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  د. هدٌل محمد حمٌد                                                                      اجهزة طبٌة 

 Urinary systemالجهاز البولً 

 .ن وإخراج البول ٌتقوم بصناعة وتخز   ًاألعضاء الت  من هو مجموعة 

  -ٌتركب الجهاز البولً فً االنسان من التراكٌب التالٌة : -

 ٌقومان بتكوٌن وافراز البول   Kidneys الكلٌتٌن -1

 ٌقومان بتوصٌل البول من الكلٌتٌن الى المثانة   Ureters الحالبان  -2

 ٌتم فٌها خزن البول بصورة مؤقتة   Urinary bladder المثانة البولٌة  -3

 وٌتم من خاللها تفرٌػ البول المحزن فً المثانة البولٌة الى الخارج   Urethraاالحلٌل  -4

 

 ؼدتٌن لونهما احمر تقعان عن عبارة    -ٌتان :الكل -

 على الجهة الظهرٌة للتجوٌؾ البطنً والكلٌة الٌسرى

 حٌثاعلى قلٌال  من الكلٌة الٌمنى . للكلٌة شكل ممٌز  

 ٌكون سطحها الخارجً محدب والداخلً مقعر 

 لذا فهً تشبه حبة الفاصولٌا  سرة الكلٌةٌعرؾ باسم  

 ؽشاءلالكلٌتان عن تجوٌؾ الجسم افً شكلها . ٌفصل 

 البرٌتونً وهما مزودتٌن بشرٌانٌن كلوٌٌن كبٌرٌن  

 كما ٌقوم بتصرٌؾ الدم منهما ورٌدان كلوٌان وٌصل

 .الحالب بٌن الكلٌة والمثانة البولٌة  

سم وٌتكون  35-25ٌبلػ طوله من تدفع البول نحو المثانة عبارة عن قناة عضلٌة  -الحالبان : -

من عدة مقاطع وال ٌوجد صمامات على مستوى المثانة ولكن االتصال المائل للحالب وكذلك 

 عضالت المثانة تقوم بمقام الصمامات 

 

عضلً مجوؾ بٌضاوي الشكل ٌقع اسفل المنطقة االمامٌة وهً عبارة عن كٌس  -المثانة : -

لً للمثانة نسٌج طالئً الكلٌتٌن . ٌبطن الجدار الداخمن الحوض وهً تخزن البول القادم من 

 انتقالً مزودة جدرانها بعضالت ملساء ارادٌة. 
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تعتبر الكلٌة هً الحارس االمٌن لسوائل الجسم فهً التً تنظم حجم وتركٌب هذه السوائل  -

فً  وتبقٌها ضمن الحدود الطبٌعٌة لذا فان عجز الكلٌتٌن عن عملهما ٌؤدي الى اضطراب

   مرضٌة . ئل الجسم وحدوث حاالتسوا

 

  -تتكون الكلٌة من منطقتٌن: -تركٌب الكلٌة : -

   Cortexالقشرة  -1

    Medullaاللب  -2

تحتوي كل الكلٌة على   nephronالوحدة الوظٌفٌة والتركٌبٌة  فً الكلٌة تسمى النفرون  -

حوالً ملٌون نفرون اضافة الى االوعٌة الدموٌة واللمفاوٌة واعصاب منتشرة ضمن النسٌج 

 الضام 

  -تركٌب النفرون : -

 ٌتألؾ النفرون الواحد من الكبٌبة 

Glomerulus   والنبٌبtubules والجهاز 

  juxtaglomerularالمجاور للكبٌبات 

apparatus    

 وهً مجموعة من االوعٌة  -الكبٌبة : -1

 الدموٌة الشعرٌة الناتجة عن تفرع الشرٌان 

 الوارد وهو فرع من الشرٌان الكلوي تجتمع 

 الشعٌرات الكبٌبٌة فٌما بعد لتشكل فٌما بعد 

 الشرٌان الصادر تحاط هذه الشعٌرات بمحفظة 

 Bomansمن نسٌج ضام تدعى محفظة بومان 

Capsule   
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  -وٌتألؾ من عدة اجزاء وهً : -النبٌب الكلوي : -2

الجزء االولى من االنابٌب  -: Proximal convoluted tubuleالنبٌب الملتوي القرٌب  -

خالٌاه ؼنٌة بالماٌتوكوندرٌا لذلك تتمٌز بقدرة بعد محفظة بومان مباشرا  ٌوجد فً القشرة 

 عالٌة على النقل واالمتصاص. 

  Uتأتً بعد النبٌب الملتوي القرٌب وهً على شكل حرؾ  -: Loop of Henliعروة هنلً  -

تتكون من انبوب نازل من القشرة الى اللب وهو نفوذ للماء وخالٌاه فقٌرة بالماٌتوكوندرٌا 

والجزء االخر من عروة هنلً هو االنبوب الصاعد وٌعود من اللب الى القشرة وهو ؼٌر 

 رٌا وذات قدرة كبٌرة على امتصاص االلكترولٌتات  نفوذ للماء ولكن خالٌاه ؼنٌة بالماٌتوكوند

ٌبدأ بقسم مستقٌم ثم ٌتعرج  -: Distal convoluted tubuleالنبٌب الملتوي القاصً  -

 وٌتصل بالنبٌب الجامع 
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ٌبدأ فً القشرة وٌتجه على شكل انبوب مستقٌم نحو  -:Collecting ductالنبٌب الجامع  -

اللب بشكل موازي لعروة هنلً ٌعمل على جمع البول لٌفرؼه فً الكوٌسات ومنها الى 

 . الكلٌة دور النبٌب الجامع مهم فً عملٌات تكثٌؾ البول  ةحوٌض

الشرٌانٌن ٌوجد هذا الجهاز فً منطقة تماس النبٌب القاصً مع  -الجهاز المجاور للكبٌبات : -3

  -من جزأٌن : وٌتألؾالوارد والصادر 

وهً خالٌا عضلٌة ملساء توجد فً جدران الشرٌان الوارد  -الخالٌا المجاورة للكبٌبات : -

خاصة عند نقطة تماسه مع النبٌب القاصً وهً خالٌا كثٌفة تحتوي على حبٌبات افرازٌة 

   Reninمكونة من مادة الرنٌن 

القاصً التً تكون على تماس مع الشرٌان الوارد ٌا النبٌب البعٌد وهً خال -اللطخة الكثٌفة : -

 وهً اكثؾ من باقً خالٌا النبٌب ولها وظائؾ افرازٌة هامة . 

  -الوظائف االساسٌة للكلٌة :  -

 طرح معظم فضالت االٌض -1

 المساهمة فً تنظٌم تركٌز معظم ثوابت الوسط الداخلً -2

 للبالزماالمساهمة فً الحفاظ على ضؽط طبٌعً  -3

 (PHقاعدي )ثبات ال  -المحافظة على تحقٌق توازن حامضً  -4

 تساهم فً المحافظة على الضؽط الشرٌانً  -5

 ضبط التوازن الكلسً الفسفوري  -6

المساهمة فً تصنٌع خالٌا الدم الحمراء عن طرٌق افراز مادة اإلرثروباٌوتٌن  -7

Erythrobieotin   

  -ث خطوات رئٌسٌة متتابعة وهً :تشمل هذه العملٌة ثال -عملٌة تكوٌن البول : -

مرور الدم فً الشعٌرات الدقٌقة داخل محفظة بومان وخروجه  -: Filtrationالترشٌح  -1

وقوة هذا الضؽط تدفع جزءا  من الدم الى الترشٌح خالل من وعاء اضٌق ٌرفع الضؽط 

ٌمر ثم تالصقه تماما   يجدران الشعٌرات والجدار الداخلً الرقٌق لمحفظة بومان الذ

الراشح من تجوٌؾ جدران المحفظة المزدوج الى االنبوب البولً وهذا الراشح ٌشبه 

 الدم التً ال تنفذ لكبر حجمها . بالزما الدم بشكل عام ماعدا جزٌئات البروتٌنات وخالٌا

الماء , االمالح المعدنٌة , الكلوكوز , االحماض االمٌنٌة والمواد  -مكونات الراشح : -

 ضارة النٌتروجٌنٌة ال

تمتص خالٌا االنبوب البولً القرٌب والتواء  -: Reabsorptionاعادة االمتصاص  -2

هنلً واالنبوب البعٌد وألنبوب الجامع بطرٌقة انتخابٌة ) اي بطرٌقة فٌها تمٌٌز واختٌار ( 

والمواد المستردة هً % من السائل الذي تم ترشٌحه ٌتم اعادته الى الدم 99اي حوالً 

وذلك الخرى اض االمٌنٌة , معظم الماء والصودٌوم وبعض االٌونات االكلوكوز, االحم
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وفقا  لحاجة الجسم وبعدة طرق منها االنتشار البسٌط واالنتشار االزموزي والنقل الفعال 

   وذلك حسب طبٌعة المواد وتراكٌزها المختلفة .  

وم خالٌا اضافة الى عملٌة االمتصاص تق  -: Tubular secretionاالفراز االنبوبً  -3

بعملٌة مضادة وهً سحب بعض المواد من الدم وافرازها فً البول واهم االنبوب البولً 

 هذه المواد االمونٌا واٌونات البوتاسٌوم والهٌدروجٌن والسموم التً قد تصل مجرى الدم . 

  -تنظٌم طرح الماء فً البول : -

 Antidiuretic hormone (ADH)المضادة لإلبالة  هرمونالٌتم تنظٌم طرح البول عن طرٌق 

الموجودة فً الدماغ  وٌخزن فً الفص   hypothalamusالذي ٌصنع فً الؽدة تحت المهاد 

الخلفً للؽدة الؽدة النخامٌة وٌعمل من خالل تأثٌره على نفرونات الكلٌة مسببا  زٌادة فً اعادة 

 امتصاص الماء مقلال  بذلك حجم البول 
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  -دور الكلٌتٌن فً تنظٌم ضغط الدم : -

حجم السائل خارج  لى الضؽط الشرٌانً من خالل تؽٌربعٌدا  عن قدرة الكلٌتٌن فً السٌطرة ع
 –جهاز الرٌنٌن  تسمى وٌة أخرى للسٌطرة على الضؽطالخلوي تمتلك الكلٌتان أٌضا  آلٌة ق

  system aldosterone–angiotensin–Renin األلدوستٌرون - أنجٌوتنسٌن

نخفض الضؽط هو أنزٌم بروتٌنً صؽٌر ٌتحرر من الكلٌتٌن عندما ٌ  -:Reninالرٌنٌن  -
وبدوره ٌرفع الضؽط الشرٌانً من خالل عدة طرق وٌساعد هكذا  الشرٌانً كثٌرا  جدا  
 ئً فً الضؽط.ابتصحٌح الهبوط البد

  -:األلدوستٌرون - مكونات جهاز الرٌنٌن ـ أنجٌوتنسٌن -

ال الذي ٌدعى طلٌعة الرٌنٌن  - فً  Proreninالرٌنٌن ٌتم تركٌبه واختزانه بالشكل ؼٌر الفعَّ
 فً الكلٌتٌن.  juxtaglomerular cellsالخالٌا مجاورة الكبٌبٌة 

  -عمل هذا الجهاز :ة آلٌ -

عندما ٌهبط الضؽط الشرٌانً فإن التفاعالت الداخلٌة فً الكلٌتٌن بالذات تسبب انقسام العدٌد  -
وتحرٌر الرٌنٌن ٌدخل معظم الرٌنٌن ا المجاورة للكبٌبة جزٌئات طالئع الرٌنٌن فً الخالٌمن 

تبقى كمٌات صؽٌرة من و لدوران فً كامل الجسمإلى الدم الكلوي وٌعبر من الكلٌتٌن إلى ا
 ٌنٌن فً السوائل الموضوعٌة للكلٌة وتحرض عدة وظائؾ داخل كلوٌة.الر

فإنه ٌعمل بشكل أنزٌمً على  ةوعٌالرٌنٌن نفسه عبارة عن أنزٌم ولٌس مادة فعالة فً األ -
 renin- substrateلوبولٌن وٌدعى ركٌزة الرٌنٌن كبروتٌن بالزمً آخر وهو من نوع ال

. ٌمتلك Iض أمٌنٌة وهو أنجٌوتنسٌن احمالٌحرر ببتٌد بعشرة  )مولد األنجٌوتنسٌن(
وعائٌة معتدلة ولكنها لٌست كافٌة إلحداث تؽٌرات وظٌفٌة  قابضةخواصا   Iاألنجٌوتنسٌن 

دقٌقة إلى ساعة واحدة وٌستمر  33واضحة فً وظٌفة الدوران. ٌبقى الرٌنٌن فً الدم لمدة 
 ذه الفترة.خالل كل ه Iفً عمله لتشكٌل األنجٌوتنسٌن 

مضٌن أمٌنٌٌن إضافٌٌن من اٌتم انفصال ح Iخالل عدة ثوانً بعد تشكٌل األنجٌوتنسٌن  -
. ٌحدث هذا IIض أمٌنٌة وهو أنجٌوتنسٌن ماحالتشكٌل ببتٌد مؤلؾ من ثمانٌة  Iاألنجٌونسٌن 

خالل عدة ثوانً من تدفق الدم عبر األوعٌة الصؽٌرة   التحول بشكل كلً تقرٌبا  فً الرئتٌن
وهو  converting enzymeلرئتٌن وٌتوسط هذا التفاعل أنزٌم ٌدعى األنزٌم القالب ل

 موجود فً بطانة األوعٌة الرئوٌة.

