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جمهورية ال�سودان
وزارة الرتبية والتعليم
املركز القومي للمناهج والبحث الرتبوي
بخت الر�ضا
التعليم الثانوي

ء

علم االحــــــياء
جلنة �إع ـ ــداد الكتاب وتطويره:

ال�صف الثاين

د .را�شد عبداهلل �أحمد ح�سونه  -املناهج بخت الر�ضا
 املناهج بخت الر�ضاد� .سليمان حممد احل�سن
 املناهج بخت الر�ضا�أ�ستاذ /بدري حممد �أو�شي
 املناهج بخت الر�ضا�أ�ستاذة /مي ال�ضو حممد يو�سف
بروفي�سور /عبدال�سالم حممود عبداهلل  -جـامعة ال�سودان املفتوحة
جلنة مراجعة وتنقيح الكتاب:
 جــامعة اخلرطومبروفي�سور /حممد عثمان خ�رض
 جامعة ال�سودان املفتوحةبروفي�سور /عبدال�سالم حممود عبداهلل
 جــامعة اخلرطومبروفي�سور /يو�سف بابكر �أبوجديري
 جـــامعة اخلرطومبروفي�سور� /سيادات التيجاين حممد
 جــــامعة اخلرطومالم
دكتور /التيجاين حممد ح�سن ع ّ

جميع احلقوق حمفوظة للمركز القومي للمناهج والبحث الرتبوي بخت الر�ضا وال
يحق ألي جهة نقل جزء من هذا الكتاب �أو �إعادة طبعه �أو الت�رصف يف حمتواه دون
�إذن كتابي من �إدارة املركز القومي .

ال�رشاف الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام :
إ
�أ .د .الطيب �أحمد امل�صطفى حياتي
د .علي �أحمد �إبراهيم خليفة
د.معاوية ال�رس ق�شي
�أ .علي حممد اجلاك

 املدير الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام للمركز نائب املدير العام للمركز أالمني الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام للمركز
 -مدير �إدارة املن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهج

الت�صميم واالخراج الفني :

�أ .الرفاعي عبداهلل عبداملهيل مرحوم
املناهج بخت الر�ضا

الـجمع بالـحا�سوب :

�أ .الرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعي عبداهلل عبداملهيل مرحوم
عبدالق ــادر مو�سى حممد
املناهج بخت الر�ضا

وال�صالة وال�سالم على نبي الهدى ومعلم الب�رش

توطئة

قرر علم أ
الحياء لل�صف الثَّاين.
عزيزي الطالب � ،أه ًال ومرحب ًا بك إ�ىل ُم َّ
لقد �سلكنا يف منهج علم أ
الحياء للمرحلة الثانوية هذا تقدمي درا�سة مقارنة
للخ�صائ�ص التنظيمية ،والرتكيبية املظهرية  ،والت�رشيحية  ،والف�سيولوجية،
والوراثية ،التي خ�ص بها اهلل �سبحانه وتعاىل الكائنات احلية لت ؤ�دي ،على
الوجه أ
الكمل ،وظائفها احليوية املتمثلة يف الرتكيب البنائي والتغذية ،والنقل،
والخراج ،والتن�سيق ،واحلركة ،واالنتقال ،والتكاثر ،وانتقال ال�صفات
والتنف�س ،إ
الوراثية ،والعالقات البيئية.
يحثك هذا النهج من الدرا�سة املقارنة التي تربط الرتكيب بالوظيفة
على التفكر والتدبر ،وب�صفة خا�صة يف خلق اهلل �سبحانه وتعاىل لتكون درا�ستك
لعلم أ
الحياء تعبد ًا وبحث ًا عن املعرفة ،وذلك ا�ستجابة لقوله �سبحانه وتعاىل:

�آل عمران ( ) 191 - 190
لقد هدفنا �أن نقدم لك قدر ًا معترب ًا من املعرفة يف جمال علم أ
الحياء
ي�ساعدك على موا�صلة تعليمك يف مراحل درا�سية عليا الحقة مب�شيئة اهلل.
لقد �شمل كتاب علم أ
الحياء لل�صف الثَّ اين – الذي بني يديك  -املادة

�أ

العلمية اخلا�صة ببع�ض ال�صفات احليو َّية التي خ�ص اهلل – �سبحانه وتعاىل
بها الكائنات احل َّية.
و إ�ليك عناوين الوحدات الواردة يف هذا املقرر:

حمتوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ا ُملقـرر
ال�سل�سلة

ا�سم الوحدة

ال�صفحة

1

احلية
التغذية يف الكائنات َّ
Nutrition in Living Organisms

1

2

احلية
النقل يف الكائنات َّ
Transport in Living Organisms

52

3

احلية
التنف�س يف الكائنات َّ
Respiration in Living Organisms

95

4

احلية
إ
الخراج يف الكائنات َّ
Excretion in Living Organisms

112

احلية
التن�سيق يف الكائنات َّ
Co-ordination in Living Organisms

134

5

ٌي�صاحب هذا الكتاب املنهجي النظري الكتاب العملي ليك�سبك تنفيذ
حمتوياته املهارات العملية عن طريق الن�شاط املنهجي العملي الذي متار�سه
داخل ال�صف وخارجه.
نرجو �أن تفيد من هذا الكتاب و�أن ت�ستمتع بدرا�سته .كما ن�سعد بتلقي
نقدكم و�آرائكم� ،أ�ساتذ ًة وطالب ًا ،ألن ذلك �سيكون لنا ُمعين ًا على تطوير مناهجنا
�ضي بها ُق ُدم ًا.
وا ُمل ُّ
واهلل ويلُّ التَّ وفيق
		
امل ؤ�لفون

ب

ء
َ
الوحدة االوىل

التغـذية يف الكائنــات احلـية



الوحدة أ
الوىل

التغذية يف الكائنات احلية
�أهداف تدري�س الوحدة :
بعد درا�سة هذه الوحدة يجب �أن تكون قادر ًا على �أن :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9



تعرف مفاهيم الغذاء والتغذية .
تعدد املجموعات الغذائية ووظائفها جل�سم الكائن احلي .
تتعرف بع�ض �أمرا�ض �سوء التغذية و�أعرا�ضها والوقاية منها .
تعدد �أ�شكال التغذية يف الكائنات احلية .
تعرف مفاهيم  :التغذية الذاتية وغري الذاتية .
تتعرف مفهوم البناء ال�ضوئي والعوامل التي ت ؤ�ثر يف البناء ال�ضوئي.
جترى جتارب على العوامل التي ت ؤ�ثر يف البناء ال�ضوئي .
تتعرف الرتكيب الداخلي لورقة النبات .
جترى قطاعات عر�ضية يف ورقة النبات .

الوحدة أ
الوىل

التغذية يف الكائنات احلية

Nutrition in Living 0rganisms
التغذية من مظاهر احلياة التي متيز الكائنات احلية عن غريها من
أ
ال�شياء غري احلية  ،والتغذية ( )Nutritionهي  :جمموعة العمليات التي
يح�صل بها اجل�سم على املواد الالزمة لن�شاطه ومنوه  ،وجتديد خالياه ووقايته
من أ
المرا�ض وحفظ نوعه .
وتهتم التغذية مب�صادر العنا�رص الغذائية و�أنواعها وما يجرى لهذه العنا�رص
داخل �أج�سام الكائنات احلية  ،وذلك إ�ذا علمنا �أن �أج�سام النباتات واحليوانات
تتكون من جزيئات من مركبات ع�ضوية منظمة بطريقة متكن الكائن احلي
من القيام بوظائفه احليوية  ،و�أن كل الكائنات احلية حتتاج للغذاء لكن يوجد
اختالف �أ�سا�سي بني النباتات واحليوانات يف طريقة التغذية ،فالنباتات ت�صنع
غذائها بطريقة ذاتية يف �أوراقها اخل�رضاء � ،أما احليوانات فتعتمد على النباتات
بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة و على احليوانات أ
الخرى يف غذائها .
تتغذي النباتات واحليوانات على مواد ت�سمى العنا�رص الغذائية (Nut
 .)trientsتدخل العنا�رص الغذائية التي يتح�صل عليها النبات من البيئة
املحيطة يف تركيب املواد الغذائية مثل الكربوهيدريتات والدهون والربوتينات.

�أهمية الغذاء للكائن احلي :

ت�ستخدم الكائنات احلية املواد الغذائية بعد �صنعها وحتويلها من مواد
معقدة إ�ىل مواد ب�سيطة الرتكيب يف �أداء الوظائف التالية :
	�مداد اجل�سم بالطاقة الالزمة لن�شاطاته وعملياته احليوية (الكربوهيدريتات
 .1إ
والدهون والربوتينات) .
 .2بناء وجتديد وتعوي�ض اخلاليا أ
والن�سجة(الربوتينات واملعادن واملاء)



 .3تنظيم العمليات احليوية باجل�سم (الفيتامينات واملعادن واملاء)

املجموعات الغذائية Food grups :

يق�سم الغذاء إ�ىل جمموعات غذائية  ،واملجموعة الغذائية هي جمموعة
أ
الغذية املت�شابهة حلد ما يف تركيبها وحمتواها من العنا�رص الغذائية  ،وي�سرت�شد
بها عند اختيار وتقدمي الوجبات الغذائية .
وتتكون املجموعات الغذائية من مركبات ع�ضوية وغري ع�ضوية ت�شمل
الكربوهيدريتات (ال�سكريات والن�شويات واملواد ال�سيليللوزية) والربوتينات
والدهنيات والفيتامينات أ
والمالح املعدنية واملاء .
وال  :جمموعة أ
�أ ً
الغذية الكربوهيدراتية : Carbohydrate group
الكربوهيدريتات مواد ع�ضوية توجد يف �أن�سجة وخاليا النباتات
واحليوانات  ،وتتكون من عنا�رص الكربون والهيدروجني أ
والوك�سجني ،
ون�سبة الهيدروجني إ�ىل أ
الوك�سجني فيها هي ( ، )1:2وت�ضم الكربوهيدريتات
ال�سكريات أ
الحادية مثل �سكر اجللكوز والفراكتوز وال�سكريات الثنائية مثل
�سكر ال�سكروز واملالتوز وال�سكريات العديدة  ،مثل الن�شا واملواد ال�سيليللوزية .
الن�سان والكائنات احلية  ،ويتح�صل
وال�سكريات هي امل�صدر الرئي�س لغذاء إ
عليها من النباتات اخل�رضاء بعد قيامها بعملية البناء ال�ضوئي  ،وي�ستمد
الن�سان املواد الكربوهيدراتية من ال�سكريات واحلبوب الغذائية والبقول
إ
املجففة أ
والغذية امل�صنعة الغنية بالكربوهيدرات مثل املكرونة وال�شعريية
واملربى واللنب املجفف � ،أما الفواكه واخل�رضوات الطازجة فهى ذات كميات
ب�سيطة من املواد الكربوهيدراتية ما عدا البطاط�س والبامبى واملوز والبلح � ،أما
أ
اللياف ال�سليللوزية فيمكن احل�صول عليها من احلبوب الكاملة ومنتجاتها
واخل�رضوات والفواكه الطازجة .
متد املواد الكربوهيدراتية اجل�سم بالطاقة الالزمة لن�شاط الكائن احلي ،
حيث �أن جرام ًا واحد ًا منها ميد اجل�سم بـ 16كيلوجول من الطاقة  .ويجب �أن



يتناول ال�شخ�ص العادي ما بني  %60 - %50من مواد الطاقة يف الوجبة الغذائية
و�أن ال يزيد ما ي�ستهلكه من ال�سكر عن  %10الن الزائد منه يحول إ�ىل دهن يخزن
يف اجل�سم مما يقود إ�ىل ال�سمنة  ،كما �أن كميات ال�سكر الكبرية يف الوجبة ت ؤ�دى
إ�ىل ع�رس اله�ضم و إ��ضطرابات اجلهاز اله�ضمي  ،ونق�ص املواد الكربوهيدراتية يف
الغذاء يجعل اجل�سم م�ضطر ًا ال�ستهالك الدهون لتوليد الطاقة  ،وهو يقود إ�ىل
ا�ضطرابات اجلهاز الع�صبي واملخ  ،كما �أن نق�ص املواد الكربوهيدراتية يجعل
اجل�سم ي�ستهلك الربوتينات للح�صول على الطاقة مما يحرم اجل�سم من بناء
وجتديد �أن�سجته وخالياه .
ثاني ًا  :جمموعة الدهنيات (اللبيدات ) Lipids
يطلق م�صطلح اللبيدات على الدهن (ال�شحوم) والزيوت .وهى
ا�سرتات �أحما�ض دهنية  ،وتتكون اللبيدات من عنا�رص الكربون والهيدروجني
أ
والوك�سجني ،وحتتوى بع�ض منها على الفو�سفور والنيرتوجني ون�سبة
الهيدروجني  :أ
الوك�سجني فيها �أعلى منها يف املواد الكربوهيدرايتة  ،وتوجد
الزيوت يف بع�ض احلبوب مثل ال�سم�سم والفول ال�سوداين وزهرة ال�شم�س وبع�ض
الفواكه � ،أما الدهون احليوانية فتوجد يف اللحوم وال�سمن و�صفار البي�ض.
عند ه�ضم اللبيدات تتحول إ�ىل �أحما�ض دهنية وجلي�رسين .

وظائف الدهون والزيوت :

تكون م�صدر ًا للطاقة يف اجل�سم حيث اجلرام الواحد من الدهن عند إ�حرتاقه
يزود اجل�سم بطاقة مقدارها ( )37كيلو جول .
ت�ستخدم الدهون املخزنة يف اجل�سم كم�صدر للطاقة  ،متد اجل�سم بالطاقة
عند اللزوم .
تعطى الدهون الفرد ال�شعور بال�شبع ملدة طويلة الن ه�ضمها يتم ببطء.
حتافظ على بع�ض �أع�ضاء اجل�سم ألنها حتيط بها يف �صورة �أن�سجة دهنية
مما ي�ساعد على تثبيتها يف مكانها وحمايتها من ال�صدمات اخلارجية مثل
الن�سيج الدهنى املحيط بالكليتني .

.1

.2
.3
.4



تخزن حتت اجللد وتعمل كطبقة عازلة للحرارة تقلل الفاقد من احلرارة
يف اجلو البارد  ،كما ت�ساعد على ليونة اجللد وعدم جفافه �أو خ�شونته.
الدهون املخزنة حتت اجللد حتتوى على مولد فيتامني (د) (Provitam
 ) min Dالذي يحول إ�ىل فيتامني (د) بوا�سطة أ
ال�شعة فوق البنف�سجية
آ
التية من ال�شم�س .
ت�سهل الزيوت على اجل�سم التخل�ص ب�رسعة من الف�ضالت �أثناء مرورها يف
أ
المعاء الغليظة .
تدخل يف بناء �أغ�شية خاليا اجل�سم وبناء بع�ض الهرمونات .

.5
.6
.7
.8

الكول�سرتول Cholesterol :

الكول�سرتول من املواد الدهنية يف أ
الن�سجة احليوانية ويدخل يف الدم,
ويلعب دور ًا كبري ًا يف نقل أ
الن�سان  ،ويوجد بكرثة
الحما�ض الدهنية يف ج�سم إ
لل�صابة ب�أمرا�ض
يف البي�ض  ،وارتفاع معدل الكول�سرتول يف الدم يعر�ض الفرد إ
الن�سان هو 302 -107ملجم 100 /مل دم ـ ـ
القلب  ،معدل الكول�سرتول يف دم إ
(متو�سط معدله يف الدم 200ملجرام 100 /مل دم).
ثالث ًا  :جمموعة الربوتينات Proteins group :
الربوتينات مواد ع�ضوية تتكون من �سال�سل طويلة من أ
الحما�ض
االمينية  .عدد أ
الحما�ض االمينية املعروفة حتى آ
الن ( )22حام�ض ًا اميني ًا .
وبارتباط هذه أ
الحما�ض وتبادل مواقعها يتكون عدد ال يح�صى من الربوتينات،
تق�سم أ
الحما�ض االمينية إ�ىل :
�	.1أحما�ض �أمينية �أ�سا�سية وهى �أحما�ض �أمينية ال ميكن للج�سم �أن يكونها
ببالكمية وال�رسعة أ
اللزمة ل�سد حاجة اجل�سم  ،مثل حم�ض اللي�سني Lys
 sineوحم�ض الفالني . Valine
�	.2أحما�ض �أمينية غري �أ�سا�سية  :وهى �أحما�ض �أمينية ميكن للج�سم تكوينها
ح�سب إ�حتياجه مثل حم�ض الربولني  ProlineواالرجيننيArginine
ومن بني أ
الحما�ض االمينية االثنان والع�رشون توجد ثمانية �أحما�ض



الن�سان  .وميكن تق�سيم الربوتينات
�أمينية فقط منها �رضورية لتغذية إ
إ�ىل بروتينات حيوانية توجد يف احليوانات  ،وبروتينات نباتية توجد يف
النباتات ،القيمة الغذائية للربوتينات احليوانية �أعلى منها يف الربوتينات
النباتية  ،وذلك الن الربوتينات احليوانية حتتوى على كل أ
الحما�ض
وال�سا�سية بينما ينق�ص �أو يغيب بع�ض أ
االمينية أ
الحما�ض االمينية يف
بع�ض الربوتينات النباتية .امل�صادر احليوانية للربوتينات عديدة منها
أ
اللحوم أ
واللبان والبي�ض  ،وامل�صادر النباتية للربوتينات منها
وال�سماك
البقوليات مثل الفا�صوليا والعد�س واللوبيا وبع�ض احلبوب الغذائية .

ا ألهمية الغذائية للربوتينات :

تدخل يف بناء اخلاليا أ
والن�سجة وجتديدها .
النزميات والهرمونات أ
والج�سام امل�ضادة .
تدخل يف بناء إ
م�صدر للطاقة عند نق�ص م�صادر الطاقة أ
الخرى (الكربوهيدريتات
والدهون) وجرام واحد من الربوتني يعطى طاقة مقدارها  17كيلوجول .
نقل العنا�رص الغذائية .
يدخل بع�ضها يف بناء �أحما�ض و�أمالح ال�صفراء والهيموجلوبني وبع�ض
النزميات الها�ضمة .
إ
حتفظ درجة حمو�ضه اجل�سم منا�سبة للتفاعالت احليوية أ
بالن�سجة .

.1
.2
.3
.4
.5
.6

رابع ًا  :الفيتامينات Vitamins :
الفيتامينات مواد ع�ضوية منخف�ضة الوزن اجلزيئ  ،وتختلف يف
الرتكيب الكيميائي  ،وهى مواد �رضورية للمحافظة على ال�صحة والنمو والتكاثر
و�صيانة اجل�سم  .وال تدخل يف بناء اجل�سم  ،وال حتطم للح�صول على الطاقة،
وتوجد يف أ
الغذية بكميات قليلة  ،ويحتاج لها اجل�سم بكميات قليلة ترتاوح ما
بني ب�ضعة ميكروجرامات وعدة مليجرامات  ،وال ي�ستطيع اجل�سم �صنع معظم
الفيتامينات  ،وقد ي�صنع بع�ضها ولكن بكميات غري كافية  ،لذا البد من تناول
خمتلف الغذاء الذي ميثل م�صادر لها  ،ولكل فيتامني دور خا�ص ال ميكن
لفيتامني �أخر �أن يقوم به .



تقوم النباتات اخل�رضاء بتكوين الفيتامينات يف �أوراقها � ،أما احليوانات
فتح�صل عليها من النباتات �أو من احليوانات التي تغذت على النباتات .
ي�شار لكل فايتمني بحرف وهي الت�سمية ال�شائعة.
تق�سم الفيتامينات ح�سب قابلية ذوبانها يف الدهون �أو املاء إ�ىل :
 .1فيتامينات ذائبة يف الدهون .
 .2فيتامينات ذائبة يف املاء .

امل�صادر الغذائية لبع�ض الفيتامينات ووظائفها واعرا�ض نق�صها :
 /1فيتامني (: )A

امل�صادر الغذائية لفيتامني Aهي الكبد ،البي�ض ال�سمن أ
واللبان كاملة
الد�سم  .وظائف هذا الفيتامني هي املحافظة على الر ؤ�ية ،النمو وال�صيانة
ومتييز اخلاليا وتطور العظام واملحافظة على �سالمة اجللد  ،احلماية من
ال�صابة بال�رسطان واحلماية من امرا�ض االوعية الدموية واعرا�ض نق�ص
إ
الفيتامني هي �ضعف النظر (العمى الليلي) إ�لتهاب اجللد وخ�شونته ولني
العظام أ
وال�سنان.

 /2فيتامني (: )B

امل�صادر الغذائية لهذا الفيتامني هي القمح  ،الفا�صوليا  ،البقوليات
أ
الخرى ،خال�صة اخلمرية ومعظم اخل�رضوات.
ووظائف فيتامني ( )Bهي  :ي�ساعد يف اطالق الطاقة  ،ي ؤ�ثر على النمو
وناقل ع�صبي ي ؤ�ثر على وظائف املخ.
واعرا�ض نق�صه هي مر�ض الربي بري واعرا�ضه �ضعف الع�ضالت و�شللها
وا�ضمحاللها  .و إ�رتفاع �ضغط الدم.

 /3فيتامني (: )D

امل�صادر الغذائية لفيتامني (  )Dهي الكبد  ،منتجات االلبان  ،خال�صة
اخلمرية  ،البي�ض� ،ضوء ال�شم�س ي�ساعد اجللد على تكوينه لذا ف إ�نه يعرف
بفيتامني ا�شعة ال�شم�س.
ووظائفه هي امت�صا�ص الكال�سيوم والفو�سفات  ،املحافظة على م�ستوى



االحما�ض االمينية يف الدم وتنظيم اجلهاز املناعي ،وانتاج هرمون االن�سولني
ال�شارات الع�صبية .
ونقل إ
اعرا�ض نق�صه هي مر�ض الك�ساح (لني)  ،فقد حا�سة ال�سمع  .وله عالقة
مبر�ض البول ال�سكري.

 /4فيتامني (: )C

امل�صادر الغذائية لفيتامني (  )Cهي املوالح  ،اخل�رضوات الورقية
الطازجة والفاكهة.
من وظائف هذا الفيتامني يدخل يف تكوين الع�ضالت  ،ي�ساعد على
تقوية اجلهاز املناعي مينع أ
الك�سدة ويقي اجل�سم من االمرا�ض  ،يخل�ص اجل�سم
من ال�سموم واملعادن الثقيلة.
واعرا�ض نق�صه هي ال�شعور بالتعب  ،نزف حتت اجللد  ،جفاف اجللد ،
تورم ونزف اللثة و إ��ضطرابات اجلهاز الع�صبي.
خام�س ًا العنا�رص املعدنية أ
(المالح املعدنية) Mineral Salts
العنا�رص املعدنية هي العنا�رص غري الع�ضوية التي توجد يف أ
الغذية
ويحتاج لها اجل�سم بكميات قليلة جد ًا للقيام بوظائفه احليوية  ،وتكون
الن�سان،
العنا�رص املعدنية  %4من وزن اجل�سم  ،وتوجد يف �صور خمتلفة يف ج�سم إ
ويف هذه احلاالت توجد متحدة مع املركبات الع�ضوية  ،مثل الهيموجلوبني
والثريوك�سني كما توجد متحدة مع مركبات غري ع�ضوية مثل فو�سفات الكال�سيوم
++
املكونة للعظام  ،كما توجد على هيئة �أيونات حرة مثل ايونات الكال�سيوم Ca
يف �سوائل اجل�سم .
لكل عن�رص معدين وظائف حمدد يقوم بها  ،و إ�ذا نق�ص العن�رص يف
الغذاء تظهر على الفرد �أعرا�ض مر�ضية  ،وتق�سم العنا�رص املعدنية املوجودة
يف اجل�سم إ�ىل :
 -1العنا�رص املعدنية الكربى  : Macro – elementsوت�ضم الكال�سيوم
والفو�سفور وال�صوديوم والبوتا�سيوم والكلور والكربيت واملاغن�سيوم وتكّ ون
 %3.5من وزن اجل�سم تقريب ًا .



 -2العنا�رص املعدنية ال�صغرى  : Micro – elementsوت�ضم عنا�رص
احلديد والنحا�س واخلار�صني واليود واملنجنيز وال�سيلينيوم وال�سيليكون
والنيكل و الفانديوم والر�صا�ص والكادميوم .
وفيما يلي و�صف للعنا�رص املعدنية التي يحتاج لها اجل�سم :
 -1الكال�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوم :
يوجد الكال�سيوم يف اللنب واجلنب و�صفار البي�ض واخل�رضوات الورقية
ومعظم أ
الطعمة ويقوم الكال�سيوم بالوظائف آ
التية :
 تكوين وبناء العظام أوال�سنان .
 ينظم انقبا�ض وارتخاء الع�ضالت وخا�صة ع�ضالت القلب .النزميات والتفاعالت احليوية .
 ين�شط كثري من إ يلعب دور ًا يف عملية جتلط الدم .ويعمل فيتامني ( ) Dدور ًا يف زيادة و�سهولة امت�صا�ص الكال�سيوم ،ونق�ص
الكال�سيوم يف الغذاء ي�سبب مر�ض الك�ساح  ،وم�سامية العظام  ،و�سهولة ك�رسها
و�صعوبة التئام الك�سور  ،خا�صة عند كبار ال�سن .
 -2الفو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفور :
الطعمة ويتوفر �أكرث يف أ
يوجد الفو�سفور تقريب ًا يف كل أ
الن�سجة احليوانية
بوجه عام والربوتني مثل اللحم أ
وال�سماك واجلنب  ،ويف �أداء وظائفه يقرتن
الفو�سفور مع الكال�سيوم  ،و�أهم وظائف الفو�سفور:
 �رضوري لتكوين العظام أوال�سنان .
 يدخل يف متثيل و إ�مت�صا�ص وانتقال العنا�رص الغذائية مثل الكربوهيدريتاتوالدهون والربوتينات .
النزميات أ
والحما�ض النووية .
 يدخل يف تركيب إ يدخل يف تكوين ونقل الطاقة يف اجل�سم . -3احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديد :
يكون احلديد  %0.004من وزن اجل�سم و�أهم م�صادره الكبد واللحوم و�صفار
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البي�ض والبقول اجلافة واخل�رضوات الورقية واحلبوب الكاملة والفول
ال�سوداين  ،و�أهم وظائف احلديد :
 يدخل يف عمليات �أك�سدة الغذاء حيث يحمل أالوك�سجني الالزم أ
للك�سدة وثاين
الك�سدة بني أ
�أك�سيد الكرببون الناجت عن أ
الن�سجة وخارج اجل�سم .
النزميات واملركبات التي تدخل يف متثيل الطاقة ،مثل
 يدخل يف تكوين بع�ض إال�سيتوكروم الالزم ألك�سدة املواد الكربوهيدراتية والدهون والربوتينات.
 يدخل يف تكوين هيموجلوبني الدم . يحول الكاروتني اىل فيتامني ( . )Aو إ�ذا نق�ص احلديد من الغذاء يعانىالفرد من فقر الدم أ
(النيميا) وهى نق�صان الهيموجلوبني يف الدم.
 -4اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود :
يدخل اليود يف تكوين هرمون الثريوك�سني الذي تفرزه الغدة الدرقية ،
ويحتاج له اجل�سم بكميات قليلة  ،و�أهم م�صادر اليود أ
والع�شاب
ال�سماك إ
البحرية واخل�رضوات  ،ول�ضمان احل�صول على كمية كافية من اليود ي�ضاف
يوديد البوتا�سيوم إ�ىل ملح الطعام (امللح املدعم باليود � )iodied saltأو
ي�ضاف إ�ىل مياه ال�رشب واخلبز  ،و�أهم وظائف اليود التايل :
 تنظيم �رسعة عمليات أالك�سدة يف اخلاليا .
 يدخل يف متثيل املواد الكربوهيدراتية . ي ؤ�ثر على النمو  ،ف إ�ذا قل هرمون الثريوك�سني نق�ص النمو . ي ؤ�ثر على ن�شاط اجلهاز الع�صبي والع�ضلي والدوري والتنا�سلي ون�شاط الغددال�صماء .
 يدخل يف تكوين الربوتينات وحتويل الكاروتني إ�ىل فيتامني ِ(. )Aعند نق�ص اليود يف الغذاء تعمل الغدة الدرقية على تعوي�ض هذا
النق�ص فيزداد حجمها وتت�ضخم وي�صاب الفرد مبر�ض (اجلويرت )goiter
و�أعرا�ضه زيادة حجم الغدة الدرقية  ،وانخفا�ض التمثيل الغذائي والتبلد
الذهني وخ�شونة اجللد وال�ضعف العام .
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�ساد�س ًا املاء :
املاء من �أهم املواد الغذائية �أية (� )30سورة االنبياء .

ويدخل املاء يف تركيب جميع أ
الن�سجة احلية وت�صل ن�سبته إ�ىل  %60 – 55من
الن�سان البالغ حوايل 45لرت ًا  ،وي ؤ�دى
وزن اجل�سم  ،وت�صل كمية املاء يف ج�سم إ
املاء وظائف من �أهمها التايل :
 يدخل يف تركيب جميع �أن�سجة وخاليا اجل�سم و�سوائله خا�صة الع�صاراتالها�ضمة وجميع افرازات اجل�سم .
 يعمل كو�سيط ناقل حلمل املواد الغذائية أوالوك�سجني لكل خاليا اجل�سم ،كما
يحمل ثاين �أك�سيد الكربون من خاليا و�أن�سجة اجل�سم إ�ىل الرئتني للتخل�ص
منه يف هواء الزفري .
 ي�ساعد على التخل�ص من نواجت التحول الغذائي ويحملها إ�ىل خارج اجل�سمعن طريق البول والعرق والرباز .
 يعمل كو�سط تتم فيه جميع التفاعالت الكيميائية احليوية مثل عملياتاله�ضم واالمت�صا�ص والتمثيل الغذائي .
 ينظم درجة حرارة اجل�سم عند تبخره من �سطح اجللد ويعمل على توزيعهاداخل اجل�سم .
 يعمل على حفظ  ،أالن�سجة ومرونتها وليونتها ودعمها ويحميها من �أثر
ال�صدمات واجلفاف .
الن�سان يومي ًا حوايل  1.5لرت ًا من املاء مع البول والرباز والعرق
يفقد إ
لذا يجب تعوي�ض هذا املاء ب�رشب كميات منا�سبة من املاء يومي ًا .
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�سابع ًا  :أ
اللياف ()Fibres
اللياف مواد كربوهيدراتية �سيليللوزية توجد يف أ
أ
الغذية النباتية مثل
اخل�رضوات واملواد النباتية الطازجة  ،وت�شكل أ
جزء �أ�سا�سي ًا من جدر
اللياف
ّ
خاليا النباتات  ،وال يتم ه�ضم أ
الن�سان لعدم احتوائه على
اللياف يف ج�سم إ
اللياف إ�ىل أ
إ�نزميات ته�ضم مادة ال�سيليللوز  ،وينتج عن ذلك و�صول أ
المعاء
الغليظة (القولون) دون �أن ته�ضم  ،وتفيد أ
اللياف اجل�سم يف التايل :
 تن�شط حركة أالمعاء لعمليات اله�ضم والتخل�ص من الف�ضالت .
الم�ساك و الوقاية من �رسطان القولون .
 تعمل كملني مينع حدوث إ مادة مالئة ت�ساعد على ال�شعور بال�شبع لذا فهي تفيد يف إ�نقا�ص الوزن. تعمل على زيادة حجم حمتويات القولون وهذا ي�ساعد القولون على ا�سرتجاعاملاء مما ي�ساعد على جعل الرباز لين ًا وبالتايل يقل زمن خروجه إ�ىل خارج
اجل�سم  ،مما يجعل القولون �سليم ًا .
(ال�سمر) لكن اخلبز أ
اللياف اخل�رضوات واخلبز الكامل أ
�أهم م�صادر أ
البي�ض
يحتوى على قليل من أ
اللياف  ،ملاذا ؟
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�أمرا�ض �سوء التغذية :
�سوء التغذية هو نق�ص الغذاء الذي يتناوله الفرد وعدم كفايته كما
ونوع ًا  ،مما ي ؤ�دى لظهور �أعرا�ض معينة تعرف ب�أمرا�ض نق�ص الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغذية
 Under – nutritionمثل النحافة أ
والنيميا � ،أو قد تنتج من زيادة
الغذاء عن حاجة اجل�سم مما ي ؤ�دى لظهور �أعرا�ض مر�ضية تعرف ب�أمرا�ض زيادة
التغذية  Over – nutritionمثل البدانة وال�سمنة والتي تقرتن ب�أمرا�ض
�ضغط الدم وال�رشايني التاجية ومر�ض ال�سكر .
من بني �أهم �أمرا�ض �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء التغذية مر�ض الكوا�شريكور
 Kwashiorkorومر�ض املريا�سمو�س Marasmus
ينتج مر�ض الكوا�شريكور عن نق�ص الربوتينات يف الوجبات الغذائية
خا�صة عند أ
الطفال  ،حيث يعتمد الطفل يف غذائه على املواد الن�شوية .
واعرا�ضه هي جفاف اجللد و إ�نتفاخ البطن  ،و إ�نهاك و�ضعف عام و إ�نفعال .
�أما مر�ض املريا�سمو�س  Marasmusفينتج عن نق�ص �أوعدم كفاية
مواد الطاقة ويفقد الطفل اغلب ان�سجة اجل�سم وي�صبح �شديد الهزال  ،ذوجلد
جمعد.
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�أ�شكال التغذية يف الكائنات احلية
عند النظر للكائنات احلية وطرق ح�صولها على غذائها تالحظ �أن
هنالك طريقتني رئي�سيتني للح�صول على الغذاء هما  :التغذية الذاتية
والتغذية غري الذاتية  ،واعتماد ًا على طريقة التغذية ق�سم العلماء الكائنات
احلية إ�ىل  :كائنات ذاتية التغذية ( )Autotrophicوكائنات غري ذاتية
التغذية (. )Heterotrophic

 -1الكائنات ذاتية التغذية )Autotrophic organisms(ِ :

التغذية الذاتية  :هي عملية يقوم فيها الكائن احلي ب�صنع غذائه
الع�ضوي من مواد غري ع�ضوية  ،حيث يقوم الكائن احلي ب�صنع املواد ال�سكرية
واللبيدات أ
والحما�ض االمينية با�ستخدام ثاين �أك�سيد الكربون كم�صدر لعن�رص
الكربون �أو الن�شادر �أو النرتات كم�صدر للنيرتوجني  ،والكائنات التي ت�ستخدم
ال�ضوء كم�صدر للطاقة ل�صنع املركبات الع�ضوية ت�سمى كائنات ذاتية التغذية
ال�ضوئية � ،أما الكائنات التي ت ؤ�ك�سد املركبات مثل كربيتيد الكربون ()H²S
للح�صول على الطاقة ت�سمى بالكائنات ذاتية التغذية الكيميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية
 . Chemotrophsومن �أمثلة الكائنات ذاتية التغذية النباتات اخل�رضاء
ووالطحالب ( )Algaeوالطحالب اخل�رضاء املزرقة (ال�سيانو بكترييا Cyanob
 )bacteriaال�شكل (( )3-1طحلب النو�ستوك).
فـي كل نظام بيئي تكون ذاتيات التغذية (Aut
 )totrophsهي منتجات الغذاء .
ال�شكل ( )3-1الطحالب اخل�رضاء
املزرقة طحلب الن�ستوك

15

 /2الكائنات غري ذاتية التغذية )Heterotrophic Organisms( :

التغذية غري الذاتية  :هي عملية يتح�صل فيها الكائن احلي على غذائه
الع�ضوي من كائنات حية �أخرى  ،والكائنات غري ذاتية التغذية كائنات حية
ال ت�ستطيع بناء غذائها الع�ضوي من مواد �أولية غري ع�ضوية بل تعتمد على
الكائنات ذاتية التغذية يف غذائها  ،فهي ت�ستخدم املواد الع�ضوية التي �أنتجتها
املنتجات إ�ما بطريقة مبا�رشة ب�أن تتغذي على النباتات �أو بطريقة غري مبا�رشة
ب�أن تتغذي على كائنات �أخرى تتغذي على النباتات .
ومن �أمثلة الكائنات غري ذاتية التغذية كل احليوانات والفطريات و�أغلب
�أنواع البكترييا.

التغذية الذاتية Autotrophic Nutrition :

تتح�صل النباتات اخل�رضاء والطحالب وبع�ض �أنواع البكترييا على
غذائها با�ستخدام التغذية الذاتية فالنباتات تبني غذائها من مواد �أولية ب�سيطة
غري ع�ضوية مكونة جزيئات ع�ضوية معقدة الرتكيب  ،وذلك بوا�سطة عملية
البناء ال�ضوئي ( . )Photosynthesisو�أحيان ًا يطلق م�صطلح (التغذية
النباتية على التغذية الذاتية) .

�أنواع التغذية الذاتية :

توظف الكائنات ذاتية التغذية طريقتني ل�صنع املواد الغذائية من مواد
غري ع�ضوية هما :

 -1البناء الكيميائي )Chemosynthesis( :
وهى طريقة تغذية ذاتية تتم يف بع�ض �أنواع البكرتيا (ال�سيانوبكترييا)
تقوم فيها ب�صنع غذائها الع�ضوي من ثاين �أك�سيد الكربون واملاء م�ستخدمة
طاقة تنتج من �أك�سدة مواد غري ع�ضوية عديدة من بينها كربيتيد الهيدروجني
(  )HSوالن�شادر (  )NHواحلديد  Feوغريها .
2

16

3

 -2البناء ال�ضوئي ()Photosynthesis
ويق�صد به عملية بناء الغذاء الع�ضوي من ثاين �أك�سيد الكربون واملاء
بوا�سطة النباتات اخل�رضاء والطحالب  ،وذلك ب�أن ت�ستخدم الطاقة ال�ضوئية
التي ميت�صها اليخ�ضور (الكلوروفيل) وبع�ض أ
ال�صباغ النباتية امل�شابهة له ،
وذلك تبع ًا للمعادلة النهائية التالية :
�سكر جلوكوز  +أ
الوك�سجني
ثاين �أك�سيد الكربون  +املاء
ولكي ت�صبح املعادلة ال�سابقة ب�سيطة و�ضع اجللوكوز كمركب غذائي ينتج
عن البناء ال�ضوئي  ،وهذا ال يعني �أنه املادة الوحيدة التي تنتج من البناء
ال�ضوئي.

املواد اخلام الالزمة لعملية البناء ال�ضوئي :

يحتاج النبات للقيام بالبناء ال�ضوئي ملواد �أولية ب�سيطة غري ع�ضوية هي:
 -1املاء ويح�صل عليه النبات من الرتبة وميت�صه بوا�سطة جذوره .
 -2ثاين �أك�سيد الكربون ويح�صل عليه النبات من الهواء اجلوي ومن الناجت
من عملية تنف�سه .
 -3أ
المالح املعدنية ويح�صل عليها النبات من حملول ماء الرتبة بوا�سطة
اجلذور .

العوامل التي ؤت�ثر على عملية البناء ال�ضوئي :

هنالك عدة عوامل ت ؤ�ثر على عملية البناء ال�ضوئي وميكن تق�سيم هذه
العوامل إ�ىل:
 -1عوامل خارجية  :وهي عوامل تتعلق بالبيئة التي يعي�ش فيها النبات وت�ضم
العوامل التالية :
 -1تركيز غاز ثاين �أك�سيد الكربون .
 -2توفر درجة احلرارة املنا�سبة .
ال�ضاءة .
� -3شدة إ
 -4توفر املاء .
 -2عوامل داخلية  :وهي تتعلق برتكيب النبات  ،ومنها كمية وتوزيع
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اليخ�ضور وعدد الثغور  ،وتوزيعها على �سطحي أ
النزميات .
الوراق  ،ووجود إ
ويعتمد الك�شف على حدوث عملية البناء ال�ضوئي وت�أثرها بالعوامل ال�سابقة
يعتمد على تكون الن�شا �أو عدم تكونه الن�شا يف �أوراق النبات ويتم ذلك عن
طريق عملية اختبار الن�شا (انظر دليل العملي) ف إ�ذا كان النبات يقوم بالبناء
ال�ضوئي ف إ�ن �أوراقه �سوف تكون ال�سكريات  ،ومبا �أنه من ال�سهل إ�ختبار تكون
الن�شا �أكرث من اختبار تكون ال�سكر  ،ف إ�ننا �سوف نعترب تكون الن�شا دليل على �أن
عملية البناء ال�ضوئي تتم يف النبات والتجارب يف دليل العملى مت ت�صميمها
ملعرفة عما إ�ذا كانت الورقة النباتية ت�صنع الن�شا يف غياب اليخ�ضور �أو ال�ضوء
�أو ثاين �أك�سيد الكربون .

