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 مقذمت
 

رؼًم يلشصاد انـذد انهؼبثٛخ ٔانجُكشٚبط ٔانكجذ ٔانؾٕٚظم انظلشأ٘ ػهٗ رغٓٛم َوم  •

رزًضم ٔظٛلخ انهؼبة األعبعٛخ انًلشص يٍ انـذد . ْٔؼى انـؼبو كٙ انوُبح انًؼذٚخ ٔانًؼٕٚخ

انهؼبثٛخ ثزشؿٛت ٔرضنٛن يخبؿٛخ انلى ٔانـؼبو انًزُبٔل ٔثذء ْؼى انغكشٚبد ٔانشؾٕو 

كشاص يٕاد هبرهخ نهغشاصٛى كبنـهٕثٕنُٛبد ٳجروٕو انـذد انهؼبثٛخ أٚؼًب . ثأَضٚى األيٛالص ٔانهٛجبص

IgAٍٚٔنٛضٔصٚى ٔالكزٕكٛش . 

ٚلشص انجُكشٚبط أَضًٚبد ْبػًخ رؼًم كٙ األيؼبء انذهٛوخ ْٔشيَٕبد العزوالة انًٕاد  •

ٚهؼت انكجذ دٔسًا كجٛشًا كٙ . انـزائٛخ انًًزظخ ٔاكشاص انظلشاء ْٕٔ عبئم يٓى نٓؼى انشؾٕو

اعزوالة انغكشٚبد ٔانشؾٕو ٔانجشٔرُٛبد ٔٚضجؾ أٚؼًب َشبؽ ٔاعزوالة انؼذٚذ يٍ انًٕاد 

 .انغبيخ ٔاألدٔٚخ ٔرظُٛغ أؿهت ثشٔرُٛبد ثالصيب انذو ٔانؼٕايم انؼشٔسٚخ نزغهؾ انذو

 .  ٚزًضم دٔس انؾٕٚظم ثبيزظبص انًبء يٍ انظلشاء ٔرخضُٚٓب ثشكم يشكض •

 

 

 

 .روٕو ثاَزبط انهؼبة انز٘ ًٚهك ٔظٛلخ يضنوخ ْٔبػًخ ٔٔاهٛخ, ؿذد خبسعٛخ اإلكشاص كٙ انلى •

انـذح رؾذ انهغبٌ , sub-mandibularانـذح رؾذ انلك , Parotid glandانـذح انُكلٛخ  •

sub-lingual . اػبكخ انٗ انـذد انهؼبثٛخ انظـٛشح انًُزششح كٙ انـجوخ انًخبؿٛخ ٔرؾذ

 .يٍ انؾغى انكهٙ نهؼبة% 10انًخبؿٛخ كٙ أسعبء انزغٕٚق انلًٕ٘ ٔانزٙ رلشص 

ٚإد٘ اَخلبع ٔظٛلخ انـذد انهؼبثٛخ انكجٛشح َزٛغخ أيشاع أٔ يؼبنغخ ئشؼبػٛخ ئنٗ رغٕط  •

 .األعُبٌ ٔػًٕس يخبؿٛخ انزغٕٚق انلًٕ٘ ٔطؼٕثبد كٙ انزكهى

ؽٛش رزكٌٕ يٍ ٔؽذاد ئكشاصٚخ اَزٓبئٛخ . رؾٛؾ يؾلظخ يٍ َغٛظ ػبو ثكم ؿذح نؼبثٛخ كجٛشح •

ٔعٓبص هُٕ٘ يزلشع ٚزٕػغ ثٍٛ كظٛظبد يلظٕنخ ػٍ ثؼؼٓب ثؾٕاعض يٍ َغٛظ ػبو 

 .َبشئخ يٍ انًؾلظخ

 .رُزظ ْزِ انـذد ئكشاصاد يظهٛخ أٔ يظهٛخ يخبؿٛخ أٔ يخبؿٛخ •

انـذح انُكلٛخ رلشص نؼبة رٔ ؿجٛؼخ يظهٛخ ٔيبئٛخ أيب انهؼبة انًلشص يٍ انـذد رؾذ انلكٛخ  •

  .ٔانهؼبة أؿهجّ يخبؿٙ كٙ انـذد انظـٛشح. ٔرؾذ انهغبٌ كٕٓ رٔ ؿجٛؼخ يظهٛخ يخبؿٛخ



 

 

 

 

 

 

 

ُٚزٓٙ انهؼبة انًلشص يٍ انٕؽذاد االكشاصٚخ كٙ انغٓبص انوُٕ٘ انز٘ روٕو خالٚبِ ثزؼذٚم  •

 ٔئػبكخ ػٕايم انًُٕ -Cl ٔئػبدح ايزظبص +Naيؾزٕٚبد انهؼبة يٍ خالل صٚبدح 

 .ٔأَضًٚبد ْبػًخ يؼُٛخ

 انؼؼهخ انًبػـخ

 انـذح رؾذ انلك

 انـذح رؾذ انهغبٌ 

 انـذح انُكلٛخ 

ػُجخ يظهٛخ 

ْالل )ْالنٛخ 

 عٛبَٕص٘

 َجٛت يخبؿٙ

 خالٚب ظٓبسٚخ ػؼهٛخ

 هُبح يخــخ

 هُبح ػُجٛخ

 ػُجخ يظهٛخ



رزأنق يٍ خالٚب يظهٛخ ْٙ خالٚب يلشصح نهجشٔرُٛبد شكهٓب ْشيٙ رغزُذ : انؼُجخ انًظهٛخ •

. ػهٗ طلٛؾخ هبػذٚخ ٔعـؼ هًٙ ػٛن يوبثم انهًؼخ ثٕاعـخ اسرجبؿبد ثٍٛ خهٕٚخ يزؼذدح

رلشص ْزِ انخالٚب كًٛبد كجٛشح . رشجّ انؼُجبد ٔأعضائٓب انوُٕٚخ ؽجبد انؼُت انًزظهخ ثغبم

 .يٍ األَضًٚبد انٓبػًخ ٔانجشٔرُٛبد األخشٖ

انخالٚب انًخبؿٛخ خالٚب يكؼجخ ئنٗ اعـٕاَٛخ كٛٓب َٕٖ ثٛؼبٔٚخ يؼـٕؿخ : انُجٛت انًخبؿٙ •

رُزظى ْزِ انخالٚب كُجٛجبد ٔرلشص يخبؿًب ػجبسح ػٍ ثشٔرُٛبد عكشٚخ . ثبرغبِ هبػذح انخالٚب

 . يؾجخ نهًبء ركغت انهؼبة ٔظٛلزّ انزشؿٛجٛخ ٔانزضنٛوٛخ

ركٌٕ ْزِ , ُرؾبؽ انٕؽذاد اإلكشاصٚخ ثخالٚب ػؼهٛخ ظٓبسٚخ رٕعذ داخم انظلٛؾخ انوبػذٚخ •

ثًُٛب انخالٚب , (انخالٚب انًؾٛـخ ثبنغضء اإلكشاص٘ يزـٕسح عذًا ٔيزلشػخ صذػٗ أؽٛبًَب انغهٛخ

