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الباب الثاني

الجلودعنعامة دراسة 

الجلودتعريف .أ

لغة.1

: اجلِْلُد واجلََلد ) اجللد ( يقول حممد بن مكرم بن منظور ىف كتابه لسان العرب 

.1املَْسك من مجيع احليوان

واجلِْلَدُة أخصُّ . واحد اجلُلودِ ) : اجلِْلدُ (ويقول اجلوهرى ىف كتابه الصحاح ىف اللغة 

. 2اَجلزوِر مثل سلِخ الشاةِ وَجتْليُد . منه

) ج( غشاءاجلسم) اجللد( 

.3أجالدوجلودوأجالداإلنسانتجاليدهويقاللبسفالنلفالجنلدالنمركشفلهعداوته

اصطالحا.2

عرفه حممد إمساعيل اجلاويش أن اجللد هو الفشاء أو الكساء الذى يكسو اجلسم 

أى حييط جبميع أجزاء اجلسم ضالت وما حتتها إحاطه كاملة،من اخلارج، وحييط جبميع الع

.4الداخلية

.124، ص 3ج )د(حرف ،بريوت-دارصادر، لسان العرب، إبن منظور1
.96، ص 1ج بیروت،-دار العلمى للمالیین،الصحاحفىاللغة، إسماعیلبنحمادالجوھري،أبونصر2
.129، ص 1، ج مصر-دارالدعوةالمعجمالوسیط،، إبراھیممصطفى3
.85ص ، القاهرة-الدار الذهبية ، من عجائب اخللق ىف جسم اإلنسانحممد إمساعيل اجلاويش، 4
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هوالطبقة اخلارجية اليت تغطي جسم الكائن احلي دعاء سعيد شاكر أن اجللد وعرفه 

.5فغالباً ماتكون مكسوةبالصوف أوالوبر أو الشعر أوالريش

ضوية، حيث يزن و معقد الرتكيب ويعد األوسع ىف العضعأيهم بدران أن .وعرفه د

.6مم4-1.5تقريبا، وترتاوح مساكته بني 2م2كما تبلغ مساحته من وزن اجلسم،  % 15

وسيتامتدجا بأن اجللد هو الطبقة اخلارجية، والوسط الفاصل بني . وعرفه شريف م

من الوزن الكلي % 15اء الداخلية للجسم والبيئة اخلارجية، ويكون اجللد حوايل ضاألع

.7تقريبا2م1,5وتبلغ مساحته حوايل . جلسم اإلنسان

.وباإلختصار، اجللد هو الغطاء اخلارجي أو الكساء الذى يكسو اجلسم من اخلارج

ما يتعلق بهاالجلود و .ب

طبقات الجلود.1

، (epidermis)البشرة:اجللد البشرييتكون من ثالث طبقات من األنسجة

. (subcutis)طبقة حتت األدمة، و )(dermisواألدمة

epidermisالبشرة )1

وتتكون من جمموعة خاليا، أكثرها . من اجللد واليت نراهاهي الطبقة العلوية 

تولد هذه اخلاليا من الطبقة . keratinocyteخلية امسها كرياتينوسايت تواجدا هي

.مقالة ىف مادة احلرف الرتاثية، حبث عن اجللود، جامعة بنها كلية اهلندسة بشربا قسم اهلندسة املعمارية5
.1أيهم بدران، ص . دخصائص اجللد وتركيبه، : حماضرة األوىل6

7IlmuPenyakitKulitdanKelamin)3ص ،)م2011(كلية الطب جامعة اإلندنسيا،،)علم سرطان اجللد والفرج.
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السفلى من البشرة وتظل تتطور يف منوها وتعلو تدرجييا اىل أن تصل لسطح البشرة، ويف 

. يوما42اىل 26الدورة ما بني ، وتأخذ هذه"باجللد امليت"النهاية تسقط مع ما يعرف 

بطبيعة احلال فان مدة هذه الدورة يزداد طوال مع تقدم السن، مما يؤدي باحلتمية اىل أن 

