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 الفيزيولوجيا علم إلى مدخل

 

 :لمحة تاريخية

قبل الميالد في فترة  420تعود أول الدراسات في مجال علم وظائف األعضاء إلى ما قبل عام 

ذو التفكير الثاقب والذي  أرسطو طاليس الطب(، ويعود الفضل للعالموالذي يطلق عليه )أبو  أبقراط العالم

من خالل ربطه للعالقة بين الوظيفة والتركيب،  الحضارة اإلغريقية أرسى مبادئ علم وظائف األعضاء في

أول من أجرى تجارباً  "جلين"قبل الميالد( والمعروف باسم  200-129) كالود جالينوس بينما كان العالم

 .الختبار وظائف الجسم وهو المؤسس لعلم الوظائف التجريبي

 ً مع ظهور النظرية  ازدادت المعرفة بعلم وظائف األعضاء خالل القرن التاسع عشر كثيراً، خصوصا

والتي تنص على أن الكائنات تتكون  "تيودور شوان"و  "ماتياس شيلدين"للعالمين  1838الخلوية في عام 

 من وحدات تسمى خاليا. 

( التي قادته لنظرية البيئة الداخلية 1878−  1813) "كالود برنارد"اكتشافات العالم بعد ظهرت فيما 

( بالتوازن المتناسق أو االستقرار 1945-1871) "ولتر كانونو"للخلية والتي أسماها العالم األمريكي 

المتسق. و في القرن العشرين ازداد اهتمام الباحثين في التعرف على وظائف الكائنات األخرى غير 

اإلنسان وذلك إلرساء أساسيات المقارنة بين علم وظائف األعضاء وعلم وظائف األعضاء البيئي. ومن 

راً ، وقد أصبح مؤخ"جورج بارثولوموف" و "نت شميدت نلسن"لمجالين العالمين أشهر العلماء في هذين ا

 علم تطور وظائف األعضاء فرعاً قائماً بذاته.

 تمنحهاو األعضاء وظائف علم مجال في للتكريم منصب أعلى الطب أو الوظائف علم في نوبل جائزة وتعد

   .1901 عام منذ للعلوم السويدية الملكية األكاديمية

 والذي Human physiology البشري وظائف األعضاء علم هو الفيزيولوجيا علم من فروع فرع أقدم إن  

, هزةاألج ونظم الجسم أجهزة لخاليا الفرعية المكونات من بأسره البشري الجسم وظائف بدراسة يختص

 التاسع القرن من الثاني النصف بداية في بعدها Mammalian physiology الثديات وظائف علم ثم

ظهر  ذاتها الفترة في ظهر دارون للعالم   Organic evolutionالعضوي التطور نظرية وبظهور عشر

 الوظائف وعلم Comparative physiology المقارن الوظائف الفيزيولوجيا هما: علم اثنين من علوم

 الكائنات جميع بأن تقول التي  Cell theory الخلوية النظرية بظهور ثم General physiology العامة

ً  هي بنائية وحدات كونها إلى باإلضافة الخاليا وهذه خاليا مجموعة أو خلية من تتألف الحية  داتوح أيضا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
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 للخاليا األساسية الفعاليات يدرس الذي Cellular physiology الخلوي الفيزيولوجيا علم ظهر وظيفية

 الكلي المجموع هي النسيج أو العضو أو الحي للكائن الحيوية الفعاليات تعتبر وعليه, النباتية أو الحيوانية

 من استهالكه تمي ما فإن  مقدار أثناء التنفس مثال النسيج, أو العضو أو الكائن لذلك المكونة الخاليا لفعاليات

 . الجسم اخالي من عديدة لماليين التنفسية الفعاليات مجموع هو الكربون أوكسيد ثاني وطرح األوكسجين

 

سم جاليعتمد األساس الحيوي لدراسة علم وظائف األعضاء على التداخل بين وظائف أجهزة باختصار 

المختلفة باإلضافة إلى تركيبها ويحدث ذلك من خالل طرق مختلفة تشمل الموصالت الكهربائية والكيمائية. 

