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 هعدل والسيطرة الالإرادي العصبي اجلهاز
 القلب ضرباث

 حتت تهٕٛ َا عاد٠ األمساى يف ايكًب عط١ً ٚظٝف١

 يدٜ٘ ايرٟ ايالإزادٟ، ايعصيب اجلٗاش ع٢ً ايطٝطس٠

 َٚع. ايكًب يف تتػابو اييت ايفعاي١ ايعصب١ٝ ايعكٝدات

 Aneural Heart أْبٛبٞ قًب ي٘ Hagfish فإٕ ، ذيو

 ايتٓعِٝ ع٢ً سصسٟ بػهٌ ايٓٛع ٖرا ٜعتُد ٚبايتايٞ،

 ٚايهاتٝهٛالَٝٓات ايكًب يٛظٝف١ اهلسَْٛٞ أٚ ايداخًٞ

 ع٢ً تؤثس إٔ ميهٔ ٚاييت ايكًب أْطذ١ داخٌ املدص١ْ

ٚتأثريات َعدٍ ايكًب  ايعطًٞ ايتكًص

Chronotropic . صٜٚد ايكًب باألعصاب أٟ َا ٜتِ ت

بٛاضط١ ايٝاف نٛي١ٝٓٝ  ب ايكًبتعص ٜط٢ُ

Cholinergic Fibers  ّااليٝف عصب١ٝ تطتدد ٖٞٚ(

ايٓاقٌ ايعصيب االضتاٌٜ نٛيني يف ْكٌ االغاز٠ 

ايعصب١ٝ( تعٌُ ٖرٙ االيٝاف يف ايعصب املبِٗ ٚتصٌ اىل 

 عرب قٓٛات نٛفري Venosusجتٜٛف ايكٓا٠ ايٛزٜد١ٜ 

Ducts Of Cuvier   ١ٜ ٚاييت ٖٞ قٓٛات عٛد٠ اجلٗاش

تٓعِٝ ضسبات ايكًب  ايس٥ٝط١ٝ يًكًب َٚٓٗا اىل

Pacemaker  .إ شٜاد٠ اعصاب ٚاالْطذ١ ايتابع١ هلا

ٜعترب َجبط بػهٌ عاّ ٜٚعٌُ عٔ طسٜل ايكًب 

الت االضتاٌٜ "ٖٚٞ َتطكب Muscarinicَطتكبالت 

 Pacemakerنٛيني" يف دٗاش تٓعِٝ ضسبات ايكًب 

ٚاالْطذ١ االذ١ٜٝٓ خلفض َعدٍ ضسبات ايكًب ٚتكًٌٝ 

 احلسن١ ٚاالثاز٠. 

عدد االعصاب يف ايكًب ٜعٌُ إ شٜاد٠ ٚيف ْفظ ايٛقت 

ع٢ً حتفٝص َطتكبالت االضتاٌٜ نٛيني ٚباييت شٜاد٠ 

االثاز٠ ٚاحلسن١ يف ْٛع اخس َٔ االمساى املط٢ُ 

Lamprey  اذا تعٌُ ٖرٙ االعصاب عًُني خمتًفني

 حمفص َٚجبط سطب َتطًبات اجلطِ يف االمساى. 

خالٜا دٗاش  بات ايكًبحيدد االٜكاع ايراتٞ خلالٜا ضس

َٚعدٍ ضسبات  Pacemaker Cells ضسبات ايكًب

ايكًب ْٚبض االمساى اعتُادا ع٢ً دزد١ احلساز٠ 

فُجال َعدٍ ضسبات ايكًب يف االمساى ٚايٛقت ٚايتأقًِ. 

