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 Blood Physiologicalفسلجت الذم 

لم ئم     الوئم  الممايم   ن كوجمو المم    الملمو والئم ا  الجئم    وتشمل   االنسجة الوعائية:       

و تحقق التراب  بم ن الوئم  اليم ر   وي  م  ال ئم  حم  الح واجم ت الراط مق امن  ر مق المم      تكمون 

الي    ال ئل ق امى اتص   لب شر لع الم  ب  لع الئ ا  الجئ    اللترشم  لمن المم  يم    ممران 

 ح  اللوام ب ن الم  واألجئ ق الشع رات الملو ق واللو ومة ح  الفراغ ت الب ج ق اليمو ق و ج ز التب م  

و تض  هذا ح  ال ه ز الشع ري الملوي الذي  حص  ح ه تب م  الغ زات واللركب ت الغذاا مق          

الللتصق ابر ال ه ز الهضل  وجواتج ا  ض  و عزى التب م  الئمر ع لملموام بم ن المم  واألجئم ق إلمى 

ه  الضممي  حمم  تكممو ن لئمم حق كب ممرة طمم مرة امممى الكر مم ت الحلممرات التمم   عمموم الفضمم  إلممى شممكمه  وامممم

حل  ليتمو اللوام الواصمق إلى الم  ح ث الفع  ا ئ س لمكر ق الحلرات همو جقم  ا وكئم  ن بمر مق 

كب رة وث ج  اوكئ م الكربمون وكمذلت تقمو  ب لتصم م اللموام الغذاا مق وتحلمهم  اممى ئم حه  اليم ر   

 جه  تئتم  اللوام الي ر ق لن تمت األجئ ق واألاض ت  جحو ليتمو األجئ ق واألاض ت وب للق ب  حإ

 -الوظائف الرئيسية للدم :

 - قو  الم  ب لوظ او الفئم  ق الرا ئ ق الت ل ق :  
حلمممم  ا وكئمممم  ن لممممن الممممرات ن جحممممو األجئمممم ق وثمممم ج   Respirationالتجفئمممم ق  -1

 اوكئ م الكربون لن األجئ ق إلى الرات ن  
 ئتم  الم  اللوام الغذاا ق لمن القجم ة الهضمل ق و حلمهم   Transportationالجق   -2

إلى األجئ ق وا اض ت و جق  اللؤ ض ت ) لثم  حم لض المبج مت لمن العضم ت 
 إلى الكبم ( 
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 ئتم  الم  الجواتج الجه ا مق لمعلم م ت الح و مق و حلمهم  إلمى  Excretionا حراز ق  -3
 لعم ت و ال ممم ( ل رحهم  يمم رج ا اضم ت ا حراز مق ) الكممى  المرات ن   الكبممم   ا

 ال ئ   

التجظ ل مممممق     همممممز المممممم  األجئممممم ق وا اضممممم ت ب لهرلوجممممم ت اللفمممممرزة لمممممن الغممممممم  -4
الصل ت والف ت ل ج ت و جظ  الضغ  التج ضمح  واللحتموى ال ب عم  لملم ت ومر مق 

 .الحرارة 

  مح ا ق    ج ز الم  امة وظ او مح ا ق لن ي    الم ق ا لتهم   التم  تقمو  بهم -5
    .الي    الليتصق لث  الي    البمعل ق 

الوظ فق الغذاا ق : ح ث  قو  الم  بجق  العم م لن العج صر الغذاا ق و  ئ ل   -6
والمهون والف ت ل ج ت واللع من لن ال ه ز  الكموكوز واألحل ض األل ج ق

 الهظل  اجم لئتوى األلع ت الى الكبم ولن ث  الى ليتمو أجئ ق ال ئ   
اللح حظق امى توازن القواام والحوالض ح ث تعل  البروت ج ت كعوال  لجظلق  -7

 (Buffers ح لم   حتوي )  ( امى العم م لن األجظلق الوط ا ق لمحف ظ امىPH 
 ( وأه  هذه األجظلق هو جظ   الب ك ربوج ت وح لض الكربوج ت  

ن األجئ ق الى الحف ظ امى توازن الل ت : أذ  قو  الم  بجق  الئ ا  الف اض ل -8
الكم ت ن والغمم العرط ق ل رحه ي رج ال ئ    ح عل  بذلت امى حفظ توازن 

 الل ت   أي أن الل ت الماي  الى ال ئ   ئ وي الل ت الي رج لجه
الم ق التيثر :  عل  الم  امى الوط  ق لن الجز و بوائ ق التيثر ح ح حظ   -9

 امى كل ق الم  ال ب ع ق ح  ال ئ   
ق ب :  حل  الم  الهرلوج ت والف ت ل ج ت واليل ار وغ ره  لن تجظ   األئت -01

 اللوام اللجظلق لألئتق ب  
 الحف ظ امى حرارة ال ئ    -00
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   Blood Volumeكويت الذم                     

ٚذىففْٛ شاترففح ٔطففث١ا ـففٟ ؼ١ٛأففاخ ٔفففص إٌففٛت    ذخرٍففؿ و١ّففح اٌففدَ تففاار ؾ أففٛات اٌؽ١ٛأففاخ         

ٚذعرّد و١ّح اٌدَ عٍٝ عدج عٛاِفً ِٕٙفا اٌعّفر ٚاٌعفٕص ٚاٌرفدا٠ة ٚاٌفلفً ٚاٌرؽال٠فح ٚاعاذففات عفٓ 

 ِطرٜٛ ضطػ اٌثؽر .

