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 الرابعةاملحاضرة 

 اللمفاوي ري ... يالدوران الشرياني ... والوريدي ... والشع

تتفرع وتتشعع ب ودور ا لتشععا  ما يشعع    Arteries الشرررانينيغادر الدم القلب من خالل أوعية دموية تدعي 

 الشجرة لتص  إلى جميع أعضاء الجسم، وتدعى  ذه التش  ات األصغر 
 
الدم من  يص . Arterioles ريناتبالش

 
 

، و  د  Capillariesالشرررررعيرات الد وية رينات إلى الشععععع
 
قة قات جدراً رويقة جدا وهي شععععع  ة من األ اوضب الضععععععيا

ع في أً ي بر الدم الشعععععع لرات الدمو   األوردةإلى أوعية دموية أكبر تسعععععع    توصععععععل التي  Venules ريداتالو  ية يتجما

Veins .ترجع الدم إلى القلب 

 وبالتالي تشععععععععا  األوعية الدموية في جسععععععععم ا  سععععععععاً 
ً
  غلقا

ً
 دورانيا

ً
 Closedالسععععععععتالم الواد وتسععععععععليم ا  جهازا

Delivery System (1)الشا   ؛ إق ي دأ والقلب وينتهي و. 

األ ماط الثالثة من األوعية الدموية )الشععععععععععععععرايلً، واألوردة، والشعععععععععععععع ريات( وال ول، والق ر، وث ا ة  تختلف

 الجدار، والنسيج الاًو ل ا.

 
 (: األوعية الد وية في الجسم.1الشكل )
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الش ريات  باستثناء)تحيط ولم ة الوعاء  )غالالت( ط قات ثالثجميع األوعية الدموية من جدر تتاًو 

 :(2، الشا  )اآلتيومرت ة من الداخ  إلى الخارج على النحو الدموية( 

 ظهاريةتتألف من و ا ة  :Tunica intima (intema) or interna)باطنة(  داخلية)غاللة( طبقة ال .1

 من احتااك الدم مع جدر الوعاء(  Endothelium )حرشفية( رصفية
 
 اعمة ملساء )ت فف كثلرا

  Loose connective tissue. الرخو الضاملنسيج رويقة من اتغ يها ط قة 

 Smooth muscle  لساء عضليةتتألف من خاليا  :Tunica media)وسطانية(  الوسطىطبقة ال .2

ً أو ا   األلياف املرنةدائرية التوضع يت لل ا ط قات من  ، تسمح األلياف Elastic fibersيالستلً( )الر ل

 وارتداده)تم   (  بتمدده، وضنما تسمح األلياف الر ة وتوسيعهالوعاء  بتقبيضال ضلية اللساء 

Stretch and Recoil (ًمن  طبقتينمع وجود  في الشرايلً ال  لرة ثخينة ذه ال  قة تاًو   الحظ أ

 .ال  لرة( في مقار ة مع األوردةاأللياف الر ة 

 أساسيةوصورة تتاًو  :Tunica externa or adventitiaالظاهرة( البرانية أو ) الخارجيةطبقة ال .3

، Connective tissue )رخو(  سيج ضام املح وكة ضمن Collagen fibers الكوالجين أليافمن 

 .على ال ن  املجاورة ل  وتثبيته، ودعمه الوعاء الدموي  حمانة اوظيفته
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 .Veinوالوريد  Artery(: تركيب الجدار عند كل  ن الشريان 2الشكل )

 (:3إلى، الشا  ) من حيث حجم ا النسبي ووظيفتها األساسية الشرانينتصنيف يم ن 

إلى القلب  األقرب: وهي الشرايلً (نقل الدماملرنة )شرانين  Large arteriesالشرانين الكبيرة  .1

الفائقة وا ضافة إلى  و رونتها، وأو ار ا ال  لرةجدر ا،  بثخانةالرئضسة(، تتملز  وفروعه األبهر)

ل اتها الواس ة تج   منها ال ريق األو  مقاومة لنق  الدم من القلب إلى الشرايلً التوسط 

 املرنةمن األلياف كبيرة . تحوي جدر  ذه الشرايلً على كميات الق ر التالية ل ا )ال ضلية(

ما في  تفوق ما يوجد في أي  مط آخر من األوعية الدموية؛ مما  ال  قة الوس ى)الر لً( وال سيا

إلى و ر ا األولي ب د زوال الضغط،  واالرتدادتحت تأثلر الضغط ال  ق عليها  بالتمدديسمح ل ا 

في إ فاق  توفر، كما  ستمرإلى جرياً  املتقطع تاج القلب  تحويلوتتجلى أ مية  ذه الرو ة في 

تمتص ال اوة الناجمة عن الدفقة الدموية في أثناء اال ق اض القلبي ثم ت يد ا خالل ؛ إق الطاقة

  ا بساط .

 تليوهي  :العضلية )شرانين توزيع الدم( Medium-sized arteriesالشرانين املتوسطة  .2

من  أقلالدم إلى أعضاء الجسم، تتملز ووجود كمية  توزيعالشرايلً ال  لرة الر ة، وتتولى م مة 

ضمن ط قتها  العضلية امللساءوالقار ة مع الشرايلً ال  لرة، ول ن األلياف  املرنةاأللياف 

لةالوس ى تاًو 
ّ
 .للتمددمن واوليتها  أكثر للتقلصف ذه الشرايلً تاًو واولة  ،أكثر فعا

3.  
 