 افة لتأثٌره بالدوران.وعائً قوي جدا  وله تأثٌرات أخرى باإلض قابض IIٌعتبر األنجٌوتنسٌن  -
دقٌقة فقط ألن نشاطه ٌتعطل بسرعة بواسطة أنزٌمات دموٌة  2-1 ٌبقى فً الدم لمدة

 .angiotensinase ٌزمتعددة تدعى مجتمعة أنجٌوتنسٌن ونسٌجٌة

فً الدم فإنه ٌملك تأثٌرٌن رئٌسٌن وٌرفع بالتالً الضؽط  IIخالل وجود األنجٌوتنسٌن  -
رٌنات لشالوعائً وٌحدث بسرعة وبشكل قوي فً ا قبضهو الالتأثٌر األول الشرٌانً. 

ٌة وٌرفع بالتالً قبض الشرٌنات ٌزٌد المقاومة المحٌطٌة اإلجمالوبشكل أقل فً األوردة. إن 
للدم إلى القلب  ةالورٌدٌ ةزٌادة العود قبض المعتدل لألوردةال. أٌضا  ٌحث  الضؽط الشرٌانً

 نًوالتأثٌر الرئٌسً الثا وٌساعد بالتالً على ضخ القلب بشكل مضاد للزٌادة فً الضؽط.
لألنجٌوتنسٌن فً زٌادة الضؽط الشرٌانً هو العمل مباشرة على الكلٌتٌن بالذات فً خفض 
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طرح الملح والماء. وهذا ٌرفع بشكل بطًء حجم السائل خارج الخلوي الذي ٌزٌد بعدها 
الضؽط الشرٌانً خالل فترة ساعات وأٌام. إن هذا التأثٌر طوٌل األمد الذي ٌعمل من خالل 

قبض الوعائً الحاد الذي فً النهاٌة الالخلوي هو أقوى بكثٌر من آلٌة  ل خارجآلٌة حجم السائ
 د هبوط ضؽط الدم.عالشرٌانً إلى المستوى الطبٌعً ب ٌعٌد الضؽط

 ستٌرونوقشر الكظر من أجل إفراز هرمون ٌدعى األلد  IIاألنجٌوتنسٌن ٌحرض  -
aldosterone بوتاسٌوم فً الدم حٌث ٌقوم ، الذي ٌنظم تركٌز أٌونات الصودٌوم وال

ت ستٌرون فً النبٌباوسم. ٌؤثر األلدستٌرون بحجز الصودٌوم )الملح( داخل الجواأللد
الكلوٌة، حٌث تقوم النبٌبات الكلوٌة بإعادة امتصاص الصودٌوم والماء وإعادتهما إلى الدم. 

 .ٌؤدي ذلك إلى زٌادة حجم السائل فً الجسم، وأٌضاً زٌادة ضغط الدم
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  -: Urolithiasisالحصى البولٌة   -

بأّنه الحالة المرضٌة الناجمة عن ارتفاع   Kidney Stonesالُمسّمى أٌضا  بحصى الكلى

ٌّة أو صفراء اللون  تراكٌز بعض أنواع المعادن فً البول؛ مما ٌؤدي إلى تكّون ُكتل صلبة ُبن

كلتٌهما, ورؼم تعّدد أشكال وأحجام هذه الحصى إاّل أّنها شبٌهة بالحصى فً إحدى الكلٌتٌن أو 

 .ّصة إذا عولجت بالطرٌقة المناسبةمن الّنادر أن ُتسّبب أضرارا  دائمة خا

تختلؾ الحصى الكلوٌة فً خصائصها من نوع إلى آخر؛ فقد تكون ملساء السطح أو ُمسّننة,  -

ٌُقارب حجم حّبة الرمل إلى حجم حّبة البازٌالء, وفً حاالت نادرة  وتتراوح أحجامها بٌن ما 

قد ٌِصل حجمها إلى حجم كرة الؽولؾ, وتخرج الحصى الصؽٌرة من تلقاء ذاتها عبر 

المسالك البولٌة وٌرافق ذلك الشعور بالقلٌل من األلم أو قد تخرج دون أن ُتسّبب الشعور بأّي 

مّما ٌحول دون تدفق ألم على اإلطالق, ولكن قد تعلق الحصى األكبر حجما  أثناء خروجها 

 ّنزؾ أو الشعور باأللم الشدٌد.البول, وقد ُتسّبب ال

  -:أسباب تكون حصى الكلى وأنواعها  -

تتشّكل فً العادة نتٌجة ارتفاع تراكٌز بعض أنواع المواّد التً لها القدرة على تشكٌل بلّورات تؤّدي  

  Uricوحمض الٌورٌك  Oxalateكساالتوصى فً البول, مثل: الكالسٌوم واالإلى تكّون الح

 acid  بحٌث ٌكون هذا االرتفاع بشكل ٌفوق قدرة السائل فً البول على تخفٌؾ تراكٌز هذه المواد

عن طرٌق التعّرق -منها  خاّصة إذا كان مدخالت الجسم من السوائل ؼٌر كافٌة أو كانت مخرجاته

ا مرتفعة, وفً الوقت نفسه, قد ٌفتقر البول إلى وجود مواد تمنع البلّورات من االلتصاق  تحدٌد 

إضافة إلى أّنه من الممكن أن تؤّدي بعض  مثالٌة لتشّكل حصوات الكلىببعضها, مّما ٌخلق بٌئة 

 لكلىّما ٌساهم فً تكّون حصى االحاالت الطبٌة إلى زٌادة مستوٌات هذه المواد الكٌمٌائٌة فً البول م

ا لنوع الحصى الُمتشّكلة  . وقد ٌختلؾ الُمسبب الذي ٌؤّدي إلى تكّون حصى الكلى تبع 
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 اجهزة طبية                                   د. هديل محمد حميد                                    

  Respiratory system الجهاز التنفسي 

والزفٌر   inspirationان الوظٌفة الرئٌسٌة للجهاز التنفسً هً عملٌتا الشهٌق  -الجهاز التنفسً :

expiration   وهذا معناه اخذ الهواء النقً من المحٌط الخارجً واٌصاله عن طرٌق المسالك

ومن ثم طرح الهواء غٌر النقً   alveoli واالسناخ   alveolar sacالتنفسٌة الى االكٌاس السنخٌة 

 مرة فً الدقٌقة .  12 -11من الى الخارج .  تتراوح سرعة التنفس فً االنسان 

  -مكونات الجهاز التنفسي : -

 التجوٌف األنفً واألنف

 الجٌوب األنفٌة

 الفم

 البلعوم

 الحنجرة

 القصبة الهوائٌة

 الرئتٌن

ة الشعب الهوائٌ  

 القصٌبات 

 االكٌاس الهوائٌة 

 الشعٌرات الدموٌة 

 

 عملية الشهيق :- هً المرحلة االولى فً عملٌة 
بداًٌة ٌدخل الهواء من خالل األنف والفمالتنفس حٌث   

الى  وٌنتقل إلى أسفل الحلق عبر الحنجرة حتى ٌصل   
 القصبة الهوائٌة والتً تكون على شكل حرف 

   Y  وصوالً الى الرئتٌن.  مقلوب  
  

 عملية الزفير :-  هً المرحلة الثانٌة من التنفس وهً
الهواء من الرئتٌن، وبعد أن تتم عملٌة تبادل  طرح   

صالتالحوٌاألكسجٌن وثانً أكسد الكربون فً   
الحجاب الحاجز وٌستعٌد الضغط اإلٌجابً خًٌرت   
فً تجوٌف الصدر مما ٌجبر الهواء المستخدم على   
الخروج من الرئتٌن بعكس مسار الدخول حٌث ٌصعد   
. عبر الحلق وٌخرج من الفم واألنف   
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 الوظائف االساسية للجهاز التنفسي :-  

تجهٌز الجسم باألوكسجٌن   -1  
ازالة ثانً اوكسٌد الكاربون من الجسم  -1  
 

 الوظائف الثانوية للجهاز التنفسي :- 
 تنظٌم حموضة سوائل الجسم  -1
 تنظٌم درجة الحرارة  -1
 طرح الماء  -3
 انتاج الصوت  -4

  -وتجويف االنف: األنف -

الذي ٌقوم بتدفئة الهواء وترطٌبه، وٌساعد الشعر  Nose تبدأ عملٌة التنفس من خالل األنف 
أن ٌدخل  كما وٌمكن لغبار من الهواء الذي نتنفسه،الموجود فً األنف على احتجاز جزٌئات ا

أو   Throatنفً والفم عند الحلق لتلتقً هاتان الفتحتان أّي التجوٌف األ الهواء عن طرٌق الفم،
 الرئتٌن عبر القصبة الهوائٌة. ، ثم ٌدخل الهواء الدافئ لٌصل إلى البلعوم

  - :Pharynxالبلعوم   -

هو جزء من الجهاز الهضمً وكذلك الجهاز التنفسً، ألنه ٌمرر كالً من الطعام والهواء، وفً 
الذي ٌؤدي إلى المعدة،  Esophagus د للطعام وهو المريءنهاٌته ٌنقسم إلى قسمٌن، واح

ٌحفظ لسان  Epiglottis ر ٌسمى لسان المزمارواآلخر للهواء، وٌغطى ممر الهواء بنسٌج صغٌ
 ن.المزمار الطعام والسوائل من الدخول إلى الرئتٌ

 -Larynx : الحنجرة  -

وتسمى صندوق الصوت، هً الجزء العلوي من أنبوب الهواء، ٌحتوي هذا األنبوب القصٌر على 
فالرئتٌن مهمتٌن للتنفس وأٌضاً للتحدث  ، ٌة، التً تهتز إلصدار األصواتزوج من الحبال الصوت

وإصدار األصوات، ألّنه عندما ٌتم نفث الهواء من الرئتٌن، فإّنها تأتً من خالل القصبة الهوائٌة 
والحنجرة وتصل إلى الحبال الصوتٌة، وإذا تم إغالق الحبال الصوتٌة وتدفق الهواء بٌنهما فإن 

وقوة تحدد كمٌة الهواء التً تخرج من الرئتٌن مدى األوتار الصوتٌة تهتز وٌتم إصدار الصوت، و
 الصوت الذي ٌمكن أن ٌصدر.

  -:  Tracheaة الهوائية القصب  -

إلى أسفل من قاعدة الحنجرة، وٌقع جزء منها فً الرقبة واآلخر فً تجوٌف  تمتد القصبة الهوائٌة
على إبقائها مفتوحة، الصدر، وٌوجد داخل جدران القصبة الهوائٌة حلقات من الغضارٌف تساعد 

تساعد األهداب على جرف السوائل   Cilia دابكما تحتوي القصبة الهوائٌة أٌضاً على أه
 رى الهواء لتبقى خارج الرئتٌن.والجسٌمات الغرٌبة من مج

  – Lungs : لرئتينا  -

شاء داخل تجوٌف الصدر، وهما محمٌتٌن بعظام القفص الصدري، ومغطاتٌن بغتوجد الرئتٌن 
والرئتٌن  ، الحجم وٌبدو ملمسهما كاإلسفنج، وهما كبٌرتٌن فً  Pleura غشاء الجنبٌسمى 

لٌستا بنفس الحجم، فالرئة على الجانب األٌسر من الجسم أصغر قلٌالً من الرئة التً على الجانب 
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ولكً تعمل الرئتٌن بشكل جٌد، ٌجب   ة على الجانب األٌسر هً للقلباألٌمن، والمساحة اإلضافٌ
أن تكون الممرات الهوائٌة مفتوحة أثناء الشهٌق والزفٌر، وخالٌة من االلتهاب أو التورم أو 

كما تحتوي الرئتٌن أٌضاً على أنسجة مرنة تسمح  ، دة أو غٌر الطبٌعٌة من المخاطالكمٌات الزائ
ئتٌن على شبكة مكونة من الحوٌصالت لها باالنتفاخ والتقلص دون فقدان شكلها، وتحتوي الر

 Bronchial tree  .شجرة الشعب الهوائٌةالهوائٌة، والقصٌبات، والشعب الهوائٌة، تعرف باسم 
تسمى الشعب الهوائٌة  منى وٌسرىا إلى أنابٌب هواء ٌتنقسم القصبة الهوائٌة فً نهاٌته

