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أوال  :تبادل الغازات ونقلها
ن
وثان اكسيد الكربون ن
ن
بي الحويصالت
 تحدثعمليات تبادل كل من غازي األكسجي ي
ن
ن
ن
الهوائية والدم يف الرئتي من جهة ،وبي خاليا الجسم والشعيات الدموية من جهة أخرى.

ن
األكسجي ن يف الدم
 -1نقل
 ينقل رن
ن
الرئتي ،ويوصله إىل الشعيات الدموية
األكسجي إىل
الشيان الرئوي الدم فقي
المحيطة بالحويصالت الهوائية.
ن
 فش :تتم عملية تبادل الغازات يف منطقة الشعيات الدموية؟ -1ألن الشعيات الدموية رقيقة الجدران؛ فإنها تسمح بتبادل الغازات بسهولة.
 -2مساحة السطح الواسعة للحويصالت الهوائية تزيد من كفاءة عملية تبادل الغازات
 -3وجود كميات كبية من الدم ن يف األوعية الدموية المحيطة بها.
ن
ن
وثان أكسيد الكربون ؟
 ما إتجاه نقل كل من غازي األكسجي يثان أكسيد الكربون ينتقل من
ينتقل غاز األكسجي من الحويصالت الهوائية إىل الدم ،بينما غاز ي
الدم إىل الحويصالت الهوائية.
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ن
األكسجي من الحويصالت الهوائية إىل الدم و يمر خالل جدران الحويصلة الرقيقة،
ينتقل غاز
ً
فجدران الشعيات الدموية ،وصوال إىل بالزما الدم.

• طرق نقل األكسجي يف الدم:
ن
األكسجي يذوب يف بالزما الدم.
أ % 2 -فقط من
ن
األكسجي بمركب
ب % 98 -تنتقل بواسطة خاليا الدم الحمراء .حيث يرتبط
الهيموغلوبي الموجود ن يف هذه الخاليا.
ن
األكسجي تنتقل عن طريق خاليا الدم الحمراء؟
الكيى من
• فش :النسبة ر
ن
األكسجي ن يف الماء قليلة .
ألن ذائبية غاز

• تركيب جزيء الهيموغلوبي:

ن
ن
الهيموغلوبي من  4سالسل من عديد الببتيد:
سلستي من نوع ألفا غلوبي،
 رييكب جزيءن
وسلسلتي من نوع بيتا غلوبي.
 ترتبط بكل سلسلة مجموعة عضوية تسىم هيم ،وتحتوي كل منها عىل ذرة حديد.ً
ً
ن
األكسجي ،لذا فإن كل جزيء من
 يمكن لكل ذرة حديد أن ترتبط ارتباطا ضعيفا بجزيء واحد منً
ً
ن
ن
األكسجي عند اإلشباع ،مكونا مركبا يدىع
الهيموغلوبي قادر عىل االرتباط بأربعة جزيئات من

األكسيهيموغلوبي.

ً
طرديا مع تر ن
كيه.
الجزن ألي غاز يتناسب
• الضغط
ي
ن
ن
الكىل.
• كل غاز يف خليط الغازات يساهم يف جزء من الضغط ي
ً
الت يكون فيها تر ن
ر
• تنتقل المواد من المناطق ر
الت
كي المادة أو ضغطها ال ي
جزن عاليا إىل المناطق ي
ي
ً
يكون فيها تر ن
الجزن قليال.
كي المادة أو ضغطها
ي

3

0798171595

3

الت تساعد عىل تحرر األكسجي من جزيء األكسيهيموغلوبي:
• العوامل ي
الجزن
 -1الضغط
ي
لألكسجي PO2
ن
األكسجي من
يتحرر
الدم ،وينتقل إىل أنسجة
الجسم عندما يكون
ن
الجزن(تركيه)
ضغطه
ي
ن يف أنسجة الجسم قليال.

 -2درجة الحموضةPH

 -3درجة الحرارة

ن
ن
األكسجي عند
األكسجي يزداد تحرر
يزداد تحرر
ارتفاع درجة حرارة الجسم
عندما تقل درجة
ن
معي ،مثل :ارتفاع
الحموضة  ،PHويزيد إىل حد
ن
كي  ،COنف ما يعرف درجة الحرارة يف أثناء
تر ن
2
ي
ممارسة التمارين الرياضية،
بتأثي بور
ن
وف بعض الحاالت المرضية
ي
مثل اإللتهاب .

• ماذا يحدث عند وصول الدم إىل الشعيات الدموية يف أنسجة الجسم؟
ن
ن
األكسيهيموغلوبي ،فيتحرر
لألكسجي قليل ،حيث يتفكك جزيء
الجزن
يكون الضغط
ي
ً
ن
األكسجي لتستفيد منه الخاليا تبعا للمعادلة اآلتية:
Hb + 4 O2

Hb(O2)4
• ماذا يحدث بعد وصول األكسجي إىل خاليا الجسم ؟
ً
ن
ر
ثان أكسيد الكربون ،ونظرا إىل سميته للخاليا ،فال
الت ينتج منها ي
يستهلك بعملية التنفس الخلوي ي
بد من التخلص منه .
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 -2نقل ن
ثان أكسيد الكربون ن يف الدم
ي
• إتجاه نقل ثان أكسيد الكربون :من خاليا الجسم (يكون فيها الضغط الجزن ن
لثان أكسيد
ي
ي
ي
ً
ً
الجزن فيها قليال )
الكربون ( )Pco2عاليا) إىل الشعيات الدموية المحيطة بها(يكون ضغطه
ي

• أشكال نقل ( )CO2يف الدم:

ن
ر
الت يستطيع الدم نقلها ذائبة يف البالزما قليلة،
أ -غاز  CO2يف بالزما الدم  :إن نسبة ( )CO2ي
وه  %7من ( )CO2المنقول.
ي
ن
بالهيموغلوبي.
ب -كاربامينوهيموغلوبي  :هو المركب الذي يتكون من اتحاد CO2
 تبلغ نسبة ( )CO2المنقول بهذا الشكل نحو  % 23من  CO2المنقول .ن
ن
بالرئتي إىل
كاربامينوهيموغلوبي عند وصوله إىل الشعيات الدموية المحيطة
 يتحللن
ن
وثان أكسيد الكربون الذي ينتقل إىل الحويصالت الهوائية .
هيموغلوبي ي
ج -أيونات الكربونات الهيدروجينية ) :( HCO3-