تظل اخلاليا على البشرة مدة أطول وال تسقط بسرعة كما كانت من قبل وبالتايل يضفي 

مل واألمراض كما أن بعض العوا. على اجللد مظهر باهت ويبطء من عملية التئام اجلروج

. 8قد حتدث خلال يف طول هذه الدورة، مما يؤدي اىل تكون القشرة واجللد السميك

املسؤلة عن melanocytesاخلاليا األخرى املتواجدة يف هذه الطبقة هي خاليا

melaninصناعة وتوزيع صبغة امليالنني 

كما توجد خاليا أخرى كثرية ال يتسع هلا . قا للعوامل الوراثيةمن شخص آلخر طب

مم يف 0.1مسك البشرة يرتاوح ما بني .احلديث هنا، كل منها له دور هام يف البشرة

.مم يف كف اليد وباطن القدم1اجلفن اىل 

رصفية متقرنة تنتظم خالياها من القاعدة وحىت وبشرة اجللد هي بشرة مطبقة

9:طبقات هي كالتايلالسطح يف مخس 

الطبقة القرنية

وهي الطبقة اخلارجية من " Stratum corneum"horny layerالطبقة القرنية 

-Non(اجللد وهي متكونة من طبقات من اخلاليا امليتة اليت ال توجد فيها انوية 

.3، ص )م2011(كلية الطب جامعة اإلندنسيا،،)سرطان اجللد والفرجعلم (8
9IlmuPenyakitKulitdanKelamin)3، ص )م2011(كلية الطب جامعة اإلندنسيا،،)علم سرطان اجللد والفرج.
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nucleated keratinized cell . ( كلما سقطت اخلاليا امليتة كلما حتددت من

وهذه اخلاليا حتتوي على الكريينت . أخرى تصنعها الطبقة القاعديةالداخل خباليا

وتستطيع . وهي بروتني مينع تبخر املاء من اجللد فيساعد على ان يبقى اجللد رطبا

وهلذا نرى اجللد يكرمش على اصابع . اخلاليا ان متتص املاء أيضا فتبقى اجللد رطبا

هذه الطبقة تكون اثخن يف األماكن .القدم واليد حني تبقى لفرتة طويلة يف املاء

طبقة 20- 15بشكل عام توجد . اليت تتعرض لالستعمال والتلف مثل اليد والقدم

.من اخلاليا يف هذه الطبقة

الطبقة الشفافة

. معناها يف الالتيين الطبقة الشفافة) Stratum lucidum(الطبقة الشفافة 

حتتوي على مادة . حتت املكرسكوبوهي طبقة رقيقة من اخلاليا امليتة وتبدو شفافة

هذه الطبقة موجودة يف جلد راحة . واليت تتحول إىل الكريينتeleidinشفافة امسها 

وهي حتتوي على مادة دهنية وهلذا متنع املاء من . اليد وجلد راحة القدم فقط

حيث تربط )Desmosomes(وحتتوي على حتورات غشائية .الدخول إىل اجللد

.10بعض اخلاليا بعضها ب

الطبقة احلبيبية

10IlmuPenyakitKulitdanKelamin)3، ص )م2011(كلية الطب جامعة اإلندنسيا،،)علم سرطان اجللد والفرج.
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توجد هذه الطبقة يف اجللد ) Stratum granulosum(الطبقة احلبيبية 

تكون اخلاليا شكها . السميك مثال راحة اليد لكنها تكون رقيقة إذا كان اجللد رقيق

طبقات، وفيها حبيبات تنصبغ بالصبغة 3وتكون طبقة إىل squamousحرشفي 

basophilicالقاعدية  granules وهيkeratohyalin granules وهي ال ترتبط

هناك حبيبات تلتصق بغشاء اخللية وحتتوي على حبيبات دهنية مما مينع . بالغشاء

لكنها أيضا متنع الغذاء من الوصول . املاء من الدخول من اخلارج إىل داخل اجلسم

.طبقةإىل اخلاليا وهلذا متوت اخلاليا يف الطبقة اليت تكون فوق هذه ال

الطبقة الشائكة

وهي الطبقة الثانية يف طبقات خاليا ) Stratum spinosum(الطبقة الشائكة 

تتصل اخلاليا . هذه الطبقة مكونة من طبقات من خاليا اجللد املكعبة: اجللد 

لذلك , desmosomesببعضها بواسطة مناطق اتصال بني كل خلية وأخرى امسها 

. يصبح شكل اخلاليا مثل الشوكي إ

pyknosisكلما صعدت إىل أعلى كلما زاد تلون انوية اخلاليا وتسمى هذه الصفة 

والسبب هو ان الغذاء واملاء يصل هذه . وهي أول عالمة على بدا موت اخلاليا

ة اخلاليا بطريقة االنتشار من الطبقة األسفل منها فكلما تكونت خاليا جديد

والغذاء فتستعمل ما  دفعت اليت فوقها إىل أعلى فيقل على اخلاليا اليت فوق املاء

intermediateاخلاليا اليت يف هذه الطبقة تصنع الياف .كانت ختزنه
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filaments امسها الكريينتkeratin وهي تشد اخلاليا ببعضها وتساعد اخلاليا على

