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َِ ةٍذا االسم؟  لهاذا ُسّه

 اىكاج قَ ؼرٗق ٌطٔرات اىكاج. اىيب ٗطِف

 .اىكاج ٗحٍٖ اىيب ٌَ اىٍؤذرات اىخارج٘ث

 لذلك تم تسهيتً ةالهرلب العاجي اللتي فال يستطيع أحد اليسيجيو العيش دوَن اآلخر.

ب العاجِ اللُّتِ  طتقات الهركَّ

إن اىسَ اىدائً ٌهخٍو اىٍِٔ ححج اىٍجٓر اىغٔئٖ ىّ ةِ٘ث ٌكٍارٗث حٍرِّيٓا أرةف 

 ؼتلات ٌٍَّ٘زة وْٖ:

 ؼتلث اىخالٗا اىٍطٔرة ىيكاج. .1

 اىؽتلث اىفل٘رة ةاىخالٗا )ؼتلث واٗو( . .2

 اىؽتلث اىغِ٘ث ةاىخالٗا. .3

  .ٌرنز اىيب .4
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مٌكصون، ًعخمس وجودها أو عسم  40طتلث ركٌلث -

 وجودها عنى اموشاط امتٌوموجي منب. 

ةستب اموشاط  امفخٌثهشه امطتلث في األسوان  كس حغٌب-

 اموعٌفي امشي ًعخصي هشه األسوان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طتقث الخاليا المصوِّرة للعاج

نث منعاج.-  أول  طتلث، وهي امطتلث اممشكَّ

ب عوس امعوق حكون في امنب - امخاجي أوطح من امنب امجشري وأكثص عمودًًث، وحتسأ ةأرش امشكل اممكعَّ

دث في ههاًث امجشر )عوس امشروة(.  إمى أن حصتح مسطَّ

حلع متاشصة حدج طنٌعث امعاج وهي حخكون في امدلٌلث من -

أجسام امزالًا اممصورة منعاج وةٌوها شعٌصات دموًث وأعصاب ورالًا 

  مخغصوث )شجصًث(.

ظت:
هالح

 

حوجس اسخطامث امزنٌث اممصوِّرة منعاج 

في امعاج، أما جسمها فهو موجود 

 .في امنب

 الطتقث الفقيرة ةالخاليا )طتقث وايل(
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ل امزالًا - امعوصص  مصورات امنـٌفحدخوي مجموعث من امزالًا، وحشكِّ

امزنوي األكثص مشاهسة، كما ًالخظ وجود رالًا مواعٌث ورالًا 

وث وةامعات كتٌصة .....إمذ.  مخغصِّ

كون هشه امطتلث أكثص وطوخاً في امنب امخاجي موها في ح-

 امنب امجشري.

رة ةشكل - سخسختسل ةزالًا غٌص ردود امزالًا اممصورة منعاج اممخظصِّ

ا إمى امسطح امسارني منعاج، وهشا حهاجص من امطتلث امغوٌث ةامزالً

ل امزالًا اممصورة  اموشاط االهلسامي هو اممصخنث األومى من حشكُّ

 منعاج امجسًسة.

 

ًدخوي مصكض امنب عنى أوعٌث دموًث أكتص وممفٌث 

وأعصاب ورالًا مصورات امنٌف، كما ًدوي عنى 

ةعض امزالًا اممواعٌَّث مثل امتامعات امكتٌصة وامزالًا 

صث ةاإلطافث ممادة أساسٌث.  امتسًوث وامزالًا اممفصَّ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 الطتقث الغنيث ةالخاليا

 حشٌص امسراسات امدسًثث إمى وجود رالًا جشعٌث، حكون هي مصسر هشه امزالًا امتسًنث.

ظت:
هالح

 

، امخي حخواجس ةشكل كثٌف في طتلث امزالًا امغصٌوٌثإن أكثص امزالًا اممواعٌث حواجسًا في امنب امسوي هي 

األدوهخوةالســـج وخــول األوعـٌث امسموًث، وهي حخعصف عنى مجموعث كتٌصة من مومسات امظـــــــس امغصًتث 

 رالًـــا جشعٌث طمن امنب امسوي. وحتسأ ةخفاعل مواعي، كما أشارت ةعض امسراسات امدسًثث إمى وجود

 بمركز الل
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 خالٗا اىيب اىسِٖ

 

رات العاج.-1 ََّ  خالّا نص

رات اللْف. -2 ََّ  خالّا نص

 خالّا الجٍاز الهياعِ. -3

 
 

رات العاج ََّ  خالّا نص

 

  ٌَ فٖ جسً أنرر اىخالٗا حٍاٗزًا خالٗا قاى٘ث اىخٍاٗز، ح٘د حكختر

 اإلُسان. 

  فٖ نو اىخالٗا اىٍفرزة ُالحؾ وجٔد: ٌطٔرات ح٘ٔٗث ػ

ُشاط فٖ  -جٓاز غٔىجٖ ُشػ ػ حت٘تات إفرازٗث 

 اىرٗتاسات ، وْذا ٌا ٍِّٗ٘ز اىخالٗا ذات اىِشاط اإلفرازي. 

