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لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين  
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هات السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يللتوج

على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار  على اهلل ثم يعتمد ذاتيًا

 .تقدمة صناعيًالتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول امل: قدمًا يف دفع عجلة التقدم التنموي

وقد خطت اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج خطوة إجيابية تتفق مع التجارب  

الدولية املتقدمة يف بناء الربامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق 

 العمل بكافة ختصصاته لتليب متطلباته ، وقد متثلت هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري

املهنية الوطنية الذي ميثل الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد املعايري يف 

 للتدريب التقين واملهينبنائها على تشكيل جلان ختصصية متثل سوق العمل واملؤسسة العامة 

ذه حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج ه

لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية  كاملةاللجان يف النهاية بنظرة مت

 .يف حتقيق متطلباته األساسية

ختصص ملتدربي  1-مبادئ التشريح ووظائف األعضاءهذه احلقيبة التدريبية  وتتناول 

ية اكتساب املهارات موضوعات حيوية تتناول كيفللكليات التقنية  "طبيةال ةجهزاألتقنية " 

 .الالزمة هلذا التخصص

واإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج وهي تضع بني يديك هذه احلقيبة التدريبية تأمل  

 ات الضرورية الالزمة، بأسلوب سهلمباشر يف تأصيل املهار شكلأن تسهم ب من اهلل عز وجًل

 . عملية اكتساب هذه املهارات بالتطبيقات واألشكال اليت تدعم مدعمخيلو من التعقيد، 

إنه مسيع  املستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها و 

 .جميب الدعاء
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 متزيد

 الطبية بأنها التخصص العلمي الذي يطبقق مبقادئ وطرائقق مسقتمدة    تقنية األجهزة تعرف 

 .أو الطبيقة  لفهم وتعريف وحل املسائل واملشاكل ذات الصفة احليوية حياءاألعلوم من اهلندسة و

ياتنققا لققذلك تتمتققع األجهققزة الطبيققة مكانققة متميققزة مققن بققني األجهققزة واملعققدات املسققتخدمة يف ح 

 .وذلك ألن تلك األجهزة تتعلق و بشكل مباشر مع صحة وسالمة اإلنسان

باألعضاء احليوية املتدربني تعريف إىل  1-التشريح ووظائف األعضاء مبادىء مقررهدف وي

يتم وضع اجلهاز الطيب يف حتى ووظائف تلك األعضاء جبسم اإلنسان والتعرف على أماكن 

وسوف .  أو القراءات للكشف عن مدى فعالية العضونفس مكان العضو ألخذ القياسات 

 :نتناول يف هذا املقرر املوضوعات احليوية اآلتية

 اخللية.  

 األنسجة. 

 البنية األساسية جلسم اإلنسان  . 

 الدم. 

 الدوري هازاجل. 

 اجلهاز التنفسي.  
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  وعالقته بتخصص تقنية األجهزة الطبيةعلم احلياة 
 

  ىلىلالوحدة األوالوحدة األو
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 وىلالوحدة األ

ةة الطبيةوعالقته بتخصص تقنية األهجزعلم احلياة   

 

 .وعالقته بتخصص تقنية األجهزة الطبيةبعلم احلياة  تعريف املتدرب :اجلدارة

 :عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة بإذن اهلل على معرفة :األهداف

 علم احلياة 

  بتخصص تقنية األجهزة الطبيةعالقة علم احلياة 

 %.51اجلدارة بنسبة  إتقان هذه املتدرب إىلأن يصل : مستوى األداء املطلوب

 ساعتان تدريبيتان: الوقت املتوقع للتدريب

  :الوسائل املساعدة

 حاسوب. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 لعرض الصور والنماذج وسائل العرض املرئية 

  استخدام برنامجPower point 

 

 .جيب التدُرب على مجيع املهارات ألول مرة :متطلبات اجلدارة
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 وما هي عالقته بتخصص تقنية األهجزةة الطبية ياة  ملاذا ندرس علم احل

هو أن نتعلم أكثر عن أنفسنا وعن  احلياة،دفعنا لدراسة علم ت أسباب عدة هناك

أن جعلنا على أحسن صورة بفيه ونتفكر يف خلق اهلل ونرى نعمة اهلل علينا العامل الذي نعيش 

ابه يف بعض النواحي الشكلية مع نسان، وإن كان يتشفاإل. وميزنا عن غرينا من املخلوقات

قال  .العاملفهو ميثل املركز الفريد يف  النواحي،يف كثري من  خيتلف عنهنه أإال  احليوان،

واإلنسان يستعمل .  ﴾لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم  ﴿: اهلل تعاىل يف كتابه الكريم

 . السليم حلفظ صحته وللحصول على الغذاء بعلم احلياةاملعرفة 
 

كما عرف الكثري عن الكائنات  –تركيبه ووظائفه  –لقد عرف الكثري عن جسم اإلنسان 

الدقيقة اليت تسبب األمراض كالبكرتيا والفريوسات ، وبذلك تسهم املعرفة يف رفع املستوى 

 .الصحي للفرد واجملتمع 

بعلم  لكن هناك سؤال يتكرر كثريا ماهي العالقة اليت تربط ختصص تقنية األجهزة الطبية

 احلياة أو التشريح ووظائف األعضاء 

 :مايلي   عده أمور تربط املقرر بالتخصص من أهمها اجلواب عن هذا السؤال يتبني يف 

إن اجلهاز الطيب إما أن يكون مساعدًا بالتشخيص أو مساعدًا بالعالج أو يستخدم للفحص -

مع الكائن احلي البد من  والتحليل أي أن عالقته غالبًا بالكائن احلي فألجل أن نتعامل

 فدراسة وظائف أعضائه املختلفةوالتشريح دراسة عن طريق معرفة كل شيء عنه وهذا يتم 

حتى يتم وضع اجلهاز الطيب يف نفس  اإلنسانالتشريح ملعرفه مكان العضو يف جسم 

والذي يتم   األعضاءوظائف  دراسةالقراءات وعن طريق  أوالقياسات  ألخذمكان العضو 

معرفه عمل العضو وباستخدام اجلهاز الطيب يتم الكشف عن مدى فعاليه  ريقعن ط

 .  العضو  

ما مؤقتا كما حيصل يف التنفس إقد تستدعي حالة املريض استبدال عضو من أعضائه -

الصناعي والكلية الصناعية أو دائمًا كما حيصل يف األطراف الصناعية أو صمامات 

البد أن يكون هناك إملام تام باملستبدل به حتى تنجح القلب الصناعية فعند االستبدال 

 .األعضاءالتشريح ووظائف  دراسةويتم ذلك من خالل  العملية

 و مهندسويقوم به اجلهاز الطبيعي وهذا ما  ةحماكا ةحماولأو عند تطوير أي جهاز طيب - 

دة باجلهاز البد أن يكون لدى املخرتع أو املطور املعرفة اجليفاألجهزة الطبية  خمرتعو
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  .احلياألصلي الذي هو جسم الكائن 

 

معرفة مكان العضو من اجلسم وحجمه حتى  وظائف األعضاءوتشريح المن فوائد علم -

يكون هناك مالئمة بني اجلهاز الصناعي والطبيعي ويكون هناك حتديد لوضع اجلهاز 

 .التحليلالصناعي على اجلسم إما للعالج أو التشخيص أو 

بني ختصص األجهزة الطبية وعلم التشريح ووظائف األعضاء وهي  كذلكهناك عالقة -

مثل   عة وكيفية تأثري هذه املواد عليهعالقة الكائن احلي باملواد املستخدمة يف الصنا

وكذلك استخدام املواد يف صناعه  املضاعفةيف معاجله الكسور  األسياخاستخدام 

يف صناعه  املستخدمةبني املواد  مالئمةحتى يكون هناك  الصناعيةصمامات القلب 

 .لتفادي التفاعالت والتسمم والتجلطات احلي سم اجلو الطبيةالتجهيزات 
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  الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

  



 1 – ءمبادئ التشريح ووظائف األعضا

 

 اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

 

10 

 الوحدة الثانية

 اخللية

The Cell 

 

 .معرفة املتدرب اخللية وتركيبها :اجلدارة

 :عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة بإذن اهلل على معرفة  :األهداف

 ليةنظرية اخل 

  تركيب اخللية 

 وظائف اخللية 

  ( اإلمسوزية واالنتشار)اخلواص الفيزيائية 

 انقسام اخللية 

 %.51إتقان هذه اجلدارة بنسبة  املتدرب إىلأن يصل : مستوى األداء املطلوب

 تدريبية ساعات 6: الوقت املتوقع للتدريب

  :الوسائل املساعدة

 حاسوب. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 لعرض الصور والنماذج ئيةوسائل العرض املر 

  استخدام برنامجPower point 

 .جيب التدُرب على مجيع املهارات ألول مرة :متطلبات اجلدارة
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 cell  The  اخللية    1-1

 بداية العمل باجملاهر واكتشاف اخللية 2-1-1

(  Microscope) بصنع جمهر " غاليليو " يف بداية القرن السابع عشر قام العامل اإليطالي 

الذي " لوفينهوك " وقد تبعه العامل اهلولندي . بسيط واستعمله ملالحظة احليوانات الصغرية 

ويف القرن السابع  .اكتشف الكائنات املهجرية الدقيقة أثناء فحصه لقطرة من ماء املطر

جمهرًا مركبًا يفوق اجملاهر السابقة يف " روبرت هوك " عشر أيضًا صنع العامل اإلجنليزي 

كما فحص مقاطع . وقد فحص به عدة أشياء منها النباتات واحليوانات الصغرية.دقة صنعه 

رقيقة من الفلني الذي يغطي سيقان النباتات فوجدها مكونة من فراغات صغرية تشبه 

 (  Cells)باخلاليا  اتفسمى هذه احلجر( الغرف )  اتاحلجر

 

 :وحدة تركيب الكائنات احلية و نظرية اخللية 2-1-2

هل هناك وحدة أساسية : تردد السؤال التالي على ألسنة كثري من العلماء يف املاضي 

 للرتكيب تشرتك فيها مجيع الكائنات احلية ؟ 

هل هناك دليل بأن الكائنات الدقيقة والنباتات هلا :وميكن طرح هذا السؤال بشكل آخر

 الرتكيب نفسه ؟

لماء أن أجسامًا كثرية من النباتات فمنذ عهد هوك تقدمت صناعة اجملاهر،واكتشف الع

 . واحليوانات ترتكب من خاليا 

" شفان"وعامل احليوان ( schleiden " )شاليدن " هما عامل النبات  عاملان أملانيان قام

(Schwann  ) مقاطع  نعندما فحص شاليدف .بعمل أحباث ودراسات على تكوين اخللية ،

وبداخل اجلدار جسم (.  cell wall)خلية جدار  أعضاء النبات ، حتت اجملهر الحظ أن لكل

(  cytoplasm)احملاطة مادة سائلة تدعى بالسيتوبالزم (  nucleus)كروي هو النواة  

وتبني له . وعند دراسة أنسجة حيوانية تبني للعامل شفان أنها تتألف من خاليا لكل منها نواة .

م  1315ل العاملان شاليدن وشفان سنةوبهذا توص.أيضا أن اخللية حماطة بغشاء خلوي رقيق 

ثم جاء العامل األملاني فريشو .إىل أن أجسام النباتات واحليوانات تتكون من خاليا 

(virchow  ) م ،واستنتج من دراسته أن كل خلية حية ال بد وأن تنتج عن خلية 1311عام

 .سابقة هلا وذلك باالنقسام 

 . ساسية عرفت بنظرية اخللية وقد أدت فرضيات العلماء إىل تكوين فكرة أ
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 :وميكن تلخيص هذه النظرية يف فكرتني أساسيتني 

 .اخللية هي وحدة الرتكيب والوظيفة للكائنات احلية  (1

 .مجيع اخلاليا تأتي من خاليا سابقة هلا ، وذلك عن طريق االنقسام  (2

لة يف معرفة ويف منتصف القرن العشرين ظهر اجملهر اإللكرتوني ، وساعدت قوة تكبريه اهلائ

 .الكثري عن تركيب اخللية ووظيفة كل جزء منها 

اخللية هي وحدة الرتكيب والوظيفة يف الكائن احلي ، ومجيع اخلاليا تنتج من خاليا ذًا إ 

اخللية عبارة عن مادة حية معقدة الرتكيب على .سابقة هلا وذلك عن طريق االنقسام اخللوي 

رها بوظائف عديدة مثل بناء وهدم املواد الغذائية درجة كبرية من التنظيم وتقوم على صغ

للنمو والتكاثر  وتنقل املواد الغذائية و الفضالت من  الضرورية حلياتها ، وتستغل الطاقة

 .خالل الغشاء اخللوي 

 :مميةات الكائنات احلية 1-1-3

ابه قال اهلل تعاىل يف كت:  واليت هي الروح واحد منا تعريف احلياة أيمن الصعب على 

 .﴾ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قلياًل  ﴿: الكريم

ولقد وجد علماء احلياة أنه من املفيد هلم وصف الكائنات . فاحلياة سر غامض على اإلنسان 

فهناك صفات أساسية تتميز بها الكائنات احلية عن . احلية، على أن حياولوا تعريف احلياة

 . دات اجلما

 فما هي هذه الصفات ؟

 Organs وجود األعضاء  (1 

وجدنا أنه يتكون من وحدات صغرية تدعى ا باجملهر جزءًا من جسم كائن حي إذا فحصن

خاليا وتتجمع هذه اخلاليا لتّكون أنسجة، وتنتظم األنسجة مع بعضها لتكون أعضاء 

تعمل معا مّكونة اء وغريها كما أن األعضاء املختلفة كاملعدة واألمع .كاملعدة والقلب

. اهلضمي مثاًل يّتكون من أعضاء كثرية كالفم واملرئ واملعدة واألمعاء فاجلهاز. جهازًا

إال أن هذا التعقيد ( كالصخور مثاًل ) ومع أن اجلمادات ترتكب من عناصر عديدة 

 .بسيط جدًا لو قورن بالتنظيم الرائع يف الكائنات احلية 

  respiration  التنفس  (2

 .أخذ األكسجني وإطالق ثاني أكسيد الكربون وخبار املاء وظاهر هذه العملية هو

والتنفس عملية هامة فبواسطتها تنطلق الطاقة الكامنة يف املواد الغذائية ، وهذه الطاقة 
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 داخلأو أنها تستعمل يف العمليات احليوية املختلفة . تظهر على شكل حرارة تدفئ اجلسم 

 .يجسم الكائن احل
 

  excretion اإلخراج  (1

خالل عمليات التغذية والتنفس، تتكون يف خاليا الكائن احلي مواد عديدة ال يستفاد 

يقوم و .وجودهامن  وهذه املواد جيب أن يتخلص منها الكائن احلي وإال تضرر منها،

الكائن احلي بطرد فضالته بوسائل خاصة ، فعن طريق الزفري يتخلص من ثاني أكسيد 

ربون وخبار املاء ، وعن طريق العرق والبول يتخلص من الفضالت األخرى كاملاء الك

 .واألمالح الزائدة عن حاجة اجلسم واملواد العضوية األخرى كالبولينا

  movementاحلركة   (1

ومع أن  .آخرمن مكان إىل  االنتقالتستطيع احلركة أو  احليةالكائنات إن معظم 

إال أنها يف الواقع تبدي  تتحركتظهر وكأنها ثابتة ال  يةاحلالكائنات النباتات وبعض 

احلركة بشكل أو بآخر فالنباتات مثاًل تظهر نوعًا من احلركة خالل النهار وذلك بعض 

 .عندما تنحين أغصانها متتبعة حركات قرص الشمس

 

  responsivenessاالستجابة   (1

وهذه . بهات املوجودة يف الوسط من املميزات األخرى للكائنات احلية استجابتها للمن

فهي تدفع الكائنات احلية للحصول على . االستجابات هي على جانب كبري من األهمية 

 .غذائها كما تسمح هلا بتجنب األشياء الضارة املوجودة يف الوسط

 growthالنمو   (6

 ياتهاح ةأي أنها تزداد يف احلجم خالل فرت احلية،وهي صفة تتميز بها مجيع الكائنات 

فالكائنات . ،فخالل فرتات النمو حيدث بناء اجلزيئات الغذائية ، بنسبة أكرب من حتليلها 

أما الكائنات عديدة اخلاليا فتنمو .وحيدة اخللية تنمو نتيجة لزيادة يف حجم اخللية الواحدة

 .نتيجة لزيادة يف حجم خاليا الكائن مضافًا إليها زيادة يف عدد خالياه

  reproductionالتكاثر (  7

 .جنسيًا إما أن يكون جنسيًا أو ال احليةالكائنات التكاثر يف 

املثل الشائع على التكاثر الالجنسي هو انقسام اخللية يف الكائنات وحيدة اخللية، حيث 
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أما التكاثر  .تنقسم اخللية إىل خليتني  اثنتني ، تشبه كل واحدة منهما اخللية األصلية

فينتج عن احتاد مادتني فالذكر ينتج  السائل املذكر  ددة اخلاليايف الكائنات متع اجلنسي

( fertilization) بعملية تدعى اإلخصاب ( الذي تنتجه األنثى ) الذي يتحد مع السائل املؤنث 

وبانقسام اخللية مرات عديدة يتكون يف النهاية الكائن احلي عديد .وينتج عنها خلية واحدة 

  .اخلاليا 

 

  adaptationالتكيف ( 3

التكيف هو أي تغري يف الرتكيب والعادات السلوكية يسمح للكائن احلي أن يستفيد من 

فالنباتات الصحراوية مثاًل تكيفت لبيئة الصحراء فتغطي سطحها .بيئته بكفاءة أكرب 

 . مواد متنع فقدان املاء، ولذا فهي قادرة على خزن كميات كبرية من املاء

  Nutritionالتغذية ( 5

فهو يقوم بعملية الرتكيب الضوئي . عتمد النبات األخضر على نفسه يف تكوين غذائه ي

وتستفيد . فيبين مواده الغذائية املختلفة . مستفيدًا من ضوء الشمس واملاء واألمالح من الرتبة 

 .أو يف النمو لبناء أنسجة جديدة . الكائنات احلية من هذا الغذاء يف توليد الطاقة 

 

 وق بني اخللية النباتية واحليوانية الفر 2-1-1

ففي اخلليتني يوجد نواة ، . مع اخللية احليوانية يف نواح كثرية  النباتية،تشابه اخللية 

. و ميتوكوندريا ، وأجسام جوجلي ، و رايبوسومات ، و غشاء خلوي ، وشبكة إندوبالزمة 

توي على جدران مسيكة لكن اخلاليا النباتية ختتلف عن اخلاليا احليوانية يف كونها حت

كذلك حتتوي خاليا النباتات اخلضراء على بالستيدات . سليلوزية وفجوات مركزية كبرية 

 . خضراء 

وهناك فرق رابع وهو احتواء اخللية احليوانية على سنرتوسوم وهو غري موجود يف اخلاليا 

الغشاء )خللوي ترتكب اخللية احليوانية من ثالثة تراكيب رئيسية هي الغشاء ا.النباتية

والنواةوالسيتوبالزم وهي ختتلف يف تركيبها عن اخللية النباتية يف عدة اعتبارات  (البالزمي

 .أهمها أن اخللية احليوانية حييط بها غشاء خلوي بينما حييط باخللية النباتية جدار خلوي 

أن األخري  نباتية يفوخيتلف الغشاء اخللوي للخلية احليوانية عن اجلدار اخللوي املغلف للخلية ال

كما أن . غالف قوي صلب ميت  يرتكب أساسًا من مادة كربوهيدراتية معقدة مع السليلوز 

 اخللية النباتية حتتوي على فجوات عصارية وبالستيدات خضراء أما اخللية احليوانية فال
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 .حتتوي على ذلك

 شكل وحجم اخللية  2-1-1

ث احلجم يكون بعضها كبريًا، مثل فمن حي. ختتلف اخلاليا يف شكلها وحجمها 

. مدخرة مواد غذائيةوما الصفار والبياض إال . بيضة الطيور اليت تعترب خلية واحدة كبرية

وبعضها صغري جدًا ال يرى إال باجملهر . وبعضها مثل األميبا ميكن مشاهدته كنقطة صغرية

 .مثل البكرتيا

اًل تكون طويلة ألنها تقوم باالنقباض فاخلاليا العضلية مث. كما ختتلف اخلاليا يف شكلها

واالنبساط واخلاليا العصبية حتتوي على زوائد طويلة ألنها تنقل اإلحساس من مكان ما يف 

وبشكل عام جتد أن شكل اخللية يالئم الوظيفة اليت . اجلسم إىل مكان آخر بعيد عنه 

 تقوم بها يف الكائن احلي 

 

 وظائف اخللية 2-2-1

 :التالية  طلكن ميكن إجياز أهمها يف النقا. ية ومهام تراكيبها املختلفة تتعدد وظائف اخلل
 

 .داخلها ل العناصر الغذائية والنافعة إىل وهو قدرة اخلاليا على إدخا :االمتصاص .1

ويقصد باأليض العمليات الكيميائية اليت . بغرض البناء واحلصول على الطاقة: األيض .2

ها واليت يف النهاية تتحول إىل عناصر مماثلة لرتكيب جترى للمواد  الغذائية بعد امتصاص

 .الربوتوبالزم أو تتكسر للحصول على الطاقة ،وكل تلك العمليات جتري داخل اخللية 

                           ة الغذائية داخل اخللية يف وجود اهلواء أو عدم وجوده دويعين أكسدة املا: التنفس .1

 حصول على الطاقةلل

 .كالبول والعرق خارج اجلسم عن طريق قنوات خاصة بها: للفضالت اإلخراج  .1

ومن خالل التكاثر ينمو الكائن . وهو قدرة اخلاليا على مضاعفة أعدادها: التكاثر .1

 .احلي وحيافظ على نوعه 

 .كاهلرمونات واإلنزميات  اإلفراز لبعض املواد .6

 .ها منبه كيميائي أو فيزيائيقابلية اإلثارة، وهي قدرة اخلاليا على االستجابة عند تنبه .7

 .آخرقابلية النقل، وهي قدرة اخلاليا على نقل التنبيه احلادث من موقع حدوثه إىل موقع  .3

 
 

 تركيب اخللية  2-2-1
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اخلاليا حتت اجملهر بشكل أوضح قام العلماء بقتل اخلاليا وعمل مقاطع  ةملشاهد