.11البقاء متماسكة

الطبقة القاعدية

وهي ) Stratum germinativum=stratum basale=basalcell layer(هي 

طبقة واحدة من اخلاليا الطويلة اليت تستقر على غشاء قاعدي 

basementmembrane . حوايل ربع اخلاليا هي من اخلاليا امللونةmelanocytes

هناك . وهي حتتوي على صبغة امليالنني وتنتجها، وهذه هي صبغة اجللد والشعر

وهي صفة وراثية متنحية تكون فيها اخلاليا عاجزة ) Albinism(ى املهق حالة تدع

يكون املصاب فاتح اللون جدا وقزحية عينيه أيضا تفتقر إىل . عن إنتاج املالنني

.12ويكوم حساس للضوء والشمس. 

dermisاألدمة)2

وتتألف من نسيج ضام حيمل وهي إحدى طبقات اجللد وتقع مباشرة حتت البشرة 

األوعية الدموية والليمفاوية اليت تغذي اجللد كما حيمل أعصاب اجللد وتشكل طبقة 

مم أي عشرة أضعاف مسك 2األدمة السمك الرئيسي للجلد، ويبلغ مسك األدمة حوايل 

.13طبقة البشرة

:قسم إىل منطقتنينوت، االدمة فهي قليلة اخلاليا

.3، ص )م2011(كلية الطب جامعة اإلندنسيا،،)سرطان اجللد والفرجعلم (11
.4، ص )م2011(كلية الطب جامعة اإلندنسيا،،)علم سرطان اجللد والفرج(12

13http://www.onmeda.es/enciclopedia/anatomia/piel-piel-(dermis)-1259-3.html
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ة البشرة وتسمى االدمة احلليمية منطقة بني امتدادات طبق

(papillarydermis)،

 وحتت تلك الطبقة طبقة تسمى االدمة الشبكية(reticular dermis).

النسيج يتكون من . يف منطقيت االدمة توجد اعصاب واوعية دموية وملفية

الكوالجني وااليالستني مع كاليكوس امينو كاليكان، هذه الربوتينات والسكريات 

مع ان بروتينات . (fibroblasts)املعقدة تصنعها خاليا االدمة املسماة بالفايربوبالست 

مرتبة برتتيب معني خاص لكل مكان يف اجلسم ويسمى هذا الرتتيب خبطوط النكر 

(langer's lines) . الفائدة من هذا الرتتيب الفريد من نوعه هو ان اجلراح إذا قص اجللد

كون اثر قبيح فانه يقص بشكل موازي لاللياف حبيث انه ال يقطعها وبذلك يتجنب ت

لكن إذا اضطر لقص االلياف فان اجلسم سيحاول تصليح التلف بعمل نسيج .. للجرح

.mast cells: تتوزع يف االدمة وخاصة حول االوعية الدموية اخلاليا . scar tissueالندبة 

االعصاب املوجودة يف األدمة تصل إىل أعلى إىل ان تصل إىل قرب من البشرة، 

نوع خاص لتحس باالشياء مثال ان تكون بشكل كريات 

Paccinicorpusces . اما االوعية الدموية فهي ترتتب بشكل شبكة سطحية وشبكة

.14عميقة

14IlmuPenyakitKulitdanKelamin)4، ص)م2011(كلية الطب جامعة اإلندنسيا،،)علم سرطان اجللد والفرج.
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subcutisتحت األدمة)3

هي طبقة مكونة من خاليا دهنية وهلا دور مهم يف املظهر اجلمايل للوجه، فمع مرور 

ال توجد هذه الطبقة يف  . على املظهر العام للوجهالسنني تقل هذه الطبقة مساكة مما يؤثر

