
العالمات الحيوية 

إعداد الدكتورة
ندى حسن



العالمات الحيوية 

:تتضمن•
.ضغط الدم الشرياني1.
.النبض الشرياني2.
درجة الحرارة 3.
.معدل التنفس4.
.وهي تعكس وظائف الجسم األساسية•
.ةوتختلف حسب متغيرات كالعمر والجنس والحالة البدنية و الوزن والصحة العام•



القيم الطبيعية

:تتراوح العالمات الحيوية الطبيعية للبالغين ضمن مدى حسب المتغيرات السابقة•
.مم زئبقي140/90مم زئبقي وحتى 90/60: ضغط الدم الشرياني✓
.دقيقة/ نبضة ( 100-60) يتراوح بين : النبض✓
.نفس كل دقيقة18-12: التنفس✓
.درجة مئوية37.5-36.5تتراوح بين : الحرارة✓



قياس الضغط الشرياني

.هو القوة التي يمارسها الدم على جدران الشرايين المرنة مسببا تمددها: تعريف الضغط الشرياني
:يتعلق بمحصلة جداء عاملين•

.  قوة المضخة القلبية ويمثلها نتاج القلب. 1
.المقاومة الوعائية للشرايين المتوسطة والصغيرة. 2

.المقاومة الوعائية× الحجم االنقباضي× معدل القلب = الضغط الشرياني•
، ومعدل ضربات 3سم80د عندما يكون حجم الدفقة /ل6-5هو كمية الدم التي يدفعها القلب في الدقيقة، يقدر حوالي : نتاج القلب•

.عند شخص طبيعيد/نبضة 75-70القلب بحدود 
.العوامل المؤثرة على معدل القلب وحجم الدفقة ستؤثر على قيمة الضغط•
:تتعلق المقاومة الوعائية المحيطية•

.  كتلة الدم الجائل ولها حجم معين ولزوجة معينة. 1
.قطر الوعاء ومرونته. 2



أنواع مقاييس الضغط 

هوائي•
زئبقي•
الكتروني•





القيم الطبيعية للضغط الشرياني

140-100بينوحوتترا(االنقباضيالضغط)البطينياالنقباضأثناءالقلبفعاليةعنتعبرعلياقيمة•
.زئبقيمم

ارتخاءأثناءيةالمحيطالمقاومةعنتعبروهي(االنبساطيالضغط)القلباسترخاءمرحلةتوافقدنياقيمة•
.زئبقيمم90-60بينوتتراوحالقلب

.لهماابيالحسالمتوسطحسابويتمبينهمااستراحةفترةمعللضغطقيمتينأخذيتمالقياسعند•
وهوالشرايينةومرونالدفقةبحجمويتعلقالضغطينبينالفرق وهو:الفرقيالضغطأوالضغطنبضان•

.زملم40بحدود
.بالعمرالتقدممعاألوعيةصالبةزيادةعندالضغطنبضانيزداد•





التبدالت الفيزيولوجية للضغط

.بالعمرالتقدممعتدريجياقيمهتزداد•
.الحملأثناءاالنقباضيينخفض•
.الوريديالعودلزيادةاالنقباضيالضغطمنالرياضةتزيد•
.يةلألوعالموسعةاالستقالبيةالفضالتتراكمبسبباالنبساطيالضغطالرياضةوتنقص•
.الودينظيرسيطرةبسببالنومأثناءواالنبساطياالنقباضيينخفض•
.الكاتيكوالميناتإفرازبسبباالنفعاالتفيويزداد•
.الملحتناولوزيادةالوزن زيادةبسببأيضاويزداد•



النبض الشرياني

إلىاأليسرالبطينمنالدممروريولدهاالتيالموجةهيالنبضة•
جدارعلىتضغطحيثاالنقباضطورخاللاألبهرالشريان
وهيبساطاالنطورأثناءوضعهاإلىلتعودللخارجوتدفعهاالشريان

.كاملةقلبيةدورةعنتعبر
.الشرايينعلىبالضغطالنبضنجس•
عدديوافقوهوالنبضيدعىالدقيقةفيالنبضيةالموجاتعدد•