الكىل المنقول.
 تمثل ما نسبته  %70من )(CO2ي
ن
ثان أكسيد الكربون مع الماء الموجود داخل خاليا الدم الحمراء
 - 1يتحد الجزء
ر
األكي من ي
ً
بمساعدة انزيم كربونيك إنهيدريز ،مكونا حمض الكربونيك( . ) H2CO3
 -2يتفكك حمض الكربونيك داخل خاليا الدم الحمراء إىل أيونات الكربونات الهيدروجينية سالبة
ن
الهيدروجي ) , (H+كما ن يف المعادلة التالية :
الشحنة (  ،) HCO3وأيونات
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-3تغادر أيونات الكربونات الهيدروجينية خاليا الدم الحمراء إىل بالزما الدم بواسطة اإلنتشار.
 -4يؤدي خروج أيونات الكربونات الهيدروجينية السالبة من خاليا الدم الحمراء إىل بالزما الدم إىل
ن
بالزم لكل خلية دم حمراء.
جانت كل غشاء
حدوث خلل يف التوازن
ي
ي
الكهربان عىل ر ي
ن
-5إلعادة التوازن ينتقل أيون الكلور السالب )  (CIالموجود بكميات كبية يف بالزما الدم إىل داخل
خاليا الدم الحمراء وتسىم هذه العملية  :إزاحة أيونات الكلور .
بالزم لكل خلية دم حمراء ؟ )
جانت كل غشاء
(كيف يمكن إعادة التوازن
ي
ي
الكهربان عىل ر ي
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 -6عند وصول الدم إىل الشعيات الدموية المحيطة بالحويصالت الهوائية ر
تنتشأيونات الكربونات
ن
ن
الهيدروجي مكونة حمض
الهيدروجينية )  (HCO3يف خاليا الدم الحمراء ،وترتبط بأيونات
ن
وثان أكسيد الكربون). (CO2
الكربونيك الذي رسعان ما يتفكك إىل ماء ي
 -7ينتقل  CO2من خاليا الدم الحمراء إىل بالزما الدم ،ومنها إىل الحويصالت الهوائية ليغادر
الجسم مع هواء الزفي .
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ثانيا  :دور الكلية يف تكوين البول
 -وظائف الكلية :

 -1تكوين البول ( فضالت ر
نييوجينية ومواد غي عضوية زائدة عن حاجة الجسم ) .
ن
الداخىل ).
 -2المحافظة عىل إتزان الماء واألمالح يف الجسم(المحافظة عىل اإلتزان
ي
- 4ضبط ضغط الدم وحجمه.
-3ضبط درجة حموضة الدم.
ن
 تعد الوحدة االنبوبية الكلوية الوحدة األساسية المكونة للكلية؛ إذ يوجد يف الكلية الواحدة نحو( )1.3مليون وحدة أنبوبية كلوية .
ً
 يرشح الدم ن يف الكلية مرات كثية ن يف اليوم ،وينتج من ذلك نحو ( )1.5رلي يوميا من البول . نالتاىل تركيب الوحدة األنبوبية الكلوية :
يبي الشكل
ي
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 -1عمليات تكوين البول
األنبون.
ه :اإلرتشاح ،وإعادة االمتصاص ،واإلفراز
ي
• يتكون البول ب ـ ـ ـ ـ  3عمليات ي

أ -اإلرتشاح :
•
•
•
•

ن
ن
ه شبكة من الشعيات الدموية عالية النفاذية يف الحويصلة
يحدث االرتشاح يف الكبة( ي
ر
لت تتألف من الكبة ومحفظة بومان) (.فش :يحدث اإلرتشاح يف الكبة ؟ )
الكلوية ا ي
ترشح المواد صغية الحجم (أيونات الصوديوم ،وأيونات الكلور ،وأيونات البوتاسيوم،
ن
وجزئيات الغلوكوز ،والحموض األمينية ،والفضالت ر
النييوجينية الذائبة يف البالزما) من الدم
ر
عي ر
الش ن
ايي الواردة ،والذي يتجه نحو تجويف محفظة بومان.
يأن ر
الذي ي
الجزن الكبي ( مثل بروتينات البالزما) ال ترشح .ثم
خاليا الدم الحمراء والمواد ذات الحجم
ي
ينتقل ما ر
تبق من الدم نف ر
الش ن
يي الصادر إىل الشعيات الدموية المحيطة باألنابيب الملتوية.
ي
ن
ر
الذان معدل االرتشاح إذ تتحكم األعصاب الودية يف العضالت الملساء
العصت
يضبط الجهاز
ي
ري
ن
المكونة ر
للش ن
يي الوارد ،وتساهم الهرمونات يف هذه العملية.
الذان معدل االرتشاح؟ )
العصت
(وضح كيف يضبط الجهاز
ي
ي

ب -إعادة اإلمتصاص :
•
•
•

•

تحدث عملية إعادة االمتصاص ن يف أجزاء الوحدة األنبوبية الكلوية جميعها ما عدا الكبة .
ر
الت ال يمكن اإلستغناء عنها مثل :الغلوكوز ،والحموض
يحتوي الراشح عىل كثي من المواد ي
األمينية ،وأيونات الصوديوم ،وأيونات البوتاسيوم ،لذا يعاد امتصاص معظم هذه المواد.
ن
يعاد امتصاص ما نسبته  %99من حجم الراشح الموجود يف تجويف األنبوبة الملتوية القريبة،
هنىل ،واألنبوبة الملتوية البعيدة ،والقناة الجامعة ،وما يحتويه من ماء ومواد مفيدة
والتواء ي
يحتاج إليها الجسم.
يمكن إعادة امتصاص المواد إما بالنقل النشط ،وإما باإلنتشار إىل السائل ن
بي الخلوي ،ثم إىل
الشعيات الدموية المحيطة بأجزاء الوحدة االنبوبية الكلوية.
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األنبون:
ج -اإلفراز
ي

