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 .انشطة فسيولوجية في جسم االنسان :  الوحدة الثانية
 . االحساس واالستجابة والتنظيم في جسم اإلنسان: الفصل األول 

 
 ؟  يتم ضبط العمليات الحيوية في الجسم وضبط االتزان الداخلي فيهكيف 

؛ اذ يعمانن معاا  لضامان ممال االجهازال االخار ( الهرموناات) يتآزر كل من الجهااز العبابي وجهااز ال ادد البام 
 .لضبط العمليات الحيوية في الجسم وضبط االتزان الداخلي فيه  في اغلب االحيان

 
 :السيال العصبي وانتقاله * 

, الحرررارة : وماان انااواه اااذب المنبهااات , للجهاااز العباابي دور مهاام فااي احسااال الجساام بالمنبهااات واالسااتجابة لهااا 
 .الضوضاء , الضوء

 ( :كيف يتالئم تركيب الجهاز العصبي مع وظائفه ؟؟ )  تركيب الجهاز العصبي -
 

 :من نومين رئيسين من الخنيا اما  (المكون االساسي الجزاء الجهاز العببي) يتألف النسيج العببي 
 :العصبونات ( أ
 .الخلية العببية تسمى مببون  -
 : يتكون العببون من االجزاء الرئيسة االتية  -
 ( االزرار التشابكية ينتهي بنهايات منتفخة تسمى ) المحور  -3ئد الشجرية الزوا -2جسم الخلية  -1
 .واي نقطة اتبال جسم الخلية بالمحور : هضبة المحور  -4
 .خاليا شفان وتكّونه خنيا تسمى  –ملى االغلب  -يحيط بمحور العببون : غمد ميليني  -5
 . توجد اذب العقد بين خنيا شفان : عقد رانفيير  -6
 .نهايات عصبية  -7
 :الخاليا الدبقية ( ب
 .واي خنيا داممة توجد في النسيج العببي  -
 .اكثر مددا من العببونات  -
 .وقد تختلف اشكالها فيما بينها . اب ر حجما من العببونات  -
 : وظائفها  -
 .تزويد العصبونات بالغذاء ( 3حمايتها ( 2دعم العصبونات ( 1
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 ( :رسماً ) ية وتركيب الخاليا الدبقية تركيب الخلية العصب
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ن السيال العصبي *   :تكوُّ
واااو مبااارال ماان معلومااات تنقلهااا العباابونات بااين اجاازاء الجساام والاادما  والحباال : تعريررف السرريال العصرربي  -

 .الشوكي وبين العببونات نفسها ملى شكل اشارات كهروكيميائية 
 
 ( . مستو  العتبهاكبر او يساوي ) مند تعرض العببون لمنبه ما  (جهد الفعل)السيال العببي ينشأ  -
 يساهم تركيب الغشاء البالزمي للعصبون في تكوين السيال العصبي ؟؟: سؤال علل  -
 .قنوات االيونات نظرا لوجود قنوات متخببة في العببون تسمى : ج
 
 :قنوات االيونات  -

 ((( .بيعة العمل تختلف هذه القنوات في ما بينها من حيث ط))) 
 ( :من حيث طبيعة العمل ) انواع قنوات االيونات * 
 :تحتاج لمنظم لفتحها واغالقها  -1
  : القنوات الحساسة للنواقل الكيميائية  ( أ

ارتباط الناقل العببي بمستقبنت خابة موجودال ملى قنوات ايونات حساسة للنواقل الكيميائية توجاد فاي : مثال 
 ( .ستدرسه الحقا ) د التشابكي غشاء العببون بع

 القنوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي ( ب
غشااء الازر ) قناال ايونات الكالسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي الموجودال ملاى ال شااء قبال التشاابكي : مثال 

 ( .ستدرسه الحقا ) ( .التشابكي 
 ( .تلقائيا التي تفتح وتغلق ) التحتاج لمنظم لفتحها واغالقها  -2

Naقنروات تسررب ايونرات الصروديوم : التي تفتح وت لق تلقائياا ومنهاا اناواه مادال مثال : قنوات التسرب  :مثال 
+ 

Kوقنوات تسرب ايونات البوتاسيوم 
+  . 

 
 . بعد وصول منبه مناسب / قبل وصول منبه مناسب : يمر العصبون بحالتين هما * 
 : حالة العصبون قبل وصول منبه مناسب( أ
 

 :بالتالي اذا لم يكن معرضا لمنبه مناسب واي مرحلة يتبف بها العببون : مرحلة الراحة * 
Naتتركز ايونات البوديوم -

 .في السائل بين الخلوي  +
Kتتركز ايونات البوتاسيوم  -

 ( .السائل داخل الخنيا ) داخل العببون في السيتوسول  +
 . mVملي فولت  77-ويبلغ مقدار جهد الراحة للعصبون . احة جهد الر ينشأ في اذب المرحلة جهد يسمى  -
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ملاى الساطح الخاارجي ل شااء العبابون فاي حاين  مرتفعا  الشحنات الموجبة في اثناء مرحلة الراحة يكون تركيز  -

 ( .من جهة السيتوسول ) ملى سطحه الداخلي  مرتفعا  الشحنات السالبة يكون تركيز 
 . mVملي فولت وتكون وحدال قياسه فولتميتر حساس بون بجهاز يقال فرق جهد العب -
 .يزداد فرق الجهد بزيادة الفرق بين الشحنات داخل العصبون وخارجه  -
 .جهد الراحة ملي فولت ويطلق مليه  07-وتبلغ قيمته في كثير من الخنيا الحيوانية  -
 .ارنة بخارجها تشير االشارال السالبة الى ان داخل الخلية سالب الشحنة مق -
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لماذا يكرون الغشراء مشرحون بشرحنة موجبرة فري / ؟ ( مرحلة الراحة ) العوامل التي تكّون جهد الراحة  ما هي -
 ماهي أسباب وجود فرق في تركيز الشحنات على جانبي الغشاء؟/ الخارج وسالبة في الداخل ؟ 

الى خارج العصبون و  +Kالبوتاسيوم ايونات  بنفاذاحتواء ال شاء البنزمي ملى قنوات تسرب ايونات تسمح  -1
يزيررد علررى عرردد قنرروات  +Kوالن عرردد قنرروات تسرررب ايونررات البوتاسرريوم الررى داخلرره    +Naايونررات الصرروديوم 

 .فان الشحنات الموجبة تتراكم خارج العصبون  +Naتسرب ايونات الصوديوم 
 ملى النفاذ الى خارج العببون( مثل البروتينات ) م مدم قدرال االيونات السالبة المرتبطة بمركبات كبيرال الحج -2
الاى خاارج  +3Naاذ تنقل كل مضخة ثنثة ايوناات باوديوم البوتاسيوم  –مضخات ايونات الصوديوم وجود  -3

 .النقل النشط الى داخل العببون بعملية  +2Kمقابل ايوني بوتاسيوم العببون 

 
 
سااريعا فااي نفاذيااة  ُيحرردث تغيررراالااى ان يباال اليااه منبااه مناسااب  يبقااى العباابون فااي مرحلااة الراحااة: شرررط هررام  -

يكاون مساتو  العتباة  فماثن  مسرتو  العتبرة الاى غشائه البنزمي واو ما يؤدي الى وبول مقدار فرق جهاد ال شااء 
في جهد ال شاء البنزمي ليبل مستو  العتباة اذا لم ُيحدث المنبه تغيرا . ملي فولت  55-في بعض العببونات 

 ( عرف مستو  العتبة ؟؟؟؟.. ) .قى العصبون في مرحلة الراحة يب
ملااى جااانبي مرحلااة الراحاة ال يساتجيب العباابون مي منباه, حيااأ يجااب أن تكاون شاادال المنبااه كافياة لت يياار :  إذا  

 .  مستو  العتبة     ≤غشاء العببون, إذ يجب أن تكون شدته 
 .لة الراحة سالبا فسر يكون فرق جهد غشاء العصبون خالل مرح: سؤال 
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 :حالة العصبون بعد وصول منبه مناسب ( ب
 :التالية ( التغيرات ) للعصبون تحدث المراحل ( اكبر او يساوي مستو  العتبة )بعد وصول منبه مناسب  -
 :ازالة االستقطاب  -1
 :الى مندما يتأثر العببون بمنبه يبل بجهد ال شاء الى مستو  العتبة او يزيد مليه يؤدي ذلك  -
الموجااودال فااي  +Naقنااوات ايونااات البااوديوم الحساسااة لفاارق الجهااد الكهربااائي فتناادفم ايونااات البااوديوم فااتح * 

 .ازالة االستقطاب السائل بين الخلوي الى داخل العببون مسببة تراكم الشحنات الموجبة واو ما يؤدي الى 
زيد الشحنات الموجبة داخل العببون ليبال في الدخول الى داخل العببون فت +Naتستمر ايونات البوديوم * 

 .تقريبا مدال قبيرال ملي فولت  35+فرق الجهد الى 
 .الحساسة لفرق الجهد الكهربائي  الصوديومقنوات ايونات  غلقيؤدي اذا الت ير في الجهد الى * 
 
 :تبدا اذب العملية ب : اعادة االستقطاب  -2
الااى خااارج  +Kفتتاادفق ايونااات البوتاساايوم ق الجهررد الكهربررائي فررتح قنرروات ايونررات البوتاسرريوم الحساسررة لفررر* 

 .العببون 
تادفق المزياد مان ايوناات البوتاسايوم يستمر فتح قنوات ايونات البوتاسيوم الحساسة لفارق الجهاد الكهرباائي مساببا * 

العصربون فتررة الجمروو وفيهرا ال يسرتجيب وتسامى ااذب الفتارال ايضاا زيرادة اسرتقطاب الى خارج العبابون فتحادأ 
تغلررق قنرروات ايونررات البوتاسرريوم الحساسررة ملرري فولررت تقريبررا  07-يبال فاارق الجهااد الااى مناادما و  .لمنبرره اخررر 

كل مان قناوات ايوناات الباوديوم وقناوات ايوناات البوتاسايوم الحساساة لفارق الجهاد  فتصبحلفرق الجهد الكهربائي 
 .مغلقة تماماً الكهربائي 

نتيجاة تادفق ايوناات  07-التي يبل فيها فارق الجهاد الاى ( بالملي ثانية ) لفترال واي ا( : تعريف فترة الجموو )  
العبابون الي منباه اخار الن ايوناات البوتاسايوم تتركاز بالخاارج ال يسرتجيب البوتاسيوم الى خارج العببون وفيهاا 

سايوم الحساساة لفارق اوايونات البوديوم تتركز بالداخل وتببح كال قناوات ايوناات الباوديوم وقناوات ايوناات البوت
العبابون لايل فاي مرحلاة الراحاة فيكاون العبابون بعاد اااذب ايضاا الن وال يسرتجيب ائي م لقاه تماماا الجهاد الكهربا

للااداخل  +Kللخااارج وايااوني  +3Naلتضاا  البوتاسرريوم  –مضررخة ايونررات الصرروديوم  الفتاارال مشاا ول فااي تنشاايط 
 .بالنقل النشط 

 ساسة لفرق الجهد الكهربائي ت لق قنوات ايونات البوتاسيوم الح* 
 ( :ملي فولت  77-تقريبا ) كيف يعود العصبون الى مرحلة الراحة * 
وايوناات  خاارج العبابون +Naلتتركز ايونات الباوديوم البوتاسيوم  –مضخة ايونات الصوديوم وذلك بتنشيط ( أ

 .  داخل العببون +Kالبوتاسيوم 
وم والبوتاسيوم في امادال تكون جهد الراحة ويبل فرق الجهد الى ايونات كل من البودي قنوات تسربوتساام ( ب
 .ملي فولت تقريبا  07-
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 :انتقال السيال العصبي * 
 :انتقال السيال العصبي على طول محور العصبون ( 1

يسامى )غمد مليناي وجود أو  (محور العببون  ملى طوليسمى )وجود غمد مليني مدماناك فرق في انتقاله مند 
 (  قل الوثبيالن
 اآللية( : على طول محور العصبون غير المحاط بغمد مليني ) عدم وجود غمد مليني  (أ
مجااورال لهاا وباذا يؤدي جهد الفعل المتولد في نقطة ما ملى غشاء العببون الى نشوء جهد فعل في المنطقاة ال -1

 ماهو اتجاه انتقال السيال العصبي؟:سؤال.ينتقل جهد الفعل ملى طول محور العببون غير المحاط ب مد مليني 
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 :انتقال السيال العصبي عن طريق النقل الوثبي ( ب
 .النقل الوثبي في حال وجود غمد مليني ينتقل السيال العببي من طريق 

 .يتم االنتقال من عقدة رانفيير الى اخر  مجاورة على طول العصبون  -
 

 ال العصبي عن طريق النقل الوثبي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ما هي الية انتقال السي( : نكشششة مخ ) سؤال 

 
 
 :تختلف سرمة انتقال السيال العببي من مببون الى اخر وتعتمد سرمة انتقاله ملى ما يأتي  -
اذ تازداد سارمة انتقاال السايال العبابي بوجاود ال ماد المليناي وزياادال ( ان وجرد ) وجود الغمرد الملينري وسرمكه  -1

 .سمكه 
 .؛ اذ تزداد سرمة انتقال السيال العببي بزيادال قطر المحور  قطر محور العصبون -2
 

 
 ولماذ؟؟
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 :انتقال السيال العصبي في منطقة التشابك العصبي ( 2
مند وبول السيال العببي الى نهاياة المحاور حياأ توجاد النهاياات العبابية يتوابال العبابون مام خلياة اخار  

