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 مدخل عام للفيزيولوجيا ) علم وظائف األعضاء(:  1المحاضرة   

 

 :ايالفيزيولوجعلم  -1

لحياة ااسة ظاهرة الذي يهتم بدر اأو علم وظائف األعضاء أحد الفروع الهامة لعلم البيولوجي ايعد علم الفيزيولوجي

مترابطة  في الكائنات الحية بصورة عامة، الكائن الحي عبارة عن وحدة بيولوجية أي " وحدة بنائية متكاملة

 تتفاعل مكوناتها لتعطي ظاهرة الحياة للكائن الحي".

ة تنظيم الجسم و كيفيأو علم وظائف األعضاء هو ذلك العلم الذي يدرس وظائف جميع أعضاء  اعلم الفيزيولوجي

ي تؤثر هذه الوظائف و مدى ارتباط الوظيفي بين كل عضو من أعضاء الجسم و األعضاء األخرى و العوامل الت

 لها الجسم على أداء أعضاء الجسم و مدى تكيف األداء الوظيفي ألعضاء الجسم المختلفة للمتغيرات التي يتعرض

 لمتلفة التي يتعرض لها الجسم.و مدى تأثر هذا التكيف في مجابهة الظروف ا

 وهذا يعني:

 ، النبات...الخ(.كائنات الحية ) اإلنسان، الحيوانوصف وظائف األعضاء في ال -

 شرح وتفسير هذه الظواهر في ضوء القوانين الفيزيائية والكيميائية. -

 الكائنات الحية"." فيزياء وكيمياء وعليه يمكن تفسير علم الفيزيولوجي  في ضوء ما تقدم بأنه 

ر كيف وال يقتصر ان نعرف ماهي الوظيفة هذا العضو أو ذاك، فان هذا الوصف غير كافي ولكن األهم أن نفس

ة أعضاء يؤدي ذلك العضو تلك الوظيفة ونحاول اكتشاف آلية هذه الوظيفة فضال عن دراسة العالقة  بين أنشط

الحيوية والكيميائية اذ يعتمد علو الفيزيولوجيا على الفيزيائية والكائن الحي والعوامل التي تؤثر على هذه األنشطة 

 بالجسم.

ء ذلك الكيماإن الفيزيولوجيا ترتبط مع العلوم المورفولوجيا مثل علم التشريح، علم الخلية، علم األنسجة  وك

لنفس ابعلم الحيوية وارتباطه أيضا مع كثير من  علوم الطب فضال عن ارتباطه بعلم النفس ليشكل ما يسمى 

 الفيزيولوجي.

و من المعروف ان الكائن الحي متعدد الخاليا مثل اإلنسان يتكون من باليين من الوحدات التركيبية التعرف 

بالخلية، و ان الخاليا تكون األنسجة و األنسجة تكون األعضاء و األعضاء تكون األجهزة مثل الجهاز الدوري و 

الخ و يالحظ ان أداء عمل معين يقع العبء األساسي له على جهاز معين و الجهاز التنفسي و الجهاز العصبي ..

لكن باقي أعضاء الجسم تساعد هذا الجهاز في تحقيق هذا األداء في أكمل وجه، و على سبيل المثال فالعبء 

األساسي للنشاط الرياضي يقع على العضالت و لكن باقي أجهزة الجسم تعمل على مساعدة العضالت على 

ق األداء األمثل، و ذلك بتوفير عناصر الطاقة و التخلص من الفضالت و نجد أن تحقيق ذلك يحتاج لجميع تحقي

أجهزة الجسم فمنها من يعمل أثناء األداء أو قبله أو بعده و يم ذلك بطريقة متكاملة و منظمة و ذلك عن طريق 

صبي و االنعكاسات العصبية و جهاز الغدد الدور القيادي الذي يقوم به الجهاز العصبي من خالل اإلشارات الع

الصماء عن طريق إفراز مجموعة من الهرمونات يحملها الدم إلى أجهزة الجسم، لتحقيق هذا التكامل الوظيفي و 
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على ذلك يمكن القول ان جميع أجهزة الجسم تعمل كوحدة متكاملة لتحقيق األداء الوظيفي األمثل لتحقيق مصلحة 

 ي.و رفاهية الكائن الح

 همية الدراسات الفيزيولوجية:أ -2

ر أو التعبي تعتمد الدراسات الفيزيولوجية على المالحظة والتجريب للظواهر الحية لوصفها وتقديرها نوعا وكما

لدراسات اعنها في صور رقمية حجمية مع تسجيل النتائج في شكل كتابي أو أفالم...الخ، من خالل كل ذلك فان 

 لى محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:الفيزيولوجية تهدف أساسا ا

 ماهي الوظيفة؟-1

 كيفية أداء هذه الوظيفة؟-2

 ماهي العوامل المؤثرة على الوظيفة؟-3

 كيفية اندماج هذه الوظيفة مع الوظائف األخرى؟-4

 لوجيا.وعليه من خالل اإلجابة على هذه األسئلة األربعة يمكن دراسة أية موضوع من موضوعات علم الفيزيو

جابة الذكر لإل مثال: لو أخذنا القلب كعضو في جهاز الدوران في جسم اإلنسان، ونرجع الى األسئلة األربعة سابقة

 عليها.

 هو الجواب ضخ الدم الى جميع أجزاء الجسم تزويد أنسجة وخاليا الجسم باألوكسجين والمواد الحيوية...وهذا-1

 على السؤال األول.

 قباض عضلتهمن جميع أجزاء الجسم أثناء فترة ارتخاء عضلة القلب تم يلي ذلك ان استقبال الدم الوارد اليه-2

 ليدفع الدم مرة أخرى الى جميع أعضاء الجسم نتيجة لهذا االنقباض... الجواب على السؤال الثاني.

 فعاالت،النأما العوامل المؤثرة على الوظيفة فهي ما يختص به الفرد ) العمر، الجنس، الظروف الحياتية، ا-3

 الجهد البدني...الخ(. وهذا الجواب عن السؤال الثالث.

لى كي ينتقل اإن القلب يرتبط بمعظم العمليات الحيوية في الجسم مثل توفير حركة الدم من أوعية  الدموية ل -4

ى السؤال جميع أجزاء الجسم وما يحتاجه من األوكسجين، الغذاء الالزم إلنتاج الطاقة وغيرها... الجواب عل

 الرابع. 

 : في المجال الرياضي ازيولوجييأهمية علم الف -3

ان اكتشاف الخصائص الفسيولوجية التي يتميز بها الفرد ثم توجيهه لممارسة فعالية معينة بما  :االنتقاء -3-1

يتناسب وخصائصه البيولوجية سوف يؤدي الى تحسين المستويات الرياضية المتميزة خالل المنافسات الرياضية 

هم محدودة في شاط ا وان قابليتمع االقتصاد بالجهد والمال الذي يبذل مع افراد ليسوا صالحين في ممارسة أي ن

 .هذا النشاط او ذلك
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ن اهم ان تقنين حمل التدريب بما يتناسب والقدرة الفسيولوجية للرياضي تعد م: تقنين حمل التدريب -3-2

 التأثيرات ثال حداالعوامل لنجاح المنهج التدريبي ومن ثم تحسين االنجاز ، اذ يعد حمل التدريب هو الوسيلة 

 للجسم مما يحقق تحسين استجاباته وتكيف اجهزته .الفسيولوجية 

يث الحجم عند اداء مكونات حمل التدريب الخارجي من ح: يولوجية للتدريبيزالف التأثيراتالتعرف على  -3-3 

الحمل مع  والشدة واالستشفاء خالل الجرع التدريبية ال يمكن للمدرب ان يفهم ويالحظ مدى تطابق مكونات هذا

 الرياضي او الفسيولوجية اثناء اداء مجموعات التمارين البدنية اال من خالل المالحظة او سؤالقدرة الرياضي 

ن ضي ، اال امن خالل الزمن الذي طبق خالل االداء او الراحة وهذا يعتمد على مدى التقويم الذاتي وصدق الريا

 ( الداخلي جهزة الداخلية ) الحملالالفهم الصحيح والتطابق ما بين مكونات الحمل الخارجي وامكانية وقدرة ا

ني الحمل البد من خالل المؤشرات الفسيولوجية مثل النبض اثناء او بعد االداء مباشرة لمعرفة شدة تأتيللرياضي 

 .الممارس

نهج ن تصاحب المأهم العوامل التي يجب أتعد االختبارات الفسيولوجية من : والمقاييساالختبارات  -3-4

مل حمن مالئمة حمل التدريب لمستوى الرياضي ، ومن ثم يمكن رفع وخفض  التأكدن من التدريبي حتى نتمك

لحالة االتدريب على وفق هذه االختبارات ، كما تساعد االختبارات الفسيولوجية على الكشف عن أي خلل في 

المنافسة  ريب اوة ذلك قبل ان تتفاقم لدى الرياضي مما يؤدي الى عدم المشاركة في التدمعالجالصحية ومن ثم 

 . وحتى الى خسارة الرياضي

لرياضي ، ان تحسين الحالة الصحية للرياضي تعد واحدة من االهداف التربوية للتدريب إ :الحالة الصحية -3-5

اء الطب المباشر لعلم جهزة الرياضي ، ولعل السببأالتدريب يؤدي الى حدوث خلل في والتقنين الخاطئ لحمل 

ل ال حمالة نما ناتج عن الزيادة الهائإلكشف على الحالة الصحية للرياضي التدريب عن ا ازيولوجيوفيالرياضي 

ب الة التدريح تأثيرالتدريب من حيث الحجم والشدة ، وهذا ما يتوجب على المدرب فهم البيانات الفسيولوجية عن 

 .على حالة الرياضي الصحية

 خصائص الكائنات الحية: -4

 فاتالكائنات الحية بصفة الحياة و هذه الصفة تبدو من خالل عدة عمليات و صاإلنسان كغيره من  يتميز

 تميز الكائنات الحية من الكائنات غير الحية. وخصائص

ت و يشمل و يشمل كل المراحل التي تبدأ من لحظة تناول الغذاء إلى لحظة التخلص من الفضالالتمثل الغذائي:  -1

 الغذائي. التمثيل–االمتصاص –الهضم -تناول الطعام

 و يبدأ من بداية تكوين الجنين و ينتهي بانتهاء الحياة. النمو: -2

ي الكائنات فبالتزاوج  و ذلك للمحافظة على النوع و يتم ذلك بانقسام في الكائنات الحية البدائية و التكاثر و التناسل: -3

 الحية الراقية.