يز وظائف فاإلشارات لتحيلعب الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء دوراً كبيراً في عملية استقبال ونقل و

. كما يعد االستقرار المتسق عامل أساسي في عمليات التفاعل داخل النباتات األعضاء لدى الحيوانات

 .وكذلك الحيوانات

 

 تعريف علم الفيزيولوجيا:

 واألجهزة األعضاء وظائف الذي يدرس علمال هو :(Physiology) يولوجياالفيز أو األعضاء وظائف علم

 كيميائيةال بالعمليات الحيوية والجزيئات والخاليا، العضوية، األجهزة تقوم كيف ذلك ويتضمن الحيوية

 .الحية الكائنات في والفيزيائية

ً  األعضاءوظائف يمكن تعريف علم و : بأنه ذلك الفرع من العلوم الحيوية الذي يتعامل مع الوظائف أيضا

ويؤكد على التغيرات التي تطرأ على الجسم بأكمله  الكاملة لألعضاء المختلفة للجسم وهي بكامل صحتها

لك نجاز تإن سبب وكيفية عند نشاط وعمل هذه األعضاء أثناء قيامها بفعالياتها األساسية والتحري ع

انية بالمملكتين الحيو يزيولوجياعلم الف ىويعن. الوظائف الحيوية الضرورية إلدامة حياة الكائن الحي

 .والنباتية

 أو لطبيعةا به ويقصد "فيزيو" شقين من ويتكون اإلغريقية اللغة إلى "الفيزيولوجيا" كلمة أصل يعود

 .العلم وتعني "لوجيا" اآلخر والجزء األصل

 لمع دراسة من الرئيسي والهدف ,عند الحيوان أو اإلنسانعند  عضاءاأل وظائف الفيزيولوجيا علم يدرس

 من الكثير إلى لصوتم التو. تكونها التي واألجهزة الحي الكائن جسم أعضاء دراسة هو األعضاء وظائف

 . الحيوانات على أجريت التي التجارب خالل من اإلنسان جسم أعضاء وظائف عن المعلومات
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 منه عضو وأ بأكمله الحي الكائن مستوى على سواء الحية المادة فعاليات في الفيزيولوجيا علم يبحثكما 

 علم ديعو .الحياة معنى فهم إلى الفيزيولوجيا علمبالتالي  هدفيو, منها جزء أو الخلية مستوى على أو

 بصورة لحيةا الكائنات في الحياة ظاهرة بدراسة يهتم الذي االبيولوجي لعلم الهامة الفروع أحد الفيزيولوجيا

 تعطيل مكوناتها تتفاعل مترابطة متكاملة بنائية وحدة أي بيولوجية وحدة عن عبارة الحي فالكائن عامة،

 . الحي للكائن الحياة ظاهرة

 

ً يرتبط  األعضاء وظائف علممن الجدير ذكره أّن  ً  ارتباطا  لتشريحا علم يدرس حيث التشريح، بعلم وثيقا

 ،واألجهزة األعضاء تلك وظيفة األعضاء وظائف علم يدرس بينما الحيوية، واألجهزة األعضاء تركيب

 وعلم اءاألعض وظائف علم دراسة بين الفصل يمكن ال فإنه والوظيفة التركيب بين التداخل لمدى ونظراً 

 .على سبيل المثال الطب دراسة فيوهذا له أهمية كبيرة  التشريح

 

ً أولوجية تهدف زييالدراسات الف نّ يمكننا أن نفهم أل ذلك ل كالمن خ سئلة ألجابة عن اإللى محاولة اإ ساسا

 : التالية

 .ما هي الوظيفة -1

 .هذه الوظيفة داءأيفية ك -2

 .ا هي العوامل المؤثرة على الوظيفةم -3

 .خرىألندماج هذه الوظيفة مع الوظائف ايفية اك -4

 

ال يقتصر أن تالي بالبأنه فيزياء وكيمياء الكائنات الحية, و الفيزيولوجيايمكن تفسير علم في ضوء ما تقدم 

هذا الوصف غير كافي ولكن األهم أن نفسر كيف يؤدي حيث ، رف ما هي وظيفة هذا العضو أو ذاكنع