ْبط١ يف ٜرتاٚح  01ّ ٖٛ  01-01يف دزد١ سساز٠ 

ْبط١  11- 21ْٛع ٚبٓفظ دزد١ احلساز٠ َٔ  بٓفظ

 ْادًزا ايٛاقع يف ايطُو قًب ضسبات َعدٍ إٕ، بايدقٝك١ 

 .احلكٝكٞ املعدٍ ٜهٕٛ َا

 ع٢ً أًٜطا ٜعتُد ايكًب ضسبات َعدٍ إٔ بطبب ٚذيو

 ،االدزٜٓايٝين ايهٛيني ايعصيب ايتشفٝص بني ايتٛاشٕ

 ٚاهلسَْٛات Myocardial ايكًب عط١ً ٚمتدد

، اذ ٖٓاى ْعاَإ االٍٚ  (ايهاتٝهٛالَٝٓات َجٌ) املٓتػس٠

 The Cholinergicٜط٢ُ ايٓعاّ  ايهٛيٝين  

System  ٚايٓعاّ ايجاْٞ ميط٢ ايٓعاّ االدزٜٝٓايٝين

Adrenergic Systems  ٍُٖٚا َٝططسٜٔ ع٢ً َعد

ضسبات ايكًب سٝح ٜكًٌ االٍٚ َٔ َعدٍ ايطسبات 

 ايٓعاَني ٖرٜٔ َطا١ُٖ تكدٜس ٜتِ .ُا ٜصٜدٖا ايجاْٞبٝٓ

 سطاب طسٜل عٔ ايكًب ضسبات َعدٍ حتدٜد يف

 .ايكًب يف ٚاالدزٜٓاي١ٝ ايهٛي١ٓٝ  ايٓبط١

 تػريات يف ٚبايتايٞ ، ايهٛيٝين ْعاّ يف ايتػريات تعٗس

 ايدّ ضػط يف يًتػريات اضتذاب١ ايكًب ضسبات َعدٍ

 ايدّ أٚ املا٤ يف األنطذني َطتٜٛات يف ٚاخنفاض

(hypoxia.)  

 َٝهاْٝهٞ َطتكبًٞ بٛضاط١ تهٕٛ االضتذابات ٖرٙ

 َٚطتكبالت( baroreceptorsضػط١ٝ  َطتكبالت)

 ايكًب إىل ايتٛاشٕ ٜعٝد. اخلٝاغِٝ يف َٛدٛد٠ نُٝٝا١ٝ٥

 عٔ أٟ) ايدّ ضػط يف اخنفاض بعد ايد١َٜٛ ٚاألٚع١ٝ

 األٚع١ٝ َٚكا١َٚ ايكًب ضسبات َعدٍ شٜاد٠ طسٜل

 ٜستفع عٓدَا َعانط١ تهٕٛ االضتذابات ٖرٙ، (ايد١َٜٛ

( ايكًب بط٤) ايكًب ضسبات َعدٍ اخنفاض. ايدّ ضػط

. اذا إ ٖٓاى hypoxia األنطذ١ ْكص ٜصاسب ايرٟ

بني ضسبات ايكًب ٚايت١ٜٛٗ يف ايسس١  0:0اقرتإ 

ٚاجلٗد، أٟ ٖٓاى تعدٌٜ تٓفطٞ يطسبات ايكًب ٖٚرا 



 قطِ االْتاز احلٝٛاْٞ...... د. ضًٛإ حمُٛد عبد ايًطٝف –املادطتري  –فطًذ١ االمساى يطًب١ ايدزاضات ايعًٝا حماضسات 

  31 
 

 cardiorespiratory synchronyايتعدٌٜ ٜط٢ُ 

CRS  َٔ ايتصأَ ايكًيب ايتٓفطٞ ٖرا ايتعدٌٜ ٜتٓٛع

تجبٝط اىل حتفٝص َعدٍ ْبطات ايكًب سطب ساد١ 

ٜفرتض  CRSالمساى يف ٚقت ايساس١ اٚ االدٗاد. إ ا

سٚف ظٜعٌُ ع٢ً حتطني ايتبادٍ ايػاشٟ يف ضٌ 

االدٗاد اٚ اثٓا٤ ايتشدٜات ايٓػط١ يًطًب َطت٣ٛ طاق١ 

ٔ اخساز ايدّ َٔ انجس حبٝح ٜطُٔ ٖرا ايتعدٌٜ تصاَ

 املؤنطذ١ ايكًب َع تدفل املٝاٙ ايعرب١ 

oxygenated ِع٢ً اخلٝاغ. 

 : الدم ودوران الدهىيت االوعيت 
 ايعٗسٟ االبٗس اىل ايطُه١ غالصِ املؤنطر ايدّ ٜػادز