س ى ، تتألف ط قتها الو )الفروع النهائية للشرايلً( : وهي أصغر الشرايلArteriolesًرينات الش

مع القلي  من األلياف الر ة التناثرة فيها، مما يج ل ا  امللساء العضليةمن األلياف  رئيسبشا  

 عضلية 
 
 يتست  قويةتمتلك جدرا

 
 أو تسمح ل ا والتوسع عدة أض ع غلق  ذه الش

 
ف، ارينات تماما

ومرور الدم إلى الش لرات )السرير الش لري(،  Control valves كدسا ات تحكمت م   وذلك هيو 

Loose connective 

tissue  
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) تيجة مجموعة من النبهات ال صبية،  الجرياً الدموي حجم  تغيروتملك ودرة ك لرة على 

   .استجاوة لحاجات النسجوقلك  وال رمو ية وال يمائية(

 (:3، الشا  )كبرمن األصغر إلى األكذلك األمر والنس ة لألوردة فيم ن تصنيف ا 

ريدات  .1 ريدات Venulesالو  الدم  حو  تنزح: تتحد نهايات الش ريات الدموية الوريدية، فتشا  و 

ريدات  من ط قة  من الش لرات الدموية  باشرةالتي تنزح الدم  الصغيرةاألوردة. تتألف  ذه الو 

ريدات  بطانية فقطوعائية   خارجيةفتمتلك جدر ا ط قة )غاللة(  األكبروتجم ات للخاليا، أما الو 

 ضغط. وتجدر ا شارة إلى أً وا ضافة لوجود الدسامات في ل تها م  ثرة وسطىرويقة وط قة 

ريدات  تيجة  هبوطهالدم يواص    .القاومة لجريا   فيها الزدنادفي الو 

ريدات نهاناتتتالقى  :Medium-sized veinsاألوردة املتوسطة  .2 لتشا  أوردة  وتتحد، الو 

 
 
 لهبوطو تيجة  ،متوس ة الحجم تتألف جدر ا من ال  قات )الغالالت( الثالث الذكورة ساوقا

أً يتسبب قلك وم اطر أو حوادث  دون جدر ا  ترق ضغط الدم الستمر والتواص  في األوردة 

خاصة تساعد  تالؤ ات )آليات(وجود  املنخفضوعائي، ويستدعى  ذا الضغط الدموي  تمزق 

  الدم إلى القلب مث : الصمامات الوريدية، والضخة ال ضلية، والضخة التنفسية.    عودةتحسن و 

الوريدان األجوفان ): تتحد األوردة التوس ة لتشا  األوردة ال  لرة Large veins األوردة الكبيرة .3

البرا ية  الخارجية)ال  قة  ال روفة ثالتي تمتلك جدر ا كذلك ال  قات الثال ( العلوي والسفلي

 ) أشدول اتها  ،روةأكثر  ذه الجدر تاًو  ًإال أ،  ذه ال  قات( وأسمك أثخنتاًو 
 
 ع اتساعا

  .مع الشرايلً والقار ة( غياب الصما ات الوريدنة

 األوعية الدموية  أصغرفهي  Capillariesالشعيرات الد وية أما 
ً
رينات )التي تمد ا قطرا

 
، تص  ما ولً الش

ريدات )التي تنزح منها الدم(، وتقتصر دوال رويقة، تج ل ا  داخلية بطانيةجدار ا على ط قة أو غاللة  نيةبم( والو 

ولً الدم الواد غلر ا من الغذيات والشوارد وال رمو ات و  تبادلالتمث  في  الوظيفيشديدة التالؤم مع دور ا 

 والسائ  الخاللي.
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 .األنماط املختلفة لألوعية الد وية في الجسم (:3الشكل )

  الد وي  فيزنولوجية الدوران

 تعاريف

 األساسية: لدراسة فلزيولوجية الدوراً الدموي الودا من الت رف على ب ض الفا يم

م ينة من الدوراً خالل فترة  نقطةالدم التي تجتاز  كميةي ني  التدفق )الجريان( الد وي: .1

 التدفق الدموي ا جماليوي بر عن  عادة واليليلتر أو الليتر في الدويقة. ي لغ ،  حددةزمنية 

 النتاج القلبيي ادل  د( و ذا/م  5د )/م  5000 الراحةفي حالة  بالغ)ال لي( لشخص 

Cardiac output الدويقة. خالل فترة من الزمن وهي؛ أل   يمث  كمية الدم التي يضخ ا القلب 

من جدار الوعاء، ويقاس   ساحةعلى ك  وحدة  الدمالتي يمارس ا  القوةي ني  :ضغط الدم .2

ملم زئ قي ف ذا ي ني  120، ف ندما يقال أً الضغط في الوعاء  و mm HGواليليمتر زئ قي 

 مم زئ قي. 120أً القوة ال  قة كافية لدفع عمود الزئ ق حت  مستوى 

ً  ق ة مرتف ة الضغط أي الفرق في الضغط )في الج   دروج ) مال( الضغط: .3 از الوعائي( ول

 منها.
 
 و ق ة أخرى أخفض ضغ ا
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)تدفق( الدم في الوعاء، وهي تقضس مقدار  جريان)مما  ة(  إعاقةهي  املقاو ة الوعائية: .4

 املحيطيةالذي يواج   الدم عندما يمر في الوعاء، و ناك مص لحاً: القاومة  االحتكاك

 الالية. الرئويةالالية، والقاومة 

موجودة في ك  السوائ ، وتت لق خاصية للتدفق، وهي  الداخليةالقاومة  تحدد اللزوجة: .5

ا زالق الجزيئات والنس ة ل  ض ا ال  ض،  نقصاللزوجة  زادتوكلما  .السائ  بثخانة

؛ الحتوائ  على ال ناصر املاءلزوجة من  أكثر، إً الدم صعوبةالدم أكثر  حركةوأص حت 

الشروط. لزوجة الدم  نفستحت  أبطأل الزمية، لذا ف و يجري بشا  الخلوية والبروتضنات ا