رًُغ انخالٚب انؼؼهٛخ انظٓبسٚخ رًذد أٔ رٕعغ . انؼؼهٛخ انًشاكوخ نجذاٚخ انوُٕاد يـضنٛخ

 .انٕؽذاد اإلكشاصٚخ االَزٓبئٛخ ػُذ ايزالئٓب ثبنهؼبة ٔٚغشع روهظٓب ئكشاص انًُزظ

رلشؽ انٕؽذاد اإلكشاصٚخ االَزٓبئٛخ كٙ انغٓبص انوُٕ٘ داخم انلظٛض يلشصارٓب كٙ هُٕاد  •

ػُجٛخ يجـُخ ثظٓبسح يكؼجخ ٔرزؾذ يغ انؼذٚذ يٍ ْزِ انوُٕاد انظـٛشح يشكهخ انوُٕاد 

 انًجـُخ ثخالٚب اعـٕاَٛخ ُرظٓش رخـٛـبد شؼبػٛخ رًزذ يٍ striated ductانًخــخ 

ثبنًغٓش االنكزشَٔٙ رجذٔ انزخـٛـبد ؿٛبد كٙ انـشبء . هٕاػذ انخالٚب ئنٗ يغزٕٖ انُٕٖ

رظـق انؼذٚذ يٍ انًزوذساد يٕاصٚخ نـٛبد األؿشٛخ انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ . انٕٓٛنٙ انوبػذ٘

رؼًم ؿٛبد انـشبء انوبػذ٘ ػهٗ صٚبدح يغبؽخ عـؼ انخهٛخ ٔرغٓم . َٕاهم شبسدٚخ

  .ايزظبص انشٕاسد

. كٙ انـذد انهؼبثٛخ انكجٛشح ٚؾزٕ٘ انُغٛظ انؼبو ػهٗ انؼذٚذ يٍ انخالٚب انجالصيٛخ ٔانهًلبٔٚخ •

 انز٘ ٚشكم يؼوذ يغ يكٌٕ ئكشاص٘ يظُغ كٙ انخالٚب انظٓبسٚخ IgAرلشص انخالٚب انجالصيٛخ 

 انٗ IgAج ٚزؾشس انًؼوذ اإلكشاص٘ انـُٙ . كٙ انؼُجبد انًظهٛخ ٔانوُٕاد ثٍٛ انلظٛظٛخ

نٛخ دكبع يُبػٛخ ػذ انؼؼٛبد انًًشػخ كٙ آانهؼبة ْٕٔ يوبٔو نهٓؼى األَضًٚٙ ٔٚشكم 

 . رغٕٚق انلى

رزؾذ انوُٕاد انًخــخ كٙ كم كظٛض كٙ هُٕاد رزٕػغ كٙ ؽٕاعض انُغٛظ انؼبو انز٘  •

 صى رشكم هُٕاد كظٛخ Introbular ductٚلظم انلظٛظبد ٔرشكم هُٕاد ثٍٛ كظٛظٛخ 

يجـُخ ثظٓبسح يـجوخ يكؼجخ كٙ انجذاٚخ ٔػُذيب رزوشة يٍ انوُبح انشئٛغخ رظجؼ يـجوخ 

 .اعـٕاَٛخ

رذخم األٔػٛخ انذيٕٚخ ٔاألنٛبف انؼظجٛخ ئنٗ انـذد انهؼبثٛخ انكجٛشح كٙ يُـوخ انغشح ٔرزلشع  •

ٚإد٘ انزُجّٛ َظٛش انٕد٘ ػٍ ؿشٚن انشى أٔ رزٔم انـؼبو ئنٗ . رذسٚغًٛب كٙ انلظٛظبد

يؾزٕٖ انًبئٙ نإلكشاصاد ٔههخ انًؾزٕٚبد انؼؼٕٚخ ثًُٛب ٚإد٘ انزُجّٛ انٕد٘ ئنٗ الكضشح 

  .رضجٛؾ يضم ْزِ اإلكشاصاد ُٔٚزظ ػُّ علبف شذٚذ كٙ انلى ٔانز٘ ٚزشاكن يغ ؽبالد انخٕف

 

  



 

 

          

 

رزٕػغ كٙ كال انخذٍٚ هشة : الغذة النكفٍت: انظلبد انُٕػٛخ نكم يٍ انـذد انهؼبثٛخ انكجٛشح •

األرٌ ْٔٙ ؿذد ػُجٛخ يزلشػخ رزكٌٕ أعضاؤْب انًلشصح يٍ خالٚب يظهٛخ رؾٛؾ ثهًؼبد 

أيٛالص ٔثشٔرُٛبد ؿُٛخ α رؾزٕ٘ ْزِ انخالٚب ؽجٛجبد ئكشاصٚخ ؿُٛخ ثأَضٚى , طـٛشح عذًا

ٚإد٘ َشبؽ األيٛالص ئنٗ ؽهًٓخ يؼظى انغكشٚبد انًزُبٔنخ يغ انـزاء انزٙ رجذأ كٙ . ثبنجشٔنٍٛ

رلشص انجشٔرُٛبد انـُٛخ ثبنجشٔنٍٛ ثبنهؼبة انًلشص يٍ انـذح انُكلٛخ ٔرًزهك ْزِ . انلى

انجشٔرُٛبد خٕاص هبرهخ نهًٛكشٔثبد ٔساثـخ نهكبنغٕٛو نزا كٓٙ رغبْى كٙ انًؾبكظخ ػهٗ 

 .عـؼ انًُٛبء

ؿذح أَجٕثٛخ ػُجٛخ يزلشػخ ٚؾزٕ٘ عضؤْب انًلشص ػهٗ خالٚب يظهٛخ : الغذة ححج الفك •

رؼزجش انخالٚب انًظهٛخ انغضء انشئٛظ انًكٌٕ نٓزِ انـذح ًٔٚكٍ رًٛٛضْب ثغٕٓنخ . ٔيخبؿٛخ

رزكٌٕ انٕؽذاد . ػٍ انخالٚب انًخبؿٛخ يٍ خالل َٕاْب انذائشٚخ ْٕٔٛالْب األعبعٛخ انزهٌٕ

رخـٛـبد انوُبح 

انًخــخ داخم 

  SDانلظٛظٛخ 

  Aانؼُجخ انًظهٛخ 

    IDهُبح ثٍٛ كظٛظٛخ 

 

طٕسح ثبنًغٓش االنكزشَٔٙ 

رجٍٛ أٌ انُٓبٚبد انوًٛخ 

نهخالٚب يشرجـخ يغ ثؼؼٓب 

ثغٕاس انهًؼخ يغ رؼشعبد 

  كٙ انـشبء انخهٕ٘ انوبػذ٘

 

ؿذح َكلٛخ رٕػؼ ػُجبد 

يظهٛخ يغ ؽجٛجبد 

  اكشاصٚخ ػًٍ خالٚبْب

 

