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:القلب 
يتوسط المنصف 

بشكل مخروط مائل

معزول بالحجاب الحاجز عن الجوف البطني 

The Heart 



: The Heartالقلب

األذينتان والبطينان

الدسام التاجي ومثلث الشرف

الدسام األبهري والرئوي 

الشريان الرئوي 

ي الوريد األجوف العلوي والسفل

األوردة الرئوية 



: الدوران الدموي في القلب 
من القلب بالشريان ( قانىءدم ) المؤكسجيخرج الدم 

األبهر إلى األعضاء المختلفة 

باألوردة الجوفاء إلى األذينة اليمنى ثم المكربنثم يعود الدم 

البطين األيمن ومنه إلى الشريان الرئوي ثم الرئتين لتتم تنقيته 

يعود باألوردة الرئوية إلى األذينة اليسرى ثم البطين األيسر 

( الدورة الدموية الكبرى ) إلى األبهر 

الدورة الدموية الصغرى بين الشرايين واألوردة الرئوية

: يشتمل القلب على 

بهدف دفع الدم : العضلة القلبية 

الهيكل الليفي 

جهاز النقل الداخلي لتنسيق التقلص العضلي 



:غالالتمن ثالث نسيجيا  يتألف جدار القلب

The endocardiumالشغاف 

 The myocardiumالعضلة القلبية 

The pericardiumالتامور



طبقات جدار القلب 





: The endocardiumالشغاف 
, للقلب الغاللة الباطنة يشكل 

يستر األجواف القلبية والصمامات والحبال الوترية والعضالت الحليمية 



:  الشغاف نسيجيا  

بسيطة رصفية : بطانة -

ج طبقة رقيقة من نسي:تحت البطانة -

ضام رخو تحوي بضع أرومات ليف 

وألياف كوالجينية وألياف مرنة 

ن من تتكو, ثخينة : طبقة مرنة عضلية -

ن ألياف نسبيا  يتضمنسيج ضام كثيف 

اء مرنة وكوالجينية وخاليا عضلية ملس

مبعثرة 

تتكون من , رقيقة : تحت الشغاف -

يحوي ألياف , نسيج ضام رخو 

ية كوالجينية ومرنة وخاليا شحمية وأوع

وألياف , دموية وتشعبات عصبية 

بوركنج في تحت شغاف البطين 









:لصمامات ا

هي انثناءات من الشغاف 

فة يتألف محورها من صفيحة ليفية كثي



:  تتألف من الغاللة المتوسطة

خاليا عضلية قلبية 

,  مفصولة بنسيج ضام خاللي 

الخاليا الناقلة وهي خاليا عضلية متبدلة تشكل الجهاز الناقل





:  السدى الضام 

يتألف من النسيج الخاللي للعضل القلبي الذي يضم أليافا  كالجينية ومرنة تحيط باألوعية

واألعصاب وتنقسم إلى حجب رقيقة حول الحزم العضلية وتتحول إلى تشعبات رقيقة جدا  

هذه الشبكة الليفية تحمي الخلية العضلية ضد كل, تتصالب حول كل خلية عضلية قلبية 

: يضاف للهيكل الضام أيضا  . حركة مفرطة 

وتحوي ألياف, أربع حلقات ليفية تقوي الفوهات الصمامية وتخدم كمسند للصمامات -

مرنة وبعض الخاليا الشحمية ومع تقدم العمر يمكن أن تتكلس 

ية األذينية والبطينية المثلث الليفي نظير الغضروف يتوضع بين الحلقات وهو مكان ارتكاز األلياف العضلية القلب-

