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 الجهاز القلبي الوعائي أو الجهاز الدورانيالمحور األول: 

 1 األسبوع                                                               1المحاضرة 

 مهام وظيفة الجهاز القلبي الوعائي

 

 : الدوريتركيب ومكونات الجهاز -1

ويتفرع من  وهو أكبر شريان بالجسم األورطييتكون من القلب وشبكة من األوعية الدموية تبدأ بشريان         

وهى  لدوريااز وبها تتم أهم وظيفة بالجه، حتى تصل إلى الشعيرات الدموية اتساعا جموعة من الشرايين األقل م

ائية لمواد الغذوا األكسجينواد الغذائية الالزمة لألنسجة حيث تحصل األنسجة على طلباتها من متبادل الغازات وال

 وريديدم  إلى ييانويتحول الدم من دم شر الغذائيوتتخلص من نواتج التمثيل  ،والفيتامينات والمعادن والماء

ى دموية الكبرالجانب األيمن من القلب وهذا ما يسمى بالدورة ال يلإل األوردة الدموية إلى القلب يعود من خال

ى رى يعود إلمرة أخ شريانيومن البطين األيمن يتم دفع الدم إلى الرئتين حيث يتم أكسدته ويتم تحويله إلى دم 

م من خالل يسر ثم البطين األيسر ( ومنه يعاد ضخه مرة أخرى إلى الجسالجانب األيسر من القلب ) األذين األ

  .الدورة الدموية الكبرى

 ر ألذين األيساالدورة ما بين البطين األيمن إلى الرئتين إلى  هي :لرئوية / الدورة الدموية الصغرى()الدورة ا

 الدم لجميع خاليا الجسم من خالل الدورة الدموية  بهذا الوصف يعمل القلب كمضخة تضخ

 .) األوعية الدموية ( الشرايين والشعيرات واألوردة 

 :للقلب والدورة الدمويةالوظائف العامة -2

 :ومنها الدوريكل الوظائف تعتمد على وجود الدم داخل القلب والجهاز 

 :وظيفة غذائية -2-1

لى عإلى كل خاليا الجسم لتحصل  الهضميخالل الدورة الدموية يتم توزيع الغذاء المختص من الجهاز  من

 .من المواد الغذائية المختلفة هااحتياجات

 :وظيفة تنفسية -2-2

أكسيد  انيثويرفع منها  األكسجينمن  باحتياجاتهابإمداد خاليا الجسم  الدوريوالمقصود بها أن يقوم الجهاز 

  .الكربون

 :وظيفة إخراجية-2-3
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لى أعضاء من خاليا الجسم المختلفة ويوجهها إ الغذائيبسحب نواتج التمثيل  الدوريوفيها يقوم الجهاز     

 اإلخراج ) الكليتان لتخرجها إلى بول ، الجلد يخرجها عرق ، رئتين تخرجها زفير (

 :الجسم يحمل الهرمونات ف-

 .ة الغدد الصماء الى أماكن عملهاأماكن افرازها بواسطحمل الهرمونات من 

دم الى حيث يدفع بجزء كبير من ال. % حرارة 80   عمل%  20 الحرارة المفقودة :تنظيم درجة حرارة الجسم-

ية الدموية حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم عن طريق تمدد األوع فيالجلد للتخلص من الحرارة الزائدة بالجسم 

سطة حالة التعرض الى درجات حرارة منخفضة بوا فيحين يسحب كمية كبيرة من الدم من الجلد  فيالجلدية 

 .وعية الدموية الجلديةاأل فيانقباض 

 : الداخليالحفاظ على ثبات الوسط -

 .مواد وإزالة ما يزيد من هذه المواد )استعواض( ما ينقص من عناصر أو استعاضعن طريق 

 :التغذية الراجعة-

تعيده  الجسم فيألى عضو  الوظيفيعمل األجهزة الضابطة حيث تعيد الخلل  يف أساسيوهذه العملية تلعب دور 

 .هذه الوظائف فيعة لمراكز التحكم وهذا يتم عن طريق التغذية الراج الطبيعيإلى معدله 

 :قلب اإلنسان -3

ط، لكن جانبه بل في الوس األيسر من الصدر الجانبال يقع القلب في  أن موقع القلب بعكس االعتقاد الشائع،     

العقدة الجيبية  أداة ناظمة تسمى خفقة في اليوم وله 100000اليسار. يخفق القلب  األيسر واألكبر يكون ممتدا إلى

ي البداية في فتتولد إشارات كهربائية من هذه العقدة وتنتشر  .األيمن توجد في األذين  sinoatrial nodeاألذينية

ين، تمر اإلشارات البطين مسببة انقباضهما ودفع الدم إلى البطينين. وبعد فترة تأخر قصيرة تسمح بامتالء األذينين،

نا من خلل أحيا pacemaker تعاني هذه الناظمة .والرئتين في البطينين اللذين ينقبضان ويضخان الدم إلى الجسم

صطناعية ي، وفي مثل هذه الحاالت يمكن تركيب ناظمة اأبطأ أو أسرع مما ينبغ وظيفي يجعل القلب يخفق بشكل

 .تنظيم سرعة القلب ونظمه من أجل

 القلب: صمامات -3-1

 دعى باألذينجانب أيمن وآخر أيسر، كما ينقسم كل من هذين الجانبين إلى حجرة عليا ت ينقسم القلب إلى       

حجرتي الضخ  للبطينين اللذين يمثالن يعمل األذينان كحجرتي ملء مؤقت .وحجرة سفلى تدعى بالبطين

وأقوى. بينما  نجده أكبر من لجانب األيمن يضخ الجانب األيسر الدم إلى مختلف أنحاء الجسم، ولذلك .الرئيسيتين

  .(01شكل ال)دائرة أقصر  يضخ الجانب األيمن الدم إلى الرئتين عبر
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 .تشريح القلب: (01شكل )ال

 وإلبقاء جريان الدم في االتجاه الصحيح، توجد سلسلة من الصمامات األحادية االتجاه. يقع الصمام المترالي       

mitral valve  ويقع الصمام الثالثي الشرف ،األيسر بين األذين األيسر والبطين tricuspid valve  اذ يلتقي

وهناك  .البطينان وع الدم إلى األذينين عندما ينقبضيمنع هذان الصمامان رج بالبطين األيمن. األذين األيمن

زوجان آخران من الصمامات يفصالن البطينين عن الشرايين التي يصبان فيها، وهمما يمنعان رجوع الدم إلى 

 بين البطين األيسر واألبهر )أكبر شرايين aortic valve يقع الصمام األبهري .القلب عند استرخاء األذينين

 .الجسم(

 (. 02-01الرئوي، كما في شكل ) يقع الصمام الرئوي بين البطين األيمن والشريانكما 

      

 .الصمامات القلبية: (02شكل )
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لتاجية توفر والشرايين ا إن عضلة القلب مثل أي نسيج آخر تحتاج إلى إمداد مستمر بالدم لكي تبقى وتعيش،     

هون كما دالشرايين بسبب ما يترسب فيها من  ويحدث مرض الشريان التاجي عندما تتلف تلك .الدم لعضلة القلب

 القلب. وتلك الدهون تعوق سريان الدم إلى عضلة .يحدث في حالة التصلب العصيدي للشرايين

 :دورة القـلب-3-2

لبطين األيمن إلى ل من األذين ايصل الدم غير النقي إلى األذين األيمن عن طريق الوريدين األجوفين إذ ينتق      

ت بين الدم من دم إلى الشرايين الرئوية حيث تتم عملية تبادل الغازا هما باأليمن الذي ينضغط بدوره ليدفع 

م يمر ثة الرئوية والهواء الموجود في الرئتين, ثم يتجه الدم المؤكسد بعد ذلك إلى األذين األيسر عن طريق األورد

ً الدم لذي ألورطي وافي ا الدم المؤكسد )النقي( من األذين األيسر إلى البطين األيسر والذي ينقبض بدوره دافعا

خص (. تستغرق كل دورة قلبية في الش03يحمل الدم المؤكسد ليوزعه على كل أعضاء الجسم، كما في شكل )

ة ثانية ومن خالل رسم القلب الكهربائي نتعرف على حالة عمل القلب من حيث سالم 0,8العادي السليم 

 الصمامات واألصوات التي يصدرها القلب والنبضات القلبية.

 

 .الدورة الدموية في القلب :(03شكل )ال
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 الطرق المستخدمة في قياس الحجوم القلبية: -4

 هناك عدة طرق مستخدمة في قياس الحجوم القلبية  وتشمل:

 (Echocardiography)تخطيط صدى القلب  *

 (X-Ray)التصوير اإلشعاعي  *

 دراستنا على هذه الطريقة فقط:وسنقتصر  (Electrocardiography)  التخطيط القلبي الكهربائي* 

 (Electrocardiography)  التخطيط القلبي الكهربائي -

خطط القلب مو هو عبارة عن تسجيل التغيرات الكهربائية في عضلة القلب خالل مراحل الدورة القلبية، و يحتوي 

أليمن ااألذنين  زاولهبداية حدوث االستقطاب و  و تعني هذه الموجات  (P.R.Tعلى ثالث موجات موجبة هي ) 

ستقطاب ال االو تعني هذه الموجات زو Q.Sموجتان سالبتان هما  ىر في عضلة القلب و يحتوي أيضا علو األيس

 القلب.  األيسر في عضلةو في البطينين األيمن

ين و كل موجة من هذه الموجات تحدد بزمن معين خاص فيها و يدل على انتظام عمل القلب و الفترات الزمنية ب

عملية بداية االستقطاب في عضلة القلب و زوال االستقطاب و يتم تحديدها من قبل طبيب مختص من خالل 

مالحظة مسافة بين خطوط التخطيط القلبي ، كذلك من خالل ارتفاع هذه الموجات  انخفاضها عن الخ الذي 

ب المختص التعرف األولي على يفترض أن تسير عليه و يمكن من خالل قراءة هذه الموجات من قبل طبيب القل

أنه هناك زيادة في حجم القلب بشكل عام من خالل االختالف في طول و ارتفاع و زمن هذه الموجات في عملية 

 Two الكشف عن االمراض القلبية و يليها بعد ذلك استخدام اختبار القلب الصدري ثنائي األبعاد )

Dimensional Echocardiographyالقلبية و التغيرات القلبية بشكل أكثر دقة ( لتحديد الحجوم. 

 
 التخطيط القلبي كهربائي لعضلة القلب. :(04شكل )ال
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 الجهاز القلبي الوعائي أو الجهاز الدورانيالمحور األول: 

 02ألسبوع ا                                                           02المحاضرة             
 

 الدموية.األوعية 
 

 (: الشرايين واألوردة)ألوعية الدموية اأوال: 

األوردة تورد  وجدارها أكثر سمكا من األوردة وهي فاغرة، أما  األعضاء إلىالشرايين تنقل الدم من القلب      

 اتجاهي بداخلها صميمات تجعل الدم يجري ف القلب وهي رخوة ومرنة جدارها أقل سمكا، إلىالدم من األعضاء 

 .الوراء إلىواحد وال يرجع 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 .الجهاز الدوراني عند اإلنسان(:05الشكل )

 

 :(Blood Vesselsاالوعية الدموية )
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تعمل االوعية الدموية على نقل الدم من القلب الى جميع خاليا الجسم حيث تقوم بتوصيل المواد  

وعية وتنقسم اال القيام بوظائفها من خالل دورة مغلقة تبدأ من القلب وتنتهي بالقلب الستمراروالمركبات الالزمة 

 :  كاالتيالدموية الى ثالث أنواع وهي 

ً تحمل الدم من القلب بو: الشرايين-1 اسطة هو أكبر االوعية الدموية وأكثرها مرونة وعضلية وهي دائما

ة، جسم المختلفالدم الى الشعيرات الدموية المحيطة لخاليا الالشرايين التي تتفرع الى الشريانات ومن ثم يدخل 

ن ج من البطيوالشرايين تحمل دماً مؤكسداً ماعدا شريان واحد يحمل دماً غير مؤكسد وهو الشريان الرئوي الخار

  الرئتين . إلى اليمن

ى تصبح تكبر في الحجم حت القلب عن طريق وريدات إلى األنسجةوهي التي تقوم بإرجاع الدم من األوردة: -2

 ألوردةا، وكل األيمن األذينالسفلي ومنها تصب في  األجوفالعلوي والوريد  األجوفتتجمع في الوريد  أوردة

ية عمل إتمامد االيسر بع األذينالرئوية القادمة من الرئتين والتي تصب في  األوردةتحمل دماً غير مؤكسد ماعدا 

  وائية فهي تحمل دماً مؤكسداً .تبادل الغازات مع الحويصالت اله

 

 (: مقارنة بين الشرايين واالوردة.06الشكل )
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ين ية واالوكسجعند وصول الدم الى الخاليا تحدث عملية تبادل بينهما فتدخل المواد الغذائالشعيرات الدموية: -3

 لمكون لجدارالغشاء الرقيق اوبنفس الوقت يخرج ثنائي اوكسيد الكاربون ومخلفات عملية انتاج الطاقة عن طريق 

  هذه الشعيرات الدموية ، والشعيرات الدموية دقيقة جداً لدرجة انها تسمح بمرور كرية دم واحدة .

 

 .الشعيرات الدموية(:07الشكل )

 :الدموية أنواع األوعيةثانيا: 

 :الدموية هناك خمسة أنواع من األوعية

 : الشرايين .1

رايين تتكون الش. دموية تحمل الدم من القلب إلى الرئتين وإلى جميع أنحاء الجسمهي أوعية  arteries الشرايين

 :من ثالث طبقات

 بطانة داخلية -أ

 .عضلية طبقة متوسطة غشائية -ب

 طبقة خارجية من نسيج ضام -ج

اء مر خالل األمعوحينما ي يتخلص عندئذ من بعض النفايات حينما تمر الشرايين خالل الكبد والكليتين فإن الدم     

يرة )مثل وينما يسري الدم خالل الجسم فإنه يلتقط أو يعطي مواد مختلفة كث فإنه يلتقط العناصر الغذائية.

