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  الفصل الثانى

  فهم الجسم البشرى
  

  

   مقدمة١-٢
  

أول خطوة فى خطوات تحقيق صحة جيدة هى أن تعرف أهمية العناية واالهتمام بأجهزة جسمك               

هل تعرف أجزاء جسمك المختلفة؟ هل تعرف أجهزة جسمك؟ هل تعلم متى ال يعمل جـسمك             . المختلفة

يجب؟؟ أو هل تعلم متى ال يعمل جسمك كمااجيد   

اجسمك يتكون من عدة أجهزة تعمل معيمكن تقسيم أجهزة الجسم كاآلتىا فى سيمفونية إلهية، وعموم :  

  : أجهزة الدعم والتحكم وتحتوى-١

  . الجهاز العظمى والعضلى-أ

  . الجلد-ب

  . الجهاز العصبى-ج

  : أجهزة الطاقة والنقل وتحتوى-٢

  . الجهاز الهضمى-أ

  . الجهاز الدورى-ب

  .هاز التنفسى الج-ج

  . الجهاز البولى-د

  ):اإلنجابى( جهاز الغدد الصماء والجهاز التناسلى -٣

  . الغدد الصماء-أ

  .األنثوى الجهاز التناسلى الذكرى و-ب

  

  

   الدعم والتحكمةجهزأ ٢-٢
  

ـ         اأن تكون قادر   الهدف  . بالـصحة  ا على معرفة وظائف الهيكل العظمى والعـضالت وعالقتهم

  : تتكون السيارة من أجزاء مختلفة، حيثتشبيه بالسيارةللونستخدم هنا مثال 
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 وكذلك يقوم بحماية مكوناتها الداخلية ا معينًالً وشكا محدداويعطيها طراز) الشاسيه(الهيكل الخارجى  -

  .والموتور

  .السيارة لها جهاز احتراق لبدء تحريك الموتور -

 بعض األجـزاء    ،كة السيارة فى سهولة ويسر    باقى أجزاء السيارة تعمل مع بعضها لتحافظ على حر         -

 قدرة هذه األجزاء على الحركة تكـون فـى وجـود            ،الميكانيكية فى السيارة لها القدرة على الحركة      

مصدر الطاقة، البنزين فى معظم     : من هذه العوامل  و. عوامل أخرى وبشرط أن تكون فى كفاءة عالية       

ث تتحول الطاقة الكيميائية المخزونة فى البنزين إلى        حي) الموتور(عامل آخر وهو الماكينة     . السيارات

  .طاقة ميكانيكية وتكون النتيجة حركة السيارة

 هـو   جـسم المصدر الطاقة فـى     . هى العظام والعضالت  اإلنسان  األجزاء الميكانيكية فى جسم     

  .الطعام حيث يمد الجسم بالطاقة الالزمة للحركة الميكانيكية لكل أجزاءه

  

  الهيكل العظمى وأعظمى  الجهاز ال١-٢-٢

 ٢٠٠يحتوى جسمك على أكثر من ويتكون الهيكل العظمى من العظام، األربطة والغضاريف 

 تشكل العظام الهيكل المكون لجسمك وتحدد حجمك ))١-٢( انظر الشكل( وظيفتها  منهاعظمة، لكل

  .وطولك

 وظيفة حمايـة لـبعض    أيضاكما أن لها  ،تعمل العظام فى نظام دقيق مع العضالت التى تغطيها        

  : األعضاء الداخلية فمثالً

  .تحمى القلب والرئتينالصدرى عظام الضلوع والقفص  -

  .عظام الجمجمة تحمى بداخلها المخ -

  .ىكعظام الفقرات فى العمود الفقرى تحمى النخاع الشو -

  . وكذلك الرحم والمبيض فى النساء،عظام الحوض تحمى المثانة والمستقيم -

  عظمىالنخاع ال

عنـد   .من أهم وظائفه تكوين الكرات الحمراء فى الـدم        ،  هو نسيج خاص داخل تجويف العظام     

 والغضاريف هى نـسيج     ،ةالوالدة تكون أغلبية العظام المكونة للهيكل العظمى غضروفي       الطفل حديث   

عـادن  نمو حدث عملية التعظم بإحالل الخاليا العظمية والم       لا  أطرى من العظام وعند    هضام ناشف ولكن  

تبقـى بعـض    و ،تستمر هذه العملية طوال فترة الطفولـة حتـى الـشباب          و ،الغضاريفتلك  بدالً من   

ل غضروف طرف األنف، وخـارج صـوان        ثالغضاريف كما هى غضاريف بعد تمام عملية التعظم م        

  .عظام المفاصل حيث تعمل كوسادة تمتص صدمات الحركةذن، وكذلك الغضاريف فى نهاية األ
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  الجهاز العظمى): ١-٢(شكل 

  

  الهيكل العظمى والصحة

تحتاج العظام لكميات مناسبة وكافية من المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور لتساعد على تكـوين              

وبعض الهرمونات وكذلك للتمرينات الرياضية المنتظمة      ) د( لفيتامين   ا تحتاج أيض  ، كما النسيج العظمى 

  .ن العظام والمحافظة عليها قويةلتساعد على تكوي

  هشاشة العظام

 للكسر نتيجة نقـص عناصـر       الً وقاب احالة مرضية تصيب العظام حيث يصبح نسيج العظم هشً        

غذائية متعددة مثل البروتين، الكالسيوم وكذلك نقص الحركة والتمرينات الرياضية أو عند تناول بعض              

  .العقاقير واألدوية لفترات طويلة

  

 