 .لية عصبونا اخر او غدة او خلية عضتكون غالبا  
 .واي منطقة اتبال العببون بالعببون الذي يليه : منطقة التشابك العصبي * 
 

 : مكونات منطقة التشابك العصبي* 
 : العصبون قبل التشابكي  -1
 .واو العببون الذي يحمل السيال العببي نحو التشابك العببي  -
بااداخلها مااواد كيميائيااة تساامى  تشررابكية حويصررالتالموجااودال فااي نهايااة محااورب ملااى االزرار التشااابكية تحتااوي  -

 .استيل كولين ونورأدرينالين : مثل النواقل العصبية 
Caويحتوي ملى قناال ايونات الكالسيوم . بالغشاء قبل التشابكييسمى غشاؤب  -

 الحساسة لفرق الجهد الكربائي 2+
 :العصبون بعد التشابكي  -2
 .من التشابك العببي واو العببون الذي يحمل السيال العببي بعيدا  -
 .يحتوي غشاؤب البنزمي ملى مستقبنت خابة بالنواقل العببية  -
 .ويحتوي ملى قنوات ايونات حساسة للنواقل الكيميائية .بالغشاء بعد التشابكي يسمى غشاؤب  -
 :الشق التشابكي  -3
 .بكي واو الشق الذي يفبل غشاء كل من العببون قبل التشابكي والعببون بعد التشا -
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 :آلية انتقال السيال العصبي في منطقة التشابك العصبي * 
 
يباال الساايال العباابي الااى الاازر التشااابكي فتفااتح قنااوات ايونااات الكالساايوم الحساسااة لفاارق الجهااد الكهربااائي  -1

 .الموجودال ملى ال شاء قبل التشابكي 
 .لى داخل الزر التشابكي يؤدي  ذلك الى دخول ايونات الكالسيوم من السائل بين الخلوي ا -2
Caترتبط ايونات الكالسايوم  -3

بالحويبانت التشاابكية التاي تحاوي النواقال العبابية فتنادفم ااذب الحويبانت  2+
 .نحو ال شاء قبل التشابكي وتندمج فيه فيتحرر الناقل العببي نحو الشق التشابكي 

ونااات حساسااة للنواقاال الكيميائيااة توجااد فااي ياارتبط الناقاال العباابي بمسااتقبنت خابااة موجااودال ملااى قنااوات اي -4
 .الى ال شاء بعد التشابكي ( مثل ايونات البوديوم) غشاء العببون بعد التشابكي مسببة دخول ايونات موجبة 

 .يؤدي ذلك الى حدوأ ازالة االستقطاب وانتقال جهد الفعل في اذا ال شاء  -5
 :العمليتين االتيتين  تحدث احد ( علل )منعاً الستمرار تنبيه العصبون  -6
 
بوسااطة انزيماات معيناة ثام انتشاار ناواتج تحطماه خانل ال شااء قبال تحطم الناقل العصبي في الشق التشرابكي ( أ

 .الستخدامها في امادال بناء الناقل العببي مرال اخر  (/ ملل)التشابكي في الزر التشابكي 
 .عودة الناقل العصبي الى الزر قبل التشابكي ( ب

 
 
   
 فسر ينبه العصبون بعد التشابكي بنفس المنبه لمرة واحدة فقط دون استمرارية بالتنبيه ؟؟؟: ؤال س
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 (مطالعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ذاتيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة  ) :الجهاز العصبي الذاتي * 

 للمحافظاة ملاى االتازان الاداخليفاي ويانظم ممال اجهازال او امضااء الجسام النرادياة مثال القلاب والكلياة والرئاة  واو جزء مان الجهااز العبابي الطر 
 .ويرتبط بتحت المهاد في الدما  

 علل يقوم الجهاز العصبي الذاتي بتنظيم اعضاء الجسم الالرادية ؟_ 
ووظيفة هذه المسرتقبالت مستقبنت حسية في االمضاء النرادية للجسم  اثبتت الدراسات الحديثة ان الجهاز العببي الذاتي يقوم ملى وجود: ج

وحادوأ ردود افعاال منعكساة تارتبط باالمضااء النرادياة مثال العصبونات الحشروية الرواردة تنقل االحسال الى الجهاز العببي المركزي وتسمى 
 .القلب والكلية والرئة 

 
 :وظيفة الجهاز العصبي الذاتي  -
الاى امضااء محاددال مثال عصربونات صرادرة وتكاملها البادار االساتجابة لهاا مان طرياق ( المنبهات) بط المعلومات الواردال اليه يعمل ملى ر  -1

 .مضلة القلب والعضنت الملساء في القناال الهضمية واالومية الدموية 
العصبون : ذات العنقة بوساطة مببونين اماا  اذا يؤدي الى نقل السياالت العببية البادرال من الجهاز العببي المركزي الى االمضاء -2

 .قبل الُعقدي والعصبون بعد الُعقدي 
 

 .عرف العصبونات الحشوية الواردة : 1 سؤال
 .العصبونات الصادرة( وظيفة) ما اهمية :  2 سؤال
 .اذكر اربع وظائف للجهاز العصبي الذاتي :  3سؤال 

 
 : يعمنن ملى حفظ االتزان في الجسم امادين يقسم الجهاز العصبي الذاتي الى جهازين متضا -
 .الجهاز العصبي شبه الودي  -2الجهاز العصبي الودي  -1

 الجهاز العصبي شبه الودي الجهاز العصبي الودي وجه المقارنة
مناد التعاارض للخطاار او الضاا وط النفسااية او  وقت العمل

البيئيااااة ويحفااااز الجساااام الااااى حاااااالت الطااااوار  
 .ر والفر الكالتي تعرف باسم 

يعمااال فاااي حااااالت الجسااام الطبيعياااة او يعمااال 
 بعاادملااى امااادال الجساام الااى وضااعه الطبيعااي 

 تجاوز الحالة الطارئة
 يحتاج ممله قدرا اقل من الطاقة يحتاج ممله لقدرا كبيرا من الطاقة كمية الطاقة

    

 ( .ذاتيرررررررررررررررررررررررررررررررة  مطالعررررررررررررررررررررررررة)  :اثر المخدرات في عمل الجهاز العصبي * 
 

 .علل تعتبر المخدرات احد  اكبر مشكالت العالم اجمع : سؤال 
 .النها تهدد امنه واستقرارب وآثار مدمرال وخطرال ملى الفرد المتعاطي خابة والمجتمم بوجه مام : ج
 
 اثر المخدرات في عمل الجهاز العصبي  -
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 :المستقبالت الحسية * 
 
والتي تتنبه بوساطة منبهات خابة المستقبالت الحسية حتوي الجسم ملى منيين العببونات التي تعرف ب ي -

ما فيزيائية مثل الضوء والصوت إما   .بحيأ تحولها الى سياالت مببية كيميائية مثل الروائح المختلفة وا 
 
 :المستقبالت المستجيبة للمنبهات الفيزيائية  -1

 

 :مستقبالت الضوء ( أ
 .توجد مستقبنت الضوء في العين  -
 .لها دور مهم في مملية االببار التي يعد الضوء منبها لها  -
 :تركيب العين  -
 (الُصلبة : ) الطبقة الخارجية  -1
 .لتحريك العين ترتبط بعضنت ايكلية  -
 .القرنية محدبا وشفافا يسمى الجزء االمامي من العين يكون  -
 (مشيمية ال: ) الطبقة الوسطى  -2
 .لونها داكن لَترُكز بب ة الميننين وغزارال االومية الدموية فيها  -
 :تُكوِّن اذب الطبقة في الجزء االمامي تركيبين اما  -
 . يساام في ت يير شكل العدسة : الجسم الهدبي  -أ
فاي كمياة االشاعة الضاوئية  الذي يتحكم فتحة البؤبؤتمتاز بتنوه الوانها بين االفراد والتي تتوسطها : القزحية  -ب 

 .المارال الى داخل العين من طريق تضيقه او توسعه 
 .خلف البؤبؤ وتمتاز بشفافيتها العدسة تقم  -
الااذي يحااافظ ملااى حجاام السررائل الزجرراجي يقام خلااف العدسااة تجويااف مملااوء بمااادال شاافافة شاابه جنتينيااة تساامى  -

 .العين ثابتا  
 (الشبكية : ) الطبقة الداخلية  -3
باالضاافة الاى خنياا اخار  تانظم مملهاا . العصي و المخاريط : الضوء اما  تتحتوي ملى نومين من مستقبن -

 .الدقيق 
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 العصي المخاريط  وجه المقارنة

 تخلو من البقعة المركزية البقعه المركزية تتركز المخاريط في بقعة تسمى  وجود البقعة المركزية
 تحتوي ملى بب ة رودوبسين فوتوبسين تحتوي ملى بب ة نوع الصبغة

 تتأثر بالضوء الخافت  تتنبه لنضاءال الشديدال (استجابة االضاءة)شدة االضاءة 
تسااامح بابباااار نتيجاااة تنبهاااا لنضااااءال الشاااديدال فانهاااا  تمييز االلوان

لوجررود ثالثررة انررواع مررن  ( /ملاال)االلااوان المختلفااة  
 المخررراريط احررردها حسررراس للضررروء االزرق والثررراني
حسرراس للضررروء االخضررر والثالرررث حسرراس للضررروء 

والتاااداخل فاااي اطاااوال االماااواج الضاااوئية التاااي االحمرررر 
 .تمتبها اذب االنواه يتيح لنا رؤية االلوان جميعها 

تمكننااااااااااا ماااااااااان االببااااااااااار فقااااااااااط 
 باالبيض واالسود 
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 (كيف نر  االشياء : ) آلية االبصار  -
 .في العين ليبل الى العبي والمخاريط  ينعكل الضوء من االشياء فيمر الضوء المنعكل -1
 .يت ير شكل جزيئات البب ة الموجودال في كل منهما  -2

 .يحدأ جهد فعل ينتقل بوساطة العبب الببري الى الدما  حيأ تدرك البورال  -3

لعادم البقعرة العميراء يطلق ملى نقطة خروج العبب الببري من العاين الاى مراكاز االبباار فاي الادما  اسام  -4
 .ت حسية فيها وجود مستقبن

 
**************************************************************** 

 

 :مستقبالت الصوت ( ب
 .البوت في االذن  تتوجد مستقبن -
 .تحتوي االذن ملى مستقبنت حسية يمكنها التقاط االاتزازات وتحويلها الى جهد فعل  -
 :تركيب االذن  -
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 :االذن الخارجية  -1
 . ب شاء الطبلةالتي تنتهي  والقناال السمعية البيوانكون من تت -

 .تحتوي غددا  تفرز مادال شمعية لحماية االذن من المواد ال ريبة التي قد تدخلها مثل ال بار  -

 :االذن الوسطى -2
 .تجويف ب ير مملوء بالهواء  -
تررين صررغيرتين فتحي رقيااق يحااوي يفبالها ماان االذن الخارجياة غشاااء الطبلااة ومان االذن الداخليااة حاااجز مظما -
 .النافذة الدائرية واالخر  النافذة البيضوية تدمى احدااما تين بأغشية رقيقة اطمغ
والسرندان والركراب التي تتبال ب شااء الطبلاة المطرقة : تحتوي ملى ثنأ مظيمات تعد االب ر بالجسم واي  -

 .الذي يتبل بالنافذال البيضوية 
واااي قناااال تباال االذن الوسااطى  قنرراة اسررتاكيوسذن الوساطى ملااى فتحااة تقااود الاى يحتاوي الجاادار االمااامي لاان -

 .بالجزء العلوي من البلعوم وتساام في تساوي ض ط الهواء داخل االذن الوسطى بض ط الهواء الجوي 
 :االذن الداخلية  -3
 .دائرية والقوقعة الدهليز والقنوات شبه ال: وتشمل . التيهتتكون من سلسلة معقدال من القنوات تسمى  -
 :ملى قنوات ثنأ اي ( تركيب مظمي حلزوني الشكل ) تحتوي القوقعه  - (:تركيب القوقعه  )

 .القناة القوقعية والقناة الدهليزية والقناة الطبلية 
 .تمتلئ تجاويف اذب القنوات بسائل الليمف  -

 (الى االسفل منها ) والطبلية ( ملى منها الى اال) تقم القناال القوقعية بشكل محبور بين القناتين الداليزية  -

يفبل بينه وبين القنااال الطبلياة ويتكاون غشاء قاعدي الذي يستقر ملى عضو كورتي يوجد في القناال القوقعية  -
 .خاليا داعمة وخاليا شعرية مضو كورتي من 

 ملى اطرافها الحرال اهدابوتتميز بوجود مستقبالت الصوت تعمل الخنيا الشعرية بوبفها : الخاليا الشعرية  -
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 :آلية السمع* 
سرمة ااتازاز  وتعتمدغشاء الطبلة  فيهتزيجمم بيوان االذن الموجات البوتية ثم يمرراا الى القناال السمعية  -1

 .غشاء الطبلة ملى تردد الموجات البوتية التي تبله 
ن فالركاااب ثاام الااى غشاااء النافااذال تنتقاال االاتاازازات ماان غشاااء الطبلااة الااى العظيمااات الااثنأ المطرقااة فالسااندا -2

مرة من اهتزاز غشراء  27وتعمل العظيمات الثالث على تضخيم االهتزازات بما يزيد على البيضوية مسببة ااتزازب 
 .الطبلة وتساهم مساحة سطح غشاء النافذة البيضوية الصغير في ذلك 