 والعناصر الغذائية(. الهرمونات

 التاجية )اإلكليلية(: الشرايين-

التاجيان األيمن حول الرأس يتفرع الشريانان  سميت بالتاجية ألنها تلتف حول القلب مثل التاج أو اإلكليل      

 يرسل األورطي )وهي أكبر شريان بالجسم( الدم إلى الشريان التاجي الرئيسي األورطي. واأليسر من الشريان
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األمامي الهابط والشريان  األيسر، ويتفرع هذا الوعاء )أي الشريان التاجي األيسر( إلى فرعين هما الشريان

أما الشريان التاجي األيمن  .والخلفية من القلب ء األمامية والجانبيةوهذا الفرعان يحمالن الدم إلى األجزا .الدائري

 .الجانب األيمن والجزء السفلي من القلب فهو وعاء آخر يتفرع من الشريان األورطي ويغذي

 الشُّرينات )الشريينات(: .2

تسمى  حجمار األصغ وتلك األنابيب ضيقاتتفرع وتتفرع وتزداد  المؤكسدالشرايين التي يمر من خالل الدم  إن    

 الشريينات.

 الشُعيرات:  .3

ألوعية حتى تصل إلى ا ضيقابالشرينات تتفرع بدورها وتزداد  التي تسمى حجماإن هذه األنابيب األصغر    

 غذي كلتتسمى بالشعيرات، حيث تصبح في النهاية أوعية دموية ميكروسكوبية دقيقة والتي  التي حجما األصغر

 .تقريبانسيج في الجسم 

 .اوأضيقه األوردةأن يمر الدم من خالل الشعيرات فإنه يدخل إلى الوريدات وهي أصغر  بعد الُوريدات: .4

م وهو الوريد تصل إلى أضخم وريد بالجس ثم يتدفق الدم خالل األوردة التي يزداد أتساعها وحجمها حتى :األوردة .5

 .للقلب األجوف الذي يدخل األذين األيمن

عته عند بسرعة كثيرا من سر إلى القلب يتحرك متجهان أنسجة الجسم خالل األوردة والدم في رحلة عودته م  

كبر بقوة أالقلب، ولكن بدرجة  انقباضبقوة  -أقل بدرجة-ضخه خالل الشرايين إلى أنسجة الجسم، إذ يتم دفعه 

ألوردة احد دخل األوردة لدفع الدم فيها( وتوجد صمامات لها اتجاه وا )التي تضغط على جدر انقباض العضالت

 .الجاذبية االندفاع إلى الخلف بعيدا عن القلب بتأثير لتمنع الدم من

 

 .الشعيرات الدموية(: 08الشكل )
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 الجهاز القلبي الوعائي أو الجهاز الدورانيالمحور األول: 

 03ع األسبو                                                       03المحاضرة         

 الدم

ندما علجلطة الدموية الدم السائل المعقد التركيب وظيفته نقل المواد من و إلى الخاليا، و يمتاز بتكوين ا          

%  7.5% إلى  5يحدث نزيف و يتكون الدم من البالزما و خاليا الدم التي تسبح في البالزما و يمثل الدم حوالي 

وزعة في متر في الشخص البالغ الطبيعي و هذه الكمية تكون ل 6.5من الوزن الكلي للجسم و حجم الدم ما بين 

 :كاآلتيالجسم 

 % في الرئتين و األوعية الدموية ) األوردة الشرايين الرئيسية( أو القلب.  25 -

 % في الكبد. 25 -

 % في العضالت اإلرادية. 25 -

 45من حجم الدم، و تكون كريات الدم  %  55% في باقي أعضاء الجسم و تكون البالزما حوالي  25 -

 % من حجم الدم.

 دوران الدم: حركة

 .البطين األيسر للقلب تبدأ رحلة الدم في جهاز الدوران من

  لشرايين ابتمريره إلى شبكة من  اندفاع كمية من الدم إلى األبهر الذي يقوم مسبباينقبض هذا البطين

 .فشيئا واألوعية الشعرية التي تصغر شيئا

 فرغ الدم في تالتي  ينتقل الدم بعد ذلك إلى أوعية متزايدة الكبر تتجمع مع بعضها مشكلة األوردة الجوفاء

 األذين األيمن.

 ية للرئتينالجذع الرئوي ومنه إلى األوعية الشعر ومن هناك يُمّرر الدم إلى البطين األيمن ويَُضخ في. 

  سيد الكربونمنه ثاني أك هنا ينحّل األكسجين في الدم ويُنَزع. 

  يسر لكي يبدأ إلى األذين األيسر ثم إلى البطين األ ينتقل الدم الغني باألكسجين عبر الوريدين الرئويين

 .جديد رحلته من

 :(Definition of Blood) تعريف الدم .1

سائل لزج أحمر اللون يجري في األوعية الدموية ويحمل الغذاء واألكسجين وعوامل مقاومة األمراض  الدم    

إلى جميع أجزاء الجسم وكذلك ينقل ثاني أكسيد الكربون من جميع أجزاء الجسم إلى الرئتين للتخلص منه. 

 لترات من الدم تقريباً. 5ويحتوى جسم اإلنسان البالغ على 
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ل داخل الجسم من خال نسيج سائل أحمر اللون من ضمن أشكال النسيج الضام يجري في أو هو عبارة عن  

 الدم من: ويتكون  (Capillaries) ( والشعيرات الدموية(Artiers والشرايين  (Venis)األوعية الدموية األوردة 

 : (Blood cells): ومن خاليا الدم (plasma) البالزما -أ

 (Red blood cells). خاليا الدم الحمراء -ب

 .(white blood cells)خاليا الدم البيضاء  -ج

 . (Blood Platelets).الصفائح الدموية -د

 :وظائف الدم .2

ي ثنائي على التوال  يعتبر الدم كوسيط بين الوسط الخارجي والخاليا ألنه ينقل من الرئتين واألمعاء      

 ت البوليةت مثل ثنائي أوكسيد الكربون والفضالاألكسيجين ومواد القيت نحو الخاليا، وينقل من الخاليا فضال

 :وظائف الدم. ومن أهم نحو الرئتين والكليتين لتطرح خارج الجسم

م بنقل ثاني بنقل األكسجين من الرئتين إلى األنسجة بواسطة الهيموجلوبين، ويقو التنفس: حيث يقوم الدم -أ

  الكربون من األنسجة إلى الرئتين لطرحها خارج الجسم. أكسيد

 راج الماءيقوم الدم بالمحافظة على كمية الماء الموجودة في الجسم وذلك عن طريق إخ: التوازن المائي -ب

 الزائد عبر الكليتين والجلد.

 .الغذائية من الجهاز الهضمي إلى جميع أنسجة الجسم التغذية: يقوم الدم بنقل وتوزيع المواد -ج

 . السامة والضارة مثل البولينا عن طريق الكليةبتخليص الجسم من المواد  اإلخراج: يقوم الدم -د

 . إفرازات الهرمونات: حيث يقوم الدم بنقل الهرمونات التي تفرزها الغدد إلى األنسجة نقل -ه

 الفيتامينات و المعادن و الغازات. حمل و نقل -و

  .ية في الجسمكمية الدم الطبيع تجلط الدم: يعمل الدم على الوقاية من النزيف بواسطة التجلط فيحافظ على -ز

 المساعدة في تنظيم األس الهيدروجيني لألنسجة. -ح

 المساعدة في المحافظة على ضغط الدم. -ط

 المساعدة في مقاومة الميكروبات الضارة التي تهاجم الجسم. -ي

 حمل و نقل الغذاء المدخر من عضو أو نسيج إلى أخر يحتاج هذا الغذاء. -ك
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 : تركيب الدم -3

 دم من:سائل معقد أحمر اللون يحتوي على من الخاليا و المواد الكيميائية القائمة فيه و يتكون ال الدم

 % من حجم الدم. 55البالزما حوالي  -

 % من حجم الدم و هي: 45خاليا الدم حوالي  -

م عند لمليون في كل م 4.8م في الرجل و لم 3مليون في كل  5.5كرات الدم الحمراء و عددها  -أ

 المرأة.

 مم من الدم.3في كل  11000إلى  4000كرات الدم البيضاء و عددها  -ب

 .م من الدملم 3إلى نصف مليون في كل  و عددها من ربع  الدموية   الصفائح -ت

 

  (Plasma):تعريفها  : البالزما أوال

  :تعريفها -1

% 46الباقية  الكلي والنسبة% من حجم الدم  54نسبتها حوالي  عبارة عن الجزء السائل من الدم ليس لها شكل وتبلغ

تجلط وهو سائل بروتيني أصفر اللون يتكون من الماء بصفة أساسية. وتحتوي على كل عوامل ال .كريات دموية

قل الغذاء لوبيولين )األجسام المضادة( وتقوم البالزما بنغواألميونو وبروتينات أخرى مختلفة مثل األلبيومين

ج خراجها خارتحمل فضالت التمثيل الغذائي إلى الكليتين والرئتين من أجل إ المهضوم إلى جميع أجزاء الجسم، كما

 البالزما الخاليا الدموية. فيالجسم، كما تسبح 

 ر في اللون و األس الهيدروجيني للبالزما من:يعتبر سائل قلوي أبيض مصف

 % من حجم البالزما.  90الماء  -

 البروثومين. واأللبومين و الجلوبيولين  الفيبرونيوجين % من حجم البالزما و تشم  7البروتينات الدموية  -

 % من حجم البالزما. 2المواد الغذائية و الهرمونات و المواد المضادة، حوالي  -

 % من حجم البالزما. 1األمالح و الغازات حوالي  -

 وظائف البالزما: -2

 . الدم تدخل في عملية تجلط -أ

 . لها دور في مناعة الدم  -ب

 على حجم الدم.تساعد في المحافظة  -ج

 تساعد في المحافظة على ضغط الدم. -د
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 تمثل جزء من لزوجة الجسم. -ه

أكسيد  الغازات مثل ثاني حمل و نقل الهرمونات مثل الثروكسين و الفيتامينات و مثل فيتامين أ و -و

 وبعض األدوية. الكربون

 للدم.  األسموزيتساعد في تنظيم الضغط  -ز

 في حالة المجاعة.تعتبر احتياطي للبروتين تمد به الجسم  -ح

 تساعد في تنظيم األس الهيدروجيني للدم. -ط

 تساعد في سرعة ترسب كرات الدم الحمراء. -ي

 تقوم بإمداد الجسم بجميع المواد الضرورية للعمليات الحيوية. -ك

 و تنقلها إلى أجهزة اإلخراج. تستقبل مخلفات التمثيل الغذائي من أنسجة الجسم المختلفة  -ل

  ( Red Blood Cells ) ة الحمراءثانيا : الكريات الدموي

  التعريف: -1

ز ولها كريات دائرية الشكل شديدة التمي وهي عبارة عن  ( Erythrocytes ) تعرف كريات الدم الحمراء أيضا بـ

 سيتوبالزم.تعطى الدم لونه األحمر، و يوتحتوى على مادة الهيموجلوبين الت تغشاء خلوي عادي ولكن ليس بها قنوا

على مكونات وعلى النواة  احتوائهامن خاليا الدم الحمراء هو عدم  أن سبب تسميتها بكريات الدم الحمراء بدال كما

ل ثاني أكسيد % من الدم ومهمتها نقل األكسجين من الرئتين إلى سائر أجزاء الجسم ونق50الخلية الحية. تشكل حوالي

لدم وتعيش كل اماليين كرية في الملليمتر المكعب من  5منها  الكربون من أجزاء الجسم المختلفة إلى الرئتين، يوجد

 .العظمى بإنتاج كرية أخرى من جديديوما و بعدها تتكسر ليقوم النخاع  120منها مدة 

 وظائف كريات الدم الحمراء: -2

  نقل األكسجين من الرئتين إلى خاليا الجسم. -أ

  . الكربون من الخاليا إلى الرئتين نقل ثاني أكسيد -ب

 جزء من لزوجة الدم. تكون -ج

  الجسم. PH الحفاظ على -د

 يتأثر عدد كريات الدم الحمراء بالعوامل التالية:

  ) عمر المريض وجنسه ) ذكر أم أنثى -أ

  والصحية للشخص. الحالة الغذائية -ب

  ارتفاع الشخص عن مستوى سطح البحر. -ج
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(. والنسبة million/ml 5.2-4( هي )RBC) بالغ من كرات الدم الحمراء والنسبة الطبيعية لشخص       

 (.million/ml 5.2-4والنسبة الطبيعية لألطفال حديثي ) (.million/ml 5.2-4) الطبيعية لألطفال

 : ( White Blood Cells ) ثالثا: الكريات الدموية البيضاء

 تعريفها: -1

 ببعض الكريات الحمراءوهي مجموعة من الخاليا حقيقة النواة وتختلف عن  (Leukocytes) بـ تعرف أيضا    

الخاليا  وتعد .الهيموجلوبين الصفات كفقدان اللون األحمر وكبر حجمها وغيرها وسميت بهذا االسم لخلوها من

، ولها تعمل كخط دفاع في الجسم، اذ تدافع عن الجسم ضد األمراض وتحارب الجراثيم البيضاء خاليا دفاعية

   الدم. أالف في الملليمتر المكعب من 10-4يتراوح عددها بين أنواع كثيرة يمكن تفريقها عن طريق الشكل و

 كرات الدم البيضاء WBC بالغ  النسبة الطبيعية لشخص(10.8-3.8 thousand /ml.) 

 النسبة الطبيعية لألطفال(12 - 4 thousand /ml) 

  النسبة الطبيعية لألطفال حديثي الوالدة(28 - 10  thousand /ml.) 