ة و دام الكاذبفتتحرك الكائنات الحية وحيدة الخلية باألق و ذلك للبحث عن الطعام و الدفاع عن النفس ، الحركة: -4

 الكائنات الراقية بأعضاء الحركة.
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لك خواص بخالف الكائنات الحية األخرى فإن اإلنسان ككائن اجتماعي يم القدرة على التكيف للظروف البيئية: -5

 بير للجهازذات كفاءة عالية جدا تميزه بجالء عن الحيوانات فالصفة األساسية المميزة هي النشاط الك تخليقية

هيم فكار و مفاالعصبي  و صلة هذا النشاط بالتخاطب اإلنساني فالكلمة و التخاطب تساعد قدرة اإلنسان في تكوين أ

 به طبقا لرغبته الخاصة. عاملة استطاع بها التغلب على الطبيعة و تغيير الظروف المحيطة

ا عة من الخاليثل كل الكائنات متعدد الخاليا فان اإلنسان يتكون من مجمومو  ومعقد  ن كجهاز حيوي مترابطاإلنسا

األنسجة  عضها وتكونالتي تمثل الوحدة األساسية من الناحية الوظيفية و من الناحية التكوينية تحدد هذه الخاليا مع ب

 ولكائن الحي بدورها األعضاء التي تتحد و تكون األجهزة، و أخيرا فان تلك األجهزة تكون االمختلفة التي تكون 

 ألجهزة:امن بين هذه 

 .الجهاز العصبي -

 .الجهاز الدوري -

 .الجهاز التنفسي -

 .الجهاز الهضمي -

ية ن من الناحب اإلنسان، و لكو غيرها من األجهزة و نجد ان أجهزة الجسم المختلفة تتعلق إلى حد كبير بتركي  

ن مختلفة بي ال تعمل هذه األجهزة كل منها مستقلة عن غيرها و لكن هناك صالت وثيقة و متفاعالت ةزيولوجيالفي

 لعالقة بيناتلك األجهزة سواء كانت أجهزة بأكملها أو وحدات أقل من ذلك في الكائن الحي، و يمكن توضيح تلك 

ات في الحي بتغيرات في أنشطتها فالنشاط المكثف لعضو او جهاز يصحبه تغير األجهزة المختلفة في الكائن

ية و لكن األجهزة األخرى، و على سبيل المثال العمل العضلي يلعب دورا كبيرا في كل أنواع األنشطة الرياض

ه كذا يصاحب هذا العمل العضلي يصاحبه زيادة في التمثيل الغذائي إلطالق الطاقة الالزمة للعمل الميكانيكي و

 ةإلخراجيازيادة في نشاط القلب و التنفس إلمداد العضالت بالدم و األكسجين أيضا يصاحبه زيادة في النشاط 

لعصبي و اللتخلص من الفضالت الزائدة و مثل هذه المتغيرات و المتفاعالت تنتظم و تترابط عن طريق الجهاز 

 األعضاء. جهاز الغدد الصماء، و هذا هو األساس في علم وظائف
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 .فيزيولوجيا الخليةالمحور األول: 

 .مكونات الخلية الحيوانيةوظائف و: 02المحاضرة 
 

 الخلية الحيوانية: -1

 .نموتعرف الخلية بأنها وحدة البناء األساسية للجسم، حيث تعد المكون األصغر المسؤول عن الحياة وال

من الجدير والحيوانية التي تتكاثر لتظهر على شكل وحدة واحدة، يتكون جسم اإلنسان من عدد هائل من الخاليا 

  .للذكر أن خاليا جسم اإلنسان هي خاليا مجهرية صغيرة جدًا

ية كائنات الحوهي عبارة عن كتلة برتوبالزمية حية محاطة  بغشاء بالزمي حي، والخلية هي الوحدة التركيبية لل 

( و جزء من من مواد عضوية و مواد غير عضوية هو خليط و تتركب الخلية من جزء برتوبالزمي حي )و

 برتوبالزمي يعرف بالميتابالزم.

 

 .ة: الخلية الحيواني(01شكل )ال

 :االتي تتكون الخاليا حقيقية النواة من المكونات حيوية عديدة لكل منها وظيفة محددة، لنتعرف عليها في
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 (Nucleus) النواة -1

 .تعد النواة مركز الخلية، وهي العضو األكبر حجم داخل الخلية

لتحكم في ايٌخزن الحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجين داخل النواة، مما يجعل النواة المسؤول األول عن 

ين ، وهي التي تقوم بتخز(Nucleolus) لنواة على عضية صغيرة تسمى النوينشاطات الخلية، كما تحتوي ا

  .الحمض النووي الريبوزي بداخلها، والذي يقوم بدوره األساسي في تصنيع البروتين

 (Ribosomes) الجسيم الريبوزي -2

شكٍل حر يعد الجسيم الريبوزي مصنع تكوين البروتين حيث يتكون من وحدتين فرعيتين، وقد تكونا موجودتان ب

 .ع الشبكة األندوبالزميةداخل السائل الخلوي أو متصلتان م

ر في ومن خالل الجسيم الريبوزي يتم تصنع أنواع مختلفة من الحمض النووي الرايبوزي والذي له دور كبي

 .الحفاظ على بقاء الخلية

 (Endoplasmic reticulum) الشبكة األندوبالزمية -3

 .هي عضو غشائي يشترك مع النواة بنفس الغشاء البالزمي المحيط بهما

 مات في تصنيعوهما: الشبكة األندوبالزمية الخشنة التي تساعد الريبوسو، نوعين من الشبكة األندويالزميةد يوج

 .البروتين، والشبكة االندوبالزمية الناعمة التي تساعد في تصنيع الدهنيات الحيوية

 (Golgi apparatus) جهاز غولجي -4

 هاز غولجي،جالخشنة يحتاج إلى تعديل عندها يرسل إلى  إذا كان البروتين الموجود داخل الشبكة األندوبالزمية

 .حيث يقوم بتعديله بالشكل المطلوب، وبعدها إما يقوم بتخزينه أو إرساله إلى المكان المطلوب

 (Mitochondria) ميتوكندريا -5

في معظم الخاليا الحيوانية، ويعد الميتوكندريا مخزن الطاقة في الخلية، حيث يقوم بتحويل  الميتوكندريايوجد 

الالزم في إعطاء الطاقة ألعضاء الجسم، مثل: العضالت،  (ATP) الغلوكوز إلى أدينوسين ثالثي الفوسفات

  .والكبد

 (Plasma membrane) الغشاء البالزمي -6

 يفصل الخلية عن الخلية األخرى وجود غشاء بالزمي محيط بها، ويتكون الغشاء البالزمي من الدهن الفسفوري

(Phospholipids) تمنع دخول الماء إليها. 

 (Cytoplasm) السائل الخلوي -7

https://www.webteb.com/respiratory/diseases/امراض-السلسلة-التنفسية-الميتوكوندريا
https://www.webteb.com/respiratory/diseases/امراض-السلسلة-التنفسية-الميتوكوندريا
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% من 80 يعرف السائل الخلوي باسم السيتوبالزم وهو السائل الذي يحيط بالنواة، يتكون السيتوبالزم بنسبة

صارة الماء، يحتوي السيتوبالزم على الكثير من العضيات، وتحدث الكثير من التفاعالت المهمة داخل الع

 .الخلوية

 (Lysosomes) الجسيمات الحالة -8

، حيث تقوم اإلنزيمات بداخلها على تكسير األجسام الغريبة لإلنزيماتوهي جسيمات تحتوي على حافظات 

 .والسامة التي تتعرض لها الخلية

 :الوظائف العامة للخلية -2

  :في ما يأتي أهم وظائف الخلية

  هاوظيفة الخلية باختالف نوعها، كما تختلف كل خلية باختالف نوع البروتين المصنع داخلتختلف. 

 تساعد الخاليا على عبور المواد وتبادلها من خاللها عن طريق الغشاء البالزمي. 

 تقوم الخلية بصناعة البروتين. 

 تنقسم الخاليا القديمة إلى خاليا جديدة ومما يساعد في النمو. 