كل أحناء اجلسم فهي غري متواجد على األنف وجفن العني واجلزء اخلارجي من األذن 

.مثال

عندما تزيد . تتجمع اخلاليا الدهنية يف جتمعات يفصل بينها حواجز من األلياف

يد يف مظهر اجللد اخلارجي هذه اخلاليا الدهنية وتظل األلياف كما هي فهذا يؤدي لتجاع

أو أكثر من النساء، وال % 80واملوجود يف ،celluliteواملعروف باسم السيليوليت 

عالقة له مطلقا بالسمنة فمن املمكن أن تكون املرأة حنيفة جدا ولكن تعاين من 

.السيليوليت

خيتلف توزيع هذه الطبقة الدهنية عند الرجل وعند املرأة، ففي الرجل ترتكز الدهون 

. 15حول منطقة الوسط، أما النساء فترتكز عندهن الدهون يف مناطق األفخاذ واألرداف

دو الحرقالجل.2

وبعدما حتدثنا عن طبقات اجللد، نتحدث اآلن عن احلرق اجللدي، الذي يتألف 

:من ثالثة مستويات

 خيتص بطبقة البشرة"حرق من الدرجة األوىل."

15IlmuPenyakitKulitdanKelamin)4، ص )م2011(كلية الطب جامعة اإلندنسيا،،)علم سرطان اجللد والفرج.
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 خيتص بطبقة األدمة"حرق من الدرجة الثانية."

 خيتص بطبقة ما حتت األدمة"حرق من الدرجة الثالثة."

آيات "معة األزهر ـ يف حبث هلا بعنوان ـ أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب، جا

:تبني مراحل حرق اجللد"سبقت العلم

يعترب اجللد العضو الذي ميتلك خاصية اإلحساس بدرجة احلرارة، وذلك بسبب 

وجهاز االستقبال اخلاص باحلرارة املوجود باجللد وجود مستقبالت لدرجة احلرارة باجللد،

مث عندماتقرتب درجة احلرارة من، 25ºيكون أكثر حساسية للحرارة فوق درجة 

45º مفإنه حيدث إثارة جلهاز االستقبال اخلاص باآلالم،مما ينتج عنه اإلحساس بآالم

وميكن تقسيم االحرتاق الذي يصيب اجللد إىل ثالث ،)Burningsensation(االحرتاق

لطبقات اجللد أوىل مث ثانية مث ثالثة،وتعترب الدرجة الثالثة أشد الدرجات إحراقًا : درجات

، )حترق جزًءا أكثر مسًكا(

 وتتميز درجة االحرتاق األوىل بوجود جمرد امحرار بسيط مع وجود حتطم قليل

.للطبقة السطحية يف طبقة البشرة) ميكروسكويب (

 أما الدرجة الثانية من االحرتاق فتمتد من طبقة البشرة إىل الطبقة اليت حتتها

.ت احملرتقةوميكن اإلعادة للطبقا) األدمة(
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 وتتميز الدرجة الثالثة من االحرتاق بوجود تكسري أو حتطيم لطبقات اجللد غري

) الدرجة الثالثة(قابل لإلعادة؛ فالتجدد التلقائي لطبقات اجللد يف هذه الدرجة 

.16)احرتاق كامل للجلد: أي(غري ممكن، ويوصف احلريق بأنه كامل السماكة 

سكناتللمرضىأصحاباالحرتاقالكامللطبقاتاجللدواحدةمنوفيهذهاحلالةيعتربفرطالعالجبامل

أكرباألخطاءالعالجية؛وذلكألناحرتاقطبقاتاجللدبصورةكاملةيؤديإلىاحرتاقاألعصاباملوجودةبه،و 

) موضعاحلرق(علىهذااألساسيكوناجلرح

،وذلكعلىعكسحريقضئيلغريمهملمنطقةصغريةقدحتدثنتيجةحادثعارضبسيطأثناPainlessغريمؤمل

ملنزليةاملعتادةقديؤديإلىإحساسباآلالم،وعلىهذااألساسفاحتياجاملريضإلىاملسكناتيكونفءاألعماال

يعالقةعكسيةمعشدةاالحرتاق

: أي(،فكلماكاناالحرتاقعميًقايشملطبقاتاجللداملختلفة)مدىسماكةاحرتاقاجللد(

) اجللدذومساكةكبرية

مااألعضاءالداخليةباجلسكامًالكاناالحرتاقغريمؤمل؛ومنثمفالحاجةإلىفرطاستخداماملسكنات،أ

