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 :ومكوناته . مقدمة عن جهاز الدوران1

الوعائي اللمفي والجهاز  blood vascular systemيتكون جهاز الدوران من الجهاز الوعائي الدموي 

lymph vascular system. 

، المواد المغذية  hormones، الهرمونات  O2    ،CO2ينقل الجهاز الوعائي الدموي الدم المحمل بــ 

nutrients  )نواتج الفعاليات الحيوية.. ويشمل القلب والشرايين والشعيرات الدموية )األنابيب الشعرية الدموية ،

 واألوردة.

الوعائي اللمفي اللمف )سائل األنسجة( من الفسح بين خلوية إلى مجرى الدم.. ويشمل  ينقل الجهاز

 نبيبات مسدودة النهاية تمثل الشعيرات اللمفية وأوعية لمفية ذات أحجام مختلفة.

 يتكون جهاز الدوران من:

الدم / عبارة عن وعاء دموي عضلي متحور بشكل كبير ومتخصص بوصفه عضواً لضخ heart( القلب 1)

 .ventriclesوبطينين  atriaيتألف من أربع حجرات يمثلها أُذينين 

 / يجري الدم بعد مغادرته للقلب في سلسلة من األوعية بالترتيب اآلتي:vessels( األوعية 2)

 (. pulmonary arteries، الشرايين الرئوية aorta)مثل األبهر  large arteriesالشرايين الكبيرة )المرنة(  -

 .medium arteriesالشرايين المتوسطة )العضلية(  -

 .small arteries and arteriolesالشرايين الصغيرة والشرينات  -

 .capillariesاألنابيب الشعرية  -

 .venules and small veinsالوريدات واألوردة الصغيرة  -

 .medium veinsاألوردة المتوسطة  -

 الذي يعيد الدم إلى القلب(. vena cava)مثل الوريد األجوف  large veinsاألوردة الكبيرة  -
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 . دوران الدم في جهاز الدوران:2

يـُقصد به دوران الدم بين القلب والرئتين )الدورة الدموية  /Pulmonary circulation* الدوران الرئوي 

 pulmonaryللقلب عن طريق الشريان الرئوي  right ventricleالصغرى( ، إذ يغادر الدم البطين األيمن 

artery  ويواصل جريانه خالل سلسلة من الشرايينarteries  التي تتناقص في الحجم والقطر وصوالً إلى

في الرئتين.. بعدها يعود الدم خالل سلسلة من  pulmonary capillariesاألنابيب الشعرية الدموية الرئوية 

 left atriumفي قطرها وحجمها وصوالً إلى األوردة الرئوية ثم إلى األُذين األيسر التي تتزايد  veinsاألوردة 

)يحدث خالل هذه الدورة عملية تبادل الغازات وأكسجة الدم.. إذ تـُحرر كريات الدم الحمر في األنابيب الشعرية 

 في األسناخ الرئوية بعملية التنفس(. O2وتتحد بغاز  CO2الرئوية غاز 

يـُقصد به توزيع الدم من القلب إلى أنسجة الجسم )الدورة  /Systemic circulationلجهازي * الدوران ا

 aortaللقلب عن طريق الشريان األبهر  left ventricleالدموية الكبرى( ، إذ يغادر الدم البطين األيسر 

ألنابيب الشعرية الدموية ويواصل جريانه خالل سلسلة من الشرايين التي تتناقص في الحجم والقطر وصوالً إلى ا

الجهازية في أنحاء الجسم كافة.. بعدها يعود الدم خالل سلسلة من األوردة التي تتزايد في قطرها وحجمها 

ثم إلى األُذين األيمن  superior and inferior vena cavaوصوالً إلى الوريد األجوف العلوي والسفلي 

right atrium  تبادل الغازات وأكسدة الدم.. إذ تـُحرر كريات الدم الحمر في )يحدث خالل هذه الدورة عملية

في خاليا األنسجة ، فضالً عن ايصال المواد المغذية  CO2وتتحد بغاز  O2األنابيب الشعرية الجهازية غاز 

 والهرمونات ونواتج الفعاليات الحيوية(.