 هُبح يخــخ

 ػُجخ يظهٛخ



َجٛجبد يخبؿٛخ يغ ػُجبد يظهٛخ % 10ػُجبد يظهٛخ ٔ% 90اإلكشاصٚخ نٓزِ انـذح يٍ 

أيٛالص  αرلشص انخالٚب انًظهٛخ كٙ انـذد رؾذ انلك ئػبكخ ئنٗ أَضٚى , َظق ْالنٛخ

ٔانجشٔرُٛبد انـُٛخ ثبنجشٔنٍٛ أَضًٚبد أخشٖ رزؼًٍ انهٛضٔصٚى انز٘ ٚؾهًّ عذساٌ انؼذٚذ 

 .يٍ إَٔاع انغشاصٛى

رشجّ انـذح رؾذ انلك كٓٙ َجٛجٛخ ػُجٛخ يزلشػخ رزشكم يٍ خالٚب : الغذة ححج اللسان •

يخبؿٛخ ٔخالٚب يظهٛخ ؽٛش ركٌٕ انخالٚب انًخبؿٛخ ْٙ انـبنجخ ٔانخالٚب انًظهٛخ يٕعٕدح 

ٚؼزجش انًخبؽ انًُزظ اإلكشاص٘ األعبعٙ . ػهٗ شكم ْالل ؽٕل َجٛجبد انخالٚب انًخبؿٛخ

 . ثًُٛب رلشص األْهخ انًظهٛخ أَضٚى األيٛالص ٔانهٛضٔصٚى

هً صغٍزة دون محفظت وحنخشز فً الطبقت المخاطٍت وححج : الغذد اللعابٍت الصغٍزة •

عادة ما حكىن هذه الغذد . المخاطٍت لها قنىاث صغٍزة حفضً إلى الخجىٌف الفمىي

خلف اللسان  (غذد فىن ابنز)مخاطٍت ماعذا حلك المىجىدة فً قاعذة الحلٍماث الكأسٍت 

 .  فً الغذد اللعابٍت الصغٍزةIgAل حكثز الخالٌا البالسمٍت المفزسة . حكىن مصلٍت

 

 



 

 

                                                     

 



 Pancreas انجُكشٚبط                               

ٚــٙ انجُكشٚبط . ؿذح يخزهـخ خبسعٛخ ٔداخهٛخ اإلكشاص ُرُزظ أَضًٚبد ْبػًخ ْٔشيَٕبد •

ُرؾبؽ انؼُجبد اإلكشاصٚخ .  كظٛظبد ثُكشٚبعٛخئنٗيؾلظخ يٍ َغٛظ ػبو رشعم ؽٕاعض 

 . ثظلٛؾخ هبػذٚخ ُرذػى ثـًذ سهٛن يٍ أنٛبف شجكٛخ ٔشجكخ يٍ شؼٛشاد ديٕٚخ

ُرلشص يٍ خالٚب انغضء اإلكشاص٘ انخبسعٙ األكجش كٙ انجُكشٚبط األَضًٚبد انٓبػًخ ثًُٛب  •

. ُرظُغ انٓشيَٕبد يٍ رغًؼبد نخالٚب ؿذٚخ ُرؼشف ثبنغضس انجُكشٚبعٛخ أٔ عضس الَـشْبَظ

ًٚكٍ انزًٛٛض . ٚزأنق انغضء خبسعٙ اإلكشاص يٍ ؿذد ػُجٛخ يشبثٓخ كٙ رشكٛجٓب انـذد انُكلٛخ

 .ثًُٛٓب كٙ انششائؼ انُغٛغٛخ ثـٛبة انوُٕاد انًخــخ ٔٔعٕد عضس الَـشْبَظ

رزًٛض . رزشكت انؼُجخ انجُكشٚبعٛخ يٍ انؼذٚذ يٍ انخالٚب انًظهٛخ رؾٛؾ ثهًؼخ طـٛشح عذًا •

انخالٚب انًظهٛخ ثوـجٛزٓب انشذٚذح َٕٔارٓب انكشٔٚخ ٔايزالكٓب طلبد انخالٚب انًلشصح 

ٚخزهق ػذد انؾجٛجبد انًٕنذح نألَضًٚبد كٙ انخالٚب ؽغت انؾبنخ انٓؼًٛخ ٔٚكٌٕ . نهجشٔرٍٛ

 .أػظًًٛب كٙ انؾٕٛاَبد انًؼشػخ نهغٕع

 

 

 

 

 هُبح انظلشاء انؼبيخ

 انؼلظ

 هُبح ثُكشٚبط اػبكٛخ

 األيجٕنخ انجُكشٚبعٛخ انكجذٚخ

 رٚم انجُكشٚبط 

 عغى انجُكشٚبط

 عضٚشح الَـشْبَظ

 انظبئى

 خهٛخ ػُجٛخ

 ػُجخ ثُكشٚبعٛخ



 نٛزش ؿُٙ ثشٕاسد 2-1ٔ5رلشص انـذد خبسعٛخ اإلكشاص كٙ انجُكشٚبط ٕٚيًٛب عبئاًل ثُؾٕ  •

يٕنذ , يٕنذ انزشثغٍٛ)انجٛكشثَٕبد ٔاألَضًٚبد انٓبػًخ ثًب كٛٓب أَضًٚبد انجشٔرٛبص 

, نٛجبص, أيٛالصαٔ (ثشٔكشثٕكغٛججزٛذاص, Eانجشٔرٛبص , ؿهٛؼخ االٚالعزبص, كًٕٛرشثغٍٛ

ُرخزضٌ يؼظى األَضًٚبد كًٕنذاد أَضًٚٛخ ؿٛش كؼبنخ كٙ . DNAase ,RNAaseَٕٛكهٛبص 

ػهٗ شـش  (أَضٚى يؼٕ٘)ٚؼًم أَضٚى أَزشٔكُٛبص . انؾجٛجبد اإلكشاصٚخ كٙ انخالٚب انؼُجٛخ

ٔرُشٛؾ يٕنذاد انزشثغٍٛ كٙ نًؼخ األيؼبء انذهٛوخ ثؼذ اإلكشاص نزشكٛم انزشثغٍٛ انز٘ ثذٔسِ 