ٚذؽرٛٞ اٌؽ١ٛأاخ ا١ٌاـعفح  مَ كوصفر ٔطفث١ا ِفٓ اٌؽ١ٛأفاخ اٌّرمدِفح اٌعّفر   ٚاْ اٌؽ١ٛأفاخ اٌٌّٛفٛمج 

ًِ/وؽُ ِٓ ٚزْ اٌعطُ  ٚـفٟ اٌفالوٛا كعٍفٝ ِّفا  ـفٟ ا،ٔفاز   ٠ٚفسمام ؼعفُ 100 ؼد٠صا ٠ّصً ؼٛاٌٟ

اٌدَ ـٟ اٌؽ١ٛأاخ اٌرٟ ذعف١  ـفٟ ِٕفامك ِرذفعفح عفٓ ضفطػ اٌثؽفر ٔظفرا ٌس٠فامج كعفدام ور٠فاخ اٌفدَ 

 اٌؽّراء ـٟ مِٙا .

 

 

 الخىاص العاهت وتركيب الذم 

والثممم ج  يمممموي ) الكر ممم ت المممم  ئممم ا  يممم م  تممم لو لمممن  مممزأ ن األو  ئممم ا  ) الب زلممم  (    0

  الملو ق الحلرات والب ض ت واألطرام الملو ق ( 

لوجممه احلممر غ ممر شممف و ذو  عمم  لمحمم  ورااحممق ي صممق تعمموم إلممى و مموم الحمموالض المهج ممق    2

ال  مم رة   و تغ ممر لممون الممم  ااتلمم ما امممى مر ممق التشممبع ب  وكئمم  ن ح لممم  اللؤكئممج ) الممم  

المممم  غ مممر اللؤكئمممج ح كمممون لوجمممه احلمممر غممم لق ) المممم   الشمممر  ج  ( لمممه لمممون احلمممر طممم ج  ألممم 

  الور مي ( و تغ ر لون الم  ح  ح لق ارتف ع المهون أو اجيف ض الي    الملو ق  

لن ا حتك ت المايم  لأل زات الصغ رة اجم حركتهم   Blood viscosityوتجش  لزو ق الم     3

لممرات حكملمم  ارتفممع امممم الكر مم ت وتعتلممم لزو ممق الممم  امممى شممك  وأامممام الكر مم ت الملو ممق الح

 5والبروت جمم ت اللتوا مممة حمم  الب زلمم  أمى إلممى ز مم مة المزو ممق    ولزو ممق الممم  تبممم   الملو ممق

 0لق رجق بمزو ق الل ت وه  
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  أي أن كث حممق الممم   0111ب جلمم  كث حممق اللمم ت  0161حمم  حمم ن الكث حممق الجئممب ق لمممم  ككمم     4

 م اللكوج ت الصمبق لث  الي    والصف ا  ألخ  الكم ق أامى لن كث حق الل ت بئبب و و 

الضغ  األئلوزي :  عزى الضغ  األئلوزي إلى العج صر البمور ق والى العج صر الغرو مق    5

  ح لضغ  األئلوزي لمعج صر البمور ق  كون لتئ وي بئبب أجتش ر األل ح اللعمج ق ) لم  

ال ع   ( ماي  وي رج غشم ت اليم مق  للم    عم  الضمغ  التج ضمح  لتئم وي   ألم  الضمغ  

لغرو ق ح كون هج لت ألتص م لمل ت لن الي    الى المم    وذلمت ألن األئلوزي لمعج صر ا

 بروت ج ت الم  لجتشرة امى  هق واحمة لن ال مار وح  ال هق المايم ق أي  هق الم   
 

  Blood corpusclesالخاليا والكرياث الذهىيت 

كٚ اٌطفرراخ ـفاْ اٌخ ٠فا اٌد٠ِٛفح  عٕد إظراء ع١ٍّح اٌطرم اٌّروسٞ اٌّضفاؾ ٌفٗ اعٚوفساعخ         

ذٕفلً عٓ اٌث زِا ؼ١س ذررضة اٌىر٠اخ اٌؽّفراء إٌفٝ افضففً ٌىٛٔٙفا افشمفً ٚزٔفا شفُ مثمفح اف١ففح  

%(  46 -32ِففٓ اٌىر٠ففاخ اٌث١ضففاء ـاٌث زِففا إٌففٝ افعٍففٝ . ٠ٚىففْٛ ؼعففُ اٌخ ٠ففا اٌد٠ِٛففح تؽففدٚم  

 % ( . 70 -55ٚاٌث زِا   

% ِفٓ ؼعفُ اٌفدَ   ٠ٚرىفْٛ  70 - 55: ٚذىْٛ ٔطثرٗ ِفا تف١ٓ  ( Blood plasmaبالزها الذم )  -1

 % ِٛام صٍثح ٟٚ٘ : 7% ِاء ٚ  93 ِٓ

 اٌثرٚذ١ٕاخ : ِصً اٌف١ثر٠ٕٛظ١ٓ   افٌث١ِٛٓ   ٚاٌعٍٛت١ٌٛ١ٓ . -ا

 : ٚكّ٘ٙا اٌىٍٛوٛز دااخ١اٌىااتٛ٘ -ب 

 ِٛام ٔررٚظ١ٕ١ح : ِصً ا١ٌٛا٠ا ٚؼاِض ا١ٌٛا٠ه . - ض

 عض٠ٛح : ِصً اٌلٛم٠َٛ   اٌىاٌط١َٛ ٚؼ١ر٘ا .ِٛام ؼ١ر  -م

 .ٚكظطاَ ِضامج ٚؼازاخ كٔس٠ّاخ -ٖ

 أهويت البالزها :

 كٚع / ذعرثر اٌٛضط اٌطائً اٌّىٛٔاخ اٌدَ اٌلٍثح .