مو�ضع البناء ال�ضوئي The site of photosynthesis :

الجزاء اخل�رضاء من النبات أ
يتم البناء ال�ضوئي يف أ
(الوراق وال�سيقان
اخل�رضاء) وهذا ي�شري إ�ىل �أن البناء ال�ضوئي له عالقة باليخ�ضور  ،حيث �أن
اليخ�ضور يوجد داخل البال�ستيدات اخل�رضاء يف خاليا النباتات  ،ولكي تفهم
عملية البناء ال�ضوئي البد لك �أوال من التعرف على الرتكيب الداخلي لورقة
النبات أ
الخ�رض .

الرتكيب الداخلي لورقة النبات (ت�رشيح الورقة) :

عندما جترى قطاع ًا عر�ضي ًا يف ورقة نبات �أخ�رض من ذوات الفلقتني
�سوف ت�شاهد حتت املجهر �أن ورقة النبات تتكون من أ
الن�سجة التالية :
الب�رشة والن�سيج املتو�سط (امليزوفيل  )Mesophyllوالن�سيج الوعائي والثغور
�أنظر أ
ال�شكال ( � – 4-1أ  -ب) .
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ال�شكل (�-4-1أ) قطاع عر�ضي يف ورقة نبات من ذوات الفلقتني (-4-1ب) �صورة
لقطاع عر�ضي يف ورقة نبات من ذوات الفلقتني .
ال�شكال ال�سابقة يت�ضح �أن الورقة تتكون من أ
من أ
الن�سجة التالية :
�أ -الب�رشة : Epidermis
العلى أ
لورقة النبات ب�رشتان تغطيان �سطحها أ
وال�سفل يطلق عليهما
االب�رشة العليا ( ) Upper epidermisوالب�رشة ال�سفلى (Lower epiderm
 )missوتتكون كل ب�رشة من طبقة واحدة من خاليا برن�شيمية (Parenchym
 )ma Cellsحية عد�سية ال�شكل مرتا�صة متال�صقة تتخللها بع�ض الفتحات
ت�سمى الثغور ( ، )Stomataوال حتتوى خاليا الب�رشة على بال�ستيدات خ�رضاء
ما عدا يف اخلاليا احلار�سة ( )guard cellsالتي حتيط بالثغور  ،يغطي خاليا
الب�رشة من اخلارج بطبقة من مادة �شمعية ت�سمى الكيوتني ( )Cutinوهي غري
منفذة للماء  ،تالئم خاليا الب�رشة الوظائف التي ت ؤ�ديها ،وذلك كالتايل :
� .1شكلها العد�سى ميكنها من جتميع �أ�شعة ال�شم�س على أ
الن�سجة الداخلية
التي تقوم بالبناء ال�ضوئي .
 .2خالياها متال�صقة متام ًا وبذا تعمل كغطاء خارجي يقي أ
الن�سجة الداخلية
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من اجلفاف .
 .3طبقة الكيوتني ال�شمعية متنع جفاف أ
الن�سجة الداخلية .
 .4وجود الثغور ميكن الورقة من تبادل الغازات يف عمليات البناء ال�ضوئي
والتنف�س  ،كما �أنها تتحكم يف فقد بخار املاء �أثناء عملية النتح .
ب -الن�سيج املتو�سط (امليزوفيل )Mesophyll
وهو الن�سيج أ
ال�سا�سي الذي يكون ورقة النبات  ،وينح�رص بني الب�رشتني العليا
وال�سفلى  ،ويتكون من طبقتني هما :

 -1الن�سيج العمادي ()Palisade tissue

وهو يلي الب�رشة العليا  ،ويتكون يف ورقة ذات الفلقتني من طبقة واحدة
(-4-1
�أو طبقتني من خاليا بران�شيمية ا�سطوانية ال�شكل (انظر ال�شكل
�أ)) م�ستطيلة بينها م�سافات بينية �صغرية وخالياها متعامدة على الب�رشة ويف
أ
الوراق �أفقية الو�ضع عادة يوجد ن�سيج عمادي واحد حتت الب�رشة العليا� ،أما يف
أ
الوراق ر�أ�سية الو�ضع فيوجد ن�سيج عمادي �آخر حتت الب�رشة ال�سفلى  ،وحتتوى
خاليا الن�سيج العمادى على عدد كبري من البال�ستيدات اخل�رضاء التي تقوم
بعملية البناء ال�ضوئي .

 -2الن�سيج ا إل�سفنجي ()Spongy tissue

ال�سفنجي حتت الن�سيج العمادي  ،ويرتكب من عدة طبقات
يقع الن�سيج إ
من خاليا بران�شيمية حية رقيقة اجلدران  ،غري منتظمة ال�شكل بينها م�سافات
بينية وا�سعة ت�ضفى عليها خا�صية إ��سفنجية  ،وتت�صل امل�سافات البينية مع
بع�ضها البع�ض  ،وقرب الثغور تتكون م�سافة بينية وا�سعة ت�سمى الغرفة الهوائية
ال�سفنجي وهي :
( )Charmbersوهذا يالئم الوظائف التي ي ؤ�ديها الن�سيج إ
 -1التهوية وتبادل وانت�شار الغازات مثل أ
الوك�سجني وثاين �أك�سيد الكربون بني
�أن�سجة الورقة والهواء املحيط بها .
ال�سفنجي حتتوى
 -2امل�ساهمة يف عملية البناء ال�ضوئي الن خاليا الن�سيج إ
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على عدد قليل من البال�ستيدات اخل�رضاء  ،لكن الن�سيج العمادي �أكرث
كفاءة يف البناء ال�ضوئي الن عدد البال�ستيدات اخل�رضاء �أكرث يف خالياه .

 -3الن�سيج الوعائي )Vasclar tissue( :

من ال�شكل (�-4-1أ) و(-4-1ب) تالحظ �أن القطاع العر�ضي يف الورقة ي�ضم العرق
الو�سطي وهو �أكرب عروق الورقة  ،وهو يحتوى �أن�سجة ناقلة �أنبوبية الرتكيب
تتكون من حزم وعائية ( ، )Vasular bundlesوكل حزمة منها تتكون من
أ
الن�سجة التالية :
 -1اخل�شب ( : )Xylemويوجد جهة ال�سطح العلوي للورقة ويرتكب من عدة
�صفوف من �أوعية اخل�شبية يف�صل بينها خاليا بران�شيمية حية رقيقة اجلدران
تت�سمى بران�شيم اخل�شب .يتكون اخل�شب من اخل�شب أ
الوىل (الربوتوزيلم Prot
 )toxylemجهة الب�رشة العليا ،واخل�شب التاىل امليتازيلم ()Metaxylem
جهة الب�رشة ال�سفلى ،وتتكون أ
الوعية اخل�شبية من �أنابيب م�ستطيلة  ،ويقوم
اخل�شب بالوظائف التالية :
 -1نقل املاء أ
والمالح الذائبة فيه من ال�ساق إ�ىل الن�سيج املتو�سط يف الورقة .
 -2يعمل على دعم الورقة  ،وذلك الن جدران �أوعية اخل�شب ملجننة و�سميكة .
 -2اللحاء : Phloem
توجد �أن�سجة اللحاء جهة الب�رشة ال�سفلى للورقة  ،ويتكون اللحاء
ممن أ
النابيب الغربالية ( )Sieve tubesواخلاليا املرافقة (Compani
 )ion cellsوبران�شيم اللحاء ( )Phloem Parenchymaو�ألياف اللحاء.
وظيفة اللحاء هي تو�صيل املواد الغذائية امل�صنعة يف أ
الوراق (الن�سيج املتو�سط)
إ�ىل �أجزاء النبات املختلفة .
ا�ستعمال نواجت عملية البناء ال�ضوئي � :سكر اجللوكوز هو �أهم نواجت البناء
ال�ضوئي  ،وتتم عليه العمليات التالية :
 -1ي ؤ�ك�سد يف عملية التنف�س للح�صول على الطاقة التي ت�ستخدم يف كل
التفاعالت الكيميائية احليوية .
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 -2يتكثف ليعطي �سكر ال�سكروز (� – )Sucroseسكر الق�صب  .وهو ال�شكل
القابل لالنتقال من املواد الكربوهيدراتية اىل مادة اخرى� ،أو يتكثف �سكر
اجللوكوز ليكون الن�شا وهو ال�شكل القابل للتخزين من املواد الكربوهيدراتية،
�أو يتكثف �سكر اجللوكوز يف �صورة �سيليللوز وهو ال�شكل البنائي للمواد
الكربوهيدراتية حيث يدخل يف بناء جدران خاليا النبات .
 -3يختزل بع�ض من �سكر اجللوكوز مكون ًا التايل :
 -1دهون كطاقة خمزنة ت�ستخدم عند احلاجة إ�ليها .
 -2زيوت تكون �أغ�شية خاليا النبات .
 -4يتفاعل جزء من �سكر اجللوكوز مع ايونات النرتات والفو�سفات مكون ًا أ
الحما�ض
النووية مثل الدنا ( )DNAوهو امل�س ؤ�ول عن ال�صفات الوراثية .
 -5يتفاعل جزء من �سكر اجللوكوز مع �أيونات النرتات والكربيتات مكون ًا �أحما�ض ًا
النزميات وبع�ض الهرمونات.
�أمينية وبروتينات ت�شمل إ
ينتج عن عملية البناء ال�ضوئي غاز أ
الوك�سجني وميكن إ�ثبات ذلك عن
طريق التجربة (انظر دليل العملي)
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التغذية غري الذاتية
�أهداف الدر�س :
بعد نهاية الدر�س يجب �أن تكون قادر ًا على �أن :
-

تعدد �أنواع التغذية غري الذاتية .
تعرف مفاهيم التغذية املتغايرة و الرمية والتطفلية .
تعدد طرق التغذية يف احليوانات .
تتعرف تركيب �أجزاء الفم يف احل�رشات .
تتعرف التغذية يف الهيدرا واالميبا .
تتعرف على عملية اله�ضم و�أنواعه .
الن�سان وعملية اله�ضم واالمت�صا�ص
تتعرف على اجلهاز اله�ضمي يف إ
والتمثيل الغذائي .
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التغذية غري الذاتية

Heterotrophic Nutrition
بع�ض من الكائنات احلية ال ت�ستطيع �صنع غذائها الع�ضوي بنف�سها،
وحت�صل على غذائها من الكائنات ذاتية التغذية  ،مثل هذا النوع من التغذية
ي�سمى بالتغذية غري الذاتية  ،وي�ضم هذا النوع من التغذية كل احليوانات
والفطريات واغلب البكرتيا وقليل من النباتات الزهرية واحليوانات أ
الولية .
ولقد مت التعرف على ثالثة �أنواع من التغذية غري الذاتية هي :
 -1التغذية املتغايرة  Holozoic Nutritionوهي التغذية على مواد
ع�ضوية �صلبه يح�صل عليها الكائن احلي من كائنات حية �أخرى  ،كما يف �أغلب
احليوانات وبع�ض من النباتات املتخ�ص�صة .
 -2التغذية الرمية  Saprophytic Nutrition:وهي �أن يتغذى الكائن
على مركبات ع�ضوية ذائية يف حماليل  ،حيث يح�صل عليها الكائن احلي من
�أج�سام احليوانات والنباتات امليتة  ،ويتم هذا النوع من التغذية يف العديد من
البكرتيا والفطريات أ
والوليات  ،وبع�ض من هذه الكائنات ميكنها �أن حتول املواد
الع�ضوية امليتة ال�صلبة إ�ىل حماليل ثم متت�صها .
 -3التغذية التطفلية  : Parasitic Nutritionوهي تغذية يعتمد فيها
الكائن املتطفل (الطفيل  )Parasiteعلى املركبات الع�ضوية املوجودة يف
�أج�سام كائنات حية �أخرى وهي(العوائل  . )Hostsوعادة ما توجد هذه املركبات
يف �صورة حماليل  .كما هو احلال يف طفيليات أ
المعاء مثل الدودة ال�رشيطية
وال�سكار�س  ،ويف بع�ض احلاالت تتغذي الطفيليات على �أن�سجة العائل ال�صلبة،
إ
وقد تعمل على قتل عوائلها  ،وبعد ذلك ت�ستمر يف التغذية على جثثها عن
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طريق الرتمم  ،وهذا يدل على عدم وجود حدود فا�صلة بني طرق التغذية
الثالثة ال�سابقة .

التغذية يف احليوانات Animal Nutrition :

تتغذي احليوانات على النباتات �أو احليوانات  ،وبع�ض منها يتغذى على
الن�سان � ،أما �أكرث احليوانات فغذا ؤ�ها حمدود
االثنني مع ًا  ،كما هو احلال يف إ
امل�صادر وينح�رص غالب ًا يف م�صدر واحد  ،فمث ًال �آكالت اللحوم من �سباع وذئاب
تتغذى على اللحوم فقط  ،وبع�ض �آخر من احليوانات �ضاق نطاق غذائها
وانح�رص يف نوع واحد من الغذاء فمث ًال بع�ض �أنواع اخلفافي�ش تتغذي على
الن�سان.
الدم  ،كما �أن بع�ض احل�رشات والديدان الطفيلية تتغذي على دم إ

طرق تناول الغذاء يف احليوانات :

تتعدد طرق تناول الغذاء يف احليوانات مث ًال :
احليوانات الفقارية لها �أع�ضاء متنوعة للقب�ض على الغذاء وتناوله
والظافر أ
وقطعه مثل املناقري أ
وال�سنان .
بع�ض احليتان لي�س لها �أ�سنان  ،ولها جهاز تر�شيح خا�ص يف الفم
ميكنها من احل�صول على الكائنات املجهرية ال�سابحة (البالنكتونات)
( )Planktonsمن الطبقات العليا والو�سيطة من املاء .
حتور �أجزاء فم كثري من احل�رشات لتالئم طبيعة غذائها مث ًال:
 -1الفرا�شات لها فم انبوبى ما�ص ت�ستخدمه للح�صول على رحيق أ
الزهار
الذي يوجد يف قاع الزهرة  .ال�شكل ()5-1
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فم ثاقب ما�ص-
البعو�ض

فم العق ما�ص -الذبابة
املنزلية

ما�ص  -الفرا�ش

قار�ض مادغ  -اجلراد النطاط

ال�شكل (� )5-1أجزاء الفم يف بع�ض احل�رشات .
الن�سان لي�صل
 -2البعو�ض له �أجزاء فم ثاقب ما�ص ي�ستخدمه لثقب جلد إ
إ�ىل أ
الوعية الدموية حتى ميت�ص منها الدم  .ال�شكل ()5-1
 -3اجلراد وال�رصا�صري لها �أجزاء فم قار�ضة ما�ضغة .
ال�شكل ()6-1

ال�شكل ( )6-1الفم القار�ض املا�ضغ يف ال�رص�صور .
أ
الحياء املائية مثل الهيدرا التي تتغذي على براغيث املاء لها لوام�س
مزودة بخاليا ال�سعة ال�شكل (. )7-1

ال�شكل ( . )7-1اللوام�س فـي الهيدرا
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وهذه اخلاليا الال�سعة مليئة ب�سوائل تخدر الفري�سة وت�شل حركتها ،ومن
ثم ت�ستطيع الهيدرا القب�ض على الفري�سة با�ستخدام لوام�سها وتدخلها
جتويفها اله�ضمي ال�شكل ( )8-1و()9-1

( )8-1قطاع طويل يف ج�سم الهيدرا

ال�شكل ( )9-1خطوات التغذية يف الهيدرا
ال�سفنج ال�شكل ( )10-1الذي يعي�ش يف
بع�ض احليوانات املائية مثل حيوان إ
الم�ساك بالطعام ،
املاء يف مكان واحد طوال حياته  ،لي�س له �أع�ضاء متكنه من إ
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لكن ي�رس اهلل له احل�صول على الطعام عن طريق ا�سواط يف بع�ض خالياه ت�سمى
اخلاليا املطوقة ( )Collar cellsوبحركة هذه اال�سواط حتدث تيار ًا مائي ًا
م�ستمر ًا ،يدخل عن طريق فتحات يف ج�سمه ت�سمى الفتحات ال�شهيقية ويحمل
ال�سفنج من �أحياء دقيقة ومواد ع�ضوية  ،وتقوم اخلاليا املطوقة
تيار املاء غذاء إ
بالتهام الغذاء وته�ضمه (ه�ضم داخلي)  ،ثم تطرد بقايا الطعام مع تيار املاء
عن طريق فتحات �أخرى ت�سمى الفتحات الزفريية� ،أما الطعام امله�ضوم فينتقل
بع�ضه من اخلاليا املطوقة إ�ىل باقي خاليا اجل�سم .

ال�سفنج .
ال�شكل ( )10-1قطاع يف حيوان إ
بع�ض احليوانات أ
الولية مثل االميبا لها غ�شاء خلوي رقيق مرن
ميكنها من تغيري �شكلها  ،ونتيجة لذلك يتدفق �سيتوبالزم اخللية نحو نقطة
معينة يتكون عندها ما ي�سمى بالقدم الكاذب ال�شكل ( ، )11-1وعندما ت�شعر
االميبا بقرب �أي طعام مثل طحلب �أو �أحد احليوانات ال�سوطية ف إ�نها ت�ستجيب
بتكوين قدم كاذب يحيط بالغذاء  ،وعندما يدخل الغذاء إ�يل ال�سيتوبالزم تكون
حوله فجوة غذائية وتفرز عليه إ�نزميات ها�ضمة تقوم به�ضمه ثم يتم امت�صا�ص
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نواجت اله�ضم  ،وهذا النمط من اله�ضم الذي يتم داخل اخللية ي�سمى باله�ضم
الداخلي .
�أقدام كاذبة

غذاء
�سيتوبالزم

نواه

فجوة منقب�ضية
فجوة غذائية

التقومي

ال�شكل ( )11-1طريقة التغذية يف االميبا

 -2عرف  :التغذية املغايرة – التغذية الرمية – التغذية التطفلية ثم اذكر
مثا ًال على كل نوع منها .
 -3اذكر نوع الغذاء الذي تتغذي عليه الكائنات التالية :
(�أ) اخلفافي�ش (ب) الديدان (ج) الفرا�شات (د) احليتان
(هـ) البعو�ض (و) الهيدرا .
�	-4أذكر �أ�سماء أ
الع�ضاء التي ت�ستخدمها الكائنات التالية يف تناول غذائها:
(�أ) احليوانات الفقارية (ب) احليتان (ج) الفرا�شات (د) البعو�ض (هـ)اجلراد
ال�سفنج (ل) االميبا .
وال�رص�صور (و) الهيدرا (ز) إ
 -5بالر�سم و�ضح التايل :
(�أ) الفم املا�ص يف الفرا�ش (ب) الفم املا�ضغ يف ال�رص�صور ( .ج) قطاع طويل
(د) خلية ال�سعة
يف ج�سم الهيدرا
ال�سفنج .
(هـ) قطاع يف حيوان إ
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مدخل عام للتغذية واله�ضم يف الكائنات غري
ذاتية التغذية
تواجه الكائنات غري ذاتية التغذية م�شكلة هي كيفية احل�صول على
الغذاء الع�ضوي وتناوله  ،وذلك على النحو التايل :
 .1الكائنات املتمرقة  :وهي كائنات تتغذي على مواد ع�ضوية توجد يف �صورة
للن�سان مثل الديدان ال�رشيطية
حماليل كما يف طفيليات القناة اله�ضمية إ
 ،فهذه الكائنات ال تواجه م�شكلة يف احل�صول على الغذاء �أو ه�ضمه  ،فكل
الذي تقوم به هو امت�صا�ص املواد الغذائية مبا�رشة عرب غطاء ج�سمها �أو عرب
بطانة قنواتها اله�ضمية .
 .2الكائنات التي تتغذي على مواد ع�ضوية �صلبه يجب �أن يكون لديها و�سائل
للح�صول على الغذاء �أو ًال ثم حتويله إ�ىل �شكل ذائب لكي تتمكن من
امت�صا�صه إ�ىل داخل �أج�سامها  ،ولكي حت�صل هذه الكائنات على الغذاء ال بد
لها من تراكيب ج�سمية ت�ساعدها على ذلك مثل أ
ال�سنان والفكوك واملناقري
واللوام�س أ
واليدي ...الخ  ،ثم بعد ذلك يتم ه�ضم الطعام وامت�صا�صه
ونقله لباقي �أجزاء اجل�سم املختلفة .

عملية اله�ضم :

تتم عملية اله�ضم يف الكائنات غري ذاتية التغذية (احليوانية) يف
مرحلتني هما :
مرحلة اله�ضم امليكانيكي :
وهى مرحلة يتم فيها قطع �أو طحن الطعام بوا�سطة أ
ال�سنان وما
�شابهها من �أع�ضاء يف احليوانات املختلفة  ،ويلي ذلك عمليات انقبا�ض ع�ضالت
املعدة التي تعمل على خلط ومزج الطعام �شبه ال�صلب  ،حيث �أن جدران القناة
اله�ضمية يف الثدييات ذات ع�ضالت مهمتها تقليب ودفع الطعام على طول
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القناة اله�ضمية  ،كما ي�صاحب عملية اله�ضم امليكانيكي إ�فراز إ�نزميات ها�ضمة
من غدد توجد خارج القناة اله�ضمية مثل الكبد والبنكريا�س والغدد اللعابية
 ،إ�ن عملية قطع وجتزئة وطحن الطعام يف مرحلة اله�ضم امليكانيكي تفيد يف
النزميات العمل عليه بكفاءة .
زيادة م�ساحة �سطح الطعام لي�سهل على إ
 -2مرحلة اله�ضم الكيميائي :
النزميات
هي مرحلة تلي مرحلة اله�ضم امليكانيكي  ،وفيها تقوم إ
بتفكيك جزيئات الغذاء الع�ضوي املعقدة إ�ىل وحداتها البنائية  ،وتتعاون يف
النزميات حيث يتم عند نهاية هذه املرحلة من اله�ضم
ذلك جمموعة من إ
التايل :
 -1حتويل املواد الكربوهيدراتية إ�ىل �سكريات �أحادية مثل اجللوكوز .
 -2حتويل املواد الدهنية إ�ىل �أحما�ض دهنية وجلي�رسين .
 -5حتويل املواد الربوتينية إ�ىل �أحما�ض �أمينية .
النزميات التي تقوم بعملية اله�ضم الكيميائي تت�شابه يف تركيبها وعملها
إ�ن إ
يف كل الكائنات الفقارية تقريب ًا .

االمت�صا�ص والتمثيل Absorption and Assimilation :

يتم امت�صا�ص النواجت النهائية لعملية اله�ضم من جلوكوز و�أحما�ض
�أمينية و�أحما�ض دهنية وجلي�رسين من خالل جدران القناة اله�ضمية  ،حيث
�أن البطانة الداخلية للجزء الذي ميت�ص الطعام من القناة اله�ضمية أ
(المعاء
الدقيقة) مزود بثنيات عديدة مغطاه بزوائد إ��صبعية ال�شكل عديدة ت�سمى
اخلمالت وهذه الثنيات والزوائد تزيد م�ساحة ال�سطح املا�ص .
عند انتهاء عملية االمت�صا�ص يحمل الدم الطعام امله�ضوم إ�يل خاليا
و�أن�سجة اجل�سم حيث يتم ا�ستهالكه يف إ�نتاج الطاقة �أو يحول بع�ض منه إ�ىل مواد
ع�ضوية متاثل تركيب �أن�سجة اجل�سم وت�سمي هذه العملية بالتمثيل الغذائي،
�أما الطعام غري امله�ضوم في�ستمر يف �سريه يف القناة اله�ضمية حتى ي�صل إ�ىل
(ال�ست)
نهايتها يف �صورة مواد برازية وف�ضالت تخرج عن طريق فتحة ال�رشج إ
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�أنواع اله�ضم :

يق�سم اله�ضم إ�ىل نوعني وذلك اعتماد ًا على املكان الذي تتم فيه عملية
اله�ضم :
 -1اله�ضم اخلارجي � ،أو اله�ضم خارج اخللية وفيه يتم ه�ضم الغذاء متام ًا
قبل امت�صا�صه بوا�سطة اخلاليا املبطنه للقناة اله�ضمية كما يحدث يف
الن�سان .
احليوانات الفقارية مثل إ
 -2اله�ضم الداخلي �أو اله�ضم داخل اخللية  ،وفيه يتم �أخذ جزيئات الغذاء
ال�صلب إ�ىل داخل اخلاليا بوا�سطة عملية االلتهام ( )Phagocytosisثم
يه�ضم يف فجوات غذائية داخل اخلاليا كما يحدث يف االميبا وال�سوطيات
وال�سفنج .
إ
ويف بع�ض احليوانات تق�سم عملية اله�ضم إ�ىل مرحلتني  ،مرحلة خارج
اخللية و�أخرى داخل اخللية  ،حيث يتم إ�فراز إ�نزميات اله�ضم اخلارجي يف
القناة اله�ضمية  ،ويجز� أ الطعام إ�ىل ج�سيمات �صغرية  ،ثم تقوم خاليا بطانة
القناة اله�ضمية بالتهام هذه اجل�سيمات ال�صغرية �أو تلتهما غدد ها�ضمة خا�صة
تفرز عليها إ�نزميات اله�ضم الداخلي كما يحدث يف الهيدرا والقواقع  ،ويرى
العلماء �أن عملية اله�ضم الداخلي عملية بدائية .

التقومي

 -1كيف حت�صل الكائنات التالية على غذائها :
(ب) الكائنات املتغذية على مواد �صلبة.
( )1الكائنات املتمرقة
�	-2أذكر مثا ًال على
(ب) كائن يتغذي على مواد �صلبة .
( )1كائن متمرق
 -3ما مرحلتا عملية اله�ضم يف الكائنات غري ذاتية التغذية ؟
النزميات يف القناة اله�ضمية ؟
 -4ما الغدد التي تفرز إ
 -5ما النواجت النهائية لعملية اله�ضم الكيميائي ؟
مثال واحد لكل نوع .
ذكر ٍ
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اجلهاز اله�ضمي يف ا إلن�سان
�أهداف الدر�س :
يتوقع منك بعد دار�ستك لهذا الدر�س �أن تكون قادر ًا على �أن :
الن�سان.
 -1ت�صف الرتكيب العام للقناة اله�ضمية والغدد امللحقة بها يف إ
 -2تربط خ�صائ�ص القناة اله�ضمية بوظائف �أجزائها .
 -3ت�صف خطوات عملية ه�ضم املواد الغذائية املختلفة .
 -4حتدد دور الكبد والبنكريا�س والع�صارة ال�صفراوية يف عملية اله�ضم.
الن�سان.
 -5ت�صف عملية امت�صا�ص ومتثيل املواد الغذائية يف ج�سم إ
الن�سان .
 -6حتدد فوائد املواد الغذائية ونتائج نق�صها �أو زيادتها على �صحة إ
 -7تعدد �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي وطرق احلفاظ على �صحة اجلهاز
اله�ضمي.
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جهاز اله�ضم يف ا إلن�سان .

الن�سان
ال�شكل ( )12-1يبني تركيب جهاز اله�ضم و�أجزائه املختلفة يف إ
الن�سان يتكون من القناة اله�ضمية
حيث يت�ضح لك �أن اجلهاز اله�ضمي يف إ
وملحقات القناة اله�ضمية وذلك كالتايل :

الن�سان
ال�شكل ( )12-1اجلهازاله�ضمي يف إ
�أو ًال :القناة اله�ضمية  :وهى �أنبوبة طويلة لها فتحتان هما فتحة الفم وفتحة
ال�رشج  ،وهى �أنبوبه غري م�ستقيمة وملتفة و�أقطارها غري مت�ساوية و�أ�شكالها غري
مت�شابهة فمنها اجلزء ال�ضيق واملنتظم القطر والوا�سع املنتفخ  .ومنها ما هو
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�شديد االلتفاف وما هو مق�سم ألكيا�س وجيوب  ،وترتكب القناة اله�ضمية من
أ
الجزاء التالية :
 -1الفم :
والفم فتحة عر�ضية �أفقية حماطة ب�شفتني ع�ضليتني ويقود الفم إ�ىل
التجويف الفمى وهو مبطن بغ�شاء ناعم رطب  ،ويف�صله عن التجويف أ
النفي
�سقف احللق الذي ميتد إ�ىل اخللف مكون ًا امتداد ًا ع�ضلي ًا هو اللهاة ال�شكل
( )13-1واللهاة تتدىل عند التنف�س ل�سد فتحة الفم الداخلية.يوجد بالتجويف
الفمى الل�سان أ
وال�سنان .
�شني ال�سفلى
الغدة النكفية

اللهاة

الل�سان
غدة لعابية حتت الل�سان

غدة لعابية حتت الفك

الق�صبة الهوائية

املرئ
(ال�شكل  )13-1جتويف الفم

 -2الل�سان :
والل�سان ج�سم ع�ضلي مثبت على الفك أ
ال�سفل من اخللف وطرفه
أ
المامي حر ،وتنت�رش على �سطحه العلوي �أعداد كبرية من براعم ح�سية تقوم
بتذوق الطعام  .ووظيفة الل�سان حتريك الطعام بني أ
ال�سنان وتذوق الطعام ،
ويعمل على تكوين البلعة الغذائية ودفعها إ�ىل اخللف لتدخل إ�ىل البلعوم �أثناء
عملية البلع ال�شكل (. )14-1
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ال�شكل ( )14-1عملية البلع
 -3أ
ال�سنان :
وهى �أج�سام �صلبه مرتبة يف �صفني على هيئة ن�صف دائرة (ال�شكل (-1
ال�سفل أ
 )28يف جتويف الفم مثبته على الفكني أ
والعلى وعددها (� )32سن ًا ()16
العلى أ
�سن ًا يف كل من الفك أ
وال�سفل .

ال�سنان يف الفكني (ال�شكل � )16-1أنواع أ
ال�شكل ( )15-1أ
الن�سان
ال�سنان يف إ
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أ
ال�سنان متكيفة ألداء وظيفة قطع ومتزيق وطحن الطعام لذا تتميز إ�ىل :
القواطع وعددها ( )4يف كل فك ووظيفتها م�سك وقطع الطعام .
أ
النياب وعددها ( )2يف كل فك ووظيفتها متزيق الطعام .
أ
ال�رضا�س وعددها ( )10يف كل فك ومتيز إ�ىل �أ�رضا�س �أمامية وعددها ()4
يف كل فك و�أ�رضا�س خلفية وعددها ( )5يف كل فك ووظيفة أ
ال�رضا�س طحن
الطعام ,و�أثناء مرور الطعام بالفم يتم م�ضغه وخلطه باللعاب الذي تفرزه
الغدد اللعابية التي تفتح قنواتها يف جتويف الفم .
 -4البلعوم :
البلعوم يلي فتحة الفم الداخلية  ،وهو جتويف قمعي ال�شكل تفتح
فيه ( )7فتحات هي  :فتحة الفم الداخلية وفتحتان من �أ�سفل هما فتحة
الق�صبة الهوائية من أ
المام وفتحة املريء من اخللف  ،وفتحتان جانبيتان
من �أعلى هما فتحتا أ
النف الداخليتني  ،وفتحتا قناتي ا�ستاكيو�س وتقودان
إ�ىل أ
الذن الو�سطي ,وعند و�صول الطعام إ�ىل البلعوم ترتفع اللهاة ل�سد فتحتي
أ
النف وتنقب�ض الع�ضالت املحيطة باحلنجرة لتمنع و�صول الطعام إ�ىل
الرئتني  ،وتعمل قوة دفع الل�سان وانقبا�ض ع�ضالت البلعوم على دفع الطعام
إ�ىل املريء.
 -5املريء  :ال�شكل ()12-1
الن�سان ي�صل البلعوم باملعدة ومير خمرتق ًا
املريء �أنبوب طوله (� )25سم يف إ
التجويف ال�صدري وع�ضلة احلجاب احلاجز حتى ي�صل املعدة ،وجدران املريء
ع�ضلية حتدث حركة ت�سمى احلركة الدودية ،كما �أن جدران املريء الداخلية
مبطنة بغ�شاء خماطي ي�ساعد على بلع الطعام .
 -6املعدة  :ال�شكل ()12-1
املعدة كي�س كمرثى ال�شكل ميتد بعر�ض اجلزء أ
العلى من جتويف
البطن �أ�سفل احلجاب احلاجز ومييل إ�ىل اجلهة الي�رسى قلي ًال  ،واملعدة مكونة
من جزئيني هما  :الطرف الف ؤ�ادى والطرف البوابى الذي يفتح يف أ
المعاء

37

الدقيقة بوا�سطة الفتحة البوابية والتي يحر�سها �صمام ع�ضلي يتحكم يف
مرور الطعام من املعدة إ�ىل أ
المعاء الدقيقة  .وجدران املعدة ع�ضلية تتكون
من ثالثة ع�ضالت غري إ�رادية عر�ضية وطولية ودائرية  ،ببطن جدران املعدة
غ�شاء خماطي تنت�رش فيه غدد تفرز الع�صري املعدي الذي يحتوي على إ�نزميات
البب�سني والرنني  ،كما تفرز غدد �أخرى حم�ض الهيدروكلوريك ومواد خماطية,
وتتحرك ع�ضالت جدران املعدة يف كل االجتاهات لتعمل على هز وطحن
وحتريك الطعام (ه�ضم ميكانيكي) ليختلط بالع�صري املعدي ل�ضمان ه�ضم
الطعام  .ويلي املعدة أ
المعاء الدقيقة .
 -7أ
المعاء الدقيقة  :ال�شكل ()12-1
أ
المعاء الدقيقة �أنبوب ع�ضلي طويل كثري االلتواء وااللتفاف ي�شغل
حيز ًا كبري ًا من جتويف البطن طوله (� )6-5أمتار  ،متما�سكة أ
الجزاء بوا�سطة
ن�سيج داخلي رقيق (امل�ساريقا  ،وجدران أ
المعاء الدقيقة ع�ضلية بها ع�ضالت
طولية ودائرية تعمل بالتبادل وحتدث حركة دودية  ،وهذه اجلدران مبطنة
بغ�شاء خماطي تنت�رش فيه غدد تفرز الع�صري املعوي الذي يحتوي على إ�نزميات
ها�ضمة  .وتتكون أ
المعاء الدقيقة من ثالثة �أق�سام هي :
الثنا ع�رش  :ل�شكل ()12-1
�أ  -إ
الول من أ
وهو اجلزء أ
المعاء الدقيقة ويقع بعد املعدة ،
وطوله (� )25سنتمرت ًا و�شكله مقو�س  ،وتفتح يف و�سطه القناة البنكريا�سية
ال�صفراوية امل�شرتكة الناجتة من إ�لتحام قناتي البنكريا�س وال�صفراء .
الو�سط من أ
ب  -ال�صائم ويلي االثني ع�رش وي�شكل اجلزء أ
المعاء الدقيقة ويقع
يف منطقة ال�رسة ويبلغ طوله �250سنتمرت ًا وهو �سميك له لفائف بارزة وثنيات
عديدة .
ج  -اللفائفى  :ال�شكل ()12-1
المعاء الدقيقة ويقع بعد ال�صائم ويت�صل أ
الخري من أ
وهو اجلزء أ
بالمعاء
الغليظة ويقع بالقرب من منطقة احلو�ض  ،ويبلغ طول اللفائف �330سنتمرت ًا
تقريب ًا وهو اقل �سمك ًا من ال�صائم وتنت�رش على جدرانه ثنيات ونتواءت كثرية
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التجاعيد بارزة ك�أ�صابع اليد ت�سمى اخلمالت ووظيفتها زيادة م�ساحة ال�سطح
الها�ضم وال�سطح املا�ص أ
للمعاء .
 -8أ
المعاء الغليظة  :ال�شكل ()12-1
الخري من القناة اله�ضمية أ
وهى اجلزء أ
،والمعاء الغليظة قناة ع�ضلية
وا�سعة طولها حوايل � 160سنتمرت ًا تت�صل مع أ
المعاء الدقيقة بوا�سطة �صمام
المعاء الدقيقة  ،وتختلف عن أ
مينع عودة الطعام إ�ىل أ
المعاء الدقيقة يف �أنها
�أق�رص وال حتتوى على خمالت وتنق�سم إ�ىل أ
الجزاء التالية :
أ
العور  :ويقع يف اجلهة اليمنى من جتويف البطن من �أ�سفل وتفتح فيه
-1
المعاء الدقيقة وهو كي�س �سميك طوله � 6سنتمرت ًا يقع عند ات�صال أ
أ
المعاء
الدقيقة أ
بالمعاء الغليظة  ،وتخرج من �أ�سفله زائدة �أنبوبية �سائبة مغلقة
طولها (� )12-8سنتمرت ًا تقع يف اجلهة اليمنى من الفراغ البطنى ت�سمى الزائدة
الن�سان ع�ضو ًا ال وظيفة له تلتهب �أحيان ًا وتزال جراحي ًا .
الدودية  ،وتعترب يف إ
 -2القولون  :ال�شكل ( )17-1وهو �أنبوب وا�سع ميتد من أ
العور إ�ىل �أعلى وي�سمى
القولون ال�صاعد ثم يتجه �أفقي ًا بعر�ض البطن وي�سمى القولون امل�ستعر�ض ،
ثم يتجه إ�ىل �أ�سفل مرة �أخرى وي�سمى القولون النازل .
القولون امل�ستعر�ض
القولون
النازل
القولون ال�صاعد
الزائدة الدودية
امل�ستقيم
ال�شكل ( )17-1أ
الن�سان
المعاء الغليظة يف إ
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الخري من أ
ج -امل�ستقيم  :وهو اجلزء أ
المعاء الغليظة وفيه تتجمع ف�ضالت
الطعام وتتعفن ا�ستعداد ًا لطردها خارج اجل�سم يف الوقت املنا�سب يف �شكل براز
عن طريق فتحة ال�رشج .
وظائف أ
الن�سان هي :
المعاء الغليظة يف إ
· امت�صا�ص املاء وبع�ض الغازات أ
والمالح ليتحول الطعام غري امله�ضوم إ�ىل براز
�صلب ن�سبي ًا .
· إ�فراز مادة خماطية ت�سهل مرور الف�ضالت إ�ىل اخلارج .
· خزن الرباز والعمل على تعفنه بوا�سطة البكترييا املوجودة فيها حلني طرده
إ�ىل اخلارج .
ثاني ًا -ملحقات القناة اله�ضمية :
ملحقات القناة اله�ضمية هي �أع�ضاء �أو غدد لها عالقة بعملية ه�ضم
الطعام وت�ضم الغدد اللعابية والكبد والبنكريا�س .
 -1الغدد اللعابية  :ال�شكل ()18-1
وهى غدد قنوية تفرز اللعاب يف جتويف الفم وعددها (� )3أزواج

ال�شكل ( )18-1الغدد اللعابية

وهى :
الغدتان النكفيتان وتقعان �أمام أ
الذنني إ�ىل �أ�سفل قلي ًال وتفتح كل واحدة
-1
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يف قاعدة ال�رض�س الثاين من الفك العلوي .
 -2غدتان حتت قاعدة الل�سان وتقع يف قاع الفم وت�صبان اللعاب بوا�سطة قنوات
�صغرية �أ�سفل الل�سان .
 -3غدتان حتت الفك ال�سفلى وتقعان على جانبي الفك ال�سفلى وتفرزان
اللعاب على جانبي قاعدة الل�سان بقنوات �صغرية .
 -2الكبد  :ال�شكل ()19-1

الن�سان
ال�شكل ( )19-1الكبد يف إ
الن�سان حجم ًا ويوجد حتت احلجاب احلاجز
الكبد �أكرب غدد ج�سم إ
1
مبا�رشة وتزن (  )1 2كيلوجرام ًا ولونها بنى داكن  ،وتتكون من �أربعة ف�صو�ص
�أكربها أ
المين ويف�صل املعدة عن احلجاب احلاجز  ،ويت�صل بالكبد من �أ�سفل
كي�س احلوي�صلة ال�صفراوية  ،وهى خمزن للع�صارة ال�صفراوية  ،وهى مادة
قلوية مرة املذاق لونها �أخ�رض مييل إ�ىل اال�صفرار  ،وتفرزها الكبد وتر�سلها عن
طريق القناة ال�صفراوية إ�ىل االثنى ع�رش حيث ت�ساهم يف عملية اله�ضم إ�ال �أن
ال�صفراء ال حتتوى على إ�نزميات ها�ضمة  .والقناة ال�صفراوية تفتح قرب بواب
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املعدة يف االثنى ع�رش .