ثبإلػبكخ ئنٗ ئَزبط يضجـبد . ُٚشؾ األَضًٚبد انؾبنخ نهجشٔرُٛبد األخشٖ ثشكم رغهغهٙ

 .ألَضٚى انجشٔرٛبص يٍ انخالٚب انؼُجٛخ ٔثٓزِ انـشٚوخ ٚؾًٙ انجُكشٚبط َلغّ يٍ انٓؼى

ًٚكٍ أٌ رُشؾ يٕنذاد األَضًٚبد ٔرٓؼى , كٙ ؽبالد انزٓبة انجُكشٚبط انُخش٘ انؾبد •

ٕٚعذ يغججبد أخشٖ نٓزا االنزٓبة . األَغغخ انجُكشٚبعٛخ يًب ٚإد٘ ئنٗ يؼبػلبد خـٛشح

 .كبنؼذٖٔ االَزبَٛخ ٔانؾظٛبد انظلشأٚخ ٔاالديبٌ ػهٗ انكؾٕل ٔانشػٕع ٔاألدٔٚخ

 (يزؼذداد ثجزٛذٚخ)ٚغٛـش ػهٗ ئكشاص انجُكشٚبط ْشيَٕٙ انغكشرٍٛ ٔانكٕنٛغٛغزٕكٍُٛ  •

ئٌ . (االصُبػشش ٔانظبئى)انًلشصاٌ يٍ انخالٚب انظًبٔٚخ انًٕعٕدح كٙ يخبؿٛخ األيؼبء 

ُٚشؾ انًلشصاد انجُكشٚبعٛخ ٔٚؼًم انغٓبص انؼظجٙ انزارٙ  (َظٛش انٕد٘)انؼظت انًجٓى 

 .ثبَغغبو يغ انٓشيَٕبد نهغٛـشح ػهٗ ئكشاص انجُكشٚبط

ُٚجّ دخٕل انـؼبو انًٓؼٕو عضئًٛب ٔانؾبيؼٙ نهكًٕٛط انًؼذ٘ ئنٗ االصُٙ ػشش ئنٗ رؾشس  •

يٕػؼٙ نٓشيَٕٙ انكٕنٛغٛغزٕكٍُٛ ٔانغكشرٍٛ انزٙ ثذٔسْب رغشع االخشاط انخهٕ٘ 

ٚإصش انغكشرٍٛ ػهٗ انخالٚب انؼُجٛخ . نًٕنذاد األَضًٚبد ٔاألَضًٚبد يٍ انخالٚب انؼُجٛخ

انجُكشٚبعٛخ ٔخالٚب انوُٕاد انُبههخ يٍ خالل ئػبكخ انًبء ٔشٕاسد انجٛكشثَٕبد ئنٗ 

ٚوٕو . انجشٔرُٛبد انًلشصح يًب ُٚزظ ػُّ عبئم ههٕ٘ ؿُٙ عذًا ثأَضًٚبرّ انًًذح ٔانشٕاسد

انغبئم ثزؼذٚم ؽًٕػخ انكًٕٛط انًؼذ٘ يًب ٚغٓم ألَضًٚبد انجُكشٚبط انوٛبو ثٕظٛلزٓب كٙ 

 . يضبنٛخpHدسعخ 

ٚإد٘ ركبيم ػًم ْشيٌٕ انغكشرٍٛ ٔانكٕنٛغٛغزٕكٍُٛٛ ئنٗ ئكشاص ػظبسح ثُكشٚبعٛخ ههٕٚخ  •

  .ؿُٛخ ثبألَضًٚبد

 



 

 

 

 

 الجشر البنكزٌاسٍت

 

عضس الَـشْبَظ ْٙ كزم يٍ َغٛظ طًبٔ٘ ثشكم كشٔ٘ أٔ ثٛؼبٔ٘ يُـًغخ كٙ َغٛظ  •

 .ٕٚعذ أكضش يٍ يهٌٕٛ عضٚشح الَـشْبَظ كٙ ثُكشٚبط اإلَغبٌ. ػُجٙ خبسعٙ اإلكشاص

رزأنق كم . رؾٛؾ يؾلظخ سهٛوخ عذًا يٍ أنٛبف شجكٛخ ثكم عضٚشح رلظهٓب ػٍ انُغٛظ انؼُجٙ •

 .عضٚشح يٍ خالٚب يزؼذدح انغـٕػ أٔ دائشٚخ أطـش

 . رلشص ثشكم أعبعٙ انـهٕكبؿٌٕ ٔرزٕػغ ػبدح كٙ يؾٛؾ انغضٚشح: A أٔ α خالٚب 



رلشص األَغٕنٍٛ ٔرزٕػغ ػبدح كٙ يشكض يؾٛؾ انغضٚشح ْٔٙ أكضش األَٕاع : B أٔ βخالٚب 

 .ػذدًا

 .رلشص عٕيبرٕعزبرٍٛ ٔيجؼضشح ٔههٛهخ انؼذد: Dخالٚب 

 . رلشص ثجزٛذاد ثُكشٚبعٛخPP أٔ خالٚب Fٕٚعذ َٕع ساثغ يٍ انخالٚب رزٕػغ ثأػذاد ههٛهخ 

.  ٚزى رُظٛى َشبؽ خالٚب أنلب ٔثٛزب ثشكم أعبعٙ يٍ خالل يغزٕٚبد عكش انذو انًُخلؼخ •

 يٍ رؾشٚش انـهٕكبؿٌٕ α ػهٗ ئكشاص األَغٕنٍٛ ٔٚضجؾ خالٚب βٚؾلض اسرلبع عكش انذو خالٚب 

 .  ػهٗ ئكشاص انـهٕكبؿαٌٕثًُٛب ٚإد٘ اَخلبع عكش انذو ئنٗ رُجّٛ خالٚب 

  ٚإصش ْشيٌٕ انغٕيبرٕعزبرٍٛ كٙ ئكشاص ْشيَٕٙ األَغٕنٍٛ ٔانـهٕكبؿٌٕ ػًٍ انغضس  •

 .انجُكشٚبعٛخ ٔأٚؼًب كٙ َشبؽ انخالٚب انًغبٔسح انؼُجٛخ

 أٔ انًؼزًذ ػهٗ األَغٕنٍٛ ػٍ رهق عضئٙ أٔ كبيم يُبػٙ رارٙ Iُٚزظ يشع انغكش٘ ًَؾ  •

 ٚؾذس كٙ يشاؽم يزوذيخ IIثًُٛب يشع انغكش٘ ًَؾ .  ٔثبنزبنٙ ػٕص األَغٕنβٍٛنخالٚب 

 .يٍ انؼًش ٔؿبنجًب ٚزشاكن يغ انغًُخ ْٕٔ َبعى ػٍ كشم اعزغبثخ انخالٚب نألَغٕنٍٛ

ثؼغ أٔساو خالٚب عضس الَـشْبَظ هذ رُزظ انٓشيَٕبد رهوبئًٛب يإدٚخ ئنٗ أػشاع عشٚشٚخ  •

 .يؼوذح

 

 

 

 عضس الَـشْبَظ



 

 

 

 

  Liver                   انكجذ 

يٍ ٔصٌ انغغى كٙ % 2كؾ أٔ َؾٕ 1-1ٔ5ٚضٌ , أكجش ػؼٕ كٙ انغغى ثبعزضُبء انغهذ •

 .انشخض انجبنؾ

 . ٚزٕػغ كٙ انزغٕٚق انجـُٙ رؾذ انؾغبة انؾبعض ٔنّ كض أًٍٚ كجٛش ٔكض أٚغش طـٛش •

انكجذ طهخ انٕطم ثٍٛ انغٓبص انٓؼًٙ ٔانذو ؽٛش ٚوٕو ثًؼبنغخ انًٕاد انـزائٛخ انًًزظخ  •

ٚزهوٗ انكجذ . يٍ األَجٕة انٓؼًٙ ٔيؼبنغزٓب يٍ أعم اعزخذايٓب كٙ أعضاء أخشٖ يٍ انغغى

