
المحاضرة االولى           الفسلجة الحيوانية                              د. نضال ابراهيم 
 لطيف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

  Physiology علم الفسلجة
فرع من العلوم الحيوية الذي يتعامل مع بأنه ذلك ال -يمكن تعريف علم الوظائف )الفسيولوجي( :

الوظائف الكاملة لألعضاء المختلفة للجسم وهي بكامل صحتها ويؤكد على التغيرات التي تطرأ على 
الجسم بأكمله عند نشاط وعمل هذه األعضاء أثناء قيامها بفعالياتها األساسية والتحري عن سبب 

دامة حياة الكائن الحي . أما أبسط تعريف يمكن أن وكيفية أنجاز تلك الوظائف الحيوية الضرورية إل
هو علم وظائف الكائنات الحية . يختص علم الفسلجة بدراسة كيفية عمل  -ينطبق على الفسلجة :

 الجسم , ويعني علم الفسلجة بالمملكتين الحيوانية والنباتية غير أننا سنقتصر على المملكة الحيوانية .

ت المادة الحية سواء على مستوى الكائن الحي بأكمله أو عضو يبحث علم الفسلجة في فعاليا 
 . منه أو على مستوى الخلية أو جزء منها , والهدف من علم الفسلجة هو فهم معنى الحياة

يعد علم الفسيولوجيا أحد الفروع الهامة لعلم البيولوجي الذي يهتم بدراسة ظاهرة الحياة في الكائنات 
ئن الحي عبارة عن وحدة بيولوجية أي ))وحدة بنائية متكاملة مترابطة تتفاعل الحية بصورة عامة , فالكا

مكوناتها لتعطي ظاهرة الحياة للكائن الحي(( . وعلم الفسيولوجي ))هو العلم الذي يهتم بدراسة كيفية 
حدوث وظائف الكائن الحي المختلفة مثل عمل جهاز الدوران , جهاز التنفس , الجهاز العضلي , 

 … الصمالغدد 
  : وهذا يعني

  .ت((ية ))اإلنسان , الحيوان , النباوصف وظائف األعضاء في الكائنات الح -
  . شرح وتفسير هذه الوظائف في ضوء القوانين الفيزيائية والكيميائية -

وعليه يمكن تفسير علم الفسيولوجي في ضوء ما تقدم بأنه ))فيزياء وكيمياء الكائنات الحية(( , وال 
يقتصر أن نعرف ما هي وظيفة هذا العضو أو ذاك , فأن هذا الوصف غير كافي ولكن األهم أن 

لعالقة نفسر كيف يؤدي ذلك العضو تلك الوظيفة ونحاول اكتشاف آلية هذه الوظيفة فضال عن دراسة ا



بين أنشطة أعضاء الكائن الحي والعوامل التي تؤثر على هذه األنشطة إذ يعتمد علم الفسيولوجي على 
  .الفيزيائية والكيميائية والحيوية بالجسمالجوانب 

 

 
يتم الحصول  Data أي ان المعطيات Experimental Scinence علم الفسلجة هو علم تجريبي

في حين ان معظم العلوم الحياتية  Experiments اء التجاربعليها عن طريق تجريبي أي باجر 
أي تعتمد على المالحظة الدقيقة  Descriptive Science االخرى هي اكثر ما تكون وصفيه

ماهي اال محاولة لالجابة على سؤال يطرح من  والتجربةوالوصف دون الحاجة الى اجراء التجارب , 
خلق الظرف المناسبة لها بحث يصبح .باالمكان دراسة تاثير قبل الطبيعة وعند اجراء التجربة يجب 

 . عامل واحد فقط على المادة تحت ظروف التجربة

 المبادئ االساسية للفسيولوجيا:

 ان من اهم المبادئ االساسية للفسيولوجيا والذي يعتمد عليه نشاط الكائن الحي هي:

 : Exchange of Material with the Environmentالمواد مع المحيط  دلتبا .1

يتميز الكائن الحي عن محيطه بالنواحي التنظيمية والكيميائية للحصول على مصدر الطاقة والمواد 
الضرورية لنموه ومستلزمات فعالياته الحيوية فالمحيط الخارجي ممتد الى دخل الكائن الحي, ومن اجهزة 

رئتان والكلية والقناة الهضمية والجلد وهذه االعضاء تتميز بسعة سطوحها التبادل مع البيئة الخارجية ال
امتار مربعة  10يقدر السطح الفعال لألمعاء الدقيقة حوالي مثال واتصالها باألوعية الدموية الشعرية, 

 أمتار مربعة. 6متر مربع وللكلية  55وللرئة 

 Metabolismاأليض  .2

يحصل الكائن الحي على الطاقة الضرورية لنموه وترميم اعضائه وانجاز فعالياته الحيوية من 
الغذاء ويتم تحرير الطاقة عن طريق تفاعالت كيميائية معقدة يتم من خاللها تحطيم الجزيئات الكبيرة الى 

ذه بعملية الهدم جزيئات بسيطة او اكسدتها الى ماء وثاني اوكسيد الكاربون وتدعى عملية التقويض ه



Catabolism  كما يقوم الكائن الحي في الوقت نفسه ببناء مواد معقدة من مواد بسيطة تسمى عملية
 وتدعى المحصلة النهائية لعمليتي البناء والهدم باأليض. Anabolismاالبتناء 

جال ان دراسة االيض في مجال الكيمياء الحياتية يقتصر على التفاعالت الكيمياوية اما في م
دراسة الجوانب الفسيولوجية فيقتصر دراسة االيض على استهالك االوكسجين والغذاء وانتاج ثاني اوكسيد 
الكاربون وانبعاث الحرارة او نتائج أخرى ومن االجهزة المستخدمة لتحديد معدالت االيض هو جهاز قياس 

 . Calrlimetersالسعرات 

جزيئات ضخمة مثل البروتين تكون عالية اما في ان الطاقة المتولدة من عمليات االيض لبناء 
عمليات التحويل من غذاء الى طاقة فتتصف بكونها طاقة واطئة وذلك الن معظم الطاقة تتحول الى 
حرارة بداًل من طاقة نافعة, ومن اهم العوامل والنشاطات التي تؤثر في معدالت االيض هي النوم والعمل 

 خلل في الغدد الصم.الشاق واالضطرابات الحاصلة بسبب 
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يعتمد التنسيق الداخلي على حجم الكائن الحي ففي االحياء وحيدة الخلية تكون الحركة العشوائية 
اما في , عملية التنسيق  Cyclosisللمواد كافية النتقالها بين اجزاء الخلية كما تعجل الحركة الدورانية 

أخرى لتحقيق التنسيق المطلوب بين اعضائها وخالياها ومن بين  الياتة االجسام توجد االحياء ضخم
 :االليات هذه 

وجود جهاز نقل متخصص مثل جهاز الدوران الذي يجلب مواد الى الخاليا ويحمل منها  -أ
كبد او موادًا اخرى )إذ ينقل جهاز الدوران المواد المنتجة عن الهضم لخزنها على هيئة كاليكوجين في ال

لنقل خزين الشحوم الى الخاليا لتوليد الطاقة كما ينظم درجة حرارة الدم ويحمل الفضالت لطرحها خارج 
 الجسم(.
وجود جهاز للغدد الصم )الذي يتألف من مجموعة غدد صم تفرز هرموناتها في الدم  -ب

تثبطه( وتتميز الهرمونات والذي ينقلها بدوره الى االنسجة واالعضاء المستهدفة فتزيد من نشاطها او 
 بعملها التنسيقي البطيء مقارنة بالجهاز العصبي.