اء يف اخلمسينات من هذا القرن ولقد استطاع العلم.رقيقة فيها وصبغها بصبغات مناسبة 

 .لقوة تكبريهاحلصول على صور واضحة للخاليا وذلك باستعمال اجملهر اإللكرتوني ، 

اليت  الداخل واخلليةوسنقوم اآلن بوصف أجزاء اخللية ووظائفها مبتدئني من اخلارج إىل 

ى مجيع ألنه ال توجد خلية حتتوي عل حقيقة،سنفحصها هي خلية منوذجية وليست موجودة 

 .اخلاليااألجزاء اليت توجد يف خمتلف أنواع 

 .خارجي وبروتوبالزم حي يتكون من سيتوبالزم ونواة  غشاءترتكب اخللية من 

 (1-2)وفيما يلي وصف أجزاء اخللية املختلفة ووظائفها كما هي مبينة يف الشكل 

 

 
 
 

 (1-2)شكل ال

 
 

  Cell Membrane الغشاء اخللوي( أ 
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وهو حيدد ما ظها اخللية الداخلية وحيف بأجزاءشاء رقيق نصف نفاذ حييط ن غهو عبارة ع

بني طبقتني من  صورةحمجيب أن يدخل أو خيرج من وإىل اخللية ويرتكب من طبقة بروتني 

فقد اتضح . ولعل هذا الرتكيب له عالقة بدخول بعض املواد إىل اخللية وامتناع غريها. الدهون

إىل رة النفاذية االختيارية فيسمح لبعض املواد الذائبة بالنفاذ أن الغشاء اخللوي يتصف بظاه

يلزمه من  له القدرة على اختيار ما نلذا يوصف بأ. مواد أخرى  داخل اخللية بينما مينع 

 .(2-2)شكل  عناصر غذائية

 :مهمة تتلخص يف أنه فوللغشاء اخللوي عدة وظائ

 .جهاحيدد شكل اخللية وكذلك الفراغات داخلها وخار -1

 .يشكل معربًا للمواد الالزمة للخلية والفضالت الناجتة عن األيض  -2

 .يشكل موقعا لنقل املعلومات بتأثري اهلرمونات والسياالت العصبية -1

يوجد عليه مستقبالت تعمل على استجابة اخللية الفسيولوجية أو الكيميائية بسبب  -1

 .نقلها لإلحساس

 .العصيباليت تلعب دورًا أساسيًا يف عملية االتصال  تقوم عليه أيونات الكالسيوم -1

 ثالثي نيحيمل عدة أنزميات هامة تشرتك يف كثري من التفاعالت مثل إنزيم أدينوس-6

الفوسفات املنشط للصوديوم والبوتاسيوم واملرتبط ما يعرف مضخة الصوديوم وكذلك 

 ATPثالثي الفوسفات  إنزيم أدينيل سيكلز الذي يعمل تنشيطه على حتويل أدينوسني

 .  أدينوسني أحادي الفوسفات إىل

وهذا . من طبقتني من الربوتني تنحصر بينهما طبقة من الدهن الغشاء اخللوي  يرتكب و

الرتكيب له أهميته لبعض املواد ذات الوزن اجلزئي الصغري حبيث متر خالله بسهولة مثل املاء 

اد ذات األوزان اجلزئية الكبرية فال متر كسجني وثاني أكسيد الكربون ، أما املووواأل

خالله ، لكن ذلك يف احلقيقة يعتمد على نوع املادة ، فاملواد اليت  تذوب يف الدهون متر 

، وهذا يعين  النفاذية االختياريةأي أن هلذا الغشاء خاصية . خالله ولو كانت جزئياتها كبرية 

ه ، وتسمى خاصية مرور الغازات ، كثاني أنه يسمح لبعض املواد دون غريها باملرور من خالل

أي أن املاء والغازات .  باالنتشار الغشائيكسجني واملاء عرب الغشاء وأكسيد الكربون واأل

متر من املنطقة اليت يكون تركيزها فيها كبريًا إىل املنطقة اليت يكون تركيزها فيها 

 .قلياًل 
 

ال تذوب يف الدهون فإنها تنتقل عرب الغشاء أما املواد ذات األوزان اجلزئية الكبرية واليت 

والنقل النشط يتم عن طريق مواد ناقلة يف غشاء اخللية حيث تقوم  .عن طريق النقل النشط
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، واألمحاض   Glucose، وعلى سبيل املثال فإن اجللوكوز  آخربعملية النقل من طرف إىل 

 .واد ناقلة خاصة بها فقط ، تنتقل بهذه الطريقة ولكل منها م Amino acidsاألمينية  

 

 

 
                                                   

 (2-2)الشكل 

ال متر إىل ت الربوتوبالزم توجد اخللية يف وسط مائي حيوي أمالحًا خمتلفة ، لكن مكونا

خارج اخللية وأيضًا ماء الوسط احمليط ال مير إىل داخل اخللية بينما جند أن املواد الغذائية متر 

. من الوسط احمليط إىل الربوتوبالزم كما أن املواد اإلخراجية متر من اخللية إىل اخلارج 

 :ويرجع هذا االختالف إىل الظواهر واخلواص التالية 

 diffusionاالنتشار -أواًل

ومعنى آخر فإن االنتشار . يقصد باالنتشار إعادة توزيع املادة من خالل حركة عشوائية 

األقل هو انتقال بعض املواد من الوسط ذي الرتكيز األعلى إىل الوسط ذي الرتكيز 

 :واالنتشار على عدة أنواع حبسب املادة املنتشرة وهذه األنواع هي.(1-2) شكل
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 (1-2)الشكل 

 
 

 انتشار الغازات (1

حدث يف التنفس حيث يعتمد تبادل الغازات بني الكائن  أهم مثل على ذلك هو ما

روف أن الغازات تنتشر من ومن املع. احلي والوسط احمليط على انتشار الغازات 

منطقة الضغط العالي إىل منطقة الضغط املنخفض وطبقًا للنظرية احلركية للغازات 

 ونتيجة لذلك تنتشر بعيدًا بقدر ما ثابتةتكون جزيئات الغازات يف حركة عشوائية 

دران الوعاء بواسطة جزيئات الغاز جب اصطدامسمح به حدود الوعاء  وحيدث ت

 .ا الغازاحملصور وضغط هذ

 انتشار السوائل  (2

لكنها ختتلف عما يف حالة الغاز . جزيئات السائل واملادة الذائبة فيه يف حركة ثابتة

يف أن حركتها مقيدة بصورة كبرية نتيجة للتجاذب الذي تظهره اجلزيئات لبعضها 

. وتسمى املادة يف احمللول باملذاب ويسمى الوسط الذي تذوب فيه باملذيب . البعض

سب سرعة اجلزيئات يف احمللول تناسبًا عكسيًا مع وزنها اجلزيئي وطرديًا مع وتتنا

حرارة احمللول  ويلعب االنتشار دورًا هامًا يف مرور املواد من الدم إىل اخلاليا ومرور 

 .(1-2)شكل  النواتج اخللوية يف االجتاه العكسي
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 (1-2)الشكل 

 

  dispersion of materials in waterتشتت املواد يف املاء   –ثانيًا 

 molecular solutionاحمللول اجلزيئي  (1

أو بلورات ذات قطر أقل من الدقائق املشتتة يف هذا احمللول هي جزيئات أو أيونات 

وهو ثابت ألنه . ويسمى هذا احمللول أحيانًا باحمللول احلقيقي  .من امللليمرت 10111111

ال يوجد استقرار للدقائق يف الوسط الذي توجد فيه أي أن دقائق املادة املذابة موزعة 

بالتساوي يف جزيئات السائل املذيب لذا فهو متجانس ، كالسكر يف املاء 

حماليل األمالح واألمحاض والقواعد : ومن أمثلة هذه احملاليل. وكسجني يف املاء واأل

 .والسكريات

ونظرًا ألن هذه . ملليمرت 101111هو الذي يزيد قطر جزيئاته عن : suspensionاملعلق ( 2

وميكن فصلها من . تنتشر وهي أيضًا ال. تذوب اجلزيئات كبرية احلجم فهي ال

ومن أمثلة ذلك خاليا الدم . بية أي بالرتسيب أو بواسطة الرتشيحالسائل بواسطة اجلاذ

يف  والطميوكذلك الدقيق يف املاء ( البالزما)اليت تكون معلقة يف جزء السائل منه 

 .املاء

هو الذي ترتاوح أقطار جزيئاته بني أقطار :  colloidal solution الغروياحمللول ( 1

ملليمرت  10111111إىل  101111ل اجلزئيى أي من جزيئات املعلق وأقطار جزيئات احمللو

لكن . وهذا احمللول غري متجانس ، وهو ثابت متامًا ألنه ال يستقر بواسطة اجلاذبية 

مثلما حيدث يف ) بالطرد املركزي ميكن ترسيب كثري من الغرويات من حماليلها 

 . أكرب  كان ثبات احمللول غر وكلما كانت اجلزيئات أص( .  حالة الربوتينات 
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. وطبيعة الغشاء ( أي احلجم اجلزئي ) وتعتمد النفاذية على عاملني هما طبيعية املادة 

لذلك توصف هذه . وألي مادة ميكن أن يوجد غشاء غري منفذ وأغشية أخرى منفذة

 Selective permeability. املظاهر بالنفاذية االختيارية

( حملول جزيئى  أو حقيقي ) ولتوضيح طريقة الفصل الغشائي يوضع حملول سكر 

، كل يف وعاء ذي قاع من جيالتني غري راجع  ( حملول غروي ) وحملول األلبيومني

بعد فرتة . ويعلق كل من الوعائني يف وعاء كبري من املاء . كالربمشان أو السيلوفان 

 .نالحظ أن السكر واملاء قد اختفيا بينما تبقى األلبيومني 

 

  osmosisاألمسوزية -ثالثًا 

يعرب عن األمسوزية بأنها انتقال املاء أو أي مذيب عرب األغشية شبه النفاذة من حملول 

خمفف إىل حملول مركز أي من اجلانب ذي الرتكيز األقل إىل اجلانب ذي الرتكيز 

وهذه اخلاصية هامة جدًا يف . ويرتبط املاء بالذات بهذه اخلاصية أكثر من غريه . األعلى 

فمع استمرار تدفق املواد من . شبه نفاذة يية مجيع اخلاليا احلية هاحلياة ألن أغش

يزداد  العاليفإن حجم احمللول من اجلانب ذي الرتكيز  العالياجلانب ذي الرتكيز 

ويسمى الضغط الناتج ( . اهليدروستاتيكي الضغط) ضغطه تبعًا الزدياد عمود السائل 

رًا حتى يتساوى الضغط ويبقى الفعل اإلمسوزي مستم. بالضغط اإلمسوزي

اهليدروستاتيكي بالضغط األمسوزي ويصل النظام إىل حالة من االتزان ويعرف الضغط 

اإلمسوزي بأنه القوة اليت يتحرك بها املذيب من حملول ذي تركيز منخفض للمذاب إىل 

 .حملول ذي تركيز أعلى منه عندما تفصل هذه احملاليل بغشاء شبه نفاذ 
 

 الختيارية النفاذية ا-رابعًا

يكمن معنى النفاذية االختيارية فيما يتمتع به الغشاء اخللوي من قدرة على السماح 

وعكس هذا وارد إذ . بدخول بعض املواد وعدم السماح بدخول مواد أخرى إىل اخللية 

وهذا يوضح ما حيدث . تعمل النفاذية االختيارية يف كال االجتاهني من الغشاء اخللوي 

وحتدد النفاذية االختيارية نوع . بروتوبالزم اخللية مع السائل احمليط بها من عدم امتزاج 

 .وكمية املواد اليت متر إىل داخل وخارج اخللية
 

 

 النقل غري النشط -خامسًا
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. الذي حيدث من وسط عالي الرتكيز إىل وسط منخفض الرتكيز  النقل غري النشط هو

لك أن األيض داخل اخللية خيفض تركيز ومن األمثلة على ذ. لذا ال حيتاج إىل طاقة 

ويزيد تركيز ثاني أكسيد الكربون فينتشر األوكسجني أكثر إىل . األوكسجني 

الداخل وينتشر ثاني أكسيد الكربون أكثر إىل اخلارج ومع أن الطاقة األيضية متوفرة 

 .فال توجد حاجة الستخدام هذه الطاقة
 

 النقل النشط -سادسًا

ذي حيدث باجتاه معاكس للرتكيز أي من وسط أقل تركيزًا إىل هو الالنقل النشط  

والنظرية اليت تفسر آلية النقل النشط عرب .طاقةلذا فهو حيتاج إىل .وسط أعلى تركيز 

املنقولة ترتبط مع ناقل عبارة عن حامل بروتيين أو دهين  جزيئات املواداألغشية تقرتح أن 

ومن أمثلة النقل النشط امتصاص نواتج هضم  .اخلالياأو إنزيم خاص ينقلها إىل داخل 

 (1-2)شكل  .الربوتينات يف األمعاء الدقيقة

 

 
                                    

 (1-2)الشكل 
 

 Protoplasm  زمالربوتوبال(  ب

يعد الربوتوبالزم املادة احلية جلميع الكائنات احلية ، وعادة يكون الربوتوبالزم مادة 

كسجني وهي األ كيميائية مواد عدة رمادية هالمية نصف شفافة ويتكون الربوتوبالزم من

، ( % 201)،الكالسيوم %(  1)، النيرتوجني %(  11)، واهليدروجني %( 21)، الكربون %(  62)

، %(  1011)، البوتاسيوم %(  1011)، الكربيت %(  1016) ، الكلور %( 1011) الفوسفور 

 %(. 1011) ، احلديد %( 1017) ، اجملنيزيوم %( 1011)الصوديوم 
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كسجني وومن العناصر املذكورة سابقًا ، تشكل عناصر الكربون واهليدروجني واأل

 .األخرى والفوسفور املواد األكثر وفرة من العناصر 
 

إن عناصر الربوتوبالزم توجد بشكل أيونات مستقلة أحيانًا ، أو تكون منتظمة يف 

مركبات بسيطة أو معقدة ، وميكن تصنيف املركبات املوجودة يف بروتوبالزم اخلاليا إىل 

 .مركبات غري عضوية ومركبات عضوية 
 

 املركبات غري العضوية  -

همية يف اخلاليا ويتكون بروتوبالزم اخلاليا هذه املركبات وفرة وأ يشكل املاء أكثر

من املاء وال غرابة يف ذلك عندما نعرف أن الغذاء يصل للخاليا مذابًا يف املاء ، %  31إىل 71من 

وكذلك كون التفاعالت الكيميائية حتدث يف حماليل مائية ، وباإلضافة إىل املاء تشكل 

من وزن %  1 و 1ومتثل األمالح نسبة ترتاوح بني  األمالح املعدنية أهمية قصوى يف حياة اخللية ،

اخللية ، وتوجد نسبة جيدة من األمالح على شكل حماليل ، وتكون العناصر املكونة هلا 

بشكل أيونات ، ومن األيونات األكثر وفرة داخل اخلاليا ايونات البوتاسيوم والفوسفات 

 .يونات الصوديوم والكالسيوم بنسب ضئيلة أوتأتي 

مالح اليت توجد على شكل أيونات تلعب دورًا هامًا يف التوازن احلامضي إن األ

القاعدي، وهناك عناصر معدنية توجد مرتبطة مركبات هامة ، مثل احلديد املوجود يف 

 ( . (Hemoglobinمادة اهليموجلوبني       
 

 املركبات العضوية  -

خلاليا على االيت تضفى  حتتوي اخلاليا على جمموعات كبرية من املركبات العضوية

خصائصها الرتكيبية والوظيفية، ومن هذه املركبات أربع جمموعات تكّون األساس 

 :العضوي للمادة احلية وهذه املركبات هي

 Carbohydratesات  رالكربوهيد- 1

وحيتوي هذا النوع من املركبات العضوية على عناصر الكربون واهليدروجني 

كما هي احلال يف املاء  1:  2األخريان بنسبة  كسجني ويكون العنصرانوواأل

 .وتكون هذه املركبات املصدر الرئيسي للطاقة يف اخلاليا 

 

 :ات إىل رتقسم الكربوهيد
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 ( . Monosaccharides) مركبات أحادية التسكر   - 1

 ( . Disaccharides) مركبات ثنائية التسكر  - 2

 ( . Polysaccharides) مركبات عديدة التسكر  - 1
 

، عادة على الصنفني األوليني اللذين يذوبان (  Sugars) وتطلق كلمة سكريات 

بسرعة يف املاء ويستطيعان النفاذ خالل األغشية، بينما ال تذوب الكربوهيدات 

والكربوهيدات بشكل عام  هامة  .عديدة التسكر يف املاء وال تنفذ خالل األغشية

سي للطاقة ، وكذلك متثل مصدرًا لتكوين يف حياة اخللية ألنها املصدر الرئي

 .مركبات عضوية أخرى مثل الربوتينات والدهنيات 

  Proteinsالربوتينات   - 2

) يتكون هذا النوع من املركبات العضوية من وحدات أساسية تدعى أمحاض أمينية 

Amino Acids  )كسجني و، وباإلضافة إىل عناصر الكربون واهليدروجني واأل

وتينات على عنصر النيرتوجني وأحيانًا الكربيت والفوسفور واألمحاض حتتوي الرب

وتتكون الربوتينات من عشرات أو مئات األمحاض  .نوعًا 21األمينية تتمثل يف حوالي 

حامضًا أمينيًا، إال إنه ميكن تكوين مئات بل  21األمينية ، وعلى الرغم من وجود 

ليس بالضرورة وجود كل األمحاض  أنه إىلآالف الربوتينات ، وجتدر اإلشارة 

األمينية يف الربوتينن نفسه ولكل بروتني تكوين خاص به من حيث عدد األمحاض 

 .األمينية وترتيبها 

 األنسولنيومن األمثلة على الربوتينات اليت تتكون يف اخلاليا هرمون 

(Insulin ) وكذلك مادة اهليموجلوبني املوجودة يف الدم ، وكذلك فإن مجيع ،

نزميات يف اخلاليا هي بروتينات وتقوم الربوتينات بوظائفها إذا ما توفرت درجة اإل

احلرارة املثلى ودرجة احلموضة املناسبة ، ولذلك فإن التغريات الشديدة يف درجة 

وللربوتني أهمية  .احلرارة أو احلموضة أو الضغط ستؤدي إىل تغري طبيعة الربوتني

هام من الغشاء اخللوي وكذلك األغشية  خاصة يف تركيب اخلاليا وهي جزء

نزميات أساسية جلميع الداخلية يف السيتوبالزم ، وباإلضافة إىل ذلك فإن اإل

التفاعالت الكيميائية وكذلك احلال يف اهلرمونات اليت تتكون من بروتينات 

 .وبالطبع ال ختفى علينا أهمية الربوتينات كمصدر غذائي هام للجسم 

 Fatsالدهنيات    - 1
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تتكون الدهنيات من جزئيات حتتوي على عناصر الكربون واألكسجني 

واهليدروجني كما هو احلال يف الكربوهيدات ، ولكن ترتيب ونسب هذه العناصر 

 .تعطي الدهنيات خصائص متيزها عن الكربوهيدات

إن الدهنيات ال تذوب يف املاء وتشكل مصدر رئيسًا للطاقة يعد أغنى من 

وباإلضافة إىل كون الدهنيات وسيلة خلزن الفائض من  .الربوتيناتالكربوهيدات أو 

الغذاء، فإنها تلعب دورًا هامًا يف تكوين األغشية احمليطة باخلاليا، وتكون 

الدهنيات مشرتكة مع الربوتينات يف هذه الوظيفة اهلامة وينتج عن ذلك حتديد نوعية 

وتتكون الدهنيات من أمحاض  .ااملواد اليت ميكن أن تعرب الثغور يف أغشية اخلالي

دهنية مرتبطة باجلليسريين، وعادة تتحد ثالثة أمحاض دهنية مع جزيء واحد من 

 .اجلليسريين
 

 Nucleic Acidsاألمحاض النووية  - 1

ن األمحاض النووية هي أحد أنواع املركبات العضوية املعقدة اليت حتتوي عليها إ

ات صغرية ، وهناك نوعان من األمحاض اخللية وإن هذه األمحاض تتكون من جزئي

 النووية 

 DNAاحلمض النووي -1

 RNAاحلمض النووي -2

إن تركيب احلامض النووي هذا وترتيب اجلزيئات الصغرية فيه هو أساس عملية 

 .الوراثة 

، يتكون من ( الذي كان يعرف سابقًا بالعامل الوراثي )  أجلنيمن املعروف أن 

ون له ترتيب معني من اجلزيئات الصغرية ، وإن كل جني يك DNA احلمض 

 .ويظهر صفة وراثية ما دون غريها 

 

 Cytoplasm  السيتوبالزم(  هجـ

هو املادة الربوتوبالزمية اليت تنغمس فيها النواة وعضيات خلوية هي الشبكة 

( الليسوسومات)األندوبالزمية وامليتوكوندريا وجهاز جوجلي واجلسيمات احملللة 

 .  السنرتيوالتوالريبوسات و

الذي يقع بني الغشاء اخللوي والنواة ( الربوتوبالزم ) السيتوبالزم  جزء من  مادة اخللية ف

وهو مركز حتلل  .وهو مادة هالمية حتتوي على تراكيب حية وأخرى غري حية 
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 .اجللوكوز وتصنيع اجللوكوز من مصادر غري كربو هيدراتية

 :فالرتاكيب غري احلية عبارة عن

     .وإفرازية ةيبات دهنيحب- 1

 .مواد ملونة - 2

 :أما الرتاكيب احلية فهي

 Endo - Plasmic  Reticulum :الشبكة اإلندوبالزمية-1

هي عبارة عن انبعاجات داخل السيتوبالزم على شكل أنابيب وحويصالت تصل 

فتعمل على توصيل املواد .  (6-2)شكل  مابني الغالف النووي وسطح اخللية

 جزاء اخللوية يف السيتوبالزم من جهة ومن النواة إىل خارج اخللية أومابني األ

 .العكس من جهة أخرى

 

 
 (6-2)الشكل 

 

زيد من فعالية أنشطتها احليوية وهي أيضًا تزيد من مساحة املعرض للخلية مما ي 

 :والشبكة اإلندوبالزمية نوعان

 Rough ER :الشبكة األندوبالزمية اخلشنة-أ

، RNAوتنتشر عليها حبيبات الريبوسومات الغنية حبامض الريبونيو كليك 

لذا فهي تعمل كمركز للريبوسومات اليت تقوم . واليت يتم صنعها يف النواة 

 (7-2)شكل  .بتصنيع الربوتني

 



 1 – ءمبادئ التشريح ووظائف األعضا

 

 اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

 

27 

                                                 
 (7)الشكل 

 
 