وظائف الكبد :

يتمثل دور الكبد يف التايل :
 -1إ�فراز مادة ال�صفراء التي حتول الدهون إ�ىل م�ستحلب دهني .
 -2تنظم املواد الغذائية يف اجل�سم حيث حتول الفائ�ض من �سكر اجللوكوز إ�ىل
ن�شا حيواين (جليكوجني) ويتم تخزينه يف خالياها لي�ستفاد منه عند احلاجة
 ،ويذلك يعمل الكبد على حفظ ن�سبة ال�سكر يف الدم ثابتة .
 -3حتويل الزائد من أ
الحما�ض االمينية إ�ىل كربوهيدريتات تخزن يف �صورة
جليكوجني وبولينا تطرد خارج اجل�سم بوا�سطة الكليتان عن طريق البول .
 -4حتويل الزائد من أ
الحما�ض الدهنية إ�ىل ن�شا حيواين يخزن يف اجل�سم.
 -5تخزن بع�ض أ
المالح املعدنية (�أمالح احلديد والنحا�س) وبع�ض
الفيتامينات.
 -6تكوين مادة الهيبارين التي متنع جتلط الدم داخل أ
الوعية الدموية .
 -7ت�صنع مادة الفيربينوجني التي تدخل يف جتلط الدم عند حدوث جروح ملنع
نزف الدم .
 -8تخلي�ص اجل�سم من �سموم البكترييا الناجتة من ن�شاطها يف االمعاء
الغليظة.
 -3البنكريا�س  :ال�شكل ()20-1
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الن�سان
ال�شكل ( )20-1البنكريا�س يف إ
غدة عنقودية ال�شكل طولها حواىل�16سم تقع �أ�سفل املعدة تت�صل من
اجلهة اليمنى باالثني ع�رش ومن اجلهة الي�رسى بالطحال  ،وتخرج منها القناة
البنكريا�سية التي تفتح يف االثني ع�رش بعد التحامها مع القناة ال�صفراوية،
النزميات
يفرز البنكريا�س الع�صارة البنكريا�سية التي حتتوي على عدد من إ
التي تكمل ه�ضم املواد الغذائية يف أ
المعاء الدقيقة  ،بع�ض خاليا البنكريا�س
تفرز هرمون االن�سيولني الذي يعمل على حفظ توازن ال�سكر يف الدم .

اله�ضم يف ا إلن�سان :

اله�ضم علمية يتم فيها حتويل جزيئات الطعام الع�ضوي املعقدة
الرتكيب إ�ىل جزيئات �صغرية ب�سيطة الرتكيب ذائبة ميكن امت�صا�صها ب�سهولة
خالل جدران أ
المعاء الدقيقة وحتمل إ�ىل الدورة الدموية .

�أنواع اله�ضم :

جترى على املواد الغذائية منذ دخولها الفم وحتى أ
المعاء الدقيقة

43

جمموعة من العمليات بع�ضها ميكانيكي (اله�ضم امليكانيكي) وبع�ضها كيميائي
(اله�ضم الكيميائي) .
فاله�ضم امليكانيكي ( )Mechanical digestionعملية يتم فيها
تقطيع ومتزيق وطحن وتفتيت �أو هر�س الطعام ال�صلب املعقد وحتريكه على
طول القناة اله�ضمية ويتم ذلك عن طريق الفم أ
وال�سنان من قواطع و�أنياب
النزميات الكيميائي �أما اله�ضم
و�أ�رضا�س حتى ي�سهل بلعه  ،وهذا ميهد لعمل إ
النزميي وهو عمليات يتم فيها حتليل الغذاء كيميائي ًا
الكيميائي �أو اله�ضم إ
النزميات الها�ضمة .
عن طريق إ

ا إلنزميات :

والنزميات مركبات ع�ضوية بروتينية تفرزها خاليا اجل�سم وتعترب
إ
عوامل م�ساعدة من�شطة للتفاعالت الكيميائية دون �أن يتغري �أو يت�أثر تركيبها
والنزميات الها�ضمة تفزرها خاليا حية توجد يف الغدد اللعابية
الكيميائي  .إ
وجدران املعدة وجدران أ
المعاء الدقيقة وغدة البنكريا�س .

خوا�ص ا إلنزميات :

االنزميات مواد ذات طبيعة متخ�ص�صة اذ لكل انزمي مواد غذائية معينة يعمل
عليها  .وهو يت�أثر بنوع الو�سط الذي يعمل فيه كما يت�أثر بدرجة حرارة اجل�سم
فيعمل بفعالية يف درجة حرارة اجل�سم املثلى (  ) 37 . 4 c0والتي يجب �أن ال
تتجاوز اخلم�سني درجة مئوية .

مناطق اله�ضم يف ج�سم ا إلن�سان :

يتم اله�ضم يف الفم واملعدة أ
والمعاء الدقيقة .و�أول عمليات اله�ضم
تتم يف الفم حيث تقطع أ
ال�سنان ومتزق وتطحن الطعام ويتم م�ضغه (ه�ضم
ميكانيكي) ويتم خلطه باللعاب بالذي يحول الطعام إ�ىل كتل �صغرية رطبه
لينة �سهلة البلع  ،كما يحتوى اللعاب على إ�نزمي االميليز اللعابي (التيالني)
الذي يعمل يف و�سط قلوي ويحول املواد الكربوهيدراتية (الن�شويات) إ�ىل �سكر
مالتوز (ه�ضم جزئي).

44

�أن إ�فراز اللعاب يحدث نتيجة لرد فعل تنبيهي ينجم عن دخول الطعام يف
الفم �أو نتيجة لر ؤ�ية الطعام �أو �شم رائحته �أو حتى جمرد التفكري فيه وتعتمد
كمية اللعاب املفرزة على نوع الغذاء فعندما يكون الغذاء من اللحوم يقل حجم
اللعاب وتكون به كمية قليلة من التيالني � ،أما إ�ذا كان الغذاء من الن�شويات �أو
ال�سكريات فتكون كمية اللعاب كبرية جد ًا .

اله�ضم يف املعدة :

مير الطعام بعد بلعه إ�ىل املعدة عن طريق املريء بوا�سطة االنقبا�ضات
الع�ضلية للمريء  ،ويف املعدة ي�ستمر عمل إ�نزمي التيالني لفرتة من الزمن حتى
يتحول الو�سط إ�ىل حم�ضي بفعل حام�ض  HClالذي تفرزه املعدة  .تقوم
املعدة به�ضم ميكانيكي للطعام وذلك عن طريق انقبا�ضات ع�ضالت جدرانها
فتك�رس وجتزئ الطعام وتخلطه بالع�صارة املعدية التي تفرزها  ،وتت�أثر حركات
املعدة بعدة عوامل منها :
 -1كمية الطعام ف إ�ذا كانت الوجبة كبرية متددت جدران املعدة وزادت من
حركاتها.
 -2يزيد الكافني (يوجد يف القهوة) و إ�نزمي االن�سيولني من حركات املعدة
بينما يقلل النيكوتني (التدخني) من هذه احلركات .
 -3الدهون عند كرثتها يف الوجبة �أو يف حالة أ
المل والتعب اجل�سماين
والفكري واخلوف والقلق واحلزن تقلل من حركات املعدة .
إ�ن الع�صارة املعدية التي تفرزها غدد جدران املعدة تتكون من حام�ض
الهيدروكلوريك و إ�نزميات ها�ضمة ومواد خماطية واملاء وبع�ض أ
المالح وهذه
لها وظائف وذلك كالتايل.
(�أ) حام�ض الهيدروكليوريك  :ويقوم بالوظائف التالية :
النزميات الها�ضمة
 .1يحول و�سط املعدة إ�ىل و�سط حم�ضي ينا�سب عمل إ
النزميات غري الن�شطة إ�ىل ن�شطة مث ًال يوجد إ�نزمي
يف املعدة  ،كما يحول إ
البب�سني يف املعدة يف �صورة خاملة هي إ�نزمي البب�سينوجني وذلك لكي ال يه�ضم
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جدران املعدة عند خلوها من الطعام ،ف إ�ذا و�صل الطعام املعدة يعمل حم�ض
الهيدروكلوريك على تن�شيط البب�سينوجني إ�ىل بب�سني ن�شط.
 .2يزيد حام�ض الهيدروكلوريك  HClمن درجة إ�ذابة �أمالح الكال�سيوم
واحلديد وهذا يزيد من درجة امت�صا�صها
 .3يحث حام�ض  HClخاليا الغ�شاء املخاطي لالثني ع�رش أ
والمعاء
الدقيقة إلفراز هرمون ال�سكرتني  Secrtinالذي ين�شط إ�فرازات البنكريا�س
والكبد .
 .4يطهر حام�ض الهيدروكلوريك املعدة أ
والمعاء من كثري من امليكروبات
التي تدخل مع الطعام .
النزميات الها�ضمة املعدية هي:
(ب) إ
	�نزمي البب�سني ويحول الربوتينات إ�ىل ببتونات .
 -1إ
	�نزمي الرنني وهو إ�نزمي له �أهمية خا�صة يف مرحلة الطفولة فهو يقوم
 -2إ
بتجبني (تخرث) بروتني اللنب  ،وبذلك مينع املرور ال�رسيع للنب يف املعدة ليبقي
مدة �أطول يف املعدة � ،أي �أنه يحول بروتني اللنب ال�سائل إ�ىل بروتني �صلب هو
الكازين .
النزمي ذو �أثر �ضعيف يف و�سط املعدة احلم�ضي
	�نزمي الليباز املعدي  :هذا إ
 -3إ
لذا ال ته�ضم الدهون يف املعدة .
(ج) املواد املخاطية
إ�فراز املعدة حلام�ض  HClقد ي�شكل خطورة على جدران املعدة حيث
�أن أ
الحما�ض تتلف وحتطم املواد الع�ضوية  ،لذا تعمل املواد املخاطية على
حماية جدران املعدة من اجلروح امليكانيكية والكيميائية وتكون طبقه واقية
للمعدة  ،وعند ف�شل املعدة يف إ�فراز املواد املخاطية ل�سبب ما ف إ�ن حام�ض HCl
ي�سبب ت�آك ًال يف خاليا و�أن�سجة املعدة وبالتايل ت�سبب قرحة املعدة .
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 -3اله�ضم يف ا ألمعاء الدقيقة :

عند و�صول الطعام من املعدة إ�ىل أ
المعاء الدقيقة مار ًا باالثني ع�رش
تتعادل حمو�ضة الطعام نتيجة للع�صارات التي تفرز يف االثني ع�رش أ
والمعاء،
وت�صب على الطعام ثالث �أنواع من الع�صارات الها�ضمة هي  :الع�صارات املعوية
والع�صارة ال�صفراوية والع�صارة البنكريا�سية .
�أ ً
وال  :الع�صارة (الكبدية) ال�صفراوية
والع�صارة ال�صفراوية يفرزها الكبد وتخزن يف احلوي�صلة ال�صفراوية
ومنها تذهب إ�ىل االثني ع�رش عن طريق القناة ال�صفراوية ،
وال�صفراء � Bileسائل �أ�صفر خم�رض يحتوى على بيكربونات ال�صوديوم و�أ�صباغ
�أخرى وهى ذات طبيعة قلوية وتقوم بالوظائف التالية :
 .1حتول الدهون إ�ىل م�ستحلب دهني � ،أي تزيد من م�ساحة �سطح الدهن
املعر�ض لفعل إ�نزمي الليباز .
 .2تتحد مع بع�ض املركبات الدهنية مثل الكول�سرتول والفيتامينات غري القابلة
للذوبان يف املاء لتحولها إ�ىل مركبات تذوب يف املاء لي�سهل امت�صا�صها.
النزميات يف
 .3حتول و�سط االثني ع�رش إ�ىل و�سط قلوي لتتيح الفر�صة لعمل إ
االثني ع�رش .
 .4حتمل املواد التي ال حاجة للج�سم بها مثل إ��صباغ ال�صفراء الناجتة من
والدوية إ�ىل أ
حتطم الهيموقلوبني وبع�ض املعادن ال�سامة كالنحا�س أ
المعاء
و�أخري ًا التخل�ص منها مع الرباز .
 .5متنع تعفن الطعام يف أ
المعاء .
ثاني ًا  :الع�صارة البنكريا�سية :
ويفرزها البنكريا�س وحتملها القناة البنكريا�سية إ�ىل االثني ع�رش
وحتتوي على انزميات هي :
 .1االميليز ويحول الن�شا إ�ىل �سكر مالتوز .
 .2املالتيز ويحول املالتوز إ�ىل �سكر جلوكوز .
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 .3ال�سكريز ويحول ال�سكروز إ�ىل �سكر جلوكوز وفراكتوز .
 .4الليباز البنكريا�سي ويحول الدهون إ�ىل �أحما�ض دهنية وجلي�رسين.
 .5الرتب�سني ويحول الربوتينات إ�ىل �أحما�ض �أمينية .
ثالث ًا  :الع�صارة املعوية :
وتفرزها غدد خا�صة يف جدران أ
النزميات
المعاء الدقيقة وحتتوى على إ
التالية :
 .1املالتيز ويحول �سكر املالتوز إ�ىل �سكر جلوكوز .
 .2ال�سكريز ويحول ال�سكروز إ�ىل جلوكوز وفراكتوز .
 .3الالكتيز ويحول �سكر اللنب الالكتوز إ�ىل �سكري جلوكوز وجالكتوز .
 .4االميليز املعدي ويحول الن�شا إ�ىل �سكر مالتوز .
 .5ببتيديز ويحول الببتيدات إ�ىل �أحما�ض امينية .
وميكن تلخي�ص عمليات اله�ضم يف التايل :
 .1ال�سكريات والن�شويات حتول اىل �سكر جلوكوز .
 .2الربوتينات حتول إ�ىل �أحما�ض �أمينية .
 .3الدهنيات حتول إ�ىل �أحما�ض دهنية وجلي�رسين .

االمت�صا�ص Absorption

عملية االمت�صا�ص هي مرحلة تلي عملية اله�ضم  ،ويتم امت�صا�ص
الطعام يف أ
المعاء الدقيقة وال يتم يف الفم واملريء � ،أما يف املعدة فيحدث
والمالح املعدنية الب�سيطة ومواد �أخرى مثل أ
امت�صا�ص للماء أ
الدوية والعقاقري
والكحول  ،ولكن املكان الطبيعي لعملية االمت�صا�ص هو أ
المعاء الدقيقة وذلك
لطولها حيث ميكن للطعام امله�ضوم �أن ميكث فيها �أطول فرتة ممكنة كما �أن
جدرانها مزود بعدد كبري من الثنيات ال�شكل ()21-1
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ال�شكل ( )21-1جزء من بطانة أ
المعاء الدقيقة بني تركيب اخللية
وعلى هذه الثنيات توجد آ
اللف من اخلمالت التي تكون يف �صورة زوائد تزيد
من م�ساحة �سطح االمت�صا�ص  .ال�شكل (. )21-1
ومبا �أن تركيز املواد الغذائية امله�ضومة داخل جتويف أ
المعاء الدقيقة
�أكرب من تركيزها يف ال�شعريات الدموية أ
والوعية الليمفاوية ف�أن هذه املواد تنت�رش
من أ
المعاء إ�ىل تيار الدم كالتايل :
 .1تنت�رش (متت�ص) أ
الحما�ض االمينية و�سكر اجللوكوز إ�ىل ال�شعريات الدموية
يف اخلمالت ويحملها الوريد البابي الكبدي إ�ىل الكبد .
الحما�ض الدهنية واجللي�رسين تنت�رش إ�ىل أ
 .2أ
الوعية اللبنية (الليمفاوية)
وتتحد أ
وعاء ليمفاوي ًا كبري ًا
الوعية الليمفاوية مع بع�ضها بع�ض مكونة
ً
ي�سمى القناة الليمفاوية ال�صدرية التي تتجه إ�ىل �أعلى لتتحد مع الدورة
الدموية يف منطقة العنق .
 .3أ
المالح املعدنية (�أمالح احلديد والكال�سيوم وغريها) والفيتامينات يتم
الختياري عند اخلاليا الطالئية
النت�شار الن�شط إ
إ�مت�صا�صها بوا�سطة إ
التي تبطن اخلمالت .
�أما املواد غري امله�ضومة فتطرح خارج اجل�سم يف �صورة براز عن طريق فتحة
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ال�رشج وذلك بعد �أن ميت�ص منها املاء يف القولون .

التمثيل الغذائي :

عند إ�نتقال الغذاء امله�ضوم إ�ىل تيار الدم يكون لكل جزء منه وظيفة
معينة ي ؤ�ديها يف اجل�سم  ،لذا يجب �أن يكون الغذاء حمتوي ًا على كل املجموعات
الغذائية وبكميات منا�سبة  ،ومبا �أن الطعام امله�ضوم يذهب إ�ىل الكبد ف إ�ن الكبد
يعمل على تنظيم الغذاء امله�ضوم و إ�مداد كل �أجزاء اجل�سم بالغذاء املطلوب
كم ًا ونوع ًا  ،والكبد كما ذكرنا �سابق ًا ت ؤ�دي عدد ًا كبري ًا من الوظائف احليوية من
بينها عملية التمثيل الغذائي  assimilationوهى عملية إ��ستخدام جزيئات
الغذاء يف �أنحاء اجل�سم املختلفة  .ونتيجة للعمليات التي تقوم بها الكبد ف إ�ن
كل خلية �أو ن�سيج يف اجل�سم ي�ستخدم جزيئات الغذاء يف �أداء عدد كبري من
وظائفه مثل بناء خاليا الع�ضالت  ،وبناء خاليا العظام با�ستخدام الكال�سيوم
والفو�سفات  ،و إ�طالق الطاقة با�ستخدام �سكر اجللوكوز يف التنف�س �أما الزائد
من املواد الغذائية فيخزن حيث مث ًال :
 .1الزائد من اجللوكوز حتوله الكبد إ�ىل جليكوجني يخزن يف اجل�سم.
 .2الزائد من أ
الحما�ض الدهنية يخزن كر�صيد للطاقة ي�ستخدم عند
احلاجة.
الحما�ض االمينية فال يخزن ألن أ
 .3الزائد من أ
الحما�ض االمينية مواد
�سامة ،لذا تقوم الكبد بتحطيمها وحتويلها إ�ىل مواد �أقل �سمية حيث ينزع
منها الن�شادر ويتحد مع ثاين �أك�سيد الكربون ويكونان املواد البولية من
يوريا وحم�ض البوليك ويطرحان خلارج اجل�سم عن طريق البول .

�صحة اجلهاز اله�ضمي :

لل�صابات بكثري من الطفيليات وذلك
يكون اجلهاز اله�ضمي عر�ضة إ
ألن هذه الطفيليات قد تدخل من البيئة اخلارجية مع الطعام الذي يتغذى
عليه الفرد ومن بني هذه الطفيليات ديدان اال�سكار�س واالنكل�ستوما والديدان
ال�رشيطية وبع�ض أ
الوليات مثل االنتاميبا ه�ستوليتكا (الد�سنتاريا االميبية)
�أو اجلارديا وقد ي�صاب بالبكرتيا مثل بكترييا ت�سمم الغذاء وبكترييا الكولريا
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وبكترييا الد�سنتاريا البا�سيلية وغريها من أ
المرا�ض املعدية  ،لذا وجب احلر�ص
على نظافة الطعام وطهيه جيد ًا وغ�سل أ
اليدي عند تناول الطعام  ،وغ�سل
اخل�رضوات الورقية قبل �أكلها  ،ويتحتم على الفرد إ�تباع ما يلي :
 .1عدم التربز والتبول يف أ
الماكن الرطبة .
 .2املحافظة على الطعام وال�رشاب من خطر الذباب .
 .3عدم ا�ستخدام املواد الربازية ك�سماد للرتبة .
 .4غ�سل اخل�رضوات قبل تناولها .
 .5مراجعة الطبيب عند ال�شعور ب�أعرا�ض املر�ض وتناول أ
الدوية ح�سب إ�ر�شاد
الطبيب .
 .6عدم �أكل اللحوم دون طهي جيد .
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الوحدة الثانية

النقل يف الكائنــات احلية
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الوحدة الثانية

النقل يف الكائنات احلية
�أهداف الوحدة
يتوقع منك يف نهاية هذه الوحدة �أن تكون قادر ًا على �أن :
 .1تبني �أن جهاز النقل يف الكائن احلي متكيف ألداء وظيفته .
 .2تو�ضح �أهمية نقل املواد للكائن احلي .
 .3تبني كيف تتم عملية نقل املواد داخل �أج�سام كائنات حية خمتلفة .
 .4تو�ضح دور أ
الجهزة اخل�شبية يف النقل يف النبات .
 .5ت�رشح �آلية النقل من اجلذور إ�ىل �أوراق النبات .
 .6تعرف دور اللحاء يف نقل املواد امل�ص ّنعة من أ
الوراق إ�ىل �أجزاء
النبات أ
الخرى .
للن�سان .
 .7تعرف اجلهاز الدوري و�أهميته إ
 .8تو�ضح الرتكيب الن�سيجي لل�رشايني أ
والوردة .
 .9تبني مكونات الدم ووظائفه .
 .10تعرف ف�صائل الدم .
 .11تعرف اجلهاز اللمفاوي و�أهميته .
 .12تكت�سب مهارة ر�سم أ
ال�شكال التو�ضيحية .
 .13تكت�سب مهارة ا�ستخال�ص املعلومات من اجلداول
 .14تكت�سب مهارة حفظ النف�س من أ
المرا�ض .
 .15تك ّون اجتاهات وقيم �سلوكية �صحيحة يف حياتك .
 .16تقدر عظمة اهلل يف دقة �صنعه يف اخللق .
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النقل يف الكائنات احلية
( ) Transport in Living Organisms

بعد عملية ه�ضم الطعام داخل خلية الكائن احلي �أو خارجها  ،البد من
نقله إ�ىل جميع �أجزاء اجل�سم ليتم امت�صا�صه واال�ستفادة منه يف إ�نتاج الطاقة
الوك�سجني  .ومن أ
الالزمة للعمليات احليوية وذلك يف وجود أ
الهمية �أي�ض ًا
للكائن احلي التخل�ص من الف�ضالت .
لكن  ،ما الو�سيلة التي ميكن بها نقل املواد الغذائية من خاليا اجل�سم و إ�ليها؟

النقل يف النبات ()Translocation in Plants

تنتقل املواد الع�ضوية وغري الع�ضوية يف ج�سم النبات من مكان آلخر
ب�صورة م�ستمرة داخل أ
الن�سجة الوعائية الناقلة .

تعريف الن�سيج -:

الن�سيج عبارة عن خاليا مت�شابهة متخ�ص�صة ألداء وظيفة معينة .

اجلهاز الناقل ()Transporting System
هناك نوعان من �أنواع أ
الن�سجة الوعائية الناقلة
التي تنت�رش يف اجل�سم النباتي هما :
 -1ن�سيج اخل�شب ()Xylem Tissue
 -2ن�سيج اللحاء (: )Phloem Tissue
(ال�شكل )1-2
(ال�شكل  )1-2تركيب ال�ساق
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�أ ً
وال ن�سيج اخل�شب :
يوجد يف اجلهة الداخلية من أ
الن�سجة الوعائية  .ويبد� أ ن�سيج اخل�شب
من اجلذر وميتد خالل ال�ساق حيث ينتهي أ
بالوراق  ،ويتم من خالله نقل املاء
والمالح املعدنية املمت�صة من قبل اجلذر و إ�ي�صالها عرب ال�ساق إ�ىل أ
أ
الوراق .
واخل�شب ن�سيج يتكون من أ
الجزاء التالية :
 -1الوحدات الوعائية  -2الق�صيبات  -3برن�شيمية اخل�شب � -4ألياف اخل�شب
(ال�شكل )2-2
اخلاليا الربان�شيمية (املخزنة للغذاء)

الوحدات
الوعائية

ق�صيبات

نقر

نقر
م�صفوفة

(ال�شكل  )2-2تركيب ن�سيج اخل�شب

 /1أ
الوعية :
أ
الوعية اخل�شبية عبارة عن �سل�سلة من الوحدات الوعائية امللت�صقة فوق
بع�ضها بوا�سطة نهايات جدرها غليظة مثقبة  .وتتكون هذه اجلدر الغليظة عن
طريق تر�سيب مادة اللجنني ( )Ligninوهى مادة ت�سمح بنفاذ املاء إ�ىل داخل
الوعاء اخل�شبي  ،كما �أنها تعطي الدعمة أ
للوعية اخل�شبية ( .ال�شكل . )2-2
 -2الق�صيبات :
هى عبارة عن خاليا م�ستطيلة ال�شكل تقريب ًا غري مثقبة  ،وتت�سم بالتغلظ
يف �أماكن متعددة كما �أنها تتميز بنهايات منقرة  .تتمثل وظيفة الق�صيبات يف
نقل املاء أ
والمالح املعدنية .
 -3بران�شيم اخل�شب :
تقوم اخلاليا الربان�شيمية بوظيفة خزن املاء والغذاء  ،كما �أنها ت�ستخدم
يف النقل اجلانبي .
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 -4أ
اللياف :
أ
لللياف وظائف دعامية .
ثاني ًا ن�سيج اللحاء (: )Phloem Tissue
يبد� أ ن�سيج اللحاء من أ
الوراق وميتد إ�ىل ال�ساق وفروعه ويتم من خالله
نقل نواجت عملية البناء ال�ضوئي من أ
الوراق إ�ىل القمم النامية يف ال�ساق
واجلذر أ
والجزاء اخلازنة يف النبات حيث ي�ستفاد منه �أو يتم خزنه  .ويوجد
ن�سيج اللحاء يف اجلزء اخلارجي أ
للن�سجة الوعائية القريب من الق�رشة.
يرتكب ن�سيج اللحاء من �أنواع متباينة من اخلاليا وهى :
 -1أ
النابيب الغربالية
 -2اخلاليا املرافقة
� -3ألياف اللحاء
 -4بران�شيمية اللحاء (ال�شكل )3-2
 -1أ
النابيب الغربالية :
عبارة عن �صف عمودي من اخلاليا امل�ستطيلة  ،رفيعة اجلدران وذات
نهايات مثقبة ت�سمى ال�صفائح الغربالية ( )Sieve Platesوالتي ت�صل نهايات
أ
النابيب ببع�ضها كما يف (ال�شكل . )3-2
�صفيحة
غربالية

خيوط �سيتوبالزمية

�أنبوب
غربايل
خلية
ّ
مرافقة
�صفيحة غربالية
خلية مرافقة
ّ
أ
�نبوب غربايل

خلية
ّ
برن�شيمية

(ال�شكل  )3-2تركيب ن�سيج اللحاء
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توجد روابط �سيتوبالزمية ت�صل كل �أنبوب ب�آخر عرب هذه الثقوب ،وبهذه
الو�سيلة تكون عنا�رص اللحاء م�سار مت�صل لنقل املواد الع�ضوية داخل النبات .
 -2اخلاليا املرافقة :
توجد جماورة خلاليا أ
النابيب الغربالية ووظيفتها تو�صيل الغذاء
وغريها من املحاليل الع�ضوية إ�ىل كل �أجزاء النبات �أو إ�ىل أ
الجزاء اخلازنة.
 -3بران�شيم اللحاء أ
واللياف :
ووظيفة بران�شيم اللحاء هي خزن الن�شا والدهون �أما أ
اللياف فلها
وظيفة دعامية.
توجد طبقة من اخلاليا بني اللحاء واخل�شب وت�سمى طبقة الكامبيوم
( )Cambiumوبانق�سام خالياها ي�ستمر النبات يف تكوين ان�سجة جديدة
ينمو إ�ىل الداخل لتكوين اخل�شب واىل اخلارج لتك ّون اللحاء  ،وت�سمى أ
الن�سجة
التي تتكون بهذه الطريقة أ
بالن�سجة الثانوية .

�آلية االمت�صا�ص والنقل يف النبات :

(Mechanism of Absorption and Transportation in
)Plants
تقوم أ
الوراق اخل�رضاء يف النبات باحل�صول على غاز ثاين �أك�سيد الكربون
وال�ضوء من اجلو  ،وتقوم اجلذور بامت�صا�ص املاء أ
والمالح املعدنية لت�صنيع
والمالح إ�ىل أ
الغذاء  ،حيث يقوم اخل�شب بنقل املاء أ
الوراق بينما يقوم اللحاء
بنقل الغذاء الع�ضوي اجلاهز جلميع �أجزاء النبات لتزويده بالطاقة الالزمة.

امت�صا�ص املاء (: ) Water absorption

توجد قوتان تدفع املاء إ�ىل داخل اجلذر عرب خاليا الق�رشة وحتى أ
الوعية
اخل�شبية وهما :
 -1ال�ضغط اال�سموزي (: )Osmotic Pressure
يدخل املاء من الرتبة إ�ىل ال�شعريات اجلذرية عرب �أغ�شية اجلذر بفعل
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اخلا�صية اال�سموزية (باجتاه املحلول أ
الكرث تركيز ًا ) نظر ًا لتفاوت الرتكيز بني
حملول الرتبة وحملول خلية ال�شعرية اجلذرية (فرق يف ال�ضغط اال�سموزي)
أ
المر الذي ي�سبب نق�ص املاء املوجود يف الرتبة حول اجلذور فيع ّو�ض نق�ص املاء
من املناطق املجاورة يف الرتبة بوا�سطة خا�صية االنت�شار  ،وهكذا ينتقل املاء
الن�سجة إ�ىل أ
داخل ال�شعرية اجلذرية وعرب أ
الوعية اخل�شبية .
 -2قوة الت�رشب (: )Imbibition
	�ذا و�ضعنا قطعة خ�شب جاف يف املاء ف إ�نها تنتفخ ويزداد حجمها نتيجة
إ
لدخول املاء بني ج�سيمات جدرها  .دخول املاء بهذه الطريقة يباعد ج�سيمات
جدر اخلاليا بع�ضها عن بع�ض فيت�سبب بذلك يف زيادة حجمها  ،وتتميز جدر
اخلاليا النباتية احلية بخا�صية الت�رشب هذه  ،حيث تت�رشب جدر ال�شعرية
اجلذرية ( )2،1يف (ال�شكل  )4-2باملاء حتى تت�شبع وبوا�سطة االنت�شار ينتقل ماء
الت�رشب إ�ىل جدر اخللية ( )3ومنها إ�ىل ( )4وهكذا حتى ي�صل املاء إ�ىل أ
الوعية
اخل�شبية (. )5

(ال�شكل  )4-2الت�رشب يف ال�شعرية اجلذرية

نقل املاء وا ألمالح املعدنية يف النبات :

()Water and Minerals Translocation
عند و�صول املاء أ
والمالح املعدنية املذابة فيه إ�ىل منطقة اخل�شب
املوجودة يف اجلذر يتوىل هذا الن�سيج نقلها إ�ىل ال�ساق أ
فالوراق حيث يتم �صنع
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الغذاء  ،وهنالك عدة نظريات لتف�سري كيفية �صعود املاء أ
والمالح املعدنية إ�ىل
�أعلى النبات منها :
 -1اخلا�صية ال�شعرية (: )Capillarity
أ
النابيب ال�شعرية ل�صغر �أقطارها يرتفع فيها املاء إ�ذا و�ضعت قائمة داخل
املاء  ،وكلما قل قطر أ
النبوبة يزداد ارتفاع املاء فيها  ،وهذه اخلا�صية تعرف
باخلا�صية ال�شعرية  .وتعترب أ
الوعية اخل�شبية يف النبات مبثابة �أنابيب �شعرية
ن�سبة ل�صغر �أقطارها ولذلك جند �أن املاء يرتفع فيها باخلا�صية ال�شعرية  ،إ� ّال
�أن املاء ال يرتفع بهذه اخلا�صية إ�ىل علو كبري.
 -2خا�صية الت�رشب (: )Imbibition
يرتفع املاء تبع ًا خلا�صية ت�رشب جدران أ
الوعية اخل�شبية ولكن كمية
املاء املرتفعة بهذه الطريقة تكون حمدودة وال تفي بحاجة النبات إ�ىل املاء .
 -3ال�ضغط اجلذري (: )Root Pressure
يتولد ال�ضغط اجلذري عن ال�ضغط أ
ال�سموزي ملحلول الرتبة الذي
يتجمع ويرتاكم يف أ
الوعية اخل�شبية للجذور فين�ش�أ عن تراكم املحلول �ضغط
ي�سمى ال�ضغط اجلذري الذي يعمل على دفع املاء واملواد الذائبة إ�ىل �أعلى يف
أ
النابيب ال�شعرية اخل�شبية إ�ىل حد يت�ساوى فيه مع ال�ضغط اجلوى  ،وبذلك
فال�ضغط اجلذري ال يزيد يف �أي حال عن �10ضغط جوى حيث يختلف ذلك
ح�سب نوع النبات وح�سب ف�صول ال�سنة  .وتعترب ظاهرة االدماع ()Guttation
مثا ًال على ال�ضغط اجلذري .
يعمل هذا ال�ضغط اجلذري على رفع الع�صارة يف النباتات ال�صغرية .
 -4نظرية ال�شد النتحي والتما�سك (Transpiration – Cohesion
)– Theory
ي�صعد املاء إ�ىل قمم أ
ال�شجار بفعل �شد من �أعلى بوا�سطة قوة جذب تن�ش�أ
يف الورقة نتيجة لعملية النتح  ،وت�سمى هذه القوة بالقوة ال�سالبة .

�آلية النقل عرب اللحاء (: )Phloem Mechanism

لتف�سري �آلية نقل الغذاء يف اللحاء فقد و�ضعت عدة نظريات نذكر منها:
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 -1االن�سياب ال�ضغطي (: )Pressure Flow
تفرت�ض النظرية �أن املاء والغذاء اجلاهزان ينتقالن مع ًا عرب أ
النابيب
الغربالية نتيجة التفاوت التدريجي يف ال�ضغط بني أ
النابيب الغربالية املوجودة
يف أ
الوراق (حيث يتم �صنع الغذاء) وتلك املوجودة يف ال�سيقان واجلذور (حيث
يتم اال�ستهالك �أو تخزين الغذاء)  .وتت�ضمن �آلية هذه الفر�ضية � ،أنه نتيجة
الختالف الرتكيز بني اخلاليا  ،ينتقل �سكر اجللكوز من خاليا ن�سيج أ
الوراق إ�ىل
اخلاليا الربن�شيمية املجاورة أ
للنبوب الغربايل  ،وبعد ذلك يندفع املاء إ�ىل خاليا
أ
النبوب الغرباىل بفعل اخلا�صية اال�سموزية مما ي�سبب زيادة �ضغط االمتالء
فيها وهذا ي�سبب بدوره
انتقال الغذاء اجلاهز
عرب أ
النبوب الغرباىل إ�ىل
املناطق التي تكون فيها
ال�ضغط منخف�ض ًا �أي إ�ىل
ال�سيقان واجلذور ( .ال�شكل
.)6-2

(ال�شكل  )6-2النقل يف اللحاء
 -2االن�سياب ال�سيتوبالزمي (: )Cytoplasmic Streaming
تت�ضمن هذه الفر�ضية �أن املواد الذائبة تن�ساب مع �سيتوبالزم اخلاليا
الغربالية .فهناك إ�نتقال دوري ل�سيتوبالزم أ
النابيب الغربالية ناق ًال معه املواد
الغذائية املذابة وعندما ت�صل هذه املواد إ�ىل منطقة ال�صفائح الغربالية ف إ�نها
تنتقل خاللها إ�ىل أ
النبوبة الغربالية الثانية بوا�سطة االنت�شار الب�سيط �أو
بوا�سطة النقل الن�شط.
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النقل يف احليوان

()Transport in Animals

تتتم عملية النقل يف احليوانات إ�ما ب�آليات النقل الب�سيط (Simple Transp
� )portأو عن طريق أ
الجهزة الدورية (.)Circulatory Systems

�أوال ً � :آليات النقل الب�سيط :

	ال حتتاج احليوانات ال�صغرية (البدائيات والطالئعيات) جلهاز خا�ص
بالنقل  ،فعمليات مثل االنت�شار الب�سيط ( )Simple Diffusionوالنقل
الفعال (الن�شط) ( )Active Transportوان�سياب ال�سيتوبالزم (Cytop
ا ّ
 )plasm Streamingكافية ليح�صل كل جزء من ج�سم احليوان على
احتياجاته من املواد الغذائية  .فان�سياب ال�سيتوبالزم يف جميع �أجزاء اخللية ،
حيث يحدث اله�ضم للغذاء ومتر بعد ذلك جزيئات الغذاء امله�ضوم باالنت�شار
�أو بالنقل الن�شط يف ال�سيتوبالزم(.ال�شكل )8-2
إ�ال �أن عملية النقل الن�شط حتتاج من اخللية إ�ىل �رصف طاقة  ،الن اجتاه
القل تركيز ًا إ�ىل أ
النقل يتم من املناطق أ
العلى تركيز ًا  ،بينما يحدث العك�س يف
االنت�شار العادي �أو الب�سيط .
طعام
اوك�سجني

امونيا
ثاين اك�سيد
الكربون

(ال�شكل  )8-2تبادل املواد بني الطليعي وحميطه

ثانياً  :ا ألجهزة الدورية ( )Circulatory Systems

حتتوى احليوانات معقدة الرتكيب على جهاز نقل داخلي متخ�ص�ص
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ومتطور يعرف بجهاز الدوران .
ويتكون يف معظم هذه احليوانات من :
� .1سائل تذوب فيه املواد املراد نقلها .
 .2م�ضخة ال�ستمرار تدفق ال�سائل .
 .3قنوات و�أوعية مير بها ال�سائل .
ويوجد هناك نوعان من أ
الجهزة الدورية هما :
اجلهاز الدوري املفتوح واجلهاز الدوري املغلق .
اجلهاز الدوري املفتوح (: )open circulatory system
متتلك املف�صليات جهاز ًا دوري ًا مفتوح ًا ال توجد فيه �أوعية دموية حمددة
فيما عدا القلب أ
والورطى يف الناحية الظهرية  ،وينتقل الدم عرب الوعاء
ال�صادر من القلب وينتهي بفراغات كبرية تدعى اجليوب الدموية ي�سيل فيها
الدم ويغمرها  ،ولذا �سمي هذا اجلهاز  ،باجلهاز الدوري املفتوح  ،ومثال لذلك
مايوجد يف احل�رشات .