 :اأنواع الخالي -3

على الرغم من اختالف أحجام وأشكال الخاليا إلى أن العلماء اتفقوا على تقسيم الخاليا باالعتماد على مكان وجود 

 :الخلية، كاالتيداخل  المادة الوراثية

 :خلية بدائية النواة -1

وهي خلية بسيطة ال تحتوي على النواة، وتكون المادة الوراثية موجودة بشكل حر داخل العصارة الحيوية، من 

 .الطحالباألمثلة عليها: خاليا البكتيريا، و

 :خلية حقيقية النواة -2

يا يها: الخالوهي الخلية األكثر تعقيد حيث تحتوي على النواة، وتقع المادة الوراثية داخلها، ومن األمثلة عل

 .الحيوانية، والخاليا النباتية

 تركيب البرتوبالزم:  -4

 من مواد عضوية و مواد غير عضوية. يتكون برتوبالزم الخلية 

ي الموجودة ف تمثل المواد العضوية الجزء األكبر من البرتوبالزم الخلية و المواد العضويةالمواد العضوية: -1

 أحماض نووية، دهون، بروتينات، أحماض عضوية، انزيمات، فيتامينات.  الخلية هي:

 ماء وعناصر معدنية.: المواد غير العضوية-2

 

https://www.webteb.com/articles/ما-هي-الانزيمات_23205
https://www.webteb.com/articles/ما-هي-الانزيمات_23205
https://www.webteb.com/articles/المادة-الوراثية-dna-ومعلومات-هامة-حولها_18537
https://www.webteb.com/articles/طحالب-البحر_23624
https://www.webteb.com/articles/طحالب-البحر_23624
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 .فيزيولوجيا الخليةالمحور األول: 

 .وظائف مكونات الخلية :تابع:  03المحاضرة 
 

 محتويات الخلية:  -1

 تنقسم محتويات الخلية إلى تراكيب حية و تراكيب غير حية.

 الخلية. و تشمل األغشية البالزمية و السيتوبالزم و العضياتالتراكيب الحية: -1

تحت  و يرى هذا الغشاء عبارة عن غشاء بالزمي يغلف السيتوبالزم من الخارج،األغشية البالزمية:  -أ

ن من المجهر كغشاء رقيق جدا و لكن إذا فحص بالميكروسكوب االلكتروني فانه يظهر في شكل سندويتش يتكو

 طبقتان من البروتين اللبيدي بينهما طبقة من اللبيد.

ية على ساعد الخلو يتميز الغشاء البروتوبالزمي و األغشية البروتوبالزمية بخاصية النفاذية االختيارية التي ت

 امتصاص ما تحتاج اليه من عناصر غذائية.

بالغة يكون مادة هالمية نصف شفافة تمأل معظم فراغ الخلية النشطة، و لكن في الخلية الالسيتوبالزم:   -ب

ميز يالزمية  و ار الخلية من الداخل، و قد تعلق النواة في وسط الخلية بواسطة خيوط سيتوبطبقة رقيقة تبطن الجد

 السيتوبالزم بظاهرة الحركة االنسيابية  للزوجته و ليونته.

ت و تشمل عضيات الخلية: الشبكة األندوبالزمية و الجسيمات الدقيقة و الريبوزما عضيات الخلية: -ت

 ي و الجسيمات الدقيقة و الجسم المركزي  و النواة.الميتوكندريات و االجسام غولج

 يتوبالزم وعبارة عن مجموعة من القينات الغشائية المتفرعة المغلقة تخترق الس الشبكة األندوبالزمية: -

ء ية بين أجزانقل المواد الغذائ وظيفتهاتصل بين الغشاء النووي و غيره من االغشية المحيطة بالسيتوبالزم، و 

 صة من السيتوبالزم إلى النواة و األغشية السيتوبالزمية.الخلية  وخا

 

 

 

 

 



          محاضرات علم وظائف األعضاء                 د.برجم رضوان:.أستاذ المقياس

 

 

 (: الشبكة األندروبالزمية.02الشكل )

 

تفتح  وو هي قينات مفتوحة متوازية و عمودية على السطح الداخلي لجدار الخلية، القينات الدقيقة:  -

 القينات الدقيقة في السيتوبالزم عن طريق ثقوب في أطرافها.

  الوظيفة:

 .قد يكون هناك ارتباط بين القينات الدقيقة وحركة الكائنات الدقيقة -

 .يعتقد أنها تحرك المواد الغذائية خالل الخاليا الناقلة للغذاء -

 قد يكون هناك ارتباط بين القينات الدقيقة ونقل المؤثرات الخارجية إلى أجزاء الخلية. -

ية، كما حبيبات دائرية ال ترى إال تحت الميكروب سكوب الكتروني تتصل بشبكة األندوبالزمالريبوزمات: -

ذلك كما تحتوي ك توجد مبعثرة في السيتوبالزم و تحتوي حمض ريبوزي و و لبيدات فوسفورية و بروتينات

 .للخليةمركز لتكوين المواد البروتينية  وظيفته علة أنزيمات الزمة لبناء المواد البروتينية. و

يطية أو ختوجد في جميع الخاليا النباتية و الحيوانية على هيئة حبيبات صغيرة عضوية الميتوكندريات:  -

داد مراكز األيض التنفس للخلية و مركز إم و وظيفتهابيضية الشكل و يمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي. 

 الخلية بالطاقة.
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 (: الميتوكوندريا.03الشكل )

ي فتوجد في الخاليا النباتية و الحيوانية و هي مجموعة من الحويصالت المرصوصة  وأجسام غولجي: -

تكوين الهرمونات و  وظيفتها صفوف متوازية تتصل ببعضها بخيوط دقيقة تسمى الخيوط الشبكية و

 األنزيمات و و تكوين مواد معقدة مثل بكيتات الكالسيوم.

 

 (: جهاز غولجي.04الشكل )
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ريات الميتوكند توجد في معظم الخاليا النباتية و الحيوانية حجمها مساو أو أقل كثيرا من: الجسيمات الدقيقة-

 إخراج الميكروسومات و تذويب الخلية بعد موتها.وظيفتها و هي تحتوي على عدة أنزيمات و 

صبغيات الفصل بين مجموعتي ال و وظيفتهيوجد بالقرب من النواة في النبات و الحيوان الجسم المركزي: -

 الناتجة عن انقسام النواة.

 

 (: الجسيم المركزي.05الشكل )
 

طريات و توجد نواة واحدة في جميع أنواع الخاليا، و قد توجد أكثر من نواة في الطحالب و الفالنواة: -

ل لحي من حيتنشيط الخلية و وتساعد على انقسام الخلية  و تحمل و تنقل الصفات الوراثية للكائن ا وظيفتها

 إلى جيل.

 

 : النواة.(06شكل )ال
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 .الجهاز الدوري الدموي : ثانيالمحور ال

 ف مكونات الجهاز الدوري الدموي.ئوظا:  04رة المحاض  

 

 : الدوريتركيب ومكونات الجهاز  -1

مجموعة ن موهو أكبر شريان بالجسم ويتفرع  األورطييتكون من القلب وشبكة من األوعية الدموية تبدأ بشريان 

 .حتى تصل إلى الشعيرات الدموية  اتساعامن الشرايين األقل 

 حصل األنسجةتواد الغذائية الالزمة لألنسجة حيث موهى تبادل الغازات وال الدورياز وبها تتم أهم وظيفة بالجه

 .والمواد الغذائية والفيتامينات والمعادن والماء األكسجينعلى طلباتها من 

ة الدموية خالل األورديعود من  وريديإلى دم  شريانيويتحول الدم من دم  الغذائيوتتخلص من نواتج التمثيل  

لدم إلى ن يتم دفع اذا ما يسمى بالدورة الدموية الكبرى ومن البطين األيملى الجانب األيمن من القلب وهاإلى القلب 

) األذين  مرة أخرى يعود إلى الجانب األيسر من القلب شريانيالرئتين حيث يتم أكسدته ويتم تحويله إلى دم 

الدورة ) األيسر ثم البطين األيسر ( ومنه يعاد ضخه مرة أخرى إلى الجسم من خالل الدورة الدموية الكبرى

  .أليسراالدورة ما بين البطين األيمن إلى الرئتين إلى األذين  هيالرئوية / الدورة الدموية الصغرى( : 

لدموية ( بهذا الوصف يعمل القلب كمضخة تضخ الدم لجميع خاليا الجسم من خالل الدورة الدموية ) األوعية ا

 .الشرايين والشعيرات واألوردة 
 

 والدورة الدموية : الوظائف العامة للقلب -2

 :ومنها الدوريكل الوظائف تعتمد على وجود الدم داخل القلب والجهاز 

 :وظيفة غذائية -1 

لى عإلى كل خاليا الجسم لتحصل  الهضميمن خالل الدورة الدموية يتم توزيع الغذاء المختص من الجهاز 

 من المواد الغذائية المختلفة  احتياجاتها

 

 :وظيفة تنفسية -2 

أكسيد  انيثويرفع منها  األكسجينمن  باحتياجاتهابإمداد خاليا الجسم  الدوريوالمقصود بها أن يقوم الجهاز 