، ول ن  ثابتة
 
ال ريات  نقصالدم يزيد من اللزوجة وبالتالي من القاومة، أما عند  احمرارتقري ا

 اللزوجة ومن ثم تن فض القاومة لجرياً الدم. فتنخفضالدم  فاقاتالحمراء كما في 

 حركة الدم ضمن األوعية الد وية

 ، لتأثلر ووتلً أساسضتلً:(4)ضمن األوعية الدموية الشا   حركة الدمت ضع 

 .القل ية الف الية عن وينجم الدموي، الوعاء طرفي ولً الضغط فرق  .1

 :وتت لق وعأو القاومة الوعائية  الجريان  قاو ة .2

 وزيادة ؛ حيث تزداد )ال الزما وبروتضنات الحمر، ال ريات التي تت لق ب دد)الدم  لزوجة

 اللزوجة.

 مع  صف و ر الوعاء.الوعاء قطر نصف 
 
 ؛ حيث تتناسب مقاومة الجرياً ع سا

 

 العوا ل املؤثرة على الجريان الد وي.(: 4الشكل )

 الجريان الصفائحي للدم في األوعية

وحيث  Streamlines خطوط انسررريابيةعندما يجري الدم بسعععرعة ثاوتة عبر وعاء أملس طوي  ف    يجري في 

 مركزمن الدم في  القسم املركزي الوعاء، وي قى  جداروينها وبلً  املسافة نفسهاك  ط قة من الدم على تحافظ 

و ذا ي اكس  االنسرررريا يأو الجرياً  laminar flow بالجريان الصررررفائحيالوعاء، يدعى  ذا النمط من الجرياً 

داخ    سرررررررررررتمرويمتزج بشععععععععععععععا   اهاتجميع االتج؛ حيث يجري الدم في Turbulent flow الجريان املضرررررررررررطرب

 الوعاء.

نة في الشعا  ) وجود ألي جرياً  بدون الذي يحتوي سعائالً م تلفاً ول ن  Aالوعاء (، 5توضعا  التجربة ال ضا

ب د ثا ية  Parabolic قطع  كافئالجرياً يتشععععععا  ولً السععععععائللً سعععععع ح مشععععععترك بشععععععا  إحداث في ، ول ن عند 
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القسرررررررررررم الوعاء والااد ود تحرك، وضنما  )التاخم( جدار ن  القريب؛ حيث أً القسععععععععععععععم Bالوعاء كما يظ ر في 

 فقد و ع مسافة طويلة. املركزالواوع في  القسمعن الجدار ود و ع مسافة صغلرة، أما  األبعد

)مقاومة جرياً  و  احتكاكهابسععععععععععبب  بصررررررررعوبةأً الجزيئات الالمسععععععععععة للجدار تتحرك  سرررررررربب ه ا املظهرو

من الجزيئعععات، وتنزلق الثعععالثعععة فوق الثعععا يعععة، والراب عععة فوق الثعععالثعععة  الثرررانيرررةفوو عععا ال  قعععة  تنزلق، وضنمعععا ك لرة(

 .بسرعة و  ذا، لذلك يتم ن السائ  الوجود في الركز من أً يتحرك
 

 
 (: تجربة توّضح الجريان الصفائحي واملضطرب.5الشكل )

 

 ود يصعععععععععععع ح 
ً
 عندما تصعععععععععععع ح سععععععععععععرعة الجرياً ، Cكما في الوعاء  Turbulent الجريان  ضررررررررررطربا

ً
، أو كبيرة جدا

 عندما يجتاز 
ً
، ويقصعد والجرياً خشنفوق سع ح  نمروحدة، أو عندما   اتجا  يغّيرفي الوعاء، أو عندما عائقا

 Whorlsعلى طول الوعاء، ويشعععا  عادة التفافات جريانه إضعععافة إلى عرضرراني الضععع رن أً الدم يجري بشعععا  

 .Eddy currents تيارات الدوا ةتدعى  في الدم

 :
ً
 الضغط في أقسام الدوران املختلفةرابعا

 في   توسط الضغطياًو 
 
 األبهر مرتف ا

 
م زئ قي وقلك بسبب الضخ التواص  للقلب لم 100ويساوي تقري ا

)الضغط األعظ ي أو م زئ قي لم 120ولً  الشريانيلذلك يتراوح الضغط  نابضإلى األبهر، وبما أً الضخ القلبي 

الضغط  نتناقص(، و6م زئ قي )الضغط األصغري أو اال بساطي( كما  و موضا  في الشا  )لم 80اال ق اض ي( و

 أثناء جرياً الدم في الدوراً 
 
م زئ قي في لمالصرررررررررررفر حت  تصعععععععععععععع  إلى ويمة وري ة من  املحي ي )الج ازي(تدريجيا

 نهاية الوريدين األجوفلً. 

م زئ قي ورن النهاية لم 10م زئ قي ورن النهاية الشعععععععععريا ية إلى لم 35ولً  ات الجهازيةضرررررررغط الشرررررررعير يتراوح 

  )السععرير الشعع لري( الوريدية، ل ن الضععغط الوظيفي )التوسععط( في م ظم الشعع لرات الدموية
 
مم  17ي لغ تقري ا

وحيث ال يسمح إال وتسرن كمية ضئيلة من الصورة خارج الش لرات النفوقة، ورغم قلك   نخفضزئ قي، و و 

 تست يع الغذيات اال تشار بس ولة إلى الخاليا.