اجلهاز الدوري يف احل�رشات :

ينق�سم فراغ اجل�سم العام يف احل�رشات إ�ىل ثالثة جتاويف بوا�سطة غ�شاءين
حاجزين � ،أحدهما ظهري آ
والخر بطني .
(ال�شكل )9-2
جتويف دموي ()
وعاء دموي (ا ألورطي)
القلب
�أنايب ملبيجي

احلاجز الظهري

احلاجز البطني املعي حبل ع�صبي
التجويف احل�رشي

التجويف البطني

(ال�شكل  )9-2اجلهاز الدوري يف احل�رشات
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ميتد احلاجز الظهري بطول اجل�سم �أ�سفل القلب و�أعلى القناة اله�ضمية
ويعرف هذا التجويف الذي يتكون �أعلى احلاجز الظهري بالتامورى � ،أما
احلاجز البطني فيمتد بطول اجل�سم �أي�ض ًا � ،أعلى احلبل الع�صبي و�أ�سفل القناة
اله�ضمية ويعرف هذا التجويف الذي يوجد �أ�سفل احلاجز البطني بالتجويف
البطني � ،أما التجويف املح�صور بني الغ�شاءين احلاجزين (البطني والظهري)
ي�سمى التجويف احل�شوي .
يتكون القلب من عدة حجرات وميتد داخل اجل�سم من اجلهة الظهرية
وهو ميثل الوعاء الوحيد يف اجل�سم وهو مغلق من الطرف اخللفي وينتهي
المامي أ
عند طرفه أ
بالورطى .
تتم دورة الدم ب�أن ينقب�ض القلب بانتظام بوا�سطة جداره الع�ضلي  ،كما
تنقب�ض حجرات القلب الواحدة تلو أ
الخرى فتحدث بذلك حركة دورية تبد� أ
المام ليتدفق خارج ًا من أ
المام دافعة الدم إ�ىل أ
من اخللف إ�ىل أ
الورطى وي�صب
يف منطقة الر�أ�س لي�سيل يف اجليوب �أو التجاويف املوجودة بني �أن�سجة اجل�سم،
حيث يتم فيها تبادل املواد بني خاليا اجل�سم والدم  ،ثم يعود الدم إ�ىل اخللف
عن طريق الفراغ احل�شوى �أو الع�صبي والبطني ثم ظهري ًا يف منطقة البطن
ليدخل اجليب التامورى ومنه إ�ىل القلب ثانية عرب فتحات جانبية مزدوجة .
ت�ساعد على ا�ستمرار هذه الدورة بجانب القلب حركة احلاجزين الظهري
والبطني إ�ىل �أعلى و�أ�سفل .
وتقت�رص وظيفة الدم يف احل�رشات على نقل الغذاء والف�ضالت ولي�س
الغازات  ،حيث يتم تبادل الغازات بني �أن�سجة اجل�سم وبني الهواء اخلارجي
مبا�رشة  ،لذلك يعترب اجلهاز الدوري للح�رشات �أقل كفاءة يف النقل من اجلهاز
الدوري املغلق .

اجلهاز الدوري املغلق (: )Closed Circulatory System

يعترب اجلهاز الدوري املغلق �أكرث تعقيد ًا �أو تخ�ص�ص ًا و �أكرث كفاءة وفعالية
منه يف املفتوح  ،ويتلخ�ص دور اجلهاز الدوري املغلق يف انه ينقل الدم �ضمن
�أوعية ت�شكل دائرة ال ميكن الدخول إ�ليها �أو اخلروج منها إ�ال بالنفاذ �أو الر�شح
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الوعية ومثال لذلك ما يوجد يف دودة أ
خالل جدر تلك أ
الر�ض .وتختلف درجة
تعقيد وتخ�ص�ص اجلهاز الدوري املغلق ح�سب نوع احليوان.

اجلهاز الدوري يف ا إلن�سان ()Circulatory System in Human

الن�سان من النوع املغلق�،أي �أن الدم
اجلهاز الدوري �أو اجلهاز الدموي يف إ
ي�سري يف �أوعية دموية مغلقة خا�صة به ال ميكن الدخول إ�ليها �أو اخلروج منها
إ�ال بالنفاذ �أو الر�شح خالل جدر تلك أ
الوعية .
يت�صل اجلهاز الدوري بكل �أجهزة اجل�سم ناق ًال إ�ليها �أو منها مواد مهمة
– فهو يت�صل باجلهاز اله�ضمي فيزوده أ
بالوك�سجني ويجمع املواد الغذائية
املمت�صة وينقلها إ�ىل �أماكن اال�ستهالك مبا�رشة �أو إ�ىل �أماكن التخزين كالكبد
والع�ضالت والعظام  .كما �أنه يت�صل بجهاز التنف�س فينقل منه أ
الوك�سجني
إ�ىل كل خلية يف اجل�سم وينقل ثاين �أك�سيد الكربون من اخلاليا إ�ىل الرئة ،
كما ويت�صل باجلهاز البويل فينقل إ�ليه اجللكوز أ
والوك�سجني لتغذيته .ويت�صل
اجلهاز الدوري �أي�ض ًا بجهاز الغدد ال�صماء فينقل منها افرازاتها من الهرمونات
ويوزعها على �أماكن اال�ستجابة  ،و�أخري ًا يت�صل اجلهاز الدوري باجللد فينقل
إ�ليه أ
المالح واملاء الذي يتم التخل�ص منه عن طريق التع ّرق .

مكونات اجلهاز الدوري :

الن�سان من القلب أ
والوعية الدموية والدم.
يتكون اجلهاز الدوري يف إ
�أ ً
وال  :القلب (: )Heart
القلب ع�ضو ع�ضلي جموف ي�شبه املخروط املقلوب  ،قاعدته إ�ىل �أعلى ور�أ�سه
إ�ىل �أ�سفل وبحجم قب�ضة اليد (ال�شكل  ، )11-2يقع بني الرئتني داخل التجويف
ال�صدري ومييل قلي ًال إ�ىل جهة الي�سار من التجويف ال�صدري وحتميه ال�ضلوع
وع�ضالت ال�صدر والعمود الفقاري والقف�ص ال�صدري واحلجاب احلاجز .
ُيغلّف القلب غ�شاء جلدى قوى مزدوج اجلدار ي�سمى حجاب القلب �أو التامور
يحوى بني جداريه �سائ ًال يقي القلب من ت�أثري االحتكاك أ
بالع�ضاء املحيطة
وال�صدمات اخلارجية  ،كما يتحكم هذا الغالف يف متدد ع�ضالت القلب حتى
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ال يتمدد �أكرث من املطلوب نتيجة المتالء القلب بالدم .
ع�ضلة القلب ع�ضلة ال إ�رادية  ،ولها القدرة على االنقبا�ض واالرتخاء ذاتي ًا ،
ولهذا جند �أن القلب ينب�ض حتى بعد إ�زالته من اجل�سم إ�ذا ما و�ضع يف حملول
غذائي منا�سب  ،كما �أن القلب يبد� أ بالنب�ض يف التطور اجلنيني قبل تك ّون
نهايات أ
الع�صاب  ،ولذلك ال يحتاج إ�ىل ت�أثري اجلهاز الع�صبي إ�ذ �أن عمل الع�ضلة
م�ستقل عن اجلهاز الع�صبي وال ي�ستجيب لال�شارات الع�صبية إ�ال لتنظيم وتعديل
دقات القلب ح�سب احلاجة.

(ال�شكل  )11-2القلب من اخلارج
يتكون القلب من الداخل من �أربع حجرات :
المين أ
الذين أ
� -1أذينان � ،أمين و�أي�رس وال يوجد ات�صال مبا�رش بني أ
والي�رس
ويحتالن املوقع العلوي من القلب .
 -2بطينان � ،أمين و�أي�رس وال يوجد �أي�ض ًا ات�صال مبا�رش بني البطينني .
ويتو�سط القلب حاجز طويل يف�صله إ�ىل ن�صفني م�ستقلني  .يتم ّيز أ
الذينان
بجدر رقيقة بينما يتم ّيز البطينان بجدر ع�ضلية �سميكة  .يفتح كل �أذين
يف البطني الذي يقابله من �أ�سفل بفتحة ت�سمى الفتحة أ
الذين – بطينية
ويحر�س كل فتحة منهما �صمام غ�شائي ع�ضلي  .ال�صمام الذي يحر�س الفتحة
أ
الذين  -بطينية اليمنى يتكون من ثالث قطع جلدية وي�سمى ال�صمام ثالثي
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ال�رشفة � ،أما ال�صمام الذي يحر�س الفتحة أ
الذين  -بطينية الي�رسى يتكون من
قطعتني قويتني و�أكرث �سمك ًا  ،وي�سمى ال�صمام ثنائي ال�رشفة  .ترتبط �أغ�شية
تلك ال�صمامات بخيوط وترية قليلة املرونة ت�سمى احلبال الوترية .وظيفة
هذه ال�صمامات �أنها ت�سمح فقط مبرور الدم يف اجتاه واحد � -أي من أ
الذين إ�ىل
البطني ولي�س العك�س ( .ال�شكل )12-2

(ال�شكل  )12-2القلب من الداخل
ثاني ًا  :أ
الوعية الدموية ()Blood Vessels
الن�سان و ُتع ّرف �أنها قنوات
وهى إ�حدى مكونات اجلهاز الدوري يف إ
�أو �أنابيب مرنة تنقل الدم جلميع �أجزاء اجل�سم وتنق�سم إ�ىل �رشايني و�أوردة
و�شعريات .
�أ -ال�رشايني ()Arteries
كل أ
الوعية التي تخرج من القلب ت�سمى �رشايني حتى و إ�ن كانت حتمل دم ًا غري
م ؤ�ك�سد مثل ال�رشيان الرئوي .
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ال�رشايني �أوعية ع�ضلية ذات جدران �سميكة تتكون من ثالث طبقات يغور
الن�سجة حفاظ ًا عليها من أ
معظمها يف �أعماق أ
الذى  :الطبقة اخلارجية وهى
الكرث قوة وتتكون من عنا�رص مرنة مطاطة أ
أ
اللياف ذلك بجانب الن�سيج ال�ضام
 .الطبقة الو�سطى وتتكون من ع�ضالت مل�ساء دائرية وقليل من أ
اللياف املرنة
واملطاطة  .ثم ت�أتى الطبقة الداخلية وتتكون من اخلاليا الداخلية امل�سطحة
املالم�سة للدم ذلك بجانب طبقة رقيقة من الن�سيج ال�ضام وطبقة قاعدية
مرنة( .ال�شكل  .)13-2وتتميز ال�رشايني بافتقارها ألي �صمامات .

(ال�شكل  )13-2طبقات ال�رشيان والوريد

وظائف ال�رشايني :

 -1التحكم يف ان�سياب الدم ب�صورة م�ستمرة .
 -2توزيع الدم جلميع �أجزاء اجل�سم .
 -3التحكم يف �ضغط الدم .
يق�سم اجلهاز ال�رشياين إ�ىل :
ّ
 -1ال�رشيان الرئوي :
وهو يخرج من �أعلى البطني أ
المين حام ًال دم ًا غري م ؤ�ك�سد إ�ىل الرئتني
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حيث يتفرع إ�ىل فرعني � ،أحدهما يتجه إ�ىل الرئة اليمنى وي�سمي بال�رشيان
المين والثاين يتجه إ�ىل الي�رسى وي�سمي بال�رشيان الرئوي أ
الرئوي أ
الي�رس وذلك
لتنقية الدم و�أك�سدته.
 -2ال�رشيان أ
الورطى (االبهر ) :
يخرج من البطني أ
الي�رس حام ًال دم ًا م ؤ�ك�سج ًا إ�ىل جميع �أجزاء اجل�سم
وبعد خروجه من البطني وقبل �أن ينحني نحو الي�سار واىل �أعلى يتفرع منه �أو ًال
ال�رشيان التاجي والذي ال يلبث �أن يتفرع إ�ىل فرعني �أمين و�أي�رس ليك ّون ال�رشيان
المين وال�رشيان التاجي أ
التاجي أ
الي�رس(ال�شكل  . )11-2وي�سري ال�رشيانان على
�سطح ع�ضلة القلب لتغذيته بالغذاء أ
والوك�سجني ,واجلدير بالذكر �أن ت�صلّب
�أوان�سداد هذه ال�رشايني ي�سبب ما يعرف بالذبحة ال�صدرية  .كما تتفرع من
الورطى جمموعة �أخرى من ال�رشايني إ�ىل أ
ال�رشيان أ
المام واجلانبني واىل اجلهة
الر�أ�س والبطن ل�ضمان تزويد مناطق اجل�سم املختلفة بالغذاء أ
والوك�سجني .
ب -أ
الوردة ()Veins
وهى أ
الوعية التي تنقل الدم من �أع�ضاء و�أن�سجة اجل�سم املختلفة إ�ىل
الوردة دم ًا غري م ؤ�ك�سد عدا أ
القلب وحتمل جميع أ
الوردة الرئوية فهي حتمل
الن�سان على �أوردة دموية كثرية ومن
دم ًا م ؤ�ك�سد ًا إ�ىل القلب  .يحتوى ج�سم إ
�أهمها :
 -1أ
الوردة الرئوية:
وعددها �أربعة  :اثنان يخرجان من الرئة اليمنى آ
والخران من الرئة
الي�رسى وحتمل أ
الوردة الرئوية الدم امل ؤ�ك�سد من الرئتني باجتاه القلب حيث
الذين أ
تتحد مع ًا يف وريد رئوي واحد ي�صب يف أ
الي�رس .
 -2الوريد أ
الجوف العلوي :
ينتج هذا الوريد من جتمع �أو التقاء أ
الوردة التي ت�أتي من الر�أ�س والدماغ
المامية  ،ويعمل الوريد أ
والطراف أ
أ
الجوف العلوي على إ�رجاع الدم غري امل ؤ�ك�سد
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الذين أ
المامي للج�سم وي�صبه يف أ
من اجلزء العلوي أ
المين للقلب (ال�شكل -2
. )11
 -3الوريد أ
الجوف ال�سفلى :
وينتج من التقاء أ
الوردة القادمة من الفخذين والكليتني والكبد والتي
الذين أ
حتمل دم ًا غري م ؤ�ك�سد وي�صبه يف أ
المين للقلب (ال�شكل . )11-2
ج -ال�شعريات الدموية )Blood capillaries( :
الوعية الدموية الدقيقة التي ت�صل ال�رشايني الدقيقة أ
هي أ
والوردة الدقيقة يف
�شكل �شبكة وعائية تغطى كل �أن�سجة اجل�سم ( .ال�شكل )14-2

(ال�شكل  )14-2ال�شعريات الدموية
تتكون جدر ال�شعريات الدموية من طبقة خلوية واحدة  ،ومن نوع واحد من
اخلاليا الرقيقة وهى تناظر الطبقة الداخلية يف كل من ال�رشايني أ
والوردة ،
وتتمتع جدر ال�شعريات باخلا�صية النفاذية – �أى ت�سمح مبرور الغذاء والف�ضالت
بني الدم داخل ال�شعريات الدموية وبني ال�سائل املحيط بخاليا اجل�سم وعليه
تعترب ال�شعريات الدموية �أهم مكونات اجلهاز الدوري بحكم وظيفتها املتميزة
بالتخ�ص�ص .
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ثالث ًا الدم (: )Blood
ميل القلب أ
وهو �سائل لزج �أحمر اللون أ
والوعية الدموية املت�صلة به ويزن
حوايل من وزن اجل�سم �أي مبعدل 70مللرت/كجم وزن  ،فال�شخ�ص الذي يزن
40كجم مث ًال يحتوي ج�سمه على حوايل 3لرتات دم تقريب ًا .
مركبات الدم ( :ال�شكل  )15-2يرتكب الدم من املكونات التالية :
 -1البالزما (: )plasma
وهو �سائل مائي �أ�صفر باهت
اللون ت�سبح فيه مكونات الدم
أ
الخرى وهو ي�شكّ ل  %55من حجم
الدم ويرتكب البالزما من آ
التي :
 -1املاء  :ي�شكل املاء اجلزء أ
الكرب
من بالزما الدم وتبلغ ن�سبته
حوايل  %90ولذلك يلعب املاء
دور ًا مهم ًا كمذيب لكثري من
فعا ًال جلزئيات املواد
املواد وناق ًال ّ
الغذائية املذابة .

(ال�شكل  )15-2مركبات الدم

 -2الربوتينات  :ت�شكل حوايل  %8-6من كتلة الدم .
ج  -مواد كيميائية  :وت�شمل اجللكوز والدهون و�أمالح غري ع�ضوية واليوريا
والفايتمينات واالنزميات والهرمونات و�أج�سام م�ضادة  ،وت�شكل هذه املواد حوايل
 %3من كتلة البالزما .

وظائف البالزما :

 .1توفر الو�سط املالئم الذي يعترب دعامة �أ�سا�سية لكريات الدم حتى ميكن
�ضخها عرب أ
الوعية الدموية .
 .2ت ؤ�دى بروتينات البالزما دور ًا رئي�س ًا يف التحكم يف كمية املاء وال�سوائل يف
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أ
الن�سجة .
 .3حتمل بروتينات البالزما كثريا ً من املواد التي تدور يف الدم واملتمثلة يف
الهيموغلوبني واحلديد والدهون وكذلك الفايتمينات (�أ) ( ،د)( ،ك)
 .4حمل الغذاء إ�ىل أ
الن�سجة ويتم ذلك عن طريق جمع الطعام امله�ضوم من
المعاء عرب أ
أ
الوعية الدموية (ال�رشايني) وتو�صيلها إ�ىل جميع اخلاليا .
الخراجية وبخا�صة الف�ضالت النيرتوجينية (البول) عرب أ
الوردة
هـ .حمل املواد إ
من خاليا اجل�سم إ�ىل الكليتني .
 .6ت�ساعد البالزما برفقة اخلاليا البي�ضاء على حتطيم اجلراثيم امل�سببة
أ
للمرا�ض .
 .7ت�ساعد على حفظ التوازن املائي يف اجل�سم كما ت�ساهم يف تنظيم درجة حرارة
اجل�سم عن طريق العرق .
 .8نقل الهرمونات من مراكز تكوينها (الغدد) إ�ىل أ
الع�ضاء التي ت�ستخدمها .
 - 2كريات (خاليا) الدم احلمراء (: )Red Blood cells
خاليا م�ستديرة مقعرة ال�سطحني عدمية النواة كما يف (ال�شكل )15-2
ولي�س لها القدرة على االنق�سام .
وتتكون اخلاليا احلمراء يف نخاع العظام وتتميز باملرونة  ،لذا ي�سهل
�ضغطها ومرورها يف ال�شعريات الدموية التي قطرها �أقل من قطر خاليا الدم
احلمراء ،وي ؤ�دى ذلك إ�ىل متزقها وحتطمها بن�سبة عالية ت�صل حوايل مليونني
يف الثانية  ،ولهذا البد �أن يتكون عدد مماثل من اخلاليا وبنف�س املعدل يف
نخاع العظام كالفقرات والق�ص وال�ضلوع لتعوي�ض فقدها امل�ستمر.
تعي�ش اخلاليا احلمراء حوايل 120يوم ًا � ،أما عددها فيختلف ويتوقف
على عوامل خمتلفة منها ،العمر واجلن�س واحلالة ال�صحية والغذائية واملكان
الن�سان من حيث االرتفاع عن �سطح البحر  ،ويف املعدل ي�صل
الذي يعي�ش فيه إ
عددها يف الرجل حوايل  5.4مليون خلية لكل مليلرت (�1سم)3من الدم ويف املر�أة
 4.7مليون لكل مليلرت من الدم .
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وظائف كريات الدم احلمراء :

 .1نقل أ
الوك�سجني من الرئتني إ�ىل خاليا �أن�سجة اجل�سم .
 .2طرد ثاين �أك�سيد الكربون الناجت من العمليات احليوية وذلك بنقله من
جميع خاليا اجل�سم إ�ىل الرئتني إلخراجه عن طريق الزفري .
 .3يعترب الهيموغلوبني من املواد املنظمة التي حتافظ على ا�ستقامة وتوازن
املواد الكيميائية بالدم.

 -3كريات (خاليا) الدم البي�ضاء (: )White Blood Cells
هي خاليا حية �شفافة وغري ملونة ت�سبح يف بالزما الدم وتختلف عن
اخلاليا احلمراء من حيث :
� .1أنها �أكرب حجم ًا منها .
 .2حتتوى على نواة ( .ال�شكل . )16-2
 .3لها القدرة على االنق�سام .
 .4لها القدرة على احلركة الذاتية .
فهي تتحرك حركة �أميبية وتنتقل من مكان إ�ىل �آخر عك�س اخلاليا احلمراء
التي تن�ساب يف بالزما الدم  .كما �أنها ت�ستطيع الت�رسب عرب ال�شعريات الدموية
إ�ىل فراغات أ
الن�سجة .
يقل عدد الكريات البي�ضاء من نظرياتها كريات الدم احلمراء ومعدلها الطبيعي
ي�صل حوايل 7000خلية لكل مليلرت من الدم إ�ذ يرتفع هذا العدد من � 15 -7ألف
خلية يف حالة االلتهابات احلادة مثل التهاب الزائدة الدودية  ،وعليه يعترب
ارتفاع عدد اخلاليا البي�ضاء م ؤ��رش ًا لكثري من احلاالت املر�ضية الناجتة عن
التهاب جرثومي .
تتكون خاليا الدم البي�ضاء يف نخاع العظام والعقد اللمفاوية .
تق�سم الكريات الدموية البي�ضاء إ�ىل نوعني هما :
ّ
 .1الكريات البي�ضاء املحببة .
 .2الكريات البي�ضاء غري املحببة ( .ال�شكل . )16-2
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خلية متعادلة

خلية حم�ضية

خلية وحيدة

خلية قاعدية

خلية ملفية

(ال�شكل  )16-2كريات الدم البي�ضاء
�أ ً
وال  :الكريات البي�ضاء ذات احلبيبات :
ويتم ّيز ال�سيتوبالزم فيها باحتوائه على حبيبات لها القدرة على امت�صا�ص
�أ�صباغ كيميائية معينه  .وت�شتمل الكريات البي�ضاء املحببة آ
التي :
 -1الكريات القاعدية  :وت�شكل ن�سبة �ضئيلة من خاليا الدم البي�ضاء ولها نواة
كبرية غري منتظمة ولها القدرة على التل ّون أ
بال�صباغ القاعدية فتبدو زرقاء
اللون .
 -2الكريات احلام�ضية  :لها نواة رفيعة يف الو�سط ومنتفخة من طرفيها �أما
ال�سيتوبالزم مملوء باحلبيبات التي تتلون أ
بال�صباغ احلام�ضية فتبدو عندها
حمراء اللون .
 -3الكريات املتعادلة  :تتميز بامتالكها نواة مق�سمة �أو جمز�أة إ�ىل � 3أق�سام ،
وحبيبات هذه الكريات ت�صبغ بكلتا ال�صبغتني .
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ثاني ًا  :الكريات غري احلبيبة :
وميتاز ال�سيتوبالزم بخلوه من احلبيبات وهى ت�شمل آ
التي :
 -1الكريات اللمفاوية  :ولها نواة كبرية  ،ولها القدرة على تكوين �أج�سام م�ضادة
يف اجل�سم �ضد امليكروبات .
 -2الكريات الكبرية (وحيدات النواة)  :وهى �أكرب خاليا الدم البي�ضاء حجم ًا ،
متل معظم اخللية ولها القدرة على التهام أ
ولها نواة كبرية احلجم أ
الج�سام
الغريبة �أوامليكروبات .

وظائف كريات الدم البي�ضاء :

بالرغم من وجود �أنواع من �أ�شكال خمتلفة من كريات الدم البي�ضاء إ�ال
�أنها ت ؤ�دى وظيفة دفاعية ومناعة للج�سم من امليكروبات وذلك آ
كالتي :
 .1تك ّون الكريات البي�ضاء ما يعرف أ
بالج�سام امل�ضادة( )Antibodiesالتي
تلت�صق أ
بالج�سام الغريبة امل�سببة للمر�ض وتبطل عملها .
 .2لها القدرة على التهام امليكروبات اجلرثومية خا�صة و�أنها تتحرك وتتجول
ال�صابة حيث أ
الج�سام الغريبة (بكترييا –
يف الدم وتنتقل ب�رسعة إ�ىل �أماكن إ
فريو�سات – الخ ) .
 .3اخلاليا احلام�ضية ت�شكّ ل مناعة للج�سم من �رش بع�ض الطفيليات وبخا�صة
الديدان الطفيلية .
 -4ال�صفائح الدموية ()Blood Platelets
هي ج�سيمات �صغرية جد ًا غري خلوية لعدم وجود نواة يف جميع مراحل
تكوينها ولي�س لها �شكل حمدد  ،فقد تكون م�ستديرة �أو بي�ضاوية (ال�شكل ,)15-2
ويبلغ عددها يف املعدل الطبيعى � 300ألف �صفيحة دموية يف كل مليلرت من
الدم .
ت�صنع ال�صفائح الدموية يف نخاع العظام وتتميز ب�رسعة تفتتها عند
تعري�ضها للهواء كما �أنها تتجمع وتعمل على تخرث (جتلط) الدم والتئام
اجلروح ووقف النزيف.
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خطوات عملية جتلط الدم ()Blood clotting

 -1يف �أماكن القطع (اجلرح) تتعر�ض �صفائح الدم للهواء وتتفتت معطية
إ�نزمي الرثومبوكينيز (. )Thrombokinase
 -2يعطل إ�نزمي الرثومبوكينيز عمل مادة الهيبارين ( )Heparinالذي مينع
تك ّون اجللطة يف احلاالت العادية .
 -3عند ّ
تعطل مادة الهيبارين تن�شط مادة �أخرى يف الدم ت�سمى الربوثرومبني
وتك ّون إ�نزمي الرثومبني .
 -4يتفاعل الرثومبني مع مادة �أخرى يف الدم ت�سمى الفربينوجني (Fibrinog
 )ginويحولها إ�ىل مادة غري قابلة للذوبان ت�سمى الفيربين (. )Fibrin
 -5ترت�سب مادة الفيربين يف �شكل �ألياف �شبكية متداخلة مع بع�ضها البع�ض
وتتعلق بها كريات الدم احلمراء والبي�ضاء وال�صفائح الدموية وتنت�رش بني
فتحات �شبكة الفيربين فت�سدها  .فتتك ّون بذلك اجللطة الدموية التي ت�سد
اجلرح ( .ال�شكل . )17-2
�صفيحة دموية

كرية دم
حمراء

الياف الفربين

(ال�شكل  )17-2تكوين اجللطة
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وظائف الدم (: )Blood Functions

متثل وظائف الدم جممل وظائف مكوناته وملخ�صها �أن الدم يعمل
كجهاز ناقل ورابط كيميائي ومنظم للحرارة ودفاعي .
الدورة الدموية (: )Blood Circulation
للن�سان
بعد معرفة اجلهاز ال�رشياين والوريدي ووظائفهما يف اجلهاز الدوري إ
ميكننا آ
تق�سم الدورة الدموية يف اجل�سم إ�ىل
الن �أن نتتبع دورة الدم يف اجل�سم ّ .
الدورات التالية :
 -1الدورة الرئوية (: )Pulmonary Circulation
هذه الدورة م�ستقلة متام ًا عن الدورات أ
الخرى  ،والهدف منها هو �أك�سدة
الدم – �أي تزويده أ
بالوك�سجني – وتخلي�صه من الف�ضالت الغازية  .تبد� أ هذه
الدورة من البطني أ
المين حيث ي�ضخ الدم يف ال�رشيان الرئوي وهو ال�رشيان
الوحيد باجل�سم الذي يحمل دم ًا وريدي ًا  ،وهذا الدم الوريدي لونه �أزرق حممر
ألنه يحمل قلي ًال من أ
الوك�سجني وكثري ًا من ثاين �أك�سيد الكربون  .يتفرع ال�رشيان
الرئوي إ�ىل فرعني � ،أمين للرئة اليمنى و�أي�رس للرئة الي�رسى  ،ويتفرعان داخل
الرئتني ل�رشايني دقيقة تنتهي ب�شعريات دموية مالم�سة للحوي�صالت الهوائية ،
وهنا يتخل�ص الدم من ثاين �أك�سيد الكربون ويتزود بكمية كافية من أ
الوك�سجني
وي�صري لون الدم �أحمر ًا  .بعد ذلك تتجمع ال�شعريات الدموية يف �أوردة دقيقة
ت�صب يف أ
الوردة الرئوية – وهى الوحيدة بني �أوردة اجل�سم التي حتمل دم ًا
الذين أ
الوردة الرئوية هذا الدم امل ؤ�ك�سد يف أ
م ؤ�ك�سد ًا  .ت�صب أ
الي�رس للقلب(ال�شكل
 .)18-2يعترب عالء الدين بن �أبى حزم امللقب بابن النفي�س (1277 -1210م)
مكت�شف هذه الدورة والتي تعرف �أحيان ًا بالدورة الدموية ال�صغرى .
 -2الدورة اجلهازية(الدورة الدموية الكربى)) SystemicCirculation( :
الهدف من هذه الدورة  ،دفع الدم امل ؤ�ك�سد إ�ىل جميع خاليا و�أن�سجة و�أع�ضاء
اجل�سم  ،وهى �أكرب الدورات يف اجل�سم(.ال�شكل )18-2
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ال�رشيان ال�سباتي

ال�رشيان الذي ينقل الدم من
القلب �إىل اليدين والر�أ�س)

		

o2

وريد رئوي

الر�أ�س واليدين

الوريد الوداجي

(الوريد الذي ينقل الدم من
اليدين والر�أ�س �إىل القلب)

co2

�رشيان كلوي
الوريد ا ألجوف العلوي
الوريد ا ألجوف ال�سفلي

الرئتان

ا ألورطى
القلب

وريد كبدي

ال�رشيني امل�ساريقية
اجلهازاله�ضمي

�رشيان كلوي

الوريد البايل الكبدي

الكبد

وريد كلوي
الوريد الفخذي

الكليتان

ال�رشيان الفخذي

o2

co2

ا ألرجل

(ال�شكل  )18-2الدورة اجلهازية
تبد� أ الدورة الدموية الكربى من البطني أ
الي�رس حيث يتم �ضخ �60سم3
من الدم مع كل نب�ضة قلبية يف أ
الورطى (�أكرب �رشيان يف اجل�سم) الذي ال يلبث
�أن يتفرع إ�ىل فرعني �أ�سا�سيني .
الول يتجه نحو الر�أ�س والذراعني لتغذية هذه أ
أ
الجزاء � ،أما الفرع
الثاين يتجه نحو �أ�سفل اجل�سم حيث يتفرع إ�ىل عدة فروع ليمد �أع�ضاء البطن
بالدم  ،كما ويتفرع عند �أ�سفل البطن ويك ّون �رشايني تغذي أ
الرجل  .ويعود الدم
من هذه الدورات إ�ىل القلب خالل وريدين كبريين هما الوريد أ
الجوف العلوي
الجزاء العليا (الر�أ�س – الذراعان) والوريد أ
(المامي) الذي ي�أتي من أ
أ
الجوف
ال�سفلى الذي يعود بالدم من أ
الجزاء ال�سفلية للج�سم وي�صب الوريدان يف
الذين أ
أ
المين للقلب  .وت�ضم هذه الدورة الكربى دورات فرعية هي :
�أ /الدورة التاجية (: )Coronary Circulation
توجد فتحتان يف ال�رشيان أ
الورطى عند خروجة من القلب ت ؤ�ديان
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الي�رس أ
إ�ىل ال�رشيانني التاجيني أ
والمين ميدان القلب نف�سه بالدم وتتفرع إ�يل
�رشايني �أ�صغر يف �شكل �شبكة من ال�شعريات تخرتق كل جزء من القلب (ال�شكل -2
 .)11تتجمع هذه ال�شعريات من القلب يف �أوردة دقيقة ت ؤ�دي إ�ىل وريدين تاجيني
الذين أ
يفرغان ما بهما يف أ
المين .
ب /الدورة الدموية البابية (: )Hepatic Portal Circulation
تعترب الدورة البابية جزء ًا مهم ًا من الدورة الدموية يف اجل�سم وحتدث
كما يلي:
الدم ال�رشياين يدخل الكبد بوا�سطة ال�رشيان الكبدي بينما الدم الوريدي
التية من املعدة والبنكريا�س والطحال أ
يف أ
الوردة الدموية آ
والمعاء (اجلهاز
اله�ضمي) واملحملة باملواد الغذائية امله�ضومة متتد يف وريد رئي�سي ي�سمى
بالوريد البابي الكبدي الذي ال ي�صب يف القلب مبا�رشة إ�منا يتجه نحو الكبد
ويتفرع داخل الكبد إ�ىل فروع كثرية تنتهي ب�شبكة من ال�شعريات الدموية التي ال
تلبث �أن تتجمع لتك ّون يف النهاية الوريدي الكبدي الذي يحمل الدم من الكبد
إ�ىل الوريد أ
الجوف ال�سفلى  .وهكذا تالحظ �أن للكبد دور ًا مهم ًا يف هذه الدورة
إ�ذ يقوم بعملية طرد �أو ف�صل املواد غري املرغوب فيها �أو ال�سامة والت�أكد من
�سالمة الغذاء قبل ا�ستيعابها يف الدورة الدموية يف اجل�سم  .فالكبد إ�ذن يعمل
(كنقطة تفتي�ش) للت�أكد من �سالمة املواد الداخلة يف الدورة الدموية العامة يف
اجل�سم .
ج -الدورة الكلوية (: )Renal Cycle
جزء �صغري من الدورة الكربى حتدث يف الكليتني حيث يدخل ال�رشيان
الكلوي الذي يتفرع من أ
الورطى إ�ىل الكليتني ويحمل دم ًا م ؤ�ك�سد ًا وهو �أكرث
دم مل ّوث بالنفايا ال�ضارة مثل أ
الحما�ض البولية ( . )Uric acidويتفرع يف
الكليتني إ�ىل �رشايني �أ�صغر ف�أ�صغر تنتهي ب�شعريات دموية ثم تتجمع يف �أوردة
�صغرية تنتهى يف النهاية أ
بالوردة الكلوية التي حتمل الدم غري امل ؤ�ك�سد اخلارج
من الكليتني  ،ويعترب �أنقى دم يف اجل�سم رغم عدم ت�أك�سده  ،وت�صب أ
الوردة
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الكلوية يف الوريد أ
الجوف ال�سفلى .
يعترب على بن العبا�س (من مواليد القرن العا�رش) مكت�شف الدورة
الجنليزي وليم هارفى (1657-1578م) هو
الدموية الكربى ومل يكن الطبيب إ
اليطايل مار�سيلو
املكت�شف احلقيقي كما تذكر الكتب غري العربية � .أما العامل إ
(1694-1628م) فقد اكت�شف أ
الوعية ال�شعرية الدموية .

ال�رضبة القلبية والنب�ض (: )Heart Beat and Pulse

تن�ش�أ ال�رضبات القلبية عن انقبا�ض ع�ضلة القلب وانب�ساطها يف دورات
متتالية كما يلي :

الذين أ
االنب�ساط  :يف هذه املرحلة يدخل الدم امل ؤ�ك�سد أ
الي�رس بينما يدخل
الذين أ
الدم غري امل ؤ�ك�سد أ
المين ثم ي�رسى الدم إ�ىل البطينني  .يف نهاية هذه
آ
امتل إ�ىل حوايل  %80من �سعتها .
املرحلة يكون البطينان قد
االنقبا�ض االذيني :يف هذه املرحلة ينقب�ض أ
الذينان ويع�رصان ما تبقى من
الدم فيهما إ�ىل البطينني.
االنقبا�ض البطيني :يف هذه املرحلة أ
الخرية ينقب�ض البطينان فينفتح
ال�صمامان يف خمرجيهما (االبهري والرئوي)  ،ويدفع الدم عرب ال�رشيان الرئوي
واالبهر أ
(الورطي) .وبانتهاء هذه املرحلة تبد� أ مرحلة االنب�ساط جمدد ًا .
ت�ستغرق هذه ال�رضبة الكامنة  0،8من الثانية لكن �أثناء التمارين �أو عند
االجهاد قد تتزايد �رسعة النب�ض اىل �أكرث من ال�ضعف .
الن�سان يف منطقة ال�رشايني
ميكن مالحظة نب�ضات القلب ب�سهولة يف إ
املوجودة يف أ
الطراف القريبة من �سطح اجل�سم  ،منطقة الر�سغ مث ًال .
بالرغم �أن �رسعة النب�ض تختلف ح�سب العمر (يف أ
الطفال �أكرث من
الناث �أكرث) والن�شاط (يزداد بازدياد املجهود)
ال�شباب وال�شيوخ) واجلن�س (يف إ
وكذلك عند ارتفاع درجة احلرارة إ�ال �أن املعدل الطبيعي لنب�ضات القلب يف
ال�شخ�ص العادي (الطبيعي) ترتاوح بني ( )75-65نب�ضة يف الدقيقة .
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اجلهاز اللمفاوي Lymphatic System :

بال�ضافة إ�ىل اجلهاز الدوري جهاز ًا �آخر هو اجلهاز
متتلك الفقاريات إ
اللمفاوي ( .ال�شكل . )19-2

(ال�شكل  )19-2اجلهاز اللمفاوي
يعترب اجلهاز اللمفاوي متمم ًا للجهاز الدوري  .واللمف عبارة عن �سائل
لبنى �شفاف عدمي اللّون ي�شبه البالزما يف تركيبه إ�ال �أنه يخلو من الكريات
احلمراء لكنه يحتوي على خاليا ملفية .
ما عمل اجلهاز اللمفاوى ؟
ي�سري الدم كما ذكرنا �سابق ًا يف �أوعية دموية مغلقة ولهذا ال يوجد
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ات�صال مبا�رشة بني الدم وخاليا اجل�سم ولذا يعمل اللمف كو�سيط بني الدم
واخلاليا البعيدة عن ال�شعريات الدموية  ،فينقل لها املواد الغذائية أ
والوك�سجني
والهرمونات أ
والج�سام امل�ضادة ويعود منها بالف�ضالت الناجتة عن التحوالت
الغذائية ( .ال�شكل )20-2

(ال�شكل  )20-2ال�شعريات اللمفاوية يف فراغات أ
الن�سجة

كيف يتكون اللمف ؟

يتكون �سائل اللمف نتيجة ل�ضغط الدم املرتفع يف منطقة ال�شعريات
الدموية وعليه ُير�شح �سائل دموي (الليمف) من خالل جدر ال�شعريات الدموية
ال�رشيانية الرقيقة حمم ًال أ
بالوك�سجني واملواد الغذائية وهرمونات وينت�رش يف
امل�سافات البينية للخاليا � ،أما معظم بروتينات الدم فال تتمكن من النفاذ
خالل جدر ال�شعريات الدموية  ،بل تبقي حمجوزة يف تلك ال�شعريات ما عدا بع�ض
كريات الدم البي�ضاء التي تهاجر لت ؤ�دي وظيفتها الدفاعية يف مناطق خمتلفة
من اجل�سم  .وعليه يغمر اللمف مبا فيه من مواد غذائية ذائبة و�أوك�سجني
خاليا اجل�سم ويبللها  ،وتتم عملية التبادل بني �سائل اللمف وبني خاليا اجل�سم
 .وهكذا تنت�رش املواد الغذائية أ
والوك�سجني إ�ىل اخلاليا التي يالم�سها �أو يغمرها
�سائل اللمف بينما املواد التي يكون تركيزها عالي ًا يف اخلاليا كالف�ضالت
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النيرتوجينية وثاين �أك�سيد الكربون تنت�رش ب�سهولة من خاليا اجل�سم إ�ىل اللمف
املحيط بها الذي يعود بها إ�ىل الدورة الدموية من خالل جدر ال�شعريات نف�سها,
وهكذا ي�ساعد على التوازن املائي يف اجل�سم .
م إ�ذا يحدث ل�سائل اللمف الذي ال يتمكن من العودة إ�ىل تيار الدم عن طريق
النفاذ إ�ىل اجلانب الوريدي من ال�شعريات ؟
اللمف املتخلف يف أ
الن�سجة ينفذ إ�ىل داخل �أوعية خا�صة دقيقة تعرف
بال�شعريات اللمفية  ،وتتميز
هذه ال�شعريات بكرثة ثقوبها
تلتقط بها الربوتينات
املوجودة باللمف  .يدخل
�سائل اللمف الدورة الدموية
بعد �أن مير من خالل �أربع
مناطق ( :ال�شكل )21-2
 -1ال�شعريات اللمفية .
 -2أ
الوعية اللمفية .
 -3العقدة اللمفية .
(ال�شكل  )21-2القنوات اللمفية
 -4القنوات اللمفية.
وهكذا نالحظ �أن ال�شعريات اللمفية تتحد مع ًا لتك ّون �أوعية ملفية �أكرب
ف�أكرب حتى تك ّون يف النهاية القنوات اللمفية الرئي�سة ال�صدرية اليمنى والي�رسي.
(ال�شكل  )21-2ومنه إ�ىل الوريد أ
الجوف العلوي فالقلب والدورة الدموية العامة
 .وهكذا يت�ضح �أن �سائل اللمف ال يخ�ضع ل�ضخ لكنه يندفع باجتاه واحد فقط
إ�ىل القلب عندما ُت�ضغط أ
الوعية اللمفية بتقل�صات الع�ضالت املحيطة بها
�أثناء احلركة  ،ويحول دون رجوع ال�سائل يف االجتاه املعاك�س وجود ال�صمامات.
ي ؤ�دي إ�ن�سداد أ
الوعية اللمفية إ�ىل عدم عودة اللمف إ�ىل الدورة الدموية ويحدث
الن�سداد مما ي�سبب جتمع اللمف وهذا ما
إ�نتفاخ يف الع�ضو الذي حدث به إ
ال�ست�سقاء .
يدعى إ
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ا ألع�ضاء اللمفية (: )Lymphoid Organs

ترتكب أ
الع�ضاء اللمفية من �أن�سجه ملفاوية حتتوى عادة على خاليا
ملفية وكريات بي�ضاء �أكولة وخاليا منتجة أ
للج�سام امل�ضادة وقد يوجد بها عدد
كبري من كريات الدم احلمراء  ،كما يف الطحال  ،وت�شمل أ
الع�ضاء اللمفية ما
يلي (ال�شكل -:)19-2

 -1العقد اللمفية (: )Lymphatic Nodes
تبدو العقدة على �شكل حبة الفا�صوليا وتختلف يف احلجم فقد تكون
�صغرية كر�أ�س الدبو�س وقد ي�صل قطرها بو�صة واحدة .
وبالرغم �أنها موزعة يف �أجزاء خمتلفة من اجلهاز اللمفاوي لكنها تظهر
كتجمعات يف مناطق خمتلفة من اجل�سم خا�صة يف منطقة العنق واملناطق
البطية ال�صدرية والفخذية  .ترجع �أهمية العقد اللمفية إ�ىل تكوين اخلاليا
إ
اللمفية  ،كما �أنها تعمل على ا�ستخال�ص امليكروبات من �سائل اللمف ويف حالة
إ��صابة اجل�سم ببكرتيا ف إ�ن اخلاليا أ
الكولة تهاجمها .
 /2الطحال (: )Spleen
ع�ضو ملفي ينق�سم من الداخل إ�ىل جيوب متتلئ بالدم  .يقع خلف
املعدة وحتت احلجاب احلاجز مبا�رشة يف اجلزء العلوي أ
الي�رس  .ترجع �أهميته
ملا يلي :
 .1يعترب م�ستودع ًا للدم خا�صة الكريات احلمراء لوقت حاجة اجل�سم .
 .2يعترب املكان الذي تتحطم فيه كريات الدم احلمراء حيث يحتفظ بعن�رص
احلديد ال�ستخدامه مرة �أخرى بينما يتحول بقية الهيموغلوبني إ�ىل �صبغ
يفرزه الكبد مع ال�صفراء .
 .3له القدرة على إ�نتاج كريات الدم البي�ضاء اللمفية وبالتايل ي�ساهم يف إ�عطاء
اجل�سم مناعة �ضد اجلراثيم .
 .4يك ّون الطحال مادة معينة تعمل على ت�شجيع تكوين خاليا الدم يف نخاع
العظام .
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 /3الغدة الثيمو�سية (: )Thymus Gland
توجد يف الق�صبة الهوائية للجهاز التنف�سي ولها عالقة بتكوين مناعة
الجنة أ
للج�سم خا�صة عند أ
والطفال .
 /4اللوز )Tonsils( :
عبارة عن ثالثة �أزواج من الرتكيبات اللمفية ولها عالقة يف مناعة اجل�سم
وهى عر�ضة لاللتهابات لذا ميكن التخل�ص منها �أو ا�ستئ�صالها.