 (Function of WBC) :بصفة عامة  WBC الحمراءكريات الدم وظيفة  -2

  بعملية الدفاع عن الجسم. WBC الـ يقوم -ه

 محاربة األجسام الغريبة عن الجسم،  و ذلك يساعد في مقاومة العدوى التي يتعرض لها الجسم. -و

  .لها عالقة بالحساسية نتيجة إلفراز مادة البستامين -ز

 للغدة الدرقية طويل المفعول.إفراز بعض الهرمونات مثل الهرمون المنشط،  -ح

 تكوين بعض األجسام المضادة التي تساعد في مقاومة العدوى. -ط

 و بذلك يتضح ان الوظيفة الرئيسية لكرات الدم البيضاء هي مقاومة العدوى.

  (PLT)(Blood Platelets) الصفائح الدموية:  رابعا:

 تعريفها: -1

النخاع العظمي وتعرف  الخلية الموجودة داخلهي أصغر خاليا الدم وهي أجزاء من سيتوبالزم     

لطة تساعد على تكون الج إذ  (Thrombocyte)بالخاليا المتجلطة ويطلق عليها أيضا (Megakaryocytic)بـــ

ألف في  450- 150توقف النزيف إذا جرح اإلنسان ال سمح هللا، عن طريق سد الجرح, وعددها يتراوح بين  التي

 يؤدى إلى نزيف قد يؤدى إلى الموت.  نها الملليمتر المكعب ونقصا

 : الدموية الصفائح وظيفة -2
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 .وقف النزيف حيث تعمل كحاجز أوشبك تلتصق بفتحة الجرح وتمنع النزيف .1

   ينوالهستام  (Adrenalin) واألدرينالين (Serotonin) بعض المواد الهامة مثل السيروتونين إفراز .2

(Histamine)  األوعية الدموية والتي لها دور في انقباضات. 

 .الجلطة المساعدة في تكوين (coagulation factor) عوامل معينة عوامل التجلط إفراز .3

 .بلعميةبواسطة الخاليا ال تساعد في عملية البلعمة حيث ترتبط بالميكروبات وبالتالي يتم التهامها .4

  (:ثالثيةالدهنية في الدم )دهون  تالبروتينا -4

  triglycérides ة الثيهيئه دهون ث الجسم على يتخزن الدهون ف .1

مع  افإضع 10قد تصل  النسبة أنلعمل التحليل، حيث  األقل على ساعة 12ال بد من الصيام عن الطعام  .2

  بالماء. تناول الطعام و يسمح فقط

 وهيدراتبالكر زيادةمن المالحظ أن  HDL & LDL و غالبا يطلب الطبيب التحليل مع الكوليسترول .3

  بالدم بدرجه اكبر من تأثير الدهون فى الطعام. الثالثيةالدهون  بةنس فيالطعام تؤثر  في

كبر من تأثير أ ةبالدم بدرج الثالثيةالدهون  بةنس فيالطعام تؤثر  في تالكربوهيدرا زيادةمن المالحظ أن  .4

  الطعام. فيالدهون 

د تزيد الكحول، وق وإدمان، ومرض النقرس والسكر الثالثية الدهون ةنسب زيادةارتباط بين  ةهناك عاد .5

  مع الحمل واستخدام حبوب منع الحمل. النسبة

و  مزمنةالالكلى والكبد  وإمراض والسمنةوتصلب الشرايين  الدرقية الغدةنشاط  زيادةمع  النسبةتزيد  .6

 البنكرياس. تزيد جدا مع التهاب

 :خضاب الدم  -5

الذي يشكل خضاب الدم في حين أن اللون  البروتينتركيبة خضاب الدم, اللونين األحمر واألزرق هما       

 (.Heme) الهيمو التي تكون  الحديداألخضر هو مادة 

. خاليا الدم الحمراءمحمول داخل  بروتين( هو Hemoglobin: )باإلنجليزيةخضاب الدم أو الهيموغلوبين      

في الرئتين ويسلّمه إلى األنسجة للحفاظ على حياة الجسم. الهيموغلوبين يتكون من بروتينين  األوكسجينيلتقط 

متماثلين ملتصقان يبعضهما البعض. يجب تواجد ِكال البروتينين ليستطيع الهيموغلوبين تحميل وإعطاء 

ال يتم إنتاج بروتين بيتا. لكن  الوالدة،األوكسجين لخاليا الجسم. أحد البروتينين يدعى ألفا، و اآلخر بيتا. وقبل 

ويعمل كبديل للبيتا إلى وقت الوالدة  الجنين،يوجد بروتين أخر يحل مكانه يسمى غاما، وهو ال يوجد إال في طور 

)المادة التي تكون   DNAدي إن أيمثل جميع البروتينات، مخّططات تصنيع الهيموغلوبين مخزنة داخل الـ 

)سلسلة ألفا(. بينما يتحكم جينان  (. اإلنسان لديه، في العادة، أربعة جينات للتحكم بتصنيع بروتين ألفا،الجينات
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%A5%D9%86_%D8%A3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%A5%D9%86_%D8%A3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%86
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إنتاج سلسلة آخران بتصنيع سلسلة البيتا. )يوجد أيضا جينين إضافيين للتحكم بإنتاج سلسلة غاما لدى الجنين(. يتم 

ألفا و بيتا بنفس الكمية، على الرغم من العدد المختلف للجينات. ترتبط سالسل البروتين تلك بخاليا الدم الحمراء 

 .النامية، وتبقى معا طيلة حياة خلية الدم الحمراء

  15.5 – 11.5( والنسبة الطبيعية لألطفال )g/dl 16 -13لشخص بالغ ) والنسبة الطبيعية من هيموجلوبين    

g/dlحديثي الوالدة ( والنسبة الطبيعية لألطفال  (20 – 14 g/dl.) 

 :إنتاج الهيموغلوبين -6

هي مجموعة تعويضية  Heme الهيملوبين. غوال الهيميتطلّب إنتاج خضاب الدم أو الهيموغلوبين تنسيق إنتاج      

prosthetic group  بقوم بالمساعدة بالربط القابل للعكس لألوكسجين مع الهيموغلوبين. بينما الغلوبينGlobin 

أربعة سالسل من الغلوبين )سلسلتا ألفا وسلسلتا بيتا( تتشكل بصورة . تين الذي يحيط ويحمي جزيئة الهيمهو البرو

مي صغيرة. في مركز كل مجموعة هيمي توجد لوبين تحتوي مجموعة هيغالملتفة. كل سلسلة من ال الديدانتشبه 

لوبين المكون من كل من سلسلتي البيتا باللون غي الشكل األول في األعلى يظهر ال(. فFeنواة من ذرة حديد )

 هر جزيئات الهيم باللون األزرق.البرتقالي وسلسلتي األلفا الحمراء، بينما تظ

 فصائل الدم: -7

ناك هقد وجد ان عا لنوع مادة اإللصاق الموجودة داخل كرات الدم الحمراء، فينقسم الدم إلى أربع فصائل و ذلك تب

ي ألفا و نوعان من مواد اإللصاق توجد داخل الكرات الحمراء و هي أ، ب و يوجد في البالزما أجسام مضادة ه

 بيتا، و فصائل الدم األربع هي:

 ا(.ضاد )بيتمفي بالزما الجسم الالفصيلة )أ(: و يوجد بكرياتها الحمراء مولد اإللصاق ) أ ( و  -ي

 ا(.ضاد )ألفمالفصيلة )ب(: و يوجد بكرياتها الحمراء مولد اإللصاق ) ب ( و في بالزما الجسم ال -ك

 .م المضادو ال يوجد في بالزما الجسالفصيلة )أ ب(: و يوجد بكرياتها الحمراء مولد اإللصاق ) أ ب (  -ل

)ألفا و  ضادملد اإللصاق ولكن يوجد في بالزما الجسم الالفصيلة )ب(: و ال يوجد بكرياتها الحمراء مو -م

 بيتا (.

نه ال تتجمع في دم شخص واحد مادة إلصاق، و الجسم المضاد لها، الن اجتماعهما معا يسبب أمما سبق يتضح 

وت، و يالحظ ان الفصيلة ) أ ب ( الدموية و الم التصاق الكريات الحمراء مع بعضها البعض، و انسداد األوعية

تستقبل دم من جميع الفصائل األخرى و لكن تعطي إال لنفس الفصيلة، و تسمى الفصيلة )أ ب( بالمستقبل العام، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
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( فانهم ال يستقبلون دم إال من نفس فصيلتهم، و لكنهم يعطون باقي الفصائل 5اما بالنسبة األشخاص من الفصيلة ) 

 ( باسم المعطي العام. 5األخرى، و تعرف فصيلة )

 :صائل الدمنواع فأ

لى سطح الموجودة ع تنقسم فصائل الدم إلى مجموعات وأنظمة متعددة اعتمادا على الصفات الوراثية      

 خاليا الدم الحمراء وأهم هذه الفصائل وأشهرها:

(+A(،)-A(،)+B(،)-B(،)+AB (،)-AB(،)+O(،)-O) 

ة الممتدة فصيلة من هذه الفصائل الثمانية يمكن تقسيمها إلى عدة فصائل أخرى فيما يعرف بالفصيل وكل     

(phénotype.) 
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 .تأثير التمارين البدنية على الجهاز القلبي الوعائيالمحور الثاني: 

 

 نبضات القلب.-1.2

 حجم الدفع القلبي.-2.2

 السعة القلبية.-3.2

 الدموي. الضغط-4.2

 الدم. تغيرات عامة على-5.2

 تغيرات عامة لعمل القلب.-6.2
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 .تأثير التمارين البدنية على الجهاز القلبي الوعائيالمحور الثاني: 

  04األسبوع                                                    04المحاضرة 

 الدفع القلبي ونبضات القلب

 (Heart Volume) القلب: حجم -1

ل يرتبط حجم القلب بشكل عام بحجم الجسم من حيث الطول و الوزن، و يعب عن حجم القلب المطلق من خال

لى بعض عالسنتمترات المكعبة، بينما يمثل الحجم النسبي للقلب بذلك الجزء الناتج عن قسمة الحجم المطلق 

سمية قيم حجم القلب لدى األفراد تعتمد على مواصفات الجالمؤشرات في قياسات جسم االنسان، و ذلك ألن 

  لديهم.

مؤشرات للتعرف على القابلية الوظيفية للقلب والدورة الدموية وهو أحد ال المؤشراتيعد حجم القلب أحد و

كمية  نأضي, ويالحظ لعضلة القلب للريا اإلنتاجيةالوظيفية في تقييم هذه القابلية. كما يدل حجم القلب على الكفاية 

ي وهذا يحصل يدفعه قلب غير الرياض ما أمثالثالثة  إلىالدم التي يدفعها قلب الرياضي في كل نبضة قلبية تصل 

 الرياضي مقابل حجم قلب الرياضي. نتيجة صغر حجم قلب الشخص غير 

 حيث يعتمد حجم القلب عند االنسان على العوامل التالي:

 وزن الجسم: -

ردية و طمن المفترض زيادة حجم القلب، حيث يرتبط وزن الجسم بحجم القلب بعالقة  حيث كلما زاد وزن الجسم

 السبب في ذلك حتى يتمكن القلب من تلبية احتياجات الجسم من الدم مقارنة بحج الجسم.

 طول القامة: -

ن قلب، ليتمكالو أيضا يرتبط الطول بحجم القلب بعالقة طردية حيث زيادة الطول عادة ما يرافقها زيادة في حجم 

 القلب من توصيل الدم إلى مختلف مناطق الجسم و خاصة البعيدة منها عن القلب.

 مسطح مساحة الجسم: -

يعتبر مسطح مساحة الجسم من أهم المتغيرات التي تؤخذ بعين االعتبار عند دراسة الحجوم القلبية سواء عند 

اعتمادا على ما تم ذكره في متغير الوزن و الطول،  الرياضيين أو عند غير الممارسين للنشاط الرياضي، و ذلك

حيث يلعب مسطح مساحة الجس دورا هاما في تحديد حجم القلب، و ذلك ألن مسطح مساحة الجسم يتطلب عضلة 
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قلب تتناسب مع هذا المسطح لكي توفر له ما يحتاجه من كميات من الدم، و تشير معظم الدراسات إلى أهمية 

 ( كمتغير أساسي له ارتباط وثيق في دراسة حجوم القلبية.BSAمسطح مساحة الجسم ) 

 العمر: -

يصل إلى  حيث يختلف جم القلب مع العمر و خاصة خالل مراحل النمو المختلفة التي يمر بها االنسان، إلى أن

يادة مثل بالزمرحلة البلوغ حيث يستقر حجم القلب و يبقى في مستوى شبه ثابت ما لم يؤثر عليه متغير خارجي 

 ممارسة النشاط الرياضي المستمر و المنتظم.

 العمر التدريبي ) عدد سنوات ممارسة النشاط البدني (: -

دث ن،حي ال تحيعتبر العمر التدريبي من أهم المتغيرات التي تلعب دورا هاما في زيادة حجم القلب عند الرياضيي

ات و لى عدة سنوتزام بالبرامج التدريبية لفترات طويلة تصل إالزيادة في حجم القلب عند الرياضيين إال بعد االل

 فة إلى نوعإن هذه الزيادة في الحجوم القلبية عادة ما تتناسب مع عدد سنوات ممارسة النشاط الرياضي باإلضا

 نشاط الرياضي الممارس

 نوع الرياضة الممارسة: -

لرياضية اي حجم القلب، حيث أن ممارسة البرامج حيث يلعب نوع الرياضة دورا بارزا في تحديد قيمة التغير ف

 التي تؤثر على حجم القلب تقسم إلى قسمين:

  رة اليد كبرامج الحركة ) و تعتمد على الحركة و حد أدنى من بذل جهد ( مثل ألعاب الجري و كرة القدم و

 غيرها.