• يحدث ن يف األنبوبة الملتوية القريبة ،واألنبوبة الملتوية البعيدة ،والقناة الجامعة.
ً
 -1تنتقل المواد السامة والضارة ونواتج أيض بعض العقاقي تجنبا لخطرها من الشعيات الدموية
المحيطة بالوحدة األنبوبية الكلوية اىل تجاويف كل من  :األنبوبة الملتوية القريبة ،واألنبوبة الملتوية
البعيدة ،والقناة الجامعة.
األنبون يف تنظيم درجة الحموضة يف الجسم ( كيف ؟) وذلك بالتخلص من
 -2يساهم اإلفراز
ي
ن
الهيدروجي ) (H+الزائدة وطرحها خارج الجسم ،وامتصاص أيونات الكربونات
أيونات
ن
الحمض القاعدي .
الهيدروجينية )  (HCO3-يف ما يعرف بالتوازن
ي
األنبون إما بالنقل النشط ،وإما باإلنتشار.
• يكون االفراز
ري
ر
الت تقوم بها الوحدة األنبوبية الكلوية؟
• فش  :تعد عملية اإلفراز
ري
األنبون من العمليات المهمة ي
الجواب . 2 , 1 :

ن
 -2دور الهرمونات يف ضبط عمل الكلية
أ -الهرمون المانع إلدرار البول ( )ADH

ن
• تساهم الكلية وتحت المهاد والغدة النخامية الخلفية يف المحافظة عىل إتزان الماء يف الجسم
عن طريق الهرمون المانع إلدرار البول ( .وظيفة الهرمون المانع إلدرار البول )
ن
• تؤدي زيادة تر ن
كي المواد الذائبة يف الدم إىل زيادة ضغطه األسموزي ،فتعمل المراكز الحسية
ن
ن
تحفي الغدة النخامية الخلفية المخزنة للهرمون
للمستقبالت األسموزية يف تحت المهاد عىل
المانع إلدرار البول ( )ADHعىل إفرازه ( .آلية إفراز ال ـ ـ ـ ) ADH
• يزيد ال ـ  ADHمن نفاذية القناة الجامعة والجزء األخر من األنبوبة الملتوية البعيدة للماء؛ ما
يؤدي إىل زيادة إعادة امتصاصه نحو السائل ن
بي الخلوي ،ثم إىل الشعيات الدموية.
ً
ن
ن
• تعمل زيادة تر ن
تحفي مراكز العطش ،فيتناول اإلنسان كميات
كي المواد الذائبة يف الدم أيضا عىل
أكي من الماء ،فيعود تر ن
الطبيع .
كي المواد الذائبة إىل الوضع
ر
ي
• زيادة إفراز الهرمون المانع إلدرار البول تؤدي إىل نقص حجم البول.
• نقص إفراز الهرمون المانع إلدرار البول تؤدي إىل زيادة حجم البول.
 ( وضح كيف ينظم ال ـ ـ  ADHالضغط األسموزي للدم؟ ) ( ما تأثي ال ـ  ADHعىل القناة الجامعة و األنبوبة الملتوية البعيدة ؟)( عىل أي عملية من عمليات تكوين البول يؤثر ال ـ ADH؟ )ن
زيادة تر ن
كي المواد الذائبة يف
الدم(زيادة الضغط األسموزي )

ن
تحفي الغدة النخامية
الخلفية عىل إفراز ADH

يزيد هذا الهرمون من نفاذية القناة الجامعة
والجزء األخر من األنبوبة الملتوية البعيدة للماء
ن
وتحفي مراكز العطش فيتناول اإلنسان المزيد
من الماء
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ب -ريني – أنجيوتنسي  -ألدوستيون
•
•
•
•

•
•
•

عندما تقل كمية الدم الوردة إىل الكبة نتيجة انخفاض حجم ضغط الدم يقل تر ن
كي أيونات
الصوديوم وينخفض ضغط الدم نف ر
الش ن
يي الوارد إىل الكلية ،فتفرز الخاليا قرب الكبيبية
ي
الموجودة نف جدران هذا ر
ن
الش ن
ريني .
يي إنزيم
ي
ن
ن
ن
ن
ن
أنجيوتنسي (المصنع يف الكبد ،والذي ينتقل يف بالزما
بروتي يسىم مولد
الرني
يحول إنزيم
ن
أنجيوتنسي . I
الدم) إىل
أنجيوتنسي Iبفعل إنزيم يسىم محول أنجيوتن ن
ن
سي ( ACEالذي تفرزه الخاليا
يتحول
ن
ن
ن
أنجيوتنسي .II
الرئتي ) إىل
الطالئية المبطنة للحويصالت الهوائية يف
يي الصادر ،فيفع ضغط الدم نف الكلية ،ويحفز ر
أنجيوتنسي  IIر
الش ن
ن
قشة الغدة الكظرية
يضيق
ي
عىل إفراز هرمون ألدوستيون الذي يسبب زيادة إعادة امتصاص أيونات الصوديوم والماء،
ن
فيتفع مستواها يف الدم ،مسببة انتقال الماء بالخاصية األسموزية من األنبوبة الملتوية البعيدة
والقناة الجامعة إىل السائل ن
بي الخلوي ومنه إىل الدم ،فيداد حجم الدم وضغطه .
ن
س  : 1أين تحدث عملية تحويل أنجيوتن ن
أنجيوتنسي II؟
سي  Iإىل
ي الصادر  ,ب -ر
أنجيوتنسي  IIنف كل من  :أ -ر
الشي ن
ن
قشة الغدة الكظرية؟
س  : 2ما تأثي
ي
ن
س  : 3ما تأثي ألدوستيون يف أجزاء الوحدة األنبوبية الكلوية؟
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األذيت المدر للصوديوم ( : ) ANF
ج -العامل
ي

•
•
•
•

ن
ن
األذيني ن يف القلب .
تفرزه خاليا متخصصة يف
يفرز عند زيادة ضغط الدم وحجمه .
ن
ريني ،وتثبيط األلدوستيون ،وهو ما يثبط إعادة إمتصاص أيونات
يعمل عىل تثبيط إفراز إنزيم
الصوديوم والماء ،فيقل حجم الدم وضغطه.
ن
ن
األذيت المدر للصوديوم يف حجم البول؟ زيادة حجم البول
ما تأثي زيادة إفراز الجسم للعامل
ي
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ثالثا  :اإلستجابة املناعية
• وظيفة جهاز المناعة  :حماية الجسم من مسببات األمراض ،ومقاومتها ،والقضاء عليها وعىل
الخاليا الشطانية والخاليا المصابة بالفيوسات .
• يتكون جهاز المناعة من مجموعة من الحواجز الكيميائية والفييائية ومن خاليا دم بيضاء
قادرة عىل ابتالع مسببات المرض وتحليلها  ,أو منع تكاثرها .