الحاجز الغشائي العلوي الليفي من الحاجز بين بطيني -





:الجهاز الناقل 

جداريف: لكيت وفالك األذينيةالعقدة الجيبية

األذينة اليمنى في مستوى فوهة الوريد

األجوف العلوي 

في:آلشوف تاوارا العقدة األذينية البطينية

تالقسم المتوسط لجدار األذينة اليمنى تح

ارتكاز الصمام األنسي لمثلث الشرف 

هي:الحزمة األذينية البطينية لـ هيس 

نالرابطة العضلية الوحيدة بين األذينتي

ملم في الحجاب بين15تسير , والبطينين 

ان بتشكيلبطيني وتتشعب إلى شعبتين تنتهي

شبكة بوركنج

تتتوضع في الطبقة تح: خاليا بوركنج

ضليةالشغاف للبطين وتتماس مع الخاليا الع

القلبية



العقدة الجيبية األذينية

العقدة األذينية البطينية

حزمة هس

خاليا بوركنج



:( الوريقة الجدارية ) والتامور ( الوريقة الحشوية ) النخاب 



تفرزه الخاليا ( سم مكعب 50) يحوي سائل مصلي : الجوف التاموري 

المتوسطية يسهل عمل القلب  

الوريقة الجدارية للتامور

:الوريقة الحشوية للتامور 

مقواة

في جزئها السطحي بحزم كالجينية 

غزيرة تشكل الكيس الليفي التاموري 



:البنية النسيجية متشابهة في النخاب والتامور وهي

:البنية النسيجية  في النخاب 

(بسيطة رصفية ) ظهارة متوسطية•

(نسيج ضام ليفي مرن ) طبقة تحت متوسطية •

( :نسيج ضام شحمي ثخين ) طبقة تحت النخاب •

يؤمن االتصال بالعضل القلبي 

نخابتجتاز تشعبات وعائية إكليلية وأعصاب ذاتية ال

لتغذي العضل القلبي 

:البنية النسيجية في الوريقة الخارجية  للتامور 

(بسيطة رصفية ) ظهارة متوسطية•

(نسيج ضام ليفي مرن ) طبقة تحت متوسطية •

الكيس الليفي التاموري •

epicardium





F=fibro-elastic tissueM=mesothelium

A=adipose tissue

Epicardium



General Structure of Blood Vessels

:األوعية الدموية 

األوعية الشعرية –األوردة –الشرايين 

:  Tunica intimaالغاللة الباطنة        

ظهارة بسيطة مسطحة 

:  Tunica mediaالغاللة المتوسطة      

... ألياف عضلية ملساء –ألياف مرنة 

:  Tunica adventitiaالغاللة الخارجية 

تتداخل عناصره الضامة , نسيج ضام غني باأللياف الكوالجينية -

مع النسيج الضام الرخو المجاور للوعاء 

يحوي شبكة من األعصاب الذاتية -

 Vasa vasorumو أوعية دموية لتروية جدار الوعاء -



:  Arteriesالشرايين 

يزداد عددها وينقص قطرها كلما ابتعدنا عن القلب , متشعبة أقنيةهي 

يانالشرسعة أو قطر صنفت الشرايين بشكل تقليدي إلى ثالثة أنماط حسب 

:ه إلى ظيفتلجدار الشريان ووالمكونة األقمصةبنية باإلضافة إلى 

الشرايين الكبيرة أو المرنة •

الشرايين المتوسطة أو العضلية •

والشريناتالشرايين الصغيرة •



:الشرايين الكبيرة أو المرنة أو الناقلة  

: تؤمن جمع ودفع الدم  مثالها , تتوضع قرب القلب 

Aortaالشريان األبهر -

Pulmonary . Aالشرايين الرئوية -

الجذع الشرياني العضدي الرأسي-

الجذع السباتي -

الشريان تحت الترقوة -

الشرايين الحرقفية المشتركة -



: الغاللة الباطنة 

تحوي هيولى الخاليا البطانية , ظهارة بسيطة رصفية -

باالد  المتضمنة العامل الثامن –على أجسام ويبل 

…………   Weibel – Palade bodies

:   الغشاء القاعدي -

خاليا عضلية -بعض أرومات الليف المبعثرة –نسيج ضام رخو : تحت البطانة -

(  قريبة من الخاليا العضلية الملساء , التحاط بصفيحة قاعدية ) بطانية 

: الغاللة المتوسطة 

سميكة مثقبة تحيط ببعضها وتتراكب فوق( تشغل ثلث حجم الغاللة الوسطى ) تحوي صفائح مرنة -

