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 نقل الغازات و الية عمل الكلية و االستجابة المناعية

 الى ماذا تحتاج خاليا الجسم ؟-1

 بطرحها خارج الجسم.هذه العمليات نواتج  الالزمين ألتمام عملياتها الحيوية + التخلص من الغذاء و االكسجين تحتاج الى

 

 اوال  تبادل الغازات و نقلها 
يتم تبادل الغازات بين الحويصالت الهوائية  و الدم في الرئتين من جهة ,وبين الخاليا الجسم و الشعيرات الدموية من جهة -1

 اخرى.

 ما العوامل التي تساعد  على عملية تبادل الغازات داخل الرئة , أو الشعيرات الدموية ؟-2

  /الجواب 

  . رقة جدران الشعيرات الدموية 

 . مساحة السطح الواسعة للحويصالت الهوائية 

 . رقة جدران الحويصالت الهوائية 

 . وجود الدم بكميات كبيرة و محيطة بالحويصالت الهوائية 

 ما هي اتجاهات نقل الغازات في جسم االنسان ؟-3

 الجواب/

  الهوائية الى الدم .ينتقل غاز االكسجين من الحويصالت 

 . ينتقل غاز ثاني اكسيد الكربون من الدم الى الحويصالت الهوائية 

 الحظ الشكل ادناه النتقال الغازات و الحويصالت الرئوية :-3
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 كيفية انتقال غاز االكسجين داخل جسم االنسان ؟-4

 الجواب/

  : بالزما الدموالى  للشعيرات الدمويةالجدران الرقيقة  الى " ذات الجدران الرقيقة "الحويصالت الهوائيةمن  اتجاه الحركة . 

  وجود بالزما الدم+   الشعيرات الدمويةو   رقة جدران الحويصالت الهوائيةما العوامل التي تساعد على حركة اعاله ؟ . 

  / راء% في كريات الدم الحم89,  % في بالزما الدم2ما هي النسب الذابة االكسجين في الدم ؟ الجواب . 

  االكسجين في الماء . لقلة ذائبية% فقط ؟ الجواب / 2لماذا تكون نسبة االذابة لالكسجين في بالزما الدم 

 ( ؟ الجواب / بسبب 89لماذا تكون ذائبية االكسجين في كريات الدم عالية ) %ارتباطه العالي مع الهيموغلوبين الموجود . 

 االكسجين الذي يبين  مدى تركيزه . الضغط الجزئي لغازلهيموغلوبين؟ الجواب / ما العامل الذي يحدد  ارتباط االكسجين مع ا 

 ما هو الضغط الجزئي للغاز(P  )  الضغط الكلي لخليط الغازات في السائل المذاب؟ الجواب / هو . 

  (  / ما هو رمز الضغط الجزئي لغاز االكسجين ؟  الجوابPO2 ) 

  بينهما . طرديبين الضغط الجزئي للغاز و تركيزه ؟ الجواب / التناسب هو  ما التناسب 

  المناطق ذات  الىالضغط الجزئي او التركيز العالي  منما هو اتجاه نقل المواد في نقل غاز االكسجين ؟ الجواب / االنتقال

 .)قانون االنتشار ( الضغط الجزئي او التركيز المنخفض 

 بين ؟ الجواب  / ما تركيب جزئ الهيموغلو 

 غلوبين (. بيتاغلوبين +سلسلتين من نوع  الفااوال : اربعة سالسل من عديد الببتيد )سلسلتين من نوع 

 ثانيا : كل سلسلة ترتبط مع مجموعة عضوية تسمى الهيم "تحتوي كل ذرة هيم على ذرة حديد ".

 الحظ الشكل التالي  لفهم تركيبة الهيموغلوبين قبل و بعد االرتباط مع االكسجين 

 

 على ان يكون  ن ارتباط كل ذرة اكسجين مع ذرة حديد واحدةالتركيب الناتج ع؟ الجواب / هو  ما هو تركيب االكسيهوغلوبين,

 . ضعيفهذا النوع من االرتباط 

 لحمراء ؟ ولماذا ؟كم جزئية ترتبط االكسجين مع كرية الدم ا 

 / والسبب وجود اربعة ذرات من الهيم  و التي تحتوي على  كل كرية دم حمراء ترتبط مع  اربعة ذرات من االكسجينالجواب,

 الحديد الذي يرتبط كل ذرة منه مع ذرة اكسجين .