Bronchiالرئتٌن إلى شعٌبات صغٌرة تتفرع الشعب الهوائٌة داخل .  ، والتً ترتبط بالرئتٌن
والتً تصبح أصغر حجماً مثل الفروع على شجرة كبٌرة،   Bronchiolesتسمى القصٌبات
تنتهً  ماكة قطرها بنفس سماكة الشعرة.قصٌبة فً كل رئة، وتقدر س 32،222وٌوجد حوالً 

 حٌث ٌحدث تبادل Alveoliالحوٌصالت الهوائٌة  القصٌبات فً أكٌاس هوائٌة صغٌرة تسمى
 ملٌون حوٌصة هوائٌة، 223 ًاألكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون، وكل رئة تحتوي على حوال

جمٌع الخالٌا فً الجسم تحتاج إلى عنصر األكسجٌن فً كل دقٌقة من الٌوم، ولكً ٌصلها 
االوكسجٌن فإنه ٌمر عبر جدران كل حوٌصلة هوائٌة لٌصل إلى الشعٌرات الدموٌة الصغٌرة 

األكسجٌن الدم فً الشعٌرات الدموٌة الصغٌرة، ثم ٌتحرك عبر خالٌا الدم  المحٌطة بها، وٌدخل
الحمراء لٌصل فً األوعٌة الدموٌة إلى القلب، ثم ٌقوم القلب بإرسال الدم الملًء باألكسجٌن إلى 
جمٌع خالٌا الجسم، وبعد أن تقوم الخالٌا باستخدام ما تحتاجه من األكسجٌن، تقوم بطرح عنصر 

لكربون والفضالت األخرى التً ٌجب أن تخرج من الجسم إلى الدم، ٌعود الدم من ثانً أكسٌد ا
خالل الشعٌرات الدموٌة لتدخل الفضالت فً الحوٌصالت الهوائٌة، ٌتم تحمٌل هذه الفضالت فً 
الهواء، ثم ٌخرج الهواء عبر القصٌبات، ثم عبر القصبات الهوائٌة، خارج القصبة الهوائٌة، 

 واألنف لٌصل إلى خارج الجسم . وأخٌراً من الفم

 -:عضالت التنفس  -

لتستطٌع الرئتٌن أن تؤدي وظٌفتها وتبقى محافظة على شكلها فإنها تحتاج إلى وجود العضالت،  
 -:وهً  Breathing muscles  تسمى بعضالت التنفس هذه العضالت

 -:عضلة الحجاب الحاجز -1

وهً عبارة عن عضلة على شكل قّبة  أسفل الرئتٌن،  Diaphragmعضلة الحجاب الحاجز تقع 
تعمل مع الرئتٌن للسماح بالقٌام بعملٌتً الشهٌق والزفٌر، إذ أّنها وخالل عملٌة الشهٌق تنقبض 

وتتسّطح باتجاه األسفل، بحٌث تترك للرئتٌن مساحة أكبر لٌكبر حجمها عندما تمتلئ بالهواء، وعند 
د عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك صعوداً لألعلى، الزفٌر تحدث العملٌة باالتجاه المعاكس، إذ تتمد

 ي إلى خروج الهواء من الرئتٌن.مما ٌؤد

 – Intercostal muscles :االضالع  بينت العضال  -2

على تغٌٌر الضغط الداخلً عن طرٌق رفع واسترخاء القفص تساعد التً توجد بٌن الضلوع 
 .إٌقاع متناسب مع الحجاب الحاجزالصدري ب

  -انواع التنفس: -
  -: External respiration التنفس الخارجي  -1

 هً عملٌة تبادل الغازات فً الرئة وبوجه التحدٌد فً منطقة االسناخ واالكٌاس السنخٌة 
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  -:  internal respirationالتنفس الداخلي  -2
هً عملٌة تبادل الغازات بٌن الدم الموجود فً الشعٌرات الدموٌة من جهة وخالٌا الجسم من 

 جهة اخرى 
  -وظائف المسالك الهوائية : -

اٌصال الهواء من المحٌط الخارجً الى االكٌاس السنخٌة والى االسناخ اي الى الموقع  -1
 الذي ٌتم فٌه التنفس الخارجً 

مروره فً هذه المسالك وقبل ان ترطٌب الهواء اثناء مروره حٌث ٌتشبع ببخار الماء اثناء  -1
 ٌصل الى االسناخ

تنظٌف الهواء من المواد الغرٌبة وبعض الجراثٌم اذ ٌعمل المخاط الذي تفرزه الغدد  -3
 المخاطٌة على التصاق هذه الشوائب  

  -انواع الخاليا في الخاليا الظهارية لألسناخ: -

وهً الخالٌا الرئٌسٌة لألسناخ وتكون مسطحة  -:  Type I-cellخاليا النوع االول   -1
 ذات امتدادات هٌولٌة كبٌرة نسبٌاً 

وتدعى اٌضاً بالخالٌا الرئوٌة الحبٌبٌة وهً  -: Type II – cellخاليا النوع الثاني   -2
عبارة عن خالٌا محببة سمٌكة نسبٌاً ولها عمل ممٌز جداً اذ انها تكون وتفرز مادة مزلقة 

surfactant   ًوهً عبارة عن مادة دهنٌة بروتٌنٌة تعمل على تقلٌل التوتر السطح
  للسائل الموجود على جدار االسناخ 

  -تحتوي الرئتٌن على انواع اخرى من الخالٌا وهً : اضافة الى هذه الخالٌا -
 الخاليا البدينة  –خاليا البالزما  –الخاليا اللمفاوية   -الخاليا البلعمية الكبيرة 

 
  -: Lung volumeالحجوم الرئوية  - 

  -:Tidal volume(TV)حجم النفس الطبيعي   -1

 وٌمثل حجم الهواء الموجود فً الرئتٌن فً نهاٌة الزفٌر او قبل البدء بعملٌة الشهٌق 

   -: Inspiratory reserve volume(IRV)الحجم االحتياطي للشهيق  -2

وٌقدر هذا الحجم  وهو اقصى حجم ٌمكن اخذه من الهواء اضافة الى حجم النفس الطبٌعً
 مل 3222فً االنسان بحوالً 

  -:Expiratory reserve volume (ERV)الحجم االحتياطي للزفير  -3

وهو اكبر حجم من الهواء ٌمكن طرحه بعد طرح النفس الطبٌعً وٌقدر هذا الحجم فً 
 مل  1122االنسان بحوالً 

  -:Residual volume (RV)الحجم المتبقي  -4

 وٌمثل حجم الهواء المتبقً فً الرئة بعد الحجم االحتٌاطً للزفٌر 

  -:Lung capacitiesالسعات الرئوية  -
  -:Vital capacity (VC)السعة الحيوية للرئتين   -1

 من الرئتٌن بعد استنشاق اعمق شهٌق ممكن وتمثل اكبر حجم من الهواء ٌمكن طرحه 
  -:Total lung capacity (TLC)السعة االجمالية للرئتين  -2

 ل السعة الحٌوٌة + الحجم المتبقً ثموت
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  -: Inspiratory capacity (IC)السعة الشهيقية  -3

 ل حجم النفس الطبٌعً + الحجم االحتٌاطً للشهٌق ثموت

هو حجم الهواء الذي ٌتم استنشاقه وال ٌشارك فً تبادل  -: Dead spaceالحيز الميت  -
الغازات ، ألنه إما أنه ٌبقى فً الشعب الهوائٌة الموصلة أو ٌصل إلى الحوٌصالت الهوائٌة 

بمعنى آخر ، لٌس كل الهواء الموجود فً كل نفس متاًحا لتبادل  ٌحصل بها نضوح.التً ال 
  األكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -: Pulmonary ventilationالتهوية الرئوية  -
ٌقصد بها حجم الهواء الذي ٌدخل الى الرئتٌن وٌخرج منها فً فترة زمنٌة معٌنة وتحسب عادًة 

  -خالل دقٌقة واحدة . وٌعتمد هذا الهواء على عاملٌن مهمٌن هما :
 سرعة التنفس  -1
 عمق التنفس  -1

 وتؤدي زٌادة هذٌن العاملٌن معاً او زٌادة احدهما الى زٌادة التهوٌة الرئوٌة 

 حجم النفس الواحد  ×رئوٌة = سرعة التنفس التهوٌة ال

مل اذا  522مرة فً الدقٌقة وحجم النفس الطبٌعً ٌساوي  11مثال/ سرعة التنفس فً االنسان 
  -ٌمكن حساب التهوٌة الرئوٌة كما ٌلً :

 مل فً الدقٌقة  622=   522× 11التهوٌة الرئوٌة = 

 



6 
 

  -تبادل الغازات في الرئتين : -

ٌسمح بانتشار نظراً لكون الحاجز الذي ٌفصل بٌن الهواء والدم حاجزاً منفذاً للغازات لذا فإنه 
الغازات من خالله بسهولة حٌث ٌنتشر االوكسجٌن من الهواء الى الدم وٌنتشر ثانً اوكسٌد 

  -:الكاربون باالتجاه المعاكس وتتوقف سرعة انتشار الغازات فً هذه الحالة على عدة عوامل منها

 فرق ضغط بٌن الموقعٌن -1
 المساحة السطحٌة للجدار الفاصل بٌن الموقعٌن -1
 سمك الجدار  -3
 طبٌعة الغاز  -4
  -:مكونات هواء الشهيق  -

الهواء الموجود فً المسالك التنفسٌة ٌكون اقرب فً تكوٌنه الى الهواء الموجود فً الهواء الجوي. 
% وغاز االوكسجٌن 97حٌث ٌحتوي الهواء الجاف على نسبة كبٌرة من النٌتروجٌن والتً تشكل 

% من 2024% وغار ثانً اوكسٌد الكاربون الذي ٌشكل حوالً 1207والذي ٌشكل حوالً 
 هواء المحٌط بنا . مكونات ال

  -ميكانيكية التنفس : -
مع كٌب مطاطٌة وتكون الرئتان بتماسك شدٌد ومستمر الرئتٌن والقفص الصدري تراتعد  -1

القفص الصدري والحجاب الحاجز وذلك عن طرٌق الغشاء الجنبً المتكون من طبقتٌن 
 متماسكتٌن مع بعضهما 

بحكم تركٌب القفص الصدري الذي ٌمٌل الى االتساع او االنسحاب الى الخارج وكذلك بحكم  -1
 مٌل الرئتٌن الى االنكماش فإن هذا ٌحدث شداً مستمراً على طبقتً الغشاء الجنبً  

 ٌكون هذا الشد باتجاهٌن متعاكسٌن مما ٌولد ضغطاً سالباً فً التجوٌف الجنبً  -3
ل الرئتٌن تتبع حركة القفص الصدري حٌث ان اتساع القفص فائدة هذا الضغط هو ان ٌجع  -4

 الصدري ٌؤدي الى اتساع الرئتٌن ورجوعه الى وضعه قبل االتساع معناه صغر حجم الرئتٌن 
تقترن حركة القفص الصدري والرئتٌن اثناء التنفس بتغٌٌر فً الضغط داخل المسالك التنفسٌة  -5

ان الى تخلل الضغط فً المسالك التنفسٌة حٌث ان اتساع القفص الصدري والرئتٌن ٌؤدٌ
واالسناخ وهذا ٌؤدي الى دخول الهواء من الخارج الى الرئتٌن وهذا ٌمثل هواء الشهٌق اما فً 

حالة عودة القفص الصدري الى وضعه قبل اتساعه فانه ٌؤدي الى بعض الزٌادة فً الضغط 
ٌن الى الخارج وهذا هو هواء فً االسناخ والمسالك التنفسٌة لذلك ٌخرج الهواء من الرئت

 الزفٌر 

 

    -نقل الغازات : -
  -نقل االوكسجين : -1

ٌدخل االوكسجٌن من االسناخ الى الدم وفً الوقت نفسه ٌدخل ثانً اوكسٌد الكاربون من الدم الى 
الدم من الدم غٌر المؤكسد الى دم نقً ومؤكسد وبعد دخول االوكسجٌن الى  االسناخ وهنا ٌتحول

الدم ٌذاب جزء قلٌل منه فً البالزما وتعتمد الكمٌة المذابة على الضغط الجزٌئً لغاز االوكسجٌن 
حٌث توجد عالقة طردٌة بٌن ضغط االوكسجٌن ومقدار ما ٌذاب منه فً البالزما . كمٌات كبٌرة 
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حد مع الهٌموكلوبٌن الموجود بالدم لتكوٌن االوكسً هٌموكلوبٌن او الهٌموكلوبٌن من االوكسجٌن تت
 مل من االوكسجٌن  1034وان كل غرام واحد من الهٌموكلوبٌن ٌستطٌع ان ٌتحد مع المؤكسد 

    -العوامل المؤثرة على تشبع الهيموكلوبين باألوكسجين: -
 درجة الحرارة  -1
 لغاز ثانً اوكسٌد الكاربون الضغط الجزٌئً  -1
 ثنائً فوسفات الكلٌسٌرٌدات الموجودة فً خالٌا الدم الحمراء  -3، 1تركٌز مادة  -3
     -تفاعل االوكسجين مع الهيموكلوبين : -