ذلك العضو تلك الوظيفة ونحاول اكتشاف آلية هذه الوظيفة فضال عن دراسة العالقة بين أنشطة أعضاء 

زيائية الفيالعوامل على  الفيزيولوجياالكائن الحي والعوامل التي تؤثر على هذه األنشطة إذ يعتمد علم 

  .الجسموالكيميائية والحيوية ب
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 :علم تجريبي يزيولوجياعلم الف

أي باجراء  تجريباليتم الحصول عليها عن طريق  معطياتال نّ أأي ي هو علم تجريب الفيزيولوجياعلم 

 حظةالالمأي تعتمد على  ةكثر ما تكون وصفيأخرى هي ألالعلوم الحياتية امعظم  أنّ في حين  التجارب

سؤال يطرح  جابة علىلإلمحاولة  إالّ , والتجربة ماهي التجاربجراء إالدقيقة والوصف دون الحاجة الى 

ثير أت مكان دراسةاإلب ث يصبحيجراء التجربة يجب خلق الظرف المناسبة لها بحإمن قبل الطبيعة وعند 

  . على المادة تحت ظروف التجربة فقطعامل واحد 

 

  :أقسام ةثالث إلى الفيزيولوجية الدراسات تقسم

 الحية ناتالكائ معظم بين المشتركة األساسية الخصائص بدراسة تعنى وهي :العامة الفيزيولوجيا  -1

 دراسة يتم من خاللهاو والنبات, اإلنسان, كالحيوان الكائنات هذه من معين بنوع التقيد دون

 بيل المثالوعلى س ،وغيرها التكاثر التنفس، التغذية، مثل حي كائن لكل المميزة الحيوية العمليات

 من كثير يف تتشابه والتي الخلية بناء على يعتمد وهذا عامة بصورة حيوية كعملية التنفس يدرس

  الخصائص عند الكائنات الحية.

 

 من معينة وعةملمج الوظيفية الخصائص بدراسة الفرع هذا ويعنى :الخاصة الفيزيولوجيا  -2

 نوع بدراسة تختص وقد ,األسماك الحشرات، الثديات، يولوجيايزف مثل اتالنبات أو اتالحيوان

 .اإلنسان ولوجيازييفقط مثل ف واحد

 

. ةشابهمت وظائف الحية الكائنات بها تؤدي التي الطرق مقارنة دراسة وهي :المقارنة الفيزيولوجيا -3

 يتنفس لضفدعاالطيور تتنفس وو يتنفس اإلنسان نفإ التنفس ظاهرة دراسة فعلى سبيل المثال عند

 اآللية نإف عليهو آخر إلى كائن من تختلف التنفس وميكانيكية تنفس طريقة ولكن تتنفس ميبياواأل

 . تختلف بحسب خصوصية كل كائن حي واألعضاء تختلف
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 أمثلة على بعض اهتمامات علم الفيزيولوجيا:

 

 الخلية فيزيولوجيا (Cell physiology): 

 ائفوظ علم"  مصطلح. الحياة قيد على إلبقائها الخلية في تجري التي لألنشطة بيولوجية دراسة هي

 الجذور، قبل من الماء امتصاص مثل الحية، الكائنات في تحدث التي الوظائف جميع إلى يشير"  األعضاء

 من مشتقةال األغذية. النبات ولوجيازييف على كأمثلة الضوء نحو البراعم نمو و األوراق، في الغذاء وإنتاج

 ال فسهن الحي الكائن كان لو حتى) الغذائية المواد على للحصول الحركة استخدامو الحيواناتو النباتات

 شرية،الب األعضاء وظائف علم. الحيوانية األعضاء وظائف علم من سمة هي( نسبيا ثابت وضع في يزال

 النقل وهو ةالخلي غشاء عبر النقل ولوجيازييف على تحديداً  ينطبق ما غالبا مصطلح هو الخلية وظائف وعلم

 نبجوا هي العضلة، وانقباض الدموية، والدورة الطعام، هضم عام، بشكل. العضالت وانقباض العصبي