ػٍ ؿشٚن انٕسٚذ انجبثٙ انز٘ ُٚشأ يٍ أٔسدح انًؼذح ٔانـؾبل % 80-70أؿهت انذو 

رظم كم انًٕاد انزٙ رى %. 30-20ثًُٛب ٚشكم انذو انٕاسد يٍ انششٚبٌ انكجذ٘ , ٔاأليؼبء



ايزظبطٓب يٍ األيؼبء ػٍ ؿشٚن انٕسٚذ انجبثٙ يبػذا انًؼوذاد انشؾًٛخ انزٙ رُزوم ثشكم 

 .أعبعٙ ػٍ ؿشٚن األٔػٛخ انهًلبٔٚخ

• ٌ  يكبٌ رٕػغ انكجذ يٍ عٓبص انذٔساٌ يضبنٙ يٍ أعم رغًٛغ ٔرؾٕٚم ٔرخضٍٚ انًغزوهجبد ئ

ٚزى انزخهض يٍ انغًٕو ػٍ ؿشٚن انظلشاء ,  انًٕاد انغبيخٔئصانخٔأٚؼًب يٍ أعم رؼذٚم 

ُٚزظ انكجذ .  انخبسعٙ نهكجذ ٔيغإٔنخ ػٍ ْؼى انذٌْٕ كٙ األيؼبءاإلكشاصانزٙ رًضم 

  .ثشٔرُٛبد ثالصيب انذو كبألنجٕيٍٛ ٔيٕنذ انهٛلٍٛ ٔانجشٔرُٛبد انؾبيهخ األخشٖ

ٚــٗ انكجذ ثـجوخ سهٛوخ يٍ يؾلظخ نٛلٛخ عًٛكخ كٙ يُـوخ انغشح ٚذخم يُٓب انششٚبٌ  •

ُرؾبؽ . انكجذ٘ ٔانٕسٚذ انجبثٙ ٔٚخشط يُٓب األٔػٛخ انهًلبٔٚخ ٔانوُبح انكجذٚخ انٛغشٖ ٔانًُٛٗ

األٔػٛخ انذيٕٚخ ٔانوُٕاد ثُغٛظ ػبو ػهٗ ؿٕل يغبسْب ؽزٗ َٓبٚزٓب كٙ انًغبكبد انجبثٛخ 

رٕعذ شجكخ يٍ أنٛبف شجكٛخ رؾٛؾ ٔرذػى انخالٚب انكجذٚخ ٔانجـبَٛخ . ثٍٛ انلظٛظبد انكجذٚخ

انخالٚب انكجذٚخ ْٙ خالٚب . hepatic lobulesألشجبِ انغٕٛة كٙ انلظٛظبد انكجذٚخ 

الف يٍ آرُزظى انخالٚب كٙ . ظٓبسٚخ رزغًغ ػهٗ شكم طلبئؼ يزظهخ يغ ثؼؼٓب ثؼؼًب

ٚؾزٕ٘ . كظٛظبد كجذٚخ طـٛشح يزؼذدح األػالع رشكم انٕؽذاد انجُٕٛٚخ ٔانٕظٛلٛخ نهكجذ

ُٔسٚذ ٚذػٗ انٕسٚذ انًشكض٘ كٙ يشكض 6-3كم كظٛض   يُبؿن ثبثٛخ كٙ يؾٛـٓب ٔ

 .انلظٛض

ُٔسٚذ  • كشع يٍ )رزٕػغ انًغبكبد انجبثٛخ كٙ صٔاٚب انلظٛظبد رؾزٕ٘ ػهٗ َغٛظ ػبو كّٛ 

كشع يٍ انغٓبص )ٔهُبح راد ظٓبسح يكؼجخ ( كشع يٍ انششٚبٌ انكجذ٘)ٔششٍٚ  (انٕسٚذ انجبثٙ

 .ٔرذػٗ ثُٗ انضبنٕس انجبثٙ (انوُٕ٘ انظلشأ٘

 

 



ٚؾزٕ٘ . ٚؾزٕ٘ انٕسٚذ انذو انوبدو يٍ انٕسٚذ انًغبسٚوٙ انؼهٕ٘ ٔانغلهٙ ٔانٕسٚذ انـؾبنٙ •

رؾًم انوُبح انظلشاء انزٙ رى . انششٚبٌ دو يإكغظ هبدو يٍ انغزع انجـُٙ نألثٓش انجـُٙ

 . ٔرلشؽ يؾزٕاْب ثبنوُبح انكجذٚخ كٙ انُٓبٚخ. رظُٛؼٓب كٙ انخالٚب انكجذٚخ

رزلشع ٔرزلبؿش طلبئؼ انخالٚب انكجذٚخ .رؾزٕ٘ انًغبكخ انجبثٛخ أنٛبف ػظجٛخ ٔأنٛبف نًلبٔٚخ •

رؾزٕ٘ انًغبكبد ثٍٛ طلبئؼ انخالٚب . يشكهخ ثُٛخ اعلُغٛخ يٍ يؾٛؾ انلظٛض ؽزٗ يشكضِ

 .انكجذٚخ ػهٗ عًهخ ٔػبئٛخ يغٓشٚخ رذػٗ أشجبِ انغٕٛة

ْزِ األٔػٛخ ؿٛش يُزظًخ يزغؼخ يكَٕخ يٍ ؿجوخ ٔاؽذح ؿٛش يغزًشح يٍ خالٚب ثـبَٛخ  •

رُلظم انخالٚب انجـبَٛخ ػٍ انخالٚب انكجذٚخ انًزٕػؼخ رؾزٓب ثظلٛؾخ هبػذٚخ سهٛوخ . يضوجخ

ؿٛش يغزًشح ٔيغبكخ ػٛوخ رذػٗ يغبكخ دٚظ رجشص كٛٓب صؿٛجبد انخالٚب انكجذٚخ نهزجبدل ثٍٛ 

نٓزا انزجبدل أًْٛخ ٔظٛلٛخ كٙ انكجذ نٛظ كوؾ ألٌ انؼذٚذ يٍ انغضٚئبد . ْزِ انخالٚب ٔانجالصيب

رؼجش ئنٗ انذو ٔئًَب نكٌٕ انكجذ ٚوٕو  (يٕنذ انهٛلٍٛ, أنجٕيٍٛ,ثشٔرُٛبد شؾًٛخ)انكجٛشح 

 .ثبيزظبص ْٔذو انؼذٚذ يٍ انغضٚئبد انكجٛشح

ُرؾبؽ ٔرذػى أشجبِ انغٕٛة ثأنٛبف شجكٛخ دهٛوخ ٚزشاكن يغ أشجبِ انغٕٛة ئػبكخ ئنٗ انخالٚب  •

رٕعذ ػهٗ انغـؼ  (خالٚب كٕثلش)ثالػى ربثؼخ يزخظظخ : انجـبَٛخ َٕػبٌ يًٓبٌ يٍ انخالٚب

انهًؼٙ نهخالٚب انجـبَٛخ كٙ أشجبِ انغٕٛة دٔسْب األعبعٙ ثهؼًخ انكشٚبد انؾًشاء انٓشيخ 