ف و  ععاوض كمععا في األبهر، ول نعع  أوعع  و ثلر منعع ؛ إق ي ععادل الضععععععععععععععغط  الضرررررررررررغط في الشررررررررررررانين الرئويررةأمععا 

م زئ قي، وي لغ لم 8ياً الرئوي( وضنما ي لغ الضعععععغط اال بسعععععاطي م زئ قي في الشعععععر لم 16مم زئ قي ) 25اال ق اضععععع ي 
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 وظيفةفي الج از الرئوي مع  الضرررررغوط املنخفضرررررةمم زئ قي، تتناسععععععب  7م دل الضععععععغط في الشعععععع لرات الرئوية 

لة وت ريض الدم في الشعععععععععععع لرات الرئوية لألكسععععععععععععجلً والغازات األخرى في األسععععععععععععنا  الرئوية
ا
)الت ادل  الرئتلً التمث

 السافة التي ين غي على الدم اجتياز ا و   عودت  إلى القلب.قصر قلك ، ويضاف إلى ازي(الغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (: ضغط الدم في  ختلف أقسام جهاز الدوران.6الشكل )

 الضغط الشرياني

 ويتأثر ب دة ،فيها مروره أثناء الر ة الشعععرايلً جدار على الدم يمارسععع  الذي الضررغط الضعععغط الشعععريا ي  و

 ،)و ر الوعاء وطول  ولزوجة الدم( الوعائية واملقاو ة، )القلب  تاج( التقلصية القلبية الفعالية عوام  وهي:

 لصحة القلب واألوعية الدموي. ،و رونة األوعية
 
 م ما

 
 تشخيصيا

 
 وي د مستوى الضغط الشريا ي مؤشرا

 وال و الضععععععغط الشععععععريا ي واال ف االت، والنوم، و وع الغذاء، وممارسععععععة الرياضععععععة،  نتأثر كما
 
مر يت لق  سععععععبيا

 والوزً والجنس )قكر أم أ ث (.

ويم ن أً يتراوح في  زئ قي ممل 120ي لغ و  )اال ق اضعععع ي (أعظمي ضرررغط ولً القل ية الدورة الضععععغط في نتغير

ويتراوح  زئ قي ممل 80في لغ  )اال بسعععععععاطي(األصعععععععغري   الضعععععععغط ، أمازئبقي م ل 140 – 110الحالة ال  ي ية ولً 

 .زئبقي م ل 90 – 60ولً 

 تنظيم الضغط الشرياني

، فتغلر أي من  ذه ال وام  زيادة حجم الدم، واملقاو ة الوعائية، والنتاج القلبيي تمد بشعععا  رئضس على 

 سيغلر ضغط الدم.
 
 أو  قصا ا
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 األوعية، نقّبض الذي الودي القسررم تفعيل يتم الشععريا ي، الضععغط هبوط(انخفاض )عند  ،و شرركل عام

 الضععععععععععععععغط ويرتفع القلبي النتعععاج فلزداد القلعععب، وولوصععععععععععععععيعععة م عععدل ويزيعععد املحي يعععة، القعععاومعععة الوععععائيعععة فلرفع

 .الشريا ي

 فتتوسرررررررع الودي الج از عم  نثّبط ال صعععععععععبي املحرك الركز ف ً الشعععععععععريا ي الضعععععععععغط زيادة عند وبال  س

 ينقص والنتيجة وولوصعععععضت ، القلب م دل ينقص الذي الودي نظير القسعععععم الووت ونفس نتحّرضو األوعية،

 (.7الشا  ) الشريا ي الضغط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التنظيم العصبي للضغط الشرياني7الشكل )
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 :تنظيم الضغط الشريا ي فضشم ، الناحية التفصيلية أ ا  ن

:
ً
 للضغط الشريانيلعصبي قصير األ د التنظيم ا أوال

 تؤثر السععياالت ال صععبية من املركز القلبي الوعائي) البصررلة السرريسررائيةمركز  انعكاسرر يف    و  
 
(، وأحيا ا

 في آليات التنظيم ال صبية. ،األعلىوالراكز الدماغية  الكيميائيةالستق الت 

   Cardiovascular Centerدور املركز الوعائي القلبي  -

 يتح م وأو ار األوعية الدموية.  حرك وعائي، ومركز ( سرررررررررعة وناهية أو  ثبطةمراكز ول ية ) :يتألف من

والسععععععععععععععماة األلياف الوعائية  الودنةعبر األلياف  باعتدال وبمعد ثابتينق  الركز املحرك الوعائي الن ضععععععععععععععات 

من الن اع الشععععععععععععععوكي )الراكز  الثانيةوحت  الق نية  األولىالحركية، ت رج  ذه األلياف من الق  ة الصععععععععععععععدرية 

ما  ريناتال صععععععععععععبية الودية(، وت صععععععععععععب ال ضععععععععععععالت اللسععععععععععععاء لألوعية الدموية والسععععععععععععيا
 

، و تيجة لذلك تاًو الشرررررررررر

رينات وحالة 
 
 .باملقوية الوعائية املحركة، و ذا ما يس   شبه دائمة  ن التقبض املعتدلالش

رينات في درجة القوية الوعائية من عضعععععععععو آلخر، و شعععععععععا  عام ت تختلف
 

 الجلد والجهاز الهضرررررررميتلقى الشععععععععع

 بشا  أووى من تلك التي في ال ضالت ال يالية. وتتقبض، أكبرالن ضات الوعائية الحركية وم دل 

،  زيادة الفعالية الودنةتسبب 
 
 عاما

 
 وعائيا

 
ضغط الدم،  وترفع)تنبي  القسم الودي وتثبيط الالودي( تق ضا

 ما أي )تثبيط الق انخفاض الفعاليةأما 
 
سععععععم الودي وتنبي  الالودي( فضسععععععمح لل ضععععععالت الوعائية واالرت اء  وعا

 ضغط الدم. ويخفضالتوسع الوعائي، 

 تعدنل فعالية املركز القلبي الوعائي -

 :سياالت عصبية وادمة يم ن ت دي  الف الية ووساطة

 حساسة لتغلرات الضغط الشريا ي والتمدد.  ستقبالت الضغط: .1

،   سرررررررررررتقبالت كيميرررائيرررة: .2 حسعععععععععععععععععاسعععععععععععععععععة لتغلرات السععععععععععععععتوى الععععدموي من ثنععععائي أكسععععععععععععععيععععد ال ربًو

 واألوكسجلً، وشوارد ال يدروجلً.