  بواسطة التنفس الخلوي + يتم الجواب / يتم استهالكه وصول االكسجين الى خاليا الجسم المختلفة ؟  بعدما الذي سيحدث

 انتاج غاز ثاني اكسيد الكربون  السام و المؤذي للخاليا و الذي يجب ان يتم التخلص منه .
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 كسيهيموغلوبين ؟ما العوامل التي تساعد على تحرر االكسجين من األ 

 

 المعادلة ادناه :كسجين  حتى يتفكك و يتحرر االكسجين  حسب اوال  :  انخفاض الضغط الجزيئي لألالجواب / 

 
 ثانيا : العوامل االخرى يوضحها الشكل التالي :

 
------------------------------------------------------------ 

 نقل غاز ثاني اكسيد الكاربون في الدم  ثانيا  
 الكاربون في جسم االنسان ؟ يدما اتجاه نقل غاز ثاني اكس -1

  (ذات ضغط جزئي منخفض"  الى الشعيرات الدموية  PCO2" تركيز جزئي عاليخاليا الجسم )ذات الجواب / اتجاه النقل من 

 الحظ الشكل اوال قبل الشرح        في كريات الدم الحمراء ؟ الكاربون اكسيد ثانيكيف ينتقل غاز  -2
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 لديه اشكال متعددة لالنتقال  وهي على الترتيب التالي :

 % فقط  وباستخدام بالزما الدم .7: نسبتها  الدمذائبا في بالزما اوال : 

 : يالحظ االمور التالية  كاربامينوهيموغلوبينثانيا : 

 .الكاربون اكسيد ثانيينتج عن ارتباط بين الهيموغلوبين  و  غاز -#       

 % المنقول بهذا الشكل .23النسبة تكون -#       

 .في الرئة الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصالت الهوائيةعند وصوله الى  يتفكك المركب على نحو سريع-#       

3ايونات الكربونات الهيدروجينية  )ثالثا :      
-HCO )  يالحظ االمور التالية :: 

 % .77نسبة االرتباط هي -#            

 . الكاربون اكسيد ثاني غاز مع"   الحمراء الدم كرية داخل" الماء اتحاد عن ناتج -#            

 . " كربونيك انهيدريز"  انزيماالرتباط اعاله يتم عبر -#            

 تكوين من عملية ال تم ت -#            

 لتكوين المركب الوسطي  , (   بوجود انزيم كربونيك انهيدريز +  اتحاد الماء مع  غاز ثاني اكسيد الكربون)               

  3CO2Hحمض الكربونيك المسمى                      

 سرعان ما يتفكك حمض الكربونيك داخل كريات الدم الحمراء  الى ايونات الكربونات الهيدروجينية السالبة الشحنة +-#           

+Hايونات الهيدروجين  الموجبة  )                
 . ) 

 كما في المعادلة ادناه                                            
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 . ) االنتشار (خاليا الدم الحمراء الى بالزما الدم بواسطة عملية  الكربونات الهيدروجينية السالبة تغادر ايونات -#           

 الدم الحمراء ,يحدث دخول ايوناتنحو خارج كرية ية السالبة الهيدروجينبونات الكرتحدث نتيجة حركة ايونات -#           

 (. ازاحة ايونات الكلوروهذه العملية تسمى ),   ايونات الكلور السالبة نحو داخل كرية الدم الحمراء               

   على جانبي  خلل في التوازن الكهربائينتيجة لحدوث ما سبب تكوين عملية ازاحة ايونات الكلور ؟ الجواب  / -#           

 عادةأالغشاء البالزمي لكريات الدم الحمراء ,فيجب ان تحدث عملية                                                                    

 مراء .التوازن الكهربائي عبر نقل ايونات الكلور الى داخل الكرية الح                                                                    

 الحظ الشكل ادناه لحركة ازاحة الكلور

 
 

 الدم الى الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصالت الهوائية تنتشر ايونات  الكربونات الهيدروجينية  وصول  عند-#          

HCO3السالبة )              
-

 ( في خاليا الدم الحمراء و ترتبط مع ايونات الهيدروجين الموجبة لتكون حمض الكربونيك. 

 سرعان ما يتفكك حمض الكربونيك الى ماء و غاز ثاني اكسيد الكربون ويتحرك الى بالزما الدم  ومنها الى  -#          

 نسان الحويصالت الهوائية  ليغادر مع الزفير خارج جسم اال              

 تحلل كاربامينوهيموغلوبين الى هيموغلوبين و غاز ثاني اكسيد الكاربون  و يتحرك الغاز الى الحويصالت الهوائية .-#          

 الى خارج الجسم عبر الزفير CO2الحظ  الصورة دناه و التي توضح خروج 
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 ------------------------------------------------------------------- 

 ثالثا  دور الكلية في تكوين البول 
 ما دور الكلية  في جسم االنسان ؟-1

 الجواب / 

 . "يساهم بصورة رئيسية في عمل جهاز البولي المسؤول عن تكوين السائل المسمى " البول 

 الزائدة عن حاجة الجسم . التخلص من الفضالت النيتروجينية 

 . التخلص من المواد غير العضوية الزائدة عن حاجة الجسم 

 . المحافظة على االتزان الداخلي  للجسم 

 . المحافظة على اتزان الماء و االمالح داخل الجسم 

 . ضبط درجة حموضة الدم 

 . ضبط ضغط الدم و حجمه 

 