 .ت القوقعة الثنأ في سائل الليمف الموجود في قنواموجات ضغط تسبب اذب االاتزازات  -3
يساابب ذلااك الااى ااتاازاز منطقااة محااددال فااي ال شاااء القاماادي بحسااب تااردد البااوت فتتحاارك الخنيااا الشااعرية  -4

 جهد فعلالمستقرال ملى اذب المنطقة ويؤدي ذلك الى تحريك االاداب المنمسة لل شاء السقفي وثنيها مسببة تكون 
 .السمم في الدما  الدراك البوت ينتقل جهد الفعل مبر العبب السمعي الى مراكز  -5

بعد ان ُتحدأ الموجات البوتية االثر المطلوب يجري التخلص من الض ط الزائد في الساائل الليمفاي باااتزاز  -6
الناتجاة مان فلوال وجود النافذال الدائرية وغشائها المارن لتساببت موجاات الضا ط , المرن غشاء النافذة الدائرية 

 .البوت بانفجار القوقعة 

 
 

 :كيف يتالئم تركيب او موقع كل من مما يلي مع وظيفته : سؤال 
 .القناال السمعية  -1
 .غشاء النافذال الدائرية  -2
 .الخنيا الشعرية  -3
 .بيوان االذن  -4
 .العظيمات الثنأ  -5
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 : المستقبالت المستجيبة للمنبهات الكيميائية  -2
 
 .ملى مستقبنت لهذب الروائح  االنفرائحة مختلفة نظرا الحتواء االف  17يستطيم االنسان تمييز نحو  -
 (.مكان المستقبنت) التي تقم املى التجويف االنفي المنطقة الطالئية االنفية توجد مستقبنت الروائح في  -
 :المنطقة الطالئية االنفية  -
 :تتألف من مدال انواه من الخنيا اامها  -
 .ونات تنتهي بعدد من االاداب التي تقم مليها مستقبنت المواد التي تنبهها اي مبب: الخاليا الشمية  -1
 .اي خنيا طنئية ممادية تسند الخنيا الشمية : الخاليا الداعمة  -2
 .تقم اذب الخنيا بين قوامد الخنيا الداممة ويعتقد انها تعمل ملى تجديد الخنيا الشمية : الخاليا القاعدية  -3
 .الذي يعد مذيبا للمواد التي نستنشقها  المخاط تفرزغدد مخاطية منطقة الطنئية االنفية ملى تحتوي ال -
لجعال بعرد انتهراء عمليرة الشرم ( المنباه) يزيال الماادال الكيميائياة  محلوال مائياتفرز غدد وخاليا كما تحتوي ملى  -

 .المستقبنت جاازال لنرتباط بمادال جديدال 

 
 الروائح ؟كيف نشم : آلية الشم *
الموجاودال  المناسابة لشاكلهاالذائبة في المخاط بمساتقبنتها البروتينياة الخاباة المتطايرال ترتبط المواد الكيميائية  -1

 ( ( .المنبه)ما تحته خط شروط الشم او شروط المواد الكيمائية .) ملى ااداب الخنيا الشمية 
ب في تكون جهاد فعال ينتقال مبار العباب الشامي الاى يؤدي ذلك الى حدوأ سلسلة من التفامنت التي تتسب -2

 .مراكز الشم في الدما  لتمييز الرائحة 
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 :العضالت الهيكلية * 
 .العضنت الهيكيلية و العضنت القلبية والعضنت الملساء : انواع العضالت في الجسم  -
 وجه وتركيز الببر في شئ محددت ييرتعابيرال:مثل,بالتناسق والدقة في عملهيمتاز النسيج العضلي الهيكلي  -
 :تركيب العضلة الهيكلية  *
 .االلياف العضلية تتركب العضلة الهيكلية من حزم من  -
 .خلية عضلية متعددة النو  يمثل كل ليف مضلي  -
 .اللييفات العضلية يحتوي كل ليف مضلي ملى مدد من  -
 :نية اما يتكون اللييف العضلي الواحد من نومين من الخيوط البروتي -
 .خيوط سميكة تحوي بروتين ميوسين ولها رؤوس تدعى رؤوس الميوسين  -1
 .خيوط رفيعة تحوي بروتين اكتين  -2
 .مخططا تترتب خيوط االكتين والميوسين ملى نحو متداخل الذي بدورب يعطي العضنت الهيكلية مظهرا  -
 . Z-lineيسمى  ت خيوط االكتين من نهاياتها ببروتين فيتكون تركيبتُثب   -
 .القطعة العضلية  Zويطلق ملى المنطقة الواقعة بين خطي  -
ويقرع هرذا التركيرب فري وسرط  M-lineفي مواقعهاا بوسااطة باروتين يكاوِّن تركيباا يسامى ت خيوط الميوسين تُثب   -

 .القطعه العضلية 
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 :آلية انقباض العضلة الهيكلية * 
 .لى الليف العضلي ويسبب بنشوء جهد فعل يبل السيال العببي من مببون حركي ا -1
واااي ان مااادات غشااائية باالنيبيبررات المستعرضررة ينتشاار جهااد الفعاال ملااى طااول غشاااء الليااف العضاالي مااارا  -2

تمتاد باين اللييفاات العضالية وتكاون محاطاة بالشابكة مرضية في ال شاء البنزمي تقم ملى طرفي خيوط الميوسين 
2+خزن ايونات الكالسيوم تاالندوبنزمية الملساء التي 

Ca . 

 
يؤدي ذلك الى خروج ايونات الكالسيوم من مخازنها في الشبكة االندوبنزمية الملساء وانتشاراا في السيتوسول  -3

 .بين اللييفات العضلية 
فتتكشررف مواقررع ارتبرراط رؤوس الميوسررين تاارتبط ايونااات الكالساايوم بمسااتقبنت خابااة ملااى خيااوط االكتااين  -4

 .الكتين بخيوط ا
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 .جسورا عرضية بينهما مكونا االرتباط بعد تكشف مواقم ارتباط رؤول الميوسين بخيوط االكتين يتم  -5
حركة الخيوط الرفيعة باتجاب وسط القطعاه العضالية  ATPويسبب انثناء الجسور العرضية الذي يتطلب طاقة  -6

 ( .اي حدوث انقباض ) العضلية مسببة قصر القطعة فتنزلق خيوط االكتين بين خيوط الميوسين 
اذ  ATPننحاظ ان رؤول الميوساين ااي المكاان االساساي الساتهنك نظرية الخيوط المنزلقرة وبحساب  -0

 .ان تكوين الجسور العرضية او فكها يتطلب طاقة 
الحااداأ انقباااض فااي العضاالة فتتكاارر ال يكررون كافيررا ويكااون االناازالق بااين خيااوط االكتااين والميوسااين   -8

 .واذا يتطلب تكون جسور مرضية جديدال ت السابقة الحداأ االنقباض المطلوب الخطوا
 (( آلية انقباض العضلة الهيكلية تبعًا لنظرية الخيوط المنزلقة ))            

 
 

 :في عملية االنقباض  ATPاستخدامات 
حساب نظرياة  ATPهنك تكوين الجسور العرضية او فكها اذ ان رؤول الميوسين اي المكان االساساي السات -1

 .الخيوط المنزلقة 
بعررد توقررف (  ATPبالنقاال النشااط )امااادال ايونااات الكالساايوم ماارال اخاار  الااى مخازنهااا فااي الشاابكة االندوبنميااة  -2

وتببح االماكن المخبباة التباال رؤول الميوساين بااالكتين غيار العضلة الهيكلية من الجهاز العصبي  تنبيه
 .انبساط للعضلة الجسور العرضية فيحدأ متكشفه وبالتالي ال تتكون 

 (ماذا يحدث عند توقف تنبيه العضلة الهيكلية من الجهاز العصبي ؟؟؟؟ / كيف يحدث انبساط العضلة )
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 ( .مطالعررررررررررررررررررررررررررررررة ذاتيررررررررررررررررررررررررررررررررررة)  :الوحدة الحركية * 
؛ اذ يختلف مقدار قوال االنقباض الانزم لرفام بافيحة تحديد مقدار قوة انقباض العضلة الالزم النجاز عمل ما في  تفيد دراسة الوحدال الحركية -

 .مليئة بالزيت منه لرفم بفيحة فارغة 
 .الوحدة الحركية مكونا ما يسمى االلياف العضلية الواحد بعدد من محور العصبون الحركي يتبل  -
لزيادة قوة انقباض العضلة يجب توظيف عدد اكبرر ) هيكلية بزيادة عدد الوحدات الحركية العاملة في وقت ما تزداد قوة انقباض العضلة ال -

 ( .من الوحدات الحركية 
فكلما زادت دقة حركة العضلة ( السرعة والقوة ) يعتمد عدد االلياف العضلية في الوحدة الحركية على دقة العمل المنجز من حركة العضلة  -

 .قل عدد االلياف العضلية المتصلة بالعصبون الحركي العضنت المحركة للعين  مثل حركة
 

*************************************************************** 
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 :التنظيم الهرموني * 
مااواد كيميائياااة تفرزااااا غااادد او خنياااا متخبباااة تعماال ملاااى تنظااايم انشاااطة مختلفاااة فاااي الجسااام : الهرمونرررات  -
 .يشترك الجهاز العببي مم الهرمونات في تنظيم اذب االنشطة و 
اذ يوجد ملى اغشية اذب الخنياا او ( علل / التعريف )الخاليا الهدف يؤثر كل ارمون في خنيا محددال تسمى  -

داخلهااا مسااتقبنت خابااة لنرتباااط بهرمااون معااين ويااؤدي ارتباااط الهرمااون بهااذب المسااتقبنت الااى حاادوأ ت ياارات 
 .ا داخله

 التنظيم الهرموني التنظيم العصبي 
يحاادأ بساارمة أكباار, الن إفااراز النواقاال  سرعة التأثير

العبااااابية يعتماااااد ملاااااى سااااارمة انتقاااااال 
 محاور العببوناتالسيال العببي في 

تااأثيرب بطااايء, من الهرماااون ينتقااال بوسااااطة الااادم 
 .الى كافة انحاء الجسم

بساااابب تااااأثيرب ياااادوم لفتاااارال قباااايرال جاااادا   أمد التأثير
حاادوأ ممليتااين تثبطااان اسااتمرار تنبيااه 

  النواقل العببية للعببون

 ممليااتتأثيرب يدوم لفترال طويلة بسبب مدم وجاود 
 . ممل الهرمونات  تثبط

 
 :تصنيف الهرمونات بحسب تركيبها الكيميائي * 
 :تبنف الهرمونات تبعا لتركيبها الكيميائي الى  -
 هرمونات ببتيدية ( ب  التستوستيرون وارمون االلدوستيرون ارمون : مثل هرمونات ستيرويدية ( أ
 .هرمونات بروتينية سكرية ( د   هرمونات مشتقة من الحموض االمينية ( ج  
 

 :آلية عمل الهرمونات * 
 :اآللية العامة لعمل الهرمونات  -
 .يرتبط الهرمون بمستقبل بروتيني خاص يوجد ملى غشاء الخلية الهدف او داخلها -1
 .يسبب ذلك بحدوأ سلسلة من العمليات التي تختلف باختنف تركيب الهرمون  -2
 .استجابة الخليه للهرمون تؤدي اذب السلسلة الى  -3
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 :آلية عمل الهرمونات الستيرويدية* 
 .تستطيم مبور ال شاء البنزمي ف تذوب في الليبيدات تدخل اذب الهرمونات الخلية بسهوله ؛ النها -1
 (.مستقبل-هرمون)معقد بط بمستقبل بروتيني داخل السيتوسول فيتكون ترت -2
 .من ثقوب ال نف النووي الى داخل النواال المعقدينتقل  -3
 ساولالذي يترجم لبناء بروتينات جديدال فاي سيتو  m-RNAمنبها  لتكوين  DNAيرتبط باحد المواقم في جز   -4

 .الخلية الهدف
  .االستجابة فتحصل يؤثر ذلك في انشطتها  -5
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 ( .مطالعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ذاتيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة )  :عالقة تحت المهاد بالغدة النخامية * 

 ما هي تحت المهاد وما اهم وظائفها ؟
 .ونات في افرازات الهرم( منطقة صغيرة في الدماغ) تحت المهاد تتحكم  -1
 تنظم ببورال غي مباشرال االنشطة والوظائف المختلفة التي ترتبط باالمضاء النرادية والجهاز العببي الذاتي -2
 .درجة الحرارال والشعور بالجوه : تنظيم بعض العوامل في الجسم مثل  -3
 
 : اي غدال تقم مباشرال اسفل تحت المهاد وتتكون من جزأين اما : اما الغدة النخامية  -

 .النخامية االمامية و النخامية الخلفية 
نظِّم افراز ارموناتها ارمونات العببونات االفرازية:عالقة تحت المهاد بالنخامية االمامية  -  .في تحت المهاد الموجودال  ُُ

 .ارمون النمو والهرمونات المنشطة لل دد التناسلية  :تفرز النخامية االمامية مدال ارمونات مثل 
 :المهاد بالنخامية الخلفية عالقة تحت  -

امتاداد لعبابونات تحات المهااد وتخازن فاي نهاياات العبابونات ارماوني ( عالقتها).اي امتداد لعببونات تحت المهادتعريفها  :النخامية الخلفية 
 . ADHاالكسيتوسين والمانع الدرار البول 

 