 -1أنواع المناعة
ن
ن
رئيسيي ،هما:
نوعي
• تقسم االستجابة المناعية (المناعة) لدى اإلنسان إىل

أ -المناعة الطبيعية (غي المتخصصة ) .
ب-المناعة المكتسبة ( المتخصصة ) .

13

0798171595

3

أ -المناعة الطبيعية ( غي المتخصصة )
 وظيفتها  -1 :منع دخول مسببات األمراض إىل الجسم  -2 .القضاء عليها فور دخولها -3التخلص من الخاليا المصابة بها .
ً
ً
 تعد هذه المناعة غي متخصصة ( فش ) ألنها ال تستهدف نوعا محددا من مسببات األمراض .ن
ه مناعة فطرية ( فش )  :ألنها تتكون يف جسم اإلنسان منذ لحظة والدته،
 المناعة الطبيعية يوه مناعة غي متخصصة تتصدى لألجسام الغريبة جميعها حال دخولها الجسم.
ي
يأن:
 -تشمل المناعة الطبيعية ما ي

-1خط الدفاع األول

ً
ً
ً
أ-حاجز الجلد :يعد الجلد السليم حاجزا فييائيا مهما يمنع دخول مسببات األمراض ،ويسبب
ً
ً
ً
ً ن
العرق المفرز من الجلد إنخفاضا يف درجة حموضة الجلد ،فيوفر رقما هيدروجينيا منخفضا ،مما
يقلل نمو كثي من أنواع البكتييا عىل الجلد.
ب-األغشية المخاطية :يمنع المخاط المفرز من األغشية المخاطية المبطنة للقناة التنفسية
والتناسىل مسببات األمراض من دخول خاليا الجسم.
وىل
والقناة الهضمية والجهاز الب ي
ي
ً
ج-اإلفرازات  :يمثل كل من الدموع واللعاب حاجزا يمنع وصول مسببات األمراض إىل داخل
ً
الجسم بسبب احتواءها عىل انزيمات تحلل األجسام الغريبة ،فضال عن حمض الهيدروكلوريك
الموجود يف المعدة الذي يهضم الكثي من مسببات األمراض الموجودة ن يف الطعام.

ً
ن
:
ه بكتييا نافعة تعيش يف أجزاء مختلفة من الجسم،
الجسم
ف
طبيعيا
د-البكتييا الساكنة
ي
ي
يىل :
مثل :سطح الجلد ،والقناة الهضمية ،وتعمل عىل ما ي
 -1تنتج مواد تقتل البكتييا الضارة ر
مبارسة.
 -2تفرز مواد تغي من درجة حموضة الوسط لجعله غي مالئم لعيش البكتييا الضارة .
 -3تستنفذ المواد الغذائية المتوافرة فتمنع حصول البكتييا الضارة عىل غذائها ،مما يسبب موتها.
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الثان:
 -2خط الدفاع
ي
واليوتينات الوقائية واإلستجابة اإللتهابية .
 يتكون هذا الخط من  :الخاليا الدفاعية رأ -الخاليا الدفاعية :تشتمل عىل خاليا الدم البيضاء األكولة ،والخاليا القاتلة الطبيعية.

الخاليا القاتلة الطبيعية :

خاليا الدم البيضاء األكولة:

ً
تضم هذه الخاليا أنواعا عدة  ،أبرزها:
ن
➢ الخاليا المتعادلة :توجد هذه الخاليا يف
ن
وف أعضاء أخرى ،مثل الكبد،
الدم ،ي
ن
ن
وه خاليا
والطحال ،والرئتي ،واللوزتي ،ي
ن
نهمة يف ابتالع مسببات األمراض البكتيية،
ً
لكنها ال تعيش طويال.
➢ الخاليا األكولة الكبية  :تعد هذه الخاليا
ن
يف األساس وحيدة النواة ،وقد تكون حرة
بحيث تتحول من نسيج إىل آخر ،أو
ن
مستقرة يف أعضاء معينة ،مثل الطحال،
والكبد.

ن
ه خاليا ليمفية توجد يف الطحال ،والعقد
➢ ي
ن
الليمفية ،ونخاع العظم ،ويمكنها تميي الخاليا
المصابة بالفيوسات والخاليا الشطانية،
وقتلها لكنها غي متخصصة.
ن
➢ تفرز الخاليا القاتلة الطبيعية مادتي هما:
ً ن
-1برفورين :تحدث ثقوبا يف غشاء الخلية
المصابة.
 -2إنزيمات حبيبية  :تدخل خالل الثقوب
لتحلل بروتينات الخلية المصابة مسببة موتها،
ثم تبتلع الخاليا األكولة الكبية الخلية الميتة
بعملية البلعمة.

ب-اليوتينات الوقائية :تشتمل عىل اليوتينات المتممة واإلنيفيونات .

اإلنيفيونات

اليوتينات المتممة

ن
ن
تتسبب يف تحلل مسببات األمراض الداخلة يف
الجسم ،وتسهل عملية بلعمتها.

ه بروتينات تفرزها الخاليا المصابة بالفيوسات،
ي ر
فيتبط بالخاليا المجاورة ،وتحفزها إىل إنتاج
بروتينات مضادة للفيوسات تمنع تضاعف أعداد
الفيوسات المهاجمة لها.