 شا١ٔا / ذعرثر ٚضط ؼالائٟ فؼرٛائٙا عٍٝ اٌّامج اٌثرٚذ١ٕ١ح ٚاٌىاات١٘ٛدااذ١ح .
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 ٌثٛي تفعً اٌضؽط افضّٛزٞؼعُ اٌدَ ٚاٌطائً اٌخ ٌٟ ٚا ١ُشاٌصا / ذٕظ

 / ٌٙا مٚا ـٟ ا٠ماؾ ٔس٠ؿ اٌدَ تٛاضطح ك١ٌح اٌرخصر ااتعا

/ ِّٙح ـفٟ ذخفخ١ك وص١فر ِفٓ افِفراب تطفثة اؼرٛائٙفا عٍفٝ ترٚذ١ٕفاخ ٚكٔس٠ّفاخ ٚكظطفاَ  ااِطا

 ِضامج

 Blood cells خاليا الذم: -2

 Red blood cells ( Erythrocytes)خاليا الذم الحوراء   
 

افوثفر ٌٍىر٠فاخ اٌد٠ِٛفح  ٚذىفْٛ ااخ ا٠ٛٔفح ـفٟ اٌط١ففٛا ذخفىً ا ٠فا اٌفدَ اٌؽّفر افضفاش كٚ اٌعفسء 

ٚافضّان ٚاٌثرِائ١اخ ٚاٌسٚاؼؿ إع كٔٙا ذىْٛ ـالدج ٌٍٕٛاج ـٟ اٌصد١٠اخ ٚضفّٕٙا ا،ٔطفاْ ؼ١فس ذفمفد 

عٕفدِا ذثفدك  اع٠ٛٔح عٕد ٔخٛئٙا ٚذطٛا٘ا . ٚؼخاء ذأاال اٌىر٠فاخ اٌؽّفراء لفىٍٙا ٚذخللفٙا وخ١ٍفح

 ـع  تٕمً اٌؽازاخ ِٓ اٌدَ .

ٚذىفففْٛ اٌىر٠فففاخ اٌؽّفففراء ـفففٟ اٌؽ١ٛأفففاخ اٌصد١٠فففح  ِطام١فففح  لرصففف١ح مائر٠فففح ِمعفففرج اٌفففٛظ١ٙٓ 

Biconcave  عدا اٌعّاي ـ١ىْٛ لىٍٙا ت١ضٛٞ  ٚا ي ِرٚا٘ا ـٟ اٌخع١راخ اٌد٠ِٛح ٠رؽ١ر لفىٍٙا

 اٌد٠ِٛح اٌىث١رج .  إع كٔٙا ذطرع١د لىٍٙا اٌطث١عٟ عٕد اظٛعٙا إٌٝ افٚع١ح

٠ٚس٠د ذمعر ٚظٟٙ اٌىر٠ح اٌؽّراء ِٓ اٌّطاؼح اٌططؽ١ح ٌٙا ِّا ٠طّػ ١ٌٍّٙٛؼٍٛت١ٓ كْ ٠رٛزت        

عٍٝ ِطاؼح اوثر ٚوالٌه ٠طًٙ ِٓ ع١ٍّح اٌرثفامي اٌؽفازٞ  ٚذؽرفٛٞ اٌىر٠فاخ اٌؽّفر عٍفٝ ِفا ٠مفااب 

% ذخفففًّ 10لفففٍثح ٚ % ِفففٓ اٌّفففامج ا90ٌ% ِفففامج صفففٍثح ٠ّٚصفففً ا١ٌّٙٛؼٍفففٛت١ٓ 40% ِفففاء ٚ 60

 اٌثرٚذ١ٕاخ   اٌخؽَٛ   اٌىرت١٘ٛدااخ ٚكِ غ ِعد١ٔح . 

اٌىر٠ح اٌؽّراء ِٓ اٌثرٚذ١ٕاخ ٚاٌخفؽَٛ ٠ٚىفْٛ ٘فالا اٌؽخفاء لفثٗ ٔففاا ٚاٚ اار١اا٠فح  ؼخاء ٠ٚرأٌؿ   

Naعا١ٌح ـٙٛ ٠طٍك اع٠ٛٔاخ اٌّٛظثح  
+

  ٚK
+

( تخىً ضع١ؿ ٌٚىٕٗ تطٌٙٛح ٠طٍك اع٠ٛٔاخ اٌطفاٌثح  

  So
-
4 ٚHCO

-
3 ٚ Cl

-
( ٚاٌّففاء . ٚذىففْٛ اٌىر٠ففاخ اٌؽّففر ااخ لففؽٕح ضففاٌثح ٠ٚخرٍففؿ ؼعّٙففا  

 تاار ؾ افٔٛات ٚوالٌه ت١ٓ اٌؽ١ٛأاخ ِٓ ٔفص إٌٛت .