 Smooth ER :الشبكة اإلندوبالزمية امللساء -ب

الدهون وهي تعمل على صنع . عليها أي من حبيبات الريبوسومات  دوال يوج

. واهلرمونات الستريويدية وبعض مكونات اخللية األخرى كأجسام جولوجي

 .(3-2)شكل  .كما تقوم بنقل املواد املصنوعة داخل اخللية نفسها

 

 
 (3-2)الشكل 

 

 (  Golgi  Bodies) أجسام جو جلي -2

مسى جهاز جوجلي الذي رما يكون نشأته من الشبكة اإلندوبالزمية نسبة إىل 

أكياس : ويرتكب جهاز جوجلي من قسمني . م 1353مكتشفة اإليطالي عام 

متطاولة ،رقيقة اجلدران منتفخة عند أحد أطرافها وموازية لبعضها البعض ، 

. القرب من حافة األكياس وحويصالت مستديرة حتدها أغشية رقيقة موجودة ب

ويكثر وجود جهاز جوجلي يف اخلاليا ذات الوظائف اإلفرازية كاخلاليا الكأسية 

أما أهمية جهاز جوجلي فرتجع إىل كونه مركزًا . واخلاليا اجليبية للبنكرياس

كما يعمل على جتميع املواد املصنوعة بواسطة . إلفراز الربوتينات واإلنزميات 
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ومن هناك تذهب إىل جهاز جوجلي . نوات الشبكة األندوبالزمية الريبوسومات يف ق

حيث ختزن يف حويصالته حبيث ميكن أن تتحرك بعد ذلك إىل أماكن أخرى سوداء 

 (5-2)شكل  .داخل اخللية أو إىل سطح الغشاء اخللوي إىل خارج اخللية

 

 
 

 (5-2)الشكل 
 

  Mitochondriaامليتوكندريا   - 1

أسطوانية أو كروية أو  عضيهختتلف امليتوكوندريا يف الشكل اخلارجي مابني 

خيطية مما يؤكد أنها تغري شكلها حسب احلالة الفسيولوجية للخلية ، وهي تنتشر 

 102وترتاوح أحجامها من . ا الدم احلمراء يف الثدييات يف مجيع اخلاليا ماعدا خالي

وترتكب امليتوكوندريا من غشاء مزدوج اجلدار من الربوتني . ميكرونات 1إىل 

ويتحكم الغشاء اخلارجي منه يف مرور جزيئات املواد الكيميائية من وإىل . والدهون 

يشكل نتوءات وبروزات أما الغشاء الداخلي فهو كثري التعرج و. داخل امليتوكوندريا 

فتزيد بذلك مساحة . عديدة إصبعية الشكل متجهة إىل الداخل تسمى األعراف

أن  يوقد بني اجملهر اإللكرتون. .ويقع بني هذه األعراف املادة اخلاللية. سطحها 

على  DNAامليتوكوندريا تتكون كيميائيًا من حامض دي أكسى ريبونيو كليك 

 .ريبوسومات أيضًا  وحتتوي على. شكل خيط دائري 

وظيفة امليتوكوندريا تكمن يف أنها تعترب مراكز إنزميات التنفس الالزمة لتوليد 

وبناء على ذلك فامليتوكوندريا . لذلك يطلق عليها بيت الطاقة للخلية ATP الطاقة 

تعترب مركزًا لدورة كريبس حيث تتم أكسدة حامض البريوفيك واألمحاض األمنية 
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ويقوم . ة بداخلها حيث توجد إنزميات التنفس اخلاصة بذلك واألمحاض الدهني

الغشاء الداخلي عندئذ بإمتام إنتاج الطاقة يف مرور اإللكرتونات يف النظام املعروف 

 .      باسم سلسلة نقل اإللكرتونات

توجد امليتوكندريا يف اخلاليا املختلفة على هيئة حبيبات دقيقة أو عصى قصرية أو و 

ماعدا ) يف معظم احلاالت توزيعًا منتظمًا متجانسًا يف السيتوبالزم  خيوط وتتوزع

به ( داخلي وخارجي )  غشاءينوتتكون امليتوكندريا من . (خاليا الدم احلمراء 

الذي (  matrix)  الغشاءيننزميات إلنتاج الطاقة ، وبني هذين إأكياس حتتوي على 

، (11-2)شكل  ينات نزميات والربوتحيتوي على األمحاض النووية واإل

وامليتوكوندريا متخصصة يف إنتاج الطاقة ، وتكثر يف اخلاليا النشطة مثل 

 .العضالت

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (11-2)الشكل 
 

  Centrosomeالسنرتوسوم أو اجلسم املركزي   - 1

وهو عبارة عن تركيب خلوي صغري يقع قريبًا من النواة ويوجد يف الغالبية العظمى 

احليوانية ، ما عدا تلك اخلاليا اليت فقدت قدرتها على االنقسام  من اخلاليا

والتكاثر مثل اخلاليا العصبية البالغة ، وقد حتتوي على نقطة مركزية أو نقطتني 

، وهي على (11-2)كما يف الشكل(  Centrile) تسمى كل منها سنرتيول 

عملية انقسام  سطوانية صغرية ويلعب السنرتوسوم دورًا رئيسًا يفاشكل أجسام 

 .اخللية
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 (11-2)الشكل 

 Cell  Nucleus  نواة اخللية( د 

ولشكلها عالقة بشكل اخللية فهي كروية .هي أكرب أجزاء اخللية وأكثرها وضوحًا 

يا املستديرة ومستطيلة باخلاليا املستطيلة أو غري منتظمة كما يف خاليا الدم باخلال

البيضاء وخيتلف عدد األنوية يف اخللية فهي يف ألياف العضالت اهليكلية أكثر من 

 :واحدة لكنها واحدة فقط يف األحوال العادية وترتكب النواة من أربعة أجزاء

 الغالف النووي  (1

حيفظ مكوناتها ويتخلله ثقوب صغرية جدًا تسمح باتصال مباشر وهو حييط بالنواة و

داخلي : بني حمتويات النواة والسيتوبالزم ويرتكب الغالف النووي من غشائني

وخارجي ويتصل الغشاء اخلارجي بالغشاء اخللوي عن طريق قنوات الشبكة 

 . اإلندوبالزمية

 العصري النووي  (2

وناتها فيه ويتألف من بروتينات وكربوهيدرات وهو ميأل النواة حيث تسبح مجيع مك

وأمحاض أمينية وإنزميات تصل إىل السيتوبالزم عن طريق الثقوب املوجودة بالغالف 

 .النووي

 النوية(  1

لذلك .  RNAوهي عبارة عن جسيم كروي صغري بال غشاء وغنية باحلامض النووي 

رية لتكوين الربوتينات يف الضرو  (Rrna)تلعب دورًا هامًا يف إنتاج الريبوسومات 

 .اخللية 
 

 الشبكة الكروماتينية  (1
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وحتمل  تهي عبارة عن خيوط رفيعة متشابكة مع بعضها تدعى بالكروموسوما

ويف اإلنسان  12املادة الوراثية وعدد الكروموسومات ثابت لنوع واحد فهي يف الكلب 

 .فقط 2سكارس ويف اإل 3ويف ذبابة الفاكهة  13ويف القط  11ويف الفأر  16

توجد النواة يف وسط معظم اخلاليا والشكل الغالب للنواة هو الكروي والبيضاوي 

سطواني واحللقي ، وتنفصل النواة عن السيتوبالزم بغشاء مزدوج يسمى وهناك  اال

، توجد به بعض الثقوب أو املسام تسمح (  Nuclear Envelop)بالغالف النووي  

 السيتوبالزم ، هذا وتوجد بعض اخلاليا اليت ال حتتوي مرور املواد بسهولة من وإىل

يف أثناء عملية  على نواة مثل كرات الدم احلمراء الناضجة حيث أنها تفقد نواتها

 .تقريبًا  يومًا 121النضج ، وتصبح عدمية النواة طوال مدة حياتها وهي حوالي 

 

 

 
 

 (12-2)الشكل 

 

ووظيفة النواة معقدة للغاية، فالنواة هي اجلزء اهلام من اخللية الذي يقوم بتحديد 

 .واجتاه وتنظيم العمليات احليوية يف اخللية

يها ويوجد داخل الغالف النووي مادة شبه سائلة تسمى بالسائل النووي تسبح ف

 .(12-2)شكل  (  Chromosomes) الكروموسومات 

شرافها على مجيع نشاطات اخللية وتلعب دورًا وللكروموسومات أهمية كبرية إل

أساسًا يف حتديد الصفات الوراثية ونقلها من جيل إىل جيل للكائن احلي ، وحتتوي 
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شكل زوجًا من الكروموسومات ذات ال 21كروموسوم مفردًا أو  16كل خلية على 

، وميكن دراسة الكروموسومات  DNAاألسطواني وحيتوي كل منها على 

 . وتصنيفها حسب حجمها وترتيبها وعددها 

، Nuclealusكما يوجد بداخل النواة أيضًا جسم كروي أو أكثر يدعى بالنوية 

، وهلذا احلمض دور Acid Ribonucleic  (RNA  )وهي غنية باحلمض النووي  

 .تني داخل اخللية أساس يف بناء الربو

 

 اخللية انقسام 2-2-2

 ((Mitosis) نقسام غري املباشر تنقسم اخلاليا اجلسدية يف الكائنات احلية بطريقة اال

يف (  Meiosis) ختزالي نقسام االأما اخلاليا التناسلية يف الكائنات احلية فتنقسم بطريقة اال

 .حدى مراحلها فقطإ

 .االختزالينقسام غري املباشر واالنقسام وسندرس فيما يلي خطوات اال

 Mitosisنقسام غري املباشر  اال-أ  

التالفة ويف هذا  األنسجةنقسام غري املباشر هو منو الكائن احلي أو تعويض إن هدف اال

عدد اجلينات احلاملة  من ًثم لكروموسومات يف النواة ، ويتضاعف عدد ا االنقسام

بكل منها العدد نفسه من الكروموسومات  للصفات الوراثية ثم تنقسم إىل نواتني

 املوجودة يف اخللية األصلية

) أن نتذكر دائمًا أن عدد الكروموسومات يف خلية أي كائن حي يكون ثابتًا وجيب 

غري املباشر له أهميته ألنه يساهم يف نقل  االنقسام، (كروموسومًا 16مثاًل  اإلنسانففي 

ن اخللية األصلية إىل اخلليتني اجلديدتني ومتر اجلينات املوجودة على الكروموسومات م

- :غري املباشر باألطوار التالية  االنقساماخللية أثناء 

 Prophase التمهيديالطور : أواًل

تكون الكروموسومات يف هذا الطور على شقكل خيقوط طويلقة ورفيعقة ويظهقر كقل       

دًا ين ويسقققمى كقققل جقققزء كروماتيققق  أكروموسقققوم يف نهايقققة الطقققور مكونقققًا مقققن جقققز   

(Chromotid )  يف نقطققققة تسققققمى الققققبعض ، ويققققرتبط الكروماتيققققدان مققققع بعضققققهما

ويلتفقققان بعضقققهما حقققول ( أ11-2شقققكل)، كمقققا يف ( Centromere) بالسقققنرتومري 

وهلقذا يقصقر الكروموسقوم ويغلقظ ثقم تصقغر النويقة يف احلجقم تقدرجييًا حتقى           . بعض ال

جلسقققم املركقققزي دورًا يف ويلعقققب االغشقققاء النقققووي ويبقققدأ يف التالشقققي ختتفقققي ويتفتقققت 
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نقسام اخللية احليوانيقة حيقث ينقسقم إىل قسقمني ويهقاجر كقل قسقم  إىل أحقد قطقيب          ا

ويبدأ يف هذا الطقور تكثقف خيقوط سقيتوبالزمية     ( ب11-2)شكل الاخللية كما يف 

بققني اجلسققمني املركققزين وتققدعى هققذه خيققوط املغققزل ويتشققكل املغققزل مققن تكثقققف           

 .السيتوبالزم يف القطبني 

 (Metaphase) االستوائيالطور : يًاثان

وتتحرك ( د11-2)شكل اليكتمل يف هذا الطور تشكل املغزل كما يف 

للخلية وترتبط خبيوط املغزل بواسطة  االستوائيةالكروموسومات إىل املنطقة 

السنرتومريات فكل سنرتومري يلتصق خبيط معني وتتحرك الكروموسومات على 

مريات وتتميز الكروموسومات يف هذا الطور ويصبح اخليوط املغزلية بفضل السنرتو

 .من السهل عدها وحتديدها 

 ( Anaphase)  االنفصاليالطور : ثالثًا

ينقسم السنرتومري يف هذا الطور ويبتعد الكروماتيدان يف كل كروموسوم عن 

بعضهما ويتجه كل كروماتيد حنو أحد القطبني وتتقلص اخليوط املغزلية يف هذا 

 ،(هق،و11-2)شكل اليسبب حترك الكروماتيدات معها كما يف الطور مما 

وبذلك يصبح عند كل قطب من قطيب اخللية جمموعتان متشابهتان من 

 .الكروميدات واليت ميكن تسميتها اآلن الكروموسومات
 

 Telophase   الطور النهائي: رابعًا

ة والغشاء وَّتبدو جمموعة الكروموسومات يف كل قطب طويلة ورفيعة وتظهر الُن

النووي وخيتفي املغزل واملراحل هنا هي عكس ما شاهدناه يف الطور التمهيدي  

يف وسط  اختناقثم تنقسم اخللية إىل خليتني وذلك بأن حيدث (  11-2 شكل)

تدرجييًا حنو مركز اخللية حتى  االختناقاخللية ، ابتداًء من حوافها اخلارجية وميتد 

 (.11-2  شكلال)سم على نواة تنقسم إىل قسمني وحيتوي كل ق

غري مباشر  النقسام، وتتهيأ (  Interphase) ستعداد ثم تنتقل اخللية إىل دور اال

 :غري املباشر كما يلي  االنقساميبلغ معدل كل طور من أطوار  اإلنسانويف . آخر

 11- 1) االنفصققالي (دقققائق  11- 2) االسققتوائي، ( دقيقققة  61- 11)التمهيققدي 

 (.دقيقة  11)النهائي ، ( دقيقة 
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 غري املباشر يف اخلاليا احليوانية االنقساممراحل  (11-2)شكل ال

 Meiosisاالنقسام االختزالي -ب  

. يف اخلاليا التناسلية للكائنات احلية ، وتنتج عنه األمشاج  االختزالي االنقسامحيدث 

نوية ، ويف املبيض يف اخلصية لتكون احليوانات امل االنقسامففي احليوان حيدث هذا 

حيدث اإلخصاب  ثناء التكاثر اجلنسي يف الكائنات احليةألتكوين البويضات ففي 

وذلك عندما يتحد املشج املذكر باملشج املؤنث لتكوين الالقحة وتنمو الالقحة مكونة 

وهكذا نلحظ أنه يف كل مرة حيدث فيها إخصاب يتضاعف . الكائن احلي الكامل 

ولو سارت األمور بهذا الشكل لتضاعف عدد الكروموسومات  عدد الكروموسومات ،

، مع أن عدد الكروموسومات يف خاليا الكائنات احلية اليت تنتمي إىل النوع نفسه  

يكون ثابتًا ، ولذلك وحتى يبقى عدد الكروموسومات ثابتًا حتدث يف الكائن احلي 
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ل فيها عدد عند البلوغ، عملية أخرى خيتز أييف مرحلة معينة من حياته 

 . االختزالي باالنقسامالكروموسومات إىل النصف وتسمى هذه العملية 

كروموسومًا و هو العدد نفسه  16مثاًل حتتوي على  اإلنسانفاخلاليا التناسلية يف 

 االنقساماملوجود يف  اخلاليا اجلسدية وعندما تنقسم اخلاليا التناسلية بطريقة 

 21نوية والبويضات اليت حيتوي كل منها على ، تتكون احليوانات امل االختزالي

وعندما يتحد احليوان املنوي مع البويضة ، تتكون الالقحة اليت . كروموسومًا فقط

 16حتتوي على العدد األصلي من الكروموسومات املوجودة خباليا اجلسم وهو 

- :هما انقسامني االختزالي االنقسامكروموسومًا ويتضمن 

عدد الكروموسومات إىل نصف العدد األصلي  اختزالدث فيه وحي :االنقسام األول 

 .  املوجود يف اخللية التناسلية األصلية

 .املباشرغري  االنقساموهو يشبه  مباشرة،األول  االنقسامويتبع  :الثانياالنقسام 

 االنقسامنيوفيما يلي تفاصيل هذين 

 :األولاالنقسام  -أواًل  

- :ويتضمن أربعة أطوار هي
 

 :األوللطور التمهيدي ا - 1

تبدأ الكروموسومات يف بداية هذا الطور على شكل خيوط دقيقة ، وحماطة 

وبعد ذلك تتميز ( أ11-2)شكل البالغشاء النووي كما تظهر النواة كبرية احلجم 

ثم ترتتب ( 11-2)الكروموسومات ، وتقصر وتزداد يف السمك شكل

، حيث يقرتب كل ( ب11-2) شكلالالكروموسومات يف أزواج متشابهة 

ثم يتميز الكروموسوم أكثر ويظهر . كروموسوم من الكروموسوم املماثل له 

وهكذا يصبح كل . مكونًا كروماتيدين يرتبطان مع بعضهما بواسطة السنرتومري

زوج من الكروموسومات مكونًا من أربعة كروماتيدات، وتسمى هذه 

ثم تلتف الكروموتيدات .  (ج11-2) شكلالالكروماتيدات باجملموعة الرباعية 

وحيدث تبادل بني أجزاء الكروماتيدين املتقابلني من كل البعض حول بعضها 

وهذه (  Crossing Over) جمموعة رباعية ، وتسمى عملية التبادل هذه بالعبور 

العملية هامة من الناحية الوراثية ، ألنها تساهم يف نقل اجلينات املختلفة وتوزيعها يف 

كما يبدأ كل  االختفاءويف نهاية الطور األول يبدأ الغشاء النووي يف . األمشاج 
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، البعضكروموسومني متشابهني من اجملموعة الرباعية باالبتعاد عن بعضهما 

من كروماتيدين، ويرتبطان مع بعضمها بواسطة  ويكون كل كروموسوم مكونًا

كون املغزل ، كما يبدأ يف  نهاية هذا الطور ت ،(د11-2)  شكلالالسنرتومري 

 .غري املباشر  االنقسامشاهدناها يف  اليتبالطريقة 

 :األولالطور االستوائي - 2

يكتمل يف هذا الطور تكون املغزل ، وتصطف أزواج الكروموسومات هنا يف خط 

 اخللية على خيوط املغزل ، وتتجة السنرتومريات يف وضعها حنو القطبني استواء

 . (هق11-2)الشكل 

 :األولنفصالي الطور اال- 1

، البعضعن بعضهما  باالنفصاليف هذا الطور يأخذ كل كروموسومني متماثلني 

إىل قطب معني ، والثاني إىل  الكروموسومنيأحد  ويتجهوتنكمش خيوط املغزل 

وهكذا يصبح يف كل قطب نصف عدد ( و11-2) شكلال.خر القطب اآل

كروموسوم هنا مكونًا من  ويكون كل. الكروموسومات املوجودة باخللية األصلية 

 .كروماتيدين 

 :الطور النهائي األول- 1

حييط  يتشكل يف هذا الطور عند كل قطب من قطيب اخللية غشاء نووي

وتنقسم اخللية إىل خليتني يف كل منهما ( ز11-2) شكلال بالكروموسومات  

بالطريقة وتنقسم اخللية هنا . نصف عدد الكروموسومات املوجودة يف اخللية األصلية 

 .نفسها اليت تقدم الكالم عنها يف االنقسام غري املباشر 
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 ختزالينقسام االمراحل اال ( 11-2)شكل ال

 االنقسام الثاني:  ثانيًا

نقسقام  بطريققة تشقبه اال   األول،نقسقام  وهنا تنقسم كل خليقة مقن اخلليقتني النقاجتتني عقن اال     

سقتوائي الثقاني والطقور    والطقور اال  الثقاني، لتمهيقدي  غري املباشر، حيث متر النواة يف الطور ا

فتتكون أربع خاليا يف الذكر وخلية واحقدة يف   .الثانيثم الطور النهائي  الثاني،نفصالي اال

املوجققودة باخلليققة   تالكروموسققومايف كققل منهققا نصققف عققدد    األخققرى الضققمحاللاألنثققى 

املشيج املذكر باملشيج املؤنقث  األصلية ، ثم تتحول كل خلية لتكون مشيجًا وعندما يتحد 

تتكون الالقحة اليت حتتوي على العدد األصقلي مقن الكروموسقومات املوجقودة يف الكقائن      

.احلققي ، وبهققذه الطريقققة يبقققى عققدد الكروموسققومات ثابتققًا يف خاليققا أفققراد النققوع الواحققد      
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 الوحدة الثانية على أسئلة

 

ذا تعترب اخللية وحدة تركيب ووظيفة يف من أين تأتي خاليا جسم الكائن احلي ؟ وملا 102

 أجسام الكائنات احلية ؟

 :اخرت اجلواب الصحيح لكل فقره مما يأتي  202

 :ألجسام جو جلي عالقة هامة بقق (  أ ) 

 .اخلليةانقسام - 1

 .الضوئيالبناء - 2

 .اإلفراز- 1

 :تعود أهمية امليتوكندريا إىل أن هلا القدرة على ( ب )  

 .طاقة الالزمة جلسم الكائن احلي إنتاج ال-  1

 .تكوين الرب وتني -  2

 .إفراز مواد خاصة منشطة للخلية -  1

 :وتني يف اخللية زاء التالية ذو عالقة ببناء الربأي األج( جق )  

 .امليتوكندريا -  1

 .ة ويَّالرايبسومات والُن-  2

 .الرايبسومات وأجسام جو جلي -  1

 ندوبالزمية ؟ملتشعبة اليت تتكون منها الشبكة اإلما  فائدة األغشية ا  102

 ما  أهمية املاء للخلية ؟ 102

 اذكر أربعة أنواع من املركبات العضوية املوجودة يف اخللية ؟ وبني أهمية كل نوع ؟ 102

أين حيدث االنقسامني غري املباشر واالختزالي يف الكائنات احلية ؟ وما  أهمية كل  602

 منهما؟

 ختتلف األمشاج عن اخلاليا اجلسدية ؟ماذا  702

 :اخرت اجلواب الصحيح لكل فقره مما يأتي  302

 :الغرض من االنقسام غري املباشر هو ( أ  )  