ج -اإلستجابة اإللتهابية :
 تعمل مجموعة من المواد الكيميائية المفرزة من مسببات المرض وخاليا الجسم المصابة عىلجذب الخاليا األكولة إىل منطقة االصابة ،وتزيد من تدفق الدم نحوها ،إضافة إىل تزايد نفاذية
ن
ن
الشعيات الدموية يف منطقة اإلصابة ،وهو ما يساعد عىل زيادة أعداد خاليا الدم البيضاء يف
المنطقة ( .وضح آلية عمل اإلستجابة اإللتهابية ؟ )
 أعراض اإلستجابة اإللتهابية: -1اإلحمرار بسبب توسع الشعيات الدموية.
 -2االنتفاخ بسبب خروج البالزما من الدم.
 -3احساس باأللم نتيجة تهيج النهايات العصبية.
 -4ارتفاع درجة حرارة النسيج المصاب.
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التاىل آلية عمل الخاليا القاتلة الطبيعية :
 يمثل الشكلي

ب -المناعة المكتسبة ( المتخصصة )
ن
ر
ن
الثان.
 مت تحدث االستجابة المناعية المكتسبة؟ حي يتجاوز مسبب المرض خط الدفاع ي يعتمد حدوث هذه االستجابة عىل الجهاز الليمفاوي. -يتكون الجهاز الليمفاوي من عدة أجزاء:
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ر
الت يرتبط بعضها بمواد
 يمتاز السطحالخارج لخاليا جسم اإلنسان بوجود الكثي من ر
ر ي
اليوتينات ي
سكرية ،وي ن
اليوتينات السكرية بوصفها ذاتية (تخصه) .
مي الجسم هذه ر
المناىع إىل إحداث استجابة مناعية خاصة
 مولد الضد الغريب  :أي مادة غريبة تحفز الجهازي
عند دخولها الجسم .
 -خاليا لها دور يف المناعة المتخصصة:

أ-الخاليا األكولة المشهرة :

ه خاليا أكولة كبية تشهر مولد الضد الغريب المسبب للمرض عىل سطحها .
 يالتاىل آلية عمل الخاليا األكولة المشهرة :
يمثل الشكلي

ر
الت تحمل
 تتحرك الخاليا المشهرة للبحث عن الخاليا الليمفية المسماة خاليا )(Tالمساعدة يالمستقبل الخاص بمولد الضد المشهر رليتبط بها.
 -يعد ارتباط خلية ) (Tالمساعدة بمولد الضد المشهر عملية منشطة لعمل خاليا ) (Tالمساعدة.
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ب-خاليا ) (Tالمساعدة:
ه خاليا ليمفية تساعد عىل اتمام عمل الخاليا المناعية األخرى.
 ي يسبب ارتباط خاليا) (Tالمساعدة بمولد الضد المشهر إفراز الخاليا األكولة المشهرة موادكيميائية تسىم سايتوكاينات .
 وظيفة السايتوكاينات :ن
نوعي من الخاليا ،هما :خاليا ) (Tمساعدة
 -1تحفز انقسام خلية ) (Tالمساعدة ،وتمايزها إىل
نشطة ،وخاليا ) (Tمساعدة ذاكرة.
 -2تفرز خاليا ) (Tالمساعدة النشطة سايتوكاينات تنشط خاليا ) (Tالقاتلة ،وتحفزها إىل االنقسام
لتكوين  :خاليا ) (Tقاتلة نشطة ،وخاليا ) (Tقاتلة ذاكرة .
ر
الت تفرزها خاليا ) (Tالمساعدة النشطة ،خاليا ) (Bفتصبح نشطة،
-3تحفز السايتوكاينات ي
وتنقسم إلنتاج :خاليا بالزمية( تنتج أجسام مضادة )  ،وخاليا ) (Bذاكرة .
التاىل آلية عمل خاليا  Tالمساعدة :
 يوضح الشكلي
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ج -خاليا ) (Tالقاتلة:
التاىل :
ه خاليا ليمفية تهاجم الخاليا المصابة عىل النحو ي
 ي -1تتعرف خاليا ) (Tالقاتلة النشطة مولد الضد المشهر عىل سطح الخاليا المصابة بالمرض،
وترتبط به فتفرز مادة كيميائية تسىم برفورين .
ن
البالزم للخاليا المصابة بالمرض.
 -2تعمل برفورين عىل إحداث ثقوب يف الغشاء
ي
 -3ما يسمح بدخول إنزيمات حبيبية خاصة تحلل بروتينات الخلية المصابة مسببة موتها.
ر
الت تنتج من عمل الخاليا ) (Tالليمفية تعرف باسم االستجابة الخلوية.
 -االستجابة المناعية ي

د -خاليا ): (B

ن
ه خاليا ليمفية تساهم بفاعلية يف االستجابة
 يالمناعية ،وتتكامل مع خاليا مناعية أخرى.
 تبدأ خاليا ) (Bالنشطة االنقسام لتكوين أعدادكبية من خاليا النوع نفسه ،بحيث تتمايز إىل
ً
خاليا ذاكرة ،وأخرى بالزمية تنتج أجساما مضادة .
ن
بروتي تنتجه الخاليا البالزمية
 الجسم المضاد :هون
معي بغرض تثبيطه.
لوجود مولد ضد
ر
الت تعتمد عىل إنتاج
 تعرف االستجابة المناعية ياألجسام المضادة باسم االستجابة السائلة.
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آلية عمل االجسام المضادة :
يىل :
 من طرائق تثبيط مولد الضد عند ارتباطه بالجسم المضاد ما يالبالزم للخلية المسببة للمرض ( مولد الضد) ،يليه
أ -ارتباط االجسام المضادة بالغشاء
ي
ن
البالزم للخلية
تنشيط اليوتينات المتممة ،فيؤدي االرتباط إىل إحداث ثقوب يف الغشاء
ي
المسببة للمرض ،ودخول السوائل إىل داخل الخلية ،فتتحلل الخلية.
ب -إرتباط األجسام المضادة بمولدات الضد مسببة ترسيبها ،فتنشط الخاليا األكولة ،وتحدث
عملية البلعمة.
ج -ارتباط األجسام المضادة بمجموعة من مولدات الضد مسببة التصاق بعضها ببعض
(تالزنها) فتنشط الخاليا األكولة ،وتحدث عملية البلعمة.
د -ارتباط األجسام المضادة بمسبب المرض (مولد الضد) فيمنعه من االرتباط بخاليا الجسم
وإلحاق ن
الضر بها(التعادل) ،وتنشط الخاليا األكولة ،وتحدث عملية البلعمة.

