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 :الجلد

ي جسم إلانسان      
ّ
بالكامل وأجسام  وهو أكبر عضو من أعضاء جسم إلانسان، والذي يغط

ه الغشاء أو العضو الذي يكسو الجسد الخارجّي لإلنسان 
ّ
الحيوانات كذلك، ويمكن تعريفه بأن

عتبر وظيفته الرئيسّية في كونه يحمي الجسم بالكامل عن طريق ما يتمّيز به من 
ُ
والحيوان، وت

جة جسم ودة إلى أنسخصائص فيزيائية، فهو يقاوم البلل وفي الوقت نفسه يمنع نفاذ السوائل املوج

 .إلانسان املختلفة

 :وظائف الجلد

 يحول دون دخول املواد الكيميائية والبكتيريا إلى أجزاء الجسم الداخلّية. -

يقي ألانسجة التي توجد تحته من أضرار ألاشعة فوق البنفسجّية املوجودة في الشمس، وذلك عن  -

 طريق إفراز مادة امليالنين.

عن طريق إفراز العرق عند يحافظ على درجة حرارة الجسم الداخلّية عند مستوياتها الطبيعّية،  -

التعّرض الرتفاع في درجة الحرارة، وأما عندما يتعّرض الجسم للبرودة، فإنه يضّيق ألاوعية الدموّية 

 املوجودة في الجلد، وبالتالي يقّل جريان الدم في سطح الجسم، وبذلك يقل فقدانه للحرارة.

 ت عصبّية.يعتبر املسؤول عن حاسة اللمس، وذلك الحتوائه على مستقبال  -

 توجد به النهايات العصبية املسؤولة عن إلاحساس باأللم والضغط. -

 من جهاز  -
ً
يقي من إلاصابة بالعدوى عن طريق خاليا خاصة موجودة بداخله، والتي تعتبر جزءا

 املناعة.

 يساعد على تأمين فيتامين د من خالل أشعة الشمس. -

ل نسبة إلاصابة باألورام السرطانية الجلدية -
ّ
 .يقل

 



 3 

 :طبقات الجلد

 شرة:البطبقة  -

وتتألف من أربع طبقات من الخاليا املتالصقة، وتسمى أول طبقة داخلية فيها الطبقة القاعدّية،       

مّيز طبقة نة، وتتثم الطبقة الشوكّية، ثم الطبقة الحبيبية، وأول طبقة فيها تسمى الطبقة املتقر ّ 

البشرة بأّنها في تجدد مستمر، بحيث إّن الخاليا تتناقص حيويتها كلما اقتربت إلى السطح، إذ إّن 

ه يلتصق بالبشرة زوائد جلدّية مثل الغدد 
ّ
الخاليا التي تصل إلى السطح تموت، وتجدر إلاشارة أن

 .الدهنية والعرقية وألاظافر والشعر

 :طبقة ألادمة -

والليمفاويات وألاوعية  وتوجد تحت طبقة البشرة، حيث إنها تحتوي على النهايات العصبّية      

الدموية والغدد العرقّية، ويوجد على سطحها نتوءات صغيرة ُيطلق عليها اسم الحليمات والتي 

تحوي بداخلها نهايات أعصاب حساسة للمس، ويبلغ سمكها عشرة أضعاف سمك طبقة البشرة 

 
ً
 .تقريبا

 :ألانسجة تحت الجلد -

ة ألاوعيوتتكّون هذه الطبقة بشكل رئيس ّي من النسيج الضام والخاليا الدهنّية إضافة إلى      

عتبر حماية الجسم من الضربات هي الوظيفة ألاساسية لألنسجة تحت الجلد، وتخّزن 
ُ
الدموّية، وت

ما ازداد تناول الطعام، فإذا احتاج الجسم كمّية إضافية من 
ّ
هذه ألانسجة كمية الدهون داخلها كل

 .الطاقة فإنه يستهلك تلك الدهون املخزنة

 عند إلانسان  :أنواع الجلد

 الجلد الدسم. -

 الجلد الجاف. -

 .الجلد الطبيعي -