مفإناإلحساسباآلالمبهايكومنختلًفاعنالنسيجالسطحي

؛فقدلوحظأناإلصابةاملباشرةألجيزءمناألمعاءقدالتكومنصاحبةبأيآالمتذكر،ولكنمجردزيا)اجللد(

.دةفيالغازاتباألمعاءأوتقلصالعضالتبهايصاحبهاإلحساسبآالمشديدة

.بتصرف14: 10القاهرة، ص-مكتبة الطاهر،سبقت العلمآيات مها حممد فريد عقل، . د16
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الداخلية،إمنايكوننتيجةللحركةامليكانيكية،ونوعلىهذافاإلحساسباآلالمفيمعظماألعضاء

قصفيمعدلتدفقالدماملصاحبباخنفاضفيرتكيزاألكسجينفياألنسجةوتراكممنبهاتاآلالمالكيميائية
17.

الجلد يتلون ويتجدد.3

رار الشمس ضرورى حلماية اجلسد من أضيتلون اجللد بلون داكن إىل حد ما، وهذا 

ألشعة الشمس، ضكلما تعر " املالنيني"مادة يوجد باجللد خاليا تفرز. وأشعتها القوية

هذه املادة تسبب مسرة للجلد تسهم ىف محاية اجللد من أشعة الشمس، ولذلك كلما زاد 

اجلسم ألشعة الشمس نشطت اخلاليا إلفراز مادة امليالنيني الىت تؤدى وطيفة هامة ضتعر 

.ر باجلسماضرار األشعة القوية للشمس وتأثريها الضللجسم حيث حتميه من أ

الطبقة اخلارجية للجلد ليست ثابتة، وإمنا هى تتغري كل ثالثة أسابع، إن اخلاليا 

داخل الطبقة السفلى من اجللد تنقسم ويتولد عن ذلك خاليا جديدة، تنزاح إىل أعلى 

أعلى من اجللد، لتصبح غالفا واقيا للجلد، هذه اخلاليا تكون عشرين طبقة إىل منطقة،

دون أن تدرى من احتكاك من هذه اخلاليا وتتساقطاملاليني هى سطح اجللد، جتف 

وال تعجب إذا عرفت أن جلدك . اجللد باملالبس أو غسل اليدين أو غريها من العمليات

. اجللدكيلو جراما من 20ينشئ خالل عمرك حواىل 

.بتصرف14: 10القاهرة، ص-مكتبة الطاهر،آيات سبقت العلممها حممد فريد عقل، . د17
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نشأة هذا اجللد اجلديد أن كل خلوسبب 

هي الىت جتعل اخللية تنقسم ليتجدد اجللد، ويزداد انقسام اخلاليا إذا حدث حرق أو نواة، 

مايفقده اجللد من خاليا تالفة، وإذا مت ذلك يعود معدل ضجرح باجللد، وذلك لتعوي

.18حالته الطبيعيةاإلنقسام إىل

وقايةالجلد.4

ضللحوادثوالغبارواجلراثيموخاصةفياملناطقاملكشوفةمنهكالوجهواليدينأينيمتزجالغبارواألوساخ

:باملوادالدهنيةاملفرزةمكونةأوساطامالئمةلنمواجلراثيملذاينبغي

احلوادثالتيقدتعرضاجللدللجروحواحلروقفتتسرمبنهااجلراثيمإلىاجلسمجتنب.

غسالليدينقبالألكلوبعدهو .االستحماممرةفياألسبوعباملاءالساخنوالصابون.

تنظيماإلبطينلتجنبالروائحالكريهةالناجتةعنتخمرالعرقبمفعوالجلراثيم.

فوائد الجلود. ج

اجللودفوائد، أن من اخللق ىف جسم اإلنسانمن عجائبيقول حممد إمساعيل اجلاويش ىف كتابه 

:

لر وامليكروبات، ضالاجللد وسيلة هامة لوقاية اإلنسان من العوامل اخلارجية ذات التأثري .1

.ومينع تسرب املياه إىل داخل اجلسم كما مينع خروج السؤل منه

.92. دار الذهبية، ص-القاهرة ، من عجائب اخللق ىف جسم اإلنسانحممد إمساعيل اجلاويش، 18
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فيسخن حفظ درجة حرارة اجلسم، فإذا ارتفعت درجة حرارته تنبسط األوعية الدموية .2