 فش  :تمتاز االستجابة المناعية المكتسبة (المتخصصة) بأنها موجهة؟أي أنها قادرة فقط عىل :
ن
تميي مولد الضد الغريب الذي يسبب االستجابة.
-1
ن
 -2تكوين خاليا ذاكرة قادرة عىل تميي مولد الضد إذا دخل مرة أخرى ،والتعامل معه عىل نحو
أرسع من تعاملها معه ن يف المرة األوىل.
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* الجواب :

ن
 تر نكي األجسام المضادة يف االستجابة المناعية األولية( دخول مولد الضد أول مرة ) أقل من
تر ن
كيها ن يف االستجابة المناعية الثانوية ( دخول مولد الضد مرة ثانية ) .
ن
 يستغرق انتاج األجسام المضادة يف االستجابة المناعية الثانوية وقتا أقل من الوقت الذي يلزمن
ن
تميي مولد الضد الغريب من ِقبل
لتكوينها يف االستجابة المناعية األولية (فش ) وذلك بسبب
خاليا الذاكرة عىل نحو أرسع .
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المناع
 -2بعض إختالالت الجهاز
ي
أ-تفاعل الحساسية:

ً
ً
 فش  :يعد تفاعل الحساسية اختالال مناعيا ؟ألن جهاز المناعة يهاجم مواد غي ضارة تدخل الجسم .وتعرف هذه المواد باسم المواد المسببة
للحساسية ,ومن أمثلتها :حبوب اللقاح ،وابواغ بعض الفطريات ،وبعض أنواع األغذية.
 سؤال  :وضح آلية تفاعل الحساسية عند التعرض لمسبب الحساسية أول مرة ؟ً
مثال ن
حي يتعرض الشخص لمولد الحساسية الذي يرتبط بالخاليا
يحدث تفاعل الحساسية األنفية
ً
الليمفية ) (Bمحفزا إياها إىل االنقسام لتكوين خاليا بالزمية تنتج كميات كبية من أحد أنواع
األجسام المضادة الذي يسىم ) , (IgEحيث يرتبط) (IgEبمستقبالت خاصة عىل الخاليا الصاربة،
والخاليا القاعدية الموجودة ن يف األنسجة.
 سؤال  :وضح آلية تفاعل الحساسية عند التعرض لمسبب الحساسية نفسه مرة أخرى ؟وعند التعرض مرة أخرى لمولد الحساسية نفسه يرتبط مولد الحساسية بالجسم المضاد )(IgE
ً
ن
الموجود يف الخاليا الصارية أو الخاليا القاعدية ،محفزا الحبيبات داخل هذه الخاليا إىل إفراز مادة
ً
الهستامي ا رلت تعمل عىل توسع األوعية الدموية لتصبح ر
أكي نفاذية للسوائل فضال عن ظهور
ي
بعض األعراض مثل :االحمرار ،واالنتفاخ ،وزيادة افراز المخاط .
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 كيف تعالج حاالت الحساسية ؟ر
ن
الهستامي إىل الخاليا
الت تعمل عىل ابطاء وصول
تعالج بأدوية تسىم مضادات الهستامي ي
الهدف ،مثل:الخاليا المفرزة للمخاط ،وخاليا األوعية الدموية ،أو منعه من الوصول إليها.

ب -متالزمة نقص المناعة المكتسبة ):(AIDS
 يصيب فايروس ) (HIVالذي يسبب مرض األيدز ،الخاليا الليمفية ) (Tالمساعدة .يؤثر فيوس (  ) HIVن يف خاليا ) (Tالمساعدة بالطرق التالية :ً
 -1يتكاثر داخل هذه الخاليا منتجا فيوسات ) (HIVجديدة كثية تصيب خاليا ) (Tمساعدة
ً
وبالتاىل
جدا
أخرى فيحللها ،وبمرور الزمن تصبح أعداد الخاليا ) (Tالمساعدة قليلة
ي
يقل عدد خاليا  Tالمساعدة النشطة وخاليا  Tالمساعدة الذاكرة .
ن
تحفيها عىل اإلنقسام (ضعف اإلستجابة الخلوية ).
-2يقل تنشيط خاليا  Tالقاتلة ويقل
ن
وبالتاىل قلة إنتاج األجسام
تحفي خاليا  Bفيقل إنتاج خاليا  Bالذاكرة والخاليا البالزمية
-3تقليل
ي
المضادة (ضعف اإلستجابة السائلة ).

المناع
 -3الرفض
ي
ن
وبالتاىل
تميي مولدات الضد الذاتية من مولدات الضد غي الذاتية،
 يستطيع جهاز المناعةي
ر
الت قد تدخل الجسم.
يتخلص من
األجسام الغريبة ي
ن
ن
معي ،قد يحتاج إىل إجراء
 ولكن االنسان يف بعض الحاالت المرضية ،أو عند تعرضه لحادثن
متيعي.
يتيع به إنسان آخر ،أو لعملية نقل دم من ر
عملية زراعة عضو ر
ن
والمتيع للتأكد من أنهما
وف هذه الحاالت تجرى الكثي من الفحوصات لكل من المستقبل
ر
 يً
ً
ن
المناع يف جسم المستقبل للعضو أو الدم المنقول
متوافقان مناعيا ،وذلك تجنبا لحدوث الرفض
ي
؛ إذ إن حدوثه يعرض المستقبل لخطر شديد قد يودي بحياته.
ً
ن
المناىع سنعرض عملية نقل الدم بوصفها مثاال عىل ذلك يف حال عدم توافق كل
 لتوضيح الرفضي
ً
المتيع والمستقبل مناعيا.
من فصيلة دم ر