اٌؽففالاء   اٌطمففص   اٌّٛضففُ   اٌؽاٌففح  -٠ٚعرّففد عففدم اٌىر٠ففاخ اٌؽّففراء عٍففٝ عففدج عٛاِففً ِٕٙففا :        

ص ٚؼ١ر٘فا ِفٓ اٌعٛاِفً ٕٚ٘فان اافر ؾ تف١ٓ ا١ٌٍفً ٚإٌٙفاا اٌفطٍع١ح   اٌعّر   اٌؽاٌح ا،ٔراظ١ح   اٌعٕ

ِٚفٛام ٚؼفاِض اٌف١ٌٛفه   B12 ٚc%(  ٚوالٌه ذٛـر اٌؽد٠فد   إٌؽفاش ٚـ١رفا١ِٓ  10±٠مدا تؽٛاٌٟ   

 ٠َٛ. 120ٚذىْٛ عّر ور٠ح اٌدَ اٌؽّراء ـٟ اٌؽاعخ اععر١ام٠ح ؼٛاٌٟ  كارٜ .
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 َ. ٌؤٞ لاضُ عثد اٌؽ١ّد

 

6 

 

 وظائف كرياث الذم الحوراء :

كٚع / ٔمً افٚوطع١ٓ ِٓ اٌفركذ١ٓ اٌفٝ ا ٠فا اٌعطفُ ؼ١فس ٠رؽفد افٚوطفع١ٓ ِفك ا١ٌّٙٛوٍفٛت١ٓ تخفىً 

 . كٚوطٟ ١ّ٘ٛوٍٛت١ٓ ائ١طٟ ِىٛٔح

شا١ٔا / ٔمً شأٟ كٚوط١د اٌىااتْٛ ِٓ ا ٠ا اٌعطُ اٌٝ اٌركذ١ٓ ؼ١س ٠رؽد ظفسءك ِٕفٗ ِفك ا١ٌّٙٛوٍفٛت١ٓ 

 کااتٛکطٟ ١ّ٘ٛوٍٛت١ٓ. ِىٛٔح

 اٌطث١عٟ ٌٍدَ PHشاٌصا / اٌؽفاظ عٍٝ 

 ااتعا / اٌّؽاـظح عٍٝ اٌسٚظح اٌدَ .

   

 الهيوىغلىبيي

٠ٚعرثر ِٓ كُ٘ ذراو١ة ور٠اخ اٌفدَ اٌؽّفر ٠ٚمفك ضفّٓ اٌثرٚذ١ٕفاخ اٌّعمفدج ٠ٚرفأٌؿ ِفٓ ظفسء          

رّفد %( اٌرفٟ ذعط١فٗ اٌٍفْٛ اٌخفا  .  ٠ٚع4%( ِٚعّٛعح ١ُ٘  96ترٚذ١ٕٟ ؼ١ر ٍِْٛ ٘ٛ اٌؽٍٛت١ٓ  

ِؽرٜٛ ا١ٌّٙٛؼٍٛت١ٓ ـٟ اٌدَ عٍٝ عدج عٛاًِ ٟٚ٘ ذمر٠ثفا ٔففص اٌعٛاِفً اٌّفؤشرج عٍفٝ عفدم ور٠فاخ 

 اٌدَ اٌؽّر   اٌط ٌح   اٌعٕص   اٌعّر   اٌؽالاء   اٌّٛضُ   اٌؽاٌح ا،ٔراظ١ح   اٌؽاٌح اٌفط١ٌٛٛظ١ح ( .

١ّٛؼٍففٛت١ٓ ٠ٚىففْٛ ٘ففالا ٠ٚرىففْٛ عٕففد ااذثففام ا١ٌّٙٛؼٍففٛت١ٓ تاعٚوطففع١ٓ ِروففة اعٚوطففٟ ٘           

اٌّروة لٍما ٚاٚ ٌْٛ اؼّر لأٟ ـاذػ ٚ٘الا اعاذثام ٠ىْٛ عىطفٟ . ٚـفٟ ؼاٌفح ااذثفام ا١ٌّٙٛؼٍفٛت١ٓ 

تصأٟ اٚوط١د اٌىرتفْٛ ٠رىفْٛ ِروفة اٌىااتٛوطفٟ ١ّ٘ٛؼٍفٛت١ٓ اٌفالٞ ٠ىفْٛ لٍفك ٚؼفاي ٚصفٌٛٗ إٌفٝ 

 اٌرئر١ٓ ٠رؽرا شأٟ اٚوط١د اٌىرتْٛ .

  

  Leukocytesكرياث الذم البيضاء 

ذٍعففة مٚاا ِّٙففا ـففٟ اٌٛظففائؿ اٌدـاع١ففح ٚاضففرعامج اٌخفففاء ـففٟ ظطففُ اٌىففائٓ اٌؽففٟ ٚٚظائفٙففا          

اٌرئ١ط١ح ٟ٘ اعٌرٙاَ ٚإٔراض افظطاَ اٌّضامج ٚإـراز ٚذؽط١ُ اٌطَّٛ ِٓ اٌّلفدا اٌثرٚذ١ٕفٟ ٚذىفْٛ 

ؽروفح ٚاٌّفرٚا اف ي اٌىر٠اخ اٌث١ضاء اوثر ِٓ اٌىر٠اخ اٌؽّراء ١ٌٚص ٌٙا ٌْٛ ٌٚٙفا اٌمفداج عٍفٝ اٌ

اٌعدااْ اٌرل١مح ٌٍخع١راخ اٌد٠ِٛح ؼ١س ذداً ـٟ اٌفراؼاخ ت١ٓ افٔطعح عٓ مر٠ك ذى٠ٕٛٙفا افاظفً 

 اٌىااتح .

