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 جهاز الدوران

Circulatory system 

 

   :وهو يتضمن. يقوم جهاز الدوران بتوجيه كريات الدم واملواد املحمولة في الدم إلى كل ألانسجة في الجسم

 :يتألف الجهاز الوعائي الدموي أو الجهاز القلبي الوعائي من البنى التالية :  الجهاز الوعائي الدموي  -1

 ألاوردة  -4الشعيرات الدموية      -3الشرايين   -2القلب      -1

. تحمل اللمف يتألف من أنابيب رقيقة الجدار، ذات بدايات عوراء مغلقة: الجهاز الوعائي اللمفاوي  -2

 .مع ألاوعية الدموية وتفرغ محتواها في ألاوردة الكبيرة  بالقرب من القلب تتصل ألاوعية اللمفية الكبيرة

 

 Blood vascular system الجهاز الوعائي الدموي 

 
ا
 The Heartالقلب   :أول

 حوالي ثلثي القلب يتوضعان . يتوضع القلب في التجويف الصدري في املنصف ما بين الرئتين خلف القص -

 .إلى ألايسر من املستوى املتوسط

النهاية السفلية مدببة وتسمى . يسمى الجزء العلوي من القلب بالقاعدة، حيث يتصل مع ألاوعية الكبيرة  -

 .مباشرة فوق الحجاب الحاجزوتشاهد بالقمة 

            

                    

            

                     

               

             

            

         

                           
            

            

                   

                     

                   

                     

         

                                             

 
 

 
ا
 :يمتلك القلب ثالث طبقات رئيسة: نسيجيا
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ويتألف من بطانة ونسيج ضام ضام تحت البطانة، ثم طبقة متوسطة : endocardiumالشغاف  -1

  تندمج مع الطبقة العضلية عضلية مرنة، وطبقة عميقة من نسيج ضام تدعى بالطبقة تحت الشغاف

 .يتوضع فيها الجهاز الناقل للنبضات 

 : myocardiumالعضلة القلبية  -2

ضام رخو مع أوعية وأعصاب  و خاليا شحمية،  مغطى بطبقة عبارة نسيج : epicardiumالتامور  -3

 (.امليزتليوم)رصفية بسيطة 

 

بتحريض التقلص املتناسق ويتألف من ألياف  cardiac conducting systemيقوم الجهاز القلبي الناقل  -

 :عضلية قلبية معّدلة تتوضع في الطبقة تحت الشغاف

 sinoatrial (SA)العقدة الجيبية ألاذينية   -1

 atrioventricular (AV)العقدة ألاذينية البطينية  -2

  atrioventricular bundle (of His)الحزمة ألاذينية البطينية لهيس  -3

 branches left and right bundleالتفرعات الحزمية اليمنى واليسرى   -4

  Purkinje fibers وألياف بوركنج التي تتوضع مباشرة تحت الشغاف  -5

                   

                    

                     

             

                   

                           

            

         

            

                    

                      

             

            

            

   

     

                                            
 

 :للقلب أربع حجيرات

 right and left atriaألاذينتان اليمنى واليسرى   -

 right and left ventriclesالبطينان ألايمن وألايسر  -

 : The Valves الدسامات 

التي تنظم الفتحات مابين ألاذينات  :atrioventricular (AV) valves الدسامات ألاذينية البطينية 

 بالدسام مثلث الشرف : والبطينات
ً
 tricuspid valveالدسام ألاذيني البطيني ألايمن والذي يعرف أيضا

 mitralوالدسام ألاذيني البطيني ألايسر ويعرف بالدسام التاجي 
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 (pulmonary and aortic valves)وتضم  الدسامان ألابهري والرئوي : semilunar valvesالدسامات الهاللية 

  .اللذان ينظمان التدفق الدموي من البطينات إلى ألاوعية الكبيرة 

 :تتم تروية القلب عبر الشرايين إلاكليلية وتفرعاتها:  Arterial Supplyالتروية الدموية للقلب

 left coronary artery (LCA) الشريان إلاكليلي ألايسر -1

 right coronary artery (RCA)  الشريان إلاكليلي ألايمن -2

 

 
ا
  Blood vesselsألاوعية الدموية  :ثانيا

 من ثالث طبقات أو غالالت وهي
ً
 :يتألف الجدار الوعائي عيانيا

 على خاليا عضلية  تتألف من خاليا بطانية،:  intima الطبقة البطانية -1
ً
نسيج ضام رخو يحتوي أحيانا

 داخلية تحتوي بطانة الشرايين على صفيحة مرنة . ملساء

وتحتوي على طبقات متراكز من عضالت ملساء مع كميات متفاوتة من ألياف : media الطبقة املتوسطة -2

كبيرة تحتوي على صفيحة الشرايين العضلية ال.  مرنة أو صفائح مرنة، ألياف شبكية وطليعة الكوالجين

 .مرنة خارجية تفصلها عن طبقة الوعاء الخارجية

 vasa) (أوعية الوعاء) نسيج ضام يحتوي على  أوعية صغيرة :  adventitiaالطبقة الخارجية أو البرانية  -3

vasorum)وأعصاب ،. 