 حفظ النوع - 1           النمو                            - 1

 مجيع ما ذكر - 1مضاعفة الكروموسومات           - 2
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 :الثاني الذي يلي االنقسام االختزالي هو الغرض من االنقسام ( ب ) 

 .زيادة عدد الوحدات التناسلية-  1

 .مضاعفة عدد الكروموسومات اليت اختزلت يف االنقسام اختزالي -  2

 .احملافظة على نوع الكائن احلي -  1

 .إعادة عدد الكروموسومات يف اخللية الناجتة إىل العدد نفسه يف األصلية -  1

 :اخلاليايف خاليا حيوانية تسمى  النقسام االختزالياحيدث ( جق ) 

 البوغية- 1اجلسدية                                   - 1

 خاليا مرستيمية- 1التناسلية                                   - 2

 :يف االنقسام غري املباشر تنقسم كل خلية إىل  (د ) 

 خاليا يمثان - 1          أربع خاليا                       - 1

 خليتني- 1ست خاليا                                 - 2

 :تنقسم اخللية الواحدة يف خصية اإلنسان مكونة( هق ) 

 مثاني خاليا - 1أربع خاليا                                 - 1

 خليتني - 1 ست خاليا                                - 2
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  األنسجةاألنسجة

  الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
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 الوحدة الثالثة

 األنسجة

Tissues 
 

 معرفة املتدرب األنسجة وأنواعها :اجلدارة

 

 :عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة بإذن اهلل على معرفة  :األهداف

 أنواع األنسجة 

  تركيب النسيج العصيب وأنواعه 

  النسيج العصيب ووظائفهأجزاء 

  تركيب النسيج العضلي وأنواعه 

  النسيج العضلي ووظائفه أجزاء 

 %.51إتقان هذه اجلدارة بنسبة  املتدرب إىلأن يصل : مستوى األداء املطلوب

 ساعات تدريبية6: الوقت املتوقع للتدريب

  :الوسائل املساعدة

 حاسوب. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 لعرض الصور والنماذج وسائل العرض املرئية 

  استخدام برنامجPower point 

 .اإلملام معرفة اخللية :رةمتطلبات اجلدا
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 أنواع األنسجة  3-1

تتكون األنسجة يف جسم اإلنسان من زيادة منو اجلنني ومن تباين جمموعات اخلاليا 

بعضها مع بعض لتكوين أنسجة معينة متشابهة ، وينتج عن ذلك كله تكوين أربعة أنسجة 

 (1-1)شكل  رئيسية هي اليت يتشكل منها جسم اإلنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1-1)الشكل 

 :وهذه األنسجة هي

 Epithelial Tissue   النسيج الظهاري أو الطالئي-1

مثل اجللد الذي يغطي جسم ) وهو الذي يغطي كل سطح اجلسم من اخلارج حلمايته 

، كذلك يبطن هذا النسيج التجويفات الداخلية كما يف حويصالت النسيج (اإلنسان 

ي للفم ، كذلك يبطن اجلهاز اهلضمي كما يف البلعوم واملريء الرئوي والغشاء املخاط

واملعدة واألمعاء ، كذلك فهو يغطي اجلهاز التنفسي والبولي والسطح الداخلي لألوعية 

  .(2-1)شكل  واحلماية واإلفرازالدموية ،وله وظائف عديدة مثل االمتصاص 
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 أنواع النسيج الطالئي  (2-1)شكل ال

 

 connective tissue:    النسيج الضام- 2

شكل حيتوي هذا النوع من النسيج على عدة أنسجة فرعية تربط بينها ألياف رابطة 

- :وميكن حتديد هذه األنسجة يف التالي(1-1)

 Ligament Tissueالليفي  النسيج( أ 

أكثر أنواع األنسجة يف جسم اإلنسان ويوجد هذا النوع من النسيج يف أربطة 

 .املفاصل وأوتار العضالت وغشاء التامور الذي يغلف القلب

 Cartilage Tissueالغضرويف النسيج ( ب 

 :نسيج مرن شبه صلب وله ثالثة أشكال يف جسم اإلنسان هي

 Hyaline Cartilage: غضرويف شفاف - 1

 .اجلسمتتكون منها مفاصل  العظام اليتيع أطراف ويغطي مج

 Yellow Elastic Cartilage:  غضرويف مرن أصفر  - 2
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 .ويوجد يف األنف واألذن والقصبة اهلوائية 

  White Fibro Cartilage غضرويف ليفي - 1

 .ويوجد بني فقرات العمود الفقري 

 

 Bone Tissueالعظمي   النسيج( جق 

 باألوعية الدموية واألمالح غري العضوية واملواد اليت نسيج صلب متماسك غين

 .العظامتتكون منها 

 

 

 . أنواع النسيج الضام (1-1)شكل ال
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 Fat Tissue:  النسيج الدهين  (  د 

يوجققد يف معظققم أجققزاء جسققم اإلنسققان وحيققوي خاليققا دهنيققة وفصوصققًا دهنيققة بينهققا    

سقققم اإلنسقققان يف احلجقققم   نسقققيج متشقققابك ، وخيتلقققف وجقققود النسقققيج القققدهين يف ج   

والكمية حسب اجلهاز أو العضو الذي يشرتك النسيج الدهين يف تركيبقه، ويوجقد   

 . تنِيَيَلوحول الك ُْ واإلليةالنسيج الدهين بكميات كبرية يف مناطق البطن 
 

 Elastic Tissueاملرن    النسيج( هق 

شاء املخاطي يتكون هذا النسيج من ألياف مرنة لتسهيل احلركة ، ويكثر يف الغ

املغطي للقصبة اهلوائية ويف احلبال الصوتية كما يغطي جدار األوعية الدموية 

 .وخاصة الشرايني 

 

 Muscular Tissue     النسيج العضلي- 1

عن قيام اجلسم باحلركات امليكانيكية املختلفة وذلك  املسئولالنسيج العضلي هو 

ع توافق دقيق مع بقية أجزاء وأعضاء نتيجة انقباض العضالت وارختائها ، ويتم ذلك م

وأجهزة اجلسم املختلفة ، ومجيع أنواع احلركة تعتمد على نشاط العضالت اإلرادية 

 . اليت يقوم اجلهاز العصيب بتنظيم عملها 

ولكي تتزن حركة أعضاء اجلسم املختلفة جند أن هناك جمموعة من العضالت 

ضالت املقابلة األخرى حبيث يكون تنقبض يف نفس الوقت الذي ترختي فيه بعض الع

 .حركتهااجتاه ألياف العضلة مع اجتاه 

من وزن اجلسم ، وحيتوي اجلسم على أكثر %  11 - 11وتشكل العضالت حوالي 

عضلة ، وعند انقباض تلك العضالت فإنها تؤثر يف حركة اجلسم بكل  611من 

تلك العضالت يف  أجزائه ويظهر ذلك واضحًا عند حركة اجلسم ، كما تؤثر أيضًا

 .الكثري من العمليات احليوية األخرى مثل حركة الدورة الدموية والتنفس وغريها

 :أنواع النسيج العضلي

  Striated  Muscleاإلرادية أو املخططة  العضالت-أ 
 

مسيت كذلك ألن خالياها خمططة طوليًا وعرضيًا كما تظهر حتت اجملهر ، 

ًا بناء على رغبة الفرد نفسه ، ومسيت أيضًا ومسيت إرادية ألنها تنقبض إرادي

 املسئولةبالعضالت اهليكلية ألنها تتصل بعظام اجلسم ، وعلى ذلك تكون هي 
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والعضالت املخططة تشرتك كما سبق  .عن حركة اجلسم وعن شكله وهيكلة

يف احلركة وحفظ القوام، وهناك جمموعة من العضالت املخططة الصغرية 

 .األخرى مثل اليت توجد يف الوجه وعلى احلنجرة تشرتك يف بعض الوظائف

وللعضالت املخططة أشكال خمتلفة ، فقد تكون مفلطحة مثل العضلة 

سطوانية مثل العضلة اخلياطية ،وقد تكون مغزلية مثل االظهرية، وقد تكون 

وللعضالت اإلرادية طرفان يعرفان ببداية العضلة ونهايتها  .العضلة الصدرية

بينهما يعرف ببطن العضلة ، وبداية العضلة تعرف بوتر املنشأ  ،واجلزء الواقع

،ونهايتها يعرف بوتر املغرز،وهذه األوتار هلا أشكال خمتلفة  فتكون مربومة أو 

 .مبططة حسب وضع العضلة يف اجلسم والعمل الذي تؤديه 

ونالحظ أن وتر املنشأ عادة يتصل بأحد العظام ليمسك بها ، بينما يتصل املغرز 

عظمة أخرى يشد عليها ليحركها بواسطة انقباض العضلة ،ولذلك فإننا نالحظ ب

 .نغراز العضلة يقرتب من منشئها ويف اجتاهه عند انقباض العضلة اأن 

وجتدر اإلشارة إىل أن اجلهاز العصيب املركزي هو الذي يتحكم يف عمل 

رادية يوضح مقطعًا من العضالت اإل( 1-1)والشكل رقم  اإلرادية،العضالت 

 (.املخططة )

%    21، وبروتني  Water%    71وترتكب العضالت اإلرادية كيميائيًا من ماء 

Protein  1، ودهون  %Fat  1، وكربوهيدات %  1، وأمالح معدنية . % 

 
 (املخططة ) العضالت اإلرادية  (1-1)شكل ال
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    Smooth Muscleالناعمةالعضالت غري اإلرادية أو -ب 
 

ن ألياف مغزلية الشكل وال يظهر فيها التخطيط بشكل واضح وتدخل تتكون م

العضالت  غري اإلرادية يف تكوين جدران األوعية الدموية ، وكذلك يف تكوين 

األوعية الليمفاوية ويف مجيع أحشاء اجلسم املختلفة مثل اجلهاز اهلضمي ،وبعض 

املثانة البولية ، وتزداد أجزاء العني ، ويف جذور الشعر وبعض األجزاء الداخلية يف 

العضالت  غري اإلرادية مسكًا يف بعض األماكن ، وتعرف باسم العضالت 

الضاغطة أو العاصرة ، وتوجد يف بعض الفتحات مثل الشرج ، ويتحكم يف عمل 

 .هذه العضالت اجلهاز العصيب الذاتي دون إرادة اإلنسان 

 Cardiac  Muscleعضلة القلب  -جق 
 

إرادية العمل ولكنها خمططة طوليًا وعرضيًا بدرجة أقل من وهي عضلة غري 

العضالت اإلرادية ، وخالياها قصرية ومتصلة بعضها ببعض بروتوبالزميًا ولذلك 

يوضح ( 1-1)شكل الجندها تتفاعل فسيولوجيًا كما لو كانت خلية واحدة، و

 .مقطعًا من عضلة القلب 

 

  Nervous  Tissue   النسيج العصيب- 1

اليت تضطلع    Neuronsف النسيج العصيب من عدد كبري من اخلاليا العصبية يتأل

اخلاص باستقبال  اإلحساسات  النسيج هوف بكل الوظائف الرئيسية للجهاز العصيب

واإلشارات العصبية و توصيلها ، مثل نقل اإلحساسات بالربودة واحلرارة ، وكذلك 

وبني اخلاليا العصبية تقع خاليا .إحساس اللمس والتذوق والشم والسمع واألبصار 

؛وظيفتها األساسية نقل  Neuroglia Cellsأخرى تسمى خاليا الغراء العصيب 

إىل اخلاليا العصبية ونقل الفضالت من اخلاليا العصبية إىل  واألوكسجنيالغذاء 

 .الدم

من أنواع عديدة من اخلاليا وكل نوع من اخلاليا له وظيفة  اإلنسانيتكون جسم 

إن كل جمموعة من اخلاليا ال تستطيع أن تعيش مستقلة عن جمموعات  .ةحمدد

بد من وجود تعاون بني األنواع املختلفة حتى يستطيع الكائن احلي  األخرى والاخلاليا 

 .حياتهاالستمرار يف 

فمثاًل عند تناول الغذاء عن طريق الفم أو حتى عند رؤية الطعام تقوم املعدة          

 .د حدثت هنا استجابة املعدة ملنبه خارجي وهو الطعام لق .باإلفراز
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بالكائنات احلية أن تغري من نشاطاتها ، وأن تتعاون مجيع خالياها  جبدروهكذا 

 .تبعًا للظروف اخلارجية املوجودة يف الوسط احمليط بها 

ولكن ما هي املنسقات اليت تقوم بتنسيق عمل مجيع خاليا اجلسم، وجتعلها تتعاون 

؟ ، إنها نوع من اخلاليا العصبية واهلرمونات اليت تفرزها بعض البعض  ضهامع بع

إن . وهذه املنسقات تقوم بضبط العمليات احليوية املختلفة يف اجلسم وتنظيمها . الغدد 

فاالستجابة قد . أي تغري يف وسط ما ويؤدي إىل استجابة الكائن احلي يدعى باملنبه 

ويستقبل الكائن احلي املنبهات . ز داخل اجلسم تكون تغريًا يف عمل عضو أو جها

بواسطة اخلاليا العصبية، وينقل أثر هذه املنبهات على شكل سياالت عصبية 

(Impulses ) عن طريق خاليا عصبية أخرى توصلها إىل اجلهاز العصيب املركزي ،

ليت ونتيجة لذلك يصدر اجلهاز املركزي أوامره إىل أعضاء اجلسم ا. حيث يتم حتليلها

 .تقوم باالستجابة املطلوبة

 

   Nerve Cellاخللية العصبية  1-2

وهذه اخلاليا .اخللية العصبية هي الوحدة الرتكيبية والوظيفية للنسيج  العصيب 

فقد ترتاوح ما بني ملليمرتات إىل .  وأشكاهلا وأطواهلا أحجامهامتخصصة جدًا وختتلف يف 

والعقد العصبية؛ بينما متتد  ألشوكيوالنخاع وتوجد بشكل رئيسي يف املخ . بضعة أمتار

ويتم . وتتصف خباصيت التنبه والنقل. حماورها وتشعباتها لتنتشر يف أجزاء اجلسم املختلفة

إىل جسم اخللية ؛ ومن جسم  dendritesالنقل فيهًا دائما باجتاه واحد من الزوائد الشجرية  

عوض ؛ إذ إن الكائن احلي يولد مزودًا بكافة ت واخللية العصبية ال. اخللية إىل احملور العصيب

 .تنقسم العصبية ؛وهي أيضًا ال خالياه

  ب اخللية العصبية يترك 1-2-1

 :من ثالثة أجزاء رئيسية هي ( 1-1)العصبية شكل وترتكب اخللية  

 :جسم اخللية-1

والسيتوبالزم الذي حيوي امليتوكوندريا وأجسام جوجلي  حيتوي على النواةو

وهذا هو ( سنرتيول)حتتوي اخللية العصبية على جسم مركزي  وال. سوماتوالريبو

 .السبب يف أنها التنقسم
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 (1-1)الشكل 

 (العصبية ) الشجرية الزوائد-2

لية ؛ وتتناقص أقطارها كلما وهي عبارة عن خيوط سيتوبالزمية تتفرع من جسم اخل

و تكون قصرية يف غالب األحيان ، كما يتفرع عن جسم  ابتعدنا عن جسم اخللية

تنتقل السياالت العصبية ، من .اخللية أيضًا ، احملور ، على شكل خيط طويل 

خبليه  العصبيةالزوائد  إىلاحملور ومنه  إىلثم  الزوائد العصبية باجتاه جسم اخللية

وتشعباتها غزيرة كي تزيد من السطح املعرض . (7-1شكلال)  وهكذا أخرى

 .الستقبال املنبهات من التشعبات الطرفية للخاليا اليت يليها

 العصيب احملور-1

وهو يتكون نتيجة الستطالة إحدى الزوائد الشجرية؛ وينتهي بعدة تفرعات انتهائية؛ 

 ( .6-1لشك) . ويرتاوح طوله ما بني بضعة ملليمرتات وبضعة أمتار

 Neurilemme))وتتغطى حماور بعض اخلاليا العصبية بغشاء يدعى الغشاء العصيب 

، تشكل غطاًء (  Myelin) ويفرز هذا الغشاء إىل الداخل مادة دهنية تسمى .

فاحملاور املغطاة بهذه املادة تستطيع .إضافيًا حول احملور ومادة املايلني هذه هلا أهميتها 

بينما احملاور اليت ال تكون مغطاة . يف الثانية  ًامرت 121بسرعة نقل السياالت العصبية 
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 ( .السرعة السابقة 1/11) بهذه املادة ، فإنها تنقل السياالت العصبية ببطء أكثر    

 

 
 (6-1)الشكل 

 

فهو  العصب، أما  باأللياف العصبيةمع احملاور أحيانًا ، وتسمى الزوائد الشجرية 

حزمة من األلياف العصبية ، وتقع الزوائد الشجرية إلحدى اخلاليا العصبية قرب 

 .حمور خلية عصبية أخرى ، هكذا تنتقل السياالت العصبية من خلية إىل أخرى

، (Synapse)وتسمى املنطقة اليت تلتقي فيها اخلليتان العصبيتان بالسينابس 

 (7-1)شكلال

ويف الواقع ال تكون اخلليتان العصبيتان املتجاورتان متصلتني متامًا بل توجد ثغرة على 

السينابس وعلى الرغم من وجود الثغرة تكون اخلليتان العصبيتان املتجاورتان قريبتني  

ىل ما فيه الكفاية حبيث تسمح للسياالت العصبية باملرور عرب السينابس من خلية إ

أخرى يف اجتاه واحد فقط من حمور  خلية عصبية إىل الزوائد العصبية خللية عصبية 

 .أخرى 
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 (7-1)الشكل 
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 أنواع اخلاليا العصبية  1-2-2

 :تقسم اخللية العصبية حسب وظيفتها إىل ثالثة أنواع هي
 

 sensory neuronة عصبية حسية خلي -1

ادة يف اجللد وأعضاء وتنتشر ع. اخللية العصبية احلسية هي املتصلة بأعضاء االستقبال

وتعمل على نقل املنبهات من عضو . احلس األخرى كالعني واللسان واألذن واألنف 

 .(3-1)شكل  االستقبال إىل اجلهاز العصيب املركزي

 

 

 (3-1)الشكل 

 

 

 motor neuronعصبية حركية  خلية -2

وتعمل . اخلاليا العصبية احلركية هي املتصلة بأعضاء االستجابة كالعضالت والغدد

 .(5-1)شكل  على نقل األوامر العصبية من املخ إىل تلك األعضاء

 (5-1)الشكل 
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 intercalated neuron بينيةخلية عصبية وسطية أو  -1

إذ تقوم بتسلم النبضات . ة واحلركية وهي تعمل كحلقة وصل بني اخلاليا احلسي

من عضو االستقبال وتسلمه إىل اخللية احلركية أو ( السيال العصيب)العصبية 

 .(11-1)شكل  العكس

 

 (11-1)الشكل 
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 دة الثالثةالوحعلى سئلة أ

 
 

كل منها  الرئيسة اليت يتكون منها جسم اإلنسان ؟ وبني وظيفة األربعة اذكر األنسجة 101

 باختصار؟

 .اشرح مع الرسم تركيب اخللية العصبية  201

 يف أي اجتاه تتجه السياالت العصبية ، أثناء انتقاهلا يف اخللية العصبية ؟ 101
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  اهليكل العظمياهليكل العظمي

  الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
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 الوحدة الرابعة 

 ( اهليكل العظمي ) سية جلسم اإلنسان البنية األسا

The Skeleton 

 

 معرفة املتدرب وظيفة اهليكل العظمي وتركيبه :اجلدارة

 :عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة بإذن اهلل علي معرفة  :األهداف

 تركيب اهليكل العظمي 

 أنواع العظام 

 وظيفة اهليكل العظمي 

 %.51إتقان هذه اجلدارة بنسبة  تدرب إىلاملأن يصل : مستوى األداء املطلوب

 تدريبية  ساعات 6: الوقت املتوقع للتدريب

  :الوسائل املساعدة

 حاسوب. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 لعرض الصور والنماذج وسائل العرض املرئية 

  استخدام برنامجPower point 

 .اإلملام معرفة اخللية :متطلبات اجلدارة
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 مقدمة  4-1

يف اإلنسان البالغ خمتلفة  216من العظام تبلغ  هاز العظمي من مجلةيتكون اجل

     شكلللجسم مع عدة غضاريف يف تكوين اهليكل العظمي  واحلجم وتشرتكالشكل 

- :وينقسم اهليكل العظمي إىل جزأ ين  .(1-1)

 Axial Skeletonاهليكل العظمي احملوري     - 1

 .ص الصدري ، واحلوضقف، والويتكون من اجلمجمة ، والعمود الفقري 

 Appendiculan   Skeletonاهليكل العظمي الطريف    - 2

 .ويتكون من اهليكل العظمي للطرف العلوي واهليكل العظمي للطرف السفلي

 

 (1-1)الشكل 

 

  وظيفة اهليكل العظمي   4-1

 .يكون احملور األساسي للجسم - 1

 .يكسب اجلسم شكله وقوامه - 2

 .املختلفةحشاء واألعضاء الداخلية محاية األ - 1

 .تتصل بعظامه عضالت اجلسم اإلرادية - 1

يسمح حبركة اجلسم ككل أو أجزاء منه، وذلك بتكون املفاصل اليت تقوم  - 1

 .العضالت  بتحريكها 
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 .املختلفةحيتوي على خناع العظم الذي تتكون فيه خاليا الدم  - 6

 .سيوم يف اجلسم يعد مصدرًا وخمزنًا ألمالح الكال - 7

 تكون العظام  4-3

           عن أنسجة ضامة تسمى أنسجة عظمية تعد العظام أعضاء كاملة وهي عبارة

Osseous ( bony) tissue  باإلضافة إىل عدد وافر من األوعية الدموية واألعصاب

 Osteocytes))واألنسجة العظمية عبارة عن أنسجة ضامة كثيفة تتكون من خاليا عظمية .