٠عرّد عدم اٌىر٠فاخ اٌد٠ِٛفح اٌث١ضفاء عٍفٝ ٔفٛت اٌؽ١فٛاْ   اٌطف ٌح   اٌعّفر   اٌرؽال٠فح   اٌؽاٌفح          

خ اٌففففدَ اٌث١ضففففاء عففففٓ اٌؽففففد اٌطث١عففففٟ تفففف  اٌفطفففف١ٌٛٛظ١ح ٚاٌّففففرب . ٚذعففففرؾ ز٠ففففامج كعففففدام ور٠ففففا

Leucocytosis   ْٚإٌملففاLeucopenia  ٠ٚرذفففك عففدم ور٠ففاخ اٌففدَ اٌثفف١ض افف ي ٚتعففد ذٕففاٚي .
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ٚاٌمفداج عٍففٝ   اٌؽ١فٛاْ ٌٍطعفاَ   اف ي اٌؽّففً   ا،ظٙفام اٌعضفٍٟ اٌؽفام   اٌخففٛؾ ٚؼفاعخ اعٌرٙفاب

  اٌثٍعّح ٚعٍٝ افـراز .

اٌؽّراء تأٔٙا ع ذؽرٛٞ عٍٝ كٞ ١ّ٘ٛوٍٛت١ٓ ٚكٔٙفا كوثفر ؼعّفا ٚ٘فٟ ااخ ـض  عٓ اٌه ذخرٍؿ عٓ 

ٚكللر عّرج ٚذمَٛ تٛظائؿ ِّٚٙاخ ِخرٍفح عّا ذمفَٛ  ٔٛاج ٌٚٙالا ـٟٙ ذرىاشر ٚذرٛاٌد ٟٚ٘ كلً عدما

آعؾ ٌىً ٚاؼفد ٍِّرفر ِىعفة  9 - 5ؼٛاٌٟ  تٗ ور٠اخ اٌدَ اٌؽّراء  ٠ٚلً عدم اٌخ ٠ا اٌث١ضاء اٌٝ

 ور٠ح ؼّراء 700ٌىً  1ح ؼ١س ذعطٟ ٔطث

ذّرففاز اٌىر٠ففاخ اٌث١ضففاء تمففداذٙا عٍففٝ اٌؽروففح افٔعالات١ففح ٚافٔطفف ي   اٌٙعففرج عثففر ظففدااْ افٚع١ففح 

 اٌد٠ِٛح ( 

 -٠ّٚىٓ ذمط١ُ ور٠اخ اٌدَ اٌث١ضاء اعرّاما عٍٝ كصً ِٕٚخأ ذرو١ة إٌٛاج ٚاٌثرٚذٛت زَ إٌٝ :   

  ؼ١س ٠ٛظفد ـفٟ ور٠فاخ اٌفدَ اٌثف١ض  Agranulocytesوغير حبيبيت   Granulocytesحبيبيت  

 اٌؽث١ث١ح ؼث١ثاخ ِر١ّسج ٌٙا اٌمات١ٍح ٌ صطثاغ تاٌلثؽاخ اٌماعد٠ح ٚاٌؽاِض١ح .

 وظائف كرياث الذم البيضاء :

 كٚع / افٌرٙاَ   اٌثٍعّح (

 شا١ٔا / ِٕك اٌرعٍط ؼ١س ذفرز ا١ٌٙثاا٠ٓ

 شاٌصا / ذى٠ٛٓ افظطاَ اٌّضامج

 مٚا ـٟ كٔراض اف١ٌاؾ ـٟ كِاوٓ اعٌرٙاب ٚالٛصا تٛاضطح اٌىر٠اخ اٌٍّفا٠ٚح .ااتعا / ٠عرمد كْ ٌٙا 

          ااِطا / اعـراز ؼ١س ذفرز اّائر ـعاٌح ِٚٛام ِؽٍٍح ٌ ظطاَ اٌؽر٠ثح .

 -إلى : كرياث الذم البيض الحبيبيت واعتوادا على الصبغاث تقسن

اٚ ت١ضف٠ٛح ل١ٍٍفح اٌعفدم ٚذىفام ذىفْٛ ٔفاماج    ٟٚ٘ ا ٠فا ور٠ٚفح Basophilesالكرياث القاعذيت  -1

%( . ٠ؽرٛٞ اٌطا٠رٛت زَ عٍٝ ؼث١ثاخ ااخ اٌفح ٌ صثاغ اٌماعد٠ح  ٚع ذمفَٛ تاعٌرٙفاَ ٌٚىفٓ 5ٚ0-1 

 ذؽًّ اٌّٛام اٌؽالائ١ح ٚذخررن ـٟ ذى٠ٛٓ ا١ٌٙثاا٠ٓ .

ثفاخ ذرمثفً   ٚذىفْٛ ور٠ٚفح وث١فرج ٚعفدم٘ا ل١ٍفً ٌٚٙفا ؼث١  Eosinophilesالكرياث الحاهضيييت  -2

اٌلففثؽاخ اٌؽاِضفف١ح ِصففً اع٠ٛضفف١ٓ ااخ اٌٍففْٛ اعؼّففر ٚٔٛاذٙففا ذرىففْٛ ِففٓ ـلفف١ٓ ذٕففرظُ عٍففٝ ١٘ ففح 

ٌٍٚخ ٠ففا اٌؽاِضفف١ح ٔخففام اٌرٙففاِٟ ضففع١ؿ ٚ٘ففٟ ذفففرز أس٠ّففاخ ٌٙففا اٌمات١ٍففح عٍففٝ ذؽطفف١ُ  Sؼففرؾ 

 اعظطاَ اٌؽر٠ثح .
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  ٚذخففىً اعٍففٝ ٔطففثح ِففٓ اٌخ ٠ففا اٌؽث١ث١ففح ٚاٌطففا٠رٛت زَ  Neutrophilesالكرييياث الوتعادلييت  -3