حدٌد بشكل حدٌدوز ع وحدات وكل وحدة تحتوي على ذرة من اربتتكون جزٌئة الهٌموكلوبٌن 
Ferrous  والحدٌد بشكله هذا ٌتحد مع جزٌئة واحدة من االوكسجٌن وبما ان الهٌموكلوبٌن 

 تحمل اربع ذرات من الحدٌد تستطٌع ان جزٌئة هٌموكلوبٌن واحدة  ٌتكون من اربع وحدات فأن

  -نقل ثاني اوكسيد الكاربون : -2

  -ٌنتقل غاز ثانً اوكسٌد الكاربون فً الدم بالطرق التالٌة:

 % من ثانً اوكسٌد الكاربون فً الدم بشكل بٌكاربونات72ٌنتقل حوالً  - أ
 % من هذا الغاز بشكل غاز ذائب 5ٌنتقل حوالً   - ب

 % من هذا الغاز بشكل متحد مع البروتٌنات الموجودة فً الدم 5ٌنتقل حوالً  -ج
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 د. هدٌل محمد حمٌد                                                                      اجهزة طبٌة 

  Digestive systemالهضمً  الجهاز

الجهاز الهضمً عبارة عن سلسلة من األعضاء   -:) السبٌل المعدي المعوي( الجهاز الهضمً  

الفم إلى الشرج و ٌبطن هذا األنبوب من الداخل ؼشاء المجوفة متصلة بأنبوب طوٌل ملتوي ٌمتد من 

 .ٌعرؾ بإسم الؽشاء المخاطً

 -مكونات الجهاز الهضمً:

 البلعوم, والؽدد اللعابٌة الفم 

 المعدة ,  المريء

 الكبد , البنكرٌاس

 االمعاء الدقٌقة 

 االمعاء الؽلٌظة

 المستقٌم , الشرج

 

 

المعدة, واألمعاء الدقٌقة على ؼدد صؽٌرة تعمل على إفراز الموجود فً كل من الفم, ٌحتوي الؽشاء 

عصارات تساعد على هضم الطعام. كما ٌقوم كل من الكبد و البنكرٌاس والذي ٌعد من األعضاء 

إلى الجزء العلوي من  ) قنوات) الصلبة بإفراز عصارات هضمٌة تتدفق من خالل أنابٌب صؽٌرة

حٌوٌاً فً التحكم و السٌطرة بعملٌات األٌض التً تحدث داخل  األمعاء الدقٌقة كما تلعب أٌضاً دوراً 

الجسم باإلضافة لتدفق كمٌة كبٌرة من األطعمة والسوابل فً الشخص السلٌم عبر هذه األنابٌب 

إن خالٌا الؽشاء المخاطً لألمعاء الدقٌقة تحتوي على أنظمة خاصة  .المجوفة للجهاز الهضمً

والدهون,  ,للكربوهٌدرات البروتٌناتاإلمتصاص  ام عملٌةتعمل على التأكد من إتم ومتعددة

ٌُعرؾ أٌضاً باألمعاء الؽلٌظة والفٌتامٌنات, نظمت الخالٌا  والمٌاه, واألمالح وفً القولون والذي 

بحٌث تقوم بإمتصاص المٌاه من محتوٌات األمعاء حتى ُتمكن عملٌة التخلص من البراز أن تحدث 

 .فً الوقت والشكل المناسبٌن
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  -وظائف الجهاز الهضمً : -

 تحرٌك الطعام فً مختلؾ اجزاء االنبوب الهضمً  -1

 هضم االطعمة وبخاصة فً المعدة واالمعاء الدقٌقة وبمساعدة االنزٌمات  -2

 امتصاص المؽذٌات والماء وخاصة فً االمعاء الدقٌقة  -3

     الى جزٌبات  الهضم هو تحوٌل جزٌبات الطعام الكبٌرة والمستعصٌة والمعقدة تعرٌف الهضم: -

 . الّطعام الى الدم( امتصاصصؽٌرة وذاببة . ) وذلك حّتى ٌتم 

-  ًّ ًّ و الهضم الكٌمٌائ    هناك نوعان من الهضم, الهضم المٌكانٌك

1- : ًّ وٌحدث ٌحدث فً الفم حٌث تقوم االسنان بتقطٌع الطعام الى قطع صؽٌرة  الهضم المٌكانٌك

 اٌضاً فً المعدة عن طرٌق تقلص العضالت .

2- : ًّ لى جزٌبات ذاببة هو تحوٌل الجزٌبات المستعصٌة و المرّكبة و الكبٌرة ا الهضم الكٌمٌائ

 .وجود األنزٌماتب بسٌطة و صؽٌرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -الى قسمٌن هما : وٌةٌة المعدتقسم القناة المع -

 القناة المعدٌة المعوٌة العلٌا وتشمل الفم والبلعوم والمريء والمعدة  -1

 القناة المعدٌة المعوٌة السفلى وتشمل االمعاء والشرج  -2

, وهو الخطوة األسنان داخل الفم عن طرٌق الطعام تفتٌت هو عملٌة -:astication Mلمضغ *ا

ٌقوم اللسان بتقلٌب الطعام داخل فم ثم تقطعه األنٌاب ثم تطحنها حٌث   الهضم األولى فً عملٌة

ثم إلى المعدة وتقوم بهضمه فإذا مضػ  المريءالضروس ثم ٌبلع الطعام وٌمر فً البلعوم ثم إلى 

 انواع الهضم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
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عشر  باالثنًالهضم وبعدها ٌمر الطعام  جًٌدا سٌبدأ عسر جًٌدا سٌهضم الطعام بسرعة وإذا لم ٌمضػ

 .  الؽلٌظة ومن ثم إلى فتحة الشرج األمعاءومن ثم إلى األمعاء الدقٌقة ثم إلى 

  الغدد اللعابٌةSalivary glands :-   ٌحتوي تجوٌؾ الفم على عدد كبٌر من الؽدد اللعابٌة

والحنك الصلب والحنك اللٌن وعلى جانبً الشفاه . الصؽٌرة التً تنتشر وتفتح فً منطقة الخدود 

  -اضافة الى الؽدد الصؽٌرة هناك ثالث ازواج من الؽدد اللعابٌة الربٌسٌة وهً :

 افرازها ٌكون مصلً وتمثل اكبر الؽدد   parotid glandsزوج من الؽدد النكفٌة   -1

افرازها ٌكون مختلط   submandibular glands زوج من الؽدد تحت الفكٌة  -2

 مصلً ومخاطً 

 افرازها ٌكون مخاطً   sublingual glands  ج من الؽدد تحت اللسانٌة زو -3

 

 

 

 

 

 

 

 

وٌحتوي اٌضاً على مواد % من تركٌبه 99عبارة عن مادة سابلة لزجة ٌكون الماء  -:  Salivaاللعاب 

 صودٌوم والبوتاسٌوم والزالل .صلبة اهمها امالح ال

  -اللعاب : وظائف

وهو ما ٌفرز من الؽدد النكفٌة والؽدد تحت الفكٌة   α-amylaseامٌلٌز او التالٌن -افراز انزٌم الفا -1

الذي ٌبدء اولى عملٌات هضم النشأ وتبسٌطه قبل بلع الطعام وهو ٌعمل عند درجة حموضة تبلػ 

4,4  

الذي ٌفرز من قبل الؽدد تحت اللسانٌة وٌعمل عند   lingual lipaseٌبٌز اللسانً افراز انزٌم الال -2

 ولذلك هو ال ٌعمل حتى ٌصل الى الوسط الحامضً الذي توفره المعدة  4درجة حموضة 

 ٌسهل عملٌة بلع الطعام  -3

 ٌحافظ على الفم رطب  -4
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 ٌعمل لوسط مذٌب لجزٌبات الطعام وبذلك ٌعمل على تحفٌز البراعم الذوقٌة  -5

 ذلك من خالل حركة الشفاه واللسان ٌساعد فً اظهار الكالم و -6

 ٌحافظ على نظافة الفم واالسنان  -4

 ٌمتلك فعل مضاد للبكترٌا   -8

ى بؽشاء مخاطً ٌؽلق  مرن ؼضروفً نسٌج ضام هو -: Epiglottis  ساُن الِمْزمارل - ُمؽطَّ

, القصبة الهوابٌة الطعام, لكٌال ٌدخل الطعام إلى بلع و ٌحمٌه أثناء عملٌة الحنجرة مدخل

  الحنجرة المزمار لفتحتناول الطعام ٌضطر لسان  لذلك عندما ٌتكلم اإلنسان أثناء

 .لالختناق وقد ٌؤدي ذلك القصبة الهوابٌة مما ٌؤدي أحٌاًنا إلى دخول الطعام إلى البلع عند

 

 

 

 

 

عبارة عن عضو عضلً موجود داخل الفم ٌرتبط الفك عبر سبع عشرة  -: Tongueاللسان  -

عضلة تؤمن له الحركة وٌؽلؾ سطح اللسان ؼشاء مخاطً تؽطٌه االؾ الحلٌمات الصؽٌرة 

التً تحتوي اطرافها على نهاٌات عصبٌة بمثابة حاسة التذوق وٌكون سطحه مبلالً باللعاب 

وتقسم الى اربع انواع ) الخٌطٌة , ات البراعم الذوقٌة تسمى هذه الحلٌممما ٌبقٌه رطباً 

 الكمبٌة , الورقٌة والكأسٌة ( . 

  -ٌقسم اللسان الى اربع مواقع : -

 وتوجد فً مقدمة اللسان باألطعمة الحلوةمنطقة التذوق 

 وتوجد  باألطعمة المالحةمنطقة التذوق 

 االمامٌن االٌمن واالٌسر الجانبٌن 

 وتوجد  باألطعمة الحامضةالتذوق منطقة 

 الخلفٌان االٌمن واالٌسر الجانبٌن  على

 توجد فً مؤخرة اللسان  منطقة التذوق باألطعمة المرة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B6%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B6%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%85%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%85%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82
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وٌقوم البلعوم عبارة عن ممر مشترك بٌن الجهاز التنفسً والهضمً  -: Pharynxالبلعوم  -

بدور مزدوج بإٌصال الؽذاء من الفم الى المريء وإٌصال الهواء من االنؾ والفم الى 

 الحنجرة ٌبطن البلعوم بؽشاء مخاطً وٌكون محاط بعضالت حلقٌة وطوٌلة . 

ٌمتد من العنق سم  26عبارة عن انبوب عضلً طوله حوالً  -:Esophagusالمريء  -

ٌبطن المريء بؽشاء  والصدر بمحاذاة العمود الفقري ٌخترق الحجاب الحاجز لٌنتهً بالمعدة 

مخاطً ٌحتوي على ؼدد صؽٌرة تفرز مادة مخاطٌة تساعد بدفع المواد الؽذابٌة وٌوجد 

تتقلص فً حركات ) بشكل حلقة ؼٌر كاملة ( بجدار المريء عضالت طولٌة ودابرٌة 

 .ل على دفع الؽذاء باتجاه المعدة تموجٌة فتعم

  -تمر عملٌة البلع بثالث مراحل وهً : -مراحل عملٌة البلع : -

 المرور من خالل الفم  -1

 المرور خالل البلعوم  -2

 المرور خالل المريء  -3

  -خالل هذه المرحلة ٌحدث ما ٌلً :تكون تحت السٌطرة االرادٌة  -المرحلة االولى : -

 توضع اللقمة على السطح العلوي للسان  -

 بعد خلطها بإفرازات اللعاب ٌرتفع اللسان وٌعمل على تحرٌك اللقمة باتجاه البلعوم  -

ملم  11-4تعمل قاعدة اللسان على دفع اللقمة فً المريء ) ٌتكون ضؽط موجب حوالً  -

 زببقً ٌعمل على دفع اللقمة الى البلعوم ( 

  -المرحلة الثانٌة : -

فً البلعوم ٌعمل على تحفٌز المستقبالت الموجودة فً جدران البلعوم وجود الطعام او اللقمة  -

 وٌؤدي الى حدوث منعكس البلع 

 خالل هذه المرحلة ٌتم تثبٌط عملٌة التنفس  -

ترتفع الحنجرة الى االعلى وتدفع الى االمام حٌث ٌعمل لسان المزمار الموجود عند قاعدة  -

 الحنجرة اللسان على ؼلق فتحة 

 تقلص عضالت البلعوم ٌعمل على دفع اللقمة فً المريء  -

  -المرحلة الثالثة : -

ٌعمل على خلق موجات لدفع اللقمة الى المعدة فً المريء تالمس اللقمة مع جدران المريء  -

 ثوانً  6-5خالل 

 ٌحدث تقلص وانبساط فً عضالت المريء لدفع اللقمة الى المعدة  -

 تمر المواد السابلة بشكل اسرع من المواد الصلبة والشبه صلبة الى المعدة   -

سطحها العلوي مقعر والسفلً  عبارة عن عضو عضلً مجوؾ -: Stomachالمعدة   -

فً اعلى الخاصرة الٌسرى وٌفتح المريء فً الجزء محدب وتقع تحت الحجاب الحاجز 

العلوي من المعدة بفتحة تسمى الفتحة الفؤادٌة وتتصل المعدة من االسفل باألمعاء الدقٌقة عن 



6 
 

قوٌة وهذه العضلة تتقلص علٌها عضلة عاصرة دابرٌة  طرٌق فتحة تسمى بالفتحة البوابٌة

ؼشاء مخاطً متعدد الثنٌات ٌحتوي على فتؽلق فتحة البواب . ٌبطن ؼشاء المعدة الداخلً 

طولٌة , وٌوجد بجدار المعدة ثالث انواع من العضالت ؼدد تفرز العصارة المعدٌة الهاضمة 

ودابرٌة ومابلة وهذه العضالت تسبب تموجات تقلصٌة تعمل على مزج الطعام بعصارة 

 الهضم . 