( bone cells) تعد العظام من  .، حماطة مادة صلبة بني اخلاليا مليئة بأمالح الكالسيوم

 - 11و  ماء،%  21أصلب األنسجة يف اجلسم وعندما تنمو بشكل كامل فإنها تتكون من 

 .عضويةمواد غري %  11 - 11و  عضوية،مواد %  11

تكون من أنسجة غضروفية ، واليت وخالل منو اجلنني داخل رحم األم ، فإن عظام اجلنني ت

بدورها تكون األنسجة العظمية ، ولكن بشكل مرن وبكثافة أقل وذلك لقلة أمالح 

الكالسيوم فيما بني اخلاليا ، ومع تطور منو اجلنني يزداد ترسيب أمالح الكالسيوم يف 

. ولده العظام اللينة والغضاريف ، وتستمر عملية الرتسيب هذه خالل حياة اإلنسان بعد م

ويسمى التغيري التدرجيي للغضاريف وموادها اليت بني اخلاليا خباليا عظمية غري ناضجة 

 .( Ossificatien   bone  formationوترسيبات أمالح الكالسيوم بتكون العظام 

واليت تنتج األنسجة  ناضجة،خاليا عظمية غري  Osteoblastsللعظم وتعد اخلاليا البانية 

وتعتمد عملية تكون العظام  .العظامبدل الغضاريف أثناء عملية تكون العظمية اليت تست

 .العظاميشكل كبري على تواجد كمية كافية من أمالح الكالسيوم والفسفور ألنسجة 

يساعد الذي و( د ) وهذه األمالح جيب أن تتوفر للجسم مع وجود كمية كافية من فيتامني 

ق األمعاء الدقيقة ، وعند تواجد الكالسيوم على مرور الكالسيوم إىل تيار الدم عن طري

نزيم خاص يسبب تكوين إوالفسفور يف العظام يزداد نشاط اخلاليا البانية للعظم بإفراز 

والكالسيوم خيزن . فوسفات الذي يتميز بإعطاء صالبة عالية للعظام -مركب كالسيوم 

وتوجد كميات صغرية يف العظام باإلضافة ملشاركته يف تكوين اهليكل الصلب للعظام ، 

 .منه يف الدم 

على توصيل النبضات  ويف حالة نقص الكالسيوم بالدم تصبح األلياف العصبية غري قادرة

حدى إوتقوم  .بالعظاموتضعف عضلة القلب وكذلك العضالت املتصلة  بكفاءة،للعضالت 

على معدل باحملافظة  Parathyroid glandالغدد الصماء الصغرية جبوار الغدة الدرقية   
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نتيجة أورام أو ) وأي  زيادة يف إفراز هذا اهلرمون  .العظامتواجد الكالسيوم من خمازنه يف 

يؤدي إىل أثر عكسي يقلل الكالسيوم بالعظام وبالتالي يضعفها وجيعلها أقل صالبة ( أمراض

 .نظرًا لقلة الكالسيوم 

 

 Types OF Bones   العظام أو أنواع العظام تصنيف 4-4

 :Long bones الطويلةعظام ال- 1

قوية وعريضة عند  ، و الساق ويف العضد والساعد وتعد عظامًاالفخذوتوجد يف 

 .بالعضالترتباطها ولديها مسافة سطحية كبرية ال أخرى،أطرافها حيث تتصل بعظام 

 .وتتكون كل منها من جسم ، وطرف علوي وطرف سفلي 

ف حيتوي على خناع العظم ويرتكب معظمه أسطواني الشكل وفيه جتوي :اجلسم ( أ 

 األسفنجيمن طبقة خارجية من العظم املدمج أو الرصني ويليها طبقة من العظم 

 ( .غشاء من النسيج الضام ) من اخلارج السمحاق اخلارجي  ويغطيه

ويرتكب كل منها من كتلة من العظم  :السفليالطرف العلوي والطرف ( ب

قيقة من العظم املدمج أو الرصني واجلزء يغطيها من اخلارج طبقة ر األسفنجي

 .غضروف مفصلي  يغطيهاملفصلي منها 

 :Short  Bonesالعظام القصرية  - 2 

وهي تشبه العظام الطويلة يف تركيبها إال أنها قصرية ، وتوجد يف اهليكل العظمي 

 .لليد والقدم مكونة املشطيات والسالميات 

 :Flat bonesاملفلطحة العظام - 1

 األسفنجين من طبقتني من العظم املدمج أو الرصني بينهما طبقة من العظم وتتكو

 .مثل عظام قبوة اجلمجمة وعظم اللوح واحلوض والضلوع 

 :Irregular& Sesamiod  Bonesنتظمة الشكل والسمسمية الشكل املالعظام غري - 1

مدمج أو وحييط بها طبقة رقيقة من العظم امل األسفنجيوتتكون من كتلة من العظم 

الرصني مثل عظام الفقرات وعظام رسغ اليد والقدم،والعظام السمسميه توجد يف أوتار 

 .بعض العضالت

يوضح اهليكل الداخلي  (1-1)والشكل.املختلفةيوضح أنواع العظام  (2-1)والشكل

 .للعظام
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 (2-1)الشكل 

 

 

 
 

 اهليكل الداخلي للعظام (1-1)شكل ال
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 مكونات العظام 4-5

  .غشاء من النسيج الضام) السمحاق  - 1

  .غضروف مفصلي - 2

    .الرصني أو اللحائي دمج أوالعظم امل - 1

   .قنوات للتغذية - 1

     .خناعيةفجوة  - 1

 خناع عظمي أصفر   - 6

  .عظم إسفنجي - 7
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 الوحدة الرابعة على أسئلة

 

 

 اذكر أجزاء  اهليكل العظمي ؟  101

 ما وظيفة اهليكل يف جسم اإلنسان ؟  201

- :تبلغ عدد عظام اإلنسان البالغ    101

 .عظمة 1216( ب             عظمة، 612( أ

 .عظمة 2216( د            ، عظمة216( جق

 اذكر أنواع العظام املختلفة ؟ 101
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  الدمالدم

  الوحدة اخلامسةالوحدة اخلامسة

  



 1 – ءمبادئ التشريح ووظائف األعضا

 

 اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

 

64 

 الوحدة اخلامسة

 الـدم 

 The Blood 

 معرفة املتدرب تركيب الدم ووظائفه وأنواع فصائل الدم وبعض أمراض الدم :اجلدارة

 :عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة بإذن اهلل على معرفة :فاألهدا

 مكونات الدم 

 خاليا الدم 

  وظائف الدم 

 فصائل الدم 

 جتلط الدم وكيفيته 

 بعض أمراض الدم 

 بعض األجهزة الطبية املستخدمة يف هذه الوحدة 

 %.51إتقان هذه اجلدارة بنسبة  املتدرب إىلأن يصل : مستوى األداء املطلوب

 تدريبية  ساعات 6: لوقت املتوقع للتدريبا

  :الوسائل املساعدة

 حاسوب. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 لعرض الصور والنماذج وسائل العرض املرئية 

  استخدام برنامجPower point 

 

 . اإلملام معرفة اخللية :متطلبات اجلدارة
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 مقدمة 5-1

سجني إىل مجيع اخلاليا  عن يقوم الدم يف اجلسم بوظيفة مهمة حيث حيمل الدم األك

طريق اجلهاز التنفسي، كما حيمل أيضًا الغذاء عن طريق اجلهاز اهلضمي ، فضاًل على أن 

بعض أجزاء   اجلسم كنخاع العظام والطحال تنتج خاليا خاصة تقوم بوظائف حيوية مهمة 

نسجة اجلسم حيملها الدم أيضًا ويوصلها إىل أجزاء اجلسم املختلفة ، كما أنه خيلص مجيع أ

من النفايات املتبقية نتيجة عمليات االحرتاق واألكسدة ، حيث يتخلص اجلسم من البولينا 

ة ، وتقوم الرئتان بتخليص اجلسم من ثاني أكسيد َيْلواألمالح الزائدة عن طريق الك 

 .الكربون 

 106حوالي ) من وزن اجلسم %  7كجم أو /مل  71معدل  اإلنسانتقدر كمية الدم يف جسم 

وتقل هذه النسبة يف املرأة ، وتزداد يف األطفال ثم تقل ( كجم  71لرتات يف جسم رجل يزن 

 .تدرجييًا حتى وصول سن البلوغ 

 مكونات الدم  5-1

تسبح يف  اليت%  11ومتثل الدم عبارة عن نسيج يتكون من جمموعة متنوعة من اخلاليا 

 (1-1) شكل % 11 البالزما ومتثلسائل لزج هو 
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 (1-1)الشكل 

 Blood   Plasmaالبالزما  1-2-1

من %  51البالزما هي عبارة عن سائل أصفر اللون باهت شفاف وحتتوى على حوالي 

 :هيوزنها ماء والباقي عبارة عن مواد ذائبة وأهم املواد الذائبة يف البالزما 
 

 : بر وتينات البالزما( 1

الوسط الداخلي  يتكون يف الكبد ويقوم بدور حيوي يف عملية تنظيم  :األلبومني -أ

 .مسوزي للبالزما وحفظ مستوى الضغط اإل

يتكون جزء منه يف الكبد وجزء يف األنسجة الليمفاوية وحيوى على  :اجللوبيولني -ب 

واقية حتمى اجلسم من امليكروبات كما يقوم بنقل بعض اهلرمونات  أجساٍم

 واألمالح املعدنية 

 .ل أساس يف جتلط الدم يرتكب يف الكبد وهو عام   :الفيربنيوجني -ج 

عبارة عن املواد الغذائية املهضومة اليت وصلت  هيمواد بروتينية وسكرية ودهنيه ذائبة   (2

 .للدم عن طريق االمتصاص يف األمعاء 

 القاعديات وتقوم باحلفاظ على التوازن بني( الصوديوم والكالسيوم) ية  مثلأمالح معدن (1

وهو مستوى تركيز أيون )  PH الرمزالقاعدية  ب لحامضية أولاحلامضيات، ويرمز  أو

وتقوم األمالح املعدنية مع املواد  .PH = 7.4ويكون الدم عند مستوى  ،(اهليدروجني

وتبديل مركبات الدم  إلصالحالغذائية املذابة بتوفري الطاقة واحلرارة واملواد الالزمة 

 .اجلسم وإفرازات األخرى

 .وفة باهلرموناتإفرازات الغدد الصماء املعر  (1

عبارة عن مواد واقية ترتكب من جزيئات بروتينية  هي  Antibodiesاملضادة األجسام  (1

 معقدة تنتج يف اخلاليا الليمفاوية تقوم حبماية اجلسم من املواد الغريبة مثل امليكروبات 

 .كسجني وثاني أكسيد الكربون والنيرتوجنيومثل األ :غازات الدم  (6

 .جات عضويةخملفات منت( 7

 

 

 



 1 – ءمبادئ التشريح ووظائف األعضا

 

 اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

 

67 

 Blood Cellsخاليا الدم    1-2-2

 :وهى ثالثة أنواع 

 
 (2-1)الشكل 

 

 :Red Blood Cellsخاليا الدم احلمراء ( أ 

 7حوالي اخللية من السطحني ويبلغ قطر هي عبارة عن خاليا كروية الشكل مقعرة قلياًل 

بعد  ختتفيميكروميرت، وهلا جدار رقيق وحتتوى خاليا الدم احلمراء احلديثة على نواة 

وكذلك فهي ال حتتوي على  نضجها، ولذا فهي ال تستطيع االنقسام من تلقاء نفسها

توى وحت.  .أجسام جوجلي أو ميتوكوندريا أو شبكة إندوبالزمية أو أجسام مركزية

 ،Hemoglobin( هيموجلوبني)يسمى  ما خاليا الدم احلمراء على احلديد مع الربوتني وهو

يعطى الدم لونه األمحر، ومن مميزات هذا املركب أنه سهل االحتاد  الذيوهو 

ويتوقف عدد خاليا الدم باألوكسجني ولذلك مسيت خاليا الدم حاملة األوكسجني،

ر واجلنس واحلالة الصحية والغذائية واملكان الذي احلمراء على عدة عوامل منها العم

ويف املتوسط يبلغ . يعيش فيه الكائن احلي بالنسبة الرتفاعه أو اخنفاضه عن سطح البحر

ماليني خلية يف كل مليمرت مكعب من الدم  101- 1عدد خاليا الدم احلمراء حوالي 

وعندما  .عند النساءماليني خلية يف كل مليمرت مكعب  1- 101عند الرجال، ويبلغ 

يتشبع اهليموجلوبني باألوكسجني يصبح لونه أمحر قانيًا وعندما يفقد جزءًا من 

وتتصف اخلاليا احلمراء باملرونة  . وكسجينه يف األنسجة فإن لونه يصبح أمحر داكنًاأ

لذا يسهل ضغطها مما يساعد على مرورها يف الشعريات الدموية اليت يكون قطر أي 

 .قطر خلية الدم احلمراءمنها أقل من 
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 (1-1)الشكل 

 تكون خاليا الدم احلمراء 

الدم احلمراء يف خناع العظام األمحر املوجود يف أطراف العظام ويف عظام  تتكون خاليا

للجنني، وتؤدي خاليا  بالنسبةالقفص الصدرى ، كما أنها تتكون يف الطحال والكبد 

، وبعد ذلك يقوم الطحال بأخذ (يومًا  121)الدم احلمراء وظيفتها ملدة زمنية حمددة 

ويستخدم 1تج من ذلك حتلل مادة اهليموجلوبني استهلكت ويكسرها ، وين اليتاخلاليا 

احلديد الناتج يف تكوين خاليا دم محراء جديدة أو خيزن يف الطحال  و الكبد أو خناع 

العظام لالستخدام فيما بعد ، أما الصبغات الصفراوية الناجتة من هذا التحلل حتمل إىل 

 .العصارة الصفراوية  الكبد وحتول إىل مادة قابلة للذوبان يف املاء ثم تفرز مع

                  

 (1-1)الشكل 

وهناك عوامل أساسية جيب توافرها حتى يتم جتديد خاليا الدم احلمراء بصورة منتظمة 

 :وهي

 .سليمًاجيب أن يكون خناع العظام (  1

 .احلديدجيب أن حيتوي الغذاء على عنصر (  2

يطلق عليه العامل  الذيلفوليك ومحض ا B12جيب أن حيتوي الغذاء على فيتامني ( 1

 .املانع لألنيميا

 .جيب أن يتوفر بالغذاء العناصر املعدنية وكذلك الفيتامينات املختلفة(  1
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 :أهم وظائف خاليا الدم احلمراء

وتقوم خاليا الدم احلمراء بنقل األوكسجني من الرئة وتوصيله إىل مجيع خاليا اجلسم ، 

واملخلفات الناجتة من اخلاليا خلارج اجلسم عن وكذلك نقل ثاني أكسيد الكربون 

 .طريق الرئة 

  White Blood Cells خاليا الدم البيضاء( ب 

ختتلف خاليا الدم البيضاء عن خاليا الدم احلمراء يف مجيع الصفات فهي ال لون هلا 

 هى خاليا غري منتظمة الشكل فيها نواةومسيت بيضاء لعدم احتوائها على اهليموجلوبني و

وأقل من خاليا الدم احلمراء  حجما ،وهى أكرب لذا فلها القدرة على التكاثر واالنقسام

 خلية ،  3111 - 7111 حبوالي، ويقدر ما حيتويه املليمرت املكعب من الدم عددًا منها 

وبينما ال خترج اخلاليا ، وتتكون خاليا الدم البيضاء يف خناع العظم والعقد اللمفية

ما فإن اخلاليا البيضاء تعرب وتتسلل من خالل جدران األوعية الدموية احلمراء من البالز

وبالرغم من وجود . إىل أماكن أخرى لكي متارس نشاطها خاصة يف حاالت االلتهاب 

أشكال خمتلفة منها إال أنها تؤدي مجيعها وظيفة دفاعية ومناعية للجسم من 

يصاب اجلسم مرض معٍد يزداد حيث حتيط بالبكرتيا وتلتهمها ، وعندما . امليكروبات

 .عدد اخلاليا البيضاء  بدرجة كبرية لتقاوم املرض بإتالفها للبكرتيا 

   Plateletsالصفائح الدموية (  ج 

. وهي عبارة عن جسيمات صغرية غري خلوية لعدم وجود أنوية يف مجيع مراحل تكوينها

. على أي نوع من احلبيبات حيتوي سيتوبالزمها  وال.  األقراصوهي مدورة متجانسة تشبه 

وهي تنشأ من خاليا خاصة تعرف باخلاليا .وتتصف بسرعة تبدهلا ولزوجة سطحها 

 .أيامويصل عمرها إىل حوالي عشرة . العالقة يف خناع العظام

 :وهلا عدة وظائف هامة تتمثل يف 

 .إفراز الثرمبوبالستني الالزم لعملية جتلط الدم -1

وبذا . شكل سدادة صفيحية دموية تغلق اجلرحااللتصاق بسبب لزوجة سطحها فت -2

هى عبارة عن أجزاء خلوية سيتوبالزمية صغرية و .يعرف باخلثرة البيضاء يتشكل ما

جدًا ليس فيها نواة وهلذه الصفائح أهمية كبرية يف عملية جتلط الدم أثناء اجلروح 

 .النزيف إيقافوهي بذلك تساعد على 
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 اإلنسانوظائف الدم يف هجسم  5-3

الوظيفة األساسية للدم هي املساعدة يف احلفاظ على احلالة الفيزيائية والكيميائية 

ولكي يتم هذا األمر فإن على . ويسمى هذا باالستقرار الذاتي . للمحيط الداخلي للخاليا ثابتة

 األنسجةوعند مرور الدم يف كل من الرئتني واألمعاء وبعض .  الدم أن يدور طوال فرتة احلياة

  :ى يقوم بعدد من األدوار احليوية اهلامة اليت تكفل ضمان االستقرار الذاتي للجسم وهياألخر

حيمل األكسجني من الرئتني إىل مجيع اخلاليا، وحيمل ثاني أكسيد الكربون من (  1

 .التنفسياخلاليا إىل الرئتني للتخلص منه عن طريق اجلهاز 

باجلهاز اهلضمي إىل مجيع اخلاليا، كما حيمل املواد الغذائية من األمعاء الدقيقة (  2

واألكسدة عن طريق    االحرتاقخيلص مجيع خاليا اجلسم من النفايات املتبقية نتيجة 

 .حيث يتخلص اجلسم من البولينا واألمالح عن طريق الكلية  اإلخراج

 .قوم بنقل اهلرمونات املفرزة من الغدد الصماء إىل الغدد واخلاليا األخرى ي(  1

 .يساعد يف احملافظة على توازن درجة حرارة اجلسم (  1

 .تقوم حبماية اجلسم من العدوى وامليكروبات (  1

 .للجسم أحلامضي-احملافظة على التوازن القاعدي (  6

تساعد على جتلط الدم عند حدوث جرح ألحد األوعية الدموية مما  اليتنقل املواد (  7

 .الدمجينب اجلسم فقد املزيد من 

فاظ على توازن املاء إذ يقوم الدم بنقل السائل الفائض من األنسجة إىل الكليتني احل (3

 .والغدد العرقية لطرده خارج اجلسم

تنظيم إفراز اهلرمونات  فعندما يرتفع معدل اهلرمون يف الدم عن املعدل الطبيعي يقل ( 5

 .وعندما يقل معدله يزيد إفرازه. إفرازه

 

  Blood   Groupsفصائل الدم     5-4

 Antigenأحدهما يعرف مادة االلتصاق  املواد،حيتوى دم اإلنسان على نوعني من 

 Antibodiesاملضادة واألخرى تعرف باألجسام  احلمراءالدم خاليا  أغشيةعلى  وتوجد

يف كل منها من مواد  وتنقسم فصائل الدم إىل أربعة أنواع حسبما يوجد. يف بالزما الدم وتوجد

 -:التاليجسام املضادة وذلك على النحو االلتصاق واأل
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 .Bوجسم مضاد  Aالتصاق بها مادة    Aالفصيلة  - 1

 .Aوجسم مضاد    Bبها مادة التصاق  B   الفصيلة - 2

 .وليس بها جسم مضاد ABبها مادة التصاق    ABالفصيلة  - 1

 .A , Bليس بها مادة التصاق وأجسام مضاد     Oالفصيلة  - 1

 

 
 (1-1)الشكل 

 

والقاعدة  (Blood Transfusion)صائل أهمية كربى عند نقل الدموللدراية بهذه الف

دث االلتصاق بني خاليا الدم احلمراء للمعطي وبالزما ال حيأاألساسية عند نقل الدم هي 

املضادة املماثلة هلا  األجسامأي أن مولدات االلتصاق لدى املعطي جيب أال تتالقى مع ،املستقبل 

وتؤدى مادة االلتصاق إىل سد الشعريات الدموية مما يعمل على التصاق  يف بالزما املستقبل

  Bمع اجلسم املضاد   Bدما تكون مادة االلتصاق  خاليا الدم احلمراء ، وحيدث ذلك عن

يف دم اإلنسان املعطي ومعرفة األجسام املضادة يف دم  االلتصاقوعلى ذلك جيب معرفة مواد 

الدم خلاليا املعطي  باختبارومن األهمية قبل إجراء عملية نقل الدم القيام .اإلنسان املستقبل 

املستقبل ABو يطلق على الفصيلة  .Cross  Matchingواملعطى له وتسمى هذه العملية  

املعطي العام لعدم وجود أي مولد Oويطلق على الفصيلة ،العام لعدم وجود أية  أجسام مضادة 

 :التصاق وميكن أجياز عملية نقل الدم يف اجلدول التالي

تشري إىل عدم حدوث ( -)بينما العالمة  االلتصاقإىل حدوث )+( حيث تشري العالمة 

 .اقااللتص
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- :يتضح التالي  ومن اجلدول

 .األخرىمجيع الفصائل  ييعط       Oصاحب الفصيلة 

 .A, ABصاحب الفصيلة  ييعط     Aصاحب الفصيلة   

 .B, ABصاحب الفصيلة  ييعط   B صاحب الفصيلة    

 .ABصاحب الفصيلة  ييعط   ABب الفصيلة   صاح

 أو

 .يستقبل من مجيع الفصائل األخرى  ABصاحب الفصيلة  

      .      Oيستقبل من صاحب الفصيلة     Oصاحب الفصيلة   

 .A , Oيستقبل من صاحب الفصيلة    Aصاحب الفصيلة   

 .B , Oيستقبل من صاحب الفصيلة     Bصاحب الفصيلة   

 

  (Rh) يطلق عليه اسم املضادةع آخر من األجسام نو وهناك

جبانب )+( كان هذا اجلسم موجود على سطح خلية الدم احلمراء فإنه يضاف عالمة  فإذا

واجلدول التالي  جبانب فصيلة الدم إذا كان غري موجود( -)ويضاف عالمة  فصيلة الدم

 التوافق   عند التربع بالدم إمكانيةيوضح 

 

 املستقبل

. 

