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 الرابعةاملحاضرة 

 الدوران الشرياني ... والوريدي ... والشعري ... واإلكليلي

تتفرع وتتشعععبب ردورلا لتشعععيش ما يشععع   ال ععع ر   Arteries الشررررا  نيغادر الدم القلب من خالل أوعية دموية تدعي 

دم من الشععععععرينا  يع  ينقش ال. Arterioles بالشرررررري ا لتصععععععش يع  عضيء أعجععععععاع اه هععععععبا وتدع  ل   التشععععععب ا  ا  ععععععغر 

ا وعبد أج يبال الدم الشععععب لا   Capillariesالشرررع  ا  الدةوية 
أ
يقة عدا قة نا  عدراج ًر وهي شعععع نة من ا بارلب الجععععيج

ء في  ا ترعء الدم يع  القلب Veins األوردةالتي تنقش الدم يع  أوعية دموية أكال تهعععععععععععععع    Venules الوريدا الدموية يتجضج

 .(1)الشيش 

 
 (: األوعية الدةوية في الجسم.1)الشكل 

 

عضيء ا وعيععة الععدمويععة من قالت ت قععا  تةيا رلضبععة الوعععاع ومرت ععة من الععداخععش يع  اه ععار  ع   النةو جرردر تتيوج 

 اآلتي:
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يقة من ا لياف  Endotheliumتتألف من رطابة ظهارية ر فية )حرشفية(  الطبقة داخلية: .1 تغطيها ت قة ًر

 .Elastic layerاملربة 

تيوج قخينة مء وعود ت قت ج من ا لياف  Smooth muscleتتألف من خاليا عجلية ملهاع  الطبقة الوسطى: .2

 املربة في الشراي ج مقاربة مء ا ورد .

 ا وظيفت  حضاية الوعاع الدموي.Connective tissueتتيوج من نهيج ضام  الطبقة الخارجية: .3
 

 

 .Veinوالوريد  Arteryان (: تركيب الجدار ع د كل ةن الشري2الشكل )

  الدةوي  الجريان

 (ا لتأق ل ًوت ج أساسلت ج:3ضضن ا وعية الدموية الشيش ) حركة الدمتخجء 

 .القل ية الفبالية عن وينجب الدمويا الوعاع ترفي ر ج الضغط فرق  .1

 :أو املقاومة الوعائية وتتبلق رع الجريان ةقاوةة .2

 ؛ حيث تزداد رزياد  اللزوعة.)املصور  وبروتلنا  ضرااهح النريا  التي تتبلق ببدد)الدم  لزوجة 

 مء بصف ًطر الوعاع.الوعاء قطر نصف 
أ
 ؛ حيث تتناسب مقاومة اه رياج عنها

 

 

 (: العواةل املؤثرة على الجريان الدةوي.3الشكل )
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اه رياج أسععرع في  ع   شععيش دوائر متةد  املركز؛ ين ييوج  صررئاي ي انسرريا يييوج اه رياج في اهحالة الط يبية بشععيش 

 املركز.

 الدوران الشرياني

وخا ععععععععععععععة ا  هر  الكب  ةمرتفبة وآبية  ي ا تتض ز الشععععععععععععععراي ج  تبدال  متوسععععععععععععععا الجععععععععععععععغا  ي ا وبوعود بارتئاعيتض ز 

تةت تأق ل الجغا بالتمدد ا مضا يهضح لها باأللياف املرنةلغن  ت قاتها املتوسطة  باملرونةوالفروع الن  ل  املتشب ة عن  

 ملط ق عليها وتبود يع  ًطرلا ا وعي ببد زوال الجغا.ا

الصعععععععععععععععدمعة النعاعضعة عن  تمتصا وتو  ل في الطعاًعة؛ ين جريان ةسرررررررررررتمررتةويعش بتعا  القلعب يع   أهمية املرونةتتج   

 .االنبساط لتبيدلا أقناع االنقباضالد قة الدموية أقناع 

 الت ظيم العصبي للضغط الشرياني

 زئ قيا ويقاس راملليضتل  يها مرور  أقناع املربة الشراي ج جدار ع   الدم يضارس  ال ي طالضغ الجغا الشرياني لو

 .الوعايية واملقاوةة) القلب بتا ( القلبية الئعالية لضا عامل ج مةصلة عن وينجب

حالة ويضنن أج يتلاوح في اه ةل زيبقي 120ي لغ و  )االبق اضععععععععع ي (أعظمي ضرررررررغط ر ج القل ية الدور  الجعععععععععغا في  تغ  

ةل  90 – 60ويتلاوح ر ج  ةل زيبقي 70 ي لغ  )االببهعععععععاتي(ا  عععععععغري   ا أما الجعععععععغاةل زيبقي 140 – 110الط يبية ر ج 