اجللد ويزيد إفراز العرق الذى يتبخر إىل اهلواء، وإذا المس اجللد جسم بارد ساعد على 

ضفقد كمية من احلرارة من اجللد إىل اجلسم البارد اآلخر، وذلك كله يؤدى إىل خف

.19درجة حرارة الدم، وبالتاىل اجلسم

ضللجلد تنقباجلسم إىل جو بارد فإن األوعية الدموية الواصلةضتعر ا إذا ضوأي

.ارة باجلسمضفيقل الدم الوارد للجلد ويقل إفراز العرق واملواد ال

غدة عرقية تقوم بفرز العرق واملواد 700وىف كل بوصة مربعة من اجللد توجد 

ارة باجلسم ويبلغ حجم العرق الذى تفرزه الغدد العرقية غري املرآتية والىت يرتاوح ضال

مليونا غدة، ويبلغ حجم هذا العرق حواىل ربع 15عددها ىف اجلسم بني مليونني و 

وكل هذا من أجل احملافظة على درجة حرارة اجللد لتظل بصورة معتدلة . رطل يوما

.دائما

ت لألشعة البنفسجية ضا باجللد الغدد الدهنية الىت حتتوى على مواد إذا تعر ضيوجد أي.3

. الكساحضاد ملر ضاملوهو الفيتامني ) د(الىت توجد بالشمس تتحول إىل فيتامني 

الكساح ينتشر ىف األقاليم الشمالية الباردة أكثر من األقاليم ضولذلك فإن مر 

اجلسم للشمس وبالتاىل حيصل اجلسم على حاجة من هذا ضيتعر االستوائية حيث 

.20احلامى من الكساح) د(الفيتامني 

.86. دار الذهبية، ص-القاهرة ، جسم اإلنسانمن عجائب اخللق ىف حممد إمساعيل اجلاويش، 19
.86. دار الذهبية، ص-القاهرة ، من عجائب اخللق ىف جسم اإلنسانحممد إمساعيل اجلاويش، 20
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من املنتجات اجللدية أو الغدد الثديية أو اللبنية ىف اإلناث اللنب، ولذلك فهو يعتربتفرز .4

فعلى اللنب األول .اإلنسان أم أثداء اناث احليوانهو أمهها سواء افرزته اثداء إناث 

يتغذى الصغار والكبار فالغدد اللبنية )اثداء إناث احليوان(وعلى الثاىن يتغذى الصغار

غدد جلدية متحورة تشبه الغدد األخرى ىف اجللد، ولكنها جتمعت عند اإلناث ىف

مواقع من اجلسم وتستطيع أن تستخلص اللنب من األوعية الدموية والشعريات الدموية 

.الىت تنتشر بصورة مكثفة داخل الثدى

اجللد حمل حلاسة من أهم حوامس اإلنسان هى حاسة اللمس، فال يتعرف اإلنسان .5

غط أو نعومة امللمس أو غريها من ضعلى احلرارة أو الربودة أو اإلحساس بال

رورى كى يتهيأ اإلنسان للتعامل مع ضطريق اجللد، وهذا أمر اإلحساسات إال عن 

.احلياة ومع األشياء

صبغة امليالنني تساهم يف اعطاء اجللد لونه، وختتلف درجة اللون على حسب العامل .6

ن التأثر صبغة حتمي اجلسم مالوراثي وكمية التعرض للشمس، كما أن هذه ال

الشمس ويكون رد فعلها أن تزيد البشرة امسرارا لتزيد مقاومتهاباشعة

يلعب اجللد دورا حيويا يف تكوين هوية االنسان، ودورا أكثر حيوية يف التواصل .7

االجتماعي، حيث يشارك جلد الوجه يف اضفاء التعبريات املختلفة طبقا للمواقف 

.ان أثناء حياته وتواصله مع االخرين

.بصمة اليد مميزة لكل شخص فهي سبيل للتعرف على صاحبها.8
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طبقة الدهن تعطي لسطح اجلسم شكله ومتتص الصدمات فتحمي اجلسم عند .9

م يف تنظيم مستويات هرمونات الذكورة احملافظة على درجة حرارة اجلسم، وتساه

.21وأخريا فهي تعمل كمخزون للطاقة عند احلاجة اليها. واألنوثة

.87. دار الذهبية، ص-القاهرة ، من عجائب اخللق ىف جسم اإلنسانحممد إمساعيل اجلاويش، 21