 تربعامل

O A B AB 
AB - - - - 
O - + + + 
A - - + + 
B - + - + 
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 ي تدريب عمل 5-5

 طريقة حتديد نوع فصيلة الدم

 أو A ولكي يتضح وجود A - B - AB - O ..من املعروف أن أنواع فصائل الدم أربع وهي

B  ل مضادةيستخدم احملاليل اليت بها أجسام A و B  وكذلك يستخدم حملول ثالث ملعرفة

ر وظه وم مع عينة من الد Anti A عند مزج حملول... موجود أم ال   Rhهل العامل رايسس 

اختلط ومل حيدث تكتل فهذا  إذاولكن  A تكتل أو قطع صغريه تطفو فهذا دليل على وجود

  وهكذا مع باقي احملاليل A قدليل على عدم وجود ال

 (6-1)كما يف الشكل    األدوات املطلوبة

 

  Anti A , Anti B, Anti R.حماليل

 إبرة وخز 

 مطهر  

  قطن معقم

 شرائح ميكروسكوبيه 

  للمزج خشبعود 
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 (6-1)الشكل 

 : خطوات التنفيذ

بقطن معقم  اإلصبعبعد تنظيف  عرف نوع فصيلة دمهيريد أن ي ذيال بوخز املتدربنقوم 

 شرحية قفو نضعها دم  ثم نأخذ ثالث قطرات ااحتياطا نعقمها ضوأي ةاخلاص اإلبرةونستخدم 

يف أول قطرة دم  Anti A لولثم نضع قطره واحده من حم متباعدةجمهريه بشرط أن تكون 

ثم  ومنزجها الثانيةيف قطرة الدم  Anti B ونضع قطره من حملول بالعود اخلشبيةومنزجهما 

  جهاومنز الثالثةعلى قطرة الدم  Anti R نضع قطره من حملول

  ... ثم نالحظ هل حدث تكتل أم ال

  Aق ل مضادةمعناها مضاد أو أجسام .... ؟؟؟؟  Anti A ما معنى

 B قل مضادةهي أجسام  Anti B لككذ

ويشار  ( .موجب+ )  العالمةبوجوده يف الدم  إىليشار  R قل مضادةهي أجسام  Anti R أيضا

 (سالب ) – العالمةعدم وجوده ب إىل

 : ملحوظة

قطع ) حيدث تكتل  A عينة الدم اليت بها أنتيجنيب A لألنتيجني املضادة األجسامعند مزج 
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 الصورةالواضح يف  .. A هذا معناه وجود انتيجني (وق قطرة الدمصغريه من الدم تطفو ف

نفس احمللول قد تكتل  إليهاوأمامه مباشره قطرة الدم املضاف  Anti A هو األزرقفاحمللول 

  ..الدم وطفى

  الفصيلةاليت سيظهر فيها شكل قطرات الدم الثالث حدد نوع  النتيجةد انتظار نع

 

 ؟؟؟؟..فصيلة الدم هي .. ت الثالث مثال حصل تكتل يف كل القطرا

 

 Anti R وتكتل يف قطرة الدم اليت بها Anti B مثال  حصل تكتل يف قطرة الدم اليت بها

 فما هي فصيلة الدم ؟؟؟؟؟..... فقط 

 

 O لكيفية معرفة فصيلة الدم بالنسبة أما

 

  Anti A إليهاأذا مل حيدث تكتل يف قطرة الدم املضاف 

 

  Anti B إليهاقطرة الدم املضاف ومل حيدث تكتل يف 

 

  O فتكون فصيلة دمه B وعدم وجود االنتيجني A هذا دليل على عدم وجود أنتجني

 

 
 (7-1)الشكل 
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 جتلط الدم   5-6
 

إذا خرج الدم من األوعية الدموية وتعرض للهواء اجلوي يتجمد بعد فرتة قصرية مكونًا ما   

لتجلط على عدد الصفائح الدموية وعوامل ختثر الدم وتعتمد عملية ا الدموية،يعرف باجللطة 

 .اجللطةن قلتها تسبب تأخر حدوث إوالكالسيوم حيث 

وتتم عملية جتلط الدم عندما حيدث جرح يف األنسجة اخلارجية ويسيل الدم إىل خارج اجلسم  

يؤدي إىل تكسرها مما وتتعرض الصفائح الدموية للهواء وللسطح اخلشن للجلد املقطوع ، 

، تؤثر هذه املادة على مادة أخرى موجودة  Thrombokinaseوانطالق مادة الثرومبوكيناز 

يؤثر على وجودها بالدم  واليت، يفرزها الكبد  Prothrombinيف الدم تسمى بروثرومبني   

 .، بالدم( ك) توفر فيتامني 

نزيم جديد إإىل  تتحول مادة الربوثرومبني بواسطة الثرومبوكيناز مع وجود أمالح الكالسيوم

نزيم على بروتني البالزما املسمى فيربنيوجني   ، ويؤثر هذا اإل   Thrombinيسمى ثرومبني 

، يرتسب الفيربين على هيئة بلورات تزداد يف   Fibrinوحيوله إىل مادة جديدة تسمى الفيربين

ء ، احلجم ثم تتحول إىل خيوط طويلة متشابكة حتصر بينها اخلاليا الدموية احلمرا

وبتكوين هذه الشبكة وازديادها  تتكون  اجللطة اليت تسد اجلرح ومتنع نزيف الدم ، 

- :وميكن تلخيص تكون اجللطة فيما يلي 

تنكسر الصفائح الدموية وخترج منها مادة الثرمبوبالستني املعروفة منشط الربوثرومبني -1

 .أو الثرومبوكيناز 

 نزيم ني يف وجود أيون الكالسيوم مكونا  إيتفاعل الربوثرومبني مع الثرمبوبالست-2

 .الثرومبني

 الفيربوجنني مكونا الفيربين مادة بروتينية يف بالزما الدم تسمىيتفاعل الثرومبني مع -1

 .إىل خطوط صلبة مع خاليا الدم احلمراء وتتم اجللطة الدموية  الفيربين يتحول-1

 .ُجرحت  اليتتئم األنسجة واألوعية ويبدأ اجلزء املتجلط يف التقلص تدرجييًا ، وتل- 1

وجدير بالذكر أن التجلط ال حيدث يف األوعية الدموية داخل اجلسم نظرًا لوجود مادة مانعة 

تنتج من  اليت   Heparinاهليبارين   هيللتجلط يف تيار الدم متنع ختثر الدم ، وهذه املادة 

داخل اجلسم إال يف حالة تلف هذه وال يتم التخثر يف األوعية الدموية .خاليا خاصة باجلسم

 .األوعية 

 وحده الدم يف   املستخدمة الطبية األهجزةة 5-7
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ومن   ةاألساسيفصل الدم ملكوناته  أولفحص وحتليل الدم  أماتستخدم  أجهزههناك عده 

  :ةاألجهزهذه  أهم

يف  إماجهاز الطرد املركزي والذي يستخدم لفصل مكونات الدم الستخدامها  -1

 الستخدام مكونات الدم وحفظها يف بنك الدم أو األمراضلتشخيص التحليل 

 فإذاجهاز عداد الدم ويستخدم لعد كريات الدم احلمراء والبيضاء ملعرفه حاله الدم  -2

هناك  أنكريات الدم البيضاء  مرتفعه عن الطبيعي فان هذا يعين  أعدادكانت 

يعين ذلك وجود  اقصةنكريات الدم احلمراء  أعدادكانت   وإذا باجلسمالتهاب 

  األنيميامرض 

 ثالجةعن  عبارةوهذا اجلهاز  مئويةدرجات  أربعالدم عند درجه  أكياسجهاز حفظ  -1

 استخدامها  حلنيالدم  أكياسحلفظ 

 ونسبتها بالدم  املوجودةجهاز حتليل غازات الدم وهذا اجلهاز يبني الغازات  -1

 

 الوحدة اخلامسة على أسئلة

 

 :حوالييبلغ  اإلنسانمكعب من دم  مليمرت يا احلمراء يفاخلالإن معدل عدد  101

 .خليةماليني  1( ب            .ماليني خلية 7( أ 

 .خليةماليني  1( د               .آالف خلية 7( ج

 :هيالدم  عملية جتلطتساعد يف  اليتإن األجزاء اخللوية  201

 .الدمويةالصفائح ( ج      .اخلاليا احلمراء( ب       .البيضاءاخلاليا ( أ 

 اذكر مكونات بالزما الدم ؟ 101

 ما وظيفة اخلاليا الدموية احلمراء ؟ 101

 اذكر أنواع اخلاليا الدموية البيضاء ؟ - 1

 ؟ اإلنسانما وظائف الدم يف جسم  101

 واألجسام املضادة لكل نوع ؟ االلتصاقاذكر أنواع فصائل الدم املختلفة مبينًا مواد  601

 :منميكنه استقبال الدم    oحب فصيلة الدمصا 701

 .Aصاحب فصيلة   -ب                  . oصاحب فصيلة  -أ  

 .من كل الفصائل األخرى -د            .Bفصيلة صاحب  -ج 



 1 – ءمبادئ التشريح ووظائف األعضا

 

 اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

 

78 

 اذكر خطوات جتلط الدم ؟ 301

 ما فائدة مادة  اهليبارين ؟  501

 ؟ما  املرض األكثر إصابة خلاليا الدم احلمراء  1101
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  اجلهاز الدورياجلهاز الدوري

  الوحدة السادسةالوحدة السادسة

  



 1 – ءمبادئ التشريح ووظائف األعضا

 

 اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

 

80 

 الوحدة السادسة                                                                               

 اجلزاز الدوري   

Circulatory System 

 

 معرفة املتدرب تركيب اجلهاز الدوري والقلب والدورة الدموية :اجلدارة

 

 :ة يكون لديك القدرة بإذن اهلل على معرفة عندما تكمل هذه الوحد :األهداف

 تركيب اجلهاز الدوري 

 القلب والدورة الدموية 

 ضغط الدم وكيفيته 

 النشاط الكهربائي للقلب 

 %.51إتقان هذه اجلدارة بنسبة  املتدرب إىلأن يصل : مستوى األداء املطلوب

 تدريبية  ساعات 3: الوقت املتوقع للتدريب

  :الوسائل املساعدة

 بحاسو. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 لعرض الصور والنماذج وسائل العرض املرئية 

  استخدام برنامجPower point 

 

 اإلملام معرفة اخللية والدم :متطلبات اجلدارة
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 مقدمة  6-1
 

الدم يف مجيع أحناء اجلسم ، ويسمى  الذي يتكفل بدوراناجلهاز الدوري هو اجلهاز 

الدم داخل أوعية مغلقة ، ويسمى  لدوران( Vascular  System) أيضًا اجلهاز الوعائي 

عن  املسئولنسبة إىل الدم الذي ميلؤه ، وهو اجلهاز ( Blood  System) أيضًا جهاز الدم 

عن ختليص  املسئولمجيع اخلاليا ، كما أنه  إىلكسجني واملواد الغذائية املمتصة واأل نقل

 . عن عملية االحرتاق واألكسدةنيلناجتهذه اخلاليا من الفضالت وثاني أكسيد الكربون ا

 

 تركيب اجلزاز الدوري 6-1

  The  Blood  Circulatory  Systemاجلهاز الدوري الدموي  :أواًل

 .وهو يتألف من ثالثة عناصر رئيسية هي الدم والقلب و األوعية الدموية

  The  Lymphatic  Systemاجلهاز الليمفاوي   :ثانيًا

 .سائل اللمفو  –األوعية الليمفاوية و  –فاوية العقد الليم: ويشمل

 

  اجلهاز الدوري الدموي 6-2-1

 القلب Heart  

ثري الشكل مك اإلنسانوهو يف . عضو عضلي جموف يتباين شكله يف الكائنات احلية

، ويبلغ وزنه حوالي سنتيمرتاتويبلغ طوله حوالي عشرة حبجم قبضة اليد ( خمروطي)

ويقع بني الرئتني يف  جرام،111أكثر وزنًا يف الرجل حوالي  جرام يف املرأة ، وهو211

 .وقاعدته ألعلى ورأسه ألسفل مييل قلياًل إىل اليسار .اجلهة اليسرى من التجويف الصدري

متفرعة قصرية خمططة  عضالتهوألياف ، ويتألف من عدد كبري من األلياف املتخصصة

وعضلة القلب . علها تعمل كوحدة واحدة بينها اتصال سيتوبالزمي جي،طوليًا وغري منفصلة 

وهلذا يظل القلب ينبض حتى بعد . عضلة ال إرادية هلا القدرة على االنقباض واالرختاء ذاتيًا

كما إن القلب يبدأ بالنبض يف . إذا ما وضع يف حملول غذائي مناسب ،اجلسمإزالته من 

إذ تعمل . ج إىل تأثري املخحيتا ولذلك ال. املرحلة اجلنينية قبل تكون نهايات األعصاب 

 وتعديل العضلة مستقلة عن  اجلهاز العصيب وال تستجيب لإلشارات العصبية إال لتنظيم

طبقة  ويغطي القلب كيس غشائي يسمى التامور يتكون من. دقات القلب حسب احلاجة

خارجية ذات نسيج ليفي وطبقة ذات نسيج طالئي حتيط بالقلب وتعمل على وقايته ومحايته 
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  .ن الصدمات واالحتكاكات اخلارجيةم

 :تركيب القلب

أمين ، أذينان   األذينان ألعلى وأسفلهما البطينان ، القلب من أربع حجرات هي يرتكب

وال يوجد اتصال مباشر بني األذينني إال يف احلالة اجلنينية right and left atriaوأيسر 

ا بينهما لكن ال تلبث هذه الفتحة حيث توجد فتحة صغرية بينهما وهلذا يكون الدم خمتلط

وال يوجد أي  right and left ventriclesوبطينان أمين وأيسر . إن تغلق بعد الوالدة 

لكن البطني األمين يتصل باألذين األمين عن طريق صمام ذي  .البطيننياتصال مباشر بني 

األيسر  بالبطني األيسر األذينكما يتصل . tricuspid valveثالث شرفات غشائية 

ووظيفة هذه  mitral valveيسمى الصمام التاجي  bicuspidبصمام ذي شرفتني 

الصمامات أنها تسمح مرور الدم باجتاه واحد فقط أي من األذينني إىل البطينني وليس 

  .العكس

ألنهما يدفعان الدم فقط إىل ) وعضالت جدار األذين أقل مسكًا من عضالت البطني 

ألن البطني األمين يدفع ) ني األيسر أمسك من جدار البطني األمين وجدار البط(البطينني

الدم فقط إىل الرئتني عن طريق الشريان الرئوي بينما البطني األيسر يدفع الدم إىل مجيع 

 (.1-6)شكل الأحناء اجلسم عن طريق األورطي 

دم غري املؤكسد ويتصل باألذين األمين الوريدان األجوفان العلوي والسفلي اللذان حيمالن ال

كما يتصل باألذين األيسر أربعة أوردة رئوية  .اجلسمإىل األذين األمين من مجيع أحناء 

" باجلسم اليت حتمل دما الوحيدة وهي األوردة) حتمل إليه الدم املؤكسد من الرئتني 

وخيرج من البطني األمين الشريان الرئوي الذي حيمل الدم غري املؤكسد إىل  (.مؤكسدًا

وخيرج من البطني األيسر ( .غري مؤكسد  وهو الشريان الوحيد الذي ينقل دمًا) ئتني الر

 .األورطي الذي يتفرع حاماًل الدم املؤكسد جلميع اجلسم 

. وال يقتصر وجود الصمامات على القلب فحسب بل توجد أيضا يف الشريانني الرئوي واألبهر

يفتح عند اندفاع الدم من  semilunarفعند فوهة كل منهما يوجد صمام نصف قمري 

وكذلك فإن . القلب إىل هذه الشرايني وحيول دون عودة الدم إىل القلب إثناء حالة االسرتخاء

األوردة مزودة هي األخرى بصمامات تسمح مرور الدم باجتاه واحد ومتنع رجوعه باالجتاه 

مما يسمح متابعة  مما يؤدي إىل أن يسري الدم دائمًا باجتاه واحد حنو األمام. العكسي

 .دورته عرب مجيع أحناء اجلسم

وجدير بالذكر أن قلب اإلنسان يتغذى بواسطة شرايني خاصة متده حباجته املستمرة من 
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وشريان  أمينعبارة عن شريان تاجي  وهي .التاجيةكسجني وتعرف بالشرايني والغذاء واأل

 أيسرتاجي 

 

 
 

 قطاع طولي يف القلب ( 1-6)ل شكال

 Pulse  Rate  -  (Heart  Rate)   نبض القلب

عمومًا من منطقة خاصة يف جدار األذين األمين  توالثدييا اإلنسانتبدأ حركة القلب يف 

تسمى ضابط  اليت sinoatrial node عند عقدة عصبية تسمى العقدة اجليبية األذينية

وللقلب القدرة على توليد دفع ذاتي بدون أي pace maker اإليقاع أو منظم ضربات القلب 

وعندما يبدأ الدفع الذاتي يف العقدة . وذلك بفعل العقدة اجليبية األذينية، تنبيه خارجي 

العضلية إىل جدار   األليافاجليبية تنشأ منها موجة من االنقباضات اليت تنتشر خالل 

فيحدث االنقباض األذيين ثم تنتقل موجة االنقباضات إىل العقدة األذينية البطينية . ذيننياأل

atroioventricular node  اليت تقع يف األذين األمين أيضًا على مسافة قصرية من العقدة

ومن العقدة األذينية البطينية تنتقل االنقباضات إىل  احلزمة األذينية . اجليبية األذينية 

ثم إىل   bundle of Hisاليت تعرف حبزمة هس  atrioventricular bundleينية البط

وتسمى جمموعة األلياف اليت تقوم بالنقل يف مجيع أجزاء القلب جبهاز بركنجي . البطينني
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purkinje system . لعضلة  القلب وما ( االنبساط) وينتج عن  توالي االنقباض واالرختاء

(. 2-6)الشكل   pulseاألوعية الدموية ما يعرف بالنبض  يتبع ذلك من مرور الدم يف

وميكن مالحظة نبضات القلب بسهولة يف منطقة الشرايني املوجودة يف األطراف والقريبة 

ويرتاوح املعدل الطبيعي . لذلك غالبًا ما يقاس النبض عند منطقة الرسغ. من سطح اجلسم

. نبضة بالدقيقة 31-71لراحة بني لنبضات القلب يف الشخص العادي كامل النمو عند ا

ضخه القلب من الدم ويصل ما ي .بالدقيقةنبضة  111-111بينما يرتاوح يف الطفل ما بني 

وختتلف سرعة النبض حسب العمر فاألطفال أسرع من الشبان  .يوميًالرت 7111حوالي 

وحسب النشاط وتزيد مع زيادة  ،الذكوروحسب اجلنس فاإلناث أسرع من ، والشيوخ

وتتزايد  .اجلسماجلسم فتزيد مع ارتفاع حرارة  كذلك حرارةجملهود وكذلك حسب ا

سرعة القلب مع تناول الطعام ملدة ثالث ساعات تقريبًا من بداية تناوله وتؤثر االنفعاالت 

وتبلغ كمية . النفسية والعاطفية  واجملهود العضلي وبعض األمراض يف سرعة القلب أيضًا 

إىل األورطي وإىل الشريان (    Cardiac  Output)دورة قلبية  الدم اليت خترج يف كل

 .من الدم ًامكعبًا سنتيمرت 71الرئوي حوالي 

 

 
 (2-6)الشكل

 

   القلب والدورة الدموية 

تبدأ الدورة الدموية يف اإلنسان بتجمع الدم غري املؤكسد بواسطة الوريد األجوف العلوي 

 .األمينالوريدان الدم غري املؤكسد يف األذين  والوريد األجوف السفلي؛ ثم يصب هذان

وهي األوردة الوحيدة يف اجلسم اليت ) كما يتجمع الدم املؤكسد بواسطة األوردة الرئوية 

األذينان بالدم ينقبضان معًا  ميتلئوحني  .األيسرليصب يف األذين ( تنقل دمًا مؤكسدًا
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طني األمين ويندفع الدم املؤكسد من فيندفع الدم غري املؤكسد من األذين األمين إىل الب

ومتنع .البطني األيسر بالدم املؤكسد  ميتلئاألذين األيسر إىل البطني األيسر وهكذا 

ويوضح الشكل كيفية دوران الدم يف . صمامات القلب رجوع الدم يف االجتاه العكسي

 .اإلنسانجسم 

جلسم ، ثم نعود إىل النقطة ميكننا أن نبدأ بشرح الدورة الدموية مبتدئني بأي مكان يف ا

نفسها بعد دورة كاملة ، ولكن ما أن انقباض القلب يبدأ من نسيج املنظم يف األذين 

نني سوف نعد نقطة ياألمين ثم تنشر موجة االنقباض إىل األذينني ويتجه انقباض البط

البداية من األذين األمين ولكن جيب أال خييل إليك أن كل حجرة من حجرات القلب 

 نقبض لوحدها وإمنا حيدث انقباض األذينني يف وقت واحد وبعد ذلك بفرتة قصرية ينقبضت

 .معًا  البطينان

 

 
 (1-6)شكل ال

 

لبطينني يكون األذينان وعند انقباض األذينني يكون البطينان منبسطني وعند انقباض ا

 .منبسطني وتتم عملية انقباض القلب وانبساطه يف أقل من ثانية 

ويكون  السفلي،يدخل الدم إىل األذين األمين من الوريد األجوف العلوي والوريد األجوف 

الدم يف هذه األوردة فقريًا باألكسجني وغنيًا بثاني أكسيد الكربون لكونه قد عاد لتوه 

وعند انقباض  .املؤكسدسم وأنسجته ويسمى هذا النوع من الدم بالدم غري من أعضاء اجل

 .األذين األمين يندفع الدم عرب الصمام ذو الشرفات الثالث إىل البطني األمين

وعند انقباض البطني األمين يندفع الدم غري املؤكسد عرب الصمام اجلييب ذي الشرفات 
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 فرعني بعد خروجه من القلب إىل الرئتني حيث الثالث إىل الشريان الرئوي الذي يتفرع إىل

يتم ختلص الدم من ثاني أكسيد الكربون وحصوله على األكسجني ويعود الدم من 

 .الرئتني إىل األذين األيسر بواسطة األوردة الرئوية األربعة ويسمى هذا الدم بالدم املؤكسد

 
 (1-6)شكل ال

 

وعند انقباض البطني األيسر يندفع الدم املؤكسد عرب الصمام اجلييب ذي الثالث شرفات 

إىل األورطي الذي يتفرع بدوره إىل شرايني أصغر فأصغر حتمل الدم إىل مجيع أجزاء 

ين األمين بواسطة الوريدين األجوفني العلوي اجلسم ، ثم يعود دمًا غري مؤكسد إىل األذ