 ام و دفع ثقال و بناء األجسبرامج الثبات ) و تعتمد على جهد  و حد أدنى من الحركة( مثل رياضة رفع األ

ط نوع النشا الجلة و رمي الرمح و غيرها من األلعابـ حيث تختلف التغيرات القلبية باختالف هذه الرياضات و

 و نظام انتاج الطاقة المستخدم في هذه األلعاب.

 )ذكر، أنثى (. الجنس -

خضوعهم لبرنامج تدريبي تحملي لمدة حيث أشارت نتائج الدراسات على مجموعات من التوائم بعد  الوراثة: -

أسبوع  إلى ان التغيرات في القلب المصاحبة للتمارين تعتمد بشكل ما على العامل الوراثي و لم يثبت علميا  20

بعد العالقة الواضحة بين الوراثة و حجم القلب، حيث يعتبر األثر الواضح لزيادة الحجوم القلبية يعتمد على البيئة 

 يدا التدريب الرياضي.الخارجية و تحد
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 قياس حجم القلب: -1-1

 توجد عدد من الطرق لقياس القلب منها:

مك بوساطة جهاز ) االيكو( و هو جهاز طبي متطور  و يمكن بوساطته قياس حجم التجاويف القلبية و س-1

يقة تعد الطرالجدار إضافة للخصائص األخرى للقلب مثل حالة الصمامات و التاج القلبي و غيرها إال أن هذه 

 صعبة لعدم تيسر الجهاز لهذه األغراض .

( حيث يلجأ الباحثون الستخدام هذه الطريقة و تتلخص بتصوير X – rayاستخدام األشعة السينية )  -2

 لقلب.العرضي و الثانية لقياس عمق صورتين اشعاعيتين االولى أمامية للقلب لقياس البعدين الطولي و ا

 ة يستخرج حجم القلب:لمعادلة األتيو باستخدام ا

.maxt ×B  ×L ×H.V= O.4  

 (0.04النسبة الثابتة )× العمق × العرض × حجم القلب =  طول 

 حيث أن:

L= ي أي السفلي وبشكل قطر األجوفالعلوي والوريد  األجوفهو ابعد نقطة للوريد الطول :  البعد الطولي

 قطرياً.المنطقة المحصورة بين نقطتين 

B= البعد العرضي للقلب  =  البعد العرضيB2 + B1  =B    ة التقاء عمود من ابعد نقطة من نقط بإنزالويقاس

  .B2 يسمىوبالشريان االبهر  األيسر األذينعمود معاكس من التقاء  وإنزال B1بالحجاب الحاجز األيمنالبطين 

.maxt     =تقاس  إن على أفقيطول خط  أوالعمق )االرتفاع( فنستخرجه من اللقطة الجانبية، اخذ ابعد  ، العمق

 بالسنتمتر. اإلبعادهذه 

 معدالت حجم القلب: -1-2

لرياضيين ) ( و يبلغ عند ا  3سم 580( و يبلغ عند المرأة )   3سم 760يبلغ حجم القلب عند الشخص االعتيادي ) 

خاصة ) ( و عند بعض رياضي القوة في حاالت  3سم1200-1300( و عند رياضي القوة )  3سم 800-900

 ( تقريبا. 3سم 300 – 250( و يبلغ حجم البطين)  3سم1700

 (  3سم 1125و يبلغ حجم القلب عند العبي كرة السلة )  
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 ( قياسات حجم القلب أللعاب رياضية مختلفة حسب أراء عدد من الباحثين:01جدول )

 1098 3سم 1430- 930 التجذيف

3سم1160 - 880 مسافات طويلة
 992 

3سم1040 - 890 ركض سريع
 977 

3سم1050 - 820 دراجات
 910 

3سم1210 - 740 كرة اليد
 969 

3سم110 - 810 رفع األثقال
 978 

3سم940 – 730 ركض طويل على الجليد
 837 

3سم1090 - 800 المالكمة
 935 

3سم1100 - 700 أشخاص عاديين
 859 

 

 (: قياسات حجم القلب أللعاب رياضية مختلفة.01الجدول)

 : (Stroke volume)  الضربة حجم -2

للعمل  هو حجم الدم الذي يدفعه البطين في الضربة الواحدة ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المهمة     

ل لتطور الحاصاانه يعكس لنا  إذالوظيفي للقلب وجهاز الدورة الدموية وتزداد أهميته بالنسبة للتدريب الرياضي 

ريبات طاولة( التددموية نتيجة للتدريب الرياضي ونخص منه )تدريبات المفي كفاءة جهاز القلب والدورة ال

بأن  ن تفسير ذلكالقلبي كلما زادت القدرة الهوائية )القدرة على المطاولة( ويمك دفعكلما زاد ال إذوكسجينية ألا

ة ي ذلك زيادالقلبي لنا في زيادة حجم الدم المدفوع إلى األنسجة بكل ضربة من الضربات ويعن دفعزيادة حجم ال

 .الذي يصل إلى األنسجة والمطلوب خالل الجهد لسد متطلبات الطاقة من األوكسجين األوكسجينفي حجم 

، و حجم الضربةالدم تعرف بثناء انقباض البطينين يتم اندفاع كمية من الدم من البطين األيسر و هذه الكمية من أ

انقباضه  و تعرف حجم الضربة على أنها كمية الدم المدفوعة إلى الدورة الدموية خالل S.Vيرمز لها بالرمز 

مليلتر و  70واحدة، و تبلغ قيمتها أثناء الراحة عند اإلنسان الطبيعي و غير الممارس النشاط الرياضي حوالي 

 ة.مليلتر لدى اإلناث الممارسين لألنشطة الرياضي 160ى لذكور و مليلتر لد 200تبلغ قيمتها القصوى 

والنساء   3( سم760من المرأة لذلك حجم القلب عند الرجال ) أكثروكسجينية عند الرجال ألن القابلية اإو    

 نوالرياضيي  3( سم1000) -( 900فيصل إلى ) التمارين البدنيةويزداد حجم القلب عند ممارسة   3( سم580)
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وان التدريب الرياضي   3( سم1700) إلىويصل في حاالت نادرة جداً   3( سم1200ذوي المستويات العليا )

 :باتجاهينيزيد حجم القلب 

 لبطين(زيادة النسبة في سمك الجدار )ا إلىيزداد حجم التجاويف القلبية  وكسجيني ألففي التدريب ا. 

  رها زيادة في سمك الجدار وال يناظ إلىزيادة حجم القلب فتتركز  بينما في حالة التدريبات الالأوكسجنية

غوب الزيادة في سمك الجدار وحجم القلب هي زيادة )غير مر إنحجم التجاويف القلبية، بل العكس، 

 فيها(.

ا بين حجم مو أن هناك عالقة  التمارين البدنيةن حجم الضربة يزيد باستخدام أو قد اثبتت األبحاث العلمية  

عمل توازن بالضربة و نبض القلب و حتى يستطيع القلب أن يدفع كمية الدم المطلوبة لتحقيق عمل ما فانه يقوم 

ان  وبين حجم الضربة و نبض القلب و بزيادة احدهما و نقصان األخر يمكن الحصول على الكمية المطلوبة 

 ن حجم الضربة يصل إلىأ( و O2maxVقصى الستهالك االوكسجين ) زيادة في حجم الضربة مرتبط بالحد اال

ب و في تعبئة القل ان الزيادة في حجم الضربة ينتج عن تحسنو %50- 40حوالي  O2maxVالقمة عندما يساوي 

 دييبات التي تؤن أفضل التدرأالمقاومة في األوعية الدموية، و للقلب و حجم الدم و انخفاض   نقباضيةإلالحالة ا

ة علمية هرت نتائج الدراسات داللظجيني، حيث أيمل األوكسحإلى أعلى درجات هي تدريبات الت S.Vإلى زيادة 

صاحب واضحة بزيادة حجم الضربة عند الرياضيين و خاصة العبي التحمل و الدراجات و التجذيف و عاد ما ي

اض في الراحة و يعتمد هذا االنخفزيادة حجم الضربة اثناء الراحة انخفاض واضح في عدد ضربات القلب في 

بلغ تة من الدم عدد ضربات القلب على مقدار الزيادة في حجم ألنه كما ذكرت أن القلب يقوم بضخ كمية تقريبا ثابت

ضربة و ذلك لتر في الراحة و بالتالي ينخفض نبض القلب في الراحة باالعتماد على الزيادة في حجم ال 5حوالي 

 حة بين حجم الضربة و نبض القلب في الراحة.للعالقة العكسية الواض

 معدل ضربات القلب: -3

س وال يحتاج هو عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة، وهو أهم مؤشر بالنسبة للرياضيين كونه سهل القيا     

 ة.أجهز إلى

ة الدموية من األوعي كلم( 6000( مرة في اليوم ليقوم بإيصال الدم إلى أكثر من ) 100000ينبض القلب حوالي) 

( 2000)ترليون( خلية في الجسم، و يبلغ مقدار ما يخضه القلب حوالي  75و يوصل من خاللها الغذاء إلى ) 

دم إلى ب في ضخ الجالون من الدم يوميا، و بناء على تقرير جمعية األطباء األمريكية فان الجهد الذي يقوم به القل

 .( طنا124ل بان يرفع ثقال قدره ) فيجميع أجزاء الجسم في اليوم الواحد ك
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مارسين ( ضربة في الدقيقة وقت الراحة لدى غير الم 80-70و يبلغ متوسط عدد ضربات القلب لدى األصحاء ) 

تدريب رياضية، و ان نبض القلب يعتبر مؤشرا على كفاءة الجهاز الدوري التنفسي، حيث يؤدي اللا لألنشطة

ت القلب المنتظم إلى انخفاض عدد ضربات القلب في الراحة مقارنة بما قبل التدريب، و ان انخفاض عدد ضربا

بغير  طويلة جدا مقارنفي الراحة عند الرياضيين يعني ان فترة االستراحة التي تحصل عليها عضلة القلب 

يادة ( الناتجة عن زS.Vالرياضيين و ذلك االنخفاض في عدد ضربات القلب يعود إلى زيادة حجم الضربة ) 

 لتي يخضع إليها هؤالء الرياضيين.حجم القلب كتكيف البرامج التدريبية و االحمال البدنية ا

ونشاطه  ( ضربة / دقيقة وذلك الن الطفل قلبه صغير100ويتميز نبض األطفال بالسرعة ويبلغ أكثر من )     

 م عاجز بأنيكون نبضهم سريع الن كبار السن قلبه غذائي عاٍل، كذلك كبار السن أيضاالحركي كبير والتمثيل ال

 لقلب، تصلب الشرايين(.)عجز ا لإلمراضالجسم ويكون عرضه  إلىيوصل كميه كبيره من الدم 

قلب اللحجم  الحاصلة الزيادةويحصل ذلك بسبب كبر  منخفضويتميز الرياضيون بأنهم ذو معدل نبضي       

 مستمر من خالل الممارسة للرياضة.القلبي والتدريب الهوائي ال دفعوالتجاويف القلبية، وال

  :العوامل المؤثرة على ضربات القلب -3-1

 وهي : وانخفاضهاعدد ضربات القلب  وانخفاض  ارتفاعهناك عـدة عوامـل تؤثـر على 

 .ةالواحد الدقيقةضربات القلب من حالة الوقوف أكثر مما هو عليه في الجلوس في  تختلف :وضع الجسم -

 (50-10: تختلف ضربات المرأة عن الرجل حيث المرأة أكثر مما الرجل من نبضات القلب بحوالي )الجنس -

 .ضربة في الدقيقة

لقلب عند اتكون ضربات  الوالدةمرحله البلوغ فعند  إلى الوالدة: تختلف ضربات قلب الفرد من مرحله العمر -

رتفع في ( نبضة/ دقيقة، وي72_  70) إلىأن يصل  إلى( نبضه / دقيقة، ويقل في مرحلة البلوغ 133الطفل )

 تختلف أيضا. القصوى( وكذلك حالة النبض الشيخوخةالمراحل المتقدمة من العمر )

مواقف ومشاعر مختلفة مثال ذلك  إلىتختلف ضربات القلب عند التعرض  الوضع الحسي والنفسي: -

 بيعي.عملية التنفس بشكلها الط انتظامالخوف، الفرح، رد الفعل لمسألة معينه والسبب في ذلك هو عدم 

ض لهذه أو عند العر الحرارةأو  للبرودةالتعرض  باختالف تختلف ضربات القلب العوامل الجوية والبيئية: -

 األجواءهذه لوقد يكون هناك تأمين  الجوية الحالةنتيجة لالستجابة الوظيفية والفسيولوجية للمناخ  األجواء

 بمرور الزمن ومثال ذلك سكان المرتفعات والقطب المتجمد وخط االستواء. 
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قلب لدى النبض أثناء ممارسة النشاط البدني و لكن يكون نبض ال يرتفع معدل ممارسة التمارين الرياضية: -

 الرياضيين اقل من غيرهم في وقت الراحة.