dorsal aorta  ٟٜتذ١ اسدُٖا قطُني اىل ٜٓكطِ اير 

 ٜٚدع٢ باالٚنطذني ايساع َٓطك١ فٝصٚد االَاّ اىل

 ٖرا ٜٓكطِ  carotid artery ايطباتٞ بايػسٜإ

 مجٝع يتصٜٚد غعس١ٜ ٚاٚع١ٝ ادم غساٜني اىل ايػسٜإ

 االخس ٚايكطِ،  ايطسٚزٟ باالٚنطذني ايساع خالٜا

 ايدّ ٜٚصٚد اخلًف اىل ٜتذ١ ايعٗسٟ االبٗس َٔ

 َٔ اير١ًٜٝ ٚاملٓطك١ ٚايعطالت االسػا٤ اىل املؤنطر

 caudal ايرْيب بايػسٜإ ٜدع٢ نبري غسٜإ خالٍ

artery  ِاصػس غساٜني عد٠ اىل ايػسٜإ ٖرا ٜٓكط 

 ايتٓاض١ًٝ ٚاالعطا٤ ايهبد اىل املؤنطر ايدّ يتٛشٜع

 َٔ غري املؤنطر ايدّ ٜتذُع.  ٚايعطالت ٚاالَعا٤

 اجلٝيب ايٛزٜد يف تصب اٚزد٠ عد٠ بٛضاط١ اجلطِ احنا٤

 ايدّ ٜتذُع،   posterior cardinal vein  اخلًفٞ

 يف تصب اٚزد٠ بٛاضط١ ايساع َٓطك١ َٔ غري املؤنطر

 ثِ  anterior cardinal vein االَاَٞ ايٛزٜداجلٝيب

 َٔ داْب نٌ ع٢ً ايعاّ اجلٝيب ايٛزٜد يف ايدّ ٜتذُع

 ٜٓدفع،  ايٛزٜدٟ ايهٝظ يف ٜصب ايرٟ املس٤ٟ داْيب

 ventral ايبطين االبٗس اىل ثِ ايكًب اىل ذيو بعد ايدّ

aorta  ٟد١ٗ نٌ يف غساٜني ازبع١ اىل ٜتفسع اير َٔ 

 بايػساٜني تدع٢ ايػًص١ُٝ االقٛاع اىل تتذ٘ ايساع

 ٜعٛد ثِ ايػالصِ يف ايدّ ٜبك٢،  ايٛازد٠ ايػًص١ُٝ

 ايػًص١ُٝ االٚزد٠ بٛاضط١ باالٚنطذني حمُال

 . ايعٗسٟ االبٗس يف تصب اييت ايصادز٠

   Arteries and Veinsالشرايني واالوردة 

ٜتُٕٛ َٔ دٗاش ايدٚزإ يف االمساى ٚايفكسٜات االخس٣  

 ,arteries, arterioles)ازبع١ اٚع١ٝ اضاض١ٝ ٖٚٞ 

capillaries, and veins نٌ ٚاسد ي٘ ٚظٝف١ )

اييت تٛشع  باألٚع١ٝخمتًف١، ايػساٜني ٚاالٚزد٠ تتصٌ 

ايدّ َٔ االْطذ١ املدتًف١ ٚاالعطا٤ ايس٥ٝط١ٝ. ايكًب 

ٜطخ ايدّ اىل ايبطني َٚٓٗا اىل اشٚاز َٔ ايػساٜني 

املتص١ً باخلٝاغِ ٚاييت تػرٜٗا بايدّ. اذ إ اغًب١ٝ ايدّ 

املؤنطر ٜتذ٘ َٔ اخلٝاغِ اىل غسٜإ ايفو ايطًفٞ 

ٚايػسٜإ ايطباتٞ ٖٚهرا ٜتِ ايتبادٍ ايدّ املؤنطر عٔ 

 غري املؤنطر. 

 Gill اخلياشن
 يف ٖٚٛ. املا٤ سٝٛاْات َٔ نجري يف ايتٓفظ عطٛ ٖٛ

 ع٢ً األمساى فتشصٌ األضاضٞ، ايتٓفظ عطٛ ايطُو

 َٔ اخلٝاغِٝ تتهٕٛ. ايدّ إىل املا٤ َٔ األنطذني

 ٚحتتٟٛ االْجٓا٤ غدٜد٠ بصفٝش١ َػطا٠ زقٝك١ خٝٛط

 ميهٓٗا اييت ايد١َٜٛ األٚع١ٝ َٔ ايعدٜد ع٢ً ايصفٝش١

 ايهسبٕٛ انطٝد ثاْٞ ٚإطالم األنطذني تأخر إٔ

 اخلٝٛط تتدًٌ دقٝك١ د١َٜٛ أٚع١ٝ يف ايدّ ميس سٝح

 ثاْٞ ٜٚطًل األنطذني ايدّ فُٝتص اخلٝػ١َٝٛ

 اخلازد١ٝ باحلاف١ اخلٝٛط ٚتتصٌ. ايهسبٕٛ أنطٝد

 َٔ ٚتربش ايعع١ُٝ، أٚ ايػطسٚف١ٝ اخلٝػ١َٝٛ يًكٛع

 يف إال تٛدد ال خٝػ١َٝٛ أضٓإ يًكٛع ايداخ١ًٝ احلاف١

 غرا٤ تًتِٗ أٚ بأنًُٗا أمسانا تفرتع اييت األمساى

 ٜدخٌ ايرٟ املا٤ َٔ ايػرا٤ تصف١ٝ يف ٚتطتددّ نبريا

 ٖٚٓاى اخلٝػ١َٝٛ، ايفتشات َٔ ٚخيسز ايفِ يف

 األٚىل األطٛاز يف ايرتنٝب خمتًف١ خٝاغِٝ

 ايسخٜٛات ٚيف( أْٛاعٗا بعض َٔ ايبايؼ ٚف٢) يًربَا٥ٝات
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. املا١ٝ٥ احلػسات ٜٚسقات ٚايكػسٜات اجلًد ٚغٛن١ٝ