 ( .يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة مطالعررررررررررررررررررررررررررررررة ذات)  :التغذية الراجعة * 
 .درجة الحرارال ودرجة الحموضة وتركيز الهرمونات ضمن معدالتها الطبيعية : المحافظة ملى االتزان الداخلي للجسم مثل : اهميتها  -
 :تصنف التغذية الراجعة الى نوعين  -
 .و  احد الهرمونات الى زيادال افراز ارمون اخر اذ تؤدي الزيادال في مست: التغذية الراجعه االيجابية ( أ
 .اذ تؤدي الزيادال في مستو  احد الهرمونات الى تقليل افراز ارمون اخر او منم افرازب:التغذية الراجعه السلبية ( ب
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 :الفصل الثاني * 
 .واالستجابة المناعية , وآلية عمل الكلية , نقل الغازات 

ا الى االكسجين وال ذاء النزمين التمام مملياتها الحيوية والى التخلص من نواتج تحتاج خنيا الجسم جميعه -
 .اذب العمليات بطرحها خارج الجسم 

والجهاز التنفسي ملى ممليات تبادل ال ازات بين الحويبنت الهوائية من جهة وبين يعمل جهاز الدوران  -
 . خنيا الجسم والشعيرات الدموية من جهة اخر  

 :دل الغازات ونقلها تبا* 
 :نقل االكسجين * 
الدم فقير االكسجين الى الرئتين ويوبله الى الشعيرات الدموية المحيطة بالحويبنت الشريان الرئوي ينقل  -

 .الهوائية 
 (:تبادل الغازات ) اهم الخصائص التي تساهم في نقل االكسجين  -
 .فانها تسمح بتبادل ال ازات بسهولة ؛ ذات جدران رقيقة الشعيرات الدموية المحيطة بالحويبنت الهوائية  -1
 .مساحة السطح الواسعة للحويبنت الهوائية واذا يزيد من كفاءال مملية تبادل ال ازات  -2
 .الحويبنت الهوائية ذات جدران رقيقة تسمح بتبادل ال ازات خنلها  -3
 .ة بالحويبنت الهوائية وجود كميات كبيرال من الدم في االومية الدموية المحيط -4
وينتقل غاز ثاني اكسيد الكربون من الدم الى , ينتقل غاز االكسجين من الحويبنت الهوائية الى الدم  -

 .الحويبنت الهوائية 
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 :آلية نقل االكسجين * 
يقة ثم جدران الحويبلة الرق لخنمند انتقال غاز االكسجين من الحويبنت الهوائية الى الدم فانه يمر  -1

 .بالزما الدم جدران الشعيرات الدموية وبوال الى 
اما , فقط من االكسجين يذوب في بنزما الدم % 2فان ما نسبته تكون ذائبية غاز االكسجين بالماء قليلة  -2

 :كالتالي , تنتقل بوساطة خاليا الدم الحمراء % 09النسبة االكبر منه 
 .الموجود بهذب الخنيا الهيموغلوبين يرتبط االكسجين بمركب ( أ

ل از االكسجين الذي ُيبين مد  تركيزب الضغط الجزئي ان العامل المهم في اذب العملية او : مالحظة هامة جدا 
وكل غاز في خليط ال ازات يساام في جزء من الجزئي الي غاز يتناسب طرديا مع تركيزه الضغط ملما بان 

وتنتقل المواد من المناطق التي يكون فيها تركيز المادال او غاز بالضغط الجزئي للالض ط الكلي الذي ُيعرف 
 .قليال الى المناطق التي يكون فيها تركيز المادال او ض طها الجزئي  عالياض طها الجزئي 

لالكسجين قليال في انسجة الجسم وهذا يؤدي الى انتقال االكسجين من خاليا الدم  Po2الضغط الجزئي : مثال
 .الى انسجة الجسم 

وسلسلتين من الفا غلوبين سلسلتين من نوه : من اربم سنسل من مديد الببتيد الهيموغلوبين يتركب جز  ( ب
 .ذرة حديد وتحتوي كل منها ملى  هيموترتبط بكل سلسلة مجمومة مضوية تسمى  بيتا غلوبيننوه 
فان كل جز  من الهيموغلوبين من االكسجين ؛ لذا  واحدبجز  ضعيفا يمكن لكل ذرال حديد ان ترتبط ارتباطا ( ج

 .االكسيهيموغلوبينفيتكون مركب يدمى عند االشباع قادر ملى االرتباط باربعة جزيئات من االكسجين 
يؤدي حيث الضغط الجزئي لالكسجين قليل ومند وبول الدم الى الشعيرات الدموية في انسجة الجسم المختلفة ( د

 :ا تبعا للمعادلة التالية االكسجين لتستفيد من الخنيتحرر ذلك الى 
                    Hb(O2)4                  Hb + 4O2                    

 CO2التي ينتج منها التنفس الخلوي بعد وبول االكسجين الى خنيا الجسم المختلفة فانه يستهلك بعملية ( ه
 .ونظرا لسميته للخاليا فال بد التخلص منه 

 



 

 الفوارس                                                                                                           شادي الفوارس 

 انشطة فسيولوجية في جسم االنسان                                                                                        7099708870

 
31 

 
 العوامل التي تساعد على تشبع االكسجين بالهيموغلوبين ؟ وفي اي مكان يحدث التشبع ؟ما هي : سؤال 

********************************************************** 
. يتصف اول اكسيد الكربون بانه غاز ال لون له وال رائحة وبقدرته الفائقة على االرتباط بالهيموغلوبين : سؤال 

 كيز عال من هذا الغاز الناتج من عمليات االحتراق غير الكاملة في انتقال االكسجين في الدم ؟ما اثر وجود تر 
 

***************************************************************** 
   نقل ثاني اكسيد الكربون: 

يها الض ط الجزئي لثاني التي يكون فمن خنيا الجسم المختلفة اشكال عدة ينتقل ثاني اكسيد الكربون في  -
 .قليال الى الشعيرات الدموية المحيطة بها حيأ يكون ض طه الجزئي فيها  عاليا Pco2اكسيد الكربون 
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 : في الدم هي  CO2اشكال نقل  -
 
% 0واي  قليلةالتي يستطيم الدم نقلها ذائبة  في البنزما  CO2ان نسبة : ذائبا في بالزما الدم  CO2غاز ( أ

 .المنقول  CO2من 
 : كاربامينوهيموغلوبين ( ب
 .بالهيموغلوبين CO2او المركب الذي يتكون من اتحاد  -
 .من ثاني اكسيد الكربون الكلي المنقول % 23المنقول بهذا الشكل نحو  CO2تبلغ نسبة  -
ية في الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصالت الهوائمند وبوله الى  سريعيتفكك اذا المركب ملى نحو  -

 .الرئتين 
HCO3ايونات الكربونات الهيدروجينية ( ج

 :كالتالي :  -
مم الماء ( الكلي المنقول  CO2من % 07يمثل ما نسبته ) يتحد الجزء االكبر من ثاني اكسيد الكربون  -1

وفق  H2CO3مكونا حمض الكربونيك بمساعدة انزيم كربونيك انهيدريز الموجود داخل خنيا الدم الحمراء 
 : لمعادلة التاليه ا

 
يتفكك حمض الكربونيك بسرمة داخل خنيا الدم الحمراء الى ايونات الكربونات الهيدروجينية سالبة الشحنه  -2

Hوايونات الهيدروجين 
+ . 

 .االنتشار ت ادر ايونات الكربونات الهيدروجينية خنيا الدم الحمراء الى بنزما الدم بوساطة  -3
ات الكربونات الهيدروجينية السالبة من خنيا الدم الحمراء الى بنزما الدم الى حدوأ يؤدي خروج ايون -4

 .لكل خلية دم حمراء ملى جانبي كل غشاء بنزمي التوازن الكهربائي خلل في 
CLينتقل ايون الكلور السالب العادة التوازن الكهربائي  -5

الموجود بكميات كبيرال في بنزما الدم الى داخل  -
 .ازاحة ايونات الكلور يا الدم الحمراء وتسمى اذب العملية خن

 ((( .التوازن الكهربائي / شرو ازاحة ايونات الكلور )))          
 :عند وصول الدم الى الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصالت الهوائية ينعكس ما سبق  -6
HCO3تنتشر ايونات الكربونات الهيدروجينية ( أ

 .لدم الحمراء في خنيا ا -
 .ترتبط بايونات الهيدروجين مكونة حمض الكربونيك الذي سرمان ما يتفكك الى ماء وثاني اكسيد الكربون ( ب
ليغادر ينتقل بعداا ثاني اكسيد الكربون من خنيا الدم الحمراء الى بنزما الدم ومنها الى الحويبنت الهوائية ( ج

 .الجسم مع هواء الزفير 
 .الى ايموغلوبين وثاني اكسيد الكربون الذي ينتقل الى الحويبنت الهوائية امينوهيموغلوبين كاربيتحلل ( د
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ايونات الكربونات الهيدروجينية عند انتقال ثاني اكسيد , ايونات الكلور : حدد اتجاه انتقال كل من : سؤال 
 الكربون من الدم الى الرئتين ؟
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 :دور الكلية في تكوين البول * 
  :تعتبر الكلية مضو يساام ببورال رئيسية في  -
ممل الجهاز البولي المسؤول من طرح الفضنت النتروجينية الناتجة والمواد غير العضوية الزائدال ملى حاجة  -1

 .البول الجسم ببورال سائل يسمى 
 .ولها دور في المحافظة ملى االتزان الداخلي للجسم  -2

 ما هي وظائف الكلية ؟؟؟: سؤال 
اذ يوجد في , ( تتكون الكلية من القشرال والنخاه ) الوحدال االساسية المكونة للكلية الوحدة االنبوبية الكلوية تعد  -

 .مليون وحدال انبوبية كلوية  1.3الكلية الواحدال نحو 
 :تركيب الوحدال االنبوبية الكلوية  -

 

 
 .لتر يوميا من البول  1.5يرشح الدم في الكلية مرات كثيرال باليوم وينتج من ذلك نحو  -
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 .االفراز االنبوبي , امادال االمتباص , االرتشاح : يتكون البول بثنأ ممليات اي : عمليات تكوين البول * 
 :االرتشاو ( أ
التي تتألف الحويصلة الكلوية واي شبكة من الشعيرات الدموية مالية النفاذية في )  الكبةيحدأ االرتشاح في  -

 .بومان  ومحفظة, الكبة من 
 :كيف يحدث االرتشاو  -
ايونات البوديوم وايونات الكلور : مثل الشريين الوارد من الدم الذي يأتي مبر ترشح المواد ب يرال الحجم  -1

 .وايونات البوتاسيوم وجزيئات الجلوكوز والحموض االمينية والفضنت النتروجينية الذائبة في البنزما  
 .تجويف محفظة بومان يتجه الشريين الوارد نحو  -2
 .الاااا ترشح , بروتينات البالزما : اما خنيا الدم الحمراء والمواد ذات الحجم الجزيئي الكبير مثل  -3
 .الى الشعيرات الدموية المحيطة باالنابيب الملتوية  الشريين الصادرينتقل ما تبقى من الدم في  -4

اذ تتحكم االمباب الودية في العضنت الملساء ( ملل  )معدل االرتشاح الجهاز العصبي الذاتي يضبط ** 
 .في اذب العملية الهرمونات الوارد وتساام المكونة للشريين 

 :اعادة االمتصاص ( ب
, الحموض االمينية , ال لوكوز : يحتوي الراشح ملى الكثير من المواد التي اليمكن للجسم االست ناء منها مثل  -

 .لذا يعاد امتصاص معظم هذه المواد , البوتاسيوم ايونات , ايونات البوديوم 
 .الكبة ما مدا جميع اجزاء الوحدة االنبوبية الكلوية مملية امادال االمتباص في تحدأ  -
االنبوبة الملتوية القريبة والتواء هنلي من حجم الراشح الموجود في تجويف % 00يعاد امتباص ما نسبته  -

 .وما يحتويه من ماء ومواد مفيدال يحتاج اليها الجسم قناة الجامعه واالنبوبة الملتوية البعيدة وال
 :تتم مملية امادال امتباص المواد اما ب -
ما , النقل النشط  -1  ثم الى الشعيرات الدموية المحيطة باجزاء الوحدال السائل بين الخلوي باالنتشار الى  -2وا 

 .الماء يعاد امتصاصه بالخاصية االسموزية  -3 .االنبوبية الكلوية                            
تجنبا لخطراا من الشعيرات  انتقال المواد السامة والضارال ونواتج ايض بعض العقاقير وهو :االفراز االنبوبي ( ج

واالنبوبة الملتوية , االنبوبة الملتوية القريبة : الى تجاويف كل من  الدموية المحيطة بالوحدال االنبوبية الكلوية
 .والقناة الجامعه , يدة البع
 : اهمية االفراز االنبوبي -

 :  وذلك( كيف ) ,تنظيم درجة الحموضة في الجسم *  
Hبالتخلص من ايونات الهيدروجين   -1

 .الزائدال وطرحها خارج الجسم  +
HCO3امتباص ايونات الكربونات الهيدروجينية امادال  -2

 .التوازن الحمضي القاعدي في ما يعرف ب  -
 :رق عمل االفراز االنبوبي ط -

ما باالنتشار   .إما بالنقل النشط وا 
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 : علل ما يلي: سؤال 
 . يضبط الجهاز العببي الذاتي معدل االرتشاح  -أ 
 . أامية مملية إمادال االمتباص  -ب 