سائل المترشح من األنسجة إلى مجرى يـُقصد به عودة اللمف ال /Lymphatic circulation* الدوران اللمفي 

 ( عن طريق أوعية لمفية مختلفة األحجام.venous circulationالدم )الدوران الوريدي 

 

 . التنظيم الهيكلي األساس:3

تكون مستمرة بين كل من القلب  tunicsتتألف جدران جهاز الدوران من ثالث طبقات أو غالالت 

 :واألوعية ، ويكون وجودها وسمكها متفاوت اعتماداً على الوظيفة الميكانيكية واأليضية لألوعية.. وهذه الطبقات

وفي األوعية تسمى الغاللة  endocardium/ في القلب تسمى الشغاف inner tunic( الغاللة الداخلية 1)

 .tunica intimaالجوانية أو الباطنة 

( ، وكميات وأنواع متفاوتة من النسيج الضام endotheliumتتألف من ظهارة حرشفية بسيطة )بطانة وعائية 

 في األوعية الدموية األكبر. longitudinalيحوي عضالت ملساء مرتبة طولياً 

وفي األوعية تسمى  myocardium/ في القلب تسمى عضل القلب middle tunic( الغاللة المتوسطة 2)

 .tunica mediaالغاللة الوسطى 

، وفي األوعية تتألف من عضالت ملساء مرتبة دائرياً  cardiac muscleفي القلب تتألف من عضلة قلبية 

circulatory. 

وفي األوعية تسمى الغاللة البرانية  epicardium/ في القلب تسمى النخاب outer tunic( الغاللة الخارجية 3)

tunica adventitia. 

من نسيج ضام مغطى بظهارة حرشفية بسيطة تسمى  serous membraneفي القلب تتألف من غشاء مصلي 

mesothelium  وفي األوعية تتألف من نسيج ضام يحوي كميات متفاوتة من عضالت ملساء مرتبة ،

 طولياً في األوردة األكبر.
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 فضالً عن ذلك توجد:

 )تجهز جدار القلب(. coronary blood vesselsأوعية دموية تاجية  -

 )جهاز من أوعية دموية صغيرة تجهز الجدار الخارجي لألوعية األكبر(. vasa vasorumأوعية العروق  -

 

 . األوعية الدموية )الشرايين ، األنابيب الشعرية ، األوردة(:4

 thicker wallsتحمل الدم من القلب باتجاه األنابيب الشعرية ، وتمتلك جدران أسمك  /arteriesالشرايين  -

 من األوردة المماثلة لها بالحجم.. تصنف إلى ثالثة أنواع: small lumensوتجاويف أصغر 

وجود فكمية النسيج المطاط الم elastic( الشرايين الكبيرة )المرنة(: تعود هذه الشرايين إلى النوع المطاط 1)

 conductingفيها يضفي اللون األصفر على جدارها المقطوع حديثاً ، ويمكن تسميتها بالشرايين الموصلة 

arteries  للداللة على وظيفتها في إيصال الدم إلى التفرعات األصغر في الجهاز الوعائي الدموي.. وتتميز

 طبقاتها )الغالالت( باآلتي:

تكون خالياها مضلعة حاوية على زغيبات دقيقة وحويصالت  tunica intimaالغاللة الجوانية أو الباطنة  -

وشبكة بالزمية داخلية حبيبية ولييفات وجسيمات حالة ، )قد تكون بعض  pinocytotic vesiclesاحتسائية 

هذه الخاليا بلعمية( ويوجد تحت هذه الخاليا طبقة من ألياف بيض وصفر وأرومات ليفية فضالً عن حزم 

 خاليا عضلية ملساء. صغيرة من

( تترتب بشكل 60 – 40تتميز بوجود عدد من األغشية المرنة )حوالي  tunica mediaالغاللة الوسطى  -

اسطوانات متحدة المحور مكونة من صفائح شبكية مثقبة ، وتحوي الفسح التي تتخللها على ألياف بيض 

 وصفر دقيقة وأرومات ليفية وخاليا عضلية ملساء.

تكون رقيقة عادة وال تتميز بوضوح عن النسيج الضام المحيط بها ،  tunica adventitiaالغاللة البرانية  -

 وتتخذ األلياف البيض فيها وضعاً حلزونياً ، كما تحوي على أوعية العروق.

لساء في الغاللة ( الشرايين المتوسطة )العضلية(: جدارها يتميز بكونه سميك نسبياً لكثرة الخاليا العضلية الم2)

للداللة على وظيفتها في توزيع الدم  distributing arteriesالوسطى ، ويمكن تسميتها بالشرايين الموزعة 

 إلى األعضاء المختلفة وتنظيم كميته إلى تلك األعضاء.. وتتميز طبقاتها )الغالالت( باآلتي:

طبقات تحوي ألياف بيض وصفر دقيقة وعدد  تتكون من ثالث tunica intimaالغاللة الجوانية أو الباطنة  -

 قليل من أرومات ليفية فضالً عن غشاء مطاط داخلي مكون من ألياف صفر متشابكة إلى درجة كبيرة.