 (.4الشيش ) زيبقي

 رالبضر والوزج   تأثر
أ
الجعععععععععععغا الشعععععععععععرياني راالبفباال ا والنوما وبوع الغ اعا ومضارسعععععععععععة الرياضعععععععععععةا كضا يتبلق نهعععععععععععبيا

 واه نس )نكر أم أبث (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: ضغط الدم في ةختلف أقسام جهاز الدوران.4الشكل )
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 املقاومة الوعائية   ل ء ا وعيةا  قّبض ال ي الودي القسم تئعيل يتب الشريانيا الجغا هبوط(انخئاض ) ع د

لو ية مبدل ويزيد املحيطيةا  .الشرياني الجغا ويرتفء القلبي النتا    زداد القلبا ًو

 ا وعيةا فتتوسررررررر  الودي اه هاز عضش  ثّبط البصععععععععبي املحر  املركز  إج الشععععععععرياني الجععععععععغا دةزيا عند وبالعكس

ت رنفس  تحّرضو لو عععلت ا القلب مبدل ينقص ال ي الودي نظ   القهعععب الًو  االشعععرياني الجعععغا ينقص رالنتيجة ًو

 (.5الشيش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الت ظيم العصبي للضغط الشرياني5الشكل )
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 ران الشعري الدو 

 واملغ يا  ا نسععععع ة را كسععععع  ج إةداد ولو الدمويةا الشعععععبريا  مهعععععتو   في )التبادل(الدوران  من الهدف يتةقق

 .للشبريا  العالية ال ئوذ ة بهبب ونلك االستقالب  جال  من وتخليصها الجروريةا

 قبل املصررررررررررررة تدع  ببجعععععععععععععلة ردايتها في )ظهار  ر عععععععععععععفية( تةا  البطانية الخال ا من ت قة الشعععععععععععععب لا  من تتألف

 للت ععععدال  يضنن عجععععععععععععععليععععة لعععع لععععك مصععععععععععععععر  دوج  ُوَريععععد في الشععععععععععععععبري  الوعععععاع ينتهي ا Precapillary sphincterالشرررررررررررعريرررة

 (.6الشيش ) االشبريا  ع   تنبنس أج الوريدية الهيضودينامينية

 آلخر عضرررررو من الشععععععبرية ةالشعععععع ن كثافةوتختلف ا اه هد أقناع وتزداد الراحة حالة في الشععععععبرية ا وعية ر   تبضش

  يتناسب بشيش
 
   نثا تهاا البجو فعالية مء طردا

أ
 .اه لد في علي  هي ما أضباف ا يهر ال ط ج في مثال

 :الشبري  للدوراج بوعاج يوعد

  ينخفض ول ا البجعععععععععععععوا تغ ية  قا يؤمن: تغذوي  شرررررررررررع  ي  دوران .1
أ
في حالة  ل زداد الراحة حالة في كث لا

 .اه هد

 .والن د الرئة واليلية مثش كيش للبجوية لامة وظيفة (التغ ية يع  راإلضا ة(ويؤمن : وظيئي شع  ي  دوران .2
 

 

 (: بنية الشع  ا  الدةوية )الئرش الشعري( في املساريقا.6الشكل )
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 الدوران الوريدي

 القلب. يع  ويعيده الرئت ج وفي ا نس ة في للت ادل خجء ال ي الدم بجم يقوم 

 خصايصه

 ا ويت دل حهب الظروفا ويختلف من عجو يع  آخر.اإلعضاعي الدم ح ب من % 64 ا ورد  في الدم حجم .1

 تصعش في الوريدا ا زيبقي ةلم 16  هي الشعراي جا في من الجعغو  رنث ل أقل الوريدي الدوراج في الضغوط .2

 (.4القلبا عد يع  الشيش ) الن  ل  ًرب ا ورد  في الصفر حت 

  الوريدي العود

 ا يضن القلب بتا  يبادل ولو دًيقةا كش اليضن  ا نينة يع  ا ورد  من املتد قة لدما كضية لو

 
أ
 .تضاما

  القلب إلى الدم عودة تؤةن التي العواةل

 .القل ية للفبالية يبود ول ا الوريدي الدوراج نهايتي ر ج الهيضودينامييي(( الحركي الدةوي  الضغط فرق  .1

الشعععهيق؛ ين يتقلص اهب اب اهحاعز   ل ء الجعععغا داخش  أقناع وريديال البود يزداد :الت ئسرررية الحركا  .2

 ال طنا ويهاعد ع   تةريك الدم من ا حشاع راتجا  القلب.

