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( :The circulatory system)القلب والجهاز الدوري 

فً والمهمة الرئٌسٌة األجهزة من الدوري والجهاز القلب ٌعد 

 التمثٌل عملٌة فً ٌساعدان إذ العضلً العمل إنجاز فً الجسم

 تفكٌك من لتمكٌنها باآلوكسجٌن الجسم خالٌا وتزوٌد الغذائً

 للقٌام الالزمه الطاقه على للحصول عضوٌه جزٌئات

 الطاقة وصرف  والصٌانه والحركه للنمو المختلفه بالوظائف

 الى اضافه الجسم داخل تجري التً العملٌات من والكثٌر

 الى ٌشٌر الصطلح وهذا  , السامه الفضالت من التخلص

 شبكه الدوري والجهاز الدم وسائل الدموٌه واالوعٌه القلب

. ونوعٌتها وطولها قطرها فً تختلف مغلقه انبوبٌه
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( :myocardium)القلب  -اوال
لتحرٌك مضخه والقلب الارادي بتحكم منتظمه اٌقاعٌه بطرٌقه وتنبسط تنقبض الارادٌه قوٌه عضله 

 طرٌق عن الجسم الى بدفعه وٌقوم الجسم اجزاء جمٌع من الدم ٌستلم حٌث الدموٌه االوعٌه فً الدم

 عضلة والقلب, الحٌاة نهاٌة وحتى امه بطن فً الجنٌن تخلٌق منذ ٌعمل وهو الدموٌه االوعٌه

 األنسجة إلى ومنها الشراٌٌن إلى الدم ٌدفع حٌث غرام( 312 )حوالً القلب وزن ٌبلغ مجوفة

 الخلف من الفقري والعمود األمام من القص بٌن الصدر داخل مكانه القلب وٌتخذ ,المختلفة

 ٌسار مائل بشكل القلب ٌقع , جانب كل على الرئتٌن إحدى توجد كما , لألسفل الحاجز والحجاب

 ٌحٌط , للقلب مكانا   لتترك الجسم فً الٌمنى الرئة من أصغر الٌسرى الرئة تكون لذلك الوسط خط

 دقٌقة / ضربة / 80-70 تأمٌن ٌستطٌع بشكل مصمم خاص عضلً نسٌج من مكونة جداران القلب

 الداخلً القلب غشاء) المسطحة الخالٌا من بطانة الداخل من العضلة هذه تكسو. البالغ للشخص

 هذا وٌتكون  (الصدري القفص داخل واالداء الحركه ٌسهل الذي التامور غشاء الخارج ومن

 وٌسمح رقٌق الداخلً الجزء ٌكون , الصحٌح مكانه فً وٌبقٌه القلب ٌحمً متٌن جزء من الغشاء

  (واالنبساط االنقباض) الحركة بحرٌة القلب لعضلة
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:صمامات القلب 

(واألٌسر األٌمن األذٌنان) العلوٌتان تجاوٌف أربعة إلى الداخل من القلب ٌنقسم 

 فتحات وبطٌن أذٌن كل بٌن وٌفصل , (واألٌسر األٌمن البطٌنان) والسفلٌتان

 األٌمن األذٌن بٌن ٌفصل حٌث خاص بشكل مصممة صمامات على تحتوي

 بأتجاه وٌعمل خاص تركٌب له الذي(الشرفات المثلث الصمام) األٌمن والبطٌن

 األٌمن البطٌن إلى خالله بالمرور األٌمن األذٌن فً المتجمع للدم ٌسمح لذا واحد

 غٌر الدم ٌنقل الذي) الرئوي الشرٌان ان كما , العكس بالمرور ٌسمح وال

 الدم رجوع ٌمنع صمام على أٌضا   ٌحوي (الرئة إلى األٌمن البطٌن من الموكسج

 الهاللً النصف بالصمام ٌسمى (األٌمن البطٌن إلى الرئتٌن من أي) الخلف إلى

 األٌسر األذٌن بٌن آخر صمام ٌوجد كما. االهله تشبه أغشٌة ثالثة من ٌتكون إلنه

 رجوع ٌمنع والذي (المٌثرال) أو الشرفتٌن ذو) بالصمام ٌسمى األٌسر والبطٌن

 القلب خارج الدم األٌسر البطٌن وٌضخ , األٌسر األذٌن إلى أي الخلف إلى الدم

 والتً االورطً الشرٌان داخل إلى الهاللٌة الصمامات من أخرى مجموعة عبر

 الدم سرٌان تضخ الصمامات هذه فإن وهكذا االٌسر البطٌن الى الدم رجوع تمنع
. وقت كل واحد إتجاه فً

4



حجم القلب
وان الدموٌة والدورة القلب جهاز عمل فً كبٌر تأثٌر وله المهمة الفسٌولوجٌة المؤشرات من وهو 

 وٌبلغ , بنشاطها القٌام على وقدرتها حٌوٌتها من ٌزٌد مما القلب عضلة فً تضخما ٌسبب التدرٌب
  580 )فٌبلغ النساء عند أما , 3سم ( 700  –650)األعتٌادٌة الحالة فً الرجل عند القلب حجم

 حجم ٌصل حٌث الرٌاضً بغٌر مقارنة %30 بنسبة حجمه بكبر الرٌاضً قلب وٌتمٌز , 3سم(

   (  1200 )إلى الحاالت بعض فً ٌصل وقد 3سم (900 - 800) األعتٌادٌٌن الرٌاضٌٌن عند القلب

 بالتضخم ٌسمى الحجم هذا إلى الوصول وعند  3سم ( 1700) إلى القلب حجم ٌصل واحٌانا   3سم

 الرٌاضً قلب حجم زٌادة وترجع ذلك من للتأكد الالزمة الفحوصات أجراء ٌجب حٌث المرضً

 االلعاب فً العضلً العمل الن المطاوله تنمٌة االولى وبالدرجه ٌمارسها التً التدرٌبات طبٌعة الى

 كبٌر استهالك ٌستوجب فٌها التدرٌب ان كما باالستمرارٌه تمتاز المطاوله على تعتمد التً

 للجهاز كبٌر تحمٌل الى تؤدي الحاله وهذه االوكسجٌن على الطلب زٌادة الى ٌؤدي مما لالوكسجٌن

 التدرٌب فأن لذلك باالوكسجٌن العامله العضالت تجهٌز طرٌق عن الدموٌه واالوعٌه القلب
. القلب حجم فً زٌاده سٌحدث المطاوله على الرٌاضً
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