24

0798171595

3

أ -فصائل الدم حسب نظام : ABO
فصيلة الدم

مولد الضد عىل سطوح
خاليا الدم الحمراء
A

ن
األجسام المضادة يف
بالزما الدم
Anti-B

فصيلة /فصائل دم
ن
المتي ن
المالئمي
عي
ر
O,A

B

B

Anti-A

O.B

AB

A,B

-------

O,B,A,AB

O

--------

Anti- A, Anti -B

O

A

معط عام.
تعتي فصيلة الدم O
 حسب نظام  ABOري

تعتي فصيلة الدم  ABمستقبل عام
 حسب نظام  ABOر عند نقل دم من شخص إىل آخر  ,يهتم األطباء بـ ـ : -1نوع ّ
مولد الضد الموجود عىل سطح خاليا الدم
الحمراء لدم المتيع.
-2نوع األجسام المضادة يف بالزما دم المستقبل.
مناىع عند نقل دم من شخص فصيلة دمه  Bإىل آخر فصيلة دمه  A؟
 فش  :يحدث رفضي
ن
ألنه توجد أجسام مضادة ) (Anti-Bيف بالزما دم الشخص الذي فصيلة دمه )(A؛ لذا ال يمكن نقل
دم خاليا حمراء فصيلتها ) (Bإىل جسمه ألنها تحمل مولد الضد ) ،(Bوتقتض فصائل الدم
المناسب نقلها إليه عىل فصيلة ) (Aأو فصيلة ) (Oفقط.
 ماذا يحدث إذا نقل دم من متيع فصيلة دمه غي متوافقة مناعيا مع فصيلة دم المستقبل ؟( ماذا يحدث إذا اجتمع يف الدم مولد ضد وجسم مضاد من نفس النوع  ,مثال  :مولد ضد A

مع جسم مضاد  ) Anti- A؟
ن
ترتبط األجسام المضادة الموجودة يف بالزما دم المستقبل بمولدات الضد الموجودة عىل سطوح
خاليا الدم الحمراء المنقولة إليه ،مسببة تحلل خاليا الدم الحمراء المنقولة ر
فيتفع درجة حرارة
ً
ن
ن
المستقبل ،ويحدث ارتعاش يف جسمه ،وفشل كلوي أحيانا ،وقد تؤدي إىل وفاته يف حال كانت كمية
الدم المنقولة إليه كبية.
متي ن
عي فصائل دمهم :
 فش :يمكن للشخص صاحب فصيلة الدم ) (ABاستقبال دم من ر)(A,B,AB,O
وبالتاىل ال يحصل مضاعفات إذا إستقبل من  (Aيحمل
ألن بالزما دمه اليحمل أجسام مضادة ,
ي
مولد ضد  )Aأو من  ( Bيحمل مولد ضد  , ) Bأو من  (Oال يحمل مولدات ضد ) .
ن
متيع فصيلة دمه
 فش  :حدوث رفضمناىع يف جسم انسان فصيلة دمه  Oعند نقل دم إليه من ر
ي
(ِ )Aأو ( )B؟
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الريزيس ( : ) Rh
ب-فصائل الدم حسب النظام
ي
ن
الريزيس ) (Rh+يف حال وجود مولد الضد ) (Dعىل سطوح خاليا
 يكون الشخص موجب العاملي
ن
دمه الحمراء ،نف ن
الريزيس ) (Rh-يف حال عدم وجود مولد الضد ) (Dعىل
حي يكون سالب العامل
ي
ي
سطوح خاليا دمه الحمراء .
يعي عن عدم وجود مولد الضد (  ) Dباستخدام الحرف الصغي ).(d
 رجي وجود مولد الضد ( )Dسائد عىل ن
 نجي عدم وجوده ( . )d
ن
* مالحظة :
الريزيس  Dd :أو DD
الجيت لشخص موجب العامل
 الطرازي
ي
ن
الريزيس dd :
الجيت لشخص سالب العامل
 الطرازي
ي
الريزيس
النظام
ي
الريزيس Rh+
موجب العامل
ي
الريزيس Rh -
سالب العامل
ي

مولد الضد D
يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

Anti- D

ن
ن
ّ
سالت العامل
 ال يوجد أجسام مضادة لمولد الضد  ) Anti- D( Dيف الحالة الطبيعية يف دم ر يالريزيس ،بل تتكون فقط عندما يتعرض هؤالء األشخاص ّ
لمولد الضد  ( Dأي عندما ينتقل إليهم
ي
الريزيس ) .
دم من أشخاص موجبو العامل
ي
ن
س عند إجراء أي عملية نقل دم.
 يجب األخذ يف االعتبار التوافقي
المناىع حسب نظام العامل الريزي ي
الريزيس
سالت العامل
 يمكن للشخص سالب العاملالريزيس ) (Rh-ر
التيع بالدم لألشخاص ر ي
ي
ي
ً
وموجت العامل الريزيس ر
بشط توافق الدم بينهما مناعيا بحسب نظام ).(ABO
ري
ي