  ًحخخيف اىخالٗا اىٍطٔرة ىيكاج قَ اىخالٗا اىٍطٔرة ىيكـ

 واىخالٗا اىٍطٔرة ىيٍالط، ح٘د أن اىخالٗا اىٍطٔرة ىيكاج ال

 حِحطر عٍَ ٌِخجاحٓا.

  ةاقختار أن اىخالٗا اىٍطٔرة ىيكاج ال حِلسً وال حسختدل

 قادة، فإن قٍر ْذه اىخالٗا ٌَ قٍر اىيب اىسِٖ. 

  أٌا األدوُخٔةالسجاىخي٘ث اىٍٍ٘زة ىيب اىسِٖ ْٖ خي٘ث ،

 .اىٍطٔرة ىي٘فاىخالٗا األنرر قددًا فٖ اىيب فٖٓ اىخالٗا 

 و ٌكـً اىفراغ عٍَ اىلِ٘ث االسخؽاىث اىس٘خٔةالزٌ٘ث ححخ

و اىكاج   .حٔل اىلِ٘ٔياىكاج٘ث وحِسق حشهُّ
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رات اللْف ََّ  خالّا نص

 

  فٖ اىيب اىسِٖ، حش٘ر ةكظ األنرر قددًا ْٖ اىخالٗا

اىدراسات إىٕ أن ْذه اىخالٗا حيكب دورًا فٖ اىخكٔٗظ 

قَ اىخالٗا اىٍطٔرة ىيكاج قِد إضاةخٓا ةاىغرر )حكختر 

خالٗا غ٘ر ٌخٍاٗزة(، فكِد ٌٔت اىخالٗا اىٍطٔرة ىيكاج 

ض اىخالٗا اىٍطٔرة ىي٘ف  حِؽيق إشارات ٌكِ٘ث ححرِّ

ر ىخكؽٖ خالٗ ُّٔ ا ٌطٔرة ىيكاج قيٕ االُلسام واىخؽ

 جدٗدة. 

  اىٍِػ األول حفرز نٔالجَ٘ ٌَ  اىٍطٔرة ىيكاجاىخي٘ث

فٖٓ حفرز نٔالجَ٘  اىٍطٔرة ىي٘ف، أٌا اىخي٘ث فلػ

)وذىم فٖ اىيب اىسِٖ(، اىٍِؽَ٘ األول واىراىد ٌَ 

فٖ ٌٔاعف أٍُاط أخرى وىهِٓا كادرة قيٕ إفراز 

 أخرى ٌَ اىجسً.

 الخالّا الهياعْث
   

 : الخلايا البدينة  .1

حخشر اىخالٗا اىتدِٗث ةشهو واشف فٖ اىِصز اىغاٌث ح٘د حهٔن ٌشٍٔقات ضغ٘رة 

ٌرحتؽث ةاألوق٘ث اىدٌٔٗث, حكختر ُادرة اىٔسٔد فٖ اىيب اىصٔي, ىهِٓا حخٔاسد ةشهو 

ٌيحٔظ فٖ حاىث اىخٓاب اىيب اىٍزٌَ, فٖٓ حٍيم دور نت٘ر فٖ اىخفاقالت اىٍِاق٘ث 

ة٘ث وذىم ةصتب احخٔائٓا قيٕ اىٓ٘تارَٗ  واىٓ٘خصاٌَ٘, وقٔاٌو نٍ٘٘ائ٘ث االىخٓا

 أخرى نر٘رة.

 : البالعات الكبيرة  .2

وحهٔن خالٗا وح٘دة غادرت اىخ٘ار اىدٌٔي ودخيج اىِصز, وِْاك حلٔم ةاىخٍاٗز إىٕ 

أُٔاع ٌخِٔقث ٌَ اىخالٗا, وةصتب ُشاؼٓا فٖ اىتكيٍث وحرنخٓا فٖٓ حهِس 

اىخالٗا اىٍخٍٔحث واألسصام اىغرٗتث ةاإلعافث إىٕ نرٗات اىدم اىحٍراء وحزٗو 
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ث ٌَ األوق٘ث اىدٌٔٗث, نٍا أن ةكظ اىتاىكات حشارك فٖ اىخفاقالت حاىٍرحش

 اىٍِاق٘ث.

