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 الدمىيت واألوعيت القلة نظام

ًُا دًٚزا ايد١َٜٛ ٚاألٚع١ٝ ايكًب ْعاّ ًٜعب  يف يًػا١ٜ َٗ

 ٜٓكٌ فٗٛ: ايفكازٜات مجٝع يف ٜفعٌ نُا األمساى،

 األٜغ١ٝ ٚاملٛاد ايهسبٕٛ أنطٝد ٚثاْٞ األنطذني

 مجٝع يف املدتًف١ املٓاع١ ٚعٛاٌَ ٚاهلسَْٛات ٚايٓفاٜات

اذ إ دزاض١ ايكًب ٜعد ٚاسد َٔ اصعب  .ادتطِ أضتا٤

االدٗص٠ اييت ميهٔ دزاضتٗا ٖٚٛ املفتاح يفِٗ ايتطٛز يف 

يكًب ٚاالٚع١ٝ ايد١َٜٛ َهإ ٚعتدد ْعاّ ااالمساى. 

١ اييت ميهٔ إ تطهٓٗا االمساى ٚنٝف ميهٔ إ ايب٦ٝ

َجال إ ايفسم بني ايساس١ تتأثس بايتػريات ارتازد١ٝ. 

االٜض ٖٛ اسد احملددات  ٚاذتد االقض٢ َٔ َعدٍ

 Thermal Toleranceايس٥ٝط١ٝ يًتشٌُ اذتسازٟ 

ٚإ ٖرٙ ايط١ُ تتشدد اىل سد نبري َٔ خالٍ قدز٠ 

االمساى ع٢ً تٛصٌٝ ن١ُٝ ناف١ٝ َٔ االٚنطذني 

اىل االْطذ١ يتًب١ٝ ايطًب املتصاٜد ع٢ً ايتُجٌٝ ايػرا٥ٞ  

 َع شٜاد٠ دزد١ اذتساز٠. 

 َهْٛات أزبع١ َٔ ايد١َٜٛ ٚاألٚع١ٝ ايكًب ْعاّ ٜتهٕٛ

 َٔ اييت األْابٝب. ١ٝايكًب ايعغالت َغد١: أضاض١ٝ

 ٜتهٕٛ حتهِ ْعاّ. ايد١َٜٛ ٚاألٚع١ٝ ايدّ ٜتدفل خالهلا

 ،paracrine ٚ ايضُا٤ ٚايػدد ايعضب١ٝ ايعٛاٌَ َٔ

 .ٚايدّ

 الدمىيت واألوعيت القلة لنظام العامت امليساث

 املطؤٍٚ ٖٛ االمساىيف  ايد١َٜٛ ٚاألٚع١ٝ ايكًب دٗاش

 سٝح األْطذ١ إىل ايغػط حتت ايدّ، تٛصٌٝ عٔ

 ادتٗاشٚإ  دتًف١امل ص٦ٜاتيف ادت يًػاشات تبادٍ عتدخ

 ٚباضتجٓا٤ ايكًب ٖٛ ادتطِ سٍٛ ايدّ عخ عٔ املطؤٍٚ

 air-breathing fishes ايتٓفظ أمساى

(Homework). 

