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 الدم واللمف
 العاشرة والحادية عشرالمحاضرات 

 

 :الــدم

والفيتًميناً   واألكاا ي  ئيا الغذا نقا  الماوادقاوم بييعتبر الدم مكوناً  اًماً   اس  اام اننااً  
عاا  طرياا  ال ااام خااًر  وغيراااً  ثااًنس سكااايد الكربااو الفضاا   و طاار  و  نااا  ألاإلاا   الهرمونااً و 

كغاام مااث    60كًناا  كتىاا  ماخ  مااً   اااذا % ماا  كتىاا  ال اام8تبىاان ناابتق تقريبااً  و الارئتي  والكىاا   
ااس در ا  الحارار  الطبيعيا   37  وتعتبر در   الحارار   تقريبً لتر 5كغم منهً دم سي نحو  4.8 ا  

سحمار   لوناكثً ا  ما  الماً  و سي اكثار تبىن لزو تق خما  سضعًف لزو   الماً  و لىدم او اًئ  لز  
يتاللف الادم ما  عاد  مكوناً  ساًااي  و كثيف ذو رائحا  خًةا  باق ويميا  طعماق إلا  المىوحا   ىاي    

 : كمً يًلس واس
 (Erythrocytes :) كريات الدم الحمراءاوال: 

 رةااي  المااك  مقعاار  الااو هي  تزيااد ماا  ماااًح  الغااًزا  وتمتااًز بغمااً  خىااوي ماار   خ يااًاااس 
 اس العااًم الكبيار   النخاً  األحمار تنماً ما   يمكنهً م  المارور حتا   اس سضاي  الماعيرا  الدمويا 

العةاااااااًر   وتاااااااذا  إلااااااا  والطحااااااً  الكباااااااد يااااااوم وتتكاااااااار  اااااااس 120وتت ااااااادد كااااااا  ينتهااااااس عمرااااااااً 
تتكااو  ماا  بااروتي  التااس و  ىااوبي غالهيمو  لتمااًرف  ااس محتويًتهااً  لونهااً سحماار لو ااود مااًد  الةاافراوي 
مىيااو  خىياا   ااس المىمتاار  4.5الماارس   لاادلمىيااو  و  5 تقريبااًعاادداً تقريبااً لاادل الر اا  البااًلن و وحديااد 
 .وتحتوي الكري  الواحد  عى  م يي  م   زيئً  الهيموغىوبي مكع  

ثااًنس  بغااًز وااااتبدالهً الاارئتي  ماا  األكااا ي  عىاا  حماا  غااًز مهمتهااً تقتةاارالكريااً  الحماارا  
فاارز  الااذي ت بااايريوروبويوي  ياادع  ارمااو  تحكم بااقياابنااً  كريااً  الاادم الحماارا  و  سكااايد الكااًربو 

فاس اررتفًعاً  العًليا      اس الادم لألكاا ي  الضغط ال زئس عى  الهرمو    ويعتمد إ راز اذاالكى 
ً  لااذا ينمااط إ ااراز ير اات تركيااز  لكااس انريتروبااويتي  ارمااو  يكااو  الضااغط ال زئااس لألكااا ي  منخفضاا

نًضااا   الخىيااا  الااادم الحمااارا  غيااار ا     ال بيىااا لااادل ااااكً  المناااًط كماااً ااااو كريااً  الااادم الحمااارا  
حتاا  تعطااس  وتنمااو اااذ  الخ يااً الرايبواااومً  و ول سكاااااًم ا  و ميتوكناادريً و النااوا  تحتااوي عىاا 

اناًف و   األخرل كس ت ع  سكبر ماًح  ممكن  نًض   بعد ا  تفقد النوا  والعضيً خىي  دم حمرا  
 و  قار الادم المن ىاسو   قار الادم سمارا  كثيار  تةاي  الادم و خ ياً الادم الحمارا  خةوةاً و منهاً

 .نق   يتًمي و  األنيميً الفايولو ي  و ارنح لس
 العوامل الوي وساعد في وكوي  كريات الدم الحمراء

لألمع   ي   س  يكو  نخً  العاًم اىيمً  اذا سةًبق سي مر  سو تىف كمً  س حًل  التعر  .1
 .و انمعًعً  الذري  سو بع  الاموم  ذلف يؤدي إل  نق  عدد كرا  الدما (x)الايني 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_(%D8%A3%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_(%D8%A3%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%AF%D9%85_%D9%86%D9%82%D8%B5_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A_12
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ذا لاام  ىااوبي غالهيمو  مااًد ي اا  س  يحتااوي الغااذا  عىاا  عنةاار الحديااد ألنااق ياادخ   ااس تركياا   .2 وا 
يتمك  ال ام م  اراتفًد  م  الحديد  س الغذا  يةبح لو  الدم بًاتً  وااذا ماً يحادي  اس سحاد 

