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 املحاضرة الرابعة

 جهاز الدوران ... اإلرقاء وتخثر الدم

تتفرع وتتشعع ب ودور ا لتشععا  ما يشعع    Arteries الشررران نيغادر 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  Capillariesالشرررررع رات الد  ية رينات إلى الشععععع
 
قة قات جدراً رويقة جدا وهي شععععع  ة من األ اوضب الضععععععيا

ع  ي   األوردةإلى أوعية دموية أكبر تسعععععع    توصععععععل التي  Venules ريداتال   أً ي بر الدم الشعععععع لرات الدموية يتيما

Veins .ترجع الدم إلى القلب 

 وبالتالي تشععععععععا  األوعية الدموية  ي جسععععععععم ا  سععععععععاً 
ً
  غلقا

ً
 دورانيا

ً
 Closedسععععععععتالم الواد وتسععععععععليم ا ل  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  ية في الجسم.1الشكل )
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 باستثناء)تحيط ولم ة الوعاء  )غاللت( ط قات ثالثجميع األوعية الدموية من جدر تتاًو  )تذكر(:

 :(2، الشا  )ومرت ة من الداخ  إلى الخارج على النحو اآلتيالش ريات الدموية( 

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

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

  Loose connective tissue. الرخ  الضاملنسيج تغ يها ط قة رويقة من ا

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

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

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

Stretch and Recoil ًمن  طبقت نمع وجود   ي الشرايلً ال  لرة ثخينة ذه ال  قة تاًو  ) الحظ أ

 .ال  لرة( ر ة  ي مقار ة مع األوردةاأللياف ال

 أساسيةوصورة تتاًو  :Tunica externa or adventitia)البرانية أو الظاهرة(  الطبقة الخارجية .3

، Connective tissue )رخو(  سيج ضام املح وكة ضمن Collagen fibers الك الج ن أليافمن 

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

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

إلى القلب  األقرب: وهي الشرايلً (نقل الدماملرنة )شران ن  Large arteriesالشران ن الكب رة  .1

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

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

 املرنةمن األلياف كب رة رايلً على كميات الق ر التالية ل ا )ال ضلية(. تحوي جدر  ذه الش

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

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

 ي إ فاق  ت فر، كما  ستمرإلى جرياً  املتقطعالقلب  تاج  تح يلوتتيلى أ مية  ذه الرو ة  ي 

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

  ا بساط .

 تليوهي  :العضلية )شران ن ت زيع الدم( Medium-sized arteriesالشران ن املت سطة  .2

من  أقلالدم إلى أعضاء الجسم، تتملز ووجود كمية  ت زيعالشرايلً 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 للتقلصأكثر، ف ذه الشرايلً تاًو واولة  فعا

رينات  .3
 
: وهي أصغر الشرايلً )الفروع النهائية للشرايلً(، تتألف ط قتها الوس ى Arteriolesالش

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

 عضلية 
 
 أو تسمح ل ا والتوسع عدة أض اف،  ق يةتمتلك جدرا

 
رينات تماما

 
تست يع غلق  ذه الش

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

Loose connective 

tissue  
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) تيية ميموعة من النبهات ال صبية،  الجرياً الدموي حجم  تغ روتملك ودرة ك لرة على 

   .استياوة لحاجات النسجوقلك  وال رمو ية وال يمائية(

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

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

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

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

 ضغطم  ثرة وا ضافة لوجود الدسامات  ي ل تها. وتيدر ا شارة إلى أً  وسطىرويقة وط قة 

ريدات  تيية  هب طهالدم يواص    جريا   فيها.القاومة ل الزدناد ي الو 

ريدات،  نهاناتتتالقى : Medium-sized veinsاألوردة املت سطة  .2 لتشا  أوردة  وتتحدالو 

 
 
 لهب طو تيية  ،متوس ة الحجم تتألف جدر ا من ال  قات )الغاللت( الثالث الذكورة ساوقا

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

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

  الدم إلى القلب مث : الصمامات الوريدية، والضخة ال ضلية، والضخة التنفسية.    ع دةوتحسن 

ال ريدان األج فان وردة ال  لرة ): تتحد األوردة التوس ة لتشا  األ Large veins األوردة الكب رة .3

البرا ية  الخارجية( التي تمتلك جدر ا كذلك ال  قات الثالث ال روفة )ال  قة العل ي والسفلي

 ) أشد، ول اتها روةأكثر وأسمك  ذه ال  قات(، إل أً  ذه الجدر تاًو  أثخنتاًو 
 
 ع اتساعا

 ( والقار ة مع الشرايلً. غياب الصما ات ال ريدنة

 األوعية الدموية  أصغرفهي  Capillariesالشع رات الد  ية أما 
ً
رينات )التي تمد ا قطرا

 
، تص  ما ولً الش

ريدات )التي تنزح منها الدم(، وتقتصر  رويقة محاطة  داخلية بطانيةجدار ا على ط قة أو غاللة  نيةبوالدم( والو 

الغذيات  تبادلالتمث   ي  ال ظيفي، تي ل ا شديدة التالؤم مع دور ا الك الج نمن ألياف  قاعديبغشاء 

 والشوارد وال رمو ات وغلر ا من الواد ولً الدم والسائ  الخاللي.
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 .األنماط املختلفة لألوعية الد  ية في الجسم (:3الشكل )

  الد  ي  ف زن ل جية الدوران

 تعاريف

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

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

، وي بر عن  عادة واليليلتر أو الليتر  ي الدويقة. ي لغ التدفق الدموي ا جمالي  حددةزمنية 

 النتاج القلبيد( و ذا ي ادل /م  5د )/م  5000 الراحة ي حالة  بالغ)ال لي( لشخص 

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

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

ملم زئ قي ف ذا ي ني  120ضغط  ي الوعاء  و ، ف ندما يقال أً الmm HGواليليمتر زئ قي 

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

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

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

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

 الالية. الرئ يةالالية، والقاومة 

للتدفق، وهي خاصية موجودة  ي ك  السوائ ، وتت لق  الداخليةتحدد القاومة  اللزوجة: .5

ا زلق الجزيئات والنس ة ل  ض ا ال  ض،  نقصاللزوجة  زادتالسائ . وكلما  بثخانة

؛ لحتوائ  على ال ناصر املاءلزوجة من  أكثر، إً الدم صع بةالدم أكثر  حركةوأص حت 

الشروط. لزوجة الدم  نفستحت  أبطأالخلوية والبروتضنات ال الزمية، لذا ف و ييري بشا  

، ول ن  ثابتة
 
ال ريات  نقصجة وبالتالي من القاومة، أما عند الدم يزيد من اللزو  احمرارتقري ا

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

والزيادة  ي بر عنها ) ي الحالة السوية( :Vascular Distensibility قابلية التمدد ال عائية .6

