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 رانبعند األ الرئوية التهوية

 :التجربةهدف  

 Co2 زٌاادة تاثيٌر دراساةو عند حٌوان ناام  العادٌة التنفسٌة اإلٌقاعاتتسجٌل  إلى التجربةتهدؾ 

الاد  علاى  ةحموضا ةانخفاض درج تثيٌر ودراسة ،التنفسٌة اإلٌقاعات المستنشق على الهواءفً 

 العالقة الرموٌة، ودراسة التهوٌةٌن المجهولٌن فً عملٌات ح دور العصبٌضاإ ، ي اإلٌقاعاتهذه 

يار ذلاع علاى أو ،التنفساٌة العصابٌةالجس  وباٌن المراكاز  ةلحرار ةالعصبٌة المنظمبٌن المراكز 

 .الرموٌةالتهوٌة 

 ة:دوات المستخدماأل 

 ىؼاامر ب زجاجً مفرغ ٌتناساب قطاره ماط قطارنبوأعن  ةوهً عبار :ةرؼامٌ قيطرة 

 .الحٌوان

 القطاار  قطااره مااط شاافاؾ ٌتناسااب ًعاان خرطااو  بالسااتٌك ةوهااً عبااار :ةقيطاارة بلعومٌاا

 .الداخلً للبلعو 

 ًالرؼامٌةالقيطرة  قطره مط قطر س  ٌتناسب 33 حوالًطوله : خرطو  مطاط. 

 ًةفعاااؽشاااء مطاااطً ماارن وٌاازود هااذا اإلطااار برب بإحكااا ٌمكاان تؽطٌتااه  :إطااار معاادن 

قضٌب معدنً ب زودكما ٌ ،نتهً بمؤشر تسجٌلفقً وتأتدور حول محور  ةتسجٌل خاص

لوصال اإلطاار بقيطارة ٌساتعمل  ً الكٌماوؼراؾ وبمثخاذراعاذأحاد  ه علىٌستخد  لتيبٌت

 البلعو .

 ة.سالع وصل كهربامٌأو ،ومساري تنبٌه ،مط جهاز تنبٌه ،راؾ وملحقاتهؼكٌمو 

 حوض لتيبٌت الحٌوان. 

  ة محلول فٌزٌولاوجً درجا نظامً،%( 1الماء )حمض كلور  ،بر حقنإ ،شراٌٌنمالقط

  .مواد تخدٌر ، °43ه تحرار ةدرج ، وآخر ° 33ه تحرار

 حً رنبأ. 

 

 :طريقه العمل

  :للتجربةتحضٌر الحٌوان  :ولا أ 
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رناااب بمعااادل لأل % كماااادة مخااادرة53الٌورٌتاااان بتركٌاااز نساااتخد  محلاااول :التخددددير -أ

 ةضاارورٌال ب كمٌااة الٌورٌتاااناحسااٌاات  و الحٌااوان زننقااو  بااو ،ماان وزن الحٌااوان كااػ\غ1.5

  )البٌرتوان(.للبطن  ا الجوؾ الع حقنها ضمنٌت  و للتخدٌر

االنعكاساٌة فعاال األ بازوال التخادٌر ةمان ساالم التثكادٌمكان و الحٌاوانظر حتاى ٌناا  ننت

 .ؼالق الجفونبإ الخاصو زوال الفعل االنعكاسً أقد  الحٌوان  الناتجة عن قرص

الحٌوان المخدر فً حوض التيبٌات  يبت  :القثطرة الرغاميةخزع الرغامى وتثبيت  -ب

قص ني   ،بشبع الحوض العلوٌة هسنانأو األربعةطرافه أعلى وذلع بربط وبطنه نحو األ

باٌن  الممتادة المنطقاةفاً ة، وقاص الجلاد طولٌاا  لرقبال البطنٌاة المنطقاةوبر الحٌاوان فاً 