 اجلمجمة

 الترقوة

 عظم كتفى

العضد

  عظم رسغى
  عظم مشطى

  عظام السلميات   

عظم الفخذ

 عظام السلميات

 عظم الكاحل

 عظم الساق

 مشبك

 العظم املتحرك ىف الركبة

 احلوض

  الكعربة
 الزند

 

 العمود الفقارى

  عظمة القصى
 الضلوع

 العلوى الفك

 السفلى الفك

 مشط القدم

 فقرات
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  هاز العضلى الج٢-٢-٢

         عـضلة مكونـة الجهـاز الحركـى         ٦٠٠ من أكثـر مـن       ةتتحكم فى حركة الجسم شبكة مكون      •

  ))٢-٢(انظر شكل (

ليس لكل العضالت شكل واحد، ولكن لها كلها صفة مميـزة وهـى القـدرة علـى                 ويالحظ أنه   

  .، هذه الخاصية تسمح بحركة الجسم)تقصرأنها يمكنها أن أى (االنقباض 

 : هى أنواع من النسيج العضلى فى الجسمةثهناك ثال •

  .عضلة القلب      .العضالت الملساء      .العضالت الهيكلية

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجهاز العضلى): ٢-٢(شكل 

  

  العضالت الهيكيلة

وهذه . تحرك العظام فى كل الجسم وتتصل بالعظام عن طريق شريط نسيج خاص يسمى األوتار             

  .عنى أن الشخص يمكنه التحكم فى حركتهاالعضالت وظيفتها إرادية بم

             عضلة العني
  القابضة عضلة الفم

  

    عضالت الرقبة

 عضالت الذراع

 األوتار

 عضالت الفخذ

 ساقعضالت ال

 عضالت الساعد

 عضالت جدار البطن

 األوتار
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  العضالت الملساء

. إلخ.. وهى تكون جدار كل األعضاء الداخلية مثل جدار المعدة، األمعاء، المرارة، المثانة

  .والتحكم فيها ال إرادى بمعنى أنه ليس لك حكم عليها

  العضلة القلبية

        كنها مختلفة عنهما ومتميزة بأنهـا ال        ل الها خاصية تجمع ما بين العضالت الهيكلية والملساء مع

  . مليون دقة فى السنة طول العمر٤٠دقيقة أى / دقة٧٠إرادية، وتضخ الدم بمعدل 

  

  ) الغطائى/اللحافى( الجهاز الجلدى ٣-٢-٢

. ))٣-٢(انظر شكل (الجلد هو أكبر عضو بالجسم وله وظيفة حماية الجسم، فهو غطاء كلى 

، بصيالت الشعر واألظافر، وغدد العرق والغدد الدهنية وكلها تنمو يتكون الجهاز الغطائى من الجلد

  .من الجلد

يحمى الجلد الجسم من خالل     و ، والبشرة دمةولو نظرت فى قطاع فى الجلد تجد أنه يتكون من األ          

منع الميكروبات الضارة من الدخول إلى األعضاء الداخلية، ضبط حرارة الجسم، كـذلك مـن خـالل                 

، الضغط أو الحرارة حيث أن الجلد يحتوى علـى نهايـات عـصبية تجعلـك تـشعر                  اإلحساس باأللم 

  .بالتغييرات حولك فى كل البيئة المحيطة بك
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الجهاز الجلدى): ٣-٢(شكل 

  

 شعر

 تةخاليا مي

 طبقة صبغيات

 أنبوب شعرى

 غدة دهنية

ايات عصبية 

 صيالت الشعرب
 قيةعرغدة 
 ية دمويةأوع

 دهون
 سيج دهىن رقيق حتت اجللدن

 األدمة}

  البشرة       }
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  الجهاز العصبى

يتكون الجهاز العصبى من شبكة من الخاليا العصبية تحمل الرسائل واألوامر أو المؤثرات مـن               

ينقسم الجهـاز العـصبى إلـى جـزئين          و . والعكس الشوكى إلى أجزاء الجسم   ) الحبل (المخ والنخاع 

  .))٤-٢(انظر شكل (. الجهاز العصبى المركزى والجهاز العصبى الطرفى: رئيسيين

  )ويتكون من المخ والنخاع الشوكى(الجهاز العصبى المركزى 

ـ    .ى المركزى ويعتبر المخ من أكثر األجزاء المعقدة التركيب فى الجهاز العصب           ةوتحميـه ثالث

 ).سـحاءه (أغشية تعمل على توصيل المواد الغذائية المناسبة وتسمى باللغة العربية السحايا والمفـرد              

  .والمسافات بين هذه السحايا مملوءة بالسائل المخى النخاعى

يوجد داخل المخ تجويفات تسمى حجرات بداخلها السائل المخى النخاعى الذى يساهم فى حماية              

فهو مثل كابل رفيع يمتد من قاع المـخ يتكـون مـن             ) الحبل الشوكى (أما النخاع الشوكى    . المخ أيض ا

االخاليا واأللياف العصبية ولها نفس الحماية مثل المخ تمام.  

  الجهاز العصبى الطرفى

يتكون من األعصاب التى تتفرع من المخ والنخاع الشوكى وتقوم بتوصيل األوامر من الجهـاز               

 . المركزى ويستقبل المؤثرات من مختلف أجزاء الجسم ويوصلها للجهاز العصبى المركـزى            العصبى

  : يتكون الجهاز العصبى الطرفى من عدد من األعصاب، وعددها كالتالىو

  . تكون األعصاب المخيةا عشر زوجااثن •

• تكون األعصاب من النخاع الشوكىاواحد وثالثون زوج .  