ٔانٓٛى انؾش الػذح اعزخذايّ ٔانزخهض يٍ انغشاصٛى ٔانًزخهلبد انزٙ رذخم انذو انجبثٙ يٍ 

 .كًب رؼًم انخالٚب كًوذيخ نهًغزؼذ كٙ انًُبػخ انًكزغجخ. خالٚب األيؼبء

يٍ % 8 ٔرشكم Aٕٚعذ ؽٕل يغبكخ دٚظ خالٚب اٚزٕ كٛٓب هـٛشاد شؾًٛخ ؿُٛخ ثلٛزبيٍٛ  •

اَزبط يكَٕبد انًـشم ,  كٙ انغغىAنٓب انؼذٚذ يٍ انٕظبئق رخزضٌ كٛزبيٍٛ . خالٚب انكجذ

رزكبصش خالٚب اٚزٕ كٙ أيشاع انكجذ . نٓب دٔس رُظًٛٙ كٙ انًُبػخ انًٕػؼٛخ, خبسط انخهٕ٘

. انًضيٍ ٔركزغت طلبد األسٔيبد انهٛلٛخ انؼؼهٛخ يغ أٔ دٌٔ هـٛشاد شؾًٛخ كٙ ْٕٛالْب

رٕعذ ْزِ انخالٚب ثبنوشة يٍ انخالٚب انكجذٚخ انًزؼشسح كٙ انظشٔف انًشػٛخ ٔرهؼت دٔس 

 .Fibrosisأعبعٙ كٙ رـٕس ظبْشح انزهٛق 

  

ٌبٍه a,b,c الشكل 

مقطع فً جشء 

مه فصٍص كبذي             

c ورٌذ مزكشي 

Sأشباه جٍىب  

Hصفائح كبذٌت   

 

 هُبح طلشأٚخ ششٚبٌ كجذ٘

 ٔسٚذ ثبثٙ

 أنٛبف شجبكٛخ

 مسافت بابٍت



ٚزهوٗ انكجذ أؿهت انذو يٍ انغٓبص انٓؼًٙ نًؼبنغزّ ػٍ ؿشٚن انٕسٚذ انجبثٙ : انًذد انذيٕ٘ •

ُٚضٔد أٚؼًب ثبنذو انًإكغظ , انـُٙ ثبنًٕاد انـزائٛخ ٔانلوٛش ثبألٔكغغٍٛ يٍ األؽشبء انجـُٛخ

 .ثلشع طـٛش يٍ انششٚبٌ انكجذ٘

ُرخزضٌ انًٕاد انـزائٛخ ٔرزؾٕل . ٚزهوٗ انغٓبص انجٕاثٙ انذو يٍ انجُكشٚبط ٔانـؾبل ٔاأليؼبء •

ٚزلشع انٕسٚذ انجبثٙ كٙ انكجذ ثشكم . كٙ انكجذ ٔرؼبدل انًٕاد انغبيخ يُٓب ٔرضٔل يٍ انكجذ

يزكشس ٔٚشعم ٔسٚذاد ثبثٛخ طـٛشح انٗ انًغبكبد انجبثٛخ ٔانزٙ رزلشع ثذٔسْب انٗ ٔسٚذاد 

رغٛش أشجبِ انغٕٛة ثشكم . يٕصػخ رغٛش ؽٕل يؾٛؾ كم كظٛض ٔرُزٓٙ كٙ أشجبِ انغٕٛة

رزؾذ انٕسٚذاد . يزشؼغ ٔرزؾذ يغ ثؼؼٓب كٙ يشكض انلظٛض يشكهخ ٔسٚذ يشكض٘

انًشكضٚخ كٙ كم كظٛض كٙ أٔسدح رُزٓٙ نزشكم ٔسٚذٍٚ ٔاعؼٍٛ أٔ أكضش يٍ األٔسدح 

 .Hepatic veinsانكجذٚخ 

ٚزلشع انششٚبٌ انكجذ ثشكم يزكشس ٔثشكم ششُٚبد كٙ انًغبكبد انجبثٛخ رُزٓٙ ٔرلشؽ  •

 .يؾزٕٚبرٓب كٙ أشجبِ انغٕٛة نزا رضٔد رهك األخٛشح ثخهٛؾ يٍ انذو انششٚبَٙ ٔانٕسٚذ٘

ٚظم األٔكغغٍٛ ٔانًٕاد االعزوالثٛخ . ٚغش٘ انذو يٍ يؾٛؾ انلظٛض انكجذ٘ ئنٗ يشكضِ

ئػبكخ ئنٗ انًٕاد انغبيخ ٔؿٛش انغبيخ انًًزظخ يٍ األيؼبء ئنٗ انخالٚب انكجذٚخ انًؾٛـٛخ 

ٔثزنك رؼزًذ انخالٚب انكجذٚخ كٙ انًُبؿن . أٔاًل صى رظم ثؼذْب ئنٗ خالٚب يشكض انلظٛض

رزهوٗ انخالٚب . انجبثٛخ ػهٗ االعزوالة انٕٓائٙ ٔؿبنجًب يب ركٌٕ َشٛـخ كٙ رظُٛغ انجشٔرُٛبد

انكجذٚخ انًشكضٚخ رشاكٛض يُخلؼخ يٍ األٔكغغٍٛ ٔكًٛخ ههٛهخ يٍ انًٕاد انـزائٛخ ٔؿبنجًب يب 

 .ركٌٕ يغإٔنخ ػٍ ئصانخ انغًٛخ

رجذٔ ْٕٛالْب كٙ . انخالٚب انكجذٚخ خالٚب يزؼذدح انغـٕػ نٓب عزخ أٔ أكضش يٍ انغـٕػ •

 إٚصُٚٛخ انزهٌٕ َظشًا الؽزٕائٓب ػهٗ ػذد كجٛش يٍ انًزوذساد H&Eج انششائؼ انًهَٕخ 

  .رؾزٕ٘ َٕاح أٔ َٕارٍٛ أٔ أكضش. خهٛخ/ يزوذسح2000ٚظم ئنٗ 

 

طٕسح ثبنًغٓش 

االنكزشَٔٙ نهخالٚب 

انكجذٚخ رجٍٛ انوُٛبد 

انظلشأٚخ انظلٛشح 

انزٙ رظٓش ثبنوشة يٍ 

االرظبالد انوٕٚخ انزٙ 

    BCرشثؾ كم خهٛزٍٛ

 

 يغبكخ دٚظ

 يغبكخ دٚظ

 شجّ انغٛت

 َٕاح انخهٛخ انجـبَٛخ

 انشجكخ انٕٓٛنٛخ انخشُخ انًزوذسح



انجشٔرُٛبد انجالصيٛخ كٙ  (خبطخ انخالٚب انوشٚجخ يٍ انًغبكخ انجبثٛخ)رظُغ انخالٚب انكجذٚخ  •