 .البشرية األعضاء وظائف علم من هامة

 

 الفيزيولوجيا ( المرضيةPathophysiology :) 

 أو زيولوجية،يف أو ميكانيكية التغيرات كانت سواء لألعضاء، الطبيعية الوظائف في التغييرات دراسة هو 

 . متالزمة عن ناجمة أو ما، مرض طريق عن اإمّ  التغيرات هذه وتُسبب حيوية، كيميائية

 لمرضل والفيزيائية البيولوجية المظاهر دراسةويمكن أيضاً أن تُعّرف الفيزيولوجيا المرضية على أنها 

 .المرض هذا وراء الكامنة والشذوذات زيولوجيةيالف باالضطرابات ترتبط والتي

 سم،الج لوظائف اضطرابات أي مع يتعامل الذي الطب من فرعك المرضية الفيزيولوجيا يمكن اعتبار

 التي األعراض هي( وprodromal symptomsالبدائية للمرض ) األعراض أو مرض عن والناجمة

 وغير ذلك. الوهن الحرارة، درجة ارتفاع مثل المرض ظهور تسبق

 

 (اإلنسان فيزيولوجيا) اإلنسان أعضاء وظائف علم: 

. إلنسانيةا األعضاء أو األنسجة أو للبشر والميكانيكية والطبيعية الحيوية الكيمياوية الوظائف دراسة هي

 . واألنظمة األعضاء هو الفيزيولوجيا لعلم الرئيسي المستوى
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 التجارب زودت وقد الحيوان، أعضاء وظائف علم لسمات مشابه اإلنسان أعضاء وظائف علم سمات أغلب

 . البشرية الفيزيولوجية المعرفة أساسيات بمعظم الحيوانية

 شكل،ال دراسة هو التشريح فعلم الصلة، وثيقا دراسيان حقالن األعضاء وظائف وعلم التشريح علمإّن 

 .الوظيفة دراسة هو أعضاء وظائف علم بينما

 

 النبات فيزيولوجيا: Plant physiology  

 عضاءاأل تلك قيام طرق وشرح للنبات المختلفة األعضاء وظائف بدراسة يعنى النبات علم من فرع هو

 للنباتات لمتنوعةا الخاليا مساعدة وكيفية واستغالله، الغذاء بإنتاج النباتات قيام كيفية ويتضمن. بوظائفها

 منو األرض من مواداً  النباتات وتأخذ. الخارجي العالم إلى ما نبات استجابة وكيفية وتكاثرها نموها في

 إنتاج يف وكذلك النباتات نمو في المستخدمة الطاقة إنتاج في الغذاء هذا يستخدم. غذاء إلى وتحولها الهواء

 .باأليض العمليات هذه وتسمى. النامي النبات جسم لبناء الالزمة المواد

ً علم الوظائف علم يعتبر وال  اآلخرين األشخاص لكل بل فحسب، النباتات بدراسة يقوم الذي للخبير ا  مهم ا

ً أيض العالم في  إلنسانا يأكله الذي الغذاء كل مباشرة، غير أو مباشرة بصورة تنتج، النباتات إنّ  حيث ا

 غذائها تصنيعب تقوم التي الوحيدة الكائنات هي النباتات فإن البكتيريا، أنواع بعض إلى فإضافة. الحيوان

ن لذلك ونتيجة. الضوئي التركيب عملية طريق عن بهذا النباتات وتقوم. بنفسها  سلسلة قاعدة النباتات تكو ّ

. غذاء ةصور في آخر كائن إلى كائن من الطاقة تحويل فيه يتم الذي النظام وهو بالطبيعة، الخاصة الغذاء

. النبات بيئة علمو النبات وتشريح النبات شكل مثل النبات لعلم األخرى باألفرع وثيق بشكل العلم هذا يرتبط

 والكيمياء يزياءالف علوم مثل األخرى والتطبيقية البحتة العلوم من وبكثير بفروعه األحياء بعلم يرتبط كما

 مثل الزراعية مالعلو مجال في كبيرة أهمية النبات ولوجيازييف علم بيكتس. المختلفة بفروعها والرياضيات