 َٔ س٥٠دا عرب ايكًب ٜغد٘ ايرٟ ايدّ َععِ ٜتدفل

 ايػسٜإ: ٖٚٞ نايتايٞ األٚع١ٝ َٔ ٚاسد٠ ضًط١ً

 ارتٝػَٛٞ ايػساٜني ←Ventral Aorta  االبٗس

 ←Afferent Branchial Arteries  ايٛعا١ٝ٥

 ← The Gill Lamellae ارتٝػ١َٝٛ ايضفٝشات

 االبٗس ايػسٜإ ← ايفعاي١ ارتٝػ١َٝٛ ايػساٜني

 ٚاذتاغ١ٝ ← ايػساٜني ← Dorsal Aorta ايعٗسٟ

 ← Tissue Capillary Beds يألْطذ١ ايػعس١ٜ

 ايهبري٠. األٚزد٠ ← Venulesايضػري٠  األٚزد٠

 َٔ نبري سد إىل ايكًب ٜتطًب٘ ايرٟ ايغػط ٜتشددٚ

 ايتدفل َٚكا١َٚ عدٗا ٜتِ اييت ايدّ ن١ُٝ خالٍ

 ايدّ عػط فإٕ ، ذيو َٚع .ايد١َٜٛ األٚع١ٝ عٔ ايٓاجت١

 ٜهٕٛ ال األمساى ذيو يف مبا ايفكازٜات، مجٝع يف

 ايد١َٜٛ ايدٚز٠ عٓاصس ألٕ  ب٘ ايتٓبؤ ميهٔ نُا َستفًعا

 بايتٛاشٟ َستب١( ايد١َٜٛ ٚايػعريات ايػساٜني) ايدقٝك١

 ايكطاع ٖرا َٔ يًكطاعات ايه١ًٝ املطاس١ ٚبايتايٞ،

 ٜعٗس .ايفسد١ٜ ايدٚز٠ َٔ بهجري أنرب ايد١َٜٛ ايدٚز٠

 ايد١َٜٛ ٚاألٚع١ٝ ايكًب يٓعاّ ايعاّ ايتٓعِٝ. 1 ايػهٌ

 ايدٚز٠ فطٝٛيٛدٝا املدطط ٖرا ٜٛعحٚ ايطُه١ٝ،

 .يألمساى ايد١َٜٛ

   Figure 1. Schematic diagram of the teleost circulatory 

system. A single atrium and ventricle pump venous 

blood into a pulse-dampening, elastic, bulbus arteriosus 

and through the ventral aorta (PVA, ventral aortic blood 

pressure) into the gill microcirculation. Blood leaving 

the gill enters the dorsal aorta (PDA, dorsal aortic blood 

pressure) and carotid arteries, anteriorly, and is delivered 

to systemic tissues. The caliber of small vessels, mainly 

arteries and arterioles, determines the  and systemic 

resistances (RG and RS) and regulates flow distribution 

to individual tissues and, along with cardiac output (Q), 

establishes ventral and dorsal aortic pressures. Venous 

return (PVEN, central venous pressure) is affected by 

arteriolar resistance, the tone and compliance of the 

systemic veins, and by blood volume. Total blood 

volume (stressed + unstressed) is affected by water 

transfer across the gills, skin, and the gastrointestinal 

(GI) tract (gut), urine output by the kidney, and by 

Starling’s forces, that is, capillary and interstitial tissue 

hydraulic (PC and PT, respectively) and oncotic (πC and 

πT, respectively) pressures that govern fluid exchange 

across the capillary endothelium. Venous return is 

directly coupled with Q.  
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 غري" ٚ" اجملٗد٠" اذتاالت بني ايدّ سذِ تٓعِٝ ٜتِ

 األْٜٛات/  املا٤ ن١ُٝ( 1) يف ايتشهِ خالٍ َٔ" اجملٗد٠

/  ٚ ٚادتًد ٚاألَعا٤ ارتٝاغِٝ ظٗاز٠ عرب تتشسى اييت

 ايطٛا٥ٌ تبادٍ( 2) ٚ ايهًٝتني يف َٓٗا ايتدًط ٜتِ أٚ

 حتددٙ ايرٟ ايٓشٛ ع٢ً ايػعس١ٜ ايعٗاز٠ عرب

اٚ ايغػٛط  اهلٝدزٚضتاتٝه١ٝ ايغػٛط يف االختالفات

 أسد ٖٛٚ)( ايربٚتني تسنٝص بطبب أٟ) ايتٓاعش١ٝ

 يف ايربٚتٝٓات تبري٘ ايرٟ ايتٓاعشٞ ايغػط أغهاٍ

 إيٞ املا٤ يطشب عاد٠ً متٌٝ اييت ايد١َٜٛ األٚع١ٝ بالشَا

 يًغػط املغاد٠ ايك٠ٛ ٖٚٞ. ايد١َٜٛ ايدٚز٠ داخٌ

 . اهلٝدزٚضتاتٝهٞ

 تشكيل القلة والىظائف

ًٝا ايكًب ٜكع األمساى يف القلة:  أَاّ َٚباغس٠ بطٓ

 peritoneal  ايربٜتْٛٞ ٚجتٜٛف ايضدز١ٜ ايصعاْف

 َٔ ٜٚتهٕٛ ايبطٔ دٛف ٜبطٔ َضًٞ غػا٤ )ٖٛ

 ٖٛ ٚعًُ٘. زابط ْطٝر ٚسػ١ٜٛ ٖٚٛ دداز١ٜ: طبكتني

 ايدّ ٚاٜضاٍ ايبطٔ يف ايداخ١ًٝ االسػا٤ ع٢ً اذتفاظ

 جتٜٛف داخٌ ٜٚكع ، إيٝٗا( ٚاالعضاب ايًُفٞ ٚايطا٥ٌ

 (.2 ايػهٌ) ايتاَٛز

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، ايتاَٛز ، غػا٥ٞ نٝظ بٛاضط١ ايتذٜٛف ٖرٙ تضطف