  -تتكون المعدة من اربع مناطق وهً:  -اجزاء المعدة : -

 المنطقة الفؤادٌة  -1

 منطقة القاع  -2

 منطقة الجسم  -3

     المنطقة البوابٌة    -4

  

   

 

 

 

 

 

 

تزداد المساحة السطحٌة للمعدة عدة مرات عن طرٌق االنبعاجات المعوٌة الموجودة فً  -

فإن دخول الطعام سٌتوجه مباشرة الى النهاٌة . عندما تكون المعدة فارؼة ظهارة المعدة 

وجود الطعام شبه واستمرار دخول الطعام ٌؤدي الى تكون عدة طبقات من الطعام .   البوابٌة

 .   chymeالصلب مع الماء واالفرازات المعوٌة ٌطلق علٌه اسم الكٌموس 

  -:ٌةدخالٌا الموجودة فً الغدد المعانواع ال -

موجودة فً الؽدد المعدٌة فً منطقة القاع والجسم  -: Parietal cellالخالٌا الجدارٌة  -1

     HClالهٌدروكلورٌك تقوم بإنتاج حامض 

موجودة فً الؽدد المعوٌة فً منطقة القاع والجسم تقوم  -:Chief cellالخالٌا الرئٌسة   -2

   pepsinogenبإفراز الببسٌنوجٌن 

هذه الخالٌا موجودة فً الجزء العلوي للؽد  -: Neck chief cellخالٌا العنق المخاطٌة  -3

المعوٌة لجمٌع مناطق المعدة تقوم بإفراز مخاط قلوي ٌعمل على حماٌة جدران المعدة من 

  pepsin التأثٌر الحامضً للهٌدروكلورٌك والببسٌن 
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توجد هذه الخالٌا بشكل كبٌر فً منطقة  -: Argentaffin cellالخالٌا االلٌفة للفضة   -4

وهو عبارة عن مادة كٌمٌابٌة   serotoninالسٌروتونٌن ة تقوم بإنتاج وخزن قاع المعد

  تكتلك تأثٌر مقلص لألوعٌة الدموٌة 

  -حركة المعدة : -

  peristaltic contractionعند وجود الطعام فً المعدة تبدء موجات من تقلصات  التحوي  -

 مرات/ دقٌقة 3وتتحرك باتجاه المنطقة البوابٌة بمعدل  هذه التقلصات تبدء من المنطقة الفؤادٌة -

 معظم عملٌات المزج للطعام تحدث فً المنطقة البوابٌة  -

 تحفٌز الجهاز الباراسمبثاوي ٌؤدي الى زٌادة حركة المعدة  -

عندما تكون المعدة فارؼة ستبدئ موجات منتظمة من التقلصات تسمى تقلصات الجوع  -

 ة الى زٌادة هذه التقلصات وتؤدي فترات الصٌام الطوٌل

  -ٌة :داالفرازات المع -

ٌفرز من قبل الخالٌا الجدارٌة وٌعتبر العامل الربٌسً فً  -حامض الهٌدروكلورٌك : -1

 خفض االس الهٌدروجٌنً لمكونات المعدة 

  -:وظٌفته  -

 قتل البكتٌرٌا  -

 ٌساعد فً هضم البروتٌنات  -

 ٌوفر الحموضة المناسبة لعمل الببسٌن لؽرض هضم البروتٌنات  -

 ٌحفز جرٌان الصفراء واالفرازات البنكرٌاسٌة  -

 ٌحول الببسٌنوجٌن الى ببسٌن ) الشكل الفعال ( -

وٌمتلك ٌعمل على تحلٌل االصرة االروماتٌة الموجودة بٌن االحماض االمٌنٌة  -الببسٌن : -2

  3,2 -1,6اس هٌدروجٌنً ٌتراوح ما بٌن 

ٌعمل على تحلٌل االواصر القصٌرة فً الدهون  -:  gastric lipaseي دالالٌبٌز المع  -3

 الثالثٌة 

-vitamin 12-عبارة عن مادة ترتبط بفٌتامٌن ب -: Intrinsic factorالعامل الداخلً  -4

B12  وتساعد فً عملٌة امتصاصه حٌث ٌعتبر هذا الفٌتامٌن ضروري فً عملٌة تطور

 خالٌا الدم الحمراء , مستوى هذا العامل تنخفض بتقدم العمر . 

  -ٌة :دالسٌطرة على االفرازات المع -

ٌنتج هذا الطور عند التفكٌر بالطعام , النظر ,  -:Cephalic phaseطور الدماغً ال -1

وٌصل التحفٌز عن طرٌق العصب  قبل دخول الطعام الى المعدةالشم او تذوق الطعام 

    vagus  nerveهم المب

وجود الطعام فً المعدة ٌحفز هذا الطور وحوالً  -: Gastric phaseالطور المعدي  -2

, تنتج الببتٌدات بفعل هضم البروتٌنات  ور% من االفرازات المعدٌة تنتج فً هذا الط45
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من جدران المعدة وهذا الهرمون بدوره   gastrinوهذا ٌحفز افراز هرمون الكاسترٌن 

  ٌحفز الخالٌا الجدارٌة على زٌادة افراز حامض الهٌدروكلورٌك  

وجود الطعام فً الجزء العلوي من االمعاء  -: Intestinal phaseالطور المعوي  -3

وخاصة فً االثنً عشر ٌؤدي الى استمرار المعدة فً افراز العصارة المعدٌة ولكن 

بكمٌات قلٌلة وذلك لوجود كمٌات صؽٌرة من هرمون الكاسترٌن ٌفرز من مخاطٌة االثنً 

 .عشر 

وي على نفسه لٌتسع لها عبارة عن انبوب عضلً ملت -: Small intestine االمعاء الدقٌقة  -

امتار وتقسم  8-6ٌتراوح طولها بٌن  بالتالفٌؾ المعوٌة اتتجوٌؾ البطن وتسمى هذه اإللتفات

  -الى ثالثة اقسام وهً :

وٌعتبر اكبر قطراً وٌمثل الجزء االول من االمعاء الدقٌقة  -:  duodenum االثنً عشر  -1

وظابؾ . وٌتلك االثنً عشر عدة   Cمن بقٌة اجزاء االمعاء الدقٌقة وٌتخذ شكل حرؾ سً  

 -اهمها:

ٌفكك المواد النشوٌة التً تفككت داخل الفم والمعدة, حٌث ٌفككها بواسطة إفراز إنزٌمات من  -

 البنكرٌاس. 

 تفرز من البنكرٌاس . ٌهضم وٌحلل الشحوم بواسطة إنزٌمات  -

ٌنظم إفراغ محتوٌات المعدة إلى األمعاء الدقٌقة؛ أي انتقال الطعام المهضوم من المعدة إلى  -

 االثنى عشر. 

ٌعطً إشارة إلى الكبد إلفراز المادة الصفراء, كما ٌعطً إشارة للبنكرٌاس إلفراز اإلنزٌمات  -

 الهاضمة كً ٌبدأ تكسٌر الطعام من خالل إنزٌمات وهرمونات الهضم. 

 ى امتصاص عنصر الحدٌد من الطعام. ٌساعد عل -

 ٌستقبل العصارة الصفراوٌة التً تفرز من المرارة.  -

 .ٌحلل العدٌد من مركبات الطعام كٌمٌابٌاً, مثل: الشحوم, والبروتٌنات, والكربوهٌدرات -

القسم الوسطً من األمعاء الدقٌقة, حٌث ٌربط اإلثنً عشر ٌمثل  -: Jejunumالصائم  -2

التً تزٌد من مساحة  المعوٌة اتالزؼابمتر, وٌحتوي على  2.5ٌبلػ طوله حوالً  .اللفابفً إلى

األحماض  ,السكرٌات( مسطحه. فً هذا القسم من الجهاز الهضمً ٌتم امتصاص منتجات الهض

 . إلى مجرى الدم  )واألحماض الدهنٌة ,األمٌنٌة

م  4-2وهو الجزء الثالث واالخٌر من االمعاء الدقٌقة طوله حوالً  -:  Ileumاللفائفً  -3

نواتج  يواألحماض الصفراوٌة وأ 12فٌتامٌن بً  وظٌفته هً امتصاصوٌمثل الجزء االطول 

 النتوءاتلم ٌمتصها الصابم. ٌتكّون جدار اللفابفً من طٌات, كل منها ذات العدٌد من  الهضم من

الخالٌا  تحتوي قابل. بالمعلى سطحه   villiاتالزؼاب مخملٌة الشكل تشبه األصابع تعرؾ باسم

وبذلك توفر مساحة سطحٌة اكبر لزٌادة  ٌباتالزؼ التً تكّون الزؼابة عدد أكبر من الظهارٌة

 عملٌة امتصاص المواد المهضومة . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A_12
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A_12
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
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  -هنالك نوعٌن من الؽدد فً االمعاء الدقٌقة وهما : -االفرازات المعوٌة : -

مادة  بإفرازتتواجد فً االثنً عشر تقوم هذه الؽدد  -: Brunner's glandغدة برونر  -1

نتٌجة من الهضم مخاطٌة سمٌكة قلوٌة تعمل هذه المادة على حماٌة جدران االثنً عشر 

االفرازات الحامضٌة القادمة من المعدة اضافة الى ذلك تحتوي هذه االفرازات على 

كمٌات كبٌرة من اٌونات البٌكربونات التً تضاؾ الى اٌونات البٌكربونات الموجودة فً 

ٌة والصفراء وبذلك تعمل على معادلة حامض الهٌدروكلورٌك االفرازات البنكرٌاس

 الداخل الى االثنً عشر من المعدة . 

توجد هذه الؽدد على طول االمعاء الدقٌقة  -:   Crypt of Lieberkuhnخباٌا لٌبركان  -2

 وهً عبارة عن ؼدد أنبوبٌة تقع تحت الزؼابات تماماً وتفتح بٌنها . 

  -ناك ثالث انواع من حركات االمعاء الدقٌقة وهً :ه  -:حركة االمعاء الدقٌقة  -

   -: Peristaltic movementحركة التحوي  -1

وهً تؤدي حركة التحوي الى دفع محتوٌات االمعاء الدقٌقة باتجاه االمعاء الؽلٌظة والمستقٌم  -

 سم فً الدقٌقة 3-1حركة بطٌبة نسبٌاً حوالً 

 ان بطا هذه الحركة ٌتٌح الفرصة لهضم وامتصاص اكبر كمٌة من المواد الؽذابٌة  -

وجود المواد الؽذابٌة داخل تجوٌؾ االمعاء ٌحفز العضالت الملساء لألمعاء للتقلص  -

 واالنبساط 

 ال تعمل على حركات التحوي على خلط  -

 الفرازات الهضمٌة المواد الؽذابٌة فقط بل تعمل اٌضاً على خلط المواد المهضومة مع ا -

تعمل على تحرٌك الزؼابات وجعلها بتالمس مع المواد المهضومة مما ٌسهل عملٌة  -

 االمتصاص 

 اضافة الى اهمٌة هذه الحركات تسهٌل دوران الدم واللمؾ فً الزؼابات  -
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  -: Segmentation movementحركة التقطٌع  -2

هذه الحركة على مزج الكٌموس مع العصارة الهضمٌة التً تفرز من الؽشاء المبطن تعمل  -

 ومع مادة الصفراء ومن البنكرٌاس  لألمعاء

تعمل على زٌادة تماس الكٌموس مع الجدار الداخلً لألمعاء لؽرض زٌادة سرعة  -

ة فً االمتصاص وتساعد على جرٌان الدم واللمؾ فً االوعٌة الدموٌة واللمفٌة الموجود

 جدران االمعاء 

ال تؤثر هذه الحركة على دفع محتوٌات االمعاء وانما تظهر االمعاء اثناء هذه الحركة بشكل  -

 متموج بحٌث تكون االمعاء على شكل خرزات أي منطقة تقلص وتلٌها منطقة اتساع بشكل 

 متناوب باستمرار

 

  

 

 

 

 

  -: Pendular movementالحركة البندولٌة  -3

وهً حركة تأرجحٌة تتحرك فٌها االمعاء الى االمام والى الخلؾ اي تستطٌل وتقصر بشكل متناوب 

وتعمل هذه الحركة على مزج الكٌموس مع العصارات الهضمٌة كما تساعد على االمتصاص وال 

تؤثر هذه الحركة على دفع محتوٌات االمعاء وتعتمد بشكا اساسً على الحركة الذاتٌة لأللٌاؾ 

 ٌة . العضل

 

وهً تمثل البنكرٌاس احدى اهم الؽدد الملحقة بالجهاز الهضمً  -: Pancreasالبنكرٌاس  -

عبارة عن ؼدة عنقودٌة تقع اسفل المعدة قرب االثنً عشر تفرز البنكرٌاس عصارة هاضمة 

تسمى العصارة البنكرٌاسٌة تتجمع بواسطة قناة تشبه فً شكلها وسمكها الرٌشة  وتسمى القناة 

تمتلك البنكرٌاس البنكرٌاسٌة التً تفتح مع القناة الصفراوٌة فً االثنً عشر بفتحة مشتركة . 