 : الخلايا الشجرية  .3

وْٖ خالٗا ٌيحلث ةاىشٓاز اىٍِاقٖ, وحخٔاسد فٖ اىيب ةشهو ؼت٘كٖ فٖ ٌح٘ػ اىيب 

ٖ كرٗتاً ٌَ ؼي٘كث اىكاج, وحٓاسر إىٕ ٌرنز اىيب قِد اىغرورة, نٍا حيكب ْذه اىخاس

 .Tاىخالٗا دورًا ْاٌاً فٖ حد اىخالٗا اىٍِاق٘ث اىخائ٘ث

 . الخلايا اللمفية  .4
 

 

ىات خارج الخلَّث فِ اللب السيِ: َِّ  الهك

 

  األلْاف. -1

  الهادة األساسَّْث.-2

 

 
 

 األلْاف
 

  اىصِٖ ٌَ اىِٔع أول, وذىم ألن اىخالٗا اىٍطٔرة ىيكاج  اىكاج أى٘اف اىهٔالسَ٘ فٖإن

 ٍُػ أول فلػ. حِخز نٔالسَ٘ 

  ُٖالحؾ وسٔد ُٔقَ٘ ٌَ  اىيبأٌا ف

اىهٔالسَ٘ ٍْا األول واىراىد, وذىم 

ألن اىخالٗا اىٍطٔرة ىي٘ف حِخز فٖ 

األول اىيب نٔالسَ٘ ٌَ اىٍِؽَ٘ 

 . واىراىد فلػ

  )اىشزء اىذروي ٌَ اىيب )اىيب اىشذري

ٗحخٔي ةشهو ؼت٘كٖ أى٘اف نٔالسَ٘ 

http://www.facebook.com
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اىيب اىخاسٖ, وْذا ٗلدم فائدة شرٗرٗث ْاٌث سدًا, أال وْٖ سكو قٍي٘ث  أنرر ٌَ

شحب اىكطب ٌَ األكِ٘ث اىشذرٗث أشٓو ةصتب كٔام اىيب اىٍرن ُخ٘شث احخٔاءه قيٕ 

 نٍ٘ث نت٘رة ٌَ األى٘اف.

 شالشو ةتخ٘دٗث. 3, وحخأىف ٌَ حروةٔنٔالسَ٘ردة حدقٕ سزٗئث اىهٔالسَ٘ اىٍف 

  إن االخخالف فٖ حصيصو األحٍاض األٌِ٘٘ث فٖ ْذه اىصالشو

اىت٘تخ٘دٗث أدى إىٕ حشهُّو أُٔاع ٌخخيفث ٌَ اىهٔالسَ٘ ُقِرَف ٌِٓا 

 .شتكث أُٔاع

 

 

 أًىاع الكىالجني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن ُستث األى٘اف فٖ اىيب اىذذري أنحر ٌَ ُستتٓا فٖ اىيب اىتادٖ، ىذىم ُالزظ غِد استػٍال اإلةر 

اىشائهث الستئطال اىيب واىل٘ام ةفتيٓا رةع دورة وُسستّ ف٘خرج ٌػِا نستو رف٘ع ٌيتف زٔل 

يث غٍي٘ث األى٘افاألداة،ز٘ث أن ْذه اإلةر غِد وضٔىٓا إىٕ اىيب اىذذري تشتم ةٓذه  ِّٓ  ٌس

 االستئطال، وِْا تهٍَ أٍْ٘ث وضٔل ْذه اإلةر إىٕ اىيب اىذذري.

واىيب.: ٗٔحد فٖ اىخيد واألرةؽث واىػظً واىػاج 1نٔالحَ٘ ُٔع   

: ٗٔحد فٖ اىغغروف.2نٔالحَ٘ ُٔع   

: ٗٔحد فٖ ٌػظً اىِصج اىغاٌث غ٘ر اىٍخٍػدُث, 3نٔالحَ٘ ُٔع

وٗػد اىشهو اىخِِٖ٘ اىٍٔحٔد فٖ اىريٍ٘ث اىصِ٘ث واىيب اىِاعج, 

%45 وٗؤىف  ٌَ إحٍاىٖ نٔالحَ٘ اىيب فٖ اىيب اىتلري خالل حٍ٘ع  

 ٌراذو اىخؽٔر.

ةشهو واشع وةخران٘ز كي٘يث فٖ : ٗخٔاحد 4نٔالحَ٘ ٌَ اىٍِػ 

 اىِصج اىرخٔة فٖ اىشػ٘رات ةَ٘ اىي٘ف٘ث.

: وٗؤىف اىِصج اىخالى٘ث5نٔالحَ٘ ُٔع   

 : فٖ ٌهُٔات األغش٘ث اىلاغدٗث7و6نٔالحَ٘ ُٔع 

نسترا إ

 اىهتاب
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 الهادة األساسَّْث

 

  ّحَي اللب نادة أساسْث عتارة عو

ةروتَغلْكاىات وغلَكَز أنْيَ 

( وناء ةيستث GAGsغلْكان )

 كتْرة.

 

 

 

 اىدقً. .1

اىٍٔاد اىغذائ٘ث ٌَ اىدورة اىدٌٔٗث حأٌَ٘ اىٔشائػ واىخغذٗث فٖٓ حلٔم ةِلو  .2

 إىٕ اىخالٗا, وٌِخشات اشخلالب اىخالٗا إىٕ اىدوران اىدٌٔي .