تتكون غالبيتها من خاليا عضلية ملساء مرتبة دائرياً بشكل طبقات ، وبين  tunica mediaالغاللة الوسطى  -

طبقة( توجد كميات قليلة من نسيج ضام يتكون من ألياف صفر  40إلى )هذه الطبقات العضلية التي قد تصل 

 وبيض وشبكية وقليل من أورمات ليفية.

تكون مساوية عادة لسمك الغاللة الوسطى أو أرق منها وتتكون من نسيج  tunica adventitiaالغاللة البرانية  -

ء مطاط خارجي مكون من ألياف ضام مفكك وألياف مرنة تتخذ معظمها وضعاً طولياً فضالً عن غشا

مطاطة، والجزء الخارجي من هذه الغاللة يتداخل مع النسيج الضام المحيط به ويحوي أوعية دموية صغيرة 

 مغذية هي أوعية العروق.
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 مايكروميتر( أو أقل.. وتتميز طبقاتها )الغالالت( باآلتي: 100( الشرينات: قطرها يبلغ )3)

تتألف من غشاء مطاط داخلي مكون من شبكة من ألياف مطاطة  tunica intimaنة الغاللة الجوانية أو الباط -

 تظهر بشكل خط رقيق براق متموج.

( طبقات من الخاليا العضلية الملساء يتخللها بعض 5 – 1تتكون من ) tunica mediaالغاللة الوسطى  -

 فات المطاطة.ياللي

تكون عادة أرق من الغاللة الوسطى ومكونة من نسيج ضام مفكك ،  tunica adventitiaالغاللة البرانية  -

وتترتب األلياف البيض والصفر فيها طولياً ، وتتداخل هذه الغاللة مع النسيج الضام المحيط بها ، وال يتميز 

 الغشاء المطاط الخارجي في هذه الشرينات.

 

جانب الوريدي للدورة الدموية وتعمل على تبادل تربط الجانب الشرياني بال /capillaries األنابيب الشعرية -

O2  وCO2 ( 9 – 7والمواد المغذية ونواتج العمليات الحيوية بين الدم والخاليا ، قطرها يتراوح بين )

مايكروميتر وتختلف كثافة تواجدها من نسيج أو عضو إلى آخر.. إذ تكون هذه الكثافة كبيرة في األعضاء ذات 

الفعالية األيضية العالية كالكبد والرئتين والكليتين والغدد. يتألف جدارها من طبقة واحدة من خاليا البطانة 

م رقيق مكون من ألياف شبكية دقيقة يرافقها بالعم كبيرة الوعائية المستندة إلى الصفحة القاعدية يليها نسيج ضا

وأرومات ليفية فضالً عن خاليا خاصة ذات بروزات طويلة متفرعة توجد حول الشعيرة الدموية تدعى بالخاليا 

كان يـُعتقد أن لها القابلية على التقلص الذي يؤثر في تغير قطر الشعيرة الدموية.. إال أن  pericytesالمحيطية 

لبحوث الحديثة بينت أن سبب تضيق قطر الشعيرة الدموية يعود إلى تقلص خاليا البطانة الوعائية نفسها ، وبذلك ا

اعتبرت الخاليا المحيطية خاليا غير متخصصة يمكنها التحول إلى أنماط أُخرى من الخاليا بضمنها الخاليا 

نابيب الشعرية )الشعيرات الدموية( إلى: العضلية الملساء. وباالعتماد على المجهر اإللكتروني تصنف األ

 .sinusoidalوالجيبانية  fenestratedو المثقبة  continuousالمستمرة 

ن continuousالمستمرة  - : وفيها تكون حافات خاليا البطانة الوعائية متحدة مع بعضها اتحاداً محكماً فتكوِّ

بين الدم والنسج التي حولها من خالل سايتوبالزم  جداراً مستمراً ، ويحدث تبادل المواد في هذه الشعيرات

فضالً  pinocytotic vesiclesخاليا البطانة الوعائية بسبب وجود أعداد كبيرة من حويصالت احتسائية 

عن انخفاضات في سطوح الخاليا )يـُعتقد أن هذه االنخفاضات تمثل حويصالت احتساء في طريقها 

 في العضالت والرئة والجهاز العصبي المركزي والجلد. للتكوين(.. توجد مثل هذه الشعيرات

في بطانتها وتكون هذه الثقوب مغطاة بحواجز رقيقة جداً )الحاجز pores : تمتلك ثقوباً fenestratedالمثقبة  -

تركيب معقد وتكوينه الكيميائي غير معروف( ، ويحدث تبادل المواد في هذه الشعيرات عن طريق االنتشار 

ثقوب الموجودة في جدارها.. توجد مثل هذه الشعيرات في الغشاء المخاطي المعوي وفي الكثير من خالل ال

 من الغدد الصم والبنكرياس.