  بعض األدوية تزيد من معدل النبض مثل ) االدرينالين (. تناول االدوية: -

 :كيفية قياس ضربات القلب  -3-2

 ECG :باستخدام التخطيط الكهربائي -1

 ورق التخطيط يمثل معدل النبض نبضات على 10معدل مجموع 

باستخدام معدل المسافة الزمنية بين ضربتين متتاليتين  2حساب أطول نبضة + أقصر نبضة و قسمتها على 

𝐻𝑅باستخدام العالقة األتية:   =
6000

M(R−R )
  

Rحيث تمثل  − R مجموع المسافة بين الضربتين 

 معدل المسافة بين ضربتين.  Mو تمثل 

 من الطرق األخرى. 𝐻𝑅هذه الطريقة من أكثر الطرق الدقيقة في قياس  و تعد

قبة و و يقع في الجهتين يمين و يسار الرقياس النبض في منطقة الرسغ أو في منطقة الشريان السباتي:  -2

ب يريخرجان من الشريان األبهر لغرض تغذية المخ، و تعد هذه الطريقة من الطرق الشائعة في مجال تد

 إال ان المختصين يسجلون بعض من العيوب عليها و كما يأتي : الرياضي

 اندماج النبضات مع بعضها نتيجة لفرق الزمن بين النبضة في القلب و األعضاء -

 حركة الرياضي أثناء الجهد العالي ال تسمح بالقياس الدقيق لمؤشر النبض  -

 تقدير شدة المجهود باستخدام نبضات القلب: -3

عدل ستخراج المالجهد الذي يعطي إلى الرياضيين و ذلك باالعتماد على العالقات االتية ال يتم احيانا تحديد شدة

 المطلوب للنبض.

  حساب أعلى معدل للنبض(MHR) Maximan HR   

 عمر الرياضي - 220لضربات القلب =  األقصىالحد 

 عاما يكون: 20كان عمر الرياضي هو  فإذا

 200= 20 – 220الحد األقصى لضربات القلب = 

  حساب معدل النبض االحتياطيHRR H.R Reserve  

HR +MHR  اثناء الراحة = تساوي معدل النبض االحتياطيHRR  
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  المعدل المطلوب للنبضTarget HR THR  

 THRالراحة =  HR(+ MRR×) الشدة % 

الذي  بها الرياضيفإذا كانت الشدة التي يتدرب  %100الشدة  عند 200لضربات القلب  األقصىالحد  ذ يكونإ

ت واذا وصل الحد األقصى لضربا. ضربة /د 160= يكون الحد األقصى لضربات القلب  %80عاماً  20عمره 

 القصوى.ضربة /د تحت  180 -170 ضربة /د فأن التدريب مستمر ومتوسط 160-150القلب من 

 .ىضربة / د تدريب قصو 200 -190
 

 أما بالنسبة ألنظمة الطاقة:

 .ن النظام المستخدم الهوائيإفما فوق فضربة / د  168

 .ضربة / د فما دون هوائي 168      .مختلطربة / د ض 170 -168

 .لقلبااألوامر باالنقباض وضخ الدم إلى خارج  واأليسر إلعطائهما العصبية إلى كل من البطينين األيمن 
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 .القلبي الوعائيتأثير التمارين البدنية على الجهاز المحور الثاني: 

 05األسبوع                                                 05المحاضرة 

 تابع: الدفع القلبي ونبضات القلب
 

 ( Cardiac out putالدفع القلبي: ) 

و هو الحجم الكلي للدم الذي يتم ضخه بواسطة البطين األيسر في الدقيقة، و  Qالدفع القلبي و يرمز له بالرمز 

أثناء الراحة و يبلغ متوسط كمية   S.Vفي حجم الضربة  HRببساطة هو حاصل ضرب معدل ضربات القلب 

ب ملل( من الدم، و لما كان متوسط معدل ضربات القل 80 – 60الدم التي يدفعها القلب في كل مرة ضربة من ) 

- 4.2ضربة في الدقيقة فان معدل حجم الدم الذي يخرج من البطين في الدفع القلبي  يساوي حوالي )  70حوالي 

لتر/دقيقة( و هذا المتوسط يحدث عادة لدى الفرد البالغ السليم و من المعروف أن كمية الدم في جسم االنسان  5.6

يضخها القلب في الدقيقة الواحدة باللتر أو المليلتر  و يتراوح تدور مرة كل دقيقة و الدفع القلبي هو كمية الدم التي 

لتر( و يعتمد الدفع القلبي أيضا على مقدار الدم الوريدي العائد إلى القلب من  6- 5عادة حجم الدفع القلبي ما بين ) 

اء النشاط الرياضي، و جميع أجزاء الجسم المختلفة فكلما زاد العائد الوريدي للقلب زاد الدفع القلبي كما يحدث أثن

تؤكد الدراسات العلمية على ان الناتج القلبي ال يتغير خالل فترات الراحة، بينما يزيد الناتج القلبي عند ممارسة 

النشاط الرياضي و خاصة النشاط التحملي و ذلك كنتيجة لزيادة حجم الضربة و عدد ضربات القلب ، و ان هناك 

لبي على أجهزة الجسم الرئيسية إثناء فترات الراحة و الجهد البدني كما ه اختالف في نسب توزيع الناتج الق

 .02موضح في الجدول رقم 

 الناتج القلبي
 أجهزة الجسم المختلفة

 الدماغ الكلى العضلي العظمي الجهاز الهضمي القلب

 %15 %20 %20 %4 %25 %5 لتر 5راحة 

 %4 %3 %85 %1 %5 %5 لتر 25جهد 

 

 (: توزيع الناتج القلبي على أجهزة الجسم في الراحة و الجهد البدني.02)الجدول رقم 
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 :القلبيدفع التعريف  .1

المعادلة  تخراجه عن طريق، ويتم اسربالملليتهو حجم الدم الذي يضخه القلب في الدقيقة الواحدة ويقاس     

 : التالية

  (S.V)حجم الضربة ( ×HRمعدل ضربات القلب )=  (C.O.P) القلبي دفعال

 مليلتر لكل ضربة فإن: 70نبضة في الدقيقة و حجم ضربة =  HR=75فمثال: 

COP=75×70=5.25L/min 

 هو عبارة عن كمية الدم التي تضخ من كل بطين في الدقيقة مع كل قبضة فلى القلب  الدفع القلبي :

 .عدد التكرارات ×: هي كمية الدم التي تضخ من كل بطين في الدقيقة الدفعة القلبية في الدقيقة 

)حجم   Strak Volumهي مختصر S.Vو ،القلبي( دفع)ال  Cardiac Out Putهي مختصر C.O.Pاذ أن      

 هي حجم الدم الذي يضخه S.V)معدل ضربات القلب( حيث أن  Heart Raetهي مختصر  HRالضربة( و

ي لتر أ 5د )القلب في الضربة الواحدة. ويبلغ حجم الناتج القلبي لدى اإلنسان االعتيادي وكذلك الرياضي بحدو

عند الرياضيين لتر/د ( و 25مللتر( عند الراحة ويبلغ حجم الناتج القلبي لدى غير الرياضيين خالل الجهد ) 5000

ض العضلة القلبية لدى الرياضيين وكذلك قوة انقبا لتر/د( ويتأتى هذا الفرق نتيجة لحجم التجاويف 40 -30)

أن هناك القلبية بينما يعوض غير رياضي هذا النقص بزيادة عدد ضربات القلب عند الجهد الفيزيائي ولذلك ف

 عالقة وطيدة بين معدل ضربات القلب بالدقيقة وحجم الضربة. 

عدل متكون في حجم الضربة وليس في زيادة الرياضية إلى أن الزيادة  يزيولوجياونحن نميل في الف      

د فعل للرياضي فأن ر بدنيالقلب في حالة إعطاء جهد  الضربات الن زيادة عدد ضربات القلب تؤدي إلى تعب

 :باتجاهينالقلب يكون 

 بالضربة الواحدة. بزيادة حجم الدم المدفوع  .1

 بزيادة معدل ضربات القلب. .2

 ئمة بالجهد.القلبي زيادة كمية األوكسجين )التغذية( الواصلة إلى العضالت القا دفعونعني بزيادة حجم ال    

د إلى حين ولقد أثبتت الدراسات والبحوث بان الزيادة الطارئة على حجم الضربة الواحدة تستمر في الصعو    

 ادة.بالزي قلبمعدل ضربات ال بينما يستمر (max2VO(للرياضي  % من القابلية االوكسجينية 30الوصول إلى 
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مضطرب شكل بفي إعطاء صورة عن تطور الكفاءة القلبية والتي تزداد  القلبي دورا مهما دفعويلعب حجم ال      

 ة.ئيهواند ممارسي األلعاب الال)المطاولة( بينما ال نجدها ظاهرة ع الهوائيةفي حالة ممارسة األلعاب 

ي الجيد و تعد لتر/د( في التدريب الرياض 24 – 36يصل إلى ) لتر /د و  5و عادة ما يحسب ) لتر/ دقيقة( و يبلغ 

 هذه الزيادة إحدى النواحي المهمة و الحاسمة في االنجاز الرياضي و يتحدد بمجموعة عوامل منها:

 S.Vحجم الضربة  -أ

 HRمعدل ضربات القلب  -ب

 حجم التجاويف القلبية -ت

 و كذلك قوة انقباض العضلة القلبية و تمددها لدى الرياضي. -ث

ين الدفع بسببها لرئيسي حجم الضربة القلبية أي أن العالقة طردية  C.O.Pو قد وجد ان الزيادة الكبيرة في 

لدم التي االقلبي و حجم الضربة القلبية و هذا يوضح االختالف بين قلب الرياضي عن غيره حيث لوحظ أن كمية 

عدد  قلب غير الرياضي الذي يضطر لرفع يدفعها قلب الرياضي في كل ضربة تصل غلى ثالثة أمثال ما يدفعه

 ضربات القلب للوصول إلى الكمية التي يحتاجها الجسم خالل الجهد.

وة انقباض قو في حالة الراحة ال يرتبط حجم الضربة بحجم البطينين ) الراحة تعني االنبساط ( بل يعتمد على 

 العضلة القلبية.

داد هذا المقدار لتر/د( تقريبا و يز5وكذلك الرياضي وقت الراحة ) يبلغ حجم الدفع القلب عند االنسان االعتيادي 

ليلتر دم م 70نبضة في الدقيقة و  70لتر/د لذا فإن هناك 0- 30لتر/د و قد يصل في بعض األحيان إلى 25إلى 

لراحة و حالة ا مليلتر/دقيقة، هذه القيمة مثالية لشخص بالغ و في 900مقذوف بكل ضربة للقلب فإن الناتج القلبي 

 لتر/دقيقة أثناء التمرين الشديد. 30بالرغم من أن الناتج القلبي قد يصل بحدود 

ة ذلك إلى قوو يعزى هذا الفرق بين حالتي الزيادة عند الرياضي و غير الرياضي إلى حجم التجاويف القلبية و ك

لمساحة ت طول و الوزن و اانقباض العضلة القلبية و تمددها لدى الرياضي، و يتأثر الناتج القلبي بقياسا

 السطحية.

 ان زيادة مقدار الدفع القلبي خالل الجهد البدني تحصل في شكلين:
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لساء بعد زيادة في سرعة معدل و قوة انباض العضلة القلبية و انخفاض في شدة عضالت األوعية الدموية الم -1

في الدم كاستجابة فسيولوجية لإلجهاد و يحصل ذلك عند االشخاص غير   epinephrineاطالق هرمون 

 الرياضيين أو ممارسي األلعاب الهوائية.

بي نتيجة في الدم يزداد الدفع القل   epinephrineلنفس السبب الفيزيولوجي الذي ذكره بعد اطالق هرمون  -2

 وائية.هر ذلك عند رياضي األلعاب الهلتمدد العضلة القلبية و تجاويفها الواسعة و قوة انقباضها و يظ

 وضع الجسم و الدفع القلبي: -2

معدل  عندما يزداد الدفع القلبي في شخص سليم لكن غير مدرب فإن أغلب الزيادة يمكن ان تنسب لزيادة في

ي و نبضات القلب ان تغيير وضع الجسم يرفع نشاط النظام العصبي الودي و ينقص نشاط العصبي نظير الود

 و 60ا بين يزداد الناتج القلبي أيضا ، إن معدل نبضات القلب تتفاوت حسب العامل المؤثر فهي تقريب يمكن أن

 مليلتر. 120و  70نبضة في الدقيقة بينما حجم الضربة يمكن أن يتفاوت بين  180

 قياس الدفع القلبي:   -3

 يمكن قياس الدفع القلبي باستخدام عدة طرق نذكر منها:

 باستخدام حجم الضربة و معدل ضربات القلب ) المعادلة التي سبق ذكرها ( -1

 عند معرفتنا لحجم األكسجين الذي يحصل عليه الشخص باستخدام المعادلة األتية: -2

 بالدقيقة 2O حجم                                         

 الدفع القلبي = 

 الوريدي       2O حجم  -الشرياني  2Oحجم                          

 ما لدى غيرو قد لوحظ ان الفرق بين نسبة وجود االكسجين في األوردة و الشرايين لدى الرياضيين يكون أكبر م

%(  13 – 11% بينما ال يتعدى هذا الفرق لدى غير الرياضيين )  17الرياضيين و قد يصل لدى الرياضيين إلى 

ط ا يزيد نشاى العدائين بسبب كثرة االوعية الشعرية الدموية في عضالت الساقين ممو هذه النسبة تكون أكبر لد

 الدورة الدموية في هذه المنطقة

  Echo cardiographباستخدام جهاز األيكو  -3

ويتخلص الجهاز باستخدام ذبذبات فوق الصوتية وتعطي  Echoيمكن قياس الدفع القلبي بواسطة جهاز االيكو 

تخطيطا متميزا عند اصطدامها بجدران القلب والصمامات وغيرها، ويمكن بواسطتها معرفة حجم التجاويف 
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القلبية وسمك الجدار وطبيعة الصمامات القلبية وكذلك حجم الدفع القلبي. ويستخدم هذا الجهاز بشكل أكثر في 

 ض القلبية. تشخيص بعض اإلمرا

  Open methodباستخدام الطريقة المفتوحة  -4

رياني و و هي طريقة القسطرة و تستخدم فيها بعض المعادالت الحسابية باستخدام فرق بين الضغط الدموي الش

 الوريدي.