... (اإلنسان –الفأر ) يتناسب عددها مع قطر الشريان الذي يتناسب مع حجم المتعضية , بعضها 

تضم أيضا  خاليا عضلية تدعى بالمتشعبة  -

مطرق ضام يحوي ألياف كوالجينية -

وبروتينات –ولييفات مرنة رقيقة جدا  تربط الصفائح المرنة -

وغليكوز أمينو غليكان–سكرية الصقة 

:  الغاللة الخارجية  

د الفيزيولوجية تمنع توسع الجدار الشرياني على أبعد من الحدو) تحوي حزم من األلياف الكوالجينية  –رقيقة نسبيا  

قليل من األلياف المرنة وخاليا أرومات الليف وبالعات -( خالل الدورة االنقباضية 

ألياف عصبية  –( ينشأ من الشريان نفسه أو من الشرايين المجاورة ) عرق العرق 

يتغذى باالنتشار من لمعة الشريان ومن عرق العرق : جدار هذه الشرايين سميك 

: نسيجياً 



: Large Elastic Arteryالشريان الكبير المرن 

تناوب مع يتميز بقميص متوسط ثخين غني بالصفائح المرنة المتعرجة والمثقبة ت

.طبقات االلياف العضلية الملساء







:موزعة (عضلية ) شرايين متوسطة 
تؤمن توزيع الدم 

منتشرة بغزارة في الجسم  

: منها 

معظم شرايين األطراف واألحشاء 

مثل الشرايين الكعبرية والفخذية واإلكليلية والدماغية



: نسيجياً 

: الغاللة الباطنة 

ظهارة بسيطة مسطحة : بطانة 

غشاء قاعدي 

تفصل الغاللة الباطنة عن الوسطى : محددة مرنة داخلية 

غنية باأللياف العضلية الملساء : الغاللة الوسطى 

تفصل الغاللة الوسطى عن الخارجية : محددة مرنة خارجية 

سماكة القميص المتوسطسميكة نسبيا  وقد تتجاوز: الغاللة البرانية 

:  وتتألف من 

وخاليا مصورة لليف ,مرنةوألياف,(األكثر تواجدا  ) ألياف مولدة للغراءسيج ضام رخو يحوين

عصبية وخاليا شحمية أوعية دموية وألياف



يتميز بالياف عضلية ملساء غزيرة في قميصها : Medium Arteryالشريان المتوسط 

قميص المتوسط مقارنة مع الشريان المرن وال يبقى سوى صفيحة مرنة داخلية تفصل ال

. الباطن عن المتوسط وصفيحة مرنة خارجية تفصل المتوسط عن الخارجي





:

موزع(عضلي) شريان متوسط 



: الشرايين الصغيرة والشرينات

ملم2قطرها أقل من : الشرايين الصغيرة 

تمتلك محددة مرنة داخلية 

فغاللتها الوسطى تحوي حتى ثماني طبقات من األليا

(أكثر من طبقتبن ) العضلية الملساء 

هي شرايين صغيرة قطرها أقل من: لشرينات ا

ميكرومتر 250-300

خاليا غاللتها المتوسطة تتألف من طبقة أوطبقتين من ال

العضلية الملساء 

تغيب المحددات

لدورانلالتقلص العام للشرينات يقوي المقاومة المحيطية

غط هذه األوعية تتدخل في تنظيم الضالدموي وبالتالي

(   الضغط الدموي الجهازي ) العام 

http://www.courseweb.uottawa.ca/medicine-histology/English/Cardiovascular/Fig16_Cardiovascular.htm