ً جدر الشرايلً أووى و ثلر من جدر الوظيفية  ي الحجم عند ارتفاع الضغط ا ملم زئ قي، إ

  10 – 6األوردة من الناحية التشريحية، كما إً واولية تمدد األوردة أكبر وحوالي 
 
مرات وس يا

 و مية من 
 
 وريديا

 
  ي الضغط يسبب مأل

 
 م ينا

 
من واولية تمدد الشرايلً، و ذا ي ني أً ارتفاعا

 ل   ي القد 10 - 6الدم الفائض تساوي 
 
 مشابها

 
)يم ن القول إً  أمثال ال مية التي تمأل شريا ا

ً األوردة  صف ليتر وحت  اللي تر من الدم الفائض، لذلك زيادة طفيفة  ي الضغط تؤدي لختزا

ت م  األوردة كمستودعات أو خزا ات للدم ت ًز كميات ك لرة من الدم يم ن است دام ا 

 عند الحاجة إليها  ي مااً آخر من الدوراً(.

: وهي الحجم Vascular Compliance or Capacitanceاملطاوعة ال عائية )ال ساعة(  .7

وسم ما من الدوراً عند ارتفاع الضغط ومقدار ا )ال مية( ال لي للدم الذي يم ن خز    ي 

 .ملم زئ قي

 حج م الدم في األقسام املختلقة لجهاز الدوران

ً الشا    :من الدم الوجودة  ي األوعية الدموية العظمى، النس ة (4)ي لا

  :)ويضم:% 84الدوراً املحي ي )الج ازي ، 

o  :ً13الشرايل %. 

o  :7الشرينات والش لرات %. 

o  :64الوريدات واألوردة %. 

  :7القلب %. 

  :9الدوراً الرئوي %. 
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 (: األقسام واألجزاء ال ظيفية لجهاز الدوران، وت زع لحجم الدم بينها.4الشكل )

 املقاطع العرضية لألوعية الد  ية وسرعة جريان الدم فيها

 اآلتي:تتراوح مساحة القاطع ال رضية لألوعية الدموية على النحو 

 .2سم 5.2األبهر:  

 .2سم 20الشرايلً األصغر:  

 .2سم 40الشرينات:  

 .2سم 2500الش لرات:  

 .2سم 250الوريدات:  

 .2سم 80األوردة األصغر:  

 .2سم 8الوريدين األجوفلً:  

ر  أكبر الحظ أً مساحة القاطع ال رضية لألوردة  ً و ذا يفسا  ال ريدي ي الج از  كبر حجم الدممنها للشرايل

 .الشريانيمقار ة مع الج از 
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 ي ك  أوسام ج از الدوراً لذلك تتناسب سرعة  ذا الجرياً  نفسهوبما أً حجم الجرياً الدموي  و 

 
ً
الق ع ال رض ي للوعاء الدموي، ويم ن الت  لر عن سرعة الجرياً الدموي وال ادلة اآلتية   ساحةمع  عكسا

 (: 5الشا  )

v = Q/A 

 حيث: 

 v (Velocity of blood flowر وع )سم  ثا(./( = سرعة الجرياً الدموي وتقدا

 Q (Flow ر وع )م  د(./( = جرياً الدم ويقدا

 A (sectional area-Crossر وع )سم  (.2( = مساحة الق ع ال رض ي ويقدا

 

 

(: تأث ر قطر ال عاء 5الشكل )

الد  ي على سرعة جريان 

 الدم.

 

 

 

 

 

 د/ل 5كما   لم أً الجرياً الدموي  = 

 د/م  5000=                                                      

 ثا/م  83.3=                                                      

 ثا/سم 0.03=  83.3/2500وبالتالي تاًو سرعة الجرياً الدموي  ي الش لرات = 

 ثا/مم 0.3=                                                                                                                     

 

فقط، ثانية  3-1، فإً الدم ل ي قى فيها إل حوالي  م 1إلى  0.3وبما أً طول الش لرات النموقجي يتراوح ولً 

. القص روالذ    ي األمر أً جميع عمليات ال تشار تتم عبر جدر الش لرات الدموية خالل  ذا الزمن 
 
 جدا

 الضغط في أقسام الدوران املختلفة

  ي 
 
  األبهرياًو متوسط الضغط مرتف ا

 
وقلك بسبب الضخ التواص  للقلب   م زئبقي 100ويساوي تقري ا

مم زئ قي )الضغط األعظ ي أو  120لذلك يتراوح الضغط الشريا ي ولً  نابضالضخ القلبي إلى األبهر، وبما أً 

ح  ي الشا  ) 80ال ق اض ي( و (، ويتناوص الضغط 6مم زئ قي )الضغط األصغري أو ال بساطي( كما  و موضا

 أثناء جرياً الدم  ي الدوراً الج ازي حت  تص  إلى ويمة وري ة من 
 
 ال ريدننمم زئ قي  ي نهاية  الصفرتدريييا

 . األج ف ن
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ورب النهاية   م زئبقي 10ورب النهاية الشريا ية إلى   م زئبقي 35ولً  الشع رات الجهازيةيتراوح ضغط 

  السرير الش لري الوريدية، ل ن الضغط الوظيفي )التوسط(  ي م ظم 
 
 م  17أو الش لرات الدموية ي لغ تقري ا

من الصورة خارج الش لرات النفوقة، ورغم قلك  ضئيلةوحيث ل يسمح إل وتسرب كمية   نخفض، و و زئبقي

 تست يع الغذيات ال تشار بس ولة إلى الخاليا.

ف و  اوض كما  ي األبهر، ول ن  أو  و ثلر من ؛ إق ي ادل الضغط  الشران ن الرئ يةأما الضغط  ي 

مم زئ قي، وي لغ  8اً الرئوي( وضنما ي لغ الضغط ال بساطي  ي الشري  م زئبقي 16مم زئ قي ) 25ال ق اض ي 

، تتناسب الضغوط الن فضة  ي الج از الرئوي مع حاجات  م زئبقي 7م دل الضغط  ي الش لرات الرئوية 

لة وت ريض الدم  ي الش لرات الرئوية لألكسجلً والغازات األخرى  ي األسناخ الرئوية، ويضاف إلى 
ا
الرئتلً التمث

 وصر السافة التي ين غي على الدم اجتياز ا و   عودت  إلى القلب. قلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: ضغ ط الدم في األقسام املختلفة لجهاز الدوران.6الشكل )

 الضغط في أقسام الدوران املختلفة

، إل أً  ناك 
 
م ادئ أسععععععععععععععاسععععععععععععععية تحدد جميع  ثالثةوالرغم من أً الوظيفة الدورا ية هي وظيفة م قدة جدا

 وظائف ج از الدوراً، وهي:

 لحاجة النسررررررررري :  .1
ً
تحتاج النسعععععععععععج أثناء ضررررررررربط الجريان الد  ي ال ارد إلى كل نسررررررررري  بدقة وفقا

 أكثر و ثلر من حعععاجتهعععا أثنعععاء الراحعععة،
 
 دمويعععا

 
وقلعععك بسععععععععععععععبعععب حعععاجتهعععا لألوكسععععععععععععععجلً  الج عععد جريعععا عععا

ب، و ذا ودوره يتح م والجرياً الوضععععععععع ي للدم والغذيات وا ضعععععععععافة إلى تراكم فضعععععععععالت السعععععععععتقال 

.
 