  Magnetic Resonance Imaging MRIتصوير الرنين المغناطيسي  -5

  Fickمبدأ  -6

  Dopplerطريقة  -7

 القلبي :معدل الدفع  -4

 ( مع كل قبضة ) نبضة (.3ملم )سم 70في اإلنسان البالغ:  

 عدد ضربات القلب.× = الدفعة القلبية  لتر / دقيقة   5: في الدقيقة 
  

 حجم البطين حجم الضربة مليلتر معدل النبض ن/د الناتج القلبي ل/د االيسر الحالة

 200 120 40 5 رياضي وقت الراحة

رياضي أثناء الجهد 

 البدني
36 180 200 220 

غير رياضي وقت 

 الراحة
5 70 70 130 

غير رياضي أثناء 

 الجهد البدني
22 180 120 140 

 

ين و يوضح حجم الضربة و الدفع القلبي و معدل ضربات القلب و حجم البطين األيسر للرياضي (:03الجدول)

 غير الرياضيين في حالتي الراحة و الجهد البدني.

 المؤثرة على الدفع القلبي :العوامل  -4

 لتر / دقيقة  35لتر/ دقيقة إلى  4.5يتراوح الدفع القلبي ما بين 

 كفاءة عضلة القلب كمضخة -2معدل رجوع كمية الدم الوريدي إلى القلب                -1    

 أوال: العوامل المؤثرة على عودة الدم الوريدي للقلب :

 دم في الجهاز الدوري:التدرج الطبيعي في ضغط ال -1   
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 85،   عند الشرايين الصغيرة 90،   في الشرايين المتوسطة 100 يحوال في الشريان األورطي

 ) صفر (،   في األوردة  15،   عند الجانب الوريدي 35عند الجانب الشرياني للشعيرات 

 3-أو  2-األيمن وفى داخل التجويف الصدري واألذين  

 أقل من درجة الضغط الجوي. تعتبر السالب: هي درجة 

 .يعتبر الصفر: هي درجة الضغط الجوي 

 مركز التنفس أثناء الشهيق: -2       

 .يزداد رجوع الدم إلى القلب وعند الزفير يقل معدل رجوع الدم إلى القلب     

 انقباض العضالت الهيكلية والنغمة العضلية: -3      

ي تهدفع كهعلى رجوع الدم في اتجاه القلب حيث إنهه عنهد االنقبهاض يهتم عصهر ضهغط األوعيهة الدمويهة  تساعد     

 الدم في اتجاه القلب مما يزيد من معدل رجوع الدم إلى القلب. 

 وأحيانا تسمى العضالت الهيكلية بالمضخات الطرفية ) ألن القلب يسمى المضخة المركزية (. 

 ن والشرينيات:معدل اتساع الشرايي -4     

 وجد أنه يزداد معدل رجوع الدم إلى القلب كلما اتسع محيط الشرايين والشريبيات.

 نغمة الشعيرات الدموية: -5    

لشهعيرات ا% مغلقة وهذه النسبة تكهاد تكهون ثابتهة ولكهن  80% من الشعيرات الدموية مفتوحة ،  20يوجد حوالى 

 تتناوب الوضع مع بعضها البعض

و الشهعيرات الدمويهة مهن عضهو إلهى عضهو حيهث يمكهن زيهادة أو تخفهيض كميهة الهدم الواصهل للعضه وتتغير نغمهة

يهؤدى حسب درجة نشاطه ولكن عند حدوث اتساع شديد للشهعيرات واألوعيهة الدمويهة ال يتناسهب مهع حجهم الهدم و

 إلى انخفاض ضغط الدم وفى معدل رجوع الدم إلى القلب وبالتالي في الدفع القلبي.

 الجاذبية األرضية:   -6    

وع الهدم وهى تتعارض مع معدل رجوع الدم إلى القلب من أسفل الجسم فى حين أنها تسهاعد معهدل الهدم فهى الرجه 

 من أعلى القلب 

 انقباض مخازن الدم في الجسم: -7   

 توجد بعض األعضاء تحتفظ بجزء من الدم مثل: 

 التهالي معهدلفي هذه األعضهاء تهؤدى إلهى زيهادة حجهم الهدم بالجسهم وبالطحال عندما تنقبض األوعية الدموية       

 رجوع الدم إلى القلب. 
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 .تأثير التمارين البدنية على الجهاز القلبي الوعائيالمحور الثاني: 
 

 06األسبوع                                                06المحاضرة 

 الضغط الدموي

 

 :Blood Pressure ضغط الدم -1

لى إمرة أخرى  يقوم القلب بضخ الدم و تستقبل األوعية الدموية الدم لتوزيعه على جميع أنسجة الجسم ثم تعود به

ة جسم و نتيجالقلب استكماال للدورة الدموية، و تقوم الشرايين بوظيفة نقل الدم من القلب إلى جميع أجهزة ال

لشرياني، ارايين، و هذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم النقباض عضلة القلب يندفع الدم في كل مرة من خالل الش

م هذه هي حيث يعتبر ضخ الدم هو القوة المحركة للدم داخل جهاز من منطقة إلى أخرى، حيث تفيد قوة ضغط الد

 استمرارية حركة الدم في األوعية الدموية.

نة جدران مرور الدم فيها و مقاريعرف ضغط الدم بأنه الضغط الجانبي على جدران االوعية الدموية الناشئ عن 

وتين قألوعية لمروره و يعرف أيضا بأنه القوة الذي يطبقها الدم على سطح جدران الشرايين و هو ينتج عن 

يطة قاومة المحاالولى هي قوة ضخ القلب للدم في الشرايين و الثانية هي قوة مقاومة الشرايين لجريان الدم ) الم

ك في دوري الضغوط المختلفة و في أماكن مختلفة من النظام الوعائي الدموي و كذللألوعية الدموية( إن مجموع 

 انقباض القلب و راحته تسمى بضغط الدم.

و  الشرايين( يحافظ الجسم على قيم ضغط الدم عن طريق تفاعالت معقدة بين القلب و األوعية الدموية )األوردة و 

 ونات كرد فعل على محرضات مختلفة.الجهاز العصبي و الكليتين و مجموعة من الهرم

عاالت عند االنف تتغير قيمة الضغط الدموي خالل اليوم فتكون في حده االدنى خالل النوم و ترتفع عند االستيقاظ و

 و التوتر و الجهد العضلي.

يان شر زلتجرية لقياس قوة الدم  وهذا بع Stephen Halesستيفن هالز البريطاني  أجرى العالم  1733في عام 

في األنبوب  قدم و ارتفع الدم 9فخذ الحصان و ربط أحد طرفيه بينما ربط الطرف الثاني بأنبوب زجاجي ارتفاعه 

ماثلة قدم و ثالث بوصات مؤكدا بأنه واقع تحت توتر معين أو ضغط في شريان المسدود و في تجربة م 8إلى 

زة فحص و ة األساس الذي بنيت عليه صناعة أجهعلى وريد لم يرتفع عمود الدم إال قدم و قد كانت هذه التجرب

 قياس ضغط الدم الشرياني عند البشر.
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طئ عندما بو يالحظ أن الدم يتدفق بشدة عند قطع شريان و يعني هذا االرتفاع في الضغط بينما يسيل بهدوء و 

 يقطع وريد و يعني هذا انخفاض ضغطه.

 ة و أعضاء الجسم األخرى و هذا يعتمد على:إن هدف القلب ايصال الدم إلى العضالت و جميع أنسج

 انقباض العضلة القلبية. -1

 ضغط كافي إليصال الدم إلى جميع أطراف الجسم. -2

 مقاومة جدران األوعية الدموية لمرور الدم التي تتميز بالخاصية المطاطية. -3

 و تعد هذه الخاصية عامل في عدم رفع الضغط الدموي. -4

 الدم نتيجة لعدد من األمراض منها. يرتفع ضغط -5

 تصلب الشرايين. -

 ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ) الخثار اإلكليلني( أزمة قلبية. -

 الصمام األبهر. ءة عدم كفا -

 الضغط االنقباضي و االنبساطي: -2

ب نقبض القلي إن ضغط الدم ال يبقى ثابتا ضمن الشرايين، و لكنه يتبدل مع استمرار انقباض عضلة القلب فعندما

بالضبط  دافعا الدم من البطين األيسر عبر الشرايين الكبيرة تتسع جدران هذه الشرايين و هذا يسمى الضغط

بيعي و ( ومع انبساط القلب و استرخائه تعود جدران الشرايين للوضع الطSystolic Pressure  االنقباضي )

ع السابق قل من الوضن و إنما تكون كمية الدم المتدفقة كمية أهذا ال يعني أن الدم المتدفق ينقطع تماما من الشرايي

ط لتشنج لتضغاو حتى يحدث هذا الجريان في أثناء انبساط القلب و استرخائه فان الشرايين تقوم بدرجة معينة من 

عد ( و لمساDiastolic Pressureعلى الدم و تؤمن استمرار جريانه و هذا الضغط يسمى بالضغط االنبساطي )

لشرايين و الى تشنج هذه الشرايين هو وجود األلياف العضلية التي تمتاز بالمطاطية في الطبقة المتوسطة من ع

 التي تكسبها المطاطية و بالتالي مساعدة الدم على استمرار جريانه.

لشخص املم زئبق و قيمة الضغط االنبساطي عند  120إن قيمة الضغط االنقباضي في االنسان الطبيعي حوالي 

ما  (  و عادةPulse Prssure ملم زئبق و الفرق ما بين الضغطين يسمى بضغط النبض )  80الطبيعي حوالي 

االنبساطي على النحو  يسجل ضغط الدم على شكل كسر يكون فيه الضغط االنقباضي مقسوما على الضغط

 التالي: 

 (Systolic Pressure  ملم زئبق                 الضغط االنقباضي ) 120    
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 (Diastolic Pressure  ملم زئبق                 الضغط االنبساطي )  80    

  Systolic Pressure  الضغط االنقباضي: -2-1

يه سم مضافا إلالبطين( و دفع الدم خالل الشرايين إلى جميع انحاء الجيتولد في لحظة انقباض العضلة القلبية ) 

 مقاومة جدران الشرايين لمرور الدم.

النقباضي االمعالجة اعتمادا على مصا لدم االنقباضي و ذلك ألن ازدياد الضغط  تاراقريؤخذ التشخيص و أغلب 

و/أو  اتج القلبيالنبساطي فيعكس زيادة في مدى النيرتبط بزيادة المقاومة الوعائية المحيطية أما ارتفاع الضغط ا

 مدى تصلب االوعية الكبيرة.

أكثر  و يمكن أن يكون أقل أو  mmHg يقبملم زئ 100- 120د الشخص السليم لضغط االنقباضي عنايبلغ معدل 

 :ة و النقصان وفقا للعوامل األتيةقليل للزياد

لمتحرك أما ابتسليط جهد بدني و بتخفيض االنبساط في حالة الجهد الجهد البدني حيث يرتفع بزيادة النبض أو  -1

 عند الجهد الثابت فيرتفع الضغطين االنقباضي و االنبساطي معا و ينخفضان في مدة االستشفاء.

 الحالة النفسية كما في حالة االنزعاج و القلق.  -2

 زيادة نسبة األمالح في الدم. -3

 تقدم العمر.لتصلب الشرايين نتيجة  -4

 ياد نسبة الكوليسترول في الدم.ازد -5

 .CNSتناول بعض األدوية و المواد التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي  -6

 الهرمونات مثل هرمون الكورتزون الذي يؤدي إلى حبس السوائل في الجسم. -7

 تناول الغذاء و السوائل بكميات كبيرة. -8

  Diastolic Pressureالضغط االنبساطي:  -2-2

 بهر.ق الصمام األالرتخاء العضلة القلبية ) البطين ( و انقباض األذنين و دفع الدم إلى البطين و غليتولد نتيجة 

ر بالعوامل ( و يتميز بأنه أكثر استقرارا و ال يتأثmmHg 80- 70يبلغ الضغط االنبساطي عند الشخص السليم ) 

 الخارجية مثل الجهد البدني و الحالة النفسية.

رتفع اطي بسبب عدد من األمراض مثل مرض في الكلى أو عيب في الشريان الكلوي كما ييرتفع الضغط االنبس

 بسبب عدم كفاية الصمام األبهر.
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دة من ( و يمكن االستفا Pulse –Pressureيسمى الفرق بين الضغطين االنقباضي و االنبساطي بضغط النبض ) 

ب في التدري ع الناتج القلبي، كما يمكن االستفادةهذه العالقة في استخراج الناتج القلبي كما سابقا في موضو

 الرياضي من عالقات أخرى باستخدام ضغط الدم مثل ) معدل الضغط الشرياني(.

أثناء  يتأثر ضغط الدم بعوامل أخرى مثل العمر و الجنس و الوزن و رصيد الجسم و يزداد الضغط االنقباضي

 يزداد الضغط االنبساطي إال بشكل بسيط.ملم زنبقي بينما ال  175التدريب و قد يصل إلى 

 العوامل المؤثرة على ضغط الدم: -3

قلبي الناتج ال بشكل منتظم مما يحسن من كفاءة القلب و الدورة الدموية و زيادة حجم التمارين البدنيةممارسة  -1

 – 100 و هذا ما نالحظه عند الرياضيين بشكل عام حيث يكون معدل الضغط االنقباضي لديهم يتراوح بين )

 كسجينية.وملم زنبقي( و بشكل خاص عند ممارسي األلعاب األ 120

رة ثناء الدوالمرأة بسبب االختالفات الفيزيولوجية لصغر القلب و مقدار الدم أ ينخفض الضغط االنقباضي عند -2

 الشهرية.