 ايعٗاز١ٜ) ارتالٜا َٔ نبري سد إىل ٜتأيف ٚايرٟ

 ٚتطٟٛ ايغا١َ ٚاألْطذ١ ايعٗاز٠ تػب٘ اييت( املتٛضط١

 . ايٓداع َجٌ ايكًب ضطح يتػط١ٝ ايداخٌ

 ٚغتتًف ايكًب مي٧ً ايرٟ املضًٞ ايطا٥ٌ ايتاَٛز ٜفسش

 بٗا ٜستبط اييت ايدزد١ ٚيف صالبت٘ يف األْٛاع بني

 ايضدزٟ ٚاذتصاّ املس٤ٟ َجٌ) زتاٚز٠ بٗٝانٌ

 ايتكٝد ٜتِ ، األْٛاع َٔ ايعدٜد يفٚ (ايبًع١َٝٛ ٚعغالت

 تػٝريات سدٚخ ملٓع اهلٝانٌ بٗرٙ ايهفا١ٜ فٝ٘ مبا

 ٜؤدٟ ٖراٚ ايتاَٛز جتٜٛف سذِ يف أٚ غهًٗا يف نبري٠

 اْكباض أثٓا٤ ايتاَٛز جتٜٛف يف ايغػط اطتفاض إىل

 سقٝك١اي األذٜٔ ٜطشب ايرٟ( االْهُاش) ايبطني

 ايٛزٜد َٔ ايغػط تدزز َٔ ٜصٜد ٚبايتايٞ ادتدزإ،

 يف ايتػٝري ٖرا، ٚاألذٜٔ إىل املسنص١ٜ األٚزد٠/  ادتٝيب

 ايعدٜد يف األذٜٔ ٤ٌَ يف نبري بػهٌ ٜطِٗ قد ايغػط

 force) ادتب١ٗ ٤ٌَ ٜط٢ُ تأثري ٖٚٛ ، األمساى َٔ

from in front). 

 عتتٟٛ بأْ٘ تكًٝدٟ بػهٌ ايكًب ٚصف مت ، األمساى يف

 Sinus ايٛزٜد١ٜ األْف١ٝ ادتٝٛب) غسف أزبع ع٢ً

Venosus، ٜٔاألذ  atrium، ايبطني ventricle، 

 ْعاّ يف، (bulbus arteriosus ايبضًٞ ايػسٜإ

 عباز٠ bulbus ايػساٜني فإٕ ، يألمساى ايد١َٜٛ ايدٚز٠

 ٚحتافغ ، نُهجف تعٌُ نُجس٣ غهٌ ع٢ً غسف١ عٔ

 .ارتٝاغِٝ أقٛاع إىل ايدّ تدفل اضتُساز ع٢ً

 ادتدزإ زقٝل صػري بهٝظ االَاّ َٔ االذٜٔ ٜتضٌ

 اقطاّ تعترب   sinus venos ايٛزٜدٟ بايهٝظ ٜط٢ُ

 َٔ ابٝدا٤ االمساى دتُٝع منٛذد١ٝ  ٖرٙ ايكًب

 ٜغاف ايػغسٚف١ٝ االمساى يف،  ايفِ ايدا٥س١ٜ االمساى

 قاعد٠ عٓد  conus arteriosus ايػسٜاْٞ املدسٚط

 ٚعغًٝا مسٝها ددزا١ْ تسنٝب ٜٚهٕٛ ايبطني

،  االْكباض ع٢ً ايكاب١ًٝ ٚي٘ ايبطني دداز نرتنٝب

 ٚاسد باجتاٙ ايدّ مبسٚز ٜطُح عغًٞ صُاّ ٚعتٟٛ

 املدسٚط فٝتشٛز ايعع١ُٝ االمساى يف اَا.  فكط

 balbus ايػسٜاْٞ باملٓتفخ َاٜط٢ُ اىل ايػسٜاْٞ

arteriosus  ٕٛسسنات ي٘ ٚيٝظ زقٝك١ ددزا١ْ ٚته 

 سطب ٜٚٓكبض ٜٚتُدد َطاطٝا ٜهٕٛ بٌ اْكباع١ٝ

  systole االْكباع١ٝ اذتسن١ َٔ ايٓاتر ايدّ عػط

 ايس١ٜٛ٥ االمساى يف.  يًكًب  diastole ٚاالْبطاط١ٝ

 دص٥ٝا ايػسٜاْٞ ٚاملٓتفخ ايكًب شتدعٞ َٔ نٌ ٜٓكطِ

Anatomy and morphology of the heart.  

Anatomical organization of the heart including 

the cardiac chambers and pericardial cavity. (1) 

Ductus Cuvier, (2) hepatic vein, (3) sinus 

venosus, (4) sinoatrial valve, (5) atrium, (6) 

atrioventricular valve, (7) ventricle, (8) 

bulboventricular valve, (9) bulbus arteriosus, 

(10) ventral aorta, (11) pericardium, and (12) 

peritoneum 
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 ادتص٤ يف ايدّ فإ ٚبريو  septum سادص بٛاضط١

 ايػًضُني ايكٛضني اىل ٜرٖب ايكًب َٔ االمئ

 ايٛزٜدٟ ٚايهٝظ ايكًب َٔ االٜطس ادتص٤ اَا،  االخرئٜ

 االٚزد٠ َٔ ايسادع املؤنر ايدّ ٜطتًُإ فاُْٗا

 . ايػًض١ُٝ

 Sinus Venosus الىريديت األنفيت اجليىب
 ادتدزإ زقٝك١ غسف١ ٖٞ: ايٛزٜد١ٜ األْف١ٝ ادتٝٛب