 ودوة ك لرة مع مسا مة للتنظيم ال صبي  ي قلك أيضا
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عندما يمر الدم  تنظيم النتاج القلبي بشررررركل رئيس ب سررررراطة الجريان امل ضرررررجي للدم في الن ررررر : .2

 دخول لب عن طريق األوردة، و نا يسععععععععتييب القلب لزيادة قسععععععععرعاً ما ي ود لل ما فإ  عبر  سععععععععيج 

 إلى الشععععععععععععععرايلً،  الدم إلي 
 
 تقري ا

 
وبذلك ي م  القلب كآلة قاتية الحركة تسععععععععععععععتييب وضععععععععععععععخ  كامال

لت ل ات النسععععععج، ويسععععععاعده  ي قلك إشععععععارات عصععععععبية خاصععععععة تي ل  يضععععععخ ال ميات ال لوبة من 

 الدم.

تنظيم الضرررررررررغط الشررررررررررياني إ ا بملنظيم جريان الدم امل ضرررررررررجي أو بملنظيم النتاج القلبي بشررررررررركل  .3

، تقوم ميموعة من الن  سات ال صبية وتحريض   ستقل:
 
عند ا  فاض الضغط الشريا ي مثال

سعععلسعععلة من التغلرات الدورا ية  عادت  إلى السعععتوى السعععوي أو ال  ي ي، ومن  ذه التغلرات: زيادة 

الضعععععععععععععخ القلبي، وتقلص السعععععععععععععتودعات الوريدية ال  لرة لتزويد القلب ودم إضعععععععععععععا ي، وتضعععععععععععععضيق عام 

ري
 

وإقا امتد األمر لفترات أطول تقدر والسععععاعات أو األيام حينها تل ب ال لى  الجسععععم،نات ل ظم شعععع

  ي تنظيم
 
 رئضسا

 
 إضافيا

 
     حجم الدم والضغط، وا ضافة ل وام  أخرى  رمو ية وكيميائية.  دورا

 العالقات املتبادلة ب ن الضغط والجريان واملقاو ة

 ةحركة الدم ضمن األوعية الد  ي :)تذكر(

 ، لتأثلر ووتلً أساسضتلً:(7)ضمن األوعية الدموية الشا   حركة الدمت ضع 

 .القل ية الف الية عن وينيم الدموي، الوعاء طر ي ولً الضغط فرق  .1

 :أو القاومة الوعائية وتت لق وع 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.ال عاء قطر نصف 
 
 ؛ حيث تتناسب مقاومة الجرياً ع سا

 
 (: الع ا ل املؤثرة على الجريان الد  ي.7الشكل )

 الجريان الصفائحي للدم في األوعية

وحيث  Streamlines خط ط انسررريابيةعندما ييري الدم بسعععرعة ثاوتة عبر وعاء أملس طوي  فإ   ييري  ي 

 مركزمن الدم  ي  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 ييري الدم  ي Turbulent flow الجريان املضرررررررررررطرب

 الوعاء.
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نة  ي الشعا  ) ح التيربة ال ضا وجود ألي جرياً  بدون الذي يحتوي سعائالً م تلفاً ول ن  Aال عاء (، 8توضعا

ب د ثا ية  Parabolic قطع  كافئالجرياً يتشععععععا  ولً السععععععائللً سعععععع ح مشععععععترك بشععععععا  إحداث في ، ول ن عند 

القسرررررررررررم الوعاء والااد ود تحرك، وضنما  )التاخم( جدار ن  القريب؛ حيث أً القسععععععععععععععم Bال عاء كما يظ ر  ي 

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

)مقاومة جرياً  و  احتكاكهابسععععععععععبب  بصررررررررع بةأً الجزيئات الالمسععععععععععة للجدار تتحرك  سرررررررربب هذا املظهرو

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

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

 
 (: تجربة ت ّضح الجريان الصفائحي واملضطرب.8الشكل )

 

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

ً
، أو كب رة جدا

 عندما ييتاز 
ً
، ويقصعد والجرياً خشنفوق سع ح  نمروحدة، أو عندما   اتيا  يغّ ر ي الوعاء، أو عندما عائقا

 Whorlsعلى طول الوعاء، ويشعععا  عادة التفافات جريانه إضعععافة إلى عرضرراني الضععع رب أً الدم ييري بشعععا  

 .Eddy currents تيارات الدوا ةتدعى   ي الدم

 والقار ة مع الجرياً ال سيا ي. ملقاو ة أكبرالدم الذي ييري بشا  مض رب  نتعرض

 للجرياً الض رب  امليليتناسب 
ً
 مع سرعة جرياً الدم وكذلك مع و ر الوعاء الدموي، و طردا

ً
مع  عكسا

 ل ادلة اآلتية:
 
 لزوجة الدم، وفقا

Re = v. d . p/η 

 حيث:

 Reynolds’ number) Re = ).عدد أو روم رينولد 

 v (Velocity of blood flow)  =ر وع )سم  ثا(/سرعة الجرياً وتقدا

 d (Vessel diameter = ).)ر والع )سم  و ر الوعاء ويقدا

 p (density = )ال ثافة. 