 حشه٘و وحدة اىِص٘ز اىيتٖ. .3

 

 :Innervations السٌيتعصيب اللب 
  حدخو األقطاب إىٕ اىيب اىصِٖ ٌَ اىرلتث

 اىذروٗث, ذً حص٘ر حاس٘اً وحتدأ ةاىخفرع إىٕ أن

شتهث نر٘فث  حشهِّو حِخٖٓ ةٍحاوٗر دك٘لث سداً 

 ".عف٘رة راشهٔف"سدًا ححج ؼتلث اىكاج حدقٕ 

 ٗحٔي اىيب اىصِٖ أى٘اف قطت٘ث حص٘ث وحرن٘ث ,

اىحص٘ث ٌصؤوىث قَ ُلو األىً؛ أٌا اىحرن٘ث 

ٌصؤوىث قَ حِـً٘ قٍو اىٍلٔٗث اىكغي٘ث 

ىيكغالت اىخٖ حؤذر قيٕ األوق٘ث اىدٌٔٗث فٖ 

 .اىيتفخشكيٓا حخليص أو حخٍدد

 حراري, ٌ٘هاُ٘هٖ, نٍ٘٘ائٖ,  قَ ؼت٘كث اىٍّٓ٘ز ةغظ اىِـر(

 فإن االشخشاةث اىٔح٘دة حلرٗتاً ىيب شخهٔن أىٍ٘ث. نٓرةائٖ(

 ؟ها وظيفت هرٍ املادة
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  حهٔن كط٘رة وأكؽارْا نت٘رة, وقختخٓا ٌِخفغث سدًا وأشرع ُلاًل نٍا

ف أُٓا ٌصؤوىث قَ األىً اىكاسٖ   ةصتب اىحصاشَّ٘ث.اىحاد واىٍٔعَّ

 ًاألى٘اف وٍْا : ة٘خا ودىخا. ُٔقَ٘ حغ ٌَ 

  أى٘افA  ة٘خا حهٔن أنرر حصاش٘ث ىالشخرارة ٌَ أى٘افA . دىخا  

  ًأى٘اف 90حلرٗتا ٌَ %A  وىهَ  ٌَ اىِٔع دىخافٖ اىيب اىصِٖ حهٔن

وؿ٘ف٘اً ْذه األى٘اف حهٔن ٌشخٍكث ٌف ةكغٓا اىتكظ فٖ اىيب 

 اىصِٖ وحكطب اىلِ٘ات اىكاس٘ث.

 

 

 

اىهي٘و واألىً اىِاةظ  أكؽارْا ضغ٘رة و أؼٔل, وأةؽأ ُلاًل, وحكختر ٌصؤوىث قَ األىً

 )اىٍتًٓ(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٗفصر ْذا اىخطِ٘ف االخخالف 

فٖ ذس األىً اىيتٖ ةاخخالف 

األشخاص واىراىث اىيت٘ث , 

حخِتَّّ ةظروف  Aفٍثاًل أى٘اف 

ٌػِ٘ث ٌرِدثًث اشخخاةث 

أىٍ٘ث ٌخخيفث غَ االشخخاةث 

 Cاىٍرَدثث ةخِتّ٘ األى٘اف 

 ٌثاًل.

 

 حطِ٘ف األى٘اؼ حسب سرقث ُليٓا وأكؽارْا ووؿ٘فخٓا:

 :Aأى٘اؼ قطت٘ث ٌغٍدة 

 : C أى٘اؼ قطت٘ث غ٘ر ٌغٍدة
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 إذًا: أهن الفسوق بيٌهوا:

 Cاألى٘اؼ اىكطت٘ث غ٘ر اىٍغٍدة  Aاألى٘اؼ اىكطت٘ث اىٍغٍدة 

 A اىٍغٍدة ى٘افاألأؼٔل ٌَ  كط٘رة

 أكؽارْا ضغ٘رة أكؽارْا نت٘رة

 أةؽأ ُلالً  وقختخٓا ٌِخفغث سدًا وأشرع ُلالً 

اىحاد ٌصؤوىث قَ األىً اىكاسٖ 

ف  ةصتب اىحصاشَّ٘ث واىٍٔعَّ

 واألىً اىِاةظ ٌصؤوىث قَ األىً

 اىهي٘و )اىٍتًٓ(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٕواىذي    ٍٗهَ فحص اىيب قَ ؼرٗق سٓاز ٗدق

ٗكخٍد قٍيٓا قيٕ ٌتدأ حلدًٗ ح٘ار نٓرةائٖ نافٖ ى٘خغيب قيٕ ٌلاوٌث 

 قِد اىحدود اىيت٘ث اىكاس٘ث. Aاىكاج واىٍِ٘اء وى٘حرض أى٘اف 

  فإن األى٘اف  ةزٗادة اىشدوقِدC  كٔي ةاألىً. إحصاسحخحرض ٌصتتث 
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 وةاىتاىٖ!

