
 

 

الفسمجة : ىو عمم دراسة وظائف االعضاء وكيفية القيام  بتمك الوظائف الحيوية الالزمة الدامة 
 حياة الكائن الحي.

 يمكن تقسيم عمم الفسمجة الى ثالث اقسام

وىو العمم الذي ييتم بدراسة وظائف المادة   General Physiologyالفسمجة العامة  -1
الحية من الخمية لغاية الكائن الحي الراقي التطور كما ييتم بدراسة القوانين الكيماوية 

 والفيزيائية التي تسيطر عمى تمك الوظائف
: وىو العمم الذي يختص بدراسة Comparative Physiologyالفسمجة المقارنة  -2

ائن الحي في مختمف االنواع او حتى النوع الواحد في الخواص النوعية لوظائف الك
 مراحل تطوره المختمفة

وىو العمم الذي  Individual Physiologyالفسمجة المتخصصة او الفردية :  -3
يتخصص بوصف المجاميع ضمن المممكة مثل المممكة الحيوانية ومدى ارتباطيا 

 بعالقات فسمجية مع االنواع االخرى.

 هت الفسمجيطرق دراسة العمميا

: وىي عممية فتح الجسم في منطقة العضو المراد  Vivsectionالتشريح داخل الجسم  -1
 دراسة وظيفتو مثل فتح الصدر لمعرفة عمل القمب او الرئتين

: حيث يتم اقتطاع العضو المراد دراسة وظيفتو ويوضع في  Invitroاستخراج العضو  -2
ومسخن بنفس درجة حرارة الجسم لضمان توفير  محمول فسيولوجي مشبع باالوكسجين
 البيئة المالئمة لحياة العضو المقتطع

: تستخدم ىذه الطريقة لدراسة العضو  Fistula method المجوفةطريقة االنابيب  -3
الى سطح  Cannulaولفترة طويمة ويمكن ربط العضو المراد دراستو بأنبوب مجوف 

ظيفة العضو ولكن بعد شفاء الحيوان من الجمد ومن خالل ذلك يمكن التعرف عمى و 
 العممية

 : وىذه الطريقة ميمو في دراسة االوعية والغدد Catheterizationالقسطرة  -4



 

 

وظائف الغدد : تستعمل ىذه الطريقة في دراسة Transplantationطريقة الزرع  -5
 الصماء 

طريقة اجيزة التسجيل : تدرس ىذه االجيزة التغيرات التي تحصل في عمل االعضاء  -6
 واالنسجة 

: يتم قطع االعصاب التي تغذي  Denervation methodطريقة ازالة االعصاب  -7
العضو المطموب ودراستو وبعدىا يتم دراسة وظيفة من خالل معرفة التغيرات التي تطرأ 

 ن عمى الفعاليات الحيوية لمحيوا
طريقة االستشعار عن بعد : وذلك بأستخدام اجيزة تنقل وظائف العضو الى جياز يحدد  -8

 تمك الوظيفة
: من خالل تمك النظائر يمكن   Radiotelemetry methodطريقة النظائر المشعة  -9

 معرفة حالة العضو ومقارنتو بالعضو النموذجي

وىي مشابية لمذرة والتي ىي الوحدة  ىي الوحدة االساسية لالجيزة البايولوجية: الخمية الحية
لممواد الكيمائية واليمكن رؤية الخمية بالعين المجردة لكنيا اكبر من الذرة حيث ان  االساسية

وليس  1930   نظرية الخمية ىو العالم شوان عام ذرة واول من وضع  1114الخمية تحتوي 
يالحظ اذ ية والفسيولوجية لمخمية ىنالك حجم ثابت لمخمية يتغير حجميا تبعا لمحالة البايولوج

تغيرات في خاليا الجياز الممفاوي والغدي وتكون التغيرات طفيفو من خاليا العظام ويتراوح قطر 
مايكرون بأستثناء مح بيض الطيور الذي يعتبر خمية واحدة ان المحدد  100-10الخاليا بين 

( الموجود في النواة DNAوي )لحجم الخمية ىو كمية الحامض النووي دي اوكسي رايبوز النو 
 وكمية البروتين المصنع

 

 

 

 

 



 

 

 مكونات الخمية النموذجية

 Plasma membranes cellmembraneغشاء الخمية  -1
% من مجموع كتمة الخمية وتأتي اىمية الغشاء الخموي من 40-90يشكل غشاء الخمية 