 الواحدة . مليون وحدة داخل الكلية 1,3بنحو ما المكون االساسي للكلية ؟ الجواب الوحدة االنبوبية الكلوية  و التي تتواجد -2

 الحظ الرسم ادناه     الجواب   ما مكونات الوحدة االنبوبية الكلوية  ؟  -3
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 . لتر يوميا 1,5والكمية  الترشيحواب العملية تسمى ما اسم عملية التي تقوم بها الكلية ,وما كمية البول الناتجة ؟ الج-4

 ما هي مراحل تكوين البول ؟ الجواب / المراحل هي  )االرتشاح , اعادة االمتصاص , االفراز االنبوبي ( ,والتفاصيل هي :-5

 و تتميز بما يلي :  اوال :االرتشاح  

 "شبكة من االوعية الدموية عالية النفاذية في الحويصلة  الكلوية " .    الكبة@الموقع: يحدث في   

 االمينية "  و  الحموضالغلوكوز"  و " جزيئاتالصوديوم و الكلور والبوتاسيوم"  و  " ايونات@المواد المترشحة : "  

 .النيتروجينية الذائبة في البالزما "  الفضالت"                              

 تي عبر الشريين الوارد و الذي يتجه الى نحو تجويف محفظة بومان .ر المواد المترشحة : الدم الذي يأ@مصد  

 @ما هي المواد التي ال تترشح: خاليا الدم الحمراء + المواد ذات الحجم الجزيئي الكبير مثل بروتينات البالزما .  

 ى الشرين الصادر الى الشعيرات الدموية المحيطة باالنابيب الملتوية .@الى اين تنتقل المواد التي ال تترشح : تنتقل ال  

 @ما الذي يضبط معدل االرتشاح ؟  وكيف  ؟ الجواب  يتم الضبط عبر " الجهاز العصبي الذاتي+ الهرمونات " ,   

 في العضالت الملساء للشريين الوارد .  االعصاب الودية يتم عبر+                                                                 

 وتتميز بما يلي :   ثانيا: اعادة االمتصاص 

 وهي )االنبوبة الملتوية القريبة  و التواء هنلي  ما عدا " الكبة "الموقع: اجزاء من الوحدة الكلوية االنبوبية جميعها @  

 (.و االنبوبة الملتوية البعيدة  القناة الجامعة                 

 @المواد المعاد امتصاصها : الغلوكوز , الحموض االمينية , ايونات الصوديوم , ايونات البوتاسيوم ,الماء ,مواد التي  

 يحتاجها الجسم .                                      

 %  من حجم الراشح الموجود .88@كمية الممتصة من الراشح :   

 ؟ الجواب   النقل النشط  أو االنتشار .عمليات امتصاص المواد اسم ما @  

 @اتجاه النقل : الى السائل بين الخلوي ومن ثم الى الشعيرات الدموية  المحيطة باجزاء الوحدة االنبوبية الكلوية .  
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    وتتميز بما يلي :  ثالثا: االفراز االنبوبي

 ة , القناة الجامعة .الموقع: االنبوبية الملتوية القريبة , االنبوبة الملتوية البعيد@ 

 @المواد المنقولة: المواد السامة ,المواد الضارة , نواتج ايض العقاقير "تجنبا  لخطرها " . 

 @ما اهمية االفراز االنبوبي :  

  تنظيم درجة الحموضة في الجسم , " عبر التخلص من ايونات الهيدروجين الموجبة " وتسمى العملية "التوازن الحمضي

 ".القاعدي

 عمليات االفراز االنبوبي ؟ الجواب )النقل النشط , االنتشار (.اسم ما @ 

 الحظ الرسمة ادناه لعملية الترشيح 

 
 : مالحظات هامة جدا عن الية عمل الكلية لم تذكر في شرح الكتاب لكنها موجودة في الرسمة اعاله

 وحدة االنبوبية الكلوية.*جميع المواد يتم اعادة امتصاصها " باالنتشار"  ما عدا الملح في ال

 *الملح يعاد امتصاصه "بالنقل النشط" فقط في الوحدة االنبوبية الكلوية .

 *الجزء الوحيد الذي يقوم باالرتشاح هو الكبة في الوحدة االنبوبية الكلوية .

 *الجزء الوحيد الذي يقوم بعملية اعادة امتصاص الملح باالنتشار هو التواء هنلي .
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 ما دور الهرمونات في ضبط عمل الكلية ؟ -6

 الجواب / عبر الهرمونات التالية :

 والذي يتميز بما يلي :  , (  ADHاوال : الهرمون المانع الدرار البول )

 @مصدر االفراز :الكلية و تحت المهاد و الغدة النخامية الخلفية .

 @ما هو العمل : المحافظة على اتزان الماء داخل الجسم .