جهاز عـصبى جـسدى     : هما للوظيفة   اإلى قسمين رئيسيين تبع   وينقسم الجهاز العصبى الطرفى     

  .وجهاز عصبى ال إرادى

ويتكـون مـن   ) أى البيئة الخارجيـة (يهتم الجهاز العصبى الجسدى بالمؤثرات المحيطة بالجسم      

البيئـة الداخليـة    (وظيفة الجهاز العصبى الالرادى هـو       ما  أ .خاليا عصبية لإلحساس وأخرى للحركة    

حكم فى الوظائف الالرادية مثل التحكم فى ضربات القلب، درجـات حـرارة الجـسم               تهى ال  ف )للجسم

جزء يـسمى الجهـاز     : يتكون الجهاز العصبى الالرادى من جزئين     و. إلخ.. وحركة األمعاء والهضم    

الغيـر  (الجزء اآلخر فهو الجارسيمبتاوى     . السيمبتاوى ويعمل على إعداد الجسم للطوارئ بكل المعانى       

ويقوم بوظيفة معاكسة لألول فهو يحفظ الجسم فى الحالة العادية ويـسترجعه مـن حالـة                ) سيمبتاوى

  .الطوارئ

  الحواس

النظـر،  (  المعروفة ا الحواس الخمس  مههومن أ  ، فى كل ما تفعله    ا الحواس فى جسمك دور    تلعب

 التـى   ترجع خبراتك فى األحاسيس المختلفة إلى األعصاب الخاصة       و ،) واللمس ،السمع، التذوق، الشم  

تقوم هذه المستقبالت العـصبية باسـتقبال المعلومـة،         حيث  تعمل كمستقبالت لكل من هذه األحاسيس       
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ثم تصدر من المـخ والنخـاع الـشوكى         .  األعصاب الحسية إلى النخاع الشوكى والمخ      عبروترسلها  

للمؤثر األولاالمؤثرات وترسلها إلى األعصاب الحركية ثم يحدث التفاعل تبع .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الجهاز العصبى): ٤-٢(شكل 
 
  

   الطاقة والنقلةزأجه ٣-٢
  

يحتوى الجسم على أجهزة تعمل وتستخدم الطاقة لتصل لكل الخاليا وتـستفيد منهـا فـى كـل                  

األجهزة المـشاركة    و .الوظائف وينتج عن هذه العمليات مواد يتخلص منها الجسم فى عمليات اإلخراج           

  .هاز الهضمى، الجهاز الدورى، الجهاز التنفسى والجهاز البولىالج: فى هذه العمليات هى

       املخ 
     املخيخ
 جذع املخ
 عنقيةأعصاب 

 النخاع الشوكى
 )احلبل(

  أعصاب الصدر}

  قطنيةأعصاب  }
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  الجهاز الهضمى ١-٣-٢

الوقود فى جسمك هو الطعام الذى البد من        . تأتى الطاقة من الوقود   . تحتاج الخاليا للطاقة لكى تعمل     -

  .تجهيزه فى الجسم بطريقة معينة ليمده بالمواد الغذائية

 لصورة قادرة على الوصول إلى الخاليـا مـن          االطعام كيميائي الهضم هو العملية التى يتحول فيها        -

  .))٥-٢(انظر شكل (خالل جدار الخلية 

  .يبدأ الهضم من الفم حيث يمضغ الطعام ويخلط مع اللعاب -

بعـد  .  ويتم هضم السكريات البسيطة فى الفم      ،اللعاب يلين الطعام ويساعد على تكسيره لمواد أبسط        -

 سم وتـصل إلـى      ٤٥طعام داخل المرئ، وهو أنبوبة طولها حوالى        المضغ يحدث البلع ويتحرك ال    

عند وصول الطعام إلى المعـدة يخـزن        .  الجزء األول من البلع إرادى والتالى غير إرادى        .المعدة

 ، طحن الطعام  علىوتعمل المعدة   .  ساعات ٤ وتواصل المعدة الهضم ويبقى بها الطعام حوالى         امؤقتً

بعد هذه المرحلة يتحرك الطعام     ). الكيموس( إلى عجينة تسمى     هوتحول ،وتقلبه مع العصارة المعدية   

ويتم الهضم فى األمعاء الدقيقة التى      ) سبعة أمتار  (ا قدم ٢٣إلى األمعاء الدقيقة التى يصل طولها إلى        

 ا وبهـا أيـض    ،عصارة تساعد على تكملة الهضم    وية، فى جدارها غدد صغيرة تفرز       هى أنابيب ملت  

 كالخمائل لكى تزيد من مساحة سطح األمعاء الداخلى ووظيفتها االمتـصاص أى              من زوائد  نماليي

  .توصيل الغذاء المهضوم إلى األوعية الدموية

 حيث يتم امتصاص الماء منها،      ؛)القولون(فضالت الغذاء الذى لم يهضم تصل إلى األمعاء الغليظة           -

ج تتم مـن خـالل المـستقيم        عملية اإلخرا . وتبقى الفضالت فى صورة شبه صلبة وتسمى البراز       

  .والشرج وتسمى التبرز

-          الكبـد،   : من القناة الهضمية وهى    اهناك أعضاء أخرى تشارك فى عملية الهضم ولكنها ليست جزء 

همة لعمليـات الهـضم المتعـددة       مالنزيمات  األمواد و بعض ال كل منهم يفرز    . البنكرياس والمرارة 

 .والمركبة

  

  الجهاز الهضمى والصحة ٢-٣-٢

ها بسيط يحتاج عالجا سـهالً والـبعض خطيـر          بعض الجهاز الهضمى أمراض كثيرة،      تصيب