: هي شعيرات دموية ذات تجويف أكبر قطراً وأقل انتظاماً من الشعيرات الدموية sinusoidalالجيبانية  -

ين خالياها ، وترافق خالياها بالعم كبيرة.. توجد مثل يادية ، بطانتها غير مستمرة إذ توجد فسح واسعة بتاالع

 هذه الشعيرات في الكبد واألعضاء المكونة لكريات الدم كنقي العظم والطحال.

 



 9من  5الصفحة 
 

تعيد الدم من األنابيب الشعرية إلى القلب ، وتمتلك جدران أرق وتجاويف أكبرمن الشرايين  /veins األوردة -

 المماثلة لها بالحجم.. تصنف إلى ثالثة أنواع:

 

تدريجياً إذ يتضمن زيادة عناصر النسيج  venule( الوريدات: يكون االنتقال من الشعيرة الدموية إلى الوريد 1)

الملساء.. وتتميز أصغر الوريدات بغاللة باطنة مكونة من بطانة وعائية فقط ، الضام ثم األلياف العضلية 

مايكروميتر( تظهر بعض  50ومن غاللة برانية مكونة من ألياف بيض. وعندما يصل قطر الوريدات إلى )

تر أو مايكرومي 200األلياف العضلية الملساء بين الغاللة الباطنة والبرانية. أما في الوريدات ذات القطر )

ن األلياف العضلية الملساء الدائرية الترتيب الغاللة الوسطى ويكون سمكها بين ) ( طبقات 3 – 1أكثر( فتكوِّ

من الخاليا ، أما الغاللة البرانية فتكون سميكة بالنسبة إلى سمك الجدار الكلي الرقيق وتتألف من ألياف بيض 

 ة.مرتبة طولياً وقليل من األلياف الصفر وأرومات ليفي

 

 ملم( وتتميز طبقاتها )الغالالت( باآلتي: 9 – 1( األوردة المتوسطة: قطرها )2)

 تكون رقيقة والخاليا قصيرة ومضلعة الشكل. tunica intimaالغاللة الجوانية أو الباطنة  -

تكون رقيقة إذا ما قورنت بالشرايين من الحجم نفسه وتتألف من حزم من  tunica mediaالغاللة الوسطى  -

 ألياف عضلية ملساء مرتبة دائرياً ومفصولة عن بعضها بألياف بيض وشبكة رقيقة من ألياف صفر.

تكون واضحة جداً وتتكون من نسيج ضام مفكك مع حزم من ألياف  tunica adventitiaالغاللة البرانية  -

 لترتيب وقليل من ألياف عضلية ملساء مرتبة طولياً أيضاً.بيض طولية ا

 

: تتضمن الوريد األجوف األعلى واألسفل والوريد البابي الكبدي والفروع الرئيسة لهذه األوردة الكبيرة( 3)

 األوردة وتتميز طبقاتها )الغالالت( باآلتي:

كيب الغاللة الباطنة لألوردة الصغيرة يشابه تركيبها تر tunica intimaالغاللة الجوانية أو الباطنة  -

والمتوسطة الحجم لكن قد يكون أكثر سمكاً ومحتوي على حزم متفرقة من األلياف العضلية الملساء بترتيب 

 طولي وقد يشاهد الغشاء المطاط الداخلي أحياناً.

لساء مختزلة كثيراً تكون رقيقة وغير جيدة التكوين وأاللياف العضلية الم tunica mediaالغاللة الوسطى  -

 وقـد تكون معدومة.