حٌث تقوم بإفراز  exocrine glands وعٌن من الؽدد , ؼدد ذات افرازات خارجٌةن

االفرازات البنكرٌاسٌة عن طرٌق قنوات  والنوع االخر من الؽدد تسمى الؽدد الصماء  
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endocrine glands   هذه الؽدد ال تحتوي على قنوات انما تفرغ محتوٌاتها الى الدم(

 .   islets of Langerhansا تسمى جزر النكرهانس مباشراً (. تمثل هذه الؽدد خالٌ

  -:أنواع الخالٌا الموجودة فً البنكرٌاس -

 glucagon ونكلوكاكٌفة هذه الخالٌا بإفراز هرمون التنحصر وظ :cells - α خالٌا ألفا  -

ٌُفرز بالجسم عند الشعور بالجوع, فٌسّد الهرمون حاجة الجسم من ال  لوكوز, فٌمنع كالذي 

 بذلك التعّرض لحاالت الدوار واإلؼماء. 

وهً من الخالٌا الموجودة بكثرة فً البنكرٌاس, فتصل نسبتها إلى   -:cells - β خالٌا بٌتا -

ٌُفرز بعد تناول الطعام,   insulin األنسولٌن% تقرٌباً, وتفرز هذه الخالٌا هرمون 81 الذي 

ٌّة, وتتمثل وظٌفة  بتخزٌن  األنسولٌنلٌمنع زٌادة السكر فً الدم, وبالتالً إحداث مشاكل صح

 السكر فً العضالت والكبد للتخلّص منها, أو إنتاجها فً حال الحاجة إلٌها. 

ٌُسّمى البروتٌن الُمفر -: cells-Fاف  خالٌا - ز بعدٌد خاصة بإفراز بروتٌن البنكرٌاس 

كوجٌن فً الٌ, والذي ٌنّظم عملٌة تخزٌن مادة الج pancreatic polypeptide البٌبتٌد

 الكبد.

ٌّة:  - وهً الخالٌا التً ُتحدد مهمة البنكرٌاس كؽدة خارّجٌة, فهً تفرز اإلنزٌمات  الخالٌا العنب

 الهاضمة, وتصبها فً االثنً عشر. 

وتكمن  % فقط,1من أقل الخالٌا الموجودة فً البنكرٌاس, فتبلػ نسبتها  : خالٌا إبسٌلون -

 المسبول عن تنظٌم الجوع والشعور فٌه.   ghrelin لٌنٌركمهمتها فً إفراز هرمون ال

  somatostatine اتٌنالٌا بإفراز هرمون السوماتوستتقوم هذه الخ -:cells – γخالٌا كاما   -

  -: وظائف البنكرٌاس -

هضم الدهون والبروتٌنات والكربوهٌدرات, وذلك عن طرٌق إفراز البنكرٌاس لإلنزٌمات  -1

 الخاصة بذلك. 

 بنكرٌاس ٌؤدي لمرض السكري. تنظٌم مستوى السكر فً الدم, فأي خلل بال -2

 تعدٌل حموضة المعدة  -3

   inactiveمعظم االنزٌمات التً تفرز من البنكرٌاس تكون بشكل ؼٌر فعال  -

  -: Liverالكبد  -

كؽم ٌقع تحت الحجاب الحاجز فً اعلى  2اكبر ؼدة فً الجسم لونه احمر ووزنه حوالً 

الخاصرة الٌمنى سطحه العلوي محدب املس ٌالصق السطح السفلً المقعر للحجاب الحاجز 

بٌنما ٌؽطً سطحه السفلً الجزء االٌمن من المعدة . ٌوجد تحت السطح السفلً للكبد كٌس 

وشكله كمثري ٌعرؾ بالحوصلة الصفراوٌة او المرارة  ؼشابً صؽٌر جدرانه رقٌقة

gallbladder   تبرز من الكبد قناتان تمتدان لتكونا قناة كبدٌة واحدة وتخرج من المرارة .

وتسمى بالقناة الصفراوٌة التً تصب فً االثنً عشر مع قناة حوصلٌة تتحد مع القناة الكبدٌة 

 القناة البنكرٌاسٌة بمصب مشترك .
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سابل قلوي ٌعمل على تجزبة الدهون وتحوٌلها الى مستحلب عبارة عن  -:Bile الصفراء -

 تأثٌر العصارات الهاضمة علٌه . دهنً ٌسهل 

ٌّة األخرى من ا ٌمتلك  - دالكبد دون األعضاء الداخل إذ  Regeneration لجسم خاصٌة التجدُّ

د وإعادة الّنمو بشكٍل ُكلًّ  % على 25وسرٌع فً حال بقاء تّم إثبات قدرة الكبد على التجدُّ

ٌّدة, كما ٌنمو الجزء الجدٌد من الكبد لٌِصل إلى نفس الحجم  ًّ بحالة ج األقل من النسٌج األصل

ٌُشار إلى أّن عملٌة  ٌُمّكنه من تأدٌة وظابفه كاملة كما هو الحال علٌه سابًقا, و السابق وبما 

ٌُقارب  ٌُصبح من  ٌوماً, وبعد مرور أسابٌع 15-8التجّدد تستؽرق ما  قلٌلة على التجّدد فإّنه 

ًّ للكبد والنسٌج الُمتجّدد, وهناك العدٌد من المكّونات التً  الصعب التفرٌق بٌن النسٌج األصل

د؛ كعوامل النموّ  ٌّة التجدُّ  والسٌتوكٌنات Growth Factors ُتساهم فً إتمام عمل

Cytokines ,وؼٌرها من العوامل .   واألنسولٌن 

  -:وظائف الكبد  -

ٌقوم الكبد بالعدٌد من المهام والوظابؾ الُمختلفة ذات التأثٌر فً أعضاء وأجزاء عّدة  -1

ٌّتً هضم وامتصاص الدهونمن الجسم, حٌث ٌلعب الكبد دورً   ا فً عمل

فً معالجة الدم القادم من المعدة واألمعاء؛ بما ٌتضّمن تحطٌم مواد ُمعٌنة وإبقابها  له دور -2

ٌّات جدٌدة ٌحتاجها الجسمبمستوٌاٍت ُمناسبة, إضافًة إلى تشكٌل   ُمؽذ

فً تصنٌع بعض البروتٌنات الهاّمة لبالزما الدم, كما ٌقوم بتصنٌع بروتٌنات له دور   -3

 نقل الدهون عبر الجسم ؾ المساعدة علىبهدول  نة إلى جانب الكولٌسترُمعٌ

ٌُمّكن الجسم من التعامل معها,   -4 تتّم فً الكبد عملٌات أٌض ومعالجة العقاقٌر الطبٌة بما 

ٌُساهم فً تنظٌم مستوى  كما ٌقوم الكبد بتنقٌة الدم من المواد الضاّرة, حٌُث إّن الكبد 

  Bilirubin العدٌد من المواد الكٌمٌابٌة فً الدم, كالبٌلٌروبٌن

باإلضافة لتحوٌل  محتواه من الحدٌد,لالستفادة من  ٌقوم الكبد بُمعالجة الهٌموؼلوبٌن  -5

مواد ُمعٌنة إلى أشكال أخرى لٌتّم طرحها الحقاً فً البول, وفً الحقٌقة ٌلعب الكبد دوًرا فً 

التخلّص من االستجابة المناعٌة نظًرا لمساهمته فً محاربة االلتهابات والعدوى من خالل 

ٌّة الُمختلفة, كما ٌدخل الكبد فً تنظٌم عملٌة تخّثر الدم   البكتٌرٌا وإنتاج العوامل المناع

ٌّة س/ كٌف ٌتم     -؟:تصنٌع الُعصارة الصفراو

ٌّة؛ وهً ماّدة سابلة كثٌفة, ولزجة, ٌمٌل لونها إلى  - ٌقوم الكبد بتصنٌع الُعصارة الصفراو

ًّ فً إتمام عملٌة الهضم, إذ تمتزج مع أجزاء األصفر أو البرتقالً, وُتساعد ب شكٍل ربٌس

الّطعام, وأحماض الَمعدة, وسوابل الهضم؛ مّما ٌساعد األمعاء على امتصاص الُمؽذٌات إلى 

ٌّة ُتصنَّؾ كمطّهر بٌولوجً للجسم, إذ تلعب دوراً  مجرى الدم, كما أّن الُعصارة الصفراو

م ُكرٌات الدم كت, والهٌموص من بعض نواتج الفضالهاّماً فً التخلُّ  لوبٌن الناتج عن تحطُّ

الحمراء, ونواتج أٌض العقاقٌر واألدوٌة, وؼٌرها من المواد, وبشكٍل عاّم تتشّكل الُعصارة 

ٌّة من العدٌد من المكّونات؛ كاألمالح, والماء, والكولٌسترول, وعنصر الّنحاس,  الصفراو
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 تعتبر Bile salts األحماض الصفراء أنّ و ض الصبؽات, كالبٌلٌروبٌن, إضافًة إلى بع

ٌّة.المكّون الُعضوّي الربٌس للعُ   صارة الصفراو

ٌّة أٌض البٌلٌروبٌن  كٌف تتم -     -؟:عمل
لوبٌن مادة البٌلٌروبٌن, وٌقوم الكبد أو نخاع العظم بتخزٌن الحدٌد كٌنُتج عن عملٌة تكسٌر الهٌمو

ٌُقارب  تكوٌن خالٌا الدم الحمراءفً الناتج عن عملٌة التكسٌر الستخدامه الحقاً  ٌُنتج الجسم ما  و

, ُمعظمها ناجمة عن تكّسر خالٌا الدم  ملؽم 251-351 ًّ من البٌلٌروبٌن ؼٌر المقترن بشكٍل ٌوم

ٌّة عن بروتٌنات الهٌم األخرى الموجودة فً نخاع العظام والكبد,  الحمراء, فٌما تنتج النسبة الُمتبق

ٌُعّد البٌلٌروبٌ ن ؼٌر المقترن مادة ؼٌر ذاببة فً الماء, لذا ٌتوّجب تحوٌلها للشكل وفً الواقع 

مع  بٌلٌروبٌن  فً بالزما الدمال ٌقترنسم التخلّص منها فً البول, الذابب فً الماء لٌتسّنى للج

ثّم ٌقوم الكبد بدوره بالتقاط البٌلٌروبٌن وحده من البالزما دون األلبومٌن,    Albuminاأللبومٌن

ٌّة ُمتخّصصة ٌتحّول البٌلٌروبٌن إلى ماّدة ذاببة فً الماء, لٌتّم بعدها وعن طرٌق ت فاعالٍت إنزٌم

ٌّة أٌض البٌلٌروبٌن فً الجسم.  إفراز واستكمال عمل

  -: Large intestineاالمعاء الغلٌظة  -

 181-151وهً الجزء االخٌر من القناة الهضمٌة وتتكون من انبوبة عضلٌة ٌتراوح طولها بٌن 

سم تتمٌز بسطح محدب ٌحتوي على العدٌد من االنتفاخات بشكل متتالً تتكون االمعاء الؽلٌظة 

 من االعور والقولون والمستقٌم . 