 ريقة العمل :عبر الخطوات المتسلسلة التالية :@ط

  الى زيادة ضغطه االسموزي . المواد الذائبة في الدمتركيز  زيادةتؤدي 

  يتم تحفيز المراكز الحسية للمستقبالت االسموزية في تحت المهاد  على تحفيز الغدة النخامية الخلفية المخزنة للهرمون

 المانع الدرار البول الى افرازه  .

 من االنبوبة الملتوية البعيدة  للماء. الجزء االخيرعمل  الهرمون المانع الدرار البول  على زيادة نفاذية القناة الجامعة و في 

 . اعادة امتصاص الماء نحو السائل بين الخلوي ثم الى الشعيرات الدموية 

  تحفيز مراكز العطش فيتناول االنسان الماء معيدا تؤدي الخطوات اعاله الى زيادة تركيز المواد الذائبة في الدم و بالتالي

 تركيز المواد الذائبة الى وضعها الطبيعي .

 , والتي تتميز بما يلي : الدوستيرون –انجيوتنسين  –رينين ثانيا :  

 @تساهم هذه المواد في تنظيم عمل الكلية .

 @ تفاصيل عمل الهرمونات اعاله هي :

 نتيجة )انخفاض ضغط الدم (. تقل كمية الدم الوارد الى الكبة 

 . يقل تركيز ايونات الصوديوم 

 . ينخفض ضغط الدم في الشريين الوارد الى الكلية 

 . تعمل الخاليا "قرب الكبيبية الموجودة على جدران الشريين" على افراز انزيم رينين 

 " لينتج  انجيوتنسين  بالزما الدمفي  الموجودو   في الكبد المصنعيتفاعل انزيم رينين مع بروتين مولد انجيوتنسين ,  "I  . 

  يتفاعل انجيوتنسينI ( مع انجيوتنسينACE  المفرز من الخاليا الطالئية المبطنة للحويصالت الهوائية " لينتج" )

 . IIانجيوتنسين 

  انجيوتنسينيعمل II  الشريين الصادر  وبالتالي يرتفع ضغط الدم في الكبة .على تضييق 

 .ارتفاع ضغط الدم في الكبة يؤدي الى تحفيز قشرة الغدة الكظرية على افراز هرمون الدوستيرون 

 . هرمون الدوستيرون يعمل على اعادة امتصاص ايونات الصوديوم فيرتفع مستواه في الدم 

 ن الخلوي  ومنه الى الدم .ينتقل الماء بالخاصية االسموزية من االنبوبة الملتوية البعيدة و القناة الجامعة الى السائل بي 

  ضغط الدم و حجمه.فيزداد 

 الحظ الشكل ادناه 
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 , و الذي يتميز بما يلي : ( ANFالعامل االذيني المدر للصوديوم )ثالثا: 

 @ زيادة ضغط الدم و حجمه.

 . للصوديوم المدر االذيني العاملهرمون  ) القلب (@تفرز الخاليا المتخصصة من االذينين

 @يعمل الهرمون على تثبيط افراز هرمون رينين ,  فالدوستيرون .

 @بالتالي يثبط اعادة امتصاص ايونات الصوديوم و الماء .

 @فيقل حجم الدم و ضغطه . 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رابعا  االستجابة المناعية 

 وى داخل االنسان ؟الكائنات الدقيقة التي تبحث عن مأما البيئات التي تعيش بها -1

 وى .حية دقيقة تدخل للجسم لتبحث عن مأالجواب /الهواء ,الماء ,الغذاء  تعيش عليها كائنات 

 لماذا تدخل الكائنات الحية الدقيقة الى داخل الجسم االنسان ؟-2

 . البحث عن المأوىو  التكاثرو  للعيشب / الجوا

 كم نوع من الكائنات الحية الدقيقة تدخل الى جسم االنسان ؟-3

 التي تسبب االمراض وتمثل المصدر الحقيقي لتهديد الجسم . " الغير مضرة و الضارة"  نوعينالجواب /

 نسان ؟"  بالنسبة لألالمضرة" ماذا تعتبر الكائنات الحية الدقيقة -4

 للجسم . مصدر تهديد حقيقيلجواب /تعتبر ا

 ما اختصاص أو عمل الجهاز المناعي  ؟-5

 الجواب / 

  الجسم من مسببات االمراض.حماية 

 مسببات المرض. مقاومة 

 القضاء على مسببات المرض. 

 القضاء على الخاليا السرطانية . 
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 القضاء على الخاليا المصابة بالفيروسات. 

 التي تكون الجهاز المناعي في االنسان ؟ما )الحواجز ومكونات(  -6

 . ( خاليا الدم البيضاء +الجواب/حواجز )الفيزيائية و الكيميائية 

 ما عمل كريات الدم البيضاء داخل الجسم لالنسان ؟-7

 الجواب / 

 مسببات االمراض. االبتالع 

 مسببات االمراض. تحليل 

 مسببات االمراض . منع تكاثر 

 لدى االنسان ,عددها ؟  المناعية موجودة كم نوع من االستجابات-9

 الجواب / نوعين )المناعة الطبيعية  و المناعة المكتسبة( .