 .  يساام االفراز االنبوبي في تنظيم درجة الحموضه في الجسم -ج 

 .يحدأ االرتشاح في الكبة  -د 

  .الكبة تخرج مم البول أكبر من كميتها التي تترشح داخل  كمية الفضنت التي -ه 
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  -:تؤدي الكلية وظائف مهمة تشمل * 
 .تكوين البول وفقا للعمليات السابقة  -1
 .المحافظة ملى اتزان الماء واالمنح في الجسم  -2
 .ضبط درجة حموضة الدم  -3
 .ضبط ض ط الدم وحجمه  -4
 :التزان الداخلي وضبط عمل الكلية على ا وتسهم الهرمونات في المحافظة -5
 ADH.الهرمون المانم الدرار البول ( أ

 .الدوستيرون  –انجيوتنسين  –رينين ( ب
 . ANFالعامل االذيني المدر للبوديوم ( ج

 :دور الهرمونات في ضبط عمل الكلية * 
 : ADHالهرمون المانع الدرار البول ( أ

الهرمون تساام الكلية وتحت المهاد وال دال النخامية الخلفية في المحافظة ملى اتزان الماء في الجسم من طريق 
 . ADHالمانع الدرار البول 

 : ADHآلية عمل الهرمون المانع الدرار البول  -
 .زيادة ضغطه االسموزي تؤدي زيادال تركيز المواد الذائبة في الدم الى  -1
المخزنة  الغدة النخامية الخلفيةز الحسية للمستقبنت االسموزية في تحت المهاد ملى تحفيز تعمل المراك -2

 .افرازه للهرمون المانم الدرار البول الى 
 (.خنيا ادف ).نفاذية القناال الجامعه والجزء االخير من االنبوبة الملتوية البعيدال للماءيزيد اذا الهرمون من  -3
 .امادال امتبابه نحو السائل بين الخلوي ثم الى الشعيرات الدموية اذب يؤدي الى زيادال  -4

فيتناول االنسان كميات اكبر من مراكز العطش ملى تحفيز  ايضاتعمل زيادال تركيز المواد الذائبة في الدم ** 
 .الوضم الطبيعي معيدا بذلك تركيز المواد الذائبة الى  الماء
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 :رمون المانع الدرار البول في حجم البول في الحالتين االتيتين ما تأثير اله(: مهم جدااااا ) سؤال 
 نقص افرازه ؟ -زيادة افرازه ؟  -

*************************************************************** 
ما الذي يحدث عند انخفاض الضرغط االسرموزي للردم, بسربب زيرادة شررب المراء وزيرادة ( : مهم جدااااا ) سؤال 

 وما تأثير ذلك في حجم البول وضغط الدم ؟؟؟صاصه من االمعاء الى الدم؟ امت
************************************************************* 

 
 :الدوستيرون  –انجيوتنسين  –رينين ( ب
 .تساام اذب المواد في تنظيم ممل الكلية  -
 :آلية عمل هذه المواد * 
الشرريين الروارد ضا ط الادم فاي  يرنخفضضا ط الادم انخفراض لاواردال الاى الكباه نتيجاة كمية الادم ا تقلمندما  -1

 .الى الكلية 
 .انزيم رينينالموجودال في جدران الشريين الوارد  الخاليا قرب الكبيبيةتفرز  -2
الاى ي ينتقال فاي بنزماا الادم ذوالا الكبادالمبانم فاي  مولرد انجيوتنسرينيعمل اذا االنزيم ملى تحويل باروتين  -3

 . Iانجيوتنسين 
ل انجيوتنسينبفعل انزيم  Iانجيوتنسين يتحول  -4 الخنيا الطنئية المبطنة للحويبنت الذي تفرزب  ACEمحوِّ

ويحرردث هررذا التحررول فرري الشررعيرات الدمويررة المحيطررة بالحويصررالت  . IIانجيوتنسررين  الهوائيااة فااي الاارئتين الااى
 . الهوائية 

 :ملى  II يعمل انجيوتنسين -5
 . تضييق الشريينات( أ

 .هرمون الدوستيرون يحفز قشرال ال دال الكظرية الى افراز ( ب
الاذي بادورب مستوااا بالدم  فيرتفعزيادال امادال امتباص ايونات البوديوم  هرمون الدوستيرون( يسبب)يعمل -6
باة الملتوياة البعيادال والقنااال يؤدي الى انتقال الماء بالخاباية االساموزية مان االنبو ( ارتفاه ايونات البوديوم بالدم )

 .فيزداد حجم الدم وضغطه الى السائل بين الخلوي ومنه الى الدم ( خنيا ادف ) الجامعة 
 

 ؟ IIالى انجيوتنسين  Iاين تحدث عملية تحويل انجيوتنسين : سؤال 
 .يحدث هذا التحول في الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصالت الهوائية : ج

 :هرمون الدوستيرون  في حجم البول في الحالتين االتيتين  ما تأثير: سؤال 
 نقص افرازه ؟/ زيادة افرازه ؟ 
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 : ANFالعامل االذيني المدر للصوديوم ( ج
 . ANFالعامل االذيني المدر للبوديوم من االذينين مند زيادال ض ط الدم وحجمه تفرز خنيا متخببة  -
تثبيط امادال امتباص ايونات وبالتالي ز انزيم رينين فألدوستيرون افرايثبط الذي ( وظيفته / ااميته )  -

 .فيقل حجم الدم وضغطه البوديوم والماء 
 :ما تأثير العامل االذيني المدر للصوديوم في حجم البول في الحالتين االتيتين : سؤال 

 نقص افرازه ؟/ زيادة افرازه ؟ 
********************************************************** 

وقت ) وقت االفراز : من حيث  ANFو الدوستيرون و  ADHقارن بين ( : نكشة مخ / مهم جدااا) سؤال 
 .التاثير في حجم البول / محفز االفراز / الخاليا الهدف / الوظيفة / الجزء المفرز ( / العمل 

************************************************************ 
عانى طفل من االسهال الشديد والتقيؤ مما أد  إلرى إصرابته بالجفراف, مرا ترأثير ذلرك فري نسربة المرواد : ل سؤا

 اآلتية في الجسم ؟ 
 الهرمون المانم الدرار البول  -العامل االذيني ج –ارمون الدوستيرون    ب  -أ
 تركيز الدم  –الض ط االسموزي للدم   و  -انزيم رنين       ه -د
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 :جابة المناعية االست* 
منها ال يسبب  .اناك العديد الكائنات الحية الدقيقة التي تبحأ داخل الجسم من مأو  لها للعيش والتكاثر -

 :ضررا ومنها يسبب االمراض وتعد مبدر تهديد حقيقي للجسم ومادال توجد مثل اذب الكائنات في 
 .ناوله الهواء الذي نتنفسه او الماء الذي نشربه او الغذاء الذي نت

 
 : انواع المناعة * 
 :يختص جهاز المناعه ب  -
 . مقاومتها  -2. حماية الجسم من مسسبات االمراض  -1
 .القضاء مليها وملى الخنيا السرطانية والخنيا المبابة بالفيروسات  -3
 :يتكون هذا الجهاز من  -
 .االفرازات : ائية مثل والحواجز الكيمي, الجلد : الفيزيائية مثل مجموعة من الحواجز  -1
 .مسببات االمراض وتحليلها او منع تكاثرها خاليا دم بيضاء قادرة على ابتالع  -2
 
 :لد  االنسان الى نومين رئيسين اما ( المنامه )تنقسم االستجابة المنامية  -

 .المناعة المكتسبة , المناعة الطبيعية 
 لمناعةا                                            

 
 

 مكتسبة                                                    مناعة طبيعية       
 متخصصةاستجابة مناعية                                غير متخصصةاستجابة مناعية    

 (لمتخصصة خاليا لها دور في المناعة ا)                                                          
 

                                     خط الدفاع الثاني                خط الدفاع االول 
 الخنيا الليمفية         خنيا االكولة المشهرال ال       : الخنيا الدفامية تضم -    الجلد                     -
 المتخببة                             . يضاء االكولهخنيا الدم الب( أ        االغشية المخاطية    -
           .الخنيا القاتلة الطبيعية ( ب                    االفرازات -
 .البروتينات الوقائية  -  البكتيريا الساكنة طبيعيا    -

 Bخنيا ليمفية          ليمفية   خنيا                   .االستجابة االلتهابية  -                              

                                                                            T             تنتج اجساما مضادال 
 االستجابة الخلوية        االستجابة السائلة                                                                
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 ( :المناعة غير المتخصصة ) عة الطبيعية المنا( أ
 :اهميتها  -
                                                        او الاتخلص مان الخنياا                                                                                                          -3. او القضااء مليهاا فاور دخولهاا  -2. منم دخول مسببات االماراض الاى الجسام  -1

 .المبابة بها 
 .تستهدف نوما محددا من مسببات االمراض  الالنها ( ملل ) غير متخصصة تعد اذب المنامة  -
 :وتشمل المنامة الطبيعية ملى  -
 :خط الدفاع االول  -1
المفارز مان  العررقويسابب . م دخول مسببات االمراض مهما يمن فيزيائيايعد الجلد السليم حاجزا : حاجز الجلد ( أ

يقلال نماو كثيار مان اناواه البكتيرياا ملاى الجلد انخفاضا في درجاة حموضاة الجلاد فياوفر رقماا ايادروجينيا منخفضاا 
 .الجلد 

يمناام المخاااط المفاارز ماان االغشااية المخاطيااة المبطنااه للقناااال التنفسااية والقناااال الهضاامية : االغشررية المخاطيررة ( ب
 .مسببات االمراض من دخول خنيا الجسم الجهاز البولي والتناسلي و 
بسابب حااجزا يمنام وباول مساببات االماراض الاى داخال الجسام , واللعراب  -2الردموع  -1: مثرل : االفرازات ( ج

الااذي يهضاام الكثياار ماان حمررض الهيرردروكلوريك فرري المعرردة  -3. احتوائهااا ملااى انزيمااات تحلاال االجسااام ال ريبااة 
 .ت االمراض الموجودال في الطعام مسببا

ساطح الجلاد : تعيش في اجزاء مختلفة من الجسم مثال  نافعهاي بكتيريا : البكتيريا الساكنة طبيعيا في الجسم ( د
 :آلية عملها , والقناال الهضمية 

ه غياار مااواد ت ياار مان درجااة حموضااة الوساط لجعلاا او تفررز -2.   مااواد تقتاال البكتيرياا الضااارال مباشاارال ُتنرتج  -1
المااواد ال ذائيااة المتااوافرال مانعااة بااذلك حبااول البكتيريااا الضااارال  او تسررتنفد -3.     منئاام لعاايش البكتيريااا الضااارال 

 .ملى غذائها مما قد يسبب موتها 
 

 .فان خط الدفاع الثاني يتدخل ( مثل االصابة بجرو ) اما في حال اختراق خط الدفاع االول * 
 
البروتينرات ون ااذا الخاط مان خنياا منامياة غيار متخبباة وبروتيناات وقائياة مثال يتكا :خط الدفاع الثراني  -2

 .البلعمة فاذا دخلت مسببات االمراض في الجسم فان انواما من خنيا المنامة تدافم منه من طريق المتممة 
بات االماراض اذ تتسبب في تحلل مساب( كيف / علل ) وتساهم البروتينات المتممه في اتمام عمل خاليا المناعة 

 .الداخلة في الجسم وتسهل مملية بلعمتها 
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 : ويشتمل خط الدفاع الثاني على 
 .تشتمل اذب الخنيا ملى خنيا الدم البيضاء االكولة والخنيا القاتلة الطبيعية  :الخاليا الدفاعية ( أ
 :تضم اذب الخنيا انواما مدال ابرزاا : خاليا الدم البيضاء االكولة  -1
I  ) الكبد والطحال والرئتين واللوزتين : وفي امضاء اخر  مثل الدم توجد اذب الخنيا في  :الخاليا المتعادلة. 
 . لكن اذب الخنيا ال تعيش طوينابتنه مسببات االمراض البكتيرية ( تحب)واي خنيا نهمة  -
II ) وحيدة النواةتعد اذب الخنيا في االسال : الخاليا االكولة الكبيرة . 
 .الطحال والكبد : قد تكون حرال بحيأ تتجول من نسيج الى اخر او مستقرال في امضاء معينة مثل  -

 :الخاليا القاتلة الطبيعية  -2
 .الطحال والعقد الليمفية ونخاع العظم والدم اي خنيا ليمفية توجد في  -

 .ا غير متخببة لكنهيمكنها تمييز الخنيا المبابة بالفيروسات والخنيا السرطانية وقتلها  -

 :آلية عملها  -

 .ُتحدأ ثقوبا في غشاء الخلية المبابة  برفورينالطبيعية مادال تسمى تفرز الخنيا القاتلة  - أ

 .مسببة موتها  تدخل خنل الثقوب لُتحلل بروتينات الخلية المبابةانزيمات حبيبية ثم تفرز اذب الخنيا   - ب

 .ميتة بعملية البلعمة ثم تبتلم الخنيا االكولة الكبيرال الخلية ال -ج

 
 :تشتمل اذب البروتينات كن  من : البروتينات الوقائية ( ب
 ( .تم شرحها بالسابق  ) البروتينات المتممة  -1
 فترتبط بالخنيا المجاورال (آليتها  )واي بروتينات تفرزاا الخنيا المبابة بالفيروسات : االنترفيرونات  -2

 .تمنع تضاعف اعداد الفيروسات المهاجمة لها ضادال للفيروسات وتحفزاا الى انتاج بروتينات م
 ( :كيف تحدث ؟؟ )  آليتها : االستجابة االلتهابية ( ج
جذب الخنيا تعمل مجمومة من المواد الكيميائية الُمفَرزال من مسببات المرض وخنيا الجسم المبابة ملى  -1