عبارة عن كٌس ٌقع فً الجهة الٌمنى من تجوٌؾ البطن ٌفتح فٌه  -: cecumاالعور  -

 اللفابفً وتتصل به من اسفل انبوبة قصٌرة مؽلقة تسمى الزابدة الدودٌة 

متسعة تمتد صاعدة فً بداٌتها بمحاذاة  بأنبوبةٌتصل االعور من اعاله  -: colonالقولون  -

ح افقٌة وتعرؾ بالقولون المستعرض الخاصرة الٌمنى وتسمى القولون الصاعد ثم تنثنً لتصب

 ثم تنثنً فً الجهة الٌسرى وتسمى بالقولون النازل 

ٌمثل الجزء االخٌر من االمعاء الؽلٌظة وٌنتهً بفتحة الشرج التً  -: rectumالمستقٌم  -

 تحٌط بها عضلة دابرٌة عاصرة 

  -وظائف االمعاء الغلٌظة : -

 الدقٌقة ٌصل الؽذاء المطحون الى المعً األعور كسابلتكوٌن البراز: بعد المرور باألمعاء   -1
تقوم األمعاء الؽلٌظة بامتصاص الماء وبذلك ٌتحول المحتوى الى براز صلب كما ان األمعاء 

 الؽلٌظة هً العضو الذي ٌحفظ فٌه البراز حتى إفرازه

خالٌا الطبقة  حٌث تكون  امتصاص المٌاه: من ابرز الوظابؾ التً تقوم بها األمعاء الؽلٌظة -2 
المخاطٌة فً األمعاء الؽلٌظة ذات قدرة عالٌة على امتصاص المٌاه من جوؾ األمعاء الؽلٌظة 

 المتصاص الماء اهمٌة فً تكوٌن البراز, وكذلك فً الحفاظ على موازنة المٌاه فً الجسم
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Vitamin K   3- امتصاص بعض الفٌتامٌنات واهمها فٌتامٌن ك  

وهذا له اهمٌة فً المحافظة على توازن االمالح فً  ا الصودٌومامتصاص األمالح واهمه -4
. الجسم   
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  د. هديل محمد حميد                                                                      اجهزة طبية 

  Endocrinologyالغدد الصماء  

التً تنقل هً تلك الغدد عدٌمة القنوات  -:Endocrine glandالغدة الصماء  -
االفراز التً تنقل افرازاتها افرازاتها مباشراً الى مجرى الدم على عكس الغدد الخارجٌة 

 بواسطة قناة .
هناك عضو واحد داخل الجسم وهو البنكرٌاس الذي ٌعمل كغدة صماء تفرز الهرمونات  -

وفً الوقت نفسه ٌعمل كغدة خارجٌة االفراز تقوم بتكوٌن العصارة البنكرٌاسٌة الحاوٌة 
 على االنزٌمات الهاضمة . 

هً المواد التً تفرز من الغدد الصماء وهً عبارة عن مواد كٌمٌاوٌة  -الهرمونات : -
 تتكون من منطقة معٌنة من الجسم وتنتقل الى منطقة اخرى إلظهار تأثٌرها. 

  -تقسم الهرمونات من حٌث التركٌب الكٌمٌاوي الى مجموعتٌن : -انواع الهرمونات : -
هرمونات الغدة النخامٌة والدرقٌة وتشمل  -تين :الهرمونات البروتينية او الكاليكوبرو -1

وجنب الدرقٌة وجزر النكرهانس ولب الغدة الكظرٌة وهرمون الرٌالكسٌن الذي 
 ٌفرزه المبٌض . 

وتشمل هرمونات الخصى والمباٌض وقشرة الغدة  -الهرمونات الستيرويدية : -2
 الكظرٌة. 

  -: Hypothalamusتحت المهاد غدة  -

قع فً قاعدة المخ بالقرب من الغدة النخامٌة على الرغم من صغر حجمها وهً منطقة صغٌرة ت
إال أن المهاد ٌلعب دوًرا مهًما فً العدٌد من الوظائف المهمة من تنظٌم درجة الجسم والهرمونات 

 التً تتحكم فً العملٌات الحٌوٌة. 

  -وظائف تحت المهاد : -

 افراز الهرمونات التً تنظم عمل الغدة النخامٌة  -1

 تنظٌم درجة حرارة الجسم -2

 الحفاظ على دورات الفسٌولوجٌة الٌومٌة -3

 السٌطرة على الشهٌة -4

 تنظٌم االستجابات العاطفٌة -5
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 تحت المهادهرمونات  -
  TRHالدرقٌة  ررهرمون مح -1

eThyrotropin releasing hormon  على إفراز الهرمون على السٌطرة ٌعمل هذا
 .النخامٌةالذي ٌفرز من الغده   TSHهرمون

  GnRH القند  ررهرمون مح -2
 Gonadotropin releasing hormone ٌعمل هذا الهرمون على تحفٌز إفراز 

LH وFSH   النخامٌةمن الغده. 
  CRHهرمون محفز قشرة الكظر -3

Corticotropin releasing hormone  ٌعمل هذا الهرمون على تحفٌز إفراز
 من الغده النخامٌة  ACTHهرمون

  GRHهرمون النمو محرر -4
Growth hormone releasing hormone  ٌعمل هذا الهرمون على تحفٌز إفراز

 .النخامٌةهرمون النمو من الغده 
  GIHمثبط هرمون النمو  -5

Growth hormone inhibiting hormone  ٌعمل هذا الهرمون على تثبٌط إفراز
 .النخامٌةهرمون النمو من الغده 

  PRHهرمون البروالكتٌن محرر -6
Prolactin releasing hormone  ٌعمل هذا الهرمون على تحفٌز إفراز هرمون

 .النخامٌةالبروالكتٌن من الغده 
  HPIمثبط هرمون البروالكتٌن -7

Prolactin inhibiting hormone  ٌعمل هذا الهرمون على تثبٌط إفراز هرمون
 .النخامٌةالبروالكتٌن من الغده 

  -: Pituitary glandالغدة النخامية  -

التصالب فً تجوٌف صغٌر فً العظم الوتدي البصري خلف منطقة عبارة عن غدة مركبة تقع 
البصري وترتبط الغدة النخامٌة مع تحت المهاد بواسطة سوٌق قصٌر . تقسم الغدة النخامٌة الى 

    -جزأٌن :

  Anterior portionالجزء االمامي من الغدة النخامية ) النخامية الغدية (  -1
adenohypophysis)  ):-  : وٌتألف من ثالث اجزاء-  

  pars distalisالجزء البعٌد  -
    pars tuberalisالجزء الحدبً  -
  pars intermediaالجزء الوسطً  -
 Posterior portion (nerohypophysis) (الجزء الخلفي )النخامية العصبية -2

  -ٌتألف هذا الجزء اٌضاً من ثالث اجزاء :
 الفص العصبً -
 القمع -
 البروز الوسطً  -
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  -:هرمونات الجزء االمامي من الغدة النخامية -

, اربعة منها تسٌطر بصورة مباشرة على وظائف تفرز النخامٌة االمامٌة ثمانٌة هرمونات 
  -وتشمل :غدد اخرى وهً الغدة الكظرٌة والدرقٌة والخصى والمباٌض 

 growth hormone  (GH )السوماتوتروبٌن او هرمون النمو  -1
 adrenocorticotropic hormone  (ACTH )الهرمون المحرض لقشرة الكظر  -2
 thyroid stimulating hormone (TSH ) الهرمون المحفز للدرقٌة  -3
 الهرمون المدر للحلٌب   prolactinالبروالكتٌن  -4
 follicle stimulating hormone  (FSH )الهرمون المحفز للجرٌب  -5
 luteinizing hormone  (LH )الهرمون اللوتٌنً  -6
  melanocyte stimulating hormone الهرمون المحفز للخلٌة المٌالنٌنٌة  -7

(MSH ) 
 β- lipotropin  (β-LPH ) الٌبوتروبٌن -بٌتا -8
  -هرمون النمو : -

تكاثر وتجدٌد خالٌا الجسم فً و والمسؤول عن نمو البناء هرمون النمو هو الهرمون الببتٌدي 

ٌُحافظ على سالمة نمو األنسجة  ٌطلق  واألعضاء فً جمٌع المراحل العمريمرحلة الطفولة, كما 
وٌحفز نمو  االمامٌة  وهو هرمون ٌفرز من الغدة النخامٌة ( سوماتوتروبين) علٌه اسم هرمون 

ا خالل مرحلة الطفولة  لعظام.جمٌع أنسجة الجسم, بما فً ذلك ا ًٌ ترتفع مستوٌات إفرازه تدرٌج
  وتصل ذروتها خالل طفرة النمو التً تحدث فً سن البلوغ.

-: وظيفة هرمون النمو -  

  ًزٌادة الطول عند األطفال والمراهقٌن حٌث ٌعمل هرمون النمو من خالل تأثٌره البنائ
   على الخالٌا.

 امل النمو شبٌه االنسولٌن تحفٌز الكبد واألنسجة األخرى على إنتاج عinsulin-like 
growth factor , ًٌنلألنسولوهو هرمون مماثل فً التركٌب الجزٌئ 

 .تزوٌد األنسجة بالطاقة الالزمة للبناء, حٌث ٌعمل بطرٌقة معاكسة لألنسولٌن 

 .ٌحفز بناء البروتٌنات 

 . ٌحفز تكسٌر الدهون 

 .ًٌحفز الجهاز المناع 

 .زٌادة كتلة العضالت  

 :؟ متى يفرز هرمون النمو -

 .ٌفرز هرمون النمو على شكل دفعات كل ثالث إلى خمس ساعات 
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  ٌفرز هرمون النمو عن طرٌق هرمون آخر ٌسمى الهرمون المحفز لهرمون
( وهذا ٌفرز من أعلى نقطة فً الدماغ )تحت المهاد( والذي ٌسبب إفراز GHRHالنمو)

 هرمون النمو من الغدة النخامٌة.

 ة, اإلجهاد وعند انخفاض إفراز هرمون النمو عند النوم, ممارسة الرٌاض تزٌد مستوٌات
 لوكوز فً الدم.كمستوى ال

 .ٌزداد إفرازه فً مرحلة البلوغ 

 .ٌقل إفرازه فً الحمل 

  عندما ترتفع نسب إفرازه فً الدم ٌقوم هرمون السوماتوستاتٌنSomatostatin  بتثبٌط
 إفرازه.

 -:هرمون البروالكتين -

ٌعرف باسم هرمون الحلٌب, وهو الهرمون المتحّكم فً عملٌة إدرار وتنظٌم الحلٌب لدى  
الثدٌٌات, وٌوجد فً جسم الرجال والنساء على حدٍّ سواء, إال أّن نسبته فً جسم المرأة تكون أكبر 

الجزء األمامً  من  ٌفرز منها لدى الرجال لتتناسب مع طبٌعة جسمها القابلة للحمل واإلرضاع 
  .  ةللغدة النخامٌ

  -:وظائف هرمون البروالكتين  -
إذ إّنه ٌحفّز غدة الثدي على  رضاع لدٌهاإدرار الحلٌب عند المرضع, وتسهٌل عملٌة اإل -1

 إدرار الحلٌب, علماً أّن نسبته تعود إلى وضعها الطبٌعً بعد انتهاء فترة الرضاعة. 
تكوٌن الخالٌا العصبٌة عند األم وجنٌنها خالل فترة الحمل, وتعزٌز عملٌة انقسام الخالٌا  -2

 لدٌهما. 
 تعزٌز عملٌة التمثٌل الغذائً فً الجسم.  -3
عملٌة التجلّط, والمحافظة على  وتنظٌمالتأثٌر فً عملٌة تكوٌن األوعٌة الدموٌة فً الجسم,  -4

 ن اإلصابة بمرض سرطان البروستاتالدم ضمن سٌولته الطبٌعٌة. حماٌة الرجال م
 والثدي. 