  راكز د اغية أعلى. .3

مسععععععععععععععتق الت الضععععععععععععععغط الوجودة في ووس األبهر، والجيب  لتفعيلالضععععععععععععععغط الشععععععععععععععريا ي  زيادةيؤدي  اآللية:

وترسععععععععع  سعععععععععياالت عصعععععععععبية حسعععععععععية عبر  التمددالسععععععععع اتي، والشعععععععععرايلً ال  لرة في من قة الصعععععععععدر وال نق، وف   

)البهم أو املج ول( إلى الركز الوعائي القلبي،  والعاشرررررررررررر)اللسععععععععععععععا ي ال ل ومي(،  التاسرررررررررررعال صعععععععععععععع لً الدماغيلً: 

تف   الركز يأو  تنبهيو ، الوعائي املحركللقلب والركز  املسررررّر ك  من الركز  ثبطيف، القسررررم الالودييتف ا  و 

األوعية في مجم  الج از الدورا ي  توسررررررعضععععععععغط الدم  تيجة  انخفاضوتاًو النتيجة  أو الناهي للقلب، املثبط

دوات القلب أي  قص في سعععععععععرعت  وولوصعععععععععضت . وال  س ضعععععععععحيح عند ا  فاض الضعععععععععغط  وانخفاضاملحي ي، 

 الشريا ي.

للزيادة أو   عاكسرررررررررته الفورية والسرررررررررريعةللتنظيم ال صعععععععععععبي للضعععععععععععغط الشعععععععععععريا ي هي  الصرررررررررفات املهمةمن 

للضععغط أي يمنع الت دالت  الجهاز الدارئ )املوقي(النقصععاً في الضععغط )تنظيم سععريع وصععلر األمد(، ف و يدعى 

 في الضغط

 



 

   
 
 
 

11 

2021 - 2022 

 

: التنظيم الخلطي املدند للضغط الشرياني
ً
 ثانيا

افعة للضغط الشرياني -  العوا ل الخلطية الر

ترويتهععععا، وي معععع  على  نقصعنععععد  الكليرررةيفرز الرينلً من  :IIانجيوتنسرررررررررررين  –جملرررة الرينين  .1

 ً تحت تأثلر أ زيم  II، الذي يتحول إلى أ جيوتنسلً Iتحوي  مولد األ جيوتنسلً إلى ا جيوتنسل

  و الشععععععععععععععاعع   II، وي ععد الشععععععععععععععاعع  أ جيوتنسععععععععععععععلً  حّول 
ّ
األوعيععة  تقبضالععذي يؤدي إلى  عررالالف

راز السععععععععععععععوائععععع ، وتحريض إف وحبسالعععععدمويعععععة، وزيعععععادة حسععععععععععععععععععاسععععععععععععععيتهعععععا للمق ضععععععععععععععععععات األخرى، 

 .األلدوسترون

أو الفازوبرسرررررررين  ADHوالهر ون املضرررررررادة ل بالة  ) فرز  ن قشرررررررر الكظر( األلدوسرررررررتيرون .2

السععععععععععععععوائععععع   زيررررادة حبساللعععععذاً ي مالً على  : ن الفص الخلفي للغرررردة النخررررا يررررة( )نحرر 

 (.إعادة ا تصاص شوارد الصودنوم) واألمالح

 فتزداد(، 1ال ظر، ويؤثر في مسععععععععععععععتق الت القلععب )مسععععععععععععععتق الت وضتععا  لرربيفرز من  األدرينررالين: .3

الضعععععععععععغط الشعععععععععععريا ي، و و  نرفعسعععععععععععرعة القلب وولوصعععععععععععضت  مما يزيد من  تاج القلب، ومن ثم 

 ل، لذعدا اإلكليليةلألوعية الدموية   قبضكذلك 
 
 القاومة الوعائية املحي ية. نرفعك أيضا

لألوعية،   قبض، و و الودنةال ظر، وكذلك النهايات ال صععععععبية  لبيفرز من  النوأدرينالين: .4

 في عم  القلب. إنجا يول  تأثلر 

 الضغط الشريا ي. فترفعواألمالح،  ءالا تحبس الهر ونات الجنسية: .5

ال ظر، ويرفع الضععععغط الشععععريا ي أل    قشررررريفرز من  الكورتيزول )القشرررررانيات السرررركرية(: .6

 األوعية للمق ضات. حساسياتن الاء واألمالح، ويزيد م نحبس

 الضغط الشريا ي. وترفعالقلب،  تسّر  هر ونات الدرق: .7
 

 العوا ل الخلطية الخافضة للضغط الشرياني -

ع البروسررررررررتالغالندنناتو الهسررررررررتا ينو البرادنكينينمرك ات مث   ، ت فض الضععععععععععغط الشععععععععععريا ي لتأثلر ا الوسععععععععععا

كالبوتاسرررررررررريوم ، و  ض الشعععععععععععععوارد حمض الكربون و حمض اللبنلألوعية، وكذلك لفضعععععععععععععالت االسعععععععععععععتقالن مث  