.الدقيقةفيالقلبضربات



جس النبض

:يكون بالضغط على شريان•
.  سطحي✓
.مستند على سطح عظمي✓



ماذا نحدد بجس النبض؟

.القلبضرباتمعدلتحديد•
الزمنيةواصلالفتكون عندمامنتظمالنبضعننقولالقلبية،الفعاليةانتظامدرجةتحديد•

.متساويةالنبضاتبين
.النزوففيوتقلالجهدفيتزدادحيثالنبضةامتالءدرجةتحديد•
.المجسوسالشرياننفوذيةتحديد•



معدل القلب

.ضغطالهبوطحالفيالدرق،نشاطفرطالحرارة،ارتفاعاالنفعال،الجهد،في:يزداد•
.الضغطارتفاععندانعكاسيوبشكلالنوم،الراحة،في:ينقص•





شرايين الطرف العلوي

مفصلفوق دللياألماميالوجهعلىالوحشيةالجهةفيالكعبريةالميزابةفييجس:الكعبري الشريان•
.باصبعينالرسغ

الرسغمفصلفوق لليداألماميالوجهعلىاألنسيةالجهةفيالزنديةالميزابةفييجس:الزنديالشريان•
.باصبعين

.أصابعبأربعالمرفقيةالحفرةفوق العضديةالرأسينذاتالعضلةأنسييجس:العضديالشريان•



شرايين الرأس والعنق

الترقويةلقصيةاالعضلةأنسيويجسجسهيمكنالقلبإلىشريانأقرببأنهأهميته:السباتيالشريان•
.الدرقيالغضروفوبينبينهاالخشائية

.أصابعبأربعالسفليةالفكيةالزاويةأماميجس:الوجهيالشريان•
األذنأماميجس:الصدغيالشريان•
.الترقوةخلفالحفرةفييجس:الترقوةتحتشريان•



شرايين الطرف السفلي

.انةالعوعظمالعلوي األماميالحرقفيالشوكبينالمسافةمنتصففييجس:الفخذيالشريان•
.األنسيالكعبخلفيجس:الخلفيالظنبوبيالشريان•
.القدمظهرعلىوالثانياألولالمشطبينيجس:القدمظهرشريان•



طريقة الجس

.جسهالمرادالشريانفوق والثالثالثانياالصبعينبوضعيتم•
.متوسطةبدرجةويضغط•
.2بالناتجويضربثانية30خاللالنبضويعد•



درجة الحرارة

مقياسا  ُتعتبرو لالنسانالداخليةالحرارةبأنهاتعرفالجسمحرارةدرجةالطبيعية؟الجسمحرارةدرجةهيما•
اختالفنمبالرغمحرارتهعلىالجسميحافظبحيثمنها،والتخلصالحرارةإنتاجعلىالجسملقدرة

.الخارجيةالحرارةدرجات

الطاقةإلنتاجدكوقو المستخدمةاألوليةالموادحرق وخاصةالحيويةالكيميائيةالتفاعالتعنالحرارةتنتج•
.عضالتهوحركةالجسمأعضاءلنشاطالالزمة

الدماغفيجزءوهو"Hypothalamus"(المهادتحت)الوطاءألوامروفقا  حرارتهدرجةالجسمُينّظم•
.اأُلخرى وظائفهإلىباإلضافةالجسمحرارةوضبطتنظيمعلىيعمل



طبيعية ؟37.5هل درجة حرارة الجسم 

.الفممنالقياستمإذا°0.6±°37بينالطبيعيةالجسمحرارةدرجةتتراوح•
بنسبةيال  قلأعلىتكون الشرجأواألذنمنقياسهايتمالتيالطبيعيةاالنسانحرارةدرجة•

.°0.5إلى0.2°
.°0.5اليحو الفممنأقلتكون اإلبطمنقياسهايتمالتيلالنسانالطبيعيةالحرارةدرجة•
اءأعضتستطيعالتيالمثاليةالدرجةأنهاحيث   36.8هيالعاديةالجسمحرارةدرجةُتعتبر•