. األذٜٔ دخٛي٘ قبٌ ايدّ ٚختصٜٔ ظُع تكّٛ َٚتٛافك١

 ايعغًٞ ايٓطٝر َٔ تهٕٛت أْ٘ ع٢ً عاّ بػهٌ ٛصفت

 ٖرٜٔ ْطب١ ختتًف إٔ ميهٔ ، ذيو َٚع، ايغاّ ٚايٓطٝر

 َٔ األْٛاع بني نبري بػهٌ ايػسف١ دداز يف املهْٛني

 ايٓطٝر إىل( Danio rerio) ايػايب يف ايغاّ ايٓطٝر

 األَسٜهٞ ايبشس ثعبإ يف ايػايب يف ايكًيب ايعغًٞ

(Anguilla anguilla )ٍايكًب عغ١ً ٚاضتبدا 

 Cyprinus) ايػا٥ع ايهازب يف املًطا٤ ايعغالت

carpio) ع٢ً قادز٠ ايٛزٜد١ٜ األْف١ٝ ادتٝٛب 

 ٤ٌَ يف دٚزٖا إٔ ٜعتكد ٚيهٔ اإلٜكاع١ٝ، االْكباعات

 ارتالٜا َٔ قًٌٝ عدد ٖٓاى( 1) ألْ٘ ع٦ٌٝ ايكًب

 تٛدد ال( 2) األْٛاع َععِ يفٗا ددزاْ يف ايعغ١ًٝ

 اييت ايهبري٠ األٚزد٠ إىل ايعهطٞ تدفل ملٓع صُاَات

 ايٛزٜد١ٜادتٝٛب االْف١ٝ  بني. ٜٛدد فٝ٘ تطتٓصف

 ادتٝب١ٝ ٚايضُاّ األذ١ٜٝٓ ادتٝب١ٝ قٓا٠ ٚاألذٜٔ

 َٔ ايدّ تدفل األذٜين ادتٝب صُاّ ميٓع. األذ١ٜٝٓ

. ايطابك١ ايػسف١ تٓكبض عٓدَا ادتٝيب ايٛزٜد إىل األذٜٔ

 يٛظٝف١ ددا ١َُٗ ٖٞ األْف١ٝ ادتٝٛب َٓطك١تعترب 

 ٖٚٞ. ايكًب عسبات تٓعِٝ خالٜاٗٞ حتٟٛ ع٢ً ف ايكًب

 سًك١ يف غايًبا تٓعُٝٗا ٜتِ اييت املتدضض١ ارتالٜا

 ايكًب إٜكاع حتدد األذ١ٜٝٓ ادتٝب١ٝ ايتكازب سٍٛ

 شٜاد٠ ع٢ً تعٌُ اييت األعضابب تسبط َا ٚعاد٠ً يتكًط

  ايتٛايٞ ع٢ً ايكًب عسبات َعدٍ ٚخفض

  Atriumاالذين 

 ُتعٗس ْطبًٝا ادتدزإ زقٝك١ غسف١ عٔ عباز٠ األذٜٔ

 َا عاد٠ ٚيهٔ األْٛاع بني ٚايػهٌ اذتذِ يف نبرًيا تبآًٜا

 تتهٕٛ، ايبطني نت١ً َٔ ٪ 25 - ٪ 8 فكط تهٕٛ

 َٔ ايكًب حتت مسٝه١ طبك١ َٔ األذٜٔ ددزإ

 ٚغبه١ ايكًب عغ١ً َٔ خازد١ٝ ٚساف١ ايهٛالدني

 ختسز َٝهسٕٚ 35–19 بكطس ايبهتني عغالت َعكد٠

 ػبه١اي ٜػب٘ برتتٝب ايبط١ٝٓٝ األذ١ٜٝٓ ايفتش١ َٔ

 ستدًدا جتًٜٛفا فٝٗا ترتى بطسٜك١ ذيو تفعٌ ٚيهٓٗا

 .يًػسف١ دًٝدا

 األذٜين االْهُاش إٔ املفرتض َٔ نإ ، عدٜد٠ يطٓٛات

 ٚيهٔ ٖٓاى .ايبطني بٗا متت٧ً اييت ايٛسٝد٠ ايطسٜك١ ٖٛ

امساى  يف ايطٛز ثٓا٥ٞ ايبطني ٤ٌَ( 1) إٔ ع٢ً ديٌٝ

 املسس١ً"ٚقد تهٕٛ ٖٓاى َسسًتني ( 2)ايبشاز تًكا٥ٞ 

 بٓا٤ً األذٜٔ عرب يًدّ ايطًيب ايتدفل تتغُٔ اييت "املبهس٠

 قد ٚايبطني، املسنص١ٜ األٚزد٠ بني ايغػط تدزز ع٢ً

 األذٜين االْكباض َٔ ايبطني ٧ملً أ١ُٖٝ أنجس تهٕٛ

  .األْٛاع بعض يف" املتأخس٠ املسس١ً"

  Ventricleالبطني 
 يف تبأٜ أنرب ٜٚعٗس ايكًب دص٤ يف أنرب ٖٛ ايبطني

. ايد١َٜٛ ٚاألٚع١ٝ ايكًب عغ١ً ٖٚٝهٌ ٚايػهٌ اذتذِ

ًَا ايبطني غهٌ ٜتُٝص  أٚ أْبٛبٞ: أغهاٍ ثالث١ بٛدٛد عُٛ

 The tubular األْبٛبٞ ايبطني، نٝظ ٜػب٘ أٚ ٖسَٞ

ventricle (دطِ غهٌ ذات األمساى يف ٜٛدد َا غايًبا 

 األقٌ ايٓٛع ٖٛ( ايبشس ثعبإ ، املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ، ممدٚد