صااها ماان العضااالت ٌبعااد تخل ىكشااؾ عاان الرؼاااما ياا  ،عظاا  القااصة وقماا الحنجاارة

بعاد ذلاع  عقادة رخاوة، واخاز صانط مناه أدخال خٌطاا  تحات الرؼاامى وأ. بهاا المحٌطاة

ة قيطارال بإدخاالبشكل ٌسام   تٌنقتٌن ؼضروفٌؼٌر كامل بٌن حل قص جراءإب ىالرؼام

من  الؽاٌة .ةالخٌط فوقها بقويبت القيطرة فً مكانها بشد عقدة ي  . ضمنها باتجاه الرمتٌن

انؽااالق بسااهولة، ولتحاشااً طااره هااً السااماح للحٌااوان المخاادر بااالتنف  عبرهااا يالقهااذه 

 نتٌجاةو أالخلاؾ  ارتاداد اللساان إلاى نتٌجاةالمجاري التنفسٌة العلٌا لدى الحٌوان المخدر 

 .تراك  اللعاب فً هذه المجاري

 نبان المجهاااوالصاااٌمتاااد الع :البحدددن عدددي الادددرياي السدددباتج والع دددب المجهدددول -ج

علاى جاانبً  ىامؼاباالبلعو  والر المحٌطاة الطولٌاةباٌن العضاالت  السباتٌان انوالشرٌان

 العصاب افصالها من النسٌج الضاا  المحاٌط يا  صوخلاكشؾ عنهما  ا.لهفسأو ىالرؼام

  رخوة.ا عقد مصنط منهاكل منهما بخٌط و عن الشرٌان السباتً وأحط

اإلطااار المعاادنً بعومٌااة القيطاارة البلدخاال أحااد طرفااً أ البلعوميددة:تثبيددت القثطددرة  -د

دخال طرفهاا التااالً فاً فا  الحٌااوان ومناه إلاى البلعااو  بعاد ساحب لسااانه إلاى الخااار  أو

 عة لمؤشارالسا ةحتاى تشااهد حركاات مناساب بلعو الالقيطرة فً دفط تابط ، ملقط ةبواسط

 .التسجٌل المستند على اإلطار المعدنً

 

 :التجربة

ً مكانهااا يبتهااا فااو مهببااة أسااطوانةحضاار  :العادٌااة الرموٌااة التهوٌااةٌقاعااات إتسااجٌل   -1

بعاد ذلاع  باألساطوانة،مساه   المؤشار والأقارب ر ،ؼراؾكٌماوالمناسب علاى جهااز ال
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مان  تتاثلؾنهاا أ ، والحاظالعادٌاة التنفسٌة الحركاتمخططات  الكٌموؼراؾ وسجلشؽل 

 ..منتظمة جٌبٌهحركات 

 والناتجةالصدر  لجوؾ الت الضؽط الداخلً: إن تبدٌمكن تفسٌر هذه الحركات على النحو التالً

 ،فاً الضاؽط داخال البلعاو  ةتبدالت مشاابه إلىتؤدي  ٌةوالزفٌر ٌةالشهٌق التنفسٌةعن الحركات 

ؼشاامها المطااطً  فاًالمعادنً وتسابب  طااراإل إلى البلعومٌة قيطرةال وتنتقل هذه التؽٌرات عبر

 وجااوؾتؽٌاارات الضااؽط داخاال البلعااو  مااط المحمااول علٌهااا حركااات تتوافااق  ومؤشاار التسااجٌل

جدار  إلىالشهٌق ٌهبط الضؽط داخل جوؾ الصدر وٌنتقل هذا التبدل فً الضؽط  فثيناء ،الصدر

داخال و البلعاو ذلاع هباوط فاً الضاؽط داخال  أيرالمار فً جوؾ الصدر وٌحصل على  البلعو 

وٌسحب معاه ، الداخل ىإلالمطاطً  طارتولد عنه انسحاب ؼشاء اإلٌ ،المعدنً طاراإلو قيطرةال