 ـلٛ  . 5-3ِؽثة تخىً ٚاضػ ٌٙا اعٌفح ٌ صثاغ اٌماعد٠ح ٚاٌؽاِض١ح ِعا ٌٚٙا ٔٛاج ااخ 

  

ٟٚ٘ ع ذّرٍه ـٟ ضا٠رٛت زِٙا ؼث١ثاخ ٚذىفْٛ ٔٛاذٙفا ور٠ٚفح  Agranulocytesاٌىر٠اخ اٌ ؼث١ث١ح 

 -وث١رج ٚذخًّ :

 ذرىْٛ ـٟ اٌعمد اٌٍّفا٠ٚح ٚاٌطؽاي ٚذىْٛ ٔٛاذٙا ت١ض٠ٛح . -: Lymphocytesالخاليا اللوفيت  -1

ٚذعرثر اوثر اٌخ ٠ا اٌد٠ِٛفح ٚلفىٍٙا وفرٚٞ ٚٔٛاذٙفا ذخفثٗ لفىً  -:  Monocytesوحيذة الٌىاة  -2

 اٌى١ٍح   ٌٙا اٌمداج عٍٝ اتر ت اعظطاَ اٌؽر٠ثح .

 

  Blood platelets (Thrombocytes)الصفيحاث الذهىيت 

 كلرا  ااخ كؼعاَ ِخرٍفح ِمعرج اٌعأث١ٓ لىٍٙا ٟٚ٘

٠ٚفداً ـفٟ تٕائٙفا اٌّا٠رٛوٛٔفدا٠ا ٚاٌرا٠ثٛضفَٛ ٚا١فٛم مل١مفح ِٚفٛام ٚتفدْٚ ٔفٛاج ت١ضاٚٞ كٚ مائفرٞ 

 - 250تطرعح ذثدٌٙا ٌٚسٚظح ضطؽٙا ٠ٚرراٚغ عدم٘ا عٕد افٔطاْ ِفا تف١ٓ  و١ّ١ا٠ٚح ِخرٍفح ٚذرلؿ

       .كٌؿ صف١ؽح ٌىً ٚاؼد ٍِّرر ِىعة 400

ٚظ١فففح مـاع١ففح ِّٙففح ااصففح ـففٟ ع١ٍّففاخ ذخصففر اٌففدَ ٚاٌففه عٕففدِا ذرعّففك عٍففٝ ضففطػ إٌّطمففح ٌٙففا  

اٌّعرٚؼح اٚ اٌّمطٛعح اااض اٌٛعاء اٌدِٛٞ . ٟٚ٘ ذرؽطُ تطرعح ٚٔر١عفح ٌفالٌه ذثفدا ع١ٍّفح اٌرخصفر 

 اٌّىٛٔح ٌٍخصرج . Fibrinٚذرىْٛ ا١ٛم ا١ٌٍف١ٓ 

 وظائف الصفائح الذهىيت :

 ا١ّرج اٌصرِٚثٛت ضر١ٓ افضاض١ح ـٟ ع١ٍّح اٌرخصر . كٚع / كـراز

 شا١ٔا / اٌررا  ٚافٌرلاق : تطثة ٌسٚظح ضطؽٙا ـرخىً ضدامج صف١ؽ١ح ذؽٍك اٌعرغ .

شاٌصا / ذخى١ً اٌخصااج اٌث١ضاء : ـرخصر اٌدَ ٠خىً اٌخصرج اٌؽّفراء ت١ّٕفا ذفرا  اٌلفف١ؽاخ ٠فؤمٞ اٌفٝ 

 .اٌث١ضاء ذخى١ً اٌخصااج

ااتعا / ٌٙا ع لح تّرب إٌاعٛا   ا١ٌّٙٛـ١ٍ١ا ( ـٟٙ ذففرز ورتٛٔفح ِضفامج ٌٍٕفاعٛا كٚ ٌٕفسؾ اٌفدَ   

 عدم٘ا كص١ة ا،ٔطاْ تطٛي ٚلد ٔسؾ اٌدَ . ـااا أخفض
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   Blood formationتكىى الذم 

   Bone marrowذرىْٛ ا ٠ا اٌدَ ـٟ اعضاء ٌِٛداخ اٌدَ ـٟ اٌعطُ ٚاٌرٟ ٟ٘ ٔخفات اٌعظفُ        

. ٠ٕٚففرط ٔخففات اٌعظففُ ور٠ففاخ اٌففدَ اٌؽّففراء  Spleen  اٌطؽففاي  Lymph nodesاٌعمففدج اٌٍّفا٠ٚففح 

ٚاٌث١ضاء   اٌّؽثثح( ٚاٌلف١ؽاخ اٌد٠ِٛح ت١ّٕا ٠ٕرط اٌطؽاي اٌعمد اٌٍّفا٠ٚح .ٚفظً ض١ر ع١ٍّح ذىف٠ٛٓ 

اا ٚااصفح اٌثرٚذ١ٕفاخ ور٠اخ اٌفدَ اٌؽّفراء تخفىٍٙا اٌطث١عفٟ ٠عفة اْ ذرفٛـر اٌّفٛام اٌؽالائ١فح تاضفرّر

ٚوففالٌه ذففؤشر تعففض اٌؽففدم اٌلففّاء اٌرففٟ ٌٙففا مٚا٘ففا ـففٟ ع١ٍّففح ذىفف٠ٛٓ ور٠ففاخ اٌففدَ اٌؽّففر ِصففً اٌؽففدج 

إٌخا١ِح ٚاٌدال١ح . ٚذعًّ اٌى١ّح ؼ١ر اٌىاـ١ح ِٓ اعٚوطع١ٓ ٚوالٌه ٔسؾ اٌدَ وّؽفساخ عٍٝ ذٕخف١ط 

 ور٠اخ اٌدَ اٌؽّراء . 