 .انشجكخ انخشُخ انزٙ رٕعذ ْٙ ٔانشجكخ انًهغبء ثـضاسح

ٔاالهزشاٌ نزضجٛؾ ٔئصانخ انغًٛخ نهؼذٚذ  (ئػبكخ صيشح انًٛزٛم)رؾذس ػًهٛخ األكغذح ٔانًضٛهخ  •

 .يٍ انًٕاد هجم ؿشؽٓب خبسط انغغى

رؾزٕ٘ انخالٚب انكجذٚخ ػهٗ رشاكًبد يٍ انـهٛكٕعٍٛ رظٓش ثبنًغٓش االنكزشَٔٙ ػهٗ شكم  •

انـهٛكٕعٍٛ انكجذ٘ ْٕ . ؽجٛجبد خشُخ كضٛلخ كٙ انؼظبسح انخهٕٚخ ثبنوشة يٍ انشجكخ انًهغبء

ٚغزوهت ػُذ اَخلبع يغزٕٖ انـهٛكٕص كٙ انذو ئنٗ يغزٕٖ أدَٗ يٍ , يغزٕدع انـهٕكٕص

ثٓزِ انـشٚوخ رؾبكظ انخالٚب انكجذٚخ ػهٗ يغزٕٖ صبثذ نـهٛكٕص انذو ْٕٔ ئؽذٖ . انـجٛؼٙ

 .انًظبدس انشئٛغخ نهـبهخ انًغزخذيخ كٙ انغغى

ْزِ انًوذسح ػهٗ رخضٍٚ , رخزضٌ انخالٚب انكجذٚخ انـهٛغٛشٚذاد انضالصٛخ كٙ هـٛشاد شؾًٛخ •

 .انًٕاد انًغزوهجخ يٓى عذًا نزضٔٚذ انغغى ثبنـبهخ ثٍٛ انٕعجبد

ال رخزضٌ انخالٚب انكجذٚخ ػبدح انجشٔرُٛبد كٙ ْٕٛالْب كؾجٛجبد ئكشاصٚخ ٔنكٍ ٚزى رؾشٚشْب  •

يٍ انجشٔرُٛبد انزٙ ُٚظذسْب % 5ُرُزظ خالٚب كٕثلش . ثبعزًشاس ئنٗ يغشٖ انذو يجبششح

 .انكجذ ئنٗ انذو

اٌ انخهٛخ انكجذٚخ يغإٔنخ ػٍ رؾٕٚم انشؾٕو ٔاألؽًبع األيُٛٛخ ئنٗ عكش ثٕعبؿخ ػًهٛخ  •

 كًب رؼذ انًكبٌ األعبعٙ نُضع Gluconeogenesisأَضًٚٛخ يؼوذح رذػٗ اعزؾذاس انغكش 

 .أيُٛبد األؽًبع األيُٛٛخ يشكهخ انجٕنخ انزٙ ُرـشػ يٍ انذو ػٍ ؿشٚخ انكهٛزٍٛ

رهؼت انغغًٛبد انؾبنخ كٙ انخالٚب انكجذٚخ دٔسًا ْبيًب كٙ ػًهٛخ رغذٚذ ٔرؾهٛم انؼؼٛبد  •

 .داخم انخهٕٚخ

انغغًٛبد انجٛشٔكغٛذٚخ ؿضٚشح ٔأعبعٛخ كٙ أكغذح األؽًبع انذُْٛخ انلبئؼخ ٔرلكٛك  •

ٔرلكٛك  (يٍ خالل َشبؽ أَضٚى انكبرالص)ثٛشٔكغٛذ انٓٛذسٔعٍٛ انُبعى ػٍ ػًهٛخ األكغذح 

انجٕسُٚبد انلبئؼخ ئنٗ ؽًغ انٕٛسٚك ٔانًغبًْخ كٙ طُغ انكٕنٛغزشٔل ٔاألؽًبع 

 .انظلشأٚخ ٔثؼغ انهجٛذاد انًغزخذيخ كٙ انؼظجَٕبد نزظُٛغ انُخبػٍٛ

 عٓبص ؿٕنغٙ نٓب دٔس كٙ رشكٛم انغغًٛبد انؾبنخ 40كم خهٛخ كجذٚخ رؾزٕ٘ يب ٚوبسة  •

  .ٔئكشاص ثشٔرُٛبد شؾًٛخ نهذو

رغٓى انخالٚب انكجذٚخ ثبيزظبص ٔرؾٕٚم . ًٚضم ئكشاص انظلشاء ٔظٛلخ انكجذ انخبسعٛخ •

رؾزٕ٘ انظلشاء انًبء ٔانشٕاسد ٔانؼذٚذ . ٔؿشػ يكَٕبد انذو ئنٗ انوُٛبد انذهٛوخ انظلشأٚخ

أؽًبع ػؼٕٚخ راد ٔصٌ عضٚئٙ )يٍ انًكَٕبد األعبعٛخ ْٔٙ األؽًبع انظلشأٚخ 

 (يُخلغ كؾًغ انكٕنٍٛ ٔأشكبنٓب ؿٛش انجشٔرَٕٛخ انزٙ رذػٗ األيالػ انظلشأٚخ

ٔانهجٛذاد انلٕعلٕسٚخ ٔانكٕنٛغزشٔل ٔانظجـبد انظلشأٚخ انؾبٔٚخ ػهٗ انٓٛى كبنجٛهشٔثٍٛ 

 . ر٘ انهٌٕ األخؼش انًظلش



رهؼت انؾًٕع انظلشأٚخ دٔسًا كٙ اعزوالة انذٌْٕ كٙ األَجٕة انٓؼًٙ يًب ٚغٓم ْؼى  •

 . انذٌْٕ ثأَضٚى انهٛجبص ٔايزظبطٓب

رإد٘ انُغت ؿٛش انـجٛؼٛخ نألؽًبع انظلشأٚخ ئنٗ رشكٛم ؽظٛبد يشاسٚخ رـهن أؽٛبًَب  •

يغشٖ انظلشاء ٔرغجت انٛشهبٌ َزٛغخ رًضم اسرجـبد هٕٚخ ؽٕل انوُٛبد انذهٛوخ 

ٚإد٘ ٔعٕد انجٛهشٔثٍٛ كٙ انذو انٗ رهٌٕ يإهذ نهغهذ ٔطهجخ انؼٍٛ ثبنهٌٕ . انظلشأٚخ

 .األطلش ْٔٙ يٍ طلبد انٛشهبٌ

رُشأ طجـخ انجٛهشٔثٍٛ يٍ رلكك انًٕٓٛؿهٕثٍٛ انكشٚبد انؾًشاء انزٙ رؾذس كٙ ثالػى  •

ٚشرجؾ انجٛهشٔثٍٛ . انـؾبل ثشكم أعبعٙ ٔأٚؼًب كٙ خالٚب كٕثلش كٙ أشجبِ انغٕٛة كٙ انكجذ