ًٜا ٜٚهٕٛ ، غًٝٛعا  ٜٚفتكس ، ايعسعٞ املكطع يف تكسًٜبا دا٥س

 ب٘ ٜٛدد ايرٟ ايطٛيٞ احملٛز ْفظ يف ٜٚكع ، ايك١ُ إىل

 ٖٛ ايهٝظ ٜػب٘ ايرٟ ايبطني ٜهٕٛ . bulbus ايػسٜإ

 ساد٠ ق١ُ ع٢ً غهٌ   غهً٘ ٜٚهٕٛ غًٝٛعا األنجس ايػهٌ

 َا ع٢ً بٓا٤ً أْٛاع أزبع١ إىل أًٜغا األمساى قًٛب تضٓف

 ايكًب عغ١ً طبك١ ع٢ً عتتٟٛ ايبطني نإ إذا

 ناْت إذا ايطبك١ ٖرٙ يف thickness ٚمسو  املدزت١

 .ايتادٞ يًػسٜإ ايد١َٜٛ األٚع١ٝ َٚد٣ ، َٛدٛد٠

ٖٚٓاى ثالخ اْٛاع َٔ ايكًٛب تبعا يعٌُ االذٜٔ ايٓٛع 

االٍٚ ٜٛدد يف مجٝع اْٛاع االمساى تكسٜبا ٚتتهٕٛ 

االذٜٔ فٝٗا َٔ عغ١ً قًب اضفٓذ١ٝ َٓع١ُ بػهٌ 

اْٞ فٗٛ ميًو عغ١ً ستدٚد٠ َٔ فضٛظ اَا ايٓٛع ايج

ًب املدزت١ ٚتكتضس ايدٚز٠ ايد١َٜٛ عًٝٗا اَا عغ١ً ايك

% َٔ عغ١ً 33ٟٛ ع٢ً اقٌ َٔ ايٓٛع ايجايح فٗٛ عت

 إىل ايدّ تدفل تٛفس ايتاد١ٝ ايد١َٜٛ ايدٚز٠ يهٔ ايكًب

 ٚزمبا ٚاالضفٓذ١ٝ املدزت١ ايعغالت طبكات َٔ نٌ

 أْٛاع يف املٛدٛد٠ ايسابع ايٓٛع قًٛب حتتٟٛ ، أخرًيا .األذٜٔ

 اييت ايبطٝٓات ع٢ً ايت١ْٛ ٚمسو ايكسش أمساى َجٌ

 املدزت١ ايكًب عغ١ً َٔ ٪33 َٔ أنجس َٔ تتهٕٛ

 فشطب بأنًُ٘ ايبطني ختدّ ال اييت ايتاد١ٝ ٚايدٚز٠

 ايػعريات َٔ ٚاضع١ غبه١ ع٢ً أًٜغا حتتٟٛ بٌ

  .األذٜٔ يف ايد١َٜٛ
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 Circulation االمساك يف الدوري اجلهاز