 تأثلر خافض للضغط الشريا ي بسبب تأثلر ا الوسع لألوعية الدموية.املغنزنوم و
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 ري يالدوران الشع

 واألكسعععععععجلً األ سعععععععجة إ داد و و الدموية، الشععععععع ريات مسعععععععتوى  في )التبادل( الدوران من ال دف يتحقق

 .للش ريات العالية النفوذنة بسبب وقلك االستقالن فضالت من وتخليصها الضرورية، غذياتوال

رينعات، ويتاًو جعدار عا من 
 

)ظ عارة  البطانية الخالنا من ط قعةتنشعععععععععععععععأ الشعععععععععععععع لرات العدمويعة من فروع الشعععععععععععععع

 الوعاء الش ري  حاطقات  فوقية عالية، محاطة من الخارج بغشاء واعدي من ألياف الاوالجلً، كما يرصفية( 

 في الشعععع ري  الوعاء ينتهي ، Precapillary sphincterالشرررعرية قبل)املعصررررة(  املصررررة تدعى ب ضععععلة ودايت  في

َريد ً  و   الشععععععا  الشعععععع ريات على تن  س أً الوريدية ال يمودينامي ية للت دالت يم ن لذلك عضععععععلية مصععععععرة دو

(8). 

 عضو من الش رية الش  ة كثافةوت تلف ، الج د أثناء وتزداد الراحة حالة في الش رية األوعية ر ع ت م 

  يتناسعععععععب بشعععععععا  آلخر
ً
من الحجم ال لي  %7وي لغ حجم الدم في الشععععععع لرات الدموية ، ال ضعععععععو فعالية مع طردا

 .للدم في الج از الدورا ي

 :الش ري  للدوراً  وعاً يوجد

  ين فض و ذا ال ضععععععو، تغذية فقط يؤمن: تغ وي  شرررررعيري  دوران .1
 
في  للزداد الراحة حالة في كثلرا

 ، وال الوة ولً النتاج واالستقالن عالوة وثيقة.الج دحالة 

الرئة  مث  كا  لل ضعععععععععععوية  امة وظيفة ،التغذية إلى وا ضعععععععععععافة ،ويؤمن: وظيفي شرررررررررعيري  دوران .2

 .وال  د والالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ري(.يالشع السرير (: بنية الشعيرات الد وية )8الشكل )                                                                                                        

 املقاو ة الشعيرنة
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ل ن في ب ض الحاالت مث  فرط الضعععععععغط و الدعم بشععععععع  ة من ألياف الاوالجلً،  بالغشرررررراء القاعديتت لق 

الشع ري أو  قص مقاومة الجدار ينق ع الوعاء الدموي، وتحدث  زوف غلر غزيرة، ود تنتج عن ب ض األمراض 

 C.الوراثية أو اال تا ات أو السموم، وكذلك  قص فيتاملً 

 تبادل األغ نة واملواد بين الدم والسائل الخاللي

أ ميعة ال تقعال الواد ولً ال الزمعا والسعععععععععععععععائع  الخاللي؛ إق أً جعدار الوععاء  ال ريقعة األكثر االنتشرررررررررررراريشععععععععععععععاع  

 .نصف نفوذالش لري 

في جدار الوعاء الشععععععععععع لري، أما الواد الذواوة في  الثقوبتنتشعععععععععععر جزيئات الاء والجزئيات النحلة في الاء عبر 

من خالل أغشعععععية الخاليا ال  ا ية   باشرررررةفتسعععععت يع اال تشعععععار  ،ثاني أكسرررريد الكربون و كاألوكسررررجين الدسعععععم

من الواد  أسر التها والنق  دللوعاء الش لري، وبالتالي هي تنفذ من ك  مساحات الجدار الوعائي، لذلك ف ً م 

 غلر الذواوة.

الشعععععععع لرية ف نها تتأثر و ثلر  النفوذنةالواد على جا بي الغشععععععععاء، أما  تراكيزواختالف  االنتشررررررراري تلف م د 

 : من ال وام 

 .Cوعوز فيتاملً  ،(pHوالحموضة )ا  فاض الع  ،وتأثلر ال ضستاملً تزداد -

وبالقاو  ف ً مضعععععععادات ال ضسعععععععتاملً، والسعععععععتلروئيدات القشعععععععرية، وشعععععععوارد الاالسعععععععيوم، والقلوية  -

 من  ذه النفوقية. تنقص

 حركة السائل عبر جدار الوعاء الشعيري 

 يتم ض ط  ذه الحركة من خالل:

يمي  إلى دفع السعععععائ   حو خارج الوعاء : )الهيدروسررررتاتيكي( الوعاء الشررررعري ضررررغط الدم في  .1

 الش لري.

 حو داخ  الوعاء الشعع لري يمي  إلى دفع السععائ   :)الهيدروسررتاتيكي( ضررغط السررائل الخاللي .2

.
 
، وال  س إقا كاً سال ا

 
 إقا كاً موج ا

 يسعى إلى سحب السائ  لداخ  الوعاء الش لري. :الضغط التناضحي الغرواني لبالز ا الدم .3

 : يسعى إلى سحب السائ  لخارج الوعاء الش لري.الضغط التناضحي الغروا ي للسائ  الخاللي .4

سععععععععععوائ  في الجزء الدا ي )القريب( من الوعاء  خروج ذه القوى، فيحدث  بمحصررررررررلةترت ط النتيجة النهائية 

 ،في الجزء القاصععععععععععع ي )ال  يد( الوريدي إعادة ا تصررررررررراص ، مع في وسععععععععععع   تعادلالشععععععععععع لري الشعععععععععععريا ي، وت ادل 

 .(9الشا  )