ف�صائل الدم (: )Blood Groups

رمبا �سمعت و�شاهدت �أعداد ًا من النا�س يف امل�ست�شفيات يعانون من نزيف
الدم من جراء حادث �أو عملية والدة ويحتاجون إ�ىل عمليات نقل دم  .وقد �أدرك
أ
الطباء �أن هناك حالة من التوافق وعدم التوافق بني نوع الدم املنقول ونوع دم
املري�ض امل�ستقبل لهذا الدم  ،وذلك ألن خلط نوعني من دم غري متجان�س ي ؤ�دى
إ�ىل جتميع كريات الدم احلمراء يف كتل وتكوين جلطات ت ؤ�دى إ�ىل قفل أ
الوعية
الدموية مما ينتج عنه م�ضاعفات خطرية و�أحيان ًا قد ت ؤ�دى إ�ىل وفاة املري�ض .
�إذن كيف تتم عملية نقل الدم من �شخ�ص �سليم �إىل �آخر مري�ض ؟
حتمل كريات الدم احلمراء على �سطحها نوعني من الربوتينات يعرف
أ
بالنتجينات ( ) Antigensويرمز إ�ليهما باحلرفني ( )Aو ( )Bوقد يوجدان
الطالق
إ�ما جمتمعني مع ًا (� )ABأو منفردين ( )Aو (� )Bأو ال يوجدان على إ
(�صفر) ويرمز له يف هذه احلالة ( )Oوعليه ق�سم العامل الن�ستيرن ف�صائل دم
الن�سان (ح�سب نوع االنتجني املوجود �أو غيابه) إ�ىل �أربع ف�صائل كما يلي :
إ
الن�سان على
( )A) ، (B) ، (AB) ، (Oوباملثل قد يحتوى بالزما الدم يف إ
بالج�سام امل�ضادة لـ ( )Aأ
�أج�سام م�ضادة تعرف أ
والج�سام امل�ضادة لـ ( )Bوملا
كانت أ
الج�سام امل�ضادة تتفاعل مع االنتجينات املماثلة لها مما يت�سبب ذلك
يف تكوين اجللطات  ،ف إ�ن الدم العادي ال يحتوى عادة على االنتجني (يف كرات
الدم احلمراء) واجل�سم امل�ضاد له (يف البالزما) يف �آن واحد .

84

الحظ اجلدول .
اجلدول (� )2-2صفات ف�صائل الدم
انتجني كريات
الدم احلمراء

الف�صيلة

اجل�سم امل�ضاد يف البالزم

A
B
AB

A
B
AB

ال يوجد

O

ج�سم م�ضاد لـ Anti (B) – B
ج�سم م�ضاد لـ Anti (A) – A
ال يوجد
ج�سم م�ضاد لـ AB Anti (A) and
)Anti(B

والدم الذي ينقل للمري�ض يحتوى عادة على كمية قليلة من البالزما
ولذلك فكريات دم املتطوع هي التي يجب �أن متتزج مع بالزما دم املري�ض ،
ولذلك إ�ذا حقنا دم ًا من الف�صيلة ( )Aيف دم مري�ض من الف�صيلة ( )Bفاجل�سم
امل�ضاد النتجني ( )Aيف بالزما دم املري�ض �سيتفاعل يف احلال مع انتجني ()A
والن�سان الذي يكون دمه
على الكريات احلمراء لدم املتطوع فتتكون اجللطة  .إ
من الف�صيلة ( )ABال يحتوى بالزما دمه على �أج�سام م�ضادة ولذلك ميكنه
تقبل �أي ف�صيلة �أخرى من الدم تنقل إ�ليه وي�سمى عادة امل�ستقبل الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملي
( )Universal Recipientوالذين ميلكون ف�صيلة دم ( )Oي�سمون الواهبني
العامليني ( )Universal Donorوذلك الن كرياتهم احلمراء لي�س بها
انتجني .ولذلك �صاحب الف�صيلة ( )Oي�ستطيع �أن يعطى دم ًا لكل �أ�صحاب
الف�صائل أ
الخرى  .وميكن تلخي�ص هذا يف اجلدول التايل :
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اجلدول ( )3-2ف�صائل الدم املتوافقة وغري املتوافقة �أثناء نقل الدم .
االنتجينات يف دم املتطوع
االنتجني
األجسام املضادة في دم املستقبل

اجلسم املضاد

()B( )A
الفصيلة ()A

()B

((AB
((AB

ال
يوجد
()O

جسم مضاد لـ
()B
جسم مضاد لـ
جلطه
()B
√
جلطه √
()A
()AB
ال يوجد
√
√
√
√
جسم مضاد
لـ ( )Aو ()B
جلطة جلطة جلطة
()O
√
Anti
)(A
)and (B
العالمة  √ :تعنى �أن الدمني ميتزجان
�أجب عن آ
التي من اجلدول ()2-3
م إ�ذا يحدث إ�ذا �أعطى �شخ�ص ف�صيلة دمه (� )ABشخ�ص ًا �آخر ف�صيلة دمه
( )O؟
مت نقل دم من ف�صيلة ( )Aإ�ىل دم �آخر ف�صيلته ( . )Bم إ�ذا تتوقع ؟
�شخ�ص يحمل ف�صيلة دم (� . )Bأبحث يف اجلدول الف�صائل التي ميكن �أن
ي�أخذ منها الدم.
�أبحث عن الف�صيلة التي تعطى كل الف�صائل .
�أذكر الف�صيلة التي يحتوى البالزما فيها �أج�سام ًا م�ضادة لكل من ف�صيلة
الدم ( )Aو ()B
بناء على ذلك ميكن �أن نبني ف�صائل الدم املختلفة التي ميكن �أو ال ميكن
�أن يحدث توافق بينها �أثناء عمليات نقل الدم .
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()A

√

جلطه جلطه

√

جدول ( )4-2ف�صائل الدم املتوافقة وغري املتوافقة �أثناء نقل الدم
ميكن أن يعطى ميكن أن يأخذ
فصيلة
االنتجني األجسام املضادة
الدم من
الدم إلى
الدم
()O) , (A( )A) , (AB
)Anti (B
()A
()A
()B

()B

)Anti (A

()B), (AB

()O) , (B

()AB

()AB

ال يوجد

()AB

جميعها

()O

()O

Anti (A) and
)(B

جميعها

()O

العامل الري�صي (: )Rhesus Factor

العامل الري�صي �أنتجني يوجد على �سطح كريات الدم احلمراء لكثري
من النا�س .واكت�شف ألول مرة يف نوع من القرود جن�س() Rhesus monkey
الن�سان الذي يحمل هذا أ
النتجني يف دمه ي�ص ّنف كموجب
وهذا �سبب ت�سميته  .إ
للعامل الري�صى ( )Rh+والذي ال يحمل أ
النتجني ي�ص ّنف �سالب العامل
الري�صى ( . )Rh-وهذا أ
النتجني له �أهمية كبرية يف حياة اجلنني  .وهكذا
يلحق بف�صائل الدم نوعان من العامل الري�صي هما -:
 -1موجب العامل الري�صي (. )Rh+
� -2سالب العامل الري�صي ( )Rh-وه ؤ�الء ال يحملون االنتجني الري�صي إ�ال
�أنهم ينتجون �أج�سام ًا م�ضادة له إ�ذا ما تعر�ضوا له يف إ�حدى احلالتني التاليتني
�أو كلتيهما .
 .1نقل الدم  ،ك�أن ينقل دم �شخ�ص موجب العامل الري�صي إ�ىل دم �شخ�ص �سالب
العامل الري�صي .
الم من نوع ( )Rh-ودم أ
الم واجلنني  ،ك�أن يكون دم أ
 .2تبادل الدم بني أ
الب من
نوع (  )Rh+واجلنني (. )Rh+
الن�سان عادة ال يحمل �أج�سام ًا م�ضادة لهذه العوامل يف دمه
من املالحظ �أن إ
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لكن بالرغم من ذلك إ�ذا مت نقل دم إ�يجابي العامل الري�صي (  )Rh+يف دم
�سلبي العامل الري�صي (  )Rh-ف إ�ن جهاز املناعة لل�شخ�ص م�ستقبل الدم يك ّون
�أج�سام ًا م�ضادة لهذه االنتجينات والتي بدورها جتعل كريات الدم احلمراء
االيجابية العامل الري�صي تتال�صق مع بع�ضها البع�ض وت ؤ�دي إ�ىل حتطيمها
– (�أي  – ) Rh+حمدثة حالة مر�ضية وذلك ألنه ال يوجد توافق بني العاملني
الجنة أ
 .هذا وبذلك كثري ًا ما تكون املجموعة ( )Rhم�س ؤ�ولة عن وفاة أ
والطفال
قبل �أو بعد الوالدة مبا�رشة نتيجة لتحلل كريات الدم احلمراء للجنني .
متى يحدث عدم توافق الدم بني أ
الم واجلنني نتيجة ( )Rh؟
يحدث ذلك يف الزيجات التي يكون فيها الزوج موجب العامل (  )Rh+والزوجة
�سالبة العامل (  )Rh-واجلنني (  )Rh+فبالرغم �أنه ال يوجد اختالط بني دم
أ
الم ودم اجلنني إ�ال �أن بع�ض االختالط قد يحدث نتيجة لت�رسب بع�ض خاليا
دم اجلنني من خالل امل�شيمة �أو �أثناء ان�سالخ امل�شيمة التي حتتوى على �أوعية
الم واجلنني  ،ونتيجة لذلك يبد� أ دم أ
دموية مكونة من أ
الم يف تكوين �أج�سام
م�ضادة للتغلب �أو قتل اخلاليا التي ت�رسبت إ�ليه من دم اجلنني ومتر هذه
امل�ضادات للجنني عن طريق امل�شيمة فيحدث ما �أ�شبه باحلرب إ�ال �أن اجلنني
�سيخ�رس املعركة نتيجة ل�ضعفه وعدم قدرته على جمابهة جهاز املناعة عند أ
الم
وبالتايل يبد� أ دم اجلنني بالتم ّيع واالنحالل وتقل كميته .
عادة الطفل أ
الول �أقل تعر�ض ًا خلطر املوت من ال حقه ولكن عند والدة
هذا الطفل تتوفر فر�صه �أكرب لت�رسب جزء من دم اجلنني (  )Rh+إ�ىل دم أ
الم
الغلفة اجلنينية ورحم أ
من خالل اجلروح التي ت�صيب أ
الم  .دخول االنتجينات
حممولة على كرات الدم (  )Rh+تنبه جهاز مناعة أ
الم (  )Rh-كي تنتج
�أج�سام ًا م�ضادة وفى احلمل الثاين بجنني (  )Rh+تنتقل أ
الج�سام امل�ضادة من
الم عرب امل�شيمة إ�ىل دم اجلنني حمدثة انحالل كريات الدم أ
دم أ
الحمر للجنني
مما قد ي�سبب موت اجلنني �أو الطفل حديث الوالدة  .وهكذا نالحظ �أن احلمل
املقبل املتكرر يزيد من احتمالية موت اجلنني .
الم أ
هل االختالف بني أ
والب بالن�سبة للعامل ( )Rhيعنى دوام موت
الطفل نتيجة النحالل كريات الدم احلمراء ؟
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وهل ميكن إ�نقاذ مثل ه ؤ�الء أ
الطفال ؟
عملي ًا ميكن الق�ضاء على امل�ضادات وحماية الطفل وذلك بتطعيم أ
المهات ذوى
املجموعة (  )Rh-مب�صل خا�ص ( )Anti – Rhbodierللق�ضاء �أو إ�بطال
�أو معادلة خاليا دم الطفل التي كانت قد ت�رسبت إ�ىل الدورة الدموية أ
للم وقبل
�أن يقوم جهاز املناعة لالم باال�ستجابة لها بتكوين �أج�سام م�ضادة للعامل �أو
االنتجني الري�صي ويتم هذا بعد الوالدة مبا�رشة  .كما ميكن إ�نقاذ حياة الطفل
ب إ�جراء عملية نقل الدم كلى للطفل خال من أ
الج�سام امل�ضادة للعامل الري�صي
خالل فرتة ق�صرية �سواء داخل الرحم �أو بعد الوالدة مبا�رشة � .أما كوقاية يجب
عدم إ�عطاء املر�أة �سالبة العامل الري�صي (  )Rh-دم ًا موجب العامل الري�صي (
 )Rh+وذلك لتجنب تك ّون �أج�سام م�ضادة يف دم املر�أة لالنتجني الري�صي � .أما
والب ( � ) Rh -أو أ
الم �سالبة العامل الري�صي (  )Rh-أ
إ�ذا كانت أ
الم () Rh+
أ
الطالق .
والب ( ) Rh+فال يوجد خوف على إ

�صحة اجلهاز الدوري :

اجلهاز الدوري من �أجهزة اجل�سم املهمة التي تقع عليه م�س ؤ�ولية
والوك�سجني واملواد املفيدة أ
تو�صيل الغذاء أ
الخرى إ�ىل جميع �أجهزة اجل�سم
الخراجية من �أجهزة اجل�سم إ�ىل
 .كما �أنه يقوم بنقل الف�ضالت وكل املواد إ
الخراج لطرحها خارج اجل�سم ومن هنا تت�ضح لنا �أهمية املحافظة
�أع�ضاء إ
على جهازنا الدوري .

�صحة القلب :

يت�أثر القلب ب�أجهزة و�أع�ضاء اجل�سم املختلفة نظر ًا لعالقته بها  ،فمث ًال
الرئتان كلما كان عملها طبيعي ًا ومنظم ًا كلما �ساعد ذلك القلب على دفع الدم
إ�ليها  .و�أن �أي خلل ي�صيب القلب قد ي ؤ�دى إ�ىل ت�ضخمه وعجزه عن �أداء عمله
ب�صورة طبيعية .
	�ن اجلهد الع�ضلي ال�شديد واال�ضطرابات النف�سية والع�صبية واله�ضمية
إ
و�سموم وجراثيم بع�ض أ
المرا�ض و�سموم التبغ (التدخني) والكحول (اخلمور)
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كلها ذات ت�أثري �ضار على القلب وعدم انتظام نب�ضه .

�صحة ال�رشايني وا ألوردة :

للمحافظة على �صحة ال�رشايني أ
والوردة وجعلها تقوم بعملها ب�صورة
�سليمة ومنتظمة يجب املحافظة على مرونتها ومنع ت�صلب جدرانها لت�سمح
مبرور الكمية الالزمة من الدم إ�ىل �أع�ضاء اجل�سم أ
الخرى  .وهناك عدة م ؤ�ثرات
ت�ضعف متانة ال�رشايني ومرونتها  ،من بينها :
 .1نتائج طبيعية – ف�سيووجلية لت�آكل �أوعية الدم ال�رشيانية .
الن�سان من االرتفاع
الجهاد الذي يتعر�ض له إ
 .2م ؤ�ثرات ميكانيكية تتمثل يف إ
يف �ضغط الدم .
 .3عوامل كيميائية وفى مقدمتها تعاطى امل�سكرات والتدخني وال�سمنة الزائدة
التي تزيد أ
العباء على القلب .
 .4أ
المرا�ض التي تت�سبب عن امليكروبات كما يف التهاب اللوز والتايفويد
واملالريا.
هـ .كل ما يعيق جريان الدم أ
كالربطة واملالب�س ال�ضيقة .
 .3العوامل الوراثية �( .ستقابلك يف درا�ساتك الالحقة)

�صحة الدم :

لكي يبقى الدم قادر ًا على �أداء وظائفه احليوية يجب االعتناء بالغذاء
وتنوعه ليعمل على تزويد الدم بجميع العنا�رص احليوية  ،و إ�ن الريا�ضة والتنف�س
العميق وعدم تعاطى امل�سكرات والتدخني وعدم التعر�ض لالجهاد  .كلها تعطى
الدم القدرة الكافية ملد �أن�سجة اجل�سم و�أع�ضائه ب�أ�سباب احليوية والن�شاط .
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تدريب عام

(�أ) �ضع دائرة حول احلرف الذي ي�شري �إىل ا إلجابة ال�صحيحة

 -1الن�سيج عبارة عن :
 .1جمموعة خاليا ت ؤ�دى وظيفة .
 .2جهاز النقل يف النبات .
 .3جمموعة أ
الع�ضاء التي تك ّون النبات .
 .4خاليا مت�شابهة ت ؤ�دى وظيفة معينة .
 -2ن�سيج اخل�شب ميتد من :
 .1اجلذر إ�ىل ال�ساق .
 .2ال�ساق إ�ىل أ
الوراق .
 .3اجلذر إ�ىل أ
الوراق .
 .4ق�رشة ال�ساق إ�ىل النخاع .
 -3تقوم اخلاليا الربان�شيمية يف ال�ساق بوظيفة :
 .1نقل املاء أ
والمالح من اجلذر إ�ىل ال�ساق .
 .2خزن املاء والغذاء .
 .3تو�صيل أ
النابيب الغربالية ببع�ضها .
 .4نقل الغذاء اجلاهز إ�ىل كل �أجزاء النبات .

(ب)  -1م إ�ذا ميثل ال�شكل �أدناه ؟

 -2ما ا�سم الرتاكيب من 1ـ ــ14
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(ج) �أجب باخت�صار.

 .1ما الفرق بني اللمف والدم .
 .2رتب خاليا الدم تنازلي ًا من حيث العدد .
 .3مل إ�ذا يحدث املوت �أثناء نقل الدم �أحيان ًا ؟
 .4ما وظيفة خاليا الدم البي�ضاء .
 .5حدد أ
ال�سا�س الذي يتم به نقل الدم من �شخ�ص آلخر .

(د) �ضع دائرة حول احلرف الذي ي�شري �إىل ا إلجابة ال�صحيحة :

 .1ي�صل الدم �إىل ع�ضلة القلب عن طريق :
 .1ال�رشيان الرئوي .
 .2االبهر .
 .3الوريد أ
الجوف ال�سفلى .
 .4ال�رشيان التاجي .
 .2اخلطوة أ
الخرية من عملية جتلط الدم .
 .1حتتاج إ�ىل �أيونات الكال�سيوم .
 .2حتدث خارج دورة الدم
 .3حتول بروثرومبني إ�ىل ثرومبني .
 .4حتول الفيريونوجني اىل فربين .
 -3الذبحة ال�صدرية تنتج عن ان�سداد :
 .1ال�رشيان الرئوي .
 .2ال�رشيان أ
الورطى .
 .3ال�رشيان التاجي .
 .4الوريد الرئوي .
 -4كريات الدم البي�ضاء :
 .1حتتوى على نواة .
� .2أكرب حجم ًا عن الكريات احلمراء .
 .3لها القدرة على االنق�سام .
 .4كل ما ذكر �صحيح .
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يتميز الدم بلون �أحمر ب�سبب وجود :
-5
ّ
 .1كريات الدم البي�ضاء .
 .2ال�صفائح الدموية .
 .3الربوتينات .
 .4الهيموغلوبني .
 -6تبد�أ الدورة الدموية الكربى من :
الذين أ
 .1أ
الي�رس .
 .2البطني أ
المين .
 .3البطني أ
الي�رس.
الذين أ
 .4أ
المين .
 -7ال�رشيان الكلوي يحمل دم ًا :
 .1ملوث ًا .
 .2نقي ًا .
 .3م ؤ�ك�سد ًا .
 �( .4أ  ،ج) .
 -8ي�صنّ ف الدم �إىل ف�صائل ح�سب نوع :
 .1أ
النتجني .
 .2أ
الج�سام امل�ضادة .
 .3العامل الري�صي .
 .4كل ما ذكر �صحيح .

بي العبارة ال�صحيحة فيما يلي :
(هـ) نّ

الن�سان �أج�سام ًا م�ضادة للعامل الري�صي .
 .1يحمل إ
 .2يت�أثر القلب ب�أع�ضاء اجل�سم املختلفة نظر ًا الرتباطه بها .
 .3ت�صلب ال�رشايني يعنى �ضيق جمرى الدم .
 .4ف�صيلة الدم ( )Aميكن �أن يعطى الدم إ�ىل الف�صيلة (. )AB
 .5ال توجد خطورة من زواج فتاة موجبة العامل الري�صي بزوج �سالب العامل الري�صي .
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(و) اكتب امل�صطلح العلمي لكل عبارة من العبارات التالية :

� .1ضخ الدم إ�ىل الرئتني ثم ا�ستقباله بعد �أك�سدته .
 .2ت�صل بني ال�رشايني أ
والوردة .
 .3وعاء دموي ينقل الدم من القلب إ�ىل �أجهزة اجل�سم أ
الخرى.
 .4وعاء دموي ينقل الدم من القلب إ�ىل الرئتني .
� .5سائل باهت اللون وي�شكل  %55من حجم الدم .
 .6من مركبات الدم يحتوى على عن�رص احلديد وله القدرة على االحتاد مع
أ
الوك�سجني .

(ز) �أنقل اجلدول التايل يف كرا�ستك و�ضع عالمة ( )+حيث يجوز نقل الدم وعالمة
( )-حيث ال يجوز .

املانح

دم امل�ستقبل
A
B
AB
O
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AB

B
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التنـف�س يف الكائنـات احلــــية
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الوحدة الثالثة

التنف�س يف الكائنـــــات احلـية
�أهداف درا�سة التنف�س يف الكائنات احلية :
عزيزي الدار�س بعد فراغك من درا�سة هذه الوحدة يجب �أن تكون قارد ًا على �أن :
 -1تعرف عملية التنف�س .
 -2حتدد ا�ستخدامات الطاقة يف الكائنات احلية .
 -3تعرف التنف�س الهوائي والالهوائي .
 -4حتدد العوامل التي ت ؤ�ثر على عملية التنف�س يف النباتات .
 -5تتعرف عملية التنف�س يف االميبا والهيدرا ودودة أ
الر�ض .
الن�سان وتركيب �أجزائه .
 -6تتعرف جهاز التنف�س يف إ
 -7متيز بني حركات ال�شهيق والزفري .
 -8تتعرف بع�ض أ
الن�سان .
المرا�ض التي ت�صيب جهاز التنف�س يف إ
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التنف�س يف الكائنات احلية

ت�شتمل عملية التنف�س يف الكائنات احلية على �أك�سدة جزيئات الغذاء
و إ�طالق الطاقة  .حتتوى جزيئات الغذاء على عنا�رص الكربون والهيدروجني
والوك�سجني  ،ت ؤ�دي أ
أ
الك�سدة التامة للمواد الغذائية إ�ىل حتول هذه املواد إ�ىل
ثاين �أك�سيد الكربون وبخار املاء مع حترير قدر معني من الطاقة ،ومن جانب ال
الك�سدة التامة إ�ال يف وجود أ
تتم أ
الوك�سجني الذي يتح�صل عليه الكائن احلي
عن طريق عملية التنف�س – وذلك وفق ًاَ للمعادلة التالية :
C HO + 6O
Energy + 6CO + 6HO
2

2

2

6 12 6

ماء جلوكوز
ماء ثاين �أك�سيد كربون طاقه
وعليه ميكن �أن نعرف التنف�س ب�أنه  :إ�طالق الطاقة من املواد الغذائية .وعملية
التنف�س تتم يف كل الكائنات احلية  ،ويف عملية التنف�س يتم إ�طالق الطاقة
الكيميائية املخزنة يف جزيئات الغذاء الع�ضوي  ،ويتم حتويل هذه الطاقة إ�ىل
�أ�شكال �أخرى من الطاقة ميكن للكائنات احلية ا�ستخدامها لتبقى حية مث ًال :
ت�ستخدم الطاقة يف منو الكائن احلي لبناء جزيئات �أكرب من جزيئات
-1
�أ�صغر مث ًال تكوين الربوتني من أ
الحما�ض االمينية
حفظ درجة حرارة اجل�سم  ،حيث �أن كل التفاعالت الكيميائية يف �أج�سام
-2
الكائنات احلية تطلق قدر ًا من احلرارة وخا�صة التفاعالت التي تتم يف الكبد
يف احليوانات .
ت�ستخدم الطاقة يف النقل الن�شط فاجلزيئات الع�ضوية ميكن �أن تتحرك
-3
من مكان آلخر يف اجل�سم �ضد تدرج تركيزها مثل امت�صا�ص االيونات املعدنية
يف جذور النباتات .
ت�ستخدم الطاقة �أي�ض ًا يف انق�سام اخلاليا  :حيث �أن ن�سخ وت�ضاعف
-4
ال�صبغيات يف اخللية يحتاج ب�شدة للطاقة  ،كما �أن هنالك خاليا ت�ستبدل
با�ستمرار يف ج�سم الكائن احلي  ،فمث ًال يتم ا�ستبدال باليني اخلاليا يومي ًا يف
الن�سان .
ج�سم إ
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ت�ستخدم الطاقة الناجتة من التنف�س يف حركة الكائن احلي  ،ففي
-5
احليوانات مث ًال يحتاج انقبا�ض الع�ضالت للطاقة  ،و�أن م�صدر الطاقة �سوف
ينفذ إ�ذا كانت كمية الغذاء �أو أ
الوك�سجني حمدودة .
إ�ن عملية إ�طالق الطاقة �أثناء عملية التنف�س تتم بكميات �صغرية وذلك لكي
حتدث التفاعالت الكيميائية التي تبقي الكائن حي ًا ،وهذه الكميات ال�صغرية
من الطاقة تخزن يف جزيئات ت�سمى االدينو�سني ثالثي الفو�سفات ()ATP
Adenosine triphosphate
والتفاعالت التي حتدث �أثناء عملية التنف�س ميكن تلخي�صها يف املعادلة
التالية :
جلوكوز � +أوك�سجني
طاقة تخزين �شكل ATP
					
ثاين �أك�سيد الكربون  +ماء
ف إ�ذا مت التفاعل ال�سابق يف وجود أ
الوك�سجني ف إ�ن التنف�س ي�سمى تنف�س ًا
ههوائي ًا ويتم يف ع�ضيات توجد داخل اخلاليا ت�سمى امليتوكوندريا Mitoc
� chondriaأما إ�ذا مت التنف�س يف غياب أ
الوك�سجني (كما يحدث يف اخلمرية
والع�ضالت املجهدة يف احليوانات) ف إ�نه يتم نوع �آخر من التنف�س ي�سمى التنف�س
الالهوائي وحتت هذه الظروف ميكن للع�ضالت إ�طالق طاقة دون �أن ت�ستخدم
أ
الوك�سجني ويتم ذلك تبع ًا للمعادلة التالية :
الطاقة  +حم�ض الالكتيك
		
اجللوكوز
C H O6
energy + 2C H O
 ATPيف اخلاليا

3

6

3

12

6

إ�ن للتنف�س الالهوائي بع�ض امل�ساوئ ومنها :
 -1يعطى 0.5من الطاقة التي يعطيها جزئي واحد من �سكر اجللوكوز عندما
يتم اك�سدته عن طريق التنف�س الهوائي .
 -2حام�ض الالكتيك مادة �سامة إ�ذا تراكم يف اخلاليا فانه يحبط إ�نقبا�ض
الع�ضالت وهذا ي ؤ�دي إ�ىل تعب و إ�جهاد يقود يف النهاية إ�ىل املوت .
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ن�شاط :
قارن بني التنف�س الهوائي والالهوائي من حيث �أخذ أ
الوك�سجني واملواد
الناجتة عن كل منهما وكمية الطاقة الناجتة .
يحدث التنف�س الهوائي يف كل احليوانات والنباتات الراقية ومعظم
النباتات الدقيقة ويتم يف وجود أ
الوك�سجني  ،كما �أن التنف�س الالهوائي يتم يف
بع�ض النباتات الدقيقة مثل اخلمرية وبع�ض �أنواع البكترييا وفيه ينتج غاز ثاين
اك�سيد الكربون وكحول ايثيلي وهو نوع من التنف�س تكون اك�سدة الغذاء فيه غري
تامة  ،وذلك على النحو التاىل .
�سكر جلوكوز تخمر ثاين اك�سيد الكربون  +كحول ايثيلى  +طاقه
C H O6 Fermentation 2CO + 2C H 5+ Energy
6 12
2
2
مما �سبق ميكن تلخي�ص ما يتم يف عملية التنف�س يف التايل :
 -1احرتاق أ
الوك�سجني اجلوى .
� -2أك�سدة وحتليل جزء من الغذاء الع�ضوي املخزن مما ينتج عنه نق�ص يف
الوزن كما هو م�شاهد يف البذور النباتية عند ما تنمو .
 -3إ�طالق ثاين �أك�سيد الكربون واملاء .
 -4حترير الطاقة الكيميائية املخزنة يف الغذاء الع�ضوي لي�ستخدمها النبات �أو
احليوان يف �أداء وظائفه احليوية .

التنف�س يف النبات :

النباتات كنوع من الكائنات احلية حتتاج لطاقة ألداء �أن�شطتها احليوية،
حيث �أن كل خاليا النبات و�أن�سجته تتنف�س لي ًال ونهار ًا  ،كما �أن ن�شاط التنف�س
الجزاء النامية من النبات مثل أ
يكون �أكرث يف أ
الزهار والرباعم والبذور النابتة
وقمم اجلذور وال�سيقان  ،يف حني �أن أ
الع�ضاء النباتية البالغة يكون تنف�سها
الجزاء ال�سابقة  .وعادة ما يدخل أ
بطيئ ًا مقارنة مع أ
الوك�سجني الالزم للتنف�س
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من خالل الثغور التى تكون مغلقة �أثناء الليل  ،وحلل م�شكلة التنف�س يف
النباتات لي ًال توجد �أع�ضاء خا�صة يف الفروع ت�سمى العدي�سات وهى تكون
مفتوحة �أثناء الليل  .ولكى يتم انت�شار الغازات ب�سهولة يف ج�سم النبات توجد
�شبكة من الفراغات الهوائية وم�سافات بني خلوية وهذه مت�صلة مع بع�ضها
البع�ض ومت�صلة بالثغور والعدي�سات .
عندما تتنف�س خاليا النبات فانها تنتج ثاين اك�سيد الكربون ب إ��ستمرار ويف
عملية البناء ال�ضوئي يتم ا�ستخدام ثاين اك�سيد الكربون با�ستمرار اثناء النهار
وينتج عن البناء ال�ضوئي غاز أ
الوك�سجني  ،لكن عملية البناء ال�ضوئي تتم
ب�رسعة �أكرب من عملية التنف�س ورمبا تغطي عليها  ،وعليه يف النباتات اخل�رضاء
تكون امل�سافات بني اخللوية غنية أ
بالوك�سجني �أثناء النهار  ،لكنها غنية بثاين
�أك�سيد الكربون �أثناء الليل .

العوامل التي ؤت�ثر على التنف�س يف النباتات :

 -1أ
الوك�سجني  :حيث �أنه �أهم عامل للتنف�س الن عملية التنف�س عملية �أك�سدة,
الك�سدة هذه برتكيز أ
وتت�أثر عملية أ
الوك�سجني املوجود يف الهواء املحيط  ،ف إ�ذا
انخف�ضت ن�سبة أ
الوك�سجني إ�ىل  %50فان عملية التنف�س تقل ب�رسعة �شديدة .
 -2درجة احلرارة  :وهذه ت ؤ�ثر بو�ضوح على معدل التنف�س حيث يكون �أقل
�صفر م حتى ْ10م  ،وعند ارتفاع درجة احلرارة ف إ�ن
معدل للتنف�س عند درجة
ْ
معدل التنف�س يرتفع وي�صل إ�ىل �أق�صي مدى له عند درجة حرارة ما بني (-40
ْ45م) وبعد درجة احلرارة هذه يت�أثر الربوتوبالزم ويقل معدل التنف�س  ،ودرجة
احلرارة املثلي للتنف�س تقع ما بني (ْ35ْ -30م)
 -3ال�ضوء  :ي ؤ�ثر ال�ضوء على عملية التنف�س بطريقة غري مبا�رشة ففي �ضوء
ال�شم�س ال�ساطع يكون ن�شاط التنف�س �أكرب من ن�شاطه يف ال�ضوء اخلافت ،
وال�سبب يف ذلك �أنه يف ال�ضوء ال�ساطع تبقى الثغور مفتوحة وبالتايل يتم
انت�شار أ
الوك�سجني ب�رسعة .
 -4املاء � :أن الربوتوبالزم امل�شبع باملاء يتنف�س بدرجة �أكرب من الربوتوبالزم يف
حالة اجلفاف ومن البذور اجلافة  ،وعليه عند توفر املاء يزداد معدل التنف�س.
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 -5حيوية اخلاليا  :التنف�س يف اخلاليا النباتية الغ�ضة الن�شطة يكون �أ�رسع
منه يف اخلاليا املعمرة  ،وبالتايل تتنف�س الرباعم اخل�رضاء والزهرية والبذور
النامية �أ�رسع من أ
الجزاء املعمرة من النبات .
 -6تركيز ثاين �أك�سيد الكربون  :يرتاكم  CO2نتيجة لعملية التنف�س حول
النبات وبالتاىل يقل تنف�س النبات وميكن �أن يتوقف  ،و إ�ذا مت إ�زالت  CO2ف إ�ن
التنف�س ي�ستمر مرة �أخرى .
 -7املواد الغذائية  :املواد الغذائية مثل الكربوهيدريتات أ
الكرث قابلية للذوبان
ت ؤ�ثر على التنف�س ملدى كبري  ،و إ�ذا توفر أ
الوك�سجني ف إ�ن املواد تهدم وحتطم
ب�رسعة كبرية .

التقومي :

 .1عرف (�أ) التنف�س (ب) التنف�س الهوائي (ج) التنف�س الالهوائي .
 .2ما ا�ستخدامات الطاقة التي تنتج من عملية التنف�س يف الكائنات احلية.
� .3أذكر ا�سم اجلزئي الذي تخزن فيه كميات الطاقة ال�صغرية يف �أج�سام الكائنات
احلية .
� .4أكتب معادلة :
 -1التنف�س الهوائي
 -2التنف�س الالهوائي .
 .5ما الع�ضي الذي تتم فيه عملية التنف�س الهوائي يف خاليا الكائنات احلية.
 .6عدد م�ساوي التنف�س الالهوائي .
 .7قارن بني التنف�س الهوائي التنف�س الالهوائي .
� .8أكتب معادلة التخمر الكحويل والتنف�س الالهوائي الذي يتم يف الع�ضالت
املجهدة يف احليوانات .
 .9كيف حتل النباتات م�شكلة التنف�س لي ً َ
ال عندما تكون الثغور مغلقة .
 .10باخت�صار عدد العوامل التي ت ؤ�ثر على عملية التنف�س يف النباتات .
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التنف�س يف احليوان
Respiration in Animals

تتم عملية التنف�س يف النباتات واحليوانات عن طريق تبادل الغازات ويف
احليوانات أ
والوليات يتم التنف�س وتبادل الغازات بعدة طرق خمتلفة ترتاوح
ما بني االنت�شار الب�سيط للغازات عرب اخلاليا كما يف االميبا إ�ىل عملية معقدة
الن�سان.
ت�شرتك فيها عدة �أع�ضاء و�أجهزة كما يف إ
فاالميباج�سمها حماط بغ�شاء بالزمي ي�سمح بانت�شار أ
الوك�سجني الذائب
يف املاء الذي يحيط بها إ�ىل جميع �أجزاء ال�سيتوبالزم  ،وبنف�س الطريقة ينت�رش
 CO2واملاء الناجتني عن التنف�س إ�ىل خارج االميبا .
والهيدرا تتنف�س عن طريق االنت�شار إ�ذ تقوم كل خلية من ج�سم احليوان
بامت�صا�ص أ
الوك�سجني الذائب يف املاء و إ�خراج . CO
6
ودودة أ
الر�ض (ال�صارقيل) لها جلد رطب رفيع مغطى بطبقة من
الكيوتني الذي تفرزه اخلاليا اخلارجية  ،كما تفرز هذه اخلاليا املخاط الذي
يحفظ اجللد رطب ًا يذوب فيه أ
الوك�سجني الذي ينت�رش إ�ىل داخل اجل�سم ويطرد
اجل�سم ثاين �أك�سيد الكربون  ،لذا إ�ذا جف جلد دودة أ
الر�ض ف إ�نها متوت وذلك
لعدم قدرتها على امت�صا�ص أ
الوك�سجني .
	�أما احليوانات الراقية املعقدة الرتكيب فلقد طورت �أن�سجة و�أ�سطح
تنف�سية خا�صة  ،ويف كل احلاالت هذه أ
ال�سطح ت�شتمل على عدد كبري من �أ�سطح
مفلطحة �أو �أكيا�س �أو �أنابيب لها م�ساحات �سطح كبرية تالئم عمليات التبادل
الغازي  .و�أب�سط هذه أ
ال�سطح اخليا�شيم اخلارجية التي تنمو من طبقة الب�رشة
من �سطح اجل�سم كما يف ابوذنيبة � ،أو تكون خيا�شيم داخلية مو�ضوعة يف فجوات
داخل اجل�سم حممية من �أن تتحطم �أو تتلف كما يف أ
ال�سماك � ،أما الفقاريات
التي تتنف�س الهواء فلها رئات متطورة يف �شكل �أكيا�س وهنالك منط �أخر يوجد
يف احل�رشات التي لها فتحات تنف�سية تقود إ�ىل نظام مت�شعب من الق�صيبات
الهوائية  .تنت�رش خالل اجل�سم وت�صل �أن�سجة وخاليا اجل�سم  ،وعلى الرغم من
�أن كل �أع�ضاء التنف�س ال�سابقة تبدو خمتلفة إ�ال �أن لها �صفات �أ�سا�سية م�شرتكة
منها:
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� -1أنها تعر�ض م�ساحة �سطح كبرية للو�سط الذي يعي�ش فيه احليوان ليتمكن
من التنف�س .
� -2أنها ت�سمح بتبادل الغازات .