 .والسفلي 

هو كل وعاء دموي حيمل الدم من القلب بغض النظر عن نوع  الشرياننلحظ مما سبق أن 

فهو كل وعاء دموي حيمل  الوريدالدم الذي حيمله أكان مؤكسدًا أو غري مؤكسد أما 

 .الدم إىل القلب سواًء كان مؤكسدًا أو غري مؤكسد 
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 :سبق أيضًا نلحظ أن هناك دورتني دمويتنيومما 

تزويد الدم  إىلوهي تهدف الدورة الرئوية ،ب ما تسمى غالبا الدورة الدموية الصغرى أو( أ  

وتبدأ بضخ (. ثاني أكسيد الكربون )وختليصه من الفضالت الغازية  باألكسجني

الرئتني حتى تتم  الدم غري املؤكسد من البطني األمين إىل الشريان الرئوي وفروعه يف

ثم ينقل الدم املؤكسد بواسطة األوردة الرئوية ليصب يف األذين . أكسدته هناك

 .األيسر فالبطني األيسر حيث تبدأ الدورة الكربى أو العامة

أو الدورة العامة وهي تهدف إىل دفع الدم املؤكسد إىل مجيع الدورة الدموية الكربى ( ب

تلفة  وتبدأ بضخ الدم املؤكسد من البطني األيسر خاليا وأنسجة وأعضاء اجلسم املخ

والذي يتفرع إىل فرعني أساسيني حيمالن الدم املؤكسد (األورطي)إىل الشريان األبهر 

إىل اجتاهني متضادين؛ األول ويتجه حنو اجلزء األمامي للجسم لتغذيته؛ والثاني ويتجه 

ليغذي القناة اهلضمية ( رياألورطي الظه)حنو اخللف مكونًا ما يعرف باألبهر الظهري

 .إىل األذين األمين بواسطة الوريدين األجوفنيالدم  ، ثم يعودوملحقاتها والكليتني
 

 :الدورة الدموية التاجية

 و هي واحدة من أقصر الدورات يف اجلسم إذ ال.وهي الدورة اليت تزود عضلة القلب بالدم 

الدم الشرياني بواسطة شريانني أمين وفيها يتزود القلب ب. ثوان فقط  3يستغرق أكثر من 

وميوت حوالي ثلث الناس مرض الدورة (. األورطي)وأيسر وهما فرعان من الشريان األبهر 

وذلك ألن الشرايني التاجية أكثر قابلية للتصلب أو االنسداد مما يسبب  الدموية التاجية؛

تظهر عليه أعراض الذحبة  ورما .يتعرض اإلنسان فيها إىل خطر املوت اإلصابة بنوبة قلبية

كذلك فإنه عند القيام بالتمارين  .الصدرية إذا كانت الشرايني التاجية مسدودة جزئيًا

يستطيع أن يزيد من تغذية  مرة بينما ال 11-11واإلعمال الشاقة يزيد عمل القلب من 

 .مرات 6=1نفسه بالدم أكثر من 

   األوعية الدمويةBlood Vessels    

وتنقسم إىل ، اليت حتمل الدم من القلب إىل أنسجة اجلسم املختلفة وبالعكسوهي القنوات 

 .شرايني تشكل جهازًا شريانيًا و أوردة تشكل جهازًا وريديًا وشعريات تصل فيما بينهما

 -:وهي ثالثة أنواع 

 (Artery) الشريان( أ 
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ذا الدم اجلسم بصرف النظر عن نوع ه نسجةالوعاء الذي حيمل الدم من القلب إىل أ

 :ويرتكب جدار الشريان من ثالث طبقات .سواء كان مؤكسدًا أو غري مؤكسد

 .طبقة خارجية تتكون من نسيج ضام حتتوي على ألياف مرنة كثرية-1

طبقة وسطى تتكون من ألياف عضلية ال إرادية تتحكم بانقباضها وانبساطها يف -2

 .ة الدم املار فيهوبالتالي تتحكم يف كمي، حجم التجويف الداخلي للشريان

 .طبقة داخلية تتكون من خاليا طالئية بسيطة-1

 

                                   
 

 (1-6)شكل ال

انقباض ويالحظ أن جدار الشريان مسيك مرن قابل للتمدد عند اندفاع الدم فيه عند 

الشرايني مما يقلل من ضغط الدم فيها ، وتستمر جدران الشريان املرنة  البطينني فتتمدد

يف الضغط على الدم لدفعه يف الشرايني الفرعية حتى يصل إىل الشعريات الدموية وذلك 

هذه الشرايني انسياب  جدرانوتنظم اخلاليا العضلية يف . يف فرتة ارختاء  عضلة القلب

عريات الدموية، وهكذا يتم ضبط كمية الدم الواصلة إىل أي عضو يف الدم يف الش

 .اجلسم يف وقت معني

ففي أثناء التمرينات الرياضية العنيفة ، كاجلري والسباحة تتدفق إىل الشعريات 

الدموية واألوعية الصغرية يف اجلهاز العضلي كمية كبرية من الدم بينما تكون كمية 

" يوضح قطاعا( 3-6)شكل الللجهاز اهلضمي قليلة جدًا ، الدم يف الشعريات الدموية 

 .يف شريان ووريد " عرضيا

 Vein   الوريد-ب 

 .الدمبصرف النظر عن نوع هذا  اجلسمأجزاء الوعاء الذي حيمل الدم إىل القلب من 

 .ويعد جدار الوريد أقل مسكًا من الشريان
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 (6-6)الشكل 

وبينما يكون للشرايني نبضات والضغط داخلها مرتفع فإن األوردة ليس هلا نبضات 

وتزود األوردة الكبرية كتلك املوجودة يف اإلطراف اخللفية . والضغط داخلها منخفض

كون بصمامات تربز من جدرانها الداخلية وعلى مسافات منتظمة وإطرافها احلرة ت

وحتتوي بعض األوردة بداخلها  .باجتاه القلب فتمنع بذلك ارتداد الدم باالجتاه العكسي

 ،(7-6)شكلالجهة القلب  تعمل على سريان الدم يف اجتاه واحد جيبيهعلى صمامات 

ويالحظ . ويساعد على ذلك أيضًا انقباض العضالت املالصقة جلدران األوردة وتفرعاتها

ويعتمد . (3-6)شكل الي للوريد أكرب منه يف الشريان كما يف أيضًا أن القطر الداخل

انسياب الدم يف األوردة على عوامل أخرى عديدة منها مركز اجلسم بالنسبة للجاذبية 

 .األرضية وحركة العضالت وعملية التنفس 

فاجلاذبية األرضية تساعد على عودة الدم إىل القلب خاصة من منطقة الرأس ، ومن 

أو اهلبوط حيث تزداد  اإلقالعيف أثناء   االستلقاء تدعو رواد الفضاء إىل األسباب اليت

السرعة، هو منع اجلاذبية الزائدة يف هذه احلالة من إعادة الدم بكمية كبرية إىل 

 .القلب
 

                                  
 (الصمامات اجليبية )  (7-6)شكل ال

 (Capillaries)    الشعريات الدموية-جق
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 arteriolesالشعريات الدموية  هي أوعية دقيقة جدًا تصل بني تفرعات الشرايني 

ويتكون جدارها من نسيج طالئي بسيط ذي صف واحد من . venulesواألوردة 

والشعرية الدموية قطرها من الشرايني واألوردة  تقابل الطبقة الداخلية يف كل .اخلاليا

وتعترب الشعريات الدموية مفتاح اجلهاز الدوري ، الداخلي تقريبًا بقطر خلية دموية واحدة

يف اإلنسان ألنها تتميز خباصية النفاذية اليت تسبب سهولة انتشار الغذاء والفضالت بني 

 .الدم والسائل احمليط خباليا األنسجة

 
 (3-6)شكلال

 

 :الدورة القلبية

 (.القليب االنقباضتلقائية )املنتظم الذاتي  االنقباضإن لعضلة القلب صفة خاصة وهي 

وعلى  .املخمصدر عصيب من  إىلويقصد بهذا أن االنقباض ينبع من ذات العضلة دون احلاجة 

الرغم من ذلك فإن االنقباض الذاتي ميكن أن يستثار أو ُيضعف عن طريق نبضات عصبية 

 . تنشأ يف املخ بواسطة بعض اهلرمونات 

ويعمل القلب .وظيفة القلب الرئيسة هي احملافظة على ثبات دوران الدم خالل اجلسم و

 القلبيةن الدورة فإوكما مر سابقًا . بية كمضخة وتعرف دورة هذه املضخة بالدورة القل

دورة يف الدقيقة فإن الدورة الواحدة  71وإذا أخذنا  .الدقيقةدورة يف  31إىل  61ترتاوح من 
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- :إىلمن الثانية وتنقسم  103تستغرق حوالي 

 .من الثانية  101انقباض األذينني ويستغرق (  أ   

 .ية من الثان 101انقباض البطينني ويستغرق (  ب 

 .من الثانية  101ويستغرق  والبطيننياألذينني  انقباض( جق 

 .الطبيبمساعة  مخداستباومن خالل كل دورة قلبية ميكن أن يسمع صوتان وذلك 

وهذا راجع لغلق  Systolic  Soundصوت االنقباض  نسبيًا ويسمى الصوت األول وهو عاٍل

  Soundطلق عليه اسم صوت االرختاء الصمامات األذينية البطينية وأما الصوت الثاني في

Diastolic  وهذا راجع إىل غلق صمامات األورطي والشريان الرئوي. 

 :التغري الكهربائي يف القلب

عند انقباض العضالت حيدث فرق جهد كهربي عرب غشاء األلياف العضلية وكما هو 

 الكهربي الذي للكهرباء، فإن التغري جيدًا معروف أن سوائل وأنسجة اجلسم تعد موصاًل

حيدث نتيجة انقباض عضلة القلب ميكن قياسه عن طريق توصيالت الكرتودات على 

 .السطح اخلارجي للجسم 

وأمنوذج النشاط الكهربي لعضلة القلب ميكن مشاهدته على شاشة الراسم أو من خالل 

واجلهاز املستخدم يسمى راسم القلب الكهربائي أو مسجل . رسم ختطيطي على الورق

، ورسم القلب الطبيعي  Electro cardio gram(ECG)لنشاط الكهربي للقلب ا

(ECG ) يتضمن مخس موجات اتفق على تسميتها T , S , R , Q , P  كما هو موضح ،

 .(5-6)شكل الب
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 (5-6)شكل ال

 

فهي  Q R Sنتيجة نبضة االنقباض اليت تنتشر على األذينني، أما موجة  Pوحتدث موجة 

 Purkingeوألياف  AV bundleخالل  AV nodeتوضح انتشار نبضة االنقباض من 

نتيجة ارختاء عضلة البطينني وباختبار أمنوذج  Tوتنقبض العضلة البطينية وحتدث موجة 

املختلفة وزمن حدوث كل موجة والفرتة بني كل موجة واألخرى ومدى رسم القلب موجاته 

قوة كل موجة، حيصل الطبيب على معلومات مهمة عن حالة عضلة القلب ونظام التوصيل 

 .داخل القلب

 :ضغط الدم 

فيضغط على جدرانها  وتقاوم األوعية الدموية .يسري الدم يف األوعية الدموية بقوة معينة

وميكن أن يعرف . وهكذا ينشأ ضغط للدم على جدران األوعية الدموية  .سريان الدم فيها

ضغط الدم بأنه الضغط الذي ينشأ نتيجة لدفع القلب الدم يف األوعية الدموية على هيئة 

وضغط الدم ليس ثابتًا يف مجيع األوعية الدموية بل يقل  .موجات وفقًا لنبضات القلب

وضغط الدم يف الشرايني أعلى منه يف )األوردة يف لهتدرجييًا حتى يصل إىل أقل قيمة 

 .(األوردة

الدم يف األورطي املليئة  واندفاعوحيدث ضغط الدم الشرياني نتيجة انقباض البطني األيسر 

، ويبلغ يف  Systolic  Pressureبالدم ويسمى هذا الضغط بالضغط االنقباضي أو 

اء القلب بعد اندفاع الدم يسمى هذا وعند ارخت ،(زئبق)مليميرت 121اإلنسان البالغ حوالي 

، ويبلغ يف اإلنسان  Diastolic  Pressure أالرختائيالضغط داخل الشريان بالضغط 

ويتغري الضغط االنقباضي واالرختائي حسب األوقات  (يزئبق)مليميرت 31البالغ حوالي 

سبيًا ، املختلفة خالل اليوم   وحسب عمر وجنس الشخص فعند النوم ينخفض ضغط الدم ن

ويتأثر ضغط الدم كذلك . ويزداد مع تقدم العمر ويكون أعلى يف النساء عنه يف الرجال 

 .باجملهود العضلي املبذول 

احلديثة اليت تستخدم يف قياس ضغط الدم ، ويؤثر  اإللكرتونيةويوجد العديد من األجهزة 

- :يف احملافظة على الضغط العوامل التالية 

 Cardiac  Outputالدفع القليب  - 1

 .لكل دقيقة( البطني األمين أو األيسر ) وهو كمية الدم املندفعة من القلب 
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 معدل النبض  × حجم االنقباض  = الدفع القليب   

 

 .طبيعيًايتعني وجود كمية كافية من الدم للمحافظة على ضغط الدم  :الدمحجم - 2

 .مقاومة األطراف - 1

 .مرونة جدران الشرايني - 1

 .عودة الدم خالل األوردة حيث تؤثر يف الدفع القليب - 1

 

 اجلهاز اللمفاوي 6-2-2

 يسري يف اجلسم سائل يشبه بالزما الدم تقريبا وخيتلف امسه حسب موقعه باجلسم

وإذا وجد يف أوعية خاصة غري األوعية الدموية  .فإذا وجد بني اخلاليا مسي بالسائل بني اخللوي

أوعية خاصة تسمى األوعية  حتملهيف اللمف بأنه سائل بني خلوي مسي باللمف وميكن تعر

وهو يرشح من خالل جدران الشعريات الدموية الدقيقة حمماًل باألوكسجني واملواد .اللمفية 

 .الغذائية وبعض خاليا الدم البيضاء واليت تؤدي وظيفتها يف  مناطق خمتلفة من اجلسم 

تتمكن من النفاذ خالل  والربوتينات حيث إن هذه الوخيلو اللمف من خاليا الدم احلمراء  

  .جدران الشعريات الدموية

إن جدران الشعريات الدموية متنع اخلاليا الدموية احلمراء وبعض بروتينات بالزما الدم من 

ولكنها تسمح بتسرب بعض الربوتينات وعدد من اخلاليا البيضاء من خالل . مغادرة تيار الدم 

يطلق على هذا اجلزء من الدم الذي يرشح خالل . اغات املوجودة بني اخلاليا جدرانها إىل الفر

 (.Lymph)الشعريات الدموية أسم اللمف 

 

بعض  على وال حيتوي ال حيتوي على خاليا دموية محراء وخيتلف اللمف عن سائل الدم يف أنه 

 .ذلك فهو يشبه الدم  الربوتينات ، وفيما عدا

فهو وسيط بني الدم واألنسجة ويغمر ما فيه من مواد ،سمللمف أهمية بالغة يف اجل

وهكذا تتم عملية التبادل بني اللمف وهذه اخلاليا . غذائية ذائبة وأكسجني خاليا اجلسم

فتنتشر املواد الغذائية الذائبة واألوكسجني إىل اخلاليا اليت يالمسها وباملقابل فإن الفضالت 

ليت يكون تركيزها عاليًا يف اخلاليا تنتشر ببساطة النيرتوجينية وثاني أكسيد الكربون ا

وهكذا يساعد اللمف على التوازن املائي و اإلمسوزي .من خاليا اجلسم إىل اللمف احمليط بها 

 .يف اجلسم
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يغمر السائل اللمفاوي اخلاليا حاماًل إليها الغذاء واألكسجني ، وخيلصها من الفضالت ، ثم 

 .ة ثانية يعود إىل الشعريات الدموية مر

فاللمف هو الواسطة بني الشعريات الدموية واخلاليا ، ألنه ال يوجد اتصال مباشر بني هذه 

 .الشعريات واخلاليا 

وهو يسري  ومير السائل اللمفاوي عرب قنوات غري منتظمة تدعى باألوعية اللمفاوية 

د السائل يف باجتاه واحد فقط يف األوعية اللمفية وذلك لوجود صمامات حتول دون ارتدا

وإن (عكس تدفق الدم )واللمف يتدفق داخل األوعية اللمفية ببطء كبري  .االجتاه العكسي

ويتجمع اللمف يف أوعية  .انقباض عضالت اجلسم املختلفة يقوم بدفع اللمف يف أوعيته اللمفية

 .ملفية أكرب تصب يف اجلهاز الوريدي

 

 

 (11-6)شكل ال

 

 

ويوجد على طول األوعية اللمفاوية انتفاخات تسمى بالعقد اللمفاوية ، وهى تنقي اللمف من 

 .عدد هائل من خاليا الدم البيضاء املواد الضارة والبكرتيا إذ حتتوي هذه العقد على

مثل األطراف  الكبرية،ية يف مناطق خمتلفة من اجلسم، قرب األعضاء توجد العقد اللمفاوو 

والعنق، وميكن أن تنتفخ العقد اللمفاوية أثناء العدوى نتيجة اللتقاطها البكرتيا واألجسام 

 (.اللوزتان)الضارة األخرى ومن األمثلة على هذه العقد الليمفاوية 

 :اللمفية األعضاء
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الطحال واللوزتان والعقد اللمفية والغدة الزعرتية اللمفية يف اجلسم  األعضاءمن 

ويرتكب كل عضو منها من نسيج ضام شبكي حيتوي على خاليا ملفية وخاليا (. التيموسية)

 (.11-6)دم بيضاء وخاليا منتجة لألجسام املضادة الشكل

 

 (11-6)الشكل 

 Spleenالطحال    (1

قامت ووزنه يف اإلنسان حوالي الطحال عضو ملفي مستطيل الشكل مفلطح لونه أمحر 

 وهو يقع يف الناحية اليسرى من اجلسم أسفل الضلوع األخرية. جرامًا 131

و يقوم بتكوين اخلاليا الدموية البيضاء اللمفاوية ويلتهم اخلاليا احلمراء اهلرمة وينظم 

 حوالي)الدموية إذ ميكنه اختزان كمية كبرية من الدم  كمية الدم املارة يف األوعية

 اإلصابةويكون الطحال بعض األجسام املضادة ولذا يتضخم عند  (.دم اإلنسان 1/1

 .ببعض األمراض 

 :ويقوم الطحال بالوظائف التالية 
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يف املرحلة اجلينية قبل الوالدة يساهم مع الكبد يف صنع خاليا الدم احلمراء -1

 .؛لكنه يفقد هذه الوظيفة بعد الوالدة

مركزة ويفرغه يف الدورة الدموية يف احلاالت الطارئة  يقوم خبزن الدم على صورة-2

 .كالنزف يف حاالت احلمل أو اإلصابة و التسمم بأول أكسيد الكربون

بفضل وجود العقد اللمفية اليت تصنع خاليا الدم البيضاء  ةيلعب دورًا يف املناع-1

 .اللمفية

ظيفة مهمة حيث تتحلل يقوم بتجميع خاليا الدم احلمراء اهلرمة وإبادتها ، وهذه و-1

مادة اهليموجلوبني ، ويستعملها الكبد يف صنع الصفراء ، ويذهب احلديد ليساهم يف 

 .تكوين هيموجلوبني جديد

  .يعمل على تنقية الدم من امليكروبات بفضل وجود خاليا متتص األجسام الغريبة-1

 .حملاًل للدم ومنتجًا له يف آن واحد يعترب الطحال عضوًا- 6

. كل هذه الوظائف اليت يقوم بها الطحال فإن اجلسم يستطيع االستغناء عنه ورغم 

سرطان )وهلذا يستأصل جراحيًا يف حاالت انفجاره أو تضخمه يف أمراض اللوكيميا 

وعندئذ تقوم اخلاليا الشبكية البطانية يف أجزاء اجلسم األخرى . أو األنيميا( الدم 

 .بتأمني وظائف الطحال 

 :اللوزتان( 2

إذ إنها . وهي عبارة عن ثالثة أزواج من الرتاكيب اللمفية اليت هلا وظيفة مناعية هامة

 .حتتوي على خاليا ملفية تهاجر إىل الدم من حني إىل آخر

 :العقد اللمفية( 1

أشكال حبات الفاصوليا وأحجامها أصغر أو أكرب lymph node تأخذ العقد اللمفية 

وقد تظهر كتجمعات . اء خمتلفة من اجلهاز اللمفيوهي موزعة يف أجز. من ذلك قلياًل

وللعقد اللمفية أهمية بالغة . أيضا يف مناطق من اجلسم كالعنق  واإلبط وعند الفخذين

 .للجسم حيث إنها تكون اخلاليا اللمفية ذات الوظيفة الوقائية 
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 (12-6)شكل 
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 (11-6)الشكل 

 

 التيموسية  أوالغدة الزعرتية ( 1

خلف عظمة القص يف أعلى  اإلنسانيف جسم  thymus glandغدة الزعرتية تقع ال

وهي توجد كبرية احلجم إثناء . الصدر عند تفرع القصبة اهلوائية إىل شعبتني فوق القلب

مرحلة الطفولة وتزداد يف الكرب حتى تصل إىل أقصى حجم هلا عند سن البلوغ ثم تأخذ 

حتتوي على  ألنهاونظرا  . مرحلة الرجولة يف الضمور مع تقدم العمر حتى ختتفي يف

 .تعمل على تكوين املناعة ألجسام األجنة والصغار  أنهاخاليا ملفية فيعتقد 
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 السادسة الوحدة على أسئلة

 

 البطني األمين من القلب ؟ مغادرتهأين يتجه الدم بعد   106

 البطني األيسر من القلب ؟ مغادرتهأين يتجه الدم بعد   206

 ملاذا يكون ضغط الدم يف األوردة أقل من ضغط الدم يف الشرايني ؟  106

 ما  األوعية الدموية اليت مير فيها الدم يف أثناء انتقاله من الشرايني إىل األوردة ؟  106

 قارن بني الشريان والوريد من ناحية الرتكيب والوظيفة ؟  106

 ورة الدموية ؟ما  أثر الصمامات املوجودة يف األوردة على الد  606

 ما تأثري تصلب الشرايني على الدورة الدموية ؟  706

 ملاذا يفضل عدم القيام بأي نشاط رياضي بعد تناول الطعام مباشرة ؟  306

 اشرح كيف حيدث انقباض األجزاء املختلفة لعضلة القلب ؟  506

نشاط القلب اشرح التغيري الكهربائي الذي حيدث يف القلب ؟ واملوجات املختلفة ل 1106

 الكهربائي؟

 الضغط االنقباضي والضغط االرختائي ؟ ما 1106

 اشرح وظيفة اجلهاز اللمفاوي ؟ 1206

 اشرح الوظائف املختلفة للطحال ؟ 1106
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 سابعةالوحدة ال

 اجلزاز التنفسي 

The Respiratory System 

 

 التنفسي ووظيفته وميكانيكية التنفس معرفة املتدرب على تركيب اجلهاز  :اجلدارة

 :عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة بإذن اهلل على معرفة :األهداف

 تركيب اجلهاز التنفسي 

 وظيفة اجلهاز التنفسي 

 ميكانيكية التنفس 

 العوامل املؤثرة على عمليات التنفس 

 كيفية تبادل الغازات بالرئة 

 %.51إتقان هذه اجلدارة بنسبة  تدرب إىلاملأن يصل : مستوى األداء املطلوب

 تدريبية  ساعات3: الوقت املتوقع للتدريب

  :الوسائل املساعدة

 حاسوب. 