o  فإن اخختار رائز اىيب اىهٓرةائٖ ِّٗٓ٘ج أى٘اف A دىخا أواًل ةصتب اىػختث اىٍِخفغث

 حخررَّض ٌصتِّتًث إذصاس كٔي ةاألىً.C ىٓا, وغِد زٗادة اىشدة فإن األى٘اف 

o  صاٗد أو اىثيج  ٔنةاشخخدام نارةٔن دٗ فرٔص اىترودةنٍا ٍٗهَ أن حِشػ

ةاشخخدام اىهٔحا اىٍرٍاة أو  فرٔص اىررارةو, نئر االٗخ٘و() أو شائو اىخترٗد

اىٍاء اىصاخَ, حِشػ اىلٔى اىٓ٘درودِٗاٌ٘ه٘ث عٍَ اىلِ٘ات اىػاح٘ث اىخٖ 

 .Aةدورْا حث٘ر األى٘اف 

o  ال حخٓ٘ج غادة األى٘افC ردث ْذه اىفرٔص أذٗث ةٓذه اىفرٔص ٌا ىً ح

ىت٘ث, وكد وحد أن فرٔص اىترودة ال ٍٗهَ أن حؤذي اىيب, أٌا فرٔص 

ِاشب. ٌُ  اىصخُٔث أنثر إٗذاءًا ىيّب ٌا ىً ُحؽّتق ةشهو 

 

  هٌالشت

ط٘يث ز٘اة اىيب اىسِٖ، ٗتً ْذا  ٗتٔعع اىػاج اىحأُي )اىف٘زٗٔىٔدٖ( -

ًَّ ةاىلػر  اىتٔعع غيٕ غّدة ٌرازو؛ أوالً ٗتّٔعع ةسلف اىسذرة اىيت٘ث ُج

ًَّ غيٕ اىذدران اىذاُتّ٘ث ىيسذرة ةطتلات ٌستٍرة، ونذىم غيٕ  ُج

اىذدران اىذاُت٘ث ىيلِاة اىذذرٗث أٗغاً، ٌٍا ٗؤدي إىٕ تليص اىسذرة 

 .وذىم ٌع اىتلدم ةاىػٍر اىيت٘ث واىلِاة اىذذرٗث وضغر زذٍٍٓا

اىٍػاىذث اىيت٘ث ىٍرٗظ ٌسَ ةستب ع٘ق اىلِاة ةأُّ ٌَ اىطػب إدراء 

 اىيت٘ث، إعافث إىٕ أُّ ٌَ اىٍٍهَ أن تهٔن اىسذرة اىيت٘ث ٌغيلث.

 غيٕ األشػث.تطتر فّ٘ غ٘ر ٌرئ٘ث  أز٘اُاً كد تطو اىسذرة اىيت٘ث واىلِاة اىذذرٗث إىٕ زذً -

رخرى( ٌع اىتلدم ةاىػٍر ٗط٘ب اىيب ةػظ اىتغ٘رات )نٍا ْٔ اىسال فٖ اىِسخ اىغاٌث األ -

  أٍْٓا:

 .تِلص اىتٔغ٘ث اىدٌٔٗث 

 .ًٗلو اىتػط٘ب اىسسٖ ٌٍا ٗخفف ٌَ اىلدرة غيٕ ُلو األى 

  غدد اىخالٗا دارخو اىيبأٗغاً نٍا وِٗلص. 

 وٍٗهَ إسلاط

 ذىم سرٗرٗاً 

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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 وٗتً إسلاط ذىم سرٗرًٗا أُّ:

  إذا أردُا اىل٘ام ةاىٍػاىذات اىٍسافظث غيٕ ز٘اة اىيب )ناىتغط٘ث اىٍتاشرة وغ٘ر

وفائدْا فٖ شفاء اىيب غِد اىٍرٗظ اىشاب أنتر ٌِٓا غِد  اىٍتاشرة( فإن ُستث ُذازٓا

اىٍرض اىٍسَ، وذىم ألن اىتروٗث اىدٌٔٗث غِد اىشاب أنتر ٌِّ غِد اىٍسَ ٌٍا ٗساغد 

 غيٕ اىشفاء ةشهو أنتر.

  غِد اىل٘ام ةػٍي٘ث استئطال ىب ىردو ٌسَ كد ُستط٘ع اىل٘ام ةذىم دون أن ُلٔم ةتخدٗر

 .اىلي٘و اىذي زدث ٌع اىتلدم ةاىػٍراىٍرٗظ وذىم ةستب اىتػط٘ب 

 

 

 

 :المؤلمة اللب التهابات

o  يًا سثق أٌ األنى انًصاحة نتُثُه أنُاف ٍُّ الَذل تانضرورج ػهً    Aتث

ػتثح استثارج     Aجُح, حُث تًتهك أنُاف وخىد انتهاب نثٍ أو إصاتح َسُ

تًُُا ًَُم االنتهاب انًؤنى إنً أٌ َكىٌ يصاحثًا  ,يُخفضح َىػًا يا

 . Cنفؼانُح األنُاف 

o  أنُاف سرَرًَا: األنى انًُتح يٍ إثارجA  أنُاف تانًقاتم آالو حاد انُىػُحC 

 .وثاقثح, كهُهح ,َاتضحتكىٌ 

o  َتىخة ػهً طثُة األسُاٌ أٌ َفحص انسٍ انًصحىب تأػراض الستثؼاد وخىد ػاج يفرط

انحساسُح, أو حشىاخ يتصذػح أو فُها تسرب أو كسر فٍ انسٍ, يًا َحث انقىي انذَُايُكُح 

ٌَ أو غَُر ردود.نهسائم, ورنك   قثم أٌ َحذد َىع انتهاب انهة ردودًا كا

o  ونٍ تُفغ يؼه انًؼانجاخ األنى انهثٍ انؼفىٌ )غُر انًثار( َذل ػهً أٌ انهة يتضرر تشكم كثُر

 انًحافظح.
 