، سواء كان الخلل بسيطًا أو خطيرا، فإن له تأثيرا كليا على عملية الهـضم             و. ويحتاج عالجا متخصصا  

  :اضطراب الهضم أو سوء الهضم له أسباب عدة مثلو

لمتسوسة، أو كبار السن الذين ال يـستخدمون         بسبب أمراض اللثة أو األسنان ا      :عدم المضغ الجيد   -

  .طقما لألسنان جيدا

  .لمعدة أو أورام المعدة سواء الحميدة أو الخبيثةا مثل قرحة المعدة، التهاب :أمراض المعدة -
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  ١٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  از الهضمىهالج: )٥-٢(شكل 

  

  .ثنى عشر أو التهاب األمعاء الدقيقةال مثل قرحة ا:أمراض فى األمعاء الدقيقة -

  . المختلفةات القولونالتهاب -

  .أمراض الكبد -

  .وحصواتهاأمراض المرارة  -

  .أمراض البنكرياس -

 يةلعابغدد
 لسانلا

  املرئ بلعوملا

  الكبد

  حوصلة مرارية–املرارة 

 البنكرياس

  األمعاء الغليظة

  الزائدة االدودية

  الشرج

 قيمستامل

 دقيقةاألمعاء ال

  املعدة
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  ٢٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

:  التهاب جدار الزائدة الدودية وهى جزء من األمعاء الغليظة وهى نوعـان     :التهاب الزائدة الدودية   -

  .نوع التهابى فى الجدار وآخر يصحبه انسداد فى تجويف الزائدة وهو األكثر خطورة

 أو قلة معدل أو     ،صعوبة فى اإلخراج  وجود   أو   ، إخراج براز جاف   : صور هى  ثه ثال لو :اإلمساك -

 المعدل بما   نةالبد من مقار  (وهذه الصورة هى األكثر شيوعا       كل ثالث أيام     الًعدد مرات التبرز مث   

 ات متعادلة  بللوقاية من اإلمساك البد أن تتناول وج      و).  عليه لدى الشخص قبل الشكوى     اكان متعود

تحتوى على مـادة  أنها الخضروات والفواكه حيث تناول  كل عناصر الغذاء وأن تهتم بتحتوى على 

كـذلك  . كبيرا وتساعد على حركة األمعاء والقولون     السيليولوز وهى مادة هامة تجعل حجم البراز        

  . بالحركة وممارسة الرياضة والمشىاوننصح أيض. كمية مناسبة من السوائل والماءتناول 

 ،وله أسباب كثيرة منها طبيعة الطعام، أو التلـوث والفيـروس  . اس اإلمساك تمام  هو عك  :اإلسهال -

 فى حاالت صغار السن واألطفال لتفـادى حـاالت          ا وخصوص استشارة الطبية سريع  االوالبد من   

  .الجفاف

 ،أولـى ما هو   حول فتحة الشرج وأسبابها متعددة منها       ) أوردة متمددة ( هى وجود دوالى     :البواسير -

ـ   فالنوع األول   أما  ). ى لسبب آخر مثل أورام القولون     أ( ثانوى   ما هو ا  ومنه  مرضـى   ديكثـر عن

  . الطبيبةيجب استشار. اإلمساك المزمن

  

   الجهاز الدورى٣-٣-٢

يقوم الجهاز  . تأخذ كل خلية فى الجسم حاجتها من المواد الغذائية والطاقة ثم تتخلص من النفايات             

 خاليا الجسم ويأخذ منها الفضالت وينقلها ألعضاء خاصة تتخلص          الدورى بتوصيل المواد الغذائية إلى    

  : منيتكون الجهاز الدورى و. بطرق متعددةمنها

  

  الدم

هو السائل الذى تنتقل بداخله المواد األساسية خالل الجسم وعن طريقة تستخرج الفضالت مـن               

 )البالزمـا  (زء السائل للدم  يسمى الج . الخاليا وتنتقل ألعضاء خاصة تقوم بالتخلص منها بطرق متعددة        

 اتحتوى البالزما أيـض   . ة ومنها المواد الغذائية   ب وتحتوى على المواد الذائ    ،ماءمن ال % ٩٠وتتكون من   

الكرات الحمراء وهـى تنقـل      : الًمث. ا أنواع ولكل منها وظيفة خاصة جد      ةعلى كرات الدم، وهى ثالث    

ومقاومـة  الكرات البيضاء ودورها هو المناعة      . بوناألكسجين إلى الخاليا وتأخذ منها ثانى أكسيد الكر       

  .أما الصفائح الدموية فوظيفتها هى تجلد الدم. العدوى
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  ٢١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  القلب

 دقة فى الدقيقة وذلـك      ٨٠ – ٧٠دق بمعدل يتراوح ما بين      يفهو  . القلب البشرى عضو ال يقارن    

الجسم خـالل األوعيـة     القلب هو المضخة التى تضخ الدم لكل         . دقة فى اليوم الواحد    ١٠٠٠٠٠يعنى  

عـضلة  و .))٦-٢(انظر شـكل  (قع بين الرئتين داخل التجويف الصدرى تهو عضلة قوية، والدموية،  

  ).أيسر وأيمن(وبطينين ) أيسر وأيمن( أذينين :القلب هى جدار القلب، الذى ينقسم إلى أربعة حجرات
  
  
  

  
  

  القلب: )٦-٢(شكل 

  

  األوعية الدموية

خل مجموعة من األنابيب المغلقة التى تحمله من القلب إلى كـل خاليـا              يدور الدم باستمرار دا   