 ما المخطط الذي يشمل المناعة في جسم االنسان ؟ -8

 الجواب /المخطط ادناه 

 
 : المناعة الطبيعية-17

  التخلص + التخلص من مسببات المرضعلى مسببات المرض + القضاءمسببات المرض +  منع دخولما المهمة االساسية ؟

 من الخاليا المصابة بها .

  استهدافها لنوع محددا من مسببات المرض . عدمما نوع المناعة الطبيعية ؟ ولماذا ؟ غير متخصصة بسبب 

 . تمتاز ب : مناعة فطرية تتواجد منذ والدة االنسان 

  تشتمل على :ما الذي تشتمل عليه المناعة الطبيعية ؟ 

 و المتكون من :   اوال الخط الدفاعي االول
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 و يمتاز بما يلي : حاجز الجلد-1     

 @حاجز فيزيائي .        

 @يمنع دخول مسببات المرض.        

 @يعمل العرق المفرز على )انخفاض درجة الحموضة ؟)علل(/ الجواب ليقلل نمو الكثير من انواع البكتريا للجلد (.        

 وتمتاز بما يلي : االغشية المخاطية-2     

 يمنع المخاط المفرز دخول مسببات المرض الى خاليا الجسم .)العمل( @        

 يفرز من االغشية المخاطية و الموجودة في  )المبطنة للقناة التنفسية و الهضمية و الجهاز البولي )موقع االفراز( @

 و التناسلي (.

 تاز بما يلي :وتم االفرازات-3     

 حمض الهيدروكلوريك (.+  اللعاب  + @تتمثل في )الدموع         

 @العمل )منع دخول مسببات المرض +هضم مسببات المرض (.        

 (. المعدة)حمض الهيدروكلوريك في  مثال على الموقع @        

 : "مثالها على الية الهضم لمسببات الهضم   لالفرازات  @اليه العمل        

 .انزيمات تحلل االجسام الغريبةنها تحتوي على تمنع الوصول  مسببات المرض أل*             

 مسببات المرض الموجودة في الطعام . هضمبالنسبة لحامض الهيدروكلوريك يعمل على *             

 و التي تمتاز بما يلي :  البكتريا الساكنة طبيعيا في الجسم-4     

 .بكتريا نافعة للجسم @        

 القناة الهضمية (. @الموقع )سطح الجلد ,        

 مواد تقتل البكتريا الضارة .-1ماذا تنتج: @       

 تفرز مواد تغير حموضة الوسط لجعله غير مالئم لعيش البكتريا الضارة .-2                       

 تستنفذ المواد الغذائية المتوافرة؟) علل(/جواب لمنع حصول البكتريا الضارة على الغذاء ليسبب موتها-3                       

  , و المتميز من  :الخط الدفاعي الثاني  ثانيا 

 متى تعمل ؟ اذا فشل الخط االول في عمله ,واستطاعت مسببات المرض من الدخول .@       

 خاليا مناعية غير متخصصة . -1مكونات : ال@       

 بروتينات وقائية مثل البروتينات المتممة .-2                        

 الدفاع عن الجسم ضد مسببات المرض عن طريق البلعمة .-1@الوظيفة :        

 تحلل مسببات المرض.-1البروتينات المتممة تعمل على اتمام الخاليا المناعية ؟)علل كيف ( الجواب / -2                       

 تسهل عملية البلعمة .-2                                                                                                                 

 الدفاعي الثاني هو :@تفاصيل مكونات الخط        

 و التي تشتمل على :  الخاليا الدفاعية  - أ

 و التي تقسم الى :  ," خاليا الدم البيضاء االكولة " -1             

 و التي تتميز بما يلي :   الخاليا المتعادلة*                 

 الموقع: في الدم + اعضاء اخرى مثل )الكبد +الطحال +الرئتين +اللوزتين (.                       

 " .البكتريا الوظيفة : نشطة في االبتالع مسببات المرض  "                      

 تمتاز ب : ال تعيش طويال.                      

 و التي تتميز بما يلي :  الكبيرةالخاليا االكولة *                 

 الموقع : تنتقل من نسيج الى اخر , أو تكون مستقرة في اعضاء مثل  ) الطحال و الكبد (.                       

 تمتاز ب : باالساس وحيدة النواة .                       
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 يلي : , و التي تتميز بما(   الخاليا القاتلة الطبيعية ) -2            

 الموقع: الطحال , العقد اللمفية , نخاع العظم , الدم .                       

 تمتاز ب : خاليا لمفية , غير متخصصة .                      