من والى الخمية  Selective permeabilityخالل دورة في تنظيم عممية النفوذ المنتجة 
  Phosphorويتكون جدار الخمية من طبقتين متكونو من مادة دىنية فوسفاتية  

Lipids  انكستروم ومغطاة بالبروتين من كال الجانبين  100وكل منيا ذات سمك
ية عمى شكل طبقتين تشبو الدبابيس بحيث تكون الرؤوس وترتيب المادة الدىنية الفوسفات

الى الخارج سواء كان في طبقة الغشاء الداخمي او الخارجي لغشاء الخمية  العريضو
ويتخمل التراكيب الدىنية الفوسفاتية كرات صغيرة وىي اما من السكريات البروتينية 

glycoprotein  والدىون البروتينية protein Lipo  وقد تبرز ىذه الكرات الى سطح
ت اليرمونية ومستقبالت النواقل العصبية والقسم الخارجي لغشاء الخمية لتكوين المستقبال

يتم من خالليا التبادل االيوني عبر  channelsاالخر يحتوي تراكيب تشبو القنوات 
 poresالبثور 

 مايكرون=

    
 ممم   ,انكستروم =  

        
 ممم

 

تكون النواة كروية في الخاليا المكعبة وبيضوية في الخاليا  -: The Nucleusالنواة :  -2
ذوة الفرس او مفصصة كما في بعض انواع خاليا حالعمودية وقد تكون كموية او تشبو 

الحامضية( وقد تحتوي الخمية عمى اكثر من نواة كما في  – يتروفيلالدم البيضاء )ال
يحتوي  Nuclear envelopeووي بعض خاليا الكبد والعظان وتحاط النواة بغشاء ن

عمى مسام تسمح بتبادل المواد بين النواة والسايتوبالزم وتحتوي النواة عمى الجينات 
وىي عبارة عن  Neucleolusالوراثية )الكروموسومات ( وتحتوي النواة عمى النوية 

نووي مزدوج بينما فراغ يسمى  غشاءوكما يغمف النواة  RNAجسم كروي تحتوي 
من النواة  RNAحول النواة وىو غشاء ذو نفاذية جيدة يسمح بمرور جزيئات الصيريج 



 

 

الى السايتوبالزم ويتخمل الغشاء مسامات مغمفة بغشاء ىالمي ليا دور في تبادل المواد 
 بين النواة والسايتوبالزم.

وىي شبكة من النبيبات : Endoplasmic reticulumلشبكة البالزمية الداخمية ا -3
والتي  يايفخشنو وذلك لوجود الرايبوسومات -سايتوبالزم الخمية وىي  اما أالغشائية في 

انكستروم وقد تكون الرايبوسومات حره عمى  100ىي عبارة عن كريات صغيرة قطرىا 
% حامض نووي رايبوزي و 60رابيوسوم وتتكون من  5-3شكل مفرد او مجاميع من 

تخميق البروتين من االحماض  بروتين ومن الوظائف االساسية لمرايبوسومات 40%
االمينية الموجودة في السايتوبالزم ومن الجدير بالذكر ىنا ان الرايبوسومات المحمولو 
عمى الشبكو البالزميو الداخميو تختص بصناعة البروتين الذي يفرز خارج الخمية اما 

بصناعة البروتين لمخمية نفسيا وذلك لتعويض  والرايبوسومات الطميقة متخصص
اثناء الفعاليات الحيوية ويكون ترتيب الرايبوسومات بشكل زوجي عمى الشبكو  ومستيمكال

ناعمو وتكون موجودة في انسجة العضالت وىي  -البالزمية الداخمية الخشنو . ب
 Steroidضرورية لتقمصات العضالت وليا دور في انتاج اليرمونات السيترودية 

hormones  الجسم االصفر وقشرة الغدة الكظرية .في الخاليا الخاللية لمخصية و 
: عبارة عن مجموعو من الشعيرات او الخيوط Golgi Apparatusجياز كولجي  -4

تشكل بشكل شبيو بالشبكو او الصفائح او تالناعمو ومن خالل ىذه الشعيرات او الخيوط 
د االغشية داخل سايتوبالزم الخاليا ومن المالحظ انيا تكون اكبر حجما وتمتمئ بالموا