 . سنوا  األنيميً
الااذي يطىاا  عىيااق العًماا  المااًنت لألنيميااً الخبيثاا   12 يتااًمي    س  يحتااوي الغااذا  عىاا ي اا   .3

  .راتكمً  نمو خ يً الدم الحمرا  نخً  العاًم ياتخدمق
 الدم البيضاء:  كرياتًا: ثاني

 ًنااا  الةااافًئح الدمويااا  كريااً  الااادم البيضاااً  تمااك  مكوناااً  رئياااايً  ماا  مكوناااً  الااادم إلاا  
 وكناااب   ااس المىمتاار مكعاا  خىياا  دم بيضااً  70000وخ يااً الاادم الحماارا   ويةاا  عاادداً مااً بااي  

عنااد  كريااً  الاادم البيضااً  ياازداد عاادد ماا  الكريااً  الحماارا   714ن ااد كاا  كرياا  واحااد  ماات حاااًبي  
اااس الحمضااي   البيضااً خ يااً الاادم  انااوا  ماا  خمااا انااًف و  تحتااوي عىاا  نااوا  ارةااًب  بااًألمرا 

ومااك  النااوا  إلاا   الااايتوب زم وتاام تقااايمهً حااا  ماهاار  والقًعدياا  والمتعًدلاا  و الىيمفياا  والوحيااد 
محباا  ونواتهااً تتكااو  ماا  عااد   والااايتوب زم الخ يااً المحبباا  وتكااو  كبياار  اااس ارولاا  م مااوعتي 

واااس الثًنياا    امااً العاااًم األحماارتتكااو   ااس نخااً    ةااو  وتماام  المتعًدلاا  والحمضااي  والقًعدياا 
غيااار مقااام  إلااا   ةاااو  وتمااام   تهاااًغيااار محباا  ونوا الاااايتوب زم الخ يااً الغيااار محببااا : ماهاار

  وتتمثا  وايفا    والغادد الىيمفًويا  والكباد تتكو   س األناا   الىيمفًويا  كًلطحاً و  د الىيمفي  والوحي
 بمً يىس: كريً  الدم البيضً 

 حمًي  ال ام والتةدي ألي مر  معدي.  .1
التس تتاب  بتوّات األوعي  الدمويا  و انةاًب  بًلحاًااي  كاّرد  عا   اتًمي مًد  اله اًإ راز  .2

 سولس ألي  ام غري . 
 د م  حًر  ت ىط الدم. تحالتس  إ رازاً مًد  الهيبًري  .3
 تىتهم البكتيريً واألميبً  وبًلتًلس تحفيز األنا   عى  ارلتئًم. .4
 الصفائح الدموية: ثالثًا: 

تو د  س الدم وتتكار عند م ماتهً لىهاوا  لات ىط الادم حتا  ر يتااب   س اًم ايتوب زمي 
تحويا  الماًد  البروتينيا  الااًئى  المو اود   تعما  عىا النزيف بضرر ليا  لهً مك  محدد ر تتغير 

ر   لتمنات خارو  الادم ما  ال ىاد ي س الدم إل  مًد  ةىب  تام  الفبيري  تت مت حو  الاطح ال ىاد
  اروعي  الدموي  ر  الدم ياارل بةاور  طبيعيا  وسيضاً ماًد  الهيباًري  التاس يفرزااً يت ىط الدم داخ

الكباد والطحاً    اسالةافًئح الدمويا  تتكاار   تو اف عما  الةافًئح الدمويا والكرياً  البيضاً  الكبد 
ر  ر تنداذ  ايًم لتت دد بًاتمرار ويمك  القو  بًنهً ا اًم غير خىوي  رنهً تتكار بًاتمرار10ك  

نمً اس  ز  مفىطاح ما  الاايتوب زم ويعتبار مكوناً  اًماً   اس الادم   الةفًئح الدموي  ضم  الخ يً وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A_12
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A_12
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
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 تخثار  اسالمااًعد   سلف ةافيح   وتتمثا  وايفتهاً 400ويتراو  عدداً  س ك  مىيمتر مكع  نحو 
  .الاريع   طل ىواف الدم لىحد م  النزي

 