 η (viscosity = ) ر  .poiseوع اللزوجة وتقدا

. 2000وحتى  200عدد رينولد من نرتفع عندما 
 
 كما  ي الشرايلً ال  لرة فيص ح عند ا الجرياً مض ربا
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 املقاو ة املحيطية الكلية واملقاو ة الرئ ية الكلية

، وفرق الضغط ولً الشرايلً  ثا/م  100جرياً الدم عبر ج از الدوراً  ي حالة الراحة  سرعةي لغ 
 
تقري ا

املقاو ة املحيطية مم زئ قي، لذلك فإً مقاومة ج از الدوراً الالية أو  100الج ازية واألوردة الج ازية حوالي 

PRU (Peripheral resistance unit ،)وحدة  قاو ة  حيطية  1تساوي  Total peripheral resistance الكلية

حت  تنخفض جميع األوعية  ي الجسم، و تنقبض ي ب ض الحالت التي  PRU 40حت    ذه القاومة ترتفعوود 

0.2 PRU  األوعية بشدة.تت سع عندما 

مم زئ قي،  2مم زئ قي، ومتوسط الضغط  ي القسم األيسر من   16ي لغ متوسط الضغط  ي الج از الرئوي 

  PRU. 0.14 ي حالة الراحة وع  ليةاملقاو ة الرئ ية الكمم زئ قي، وبالتالي  14فياًو فرق الضغط 

 إنصالية الدم في ال عاء وعالقتها باملقاو ة

، وي بر عنها وع فرق ضغط  ع نالدم عبر وعاء من أج  جريان وياس  Conductance باإلنصاليةيقصد 

 للم ادلة: تعاكس املقاو ةمم زئ قي(، وهي /ثا/)م 
 
 وفقا

 القاومة/1ا يصالية = 

 

 ي القدرة على إيصال الدم عندما ياًو الجرياً  اختالفات كب رةاألوعية  قطر ي  الطفيفةالتغ رات تسبب 

ح الشا  انسيا ي ( وفرق 4و  2و  1الذي يظ ر ثالثة أوعية منفصلة قات أو ار متناس ة ) (A - 9)، كما  و موضا

أر عة م زئ قي، وعلى الرغم من أً أو ار األوعية تزداد ومقدار لم 100الضغط عند نهايتي ك  منها يساوي 

 256د( على الترتضب، أي وزيادة /م  256و  16و  1فقط فإً الجريا ات الخاصة بها تزداد وحيث تاًو ) أضعاف

 
ً
 أي أن اإلنصالية تملناسب  ع الق ة الرابعة للقطر. ي الجرياً.  ضعفا

 
 .B، حلقات الجريان االنسيا ي للدم A(: تأث ر قطر ال عاء على جريان الدم 9الشكل )
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ً الشا  )إنضاح ويم ن   ( B - 9سبب الزيادة ال  لرة  ي ا يصالية عند زيادة الق ر كاآلتي: ي لا
ً
 عرضيا

ً
  قطعا

حسب ك  تختلف  عة الجرياً ي وعاء ك لر وآخر صغلر؛ إق تشلر الحلقات التركزة داخ   ذه األوعية إلى أً سر 

والغة بسبب  بصع بةتيري  تال س الجدارحلقة  تيية الجرياً الصفائحي أو ال سيا ي؛ حيث أً الحلقة التي 

و  ذا، لذلك فالدم  بسرعة أكبرتنزلق متياوزة األولى لذلك تيري الثانية التصاو ا وال  ا ة الوعائية، والحلقة 

 القريب من الجدار ييري و طء شديد وضنما الوجود  ي الركز فإ   ييري بسرعة شديدة.

 :Poiseuille’s lawبقان ن ب يسل  وبمااملة سرعات جميع الحلقات، يم ن استنتاج ال ادلة ال روفة 

 
 يالحظ من  ذه ال ادلة أً سرعة جرياً الدم 

ً
 مع القوة الراب ة لنصف و ر الوعاء. تملناسب طردا

  الجدران الق يةتسمح 
 

بتغ ر أقطارها مي رومتر(  30إلى  8رينات الصغلرة )التي يتراوح و ر ا ولً للش

 إلى أر  ة أض اف مما يزيد الجرياً  يص بشا  ك لر ود )ثلثي املقاو ة في الدوران الجهازي الداخلية 
 
أحيا ا

 إلى 
 
، لذلك تست يع  ذه  256 ظريا

 
 ض فا

 
الجرياً الدموي إلى  ت قفوحسب وا ًو القوة الراب ة أً  ريناتالش

 وقلك استياوة  شارات عصبية أو إشارات  سييية موض ية.  ، ي الجرياً تسبب زيادةالنسيج بشا  كام  أو 

 واللزوجة على املقاو ة ال عائية وعلى جريان الدم تأث ر الهيمات كريت

الجرياً  ي الوعاء ) ي حال ث ات جميع ال ناصر األخرى(، وت لغ لزوجة الدم  ننقصاللزوجة زادت كلما 

 لزوجة الاء.  ثالثة أضعافال  ي ي حوالي 

 ل ن ما الذي يي   الدم 
ً
ال لقة  ي الدم،  الحمراءالكريات األعداد ال  لرة من أساس ي ؟ إ   بشا  لزجا

 مع ال ريات املجاورة ومع جدار الوعاء الدموي، وتدعى النس ة الئوية لل ريات 
 
والتي يمارس ك  منها احتااكا

 . الكسر الحجمي للكريات الحمرأو  بالهيمات كريتالحمراء  ي الدم 

،  ص رةوال اقي خالنا دي   و من حجم الدم ل % 40، و ذا ي ني أً 40عند شخص ما  الهيمات كريتإقا ولغ 

 تختلف، و ذه القيم 38، وضنما ي لغ عند الرأة حوالي 42ي لغ م دل ال يماتوكريت ال  ي ي عند الرج  حوالي 

 سطح البحر، والرتفاع عن النشاط الجسدي، وكذلك حسب درجة بفقر الدمبشا  ك لر إقا أصضب الشخص 

 (.10)مااً إوامة الشخص( الشا  )
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(: الهيمات كريت عند شخص طبيجي، 10شكل )ال

، وآخر  صاب بكثرة Anemiaو صاب بفقر الدم 

 .Polycythemia الحمر

 

 

 

 

 

 

من  أقل أهمية، ل ن تأثلر  ذا ال ام  بروتينات املص رةيؤثر على لزوجة الدم و و تركلز  عا ل آخر ناك 

تأثلر ال يماتوكريت و ثلر، لذلك لضس ل  أ مية ك لرة  ي م ظم الدراسات الدينمية الدموية، وت لغ لزوجة 

 لزوجة الاء. 1.5حوالي املص رة 

 تنظيم الضغط الشرياني

:
ً
 لعصبي قص ر األ د للضغط الشريانيالتنظيم ا أوال

 تؤثر السععيالت ال صععبية من ال عائياملركز القلبي ) البصررلة السرريسررائيةمركز  انعكاسرر ي و ف    
 
(، وأحيا ا

  ي آليات التنظيم ال صبية. ،األعلىوالراكز الدماغية  الكيميائيةالستق الت 

   Cardiovascular Centerدور املركز ال عائي القلبي  -

موية. يتح م وأو ار األوعية الد  حرك وعائي(، ومركز  سرررررررررعة وناهية أو  ثبطةيتألف من: مراكز ول ية )