هناك ثالثة أنواع مـن     . هذه األنابيب هى األوعية الدموية    . الجسم، وترجعه منها إلى القلب مرة أخرى      

  . واألوردة،الشرايين، الشعيرات الدموية: األوعية الدموية

  

  

 الشريان األورطى

 رئويةشريان

 رئويةأوردة

      أذين أيسر

 بطني أيسر

  وريد  نبطني أمي
 الشريان التاجى

الوريد 
األجوف 

  سفلىال

 شريان تاجى

 أذين أمين

الوريد 
األجوف 
  العلوى

  سفلىلالوريد األجوف ا

  الوريد األجوف العلوى

 أذين أمين

 صمام رئوى

  ثالثىصمام

 يسربطني أ  قلبيةتعضال نبطني أمي

  ثنائىصمام

  أذين أيسر

 أوردة رئوية

 شريان رئوية

 الشريان األورطى
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  ٢٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  الشرايين

إلى كل أجزاء الجسم، وتبدأ فى االنقـسام إلـى شـرايين        هى األوعية التى تحمل الدم من القلب        

  . حتى تصل إلى الشعيرات الدمويةا تنقسم أيضثم احجمأصغر فأصغر 

  

  الشعريات الدموية

من شعيرات أصغر حجما إلـى أوردة أكبـر          الدم   فيهاتجمع  أوردة صغيرة متناهية فى الصغر ي     

 هبعض السوائل أثناء مـسار     حامالً   فى دورٍة جديدةٍ  ليعاد ضخه   لقلب  فأكبر حتى يعود الدم مرة أخرى ل      

وهو جزء من الدورة الدموية     ). الليمف(السائل الليمفاوى   بتسمى   و إلى المسافات التى بين خاليا الجسم     

 تعمـل   التـى الغدد الليمفاوية   لتكون  األوعية الليمفاوية   جمع   وتت .ويشارك فى تكوين الجهاز الليمفاوى    

   . والجزيئات الضارةكمصفاة تحجز الميكروبات

  

  ضغط الدم

. هو القوة التى تحدث من تدفق الدم تجاه جدران الشرايين، والناتجة من عمل القلـب كمـضخة                

ـ     و ، عند كل انقباض ونبضة من القلب      تكرري ـ انخفوا ،ىارتفاع الضغط ويسمى الضغط االنقباض  هض

  .يسمى الضغط االنبساطى

، وهى تمثل الـضغط     ىبين القراءة العليا والسفل    تجد أن القياس ي    –عندما يقيس الطبيب ضغطك     

الضغط الطبيعى لـشاب    .  يتم القياس بجهاز خاص وبواسطة السماعة      –الضغط االنبساطى   / ىاالنقباض

  .٦٥ – ٩٠ واالنبساطى من ١١٠ – ١٤٠ من ىتراوح الضغط االنقباضي و١٢٠/٨٠متوسط العمر 

  

  عالقة الضغط والصحة

 بدون  اوالضغط العصبى أو بعد مجهود عضلى عنيف، وأحيانً       الضغط العالى يحدث عند الغضب      

عـالج، لفتـرات    ال مع عـدم  يؤدى استمرار الضغط العالى،     . !!أعراض مصاحبة وهذه هى الخطورة    

لتفادى المضاعفات القاتلة ولالطمئنان على الصحة البـد        و. طويلة لمضاعفات بالقلب واألوعية الدموية    

  .اوريدمن قياس الضغط 

  :ح الصحية الضرورية لحماية القلب واألوعية الدمويةمن النصائ

  .االبتعاد عن التدخين •

  .تقليل الدهون واألمالح فى الطعام •

  .ممارسة طرق صحية للتعامل مع الضغط العصبى •

 .الحصول على تمارين رياضية كافية مع فترات من الراحة الكافية •
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  ٢٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   الجهاز التنفسى٤-٣-٢

الخاليا فيها  رج الطاقة من الغذاء خالل عمليات كيميائية تنتج         تحتاج الخاليا لألكسجين لكى تستخ    

التخلص من ثانى أكـسيد     توفير األكسجين الالزم للخلية، و     ب ىيقوم الجهاز التنفس  و. ثانى أكسيد الكربون  

حدث على  وت . تبادل الغازات بين الكائن الحى والبيئة المحيطة به        عبارة عن  عملية التنفس و .الكربون

  .))٧-٢(انظر شكل (توى خارجى ومستوى داخلى مستويين، مس

  .األكسجين مع ثانى أكسيد الكربون فى الدم مع الهواء من خالل الرئتينفيه تبادل ي :التنفس الخارجى

 تبادل األكسجين وثانى أكسيد الكربون بين خاليا الجسم وكرات الدم الحمـراء             فيه  يتم :التنفس الداخلى 

  .ياعلى مستوى الدم المحيط بالخال

تسمى عمليـة   و.  مرة كل دقيقة فى أوقات الراحة      ١٢يتنفس اإلنسان الناضج بمعدل     : ميكانيكية التنفس 

  .عملية إخراج الهواء خارج الرئتين الزفيرتسمى واستنشاق الهواء الشهيق، 

  الجهاز التنفسى والصحة

ممـا  ) درة المطاطيةالق(دد محيث تفقد الرئة القدرة على الت) وهن الرئة (من أمراض الرئة النفاخ     

  .يحدث هذا المرض فى المدخنين وفى مناطق الهواء الملوثو.  وظيفتهاإضعافيؤدى إلى 

ثبت علميا   وقد   ،الذكور خاصة    السرطان ى مرض بينيعتبر من أكثر أسباب الوفيات      فسرطان الرئة   أما  