System  
 اييت ايد١َٜٛ ٚاالٚع١ٝ ايكًب َٔ ايدٚزإ دٗاش ٜتهٕٛ

 اييت ايد١َٜٛ ٚاالٚع١ٝ(  ايٓكٞ)  املؤنطر ايدّ تٓكٌ

 ايكًب ٜعٌُ( .  ايفاضد)  َؤنطر ايػري ايدّ  تٓكٌ

 يٝصٚد ايػالصِ اىل ايدّ ٜدفع صُاّ ذات نُغد١

 اٚنطٝد ثاْٞ َٔ ٜتدًط إ بعد باالٚنطذني

 االْطذ١ ع٢ً املؤنطر ايدّ ٜٛشع ثِ،  ايهازبٕٛ

 يفعايٝتٗا ايغسٚزٟ باالٚنطذني يتصٜٚدٖا ادتط١ُٝ

 اذت١ٜٛٝ

 ايدٚزٟ دٗاشٖا فٝتشٛز املا٤ يف األمساى ملعٝػ١ عسًاْ

 َٔ األخس٣ أدٗصتٗا تألَت نُا ايب١٦ٝ، ٖرٙ ملال١َ٤

 ٚأعغا٤ أدٗص٠ َٔ ٚغريٖا ٖٚغ١ُٝ، ٚإخساد١ٝ تٓفط١ٝ

 ايكًب َٔ ايدٚزٟ ادتٗاش ٜٚتهٕٛ. األمساى دطِ ٚغهٌ

 ايكًب ٚتسنٝب غهٌ ٚغتتًف ايد١َٜٛ، ٚاألٚع١ٝ

 َٔ َهٕٛ ايعع١ُٝ مساىاأل يف فٗٛ األمساى، باختالف

 زقٝل ٚنالُٖا ٚأذٜٔ ٚزٜدٟ دٝب ٖٞ سذسات 3

 أضفٌ ادتدزإ مسٝو ايػهٌ َجًح بطني ثِ ادتدزإ

 سسف غهٌ ٜأخر ايػغسٚف١ٝ األمساى يف بُٝٓا األذٜٔ،

S ٕٛبطني، آذٜٔ، ٚزٜدٟ، دٝب) سذسات 4 َٔ َٚه 

 آٚ ايدّ ضا٥ٌ بغخ ايكًب ٜٚكّٛ(. غسٜاْٞ شتسٚط

 َع٘ ساَال دا٥س١ٜ سسن١ يف ايدَٟٛ ايًُف

 خالٜا ناف١ إىل( ارتٝاغِٝ إىل ايٛازد) األٚنطذني

 Contract phase اْكباض دٚز٠ يف ادتطِ

(Systole اْبطاط ٚدٚز٠diastole  ٍايػاشٟ يًتباد 

( ادتطِ خالٜا َٔ ايٛازد) ايهسبٕٛ أٚنطٝد ثاْٞ يطسد

 أٚ) ايد١َٜٛ ٚأٚعٝتٗا ارتٝاغِٝ يف األٚنطذني ٚمحٌ

 فكري ايٛزٜدٟ ٚايدّ(. ايس١ٜٛ٥ األمساى يف ايس١٥

( ايس١٥ أٚ) ارتٝاغِٝ إىل ادتطِ َٔ ٜتذ٘ باألٚنطذني

. ايػسٜاْٞ ايدّ يف ادتطِ إىل ثا١ْٝ ٜٓطاب َٚٓٗا َُباغس٠

 ْٛع َٔ ايكًب عسبات عدد يف نجريا األمساى ٚختتًف

 .ألخس

عٔ   أقٌ فٗٛ األمساى يف ايدّ سذِ نريو غتتًف

 4-2 سٛايٞ ايعع١ُٝ يألمساى فٗٛ األخس٣، ذتٝٛاْاتا

 ٌَ 8-6 سٛايٞ ايػغسٚف١ٝ االمساٍ ٚيف ِ،غ 011/  ٌَ

 ع٢ً ايكًب َٔ ارتازز ايدّ سذِ ٜٚتٛقف ِ،غ 011/ 

 تأثري حتت ٚاقع ايطُو قًب ٚإٔ خاص١ ادتطِ، عٌُ

 يف بُٝٓا( ايطسيف) ايبازامسبجاٟٚ ايعضيب ادتٗاش

 ايعضيب بادتٗاش ايكًب ٜتضٌ األخس٣ اذتٝٛاْات

 (.املسنصٟ) ايطُبجاٟٚ

 يًعسٚف طبكا ايطُو يدّ األمسٛشٟ ايرتنٝص ٚغتتًف

 ٖرٙ ع٢ً ايطُو أقًُ٘ ٚدزد١ بايطُو احملٝط١ ايب١ٝ٦ٝ

 يدّ األمسٛشٟ ايرتنٝص ٜبًؼ املتٛضط ٚيف. ايعسٚف

 املٝاٙ يف أٚشٍَٛ ٢ًَ 233 َٔ أقٌ ايعع١ُٝ األمساى

 يألمساى أٚشٍَٛ ٢ًَ 433 َٔ ٚأنجس ايعرب١

 ّ 3.6 - ايطُو دّ جتُد دزد١ تبًؼ ٚعًٝ٘. ايبشس١ٜ

 ّ، 3.75 - ٚسٛاىل ايعرب يًُا٤ ايعع١ُٝ يألمساى

 ايكطب١ٝ املٝاٙ سساز٠ دزد١ تبًؼ ٚقد ايبشس١ٜ، يألمساى

 ّ، 1.86- ادتٓٛب١ٝ ايكطب١ٝ املٝاٙ ٚيف ّ 1.6- ايػُاي١ٝ

 يعدّ) األمسٛشٟ تسنٝصٖا بسفع األمساى تتشضٔ يرا

. ادتًٝهٛبسٚتٝٓات َٔ ايدّ ستت٣ٛ بٛاضط١( جتُدٖا

 ٜٚٓدفض ،43-35 ايجعبإ مسو يف ايدّ عػط ٜٚبًؼ

 ٜٓدفض نُا ارتٝاغِ، عٓد ايجًح مبعدٍ ايدّ عػط

  .ايغٝك١ األٚع١ٝ يف بػد٠
 املسنبات َٔ نجريا ايدّ عتٌُ: الدم ركيةت