أكثر الغالالت الثالث سمكاً وتحوي حزم كثيرة من أاللياف العضلية  tunica adventitiaالغاللة البرانية  -

 الملساء المرتبة طولياً ، وال يوجد في هذه الطبقة غشاء مطاط خارجي.
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 ات:ـ. الصمام5

 :valvesيوجد ثالث أنواع من الصمامات 

/ تمتلك كثير من األوردة الصغيرة والمتوسطة الحجم السيما الموجودة venous valvesالصمامات الوريدية  -

في األطراف السفلى صمامات لمنع رجوع الدم.. وتكون هذه الصمامات مزدوجة بشكل طيات هاللية )تسمى 

 اتها الحرة متجهة نحو القلب.( من الغاللة الباطنة تبرز في تجويف الوريد بحيث تكون حافcuspsالشرفات 

 

 tricuspid/ وتشمل الصمامات األُذينية البطينية )الصمام الثالثي الشرف cardiac valvesالصمامات القلبية  -

)لها ثالث  semilunar( الواقعة بين البطينين واألُذينين ، والصمامات الهاللية mitralوالصمام التاجي 

ألبهر والشريان الرئوي.. تكون هذه الصمامات بشكل ثنيات من الشغاف شرفات( الواقعة بين البطينين وا

محتوية على لب كثيف من النسيج الضام. تكون الصمامات األُذينية البطينية مرتبطة بالعضالت البطينية 

تعمل على تقييد الصمامات وتمنع انقالبها  chordae tendineaeبحبال ليفية تسمى الحبال الوترية القلبية 

 ناً على ظهر عند تقلص البطينان. بط

 

: تتواجد على مسافات متقاربة أكثر من الصمامات الوريدية ، وتكون lymphatic valvesالصمامات اللمفية  -

أجزاء األوعية اللمفية بين الصمامات منتفخة مما يُعطي الوعاء مظهر السبحة.. ويتكون الصمام أيضاً من 

 اللمفي.طية من الغاللة الباطنة للوعاء 

 

 . القلـب:6

ن أربع حجرات  .. إثنتان لألعلى هما chambersوعاء دموي متحور من إنطواء األوعية الدموية لتكوِّ

 ventricles( يستلمان الدم من الجسم والرئتين ، واثنتان لألسفل هما البطينان atrium)مفردها  atriaاألُذينان 

 يضخان الدم خارج القلب.

 

 / يتكون من ألياف عضلية قلبية متخصصة تبدأ وتنسِّق تقلص القلب كما يأتي:* جهاز توصيل النبض

 يبدأ النبض منها. pacemakerفي األُذين األيمن هي منظم القلب  sinoatrial nodeعقدة جيبية أُذينية  -

 .atrioventricular nodeألياف تنشر النبض في أنحاء األُذينين فضالً عن نقله إلى العقدة األُذينية البطينية  -

 .interatrial septumتتموضع العقدة األُذينية البطينية في الحاجز بين أُذيني  -

تمتد حزمة أُذينية بطينية من العقدة األُذينية البطينية وتتفرع إلى فرعين أيمن وأيسر تقعان تحت شغاف القلب  -

 .interventrical septumفي كال جانبي الحاجز بين بطيني 

ب  Purkinje fibersعضلية قلبية متوسعة متحورة تسمى ألياف بركنجي  ألياف - تغادر فروع الحزمة لتعصِّ

innervate .عضل القلب 
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 /الطبقات )الغالالت(* 

)ظهارة حرشفية بسيطة( تحتها طبقة  endothelium: يتكون من بطانة وعائية endocardiumالشغاف  -

يكة تحوي عدد كبير من األلياف المرنة وبعض األلياف العضلية ضيقة من ألياف بيض دقيقة تحتها طبقة سم

يليها طبقة من نسيج ضام مفكك تربط الشغاف مع عضل القلب وتحوي هذه الطبقة على عدد من األوعية 

 الدموية واألعصاب وألياف بركنجي.

رغم أن سمكها  : تتكون من العضالت القلبية ، وتعد الطبقة األسمك في القلبmyocardiumعضل القلب  -

متفاوت اعتماداً على وظيفة كل حجرة من حجرات القلب إذ تكون في البطينين أسمك منها في األُذينين ، وفي 

 البطين األيسر أسمك منها في البطين األيمن.

 mesothelium: غشاء مصلي على سطح عضل القلب ، يتكون من بطانة غشائية epicardiumالنخاب  -

 )ظهارة حرشفية بسيطة( تحتها نسيج ضام مفكك يحوي أوعية دموية تاجية وأعصاب ، ونسيج شحمي.

 

 /الهيكل القلبي* 

عبارة عن نسيج ضام كثيف متثخن يوجد في الحاجز بين البطينين وكذلك الحاجز بين األُذينين والبطينين 

ة الرئيسة وتحيط وتثبت كل صمام من فضالً عن حلقات من هذا النسيج توجد حول فتحات األوعية الدموي

 الصمامات القلبية.