بااالجزء وٌتاارج  هااذا التباادل علااى مخطااط التسااجٌل  ،دٌن علٌااهنر التسااجٌل للمسااتشااومؤ الرافعااة

وٌتميال ذلاع  ر،ينااء الزفٌاأٌحدث العك   .ةالجٌبٌ الحركةمن حلقات  ةكل حلقالهابط من منحنً 

 .ةالجٌبٌ الحركة من حلقات ةكل حلق منحنًبالجزء الصاعد من 

 

ة الرؼامٌاة طريالقبارباط خرطاو  مطااطً ا فً الهواء المستنشاق: Co2ؼاز  زٌادة تثيٌر -2

يار ذلااع أعلااى فتضاعؾ ة ٌسااه  فااً التهوٌاة الرموٌاا ال حجا  الهااواء البااقً الااذي زٌاادةل

تركٌااز ؼاااز يااانً  زٌااادة إلااىممااا ٌااؤدي  الرموٌااةساانا  األ سااوٌة الؽازٌااة فااًالمبااادالت 

علاى  وٌحرضاها التنفساٌة العصابٌةالمراكاز ٌنباه كسٌد الكربون فً الاد  وهاذا بادوره أو

 ةفعالٌتهاا بؽٌا ةعلى مضاعفلتحيها  التنفسٌةالعضالت  إلىٌعازات التً ترسلها اإل زٌادة

ٌعااازات لهااذه اإل، وٌسااتجٌب الحٌااوان كسااٌد الكربااونأحٌااوان ماان ؼاااز يااانً تخلااٌص ال

 الكٌموؼراؾ.النتٌجة على أسطوانة  ة تواتر إٌقاعاته التنفسٌة. سجل هذهزٌادب

 

تركٌاز شاوارد الهٌادروجٌن فاً الاد   زٌاادةؤدي : تاالاد  ةحموضا ةانخفاض درج تثيٌر  -3

 زٌاادةعلاى  ضاهاوتحر التنفساٌة العصابٌةالمراكاز تنبٌاه  إلاىوالسامل الادماؼً الشاوكً 

ولدراسااة ذلااع  التنفسااٌة اإلٌقاعااات وسااعةرفااط تااواتر  إلااى الهادفااة العصاابٌة إٌعازاتهااا

 مال3حاوالً لاألذن الحٌاوان عبار الورٌاد الهامشاً  حقنالكٌموؼراؾ، واشؽل  ،تجرٌبٌا  

 .التنفسٌةعلى الحركات  التبدالت التً تطرأ % نظامً، والحظ1حمض كلور الماء 
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فاً  الموجاودةالتنفساٌة  العصابٌةوالمراكاز  اءللوط العصبٌةالعالقة بٌن المراكز  إٌضاح -4

الااذي وساااخن ماال تٌاارود  3الحٌااوان عاان طرٌااق الشاارٌان السااباتً  : احقااندماغالااجااذ  

رساال إعلاى  الحارارة فاً الوطااء وٌحياهوٌنباه مركاز  ،ٌصعد مط تٌار الد  إلاى الادماغ

 الموجهاة لرفاطاتهاا زعاإٌ زٌادةعلً  ، لٌحرضهاجاه المراكز التنفسٌةتبا ةسٌاالت عصبٌ

 .التنفسٌة الفعالٌة

، واقطااط تااابط تسااجٌل مخطااط التاانف  الطبٌعااً :قطااط وتنبٌااه العصااب المجهااول تااثيٌر -5

ا .التنفساٌة اإلٌقاعااتعلاى  أرطاوالحظ التبادالت التاً ت ٌن المجهولٌن،عصبال  الجازء هنب 

التاااً تظهااار علاااى كهربامٌاااة، والحاااظ التؽٌااارات صااادمات ب نالمركااازي ألحاااد العصااابٌ

  .الحركات التنفسٌة