 ايطُو ٜطتددّ .خٝػَٛٞ بػػا٤ َػطا٠ ٚتهٕٛ

 ست٢ اهلٛا٤ َٔ األنطذني الضتدالص اخلٝاغِٝ

 نُا اخلٝاغِٝ ٜطتددَٛا فِٗ ايعٝؼ، ٜطتطٝعٛا

 بني ايس٥ٝطٞ االختالف. يًتٓفظ ايس١٥ حنٔ ْطتددّ

 َٔ األنطذني تطتدًص ايس١٥ إٔ ٖٛ ٚايس١٥ اخلٝاغِٝ

 ٖٛ ،املا٤ َٔ األنطذني تطتدًص اخلٝاغِٝ بُٝٓا اهلٛا٤

 اجل١ٗ َٔ ٚخيسز د١ٗ َٔ اهلٛا٤ ٜتدفل ايس١٥ يف إٔ

 إىل ُثِ ايفِ َٔ املا٤ ٜدخٌ اخلٝاغِٝ يف بُٝٓا األخس٣،

 .املا٤ ِثكٌ بطبب اخلٝاغِٝ غكٛم َٔ ٚخيسز اخلٝاغِٝ

 ايػساٜني إىل يًطُو ايكًيب ايٓتاز مجٝع تٛدٝ٘ ٜتِ

 ع٢ً ٚتٛشع٘ اخلٝاغِٝ قٛع إىل ايدّ تٓكٌ اييت ايفسع١ٝ

 ع٢ً ايدّ ايٛعا١ٝ٥ اخلٝط١ٝ ايػساٜني تٛشع ثِ، طٍٛ

 نٌ إىل تٛصًٗا اييت عا١ٝ٥ٛيا ايصفا٥ش١ٝ ايػساٜني

 ٚاألْٜٛات يًذص٦ٜات تبادٍ حيدخ سٝح تٓفط١ٝ صفٝش١

 خالٍ َٔ ايصفٝشات املؤنطر ايدّ ٜرتى .ٚايػاشات

 إىل ميس ٖٓاى َٚٔ ايكصري٠ ايصفا٥ش١ٝ ايػساٜني

 ايدّ تٛدٝ٘ ميهٔ .ايفعاي١ اخلٝط١ٝ ايػساٜني

 َٔ خيسز ايرٟ ايدّ َٔ ٪ 01 َٔ ٜكسب َا. بطسٜكتني

 ايصادز اخلٝػَٛٞ اايػسٜإ إىل ٜدخٌ اخلٝاغِٝ صفا٥ح

 ْٗا١ٜ يف تصٌ اييت( ايػسٜا١ْٝ ايد١َٜٛ ايدٚز٠ أٟ)

 ٚتطُح ايطباتٞ ايػسٜإ/  األبٗس١ٜ ايػساٜني َع املطاف

 ايباقٞ تٛدٝ٘ ٜتِ. اجلطِ سٍٛ املؤنطر ايدّ بتٛشٜع

 ميهٔ: طسٜكني ٜتبع ثِ ايػسٜا١ْٝ ايد١َٜٛ ايدٚز٠ إىل

 األٚع١ٝ عرب ايفعاي١ اخلٝط١ٝ ايػساٜني تسى( 0) يًدّ

 عرب يًدٝاغِ" املػرٜات دٚز٠" أدخٌ( 1ٗا. )تسبط اييت

 أٚ اخلٝط١ٝ ايػساٜني َٔ تٓػأ اييت املػرٜات غساٜني

 ايػساٜني َٔ نبري عدد اْدَاز َٔ غًٝٛعا أنجس

 ٚبعد قبٌ اخلٝاغِ، عرب ايدّ تدفل تعدٌٜ ٜتِ. املًت١ٜٛ

 اجلٗاش حتفٝص يف ايتػٝريات خالٍ َٔ ايدّ ضػط

 ٚغري األدزٜٓاي١ٝ غري ٚاملهْٛات ، ايالإزادٟ ايعصيب

 .املدتًف١ ٚاهلسَْٛات ايهٛي١ٝٓٝ

 

 Appendix Lecمحٌ ًَشل احملاضس٠ ايسابع١ باضِ 

 .يهرتَْٚٞٔ ايصف اال 4

 

 