معظميفعليهامحافظا  الجسميبقىلهذاعندها،طبيعيبشكل  وظائفهاممارسةالجسم
الألنهاذلكو الصفنكيسفياالنسانجسمخارجتوجدالتيالرجلخصيةباستثناءمناطقه
.وتموتتضمرفإنهاالبطنداخلبقيتوإذاهذهالحرارةدرجةعندالحياةتحتمل



ردة فعل الجسم الختالف الحرارة ؟

الذيالتعرق ببيسوذلك(الحارالطقس)الحرارةارتفاععلىفعلكردالدمويةاألوعيةبتوسيعالجسميقوم•
.الجسمليبردالجسمسطحعنيتبخر

داخلالحرارةعلىفاظالحيتموبالتاليللجلدالدمويةالترويةلتقلالدمويةاألوعيةتتقبضالبردحالةفيأما•
.يةالحرار الطاقةالنتاجلهمالمجالوإتاحةالعضالتلتحريكالرعشةأوالرجفيسببمماالجسم



طريقة قياس درجة الحرارة ؟

.الشرجواالبطاألذن،الفم،أهمهااماكنعدةمنالجسمحرارةقياسيمكن•



ما أسباب ارتفاع درجة الحرارة عن درجة حرارة الجسم الطبيعية؟

التهابمثلحرارةالدرجةبارتفاعلإلصابةشيوعا  األكثرالسببوتعدالفيروسية،أوالبكتيريةالعدوى •
.وغيرهاكورونافيروسالحصبة،فيروسالجدري،االنفلونزا،الحلق،

هيستامين،المضداتمباشرة،الحرارةدرجةرفعفيتتسبالتيالحيويةالمضاداتذلكفيبمااألدوية•
.األفيونيةاألدوية

.هاداإلجفرطمنأوالشمسألشعةالتعرضعنالناتجةالحروريةالصدمةالعاليةالحرارةتتضمن•
.السرطانالدرقية،الغدةفرطالمفاصل،التهابتشملأخرى مرضيةحاالت•



؟(التبريد)الحرارةدرجةانخفاضهوما
ولهذا°35منأقليسجلالالعاديالحرارةوميزان،°35منأقلتكون التيالحرارةهي•

الحرارةبانخفاضاشتباههناككانإنتستعملأنيجبخاصةموازينهناكفإنالسبب
.(التبريد)

الحرارة؟درجةانخفاضأسبابما
.للبردطويلةلفترةالتعرض•
.السكري مرضأوالدرق قصوروأمراض•
األشخاصأوالسنكبارأوالوالدةحديثياألطفاللدىسيماالالحاالتبعضفي•

.الحرارةدرجةفيانخفاضحدوثلديهمبالعدوى االصابةتسببقدالضعفاء،



قياس التنفس



ما هو معدل التنفس الطبيعي؟

ايثانيةستينيفالشخصياخذهاالتيوالزفيرالشهيقمناالنفاسعددبانهالتنفسمعدلتعريفيمكن•
.واحدةدقيقة

االنفاسددعويشملكرسيعلىجالساتامةراحةحالةفيالشخصيكون عندماالتنفسمعدلقياسيتم•
.الصدرارتفاعمراتوعداحصاءطريقعندقيقةلمدة

وارتفاعضالمر حالةوفيوالجنسالعمرمثلصحيةعديدةعواملنتيجةالطبيعيالتنفسمعدليتغير•
.يالطبيعالمعدلعنويرتفعيتغيرالتنفسمعدلفاناخرى طبيةوحاالتالجسمحرارةدرجة



معدل التنفس الطبيعي لدى البالغين

.االعضاءالىوينتقلرئتيهالىاالكسجينيدخلالشخصيستنشقعندما•
.الجسممنالكربون اكسيدثانييخرجالزفيرعند•
.الجسمفيربون الكاكسيدوثانياالكسجينتوازن علىالحفاظفيمهمادوراالطبيعيالتنفسمعدليلعب•
.الدقيقةفينفسا16الى12بينماالبالغينلدىالطبيعيالتنفسمعدليتراوح•
ارضعمناكثرعلىيدلانيمكنانهحيثالحيويةالعالماتمنجزءاهميعتبرالتنفسمعدلان•