 .تدفق الدم نحو منطقة االبابة تزيد من  - 2         .االكولة الى منطقة االبابة 
واو ما يسامد ملى زيادال امداد خنيا الدم البيضاء في وتزايد نفاذية الشعيرات الدموية في منطقة االبابة  -3

 .المنطقة 
 .علل زيادة اعداد خاليا الدم البيضاء في منطقة االصابة : سؤال 
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 :اعراض االستجابة االلتهابية  -
 .بسبب خروج البنزما من الدم االنتفاخ  -2. الشعيرات الدموية بسبب توسم االحمرار  -1
 .ارتفاه درجة حرارال النسيج المباب  -4. نتيجة تهيج النهايات العببية احسال بااللم  -3
 

تتكون في جسم االنسان منذ لحظة والدته واي منامة مناعة فطرية المنامة الطبيعية اي : مالحظة هامة *** 
 .   لنجسام ال ريبة حال دخولها الجسم غير متخببة تتبد

 ( .المتخصصة ) المناعة المكتسبة وحين يفشل اذب المنامة في السيطرال ملى مسبب المرض حينها يبدأ ممل 
 
 

 ( :المتخصصة ) المناعة المكتسبة ( ب
 .حين يتجاوز مسبب المرض خط الدفاه الثاني : وقت عملها  -
 : الجهاز الليمفاوي والذي يتكون من اجزاء مدال اي يعتمد حدوأ اذب االستجابة ملى  -
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 جهاز المناعة المتخصص االجسام الغريبه ؟؟يميز كيف * 
يمتاز السطح الخارجي لخنيا جسم االنسان بوجود الكثير من البروتينات التي يرتبط بعضها بمواد سكرية ويميز 

طلق ملى اي مادال غريبة تحفز الجهاز المنامي الى وي( تخصه ) ذاتية الجسم اذب البروتينات السكرية بوبفها 
 (.ال تخصه ) مولد الضد الغريب إحداأ استجابة منامية خابة مند دخولها الجسم اسم 

 
 .مولدات الضد ملى غشائها البنزمي( اظهار) الخنيا المشهرال؟ تعمل اذب الخنيا ملى تشهير  ما اي

 
 :خاليا لها دور في المناعة المتخصصة * 
 :شارك بعض الخنيا المنامية في االستجابة المتخببة مثل ت
  :الخاليا االكولة الُمشهرة  ( أ

 .اي خنيا اكولة كبيرال ُتشهر مولد الضد ال ريب المسبب للمرض ملى سطحها  -
 :آلية عملها  -

 
المستقبل الخاص التي تحمل المساعدة  Tخاليا تتحرك الخنيا المشهرب للبحأ من الخنيا الليمفية المسماال  -7

 .بمولد الضد المشهر لترتبط بها 
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 .المساعدة عند ارتباطها بمولد الضد المشهر  Tتتنشط خاليا  -

 
 

 :المساعدة Tخاليا  ( ب
 .اي خنيا ليمفية تسامد ملى اتمام ممل الخنيا المنامية االخر   -
 :آلية عملها  -
 .يا االكولة من الخنالمسامدال بمولد الضد المشهر  Tترتبط خنيا  -1
 . سايتوكايناتتؤدي مملية االرتباط الى افراز الخنيا االكولة لمواد كيميائية تسمى  -2
 :الى نومين من الخنيا اما  وتمايزهاالمسامدال  Tخلية انقسام ُتحفز السايتوكاينات  -3

 .مساعدة ذاكرة  Tخاليا و مساعدة نشطة  Tخاليا 
 :تحفزها الى االنقسام لتكوين و القاتلة  Tُتنشط خاليا ايتوكاينات سالمسامدال النشطة  Tتفرز خنيا  -4

 .قاتلة ذاكرة  Tقاتلة نشطة و خاليا  Tخاليا 
فتصبح نشطة و تنقسم النتاج خاليا  Bخاليا المسامدال النشطة  Tتحفز السايتوكاينات التي تفرزاا خنيا  -5

 .ذاكرة  Bبالزمية وخاليا 
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هي الخاليا القادرة على افراز سسايتوكاينات ؟ وصمم جدول يبين وظيفة  ما( : هم جدااا م)سؤال 
 السايتوكاينات المفرزة من كل خلية ؟؟؟

 ؟ Bالمساعدة النشطة في الخاليا الليمفية Tما تأثير السايتوكاينات المفرزة من خاليا : سؤال 
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 :القاتلة  Tخاليا ( ج
 .الخاليا المصابة اي خنيا ليمفية تهاجم  -
 :آلية عملها  -
 .القاتلة النشطة مولد الضد المشهر ملى سطح الخنيا المبابة بالمرض  Tتتعرف خنيا  -1
الذي ُيحدأ ثقوبا في برفورين مادال كيميائية تسمى  وتفرزالقاتلة مم مولد الضد المشهر  Tترتبط خنيا  -2

 .ال شاء البنزمي للخنيا المبابة بالمرض 
 .تحلل بروتينات الخلية المبابة مسببه موتها ( وظيفتها )دخول انزيمات خابة ي الى وجود اذب الثقوب يؤد -3

 .االستجابة الخلوية الليمفية تعرف باسم  Tاالستجابة المناعية التي تنتج من عمل الخاليا  : مالحظة هامة 

 
 
 : Bخاليا ( د
 .مم خنيا منامية اخر  اي خنيا ليمفية تساام بفاملية في االستجابة المنامية وتتكامل  -
 :آلية عملها  -
( المسامدال النشطة  Tالتي تنشطت من طريق السايتوكاينات المفرزال من خنيا ) النشطة  Bتبدأ خنيا  -1

 ( .امداداا كبيرال  Bلذلك خنيا ) من خنيا النوه نفسه اعداد كبيرة االنقسام لتكوين 
ذات اعداد كبيرة تمتاز بوجود اجسام مضادة على سطوحها ) ذاكرة Bخاليا النشطة الى  Bتتمايز خنيا  -2

فعند دخول مولد الضد نفسه مرة اخر  تكون قادرة على تمييزه والتعامل معه على نحو اسرع من تعاملها في 
 . تنتج اجساما مضادةبالزمية  Bواخر   ( المرة االولى 

 . تثبيطهتجابة  لوجود مولد ضد معين ب رض او بروتين تُنتجه الخنيا البنزمية اس: الجسم المضاد ** 
 .االستجابة السائلة االجسام المضادة باسم تعرف االستجابة المناعية التي تعتمد على انتاج ** 
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 ( :ترتبط االجسام المضادة بمولدات الضد وتثبط عملها باربعة آليات) آلية عمل االجسام المضادة * 
 .تنشيط البروتينات المتممة  -1
 .ترسيب مولدات الضد  -2
 .التصاق مولدات الضد معا ( االلتصاق ) التالزن  -3
 .التعادل  -4
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 فقطاي انها قادرال ( وضح ذلك/ علل ) بانها موجهة ( المتخصصة) تمتاز االستجابة المناعية المكتسبة ** 

لى تمييز مولد الضد اذا دخل ملى تمييز مولد الضد ال ريب الذي تسبب االستجابة وتكوين خنيا ذاكرال قادرال م
 .مرال اخر  والتعامل معه ملى نحو اسره من تعاملها معه في المرال االولى 
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 :بعض اختالالت الجهاز المناعي * 
 : تفاعل الحساسية ( أ
م او اختنال مناميا الن جهاز المنامة يهاجم مواد غير ضارال تدخل الجسم وتعرف اذب المواد باس: التعريف  -

 .حبوب اللقاو وابواغ بعض الفطريات وبعض انواع االغذية : ومن امثلتها المواد مسببة الحساسية 
 كيف يحدث تفاعل الحساسية االنفية مثال ؟ -
 . Bيتعرض الشخص لمولد الحساسية الذي يرتبط بالخنيا الليمفية  -1
 الذي يسمى من احد انواع االجسام المضادة خاليا بالزمية تنتج كميات كبيرة يحفزاا ملى االنقسام لتكوين  -2
( IgE . ) 
 .الموجودال في االنسجة الخاليا الصارية والخاليا القاعدية الذي يرتبط بمستقبنت خابة ملى  -3
 :لمولد الحساسية نفسه  مرة اخر مند التعرض  -4
 .او الخاليا القاعدية  الخاليا الصاريةالموجود ملى (  IgE) يرتبط مولد الحساسية بالجسم المضاد ( أ

 . مادة الهستامينافراز يؤدي ذلك الى تحفيز الحبيبات داخل اذب الخنيا الى ( ب
توسم االومية الدموية لتببح اكثر نفاذية للسوائل فضن من ظهور بعض تعمل مادال الهستامين ملى ( ج

 .االحمرار واالنتفاخ وزيادة افراز المخاط : االمراض مثل 
 
 ( :وظيفة المضادات ) التي تعمل  مضادات الهستامين الج حاالت الحساسية بأدوية تسمى تع: العالج  -

الخنيا المفرزال للمخاط وخنيا االومية الدموية او : وبول الهستامين الى الخنيا الهدف مثل  ابطاءتعمل ملى 
 .من الوبول اليها  منعه
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 ( : AIDS) متالزمة نقص المناعة المكتسبة ( ب
متالزمة تؤثر بعض االمراض في فاملية الجهاز المنامي ومن االمراض التي تسبب فشل الجهاز المنامي قد  -

 . AIDSنقص المناعة المكتسبة 
ويؤثر في عملها كالتالي , المساعدة  Tالخاليا الليمفية الذي يسبب مرض االيدز (  HIV) يبيب فيرول  -
 ( :آلية عمله ) 
 .مسامدال اخر   Tجديدال وكثيرال تبيب خنيا  HIVسامدال منتجا فيروسات الم Tيتكاثر داخل خنيا  -1
يؤدي ذلك الى انخفاض قدرة الشخص المصاب المسامدال قليلة جدا  Tمم مرور الزمن تببح امداد الخنيا  -2

 .على مقاومة االمراض 
 

 Tي عمل الخاليا للجسم ف HIVوضح اثر مهاجمة فيروس االيدز , اعتمادا على ما درسته سابقا : سؤال 
 ؟؟؟؟...المساعدة 

 
 

بعد درس  اااثةه في الفوارس في الوراموجود شرح) الرفض المناعي **** 
 ( . فصائل الدم 
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 .التكاثر عند االنسان : الفصل الثالث * 
 
يت انثوي مم جام 1nيحافظ االنسان ملى نومه من طريق التكاثر الجنسي الذي يكون باتحاد جاميت ذكري  -

1n  2لتكوين بويضة مخببةn  تنقسم انقسامات مدال ثم تنمو وتتمايز لتببح فردا جديدا. 
 :تكوين الجاميتات * 
 في الخبية ومملية تكوين الجاميتات االنثوية( الحيوانات المنوية ) تحدأ مملية تكوين الجاميتات الذكرية  -
 .في المبيض ( البويضات )  
 

 :منوية تكوين الحيوانات ال* 
 . (وقت التكوين ) عند البلوغ االنيبيبات المنوية في الخصية تبدأ مملية تكوين الحيوانات المنوية في  -
 .بعد ذلك لد  الشخص الطبيعي لكنها قد تتباطأ مم تقدم العمر ال تتوقف  -
 :تمر مملية تكوين الحيوانات المنوية بالمرحلتين االتيتين  -
 :التناسلية ونموها مرحلة تضاعف الخاليا ( أ
( ملل ) انقسامات متساوية متتالية  في االنيبيبات المنوية للخبيةالموجودال  2nالخاليا المنوية االم تنقسم  -1

اذ تستمر في مصدرا للخاليا الجنسية الجديدة لتكوين مخزون كبير منها وتبقى امداد من اذب الخنيا بوبفها 
 .االنقسام المتساوي 

وتسمى  فيزداد حجمهامرحلة النمو والتمايز اخر  منها الى تجويف االنيبيبات المنوية لتدخل  تنتقل امداد -2
 . 2nالخاليا المنوية االولية وتحتوي على العدد الزوجي من الكروموسومات مندئذ 
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 :مرحلة النضج والتمايز ( ب
الخلية ينتج منها خليتان تسمى كل منهما تدخل الخلية المنوية االولية المرحلة واالولى من االنقسام المنبف و  -1

 . 1nتحتوي ملى نبف مدد الكروموسومات الموجودال في الخلية المنوية االم يعني المنوية الثانوية 
 .طالئع منوية بعد دخول الخليتين المنويتين الثانويتين المرحلة الثانية من االنقسام المنبف تتكون اربم  -2
فانها تمر ( مند االنثى) المنوية قادرال ملى اخباب الخلية البيضية الثانوية  لكي تببح الطنئم( كيف ) -3

الذي تفرزه الغدة النخامية ) male LHاذ ُيحفز الهرمون المنشط للجسم االصفر الذكري بعملية نضج وتمايز 
الذي ستوستيرون خاليا اليدج الموجودة بين االنيبيبات المنوية في الخصيتين الى افراز هرمون الت( االمامية 

 .يعمل ملى تحويل الطنئم المنوية الى الشكل النهائي للحيوان المنوي بعد مروراا بعمليات نضج وتمايز 
 :ما اهمية كل مما يأتي في مرحلة النضج والتمايز : سؤال 

 .هرمون التستوستيرون / اليدج خاليا / الهرمون المنشط للجسم االصفر الذكري 
خاليا يسامد ملى اتمام اذب العمليات ( اامية خنيا سيرتولي التمام العمليات السابقة اذب النقطة اي )  -4