 مناعة. تقوٌة جهاز ال -5
  .تنظٌم نسبة األمالح والماء فً الجسم -6
  -: FSHالهرمون المحفز للجريبات  -

ٌفرز من الجزء االمامً للغدة النخامٌة ٌساعد هذا الهرمون فً نمو الجرٌبات المبٌضٌة 
وتعزٌز نمو جرٌب كراف واٌصال الجرٌبات المبٌضٌة الى مرحلة النضوج وتحفٌزها على 

افراز هرمون االستروجٌن فً االناث . اما فً الذكور فٌعمل هذا الهرمون على تحفٌز 
 المنوٌة فً الخصى . ونضج النطف فً النبٌبات 

  -:  LHالهرمون اللوتيني  -

ٌعمل هذا الهرمون على احداث االباضة وتكوٌن ٌفرز من الجزء االمامً للغدة النخامٌة      
 الجسم االصفر الذي ٌقوم بإفراز هرمونً االستروجٌن والبروجستٌرون فً االناث. اما فً 
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فٌعمل هذا الهرمون على تحفٌز خالٌا الٌدك فً الخصى على افراز هرمون الذكور 
 .    testosteroneالتستوستٌرون 

  -هرمونات الجزء الخلفي من الغدة النخامية : -

والفازوبرسٌن     oxytocinاالوكسً توسٌن  -تفرز النخامٌة العصبٌة نوعٌن من الهرمونات هما :
vasopressin  لإلبالة  او الهرمون المضادADH  ٌتكون هذٌن الهرمونٌن فً منطقة تحت

المهاد ثم ٌنتقالن على طول المحاور العصبٌة للممرات الواصلة بٌن تحت المهاد والغدة النخامٌة 
  . ثم الى الجزء الخلفً من الغدة النخامٌة لغرض خزنه وتحرٌره عند الحاجة 

  -االوكسي توسين : -

ٌسبب هذا الهرمون تقلص الخالٌا العضلٌة الظهارٌة الموجودة فً غدد الثدي حٌث ٌؤدي    
تقلص هذه الخالٌا الى افراز الحلٌب كما ٌعمل هذا الهرمون على تقلص العضالت الملساء 

 الموجودة فً الرحم مما ٌسهل عملٌة الوالدة . 
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  -: Thyroid glandالغدة الدرقية  -
, وهً تشبه فً القصبة الهوائٌة تقع فً الرقبة, أمامتعتبر من اهم الغدد فً الجسم 

التً تفرد جناحٌها, وهً ذات لون بنً محمر. وتتكون من فصٌن,  الفراشة شكلها
ع فً بطانتها تدعى الخالٌا الكٌسٌة, وهذه الخالٌا هً خاصة تق خالٌا وتحتوي على

.T3 وثالثً ٌود الثٌرونٌنT4 الثٌروكسٌن هرمونات الغدة الدرقٌة المسؤولة عن إفراز
من دون الحاجة  الدم التً تدخل إفرازاتها مباشرة إلى الغدد الصماء وتعتبر هذه الغدة من
 . لهاإلى قنوات خاصة لنق

  -تصنيع هرمونات الدرقية : -

 -: عملٌة بمراحل متسلسلةتمر هذه ال

 ولٌن الدرقً ٌلوبكتصنٌع ال -1
 الٌود من الدم امتصاص -2
وَدن  -3 ٌَ ولٌن ٌلوبكفً ال التٌروسٌن سلسة إضافة الٌود إلى ته ايأكسدة الٌود ثم 

  3Tو 4Tالدرقً لتنتج الهرمونات
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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  -وظائف الغدة الدرقية : -
النمو والتطور حٌث تعتبر هرمونات الدرقٌة من العوامل االساسٌة فً عملٌة النمو  -1

 الطبٌعً ونضج الهٌكل العظمً 
لها اهمٌة فً تطور الجهاز العصبً حٌث ان نقص هرمونات الدرقٌة عند الوالدة ٌؤدي  -2

 الى التخلف العقلً 
 وكسجٌن ومعدل االٌض االساسً تزٌد هرمونات الدرقٌة من استهالك اال -3
 لها اهمٌة فً الجهاز القلبً الوعائً  -4
 تعتبر من الهرمونات الضرورٌة فً ادرار الحلٌب بصورة طبٌعٌة  -5
 لها اهمٌة فً النسق الطبٌعً للتكاثر  -6
   -: Parathyroid glandالغدة جنب الدرقية  -

 تنتج الهرمون جنب الدرقًعبارة عن غدة صماء صغٌرة 

Parathyroid hormone (PTH)  ٌمتلك االنسان اربع 

 متواجدة بشكل متفاوت على الجزء  الخلفًغدد جنٌب الدرقٌة  

 تشترك الغدد جنب الدرقٌة مع الغدة الدرقٌة من الغدة الدرقٌة  

 سمٌتالدم والتصرٌف الورٌدي واللمفاوي فً نفس امدادات 

 بهذا االسم بسبب قربها من الغدة الدرقٌة ولكنها تقوم بدور مختلف تماماً عنها   

  -آلية تنظيم افرازات الغدة جنب الدرقية : -

 مستوى الكالسٌوم فً الجسم ٌعتبر العامل الرئٌسً فً تنظٌم افرازات هذه الغدة 
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  -:مون ( ور)الباراث الوظائف الفسلجية لهرمون جنب الدرقية  -
وذلك من خالل زٌادة نضوحٌة خالٌا ناقضات العظم  مستوى الكالسٌوم فً الدمٌزٌد من   -1

وبذلك تقوم ناقضات العظم والخالٌا العظمٌة وخالٌا بانٌات العظم ألٌونات الكالسٌوم 
 بإخراج الكالسٌوم الى السوائل خارج الخالٌا 

التً تطرح فً ٌقلل من مستوى الفوسفات فً الدم وذلك عن طرٌق زٌادة كمٌة الفوسفات   -2
 الكلوٌة على إعادة امتصاصه. باتومن خالل تخفٌض مقدرة االنبٌ البول

ات الكلوٌة على إعادة امتصاص الكالسٌوم وتخفٌض الفاقد منه فً ٌزٌد من مقدرة االنبٌب  -3
 البول.

 ٌزٌد من إمكانٌة تحوٌر الخالٌا العظمٌة وزٌادة استخالص الكالسٌوم منها.  -4
 على سطح العظم. ناقضات العظموزٌادة خالٌا  ٌا العظمٌة ٌحفز زٌادة تحلل الخال -5
داي هاٌدروكسً كولً  -25, 1وهو  ٌسرع من تكوٌن المصدر األول لفٌتامٌن )د(  -6

  كالسٌفٌرول .  
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ٌفرز هذا الهرمون من قبل خالٌا تسمى خالٌا  -: calcitonin الكالسيتونينهرمون  -
سً تتواجد فً الغدة الدرقٌة ٌلعب هذا الهرمون دور مهم جدا فً تنظٌم مستوى الكالسٌوم 

  الجسم فً 
  -نين :يتووظائف الكالس -
 السٌوم كالل تثبٌط اعادة امتصاص العظم للوذلك من خ ٌقلل مستوى الكالسٌوم فً الدم -1
مستوى الفوسفات فً الدم وذلك من خالل زٌادته لمعدل حركة الفوسفات من من ٌقلل  -2

 البالزما الى االنسجة اللٌنة والعظام 
 من افراز االمعاء للماء وااللكترولٌتاتٌزٌد  -3
 فً البولاخراج الفوسفات واٌونات الصودٌوم والكلورٌد والكالسٌوم من ٌزٌد  -4
 المعدي  امضحمن افراز الٌقلل  -5
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  -البنكرياس :غدة  -

  -هرمونات هذه الغدة هً :اهم 

 االنسولٌن ٌفرز من خالٌا بٌتاهرمون  -1
 ز من خالٌا الفا الكلوكاكون ٌفرهرمون  -2

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -: adrenal glandالكظرية الغدة  -

ٌد هرمٌة الشكل ُتفرز العد ُتعرف الغدة الكظرٌة بالغدة فوق الكلوٌة أًٌضا, وهً غدة صماء
إلى الدم مباشرًة دون الحاجة إلى قنوات تعمل على  (حسب حاجة الجسم)من الهرمونات 

َك ُسمٌت بالغدة فوق الكلوٌة, إٌصال الهرمونات نحو الدم, وتتواجد هذه الغدة فوق الكلٌتٌن لذل
وتتكون الغدة الكظرٌة من غدتٌن: الغدة الٌسرى والغدة الٌمنى اللتان تعمالن على إفراز 

 .هرمونات الغدة المختلفة التً ٌتم إٌصالها إلى الدم مباشرة
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  -:تتكون الغدة الكظرٌة من  -:مكونات الغدة الكظرية  -
    هً المسؤولة عن إفراز الهرمونات الستٌروٌدٌة كاأللدوستٌرونو -: cortex القشرة   -1

Aldosterone   والكورتٌزون Cortisone   
  adrenaline المسؤول عن إفراز هرمونات كاألدرٌنالٌن -:medulla اللب أو النخاع  -2

 Noradrenaline    والنورأدرٌنالٌن
ودٌوم ٌحافظ األلدٌستٌرون على ضغط الدم عن طرٌق إبقاء عنصري البوتاسٌوم والص  -

ضمن مستواهما الطبٌعً وٌحافظ الكورتٌزون باإلضافة إلى األدرٌنالٌن والنورأدرٌنالٌن 
على تنظٌم استجابة الجسم للضغوطات, كما وٌحافظ الكورتٌزون على مستوى السكر 

 والضغط وعملٌات األٌض فً الجسم. 
ت التً ٌمر بها تكمن أهمٌة الغدة الكظرٌة باالستجابة للضغوطا -:الغدة الكظرية  وظائف -

الجسم من انفعاالت, جروح, حروق, أو ضغط نفسً وذلك بإفراز هرمون 
  -منها: دة الكظرٌة وظائف عدةوتؤدي الغالذي ٌنظم االستجابة بطرق عدة  األدرٌنالٌن

  
وٌحدث ذلك فً حاالت  دموٌة والشعٌرات الدموٌة الدقٌقةزٌادة انقباض األوعٌة ال  -1

ارئ, حٌن ٌتعرض اإلنسان النخفاض فً ضغط الدم, فترسل الغدة الكظرٌة الطو
إشارات لألوعٌة والشعٌرات الدموٌة لتنقبض, فٌرتفع ضغط الدم قلٌاًل, لٌصل الدم 

 بشكل أفضل إلى أجزاء الجسم المختلفة.
لوكوز المسؤولة ككوجٌن إلى مادة الالٌكوذلك بتحوٌل ال رفع مستوى السكر فً الدم  -2

 مستوى السكر فً الدم.  عن رفع
ٌتمكن الدم من الوصول إلى هذه  لكً وعٌة الدموٌة فً الجلد والعضالتتوسٌع األ -3

 األماكن بشكل كاٍف. 
 ٌزٌد عمل القلب فً ضخ الدم إلى جمٌع أجزاء الجسم.  لكً زٌادة ضربات القلب -4
نقص ُتدخل كمٌة كبٌرة من األكسجٌن إلى الدم, فً حالة  لكً فسزٌادة معدل التن -5

 األكسجٌن فً الدم. 
تفرز الغدة الكظرٌة العدٌد من الهرمونات المختلفة الضرورٌة   -:هرمونات الغدة الكظرية -

لجسم اإلنسان للقٌام بوظائفه الحٌوٌة, وٌتم تقسٌم هرمونات الغدة الكظرٌة اعتماًدا على 
  -ة أم من اللب )النخاع( كما ٌأتً:مكان إفرازها, سواء كان من القشر

ُتفرز القشرة ثالث مجموعات من الهرمونات  -: شرة الغدة الكظريةهرمونات ق -1
الستٌروٌدٌة, األلدوستٌرون والكورتٌزون والهرمونات الجنسٌة, ولكّل واحد من هذه 

   -تً:الهرمونات اختصاًرا بما ٌأالهرمونات وظٌفة ٌقوم بها, وتتمثل وظائف هذه 
ة بإفراز هذا الهرمون, وٌعتبر هو تقوم الطبقة الخارجٌة لهذه الغد  -هرمون ألدوسترون: -

المسؤول عن القٌام بعملٌة االمتصاص, بحٌث ٌعمل على امتصاص عنصر الصودٌوم مما 
ٌؤدي الى ارتفاع الضغط بٌنما ٌقوم البوتاسٌوم بخفضه عن طرٌق اخراج الصودٌوم 

ن الزائد وتثبٌط الهرمون, لذلك ٌقوم الهرمون بالحفاظ على مستوى ضغط الدم المناسب م
 خالل إخراج عنصري البوتاسٌوم والصودٌوم. 

تقوم الطبقة الوسطى بإفراز هذا الهرمون الذي ٌعتبر من أكثر  -هرمون الكورتيزون:  -
الهرمونات أهمٌة, وٌقوم هرمون الكورتٌزون بالكثٌر من الوظائف, حٌث ٌقوم بالحفاظ 
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افة إلى أنه على معدل ضغط الدم من خالل زٌادة نسبة الصودٌوم داخل الجسم, باإلض
ٌحافظ على الشعٌرات واألوعٌة الدموٌة عند حدوث انقباض بشكل مستمر, وٌلعب هذا 
ا لاللتهابات المختلفة  ا فً عملٌة تنظٌم جهاز المناعة, كما ٌعد مضاّدً الهرمون دوًرا مهّمً

 والحساسٌة.
ها تفرز هذه الغدة الكثٌر من الهرمونات الجنسٌة الذكرٌة أهم -الهرمونات الجنسية:   -

الصفات الجنسٌة األندروجٌن, وتعتبر هذه الهرمونات هً المسؤولة عن ظهور العدٌد من 
 الثانوٌة 

ٌكمن دور هذا الهرمون بشكٍل أساسً فً االستجابة  -:ة الكظرية هرمون نخاع الغد -2
للتوتر واالنفعاالت والضغوط العاطفٌة العامة, إذ ٌتم تحفٌز إفراز هرمون النخاع 

كاستجابة للجهاز العصبً, وهذا الهرمون هو األدرٌنالٌن أو هرمون اإلبنٌفرٌن, ٌقوم هذا 
ب, والسٌطرة على معدل ضغط الدم, حٌث الهرمون بتنشٌط األوعٌة الدموٌة, وعضلة القل

ٌقوم بالحفاظ على معدل ضغط الدم ضمن معدالته الطبٌعٌة, وٌزٌد إفراز هذا الهرمون 
عند تعرض اإلنسان لإلجهاد والتوتر والخوف من أجل المحافظة على معدل ضغط الدم 

وٌزٌد من وضربات القلب, حٌث ٌرفع نسبة السكر فً الدم من أجل إمداد الجسم بالطاقة, 
 ضربات القلب. معدل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