.الدماغيةأوالقلبيةالسكتةمثلخطيرصحي



معدل التنفس الطبيعي لدى االطفال

العمر،حسبفالاالطلدىالطبيعيالتنفسمعدليختلفالبالغين،مناعلىتنفسبمعدلاالطفاليتمتع•
:االتيالنحوعلىمختلفةعمريةفئاتالىالطفولةمرحلةتقسيميمكنحيث

.الدقيقةفينفس60الى30:السنةعمرالىالوالدةحديث➢
.الدقيقةفينفس40الى24:سنوات3الى1عمرمنالصغيرالطفل➢
.الدقيقةفينفس34الى22:سنوات6الىسنوات3عمر➢
.الدقيقةفينفس30الى18:سنة12الىسنوات6عمر➢
.الدقيقةفينفس16الى12:سنة18الىسنة12عمر➢





الهيماتوكريت
إعداد الدكتورة

ندى حسن



الدم

صوديوم)دشوار وتحوي ماءأغلبهافيوهيالخلوي خارجالسائلالوسطتمثلبالسمامنالدميتألف•
التنفسيةغازاتالالبولةمثلمحلولةأخرى ومواد(إلخألبومينأضداد،)بالسميةوبروتينات(إلخبوتاسيوم،

.السكر

.والصفيحاتالبيضاءوالكرياتالحمراءالكرياتمنوتتألفالشكليةالعناصرهوللدماآلخرالمكون •

الى(ةالشكليالعناصر)الحمرالكرياتتشكلهالذيالحجمنسبةوهو:Ht(الدمكدراسة)الهيماتوكريت•
.دمفقروجودلتقديرروتينيفحصوهو،الدمفيمعينحجم



افةإض،(الدمفحص)شاملدموي عدأليدائماالمرافقةالفحوصمنالفحصهذاويعتبر
.لدمويةاوالصفائحالبيضاءالدمكرياتوتعداد(الدمخضاب)الهيموغلوبينتركيزإلى

هذانتيجةفإنالجسمأنسجةإلىالرئتينمناألكسجيننقلالحمراءالدمخالياوظيفةوألن
.الوظيفةتلكأداءعلىالدمقدرةعلىداللةتعتبرالفحص

.الشخصمنهايعانيأمراضعدةإلىتشيرقدالفحصهذانتائجفإنكذلك



االستقصاءات المخبرية للكريات الحمر ومدلوالتها 

:والجنسالعمرحسبالعدديختلف:RBCالحمرالكرياتعدد•
3ملم/كريةمليون 0,5–5,5او0,5+5,5الرجلعند-
3ملم/كريةمليون 0,5–4,5او0,5+4,5المرأة وعند-

عندامنهاقلالمرأة عندالعضليةالكتلةوكذلك,والوالدةبالطمثالدمضياعهوذلكفيوالسبب
.الرجل

ضروري المنلذلكالحمر،الكرياتفيالرئيسيالوظيفيالعنصرهوالخضاب:HBالهيموغلوبينمعدل•
-13:الرجلعندوهيبالغراممقدرةدممل100فيكميتهتحسبالدم،فيمنهكافيةكميةوجود

مل%غ14-12المرأة وعندمل%غ16



قيم الهيماتوكريت

%7–47أو%7+47:الرجلعند:الطبيعيةالمقادير•

%5–42أو%5+42:المرأة عند

ضياعها–بسببالحمرالكرياتنقصعندالنسبةهذهتنخفض•

إنتاجهانقصأو-

عمرهانقصأو-

تنقصالكرياتزيادةدون البالزماحجمزيادةوكذلك-

.النسبةهذه

.النسبةهذهتزيدالكرياتزيادةأنكما•



العوامل المؤثرة على قيم الهيماتوكريت

:أخرى حاالتفيوطبيعيةأحيانامرضيةتكون قدعواملبسببالهيماتوكريتقيمةتتأثرأنيمكن
:الحالهوكماالمرضيةالحاالتبعضفيالدمفيالحمراءالدمكرياتتركيزيقل•