والسععععععععععععععماة األلياف الوعائية  ال دنةعبر 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 ولسععععععععععععيا
 

، و تيية لذلك تاًو الشرررررررررر

رينات وحالة 
 

 .باملق ية ال عائية املحركة، و ذا ما يس   شبه دائمة  ن التقبض املعتدلالش

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

 الجلد والجهاز الهضرررررررميتلقى الشععععععععع

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

،  زيادة الفعالية ال دنةتسبب 
 
 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 والرت اء  وعا

 ضغط الدم. ويخفضالتوسع الوعائي، 
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 تعدنل فعالية املركز القلبي ال عائي -

 يم ن ت دي  الف الية ووساطة سيالت عصبية وادمة:

 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  ي ووس األبهر، والجيب  لتفعيلالضععععععععععععععغط الشععععععععععععععريا ي  زيادةيؤدي  اآللية:

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

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

أو يتف   الركز  ويتنبه، ال عائي املحركللقلب والركز  املسررررّرعك  من الركز  ثبطيف، القسررررم الالوديويتف ا  

األوعية  ي ميم  الج از الدورا ي  ت سررررررعضععععععععغط الدم  تيية  انخفاضوتاًو النتيية  أو الناهي للقلب، املثبط

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

 الشريا ي.

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

للضععغط أي يمنع الت دلت  الجهاز الدارئ )امل قي(النقصععاً  ي الضععغط )تنظيم سععريع وصععلر األمد(، ف و يدعى 

  ي الضغط

: التنظيم الخلطي املدند للضغط الشرياني
ً
 ثانيا

افعة للضغط الشرياني -  الع ا ل الخلطية الر

ترويتهععععا، وي معععع  على  نقصعنععععد  الكليرررةيفرز الرينلً من  :IIانجي تنسررررررررررر ن  –جملرررة الرين ن  .1

 ً تحت تأثلر أ زيم  II، الذي يتحول إلى أ ييوتنسلً Iتحوي  مولد األ ييوتنسلً إلى ا ييوتنسل

  و الشععععععععععععععاعع   II، وي ععد الشععععععععععععععاعع  أ ييوتنسععععععععععععععلً  حّ ل 
ّ
األوعيععة  تقبضالععذي يؤدي إلى  عررالالف

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

 .األلدوسترون

أو الفازوبرسررررررر ن  ADHاأللدوسرررررررت رون ) فرز  ن قشرررررررر الكظر( والهر  ن املضرررررررادة ل بالة  .2

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

 (.إعادة ا تصاص ش ارد الص دن مواألمالح )

 فتزداد(، 1ال ظر، ويؤثر  ي مسععععععععععععععتق الت القلععب )مسععععععععععععععتق الت وضتععا  لرربيفرز من  األدرينررال ن: .3

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

 عدا اإلكليليةلألوعية الدموية   قبضكذلك 
 
 القاومة الوعائية املحي ية. نرفع، لذلك أيضا

لألوعية،   قبض، و و ال دنةال ظر، وكذلك النهايات ال صععععععبية  لبيفرز من  الن أدرينال ن: .4

  ي عم  القلب. إنجا يول  تأثلر 

 الضغط الشريا ي. فترفعالاء واألمالح،  تحبس الهر  نات الجنسية: .5
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ال ظر، ويرفع الضععععغط الشععععريا ي أل    قشررررريفرز من  الك رت زول )القشرررررانيات السرررركرية(: .6

 األوعية للمق ضات. حساسياتن الاء واألمالح، ويزيد م نحبس

 الضغط الشريا ي. وترفعالقلب،  تسّرع هر  نات الدرق: .7
 

 الع ا ل الخلطية الخافضة للضغط الشرياني -

ع البروسرررتالغالندنناتو الهسرررتا  نو البرادنكين نمرك ات مث   ، ت فض الضععععغط الشععععريا ي لتأثلر ا الوسععععا

كالب تاسرررررررررري م ، و  ض الشعععععععععععععوارد حمض الكرب ن و حمض اللبنلألوعية، وكذلك لفضعععععععععععععالت السعععععععععععععتقالب مث  

 تأثلر خافض للضغط الشريا ي بسبب تأثلر ا الوسع لألوعية الدموية.املغنزن م و

  Hemostasisاإلرقاء 

 :وفق الراح  األتية، وتتم مااً األقية  يالد  ي  إنقاف النزف و جملة الحوادث التي تؤدي إلى  :تذكر()

 Vascular Constrictionال عائي  املرحلة األولى: االنقباض

 :)أقية األلياف ال ضلية اللساء للوعاء الدموي(  تيية الوعائية األقية ب د يحدث

ذاتي  وعععائي حععدوث تق ضإلى تؤدي إلى التق ض الوعععائي، وععا ضعععععععععععععععافععة عصررررررررررربيرة   نعكسررررررررررررات حععدوث 

 .الوعاء الصاب أو التأقي إغالق و محاولة ، والهدف   ضجي

 التق ض من  س تعزيز  ي املتررأذنررة األن رررررررررررجررةوالتن يهععات األخرى النععاتيععة عن  األلم تنبيعع  يسععععععععععععععععا م 

 .النازف كمية الدم من نقلل مما الوعائي

مثععععععع  الع  الصععععععععععععععفيحعععععععات من )في حرررررالرررررة األوعيرررررة الصرررررررررررغ رة( لألوعيرررررة  قبضررررررررررررررررة ف عععععععالعععععععة مواد إطالق 

)2(Tx A 2Thromboxane A عن م ظم التق ض  املسرررررررررررؤولة؛ إق تاًو الصععععععععععععععفيحات  ي  ذه الحالة هي

 الوعائي الحاص .