 ل لك امل اور ا البجععال  وا ورد  أورد  داخش الجععغا الهييلية البجععال  تقلص ير ء :العضررلي التقلص .3

 (.7الشيش ) الوريدي الدوراج لتنشيا املهضة البوامش من والرياضة املش ي يبتال

 واحد راتجا  الهععععععف ي الطرف أورد  في الدم عرياج عبش ع   الدسععععععاما  ل   تبضش الوريد ة: الدسررررراةا  .4

 .القلب بةو

 

 

 

 

 

 

 (: تدفق الدم داخل الوريد باتجاه واحد نحو القلب.7الشكل )
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 الدوران اإلكليلي

لشعععععععععععععرياج اإلكلي يا كضا يضتلك الهعععععععععععععواد ا عظب من املهعععععععععععععن ج ينجب بةو قلث و يا  امل تضء في البالب الغرعي من داع ا

 من االضععععععععععطرارا  في دوراج الشععععععععععراي ج اإلكليليةا وله ا الهععععععععععبب تشععععععععععيش الف زيولوعيا الط يبية واملرضععععععععععية للدوراج 
أ
ببجععععععععععا

 اإلكلي ي أحد ألب املواضيء في امل ال الطبي.

 التشريح الئ ز ولوجي للت وية الدةوية اإلكليلية

ج الشععععععععععي سررررررررطح تتوضععععععععععء ع    اإلكليلية الرييسررررررررةالتلوية الدموية اإلكليلية للقلب؛ ين يالحظ أج الشععععععععععراي ج  ا(8ش )ي  ج

 ترويت  الدموية املغ ية عال ل   كاةل كتلة البجلة القل يةا ويتلقى  الصغ  ةالشراي ج  تخت ق ا رلنضا القلب
أ
القلب تقري ا

من اهحصعععععععول ع   كضية مهضة  الشررررررغاف الداخلين سعععععععطح م ةيكروةت  100 – 75الشعععععععراي جا في ح ج ال يهعععععععتطيء سعععععععو  

 وكا ية من املغ يا  املوعود  في ا عواف القل ية.

 - ا نيني الثلب في ويضر ا ضعع با ا ولوالخلئي أو األ من اإلكليلي الشععرياج تجععب الشععراي ج اإلكليلية الرئلهععة كش من

 األةاةي أو األيسرررررر اإلكليلي الشععععععرياج راإلضععععععا ة يع  لنا ا هيوينت ال طين ج ر ج ملا الهععععععف ي اه لفي الثلب في قب ال طيني

 القلب. رقضة يةيا أج ببد لنا  وينتهي ال طين ج ر ج ا مامي الثلب يع  ويصش

الشععععععرياج   رويمن ال ط ج ا يهععععععرا رلنضا  األةاةية والوحشررررريةبشععععععيش رئلس ا عزاع  األيسررررررالشععععععرياج اإلكلي ي   روي

% من ا شععع اكا كضا  90 – 80عند  األيسرررمن ال ط ج  الخلئيا يضن يضعععا ة يع  اه زع   نالبطمبظب  األ مناإلكلي ي 

عرياج الدم في   تسررررررررررراو  من  في ا يهععععععععععععععر عند بصععععععععععععععف البشععععععععععععععرا رلنضا  أكث أج الدم اه اري في الشععععععععععععععرياج االكلي ي ا يضن 

 % ييوج الشرياج  20%ا وعند بةو  30الشرياب ج عند بةو 
 
 .األيسر ةسيطرا
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 (: األوعية الدةوية اإلكليلية.8شكل )ال

(ا ولو 9الشععععععععععععيش ) Coronary sinus الجيب االكليليمبظب اه رياج الدموي الوريدي من ال ط ج ا يهععععععععععععر في   صررررررررررب

الععدم الوريععدي من ال ط ج ا يضن يع  ا نينععة  يعود ةعظمرلنضععا  –% من اه ريععاج الععدموي االكلي ي الن ي  75يشععععععععععععععيععش بةو 

 أج يتصش مء اه يب اإلكلي ي. ودون م اشر   القلبية األةاةية الصغ  ةد  اليضن  عال ا ور 

 

 (: األوعية اإلكليلية والجيب اإلكليلي.9الشكل )
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 تأث   انقباض العضلة القلبية –التغ  ا  الطورية في الجريان الدةوي اإلكليلي 

وسععبب نلك  االنقباضضة منخفجععة أقناع يع  ًي يهبط أج اه رياج الدموي في ال ط ج ا يهععر ا(10يالحظ من الشععيش )

 لو ابجغا  عجش ال ط ج ا يهر بشيش ك  ل حول ا وعية الدموية )التي تقء داخش البجلة(.