 الكربون 

 :وظيفة إخراجية -3

 عضاء اإلخراجمن خاليا الجسم المختلفة ويوجهها إلى أ الغذائيبسحب نواتج التمثيل  الدوريوفيها يقوم الجهاز 

 ، الجلد يخرجها عرق ، رئتين تخرجها زفير () الكليتان لتخرجها إلى بول 

 :الجسم فيحمل الهرمونات  -4

 حمل الهرمونات من أماكن افرازها بواسطة الغدد الصماء الى أماكن عملها 

ن الدم محيث يدفع بجزء كبير ، % حرارة  80% شغل    20الحرارة المفقودة    تنظيم درجة حرارة الجسم: -5

ألوعية حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم عن طريق تمدد ا فيالى الجلد للتخلص من الحرارة الزائدة بالجسم 

خفضة حالة التعرض الى درجات حرارة من فيحين يسحب كمية كبيرة من الدم من الجلد  فيالدموية الجلدية 

 .ة األوعية الدموية الجلدي فيبواسطة انقباض 



          محاضرات علم وظائف األعضاء                 د.برجم رضوان:.أستاذ المقياس

 

 

ا موإزالة  دأو موا)استعواض( ما ينقص من عناصر  استعاضعن طريق  :الداخليالحفاظ على ثبات الوسط -6

 يزيد من هذه المواد

ألى  فيالوظيعمل األجهزة الضابطة حيث تعيد الخلل  في أساسيوهذه العملية تلعب دور  :التغذية الراجعة-7

 .ه الوظائفوهذا يتم عن طريق التغذية الراجعة لمراكز التحكم فى هذ الطبيعيالجسم تعيده إلى معدله  فيعضو 

 :قلب اإلنسان -3

ط، لكن جانبه بل في الوس األيسر من الصدر ال يقع القلب في الجانب أن موقع القلب بعكس االعتقاد الشائع،     

العقدة الجيبية  أداة ناظمة تسمى خفقة في اليوم وله 100000اليسار. يخفق القلب  األيسر واألكبر يكون ممتدا إلى

ر في البداية في تتولد إشارات كهربائية من هذه العقدة وتنتش .األيمن توجد في األذين  sinoatrial nodeاألذينية

ين، تمر اإلشارات البطين مسببة انقباضهما ودفع الدم إلى البطينين. وبعد فترة تأخر قصيرة تسمح بامتالء األذينين،

انا من خلل أحي pacemaker تعاني هذه الناظمة .والرئتين للذين ينقبضان ويضخان الدم إلى الجسمفي البطينين ا

صطناعية أبطأ أو أسرع مما ينبغي، وفي مثل هذه الحاالت يمكن تركيب ناظمة ا وظيفي يجعل القلب يخفق بشكل

 .تنظيم سرعة القلب ونظمه من أجل

  :وظائف القلب .1

الوظيفة العامة للقلب هي تنسيق اتجاه وحجم الدم الجاري في الجسم، وان هناك عدة وظائف أخرى  أن 

 تتلخص فيما يلي: 

 يوصل األوكسجين إلى األعضاء الحيوية األخرى.  -أ

 تحريك اوكسيد الكاربون ومواد االيض األخرى.  -ب

ثالي تنظيم درجة حرارة مركز الجسم بهدف إبقاء االتزان البدني المؤثر لالستمرار والحدوث الم -ج

  عن وظيفة القلب كمضخة فعالة. ةالمسؤوللألفعال الخلوية األخرى 

 القلب: صمامات .2

 باألذيندعى جانب أيمن وآخر أيسر، كما ينقسم كل من هذين الجانبين إلى حجرة عليا ت ينقسم القلب إلى       

حجرتي الضخ  يعمل األذينان كحجرتي ملء مؤقت للبطينين اللذين يمثالن .وحجرة سفلى تدعى بالبطين

وأقوى. بينما  نجده أكبر من لجانب األيمن يضخ الجانب األيسر الدم إلى مختلف أنحاء الجسم، ولذلك .الرئيسيتين

  .(07)شكل دائرة أقصر  يضخ الجانب األيمن الدم إلى الرئتين عبر
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 .تشريح القلب: (07شكل )ال

 وإلبقاء جريان الدم في االتجاه الصحيح، توجد سلسلة من الصمامات األحادية االتجاه. يقع الصمام المترالي       

mitral valve  األيسر. ويقع الصمام الثالثي الشرف بين األذين األيسر والبطين tricuspid valve  اذ يلتقي

وهناك  .البطينان يمنع هذان الصمامان رجوع الدم إلى األذينين عندما ينقبض بالبطين األيمن. األيمناألذين 

ما يمنعان رجوع الدم إلى يصبان فيها، وهزوجان آخران من الصمامات يفصالن البطينين عن الشرايين التي 

 ين األيسر واألبهر )أكبر شرايينبين البط aortic valve يقع الصمام األبهري .القلب عند استرخاء األذينين

 الجسم(

 (. 08-07الرئوي، كما في شكل ) كما يقع الصمام الرئوي بين البطين األيمن والشريان

 

 .الصمامات القلبية: (08شكل )ال
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لتاجية توفر والشرايين ا إن عضلة القلب مثل أي نسيج آخر تحتاج إلى إمداد مستمر بالدم لكي تبقى وتعيش،     

هون كما دالشرايين بسبب ما يترسب فيها من  ويحدث مرض الشريان التاجي عندما تتلف تلك .لعضلة القلبالدم 

 القلب. وتلك الدهون تعوق سريان الدم إلى عضلة .يحدث في حالة التصلب العصيدي للشرايين

 :دورة القـلب .3

لبطين األيمن إلى وريدين األجوفين إذ ينتقل من األذين ايصل الدم غير النقي إلى األذين األيمن عن طريق ال      

الهواء وبين الدم  األيمن الذي ينضغط بدوره ليدفع مابه من دم إلى الشرايين الرئوية حيث تتم عملية تبادل الغازات

لدم ر اة ثم يمالموجود في الرئتين, ثم يتجه الدم المؤكسد بعد ذلك إلى األذين األيسر عن طريق األوردة الرئوي

حمل طي والذي يالمؤكسد )النقي( من األذين األيسر إلى البطين األيسر والذي ينقبض بدوره دافعاً الدم في األور

عادي (. تستغرق كل دورة قلبية في الشخص ال09الدم المؤكسد ليوزعه على كل أعضاء الجسم، كما في شكل )

مات على حالة عمل القلب من حيث سالمة الصماثانية ومن خالل رسم القلب الكهربائي نتعرف  0,8السليم 

 واألصوات التي يصدرها القلب والنبضات القلبية.

 

 .الدورة الدموية في القلب: (09شكل )ال

 :القلب غالف .4

الغشاء  وهذا  pericardiumغشاء التامور  القلب مغلف من الخارج بغالف رقيق يسمى ما حول القلب أو       

لتي يقوم فإن ذلك يمكن أن يعوق حركة الضخ ا بااللتهابالذي يأخذ شكل كيس يحمي القلب ويحتويه فإذا أصيب 

 بالصدر. ألمابها القلب وأن يسبب 
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 ويالجهاز الدوري الدم: ثانيالمحور ال

 : تابع: وظائف مكونات الجهاز الدوري الدموي.05المحاضرة 

 (Blood Vessels) :االوعية الدموية -1

ألوردة تورد اوجدارها أكثر سمكا من األوردة وهي فاغرة، أما   األعضاء إلىالشرايين تنقل الدم من القلب      

 اتجاهي بداخلها صميمات تجعل الدم يجري ف القلب وهي رخوة ومرنة جدارها أقل سمكا، إلىالدم من األعضاء 

 .الوراء إلىواحد وال يرجع 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 الجهاز الدوراني عند اإلنسان(:10الشكل )
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تعمل االوعية الدموية على نقل الدم من القلب الى جميع خاليا الجسم حيث تقوم بتوصيل المواد  

وعية وتنقسم اال القيام بوظائفها من خالل دورة مغلقة تبدأ من القلب وتنتهي بالقلب الستمراروالمركبات الالزمة 

 :  كاالتيالدموية الى ثالث أنواع وهي 

ً تحمل الدم من القلب الشرايين: -1-1 واسطة بهو أكبر االوعية الدموية وأكثرها مرونة وعضلية وهي دائما

فة، جسم المختلومن ثم يدخل الدم الى الشعيرات الدموية المحيطة لخاليا ال الشرايين التي تتفرع الى الشريانات

ن ج من البطيوالشرايين تحمل دماً مؤكسداً ماعدا شريان واحد يحمل دماً غير مؤكسد وهو الشريان الرئوي الخار

  الرئتين . إلى اليمن

تى تصبح حريق وريدات تكبر في الحجم القلب عن ط إلى األنسجةوهي التي تقوم بإرجاع الدم من األوردة: -1-2

 ألوردةا، وكل األيمن األذينالسفلي ومنها تصب في  األجوفالعلوي والوريد  األجوفتتجمع في الوريد  أوردة

ية عمل إتمامد االيسر بع األذينالرئوية القادمة من الرئتين والتي تصب في  األوردةتحمل دماً غير مؤكسد ماعدا 

  ويصالت الهوائية فهي تحمل دماً مؤكسداً .تبادل الغازات مع الح

 

 (: مقارنة بين الشرايين واالوردة.11الشكل )

عند وصول الدم الى الخاليا تحدث عملية تبادل بينهما فتدخل المواد الغذائية الشعيرات الدموية: -1-3

عن طريق الغشاء الرقيق واالوكسجين وبنفس الوقت يخرج ثنائي اوكسيد الكاربون ومخلفات عملية انتاج الطاقة 

  المكون لجدار هذه الشعيرات الدموية ، والشعيرات الدموية دقيقة جداً لدرجة انها تسمح بمرور كرية دم واحدة .
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 .الشعيرات الدموية: (12شكل )ال

 :الدموية أنواع األوعية -2

 :الدموية هناك خمسة أنواع من األوعية

  :الشرايين-2-1

رايين تتكون الش. أوعية دموية تحمل الدم من القلب إلى الرئتين وإلى جميع أنحاء الجسمهي  arteries الشرايين

 :من ثالث طبقات

 بطانة داخلية -أ

 .عضلية طبقة متوسطة غشائية -ب

 طبقة خارجية من نسيج ضام -ج

األمعاء  مر خاللوحينما ي يتخلص عندئذ من بعض النفايات حينما تمر الشرايين خالل الكبد والكليتين فإن الدم     

يرة )مثل وينما يسري الدم خالل الجسم فإنه يلتقط أو يعطي مواد مختلفة كث فإنه يلتقط العناصر الغذائية.