 .و النزف الدموي ) نقص حجم الدم( ينخفض خالل لراحة النفسية و النوم -3

 Neurogenic shockفي حالة الصدمة العصبية  -4

 في حالة الصدمة الكهربائية. -5

 الدم: للجهد البدني على ضغط  الفيزيولوجية   أثيراتالت -4

قد دلت  وأثرا فعاال و واضحا على ضغط الدم بكال القياسين االنقباضي و االنبساطي،  لبدنيةن للتمارين اإ

يعانون من  تساعد على هبوط الضغط بالنسبة ألولئك األشخاص الذين بدنيةالعلمية على أن التمارين الالتجارب 

التي أوضحت  تها بناء على دراساتممارسة التدريبات البدنية قد أثبتت فاعلي نأكما  إفراط في ارتفاع ضغطهم ،

 .نه يمكن أن تتخذ كأسلوب وقائي من أجل تجنب ارتفاع ضغط الدم قبل أن تظهر أعراضه على اإلنسان أ

بة تؤدي إلى تقليل ضغط الدم حتى بالنس بدنيةإلى أن ممارسة التمارين ال و تشير نتائج الدراسات العلمية

ن ضغط الدم لدى الرياضيين يكون عادة أقل من غير الرياضيين في أخاص من ذوي الضغط الطبيعي، كما لألش

يولوجية على يزالقلب في الراحة من المؤشرات الفوقت الراحة، و يعتبر ضغط الدم غير المرتفع و عدد نبضات 

لراحة قد ال تبدو فروق في ضغط الدم لدى حالة التدريب الجيدة، بينما يشير البعض األخر إلى أنه في حالة ا

المدربين و غير المدربين من األفراد األصحاء و إنما تظهر الفروق في حالة المجهود البدني، حيث يوجد فروق 

 بسيطة بينهما في قيم الضغط الشرياني و لصالح المدربين منهم.
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، ينية ) المشياألوكسجالهوائية حديدا األنشطة الرياضية و تالبدنية ومن هنا نستطيع القول ان ممارسة األنشطة و

 ا تعمل علىالهرولة، السباحة، الدراجات ( تعمل على الوقاية من اإلصابة باالرتفاع ضغط الدم بشكل عام ، كم

عد تأثير بانخفاض ضغط الدم لدى األشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم البسيط، و لم تثبت الدراسات العلمية 

 اضية على ضغط الدم في وقت الراحة لدى األشخاص أصحاب ضغط الدم الطبيعي.الممارسة الري

( إلى متوسط ضغط الدم لدى مجموعة من الرياضيين في األلعاب الرياضية المختلفة في 04و يشير الجدول رقم )

 وقت الراحة.

 الجنس ضغط الدم االنبساطي  ضغط الدم االنقباضي نوع الرياضة الباحث و السنة

 2000 سالمة
 65 120 رياضيين

 ذكور
 67 130 غير رياضيين

 1992سليم و سيد 
 70 128 كرة القدم

 72 123 العبي الجودو
 

 (: ضغط الدم لدى مجموعة من الرياضيين و غير الرياضيين في وقت الراحة.04الجدول رقم )
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 .القلبي الوعائيتأثير التمارين البدنية على الجهاز  المحور الثاني:

 

 07األسبوع                                                      07المحاضرة 

 تغيرات عامة على الدم.

 
 (Blood Klow سريان الدم )-1

ل عملية إن سرعة تدفق الدم إحدى العوامل الضرورية لثبات البيئة الداخلية بمختلف أجزاء الجسم، حيث تسه

صفة لغذائية و بالتمثيل الغذائي و تنظم درجة حرارة الجسم و إمداد األنسجة العاملة بالمواد االتخلص من فضالت 

 خاصة األوكسجين.

في  لغذائي لهاو ان زيادة احتياج العضالت أثناء المجهود البدني لألوكسجين نتيجة زيادة الطلب عمليات تمثيل ا

عن طريق  دة سريان الدم إلى هذه العضالت و التي تتمعمليات توليد الطاقة و الوقود و لتوفير هذا يجب زيا

 لى األعضاءإالزيادة في ضخ الدم ) الدفع القلبي( و كذلك عن طريق اعادة توزيع الدم من األعضاء غير النشطة 

داية هذه في األوعية الدموية يرتبط ارتباطا طرديا مع الضغط في نهاية و ب Blood Klowالنشطة و تدفق الدم 

 مع مقاومة هذه األوعية الدموية. و يرتبط عكسيا األوعية

 :على الدم الجهد البدنيتأثير -2

 :أوال: التغييرات المؤقتة

 وقت الراحة وو هي تغييرات تحدث بصفة مؤقتة كاستجابة للنشاط الرياضي، ثم يعود الدم إلى حالته الطبيعية في 

 هذه التغييرات تشمل:

 وية.و انتقال بعض السوائل من الجسم إلى األوعية الدم عضليالدم الدائر نتيجة النقباض  زيادة حجم -5

 .م الحمراءزيادة عدد كرات الدم الحمراء الناتج عن انقباض الطحال و دفع كمية من الدم غنية في كرات الد -6

 زيادة عدد كرات الدم البيضاء. -7

 كتيك.نقص األس الهيدروجيني للدم نتيجة لزيادة حمض الال -8

 زيادة فاعلية المنظمات الحيوية الموجودة في الدم للمحافظة على األس الهيدروجيني. -9

 زيادة كمية الهيموجلوبين، لزيادة السعة التنفسية للدم. -10
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نسجة نقص قابلية الهيموجلوبين على االتحاد مع األكسجين حتى يستطيع األكسجين ان ينتقل إلى األ -11

 بسهولة.

 :تتميز باالستمرارية ثانيا: التغييرات التي

نشاط م ألداء التغييرات تحدث في الدم نتيجة النتظام في التدريب الرياضي لفترة معينة،  مما يؤدي إلى تكيف الد

زيادة الحمراء ل الرياضي لفترة طويلة و تشمل هذه التغيرات زيادة حجم الدم و زيادة الهيموجلوبين، و نترات الدم

 لة.ي لفترة طويزمة للنشاط العضليستطيع تغذية العضالت العاملة بكمية األكسجين الالالسعة التنفسية للدم، حتى 

 الدم: على التكيفات الفيزيولوجية للجهد البدني-3

بر م الذي يعتال تقصر التكيفات القلبية عند الرياضيين على تحسن حجم ووظائف القلب، بل بتحسن أيضا كفاءة الد

خاصة ي والرياضالبدني و ألكسجين للعضالت العاملة، حيث تؤدي ممارسة النشاطهو الناقل األساسي للغذاء و ا

 األوكسجنية إلى حدوث التكيفات الفيزيولوجية التالية:الهوائية األنشطة 

 .زيادة حجم الدم مع التمرين المستمر -1

 زيادة معدل انتاج الكرات الحمراء. -2

كون تلزيادة ال اتسهم أيضا في زيادة حجم الدم و لكن هذه  مع االشارة إلى أن زيادة في خاليا الدم الحمراء ربما

ن م و على الرغم متناسبة، فعندما تظهر الزيادة في خاليا الدم الحمراء فأن حجم البالزما يزيد عادة بنسبة أكبر،

حمراء و لدم الأي النسبة بين خاليا ا Hematocritتكريت ولدم الحمراء فأن الهيمالزيادة الفعلية في عدد خاليا ا

م لحمراء، حجم الدم الكلي تنخفض و يالحظ أن الهيموتكريت ينخفض بالرغم من وجود زيادة طفيفة في خاليا الد

م، أي فقر و بالنسبة لرياضيين يمكن أن ينخفض الهيموتكريت إلى حد الذي يظهر معه الشخص و كأنه لديه فقر د

 لبين.غوكيز خاليا الدم الحمراء و الهيمالدم في الصلة بين تر

 كسجين.لبين الموجودة في العضالت و بالتالي زيادة كفاءة العضلة على الحصول على األغزيادة نسبة الهيمو -3

 زيادة عدد الشعيرات الدموية و تفتح أكبر للشعيرات الدموية في العضالت المدرية. -4

يعمل على فيف الفسيولوجي يقل سريان الدم بسبب ارتفاع كفاءة الدم على حمل كميات أوكسجين أكبر نتيجة للتك -5

 توصيل كميات أوكسجين أكبر من خالل كميات دم قليلة.

 و تحدث الزيادة في حجم الدم من خالل زيادة حجم بالزما الدم و ذلك عن طريق:

( و Aldosterone( و كذلك هرمون الديسترون )ADHان الجهد البدني يزيد من إفراز الهرمون المضاد لألبالة ) -1

 الكلى لإلبقاء على الماء مما يزيد من بالزما الدم.هذا يدفع 

التدريب يزيد من كمية بروتينات البالزما و خصوصا ) األلبومين( و كما هو معروف أن بروتينات البالزما  -2

 هي األساس في ضغط الدم األسموزي. 
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 .تأثير التمارين البدنية على الجهاز القلبي الوعائيالمحور الثاني: 

 

 08األسبوع                                                 08المحاضرة 

 تغيرات عامة لعمل القلب

  ي:قلب الرياض

هو  ، وبتعريف آخرتأثير التمارين البدنيةوالناتجة عن  يولوجية في القلب يزبالقلب الرياضي تلك الزيادة الف يقصد

  .الرياضيقدرة وكفاءة القلب لدي الرياضيين علي تحمل التدريب 

مستويات هو قدرة وكفاءة القلب لدي الرياضيين األبطال علي تحمل التدريب الرياضي خالل الالقلب الرياضي 

الحظ هذه  هو الذي نشيهلعملية االرتخاء والتطويل أللياف القلب ويعتبر العالم  العالية الشدة ويحدث نتيجة

ً من بين )26وجدها لدى )حيث ، 1899الزيادة في معدل مقاييس القلب لديهم عام  ابقي من متس (37( رياضيا

الكفاءة  لذلك يعتبر عدم النمو الكافي لحجم ووظيفة القلب من المشاكل السلبية علي .االنزالق على الجليد

 وبالخصوص لألنشطة التي تعتمد علي التحمل "القلبي" الدوري التنفسي.

  :الحالة الوظيفية لعضلة القلب هي م مؤشرات ارتفاعأهومن 

 . بطئ معدل القلب -1

  .انخفاض ضغط الدم -2

  .تضخم القلب -3

نتيجة  ية للرياضيبالرغم من ان المؤشرات الثالثة تعتبر مؤشرات فسيولوجية ايجابية اال ان ارتفاع الحالة التدريب

ً ظهور جميع هذه  ون هذه التغيرات على العكس من ذلك فقد تكالتدريب والتكيف الفسيولوجي ال يصاحب دائما

اً التغيرات مؤشرات لحدوث تغيرات باثولوجية )مرضية( في عضلة القلب مما يجعل السؤال ما زال مطروح

  )هل ظاهرة القلب ايجابية ام سلبية ( .

  :بطئ معدل القلب  -1

  فية للقلب .ارتفاع الحالة الوظي ( ضربة/ د  تعتبر اكثر المؤشرات المعبرة عن40ظاهرة بطئ معدل القلب حتى )

  ربة/د.( ض30-40سرعة الفحص الطبي الدقيق لتجنب اي تأثيرات سلبية للتدريب في حالة ما يكون معدل القلب)

ً بين بطئ معدل القلب والحالة التدريبية واتضح ان حوالي ثلث  ً ان يكون هناك ارتباطا لرياضين اوليس شرطا

ق وفقد التعب واالرالذين لديهم بطئ معدل القلب لم يتكيفوا بشكل جيد مع حمل التدريب وظهرت عليهم سرعة 

  .الشهية وغيرها
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  :تضخم عضلة القلب -2

كون عن ، التشخيص الدقيق لتضم القلب يعضلة القلب مؤشراً للقلب الرياضيم ليس حتماً ان تكون ظاهرة تضخ

يات طريق االشعة المقطعية . امكن لمعظم الرياضين في االنشطة الرياضية في انشطة التحمل تحقيق مستو

  رياضية عالية دون حدوث ظاهرة تضخم القلب .

 .  %( من نتائج احدى الدراسات17-50ا بين )نسبة حدوث تضخم القلب لدى الرياضيين في انشطة تتراوح م

  :أسباب تضخم القلب -3

ا او االنفلونز قد تحدث اصابة القلب مرضياً عند التدريب او المنافسة بالرغم من وجود بؤر عدوى اللوزتين او -1

 نزلة في المسالك التنفسية . 

  زيادة استخدام االحمال التدريبية التنافسية بدون تخطيط  مناسب . -2

  زيادة االحمال التدريبية المصاحبة ايضاً بأحمال ذهنية مثل التدريب اثناء االمتحانات . -3

  الظروف االخرى المختلفة التي تزيد االصابة يتضخم القلب . -4

  سوء تخطيط االحمال التدريبية . -5

  االجهاد او التدريب الزائد . -6

  :الوقاية من تضخم القلب -4

الى حالة  خاصة بالرياضيين الذين لديهم حالة تضخم القلب الفسيولوجي للوقاية من تحولهااالهتمام بصفة  -1

  مرضية .

على  التأكيديمكن التدريب والممارسة للرياضة لسنوات طويلة دون اكتشاف تضخم عضلة القلب لذا يلزم  -2

  استخدام االشعة المقطعية في فحص القلب الدوري لدى الرياضيين .

تدريب او الرياضة فرصة كافية من الوقت للشفاء الكامل بعد االصابات المرضية قبل السماح له بالاعطاء  -3

  المنافسة .

  عالج بؤر العدوى المزمنة اول بأول . -4

  التخطيط السليم لحمل التدريب . -5

  تجنب وصول الرياضي الى حالة االجهاد أو التدريب الزائد. -6

  يد قبل اداء االحمال البدنية العالية .الج باإلحماءاالهتمام  -7

دة حمل التدرج في حمل التدريب خالل استمرارية عملية التدريب وعدم استخدام الوثبات الكبيرة في زيا -8

  التدريب .