تزود الطالئع المنوية بالغذاء الالزم في اثناء عملية التمايز وتساهم افرازاتها في واي خنيا مستطيلة سيرتولي 
 .دفع الحيوانات المنوية نحو البربخ 

 
 .يوما  03-64ي مدال تتراوح بين تست رق مراحل تكوين الحيوان المنو  -
 :وهناك عدة عوامل تساعد الحيوان المنوي بعد نضجه وتمايزه على الحركة وبقاؤه حياً وهي  -
  لحركتها الحيوانات المنوية بالطاقة النزمةفي تزويدالفركتوز اللتين تحويانافرازات الحوصلتين المنويتين تساام ( أ

 .في تسهيل حركة الحيوانات المنوية افرازات غدة البروستات تساام ( ب
بقاء في معادلة الحموضة الناجمة من بقايا البول في االحليل وبذا تساام في افرازات غدتي كوبر تساام ( ج

  .الحيوانات المنوية حية 
 36وياة فاي خباية حياوان تحتاوي خنيااب الجسامية ملاى نالشكل التالي يبين مراحال تكاوين الحيواناات الم :سؤال 

 1                                                         : روموسوم, المطلوبك
                                          ما نوه االنقسامات أ , ب , ج ؟ -1
 أ                  (,3,4,  2)ما مدد الكروموسومات في الخنيا ذات امرقام -2

 2                                  ( 4-1) ما أسماء الخنيا ذات امرقام من  -3

 ب                                                ؟ ( د) ة ما اسم المرحل -4

  3               ما دور خنيا سيرتولي في تكوين الحيوانات المنوية؟ -5

 ج                                  ما اي أجزاء الحيوان المنوي؟  -6

 ا مدد الحيوانات المنوية التي سوف تنتج من انقسامم -0

 4                               خنيا منوية أولية ؟   3        
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 :تكوين البويضات  *
وااي خنياا جذمياة غيار متماايزال يبادأ الخاليرا التناسرلية االوليرة يحدأ تكوين البويضات في المبايض وتنشاأ مان  -

 .ية االولى لالنثى المراحل الجنينتكونها منذ 

 
 
 :تمر عملية تكوين البويضات بمرحلتين هما  -
 :التناسلية ونموها مرحلة تضاعف الخاليا ( أ
ويسااتمر ماادداا فااي  2nخاليررا بيضررية ام انقسااامات متساااوية ماادال ينااتج منهااا  الخنيااا التناساالية االوليااةتنقساام  -1

  .االزدياد باالنقسام المتساوي 
 .خاليا بيضية اولية وتتحول الى ويزداد حجمها البيضية االم  بعض الخنيا تنمو -2
ولكاان اااذا المرحلااة االولااى ماان االنقسااام المنبااف تاادخل الخنيااا البيضااية االوليااة فرري اثنرراء المرحلررة الجنينيررة  -3

داخال ( كماون ) فتدخل الخنيا البيضية االولية في مرحلاة توقاف مؤقات يتوقف في الدور التمهيدي االول االنقسام 
 .المبيض 

 :مرحلة النضج ( ب
بتحفيرز مرن ( وقرت النضرج) عنرد البلروغ ُيكمل مدد قليل من الخنياا البيضاية االولياة االنقساام المنباف االول  -1

 :فينتج من كل منها خليتان الهرمونات االنثوية 
وتحتاوي كال منهماا ملاى  .تسمى الجسم القطبري االول  ب يرالواالخر  تسمى الخلية البيضية الثانوية  كبيرالخلية 

 . 1nنبف مدد الكروموسومات 
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الطرور االسرتوائي مرن المرحلرة الثانيرة مرن االنقسرام تتوقف الخلية البيضية الثانوية من اساتكمال االنقساام فاي  -2
 .الى جسمين قطبيين ب يرين  االول في حين ينقسم الجسم القطبي المنصف

بعاد مملياة االباضاة ونازول الخلياة البيضاية الثانوياة ( مترى )  تتحلرل فان الخلية البيضاية الثانوياة ملى االغلب -3
 . (سبب التحلل )  وتعذر تلقيحها بحيوان منويالى قناال البيض 

الاى اكماال المرحلاة الثانياة خانل مملياة االخبااب ُتحفاز الخلياة البيضاية الثانوياة  اما اذا ُلقحت بحيروان منروي -4
 :ن من االنقسام المنبف النتاج خليتي

 .واحدة كبيرة تسمى البويضة الناضجة واخر  صغيرة تسمى الجسم القطبي الثاني 
 .نظرا الى قلة كمية السيتوبنزم وما يحويه من مواد غذائية فيها االجسام القطبية الثنثة فانها تضمحل وتتحلل  -5

 

 
 

 :التغيرات الدورية في نشاط الجهاز التناسلي االنثوي * 
 (:ااميتها ) ورية شهرية منتظمة في كل من الرحم والمبيض تحدأ ت يرات د -
 .تجهيز الرحم  -2يتم خنلها تكوين البويضات  -1
 ( :سماتها ) وتكون اذب الت يرات  -
 .سن البلو  الى سن الخمسين تقريبا ت يرات دورية مند االنثى طوال مدال الخبوبة الممتدال من  -1
 .يوما  37-28مدال تتراوح بين  تستمر -3.   منتظمة  غالباتكون  -2
دورة وت يارات دوريااة فاي الارحم تساامى  دورة المبريضتنقسام ااذب الت يارات الااى ت يارات دورياة فاي المباايض تسامى  -

 .الرحم 
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 :تمر دورال المبيض بأطوار مدال اي  :دورة المبيض  -1
 :طور الحوصلة ( أ
ملى حفز المبايض فتنماو بعاض النخامية االمامية  المفرز من FSHالمنشط للحوصلة االنثوي يعمل الهرمون  -1

 ( .ج/57-2( )ب/57-2( )أ/57-2)الشكل .الحوبنت االولية 
تنضااج كاال شااهر ماان احااد ( اساارمها نمااوا)لكاان واحاادال منهااا فقااط حوباالة اوليااة  27ينمااو فااي كاال شااهر نحااو  -2

 .المبيضين
مساتواب بابطء فيكاون مساتو  ااذا الهرماون  الذي يرتفم هرمون استروجين في اثناء نضجها هذه الحوصلةتفرز  -3

وذلاك لمنام االفاراط فاي ( ملال) FSHملاى تثبايط افاراز ارماون المنشاط للحوبالة في اذب المرحلاة منخفضاا ويعمال 
 .تحفيز المبيضين ونضج اكثر من حوبلة 

 .ثانوية شهرياً يعمالن معا وانما يتناوبان على انتاج خلية بيضية ال اذ ان المبيضين وممله اذا يعد سببا في 
عندما تنمو وتنضج حوصلتان اوليتان ) ماذا يحدث هرمونيا قبل انجاب التوأم غير المتطابق ( : نكشة مخ) سؤال

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟( في نفس الشهر من كل مبيض 
 
 :طور االباضة ( ب
من الهرمرون المحفرز الرى  افراز كمياتغدال تحت المهاد الى يستمر مستو  ارمون استروجين باالرتفاه فيحفز  -1

  . GnRHافراز هرمونات الغدد التناسلية 
 مررن الغرردة النخاميررة Female LHزيررادة افررراز الهرمررون المنشررط للجسررم االصررفر االنثرروي اااذا يااؤدي الااى  -2

 (ه/57-2()أ/57-2)الشكل . حوصلة غرافالذي يعمل ملى اتمام نضج الحوبلة فتسمى مندئذ  االمامية 
الهرمررون المنشررط للجسررم االصررفر والهرمررون المنشررط ُيااذكر ان املااى مسااتو  لهرمااوني ( ة جرردامالحظررة هامرر) -3

 (ب/57-2)الشكل.مملية االباضة التي تحدأ يوم الرابم مشر من الدورال تقريبا يكون قبيل للحوصلة االنثوي 
 .تنطلق الخلية البيضية الثانوية باتجاه قناة البيض ( طور االباضة) في هذا الطور  -4
 
 :طور الجسم االصفر ( ج
بعااد لحظااة االباضااة مباشاارال وخااروج الخليااة /  جسررم اصررفرالااى  الحوباالةتتحااول االجاازاء المتبقيااة ماان ( متااى) -1

 .البيضية الثانوية 
الذي بادوراما هرمون استروجين وكميات قليلة من هرمون بروجسترون كميات كبيرال من  الجسم االصفريفرز  -2
حوباالة جدياادال مااا دام الجساام  ال تنضررجلااذلك   FSHهرمررون المنشررط للحوصررلة االنثرروي اليمناام افااراز ( كنامااا)

 (د/57-2( )ج/57-2)الشكل .نشطاً االبفر 
فيبادأ الجسام اذا لم يحدث اخصاب للخليرة البيضرية الثانويرة افراز الهرمون المنشط للجسم االبفر  يقلبالمقابل  -3

 ( .االصفر بالضمور؟؟سؤال متى يبدأ الجسم ) االبفر حينها بالضمور 



 

 الفوارس                                                                                                           شادي الفوارس 

 انشطة فسيولوجية في جسم االنسان                                                                                        7099708870

 
61 

 :دورة الرحم  -2
اساااتجابة للت يااارات الدورياااة فاااي مساااتو  ارماااوني ااااي سلسااالة مااان الت يااارات الدورياااة التاااي تحااادأ فاااي بطاناااة الااارحم 

 .استروجين وبروجسترون اللذين يفرزاما المبيض 
 (ه/57-2)الشكل  :تمر دورال الرحم بعدال اطوار اي  -

 ( .عدم حدوث حمل ) .اب للخلية البيضية الثانويةاذا لم يحدث اخص: طور تدفق الطمث ( أ
 (ه/57-2)الشكل .ايام من بداية دورال الرحم  0-5يستمر اذا الطور مدال تتراوح مادال بين  
الاى انخفااض نسابة ارماوني اساتروجين وبروجساترون عردم حردوث حمرل يؤدي اضمحنل الجسم االبفر مناد   -1

 (د/57-2)الشكل .بالدم
 .بطانة الرحم الداخلية يؤدي الى موتها تدريجيا والى انقباض االومية الدموية الحلزونية يحدأ اضطراب في -2
 .تقل كمية الدم الوابلة الى بطانة الرحم ويحتقن فيها الدم  -3
 .ملى بورال قطم ويتبم ذلك نزف ( الداخلية) تنفبل مناطق من الطبقة الوظيفية  -4
 .فيحدث طمث نزيمات دافعة البطانة الى الخارج تقذف ال دد محتوياتها من المخاط واال -5
 
 : طور نمو بطانة الرحم ( ب

 المنتظمةبعد انقطاع الدم في طور تدفق الطمث من دورة الرحم ايام  0-0يستمر اذا الطور مدال تتراوح مادال بين 
ة لبطانرة الررحم بمرا فيزيرد ُسرمك الطبقرة الداخلير( وظيفاة اساتروجين ) في افراز ارمون استروجين  زيادةتحدأ ** 

 (ه/57-2)الشكل.تمهيدا الستقبال الجنين وانزراعه في حالة حدوث الحمل تحويه من اوعية دموية وغدد 
 
 :طور االفراز ( ج
 .الى نهاية دورال الرحم مباشرًة االباضة ما بعد يمتد  من مرحلة  -

اللررذين يعمرالن علررى زيررادة سررمك ( يفااة الوظ) افااراز الجسام االباافر لهرماوني بروجسااترون واساتروجين  يزيرداذ ** 
للمحافظرة علرى بطانرة الررحم وتروفير بيئرة بطانة الرحم ويحفزان غددها الى افراز مواد مخاطية غنية برالغاليكوجين 

 (د/57-2()ه/57-2)الشكل.مناسبة لنمو الجنين 
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 ( .رررررررررررررررررررررررررررررررررررة مطالعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ذاتيرررررررر)  :االخصاب * 
 :تركيب الخلية البيضية الثانوية  -
 .تحاط الخلية البيضية الثانوية من الخارج بطبقة من الخنيا الحوبلية  -1
 .يليها الى الداخل المنطقة الشفافة  -2
 .يليها سائل بين خلوي يفبلها من ال شاء البنزمي للخلية البيضية الثانوية  -3
 .يحتوي السيتوبنزم المحاذي لل شاء البنزمي ملى حبيبات قشرية  -4
اعلى قناة البيض خالل االربع والعشرين ساعة من عملية االباضة وفي هذه تحدأ مملية االخباب في ( مكان او وبف مملية االخباب ) -

 .بويضة مخصبة لحيوان المنوي فتتكون لنواة الخلية البيضية الثانوية مع نواة ا (او اندماج)االثناء يحدث اتحاد 
 :تتضمن عملية االخصاب المراحل التالية -

 :مرحلة االختراق  -1
يتحطم الجسم القمي لكل حيوان مند وبول امداد كبيرب من الحيوانات المنوية الى طبقة الخنيا الحوبلية المحيطة بالخلية البيضية الثانوية ( أ

 .منوي 
وظيفة الجسم القمي .) القمي ال نية باالنزيمات الهاضمة للبروتينات مبددال الخنيا الحوبلية وثاقبة المنطقة الشفافة تتحرر محتويات الجسم ( ب
) 
 بالخلف(.أ/51-2)الشكل ( من بين المنطقة الشفافة) من بينها  واحداذا يؤدي الى مرور حيوان منوي ( ج
ماام  يتحردلياة البيضاية الثانوياة فااان ال شااء البنزماي للجازء االماامي ماان الحياوان المناوي مناد وباول الحياوان المناوي الاى المنطقااة الشافافة للخ( د