 والعناصر الغذائية(. الهرمونات

ل الرأس يتفرع حو سميت بالتاجية ألنها تلتف حول القلب مثل التاج أو اإلكليل  التاجية )اإلكليلية(: الشرايين-

( الدم إلى يرسل األورطي )وهي أكبر شريان بالجسم األورطي. يان األيمن واأليسر من الشريانالشريانان التاج

 الشريان األيسر، ويتفرع هذا الوعاء )أي الشريان التاجي األيسر( إلى فرعين هما الشريان التاجي الرئيسي

 .الخلفية من القلبو مامية والجانبيةوهذا الفرعان يحمالن الدم إلى األجزاء األ .األمامي الهابط والشريان الدائري

ء السفلي من الجانب األيمن والجز أما الشريان التاجي األيمن فهو وعاء آخر يتفرع من الشريان األورطي ويغذي

 .القلب
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 الشُّرينات )الشريينات(:-2-2

تسمى  حجمار األصغ وتلك األنابيب ضيقاتتفرع وتتفرع وتزداد  المؤكسدالشرايين التي يمر من خالل الدم  إن    

 الشريينات.

 الشُعيرات:-2-3

ألوعية حتى تصل إلى ا ضيقابالشرينات تتفرع بدورها وتزداد  التي تسمى حجماإن هذه األنابيب األصغر    

 غذي كلتتسمى بالشعيرات، حيث تصبح في النهاية أوعية دموية ميكروسكوبية دقيقة والتي  التي حجما األصغر

 .تقريبانسيج في الجسم 

 الُوريدات:-2-4

 .وأضيقها األوردةأن يمر الدم من خالل الشعيرات فإنه يدخل إلى الوريدات وهي أصغر  بعد

 : األوردة-2-5

الوريد  تصل إلى أضخم وريد بالجسم وهو ثم يتدفق الدم خالل األوردة التي يزداد أتساعها وحجمها حتى    

  .للقلب األجوف الذي يدخل األذين األيمن

ن سرعته مبسرعة كثيرا  إلى القلب يتحرك متجهاوالدم في رحلة عودته من أنسجة الجسم خالل األوردة        

رجة أكبر بقوة القلب، ولكن بد انقباضبقوة  -أقل بدرجة-عند ضخه خالل الشرايين إلى أنسجة الجسم، إذ يتم دفعه 

األوردة  ا( وتوجد صمامات لها اتجاه واحد دخلاألوردة لدفع الدم فيه )التي تضغط على جدر انقباض العضالت

 .الجاذبية االندفاع إلى الخلف بعيدا عن القلب بتأثير لتمنع الدم من

 

 .الشعيرات الدموية(: 13الشكل )

 



          محاضرات علم وظائف األعضاء                 د.برجم رضوان:.أستاذ المقياس

 

  .الجهاز التنفسي المحور الثالث:

 وظائف ومكونات الجهاز التنفسي: 06المحاضرة 

 الجهاز التنفسي: -1

من أهم خصائص الكائن الحي هو التنفس وبخالفه يموت الكائن الحي ولم يعد كائن حي. والجهاز  أن          

التنفسي هو من أهم وابرز أجهزة الجسم الحيوية من خالله يتم التبادل الغازي للجسم، فمن وظيفة الجهاز 

مه في العمليات االيضية، األساسية هي إيصال األوكسجين إلى الدم ومن ثم إلى خاليا وأنسجة الجسم الستخدا

هو الجهاز المسؤول عن تبادل الغازات في جميع أجزاء الجسم، اذ يقوم  والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

العضوين  الرئتان. وتعد ثاني أكسيد الكربونشطتها، ويخلصها من الضروري ألن باألكسجينبتزويد خاليا الجسم 

، وهما تركيبان مرنان داخل تجويف الصدر. تحتوي كل رئة على ماليين األكياس أو الغرف للتنفسالرئيسيين 

(، وتوجد شبكة من األوعية الدقيقة تسمى الشعيرات الدموية بين جدران كل الحويصالتالهوائية تسمى األسناخ )

. يشتمل جدار والحجاب الحاجزالتنفسي، وهي جدار الصدر  حويصلة. وهناك تركيبات أخرى هامة للجهاز

ِّل قفًصا يحمي تجويف الصدر والعضالت ال تي بين الضلوع. ويتكون الحجاب الصدر على الضلوع التي تشك 

وألجل شرح فسيولوجية هذا الحاجز من مالءة من العضالت على شكل قُبَّة تفصل بين تجويفي الصدر والبطن. 

 ة.على أهم مكوناته أو مورفو لوجي الجهاز البد أن نتعرف

 :أهمية الجهاز التنفسي  -2

من أثر حيوي مباشر في الحفاظ على الحياة إذ إن إمداد خاليا الجسم  الدمودوران  القلبإن للتنفس ما لنبض       

 كسجين إمداداً مستمراً غير منقطع أبداً له أهميته في قيام كل خلية من خاليا الجسم بوظائفها. باأل

إن توقف دورة األكسجين في الجسم لمدة ال تتجاوز الدقائق المعدودة نتيجة لالختناق مثالً مات اإلنسان إذ أن      

 -لن يعود إلى استئناف عملية التنفـس بعد توقفها، ولكن التنفـس الصناعي قد ينجح أحياناً  المخمركز التنفس في 

 في استعادة حركات التنفس الطبيعية واستمرار الحياة.  –إذا لم تكن مدة ذلك التوقف قد تجاوزت حدودها المعقولة 

 مكونات الجهاز التنفسي:  -3

ثم  ب الهوائيةأ الجهاز التنفسي من فتحة األنف، تجويف البلعوم، الحنجرة، القصبة الهوائية والشعإذ يبد      

 .الحويصالت الهوائية، ولكل جزء له خاصية معينة سوف نتطرق لها بإيجاز

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AE
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AE
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 .الجهاز التنفسي: (14شكل )ال

 (:Noseاألنف ) .1

 ف له وظيفةالكل يعرف أن األنف ليس فقط لمرور هواء التنفس، وإنما أيضا المسؤول عن حاسة الشم، واألن     

يث حن المرور، مأساسية لترطيب الهواء الداخل إلى الرئتين وأيضا منع الحبيبات الصغيرة جدا العالقة في الهواء 

 (.15ما في شكل )أنها تلتصق بالغشاء المخاطي المبطن بالتجويف األنفي. ك

 

 .مدخل الجهاز التنفسي: (15شكل )ال

 ( :Larynxالحنجرة ) .2

(، التي تستقبل مرور الهواء من الرنة Vocal Cordsتعتبر بوابة الجهاز التنفسي وفيها الحبال الصوتية )       

إلصدار األصوات المختلفة، وتعرف غالبا بصندوق الصوت ألنها تحتوي على االوتار الصوتية، ولها ثالثة 
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وظائف أساسية : تنقي القصبة الهوائية حتى الرئتين، تمنع دخول الغذاء الجتناب االختناق وذلك بوجد نتوء لحمي 

( وهذه الزائدة لها أهمية خاصة في تغطية فتحة الحنجرة أثناء Epiglottisئدة لحمية )متحرك فوق الحنجرة أو زا

البلع لمنع دخول الطعام إلى الحنجرة أو القصبة الهوائية. أما الوظيفة الثالثة هي وجود الغضروف الدرقي هو 

 (.16ابرز غضروف في الحنجرة، إذ يربط القصبة الهوائية بقوة. كما في شكل )

 
 .الحنجرة: (16ل )شكال

 

 (:Tracheaالقصبة الهوائية ) .3

صبة لحقيقة القايعتقد البعض أن القصبة الهوائية هي فقط عبارة عن أنبوب لمرور الهواء إلى الرئة ولكن في      

ه ة، ولكن هذالهوائية لها تركيب يمكنها من أداء وظيفة معينة، فجدار القصبة الهوائية يتكون من غضاريف عديد

ضالت أما الجزء الخلفي من الجدار فيتكون من عالغضاريف تغطي فقط الجزء األمامي من القصبة الهوائية 

وفي  وليس غضاريف، وهذا التكوين يسمح للقصبة الهوائية بأن تكون صلبة ومفتوحة للسماح بمرور الهواء،

يفتين ، وهذه الخاصية ضرورية جدا لوظباالنقباضنفس الوقت يعطيها مرونة بحيث يسمح للجزء العضلي فيها 

 مهمتين وهما:

 ن ات المختلفة حيث انقباض القصبة الهوائية ضروري لخلق تيار من الهواء الخارج مإصدار األصو

 الرئة يمكن الحبال الصوتية من إصدار الصوت. 