.الطبيعيالحدعنالهيماتوكريتقيمةتقلوبالتاليالدمسرطانمرضفيالدم،فقرمرضفي
.الهيماتوكريتقيمةتنخفضوبالتاليالحمراءالدمكرياتعدديقلالحملأثناء
:مرتفعةالهيماتوكريتقيمةتكون •
.المدخنينوعندالمرتفعات،فييعيشون الذينالبشرعنقليالمرتفعة•

إماوذلكالدمراراحموكذلكالشديدةالحروق حاالتفيأوكالجفافالمرضيةالحالتبعضفيالقيمةهذهترتفعكذلك
.الطبيعيمعدلهافوق الحمراءالدمكرياتعددارتفاعبسببأوالبالزمافقدانبسبب







عينة الدم المطلوبة

.(بالهيبارينمطلي)حمراءبنهايةشعري أنبوبفيشعري دم
حتىوذلك(تخثرمانعبدون )زرقاءنهايةذوشعري بأنبوبعينةمنهيؤخذEDTAأنبوبعلىمجموعوريديدمأو
.التخثرمانعكميةنضاعفال



طريقة العمل 

.(الحمراءالكرياتتفجيرعلىيعملالمطهرالن)تماماالمطهروجفافتطهيرهابعداالصبعتوخز•
(؟؟)نأخذهاوالقطرةاولتمسح•
فتحةتالمسحيثمم1.5وبقطرمم75بطولالطرفينمنمفتوحافقيبشكلاألحمرطرفذوشعري أنبوببعدهانستخدم•

.الدمقطرةاالنبوب
.الشعريةبالخاصيةارباعهثالثةاوثلثيهحتىاالنبوبيمأل•
.خاصبمعجون النهايتيناحدىتسد•
.الخاصةالهيماتوكريتمثفلةفياالنبوبيوضع•
.األقلعلىدقائق5لمدةد/دورة10000-7000بسرعةالتثفيلويتمجيدبشكلالمثفلةنغلقثم•
مسطرةبواسطةالزماالبعنالمفصولةالخلويةللرسابةالمئويةالنسبةوتقرأاالنبوبويخرجالدورانتوقفبعدالغطاءيفتح•

.خاصة



مصادر الخطأ في تعيين الهيماتوكريت

.عدم اغالق االنابيب الشعرية بشكل جيد•
.ترك االنابيب بعد التثفيل فترة طويلة•
.EDTAاستعمال انابيب شعرية مطلية بالهيبارين لعينة مسحوبة على •
.عدم التقيد بمدة التثفيل•



(المقادير المطلقة للكريات الحمر)المشعرات الدموية 

ويمكن استخراجها من تعداد الكريات الحمر والهيموغلوبين ،وتعرف أيضاً بالمناسب الدموية•

.وهي تفيد في تصنيف ووصف فاقات الدم المختلفة،والهيماتوكريت



(المقادير المطلقة للكريات الحمر)المشعرات الدموية 

Mean Cell Volume(Mcv: ) حجم الكرية الوسطى•
.15ج بعشرة أس بالمليون، ثم يضرب النات" على عدد الكريات الحمر مقدرا)%( يحسب بتقسيم مقدار الهيماتوكريت 

Mcv = Ht/Rbc x 10 = 75 – 95  ( FL)             (فمتو ليتر أو ميكرون مكعب.)
ضمن الحدود السوية، ونطلق عليها صغيرة الحجم إذا كان  Mcvنطلق على الكرية الحمراء سوية الحجم إذا كان 

Mcv إذا كان( عرطلة ) أقل من الحدود السوية، ونطلق عليها كبيرة الحجمMcvأكبر من الحدود السوية.
Mean Cell Hemoglobine(Mch: )محتوى الكرية الوسطي من الهيموغلوبين•

.15أسبعشرةالناتجيضربثم,بالمليون "مقدراالحمرالكرياتعددعلىمل%غبالـمقدرا  Hbبتقسيميحسب
Mch = Hb/Rbc x 10 = 28 – 32 PGحيثPGبيكوغرام