يفـوق  لرئة بمعدل    لإلصابة بسرطان ا   ةرض وأن المدخن أكثر ع    ،أن أكثر مسببات المرض هو التدخين     

  .عشرين مرةب غير المدخنين

  

   الجهاز البولى٥-٣-٢
يقوم الجهاز البولى بالتحكم فى حجم سوائل الجسم، ويستخرج المـواد الـسامة والمخلفـات عـن                  -

  .الوظائف العضوية المختلفة ويخرجها عن طريق البول خارج الجسم

  .البولين وقناة مجرى بيتكون الجهاز البولى من الكليتين، الحال -

  .ن فى خلف التجويف البطنى قرب الضلوع السفلى للقفص الصدرىاتقع الكليت -

  .يتصل بكل كلية حالب، وكل منها يتصل بشريان ووريد -

تعمل الكلى كمصفاة، تقوم بتنقية الدم من المواد السامة والمخلفات ويخرج البول الذى يتكون مـن                 -

 أنبوبة تمتد من الكلى     :الحالب(لى إلى الحالبين    يتدفق البول من الك   . ماء والباقى مواد صلبة   % ٩٥

لتبول ويخرج البول من    فى ا لرغبة  يششعر االنسان با   تختزن البول حتى     التىثم المثانة   ) إلى المثانة 

 .خالل قناة مجرى البول فى عملية التبول
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  ٢٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  

  الجهاز التنفسى: )٧-٢(شكل 

  

  الجهاز البولى والصحة

-     ـ  ٦ حوالىصح بشرب الماء بطريقة متعادلة،     نللمحافظة على صحة الكلى، ي كمـا  . ا أكـواب يومي

  .تناول األغذية الغنية بالسوائلينصح ب

تسبب فـى تـدمير خاليـا       ت بعض األدوية    ألنال تستخدم األدوية المختلفة دون استشارة الطبيب،         -

  .الكلى

- خرى بكفاءة على الصحة، يمكن استئصالها وتعمل األاعندما تمرض إحدى الكليتين وتصبح خطر.  

 بويج

 البلعوم

 الغدة الدرقيةغضروف

 القصبة اهلوائية

 الرئة
 الشعب اهلوائية

 ياتشعب      

 حويصالت هوائية  مع حويصالت هوائيةشعبيات

 شعبيات

 ديور

 شريان

 احلجاب احلاجز
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  ٢٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

أى يعمـل   (ن، يستطيع أن يعيش الشخص على الكلى الـصناعية          اولكن إذا مرضت وفشلت الكليت     -

ويحتاج لزراعة كلى سليمة من متبرع حى أو ميت، بشرط أن يكون من نفس فـصيلة   ) غسيل كلى 

  .دمه

مـل الكلـى    تعمل ع ) ديلزة( هى عملية يتم فيها تمرير دم المريض على أجهزة فلترة أو             :غسيل الكلى 

 غـسيله مـن   ولكنها عبارة عن عدد من األنابيب يدخل الدم من ناحية ويخرج من األخرى بعد أن يتم                 

  .المواد الضارة من الدم

ن إ حيـث    ، عملية فحص كيميائى للبول وتساعد على تشخيص األمراض المختلفـة          ىه: تحليل البول 

  .ى نسب تزيد عن النسب المسموح بها تواجدها فى البول أو أن توجد فالخطروجود مواد بعينها من 

  :حصوات الجهاز البولى

ن حصوات، قد تبقى فى الكلـى وتكبـر وتـسبب بعـض األعـراض                وتكوّ اتمرض الكلى أحيانً   •

والمضاعفات، وقد تمر إلى الحالب وتسبب بعض المضاعفات مثل حدوث انسداد فى مسار البـول               

 لنسيجها وقد تفـشل     ا بالكلى وتدمير  اسبب التهاب  وقد يحدث ارتجاع للبول إلى الكلى وي       ،إلى المثانة 

  .وتفقد وظيفتها

  .العالج المناسب لهاإجراء عندما نشخص الحصوات، البد من  •

من الممكن إزالة الحصوات بطرق آمنة من خـالل منـاظير           فقد حدث تطور كبير فى الطب       و

لتفتيت حيث تتجمع موجات     أجهزة تفتيت حصوات الكلى من خالل جهاز ا        ا وهناك أيض  ،الجهاز البولى 

  . الموجات التصادميةاوتتركز على الحصوة وتفتتها وتسمى أيض. فوق صوتية

.  أو يتم استخراجها بالمنظار بعد عمل غسيل للمجارى البولية         ،تخرج الجزيئات المفتتة مع البول    ف

بتفتيت الحـصوة  جراحات وفتح فى الجلد، حيث تقوم الموجات التصادمية إجراء  دون  تتم  هذه العملية   و

ـ  ؛ولقد أحدثت هذه الطريقة ثورة فى عالج حصوات الكلى        . وال تؤثر على الجسم بأى أضرار      العالج ف

العودة إلى العمل سـريعة     عّجل ب  و ، فترة النقاهة  قصر و ،ال تصاحبه آالم أو أوجاع    وقل تكلفة،   صبح أ أ

  . بالجراحات التقليديةمقارنةً

  

  

  )اإلنجابى ( الغدد الصماء والجهاز التناسلى٤-٢
  

   الغدد الصماء١-٤-٢

تعمل الغدد الصماء فى نظام يتقارب مع الجهاز العصبى، فهى تتحكم فى وظائف النمو والنـضج                 -

