املبعول يف النشاط الرايضي التخصصي اجلهد البدينالتناسب الطردي فيما بني زايدة عدد كرايت الدم احلمراء وبني حجم   -2
 . خالل التدريب مث العودة ا ى العدد الطبيعي بعده الزايدة املؤقتة واحملددة لعدد خالاي الدم البيضاء  -3
 . بني اجلهاز الدوري واالنسجة العضلية العاملة اثناء اجلهد البدين سرعة التبادل الغازي والغعائي  -4
 . غري العاملة ( دم بزايدة املدفو  ابألنسجة العاملة اثناء اجملهود وخفضه ابملناطق البطنية ) احلشويةاعادة توزيع ال  -5
 .   alcalinité، واحلفاض على قلويته  l’acidité اخنفاض محوضة الدم  -6
 اخنفاض حجم املقاومة اليت يتعرض هلا الدم ابألوعية الدموية .  -7

 