.(بانخفاضهوينخفض,بارتفاعهيرتفعأي)Mcvالـباتجاهغالبا  Mchالـيذهب



(المقادير المطلقة للكريات الحمر)المشعرات الدموية 

):الوسطيالكريةهيموغلوبينتركيز• Mchc )Mean Cell Hemoglobine Concentration

يضربثم،المئويةةبالنسب"مقدراالهيماتوكريتمقدارعلىمل%غبالـ"مقدراالهيموغلوبينبتقسيميحسب
Mchcبمئةالناتج = Hb/Ht x 100 = 30 – 35 %

.الصباغسويةالحمرالكرياتعلىأطلقالسويةالحدودضمنMchcالـكانإذا•

.الصباغناقصةسميتذلكمنأقلكانتإذاأما•

إجراءيجبفسببهلتحديدأما،الدمفقرغيابأووجودعلىتدلناالخضابمعرفةبأننالحظسبقمما•
.الذكرسابقةالدمويةالمناسب



تعداد الكريات البيض

3ملم/ كرية10000–6000يبلغ تعداد الكريات البيض عند اإلنسان السوي •
.يختلف هذا العدد حسب العمر، فهو مرتفع عند األطفال، ويهبط مع تقدم العمر مع بقاء اللمفاويات بارتفاع نسبي حتى البلوغ

ن على حساب نوع ألن التغير في بعض األمراض يكو , من المهم معرفة العدد الكلي للكريات، وأيضا  نسب مختلف أنواعها، والذي يسمى الصيغة الدموية•
:محدد دون اآلخر

– Neutrophils  45المعتدالت    • 65 %
- Eosinophils   1الحمضات   • 3 %
– Basophils   0األسسات    • 1 %
– Monocytes 3الوحيدات   • 10 %
– Lymphocytes 20اللمفاويات   • 40 %
.حيث تتوجه مباشرة إلى منطقة االلتهاب, تزداد المعتدالت في جميع الحاالت التي يستطيع الجسم فيها أن يدافع بشكل جيد" مثال•
.تزداد الحامضات في األمراض التحسسية والطفيلية•
.تزداد في الحاالت المناعية المزمنة: اللمفاويات•
.تزداد في المالريا: الوحيدات •





بالتوفيق الدائم



أصوات القلب
د  ا د إع

ن س ح ى  د ن ورة  ت ك د ل ا



:ما يجب معرفته

.منشأ أصوات القلب وصفاتها وعالقتها مع الدورة القلبية. 1
.مواقع وطريقة االصغاء. 2

) الق الدسامات يترافق عمل القلب مع ظهور اصوات معينة يحدها التصاعد والتخافض في حركة الدم ضمن القلب والذي يلي انغ
(.وليس انفتاحها

.يمكن أن تسمع بشكل مباشر بوضع االذن على جدار الصدر اوبالسماعة الطبية
:عدد اصوات القلب اربعة اصوات

.الصوتان االول والثاني طبيعيان اما الثالث والرابع فال يسمعان في الحالة العادية





:الصوت االول

داخلالضغطتفاعار بسببالبطينيةاالذينيةالدساماتانغالقبسببويحدثالحجممتساوي البطينياالنقباضبدايةمعيظهر
.النبضيةالموجةيوافقوهوالبطينين

:صفاته
.الحجممتساوي البطينياالنقباضبدايةمعيظهر▪
.االذينيةالبطينيةالدساماتانغالقإلىيعود▪
.النبضيةالموجةيوافق▪
.اللحنومنخفضوغليظطويل▪
.الشرفمثلث/تاجيةمركبتينمنيتألف▪



:الصوت الثاني

اخل البطينات عنه يسمع مع بداية زمن االسترخاء البطيني وينشأ من انغالق الدسامات البطينية الشريانية بسبب هبوط الضغط د
.في الشريانين االبهر والرئوي 

:صفاته
.يسمع مع بداية االسترخاء البطيني▪
(.الرئوي / االبهري )ينشأ من انغالق الدسامات ▪
.حاد وقصير▪
.له مركبتان ابهرية ورئوية▪