 
 والصفائح الدموية ءشكل مجسم يوضح كريات الدم الحمراء والبيضا                               

  )Blood Plasma( :البالزمارابعًا: 
 ااس الاادم وتمتااًز بىونهااً الماافًف المًئاا  إلاا  ثاا  المااًد  الخ لياا  تمالتااس اااس المااًد  الاااًئى  

م  الح م ان ماًلس لىادم وااو الااًئ  الاذي تاابح % تقريبً  55األةفر تقريبً  وتبىن نابتهً  س الدم 
% 90  ب زماً الادم ما  والبيضاً  والةافًئح الدمويا   تتكاو الحمارا  مكونً  الدم ما  خ ياً الادم  بق

 العضااوي  بروتينااً  الب زمااً واأليونااً  غياار% 10الااذي يحااً ا عىاا  در اا  حاارار  الاادم وماا  المااً  
الغااًزا  المذاباا   وتتمثاا  وايفاا  و مااواد العضااوي  و  والكىورياادتتمثاا  الةااوديوم والبوتًااايوم والكًلااايوم 

 الااااكريً  والفيتًميناااً  مثااا  توزيااات الماااواد الغذائيااا  الضاااروري  إلااا  كً ااا  سنحاااً  ال اااام اااس ب زماااً 
 التخى  م   ض   عمىيتس اراتق   واألي . و 

 :فصائل الدم
يو اد  اذ  ينياً   زمر  الادميتم تحديد O وAB وB وA إل  سربت سنوا  استقايم  ةًئ  الدم 

 تكو  زمر  دمقوانً ىمخ  ل الحم  النووي م  B ونو  A نو  المورثً  لدل انناً  نوعي  م 
AB  إمً إذا و د  المورث A  بًلناب  لزمر  الدم زمر  دمق وبذا  الطريق   هس  قط B  سمً عند عدم

ويقادر   OHاس الدم الاذابسو وانًف  ةيى  نًدر    O و ود سي م  اًتي  المورثتي  تكو  زمر  الدم
 امااااًسمااااخً   ااااس المىيااااو   3حااااوالس و ااااود  ب

نااااااو  اخااااااار مااااااا   وااااااااوRHالعًماااااا  الرايزيااااااااس
البروتينااااً  الاااااكري  )األنت ااااي ( عىاااا  اااااطح 

اراااام نااااب   خىيااا  الااادم الحمااارا   واااامس بهاااذا
إلاا  القااارد الرايزيااااس ألناااق يحمااا  ااااذا العًمااا   
 ويىحااا  بكااا  ناااو  مااا  ااااذ  األناااوا  إماااًر  ) (

( حياااااي ترماااااز إماااااًر  ) ( إلااااا  -سو ) الااااااًئد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Red_White_Blood_cells.jpg
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 .( ترمز إل  عدم و ود البروتي -وانمًر  )  RH و ود بروتي  إضً س رمز 
 الجهاز اللمفاوي

تااااًعد عىااا  إبقاااً   مااا  اروعيااا  النطاااً  إّ  ال هاااًز الّىيمفاااًوي ااااو مااابك  تةاااريف واااااع 
ترماايح الاااًئ  الىمفااًوي ماا  سعضااً  ال ااام اااس وايفاا   ماااتويً  الاااوائ  ال ااادي   ااس حًلاا  تااواز 

زال  المواّد الضًّر  والُمخّىفً  منق وم  ثّم إعًدتق إل  الدم كماً تادا ت عا   الُمحيط  بًلغدد الىمفًوّي  وا 
عياا  الىمفًوياا  تنقاا  الاااًئ  الىيمفااًوي واااو اااًئ  المااًئس نقااس ماابك  األو  وا   ال ااام ضااد ارلتهًبااً 

محتاااوي عىااا   زيئاااً  مااا  الباااروتي  واألمااا   وال ىوكاااوز واليورياااً  وماااواد سخااارل إلااا   ميااات سنحاااً  
عتريا   والعقاد ز  اس نخاً  العاام والطحاً  والغاد  التو اد س زا  كبيار  ما  األناا   الىمفًويا  و   ال ام

لقنااً    ويو ااد  نااوا  لمفًوياا  رئياااي  مثاا  اىاا  والاارئتي  واألمعااً  والكبااد وال ىاادالىمفًويا   والىااوزتي  الق
 .تبدس بًلقر  م  العمود الفقريو عى  األنا   الىمفًوي  الرئياي  التس تحتوي  الصدرية
وتةاا   ااس الاادم ماا  خاا    وت ماات الاااوائ  الىمفًوياا  ماا  الحااو  والاابط  وساااف  الةاادر 