التقومي :

 .1و�ضح كيف يتم التنف�س يف كل من
(ج) دودة االر�ض
		
(ب) الهيدرا
االميبا		
احل�رشات
 .2علل  :إ�ذا جف جلد دودة االر�ض ف إ�نها متوت .
� .3أذكر مثا ًال لكائن له
(ب) خيا�شيم خارجية .
		
(�أ) خيا�شيم داخلية .
 .4ما ال�صفة امل�شرتكة بني �أع�ضاء التنف�س يف احليوانات .
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( د )

جهاز التنف�س يف ا إلن�سان
الن�سان من أ
الع�ضاء آ
التية  ،انظر ال�شكل()6-3
يرتكب جهاز التنف�س يف إ
جتويف الفم

احلنجرة

االنف
الق�صبة الهوائية
ف�صو�ص
الرئة
اليمنى

ف�صا
الرئة
الي�رسى
احلجاب احلاجز

الن�سان
ال�شكل ( )6-3اجلهاز التنف�سي يف إ
 -1أ
النف :
النف  ،أ
يت�صل اجلهاز التنف�سي باملحيط اخلارجي بوا�سطة أ
والنف
مبطن بغ�شاء طالئي يحتوى على عدد من اخلاليا املفرزة للمخاط الذي مي�سك
بالبكترييا والغبار  ،كما يرطب الهواء اجلاف لي�صبح رطب ًا منا�سب ًا للدخول إ�ىل
الرئتني وحتتوى أ
النف على �شعريات دموية يف بطانة أ
اللنف تدفئ الهواء البارد
حتى ال ي ؤ�ذي الرئتني ،كما يوجد أ
بالنف �شعر يحجز الغبار واالتربة .
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 -2البلعوم واحلنجرة � :أنظر ال�شكل ()7-3

ال�شكل ( )7-3قطاع طوىل يو�ضح البلعوم واحلنجرة
تقود نهاية أ
النف إ�ىل البلعوم وهو �أنبوب يقع يف نهايته تركيب غ�رضويف
ي�شبه ال�صندوق هو احلنجرة  ،وفتحة احلنجرة ت�سمى املزمار تنثني عليها
قطعة غ�رضوفية ت�سمى ل�سان املزمار تغلق فتحة املزمار عند بلع الطعام ومتنعه
من الدخول إ�ىل اجلهاز التنف�سي .
احلنجرة هي ع�ضو ال�صوت حتتوى على زوج من احلبال ال�صوتية تهتز
عندما يندفع الهواء بينها معطية �أ�صوات ًا لت�صاغ على هيئة كالم.
 -3الق�صبة الهوائية وفروعها :
تقع الق�صبة الهوائية �أ�سفل احلنجرة  ،وهي �أنبوب �أ�سطواين غري
مكتمل اال�ستدارة  ،ويحتوى جدار الق�صبة الهوائية على حلقات غ�رضوفية
غري مكتملة اال�ستدارة  ،وتبقي الق�صبة الهوائية مفتوحة على الدوام  .يبطن
الق�صبة الهوائية غ�شاء طالئي خالياه ذات �أهداب كما �أن به خاليا مفرزة للمواد
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املخاطية ،وتتحرك �أهداب اخلاليا الهوائية دافعة املخاط وما يعلق به من ذرات
غبار وبكترييا نحو االعلى وتخرج على هيئة ب�صاق �أو تبتلع .
تتفرع الق�صبة الهوائية (انظر ال�شكل) ( )8-3إ�ىل �شعبتني ق�صريتني  ،تدخل
كل واحدة إ�ىل رئة  ،حيث تتفرع تفرع ًا متكرر ًا معطية افرع ـ ـ ـ ًا تقل يف القطر ،
وتختفي منها احللقات الغ�رضوفية  ،وي�صبح كل فرع منها مكون ًا من طبقة
رقيقة من الع�ضالت املل�ساء ومن ن�سيج خماطي وت�سمى الق�صيبات الهوائية .
 -4الرئتان :
ت ؤ�دي كل ق�صيبة هوائية إ�ىل جمموعة قنوات حوي�صلية تفتح كل
منها يف تركيب عنقودي من احلوي�صالت الهوائية  ،حيث �أن كل حوي�صلة كي�س
�صغري ،ذو جدار من طبقة واحدة من خاليا طالئية  ،ويحاط الكي�س ب�شبكة
من ال�شعريات الدموية وكل رئة بها حواىل 300مليون من احلوي�صالت الهوائية ،
ويتم تبادل الغازات بني احلوي�صالت الهوائية وما يحيط بها من �شعريات دموية
بوا�سطة االنت�شار الب�سيط .
ال�شكل()8-3
الق�صبة الهوائية

الف�ص
ا ألعلى
الرئة
الي�رسى
الف�ص
ا أل�سفل

ال�شكل ( )8-3الرتكيب الت�رشيحي للرئتني
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حو ي�صلة
هوائية

حركات التنف�س :

ال�شكل ( )9-3حركات التنف�س
الرئتان توجدان يف جتويف ال�صدر وكل رئة يحيط بها غ�شاء ي�سمى
الغ�شاء البلوري يرطب بكمية قليلة من �سائل ي�سمى ال�سائل البلوري وجدار
ال�صدر مكون من أ
ال�ضالع وما بينها من ع�ضالت بني ال�ضلوع  ،وانقبا�ض هذه
العلى قلي ًال ونحو أ
الع�ضالت يدفع ال�صدر إ�ىل أ
المام فيزداد حجم جتويف
ال�صدر  ،كما �أن جدار ال�صدر يت�صل من �أ�سفل باحلجاب احلاجز الذي يكون
مقعر ًا يف حالة الراحة نحو أ
العلى  ،غري انه ينب�سط عند االنقبا�ض مما ي ؤ�دي
إ�ىل ات�ساع جتويف ال�صدر
كيف تتم عملية التنف�س ؟ انظر ال�شكل ()9-3
-1عند انقبا�ض ع�ضالت ما بني ال�ضلوع وع�ضلة احلجاب احلاجز مع ًا  ،يزداد
حجم جتويف ال�صدر ويقل ال�ضغط داخله (�أي حول الرئتني) وداخل حوي�صالت
الرئة وين�ش�أ فرق �ضغط بني �ضغط الهواء عند فتحة أ
النف  ،وحوي�صالت الرئة
ويكون ال�ضغط عالي ًا عند فتحة أ
النف وي ؤ�دي هذا إ�ىل اندفاع الهواء ليمال
الرئتني وهذه العملية ت�سمى ال�شهيق .
كيف يتم خروج الهواء من الرئتني ؟
 -2ي ؤ�دي عك�س العمليات ال�سابقة �أنظر ال�شكل ( )9-3إ�ىل اندفاع الهواء خارج
الرئتني وت�سمى هذه العملية الزفري  ،إ�ذ ترتخي ع�ضالت ما بني ال�ضلوع وع�ضلة
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احلجاب احلاجز  ،فيقل جتويف ال�صدر ويزداد ال�ضغط داخلة في�ضغط على
الرئتني خمرج ًا منها الهواء وتتكرر هذه العملية بني ( )10-3مرة يف الدقيقة
الواحدة .
الن�سان  :ال�شكل ()10-3
التبادل الغازي يف إ
يتم التبادل الغازي عند �أ�سطح تبادل الغازات والتي يجب �أن تت�صف
باخل�صائ�ص التالية :
 -1يجب �أن يكون ال�سطح رقيق ًا رفيع ًا لي�سمح للغازات باالنت�شار ب�سهولة.
 -2يجب �أن يكون �سطح التبادل الغازي قريب ًا جد ًا من �أجهزة النقل التي تنقل
الغازات من و إ�ىل اخلاليا التي حتتاج لها .
يجب �أن يكون ال�سطح القائم بالتبادل الغازي رطب ًا ليحمى اخلاليا
-3
التي توجد عند �سطحه من اجلفاف واملوت .
يجب �أن يكون له م�ساحة �سطح كبرية وذلك لكي يتم انت�شار �أكرب كمية
-4
من الغاز خالله يف وقت واحد .
يجب �أن يكون ل�سطح التبادل الغازي م�صدر جيد ميده أ
بالوك�سجني ويف
-5
الن�سان يتم التبادل الغازي يف الرئتني كالتايل :
إ
عند ال�شهيق :
يدخل الرئتني هواء نقي ن�سبة �أوك�سجينه ( )%21حتى ي�صل احلوي�صالت
-1
الهوائية املحاطة بال�شعريات الدموية التي حتمل دم ًا قليل أ
الوك�سجني .
ينتقل أ
الوك�سجني من احلوي�صالت الهوائية باالنت�شار إ�ىل الدم عرب
-2
جدران احلوي�صالت الهوائية ذات الطبقة اخللوية الواحدة ثم عرب جدران
ال�شعريات الدموية ذات الطبقة اخللوية الواحدة ،ثم يعرب إ�ىل خاليا الدم
احلمراء ويرتبط بالهيموجلوبني.
عند الزفري  :ال�شكل ()10-3
وبطريقة م�شابهة ينتقل ثاين �أك�سيد الكربون  ،حيث �أن الدم القادم إ�ىل
احلوي�صالت الهوائية بوا�سطة ال�رشيان الرئوي وفروعه يحمل تركيز ًا عالي ًا من
ثاين �أك�سيد الكربون  ،يف حني �أن هواء احلوي�صالت يحتوى على ن�سبة �أقل من
 CO2مما ي ؤ�دي إ�ىل انت�شار هذا الغاز نحو احلوي�صالت الهوائية للرئه من الدم.
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ماذا يح�صل أ
للوك�سجني بعد و�صولة إ�ىل الدم ؟
 -1نقل أ
الوك�سجني :
الق�صبة الهوائية
وريد

�رشيان

�شعريات
دموية
حوي�صالت هوائية

الن�سان
ال�شكل ( )10-3التبادل الغازي يف إ
تنقل خاليا الدم احلمراء أ
الوك�سجني يف �صورة مركب اوك�سى هيموجلوبني إ�ىل
والن�سجة وفيها يتحلل هذا املركب ويتحرر أ
اخلاليا أ
الوك�سجني وينت�رش داخل
اخلاليا � ،أما الهيموجلوبني منزوع أ
الوك�سجني فيعود إ�ىل الرئتني مع الدم مرة
�أخرى لالرتباط من جديد أ
بالوك�سجني .
 -2نقل ثاين �أك�سيد الكربون :
يجمع الدم ثاين اك�سيد الكربون من اخلاليا أ
والن�سجة وينقله إ�ىل
الرئتني ويكون  COيف �صورة ايونات بيكربونات ذائبة يف املاء داخل خاليا
2
الدم �أو يف البالزما مكون ًا حام�ض الكربونيك H CO
3
2
CO + H O
H CO
2
3
2
2
ويقوم إ�نزمي يف كريات الدم احلمراء بتحليل احلام�ض مكون ًا �أيونات الهيدروجني
+
 Hو�أيونات البيكريونات  HCO3التي حتمل إ�ىل الرئتني
+
H CO
H + HCO3
2 3
ويف الرئتني يعاد تكوين حم�ض الكربونيك الذي يتحلل إ�ىل ماء وثاين �أك�سيد
الكربون الذي ينت�رش من الدم إ�ىل احلوي�صالت الهوائية .
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�صحة اجلهاز التنف�سي :

يتعر�ض اجلهاز التنف�سي لعدد من أ
المرا�ض مثل مر�ض ال�سل الذي
ت�سببه البكترييا أ
الن�سان له
والنفلونزا التي ت�سببها الفريو�سات كما �أن �سلوك إ
دور يف إ��صابات اجلهاز التنف�سي مث ًال التدخني  ،فال�رضر الناجت عن التدخني
بطئ احلدوث  ،لكنه تدريجي ومميت يف النهاية  ،أ
فالنابيب التنف�سية مغطاة
مبخاط يلتقط الغبار والبكترييا املمر�ضة  ،واخلاليا املهدبة يف هذه أ
النابيب
تدفع املخاط خارج اجلهاز التنف�سي  ،وي ؤ�ثر الدخان يف هذه العملية حيث
ي�سبب يف البداية بطء حركة أ
الهداب ومع مرور الزمن وا�ستمرار ال�شخ�ص
يف التدخني ي ؤ�دي إ�ىل �شلل حركة أ
الهداب واختفائها ويظهر ال�سعال املميز
للمدخنني  .وت�سوء أ
المور عندما يتجمع املخاط يف املجارى الهوائية م ؤ�دي ًا
إ�ىل ان�سدادها وت�صبح �سطوح التنف�س عر�ضه للبكرتيا املمر�ضة  ،وال�سعال املتكرر
يقود إ�ىل التهاب بطانة الق�صبات الهوائية املزمن  ،ويتزايد إ�نتاج املخاط ب إ�زدياد
�سمك بطانه الق�صبات مما يحدث �صعوبة يف عملية التنف�س وتفقد الق�صبات
مرونتها وال تعود قادر ًا على امت�صا�ص ال�ضغط الناجت عن ال�سعال وبذلك
تتتمزق جدران احلوي�صالت الهوائية الرقيقة حمدثة مر�ض االمفيزميا Emp
 ، physemaوالتوقف عن التدخني يف هذه املرحلة ي ؤ�دي إ�ىل عودة أ
المور إ�ىل
و�ضعها الطبيعي �أما إ�ذا ا�ستمر الفرد يف التدخني ف إ�ن أ
المور تتدهور ،والتغريات
امل�صاحبة لالمفيزميا هي تغريات خلوية ت ؤ�دي إ�ىل �رسطان الرئة  ،حيث تبد� أ
اخلاليا الدقيقة على احلافة اخلارجية للق�صيبات يف االنق�سام مبعدل �أ�رسع
من املعتاد و إ�ذا ا�ستمر التدخني ف إ�ن �أورام ًا �رسطانية قابلة لالنت�شار يف �أن�سجة
الرئة أ
الخرى �سوف تتكون .
ويعزي  %80من حاالت �رسطان الرئة إ�ىل التدخني كما �أن  %13فقط
ممن �أ�صيب ب�رسطان الرئة يعي�شون ملدة (� )5سنوات بعد الت�شخي�ص � ،أما البقية،
ف إ�نهم ميوتون قبل ذلك .
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التقومي :

 .1ما مكونات أ
الن�سان التي جتعلها مالئمة لعملية التنف�س .
النف يف إ
 .2ما وظيفة احللقات الغ�رضوفية غري مكتملة اال�ستدارة التي توجد يف الق�صبة
الهوائية .
� .3أذكر فقط أ
الن�سان .
الع�ضاء التي يتكون منها اجلهاز التنف�سي يف إ
 .4ما هي خ�صائ�ص �أ�سطح التبادل الغازي ؟
الن�سان .
� .5أكتب ب إ�يجاز � 9أ�سطر عن عمليتي ال�شهيق والزفري يف إ
 .6م�ستخدم ًا املعادالت الكيميائية �أكتب عن عملية نقل ثاين �أك�سيد الكربون ؟
� .7أذكر � 3أمرا�ض يتعر�ض لها اجلهاز التنف�سي .
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الوحدة الرابعة

ا إلخراج يف الكائنات احلية
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الوحدة الرابعة

ا إلخراج يف الكائنات احلية
�أهداف الوحدة :
يتوقع منك بنهاية هذه الوحدة �أن تكون قادر ًا على �أن :
الخراج يف الكائن احلي متك ّيف ألداء وظيفته .
 .1تبينّ �أن جهاز إ
الخراج للكائن احلي .
 .2تبينّ �أهمية إ
 .3تو�ضح مفهوم  :الفجوة املنقب�ضة – �أنابيب ملبيجي – النتح – االدماع -
الكلية– البول  -اجللد – العرق – أ
المالح .
الخراج يف بع�ض الكائنات احلية .
 .4ت�صف الرتكيب العام ألجهزة إ
 .5تتّبع �آلية تنقية الدم وتكوين البول .
 .6تكت�سب مهارة إ�جراء جتارب تطبيقية .
 .7تكت�سب مهارة حفظ النف�س .
 .8تكت�سب مهارة اتخاذ القرار .
 .9تدرك �أهمية �صحة أ
الخراجية .
الجهزة إ
 .10تقدر عظمة اخلالق يف دقة �صنعه أ
الخراجية .
للجهزة إ
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ا إلخراج يف الكائنات احلية

()Excretion in Living Organisms

تعريف عملية ا إلخراج و�أهميتها :

تنتج داخل ج�سم الكائن احلي �سواء كان وحيدة اخللية �أو عديدة اخلاليا
مواد �ضارة ت�سمى الف�ضالت أ
الي�ضية ( )Metabolic wastesنتيجة لقيام
الكائن احلي بن�شاطاته احلياتية ونتيجة لعملية الهدم والبناء للغذاء (االي�ض
الغذائي)  .والبد جل�سم الكائن احلي التخل�ص من هذه الف�ضالت  ،حيث �أن
تواجدها وعدم إ�خراجها خارج اجل�سم ي ؤ�دي إ�ىل ت�سمم اجل�سم �أو عدم تنظيم
التوازن املائي وامللحي بني �سوائل ج�سم الكائن احلي والو�سط الذي يعي�ش فيه ،
�أو تكون هذه الف�ضالت زائدة عن حاجة اجل�سم وعدمية الفائدة  .والعملية التي
الخراج (. )Excretion
يتم التخل�ص بها من هذه الف�ضالت ت�سمى إ

ا إلخراج يف النبات ()Excretion in Plant

تقوم النباتات بن�شاطات حيوية خمتلفة ت�صحبها تفاعالت كيميائية
داخل �أج�سامها تنتج عنها ف�ضالت ومواد إ�خراجية والتي إ�ذا تراكمت داخل
الحيائية  ،ولذا البد للنبات �أن
�أن�سجة النبات قد متنع النبات من �أداء وظائفه إ
يتخل�ص من هذه الف�ضالت وميكن �أن منثل تلك العملية باملعادلة التالية :
جـ  +د
		
�أ  +ب
مواد تفاعل		

نواجت تفاعل

إ�ذا كان املنتج (ج) �رضوري ًا لبقاء النبات  ،يجب التخل�ص من املنتج (د)
 ،ألنه ميثل الف�ضالت التي يجب إ�خراجها �أو التخل�ص منها حتى يحدث اتزان
داخل ج�سم النبات .
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املواد ا إلخراجية يف النبات

()Excretory products in plant

الخراجية يف النبات ما ي أ�تي :
ت�شمل املواد إ
 .1أ
الوك�سجني ( : )Oxygenينتج من عملية البناء ال�ضوئي يف النباتات
والكائنات ذاتية التغذية ويعترب أ
الوك�سجني �أحد مواد التفاعل يف عملية التنف�س
الهوائي .
 .2ثاين �أك�سيد الكربون  )Carbon dioxide( :ينتج من عملية التنف�س
يف جميع الكائنات احلية ويطرح إ�ىل الو�سط اخلارجي – ماء كان �أو هواء ،
ووظيفته الرئي�سة يف النبات أ
الخ�رض �أنه ميثل �أحد مواد التفاعل يف عملية
البناء ال�ضوئي.
 .3املاء : Water:ينتج املاء �أثناء علمية التنف�س الهوائي يف جميع الكائنات
احلية.
اليونات أ
 .4أ
والمالح ( : )Ions , Saltsتنتج من �أي�ض املغذيات املعدنية ،
ال�سا�سية هي احلفاظ على ال�ضغط أ
ووظيفتها أ
ال�سموزي  ،وميكن تدويرها يف
النظم البيئية – �أي إ�عادة ا�ستخدامها يف العمليات احليوية ومن �أمثلة هذه
املواد �أوك�ساالت الكال�سيوم .
 .5التانينات أ
والحما�ض الع�ضوية (: )Tannins and Organic Acids
م�صدر التانينات أ
والحما�ض الع�ضوية هو �أي�ض نيرتوجيني والكاربوهيدرات يف
بع�ض �أنواع النباتات وهي مواد تك�سب أ
الن�سجة التي توجد فيها طعم ًا مر ًا ولذا
ال ت�أكلها احليوانات.
تفتقر النباتات ألجهزة متخ�ص�صة ومتطورة للتخل�ص من هذه
الف�ضالت  ،أ
المر الذي ال ي�سبب �أي عائق �أو م�شكلة رئي�سة للنباتات أل�سباب
منها� ،أن العمليات احليوية فيها تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الكربوهيدرات
وبالتايل تكون الف�ضالت �أقل �سمية من املواد النيرتوجينية .
وبالرغم من ذلك فهناك عدة طرق ي�ستخدمها النبات للتخل�ص من الف�ضالت
نذكر منها :
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�أ ً
وال  :االدماع ()Guttation
االدماع هو عملية فقد املاء يف �صورة �سائلة من �سطح النبات عن طريق
فتحات تعرف بالثغور املائية �أو فتحات االدماع – (ال�شكل )1-4

الدماع
(ال�شكل  )1-4إ
الدماع عندما تكون الظروف غري مالئمة حلدوث عملية
حتدث ظاهرة إ
النتح كانخفا�ض درجة احلرارة وت�ش ّبع اجلو بالرطوبة وبخار املاء  .وميكن
مالحظة هذه الظاهرة يف ال�صباح الباكر  ،حيث تتكون قطرات �سائلة عند
حواف أ
الوراق �أو يف نهايتها ومن �أمثلة النباتات التي تظهر فيها هذه الظاهرة،
الف�صيلة النجيلية والطlاطم .
ثاني ًا النتح )Transpiration( :
النتح هو خروج املاء على �شكل بخار ماء من �أن�سجة أ
الجزاء النباتية
املعر�ضة للهواء  ،ويتم معظم النتح من خالل �أوراق النبات �( .شكل . )2-4
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(ال�شكل  )2-4يو�ضح عملية النتح
توجد �أنواع خمتلفة من النتح هي :
�أ -النتح الثغري:
يتم بوا�سطة فتحات ت�سمى الثغور وهي توجد يف الطبقة العليا وال�سفلى لورقة
النبات .
ب /النتح الكيوتيني :
يحدث النتح الكيوتيني عرب طبقة الب�رشة والكيوتكل  ،وهي مادة �شمعية
يفرزها بروتوبالزم خاليا الب�رشة.
ج /النتح العدي�سي:
يحدث النتح العدي�سي بوا�سطة خاليا ت�سمى العدي�سات توجد يف اماكن متعددة
يف ال�سوق احلديثة .

العوامل التي ؤت�ثر على معدل النتح :

يختلف معدل النتح يف �ساعات النهار حيث ي�صل معدل النتح إ�ىل

117

درجته الق�صوي يف منت�صف النهار  ،وينخف�ض يف �أثناء الليل وبذلك تت�أثر
عملية النتح بعوامل عديدة بع�ضها خارجية أ
والخرى داخلية .
�أ /العوامل اخلارجية )External Factors( :
توجد عدة عوامل خارجية ت ؤ�ثر على عملية النتح وهي العوامل املتعلقة
بالبيئة التي يعي�ش فيها النبات  ،ونذكر منها ما ي�أتي -:
 .1درجة احلرارة  : )Temperature( :يزداد معدل النتح بازدياد درجة
احلرارة وينخف�ض املعدل بانخفا�ضها  .ملاذا ؟
 .2الرطوبة الن�سبية  : )Relative humidity( :تزداد �رسعة النتح كلما
كانت الرطوبة الن�سبية يف الهواء قليلة وتقل بارتفاع الرطوبة الن�سبية  .مل إ�ذا ؟
 .3التيارات الهوائية  : )Air Currents( :يزداد معدل النتح كلما زادت
�رسعة وحركة الهواء املحيط بالنبات  .ملاذا ؟
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س�ال أ
ال� ؤ
الول

�أ�سئلة مراجعة

�ضع عالمة (√) �أمام العبارة ال�صحيحة وعالمة (×) �أمام اخلط�أ .
كل الكائنات احلية لها �أجهزة إ�خراج متخ�ص�صة .
ينتج أ
الوك�سجني يف النباتات من عملية التنف�س .
اجلذور الكبرية ت�ساعد على امت�صا�ص املاء من �أعماق الرتبة .
ال�ضوء ال�ساطع ي ؤ�ثر يف عملية النتح .
تقل �رسعة النتح بزيادة املحتوي املائي يف الرتبة .
اجلذور وظيفتها امت�صا�ص املاء أ
والمالح فقط .
ال� ؤ
س�ال الثاين :
عدد ف�ضالت النبات االي�ضية .
ّ
اذكر طريقتني يتخل�ص بها النبات من ف�ضالته .
الخراج للكائن احلي ؟
ما �أهمية إ
ما املق�صود باالدماع ؟
ما الرتكيب الذي يتم عن طريقه االدماع ؟
ال� ؤ
س�ال الثالث
علل :
ت�سقط بع�ض النباتات �أوراقها �أثناء ف�صل اجلفاف .
التفاف �أرواق بع�ض النباتات يف املناطق احلارة .
حركة الهواء املحيط بالنبات تزيد من معدل النتح  .كيف ؟
كيف تزيد نباتات الياب�سة كفاءتها يف احل�صول على املاء ؟

119

ا إلخراج يف احليوان :

احليوانات تفوق النباتات ن�شاط ًا وحيوية  ،ألنها تك ّون مواد إ�خراجية
خمتلفة �أهمها املاء وثاين �أك�سيد الكربون ومركبات نيرتوجينية خمتلفة وبع�ض
أ
المالح املعدنية  ،وتتباين احليوانات يف كيفية إ�خراج هذه املواد كما �سرنى .

ا إلخراج يف االميبا :

الخراجية يف االميبا من مواد نيرتوجنينية يف �شكل �أيون
تتكون +املواد إ
( )NHوثاين �أك�سيد الكربون وماء  .ويتم التخل�ص من الن�شادر
�أمونيا(ن�شادر)
4
وثاين �أك�سيد الكربون بعملية االنت�شار من خالل الغ�شاء البالزمي � ،أما املاء
الذي يدخل بكميات كبرية إ�ىل ال�سيتوبالزم يف االميبا احلرة التى تعي�ش يف مياه
ععذبة يتم التخل�ص منه بوا�سطة الفجوة املنقب�ضة (Contractile vacuo
 )oleالتي تنقب�ض دافعة املاء إ�ىل اخلارج (ال�شكل .)7-4
فجوة منقب�ضة

فجوة منقب�ضة
الخراج يف أ
الميبا
(ال�شكل  )7-4إ
�أما االميبا احلرة التي تعي�ش يف املاء املاحلة واالميبا الطفيلية فال
حتتاجان إ�ىل الفجوة املنقب�ضة التزان �أو لتوازن ال�ضغط اال�سموزي داخل
اخللية والو�سط املحيط.
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ا إلخراج يف ا إلن�سان )Excrertion in Human( :

الن�سان إ�ىل �أربعة �أنواع :
الخراج يف ج�سم إ
ميكن تق�سيم إ
الخراج اله�ضمي  :يتم من خالله طرد الغائط (الرباز) الذي يت�ألف من
 .1إ
املواد الغذائية غري امله�ضومة واملاء والبكرتيا وخاليا من�سلخة من بطانة القناة
اله�ضمية .
الخراج الرئوي  :ويتم من خالله التخل�ص من نواجت عملية التنف�س (بخار
 .2إ
املاء وغاز ثاين �أك�سيد الكربون) .
الخراج الكلوي  :تعمل الكليتان على ا�ستخال�ص مكونات البول من الدم
 .3إ
وتنقيته من املواد ال�ضارة (اليوريا) واملاء الزائد ويتم ذلك عن طريق اجلهاز
البويل .
الخراج اجللدي :يقوم اجللد بعملية التخل�ص من املاء الزائد أ
والمالح
 .4إ
واليوريا.
الخراج الكلوي واجللدي فيما يلي .
و�سنتناول ك ًال من إ
اجلهاز ا إلخراجي يف ا إلن�سان (: )Excretory System in Humanbeings
الن�سان من
�أ -اجلهاز البويل ( )Urinary Systemيرتكب اجلهاز البويل يف إ
أ
الع�ضاء التالية ( :ال�شكل )10-4

الن�سان
(ال�شكل  )10-4اجلهاز البويل يف إ
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�أ ً
وال  :الكليتان ()Kidneys
للن�سان كليتان موجودتان يف اجلهة الظهرية من جتويف البطن على
إ
جانبي العمود الفقري مدفونتان يف �أن�سجة �شحمية تعمل على تثبيتهما  ،وكل
كلية على هي�أة حبة الفا�صوليا  ،وال�سطح اخلارجي للكلية حمدب والداخلي
الوعية الدموية أ
مقعر  ،يف و�سطه �رسه تدخل به أ
والع�صاب ويخرج منه احلالب.
يكون جانبها املقعر جماور ًا للعمود الفقري ويبلغ طول الكلية �12سم وعر�ضها
�6سم و�سمكها �3سم تقريب ًا  .يحيط الكلية من اخلارج غ�شاء رقيق ي�سمي املحفظة
( . )Capsuleولكل كلية حالب وهو عبارة عن �أنبوب �ضيق طوله �30سم ميتد
ملت�صق ًا باجلدار الظهري حتى يدخل املثانة حيث ُيخزن فيها البول حتى
خروجه .
تركيب الكلية ( :ال�شكل )11-4

(ال�شكل  )11-4تركيب الكلية
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عند �شق الكلية طولي ًا إ�ىل ن�صفني متماثلني تظهر فيها منطقتان هما
الق�رشة والنخاع .
 .1الق�رشة  :وهي املنطقة اخلارجية ذات لون �أحمر الحتوائها على �أوعية دموية
كثرية .
 .2النخاع  :وهو اجلزء الداخلي من الكلية وميتد نحو الداخل مكون ًا امتدادات
هرمية ال�شكل ت�سمي اهرامات ملبيجي  .ويحيط النخاع جتويف داخلي يعرف
بحو�ض الكلية ( )Pelvisويت�صل بحو�ض كل كلية �أوعية دموية رئي�سة هي :
 .1ال�رشيان الكلوي ويحمل الدم امل ؤ�ك�سد لتغذية الكلية .
 .2الوريد الكلوي ويقوم بجمع الدم غري امل ؤ�ك�سد من الكلية وي�صبه يف الوريد
أ
الجوف ال�سفلي ومنه للقلب  .كما يخرج من كل كلية حالب (قناة الكلية)
وينقل البول من الكلية إ�ىل املثانة البولية .
�أما من الناحية الت�رشيحية املجهرية فترتكب كل كلية من وحدات �أنبوبية �صغرية
جد ًا ت�سمى الوحدات الكلوية �أو النيفرونات ( . )Nephronsو النيفرون هو
وحدة الرتكيب والوظيفة يف الكلية  .حتتوي كل كلية على ما يزيد عن مليون
من النيفرونات .يبد� أ النيفرون من منطقة الق�رشة وميتد إ�ىل منقطة النخاع .
ترتكب كل وحدة كلوية �أو نيفرون من أ
الجزاء التالية (ال�شكل . )12-4
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(ال�شكل )12-4تركيب النيفرون
 .1حمفظة بومان ( : )Boman,s Capsuleوهي عبارة عن كي�س مزدوج
اجلدران يح�رص جمموعة كبرية من ال�شعريات الدموية يطلق عليها ُ
الكبة
ُ
والكبة تقع بني �رشيانني دقيقني هما  ،ال�رشيان الوارد وهو فرع دقيق من ال�رشيان
الكلوي يجلب الدم إ�يل ُ
الكبة  ،والثاين ال�رشيان ال�صادر ويحمل الدم بعيد ًا عن
ُ
الكبة �أو املحفظة .
� .2أنبوية النيفرون  :وهي �أنبوية خيطية رقيقة جد ًا وملتوية  ،وتتميز إ�ىل
أ
الجزاء التالية :
النبوبة امللتوية القريبة  .وت�شكل اجلزء أ
 .1أ
الول من �أنبوبة النيفرون وتوجد
يف ق�رشة الكلية .
الجنليزي (. )U
 .2التواء هنلي  :وهو عبارة عن انحناء على �شكل احلرف إ
 .3أ
النبوبة امللتوية البعيدة  :وت�شكل اجلزء الثالث من �أنبوبة نيفرون وتوجد يف
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النبوبة مع نظرياتها يف �أنبوبة وا�سعة ت�سمي أ
ق�رشة الكلية وت�صب هذه أ
النبوبة
اجلامعة التي تفتح بالقرب من اهرامات ملبيجي حيث تفرغ حمتوياتها يف حو�ض
الكلية الذي يجمع البول قبل �أن مير إ�ىل احلالب ثم إ�ىل املثانة البولية.
ثاني ًا  :احلالبان )Ureters( :
احلالب �أنبوبة ع�ضلية رفيعة ويف �سمك قلم الر�صا�ص و ينزل عن طريقه
البول قطرة فقطرة إ�ىل املثانة .
ثالث ًا  :املثانة )Bladder( :
وهي كي�س ع�ضلي مك ّون من �أن�سجة ع�ضلية قوية مل�ساء يوجد يف جتويف
احلو�ض ُ .ت�ستخدم املثانة خلزن البول ب�شكل م ؤ�قت حتى حني تفريغه  ،ولها
والنب�ساط  .للمثانة ثالث فتحات  ،فتحتان تت�صالن
النقبا�ض إ
القدرة على إ
باحلالبني والثالثة تفتح على الفتحة البولية .
عندما متتلئ املثانة بالبول (حواىل �300سم )3حتدث جلدرانها
إ�نقبا�ضات متوالية إ�نذار ًا باخراج حمتوياتها  ،وعند التبول تنقب�ض ع�ضالتها
وترتخي الع�ضلة العا�رصة فيمر البول يف جمرى القناة البولية إ�ىل اخلارج

عملية ف�صل البول :

يدخل الدم إ�ىل الكلية بوا�سطة ال�رشيان الكلوي ليتم ت�صفيته من
الف�ضالت النيرتوجينية أ
والمالح الزائدة وغريها من الف�ضالت ويخرج الدم
اخلايل من املواد ال�ضارة (دم نقي) من الكلية بوا�سطة الوريد الكلوي حيث
يلتقي الوريد أ
الجوف ال�سفلي الذي يحمل الدم اىل القلب  .وتتم هذه العملية
عرب املراحل التالية :
 .1الرت�شيح ( : )Filterationعندما يدخل الدم �شبكة ال�شعريات الدموية املكونة
للكلية  ،ي�صبح الدم حتت �ضغط عايل ويعمل هذا ال�ضغط على تر�شيح بالزما
الدم خالل جدران تلك أ
الوعية ال�شعرية الدموية حام ًال معه املاء والف�ضالت
النيرتوجينية أ
والمالح و�سكر اجللكوز ومواد نافعة �أخرى.
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 .2إ�عادة االمت�صا�ص ( : )Reabsorptionتدخل هذه املواد املرت�شحة اىل
النابيب البولية ،حيث تقوم هذه أ
حمفظة بومان ومنها تن�ساب يف أ
النابيب
بامت�صا�ص املاء خا�صة يف التواء هنلى مما ي�ساعد ذلك على املحافظة على
ن�سبة ماء اجل�سم ثابتة  ،كما يجرى امت�صا�ص املواد النافعة للج�سم أ
كالمالح
املعدنية أ
والحما�ض االمينية والهرمونات وال�سكر والفايتمينات وتتم إ�عادتها
إ�ىل الدم .
بال�ضافة إ�ىل إ�عادة امت�صا�ص كميات كبرية من املاء
الفراز ( : )Secretionإ
 .3إ
واملواد النافعة  ،فان جدر أ
النابيب امللتوية البعيدة قادرة على ا�ستخال�ص بع�ض
املواد الع�ضوية الغريبة �أو بع�ض خملفات التمثيل الغذائي �أو بع�ض ال�سموم من
الدم وت�ضاف هذه املواد إ�ىل البول الذي يتجمع يف حو�ض الكلية ومنه ينتقل
عرب احلالب إ�ىل املثانة  ،حيث يتجمع البول هناك حتى حني التخل�ص منه عن
طريق الفتحة البولية .

البول ()Urine

هو �سائل �أ�صفر اللون ذو رائحة مميزة تختلف ح�سب نوع الغذاء وذو
ت�أثري حم�ضي ويك ّون املاء حوايل  %96وما تبقي يتكون من �أمالح ذائبة مثل ملح
اليوريا وحام�ض البوليك وبع�ض �أمالح ال�صوديوم والبوتا�سيوم والكال�سيوم.
تختلف كمية البول املفرزه يومي ًا ح�سب درجة احلرارة �أو الف�صل إ�ذ يقل البول
�شتاء « .ملاذا»؟ وقد ت�صل كمية البول ما بني  1.5 -1.2لرت ًا
�صيف ًا ويزداد
ً
يومي ًا.
بع�ض �أمرا�ض البول واجلهاز البويل :
 .1البول ال�سكري (داء ال�سكر) ( : )Diabetesيعمل هرمون أ
الن�سولني الذي
تفرزه غدة البنكريا�س على جتزئة ال�سكر املوجود يف خاليا اجل�سم إلنتاج الطاقة
وعندما يقل إ�فراز أ
الن�سولني يف الدم خللل يف عمل البنكريا�س ت�ضعف عملية
جتزئة ال�سكر مما ي ؤ�دي ذلك إ�ىل تراكم ال�سكر يف الدم وبالتايل تر�شحه يف
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الكلية وخروجه مع البول  ،يف هذه احلالة ي�سمى البول ال�سكري .
 .2البول الزالىل (داء الزالل) ( : )Albuminاملواد الربوتينية ال ترت�شح مع
الدم يف حمفظة بومان لكرب حجم هذه اجلزيئات ولكن يف حاالت مر�ضية
والتهاب الكليتني ترت�شح هذه املواد الزاللية وتخرج مع البول.
� .3أمالح البول (احل�صوة) ( : )Bladder Calculusهناك بع�ض احلاالت
تزداد فيها كمية أ
المالح الذائبة يف الدم نتيجة لعدد من العوامل الف�سيولوجية
والغذائية واملر�ضية مما ي�سبب تر�سبها على �شكل ح�صى يف حو�ض الكلية �أو
احلالب �أو املثانة  ،و�أهم هذه أ
المالح املرت�سبة هي الفو�سفات واالوك�ساالت .
 .4البول الدموي (البلهار�سيا) ( : )Belharziaمن �أمرا�ض اجلهاز البويل
ت�سببه دودة البلهار�سيا التي تدخل اجل�سم �أثناء ال�سباحة يف املياه امللوثة وت ؤ�دي
إ�ىل خروج دم مع البول .
 .5الف�شل الكلوي ()Kidney Failure
وهو مر�ض يجعل الكلية غري قادرة على �أداء وظيفتها يف إ�زالة الف�ضالت
من الدم  .إ�ن ق�صور كلية واحدة ال يع ّر�ض احلياة للخطر لكن أ
المرا�ض الكلوية
غالب ًا ما ت�صيب الكليتني مع ًا مما ي�ستدعي عملية جراحية لزارعة كلية �أو
تركيب كلية ا�صطناعية .
زراعة الكلية ()Kidney Transplant
الزارعة الكلوية هي العالج احلا�سم لق�صور كال الكليتني وهذه العملية
الجنح بني جميع عمليات زراعة أ
هي أ
الع�ضاء .
وجترى عادة با�ستخدام كلية ممنوحة من �شخ�ص �صحيح اجل�سم تعمل
كليتاه بحيوية ون�شاط ولي�س هناك خطورة على من يتربع بكليته  ،الن كلية
الن�سان .
واحدة �سليمة تكفي لت ؤ�دي عملها يف ج�سم إ
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ب /اجللد ()The skin
ي�شكّ ل اجللد حدود اجل�سم وغطاءه اخلارجي الواقي فهو غطاء متني
مرن يحفظ ويغطي بقية �أجهزة اجل�سم أ
الخرى  ،ولهذاء يعترب خط الدفاع
أ
الول يف اجل�سم  .يختلف �سمك اجللد ح�سب العمر واجلن�س والنوع ومنطقة
اجل�سم .
فعلى �سبيل املثال جند جلد منطقة الظهر �أكرث �سمك ًا من جلد البطن
وهكذا .

