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الجهــاز الــدوري
CIRCULATORY SYSTEM

يترآب الجهاز الدوري في الفأر من          •
الذي يشتمل على     . blood systemالجهاز الدموي    •
القلب و األوعية الدموية            •
lymphatic systemالجهاز الليمفي    •



Blood systemالجهاز الدموى     

: يتكون الجهاز الدموي من   •
 heartالقلب   •
 veinsاألوردة      •
 .arteriesالشرايين        •



الجهــاز الــدوري       



القلب    
يقع القلب في التجويف الصدري و يحيطه غشاء بريتوني هو                          •

:   و يترآب من       ،pericardiumالتامور    
:  هيأربع حجرات    •
auriclesأذينان       •
.ventriclesبطينــان       •



القلب    





الجهاز الشرياني   

يشمل الجهاز الشرياني نوعين من الشرايين ، أحدهما يحمل                             •
الدم المؤآسد من القلب إلى أجزاء الجسم المختلفة ، و اآلخر                      

. يحمل الدم غير المؤآسد من القلب إلى الرئتين                    
يشمل الجهاز الوريدي ثالثة أنواع من األوردة هي األوردة                 •

التي تحمل الدم المؤآسد من الرئتين إلى القلب ، و األوردة                        
التي تحمل الدم غير المؤآسد من أجزاء الجسم إلى القـلب ، و                           

األوردة البابية التي تحمل الدم من بعض أجزاء الجسم إلى                         
.أجزاء أخرى    



 : Blood vesselsاألوعية الدموية     : Blood vesselsاألوعية الدموية    

هناك نوعان رئيسيان من األوعية الدموية ، هما •
. األوردة     و  الشرايين     •
  :Arteriesالشرايين       •
هي أوعية يجري فيها الدم من القلب إلى األعضاء ، و هي تتميز •

:بجدرها السميكة نسبيًا      و المكونة من ثالث طبقات هي   
و تتكون من نسيج  : tunica adventitiaالطبقة الخارجية       •

.ضام يمنع الشريان من التمدد أآثر من الالزم عند إمتالئه بالدم   
•



و تتكون من ألياف               :tunica mediaالطبقة المتوسطة       •
و تنظم هذه األلياف        . عضلية ملسـاء و نسيج ضام مرن                 

العضلية بإنقباضها آمية الدم المارة إلى آل عضو ، في حين                              
يعمل النسيج الضام المرن على إحداث ضغط مستمر على الدم                          
حتى يستمر في اإلندفاع خالل الشعيرات الدموية في الفترات                       

.ما بين نبضات القلب            
تتكون من نسيج ضام               و   :tunica intimaالطبقة الداخلية     •

الطالئية البطانية        مرن ، و تبطنها من الداخل طبقة من               
endothelial layer    الحرشفية .

و في داخل األعضاء المختلفة تتفرع الشرايين إلى أفرع                    •
 تتفرع بدورها إلى     arteriolesشرّيانات    صغيرة ، أو      

. أدق arterial capillariesشعيرات شريانية       





األوعية الدموية   



األوعية الدموية 









 :  Veinsاألوردة  

و  .  هي األوعية التي يجري فيها الدم من األعضاء إلى القلب                      •
  أرق    ، و لكنها     نفس الطبقـات الثـالث         تتكون جدرها أيضًا من           
تحتوي على ألياف عضلية و ألياف              من طبقات الشرايين و            

و بخالف الشرايين ، فإن األوردة و خاصة                   .  مـرنة بقدر أقل    
و   .  تحتوي على صمامات تمنع رجوع الدم               متوسطة الحجم ،          

 ، و هي التي      venulesبالورّيدات     تسمى األوردة الصغيرة        
 venousالشعيرات الوريدية        يتجمع فيها الدم من           

capillaries. 
 



األوردة   
تسمى األوردة التي تمر في األعضاء إلى القلب      •

 ، أما proper veinsباألوردة األصيلة  مباشرة 
تلك التي تخرج من أحد األعضاء و تنتهي في عضو     

 ، مثل portal veinsباألوردة البابيـة آخر فتعرف   
الوريد الكبدي البابي الذي ينشأ من القناة الهضمية و          

.ينتهي في الكبـد 



 Blood and bloodالدم والكريات الدموية       
corpuscles

: يتكون الدم من       •
 التى تتكون من الماء الذائب فيه آثير من المواد                       البالزم   -أ •

. العضوية وغير العضوية           
. والصفيحات الدموية         لبيضاء        وا  الكريات الدموية الحمراء         . ب
الكريات الحمراء في الثديات عامة ليس لها نواة وتحتوي                           •

على الهيموجلوبين والخاليا البيضاء والصفيحات تماثل فى                                        
. أنواعها تلك الموجودة في دم اإلنسان                