 تمييز الخاليا المصابة بالفيروسات وقتلها .-1العمل :                        

 الخاليا المصابة بالسرطانات  وقتلها .تميز -2                                

 تفرز الخاليا القاتلة الطبيعية مادة تسمى برفورين .-1الية العمل:                  

 تحدث المادة ثقوبا في غشاء الخلية المصابة .-2                              

 ثم تفرز "انزيمات حبيبية" .-3                              

 دخل من خالل الثقوب "التي عملتها برفورين" ,لتقوم بتحليل بروتينات الخلية المصابة.لت-4

 لتموت الخلية المصابة .-5

  من قبل الخاليا االكولة الكبيرة بعملية  تسمى "البلعمة " .  الميتة للخلية ثم يتم ابتالع-6

 الحظ الصورة التالية :

 

 ,و التي تتميز بما يلي  البروتينات الوقائية - ب

 تشتمل على : البروتينات المتممة + االنترفيرونات .    

 بروتينات تفرزها الخاليا المصابة بالفيروسات,-1على انها  تعرف البروتينات الوقائية    

 فترتبط بالخاليا المجاورة .-2                                             

 تحفزها على انتاج بروتينات المضادة للفيروسات .-3                                             

 تمنع تضاعف اعداد الفيروسات المهاجمة لها .-4                                             

 , و التي تتميز بما يلي  االستجابة االلتهابية -ج

 ." خاليا الجسم المصابة+مسببات المرض " المفرزة من المواد الكيميائيةناتجة من مجموعة من -1     

 تزيد من تدفق الدم نحوها .-2     

 )علل(؟ زيادة نفاذية الشعيرات الدموية في منطقة االصابة -3     

 ليساعد على زيادة اعداد كريات الدم البيضاء المتواجدة .الجواب/         

 توسع الشعيرات الدموية ". بسببرار  "اعراض هي  : االحم-4     

 خروج البالزما من الدم " . بسبباالنتفاخ    "                          

 تهيج النهايات العصبية " . بسبب االحساس بااللم "                          

 ارتفاع درجة حرارة النسيج المصاب .                           
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 و الذي يتميز بما يلي :  ,المناعة المكتسبة   -11

 متى يعمل ؟ حينما يتجاوز مسبب المرض الخط الدفاعي الثاني .-1

 على ماذا يعتمد في االستجابة ؟ يعتمد على الجهاز الليمفاوي  .-2

 : " الذي يسبب "  قادرة فقط على تميز مولد الضد الغريبتمتاز ب : بانها موجهة ؟كيف )علل(/الجواب / أي انها -3

 . االستجابة المناعية 

 . تكوين خاليا الذاكرة القادرة على تمييز مولد الضد اذا دخل مرة اخرى 

 . تمكنها من التعامل مع مولد الضد الغريب على نحو اسرع من تعاملها معه في المرة االولى بسبب خاليا الذاكرة 

 

  كما في الصورة التالية                ما مكونات الجهاز اللمفاوي ؟-3

 
 بماذا تمتاز السطح الخارجي لخاليا في الجسم االنسان بالنسبة لعمل المناعة ؟-4

 ."   بمواد سكريةالتي ترتبط  البروتينات" الكثير من -1الجواب 

 بانها "ذاتية " أي تخص جسم االنسان . البروتينات السكريةيميز الجسم -2         

 لغريب ؟ أي مادة غريبة تحفز الجهاز المناعي على احداث استجابة مناعية خاصة عند دخولها الى الجسم.ما هو مولد الضد ا-5

 ما هي الخاليا التي تعمل في مناعة المتخصصة )المكتسبة ( في جسم االنسان ؟ -6

 الجواب / 

 :وتمتاز بما يلي :  الخاليا االكولة المشهرة  اوال

 @هي خاليا اكولة كبيرة .      

 @تعمل على :اشهار مولد الضد الغريب المسبب للمرض على سطحها .     

 @الية العمل :كما في الصورتين التاليتين      
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 والتي تمتاز بما يلي :  ,  ( المساعدة Tخاليا )   ثانيا

 خاليا لمفية .-1

 العمل: تساعد على اتمام عمل الخاليا المناعية االخرى .-2

 ( مع مولد الضد المشهر . T@االرتباط بين خاليا ) طريقة العمل :-3

 @تفرز الخاليا االكولة المشهرة  مواد كيميائية تسمى " سايتوكاينات " .                     

 المساعدة النشطة +   T( المساعدة على االنقسام  + التمايز  الى نوعين )خاليا  T@يتم تحفيز الخاليا )                     

 المساعدة الذاكرة     (. Tخاليا                                                                                                           

 ن االنقسام لتكو( القاتلة +تحفزها  على  Tالمساعدة النشطة السايتوكاينات  لتنشط خاليا )  T@تفرز خاليا                      

 

                       

 القاتلة نشطة  Tخاليا -1                                                                                                                

 القاتلة الذاكرة Tخاليا -2                                                                                                                

 ( فتصبح نشطة . Bالمساعدة النشطة الخاليا ) T@تحفز السايتوكاينات التي تفرزها خاليا                

 ذاكرة (. Bالنشطة النتاج )الخاليا البالزمية +خاليا  B@تنقسم الخاليا                

 الحظ الصورة ادناه 
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 والتي تتميز بما يلي : , القاتلة   Tخاليا    ثالثا

 خاليا لمفية .-1

 العمل : تهاجم الخاليا المصابة .-2

 الية العمل :-3

 سطح الخاليا المصابة بالمرض.على مولد الضد المشهر على @تتعرف 

 مع مولد الضد المشهر على سطح الخلية المصابة لتفرز برفورين .ترتبط @

 @يتم احداث ثقوب في الغشاء البالزمي للخلية المصابة بالمرض .