 خلص من الكحة، الكل يعلم أن الكحة مزعجة نوعا ما، ولكن لها فائدة مهمة في مساعدة الشخص على الت

 ة لما تمكنئة، ولوال خاصية القصبة الهوائية المرنالبلغم أو اإلفرازات الضارة التي قد تتكون في الر

 اإلنسان من أن يكح بشكل فعال. 
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 .الجهاز التنفسي: (17شكل )ال

 

 (:Bronchiolesالشعيبات الهوائية ) .4

ابيب كة من األنتفرع القصبة الهوائية إلى جزء أيمن وأيسر، فإن هذه األنابيب تنقسم تدريجيا لتكون شب يعد     

ائية مهمة جدا (. وهذه الشعيبات الهو18التي وظيفتها هو إيصال الهواء إلى مختلف أجزاء الرئتين، كما في شكل )

بو حاالت كالرة الشهيق والزفير، ولكن في بعض الاذ أنها يجب أن تبقى مفتوحة للسماح بمرور الهواء أثناء عملي

لصفير الشعبي فإن مجرى الهواء في هذه الشعيبات يضيق، وهذا الضيق هو السبب الرئيسي في ضيق التنفس وا

 الذين يشتكي منهم مرضى الربو. 
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 .الشعيبات الهوائية: (18شكل )ال

 

 الرئتين: .5

 مليةلهواء في عافي عملية الشهيق، فأنت تأخذ الهواء النقي إلى رئتيك. وعندما تُخرج  عندما تستنشق الهواء     

ألوكسجين تحتاج إلى التزود با كل خلية حية في الجسم الكربون وكسيدالزفير، يقوم جسمك بالتخلص من ثاني أ

 .الكربون وكسيدوالتخلص من ثاني أ

 :خاليا كالتاليهذه الغازات من وإلى ال و تتم عملية تبادل     

 وإخراجها منه. وهذا يحدث في الرئتين. األولى: إدخال الغازات إلى داخل الجسم،

ق االنتشار(. في الرئتين إلى الخاليا وبالعكس ويقوم بهذه المهمة الدم )عن طري الثانية: انتقال هذه الغازات من

يد على ان الحويصالت الهوائية ال يزالرئتين شعيرات دموية يزيد طولها عن ألفي كيلومتر. وأن سماكة جدر

 سمك خلية واحدة. 

 وتتوقف عملية الشهيق والزفير على معدل هذه العمليات:

 حالة الرئتين .1

 حالتك الصحية .2

 العمل الذي تقوم به في لحظة التنفس. .3
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  :عمل الرئتان-

لمستخدم إلى اوتحمل الهواء إلى أنسجة الرئتين  تعمل شبكة أنابيب الشعيبات الهوائية على إدخال الهواء      

قع في نهايات تخالل هذه األنابيب إلى أن يدخل إلى األكياس الهوائية التي  خارج الجسم. يمر الهواء الداخل من

ل األوكسجين حيث يدخ األنابيب، وهي الموقع الذي يتم فيه تبادل الغاز بين الرئة ونظام الدورة الدموية، أصغر

لشعرية إلى أوكسيد الكربون من األوعية ا منها إلى األوعية الشعرية ويدخل ثاني إلى األكياس الهوائية ويمر

  .الرئتين األكياس الهوائية ليتم نقله إلى خارج

 (:Alveoliالحويصالت الهوائية ) .6

مما  30m20 مما يعطي الرئتين مساحة تقدر ب مليون حويصلة هوائية 300يوجد في الرئتين ما يقارب من       

على  ة، وتكونكبيرة خاصة وأن جدارها رقيق وغني بالشعيرات الدموي بتبادالت غازية سريعة وبكمياتيسمح 

الخارجي  شكل شبكة دقيقة جدا من الشعيرات الدموية وهذا التداخل والتناسق ما بين الهواء القادم من الجو

سجين من مح بعملية انتقال األكالمحمل باألكسجين والدم القادم من القلب المحمل بثاني أكسيد الكربون يس

جسم وفي نفس (. وبالتالي نقله إلى كافة أنحاء ال19الحويصالت الهوائية إلى الشعيرات الدموية، كما في شكل )

 الوقت التخلص من ثاني أكسيد الكربون.  

قط التي فء واآلن بعد أن شرحنا مكونات الجهاز التنفسي الظاهرية، قد يعتقد بعض الناس أن هذه األشيا     

مخ كم فيها اليحتاجها اإلنسان إلجراء عملية التنفس، ولكن في الواقع عملية التنفس التي تتم بشكل تلقائي يتح

ط عموما ومركز التحكم في التنفس الموجود في المخ خصوصا بحيث يصدر أوامر عصبية للعضالت التي تحي

دة يث أن انقباض هذه العضالت يؤدي إلى زيابالتجويف الصدري وأهم هذه العضالت هي الحجاب الحاجز بح

دري حجم التجويف الصدري وبالتالي إلى تمدد الرئتين وارتخاء العضالت يؤدي إلى صغر حجم التجويف الص

 والزفير أن يتمان بصورة دورية.  وبالتالي انقباض الرئتين وهذا يسمح بعمليتي الشهيق

 

 .الحويصالت الهوائية: (19)الشكل
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  .الجهاز التنفسي الثالث: المحور

 

 .الجهاز التنفسي وظائف ومكونات  تابع: 07المحاضرة 

 آلية التنفس:         

الجسم  اءهو أخذ األكسيجين و طرح ثاني أكسيد الكربون، هذه الظاهرة تتم على مستوى جميع أعض التنفس     

لخارجي تتم التبادالت الغازية بين الوسط ا .إال أن شدتها تختلف من عضو آلخر و تزداد مع نشاط األعضاء

  . وخاليا الجسم بواسطة الدم

 :التهوية التحكم

ة يا كل عدَّ هذه الخال ينظم التنفس بواسطة مركز التنفس وهو مجموعة من الخاليا العصبية في الدماغ. ترسل     

 لية التنفسثوان دفعاٍت من المنب ِّهات إلى العضالت الضالعة في عملية الشهيق. وتحدد هذه المنبهات معدل عم

ين وعمقها. وهناك مجموعة أخرى من الخاليا الخاصة تسمى المستقبالت الكيميائية تتحسس مستوى األكسج

ي فان الطفيف ي الشوكي المحيط بالدماغ. وتؤدي الزيادة أو النقصوثاني أكسيد الكربون في الدم والسائل الدماغ

ل فة. وتُرس  ثاني أكسيد الكربون إلى تغير في حموضة سوائل الجسم، ويؤثر هذا التغير على وظائف الجسم المختل

 عد هذهالمستقبالت الكيميائية نبضاٍت لمركز التنفس إلسراع أو إبطاء معدل التنفس. وبهذه الطريقة، تسا

 المستقب الت على حفظ المستوى الطبيعي لألكسجين والحموضة في الجسم.

 التهوية الرئوية:-1

ية المتمثلة الصدري تؤدي إلى عملية التهوية الرئو من مظاهر التنفس عند اإلنسان حركات منتظمة للقفص       

مل عالرئتين بفضل تغيرات حجم القفص الصدري الناتجة عن  الهواء داخل يتم تجديد .في الشهيق والزفير

  .التنفسية العضالت

 :خالل الشهيق 

قلص تاألمامي الخلفي للقفص الصدري، أما  تتقلص العضالت الرافعة لألضالع ينتج عنها توسع القطر     

 الخلفي للقفصيؤدي توسع القطر األمامي  .للقفص الصدري عضلة الحجاب الحاجز فتؤدي إلى توسع طولي

كونهما لللقفص الصدري إلى زيادة حجم القفص الصدري وبالتالي زيادة حجم الرئتين  الصدري والتوسع الطولي

ه الهواء ودخول مرتبطتان بالقفص الصدري وينتج عن ذلك انخفاض في الضغط بداخلهما مما يؤدي إلى جذب

 نحو الرئتين.