الريزيس
التيع بالدم آلخر موجب العامل
 يمكن للشخص موجب العاملالريزيس ) .(Rh+ر
ي
ي
ً
التيع بالدم لشخص
ررسيطة توافق الدم بينهما مناعيا بحسب نظام ) (ABOلكنه ال يستطيع ر
ر
الت تحمل مولد الضد ) (Dإىل جسم
سالب العامل
الريزيس ،إذ يتسبب دخول خاليا دم ر
المتيع ي
ي
ً
المستقبل ن يف تكوين المستقبل أجساما مضادة ) (Anti- Dن يف جسمه.
التيع بالدم لشخص فصيلة دمه ) (B+غي أنه ال يمكن حدوث العكس.
 يمكن لشخص فصيلة دمه ) (B-رمعط عام .
الريزيس)(Rh-
تعتي فصيلة الدم سالبة العامل
 حسب نظام العاملالريزيس ر
ي
ي
ي
الريزيس) (Rh+مستقبل عام .
تعتي فصيلة الدم موجبة العامل
 حسب نظام العاملالريزيس ر
ي
ي
معط عام .
تعتي فصيلة الدم O-
الريزيس معا
 حسب نظام  ABOونظام العاملر
ي
ي
تعتي فصيلة الدم  AB+مستقبل عام .
الريزيس معا
 حسب نظام  ABOونظام العاملر
ي
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ن
 سؤال :ماذا يحدث عند اجتماع مولد الضد ) (Dمع الجسم المضاد ) (Anti- Dيف دم المستقبل؟ن
ترتبط األجسام المضادة الموجودة يف بالزما دم المستقبل بمولدات الضد الموجودة عىل سطوح
خاليا الدم الحمراء المنقولة إليه ،مسببة تحلل خاليا الدم الحمراء المنقولة ر
فيتفع درجة حرارة
ً
ن
ن
المستقبل ،ويحدث ارتعاش يف جسمه ،وفشل كلوي أحيانا ،وقد تؤدي إىل وفاته يف حال كانت كمية
الدم المنقولة إليه كبية.
التيع بالدم لشخص فصيلة دمه  AB -؟
 فش  :ال يمكن لشخص فصيلة دمه  O+رحسب نظام  ABOيمكن نقل دم من شخص فصيلة دمه  Oإىل آخر فصيلة دمه  ABولكن حسب نظام
الريزيس  Rh+إىل آخر سالب العامل
الريزيس فإنه ال يمكن نقل دم من شخص موجب العامل
العامل
ي
ي
الريزيس –  , Rhألنه تتكون )(Anti- Dعند الشخص السالب عندما يتعرض ّ
وبالتاىل
لمولد الضد D
ي
ي
ن
يجتمع مولد الضد  Dو ) (Anti- Dنف دم المستقبل ر
,فيتبط األجسام المضادة الموجودة يف بالزما دم
ي
المستقبل بمولدات الضد الموجودة عىل سطوح خاليا الدم الحمراء المنقولة إليه ،مسببة تحلل خاليا

الدم الحمراء المنقولة .
ر
التيع بالدم لشخص فصيلة دمه  B -؟
الت يمكن أل صحابها ر
ماه فصائل الدم ي
 -سؤال :ي

الريزيس من فتاة فصيلة دمها  Bموجبة النظام
 سؤال  :تزوج شاب فصيلة دمه  Aموجب النظامي
الريزيس :
الريزيس فأنجبا طفال فصيلة دمه  Oسالب النظام
ي
ي
أ -أكتب الطرز الجينية لكل من الشاب  ,الفتاة  ,الطفل ؟
ب -أكتب جاميتات كل من الشاب  ,الفتاة ؟
ج -ما احتمال إنجاب طفل فصيلة دمه AB -

؟
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إجابات أسئلة الفصل
السؤال األول:
ن
لألكسجي Po2
الجزن
 انخفاض الضغطي
 إرتفاع درجة الحموضة . -إرتفاع درجة الحرارة .

الثان :
السؤال
ي

أ -ذائبا ن يف بالزما الدم .
ب -كربونيك إنهيدريز
الكهربان داخل خاليا الدم الحمراء.
د -إلعادة التوازن
ي

ج -أيونات الكربونات الهيدروجينية

السؤال الثالث :

ن
يرتبط غاز أول أكسيد الكربون بالهيموغ ن
وبالتاىل تقل كمية
األكسجي،
لوبي ويقلل من ارتباط غاز
ي
الت تصل إىل الخاليا حيث تتأثر العمليات الحيوية نف الجسم  ,وبزيادة تر ن
األكس ن ر
كي أول أكسيد
ي
جي ي
الكربون ن يف الدم قد يؤدي إىل الوفاة.

السؤال الرابع :

الي ن
وتي وإذا وجدت
الكبة؛ إذ تتم فيها عملية االرتشاح وعادة ال ترشح الجزيئات كبية الحجم مثل ر
ن
ن
يف البول يدل ذلك عىل ارتشاحها مما يدل عىل وجود خلل يف الكبة.

السؤال الخامس :
 عند فقد الشخص لكميات كبية من الدم يؤدي ذلك إىل انخفاض ضغط الدم وحجمه الذي يعدن
ن
ريني عىل تحويل مولد
ريني من خاليا قرب كبيبية فيداد إفراز الريني .يعمل
منبها إلفراز إنزيم
ن
ن
انجيوتنسي . i
انجيوتنسي إىل
 تحفز رن
انجيوتنسي iiلتفرز هرمون ألدوستيون الذي يعمل عىل
قشة الغدة الكظرية بتأثي من
ن
زيادة إعادة امتصاص أيونات الصوديوم والماء يف األنبوبة الملتوية البعيدة مما يؤدي إىل زيادة حجم
الدم وضغطه.
األذيت المدر للصوديوم.
 يقل إفراز العاملي
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السؤال السادس :
 المناعة الطبيعية :خاليا الدم البيضاء األكولة( الخاليا المتعادلة ،والخاليا األكولة الكبية)و الخاليا القاتلة الطبيعية.
 -المناعة المتخصصة :الخاليا األكولة المشهرة  ,خاليا  Tالليمفية  ,الخاليا الليمفية . B

السؤال السابع :

ن
ن
تميي وقتل الخاليا
الثان وتمتاز بقدرتها عىل
 الخاليا القاتلة الطبيعية :من خاليا خط الدفاع يوه غي متخصصة.
المصابة بالفيوسات والخاليا الشطانية ي
 خاليا  Tالقاتلة  :نو ع من الخاليا الليمفية ،تهاجم الخاليا المصابة بعد تعرفها عىل مولد الضدوه متخصصة .
المشهر عىل سطحها  ,ي

السؤال الثامن :
 خاليا  Tمساعدة نشطة  :سايتوكاينات . -خاليا  Tقاتلة مرتبطة بخلية جسم مصابة :برفورين وإنزيمات حبيبية.

السؤال التاسع :
 االحمرار  :بسبب توسع الشعيات الدموية. االنتفاخ :خروج البالزما من الدم. -االحساس باأللم :تهيج النهايات العصبية

ر
العاش :
السؤال
أ -ر
الشيان الرئوي.
ن
أكسيهيموغلوبي.
ب-
ج -إزاحة أيونات الكلور.
د -الوحدة األنبوبية الكلوية.
ن
أنجيوتنسي
ه ACE -إنزيم محول
و -الخاليا األكولة الكبية
ز -مولد الضد الغريب
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