 @يتم بعدها دخول االنزيمات الخاصة لتحلل بروتينات الخلية المصابة مسببة موتها .

 الحظ الصورة ادناه

 

 والتي تتميز بما يلي  ,  ( Bخاليا )   رابعا 

 خاليا لمفية .-1

 العمل : تساهم بفاعلية في االستجابة المناعية + تتكامل مع الخاليا المناعية االخرى.-2

 الية العمل :-3

 النشطة باالنقسام لتكوين اعداد كبيرة من خاليا النوع نفسه . B@تبدأ خاليا 

 (. لتنتج اجساما مضادة@تتمايز الخاليا الناتجة الى  )خاليا ذاكرة + خاليا بالزمية 

 (. بغرض تثبيطهمالحظة )الجسم المضاد هو : بروتين تنتجه الخاليا البالزمية  استجابة لوجود مولد ضد معين 

 االجسام المضادة (.مالحظة )االستجابة السائلة هي : االستجابة المناعية  التي تعتمد على انتاج 

 

 الحظ الصورة ادناه 
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 مالحظة ولكن كيف يتم تثبيط الجسم المضاد لمولد الضد ؟

  ادرس  الشكل ادناه                                                             
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استاذ -نقل الغازات و الية عمل الكلية و االستجابة المناعية

 العلي" احمد "االحياء ياسر /الفيسبوكالعليياسر احمد 
 2017

 

 21 

 

 خامسا بعض اختالالت الجهاز المناعي 
 تفاعل الحساسية : و التي تتميز بما يلي اوال   

 , لماذا ؟  الن الجهاز المناعي يهاجم مواد غير ضارة تدخل الجسم . يعد اختالال مناعيا 

  االغذية(.ما هي المواد المسببة للحساسية ؟ مواد غير ضارة  مثل )حبوب اللقاح , ابواغ الفطريات ,بعض انواع 

  كيف يحدث تفاعل الحساسية االنفية ؟ 

 الجواب / 

 تعرض الشخص لمولد الحساسية .-1

 . Bترتبط مولد الحساسية مع الخاليا الليمفية  -2

 يحفز االرتباط اعاله على االنقسام لتكوين الخاليا البالزمية .-3

 (. IgEتسمى )تنتج بعدها كميات كبيرة من احد انواع االجسام المضادة  و التي -4

 بمستقبالت خاصة على )الخاليا الصارية , الخاليا القاعدية ( الموجودة على االنسجة. ( IgE)يرتبط  -5

الموجود على  ( IgE), يرتبط مولد الضد الحساسية بالجسم المضاد  نفسهعند التعرض مرة اخرى لمولد الحساسية -6

 الخاليا الصارية أو الخاليا القاعدية .

 .ملية تحفيز للحبيبات داخل هذه الخاليا الى افراز مادة "الهستامين " تبدأ ع-7

 يعمل الهستامين على : -9

 توسع االوعية الدموية لتصبح اكثر نفاذية للسوائل.-أ

 ظهور بعض االعراض مثل )االحمرار , االنتفاخ , زيادة افراز المخاط (.-ب

 تسمى "مضادات الهستامين " .  كيف تعالج الحساسية ؟ جواب /تعالج بادوية-8

 وصول الهستامين الى الخاليا الهدف . ابطاء-ماذا تعمل مضادات الهستامين ؟ الجواب / تعمل على أ -17

 وصوله الى الخاليا الهدف.  منع -ب                                                                  

 مثل )الخاليا المفرزة للمخاط ,خاليا االوعية الدموية (.                                                                  

 

 

 

 الحظ الصورة ادناه 
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 متالزمة نقص المناعة المكتسبة , و التي تتميز بما يلي :ثانيا  

 . تفشل عمل الجهاز المناعيمن االمراض التي -1

 . فيروسالمرض عبارة عن  -2

 الية العمل :-3

 المساعدة . T@يصيب الخاليا اللمفية 

 . " جديدة وكثيرة" ( HIV@يتكاثر الفيروس داخل الخاليا منتجا فيروسات )

 المساعدة االخرى . T@تصيب الفيروسات الجديدة خاليا 

 المساعدة قليلة جدا مؤديا الى انخفاض قدرة الشخص على مقاومة االمراض . T@بمرور الزمن , تصبح اعداد 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الرفض المناعي 
 يستطيع جهاز المناعي من التميز بين مولدات الضد الذاتية  و مولدات الضد غير الذاتية .-1

االجسام الغريبة أو من مولدات الضد المزروعة في جسم االنسان  و الناتجة من تعرضه يقوم الجهاز المناعي من التخلص من -2

 الى حادث معين ويحتاج الى اجراء عملية زراعة عضو يتبرع به انسان اخر أو عملية نقل دم من متبرع .