:  مالحظة
.الفاصل بين الصوت االول والثاني اقصر من الفاصل بين الثاني واالول



:الصوت الثالث

واليفعالطفولةفييسمع
.الثانيالصوتبعديسمع▪
.القلبقمةهيلسماعهبؤرةافضل▪
.االنبساطزمنفيللبطيناتالسريعالتمددمعيترافق▪
.يالبطيناالنبساططورمنالثانيالثلثخالليسمعايالبطيناتبجدرانالدمارتطامصوتسماعبسببيحدث▪



:الصوت الرابع

يسمع احيانا قبل الصوت االول

اني او قصور  ينجم عن االنقباض االذيني الفعال خاصة في نهاية استرخاء بطيني غير مطاوع مترافق مع ارتفاع توتر شري▪
.دسام تاجي

.غير مسموع في الحالة الطبيعية▪



:اماكن اصغاء القلب

:البؤرة التاجية

.تمثل قمة القلبتقع في نقطة تقاطع الورب الخامس أيسر عظم القص مع الخط الناصف للترقوةو➢

.يسمع فيها الصوت االول والثاني➢

.الصوت األول اكثر وضوحا➢

؟.يكشف فيها آفات الدسام التاجي➢

:بؤرة مثلث الشرف

.تقع على غضروف الضلع الخامس االيسر او نهاية عظم القص إلى الجهة اليسرى ❖

.يسمع فيها الصوتان االول والثاني❖

.يكون الصوت االول اكثر وضوحا وينجم عن مركبة الدسام مثلث الشرف❖

.يكشف فيها آفات الدسام مثلث الشرف❖



:اماكن اصغاء القلب

:البؤرة االبهرية

.تقع في الورب الثاني ايمن القص▪

.يسمع فيها صوتا القلب االول والثاني▪

.الصوت الثاني اوضح وينجم عن انغالق الدسام االبهري ▪

.يكشف فيها آفات الصمام األبهري ▪

:البؤرة الرئوية

.تقع في الورب الثاي ايسر القص▪

.يسمع فيها صوتا القلب االول والثاني▪

.الصوت الثاني اوضح وينجم عن انغالق الدسام الرئوي ▪

.يكشف فيها آفات الصمام الرئوي ▪







:تغيرات اصوات القلب

.تشتد اصوات القلب في حالة النشاط واالنفعال والتمارين•
.تشتد في بعض الحاالت المرضية مثل ارتفاع التوتر الشرياني او تضيق الدسامات• 
(.سبب غير قلبي)تخف االصوات في وجود هواء حول القلب • 
.قد تنشطر االصوات بسبب االنغالق غير المتوافق للدسامات• 
.قد تسمع نفخات• 



:اسباب النفخات

.تضيق او قصور الدسامات❖
.زيادة سرعة جريان الدم مثل فقر الدم❖
.فرط نشاط الدرق ❖
.نقص لزوجة الدم❖





الزمر الدموية
إعداد الدكتورة 

ندى حسن



:همامجموعتانأهمهاالحمراء،الكريةسطحعلىالمستراصاتمنالعديدتوجد•
.ABOمجموعة•
.الريزوسعاملمجموعة•
وجدوتالحمراءالكريةسطحعلىبروتينغليكوعنعبارةوهيA,Bمستراصتينوتحتوي ABOمجموعة•

.واالمينوسيالمنوي والسائلوالخصيةوالرئةوالكبدوالبنكرياساللعابيةالغددفيأيضا
antiوهينوعيةراصاتالبالسمافيتوجد• A, anti Bأوالراصةالبالسمافييوجدأنيمكنوهكذا

.راصةأيةتوجدالأومعاالراصتينكالأوbالراصة



مراءالحالكريةسطحعلىيتواجدبروتينغليكوعنعبارةوهيA,Bمستراصتينوتحتوي ABOمجموعة•
.نوسيواالميالمنوي والسائلوالخصيةوالرئةوالكبدوالبنكرياساللعابيةالغددفيأيضاويوجد

anti))وهينوعيةراصاتالبالسمافيتوجد• A, anti Bالراصةالبالسمافييوجدأنيمكنهكذاaأو
.راصةأيةتوجدالأومعاالراصتينكالأوbالراصة