تـسمى   وهـى تفـرز مـواد      ،لهاد قنوات   ووج عدملسميت بالصماء   و. الجنسى والتمثيل الغذائى  
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  ٢٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

سم وتتحكم فى كل وظـائف      على كل خاليا الج   ى   كلّ الهرمونات وتصب فى الدم مباشرة ولها تأثير      

  .الجسم

  . معينتأثيرو لكل هرمون وظيفة محددة -

، )الكظرية(الغدة الصنوبرية، الغدة الدرقية، الغدد الجاردرقية، الغدد الجاركلوية         : الغدد الصماء هى   -

 .نان والمبيضاغدة الثيموس وغدد البنكرياس والخصيت

  

  )اإلنجابى( الجهاز التناسلى ٢-٤-٢

 عدم تواجـدها علـى       ال يؤثر  )عكس كل وظائف الجسم   (، وهى عملية    حفظ النوع ية  عملهو  : التناسل

  .حياة الفرد ولكنها وظيفة ضرورية لتكاثر العنصر البشرى

  ))٨-٢(شكل ( الجهاز التناسلى المؤنث -أ

 ، فالوب ى وقنات ،المبيضينى من عدة أعضاء، منها الداخلى مثل        ثنيتكون الجهاز التناسلى فى األ    

  .العانة والشفرتين والبظروهناك األعضاء الخارجية التناسلية وتتكون من . المهبل و،والرحم

يخرج اللـبن مـن     و. وليدثانوية ووظيفتها تكوين اللبن إلرضاع ال     العضاء  من األ ن  ايعتبر الثدي و

عند البلوغ، يبدأ نشاط الجهاز التناسلى ويبدأ حدوث الـدورة           و .خالل قنوات فى الثدى تفتح فى الحلمة      

تحدث تغيرات شهرية فى جسد األنثى، منها أن أحد المبيضين ينتج           ). الحيض(لشهرية وتسمى الطمث    ا

بويـضة  الـرحم    لم يستقبل    وإنة،  حبويضة ناضجة، وتكون بطانة الرحم مؤهلة الستقبال بويضة ملق        

  .اتتساقط هذه البطانة ويخرج دم الحيض ويتكرر ذلك شهرية حملق

  

  ثىصحة الجهاز التناسلى لألن

 للثديين فى اليوم األخير للدورة الـشهرية،        اود على عمل فحص ذاتى شهري     عالتبننصح كل اإلناث     -

اوذلك لألهمية حيث إمكانية اكتشاف أية تغييرات عن الحالة العادية أو أية أورام مبكر.  

- اعند وجود أورام أو تكتل، البد من استشارة الطبيب فور.  

فحص لدى الطبيب كـل ثالثـة       بإجراء ال ،  اعمل فحص ذاتى شهري   الكشف المبكر عن األورام يتم ب      -

 لكل اإلنـاث    اهم جد مهذا الكشف المبكر أو ما يطلق عليه المسح         . أشهر، وعمل أشعة على الثديين    

ات واإلناث ذ : ألورام مثل با للمجموعات المعرضة لمخاطر اإلصابة      ةضرورال الغوب ،٢٥فوق سن   

لك الالتى يتناولن عقاقير تحتـوى      ذم الثدى وخاصة الخبيثة منها، ك     التاريخ العائلى اإليجابى ألورا   

  .على هرمونات أنثوية لفترات طويلة

 ويمكـن إجـراء عمليـات       ،الكشف المبكر ألورام الثدى وعالجه يحسن فرص الشفاء والمعيـشة          -

صال استئ(استئصال أورام الثدى المتحفظة أى جراحات الثدى التحفظية الستئصال األورام الخبيثة            

ثم استكمال العـالج الكيميـائى      ) مجال سليم حوله مع استئصال الغدد الليمفاوية من اإلبط        + الورم  



  فهم الجسم البشرى  حياة صحيةمن أجل : إرشادات الصحة العامة :٣٧/١ك 

 

  ٢٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

النتائج رائعة وتحفظ جمـال الـسيدة وتراعـى    . الً من استئصال الثدى كام    الًواإلشعاعى، وذلك بد  

 .حالتها النفسية وترجع لعملها وأسرتها بشكل طبيعى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  لألنثىالجهاز التناسلى : )٨-٢(شكل 

  

هناك جريمة تمارس ضد اإلناث، وهى عملية تشويه وإزالة أجزاء من الجهاز التناسلى الخارجى،               -

تمارس ضـد   .  ومصر ، الحبشة، السودان  :وهى من الممارسات الخاطئة فى دول حوض النيل مثل        

 والذين ال يدينون بأى دين      الفتيات الصغيرات فى هذه المجتمعات، يمارسها المسلمون والمسيحيون       

نها ال توجـد    إهذه العادة بعض الناس يلصقونها جهالً باإلسالم، واإلسالم منها براء، حيث            . كتابى

 

 الغدة النخامية  

 غدة اجلار درقية      
 درقيةالغدة ال

 غدة الثيموسيةال   

  اجلار كلويةغدد

 بنكرياس

 أنبوبة فالوب

 املهبل

 الرحم
 مبيض



  فهم الجسم البشرى  حياة صحيةمن أجل : إرشادات الصحة العامة :٣٧/١ك 

 

  ٢٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

أصالً فى كل البالد اإلسالمية، وقد كانت فى الجزيرة العربية قبل اإلسالم وقد جاءت إليهـا مـع                  

قد ثبت طبيا أن هذا التشويه ضار علـى          و ، اإلسالم أى أثر لها    ا وقد مح  ،القادمين من حوض النيل   