م لمية للعلوتطوير برامج اعداد المدربين وكليات التربية الرياضية بزيادة الساعات الدراسية للمناهج الع -9

  ة المرتبطة بصحة الرياضي .البيولوجي

  :عالقة حجم القلب ببعض المؤشرات -5



  مقياس فيزيولوجيا الجهد البدني د.برجم رضوان:.أستاذ المقياس

 

  يدل حجم القلب على الكفاءة االنتاجية . -1

 . حجم القلب بالوزن ارتباط -2

 . ريختلف حجم القلب لديهم عن القصايرتبط حجم القلب بحجم الجسم فاألفراد ذوي الطول الفارع  -3

 . اط الرياضي المزاولالقلب بنوع الفعالية أو النش يرتبط حجم -4

  .ناألوكسجي الستهالكيرتبط حجم القلب حجم القلب بعالقة موجبة مع الحد االقصى  -5

 . جم القلب بزيادة التدريب الرياضييرتبط ح -6

 يرتبط حجم القلب بعدد الضربات القلبية بعالقة عكسية ، وبحجم الضربة بعالقة طردية.  -7

 هم( سنة يعتمد على وزنهم وطول18-20الذين تزيد اعمارهم عن ) فاألشخاصيرتبط حجم القلب بالعمر  -8

  :معدالت حجم القلب -6

( ويبلغ عند 3CM 580( ويبلغ عند المرأة )3CM 760يبلغ حجم القلب عند الشخص االعتيادي ) 

رياضي القوة في حاالت  ( وعند3CM 1200-1300، وعند رياضي القوة )(3CM 800-900الرياضيين )

 (. 3CM 250-300( ويبلغ حجم البطين تقريباً )3CM 1700خاصة )

 . (3CM 1125  ±30.8يبلغ حجم القلب لدى العبي كرة السلة )

  :صفات النبض القلبي -7

لدقيقة ايضخه القلب في  عند تساوي عدد نبضات القلب وانتظامها تساعد على معرفة حجم ما: عدد النبضات -1

 الواحدة ، وكذلك من قوة وكفاءة اوعية القلب الدموية التي تؤثر على كفاءة العضلة القلبية . 

 تعين قوة النبض ضغط الدم وحالة جدار االوعية الدمية .  :قوة النبض -2

ستغرقها منية التي يعودة النبض الى الحالة الطبيعية بعد االنتهاء من التدريب والمدة الز :سرعة النبض 3

مميزة  قبل الجهد وتكيف جهازي القلب والدوران مظاهر تبين سرعة عودة النبض وعالمة للرجوع الى حالة ما

 لألجهزة الوظيفية للجسم . 
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 .تأثير التمارين البدنية على الجهاز القلبي الوعائيالمحور الثاني: 

 

 09األسبوع                                             09المحاضرة 

 تابع: تغيرات عامة لعمل القلب

 القلب والجهد البدني:

 أوال: تأثير الجهد البدني علي حجم القلب:

بطهول  رتبط حجهم القلهبإنتاجيهة القلهب "عهدد مهرات وحجهم الضهربة" للرياضهيين كمها يه  كفهاءة حجم القلهب يعنهي 

جههم هههو قسههمة الححجممم القلممب النسممبي هههو مقههدار السههنتيمترات المكعبههة حجممم القلممب المطلممق . وقصههر الرياضههيين

ارسههي باألشهعة زيهادة حجهم القلهب لمموثبممت المطلهق علهي الهوزن والطهول ولههها معهادالت لحسهاب الحجهم النسهبي. 

 النشاط الرياضي عن غيرهم .

 زيادة حجم القلب المطلق والنسبي بعدة أسباب أهمها:وترتبط  

  بيهرة كالجري والسباحة مسافات طويلهة كهرة السهلة وذلهك لحهاجتهم السهتهالك كميهة نوع النشاط الرياضي

 من األوكسجين أثناء األداء.

 الحجم للقلب.  دالعمر التدريبي كلما زاد ازدا 

ي السهرعة شهور من التدريب المنتظم لالعبهي التحمهل بينمها لالعبه 5-4الزيادة لحجم القلب من خالل وتالحظ 

 تبدو واضحة.    وإن حدثت فإنها ال 

 يولوجيا:أسباب زيادة حجم القلب للرياضيين فيز -1

نتيجة النشاط الحركي يهزداد حجهم القلهب وتهم مالحظتهها علهي األفهراد الهذين يقومهون بأعمهال بدنيهة عاليهة  

 الشدة عن األفراد ذوى األعمال العادية.

 :زيادة حجم القلب فسيولوجيا أسباب 

 .زيادة اتساع تجويف القلب 

 .زيادة حجم عضلة القلب 

  .الزيادة في اتساع التجويف وحجم العضلة للقلب وهو األهم 

 يولوجيا:اتساع تجويف القلب فيز -2

 3زاد اتساع تجويف القلب زادت إنتاجية القلب، ويمكن تقسيم الدم الموجود بهالبطين لحظهة االنبسهاط كلما  

 أجزاء تكون السعة االنبساطية له وتشمل:
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  السيستول وهو الدم الذي يدفع بكل ضربة.حجم 

 .حجم الدم االحتياطي 

 .حجم الدم المتبقي 

  الدم بالبطين لحظة االنبساط                                           

 

 
 

 

 
 حجم الدم المتبقي       حجم الدم االحتياطي               حجم السيستول           

 

 

 سعة البطين المتبقية                                 

 
 يمكن لحجم الدم االحتياطي أن يشارك مع السيستولي أثناء الجهد البدني فقط.الحظ 

 

 :ثانياً: تأثير الجهد البدني علي الدفع القلبي

 القلب: ةتأثير الجهد البدني علي دينامكي -1

التدريب المنتظم لحدوث تغيرات فسيولوجية بالجسم ككل وتظهر من خهالل تكيهف الجههاز الهدوري يؤدي  

 الل دقيقة. الدفع القلب هو حجم الدم المدفوع خويعتبر علي شكل االقتصاد في الجهد بالراحة والعمل العضلي، 

 تحدث تغيرات في عضلة القلب وتشمل: الجهد البدني ونتيجة  

 التجويف. ازدياد الضغط داخل 

  .ارتخاء عضلة القلب 

 .ازدياد حجم تجويف البطين 

 .ازدياد سعة البطين االنبساطية 

 هو الفرق بين سعة البطين أثناء العمل وأثناء الراحة. الحجم اإلضافي االحتياطيويعتبر 

علهي يؤدي لنقص النغمة العضهلية االنبسهاطية نتيجهة تهأثير الجههاز العصهبي الهالإرادي التدريب الرياضي  

ول % ويههزداد طهه10-5عضههلة القلههب بالراحههة فيههزداد ارتخههاء عضههلة القلههب وتزيههد سههعة البطههين االنبسههاطية مههن 

 األلياف بعضلة القلب نتيجة نشاط البروتين مما يعمل علي حدوث االتساع الوظيفي في القلب.
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القلهب  سهمك أليهاف" مهع زيهادة القلمب الرياضميلعملية االرتخاء والتطويهل ألليهاف القلهب يتشهكل "ونتيجة 

 وبناء عليه يحدث التضخم الوظيفي للقلب.

 التغيرات التي تحدث في القلب نتيجة التدريب بالترتيب:

 .ارتخاء عضلة القلب يؤدي لزيادة سعة حجم البطين االنبساطية 

 .تطويل عضلة القلب يؤدي لزيادة طول ألياف عضلة القلب 

 .زيادة سمك الليفة العضلية القلب 

ويههل ي حههدوث االرتخههاء والتطولكههن أي زيههادة فههي حجههم القلههب هههذا يعنهه  تحههدث هههذه التغيههرات معههاالالحممظ أنمم  

 لالعبي التحمل. وخصوصا

 نتيجة االرتخاء وزيادة سمك ألياف يزداد حجم القلب لالعبي رفع األثقال.الحظ أن  

 :تأثير الجهد البدني علي الدفع القلبي -2

 وغير الرياضيين في الراحة وهناك عوامل تؤثر علي الدفع القلبي ومنها:يتساوى الدفع القلبي للرياضيين  

 يمزدادلبهي ثبهت مهن خهالل الدراسهات العلميهة أن الهدفع الق الدفع القلبمي للرياضميين طموال القاممة وقمت الراحمة 

ل حهة ومهن خهالنتيجة زيادة حجم الضربة ومعدل القلب أكبر لديهم، وذلك راجع لزيادة التمثيل الغذائي فهي الرا

 . 2O األوكسجينثاني أكسيد الكربون بالزفير ويزداد استهالك  2COزيادة حجم 

  20غاية سن ول 17يتضح من خالل الدراسات العلمية أن الدفع القلبي من سن الدفع القلبي والعمر للرياضيين 

حة وكذلك الهذين سنة. أما بالنسبة للناشئين لم يتضح تأثيرها علي الرا 29متقارب بينما كان أقل للفئات من سن 

 انقطعوا عن التدريب.

 :ثالثاً: الدفع القلبي وبعض العوامل الفيزيولوجية

 فهي إيقهاع  تعتبر ممارسة التدريب الرياضي من العوامل التهي تهؤدي إلهي الهبطءالقلب  الدفع القلبي ومعدل

ا زادت يالحظ أنهه كلمه كذلكالقلب، ويالحظ أنه كلما زاد مسطح الجسم زاد معدل القلب والعكس صحيح، 

  كمية الدم خالل الضربة هذا يدل علي االنخفاض في ضربات القلب والعكس.  

  2بين الشرياني والوريدي ل الدفع القلبي والفرقo 2وco بهي وبهين تثبهت وجهود عالقهة بهين الهدفع القل لم

 الشرياني والوريدي لهما.

  عهادي يعتبر وضع الجسم األفقي هو أفضل وضع لحساب الحجهم الالدفع القلبي وأوضاع الجسم المختلفة

فهي  ني فههو يزيهدأداء الجهد البهدللدفع القلبي فهو يقل في الوضع الرأسي عن األفقي أثناء الراحة، أما عند 

 الوضع الرأسي عن األفقي.
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  تخلص مهن يزيهد سهريان الهدم فهي الشهعيرات الدمويهة بالجلهد للهالدفع القلبي ودرجة حرارة البيئة والجسمم

ادت الحهرارة عهن طريهق التعهرق ممهها يضهطر الجسهم لزيهادة الهدفع القلبههي لتعهويض التعهرق، لهذلك كلمهها ز

 القلبي ويكون علي حساب حجم الضربة.   درجة الحرارة زاد الدفع

 :رابعاً: الدفع القلبي والكفاءة البدنية

المعهروف  وممنتعتبر الكفاءة البدنية هي مقدرة الفرد علي أداء عمهل عضهلي بشهدة مرتفعهة لفتهرة طويلهة،  

 حهد األقصهىال خهالل قيهاسأن الكفاءة البدنية ترتفع إذا كانت كفاءة الجهاز الدوري عالية ويتم معرفة ذلهك مهن 

ة حجههم ، لهذلك نسههتطيع القهول بههأن زيههادة مسهتوى الكفههاءة البدنيهة تههنعكس علهي زيههاد2maxVo األوكسههجينالسهتهالك 

 الضربة وانخفاض معدل القلب.

 :خامساً: الدفع القلبي واإلعداد البدني للرياضيين

للعضههالت العاملههة وخصوصههاً فههي أنشههطة  األوكسههجينيعتبههر الجهههاز الههدوري هههو المسههئول عههن توصههيل  

  للياقهة البدنيهةا  التحمل، أما أنشطة القوة والسرعة فهو ال يرتبط به بشهكل كبيهر، وبنهاء علهي ذلهك يمكهن القهول بهأن

 ترتبط بزيادة الدفع القلبي في الراحة مع زيادة حجم الضربة وانخفاض معدل القلب. 

ع القلبهي ثبهت بهان هنهاك عالقهة ارتباطيهه بهين كهل مهن الهدفالدفع القلبمي ودرجمات شمدة الحممل البمدني المختلفمة  -1

ن الههدم واسههتهالك األوكسههجين فعنههد زيههادة أحههدهما يههزداد اآلخههر وهههو زيههادة سههعة الههدم األكسههوجينية وسههرعة سههريا

 كسجين.ووبالتالي استهالك األ

شمل وي 14-13ن يعتبر الدفع القلبي عند اإلناث أقل من الرجال بدًء من س الدفع القلبي عند أداء الحمل األقصى -2

 .مرة 5و9حجم الضربة والحد األقصى الستهالك األوكسجين، لذلك يزداد حجم الدفع القلبي بحوالي 

  :نسادساً: حجم الضربة للرياضيي

من أهم أسباب سرعة سريان الدم هو زيادة حجم الدم في كل ضربة وتكون زيادة حجم الدفع علي حسهاب  

قهوة اط وكهذلك بانخفاض معدل القلب وبالتالي تقل الطاقة المبذولة، ويرتبط حجم الضربة بحجم البطينين في االنبس

 االنقباض. 

 تكيف عضلة القلب للجهد البدني:

لقلب التعرضها للجهد بشكل منتظم و ألوقات طويلة، وهو يمثل التحسن في كفاءة تتكيف عضلة القلب نتيجة 

 الوظيفية و يقسم التكيف إلى:

ثل ذلك و يتم الجهد البدنيو هو التغيرات التي تحدث مباشرة كرد فعل للضغوط الناتجة من التكيف الحاد: 

 بازدياد عدد الضربات في الدقيقة خالل الجهد البدني و كذلك زيادة حجم الضربة.
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 ورات طويلة لفت الجهد البدنيو هو التغيرات الوظيفية التي تحدث و تثبت نتيجة االنتظام في التكيف المزمن: 

 القلب الوظيفي.تتمثل في توسيع تجاويف القلب و ازدياد قوة العضلة القلبية و زيادة حجم 

قت وان الرياضيين المتدربين جيدا يكون عدد ضربات القلب لديهم قليال نسبة إلى أشخاص غير المدربين 

 ن/د أو أقل لألبطال راكضي المسافات الطويلة و الماراتون.40الراحة و قد تصل إلى 

 

 

 

 