بشععيش كامش وتنتهي يعاًتها لر رياج الدموي عال شععب لا  ال ط ج ا يهععر  ترتخي إج البجععلة القل ية  االنبسرراطأما في 

  . يجري ر لك الدم بهرعة في ل   الفتل 

يتبرض ك لك اه رياج الدموي عال شععععععععععععععب لا  ال ط ج ا يضن االكليلية لتغ لا  تورية أقناع الدور  القل يةا ولنن رضا 

ا  عععإج التغ لا  املتبعععاكهععععععععععععععععة تيوج أًعععش مقعععاربعععة مء األيسرررررررررررر رنث ل منهعععا في ال ط ج أقررل في ال ط ج ا يضن قوة التقلصأج 

 مثيالتها في ال ط ج ا يهر.

 

 الجريان الطوري عب  الشع  ا  االكليلية لبط ن أيسر.(: 10الشكل )

 االقئار االكليلي )نقص الت وية االكليلية(

للدم االكلي ي وهي: بقص ا كسععععع  جا غ   الكافي البجعععععلة القل ية لبد  أسععععع اب تنتج عن اه رياج    خئض اسررررتقال 

 وزياد  تراكب قاني أكهيد النربوجا والنقص في و ول املغ يا .

 ا وعية تسررررررّم  من أسعععععععع اب االًفار االكلي ي ولو أو تصععععععععلب الشععععععععراي ج Atherosclerosis صررررررلب العصرررررريديالتيبد 

ج  ا أيملعتها تضّيقو وتصلبها والن  ل  املتوسطة الشريابية  . العصيد ة بالصئيحة يبرف ما تيوج

  الوعاع. يسررردو  تخث  أو الداخ ي سعععطةها  تقرح ًد الشعععرياني الوعاع في البصعععيدية الصعععفيةة تكونت  إنا
أ
 ما وغال ا

 التفرع. أماكن وفي الوعاع منشأ من األولى الستة الس تيمت ا  في البصيدية الصفيةة تتوض 
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 بقص يع  نلك من أكثل تجععععععععيقها يؤدي ح ج الدمويا في اه رياج بقص يع  %50 من  ألقل اللضبة تجععععععععيق  ؤدي ال 

  تتناسب ردرعة اه رياج
أ
(اإل ارة )أي حصر ا شد  مء تردا

أ
 أو عزئيا

أ
 .لدوراج الدموي كليا

 كاالسععععععتبداد تجن   يضنن ال ما تجنبهاا ومنها يضنن خطر عوامش كث ل ا منها الشععععععرياني البصععععععيدي التصععععععلب أسررررربا 

 أبث (. أو اإلنهاج )نكر وعنس املوضبيةا Hemodynamic الدموية الدينضية والبوامش الوراثيا

 الدما كولهععععععععععععتلول الشععععععععععععريانيا و ر  الجععععععععععععغا ارتفاع  هي عليها  الهععععععععععععيطر  يضنن التي الكب  ة الخطر عوامش أما

  اإل ارة والهنري. وتتناسب والتدخ جا
أ
 الدلني )ال ح ي( )املرض ي(ا الالوت ج الكولست ول الضار عزع ارتفاع مء تردا

  ا وتتنعاسعععععععععععععععب LDLاملنخفض )النثعا عة(الوزج ني
أ
 HDL عيالبعا )النثعا عة( الوزج ني العدلني الالوت ج ارتفعاع مء عنهعععععععععععععععا

 )اليوللهتلول املفيد أو اه يد(.

د  حاد  الداع القلبي البصععععععععيدي  ُ حدث ًو
 
 جلطة دةوية؛ ين تهععععععععتطيء اللويةة البصععععععععيدية أج تهععععععععبب انسرررررررداد  إكليليا

اللويةة  تختلق رطابة   زداد حجمتهعد ردورلا الشعرياج اإلكلي يا وت دأ اه ثل  عندما  Thrombusموضعبية تدع  اه ثل  

غ ل أملس  هععععععععععععيؤدي نلك يع   خشررررررررررن مء الدم اه اريا وبضا أج ل   اللويةة نا  سععععععععععععطح تماس ح ع   الشععععععععععععرياج وتصعععععععععععع

اه اليا الدموية  ها وتتشععيش اه لطة أو اه ثل   فتعلق أو الليف ج Fibrinالتصععاق الصععفيةا  الدموية  ها وترسععب الفيالين 

 التي تنال حت  تهد الوعاع.

اه رياج الدموي م اشر  في ا وعية ما عدا كضيا   غ ل  من اه رياج  توقف  ببد أج يةدت االنهداد اإلكلي ي اهحاد

  يهععععا اه ريععععاج أو  انعررردمفي االوعيععععة املحيطيععععة الرديفععععة. ويقععععال عن املنطقععععة التي 
 
عن اإليفععععاع  يعجز رةيععععث انخئض كث  ا

 .Myocardial infarction باالحتشاء القلبيروظيفة البجلة القل ية رأنها أ ل ت 
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