 تقارب طرفا ال عاء الد  ي املصاب

 تغّ ر تيية  نتجاذبانتحدث ب د إصععععععععععععععاوة الوعاء، وتي   حافتي الوعاء  ف زنائيةإً  ذا التقارب  و ظا رة 

فتحععة الوعععاء، و ععذه الظععا رة م مععة عنععدمععا ياًو الوعععاء  إلغالقعلى جععا بي  ععذا الوعععاء،  ي محععاولععة  الشرررررررررررحنررة

 ص
ً
 ، أما إقا كاً الوعاء غ را

ً
 . فلضس ل ا أ مية تذكر كب را

ل السدادة الصفيحية املرحلة الثانية: 
ّ
 Platelet plugتشك

ً والخاليا  الدموية الصعععفيحات تحتكب د األقية الوعائية  مع السععع ح التأقي )أي احتااك ا وألياف الاولجل

 :(11الشا  ) ،على النحو اآلتي خصائصهافتتغ ر التأقية  فس ا(  أو الظ ارية ال  ا ية

الوجود على سع ح ا مع جذر سع ري  Glycosyl Transferasesالصعفيحة الدموية وتأثلر أ زيم  ترتبط 

  Von Willebrand Factor ف ن ويررل برانرردبوجود ععععامععع  و  ليرراف الك الج نأل
 
)و و  VWFواختصععععععععععععععععارا

 من الخاليا
 
، الذي يتث ت على النهايات الحرة أللياف ال  ا ية( وروتلً والزمي يفرز من الصفيحات وأيضا

 وينها وبلً الصفيحة الدموية
 
 .الاولجلً ويشا  جسرا
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 تأخذ شا  األش ة.نت ءات وتظ ر على س ح ا الصفيحة  تنتفخ ب د قلك 

الة بشععععععععععععععدة ) تيية تقلص وروتضناتها( و  تتقلص ثم  يؤدي قلك إلى تحرر ح ض اتها الحاوية على عوام  ف ا

 2Tx A( 2Thromboxane A( العععععع ت دأ أ زيماتها وتش ي و ،  ADPالررررر  كميات ك لرة منت لق مت ددة؛ إق 

، وي م   ذاً الرك اً
 
، كما تفرز شععععععععععععععوارد الصععععععععععععععفيحات القري ة تفعيلعلى  الذي يفرز إلى الدم أيضععععععععععععععا

اًل وبالتالي تزداد ووة ال ق اض  األدرينال نو السررررررر روت ن ن، والكالسررررررري م و ما مق ضععععععععاً وعائياً ف ا

 .الوعائي الذي ودأ  ي الرحلة األولى

؛ فتلتصعععععععق مع ب ضععععععع ا ال  ض، يلي قلك التصعععععععاو ا على سععععععع ح الوعاء لزوجة أكثر الصعععععععفيحات تصععععععع ح 

تنجح  ي سععععععععد  ذا الوعاء إقا  تاًو  ي ال داية رخوة إلى حد ما، ل نها التأقي مشععععععععالة سععععععععدادة صععععععععفيحية

 كاً 
ً
 .الشق صغ را

 البروستاساياللً ) Prostacyclinاملجاورة تفرز الععععععععععععععع  السليمةالخاليا ال  ا ية 
 
 البروستاغال دينويس   أيضا

2Prostaglandin I   2ويرمز لعععPGI وأوكسععععععععععععععيعععد األزوت )Nitric oxide  تثبيط اللعععذين ي مالً و شععععععععععععععاععع  ك لر على

السععععععدادة على كام  ال  ا ية، وإ ما تتوضععععععع  ي الن قة ال تمتد و  ضعععععع ا ال  ض، وبالتالي الصععععععفيحات  التصررررراق

 .املتأذنة فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل السدادة الصفيحية. :(11)الشكل 
ّ
 تشك
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 Coagulation  املرحلة الثالثة: التخثر 

عادة وتشاليها، وا ضافة إلى عوام  أخرى  الكبديقوم  ع ا ل تخثر بالز يةت تمد آلية ت ثر الدم على وجود 

. يت لب التشععععععععا  السععععععععوي ل وام  ت ثر الدم وجود ك د الكالسررررررري متؤمنها الصععععععععفيحات الدموية ووجود أيو ات 

أًل أي إصعععععععععععععاوة ك دية يم ن أً تن  س على عوام  الت ثر، ومن ثم على آلية الت ثر وزمن ، كما يت لب  سرررررررررررليم

  السععوي ل  ض  ذه
ا
، VIIوالسععابع  ،IIالضععروري لتشععا  ك  من: ال ام  الثا ي  Kفيتا  ن ال وام  توافر  التشععا

زمن الت ثر  تيية ا  فاض م دل ال وام   إطالةإلى  Kالفيتاملً  نقص، لذا يؤدي X، وال اشععععععععععععععر IXوالتاسععععععععععععععع 

 الساوقة  ي والزما الدم.

  الجدول ) 13عوام  الت ثر ال الزمية: وعدد ا 
 
 (، وهي:1عامال

 : وروتلً منح   ي ال الزما.Fibrinogenمولد الليفلً )فبرينوجلً(  لعا ل األول:ا .1

: وروتلً يشعععععععععععععال  ال  د ووجود فيتاملً Prothrombinطلي ة الخثرين )وروتروم لً(  العا ل الثاني: .2

K. 

: تشععععال  Tissue thromboplastinال ام  النسععععيوي أو التروم وبالسععععتلً النسععععيوي  العا ل الثالث: .3

 النسج ال  وبة أو التأقية.

: تسعععععع م  ي جميع مراح  الت ثر، وتوجد ضععععععمن والزما Calciumشععععععوارد الاالسععععععيوم  العا ل الرابع: .4

 الدم.

أو طلي عععة الغلوبوللً  Proaccelerin: ال عععامععع  السععععععععععععععراع أو طلي عععة األكسععععععععععععععيللرين العررا ررل الخررا س .5

رع   لص ، و  يوجد  ي ال الزما.: يشال  ال  د، ول يوجد  ي اAc-globulin (Ac-G)السا

 : عام  ملغى. السادس العا ل .6

ل أو طلي ة الاو فلرتلً العا ل السرررابع .7 : يشععععال  ال  د ووجود Proconvertin: طلي ة ال ام  املحوا

 ، يوجد  ي الص .Kفيتاملً 

 )الغلوبوللً( الضاد للناعور. A: ال ام  العا ل الثا ن .8

: Christmas factorً( الضععععععععاد للناعور أو عام  كريسععععععععماس )الغلوبولل B: ال ام  العا ل التاسرررررررع .9

 .Kيشال  ال  د ووجود فيتاملً 

، يسععع م  ي تحرير K: يشعععال  ال  د ووجود فيتاملً Stuart factorعام  سعععتيوارت  العا ل العاشررر: .10

 ال ام  الصفيحي الثالث )الترم وبالستلً الصفيحي(.

ً ال الزمي: يتم تشععععع يل  الضعععععاد للناعو  Cال ام   العا ل الحادي عشررررر: .11 ر أو طلي ة الترم وبالسعععععتل

 ي الوعاء الدموي  تيية اصعععععععع دام الصععععععععفيحة ويسععععععععم غريب أو عند تماسعععععععع ا مع ال  قة ال  ا ية 

 لجدار الوعاء.