( لرذلك تخصرب البويضرة بحيروان منروي واحرد فقرط) مانعرا دخرول حيوانرات منويرة اخرر  توجد في المنطقة الشرفافة مستقبنت بروتينية خابة 
 بالخلف(.ب/51-2)الشكل 

 :لية البيضية الثانوية الى الحيوان المنوي في الخ دخوليؤدي ( ه
 .اندفاه ايونات البوديوم الى داخل الخلية البيضية الثانوية  -1
التفاعرل قناوات الكالسايوم ويادخل الكالسايوم الخلياة البيضاية الثانوياة فيحادأ تفامال يسامى  فتفرتحازالة حالة االستقطاب في غشائها البنزماي  -2

 .القشري 
خاارج الخلياة باين المنطقاة الشافافة وال شااء البنزماي للخلياة البيضاية ( المااء )للخلية البيضاية الثانوياة فاي الساائل اذ تندفم الحبيبات القشرية  -3

 بالخلف( .ج/51-2)الثانوية الشكل 
ية الثانوية بعيدا فانها تدفم الحيوانات المنوية التي ملقت ب شاء الخلية البيضوانتفاخها ( السائل)الماء ونتيجة المتباص الحبيبات القشرية  -4

 .وت ير من طبيعة موقم ارتباط الحيوان المنوي بالخلية البيضية الثانوية وتحفز الخلية البيضية الثانوية الى االنقسام 
ابااارز الت يااارات نتيجاااة امتباااص الحبيباااات القشااارية للمااااء او الساااائل ,  4نقطاااة ( ) الياااة التفامااال القشااري , 1/2/3/4نقطاااة : منحظااة ااماااة )

 (.فاخها وانت
 :مرحلة االلتحام  -2

 .جسم قطبي ثاِن وبويضة ناضجة ُيحفز اختراق الحيوان المنوي سيتوبنزم الخلية البيضية الثانوية الى اكمال االنقسام المنبف فيتكون 
 :مرحلة االندماج  -3
 . 2n( الزيجوت) كل منهما لتكونا البويضة المخببة نواال وتندمج تتجه نواال الخلية البيضية الثانوية ونواال الحيوان المنوي الى وسط البويضة  -

 
 علل لماذا ال يحدث اخصاب في حال انخفض عدد الحيوانات المنوية انخفاضا حادا ؟: سؤال 

 
 :ما الذي يحفز كل من : سؤال 

 .فتح قنوات الكالسيوم الموجودة في غشاء الخلية البيضية الثانوية  -1
 .ة االنقسام المنصف اكمال الخلية البيضية الثانوي -2
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 ( .مطالعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ذاتيرررررررررررررررررررررررررررررررررة )  :تكوين الجنين وتغذيته * 
 :تكوين الجنين  -
يوم منذ اخر  287ذ االخباب او يوم من 266) اشهر تقريبا  0يقسم الحمل الى ثنأ مراحل تمثل كل منها ثنأ اشهر لمدال الحمل البال ة  -

 (.دورال شهرية منتظمه 
 :التطورات التي تحدث للجنين في كل مرحلة من مراحل الحمل  -
 (:ثالثة االشهر االولى ) المرحلة االولى من الحمل ( أ

 :في االسبوع االول من الحمل * 
 .يض تتعرض البويضة المخببة لسلسلة من االنقسامات المتساوية في قناال الب -1
 .محاطة بالمنطقة الشفافةوتكون التوتة . مرحلة التوتة فيما يسمى خلية  16كتلة مكونة من ثالث ايام تببح خنل  -2
التاي يتجمام فاي احاد الكبسرولة البالسرتولية وتتحاول التوتاة الاى كارال مجوفاة مملاوءال بساائل تسامى  الخرامستنتقال التوتاة الاى الارحم فاي الياوم  -3

 ( .واي خنيا جذمية اولية يتشكل منها امضاء الجنين المختلفة)الكتلة الخلوية الداخلية الخنيا تسمى قطبيها مجمومة من 
 :االنزراع  -4
 :السابع او اليوم الثامن بعد االخصاب وتنتهي في اليوم العاشر كالتالي تبدأ مملية انزراه الكبسولة البنستولية في اليوم  -أ
   بعد التباقها ببطانة الرحم انزيمات ااضمة تذيب جزءا من الطبقة الداخلية لبطانة الرحم تفرز الكبسولة البنستولية. 

   تحل مكان الجزء المهضوم تدريجيا حتى تندمل داخل البطانة. 

 

 :في االسبوعين الثاني والثالث * 
تتكاون منهاا اجهازال الجسام المختلفاة ( وسرطى,داخليرة,خارجيرة) ثرالث طبقرات من الكتلة الخلوية الداخلية ويتماايز الاى القرص الجنيني يتكون  -1

 (.نكشة مخ /علل)يكون الجنين اكثر عرضة لالجهاض وفي اذب المرحلة من الحمل 
 
 (:االشهر الرابع والخامس والسادس)المرحلة الثانية من الحمل  ( ب

 .بحركته بالرحم  تحريك اطرافه مشوائيا وتستطيم االم االحساليستمر الجنين في النمو ويببح قادرا ملى  -
 
 (:الثالثة االشهر االخيرة ) المرحلة الثالثة من الحمل ( ج
في بداية هذه المرحلة يواجهون مشكالت في النجاة الن اعضائهم وال سيما يزداد حجم الجنين ولكن االجنه اللذين يولدون  في اذب المرحلة  -

 .الرئتين تكون غير مكتملة النمو للعمل جيدا 
 .ينقلب الجنين بحيأ تببح وضعية الرأل الى اسفل المرحلة  نهايةوفي  -
 
 ( .مطالعرررررررررررررررررررة ذاتيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة )  :تغذية الجنين  -2
 .المشيمة الرحم في اثناء الحمل يسمى تحدأ مملية تبادل المواد بين دم الجنين ودم االم من طريق تركيب يتكون في الجزء العلوي من  -
 :تتمثل اامية المشيمة للجنين -

الجسام مان  وذلاك باافراز ارماوني بروجساترون واساتروجين (علرل)وتثبيت الحمرل في التغذية والتنفس والمناعة والتخلص من الفضالت وحمايته 
 .اللذين يسامدان ملى استمرار الحمل  االبفر
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 :تنظيم النسل * 
 :بتبامد االحمال وتنظيمها من اجل ينبح  -
بحياأ يناالون حقهام فاي الرضاامة حفاظاا ملاى باحتها وباحة الموالياد  -2. تخفيفا المباء الحمل ملى االم  -1

 .لهذا توجد وسائل متعددة ومتنوعة لتنظيم النسل الطبيعية والرماية الضرورية بحيا واجتماميا ونفسيا 
 .وعة لتنظيم النسل علل توجد وسائل متعددة ومتن: سؤال 

 :وسائل تنظيم النسل  -
 :الوسائل الطبيعية  -1

اذ الرضراعة الطبيعيرة التؤثر اذب الوسائل في بحة االم وال تسبب لهاا اي مضاامفات جانبياة ومان االمثلاة مليهاا 
 .تمنم مرحلة الرضامة االم من الحمل غالبا 

 
 :الوسائل الميكانيكية  -2
اللااذان يعماانن ملااى مناام وبااول العررازل الررذكري والررواقي االنثرروي : ماان امثلتهااا تتعاادد وتتنااوه اااذب الوسااائل و  -

 .الحيوانات المنوية الى الخلية البيضية الثانوية 

ليحاول دون الذي يتكون من ماواد خاملاة غيار قابلاة للتفامال والاذي يازره داخال الارحم  اللولبمن امثلتها ايضا  -
 .انزراه الكبسولة البنستولية 

 

 :ل الهرمونية الوسائ -3
 واي تعمل ملى تمتاز اذب الوسائل باشكال وتراكيب مدال  -

وذلرك بتثبريط افرراز الهرمونرات المنشرطة لحوصرالت المبريض منم الحمل من طريق منم حدوأ االباضاة  ( أ
 .فيتعذر نضج الخاليا البيضية الثانوية 

ممرا ُيعروق دخرول الحيوانرات زيادة لزوجة المادة المخاطية في عنق الرحم تعمل اذب الوسائل ايضا ملاى  ( ب
 .المنوية 

 :من االمثلة ملى اذا النوه من الوسائل  -

 .لبقات منم الحمل( الكبسوالت الب يرال التي تزره تحت الجلد  د( حقن منم الحمل ج( حبوب منم الحمل  ب( أ
 :وهي نوعان : حبوب منع الحمل ( أ

التاي تحاوي وحبروب منرع الحمرل المصرغرة . جساترون التاي تحاوي ارماوني اساتروجين وبرو حبوب منع الحمل المركبة 
 .فقطارمون بروجسترون 

 .في حال استخدمت بانتظام تمتاز اذب الحبوب بفامليتها الفائقة في منم الحمل 
 :حقن منع الحمل ( ب

 .اشهر  3ان فاعليتها تستمر مدة تحتوي اذب الحقن ملى مادال بروجسترون وتعطى باشراف الطبيب ملما 
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 :الت الصغيرة التي تزرع تحت الجلد الكبسو ( ج
 .مدة خمس سنوات تحوي اذب الكبسوالت ارمون بروجسترون وتستمر فامليتها مادال  -
 :لصقات منع الحمل ( د
كررل يرروم جرعررة محررددة مررن الهرمررونين وترردروم كررل تحااوي اااذب اللبااقات ارمااوني بروجسااترون واسااتروجين وتفاارز  -

 .ايام تقريبا  7لصقة مدة 
 .محتواها ومدة فاعليتها: رن بين هذه الوسائل من حيثقا: سؤال 

**************************************************************** 
 :تقنيات في عمليتي الحمل واالخصاب * 
 
اببح مانج حااالت العقام بالتقنياة وسايلة ذائعاة البايت مالمياا ويوجاد فاي االردن الكثيار مان المراكاز ووحادات  -

  .اب التي تستخدم احدأ التقنيات في مجال منج العقم ومشكنت حدوأ الحمل واستمرارباالخب
 :وهذه ابرزها

 
 :التقنية التقليدية لالخصاب الخارجي  -1
 .النتاج العدد الكافي من الخنيا البيضية الثانوية تنشيط المبيض ( أ

 .منظار خاصثم التقاطها باستخدام ( ب
 .خنيا البيضية الثانوية الملتقطة والحيوانات المنوية وتقييمها لتبدأ مملية تحضير ال( ج
 اطباق خاصة داخل حاضنة مدة تتراوو بين ثم توضم الخنيا البيضية الثانوية مم الحيوانات المنوية في ( د

 .وهي المدة الالزمة لحصول االخصاب وتكون االجنة  ساعة 24-72
 .من سحب الخنيا البيضية الثانوية م الثاني او اليوم الثالث اليو ثم تعاد االجنة الى رحم االم في ( ه
 :اسباب اللجوء الى هذه التقنية( الحاالت) -
 .مدم الحمل غير معروف السبب( الضعف المتوسط للحيوانات المنوية ج( انسداد قناتي البيض او تلفهما ب( أ
 
 
 :الحقن المجهري للبويضات  -2
ابرررة داخاال الخليااة البيضااية الثانويااة بوساااطة احررد  الطالئررع المنويررة او  احرردو تااتم بحقاان رأل حيااوان منااوي ( أ

 .خارج الجسم مجهرية خاصة متصلة بمجهر ذي قوة تكبيرية عالية 

 .ثم تعاد االجنة الناتجة من مملية الحقن الى رحم االم ( ب
 :اسباب اللجوء لهذه التقنية( الحاالت) -

 .ضعف الحيوانات المنوية الشديد 
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 :استخالص الحيوانات المنوية من الخصية او البربخ  -3
 :اسباب اللجوء لهذه التقنية( الحاالت ) -

 .في حال مدم وجود حيوانات منوية في السائل المنوي ( أ
 .بسبب االلتهابات في حال انسداد الوماء الناقل للحيوانات المنوية ( ب
سررحب الحيوانرررات المنويررة مررن البررربخ او الخصرررية وماان طرائااق الحبااول ملااى الحيااوان المناااوي لهااذب التقنيااة  -

 .بوساطة ابرة رفيعة ثم حقنها مجهريا في الخلية البيضية الثانوية 
 
 :التشخيص الوراثي لالجنة -4
 .تستخدم اذب التقنية لفحص االجنة ومعرفة االجنة اذا كانت حاملة لمرض وراثي ما  -

 :اسباب الجوء لهذه التقنية( الحاالت) -

 .بسبب وجود طفرات وراثية في االجنة ب حدوث االجهاض المتكررة لتشخيص اسبا
 

 :فيما يتعلق بالتقنية التقليدية لالخصاب الخارجي والحقن المجهري للبويضات اجب عن السؤالين االتيين: سؤال
 .قارن بين هاتين التقنيتين من حيث اجراءات تنفيذ كل منهما ( أ
 استخدامها بعد استخالص الحيوانات المنوية من خصية ؟ ولماذا؟  اي تقنيتي االخصاب السابقتين يفضل( ب
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 لمزيد من االستفسار والفيديوهات وحلول االسئلة واالسئلة المقترحة تابعوني على  *** 

 facebook page  :  طالب وطالبات االستاذ شادي الفوارس   –فوارس االحياء . 
 

 اتمنى للجميع التوفيق تمت بحمد اهلل
كثير من حاالت الفشل في الحياة كانت الشخاص لم يدركوا كم كانوا قريبين من النجاح عندما اقدموا  

 على االستسالم
 شادي الفوارس  
7099708870  
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