   Blood pressure الذم  ضغظ

َ تأٔٗ اٌضؽط اٌالٞ ٠طٍطٗ اٌدَ عٍٝ ظدااْ افٚع١فح اٌد٠ِٛفح ٚاٌخفرا١٠ٓ كشٕفاء أرمفاي ٠عرؾ ضؽط اٌد

 . اٌٝ أؽاء اٌعطُ ٔر١عح ذمٍك عضٍح اٌمٍة ٚالٛصا عضٍح اٌثط١ٓ اف٠طر اٌدَ ِٓ اٌمٍة

ذرؽ١ر ل١ّح اٌضؽط اٌدِٛٞ ا ي ا١ٌَٛ ـرىْٛ ـٟ ؼدٖ اعمٟٔ كشٕاء إٌَٛ ٚذرذفك عٕفد اعضفر١ماظ ٚعٕفد 

ٚاٌرٛذر ٚاٌعٙد اٌعضٍٟ . ٠ّٚىٓ ل١اش اٌضؽط اٌعاَ عٓ مر٠ك ظٙاز اا  ٠طّٝ ظٙاز  عاعخافٔف

كٔٛات ٠ٚفضً افمثاء عامج إٌٛت ا١ٌّىا١ٔىٟ ٌؽلٌُٛٙ عٍٝ ٔرائط مل١مح    ل١اش ضؽط اٌدَ ٚ٘ٛ عٍٝ

 ٠ّٚىٓ كْ ١ّٔس ٔٛع١ٓ ِٓ اٌضؽط ّ٘ا :

 ( . systolic Blood Pressureالضغظ االًقباضي )  -1

مثفاب اٌثطف١ٓ اف٠طفر ( ٔٚ٘ٛ اٌالٞ ٠رٌٛد مااً افٚع١ح اٌد٠ِٛح ٔر١عح ٌمٛج أمثاب اٌعضفٍح اٌمٍث١فح   ا

ااْ اٌخرا١٠ٓ ٚاٌرفٟ ذىفْٛ د٠رعرب اٌدَ إٌٝ ِماِٚح ِٓ لثً ظ واـح كٔؽاء اٌعطُ ٕٚ٘ا َ إٌٝدـك اٌٍمٚ

ٌعاٌٟ ؼ١فس ٠ىفْٛ اتطّه ِٚطام١ح ظداأٙا ٚاٌه ٌرؽًّ ضؽط اٌدَ  كض١ك ِٓ افٚامج ٌٚىٕٙا ذر١ّس

(  140 - 120ِطرٜٛ ضؽط اٌدَ اٌعفاٌٟ ٕ٘فا ِفٓ   ١ٌٚص كٔط١اتٟ   ٠ٚثٍػ ٔثضٟ تخىً مجَ عادمـك اٌ

اٌمٍة ٌٍدَ وّفا  مـك٠سمام ٔر١عح ٌس٠امج  ؼ١س اٌثدٟٔ د٠ٚرأشر ٘الا إٌٛت ِٓ اٌضؽط تاٌعٍِّٙرر زئثك   

ٌٚٙفالا ٠ٕظفر مائّفا  ٠طفثة عفدَ اضفرمراا ٚاٌؽاٌح إٌفط١ح ِّفا ٚإٌّثٙاخ١ح ٚ ٠ٔرأشر تاعـرازاخ اٌٙرِٛ

 إٌٝ اٌضؽط اعٔمثاضٟ تأٔٗ اٌضؽط اٌؽ١ر ِطرمر .

 العىاهل التي تسيذ هي الضغظ األًقياضي
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افٔثطفام ـفٟ ؼاٌفح  كٚ ترطف١ٍط ظٙفد تفدٟٔ ٚذخفف١ض ضاٌعٙد اٌف١س٠اٚٞ : ؼ١س ٠رذففك تس٠فامج إٌف١ -1

ِعا ٠ٚخفضاْ ـٟ ِدج  ٚاعٔثطامٟمثاضٟ ٚ اٌعٙد اٌصاتد ـ١رذفك اٌضؽط اعٔ دكِا عٕ اٌعٙد اٌّرؽرن

 اء .خفاعضر

 ـٟ اٌؽاٌح إٌفط١ح : وّا ـٟ ؼاٌح افٔسعاض ٚاٌمٍك . -2

 ز٠امج ٔطثح افِ غ تاٌدَ . -3

 ذمدَ اٌعّر ٔر١عح اٌرلٍة اٌخرا١٠ٓ -4

 م ٔطثح اٌىٌٛطررٚي ـٟ اٌدَ .ا٠مكز -5

 اٌعلثٟ اٌّروسٞ .ذٕاٚي تعض افم٠ٚح ٚاٌّٛام اٌرٟ ذؤشر عٍٝ اٌعٙاز  -6

 اٌٙرِٛٔاخ ِصً ٘رِْٛ اٌىٛاذرْٚ اٌالٞ ٠ؤمٞ إٌٝ ؼثص اٌطٛائً ـٟ اٌعطُ . -7

 ذٕاٚي اٌؽالاء ٚاٌطٛائً تى١ّاخ وث١رج -8

 ( Diastolic Blood Pressureالضغظ االًبساطي ) 

ٚمـفك اٌفدَ إٌفٝ اٌثطف١ٓ ٚؼٍفك اٌلفّاَ  اعا٠ف١ٓٓ ( ٚأمفثض طفرٌٛد ٔر١عح ااذخاء اٌعضٍح اٌمٍث١ح   اٌث٠