تركيب اجللد :

يبني (ال�شكل � )14-4أن اجللد يت�ألف من طبقتني �أ�سا�سيتني هما  :طبقة
خارجية (�سطحية) ت�سمى الب�رشة و�أخرى داخلية ت�سمى أ
الدمة .

(ال�شكل  )14-4تركيب اجللد
 .1الب�رشة ( : )Epidermsوهي الطبقة العليا من اجللد وهي تت�ألف من عدة
طبقات من اخلاليا  ،طبقة عليا وطبقة و�سطي وثالثة �سفلى .
 .1الطبقة العليا (الطبقة القرنية)  :عبارة عن خاليا مفلطحة قرنية ميتة
تن�سلخ من اجل�سم من حني آلخر على �شكل ق�شور �أثناء عملية الغ�سل واالحتكاك,
وقد تكونت هذه الطبقة نتيجة النق�سام خاليا الطبقات العميقة ذات اخلاليا
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العمادية �أو املكعبة والتي تك ّون خاليا الطبقة الو�سطي .
 .2الطبقة الو�سطي (الطبقة احلية)  :تلي الطبقة القرنية وتتكون من خاليا
حية لها القابلية على االنق�سام وتوليد خاليا جديدة وعندما متوت تتحول إ�ىل
ق�شور �أو خاليا قرنية تع ّو�ض وجتدد ما يتمزق من خاليا الب�رشة .
 .3الطبقة الداخلية �أو ال�سفلي (الطبقة املولّدة)  :تتكون من �صف واحد من
خاليا طالئية وتتميز باحتوائها على خاليا حتتوي على حبيبات و�صبغات
ملونة تك�سب اجللد اللون املميز له و�أهم هذه ال�صبغات امليالنني ()Melanin
ويختلف مقدار هذه ال�صبغة تبع ًا لل�شعوب (الوراثة)  .ب�رشة اجللد ال حتتوي
على �أوعية دموية ولهذا ال ينزل الدم إ�ذا تع ّر�ض اجللد خلدو�ش �أو جروح غري
عميقة وتتغذي خاليا الب�رشة بوا�سطة االنت�شار الغذائي من منطقة أ
الدمة .
 .2أ
الدمة ( : )Dermisطبقة �سميكة تقع �أ�سفل طبقات الب�رشة وتتكون من
ن�سيج �ضام يحتوي على عدد كبري من ال�شعريات الدموية ونهايات أ
الع�صاب
التي تتجمع يف �شكل حلمات وهي متثل �أداة احل�س  .وتقع حتت أ
الدمة طبقة
من ن�سيج حتت جلدي يتكون معظمه من الدهن  ،ويختلف �سمكه من منطقة
ألخرى يف اجل�سم  ،ومن إ�ن�سان آلخر .

م�شتقات اجللد :

هناك �أع�ضاء �أو م�شتقات تابعة للجلد وهي :
�أ /الغدد العرقية Sweat Glands
وهي من �صميم تركيب اجللد  .وهي عبارة عن قنوات طويلة تنتهي
بج�سم �أنبوبي كثري االلتواء حتيط بها �شعريات دموية كثرية ووظيفتها ف�صل
العرق من الدم وت�صبه يف قناة متتد خالل أ
الدمة حتى ت�صل الب�رشة اخلارجية
حيث تفتح إ�ىل اخلارج (م�سامات) .
ت�ساعد هذه العملية يف ترطيب اجل�سم وتعديل درجة حرارته عن طريق
التبخر وحفظ درجة حرارة اجل�سم يف معدلها الطبيعي .
العرق عبارة عن حملول مائي ( )%99والباقي مواد �صلبة معدنية ذائبة
�أهمها ،كلوريد ال�صوديوم والبولينا .
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مكونات العرق :

يبني اجلدول التايل الرتكيب العام للعرق مقارنة ببالزما الدم يف ج�سم
الن�سان .
إ
اجلدول ( )1-4يو�ضح الرتكيب العام للعرق مقارنة برتكيب بالزما الدم

ال�صوديوم
البوتا�سيوم
الكال�سيوم

تركيب العرق
ملجم �100/سم3
185
15
4

تركيب بالزما الدم
ملجم�100 /سم3
325
15
10

املاغن�سيوم

1

3

الكلور

310

370

نرتوجني (يوريا)

20

15

جلكوز

2

100

بروتني

�صفر

7400

املادة

ب /الغدد الدهنية )Sebaceous Glands( :
هي غدد عنقودية ال�شكل متفرعة لها قناة مائلة وتنت�رش يف كافة �أنحاء اجللد
الن�سان
عدا باطن الكف ووظيفتها �أنها تفرز مادة دهنية تعمل على تليني جلد إ
ومنعه من اجلفاف كما ت�ساعد على انزالق املاء عن اجل�سم خا�صة عند احلمام
�أو ال�سباحة.
ج /ال�شعر )Hair( :
الن�سان ويغطي �سطح اجللد ،
	�أحد مميزات احليوانات الثدية ومنها إ
وكثافته تختلف ح�سب نوع احليوان واجلن�س والو�سط الذي تعي�ش فيه  .وال�شعر
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ي�شكل طبقة عازلة للج�سم وبالتايل ي�ساهم يف بقاء درجة حرارة اجل�سم ثابتة .
وترتكب ال�شعرة من خاليا قرنية مك ّونة من جذر و�ساق  ،واجلذر موجود يف باطن
اجللد أ
(الدمة) واجلزء ال�سفلى منه منتفخ ويك ّون الب�صيلة ال�شعرية املحاطة
بنهايات أ
الع�صاب  .وال�ساق هو اجلزء الظاهر من ال�شعرة  .حتيط ال�شعرة غدة
دهنية تعمل على ملعان وتليني ال�شعرة .
د /أ
الظافر Nails :
وهي �أجزاء متقرنة من الب�رشة تنتهي جذورها أ
بالدمة  ،و�أهميتها �أنها
حتفظ ال�سطح الظهري من نهايات أ
ال�صابع .
الظافر من وقت آلخر ف إ�نها جتمع أ
	�ذا مل يتم ق�ص أ
الو�ساخ التي حتوي
إ
اجلراثيم اخلطرة والتي قد ت�صل املعدة فت�سبب أ
المرا�ض .

وظائف اجللد )Skin Functions( :

 .1حفظ أ
الع�ضاء الداخلية من ظروف املحيط اخلارجي .
 .2حفظ احلرارة وموازنتها .
 .3ت�شكيل مادة عازلة للحرارة عن طريق طبقات ال�شحوم املختزنه حتته .
 .4م�ساعدة اجلهاز الكلوي يف تنظيم التوازن املائي وامللحي للج�سم من خالل
عملية التع ّرق.
الح�سا�س اللم�سي نظر ًا النت�شار نهايات أ
الع�صاب .
 .5القيام بعملية إ
 .6يعترب اجللد مركز ًا لبناء فيتامني  Dبت�أثري �أ�شعة ال�شم�س فوق البنف�سجية.
�صحة اجللد  :ت�ستوجب آ
التي :
 .1جتنب م�سببات اجلروح �أو اخلدو�ش التي ت�صيبه .
 .2عدم التعر�ض أل�شعة ال�شم�س القوية ملدة طويلة .
 .3العناية بالتغذية اجليدة وتنوعها .
 .4نظافة اجل�سم حيث �أن أ
الو�ساخ ترتاكم عليه وتغلق م�ساماته وتعيق عملية
خروج العرق.
 .5مراجعة الطبيب عند ال�شعور بظهور بع�ض أ
المرا�ض اجللدية .
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تدريب عام

�أ /ع ّرف ما ي�أتي :
الخراج – حمفظة بومان – الطبقة احلبيبية – الغدة العرقية .
إ
أ
ب� /أجب عن التي :
 .1ما ا�سم الوعاء الدموي الذي ينقل الدم إ�ىل الكلية .
 .2ما الوظيفة التي ي ؤ�ديها ال�رشيان ال�صادر .
 .3كيف تتم عملية تر�شيح البول .
 .4ما الوظيفة التي يقوم بها التواء هنلى .
 .5كيف ميكننا املحافظة على اجللد والعناية به .
الخراج للكائن احلي ؟
 .6ما �أهمية إ
علل ملا ي�أتي :
 .1ترافق ال�شعرة غدة دهنيه .
 .2حقن امل�صابني بالبول ال�سكري هرمون أ
الن�سولني .
القالل من تناول الطماطم يف غذائهم .
 .3يو�صي امل�صابون باحل�صوة إ
 .4يف الظروف الطبيعية ال ترت�شح جزيئات الربوتينات عرب ال�شعريات الدموية .
�أكمل :
يرتكب اجلهاز البويل من أ
الع�ضاء التالية :
.1
................................................................... .1
.................................................................. .2
.................................................................. .3
 ........................ .2هو عملية هدم وبناء الغذاء .
 .3تت�ألف الكلية من طبقتني هما  ............... :و . .......................
 .4الطبقة احلبيبية تتكون من خاليا . ..................................
 .5البول الدموي مر�ض ت�سببه . ......................................
 .............. .6هي وحدة الرتكيب والوظيفة يف الكلية .
الجابة ال�صحيحة :
هـ� /ضع دائرة حول احلرف الذي ي�شري إ�ىل إ
 .1الرتاكيب التالية تتم فيها إ�عادة االمت�صا�ص عدا :
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حمفظة بومان – التواء هنلي – أ
النبوبة القريبة – القناة اجلامعة .
 .2يرتكب اجللد من طبقتي :
�أ /الب�رشة والنخاع  .ب /الق�رشة أ
والدمة .ج /النخاع والق�رشة  .د /الب�رشة
أ
والدمة.
 .3الطبقة التي حتتوي على اخلاليا امللونة يف اجللد هي :
�أ /القرنية  .ب /احلبيبية  .ج /أ
الدمة  .د /امللبيجية .
و� /صحح اخلط�أ دون تغيري ما حتته خط فيما يلي :
 .1املثانة عبارة عن كي�س مك ّون من �أن�سجة ع�ضلية إ�رادية .
 .2البول �سائل �أ�صفر له رائحة مميزة ويك ّون املاء حوايل  %80منه .
 .3ي�شبه ر�شيح البول بالزما الدم يف جميع مكوناته ما عدا خلوه من
الفايتمينات.
الخراج يف االميبا .
ز /و�ضح بالر�سم كيف تتم عملية إ
الخراج يف اجلرادة .
�صف عملية إ
�أي العبارات آ
التية �صحيحة و�أيها خط�أ .
الخراج يف دودة أ
الر�ض .
 .1متثل �أنابيب ملبيجي و�سيلة إ
وتعقد تركيبه  ،زادت حاجته إ�ىل جهاز إ�خراج
 .2كلما كرب حجم الكائن
ّ
متخ�ص�ص.
 .3تتخل�ص أ
الميبا من املاء الزائد عن طريق فجوات منقب�ضة .
 .4توجد يف النبات �أجهزة خا�صة للتخل�ص من الف�ضالت .
الخراج هي التخل�ص من املاء الزائد فقط .
 .5وظيفة جهاز إ
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الوحدة اخلام�سة

التن�سيق يف الكائنات احلية
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الوحدة اخلام�سة

التن�سيق يف الكائنات احلية
�أهداف درا�سة التن�سيق الهرموين يف الكائنات احلية
يتوقع عزيزي الطالب بعد فراغك من درا�ست هذه الوحدة �أن تكون قادر ًا على �أن :
 .1تع ِّرف مفهوم كل من النمو والتمايز والتطور يف النباتات
تعدد املجموعات الهرمونية الرئي�سية النباتية الطبيعية.
ّ .2
 .3ت�رشح خ�صائ�ص كل هرمون طبيعي ووظائفه الفي�سولوجية يف النباتات
 .4تو�ضح التفاعالت بني املجموعات الهرمونية الرئي�سية يف التحكم الهرموين
على العمليات احليوية التي حتدث داخل ج�سم النبات وتن�سيق النمو .
 .5تعرف الغدد ال�صماء.
.6تعدد الغدديف ج�سم االن�سان.
 .7تتعرف وظائف كل غدة من الغدد ال�صماء.
 .8حتدد �آثار نق�ص كل هرمون على ج�سم االن�سان و�صحته.
 .9تتعرف بع�ض أ
المرا�ض النا�شئة عن نق�ص بع�ض الهرمونات.
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مقدمة :

النمو الطبيعي للكائنات احلية هو �أحد مميزاتها  ،وهو ظاهرة إ�حيائية
معقدة التكوين وينتج عن االنق�سام امل�ستمر للخاليا  .حتدث كثري من التغريات
الطبيعية يف �أفراد اململكة النباتية وجتد �أن النمو اخل�رضي والتطور اجلن�سي
يحدثان نتيجة ل�سلوك كل منهما لعدة مراحل متتالية  ،ولذلك تختلف
الرتاكيب اخلارجية �شكلي ًا وتتباين التفاعالت الكيميائية داخلي ًا  ،يتحكم
الحيائية امل�س ؤ�ولة عن الهيكل
يف ذلك �أو ًال العوامل الوراثية وثاني ًا العوامل إ
البنائي والتفاعالت الكيميائية ,وكالهما م�س ؤ�ول عن تكوين البادءات وظهور
أ
الع�ضاء واكتمال وظائفها .

النمو Growth

يعرف النمو ب�أنه الزيادة يف وزن �أو حجم �أو كتلة الكائن احلي  ،وينتج
عن ذلك التباين يف املظهر وال�شكل اخلارجي للنبات  ،قد يكون النمو حمدد ًا
( )Determinateويحدد ذلك وراثي ًا � ،أو قد ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكون غري حمدود
 )determinateكما يحدث يف أ
الن�شائية واملر�ستيمات ( ،تنمو
الن�سجة إ
جميع النباتات يف تتابع منتظم ملعدالت النمو .

التمايز : Differentiation

التمايز هو عندما تنق�سم اخلاليا وتت�سع يف احلجم ثم ت�أخذ �شك َ
ال
ووظيفة معينة داخل ج�سم النبات  ،تتخ�ص�ص اخلاليا لتعمل يف التو�صيل
الفراز ( )Secretionوالبناء
( )Canductionوالدعامة (� )Supportأو إ
ال�ضوئي ( )Photosynthesisوغريها من الوظائف .
ال�شكل ( ) 1 - 5
دورة االنق�سام والتمايز والنمو يف اخللية النباتية
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�أ -التن�سيق الهرموين يف النباتات Hormonal Co- ordination in
: Plants

تتطلب النباتات نظام ات�صال ميكن كل �أجزاء النبات من اال�ستجابة
ااملنا�سبة املتنا�سقة  .ويتكون نظام االت�صال من عدة مرا�سلني كيميائيني Chemi
 ) )ical Messengersتتكون داخل ج�سم النبات وتنقل مع حمتويات اللحاء
أ
للجزاء امل�ستهدفة (� . )Target partsأطلق م�صطلح هرمونات على هذه
املواد الكيميائية التي تنظم النمو وتتحكم يف العمليات أ
الخرى داخل ج�سم
النبات.

مفهوم الهرمون The Hormone Concept

حني بد� أ العلماء يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش درا�سة ظاهرة انتحاء
النباتات نحو ال�ضوء (� )Phototropismأو حتت ت�أثري اجلاذبية أ
الر�ضية
( )Geotropismوجد �أنه ب إ�زالة ب�ضع مليمرتات من قمة ال�ساق �أو اجلذر ف إ�ن
النبات يفقد اال�ستجابة للم ؤ�ثرات اخلارجية وف�رست هذه الظاهرة بوجود مادة
الجزاء أ
جمهولة يف قمم النبات تنت�رش منها لت ؤ�ثر على أ
الخرى  .مت بعد ذلك
ا�ستخال�ص تلك املادة و�أطلق عليها لفظ �أوك�سني (. )Auxin
	�أجريت التحاليل الكيميائية على هذه املادة وتو�صل العلماء إ�ىل تركيبها
ووجد �أنها مركب ع�ضوي هو �أندول حم�ض اخلل ()Indol acetic Acid
ويرمز له بالرمز املخت�رص ( �أ .ج .خ) �أو (. )I. A. A
الهرمون النباتي : Phytohormone
هو مركب ع�ضوي (م�شجع) �أو مثبط للنمو يوجد �أ�سا�س ًا داخل �أن�سجة
النبات �أي ي�صنع داخل �أن�سجة النبات مثل �أندول حم�ض اخلل (ا.ج.خ) .
ميكن تق�سيم الهرمونات النباتية إ�ىل عدة جمموعات ح�سب ت�أثريها
الف�سيولوجي والطبيعة الكيميائية لها  ،ت�شمل هذه الهرمونات املجموعات
التالية:
 .1أ
الوك�سينات Auxins
 .2اجلرب لينات Gibberellins
 .3ال�سيتو كينينات Cytokinins
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 .4مثبطات النمو وحم�ض االب�سي�سيك Growth inhibitors and Abs
)scisic Acid (ABA
 .5غاز أ
الثيلني
 .6ثنائي وعديدات أ
المني Di- and polyamines
 .7برا�سينو �ستريويدات Brassinosteroids
 .8اجلا�سمونات Jasmonates
 .1االوك�سينات Auxins
هي مركبات ع�ضوية م�ستحثة للنمو اكرثها �شيوع ًا يف النباتات اندول
حام�ض اخلليك وت�صنع طبيعي ًا القمم النامية يف النبات وهناك بع�ض املركبات
التي ال تكون عادة موجودة يف �أن�سجة النبات ويتم ت�صنيعها يف املخترب وتعمل
نف�س عمل أ
الوك�سينات النباتية مثل نفثالني حم�ض اخلل (Naphthalene
 ) acetic acidويرمز له أ
بالحرف (ن.ح  .خ �أو �)NAAأو  4,2فينوك�سي حم�ض
اخلل ثنائي الكلور ويخت�رص أ
بالحرف( 4، 2ف �أو )D,2,4لال�سم.–2,4
توجد أ
الوك�سينات يف النباتات الراقية يف الرباعم اخل�رضية والزهرية ويف
أ
القمة النامية لل�ساق واجلذر أ
والبذور(الجزاء املر�ستيمية).
والوراق النامية
تنتقل أ
الوك�سينات الطبيعية من قمة ال�ساق �أو الربعم إ�ىل باقي �أع�ضاء
النبات �أي إ�ىل �أ�سفل عن طريق �أن�سجة اللحاء ( )Phloemولي�س عن طريق
اجلاذبية أ
الر�ضية  .كما توجد االوك�سينات يف النباتات الدنيا مثل البكرتيا
والفطريات .
ت ؤ�ثر االوك�سينات على مراحل النمو املختلفة بت�أثريها على الن�شاط
احليوي ففي النمو ت ؤ�ثر على ات�ساع اخلاليا  ،ويف النمو اخل�رضي يكون الت�أثري
على تكوين اجلذور العر�ضية وعلى الرباعم االبطية و�أي�ض ًا على انق�سام اخلاليا.
وقد �أثبتت البحوث احلديثة �أن أ
الوك�سينات الطبيعية ت�شارك يف تن�سيق عدد
من الن�شاطات النباتية و�أهمها ما ي�أتي :
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 .1تكوين الثمار Fruit Formation
عند تكوين البذور ف�أنها تفرز اوك�سني طبيعي يف االجزاء الزهرية املحيطة بها
ومن ثم حتفز منو الثمرة.
 .2ا�ستحثاث �إنبات البذور Stimulation of Seed Germination
ميكن اال�رساع بعملية إ�نبات البذور عند إ��ضافة بع�ض الهرمونات  .إ�ندول
النبات يف بع�ض البذور الكامنة.
حم�ض اخلل ين�شط عملية إ
 .3ن� أش�ة اجلذور العر�ضية Adventitious Roots Initiation
يحفز االك�سني تكوين اجلذور العر�ضية يف كثري من االنواع النباتية وتن�ش�أ
اجلذور العر�ضية يف ال�سيقان أ
والوراق بد ًال من �أن تن�ش�أ من املجموع اجلذري
أ
ال�صلي للنبات .
 .4ال�سيادة القمية Apical Dominance
وهي تثبيط �أو توقف منو الرباعم اجلانبية التي تنت�رش على ال�ساق بنمو
الن�شائي القمي
قمة ال�ساق وحتدث من إ�نتقال االوك�سني الذي ينتجه الن�سيج إ
برتكيز عال إ�ىل �أ�سفل فيثبط منو الرباعم اجلانبية.
الن�شائي وو�ضع مكانه قطعة �آجار حمتوية على
إ�ذا �أزيل الن�سيج القمي إ
أ
الوك�سجني عند قمة اجلذع املقطوع ف إ�ن ذلك يحافظ على تثبيط الرباعم
اجلانبية  .اما إ�ذا و�ضعت قطعة �آجار خالية من أ
الوك�سني فال يكون لها مثل
هذا الت�أثري .
 .5الت�ساقط أ
(النف�صال) Abscission
أ
الوراق والثمار حديثة التكوين تنتج االوك�سني فتبقى مت�صلة بال�ساق بقوة
وعندما يتناق�ص انتاج االوك�سني بوا�سطة الورقة �أو الثمرة ف إ�ن طبقة خا�صة
من اخلاليا تتكون عند قاعدة عنق الورقة �أو عنق الثمرة  .هذه الطبقة ت�سمى
طبقة االنف�صال �أو ال�سقوط ( ) Abscission Layerو�رسعان ما ينف�صل
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عنق الورقة �أو الورقة �أو الثمرة عند هذه النقطة فت�سقط الورقة �أو الثمرة على
أ
الر�ض .
أ
الوك�سينات امل�صنعة : Synthetic Auxins
هي مركبات ع�ضوية م�ستحثة للنمو ال تكون عادة موجودة يف �أن�سجة
النبات وت�صنع يف املختربات وتعمل نف�س عمل االوك�سينات الطبيعية ومن
�أمثلتها نفثالني حم�ض اخلل ( )NAAوفينوك�سي حم�ض اخلل ثنائي الكلور
( )D,2,4و �أندول حم�ض البيوتريك ( )I B Aحيث ي�ستخدم أ
الول لت�شجيع
تكوين اجلذور والثمار �أما آ
الخران ي�ستخدمان كمبيد للح�شائ�ش.

 .2اجلربلينات The Gibberellins

تت�شابه الت�أثريات الف�سيولوجية للجربلينات مع االوك�سينات يف بع�ض
احلاالت وتختلف عنها يف حاالت �أخرى  .إ�ن اجلربلني واالوك�سني من حمفزات
ا�ستطالة وات�ساع اخلاليا  ،ومنو الثمار العذرية  ،وبناء احلم�ض النوي الريبوزي
( )RNAوالربوتني  ،ويعمل اجلربلني ب�صورة م�ضادة لالوك�سني حيث �أنه
يثبط عملية تكوين اجلذور العر�ضية على العقل ،حتفز اجلربلينات ا�ستطالة
ال�ساق للنبات الكامل وك�رس كمون الرباعم والبذور وحتفيز الن�سيج الو�سطي يف
الورقة.

 -3ال�سيتوكينينات : Cytokinins

هي هرمونات حمفزة النق�سام اخلاليا� ،أي�ض ًا ت ؤ�دي ال�سيتوكينينات إ�ىل
ظهور تغريات وحتورات �شكلية واحداث بع�ض التفاعالت الكيميائية يف �أع�ضاء
النبات املختلفة والتي ميكن تلخي�صها كما يلي:
 .1انق�سام اخللية  :وقد ا�ستفاد العلماء من هذا الت�أثري يف جمال زراعة
أ
الن�سجة.
 .2ال�سيتوكينينات لها دور يف ات�ساع اخللية  ،ويف التكون ال�شكلي (Morphog
الزهار يف
 )genesisوك�رس الكمون  ،وتكوين البال�ستيدات  ،والتحكم يف جن�س إ
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بع�ض النباتات وتكوين الثمار والبذور  ،وت�أخري ال�شيخوخة يف أ
الوراق  ،خل�صت
البحوث احلديثة إ�ىل �أن ال�سيتوكينينات تقلل فعالية ال�سيادة القمية .

 -4حم�ض االب�سي�سيك : Abscisic Acid

حلم�ض االب�سي�سيك عديد من أ
الدوار الفي�سولوجية املهمة يف حياة النبات
و�أمثلة ذلك جتدها يف آ
التي  :كمون الرباعم والبذور � ،سقوط �أع�ضاء النبات .

 -5ا ألثيلني : Ethylene

أ
الثيلني هرمون نباتي يوجد يف درجة حرارة الغرفة العادية ب�صورة غازية
وهو هرمون غازي  .ي ؤ�ثر أ
الثيلني على كثري من العمليات الف�سيولوجية داخل
الثار جتدها يف آ
ج�سم النبات � ،أمثلة تلك آ
التي  :ن�ضج الثمار  ،ومنو اجلذور،
ومنو أ
الوراق  ،وتكوين اجلذور العر�ضية  ،تكوين خمطاف الروي�شة ويف التعبري
للزهار  ،ويحفز إ�نبات البذور والدرنات واالب�صال الكامنة وي�ساعد يف
اجلن�سي إ
ت�ضخم اخلاليا وتكوين الك�أ�س .
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(ب) التن�سيق الهرموين يف احليوانات :
تعريف الغدة ال�صماء The Endocrine Gland :

الغدة ال�صماء غدة عدمية القناة  Ductless glandحيث ي�رسى
إ�فرازها يف الدم لي ؤ�ثر على أ
الفراز .
الن�سجة املختلفة ح�سب طبيعة إ
تفرز الغدد ال�صماء الهرمونات وهي مواد كيميائية فعالة وقوية الت�أثري
ت�صنع من مواد ت�ستمد من الدم وتنتقل بوا�سطة الدم وتتحكم يف جميع
ن�شاطات اجل�سم  .فهي عبارة عن املواد امل�سيطرة احلقيقية على كافة الوظائف
البيولوجية يف اجل�سم .
الن�سانThe Endocrine System:
جهاز الغدد ال�صماء يف ج�سم إ
الن�سان هي  :ال�شكل ()1-5
�أهم الغدد ال�صماء املوجودة يف ج�سم إ
 -1الغدد النخامية Pituitary Gland :
 -2الغدد حتت �رسير (مهاد) املخ Hypothallmus :
 -3اجل�سم ال�صنوبرى Pineal Gland :
 -4الغدة الدرقية Thyroid Gland :
 -5الغدة جار الدرقية Para thyroid Gland :
 -6الغددة الثيمو�سية Thymus Gland :
 -7الغدة الكظرية (جار الكلوية) Adrenal Gland :
 -8البنكريا�س Pancreas :
 -9خاليا املنا�سل التي تفرز الهرمونات Secretory glands Gonads ٍ :
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(�شكل  ) 1-5الغدد ال�صماء

�أوال ً  :الغدة النخامية :

غدة �صغرية توجد يف قاع اجلمجمة �أ�سفل املخ  .وهي �أهم غدة يف اجل�سم
الطالق  .تتكون الغدة النخامية من ف�صني ف�ص �أمامي وف�ص خلفي
على إ
يفرزان عدد ًا من الهرمونات  .ال�شكل ()2 -5

(�شكل  )2-5الغدة النخامية
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�أ -الف�ص ا ألمامي  Anterior Lobeِ :ال�شكل ()2-5
وهو �أكرب من الف�ص اخللفي ويفرز الهرمونات االتية :
 -1هرمون النمو Somatotropic hormone :
عبارة عن جمموعة هرمونات للنمو ت�شرتك مع غريها من الهرمونات
املرتبطة بالتمثيل الغذائي العام يف �رسعة تن�شيط انق�سام اخلاليا  ،ومنو اجل�سم
وبنائه وتنظيم منو العظام .
 -2هرمون القونادوتروبك  Gonadotropic :يتحكم يف منو أ
الع�ضاء
اجلن�سية وافرازاتها الهرمونية  ،وهو مع بع�ض هرمونات اجلن�س أ
الخرى ي�سبب
للن�سان يف فرتة االنتقال من مرحلة الطفولة إ�ىل
كل التغريات التي حتدث إ
مرحلة البلوغ .
 -3الهرمون املن�شط لق�رشة الغدة الكظرية :االدرينوكورتيكوتروبيك )
)Adreno – Cortico – Tropic hormone
ينبه ق�رشة الغدة الكظرية لتفرز بع�ض الهرمونات والدهون والربوتينات
وتعمل على املحافظة على توازن املاء أ
والمالح يف اجل�سم .
 -4هرمون الربوالكتني Prolactin :
ي�ساعد على إ�فراز اللنب من �أثداء املر�أة عند الوالدة  ،وي�ساعد على عمليات
التمثيل الغذائي،ومتثيل الربوتينات وتكوينها  ،وين�شط الغدة الدرقية واجلار
درقية.
 -5الهرمون املن�شط أل�صباغ امليالنني Melanocoyta Stimulating
)Hormone ( MSH

 -6الهرمون املن�شط للغدة الدرقية :
( )Thyroid Stimulating Hormone (T S Hي ؤ�ثر على الغدة الدرقية
لكي تفرز هرمون الثريوك�سني .
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ب  -الف�ص اخللفي  Posterior Lobe :ال�شكل ()2-5
وهو �أ�صغر من الف�ص أ
المامي و يفرز الهرمونات آ
التية :
 -1هرمون البرت�سني  Pitressinويقوم بالتايل :
 ي�ساعد على تنظيم كمية املاء يف الدم . تنظيم �ضغط الدم . -2هرمون البيتو�سني Pitocin :
الرادية  ،فهو منبه للغ�شاء املخاطي املبطن للرحم
يثري الع�ضالت غري إ
أ
والمعاء  ،واملثانة ويعتقد �أن ت�أثريه ين�صب �أ�سا�سا على الع�ضالت ولي�س على
أ
الع�صاب .

ثانياً  :اجل�سم ال�صنوبري Pineal body :

وهو بروز �أعلى املخ يفرز �أثناء الظالم كمية كبرية من هرمون ميالتونني
والن�سان املو�سمي (ينع�س
الذي ي ؤ�ثر عرب املخ والغدة النخامية يف ن�شاط احليوان إ
الن�سان لي ًال ) .
إ

ثالثاً :الغدة الدرقية Thyroid gland :

ع�ضو يتكون من ف�صني يقعان على جانبي احلنجرة ي�صلهما جزء �صغري
م�ستعر�ض مير من فوق احلنجرة ال�شكل ( )3-5وميكن ت�شبيهها ب�شكل الفرا�شة
وهي فاردة جناحيها .
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غ�رضوف

الغدة الدرقية

الق�صبة الهوائية
(�شكل  )3-5الغدة الدرقية

رابعاً  :الغدد جارات الدرقية Parathyroid gland

�أربعة (�أجزاء) غدد �صغرية احلجم بي�ضاوية توجد على ال�سطح الظهري
للغدة الدرقية  .اثنان يف كل ف�ص (موقعها غري ظاهر) .
تفرز الغدد جارات الدرقية هرمون باراثورمون  Parathormoneالذي
يتحكم يف متثيل �أمالح الكال�سيوم يف اجل�سم ويحافظ على م�ستواها يف الدم
وي�ساعد يف منو العظام والن�شاط الع�صبي .
تفرز الغدة الدرقية هرمون الثريوك�سني  Thyroxinالذي يدخل
اليود يف تركيبه  ،ولذلك يعترب وجود عن�رص اليود يف الغذاء �أمر بالغ أ
الهمية،
وي ؤ�ثر الثريوك�سني �سلب ًا و إ�يجابا على اجل�سم  ،فهو ي�ساعد يف منو اجل�سم و�أك�سدة
الغذاء لتحرير الطاقة املخزونة فيه ( .التحكم يف معدل التمثيل الغذائي
احليوي للج�سم . )Metamoblism
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خام�ساً  :الغدة الكظرية Adrenal Gland :

غدتان تقع كل واحدة منهما فوق كلية وتتكون الغدة من منطقتني
منطقة مركزية ت�سمى النخاع وتفرز هرمون االدرنالني  Adrenalinومنطقة
خارجية ت�سمى الق�رشة وتفرز هرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الكورتيزون Cartisone
ال�شكل ( )4- 5

ال�شكل ( )4 - 5الغدة الكظرية

وظائف هرمون الكورتيزون :

يعمل هذا الهرمون على :
 -1متثيل الكاربوهيدريتات يف اجل�سم .
 -2منو أ
الن�سجة ال�ضامة يف اجل�سم .
 -3منع االلتهابات املف�صلية .
 -4تنظيم كمية املاء يف اجل�سم .
 -5وتنظيم ن�سبة �أمالح الكال�سيوم وال�صوديوم يف اجل�سم .
�أما زيادة هرمون الكورتيزون فت�سبب انتفاخ املفا�صل و�ضغط العظام على
الن�سيج ال�ضام املوجود بني املفا�صل أ
المر الذي يحدث �آالم ًا �شديدة.
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وظائف هرمون ا ألدرنالني :

ي�سمى هرمون الطوارئ وله ت�أثري على اجل�سم إ�ذ �أنه يقوم باالتي :
 -1يت�سبب يف زيادة نب�ضات القلب وبالتايل زيادة معدل احرتاق الغذاء.
 -2إ�طالق اجلاليكوجني املخزن يف الكبد وحتويله إ�ىل جلكوز وارتفاع �ضغط
الدم .
 -3يقلل كمية الدم التي تغذي أ
المعاء ويزيد كمية الدم يف الع�ضالت .
ال�رساع بتجلط الدم .
 -4ي�ساعد يف إ
نق�ص هرمون أ
الدرينالني ي�سبب عدم اال�ستعداد ملواجهة الطوارئ .
�ساد�ساً  :البنكريا�س  Pancreas :ال�شكل ()5-5

ال�شكل ( )5-5غدة البنكريا�س
البنكريا�س غدة �صماء كما �أنها ذات إ�فراز ه�ضمي (افرازات الع�صارة
البنكريا�سية اله�ضمية)  .وتقع البنكريا�س حتت املعدة بني فرعى قو�س االثني
ع�رشة وتفرز هرمون االن�سولني  Insulinمن خاليا خا�صة ت�سمى جزر
الجنرهان�س تنت�رش بني اخلاليا املفرزة للع�صارات اله�ضمية  .يرتبط البنكريا�س
بتنظيم م�ستوى �سكريات الدم و�أهمها �سكر اجللكوز.
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وظائف هرمون ا ألن�سولني يف اجل�سم :

 -1يحافظ على م�ستوى ال�سكر يف الدم.
الن�سولني ي�سبب بع�ض أ
النق�ص يف هرمون أ
العرا�ض مثل:
مر�ض البول ال�سكري (ال�سكر) .

مر�ض ال�سكر Diabetes mellitus :

وي�سمى مر�ض البول ال�سكرى  ،ومن �أعرا�ضه ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف
الدم ارتفاعا كبري ًا فقد يرتفع إ�ىل ثالثة �أ�ضعاف م�ستواه العادي حتى �أنه يخرج
مع البول  .وال ي�ستطيع �ضحايا هذا املر�ض مواكبة زيادة اجللكوز يف الدم
بتحويله إ�ىل جاليكوجني �أو دهون ،وهو من أ
المرا�ض الوراثية وميكن معرفته
بفح�ص البول والدم .ويعالج بتناول حبوب �أو حقن أ
الن�سولني يومي ًا.
الزيادة يف افراز أ
الن�سولني ت�سبب غيبوبة ( �صدمة ال�سكر ) وحتدث عادة عند
حقن اجل�سم بجرعة كبرية من أ
الن�سولني ،ويف هذه احلالة يجب تناول غذاء
يحتوي على كمية كبرية من ال�سكر ،مثل تناول كوب من الع�صري للتخل�ص من
الفائ�ض من أ
الن�سولني.

�سابعاً :خاليا املنا�سل ا إلفرازية :

يقعان �أ�سفل البطن وينتجان االم�شاج (البوي�ضات واحليوانات املنوية)
وبجانب ذلك تعمل بع�ض خالياهما كغدد �صماء تفرز بع�ض الهرمونات
فاملبي�ضان يفرزان هرمونات اال�سرتوجني والربوج�سرتون والريالك�سني .
واخل�صيتان تفرزان هرمونات االندورجني والت�ستو�ستريون .
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التقومي :

 -1عرف
ج  /التك�شف
		
ب /التمايز
�أ /النمو		
 -2بالر�سم و�ضح دورة االنق�سام النمو التمايز يف اخللية النباتية .
 -3عرف :
	� أ  /الهرمون النباتي ب /االوك�سينات ج /ال�سيتوكينينات
� -4أذكر فقط ( )4من الهرمونات النباتية .
� -5أذكر فقط ( )2من أ
الوك�سينات .
الن�شطة النباتية التي ت�شارك فيها أ
� -6أذكر فقط أ
الوك�سينات .
 -7قارن بني اجلريلينات أ
والوك�سينات .
 -8ما التغريات ال�شكلية والتفاعالت التي حتدثها ال�سيتوكينينات يف �أع�ضاء
النبات املختلفة .
 -9ما �أدوار حم�ض أ
الب�سي�سك يف حياة النبات .
 -10عرف :
ب -الهرمون احليواين
	�أ -الغدة ال�صماء
الن�سان .
 -11عدد الغدد ال�صماء يف ج�سم إ
 -12و�ضح مكان كل من الغدد التالية :
	�أ /النخامية ب /الدرقية ج /الكظرية
� -13أذكر �أ�سماء الهرمونات التي تفرزها الغدد التالية :
ج /البنكريا�س
	�أ /الدرقية ب /اجلار درقية
 -14ما وظيفة كل من الهرمونات التالية :
�أ /هرمون النمو ب /هرمون البرت�سني ج /أ
الن�سلني د /الثريوك�سني
ه /البارا ثورمون
 -15ما �آثار نق�ص إ�فراز الهرمونات التالية :
�أ /هرمون النمو ب /الثريوك�سني ج /الكورتيزون د /أ
الدرينالني
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اجلهاز الع�صبي
Nervous System
�أهداف درا�سة اجلهاز الع�صبي :
عزيزي الدار�س بعد فراغك من هذا الدر�س يجب �أن تكون قادر ًا على �أن:
الح�سا�س .
 .1تعرف مفهوم إ
الن�سان .
 .2تعرف تركيب اجلهاز الع�صبي يف إ
 .3تعرف تركيب اخللية الع�صبية و�أنواعها .
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اجلهـــــــــاز الع�صبي
Nervous System
ا إلح�سا�س Responisvness :

من �صفات الكائنات احلية إ�ح�سا�سها بامل ؤ�ثرات اخلارجية وجتاوبها معها .
الن�سان وغريه من الكائنات الراقية بل تتميز بها
ولي�ست هذه ال�صفة وقف ًا على إ
الولية فحيوان أ
الولية والنباتات أ
الحياء حتى احليوانات أ
جميع أ
الميبا �أو
الربامي�سيوم الذي يتكون ج�سمه من خلية واحدة يح�س باحلرارة ويبتعد عنها
وباحلمو�ضة فينكم�ش  .والنباتات حت�س بال�ضوء وتتجه نحوه لكي تتمكن من
امت�صا�ص الطاقة ال�ضوئية الالزمة ل�صنع الغذاء .
الح�سا�س �صفة مالزمة للكائنات احلية لذا يعرف آ
كالتي :
وعليه ف إ�ن إ
(الح�سا�س �أن ي�شعر الكائن احلي باملنبهات وامل ؤ�ثرات اخلارجية والداخلية
إ
الح�سا�س باحل�سا�سية �أو االنفعالية Irr
ففي�ستجيب لها �أو يرد عليها)  .وي�سمي إ
.والح�سا�س هو �أهم ما مييز الكائن احلي عن الكائن غري احلي.
 ritabilityإ
واحليوان �أكرث اح�سا�س ًا من النبات بف�ضل جهازيه الع�صبي والع�ضلي  .إ�ذ ينقل
الح�سا�س بامل ؤ�ثرات  ،في�ستجيب لها اجلهاز الع�ضلي �أو يرد
اجلهاز الع�صبي إ
والذنني أ
عليها باحلركة ( .للحيوان �أع�ضاء ح�س خا�صة كالعينني أ
والنف
والل�سان واجللد لت�سلم املنبهات) هنالك عدة منبهات � Stimuliأو عوامل تقع
على الكائن احلي من البيئة في�ستجيب لها �أي ينفعل بها ويو�صف ب�أنه ح�سا�س
حد مل�س يدك ب�سلك �ساخن فانك ت�سحب يدك ب�رسعة
فمث ًال  :إ�ذا حاول � أ ٌ
لكي تتجنب احلرارة التي ت ؤ�ذيك  .فاحلرارة منبة  Stimulusو�سحب يدك
ا�ستجابة  . Responseوقد يكون املنبه داخلي كاجلوع والعط�ش واخلوف .
وقد يكون املنبه خارجي كاحلرارة وال�صوت وقد تكون املنبهات طبيعية مثل
ال�ضوء واحلرارة وال�صوت وال�ضغط والرطوبة  ،وقد تكون املنبهات كيميائية
مثل وجود غاز �أو مادة متطايرة يف الهواء كالعطور  ،وقد تكون املنبهات نف�سية
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بالح�سا�س ي�صبح احليوان مدرك ًا لوجوده وملا
كاخلوف واجلوع والعط�ش  ،لذا إ
يحيط به.