:الشريناتخليفة 

والشعيرات الشريناتهي مرحلة انتقالية بين 

طبقة متصلة والتشكل, ومتباعدة  , الخاليا العضلية الملساء مبعثرة في جدرها  

تراقب جريان الدم في الشبكة الشعرية 

:نمط انتهاء الشرايين 
....كلية توجد في أغلب الشرايين الجسمية مثل الدماغ والقلب والرئة وال: االنتهائيةالشرايين -

ع بعضها الفروع متتفاغرأي كل فرع يعطي فروعا  أصغر دون أن انتهائيةتكون الشرايين هنا 

(غذي احتشاء المنطقة الناتج عن انسداد الفرع الم) معرفة التفرعات هاما  من الناحية المرضية 

ضفائرين وتشكل هذه الشراي, توجد في بعض العضالت والجلد : المتفاغرةالشريانية الضفائر -

والسطحيوكثيفة العميق تكون فيه الضفائر غزيرة: على مستويين وتتوضعمتفاغرةوعائية وشبكات 

الترويةن إلى احتشاء وتنخر بسبب تأمياليؤديالضفائر أدق وأقل غزارة وانسداد أحد الفروع تكون 

المفاغرةباألوعية 

العرق عرق -في لمعة الشريان الدم : تروية جدار الشريان  

ونظير ودي موسع –ودي مقبض غالبا  –محرك وحسي –ذاتي : تعصيب جدار الشريان 



:دور مكونات الشريان 
:دور البطانة -

تحمي النسج التي تحتها وتتدخل في النفوذية االختيارية : الحماية 

– Aتفرز المستضدات : تركيبي  B وبروتينات بناء -للزمر الدموية ( كالجينIII-IV , إيالستين  )

فون–ثر مضادة للتخ) وعوامل فعالة -وحمض السيالي وبروتيوغليكانات  -وبروتينات سكرية الصقة 

منشط لمولد البالسمين–عامل مرخي عضلي –بروستاسكلين –عامل النمو –( ويليبراند 

وبالتالي تساهم في تجدد البنى التي تحتها 

وفي حوادث اإلرقاء والتخثر وحل الليفين واالرتخاء الوعائي 

.. وتساهم التبدالت الشكلية والوظيفية للبطانة في تطور التصلب العصيدي والخثار 

لب متقطع في المحافظة على دفع الدم لألمام واستمرار دوران الدم رغم أن انقباض القالصفائح المرنة تساهم 

تساهم في المحافظة على لمعة الشريان فاغرة حتى عند قطعه



: أهميتها بصفاتها الخاليا العضلية •

(  حصيل القلب –قطر الشريان –المقوية ) التقلصية -

رة للمطرق الضام مفرزة خصوصا  عند الجنين والشخص الشاب حيث تنتج جزيئات كبي) التركيبية -

تلفة مثل وعوامل فعالة مخ–كالجين وايالستين وغليكوزأمينوغليكان وبروتينات سكرية :  من 

ل أن التوازن ويمكن القو( البروستاسكلين وعامل النمو وعوامل الجذب الكيميائي للكريات البيض 

يا العضلية الملساءاالستقالبي وسالمة بناء الغاللة المتوسطة يتعلق بالحالة الشكلية والوظيفية للخال

و تحول إلى فرط نمو أ) تحافظ الخاليا العضلية في الكهل على قدرة التغير والتكيف : التبدلية -

(  أرومة الليف أو الغضروف أو الرغوية أو البالعة 

التوسع المفرط للوعاء الدموي الكالجينيعارض 

خثر وفي التليف الغليكوز أمينوغليكان تتدخل في تنظيم النقل عبر الجدار وفي الوظيفة المضادة للت-

ن االرتباط بين تؤم(  إيالستونكتين –فيبرونكتين –المينين ) والبروتينات السكرية البنائية -

الجزيئات الكبيرة المطرقية والخاليا الشريانية 



•Capillaries  : األوعية الشعرية
دم والنسج رقيقة الجدر جدا  وهي مكان حدوث المبادالت بين ال, متفاغرةهي أنابيب بطانية منتظمة 