 : و و عام  التماس.Hagemanعام   اكماً  العا ل الثاني عشر: .12

ت لليفلً: و و طلي عة أ زيم يتحول  العا ل الثالث عشرررررررررررر: .13 ال وتعأثلر ال عامع  الثبعا إلى شععععععععععععععالع  الف عا

 الخثرين.
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 .الع ا ل الضرورية لعملية التخثر :(1) الجدول 

 

 Bloodالخثرة أو الجل ة الدموية  تشا (يتفق جميع ال احثلً وال امللً  ي ميال ت ثر الدم على أً الت ثر 

clot  ) وهي ، (12)الشا   أساسية مراح  وثالثيمر: 

 .Prothrombin activator (طلي ة التروم لً)أو منشط طليعة الخثرنن   نشط تش ي  

 .طلي ة الخثرين منشط تأثلر تحت(  Thrombin)التروم لً  أنزيم الخثرنن إلى الخثرين طلي ة تحوي  

حيعععث ترت ط  الخثرين؛أ زيم  تعععأثلر تحعععت  Fibrinخي ط الليف ن إلى Fibrinogenتحويععع  مولعععد الليفلً  

 .الد  ية الخثرةالصفيحات وخاليا الدم بهذه الخيوط لتش ي  

 

 

 

 

 

  راحل تكّ ن خي ط الليف ن. :(12)الشكل 
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ً )على الرغم من التداخ  النسبي وينهما( و ما:  يتم تش ي  منشط طلي ة الخثرين عادة و ريقتلً أساسضتل

 .Intrinsic pathway، والسبي  الداخلي Extrinsic pathwayالسبي  )ال ريق( الخارجي 

: السبيل الخارجي 
ً
 Extrinsic pathwayأوال

ما، وفق الراح  اآلتية  رّض أو  بأذنةي دأ ويتف ا  عند إصعععععاوة جدار الوعاء الدموي أو األ سعععععجة املحي ة و  

 (:13الشا  )

النسععععععععععععععيوي )و و م قد من الدسعععععععععععععم  أو الترم وبالسععععععععععععععتلً للعا ل الثالثتحرير النسععععععععععععععج الصععععععععععععععاوة  .1

 الفوسفوري وا ضافة إلى م قد من الدسم البروتيني(.

)عام  سعععععععععععتيورات( من خالل ال ام  الثالث السعععععععععععاوق وال ام  السعععععععععععابع  العا ل العاشررررررررررتنشعععععععععععيط  .2

ل أو طلي ة الاو فلرتلً( و ووجود شوارد الاالسيوم.  )ال ام  املحوا

ً النسعععععععيوي أو  يشعععععععا  ال ام  ال اشعععععععر مع الدسعععععععم الفوسعععععععفوري .3 )التحرر كيزء من الترم وبالسعععععععتل

 املحررة من الصعععععععععفيحات( وال ام  الخامس )ال ام  السعععععععععراع أو طلي ة األكسعععععععععيللرين( 
ً
يدعى   عقدا

. نشط طليعة الخثرنن
 
 ، ثم تتابع عملية الت ثر كما قكر ا ساوقا

 

 
 .السبيل الخارجي إلطالق عملية تخثر الدم :(13)الشكل 
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: السبيل الداخلي 
ً
 Intrinsic pathwayثانيا

، و ذه ا صععععععععاوة خشرررررررني دأ ويتف ا  عند إصععععععععاوة جدار الوعاء الدموي )ال  ا ة( األملس وتحول  إلى سعععععععع ح 

)دخول مادة سامة(. إً الس ح  سمي، أو دوائي، أو جرث  ي، أو  ناعي :لتفاعل داخلييم ن أً تحدث  تيية 

الصفيحات مع  ذه ال  قة إلى سلسلة  تماس، ويؤدي الك الج نة ألياف ط ق بكشفالخشن التشا  يتسبب 

 (:14من الرح  على النحو اآلتي الشا  )

)عام   اكماً(، وإطالق الصعععععععفيحات للدسعععععععم الفوسعععععععفوي وال ام  الثاني عشررررررر تنشعععععععيط ال ام   .1

 الصفيحي الثالث.

الضاد للناعور( من  Cال الزمي أو ال ام   )أو طلي ة الترم وبالستلً الحادي عشرتنشيط ال ام   .2

 و   عام   اكماً الساوق.

الضععععععععععععععاد للناعور( من و   ال ام   B)أو ال ام  كريسععععععععععععععماس أو ال ام   التاسرررررررررررعتنشععععععععععععععيط ال ام   .3

 الحادي عشر الساوق.

)عام  سععععععععتيورات( من و   ال ام  التاسععععععععع السععععععععاوق وبمسععععععععاعدة ال ام   العاشرررررررتنشععععععععيط ال ام   .4

 الضاد للناعور( والدسم الفوسفوري الصفيحي وال ام  الثالث الصفيحي. Aل ام  )أو ا الثا ن

للخ وة األخلرة  ي السععععععععععبي  الخارجي؛ حيث يشععععععععععا  ال ام  ال اشععععععععععر مع الدسععععععععععم   شررررررررابهو شععععععععععا   .5

الفوسععععععععععفوري )التحرر كيزء من الترم وبالسععععععععععتلً النسععععععععععيوي أو املحررة من الصععععععععععفيحات( وال ام  

 أو طلي ة األكسععععععععيللرين( الخامس )ال ام  السععععععععراع 
ً
، ثم تتابع  نشررررررط طليعة الخثرننيدعى   عقدا

.
 
 عملية الت ثر كما قكر ا ساوقا
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 .السبيل الداخلي إلطالق عملية تخثر الدم :(14)الشكل 

 :الجمل املميعة للدم

 وهي:يملك الدم جملة من اآلليات التي تحافظ على الدم بشا  سائ  وتمنع ت ثره  ي الحالة ال  ي ية 

: داخل األوعية الد  ية
ً
 أوال

يوجد  ي جميع الخاليا ال  ا ية لألوعية الدموية )ما عدا أوعية الدماغ( مادة تدعى  البطاني: حالسرررررررررررط عا ل -

وروتلً والزمي يععععععدعى  تنشررررررررررريطيم نهععععععا الرت ععععععاط مع أ زيم الخثرين ممععععععا يؤدي إلى  Thrombodulin تر ب دول ن

، وبالتالي إيقاف عملية والخا س السرررابعمف ول ال امللً  تثبيط، وي م   ذا البروتلً النشعععط على Cالبروت ن 

؛ سالبةوقات شحنة  وناعمة لساء تاًو الت ثر، وا ضافة إلى ما س ق فإً الس وح ال  ا ية لألوعية الدموية 

. السالبةقات الشحنة منها الصفيحات  تنفر وبالتالي
 
 أيضا

ا تشعععاره  ي الدوراً  و نعوالخثرين  اإلحاطةو و مادة وروتينية توجد ضعععمن والزما الدم م متها ن:  ضررراد الخثرن -

على سعععععععععععععع ح ألياف  Absorb% من الخثرين التشععععععععععععععا  يمتز 90، أل   عند تشعععععععععععععع ي  الخثرة الدموية فإً املحيطي

 الليفلً، والقسم الذي ل يمتز يتحد مع مضاد الخثرين وي    مف ول .