التقومي :
الح�سا�س .
 -1عرف إ
� -2أذكر مثا ًال واحد ًا لكل مما يلي :
�أ /منبه داخلي ب /منبه خارجي
ج /منبه طبيعي د /منبه كيميائي هـ /منبه نف�سي
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تركيب اجلهاز الع�صبي يف ا إلن�سان :

)Nervous System in Human (Homo sapiens
الن�سان من أ
الق�سام التالية
يتكون اجلهاز الع�صبي يف إ
�أ -اجلهاز الع�صبي املركزي Central Nervous System :وي�شمل:
 /2احلبل ال�شوكي Spinal Cord
		
 -1املخ
ب /اجلهاز الع�صبي الطريف : Peripheral Nervous System
الرادي Autonomic Nervous System :
ج /اجلهاز الع�صبي غري إ
وينق�سم إ�ىل ق�سمني هما -:
الرادي ال�سمبتاوي  Sympathetic :ين�شط حركة
 -1الع�صبي غري إ
أ
الع�ضاء.
الرادي نظري ال�سمبتاوي  Parasympathetic :يبطئ من
 -1الع�صبي غري إ
حركة أ
الع�ضاء .

املخ يف ا إلن�سان :

يوجد يف علبة اجلمجمة العظمية التي ت�ضفي عليه الوقاية واحلماية
ومما يدعم حماية املخ تغليفه بثالثة �أغ�شية داخل اجلمجمة ت�سمى أ
الغ�شية
الم اجلافية والعنكبوتية أ
ال�سحائية ال�شكل وهي أ
والم احلنون التي تلت�صق
مبا�رشة باملخ وينت�رش فيها عدد كبري جد ًا من أ
الوعية الدموية التي تغذي املخ .
المامي واملخ أ
واملخ �أنبوبة جموفة تتكون من ثالثة �أجزاء هي املخ أ
الو�سط
واملخ اخللفي ( .ال�شكل ) 6 - 5

 /1املخ ا ألمامي  ( :الن�صفان الكرويان)

الن�صفان الكرويان ف�صان مت�ساويان تقريب ًا يف احلجم ويف�صلهما جزئي ًا
�شق عميق  ،وتكرث يف �سطحيهما الثنيات والتالفيف والتعاريج  ،وكلما كرثت زاد
م�ستوى الذكاء وقابلية التعلم .
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(ال�شكل  ) 6 - 5تركيب املخ يف االن�سان

 /2املخ ا ألو�سط :

	�أن املخ أ
الن�سان �صغري ن�سبي ًا وغري ظاهر ويتكون من الف�صني
الو�سط يف إ
الب�رصيني ولهما عالقة بالب�رص وال�سمع ويقوم املخ أ
الو�سط بالوظائف التالية:
المامي واملخ اخللفي وبني املخ أ
 يربط النب�ضات الع�صبية بني املخ أالمامي
أ
والعني .
 -وي�شارك يف احلفاظ على التوازن .

 /3املخ اخللفي :

ويتكون من املخيخ والنخاع امل�ستطيل .
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�أ /املخيخ :
يتكون املخيخ من ن�صفي كرة ملتفان بعمق ويقوم بالوظائف التالية-:
· حفظ توازن اجل�سم .
· توافق الن�شاط احلركي يف اجل�سم (�أهم وظيفة له) إ�ذ يعمل على تن�سيق
وتنظيم حركة الع�ضالت يف اجل�سم .
ب /النخاع امل�ستطيل :
يوجد النخاع امل�ستطيل �أ�سفل الن�صفني الكرويني واملخيخ ويكون يف
الجزاء أ
�شكل خمروط م�سحوب إ�ىل �أ�سفل  .ي�صل النخاع امل�ستطيل أ
الخرى
للمخ باحلبل ال�شوكي ويقوم بالوظائف التالية -:
الرادية فهو يحوى مراكز أ
الع�صاب
 يعترب النخاع امل�ستطيل مركز ًا للحركات غري إالتي ت�سيطر على حركات التنف�س واجلهاز اله�ضمي أ
والع�صاب املنظمة لدقات
القلب ونب�ض ال�رشايني أ
والوردة  ،ويعمل على حفظ توازن درجة حرارة اجل�سم
 ،تو�صيل الدفعات الع�صبية ما بني الن�صفني الكرويني والنخاع ال�شوكي  ،وينتج
عن تلف النخاع امل�ستطيل املوت الفورى .

احلبل ال�شوكي (النخاع ال�شوكي) Spinal Cord :

	�أنبوبة جموفة �أو حبل �أبي�ض المع ميتد من قاعدة املخ (النخاع امل�ستطيل)
وحتى نهاية العمود الفقري داخل القناة ال�شوكية التي تكونها فقرات العمود
وحتيط به �أغ�شية املخ  .وحتتوى القناة ال�شوكية على �سائل ي�سمى ال�سائل املخي
ال�شوكي الذي يعمل على حفظ توازن ال�ضغط يف املخ والنخاع ال�شوكي ويقيهما
من ال�صدمات ويت�صل النخاع ال�شوكي باملخ عن طريق فجوات ت�سمى البطينات
. Ventricles

وظيفة النخاع ال�شوكي يف التوافق الع�صبي :

يو�صل اجلهاز الع�صبي ال�سطحى باملخ �أي ينقل التيارات الع�صبية من
املخ إ�ىل البدن أ
والطراف والعك�س .
يولد معظم أ
الفعال املنعك�سة ( :مركز توافق �صغري اذ ميكن للنب�ضات
املنعك�سة مثل ال�سحب املنعك�س �أن يحدث خالل الفعل الوحيد للحبل
ال�شوكي).
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اجلهاز الع�صبي الطريف :

الع�صاب املخية أ
يتكون من أ
والع�صاب ال�شوكية .
أ
الع�صاب ال�شوكية :
تخرج من احلبل ال�شوكي وتنفذ من ثقوب بني الفقرات  ،ويخرج كل منها
من النخاع ال�شوكي بطريقني  ،طريق بطني وطريق ظهري ويلتقي الطريقان
فيتحدان ويكونا ع�صب ًا واحد ًا  .وعدد أ
الع�صاب ال�شوكية  31زوج ًا وتتميز إ�ىل
آ
التي :
� 8 -1أزواج عنقية  12 ،زوج ًا �صدرية � 5 ،أزواج بطنية � 5 ،أزواج عجزية  ،و1زوج
ذنبي
 /2أ
الع�صاب املخية :
عددها 12زوج ًا وتخرج من املخ من خالل ثقوب اجلمجمة وتت�صل
ب�أع�ضاء احل�س وجلد الوجه وهي ال تختلف اختالف ًا جوهري ًا عن أ
الع�صاب
ال�شوكية إ�ال يف موقعها من اجل�سم .
الرادي -:
ج /اجلهاز الع�صبي غري إ
يخت�ص أ
للرادة فيها
بالفعال التي حتدث داخل اجل�سم دون �أن يكون إ
�أي تدخل مثل تنظيم �رضبات القلب و إ�فرازات الغدد اللعابية والغدد ال�صماء
الرادي إ�ىل ق�سمني هما :
وينق�سم اجلهاز الع�صبي غري إ
الع�ضاء  .فعندما تثار أ
 -1ال�سمبتاوى  :ين�شط اجلهاز ال�سمبتاوي حركة أ
اللياف
الع�صبية ال�سمبتاوية التي تت�صل بالقلب ف إ�ن �رضبات القلب تزداد وت�ضيق
أ
الوعية الدموية يف اجللد وتتمدد قزحية العني وتت�سع.
 -2البارا�سمبتاوي  :يبطئ اجلهاز البارا�سمبتاوي من حركة أ
الع�ضاء فعند إ�ثارة
اللياف البارا�سمبتاوية ف إ�ن القلب يبطئ من �رضباته ويحدث عك�س أ
أ
الفعال
ال�سابقة.
اخللية الع�صبية �أو النيورون :Neuron
تتكون من ج�سم اخللية الذي يحتوى على نواة كبرية وتتفرع منه زوائد
بروتوبالزمية عديدة ت�سمى بالزوائد ال�شجرية و إ�حدى هذه الزوائد طويلة
غري متفرعة وتنتهي بنهايات ع�صبية وت�سمى املحور ويغلف املحور من اخلارج
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بغالف دهني عازل ال�شكل )7 - 5

ال�شكل ( )7 -5تركيب اخللية الع�صبية
وال تت�صل اخلاليا الع�صبية مع بع�ضها ات�صا ًال مبا�رش ًا و إ�منا تقرتب
زوائدها ال�شجرية من بع�ضها البع�ض لتكون م�سافات ت�سمى ال�سايناب�س والتي
تنتقل خاللها الدفعات الع�صبية بو�سائل كيميائية .

158

ال�شكل (� )8-5أنواع اخلاليا الع�صبية
وتوجد عادة ثالثة �أنواع من اخلاليا الع�صبية ح�سية وحركية وخاليا
ات�صال ال�شكل ( . )8-5فاخلاليا الع�صبية احل�سية Afferent or sensory
 Neuronهي التي تنقل الدفعات الع�صبية من �أع�ضاء احل�س إ�ىل اجلهاز
الع�صبي املركزي .
وخاليا االت�صال الع�صبية  Association Neuronتربط بني
اخلاليا احل�سية واحلركية وتوجد بداخل املخ والنخاع ال�شوكي .
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الع�صاب  Nervesفهي جمموعات من أ
	�أما أ
اللياف الع�صبية (املحاور)
يغلفها غمد �سميك �أبي�ض اللون وميكن ت�شبيهها أ
بال�سالك داخل الكيبل .
الع�صاب املخية وكذلك �ألياف أ
و�ألياف أ
الع�صاب ال�شوكية معزولة عن بع�ضها
البع�ض بالغالف الدهني .
وتوجد ثالثة �أنواع من أ
الع�صاب هي -:
 .1أ
الع�صاب احل�سية  Sensory Nerves :وهي التي تنقل �أليافها الدفعات
الع�صبية احل�سية من �أجزاء اجل�سم إ�ىل النخاع ال�شوكي واملخ .مثل أ
الع�صاب
ال�شمية والب�رصية .
 .2أ
الع�صاب احلركية  Motor Nerves :وهي التي تنقل �أليافها الدفعات
احلركية من املخ والنخاع ال�شوكي إ�ىل الع�ضالت مثل الع�ضالت التي حترك
العني والغدد .
 .3أ
الع�صاب املختلطة  Mixed Nerves :وهي التي تنقل بع�ضها �أليافها
الدفعات الع�صبية احل�سية والبع�ض آ
الخر ينقل الدفعات الع�صبية احلركية
الع�صاب ال�شوكية  .وتتفرع أ
مثل أ
الع�صاب عدة مرات حتى ت�صبح التفرعات
النهائية دقيقة جد ًا تنتهي يف خاليا اجل�سم ب�أج�سام أ
الع�صاب وهي �أج�سام
جمهرية ت�سمى بالنهايات احل�سا�سة وهي تت�أثر وتتنبه ألي تغري يحدث حولها
وتنقل هذا الت�أثر يف �شكل ِ إ��شارة �أو ر�سالة إ�ىل الليفة الع�صبية .
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�أع�ضاء اال�ستقبال احل�سية
�أهداف درا�سة �أع�ضاء اال�ستقبال احل�سية
�أخي الدار�س بعد درا�ستك لهذا الدر�س يجب �أن تكون قادر ًا على �أن :
 -1متيز بني امل�ستقبالت اخلارجية والداخلية والذاتية .
الن�سان .
 -2تعدد �أع�ضاء احل�س يف إ
 -3تتعرف تركيب �أع�ضاء احل�س بال�ضوء (العني) .
الب�صار .
الب�صار وت�صحيح �أخطاء إ
 -4تتعرف كيفية إ
 -5تتعرف تركيب �أع�ضاء ال�سمع أ
(الذن) و�آلية ال�سمع واالتزان .
 -6تتعرف تركيب �أع�ضاء التذوق وال�شم و�أع�ضاء احل�س أ
الخرى يف اجللد.
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�أع�ضاء اال�ستقبال احل�سية -:

هي تلك أ
الع�ضاء التي ت�ستقبل امل ؤ�ثرات يف بيئة احليوان وتخطر اجلهاز
الع�صبي بذلك ليتخذ املوقف املنا�سب  .وميكن ت�صنيف �أع�ضاء احل�س إ�ىل-:
 .1امل�ستقبالت اخلارجية  Exteroceptors :ت�ستقبل امل ؤ�ثرات من خارج ج�سم
احليوان .
 .2امل�ستقبالت الداخلية  Enteroceptors :ت�ستقبل امل ؤ�ثرات من داخل
اجل�سم مثل تلك التي تك�شف التغيريات التي حتدث يف تكوين الدم .
 .3امل�ستقبالت الذاتية  Propiroceptors :توجد يف الع�ضالت أ
والوتار
وت�ساعد يف حتديد و�ضع اجل�سم ويف معظم أ
الحيان ال تدخل �أعمال هذه
الح�سا�س
امل�ستقبالت يف دائرة وعينا إ�ال �أنها تكون قواعد بع�ض االح�سا�سات مثل إ
بالعط�ش واجلوع ....الخ .

�أع�ضاء اال�ستقبال احل�سية اخلارجية :

الن�سان ولها �أجزاء
توجد خم�سة �أع�ضاء ا�ستقبال ح�سية خارجية يف إ
متخ�ص�صة يف امل ؤ�ثرات واحلوا�س اخلم�س هي :
 -1اللم�س (اجللد �رسيع الت�أثري للم�س) .
 -2الذوق (يحدث يف خاليا معينة يف الل�سان) .
 -3ال�شم (�أع�ضاء ال�شم توجد يف داخل أ
النف) .
 -4ال�سمع (بوا�سطة أ
الذن) .
 -5الب�رص (بوا�سطة العني) .
 -6توجد �أنواع من االحا�سي�س كالتى حتدثها احلرارة والربد والعط�ش واجلوع
لي�س لها �أع�ضاء خا�صة
�أع�ضاء احل�س بال�ضوء
الن�سان ( :تركيبها و�آلية عمله ) ال�شكل ()9-5
عني إ
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ال�شكل ( )9 -5قطاع يف العني
ت�سمى العني وهي ع�ضو الب�رص وتوجد داخل جتويف متني باجلمجمة
ي�سمى املحجر  ، Orbitوبدون هذا العظم (املحجر) ف إ�ن املالكم ميكن �أن ي�صاب
بالعمى من جراء �أي �رضبة ب�سيطة من يد خ�صمه .
تربط العني داخل جتويفها �ست ع�ضالت حتركها حركات إ�رادية يف
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االجتاهات املختلفة .
يحيط بالعني جفنان متحركان (علوي و�سفلى) يقيانها من ج�سيمات
الغبار الدقيقة  .ويبطنهما غ�شاء رقيق �شفاف ي�سمى امللتحمة .
ف إ�ذا حدث �أن دخلت ج�سيمات غبار إ�ىل العني ف إ�ن امللتحمة تلتهب وحتمر.
ويوجد على حافة اجلفنني �شعر ي�سمى الرمو�ش  .كما توجد �أعلى العني
احلواجب وجميعها تعمل على وقاية العني من وهج ال�شم�س وبريق النور .
يفرز الغ�شاء الداخلي للجفن مادة زيتية
وتوحد بالزاوية الداخلية لكل عني ال�شكل غدة دقيقة دمعية حتت اجلفن
العلى تفرز الدموع وهى حملول ملحي ينظف العني ويغ�سلها من أ
أ
التربة ،
وتتجمع الدموع يف قناة تخرج من الزاوية الداخلية للعني ت�سمى القناة أ
النفية
ت�سيل فيها الدموع الفائ�ضة نحو أ
النف .
تكاد العني �أن تكون م�ستديرة إ�ال إ�نها يف املقدمة تكون منخف�ضة قلي ًال
الع�صاب أ
وبها ثقب يف �آخرها لدخول وخروج أ
والوعية الدموية .

تركيب العني :

ت�شبه العني يف تركيبها �آله الت�صوير (الكامريا) فهي تتكون من الطبقات
آ
التية-:
 -1ال�صلبة :
وهى طبقة �سميكة خارجية مكونة من ن�سيج �أبي�ض ليفي وقائي من �ألياف
متينة تقي أ
الع�ضاء الداخلية .
 -2القرنية :
وهى قو�س حمدب �شفاف ميثل امتداد لل�صلبة إ�ىل أ
المام ي�سمح مبرور
ال�ضوء إ�ىل داخل العني .
 -3امللتحمة :
وهى غ�شاء وقائي �شفاف يغطي القرنية لوقايتها .
 -4امل�شيمية :
توجد داخل ال�صلبة وهى طبقة تتكون من خاليا بها مادة �سوداء مما يجعل
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باطن العني معتم ًا وهى غنية أ
بالوعية الدموية التي تغذي مقلة العني .
 -5القزحية (القر�صة – �سواد العني)
وهو جزء من امل�شيمية يف �شكل قر�ص ميتد خلف القرنية ويرتكب من
ع�ضالت دائرية و�شعاعية وينت�رش يف خالياه حبيبات ملونة إ�ما بنية �أو زرقاء
تك�سب العني الونها أ
كالزرق والع�سلي ....الخ .
� -6إن�سان العني :
وهو ثقب �ضيق يف منت�صف القزحية وهو عبارة عن قر�ص م�ستدير يت�سع
وي�صغر نتيجة النقبا�ض وارتخاء جمموعة من الع�ضالت حتدد كمية ال�ضوء
الداخل للعني.
 -7العد�سة البلورية :
ج�سم هالمي �شفاف لني حمدب يكون املرئيات  .تقع العد�سة خلف إ�ن�سان
العني  .والعد�سة حمدبة الوجهني وتكون من عدة طبقات تلتف حول العد�سة
ع�ضالت دائرية ت�سمى ع�ضالت هدبية  .وعند إ�نقبا�ضها تزيد العد�سة طو ًال
وتقل �سمك ًا فرتى العني أ
ال�شياء القريبة وعند إ�رتخاء الع�ضالت الهدبية تقل
العد�سة طو ًال فرتى العني أ
ال�شياء البعيدة.
 -8الغرفة أ
المامية :
وهي عبارة عن التجويف املوجود بني القرنية والقزحية وهو مملوء
ب�سائل ي�سمى ال�سائل املائي .
 -9الغرفة اخللفية :
وهي التجويف املوجود بني القزحية والعد�سة وميل ؤ�ها �سائل هالمي
جالتيني ملحي يتجدد با�ستمرار ي�سمى ال�سائل الزجاجي.
 -10ال�شبكية :
هي الطبقة احل�سا�سة من العني التي تبطن امل�شيمية ما عدا اجلزء
أ
المامي وحتتوي على خاليا ح�سا�سة لل�ضوء .تقع على ال�شبكية ال�صور املرئية
فتو�صلها بوا�سطة الع�صب الب�رصي  optic nervesإ�ىل املخ  .وهي حتتوي
على نوعني من اخلاليا هما اخلاليا الق�ضيبية واخلاليا املخروطة.
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 -11البقعة ال�صفراء :
نقطة توجد يف ال�شبكية تتكون من خاليا خمروطية فقط وتتكون عندها
�أو�ضح ال�صور وتنت�رش فيها النهايات الع�صبية .
 -12البقعة العمياء (ال�سوداء) :
نقطة خالية من اخلاليا احل�سية والنهايات الع�صبية يبد� أ عندها الع�صب
الب�رصي يف التفرع واالنت�شار وال يحدث أ
الب�صار إ�ذا وقعت عليها ال�صور �أي
ال تدرك �صور املرئيات التي تتكون عليها ولهذا �سميت بالنقطة ال�سوداء
(العمياء).
الب�صار تخرج من اجل�سم املرئي �أ�شعة �ضوئية متر من خالل القرنية
وعند إ
و إ�ن�سان العني إ�ىل العد�سة البلورية التي تكون �صورة مقلوبة م�صغرة على ال�شبكية،
الب�صار يف الن�صفني
ثم ينقل الع�صب الب�رصي ال�صورة املقلوبة إ�ىل مركز إ
الكرويني يف املخ حيث يتم ادارك ال�صورة يف �شكلها وحجمها الطبيعي.

تكيف العني :

عندما تدخل أ
ال�شعة ال�ضوئية العني ف إ�نها تنك�رس عند �سطح القرنية
والعد�سة البلورية وترتكز على ال�شبكية  .وملا كان للعد�سة املحدبة بعد ب ؤ�ري
حمدد ف إ�ن �صورة اجل�سم ال تكون وا�ضحة املعامل على ال�شبكية إ�ال عندما تكون
على بعد حمدد من العد�سة  ،وكلما ازداد تكور العد�سة كلما ق�رصت امل�سافة
بني اجل�سم املريء والعد�سة  .وميكن تعديل البعد الب ؤ�ري لعد�سة العني بتغيري
تكورها وبذلك ميكن تو�ضيح تفا�صيل ال�صورة الي ج�سم يقع على بعد � 25سم
�أو �أكرث إ�ىل ما النهاية .

حدة النظر Acuity -:

الن�سان جل�سم مريء ،
ويعنى بها كمية التفا�صيل التي ميكن �أن يراها إ
وهى تعتمد على عدد من اخلاليا املخروطية يف م�ساحة حمددة من ال�شبكية،
فكلما زاد عددها كلما زادت كمية الدفعات الع�صبية إ�ىل املخ وات�ضحت تفا�صيل
الن�سان
ال�صورة  ،ومما يلفت النظر هنا �أن الطيور ذات نظر �أكرث حدة من نظر إ
 ،فال�صقر مثال ً ميكنه �أن يرى وبو�ضوح تفا�صيل دقيقة جل�سم ما ال ي�ستطيع
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الن�سان ر ؤ�يتها إ�ال با�ستعمال منظار ذي عينني يكرب حجمها ثمان مرات .
إ

�إدراك ا أللوان :

ينح�رص ادارك أ
الن�سان وبقية رتبة الرئي�سيات
اللوان يف الثديات ويف إ
 Primatesمثل القرود � ،أما حيوان ثدي مثل الثور ف�أنه ال يري اللون أ
الحمر،
وما نراه يف حلبة امل�صارعة من هجومه على م�صارع يحمل علم ًا �أحمر ًا إ�منا هو
ا�ستجابة لتموجات العلم .
ال�سماك والطيور تدرك أ
معظم أ
اللوان وكذلك النحل والفرا�شات مع
لللوان املختلفة فالنحل مث ًال يدرك لون أ
االختالف يف مدى إ�دراكها أ
ال�شعة فوق
الن�سان  ،واخلاليا املخروطية هي امل�سئولة
البنف�سجية التي يعجز عن إ�دراكها إ
عن ر ؤ�ية أ
الن�سان ،ومبا �أنها حتتاج إ�ىل �ضوء �شديد إلثارتها فان
اللون يف عيون إ
اللوان ال ترى يف أ
أ
الماكن املظلمة.

�أمرا�ض النظر :

�أمرا�ض النظر كثرية و�أهمها :
 -1ق�رص النظر Short Sight :
ين�ش�أ ق�رص النظر عند إ�نهاك العني بوا�سطة الع�ضالت و�أ�سبابه عديدة
منها �صغر الكتابة املقروءة مما ي ؤ�دي إ�ىل ال�ضغط على العني فت�صبح بي�ضاوية
ال�شكل من أ
المام إ�ىل اخللف (عدم انتظام تكور العني) فتتكون ال�صورة �أمام
ال�شبكية وللعالج ت�ستخدم عد�سة زجاجية مقعرة الوجهني (مفرقة) تفرق
أ
ال�شعة قلي ًال وت�ساعد على إ�بعاد ال�صورة عن العد�سة وتقريبها إ�ىل ال�شبكية.
 -2طول النظر  Long Sightوفيه تكون امل�سافة من أ
المام إ�ىل اخللف �أي
من العد�سة إ�ىل ال�شبكية ق�صرية ولذا تقع ال�صورة خلف ال�شبكية ويف هذه احلالة
ال�شياء البعيدة وتعجز عن متييز أ
ترى العني أ
ال�شياء القريبة .وللعالج ت�ستخدم
(لمة) جتمع أ
عد�سة زجاجية حمدبة من اجلانبني أ
ال�شعة وتكون ال�صورة على
ال�شبكية.
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�أع�ضاء ال�سمع والتوازن
الن�سان كع�ضو �سمع وتوازن و�آلية عملها .
تركيب �أذن إ

تركيب �أذن ا إلن�سان :

الن�سان من ثالثة �أجزاء هي أ
أ
الذن
الذن هي ع�ضو ال�سمع وترتكب يف إ
والذن الو�سطي أ
اخلارجية أ
والذن الداخلية كما يف ال�شكل( )10-5وت�شرتك
أ
الجزاء الثالثة يف عملية ال�سمع �أما عملية التوازن وحفظ و�ضع اجل�سم فمن
اخت�صا�ص أ
الذن الداخلية فقط .

ال�شكل ( )10 -5تركيب أ
الن�سان
الذن يف إ
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 -1أ
الذن اخلارجية External Ear :
تتكون من جزء كالقمع ي�سمى �صيوان أ
الذن (الغ�رضوف الذي يوجد على
جانبي الر�أ�س) الذي متتد منه القناة ال�سمعية التي ت�سري إ�ىل داخل اجلمجمة
م�سافة � 2.5سم تقريب ًا لتنتهي بغ�شاء رقيق م�ستدير ي�سمى طبلة أ
الذن (قطرها
حوايل  8مم) � .أي �أن طبلة أ
الذن ت�سد قناة ال�سمع من الداخل  .وظيفة ال�صيوان
هي جمع املوجات ال�صوتية وتركيزها و إ�ر�سالها إ�ىل الطبلة عن طريق القناة
ال�سمعية  ،وكلما كان ال�صيوان كبري ًا وحمرك ًا كما يف بع�ض احليوانات  ،كلما كان
�أكرث كفاة يف جمع املوجات ال�صوتية .وميكننا آ
الجابة على ال�س ؤ�ال التايل :
الن إ
ملاذا ن�ضع �أيدينا حول إ�ذاننا يف �شكل فنجان عندما نريد �سماع اال�صوات ب�صورة
الن�سان حتديد
الن�سان ال يتحرك لكن رغم ذلك ي�ستطيع إ
�أو�ضح ؟ �صيوان �أذن إ
اجتاه ال�صوت وذلك الن ال�صوت ي�سمع بو�ضوح عندما يكون م�صدره قريب ًا من
�أحد أ
الذنني  ،وي�صعب حتديد اجتاه ال�صوت إ�ذا كان م�صدره على بعد مت�ساوي
من أ
الن�سان ر�أ�سه جانب ًا يف حماولة لتحديد
الذنني  ،ويف هذه احلالة يحرك إ
إ�جتاه ال�صوت  .ويوجد بالقناة ال�سمعية غدد �شمعية تفرز مادة �شمعية كما
يوحد بها �شعر حلمايتها من أ
التربة.
 -2أ
الذن الو�سطي Middle Ear :
عبارة عن جتويف مملوء بالهواء بداخله �سل�سلة عظميات ثالث مت�صلة مع
الذن  ،أ
بع�ضها البع�ض � ،أولها املطرقة الذي يالم�س طبلة أ
والو�سط ال�سندان ،
والداخلي الركاب الذي يالم�س الكوة البي�ضية يف أ
الذن الداخلية  .يخرج من
أ
الذن الو�سطي قناة ت�صلها بالعلوم ت�سمى قناة ا�ستاكيو�س  ،وبذلك يت�ساوى
�ضغط الهواء يف أ
الذن الو�سطي خلف الطبلة مع الهواء خارج الطبلة حتى ال
تت�أثر الذبذبات ال�صوتية عند مرورها أ
بالذن الو�سطي  .آ
الجابة
الن هل ميكنك إ
على هذا ال�س ؤ�ال  :ملاذا حتدث إ�ذاننا فرقعة عندما ترتفع الطائرة ب�رسعة إ�ىل
�أعلى �أو عندما ت�صعد ب�سيارة إ�ىل �أعلى اجلبل؟
 -3أ
الذن الداخلية Internal Ear -:
وهى اجلزء الداخلي من أ
الذن حيث توجد اخلاليا احل�سية التي تر�سل منها
الدفعات الع�صبية إ�ىل املخ عن طريق الع�صب ال�سمعي  .وتتكون من جزء عظمى
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جموف كثري االلتواءات ي�سمى التيه العظمي وهو ممل ؤ� ب�سائل ي�سمى اللمف
الداخلي ويطفو يف �سائل �آخر ذي قوام �أكرث �سيولة يحيط به من اخلارج ي�سمى
اللمف اخلارجي  .ويتكون التيه العظمي من ثالثة �أجزاء ت�سمى القوقعة
والدهليز وثالث قنوات هاللية  .ال�شكل ()10-5
 .1القوقعة ( :اجل�سم احللزوين)
وهى �أنبوبة يف �شكل �صدفة حلزونية نهايتها مقفلة وبداخلها �رشيط غ�شائي
طويل ميتد بامتدادها ويتكون من �ألياف م�ستعر�ضة ذات �أطوال خمتلفة .
 .2القنوات الهاللية :
وهى عبارة عن ثالث قنوات هاللية ال�شكل يف ثالثة م�ستويات متعامدة على
بع�ضها البع�ض  .ال�شكل ()10-5
 -4الدهليز :
وهو فجوة تتكون من جزئني يفتحان يف بع�ضهما البع�ض اليرتكيول�س
 Utriculusوتخرج من القنوات الهاللية إ�ىل �أعلى ُ
والكيي�س Sacculus
وتخرج منه القوقعة من �أ�سفل  .ويف الدهليز توجد فتحة الكوة البي�ضية
حيث يرتكز طرف الركاب على الغ�شاء الغ�رضويف الذي يغطيها  ،وتنت�رش يف
اللمف الداخلي نهايات الع�صب ال�سمعي املكونة من اخلاليا احل�سية أ
واللياف
الع�صبية ،وظيفة القوقعة هي القيام بعملية ال�سمع �أما القنوات الهاللية
والدهليز فم�سئوالن عن عملية حفظ توازن اجل�سم وت�صحيح و�ضعه .

وظيفة ا ألذن :

 -1القيام بعملية ال�سمع .
 -2م�ساعدة اجل�سم على �ضبط توازنه وذلك بتو�ضيح اجتاه حركة الر�أ�س.

�آلية ال�سمع Mechanism of Hearing :

ي�ستقبل �صيوان أ
الذن املوجات ال�صوتيه ويركزها يف القناة ال�سمعية
التي تنقلها إ�ىل الطبلة التي تهتز اهتزازات مماثلة فتنتقل اهتزازات الطبلة
بوا�سطة العظيمات ال�سمعية الثالثة إ�ىل اللمف الداخلي يف القوقعة الذي
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يجعل أ
اللياف امل�ستعر�ضة التي بداخلها تهتز يف بع�ض �أجزائها  ،ومن ثم تنتقل
هذه االهتزازات إ�ىل اخلاليا احل�سية التي تت�أثر بها  ،وتنقل هذه الت�أثري إ�ىل املخ
عن طريق الع�صب ال�سمعي .
وملا كان اللمف داخل القوقعة غري قابل لل�ضغط وجب �أن يكون هنالك
غ�شاء �آخر ميكن �أن يحدث اهتزازات تعو�ض تغيريات ال�ضغط التي حتدث يف
اللمف وهذا الغ�شاء هو ما يعرف بال�شيلك الدائري يف أ
الذن الداخلية .

التوازن (االتزان) Balance

عملية حفظ التوازن تقوم بها القنوات الهاللية املتعامدة على بع�ضها
البع�ض ففي القنوات الهاللية الثالث والدهليز �سائل يتحرك كلما تغري و�ضع
الر�أ�س ويرتطم ب�أطراف أ
الع�صاب مما يو�ضح تغري االجتاه يف ال�سري  .وكذلك
يف م ؤ�خرة كل قناة هاللية يوجد انتفاخ يحتوى على جمموعة من اخلاليا
احل�سية التي تربز منها �شعريات ترقد يف خمروط جالتينى  .وعند ما يحرك
الن�سان ر�أ�سه من حالة �سكون يف اجتاه �آخر فان ال�سائل املوجود بداخل القناة
إ
التي تقع مع حركة الر�أ�س يف م�ستوى واحد ي�ضغط على املخرط اجلالتينى
في ؤ�دي ذلك إ�ىل انحناء ال�شعريات  ،ونتيجة لذلك تر�سل دفعات ع�صبية إ�ىل املخ
وبهذه الطريقة يت�سلم املخ معلومات عن احلركات الت�سارعية �أو الدورانية � .أما
إ�ذا كانت ال�رسعة ثابتة ويف اجتاه واحد ف�سيكون ال�ضغط على اخلاليا ال�شعرية
منتظم ًا ولذلك ال يت�سلم املخ دفعات ع�صبية �أخرى  .هل ميكنك آ
الجابة
الن إ
على هذا ال�س ؤ�ال .
ماذا يحدث لك عندما تدور ب�رسعة ثم تقف فج�أة ؟
(وبالطبع توجد �أع�ضاء �أخرى ت�ساعد على االتزان كالب�رص واجللد)
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�أع�ضاء التذوق وال�شم

مفهوم التذوق Taste Concept :

تتفاوت حا�سة الذوق يف النا�س تفاوت ًا كبري ًا جد ًا  ،والل�سان هو الع�ضو
املخت�ص بالذوق � .أهم مناطق الل�سان من حيث التذوق هي �سطح الل�سان إ�ذ
توجد جمموعات من احلليمات الذوقية  Taste budsمطمورة يف حلمات
�صغرية  Papilleaمرتفعة فوق �سطح الل�سان مما يجعل �سطحه خ�شن ًا .
ت�ستقبل احلليمات الذوقية منبه الذوق وتتغذي بوا�سطة الدم ولها ات�صال
بر ؤ�و�س أ
الع�صاب  .وهنالك تخ�ص�ص يف الذوق فكل منطقة يف الل�سان ت�ستقبل
نوع ًا معين ًا من الذوق .
املذاقات �أربعة وهي :
 -1احللو  :وي�ستقبله ر�أ�س الل�سان .
 -2املر  :وي�ستقبله �آخر الل�سان .
 -3احلام�ض  :وي�ستقبله جوانب الل�سان .
 -4املالح  :وي�ستقبله كل �سطح الل�سان .

�آلية الذوق Mechanism of Taste :

تتكون حا�سة الذوق من حلمات الذوق التي توجد منثورة يف �سطح
الل�سان يف �شكل كهوف حتوى بداخلها براعم الذوق  .وبراعم الذوق هذه تفتح
يف الثغور الكهفية وهذه ترقد بداخلها اخلاليا احل�سية الذوقية التي تر�سل
�أهدابها املجهرية عرب تلك الثقوب ال�سطحية لتح�س بطعم الذوق عندما
الح�سا�س املذاقي عرب الع�صب
ذلك ينتقل إ
يتدفق خاللها ال�سائل املذاب وعند ٍ
الر�أ�سي وهو ين�رش �أليافه يف قاعدة الكهف الذي يحوى الرباعم الذوقية  ،وعلى
هذا ال يعرف طعم اجل�سم ال�صلب إ�ال بعد إ�ذابته بوا�سطة اللعاب الفمى ،
وعلى هذا فان الذوق عملية كيميائية  ،ولي�ست كال�سمع والب�رص فهما عمليتان
فيزيائيتان  .وهنالك �ستة مذاقات �أ�سا�سية هي احللو واملر واحلام�ض والقلوي
الن�سان
واملالح واملعدين وت�شتق منها مذاقات متنوعة بن�سبة متازجها فيذوق إ
اخل�رضوات والفواكه وامل�سكرات أ
واللبان وم�شتقاتها � .شكل ()11-5
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برعم ذوق
الياف ع�صبية اىل
املخ

حلمات

املر
�سطح الل�سان

احلام�ض
املالح

فتحة ذوق
خاليا ح�سية
خاليا ناعمة

الل�سان

احللو

ال�شكل ( )11 -5الل�سان والرباعم الذوقية

ال�شم Smell :

ت�ستعمل هذه احلا�سة عند احليوان يف التحكم على الطعام ومتابعة
أ
العداء  ،ويتكون ع�ضو ال�شم من جلد ناعم يغطي التجاويف العليا أ
للنف
ويت�صل ب إ�عداد عديدة من ر ؤ�و�س أ
الع�صاب التي تتجمع مكونة ع�صبي ال�شم
الح�سا�س بالروائح الكيميائية:
الن�سان وكيفية إ
املت�صلني باملخ �أع�ضاء ال�شم يف إ
ت�ستقر حا�سة ال�شم يف اجلزء العلوي من أ
النف �أي �أنها لي�ست متمركزة يف
للثارة امل�ستمرة �أثناء عملية التنف�س ،وبذلك
ممرات الهواء وبذلك ال تتعر�ض إ
ال تكون عر�ضة للدمار  .ويف تلك املنطقة العليا التي ترتكز فيها حا�سة ال�شم
تنت�رش �ألياف الع�صب املخي ال�شمي  ،وهذه أ
اللياف ت�صل إ�ليها خالل ثقوب
ال�صفيحة العظمية الغربالية التي تكون �سقف أ
النف  ،وهنالك تغط�س �أهداب
اخلاليا ال�شمية املوجودة يف نهاية تلك أ
اللياف الع�صبية يف خماط وهذا املخاط
يعلوها فتذوب فيه الروائح ال�شمية �أوال ثم تذوب ثاني ًا يف املواد التي يف ثنايا
تلك أ
الهداب والتي ت�ساعدها طبيعتها على إ�ذابتها  ،وتنتقل الروائح بعد ذلك
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بوا�سطة أ
اللياف ال�شمية إ�ىل مركز ال�شم املخلى ومنه إ�ىل مناطق �أخرى ذات
ات�صال به  ،وكل هذا يجعل لل�شم �سمات خا�صة تتميز به كفتح ال�شهية للطعام
والثارة اجلن�سية يف حالة �شم الطيب  .ال�شكل ()14-5
إ

�أع�ضاء احل�س ا ألخرى :

توجد يف اجللد والع�ضالت بع�ض �أع�ضاء احل�س املتخ�ص�صة التي ت�شعرنا
ب�أحا�سي�س أ
المل واجلوع واللم�س واحلرارة  ،وبالرغم من �أن هذه احلوا�س منت�رشة
يف اجللد على نطاق وا�سع إ�ال �أن بع�ضها يتمركز يف �أماكن حمددة من اجللد
مثل تلك التي تخت�ص باللم�س وتتمركز يف ال�شفاه و�أطراف أ
ال�صابع.
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