 ؟كد من انهما متوافقان مناعيا ت لكل من المتبرع و المستقبل للتألماذا يتم عمل بعض فحوصا-3

المستقبل الشخص أو للدم المنقول ,اذ ان حدوثه يعرض  الجواب /ذلك تجنبا لحدوث الرفض المناعي في جسم المستقبل للعضو 

 للخطر الشديد قد يؤدي الى موته .

 مثال على الرفض المناعي هو نقل الدم بين المتبرع و المستقبل  -4

  الحظ الشكل ادناه
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 ( الحظ انه توجد اجسام مضادةANTI -  B   في بالزما دم شخص الذي فصيلة دمه )A . 

 يحمل صنف الدم  ال يمكن نقل الدم من المتبرعA  الى الشخص المستقبل حامل صنف الدم,B علل  ؟ 

و الذي يؤدي وجوده الى تحفيز العملية المناعية )مولد الضد و في بالزما المتبرع    Bمولد الضد الجواب / بسبب وجود 

 .د ( مؤديا الى ظاهرة التالزن الدموي )تخثر الدم( مؤديا الى موت المستقبل للدم  الجسم المضا

 فصيلة دمه  ما انواع فصائل الدم المتبرعة للمستقبل(B  )؟ 

 فقط .(    O و   (  Bالجواب هو فصيلتي دم 

 ما الذي يحدث في حال حدوث خطأ بنقل الدم )غير متوافق مناعيا ( ؟ 

بين االجسام المضادة في بالزما الدم مع مولدات الضد الموجودة على اسطح خاليا الدم الحمراء   الجواب / حدوث ارتباط

 المستقبل مسببة :

 تحلل خاليا الدم الحمراء المنقولة .-1

 ارتفاع درجة حرارة المستقبل . -2

 االرتعاش في الجسم . -3

 الفشل الكلوي  احيانا . -4

 .  ت كمية الدم المنقول اليه كبيرةكانوقد تؤدي الى وفاته في حال  -5

 تجرى بعض الفحوصات االضافية قبل اجراء عملية نقل الدم؟ لماذا 

 كد انه يمكن التبرع بالدم , من دون حدوث مضاعفات للمستقبل .الجواب /  للتأ

 هل يكون التوافق المناعي ضروريا فقط لفصائل الدم ؟ وكيف ؟ 

 ( . Rhانواع الدم ,انما يكون ضروريا بحسب نظام العامل الريزيسي )الجواب/  ال يكون ضروريا فقط من اجل 

 كيف يتم تقسيم الناس بناءا على انواع العامل الريزيسي ؟ 

 الجواب / يقسمون الى نوعين :

+Rhموجب العامل الريزيسي )-1
 ( على سطوح كريات الدم الحمراء . Dمولد الضد ) يملكون( :أي البشر الذين  

-Rhالريزيسي ) سالب العامل-2
على سطوح كريات الدم الحمراء ,ويرمز له  اعالهمولد الضد  ال يملكون( : أي البشر الذين  

 بسبب عدم وجود مولد الضد . d)  بالرمز )

 كيف يتم تنظيم  عملية التبرع بين الناس و باالعتماد على  العامل الريزيسي فقط ؟ 

 برع لسالب العامل الريزيسي.الت يمكن لهالجواب / سالب العامل الريزيسي  

 التبرع لموجب العامل الريزيسي . يمكن لهموجب العامل الريزيسي            

 لموجب العامل الريزيسي . يمكنه التبرعسالب العامل الريزيسي            

  Rhلسالب العامل الريزيسي ؟لماذا /بسبب وجود مولد الضد للمتبرع " ال يمكنه التبرع " موجب العامل الريزيسي            

 كيف يتم تحديد مناسب او عدم مناسب لنقل الدم بين المتبرع و المستقبل ؟ 

 (. Rh( + وجود أو عدم وجود العامل الريزيسي ) ABOالجواب / اعتمادا على التوافق المناعي بحسب نظام )



استاذ -نقل الغازات و الية عمل الكلية و االستجابة المناعية

 العلي" احمد "االحياء ياسر /الفيسبوكالعليياسر احمد 
 2017

 

 24 

 

 اسئلة الفصل و حلولها 

  

 

 السؤال الثاني
 

 

 الجواب 
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 الجواب/  

 

 
 الجواب 

 
 

   
 الجواب / 

 
 

 

   
 الجواب / 
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 الجواب / 
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