)ال ريعععات ال يض الولوععععة وعععاألسععععععععععععععععاس(، وظيفتععع  تثبيط  Basophilsتفرزه األسععععععععععععععسععععععععععععععععات  :Heparin نالهيبرراري -

 الخثرين.
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من يقوم بهضععععععععععععععم خيوط الليفلً وال ديد ي م  على ح  الخثرات التشععععععععععععععالة؛ حيث أ زيم  :Plasmin البالز  ن -

( حيث Plasminogen ال الزمينوجلًطلي ة ال الزملً أو ال )ا بشععععععععععععععا  غلر ف ا زمعوام  الت ثر، ويتواجد  ي ال ال 

 تحت تأثلر مواد تفرز من الخثرة الدموية وبوجود ال ام  الثا ي عشر )عام   اكماً(. يتنشط

: خارج األوعية الد  ية
ً
 ثانيا

)سععترات الصععوديوم أو األمو يوم أو ال وتاسععيوم(   ركبات السررتراتوإضععافة  :إزالة وترسرريب شرر ارد الكالسرري م -

 ؛ إق يتشا   تيية لذلك م قدات غلر متشردة.Oxalate)الحماضات(  األوكزاالت ركبات أو 

اف نإما  ي أوعية قات سعععععع ح  حفظ الدم: -  10و  9و ذا يحول دًو تنشععععععيط عوام  الت ثر  أ لس و طلي بالبر

ب ال ريععات الحمر برردرجررات حرارة  نخفضررررررررررررة ، أو حفظ الععدم 12و  11و )دًو درجععة التيمععد(، وقلععك لنع ت را

؛ حيث و 
 
وقلك بسععععععععععبب اسععععععععععتنفاق الواد  ال نمكن حفظه ملدة ط يلةا حالل الدم، ولدة حفظ الدم أ مية أيضععععععععععا

ال ععاويععة داخعع  ال ريععات، فععأثنععاء الحفظ ي تعع  توزع الشععععععععععععععوارد على جععا بي غشعععععععععععععععاء ال ريععة بسععععععععععععععبععب تووف عمعع  

ية األكسعععدة الال وائية الضعععخات، وترتفع  ي ال الزما  سععع ة الخضعععاب، ويحدث ا  فاض  ي درجة الحموضعععة  تي

 من  ععذا النوع لريض لحععدث لععديعع  التهععاب كلوي حععاد  تييععة ال سعععععععععععععععدادات التي 
 
للسعععععععععععععع ريععات، فلو أعصععععععععععععععضنععا دمععا

 سضس بها ترسب ال يموغلوبلً.

( 10و  9و  7و  2واسععععععععت دام أ واع من ال قاولر، وبالتالي ا  فاض مسععععععععتوى عوام  الت ثر ) :Kتثبيط فيتا  ن  -

  ي ال الزما.

 يث ط تيمع الصفيحات الدموية وإحصاره استقالب البروستاغالدينات.  األسبرنن: -

  رض الناع ر 

؛ حيث ينيم  الذك ر ويحدث لدى  للنزف و مي  
 
)ال ام   الثا نمن الحالت عن عوز ال ام   %85حصععععععرا

A  الضعععاد للناعور(، ويدعى  ذا النمط والناعور أHemophilia A  أو الناعور ال السعععيايClassic hemophilia  ،

الضاد للناعور(، وينتق  كال  B)ال ام   التاسعالت قية فيحدث النزف عند م  تيية عوز ال ام   %15أما الععععععععععععععع 

 عن طريق الصعععع غي الجن عععع ي 
 
؛ لذا تاًو ا  اث حاملة للمرض، وتنق  الرض لنصععععف أونامها من Xال امللً ورائيا

 نصف وناتها.الذكور، وضنما تنق  حالة حم  الرض ل

يم ن لصععععععععععععععفة النزف  ي مرض الناعور أً تاًو على درجات م تلفة من الشععععععععععععععدة، ويتووف قلك على شععععععععععععععدة 

ال وز الجيني، ول يحععدث النزف عععادة إل ب ععد الت رض لرضا أو ألقيععة، وي في أً تاًو  ععذه األقيععة م تععدلععة حت  

 ود يستمر ل دة أساويع حت  يالحظ كم
 
 ومديدا

 
 شديدا

 
 ا  ي حالة ولع األسناً.يحدث  زفا

 بعض اختبارات الدم

 Bleeding Timeز ن النزف 

 بعمق، ويت لق قلك دقائق 6إلى  1النزف عادة عند وخز رأس األصعععععععع ع أو شععععععععحمة األقً ودووس من  يسررررررتمر

الضعععععععععععروري ل ناء الوعاء الدموي حيث أً  قص  Cفيتا  ن جدراً الوعاء، وكمية  وسرررررررررال ةالجرح أو ا صعععععععععععاوة، 

ً يسعععععبب إطالة زمن النزف، كما يم ن أً ي ول  ذا الزمن بشعععععا  خاص  تيية  قص الصعععععفيحات   ذا الفيتامل
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الععدم  فقر ي أمراض  نزداد(؛ إق يم ن أيصععععععععععععععع  زمن النزف إلى سعععععععععععععععاعععة، كمععا Purpura الفرفريرةالععدمويععة )مرض 

 .ابيضاضهو

 Clotting Timeز ن التخثر 

 تتمث   ي 
 
مت ال ديد من ال رائق لتحديد زمن الت ثر، ول ن أكثر ا اسععععععععععععععت داما  أنب بالدم  ي  جمعصععععععععععععععما

م و رق كيميائية، ومن ثم  ، وي لغ كليثا ية حت  يت ثر بشععععععععععععععا   30إلى األمام وإلى الخلف ك   نأرجحزجاجي م قا

 .دقائق 10إلى  9زمن الت ثر السوي القاس بهذه ال ريقة من 

 ي أحععععد عوامعععع  الت ثر كمععععا  ي مرض  نقصمن األسعععععععععععععع ععععاب الؤديععععة إلى حععععدوث ت ععععاول  ي زمن الت ثر وجود 

 . Kفيتاملً  ع ز ، أو الناع ر 

 

 بالت فيق للجميع ... املحاضرةانتهت 
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