ٚعٛمج ظسء ِٓ اٌدَ تاذعاٖ اٌمٍة ٚااذطاِٗ تٙفالا اٌلفّاَ   ٚ ٘فٛ كوصفر اضفرمرااا ِفٓ اٌضفؽط  افتٙر

 -70إٌاؼ١ح اٌلؽ١ح . ٠ثٍػ اٌضؽط اٌر١طامٟ عٕد اٌخخك اٌط١ٍُ ِٓ    اعٔمثاضٟ ٚ كوصر ك١ّ٘ح ِٓ

 د اٌف١س٠اٚٞ ٚ اٌؽاٌح إٌفط١حٌٙخااظ١ح ِصً اٌعتاٌعٛاًِ ا ( ٍِّرر زئثك . ٚع ٠رأشر وص١رج 80

٠رذفك اٌضؽط اعٔثطامٟ ٠طثة عمد ِٓ افِراب ِصً ِرب ـٟ اٌىٍٝ كٚ ع١ة ـٟ اٌخر٠اْ اٌىٍفٛٞ 

تطثة عدَ وفا٠ح اٌلّاَ افتٙرٞ . ٠ٚرأشر ضؽط اٌدَ تعٛاِفً كافرٜ ِصفً اٌعّفر ٚاٌعفٕص  وّا ٠رذفك

 .ٚاٌٛزْ ٚٚضع١ح اٌعطُ

 ضغظ الذم : العىاهل الوؤثرة على

اٌد٠ِٛفح   ٌفالٌه ـفئْ كٞ ز٠فامج ـفٟ  ٌ ٚع١فحضؽط اٌدَ اٌّرٛضط ٘ٛ ٔاذط اٌدـك اٌمٍثٟ ٚاٌّماِٚح اٌى١ٍح 

ِماِٚح افٚع١ح اٌد٠ِٛح ٠ٕرط عٕٙفا ز٠فامج ـفٟ ضفؽط اٌفدَ اٌّرٛضفط  ٠ٚعرّفد ضفؽط اٌفدَ ٚ اٌمٍثٟ اٌدـك

  ٚكٞ  ٚاٌٍسٚظفح اٌفدَاٌمٍثفٟ ِٚماِٚفح ضفر٠اْ  اٌفدـكؼعفُ ِخرٍفح ذخفًّ  عٍٝ عدج عٛاًِ ـط١ٌٛٛظ١ح

ز داٌفدَ اٌخفر٠أٟ ٚ اٌعىفص كٞ ٔمفك ٠ؽفضفؽط  ز٠امج ذؽفدز ـفٟ ٘فالٖ اٌعٛاِفً ذىفْٛ ٔر١عرٙفا ز٠فامج

اٌّففدٜ اٌملفف١ر ذؽففد ذففأش١ر  ٠ىففْٛ ٔر١عففح أخفففاب ضففؽط اٌففدَ اٌخففر٠أٟ   ٠ٕٚففرظُ ضففؽط اٌففدَ عٍففٝ

عٍفٝ ؼعفُ  ذفأش١ر اٌىٍفٝ تٛاضفطح ضف١طرذٙا اٚٞ ٚاٌه عٍٝ اٌّدٜ اٌثع١د ذؽفدّثصاٌعٙاز اٌعلثٟ اٌط١

 اٌدَ



ـطٍعح اٌؽ١ٛاْ إٌظرٞ اٌدَ                                            :ـطٍعح اٌصإِحاٌّؽاضرج 

 َ. ٌؤٞ لاضُ عثد اٌؽ١ّد
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ٚ  Aortaٚاٌخفر٠اْ افٚامفٟ  Carotidؼطف١ح ٌضفؽط اٌفدَ ـفٟ اٌخفر٠اْ اٌطفثاذٟ  ِطرمث خٕٚ٘ان 

ـفٟ ضفؽط اٌفدَ    ٠ؽفدزٟٚ٘ ؼطاضح فٞ ذؽ١راخ  Baroreceptorsاٌضؽط  ِطرمث خ  یٟ٘ ذطّ

ؼطف١ح إٌفٝ  علفث١حذرضفً الفاااخ  ٌىفٟ اٌّطفرمث خ٘فالٖ  ذٕثفٗاٌدَ  ضؽط ٚ عٕد ؼدٚز كٞ ز٠امج ـٟ

ٚٞ ٠ّىففٓ كْ ٠ففؤمٞ إٌففٝ ١ّثصأخففام اٌعٙففاز اٌطففّ ـففٟ أخفففاب ٚاِٞروففس اٌعٙففاز اٌمٍثففٟ اٌٛعففائٟ   

اٌفدَ   ٚعٍفٝ اٌعىفص ـفئْ  ضفؽط ذخففضا ٘أخفاب اٌدـك اٌمٍثٟ ٚ ٠مًٍ ِماِٚح افٚع١فح ٚاٌرفٟ تفدٚا

إٌفٝ كْ  ٠فؤمٞ اٌؽطف١ح إٌفٝ اٌّف    ٚ٘فالا اٌضفؽط ِطفرمث خ ٔخفام ٔمفكٔمك ضؽط اٌدَ ٠أذٟ ٔر١عح 

 .اٌدَاٌعٙاز اٌمٍثٟ اٌٛعائٟ تاٌّ  تس٠امج ذٕخ١ط اٌعٙاز اٌطّثصاٚٞ اٌالٞ ٠رـك ضؽط  ِروس٠طرع١ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