 سبورة وأقالم ملونة 

 لعرض الصور والنماذج وسائل العرض املرئية 

  استخدام برنامجPower point 

 معرفة اخللية :متطلبات اجلدارة
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 مقدمة   7-1

اهلضمي يف اإلنسان يقوم بتحويل الغذاء من مواد خام إىل أن اجلهاز  كما هو معلوم

 ،مواد بسيطة يتم امتصاصها يف مخالت األمعاء الدقيقة بواسطة شبكة من الشعريات الدموية

وتنقل هذه املواد املهضومة البسيطة عن طريق الدم إىل مجيع أجزاء اجلسم حيث يتم 

ويتبني لنا أن الكائن احلي حيصل على  استعماهلا واالستفادة منها من قبل خاليا اجلسم 

غذائه ثم يهضمه ومن ثم ميتصه ويوزعه إىل أجزاء جسمه حتى تقوم كل خلية حية باالستفادة 

وحتتاج خاليا اجلسم لألكسجني ألكسدة املواد الغذائية وإنتاج الطاقة باإلضافة إىل  .منه

 .حاجتها للتخلص من ثاني أكسيد الكربون

نفس ال تكمن فقط يف كونها عملية ميكانيكية يدخل بواسطتها إن أهمية عملية الت

األكسجني إىل جسم الكائن احلي وخيرج غاز ثاني أكسيد الكربون ، ولكن يف كونها 

عملية كيميائية حيوية تنتج عنها الطاقة الكافية من املواد الغذائية املوجودة يف مجيع خاليا 

وميكن التمييز بني ثالث . ار حياة اإلنسان نفسه الكائن احلي ، وتستمر هذه العملية باستمر

 :عمليات يف التنفس

 :خارجي تنفس-1

 .وهو الذي يتم يف الرئة حيث تبادل الغازات بني الدم وهواء الرئة 

 :تنفس داخلي- 2

 .وهو الذي يتم يف خاليا اجلسم حيث تبادل الغازات بني الدم وخاليا اجلسم 

 :تنفس خلوي- 1

 .ل اخلاليا نفسها حيث تتم العمليات اليت تتولد عنها الطاقةوهو الذي يتم داخ

إن كل جزء من اجلسم ال ميكن أن يستمر يف احلياة مواصاًل نشاطه ووظيفته إال إذا وصلته 

الكمية الكافية من األكسجني الالزم حلرق املواد الغذائية بغرض إنتاج الطاقة الالزمة هلذا 

ز التنفسي الذي يقوم أيضًا بالتخلص من ثاني أكسيد النشاط ، ويتم ذلك عن طريق اجلها

 .الكربون الناتج من عملية االحرتاق

 تركيب اجلزاز التنفسي   7-1

 .تركيب اجلهاز التنفسي( 1-7)يوضح الشكل   
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 (1-7)الشكل 

  The Noseألنف ا- 1

ميققر   فتحققتنيويعققد أول عضققو يف اجلهققاز التنفسققي ، وهققو عضققو معظققم تركيبققه عظمققي،   

خالهلمققا اهلققواء، ويفصققل بينهمققا حققاجز غضققرويف ، ويققبطن التجويققف األنفققي مققن الققداخل      

غشاء خماطي يفرز مقادة خماطيقة حتفقظ جتويقف األنقف رطبقًا وتعمقل علقى تكييقف اهلقواء           

فة إىل وجود شعريات ويقوما معًا بتنقية اهلواء مقن الغبقار والقدقائق    الداخل من األنف باإلضا

اليت حيملها اهلواء، وتوجقد بالغشقاء املخقاطي أوعيقة دمويقة كقثرية تعمقل علقى تدفئقة اهلقواء           

 .الداخل إىل اجلهاز التنفسي

  Pharynxالبلعوم - 2

إىل   ومنه ميرينتقل اهلواء من األنف إىل البلعوم عن طريق فتحيت األنف الداخليتني

 .سم وهو عضو عضلي ليفي12ويبلغ طوله  احلنجرة

  Larynxاحلنجرة - 1

 سققم ويققبطن جتويفهققا مققن الققداخل غشققاء   1-1وهققي عضققو غضققرويف عضققلي ليفققي طولققه    

ومتتد يف فتحتها احلبال الصقوتية القيت   . خماطي يعمل على تنقية اهلواء من املواد العالقة به 
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ها األصوات املختلفة، وتتصل احلنجقرة مقن أعلقى بقالبلعوم ومقن      تهتز بتأثري اهلواء لتصدر عن

أما فتحة احلنجرة العلوية فتسمى فتحة املزمار اليت حيرسها جسقم  . أسفل بالقصبة اهلوائية

غضققرويف صققغري يسققمى لسققان املزمققار ويقققوم لسققان املزمققار منققع دخققول املققاء والطعققام إىل        

 .احلنجرة أثناء مرور الطعام

  Tracheaوائية اهلالقصبة - 1

سقققطوانية الشقققكل يبلقققغ طوهلقققا حقققوالي عشقققرة سقققنتيمرتات يقققدعمها حلققققات اوهقققي أنبوبقققة 

غضروفية ناقصة االستدارة من اخللف لتسمح حبركة املريء خلفها ، وتظل مفتوحقة علقى   

الداخلي بغشاء خماطي حيتقوي علقى خاليقا     هاالدوام ملرور اهلواء من خالهلا ، ويبطن جدار

طًا حيتوي أيضقًا علقى خاليقا هلقا أهقداب تتحقرك باسقتمرار يف اجتقاه واحقد          خاصة تفرز خما

ويعمققل املخققاط علققى منققع ذرات الغبققار مققن دخققول املسققالك التنفسققية ، وتققدفعها   (أعلققى  إىل)

 .األهداب إىل أعلى يف اجتاه الفم

 

 أعضاء اجلهاز التنفسي (2-7)شكل ال                                      

 

  Bronchiبتان الرئويتان الشع-1

 : وتتفرع القصبة اهلوائية يف نهايتها السفلى إىل شعبتني 

سنتيمرت وتدخل إىل الرئة اليمنى ثم تنقسم إىل 201ويبلغ طوهلا حوالي : الشعبة اليمنى  (أ  

 .فروعثالثة 

إىل  سنتيمرت وتدخل إىل الرئة اليسرى ثم تنقسم 1ويبلغ طوهلا حوالي : الشعبة اليسرى ( ب 

 .فرعني
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وتتفرع الشعب اهلوائية إىل أنابيب صغرية تعرف بالشعيبات اهلوائية وهذه بدورها تتفرع إىل 

 .أنابيب أصغر منها تنتهي بأكياس صغرية تعرف باحلويصالت اهلوائية 

  Lungsالرئتان - 6

توجد الرئتان يف التجويف الصدري وحييط بكل رئة غشاء ذو طبقتني يسمى البلورا، 

جد بني البلورا سائل يقلل من احتكاك الرئة ويعمل على محايتها، والرئة اليمنى ويو

، أما (  Lobes) أكرب قلياًل من الرئة اليسرى ، وتتكون من ثالثة فصوص واضحة 

الرئة اليسرى فلها فصان فقط وترتكب كل رئة من نسيج إسفنجي يتخلله عدد كبري 

أما احلويصالت . ائية واألوعية الدموية من الشعيبات الغضروفية واحلويصالت اهلو

اهلوائية فهي أكياس غشائية صغرية يتكون جدار كل منها من طبقة واحدة رقيقة من 

اخلاليا ، وحييط بها شبكة من الشعريات الدموية ، ونظرًا لرقة جدران الشعريات 

ات الدموية وبني الدموية هذه فإنها  تسهل عملية تبادل الغازات بني الدم املوجود يف الشعري

 .اهلواء املوجود يف فراغ احلويصالت

 
 (1-7)الشكل 
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 Pleuraالكيس البلوري   - 7

الطبقة الكيس البلوري له طبقتان، طبقة غشائية تالصق الرئة وتسمى البلورا احلشوية و

بني ما الغشائية اليت تبطن السطح الداخلي جلدار الصدر وتسمى البلورا اجلدارية، و

الطبقتني مفرغ من اهلواء، ولذلك جند أن الضغط داخل الكيس البلوري أقل من الضغط 

 .اجلوي

وعندما تزداد سعة الفراغ الصدري نتيجة النقباض عضالت التنفس ينخفض الضغط 

فيجعل الرئة حماطة بفراغ خملخل ويسبب ذلك متدد نسيج الرئة داخل الكيس البلوري 

املطاط فيتخلخل اهلواء داخل احلويصالت الرئوية فيندفع اهلواء اجلوي إىل داخلها عن 

 .طريق املسالك التنفسية

 وظيفة اجلزاز التنفسي    7-3

خالهلا  أن عملية التنفس هي عملية كيميائية حيوية يتم الوحدةلقد مر معك يف مقدمة 

وينتج عادة عن هذا . تأكسد املواد الغذائية يف خاليا اجلسم وحتويلها إىل مواد بسيطة

 .كبرية من الطاقة تكفي لقيام اجلسم جبميع نشاطاته احليوية التأكسد كميات

إن عملية التنفس إذن هي عملية هدم تتحلل فيها جزيئات املواد الغذائية إىل جزيئات 

اليت تربط بني )كر اجللوكوز مثاًل خيزن يف روابطه الكيميائية فإن جزئ س. أصغر منها

كمية من الطاقة الكيميائية، وعند تأكسد هذا اجلزيء تتكسر هذه ( ذرات الكربون

 .الروابط وتنطلق منها الطاقة الكامنة

إن عملية التنفس تشبه عملية االحرتاق إىل حد ما من حيث إنه ينتج عن كل منها حتول 

أما الفرق الرئيس بني عملية  .الطاقةمنها وتنتج كمية من  مواد أبسطتأكسدة إىل املادة امل

أما . التنفس واالحرتاق فهو أن عملية االحرتاق تتم دفعة واحدة دون حدوث تفاعالت وسيطة

عملية التنفس فتتم على مراحل ومتر يف تفاعالت وسيطة عديدة يتم أثنائها تكون عدد كبري 

تتحول بدورها إىل مواد بسيطة، وتتم عملية التنفس احليوية يف كل خلية من املركبات اليت 

 .حية، ويطلق عليها التنفس اخللوي

أن امليتوكندريا يف اخللية حتتوي على مجيع األنزميات الالزمة هلذه  وكما هو معلوم

لطاقة يف ولذلك تعد امليتوكندريا من األجزاء اخللوية اخلاصة بإنتاج ا. التفاعالت الكيميائية 

 .أجسام الكائنات احلية

وبناًء على ذلك فإن اخلاليا اليت تقوم بنشاطات حيوية زائدة كاخلاليا العضلية حتتوي 
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 .على أعداد كبرية من امليتوكندريا

 هدميهأما التغريات الكيميائية اليت حتدث للمواد الغذائية املختلفة فهي يف طبيعتها حتوالت 

سية إىل ثاني أكسيد الكربون وماء ومواد إخراجية أخرى ويصاحب يتم فيها هدم املواد األسا

وينتج عن هذه التفاعالت والتغيريات الكيميائية إنتاج ثاني  .الطاقةذلك تّكون كمية من 

أكسيد الكربون الذي ينتقل مع اهليموجلوبني وبالزما الدم من األنسجة إىل الرئتني ليتم 

 .التخلص منه يف احلويصالت اهلوائية

أما اجلزء الرئيسي الباقي من  النيرتوجني،من غاز % 73وحيتوي اهلواء الذي نتنفسه حوالي 

أما اهلواء  .فهو األكسجني الذي تستخلصه الرئتان من اهلواء وتنقله إىل الدم% ( 21)اهلواء 

%( 16)اخلارج من الرئتني فيحتوي باإلضافة لغاز النيرتوجني على نسبة عالية من األكسجني 

% 1وبذلك جند أنه يف عملية التنفس يتم استخالص  .الكربونمن ثاني أكسيد % 1 ليوحوا

فإذا استنشق  .الكربونمن اهلواء على شكل أكسجني وحيل حمل ذلك غاز ثاني أكسيد 

 .      فقطمن األكسجني  1سم21اإلنسان نصف لرت من اهلواء فإنه حيصل على 

 يف الرئتني تبادل الغازاتكيف يتم   7-4 

حيدث تبادل الغازات يف الرئتني بني الدم يف شبكة الشعريات الدموية احمليطة 

 .باحلويصالت اهلوائية  واهلواء املوجود يف فراغ احلويصالت

فعند دخول اهلواء إىل احلويصالت اهلوائية ينتشر جزء من األكسجني يف الدم لوجود فرق يف 

ني ليتزود باألكسجني، وبني هواء الرتكيز بني الدم الشرياني الذي يأتي إىل الرئت

احلويصالت اهلوائية، وأيضًا ينتشر جزء من ثاني أكسيد الكربون املوجود يف الدم يف 

 .احلويصالت اهلوائية لوجود فرق يف الرتكيز حيث يكون تركيزه أعلى يف الدم 

رف يتحد األكسجني عند دخوله إىل الدم مع صبغة محراء توجد يف خاليا الدم احلمراء تع

 .كسيهيموجلوبني نًا بذلك مركبًا جديدًا يعرف باإلباهليموجلوبني مكو
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 (1-7)الشكل 

 

 
 (1-7)الشكل 

املتحد مع )وعندما ينتقل الدم إىل أنسجة اجلسم حاماًل إليها الغذاء واألكسجني 

يتحلل األكسيهيموجلوبني وينطلق األكسجني وهذا األكسجني يستعمل يف  ،(اهليموجلوبني

 .جة ألكسدة املواد الغذائية وإنتاج الطاقةاألنس

   

 ميكانيكية التنفس  7-5

عندما جتلس بهدوء فإن سرعة تنفسك تقل تدرجيبًا حتى تصبح كافية جملرد تزويد 
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أما إذا كان جسمك يقوم بنشاط ما . جسمك بكمية األكسجني اليت حتتاجها وقت الراحة 

كسجني وهذا ما حيدث أثناء صعود الدرج أو فإن تنفسك يزداد ليوفر لك كمية أكرب من األ

ختتلف سرعة التنفس أثناء الراحة اختالفًا واضحًا حسب العمر و أثناء قيامك بنشاط رياضي 

وترتاوح السرعة يف األطفال املولودين . ، فهي أكرب بكثري يف صغار السن منها يف البالغني 

تنفس هذه مع تقدم السن حتى تصبح وتقل سرعة ال. مرة يف الدقيقة  11-11حديثًا ما بني 

 .مرة يف الدقيقة يف املرأة البالغة 13مرة يف الدقيقة يف الرجل البالغ و 16حوالي 

 ولكن ما الذي جيعل اهلواء يدخل إىل الرئتني وخيرج منها ؟

توجد الرئتان داخل التجويف الصدري الذي يفصله عن التجويف البطين حاجز عضلي يعرف 

وتكون عضلة احلجاب احلاجز حمدبة أثناء انبساطها أما عند انقباضها . باحلجاب احلاجز 

وبذلك يزيد اتساع . سنتيمرت 101فإن حتدبها يقل وتصبح مستوية وتهبط إىل األسفل حوالي 

وتبعًا لذلك يصبح ضغط اهلواء داخل التجويف الصدري أقل من ضغط . التجويف الصدري 

فاحلنجرة فالقصبة ( أو الفم ) ارج عن طريق األنف اهلواء اخلارجي فيندفع اهلواء من اخل

  .الداخلياهلوائية حتى يصل إىل الرئتني ملعادلة ضغط اهلواء 

وعند وصول اهلواء إىل احلويصالت اهلوائية تنتفخ هذه احلويصالت  وتعرف عملية دخول 

حلاجز وعند انبساط عضلة احلجاب ا(. 6-7)شكل ال  Inspirationاهلواء بعملية الشهيق 

يقل حجم التجويف فيزيد بذلك الضغط الداخلي ، وهذا يؤدي إىل طرد اهلواء من احلويصالت 

 ،(6-7)شكل ال  Expirationفرياهلوائية إىل اخلارج وتعرف عملية خروج اهلواء بعملية الز

 .ويعرف هذا الذي حيدث نتيجة النقباض عضلة احلجاب احلاجز وانبساطها بالتنفس البطين 

 

 
 

 (6-7)كل الش
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        وحيدث التنفس أيضًا نتيجة النقباض وانبساط العضالت اليت توجد بني الضلوع

Inter coastal Muscles  وهي عبارة عن إحدى عشرة عضلة داخلية وإحدى عشرة عضلة

 خارجية ، فعندما تنقبض عضالت الضلوع يرتفع القفص الصدري ويتسع جتويفه ، وبذلك

دما تبسط عضالت الضلوع ينخفض القفص الصدري ويقل جتويفه وعنحتدث عملية الشهيق 

ويعرف هذا الذي حيدث نتيجة انقباض عضالت الضلوع بالتنفس وبذلك حتدث عملية الزفري 

 .الصدري 

 كيف حيدث الشهيق والزفري ؟

لقد عرفت أن عضلة احلجاب احلاجز وعضالت األضالع تنقبض وتنبسط باستمرار مسببة 

 ولكن ما الذي جيعل هذه العضالت تنقبض وتنبسط ؟. الشهيق والزفري

يف وظائف اجلهاز التنفسي أنه ينتج عن عملية التنفس غاز ثاني أكسيد عليك لقد مر 

الكربون ، وعند ازدياد جتمع ثاني أكسيد الكربون يف الدم يؤدي إىل إثارة مركز التنفس 

الذي يقوم بإرسال (من الدماغ  وهو اجلزء اخللفي السفلي) الذي يوجد يف النخاع املستطيل 

عصبية متتابعة إىل عضلة احلجاب احلاجز وعضالت األضالع (  إشارات) سياالت 

 ( . 7-7شكلال)

 
 

 (7-7)شكلال

 

وعند وصول هذه اإلشارات إىل العضالت تنقبض ويتسع بذلك التجويف الصدري ونتيجة 

ائية ويؤدي إىل انتفاخها وعند لذلك حتدث عملية الشهيق فيدخل اهلواء إىل احلويصالت اهلو
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انتفاخ هذه احلويصالت تثار األعصاب احلسية اليت حوهلا فتقوم بإرسال إشارات عصبية إىل 

مركز التنفس لتخربه بوقف إشاراته العصبية إىل عضلة احلجاب احلاجز وعضالت األضالع 

ية تتوقف وبذلك تنبسط العضالت وحتدث عملية الزفري وبعد انكماش احلويصالت اهلوائ

إثارة األعصاب احلسية اليت حوهلا وبذلك ال ترسل إشارات مانعة من هذه األعصاب إىل مركز 

وهلذا يبدأ املركز من جديد إرسال إشاراته إىل عضلة احلجاب احلاجز وعضالت . التنفس 

األضالع فتنقبض هذه العضالت وحتدث عملية الشهيق مرة أخرى وهكذا تتابع عمليتا 

 .فريالشهيق والز

وإذا حاول اإلنسان أن مينع تنفسه عمدًا فإن ذلك يؤدي إىل جتمع ثاني أكسيد 

الكربون يف الدم وبالتالي يثار مركز التنفس الذي يقوم بإرسال إشاراته العصبية إىل 

العضالت وجيربها على االنقباض فتحدث بذلك عملية الشهيق رغم إرادة اإلنسان وهلذا السبب 

 .ي إنسان أن مينع نفسه من التنفس ملدة طويلةجند أنه ال ميكن أل

 :العوامل املختلفة اليت تؤثر على عمليات التنفس

هذا اجملهود العضلي يؤدي إىل زيادة كمية ثاني أكسيد : تأثري اجملهود العضلي( 1

الكربون يف الدم فيسعى اجلسم للتخلص من هذه الكمية الزائدة بزيادة معدل وعمق 

  .التنفس

لوحظ أن زيادة النسبة املئوية لغاز ثاني أكسيد : ف الرتكيب اهلوائي املستنشق اختال(  2

الكربون يف هواء التنفس يسبب زيادة كبرية يف كمية الغاز يف هواء الرئة وهذا 

التهوية  رديئةبالتالي يؤثر على كيميائية الدم،ففي حاالت وجود اإلنسان يف أماكن 

التخلص من كمية ثاني أكسيد الكربون  يزداد عمق التنفس وسرعته حتى ميكن

 .الزائدة 

، أما يف حالة  ميوت اإلنسان إذا تعرض لضغط جوي عاٍل: اختالف الضغط اجلوي ( 1

تعرضه ألقل من الضغط اجلوي العادي فإنه حيدث قلة يف نسبة األكسجني ويصاب 

اإلنسان بالدوخة والقيء ، وميكن للجسم القدرة على تعويض هذا النقص يف 

 .األكسجني بزيادة عدد خاليا الدم احلمراء أو بزيادة سرعة التنفس 

يف حالة إصابة اإلنسان باحلمى وارتفاع درجة حرارته يتبع : اختالف درجة حرارة اجلسم ( 1

ذلك زيادة يف حركات التنفس ويتبع هذه الزيادة ازدياد كمية األكسجني اليت 

 .حيتاجها اجلسم 

 يالتنفس لعالج أو تشخيص أمراض اجلزاز األهجزةة الطبية املستخدمة
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التنفس الصناعي عندما يصبح  زاجهحيتاج اإلنسان إىل استخدام  :الصناعي سالتنف جهاز-

غري قادر على إمتام عملية التنفس بالكفاءة املطلوبة سواًء بشكل كلي أو جزئي وحيتاجه 

 .دهاأيضًا يف عالج بعض أمراض التنفس وأثناء العمليات اجلراحية وبع

 جهاز قياس نسبة األكسجني بالدم-

 جهاز قياس كفاءة عمل الرئة -
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