 :خالل الزفير 
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فيؤدي ذلك إلى انخفاض حجم القفص  ضالع وعضالت الحجاب الحاجزترتخي العضالت الرافعة لأل    

  .الهواء إلى الخارج الصدري ضاغطا بذلك على الرئتين مما يؤدي إلى دفع

 العمليات التنفسية:

 التهوية الرئوية و تبادل الغازات بين الحويصالت الهوائية و المحيط الخارجي. -1

 .والدم بين الحويصالت الهوائية 2COو  2Oتبادل  -2

 في الدم من و غلى خاليا الجسم. 2COو  2Oنقل  -3

 بين الدم و االنسجة. 2COو  2Oتبادل  -4

 تنظيم التنفس. -5

 :التبادالت الغازية التنفسية .1

لقصبتين االفم فيسلك القصبة الهوائية ثم ينتقل نحو  يدخل هواء الشهيق الرئتين عن طريق األنف أو       

التبادل الغازي  يصل في النهاية إلى الحويصالت الرئوية. وعندها تم الهوائية حيث الرئويتين ليتجه إلى الشعيبات

 التنفسي وكما يلي:

 التبادالت الغازية التنفسية على مستوى الرئتين: -أ

 التنفسية نتيجة اختالف ضغط األكسيجين و ثنائي اوكسيد الكربون من جهتي الجدار بين تتم مبادالت الغازات     

نحو الحيز  الداخل إلى الحويصالت ذلك أن الغازات تنتقل من الحيز الذي يكون ضغطها فيه مرتفعا الدم والهواء

 للدم الداخل للحويصلة أقل من 2O الذي يكون ضغطها فيه منخفضا إلى أن يتم تساوي الضغط، وبما أن ضغط

 2O 2 الهواء والعكس بالنسبة لـCO  2 فإنO:   2 بالنسبة لـيمر من الهواء إلى الدم والعكسCO.  

 التبادالت الغازية التنفسية على مستوى األعضاء: -ب

ا األكسجين ضروريا لضمان الوظائف الحيوية لجميع األعضاء و يتجلى في أخد الخالي يعتبر التنفس الخلوي     

ت التنفسية ازاضغط الغ الدم و طرح ثنائي أكسيد الكربون في الدم ، هذه التبادالت الغازية تتم نتيجة اختالف من

رة األكسدة حيث تتم ظاه زوكوالغلالخلوي يتفاعل مع  داخل الخاليا و الدم. إن األكسجين الممتص أثناء التنفس

  .و الماء 2CO طرح التي ينتج عنها إنتاج الطاقة و
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 الجهاز الهضمي: الخامسالمحور 

 .وظائف ومكونات الجهاز الهضمي: 08المحاضرة 

 :من يتكون الجهاز الهضمي

 

 (: الجهاز الهضمي.20الشكل)

 .الغليظةاألمعاء  -األمعاء الدقيقة –المريء  -البلعوم-و تشمل الفمالقناة الهضمية:  -1

 ألمعاء.االغدد الموجودة بجدار  -المعدة -الكبد –البنكرياس  -و تشمل الغدد اللعابيةالغدد الهضمية:  -2

 الهضم:

 هو تحويل المواد الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة يسهل امتصاصها و ينقسم الهضم إلى:

 .يتم خالل تمزيق و تفتيت المواد الغذائية المأخوذة من البيئة بواسطة األسنانهضم ميكانيكي:  -أ

أصغر، و أبسط و يتم خالله تبسيط جزئيات المواد الغذائية الكبيرة و المعقدة في جزئيات هضم كيماوي:  -ب

 يسهل امتصاصها.
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 و يحدث الهضم في اإلنسان على ثالث مراحل:

إلى قطع  حيث يتم تقطيع الطعام و طحنه، و يتم في تجويف الفم و ذلك أثناء مضغ الطعامالهضم الفمي:  -1

 صغيرة بواسطة األسنان و خلطه باللعاب، حيث يتم هضم المواد النشوية هضما جزئيا و بعد هضم

 يا في الفم تمر البلعة الغذائية إلى المعدة خالل البلعوم و المريء.الطعام جزئ

رة عن عندما يصل الطعام للمعدة تفرز المعدة العصارة المعدية، و هذه العصارة عبا الهضم المعدي: -2

% ماء، و الباقي سوائل غير عضوية مثل حمض 90سائل حمضي عديم اللون يحتوي على 

لمنفحمين، امواد أنزيمات مثل البيسين و انزيم الليزر المعدي و أنزيم  الهيدروكلوريك و مواد عضوية و

 و له خاصية تجبين الحل.

 :وظائف العصارة المعدية

 :أوال: حمض الهيدروكلوريك

 يجعل وسط الطعام حمضيا. -

 تعديل المبسيوجين من الحالة غير النشطة إلى البيسمين النشط. -

 يقتل كثيرا من الكائنات الضارة. -

 على امتصاص الكالسيوم و الحديد.يساعد  -

 يسبب إفراز هرمون االفرازين المنشط للبنكرياس. -

 ثانيا: األنزيمات

 :من األنزيمات الهاضمة للبروتين إذ يحولها إلى بيثونات.أنزيم البيسمين -أ

كبار للفعلي في ا: من األنزيمات الهاضمة للدهون و فعال عند األطفال إال أن تأثيره اأنزيم الليميز المعدي -ب

 يبدأ بعد خروج الطعام من المعدة.

ا يف و يحوله: و له خاصية تجهين الحليبة و يؤثر على مادة الكازينوجين الذاتية في الحلأنزيم المنقحين -ت

 إلى كازين و تجبين اللبن ضروري لهضمه.

 : الهضم المعوي -3

من  رة المعويةبنكرياسية من العصايتم الهضم في األمعاء نتيجة إلفراز العصارة الصفراء من الكبد و العصارة ال

 .األمعاء

ات سائل قلوي يفرزه الكبد يحتوي على مخاط و ميكربونات و إمالء و صبغأوال: العصارة الصفراوية: 

 الصفراء و كولسترول.

 وظائف العصارة الصفراوية:

 تحويل الدهون إلى مستحلب دهني. -

 .تنشيط أنزيم الليبيز -

 حمضي إلى قلوي.تحويل الوسط في األمعاء من  -

 تساعد على امتصاص الدهون. -



          محاضرات علم وظائف األعضاء                 د.برجم رضوان:.أستاذ المقياس

 

 تساعد على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون ) فيتامين أ و د و ك و هـــ( . -

 تساعد على حركة األمعاء. -

 تمنع التعفن في األمعاء. -

صوديوم و تحتوي على كلوريد ال ) مادة أساسية عكس الحمضية( عبارة عن قلويةثانيا: العصارة البنكرياسية: 

 بيكربونات الصوديوم، و بعض األنزيمات يمثل أنزيم الليبيز و التربيسين و االمانييز.

 :وظائف العصارة البنكرياسية

 زة و جلسيرول بواسطة أنزيم الليبيتحويل الدهون إلى أحماض دهني -

 تحويل البروتين إلى أحماض أمينيه بواسطة أنزيم التربيسين. -

 تحويل المواد الكربوهدراتية غلى سكريات احادية بواسطة أنزيم األمبليه. -

 مات السابقةتحتوي هذه العصارة على عدد من األنزيمات الهاضمة التي تم عمل األنزيثالثا: العصارة المعوية: 

 في هضم الطعام و تحويله غلى صورة يسهل امتصاصها مثل: 

 التريمسين الموجود في عصارة البنكرياس.أنزيم االنتمروكيثر الذي ينشط أنزيم  -

 أنزيم االبريسميس يحول مواد بروتينية عديدة البيتية أحماض أمينيه. -

 .لليسروغدهني المتبقي إلى أحماض دهنية و أنزيم الليميز المغذي: تحويل المتسحلب ال -

 أنزيم المسكرين: الذي يؤثر على سكر القصب الثنائي قبوله إلى جلوكوز. -

 الكتوز.غثر على سكر الحليب و يحوله إلى الالكتبر: يؤأنزيم  -

 أنزيم المالتيز:  يحول الملتيز إلى جلوكوز. -

 ماتخواص اإلنزيمواد عضوية ذاتية في الماء وال تعمل إال على المواد الذاتية في الماء األنزيمات : 

 راتية مثل إنزيماألنزيمات مواد متخصصة فتوجد اإلنزيمات المتخصصة في هضم المواد الكربوهد -

ات السكر، و أنزيمات متخصصة في هضم البروتينات مثل إنزيم البسين و إنزيم التريسينن و إنزيم

 متخصصة في هضم الدهون مثل إنزيم الليبيز.

لكل إنزيم وسط خاص يعمل فيه فبعض األنزيمات تعمل في وسط حمض مثل أنزيم البسين، و يفضل  -

 ي مثل أنزيم التربسين.األنزيمات التي تعمل في وسط قلو

 صوى.شديدة التأثير بدرجة الحرارة فكل أنزيم له درجة حرارة مثلى يصل عندهما درجة نشاطه الق   -

توجد بعض األنزيمات في صورة غير نشطة و ال بد من وجود مواد خاصة لتشطيبها مثل احتياج  -

 البسينوجين إلى حمض الهيدروكلوريك لكي يتحول إلى البسين النشط.

ا لتي ليس لهمل األنزيمات على زيادة سرعة التفاعالت الكيماوية و على بند التفاعالت بين المركبات اتع -

 القدرة على بدأ التفاعل من تلقاء نفسها.

 معظم األنزيمات عملها عكسي أي تساعد التفاعالت الكيماوية في اتجاهاتها الطردي و العكسي. -

 :االمتصاص

اليا إلى جميع خ الهضمية من الدم إلى االمعاء أو الليف و منه إلى الدورة الدموية لتصلهو صور المواد الغذائية 

 الجسم و يتم االمتصاص عن طريق:
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كيز اقل و االنتشار و يقصد به االنتقال من منطقة ذات تركيز عالي للمواد المنتشرة، إلى أخرى ذات تر -

 ز.هذا النوع ال يحتاج لطاقة إنما يعتمد على فرق التركي

الغذائية  االنتقال النشط و هذا النوع من االنتقال يحتاج إلى طاقة و هذه الحالة الزمة لنقل المواد -

ح المهضومة من األمعاء إلى الدم و تعتبر األمة هو العضو األساسي لالمتصاص و ذلك لزيادة سط

دوية من ول و بعض األاألمعاء و زيادة التغذية الدموية و اللمفوية لها، و يتم امتصاص الماء و الكح

 المعدة أ.