 من السععععععععععوائ  الرتشععععععععععحة  ضرررررررر يلةي قى  سعععععععععع ة 
 
، وإ ما ت ود إلى الدم عبر الدوراً إلى الشعععععععععع لرات ال تعودجدا

 .اللمفاوي 



 

   
 
 
 

14 

2021 - 2022 

 

 

 الترشيح وإعادة اال تصاص في الوعاء الشعيري.(: 9الشكل )
 ان الوريديالدور 

من الشعععععع لرات الدموية )األسععععععرة الشعععععع لرية( في األ سععععععجة إلى القلب  للتبادل خضرررررع الذيتحم  األوردة الدم 

، وتتملز وععأنهععا وععادرة على األنمن
 
، فت تًز كميععات التوسرررررررررررعو االنقبرراض، ويزداد و ر ععا وث ععا ععة جععدر ععا تععدريجيععا

 وحسعععب  سررتودعات للدمصعععغلرة أو ك لرة من الدم )
 
ال لب علي . تدفع األوردة املحي ية (، وتج   الدم متوفرا

  تاج القلب. تنظيمالدم وتساعد على 

 خصائصه

 األوردة،ال  لرة لجدر  املطاوعةمن حجم الدم ا جمالي بسعععععععععععبب  % 64 حوالي حجم الدم في األوردة .1

 ويت دل حسب الظروف، وي تلف من عضو إلى آخر. 

في  زئبقي  لم 16 فهي الشعععععععععععععرايلً، في من الضعععععععععععععغوط و ثلر أقل الوريدي الدوراً في الضرررررررررررغوط .2

 .(4)القلب، عد إلى الشا   ال  لرة ورن األوردة في الصفر حت  تص  و الوريدات،

  ناك م اًز  وعية للدم كال حال وال  د واألوردة ال  نية ال  لرة. .3
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  الوريدي العود

  األنمن القلب نتاج ي ادل و و ،دقيقة ك  اليمنى األقينة إلى األوردة من التدفقة الدم كمية  و
 
 .تماما

  القلب إلى الدم عودة تؤ ن التي العوا ل

 ي ود و عععععذا الوريعععععدي العععععدوراً نهعععععايتي ولً (ال يمودينعععععامياي(الرررردننررررا ي  الررررد وي  الضرررررررررررغط فرق  .1

 ة، و و كاٍف في حالة الراحة واالستلقاء.القل ي للف الية

يتقلص الحجعععان الحعععاجز فلرفع ؛ إق الشعععععععععععععع يق أثنعععاء الوريعععدي ال ود يزداد :التنفسررررررررررريررة الحركررات .2

 الضغط داخ  ال  ن، ويساعد على تحريك الدم من األحشاء واتجاه القلب.

 واألوردة ال ضعععععععععععالت أوردة داخ  الضعععععععععععغط ال يالية ال ضعععععععععععالت تقلص يرفع :العضرررررررررلي التقلص .3

 ال وام  من والرياضعععععععة الشععععععع ي ي تبر لذلكوت م  الصعععععععمامات الوريدية بشعععععععا  أفضععععععع ،  املجاورة،

 .(10) الشا  الوريدي الدوراً لتنشيط ال مة

 ال رف أوردة في الدم جرياً ج   على الصمامات  ذه ت م  :(الوريدنة الدسا اتالصما ات ) .4

، وتمنع عودت  إلى الخلف )واتجاه الجاقوية األرضععية(، كما ل ا دور القلب  حو واحد واتجاه السععفلي

  وتجزئة الضععغط الناجم عن تراكم الدم في أوعية ال رف السععفلي أثناء 
ا
، يتمث

 
فلزيولوجي م م جدا

الوووف وتأثلر الجاقوية، مما يسععععععععععمح وت ادل ط يعي في مسععععععععععتوى الشعععععععععع لرات وعود ط يعي للدم. إً 

مامات يترافق مع ظ ور الدوالي وما ينجم عنها من اضعععععععععععععع ران دورا ي اضعععععععععععععع ران وظيفة  ذه الصعععععععععععععع

 وتقرحات.   Edemaووقمات 

ي م  مرور الوجة الن ضعععععععععية في الشعععععععععرياً كقوة داف ة عندما ياًو الوريد على  النبض الشررررررررياني: .5

 تماس م اشر مع الشرياً.

 

 

 

 

 تدفق الدم داخل الوريد باتجاه واحد نحو القلب.(: 10الشكل )
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 الدوران اللمفاوي 

 ألن  عدل ترشرررريحلنضععععع  السعععععائ  من الحلز الخاللي إلى الدم، وقلك  إضررررافيةيمث  الج از اللمفاوي وسعععععيلة 

 من السعوائ  ال عودة ا تصاصهم دل  ض يلةونسع ة  نتجاوز السعائ  في الوعاء الشع لري 
 
، و ذا ي ني أً وسعما

 .الوريديي ود والدوراً الوريدي، وإ ما والدوراً اللمفاوي أو ال لغ ي والذي في النهاية ينضم إلى الدوراً 

 تركيب اللمف

 . ولد الليفينعلى  الحتوائ  قابل للتخثر، ف و يشععععععععبه  في التركيب، و و السرررررررائل الخاللياللمف من  يشرررررررتق

ً ، غ/دل 2نحو وفي السععععععععععععععوائ  الخاللية ل ظم النسععععععععععععععج  البروتينتركلز  يقدر تركلز البروتلً في اللمف  لذلك ياو

  الكبدمن  ذه القيمة، وضنما ياًو تركلز البروتضنات في اللمف التشععا  في  قريبالجاري من  ذه النسععج 
ً
  رتفعا