  .الصحة الجسدية والنفسية لإلناث ولذلك نحتاج للوعى إلزالة هذه العادة السيئة والضارة

  

   )اإلنجابى( الجهاز التناسلى الذكرى -ب

  .تنقسم األعضاء فى الجهاز التناسلى الذكرى إلى أعضاء خارجية وأجزاء أخرى داخلية -

 داخـل   تان غد  وهما ).)٩-٢(انظر شكل   (ضاء فى الجهاز التناسلى للذكر      أهم األع هما   :ناالخصيت -

 هرمونات الذكورة وخاليا التكاثر الذكرية وتسمى الحيوانـات         انكيس الصفن خارج الجسم، تفرز    

  ).النطفة(المنوية 

تتكون الحيوانات المنوية داخل قنوات خاصة داخل الخصية، ثم تختزن فى البربخ، وتتحرك داخل               -

 المنوى خالل مجموعة من األنابيب الصغيرة الرفيعة، من البربخ خالل الحبل المنوى حتى              السائل

  . لتغذى الحيوانات المنويةالًالبروستاتا التى تصب سائ

وهى أكياس تفرز سوائل تساعد على حركية الحيوانات المئوية وتقع خلـف             :الحويصالت المنوية  -

  .البروستاتا

-  ى جانبى القناة البولية وهى تفرز سوائل تساعد الحيوانات المنوية          وتوجد عل  كوبرغدد   اهناك أيض 

  .على التكون والتفاعل

لو نتابع مسار السائل المنوى الذى يحتوى على الحيوانات المنوية بعد أن يمر فى قناة البروستاتا،                  -

خـراج  يدخل إلى القنوات الدافقة حتى يصل إلى قناة البول الخارجية، التى تعمـل إل             سنالحظ أنه   

  . على حدة وهى تمر داخل القضيب حتى خارج الجسمالبول والمنى كلٌّ

سفنجية مليئة باألوعيـة الدمويـة      إ يتكون من ثالث طبقات من أنسجة        ):القضيب(العضو الذكرى    -

عنـد   اذهيحدث  ما   اعندما تمتلئ األوعية الدموية بالدم وتنتفخ يحدث االنتصاب غالب        . واألعصاب

 والمثانة ا فى الذكور عند االستيقاظ صباح     ايحدث ذلك كثير  (سية أو غير جنسية     استثارة قد تكون جن   

  ).مملوئة بالبول أو فى حاالت النوم على الوجه وكذلك عند ارتداء مالبس داخلية ضيقة تحبس الدم

 . مليون حيوان منوى٦٠٠تدفق السائل المنوى خارج الجسم قد يحتوى على  -

  

  الذكرى) بىاإلنجا(صحة الجهاز التناسلى 

صل قطعة   تستأ هافي هى عملية صغرى تجرى للذكور فقط فى األيام األولى بعد الوالدة و            :الطهارة -

 .. زائدة تسهل نظافة العضو الذكرى وتقلل من اإلصابة ببعض األمراضيةجلد

  



  فهم الجسم البشرى  حياة صحيةمن أجل : إرشادات الصحة العامة :٣٧/١ك 

 

  ٢٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 يجب على الزوجين قبل أن تجرى الزوجة الفحوصات من أجل اإلنجاب أن يجـرى               :عدم اإلنجاب  -

 مثل عدم وجـود حيوانـات   كثيرةبالنسبة للذكور العقم أسباب ن أل للسائل المنوى    الً تحلي الًاألب أو 

 أو أن العدد معقول ولكـن الحيوانـات         ، أو وجود نسبة كبيرة فيها تشوهات      ،ا أو قلة عدده   ،منوية

 .االبد من استشارة الطبيب مبكرلكن وتعالى بإذن اهللا  لكل حالةيوجد عالج و. ميتة

  

 من العالمات المبكرة لهذا النوع من األورام أن تكبـر           : على أورام الخصيتين   امبكريجب الكشف    -

       البد من إجراء فحـص ذاتـى       .  ال تصاحبها آالم   االخصية داخل الكيس أو تكون كتلة صلبة وغالب

وعند وجود أى تغير عن العادى البد من استشارة الطبيباشهري . 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  جهاز التناسلى للذكرال): ٩-٢(شكل 

 الغدة النخامية

  درقيةالغدة ال
 درقيةاراجلغدة

 غدة الثيموسيةال

 غدد اجلار كلوية

  بنكرياس

  حويصلة منوية

 الرببخ

  قضيبال

  اخلصية  كيس الصفن

  قناة جمرى البول

  األسهم

 تاتىسبرو



  فهم الجسم البشرى  حياة صحيةمن أجل : إرشادات الصحة العامة :٣٧/١ك 

 

  ٣٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 من العالمات المبكرة لهذا النوع من األورام أن تكبـر           :يجب الكشف مبكرا على أورام الخصيتين      -

البد من إجراء فحـص ذاتـى       . الخصية داخل الكيس أو تكون كتلة صلبة وغالبا ال تصاحبها آالم          

 .شهريا وعند وجود أى تغير عن العادى البد من استشارة الطبيب
 
 مثـل األمـراض     :مجموعة من األمراض األخرى التى قد تصيب الجهاز التناسلى للذكور         هناك   -

 ولذلك يجب تالفى العالقات الجنسية غيـر        ،التناسلية المعدية التى تنتقل خالل الممارسات الجنسية      

، عمل التحاليل للتشخيص واتخاذ العالج مبكرا لضمان الشفاء        ينصح ب  الشرعية وغير السوية، كذلك   

 .وقاية خير من العالجوال

  

  