 

 . األوعية اللمفية:7

وهذه الدم.. أنسجة الجسم إلى مجرى سائل بإعادة األوعية الدموية ، تقوم شبكة من األوعية الدقيقة تشبه 

وغيرها من المواد تتسرب باستمرار الماء والبروتينات  العملية ضرورية ألن ضغط السوائل في الجسم يجعل

 interstitialالسائل الخاللي بهذا السائل الراشح المسمى  يعمل. واألنابيب الشعرية )الشعيرات الدموية(.خارج 

fluid ذا فإن معظم ـل، لى الدم فإن األنسجة تنتفخ وتتورم منه إالزائد يـُعاد إذا لم ف ، بغمر وتغذية أنسجة الجسم

ويعود  التي يكون ضغط السائل فيها منخفضاً )الجانب الوريدي( يرشح إلى داخل الشعيرات الدموية منه الزائد 

شعيرات لمفاوية مسدودة النهاية تتجمع في أوردة أكبر فأكبر تشبه في تركيبها األوردة الدموية الباقي عن طريق 

هما:  لة قناتين رئيسيتين في الجسمـِّ ة مشكـذه األوعيـتتجمع ه. .lymphاللمف مى ـويسوتسـير موازيـة لهـا 

وتعد القناة الرئيسة إذ تمتد على طول الجدار الخلفي للبطن  left thoracic ductاليسرى  القناة الصدرية

والصدر وتجمع اللمف من القسم الخلفي للجسم والجهة اليسرى للرأس والرقبة والصدر والذراع األيسـر 

وتفرغـه في الجهاز الوريدي قرب منطقة اتصال الوريد الودجي الداخلي األيسر مع الوريد الترقوي األيسر ، 

الجهة اليمنى تجمع اللمف من فتكون أصغر من األُولى و right lymphatic ductاة اللمفية اليمنى أمـا القن

للرأس والرقبة والذراع األيمن والجانب األيمن للصدر وتفرغه في الجهاز الوريدي قرب منطقة التقاء الوريد 

 الودجي الداخلي األيمن مع الوريد الترقوي األيمن.

 إذ يحمل. .الدم إلى القلب تعيدوالرقبة  في كل جانب من الرأسرة عن وريدين عبا :الودجية األوردة

 .، بينما يحمل الودجيان الداخليان الدم من األنسجة العميقة السطحية الودجيان الخارجيان الدم من المناطق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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واحد منهما إلى فتح أي  ما يؤدي وغالبا  ن الخارجيين يأكبر بكثير من الودجيالوريدان الودجيان الداخليان و

 .الموت بسبب الفقدان السريع للدم

يتكون اللمف من الماء والمواد المذابة في بالزما الدم ويحوي مكونات الدم نفسها باستثناء الكريات 

الحمر وبعض البروتينات ذات الوزن الجزيئي العالي والدهون واألحماض الدهنية وبعض المركبات الكبيرة التي 

التي  اللمفيةة متخصصة تسمى األوعية وعيألى إال يمكنها عبور الجانب الوريدي من الشعيرات الدموية فتدخل 

، وال يحوي لمف األوعية الشعرية اللمفاوية عناصر خلوية ولكن بمروره في العقد اللمفية تزاد  لى الدمتعيدها إ

 عليه خاليا لمفية.

لتحافظ على  –كما في القلب  –له إلى أعلى بالرغم من عدم وجود مضخة  يجري ويالحظ أن اللمف

س ـعملية التنفومن وساطة الضغط الناشئ من حركة العضالت بيتم وهذا . ى وباتجاه واحد.األعلحركته إلى 

 اللمفكما تمنع الصمامات الموجودة في األوعية اللمفية الكبرى رجوع  ، ومن نبض األوعية الدموية المجاورة

 إلى الخلف.

قطيرات دهنية تدعى  اللمف المترشح من جدران المعي الدقيق يكون أبيض حليبي اللون الحتوائه

وال توجد  . تحدث عملية التخثر في اللمف لكنها أبطأ مما في الدم والخثرة تكون لينة ال صلبة.chyleالكيلوس 

 أوعية لمفاوية في الجهاز العصبي المركزي ونقي العظم واألُذن الداخلية وكرة العين.

 

 

 تركيب الشريان العضلي
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 البطين األيسر( LVالبطين األيمن ،  RVاألُذين األيسر ،  LAاألُذين األيمن ،  RAمخطط لمقطع أمامي للقلب )يمثل 