غ/دل. وي تلف تركيب اللمف حسعععععععععععععب ال ضعععععععععععععو  4-3ولً  اال عاءلتشعععععععععععععا  في وتركلز ا في اللمف ا ،غ/دل 6حت  

 غني 
 
كمععا يم ن  من و عع  الزغععاوععات ال ويععة.المتص  بررالرردسرررررررررررمالععذي يععأتي منعع ، فععاللمف القععادم من األم ععاء مثال

أً تشق طريق ا ولً الخاليا ال  ا ية للش لرات اللمفية، وتدخ  بهذه  الجراثيمالجسيمات ال  لرة مث  ل  ض 

 ا.تتم إزالة  ذه الجسيمات وتح يم  ةالعقد اللمفاوييمر اللمف عبر  ول ن عندمامف، الل إلىال ريقة 

 وظائف اللمف

 إلى النسج من الدم إلى الدوراً اللمفاوي ثم الوريدي. املرتشحةوالواد النحلة  السوائل ق   .1

 الدم.)التي خرجت من األوعية الدموية إلى النسج( إلى  البروتينات و المر الوحيد ل ودة  .2

ما  الغ ائيةينق  ال ناصععععععر  .3 )الدوائق ال يلوسععععععية: الق لرات  الدسرررررمالمتصععععععة في ج از ال ضععععععم، والسععععععيا

 إلى الدم.الدسمة أو الشحمية الغلفة والبروتلً( 

؛ إق أً الواد السامة والجراثيم  دفاعيللمف دور  .4
 
في ال قد اللمفاوية الوجودة على مسلر  تزالم م جدا

 .صفاةاملتؤدي دور  لذا فهي، الحتوائها على ال العم والخاليا اللمفاوية الناعية األوعية اللمفاوية

 التشريح الوظيفي

مشععععععععععععععابهة  lymph capillariesأو ال لغمية  الشرررررررررررعيرات اللمفاويةتتجمع خاليا و ا ية لتشععععععععععععععا  شعععععععععععععع  ة من 

تحوي  Lymphatic collecting vessels جا عةللشعععععع لرات الدموية، تتجمع الشعععععع لرات اللمفاوية لتشععععععا  أوعية 

تسعععععععععععمح وحركة اللمف )ال لغم( واتجاه واحد  حو األوعية األكبر، يشعععععععععععا د على  Valvesأو دسعععععععععععامات  صرررررررررما ات

 األوعية الجام ة لتشععععععععععععععا   ى، ب د ا تتالقLymph nodes العقد اللمفاويةمسععععععععععععععلر  ذه األوعية 
ً
ولغمية  ج وعا

Lymph trunks،   القناة البلغمية اليمنىتصب في  ،(11)الشا Right lymphatic duct ( الحا ب األيمن للرأس

، ومنهععا إلى الوريععد )وقيععة أ حععاء الجسععععععععععععععم( Thoracic ductالقنراة الصرررررررررررردريرة الصعععععععععععععععدر والععذراع اليمن ( ووال نق و 

 (.12، الشا  )األجوف ال لوي 

 اللمفاوي ال ود 

  جريانياًو 
 
 وضععغ    اللمف و يئا

ً
كما ياًو الفرق ولً ضععغط السععائ  الخاللي والضععغط داخ   ، نخفضررا

 
 
 : م اأملً ال ود ال لغ ي ألذلك تتدخ  عدة عوام  في ت ،في حالة الراحة الوعاء ال لغ ي م دوما
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 وًو اياللمف  فقتد ًأت لً  :السرررررررررررائل الخالليضرررررررررررغط  .1
 
  ليال

 
ئ  االسععععععععععععع طضعععععععععععععغو ًو تاعندما  جدا

ي أً  ف لذلك ،ففق اللمتداد زدي يئ قز م مل 0ن على مأى ويم لإغط لضععاوبارتفاع  ،ةسررلبي ياللالخ

 أفع ير ضغط السائ  الخاللي  يرفععام  
 
 :ل وام ا ه ذومن  ،فمللا فقتد يضا

 ضغط الوعاء الش لري  ارتفاع. 

  لصورة الدمغط التناضحي الغروا ي الضا  فاض. 

  (البروتضنات زيادة تركلز) الضغط التناضحي الغروا ي للسائ  الخالليارتفاع. 

  لريةوعية الش فوقية األ ازدياد . 

 ،تلقائي ليآبشا  جدار الوعاء  يتقلصوعية اللمفاوية عندما تمتلئ األ  :املضخة اللمفاويةفعالية  .2

ً مت او لً تقوم ووظ ملية على ال  وتسععتمر  ذه ،لية منفصععلةآمضععخة يفة وك  و  ة ولً صععمامل

 .يتم تفريغ السائ   طول الوعاء اللمفاوي حت

ي عععامعع  خععارجي يضععععععععععععععغط على الوعععاء أيؤدي  :اويررةوعيررة اللمفررتقطع لأل الخررار ي املاالنضرررررررررررغرراط  .3

 :رومن  ذه ال وام   ذك ،عملية الضخلى تقوية إاللمفاوي بشا  متق ع 

 وعية اللمفاوية في األ  صررما اتالووجود  ،ال ضععالت ال يالية املحي ية تقلص

 .تمنع عودة اللمف

 جزاء الجسمأ تحريك. 

 وعية اللمفيةالشرايلً املحاقية لأل  نبضان. 

  لتنفسا يل بكما  .4
 
 .ملً ال ود الوريديأكما في ت ،ملً ال ود ال لغ يأوت دورا
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 التشريح الوظيفي للجهاز اللمفاوي.(: 11الشكل )

 

 )القناة الصدرية والقناة البلغمية اليمنى(.الجهاز اللمفاوي (: 12الشكل )

 

 انتهت املحاضرة

 بالتوفيق للجميع