 :العوامل التي تؤثر على عملية االمتصاص

 يتناسب االمتصاص تناسبا طرديا مع الهضم فالهضم الجيد يساعد على االمتصاص.الهضم:  -1

لتركيز ايتناسب االمتصاص تناسبا طرديا مع فرق التركيز حيث تنتقل المواد الغذائية من فرض التركيب:  -2

 التركيز األقل. األعلى إلى

 يتناسب االمتصاص تناسبا طرديا مع األمعاء الحيوية.حيوية األمعاء:  -3

 معاء.للمفاوية لألايتناسب االمتصاص تنسبا طرديا مع التغذية الدموية و التغذية الدموية و اللمفاوية لألمعاء:  -4

 حركات األمعاء. يتناسب االمتصاص تناسبا طرديا معحركات األمعاء:  -5

 حركات الخصالت. يتناسب االمتصاص تناسبا طرديا معحركات الخصالت:  -6

 م.على امتصاص الكالسيو ةالجار درقييساعد الفيتامين د و الهرمونات الفيتامينات و الهرمونات:  -7

و  تساعد األمالح الصفراء المتصاص عن طريق زيادة حركات األمعاء و حركات الخصالتأمالح صفراء:  -8

 المواد الدهنية.هضم 
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 .الجهاز الهضمي: الخامسالمحور 

 .تابع وظائف ومكونات الجهاز الهضمي:  09المحاضرة  

 التمثيل الغذائي:

لمواد اسم من هذه التمثيل الغذائي هو استفادة الجسم من المواد الغذائية المهضومة و الممتصة، و مدى استفادة الج

 يختلف من مادة إلى أخرى.

 :تمثيل المواد البروتينيةأوال: 

 مع مماثلة تمتص المواد البروتينية على هيئة أحماض أمينيه التي تتحد مع بعضها و تكون مواد بروتينية -1

زمة لنمو لبروتين الجسم لتعويض البروتينات التي استهلكت، أو لتزويد الجسم بالمواد البروتينية الال

 الخاليا، و تسمى هذه العملية عملية البناء.

 راما واحدا منغن أن ذلك إنتاج طاقة، و لقد وجد ينتج عض االمينية الممتصة وتتأكسد األحما -2

 كيلو سعر تقريبا. 4.1ن يهضم و يمتص يتأكسد في الجسم ليعطي أالبروتينات بعد 

 :ثانيا: المواد الكربوهيدراتية

 لى الكبد وإص و يحملها الدم بعد أن تتحول المواد الكربوهيدراتية إلى سكريات أحادية أثناء الهضم تمت -1

م تحويله العضالت فتتحول إلى نشاء حيواني يختزن في الكبد و العضالت و عندما يحتاج الجسم لطاقة يت

يدرات إلى مكوناته أحادية فتتأكسد وينتج من ذلك انطالق الطاقة، و يالحظ ان كل جرام من الكربوه

 يبا.كيلو سعر تقر 4.1عندما يتأكسد داخل الجسم يعطي 

 يتحول السكر الممتص إلى دهون تختزن الجلد، و حول بعض األعضاء الداخلية كالكلى.  -2

 :ثالثا: تمثيل المواد الدهنية

 يختزن في الخاليا الدهنية على شكل من الدهن. -1

يتأكسد أكسدة  كيلو سعر عندما 9.1يتأكسد إلنتاج الطاقة و يالحظ ان جرام من المواد الدهنية ينتج حوالي  -2

 ة داخل الجسم.كامل

ة كمي تساعد الدهون في حظ درجة حرارة الجسم بسبب كونها موصال رديئا للحرارة، فإنها تقلل من -3

 .الحرارة المفقودة من الجسم

نعال  تكون المواد الدهنية في أجزاء خاصة من الجسم و سائد لكي تحمي بعض األعضاء، كما يشاهد في -4

 األقدام و حول الكلية و جيب العين.

بيئة مثل تستعيض بعض الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة، و التي ال تستفيد من الشعر بسبب ال -5

 الحيتان بطبقة سميكة من الدهن تحت الجلد.

 :ملحوظة

إناث اإلنسان تختزن الدهن بطريقة منتظمة أما في الذكور فيكون االختزان غير منتظم، السمنة الناتجة عن 

في الدم  يساعد على تصلب الشرايين و  الكوليسترولد تسبب إرهاقا للقلب و زيادة مادة اختزان الدهن الزائ

 ارتفاع ضغط الدم.
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 :التغذية

إلنسان،و ايحتاج اإلنسان للغذاء الذي يحصل عليه من البيئة المحيطة، و يقوم الغذاء بدور رئيسي في تكوين 

 زمة لنشاطوفور الصحة و الطعام هو مصدر الطاقة الالنشاطه و سلوكه و نموه و اإلنسان عليه ان يأكل ليعيش م

 الجسم.

 وظائف الطعام:

 إمداد الجسم بالطاقة. -

 تكوين أنسجة جديدة بالجسم و وقاية هذه األنسجة. -

 المحافظة على الحالة الداخلية للجسم و التوازن الخلوي. -

 إمداد الجسم بالمواد الالزمة للنمو. -

 تقسيم المواد الغذائية من حيث فائدتها للجسم إلى:يمكن تقسيم المواد الغذائية: 

 مواد الطاقة و المجهود: -1

واد كيلو سعر، ي حين جرام الم 9.1المواد الدهنية اكبر مصادر الطاقة للجسم، حيث يعطي جرام الدهون 

 كيلو سعر. 4.1الكربوهيدراتية يعطي 

 :مواد البناء و الترميم و الوقاية -2

ا مطاقة يعادل الفيتامينات و األمالح المعدنية، و يالحظ ان البروتينات تعطي كمية من الو تشمل البروتينات و 

ا و م و ترميمهيعطيه الكمية المساوية من المواد الكربوهيدراتية، إال ان البروتينات ضرورية لبناء خاليا الجس

 مواد الطاقة. وقايتها، و لهذا فهي تعتبر من مواد البناء و الترميم و الوقاية و ليست من

 :العالقة بين الجهاز الهضمي و المجهود الرياضي

 أوال: تأثير تناول الطعام قبل أداء النشاط الرياضي

 الية:يؤدي تناول الطعام قبل أداء النشاط الرياضي مباشرة إلى عرقلة العمل العضلي نتيجة لألسباب الت

 لنشاط البدني.استثارة مراكز الهضم بعد تناول الطعام يقلل من فاعلية ا -

 اب التغذيةتواجد الدم في األوعية الدموية الموجودة في تجويف البطن بعد تناول الطعام، سيكون على حس -

 الدموية للعضالت العاملة أثناء النشاط الرياضي.

هذا  و% من عملية التنفس،  75امتالء المعدة بالطعام يعوق حركة الحجاب الحاجز و هو المسئول عن  -

 من التهوية الرئوية و إمداد الجسم باألكسجين الالزم أثناء النشاط الرياضي.بدوره يقلل 

 :ثانيا: تأثير النشاط الرياضي على الجهاز الهضمي بعد تناول الطعام مباشرة

لتغذية أداء النشاط الرياضي بعد تناول الطعام يؤدي إلى عرقلة عملية الهضم و ذلك نتيجة لزيادة ا -

 ة الذي سيكون على حساب التغذية الدموية للجهاز الهضمي.الدموية للعضالت العامل
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از زيادة نشاط لجهاز السمبثاوي أثناء المجهود الرياضي، سيؤدي إلى نقص إفرازات و حركات الجه -

 الهضمي و هذا بدوره سيؤدي إلى اضطراب عمليات الهضم و االمتصاص.

ن متب عن ذلك علة ما سبق ذكره فانه ال يمكن ممارسة النشاط الرياضي بعد تناول الطعام مباشرة مما يتر و بناء

لى عأثر سلبي للجهاز الهضمي و األداء الرياضي و ينصح بعدم ممارسة النشاط الرياضي قبل ثالث ساعات 

 األقل من تناول الطعام.

    :لجهاز الهضمي بالمثيل الغذائيالتأثير االيجابي للنشاط الرياضي على ا ثالثا:

 يؤدي التدريب الرياضي:

 رفع مستوى التمثيل الغذائي و إنتاج الطاقة. -

 عام.تنشيط للعمارات المعدية و المعوية و ما يترتب عن ذلك من تأثير ايجابي عن عمليات هضم الط -

 عشر. األنثىيساعد النشاط الرياضي على وقاية من قرحة المعدة و  -

 يساعد النشاط الرياضي في الوقاية من مرض السكر. -

 يساعد النشاط الرياضي التخلص من السمنة و الوقاية منها. -

بد نتيجة يساعد النشاط الرياضي على زيادة نشاط الكبد و البنكرياس و فيزداد إفراز الجلوكوز من الك -

 و يزداد إفراز األنسولين من البنكرياس.  نوكوجيالغللتكسير 
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