 :Neuropeptidesالببتيدات العصبية 

 تلعة الثثتيداخ العصثيح المتىاجدج في األعصاب الحسيح للة دورًا مهمًا في 

 ةتخ٘د اىهاىص٘خَُٔ٘ اىٍرحتػ ةاىخَ٘-1             تيىلىجيا اللة ومنها:

(CGRP) -2  اىٍادةSubstance p (SP) 

 Yاىتتخ٘د اىػطتٖ -3

 ...A اىهَِ٘٘ اىػطتٖ-4

نسترا إ

 اىهتاب
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  حخررر ْذه اىتتخ٘دات فٖ ةػظ اىراالت ؛ٌثو إضاةث اىِصج أو حِش٘ػ اىٍخٍٍث أو

ٌصخغد؛ ٌٍا ٗؤدي ىخغ٘رات وغائ٘ث ٌشاةٓث  ىخيم اىخٖ ٗردثٓا  -حفاغالت عد

؛ةاإلعافث  CGRP,SPاىٓ٘صخاٌَ٘ واىترادٗهَِ٘٘ )ٌٔشع وغائٖ(, وحشارك ال 

 ىخٔاضٓا اىٔغائ٘ث واىػطت٘ث؛ فٖ فرط اىخأىً وحػزٗز شفاء اىخروح.

  حتَ٘ أن اىخِتّ٘ اىٍ٘هاُ٘هٖ ىيػاج ٗصتب حٔشػًا وغائً٘ا عٍَ اىيب ٌٍا ٗؤدي

 ىخررٗر ْذه اىتتخ٘دات ٌَ األى٘اف اىرص٘ث داخو اىصِ٘ث.

  فرط التألم:

  تىجد ثالث خصائص تميز فرط التألم وهي:

 األىً اىػفٔي-1

 خفظ غختث األىً-2

 زٗادة االشخخاةث غيٕ اىٍٓ٘خات اىٍؤىٍث.-3

 الىخٓاةات اىٍصخدٍٗث نرروق اىخيد ٌثاًل.ٌَ اىٍػروف أن فرط اىخأىً ٗردث فٖ ذاالت ا 

  أوعرج اىٍالذظث اىصرٗرٗث أن ذصاش٘ث اىػاج حزداد غِدٌا ٗطتد اىيب ةراىث اىخٓاة٘ث

وشرٗرًٗا ُرَ ُػيً أن حطرٗف اىِخرث ش٘صتب  ,ة وكد ٗطتد اىصَ ٌَ اىطػب حخدٗرهذاد

 اُخفاض شرٗع ىألىً,

 التألم منها:كما تىجد عىامل أخري تلعة دورًا كثيرًا في فرط 

 اىخرهً ؼرٗق غَ اىٍزٌَ االىخٓاةٖ اىخأىً فرط ِٗظً فٓٔ (NGF)اىػطتٖ  اىٍِٔ غاٌو .1

 اىرص٘ث اىِ٘ٔروُات فٖ اىخِٖ٘ ةاإلفراز

 (.واىتروشخاغالُدَٗ/  5-حرةخاٌَ٘ ْ٘درونصٖ/ نَِ٘٘ ةرادي) االىخٓاة٘ث اىٔشائػ ةػظ .2

 حرافق االىخٓاب اىراد. زٗادة اىغغػ اىِص٘خٖ اىٍٔعع واىٔشائػ االىخٓاة٘ث اىخٖ .3
 

 : Vascular Supply الّدوران الّدمىي في اللب السني

  ٗدخو اىدم ٌَ اىشرٗان اىصِٖ إىٕ اىيب قَ ؼرٗق شرِٗات حٍيم كؽر ال ٗزٗد

األوق٘ث حكتر اىرلتث ) اىرلب( اىذروٗث ٌف اىحزم اىكطت٘ث ٌ٘هرون, ْذه 100قَ 

 وأوق٘ث دٌٔٗث أضغر كد حدخو قَ ؼرٗق األكِ٘ث اىشاُت٘ث.