 تأثير دراسة إلى إضافة ،وغيرها الطبية، والنباتات الفاكهةو راوالخض الحقلية المحاصيل زراعة

 .النبات وإنتاجية سلوك على النباتية اإلجهادات

 

 الكهَربية: الفيزيولوجيا 

 على لكهربيةا الفيزيولوجيا تعتمد. البيولوجية واألنسجة للخاليا الكهربائية الصفات يبحث الذي العلم هو

 بروتينية ونيةأي قناة من ابتداءً  مختلفة، درجات في الكهربائي التيار أو الكهربائي الجهد في التغيرات قياس

 اللخالي الكهربائي النشاط قياس ذلك يشمل األعصاب، علم في. القلب مثل كاملة أعضاء حتى واحدة
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 سجيالتت الكهربية الفيزيولوجيا قياسات لمجموعة ضم كذلك يمكننا. الفعل جهد وبالتحديد العصبية،

 .الدماغ كهربية تخطيط مثل شامل، بشكل العصبي الجهاز من واسع نطاق على الكهربائية اإلشارات

 

 العصبية الفيزيولوجياNeurophysiology)  :) 

 رتبطي. العصبي الجهاز وظائف بدراسة يختص( زيولوجيايالف) األعضاء وظائف علم فروع من فرع هو

 بيةالعص زيولوجيايوالف العصبي الجهاز وطب النفس وعلم العصبية البيولوجيا من بكل المجال هذا

 وتشريح( ثولوجيااإلي) السلوك وعلم الفيزيائية العصبية زيولوجيايوالف الكهربية زيولوجيايوالف السريرية

 لروسيا األحياء عالم يعتبر. المخ بدراسة تهتم التي العلوم من وغيرها المعرفية والعلوم العصبي الجهاز

 .العصبية والفزيولوجيا الكهربية الفيزيولوجيا مؤسس "سيتشينوف إيفان"

 

 الكلية: فيزيولوجيا 

 يرةالصغ والجزيئات ، األمينية واألحماض لوكوزالغ امتصاص إعادة مثل الكلى، وظائف جميع دراسة هي

 فاظوالح الدم، وضغط السوائل توازن تنظيم ,األخرى واألمالح والبوتاسيوم الصوديوم تنظيم األخرى؛

 د يتامينف وتنشيط إرثروبويتين، ذلك في بما الهرمونات مختلف وإنتاج القاعدي، الحمضي التوازن على

 .وغير ذلك

 يبدأ نفرون كل. الكلى في وظيفية وحدة أصغر وهو النفرون، مستوى على الكلية فيزيولوجيا تدرس

 هيكل ووه نفرون، بطول ذلك بعد الرشح هذا يتدفق. الكلى إلى الداخل الدم تشريح على يعمل بتركيب

 هذهل الرئيسية المهام. الدموية بالشعيرات المحاطة المتخصصة الخاليا من واحدة بطبقة مبطن أنبوبي

 نم النفايات وإفراز الدم، إلى الرشح من الصغيرة والجزيئات الماء امتصاص إعادة هي المبطنة الخاليا

 .البول إلى الدم

 

 العضالت: فيزيولوجيا 

 وظيفتهال العضلة تركيب مالءمة وكذلك بوظيفتها العضالت قيام كيفية دراسة يتناول الذي العلم ذلك هو

 .فيها تتم التي البيوكيميائية والتغيرات العضلة هذة جهد تقدير خالل من ذلك كل
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  فيزيولوجيا فيزيولوجيا الهضم, فيزيولوجيا التنفسالكثير من فروع الفيزيولوجيا أيضاً مثل هناك ,

ً  هناكوغيرها و الجهاز العصبي, فيزيولوجيا الغدد الصم,..  وأ الوظائف لعلم أخرى فروع أيضا

 سماكاأل فيزيولوجياو Insect physiology الحشرات فيزيولوجيا علم منهاعلم الفيزيولوجيا 

Fish physiology وفروعها النباتية الوظائف علمو Plant physiology  .. .الخ 

 