تشمل الكرات البيضاء    

 lymphocytesالخاليا الليمفية          •
 monocytes الخاليا الكبيرة        •

:الكريات المشكلة النواة التى تشمل •
eosinophilsالخاليا المحبة األيوسين              •
basophilsالخاليا القاعدية           •
.neutrophilsالخاليا المتعادلة         •









Lymphatic systemالجهاز الليمفى  :

يحدث نتيجة إنقباضات القلب وضخه للدم فى األوعية الدموية                            •
أن يخرج أو يرشح سائل عديم اللون من خالل الجدران                        

الرقيقة للشعيرات الدموية الشريانية وينساب بين خاليا أنسجة                                 
 بالسائل النسيجى أو البينى                الجسم المختلفة ، ويعرف حينئذ              

interstilial or tissue fluid . 
يتكون السائل النسيجى من جزء من بالزما الدم التى تحتوى                                 •

على أآسجين ومرآبات عضوية وأيونات وبعض آريات الدم                                
. البيضاء ، ولكنه يكون خاليا من آريات الدم الحمـراء                            



ينفذ األآسجين والمرآبات العضوية واأليونات من هذا السائل                              •
إلى داخل خاليا الجسم ، وفى نفس الوقت ينتشر ثانى أآسيد                            

. الكربون والمواد اإلخراجية من الخاليا إلى هذا السـائل                       
بعد أن تتم عملية تبادل المواد المختلفة يعود السائل إلى الدورة                           •

الدموية مرة أخرى عن طريق األوعية الدموية أو األوعية                     
:  الليمفية آاآلتى       

بعض هذا السائل يعود إلى داخل الشعيرات الدموية الوريدية                     •
.لتحمله إلى القلب عن طريق األوردة             

.الجانب األآبر من هذا السائل يتجمع فى األوعية الليمفية                        •



شعيرات   يتجمع الليمف في الثدييات من جميع أجزاء الجسم داخل                              •
أوعية ليمفية      دقيقة تفتح في        lymph capillariesليمفية  

lymphatics                    أآبر تؤدي جميعها في النهاية إلى مجريين أو 
.وعاءين رئيسيين يفتحان في الوريد تحت الترقوي األيسر                               

تشبه األوعية الليمفية األوردة في بنيانها ، إال أن جدرها أرق و                      •
و تعمل هذه الصمامات          . تحتوي بداخلها على صمامات أآثر                

على سريان الليمف فيها في إتجاه واحد فقط  من األعضاء إلى                           
و تعرف األوعية الليمفية            . األوعية الليمفية و ليس العكس           

باألوعية اللبنية         الصغيرة الموجودة في خمالت األمعاء                
lacteals. 





وعاء ليمفي    



lymph nodesالعقد الليمفية     

هي عبارة عن آتل صغيرة مستديرة أو ممدودة من النسيج الليمفي  •
و تستقبل آل عقدة ليمفية  . توجد على مختلف أجزاء األوعية الليمفية   

 afferentيعرف بالوعاء الليمفي الوارد          وعاء ليمفيًا 
lymphatic  الوعـاء الليمفي     ، و يخرج منها وعـاء آخر هو

محفظة و تحيط بالعقدة الليمفية .  efferent lymphaticالصادر      
capsule من النسيج الضام تمتد منها حواجز إلى داخل العقدة .

تنتظم العقد الليمفية في مجموعات في بعض المناطق ، آالعقد تحت   •
في ( و العقدة العنقية السطحية ) . الموجودة في قاع الفم ( الفكية 
)في األبط( ، و العقد اإلبطية ) العنق 





 Spleenالطحال  

يعتبر الطحال غدة ليمفية آبيرة تشبه إلى حد آبير العقد     •
الليمفية العادية ، وهو يحتوى على حيزات عديدة مملؤة        

بالدم الوريدى تعمل آمخازن للدم ، إلى جانب أجزاء       
.آثيرة من نسيج ليمفى 



:يؤدى الطحال الوظائف اآلتية 

حيث أن خالياه الطالئية الشبكية لها خاصية       : defenseالدفاع   •
يقة البلعمة ، وهى تقوم بالدفاع عن الجسم عن طريق إلتهام الكائنات الدق

.أو أى مواد غريبة فى الدم 
تتكون الخاليا الليمفية والخاليا     : haemopoiesisتكوين الدم    •

.الكبيرة داخل الطحال 
يختزن الطحال فى أنسجته وداخل     : blood storageإختزان الدم     •

.الحيزات الدموية الموجودة فيه آميات آبيرة من الدم  
 تقوم الخاليا الطالئية الشبكية     :تدمير آريات الدم الحمراء المتهالكة        •

.للطحال بإلتهام أجزاء من آريات الدم الحمراء المسنة أو المتهالكة 



أي أسئلة في الدرس؟   أي أسئلة في الدرس؟   

شكرًا لحسن اإلصغاء    شكرًا لحسن اإلصغاء    
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