 .حكّطب ْذه األوق٘ث ةغزارة ةأقطاب حصّ٘ث وذاح٘ث حِـً قٍي٘ث اىخدفق اىدٌٔي 

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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  ًحكتر اىشرِٗات إىٕ اىشزء اىٍرنزي ٌَ اىيب اىشذري وحكؽٖ حفرقات حِخشر ساُت٘ا

وقِدٌا  رع ححخٓا ىخكؽٖ اىغف٘رة اىٔقائ٘ث,ؼتلث االودوُخٔةالشج ح٘د حخفإىٕ 

 ٌروحث ٌَ اىخفرقات ةاحشاه اىكاج, حكتر إىٕ اىشرِٗات إىٕ اىيب اىخاسٖ حكؽٖ

االدُخٔ ةالشج حِلص ةاىحشً وحِشأ شتهث وقائ٘ث فٖ اىٍِؽلث ححج خالٗا 

هث ٗكخلد أُٓا ح٘د حالحؾ ةروزات فٖ أوق٘ث ْذه اىشت ىخؤٌَ ىٓا اىخغذٗث,

حصٓو قٍي٘ث اىِلو اىصرٗف ىيصٔائو ؤٌاد االشخلالب ٌَ اىشك٘رات ىٍطٔرات 

 اىكاج.

 ذً اىيب اىخاسٖ اىذي ٗكختر  ٖ ٌِؽلث اىلرون اىيت٘ث ْٔ األقـً,اىخدفق اىدٌٔي ف

 حدفلّ أنتر ةٍرحَ٘ ٌَ اىيب اىشذري.

  ةاكٖ اىِصز فٖ وْٖ حلرٗتاً أنتر ٌَ  2/ٌي1400ًٌكدل اىهرافث اىٔقائ٘ث ٗلارب

 اىشصً.

  ٗكتر اىدم ٌَ اىغف٘رة اىٔقائ٘ث إىٕ اىٔرٗدات ةكد اىشكرٗث أوالً ذً إىٕ اىٔرٗدات

 األنتر.

 ,ّٓو  األوردة فٖ اىيب ىٓا سدران رك٘لث ّ٘ث غ٘ر ٌخٔاضيث ٌٍا ٗص وؼتلخٓا اىكغي

 حرنث اىصائو إىٕ داخو وخارج األوق٘ث.

  َرون فِالحؾ أُّ أنتر ٌَ ٌ٘ه200أنتر ورٗد فٖ اىيب ىّ كؽر ال ٗزٗد ق

ّ٘ث.  اىشرِٗات اىيت

 شكل السي والحجسة اللبيت  
 لاعدة عاهت:

 

 إى شكل وحجن السطح

 السٌي سيحدد شكل 

 وحجن التجىيف اللبي. 

http://www.facebook.com
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حهٔن اىرخرة اىيت٘ث نت٘رة فٖ األشِان اىفخ٘ث, وٌع اىخلدم -

ُخ٘خث حشهو اىػاج اىثأُي و ةاىػٍر ِٗلص ذخٍٓا ةشهو حدرٗخٖ 

 اىثاىثٖ.

وْذا اىخِاكص فٖ اىرخً ٗهٔن فٖ االحخاه 

اىػٍٔدي ألن حٔعع اىػاج اىثأُي أو اىثاىثٖ ٗهٔن 

فٖ االحخاه كػر وشلف اىرخرة اىيت٘ث أنثر ٌِّ 

 غيٕ اىخٔاُب.

    أن ٗردث زٗادة فٖ ذخً اىرخرة ُخ٘خث ألُٔاع  ٌَ اىٍٍهَ أٗغا-

 اىٍخخيفث اىداخي٘ث واىخارح٘ث.  االٌخطاص

            اىرضاىٍرض أو اىػٍر أو  ِٗخج غَ اىيتٖف اىخغ٘ر فٖ حشرٗد اىخخٔٗ-

ٌٓ٘ج آخر. أو أي 

 

فٖ األشِان 

 األٌاٌ٘ث:

حهٔن اىرخرة اىيت٘ث ٌخٍادٗث ٌع اىلِاة اىيت٘ث, )وأذ٘اُا 

اىيت٘ث وكاغٓا وةداٗث ٗطػب اىخٍ٘ز ةَ٘ شلف اىرخرة 

 اىلِاة اىخذرٗث(.

فٖ األشِان 

 اىخيف٘ث:

ٍٗهَ ٌالذظث نو ٌَ اىرخرة اىيت٘ث واألكِ٘ث 

 كِاة. 2-4: واىخٖ ٗخراوح غددْا غادًة ةَ٘ اىخذرٗث

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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 التملُّسات )الحصيَّات اللتيَّث(

 Denticles (Pulp calcification) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

#Viva_RBCs 
 

تصيَّف 

الحصَّْات 

اللتْث 

ةحسب 

التيْث 

والحجم 

 والهَقع:

 حسب التيْث:

عتارة عو ةؤرة تكلس  زائفث:

 )ىسْج نتكلس(.

ٌِ حصْث لتْث نقياة  حقْقْث:

)أي فٍْا أقيْث(، وتعتتر حصْث 

 عاجْث )تركْتٍا ّشتً العاج(.