اااس األخاارل ماا  األوعياا   اليمناا القنااً  الىمفياا    و األيااار ماا  الر باا وريااد كبياار بااًلقر  ماا  ال ًناا  
التاااس تقاااوم بت ميااات الااااوائ  الىيمفًويااا  مااا  ال ًنااا  األيمااا  مااا  الر بااا  والةااادر   الىمفًويااا  الرئيااااي 

 ااز  ماا     ويعتباار الطحااً  والااذرا  وتةاا   ااس وريااد كبياار بااًلقر  ماا  ال ًناا  األيماا  ماا  الر باا 
بحمًياا  ال ااام  وتطهياار خ يااً الاادم الحماارا  البًلياا  واأل اااًم الغريباا  األخاارل ال هااًز الىمفااًوي يقااوم 

  يقات  اس ال از  العىاوي األياار ما  الابط  تحا  القفا  الةادريو   محًرب  العادوللم  م رل الدم 
 د تتعّر  الغدد الىمفًوّي  ل نتفًخ والتضّخم  حيي يزداد ح مهاً لتةابح بح ام حبا  الفًةاوليً  سو 

 ةبح مؤلم   ويد  انتفًخهً وتضخمهً عى  و ود سمٍر غير طبيعس  سّنهً تكمً  سكبر
  الجهاز اللمفاوي مهام
عًدتهاً إلا  الاّدم .1 ااذ  العمىيا  تعتبار بًلغا     مت الاوائ  الىمفًوي  انضً ي  م  سنا   ال اام وا 

األاميااا  أل  الماااً  والبروتيناااً  وغيرااااً مااا  الماااواد التاااس تتاااار  بماااك  مااااتمر مااا  الماااعيرا  
ولذلف  ارنتفًخالّدموي  الةغير  إل  سنا   ال ام المحيط  بهً تتراكم  س سنا   ال ام وتاب  

 .يًضرور  نا  ألاقيًم ال هًز الىمفًوي بًاتنزاف الاوائ  الزائد  م   
ًلاد ً  عا  ال اام ضاد ال اراثيم مثا  الفيروااً  والبكتيرياً والفطرياً  بياًعد ال هاًز الىيمفاًوي  .2

والتااس اااس  حيااي يااتم تةاافي  تىااف ال ااراثيم  ااس الغاادد الىيمفًوياا   التااس يمكاا  س  تاااب  األماارا 
 كت  ةغير  م  األنا   التس تقت عى  طو  مبك  م  األوعي  الىيمفًوي .

الىمفًوي  بتةنيت األ اًم المضاًد  والبروتيناً  الخًةا  التاس تقاوم بمحًربا   تقوم بع  الخ يً .3
 ال راثيم وو ف العدول م  ارنتمًر م  خ   محًةر  ال راثيم المابب  لىمر  وتدميراً.
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يحتاوي عىا  الخ ياً الىيمفًويا  وناو   خار   اذ كذلف ياًعد الطحً  ال اام عىا  مقًوما  العادول .4
ً  تااام  الااب عم  والتااس تبتىاات وتاادمر البكتيريااً واألنااا   الميتاا  والمااواد ماا  خ يااً الااّدم البيضاا

 الغريب  وتقوم بازالتهً م  الدم المًر  س الطحً . 
قاد وغادد ةاغيرٍ  موّزعاٍ  م  ع الغدد الىمفًوّي  وُتاّم  سيضً  العقد الىمفًوّي :  الغدد اللمفاوّية ووركيبها

غاّد  لمفًوّيا  موّزعا  عىا  امتاداد  600 س سنحً  ال اام عىا  ايئا  ت ّمعاًٍ  عنقودّيا  ويو اد حاوالس 
 :اسااًاي  األوعي  الىمفًوّي   س ال ام وتتكّو  الغدد الىمفًوّي  م   زسي  

تتكاّو  بماكٍ  رئيااس   التس تحتوي عى  م موعًٍ  ما  الخ ياً الىمفًوّيا و   -:منطقة القشرة اوال:
 اس :الخ يً الىمفًوّي   نوعي  م  م 
 .التس تنضج بمكٍ  كًمٍ   س نخً  العام B-Lymphocytes ):البًئّي  )الخ يً الىمفًوي   .1
  .التس تاتكم  نض هً خًر  نخً  العام (T-Lymphocytes) :خ يً الىمفًوّي  التًئّي  ال .2

التاس تتحىا   المًد  الخ لي الذي يحتوي  س زا  الغدد الىمفًوّي ل ز  الثًنس م  ا  -:النخاعثانيًا: 
 .تنقي  الاًئ  الىمفس الفض   لتنقي   ي 

 