 َٚعادٕ ٚدٖٕٛ بسٚتٝٓات َٔ ايعغ١ٜٛ ٚغري ايعغ١ٜٛ

 نسات) أدطاَا عتٌُ نُا ٖٚسَْٛات، ٚفٝتاَٝٓات

 ظاْب ايد١َٜٛ ٚايضفا٥ح( ٚايبٝغا٤ اذتُسا٤ ايدّ

 ٜسدع اذتُسا٤ ايدّ نسات يٕٛ َٚضدز ايبالشَا،

 صبػ١ َٔ عتت٣ٛ مبا اهلُٝٛدًٛبني ع٢ً الستٛا٥ٗا

 ٜٚكّٛ. اذتدٜد ع٢ً احملت١ٜٛ Heme اهلِٝ

 ادتطِ خالٜا إىل األٚنطذني بٓكٌ اهلُٝٛدًٛبني

 أٚنطٝد ثاْٞ ْٚكٌ ارت١ًٜٛ باألنطد٠ يكٝاَٗا

 األمساى حتت٣ٛ ٚقد ارتًٟٛ، االٜض َٔ ايٓاتر ايهسبٕٛ

 تػٝب ٚقد اهلُٝٛدًٛبني َٔ ْٛع َٔ أنجس

 ايكطب يف األمساى بعض دَا٤ َٔ اهلُٝٛدًٛبٝٓات

 نسات ٚسذِ غهٌ يف األمساى تتبأٜ نُا ادتٓٛبٞ،

 دتطُٝات اذتذ١ُٝ ايٓطب١ ختتًف ٚعًٝ٘ اذتُسا٤، ايدّ

 ايدّ مبشت٣ٛ إظتابٝا تستبط ٚاييت hematocrit ايدّ

 ُٖٚٝٛدًٛبني. ٚباهلُٝٛدًٛبني اذتُسا٤ ايدّ نسات َٔ

 األٚنطذني اَتضاظ ع٢ً عاي١ٝ َكدز٠ ذٚ ايطُو

 اطتفاض زغِ ايدّ يف األٚنطذني ذا٥ب١ٝ ْكط ملٛاد٘

 األمساى يف% 25 َٔ األقٌ ايطُو ُٖٝاتٛنسٜت

 ٚإٕ ايعع١ُٝ األمساى يف %33-23 ٚبني ايػغسٚف١ٝ

 ٚاطتفاض% 42 سٛايٞ ايبشس١ٜ األْٛاع بعض يف بًػت

 133/ ِغ 13-7 اىل االمساى يف اهلُٝٛدًٛبني تسنٝص

 نسات عدد هلا املتٛضط يف ايعع١ُٝ ٚاالمساى. عاد٠ ٌَ

 ست٢ نجريا تبآٜت ٚإٕ ايبٝغا٤ ايدّ ٚنسات ،محسا دّ

 ايٛاسد. ايٓٛع داخٌ
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 :الدم تركية يف املؤثرة العىامل
 ٚاعُازٖا االمساى اْٛاع باختالف ايدّ نجريا ٜتبأٜ

 املسع١ٝ، ٚايعسٚف ايػرا١ٝ٥، ٚسايتٗا ٚاسذاَٗا،

 .املدتًف١ ايب١ٝ٦ٝ ٚاالسٛاٍ

 بدّ ايت١ْٛ امساى دّ فُكاز١ْ: االْٛاع اختالف -1

 ُٖٝاتٛنسٜت يًت١ْٛ صتد املانسٌٜ امساى

 133/ دِ 22.3-11 ُٖٚٝٛدًٛبني% 42-66

 6 13×  4.8-2.31 محسا٤ دّ نسات ٚعدد ٌَ

 ايكِٝ ٖرٙ ناْت املانسٌٜٚ يف بُٝٓا 3َِ/ 

 – 1.5 ٌَ، 22-7 ،%61-26 ايرتتٝب ع٢ً

6.13  ×13 6  /َِ3 . 

 َٔ ايدّ ستتٟٛ ٜستبط: ٚاذتذِ ايعُس -2

 ايهًٞ ٚايربٚتني ٚاهلُٝاتٛنسٜت اهلُٝٛدًٛبني

 نُا مسو طٍٛ َع إظتابٝا مجٝعٗا تستبط

 إظتابٝا ٚايُٝٗاتٛنسٜت ايُٝٗٛدًٛبني ازتبط

 َع سذُٗا.

 اطتفض: ٚادتٓط١ٝ ايفطٝٛيٛد١ٝ اي١اذت -3

 نسات دعد َٔ  مساىالأبعض  دّ ستتٟٛ

 ٚاهلُٝٛدًٛبني ٚاهلُٝاتٛنسٜت اذتُسا٤ ايدّ

 إىل أنتٛبس َٔ يًبالشَا األمسٛشٟ ٚايرتنٝص

 نٌ يف ادتٓطني بني فسٚم ٚٚددت َازع،

 بفرت٠ املكاٜٝظ ٖرٙ تستبط ٚمل ايتكدٜسات،

 ٖرٙ تكٌ إذ اذتساز٠، بدزد١ ٚال اإلعا٠٤

 شادت نُا ايتٓاضٌ، ٚقت أثٓا٤ يف ايتكدٜسات

 اطتفغت بُٝٓا ايجسَٚبٛضٝت أعداد َعٜٓٛا

 اظٗست نُا. ايٓٝٛتسٚفٌٝ خالٜا اعداد

 َطتٜٛات بني َٛدبا ازتباطا ايعع١ُٝ االمساى

 ْػاط َع ٚاهلُٝاتٛنسٜت اهلُٝٛدًٛبني

 أع٢ً األْػط األْٛاع أعطت نُا االمساى،

 . ايدّ دتًٛنٛش تسنٝص

 ايػرا١ٝ٥ اذتاي١ بتشطٔ: ايػرا١ٝ٥ ذتاي١ا -4

 َٔ األمساى تتٓاٚي٘ َا فٝصداد( ايعُس بتكدّ)