 حسب نَقعٍا:

 ضهو اللب. حرة:-1

 علُ جدار الحجرة. نلتصقث:-2

 ضهو العاج.نيدِخلث: -3

 دقْقث حسب الحجم: 

 نيتشرة
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o  حشاْد اىحط٘ات فٖ جٍ٘ف األقٍار، وفٖ سَ واحدة أو قدة

أسِان، وفٖ األىتاب اىؽت٘ك٘ث واىٍرٗغث ةشهو ٌزٌَ، 

وٍٗهَ أن ححطو فٖ اىخاج أو اىجذر )أي فٖ اىحجرة أو اىلِاة 

ىث قَ األىً ةغظ اىِـر قَ اىيت٘ث(، وْٖ ى٘سج ٌسؤو

 حجٍٓا.

o  ٍٗهَ أن ُححِدث حهيُّسات ٌِخشرة حخرافق ٌف ٌس٘ر اىحزم

اىٔقائ٘ث واىكطت٘ث فٖ ٌرنز اىيب )اىيب اىجذري(، وْذا اىِٔع 

د غاىتُا فٖ األىتاب اىٍرعٔعث واىٍيخٓتث)اىٍزٌِث(  َْ ُٗشا

رة. ٍِّ  واىٍك

o  كد حك٘ق اىحط٘ات اىيت٘ث دخٔىِا ىيحجرة اىيت٘ث وذىم ةستب

 اغالكٓا ىيحجرة . 

 : المالط

ْٔ ُس٘خ عام كاٍس غ٘ر ٌٔغٕ ٗغطٖ دذور اىسَ، ىُّٔ أة٘ظ ٌائو ىيطفرة، وُفٔذ 

 :ُٔغان ىيٍالطددًا ىيطتاغ واىػٔاٌو اىهٍ٘٘ائ٘ث، ونٍا ُػيً ٗٔدد 

 

 

 

 ًتيجت:

ٌالط ال رخئي )أوىٖ( 

Acellular Cementum 

: 

 Cellularٌالط رخئي )جأُي(

Cementum   
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 : Acellular Cementum ٌالط ال رخئي )أوىٖ(

ٗغؽٖ اىشزء اىكِلٖ ٌَ اىصَ وٗخشهو كتو وضٔل اىصَ إىىٍصخٔى اإلؼتاق, ونٍا 

ٌ٘هرون, ووؿ٘فخّ األشاش٘ث  30-230ٗش٘ر اشٍّ فٓٔ ال ٗحٔي خالٗا, شٍانخّ ةَ٘ 

 اىدقً وحرت٘ج اىصَ.

 

 :  Cellular Cementumٌالط رخئي )جأُي(

ٗخهٔن ةكد أن ٗطو اىصَ ىٍصخٔى اإلؼتاق, وٗحٔي 

خالٗا, أكو حهيصاً ٌَ اىٍالط اىالخئي, ٗٔسد ةشهو 

رئ٘صٖ فٖ اىريد اىذروي, ووؿ٘فخّ األشاش٘ث اىخهّ٘ف 

(Adaptation.) 

 

 

 

 

 :السترا لتابختاناً سيتملم ةقيث اليسج حول السييث ةفقرتيا التاليث  

 :Periodontal Ligament الرةاط السيي السيخي

 ٗكّد حرن٘تاً فرٗدًا ٗطو ةَ٘ اىكـً واىٍالط وٗخٔاضو ٌف                           

                        اىِص٘ز اىغام فٖ اىيرث, وٗخطو ٌف ُلٖ اىكـً قتر األكِ٘ث 

 اىدٌٔٗث فٖ اىكـً.

 َ٘ةٍِ٘ا 1اىٍهٔن األشاشٖ ىّ ْٔ األى٘اف, اىخٖ حخهٔن ةشهو رئ٘صٖ ٌَ نٔالس ,

 .3األى٘اف اىشته٘ث ْٖ اىهٔالسَ٘

 رة, ذروٗث, داخو ٌشٍٔقات األى٘اف ْٖ )أفل٘ث, أى٘اف اىكرف اىكـٍٖ, ٌائيث, قاة

ّٗث(.  سذر

  ّ٘أٌا اىخالٗا فٖٓ ٌطٔرات وناشرات اىكـً, ٌطٔرات اىٍالط, ةلاٗا ٌاالش

 اىتشرٗث, ةاىكات نت٘رة, خالٗا ٌ٘زاُشٍ٘٘ث غ٘ر ٌخٍاٗزة.

 ...,وؿائفّ: اىدقً, اىخغذٗث,اىحٍاٗث,اىخطِ٘ف 

 

1 

2 

نسترا إ

 اىهتاب
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 :Alveolar Bone العظم السيخي      

  ٌَ قـً اىفم اىحاوي قيٕ حشاوٗف األشِان.اىِخٔء اىصِخٖ ْٔ ذىم اىشزء 

  ٍٖٗخأىف ٌَ: ضف٘حث كشرٗث خارس٘ث, قـً اشفِشٖ داخيٖ, وٗغً اىلاىب اىكـ

قٔاٌو ٍُٔ ٌخكددة أشاش٘ث ىخهاذر وْشرة وحٍاٗز ٌطٔرات اىكـً أذِاء شفاء 

 اىشروح اىكـٍ٘ث.

 

 

 

 

َّ  ا فوي اهلل .. وإى أخطأًا فوي أًفسٌاإى أحس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إىل هٌا أصدلائي 

وإياكن إىل ًهايت هرٍ  لًص

  املحاضسة ..
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