(  الجهاز البابي الوريدي ) –( حقيقية ) غالبا  بين شرين ووريد تتوضع

(مكرومتر40-30, مكرومتر4-3) قطرها 

(    العضلة القلبية –األوتار ) غزارتها مختلفة 

:  من نسيجياً يتألف جدار الوعاء الشعري 

صف واحد من خاليا بطانية مسطحة : بطانة 

صفيحة قاعدية 

ليف أروماتمتقطعة غير ثابتة الوجود تحوي : طبقة حول البطانة 

وبدينات وبالعم 



:  أوضح المجهر اإللكتروني 

ثالثة نماذج من الشعيرات 

غير مستمرة –نافذية –مستمرة 



:األوعية الشعرية المستمرة 
: تألف من ت.... الدماغ , الرئة , الجلد , المخاطيات , في العضالت تتوضع, هي األكثر انتشارا  في الجسم  

دماغية الساد في الشعيرات ال) ترتبط بأجهزة اتصال من نمط الصق وساد , ذات خاليا متجاورة : بطانة  -
باقي حر هيوالها غنية بحويصالت احتساء معظمها ملتصق على الغشاء الخلوي وال–( والمشيمة والشبكية 

الهيولىفي 

, مستمرة صفيحة القاعدية-

أرومات-الملساءعضلية -استطاالت ) خاليا هامشيةتحوي 

في تجديد وحماية الخاليا البطانية تتدخل (الليف 

,( ع –ط ) والمرنة الكوالجينيةاأللياف رقيقة من محيطيةطبقة -

محل التشكالت الضامة في تحل ) الليف وبالعم وبدينات وأرومات

الدبقية من الخاليا استطاالت المركزي الجهازالعصبي

(  أقدام وعائية ) الكوكبية 



:النافذيةاألوعية الشعرية 

–الغددالصم–وية الكلالكبيباتفي األنسجة حيث المبادالت الجزيئية مع الدم سريعة وكبيرة كما في تتوضع

األغشية الزليلة –الضفائر العنكبوتية 

: تتألف من 

ار يغيب في وهي مغلقة بحظ, الرقيقة الهيوليةبطانة ذات خاليا بطانية تبدي ثقوبا  دائرية في المناطق -

مستوى شعيرات الكبب الكلوية 

صفيحة قاعدية مستمرة-

الخاليا الهامشية نادرة -



:  الشعيرات غير المستمرة أو المتقطعة أو الجيبانية 

جدارها غير منتظم ,هي أوعية شعرية ذات لمعات واسعة 

توجد في الكبد والطحال والعقد اللمفية ونقي

العظام وبعض الغدد الصم

: تتألف من 

أو نافذية أو(  نقي العظم ) مستمرة : بطانة -

(  فقط في الكبد ) متقطعة 

( الطحال –الكبد ) تشترك بالخاليا البالعة 

تحاط باأللياف الشبكية وتشكل حولها شبكة

صفيحة قاعدية غير مستمرة  -

التوجد خاليا هامشية -





هي أوعية تنقل الدم إلى القلب : األوردة 

غالالتها سيئة التحديد -

جدار الوريد أرق مقارنة بجدار الشريان المرافق -

لمعته أوسع 

(خاصة التي تنقل الدم عكس الجاذبية ) تمتلك األوردة -

دسامات 

األلياف الكوالجينية أغزر في األوردة منها في الشرايين -

األلياف المرنة والعضلية الملساء أقل منها في الشرايين -

بينما الوريد متعرجة , لمعة الشريان منتظمة -

الضغط أعلى في الشريان منه في الوريد -

كبيرة –متوسطة –أوردة صغيرة –وريدات 







: نسيجياً 
غاللة باطنة 

غاللة متوسطة 

سميكة : غاللة برانية 

الغالالت سيئة التحديد 

محددات غير واضحة 