 ايدّ ُٖٝٛدًٛبني ستت٣ٛ بايتايٞ فٝصٜد سدٜد

. نريو ايدّ ٚدًٛنٛش بٌ ٚاهلُٝاتٛنسٜت

 عاٍ َطت٣ٛ ع٢ً املػر٣ االمساى إٔ ٚدد فكد

 دًٛنٛش َطتٜٛات ي٘ نإ ايهسبٖٛٝدزات َٔ

 َستفع١ عال٥ل ع٢ً املػر٣ تًو َٔ أع٢ً دّ

 َٔ أع٢ً َطتٜٛات تعط٢ ٚاييت) ايربٚتني

 َستفع١ يف عٓ٘ ايدّ يف األ١َٝٓٝ األمحاض

 ستت٣ٛ ٜٓدفض ضٝاّاي ٚعٓد(. ايهسبٖٛٝدزات

 ٚايفٛضفاتاش ايربٚتني َٔ دَا٥ٗا بالشَا

 بني َعٟٓٛ ازتباط ٖٓاى نإ ٚقد ايكاعدٟ،

 املتٛقف) Condition Factor اذتاي١ َعاٌَ

 خاص١ ايطُو ٚب١٦ٝ ٚعُس ٚٚشٕ سذِ ع٢ً

 املدتًف١ اإلْصمي١ٝ ٚاألْػط١( ايػرا١ٝ٥

 ايربٚتني. تسنٝص ٚنريو

 اذتساز٠ دزد١ ازتفاع إٔ ثبت: اذتساز٠ دزد١ -5

 اْصميات َععِ ْػاط َٔ ٜصٜد( ّ 3.5-23)

 ٖٝدزٚدٝٓاش، دٟ النتٝو) ايطريّ

 ٖٝدزٚدٝٓاش، دٟ بٝٛتسٌٜ ٖٝدزٚنطٞ

 ٚدًٛتاَٝو اضٝتٝو، آٚنطايٛ دًٛتاَٝو

 د٣ دًٛتاَٝو اَٝٓاش، تساْظ بريٚفٝو

 اَٝٓٛ يٝٛضني قاعد٣، فٛضفاتاش ٖٝدزٚدٝٓاش،

 ٜؤد٣بعض االْٛاع االخس٣  يف بُٝٓا(. ببتٝداش

 ٜٓاٜس غٗٛز يف) اذتساز٠ دزد١ اطتفاض

 تسنٝصات يف َعٟٓٛ ْكط إىل( ٚفرباٜس

 بُٝٓا ايدّ، يف ٚايهًٛز يبٛتاضّٝٛٚا ايضٛدّٜٛ

 فرت٠ يف ايربٚتني ٚاطتفض ايدّ نايطّٝٛ شاد

 دزد١ ٚباطتفاض. ايبٝض ٚٚعع املبٝض ْغر

 .َعٜٓٛا ايطريّ بسٚتني ٜصداد ايب١٦ٝ سساز٠

 باطتفاض: ايرا٥ب األٚنطذني تسنٝص -6

 اطتفض املا٤ يف ايرا٥ب األٚنطذني تسنٝص

 ٚايربٚتني ٚايٝٛزٜا ايدّ نسبٕٛ أٚنطٝد ثاْٞ

 ٚايهسٜاتٝٓني ايٝٛزٜو ٚمحض ايه٢ً

 مساى،الأ دّ يف ايه٢ً ٚايبًريٚبني ٚايضٛدّٜٛ

 ايكاعدٟ ايفٛضفاتاش إْصِٜ ْػاط شاد بُٝٓا

 ٚايهٛيٝطرتٍٚ ٚايهايطّٝٛ ايفٛضفٛز َٚطت٣ٛ

 .ٚادتًٛنٛش

 تسنٝصات ٜكٌ قد: ٚايتًٛخ املسع١ٝ ساي١ -7

 اإلصاب١ ساالت يف طريّاي يف ايربٚتني

 تعسضتٚ. ٚايفريٚض١ٝ ايبهرتٜ٘ باألَساض

 َع١ٜٛٓ شٜاد٠ إىل أد٣ ْٝرتٜت٢ يتًٛخ مساىالأ

 بعد ٚذيو ايدّ بالشَا ْٝرتٜت تسنٝص يف ددا

 ،٪63 إىل 3 َٔ املٝتُٗٝٛدًٛبني تسنٝص شٜاد٠

 يف اطتفاض إىل ايتًٛخ ٖرا أد٣ نُا

 ٚايبٛتاضّٝٛ ايضٛدّٜٛ َٔ ايبالشَا تسنٝصات

 اذتُسا٤ ايدّ نسات سذِ شٜاد٠ ٚبعد ٚايهًٛز،

 شٜاد٠ َع ايتهٜٛٔ اذتدٜج١ ايهسات سذِ قٌ

 .اهلُٝٛدًٛبٝين ستتٛاٖا ٚاطتفاض عددٖا

 