واالفرازية في الخاليا التي تفرز مواد بروتينية الى داخل الجسم مثل الغدد اذ تقوم ىذه 
افرازات الخاليا عمى شكل حويصالت تتحرك الى سطح الخمية ثم يتم  بتغميفاالغشية 

افرازىا الى االعضاء االخرى ويعمل جياز كولجي عمى تركيز االنزيمات الحالة التي 
 زم تطرح الى الساليتوبال

تراكيب غشائية غير منتظمة يتراوح قطرىا بين  -: Lysosomsالجيسمات الحالة  -5
نانوميتر تتكون في جياز كولجي وتحتوي عمى انزيمات حالو ليا قابمية  800-100

-RNAعمى تحميل البروتينات والكاربوىيدرات والفوسفات العضوية واالحماض النوويو )
DNAجزاء الخمية التي ال تحتاجيا الخمية , وكما ليا ( وليا القابمية عمى تحميل بعض ا



 

 

القابمية عمى تحرير اليرمونات من الحويصالت كما في الغدة الدرقية اما نتائج التحمل 
 فيتم التخمص منيا من خالل ابرازىا خارج الخمية او امتصاصيا من قبل الخمية

عبارة عن :  Micro filaments and micro tubulesالخيوط والنبيبات الدقيقة  -6
 دقيقة موجودة في اغمب الخاليا الجسمية  تراكيب

نانوميتر وتتكون من مادة االكتين  4-6الخيوط الدقيقة عبارة عن عصيات قطرىا  - أ
المذان يكسبان العضمو خاصية التقمص وتكثر  myocin Actin andوالمايوسين 

الموجودة في االمعاء وكذلك في الخاليا  الخيوط في الخاليا المكعبة والعموديو
وكذلك توجد في العضالت  Neurofibrilsالعصبيو التي تدعى الميفات العصبية 

والخيوط  Thin filamentsالممساء والمخخطة اذ يطمق عمى الخيوط الدقيقة 
خاليا الوىما مسؤوالن عن خواص التقمص في  Course filamentsالغميظو 

  الخمية لذلك يمكن ان تعتبر الخيوط الدقيقة عضالت الخمية والمحافظة عمى شكل 
 انكستروم 10نانوميتر = 

نانوميتر وسمكيا  25عن اشكال اسطوانية مجوفة قطرىا النبيبات الدقيقة : عبارة   - ب
في  وتوجد النبيباتTubulin نانوميتر وتتكون من بروتينات اىميا التيوبيولين  5

 شطاريخاليا عديدة ولكنيا تتمركز اثناء االنقسام الخموي لتكوين المغزل االن
mitetic spindle  وتوجد في خاليا العصبية وكببيبات الكمية وعدسة العين وذيل

النطف وىذه الخاليا ليا دور في تنظيم فعاليات الخاليا مثل الحركو وتناول الطعام 
لمؤثرات العصبية وتنظيم البروتين في جدرار والمحافظة عمى شكل الخمية وتقل ا

الخمية فضال عن تكوين المغزل االنتظاري ومن الجدير بالذكر ىنا ان نقول ان 
 النبيبات الدقيقة تقوم بتنظيم وتنسيق القوة الناتجة من الخيوط الدقيقة

عبارة عن تراكيب اصبعية او بيضوية الشكل حجميا بين  Mitochondriaالمتقدرات  -7
 Mitochondria تدعى االعراف المتقدريةمايكرونيتر وىذه التراكيب  12-0.2
Cristae  ويتناسب عددىا مع كمية الطاقة الالزمو لتمك الخمية وتعتبر المتقدرات وحدات

الى ثاني فوسقفات  ATPتوليد الطاقة من خالل تحويل ثالث فوسفات االدينوسين 
 ADPاالدينوسين 



 

 

: يكون السايتوبالزم عديم المون ويتكون من  Cytoplasmالييولي )السايتوبالزم( -8
ببتيدات متعددة واالنزيمات وااليونات والماء ويعتبر السايتوبالم المكان الذي يحتوي كافة 

 االجزاء والتراكيب المحاطة بغشاء الخمية
وىي مواد غير ثابتو في الخمية قد  Para Plasmic Inclusionsالمشتمالت البالزمية  -9

تائج االيض الخموي او خارجية المنشأ مثل الحويصالت الغنيو بالكاليكوجين تكون من ن
 والدىون واالصماغ.

 
 
 
 
 


