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  تزان الداخلياال
  .تزان الداخلي هو عملية الحفاظ على ثبات ظروف البيئة الداخلية للكائن الحياال: ريف تع

عند أخذ هذا التعريف من جهة الثدييات فإن االتزان الداخلي يعني الحفاظ على ثبات و  
لسائل تركيب الدم و ثبات درجة الحرارة، مع األخذ بعين االعتبار بأن الدم هو الذي يكون ا

وتكمن الميزة األساسية لالتزان الداخلي بأنه .  النسيجي الذي يحيط بالخاليا الحية في جسم الحيوان
ل على فصل أو استقالل وظائف جسم الكائن الحي بمعزل عن التغيرات التي تطرأ على البيئة ميع

 بحيث تؤدي الخارجية فاالتزان الداخلي يمكن من الحفاظ على الظروف المثلي للخاليا الحية
وظائفها بأعلى كفاءة ، ومن المالحظ أن أي تغيير في درجة الحموضة ودرجة الحرارة له تأثيرات 

خطيرة على عمل اإلنزيمات مما يؤدي إلى تباطؤ عمليات االتزان الداخلي وهو عملية نشطة 
النسيجي ي الحيوانات الثديية البد من الحفاظ على خصائص ثابتة للسائل ف .تحتاج إلى الطاقة

 كتزان في التركيب الكيميائي مثل األمالح والمواد الغذائية الذائبة وكذلاال) 1:ويتمثل ذلك فيما يلي
  .مخلفات األيض

  .موزي كما يجري تحديده من خالل النسبة بين كمية الماء والمواد الذائبة فيهسضغط األال) 2
  .توى ثاني أكسيد الكربونمس) 3
  .حرارةال) 4
صورة عامة فإن هناك أربعة مجموعات من األعضاء تقوم بمهمة تنظيم خصائص السائل بو

  :النسيجي لتحافظ على االتزان الداخلي وهن كما يلي
  .موم من الجسم وتنظيم مستوى الجلوكوز في الدملسكبد ويعمل على إزالة اال) 1
  .رئتين وتعمالن على تنظيم مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدمال) 2
الح في الدم وبالتالي تنظمان الضغط الن على تنظيم مستويات الماء واالمكليتين وتعمال) 3

نيتروجينية العلى التخلص من المخلفات  األسموزي للدم وللسائل النسيجي كما تعمل الكليتان
  .والمواد السامة في الجسم

 في فقد الحرارة عبر سطح مل الجلد على تنظيم درجة الحرارة من خالل الزيادة أو اإلنقاصيع) 4
  .الجلد

اإلخراج بأنه  ، ويعرف اإلخراج والتنظيم األسموزيعملية االتزان الداخلي جانبين أساسين وهما لو
  ويجب أن ال نخلط بين اإلخراج واإلفراز أو .سمفات عمليات األيض من الجلعملية إزالة مخ

  .ي بين اإلخراج وعملية طرح فضالت الهضم خارج الجهاز الهضم
فهي عملية يجري من خاللها الحفاظ على ثبات الضغط األسموزي  ما عملية التنظيم األسموزيأ 

  .لسوائل الجسم
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