اليمكن لمستراصة أن توجد مع راصتها في دم شخص
.طبيعي



مستراصاتمنسطحهاعلىتحملهماعلىالزمرتسميةاعتمادتم•
:وهيABOمجموعةحسبدمويةزمرأربعهناكأي•
antiالراصتينكالوتوجدالحمراء،الكريةسطحعلىمستراصةأيةتوجدال:Oالزمرة• A،anti Bفي

.المجتمعمن%47شيوعهاونسبةالبالزما
antiالراصةالبالزمافيويوجدAالمستراصةالكريةسطحعلىيوجد:Aالزمرة• B41شيوعهاونسبة%

.المجتمعمن
antiالراصةالبالزمافيويوجدBالمستراصةالكريةسطحعلىيوجد:Bالزمرة• A9شيوعهاونسبة%

.المجتمعمن
%3شيوعهاونسبةراصةأيةالبالزمافييوجدوالA,Bالمستراصتينالكريةسطحعلىيوجد:ABالزمرة•

.المجتمعمن





الراصات

لنمطةالمغاير الراصاتانتاجأشهرثمانيةإلىشهرينبعدويبدأمعدومةالوالدةعندتكون الراصات•
.سنوات10-8عمرعندالعظمىلمقاديرهاوتصلالحمراءالكرياتسطحعلىالموجودةالمستراصات

.لالضدادالمنتجةالخاليامنينتجغاماغلوبولينعنعبارةالراصة•



مجموعة عامل الريزوس

وجوديعتبروعليه،Dالمستراصةهيأهمهامستراصة21حتىتصلالمستضداتمنعددعنعبارةوهي•
.الريزوسسلبييعتبروغيابهاالريزوسموجبDالمستراصة

زمر8عندنايصبحوبالتاليالريزوسعاملحسبنمطانABOمجموعةحسبزمرةلكلينتجهناومن•
.دموية



:نقل الدم

.دائماراصتهامعالمستراصةارتباطعدملقانون الدمنقليخضع•
:بلدمانقلقانون عننعبرأكبر،اآلخذعندوالكميةاألصغرهيالمتبرعمنالدمكميةكون بسبب•

أال ترص كريات دم المعطي بمصل اآلخذ •
.اآلخذدعنالمصلفياألضدادوعنالمتبرععندالحمراءالكريةسطحعلىالمستراصاتعننبحثأي•



عامل الريزوس والحمل

دمإلىالجنيندممنقليلةلكميةانتقاليحدثالوالدةعندولكنالجنين،دممعاألمدميختلطالالجنينيةالمرحلةخالل•
.المشيمةانفصالعنداألم

.الدمنقللقانون وتخضعالمتلقيبمثابةواألمالمتبرعبمثابةالحالةهذهفيالجنينيكون •
.القليلةالدمكميةبسببمشكلةيحدثالABOلمجموعةبالنسبة•
حدثيالريزوسسالبةواألمالريزوسموجبالجنينكون حالفيوفقطالريزوسعاملمجموعةبخصوصولكن•
سببباألمعلىخطرأيةتشكلوالقليلةاألضدادكميةولكنأضدادضدهاوتشكلDمستضداتعلىاألمتتعرفأن•

.شيءاليحدثاألولالجنينوالدةعندDللمستراصةامتالكهاعدم
جنينالإلىالمشيمةعبراألضدادانتقاليحدثالريزوسموجبالثانيالجنينوكون ثانحملحدوثعندولكن•

.الجنيندموانحاللاألمعندالمخزنةواألضدادالجنيندمكرياتبينتراصتفاعلوحدوث
الوالدةبعدساعة27خاللالريزوسموجبطفلكلوالدةعنداالضدادلهذهمضادلقاحالريزوسسلبيةاألمتعطىى•

.االضدادهذهتشكللتجنب





بالتوفيق الدائم