وجود الجهاز العصبي الذي يحمل الرسائل على هيئة سياالت عصبية بين اجزاء الجسم  -ت
بسرعة فائقة كما يحصل عند االستجابة على هيئة منعكسات شوكية, ويحدث التنسيق العصبي في 



بل التنسيق الهرموني الذي قد يستغرق عدة ساعات كما ان االستجابات حاالت تتطلب سرعة التنفيذ مقا
للتأثير الهرموني تكون طويلة االمد بينما تكون االستجابات بواسطة الجهاز العصبي ليس باألمر السهل 
وتسبب له انهاكًا ألنها تتطلب توليد سياالت عصبية متكررة ومستمرة لفترات طويلة اي تكون قصيرة 

شترك الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصم بآلية من النوع الثنائي التأثير المتضاد إذ يكون نشاط االمد. وي
العضو محصلة إما لتأثير هرمونين متضادين او لتأثير تنبيهين عصبيين متضادين وتسمى هذه اآللية 

بنشاط  وهذه اآللية تكون افضل من استخدام تأثير واحد متدرج يتحكم Push-Pullبالدفع والسحب 
 العضو.
 
 :Homoestasisاألستتباب  .4

يفصل غطاء الجسم في الحيوانات بين البيئة الخارجية والبيئة الداخلية ومن اهم منجزات التنسيق 
الداخلي هو تحقيق ثبوت البيئة الداخلية, وان الكثير من المثبتات كدرجة الحرارة واالس الهيدروجيني 

يقة وان اي حيود عنها للسوائل الجسمية ونسبة كلوكوز الدم او تركيز االيونات تبقى ثابتة ضمن حدود ض
يمكن ان يعبر عن حالة مرضية لذلك مكنت حالة االستتباب الخاليا من المحافظة على تركبيها الكيمياوي 
بما يتناسب نشاطها واذا اختل لسبب او آلخر فسرعان ما يعود الى وضعه السابق بفضل آلية التغذية 

 -ى نوعين:وهذه اآللية تكون عل Feed-back Mechanismاالسترجاعية 

ومثالها: ان انخفاض نسبة مستوى هرمون  Positive F.B.Mتغذية استرجاعية موجبة  -أ
والذي بدوره يحفز افراز االستروجين  FSHاالستروجين في الدورة الشهرية تحفز هرمون المحفز للجريبات 

 وتكون النتيجة زيادة في تركيز كل من هرموني االستروجين والهرمون المحفز للجريبات.
وهذه التغذية تكون أكثر شيوعًا في  Negative F.B.Mالتغذية االسترجاعية السالبة  -ب

العمليات الفسيولوجية وتحصل فيها استجابة او رد فعل فسيولوجي مثلها: عند زيادة تركيز مستوى السكر 
كبد في الدم يفرز هرمون االنسولين الذي يقوم بتحويل الفائض من السكر الى كاليكوجين يخزن في ال

 وبذلك ينخفض مستوى السكر الى الحد الطبيعي عندئٍذ فقط يتوقف افراز المزيد من االنسولين.
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تؤثر التغيرات في عوامل البيئة الخارجية على نشاط وسلوك االحياء لذلك جهز تطور االحياء 
استشعار ما يطرأ عليه من تغييرات, ففي بجهاز عصبي واعضاء الحس الخاص لفحص المحيط و 

الفقريات تصل المعلومات عن المحيط الخارجي من المستقبالت الى الجهاز العصبي المركزي عبر 
االلياف العصبية الحسية ويستجيب اليها الحيوان بسياالت عصبية من العصبات المحركة الى المنفذات 

 )العضالت والغدد( وتكون االستجابة على نوعين:

استجابة بسيطة على هيئة منعكسات اذا تمت بمستوى الحبل الشوكي من غير أن يتدخل  -أ
 الدماغ وذلك لكون رد الفعل السريع يجنب الحيوان الخطر وال يحتاج الى تفكير.

استجابة معقدة تحصل في حالة تدخل الدماغ ويحدث في حالة سلوكيات غريزية تحسبا لظروف 
الهجرة الى اماكن مناسبة او قد تأخذ االستجابة شكاًل تكيفيًا مثل السبات او الشتاء كجمع الغذاء او 

 نمو الفراء بغزارة او بناء المساكن وتبدل في عادات التغذية والملبس كما يحدث عند البشر.

 