 :أنواع الشرايين باإلعتماد على الحجم والتركيب

ذات طبقة متوسطة سميكة مؤلفة من طبقات مرنة   مم11ذات قطر أكبر من :  الشرايين املرنة الكبيرة  -1

 مثقبة 

 41قد تحتوي طبقتها املتوسطة على حوالي  مم 11-1ذات قطر  :  الشرايين العضلية متوسطة الحجم -2

 صف من الخاليا العضلية امللساء

طبقات من العضالت  11يوجد في الطبقة املتوسطة أقل من مم حيث 1-1.1بقطر: الشرايين الصغيرة -3

 .امللس
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           اني 

            س  

    ار ي        

  يا   رن 

    ي      رن    د   ي 

    ي      رن    د   ي 

           اني 

    ار ي        

                                                  عي 
  

 :وتتألف من microvasculatureالتوعية املجهرية 

 ميكرون وتحتوي على طبقة واحدة إلى ثالث طبقات من العضالت امللس 111-11بقطر : الشرينات -1

 ميكرون وتتألف من الطبقة البطانية فقط 11-4ذات قطر   :الشعيرات الدموية  -2

 ميكرون  وجدران رقيقة  111-11ذات قطر :  الوريدات  - 3

 .تصب الشعيرات الدموية في الوريدات -

إن بطانة الشعيرات الدموية املستمرة والوريدات ما بعد الشعيرات محاطة بخاليا رقيقة تدعى بالخاليا   -

 . تساعد بتقلصها على جريان الدمحيث ، حول الوعاء 

 

تسمح بدرجات مختلفة من التبادل ، حيث تصنف الشعيرات الدموية إلى ثالث أنواع وظيفية وبنيوية

 :الخلوي والجزيئي

الغدد  تشاهد في العضالت، النسج الضامة، :continuous capillaries الشعيرات الدموية املستمرة -1

 خارجية إلافراز وألانسجة العصبية

تشاهد في الكليتين، ألامعاء، الضفائر املشيمية و :  fenestrated capillariesالشعيرات الدموية املثقبة  -2

 .الغدد الصم

تشاهد في :  discontinuous capillaries, or sinusoidsالشعيرات غير املستمرة أو أشباه الجيوب  -3

 .الطحال ونقي العظام الكبد،
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د  ا   اع د    ا   اع   

  ر    ري 

    ا ي      يا

    

    ا ي      يا    

ن        ي      اني ن        ي      اني 

ن        ي      اني  د   ا   اع   
 ير  س  ر

       س  

    ا ي  
    يا

  ر    ري 

                                             

                                           

 
 

تقوم بحمل الدم إلى القلب، وتحتوي على . بكافة أقطارها ذات ملعات تتجاوز ثخانة الجدار كل ألاوردة  -

 .دسامات تمنع عودة الدم إلى الوراء

 

   The pulmonary circuitالدورة الدموية الرئوية  -

فيه تحمل ألاوردة بينما  ،فقير ألاكسجةم الذي تحمل فيه الشرايين الدم الوحيد في الجسالطريق هي   -

 . الدم الغني باألكسجين 

ليتفرع إلى الشريان الرئوي ألايمن   من البطين ألايمن خرجالذي ي، تبدأ الدورة الدموية بالجذع الرئوي  -

 . وألايسر

تعطي في النهاية ألاوردة تتجمع لالوريدات وألاوردة التي يجري الدم بعد مغادرة الشعيرات السنخية في  -

 . ، والتي تخرج من الرئة عند سرتهاالرئوية

 .تستقبل ألاذينة اليسرى وريدين رئويين من كل جانب -

 

 The systemic circuitالدورة الدموية الجهازية   -

 :الاستقالبية، وأوعيتها الرئيسيةتزود كل ألاعضاء باملواد املغذية وألاكسجين وتزيل فضالتها 

 The Aortaألابهر وتفرعاته الرئيسية  -1

و يصبان  : superior vena cava and inferior vena cava (IVC) والسفلي الوريدان ألاجوف العلوي  -2

 في ألاذينة اليمنى
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 :The Azygos System  جهاز وريد الفرد

أوضح عناصر هذا الجهاز هو الوريد الفرد . ألاساس ي ألعضاء الصدريقوم هذا الجهاز  بالتصريف الوريدي 

والذي يمتد بشكل صاعد على الجانب ألايمن من جدار الصدر الخلفي ويسمى كذلك ألنه ال يترافق بوريد 

 .يصب في الوريد ألاجوف العلوي على مستوى الفقرة الصدرية الرابعة. مصاحب في الجهة اليسرى 
 

       Lymphatic Vessels ألاوعية اللمفية  -

يتم نزح السائل الخاللي الذي لم يتم سحبه إلى ألاوردة كلمف في أوعية عمياء البداية تسمى الشعيرات 

 مع مسافات ما بين الخاليا . اللمفية
ً
 .تتميز بجدارها الرقيق جدا

اللمف فيها بواسطة تتجمع الشعيرات اللمفية لتشكل أوعية ملفاوية ذات جدران رقيقة، حيث يتم دفع 

حركات العضالت و ألاعضاء املحيطة، مع وجود الدسامات التي تمنع عودة الدم وتجعل اتجاه الجريان 

 .واحد

وهي ذات جدران تشبه جدران : تضم ألاوعية اللمفية الكبيرة القناة الصدرية و القناة اللمفية اليمنى  -

 القلبألاوردة، وتعيد اللمف إلى جهاز الدوران حيث تصب 
ً
 .في ألاوردة قريبا
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