انًؾشس يٍ انجالػى يغ األنجٕيٍٛ ٔٚغش٘ كٙ انذو صى ًٚزض ثٕاعـخ انخالٚب انكجذٚخ ؽٛش 

ٚوزشٌ انجٛهشٔثٍٛ ؿٛش انًُؾم يغ ثؼغ انـهٕكٕسَٔبد كٙ انشجكخ انًهغبء يشكاًل 

ؿهٛكٕسَٔٛذ انجٛهشٔثٍٛ انًُؾم ثبنًبء انز٘ ثذٔسِ ُٚـشػ كٙ انوُٛبد انذهٛوخ انظلشأٚخ صى 

ُٚغزوهت ثؼغ انجٛهشٔثٍٛ يٍ هجم انغشاصٛى ئنٗ . ٚزؾشس كٙ األيؼبء ػٍ ؿشٚن انظلشاء

طجـبد أخشٖ ٔٚؼـٙ انجشاص نَّٕ انًًٛض ًٔٚزض ثؼؼّ كٙ األيؼبء ُٔٚـشػ يٍ انذو ػٍ 

 .ؿشٚن انكهٛزٍٛ ٔٚؼـٙ انجٕل نَّٕ األطلش

ٚوٕو انكجذ ثاصانخ عًٛخ انؼذٚذ يٍ انًٕاد انغبيخ ٔاألدٔٚخ ػٍ ؿشٚن األكغذح أٔ انًضٛهخ أٔ  •

رزٕػغ االَضًٚبد انًشبسكخ كٙ انشجكخ انًهغبء يضم أَضٚى . ػٍ ؿشٚن االهزشاٌ

. انـهٕكٕسَٔٛك رشاَغلٛشاص انز٘ ٚوزشٌ ثـهٛكٕسَٔٛبد ٔانغزٛشٔئٛذاد ٔيؼبداد انٓٛغزبيٍٛ

رغجت األدٔٚخ انزٙ ٚزى رضجٛـٓب كٙ انكجذ صٚبدح ػذد انشجكخ انًهغبء يًب ٚإد٘ ئنٗ صٚبدح 

 يوذسح انكجذ ػهٗ ئصانخ انغًٛخ

.  

 

Hخالٚب كجذٚخ  

K خالٚب كٕثلش  

Eخهٛخ ثـبَٛخ  

PSيغبكخ دٚظ   

 



 

 

 

 حجذد الكبذ

ٚإد٘ كوذاٌ انُغٛظ انكجذ٘ . نهكجذ هذسح هٕٚخ ػهٗ انزغذد يوبسَخ يغ انـذد انهؼبثٛخ ٔانجُكشٚبط •

َزٛغخ رأصٛش يٕاد عبيخ ئنٗ ئصبسح اَوغبو انخالٚب انكجذٚخ انًزجوٛخ كٙ ػًهٛخ رذػٗ كشؽ انزُغظ 

ٚإد٘ ئصانخ عضء يٍ انكجذ عشاؽًٛب انٗ اعزغبثخ انخالٚب انكجذٚخ ثـشٚوخ يشبثٓخ . انزؼٕٚؼٙ

رزغهٗ أًْٛخ يوذسح انكجذ ػهٗ انزغذد كٙ اإلَغبٌ ثايكبَٛخ انزجشع . كٙ انلظٕص انكجذٚخ

نشخض يوشة ثلض كجذ٘ ػٍ ؿشٚن انغشاؽخ انضسػٛخ ٔاعزؼبدح انكجذ نٕظٛلزّ ثشكم 

 .كبيم كٙ انشخض انًؼـٙ ٔانًغزوجم

ئػبكخ ئنٗ يوذسح انخالٚب انكجذٚخ ػهٗ انزكبصش رشٛش انذساعبد ئنٗ دٔس انخالٚب انغزػٛخ كٙ  •

رٕعذ ْزِ انخالٚب كٙ ثذاٚخ ظٓبسح انوُٕٛاد انظلشأٚخ هشة انًغبكبد انجبثٛخ . رغذد انكجذ

 . ٔرؼـٙ كاًل يٍ انخالٚب انكجذٚخ ٔانخالٚب انظٓبسٚخ انًجـُخ نألهُٛخ انظلشأٚخ

 هُٛخ دهٛوخ طلشأٚخ

 خالٚب كجذٚخ

 خالٚب انوُبح انظلشأٚخ



رشًغ انكجذ رزشكم ػوٛذاد يخزهلخ انؾغى يكَٕخ يٍ كزهخ يشكضٚخ ؿٛش يُزظًخ يٍ انخالٚب  •

  .انكجذٚخ يؾبؿخ ثكًٛخ كجٛشح يٍ َغٛظ ػبو

 

 Gallbladerالحىٌصل الصفزاوي                 

 يم يٍ 50-30ػؼٕ أعٕف اعبطٙ ٚهزظن ثبنغـؼ انغلهٙ نهكجذ ٔٚغزـٛغ رخضٍٚ  •

 .انظلشاء

ٚزكٌٕ عذاس انؾٕٚظم انًشاس٘ يٍ ؿشبء يخبؿٙ يكٌٕ يٍ ظٓبسح اعـٕاَٛخ ثغٛـخ  •

ٔطلٛؾخ خبطخ ٔػؼهٛخ سهٛوخ كٛٓب ؽضو األنٛبف انؼؼهٛخ ثبرغبْبد يزؼذدح ٔؿجوخ 

رؾزٕ٘ انًخبؿٛخ ػهٗ انكضٛش يٍ انـٛبد ٔانزٙ رجذٔ ٔاػؾخ خبطخ ػُذيب ركٌٕ . خبسعٛخ

 .انًشاسح كبسؿخ

ركضش كٙ انخالٚب انظٓبسٚخ انًجـُخ يزوذساد ٔصؿٛجبد ٔيغبكبد ثٍٛ خهٕٚخ رإشش ْزِ  •

رزًضم ٔظبئق انؾٕٚظم انظلشأ٘ ثزخضٍٚ انظلشاء كٙ . انظلبد أَٓب خالٚب ايزظبطٛخ

نٛخ انُوم انلبػم نشٕاسد انظٕدٕٚو آرؼزًذ ْزِ انؼًهٛخ ػهٗ . األَجٕة انٓؼًٙ ػُذ انؾبعخ

 .يٍ خالل ظٓبسح انؾٕٚظم انًشاس٘ ٔايزظبص انًبء كُزٛغخ رُبػؾٛخ نًؼخخ انظٕدٕٚو

انًلشص  (CCK) ٚزى روهض ػؼالد انؾٕٚظم انًشاس٘ َزٛغخ ْشيٌٕ كٕنٙ عٛغزٕكٍُٛٛ  •

 . يٍ انخالٚب انًؼٕٚخ انظًبٔٚخ انًزٕػؼخ كٙ ظٓبسح األيؼبء انذهٛوخ

ٚإد٘ اعزئظبل انًشاسح َزٛغخ اَغذاد أٔ انزٓبة يضيٍ ئنٗ عشٚبٌ انظلشاء يٍ انكجذ ئنٗ  •

  .األيؼبء يجبششح

 

 هُبح كجذٚخ يشزشكخ

 هُبح ثُكشٚبعٛخ سئٛغخ
 انًشاسح

 هُبح طلشأٚخ يشزشكخ

 االصُٙ ػشش



 


