الفٌصل للعلوم الحٌاتٌة
الوحدة الثانٌة  :أنشطة فسٌولوجٌة
فً جسم اإلنسان
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الفصل االول :اإلحساس واالستجابة والتنظٌم فً جسم اإلنسان


ٌتآزر الجهازان العصبً والؽدد الصم وذلك لضمان عمل أجهزة الجسم ,حٌث ٌعمالن فً ضبط العملٌات الحٌوٌة
فً الجسم وضبط االتزان الداخلً فٌه .

أوال  :السٌال العصبً وإنتقاله:
 للجهاز العصبً دور فً االحساس بالمنبهات المختلفة واالستجابه لها مثل الحرارة والضوء والضوضاء
ب -الخالٌا الدبقٌة .
ٌ تكون النسٌج العصبً من أ  -العصبونات
أ -العصبونات :
 . ١جسم الخلٌة  -:وٌحتوي على نواة وعضٌات خلوٌة أخرى .
 . ٢الزوائد الشجرٌة  -:وهً التً تستقبل السٌال العصبً وتنقله
إلى جسم الخلٌة .
 . ٣هضبة المحور  :منطقة االتصال بٌن جسم الخلٌة و محور
العصبون .
 . ٤محور العصبون  -:يحٌط به ؼالبا الؽمد الملٌنً الذي ٌكونه
خالٌا شفان و ٌوجد بٌن الخالٌا عقد رانفٌیر.
 .٥النھاٌات العصبٌة  :التً تحتوي على انتفاخات تسمى األزرار
تشابكٌة توجد فً نهاٌة محور العصبون .


حٌث ٌتم انتقال السٌال العصبً فً العصبون كما ٌلً :
من الزوابد الشجرٌة إلى جسم العصٌون ثم عبر المحور العصبً إلى النهاٌات العصبٌة .

ب -الخالٌا الدبقٌة  :وهً خالٌا داعمة للخالٌا العصبٌة ذات أعداد كبٌرة وأصؽر حجما من العصبونات.
وظائف الخالٌا الدبقٌة  :دعم العصبون وحماٌته وتزوٌده بالغذاء .

السٌال العصبً :عبارة عن إشارات كھروكٌمٌائٌة تنقل المعلومات من أجزاء الجسم والدماغ والحبل الشوكً
والعصبونات نفسها .
تكوٌن السٌال العصبً
ٌنشؤ السٌال العصبً ( جهد الفعل ) عند التعرض لمنبه ما .
تسهم قنوات األٌونات التً توجد فً الؽشاء البالزمً للعصبون مساهمة فاعلة فً تكوٌن السٌال العصبً .
 تقسم قنوات األٌونات حسب طبٌعة العمل الى :
أ -تحتاج الى منظم لفتحھا واغالقھا  :مثل القنوات الحساسة للنواقل الكٌمٌائٌة والقنوات الحساسة لفرق الجھد الكھربائً
ب -التحتاج الى منظم فتح وإغالق  :مثل قنوات التسرب التً تفتح وتؽلق تلقابٌا مثل قنوات التسرب ألٌونات الصودٌوم
( )Na+وقنوات التسرب ألٌونات البوتاسٌوم (.) K+
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أ -حالة العصبون قبل وصول منبه مناسب (مرحلة الراحة ) :




ٌحاط العصبون بؽشاء بالزمً ٌفصل مكونات السٌتوسول ( السابل داخل الخالٌا ) عن السابل بٌن الخلوي المحٌط به .
نالحظ أن تركٌز أٌونات البوتاسٌوم ( ) K+داخل العصبون فً السٌتوسول.
وٌكون تركٌز أٌونات الصودٌوم ( )Na+خارج العصبون فً السابل بٌن خلوي .

مالحظة ٌكون تركز األٌونات الموجبة على السطح الخارجً لؽشاء العصبون  ,بٌنما ٌكون تركٌز األٌونات السالبة على
السطح الداخلً لؽشاء البالزمً وهذا ٌسبب تكون جھد الراحة السالب والذي ٌساوي ( 70-ملً فولت ).




تدل االشارة السالبة على أن داخل الخلٌة سالب مقارنة مع خارجها.
ٌمكن أن ٌزداد فرق الجهد بزٌادة الفرق بٌن الشحنات داخل العصبون وخارجه.
ٌتم قٌاس فرق جهد الؽشاء البالزمً بجهاز فولتمٌتر حساس بالملً فولت ()mv

 اسباب تكون جھد الراحة السالب ( : )-70 mv
 -1أن عدد قنوات تسرب أٌونات البوتاسٌوم للخارج أكثر من عدد قنوات تسرب أٌونات الصودٌوم للداخل.
وهذا ٌسبب تراكم الشحنات الموجبة خارج غشاء العصبون.
 -2عدم قدرة األٌونات السالبة المرتبطة بمركبات كبٌرة الحجم ( مثل بروتٌنات )على النفاذ الى خارج العصبون .
 -3وجود مضخات صودٌوم – بوتاسٌوم الموجودة فً الؽشاء البالزمً للعصبون التً تضخ ثالثة اٌونات 3Na+
للخرج مقابل اٌونً  2K+داخل العصبون بعملٌة نقل نشط (الفرق هو )1-

ٌ بقى العصبون فً مرحلة جهد الراحة حتى وصول منبه مناسب ٌحدث تغٌر سرٌع فً نفاذٌة الغشاء البالزمً
وذلك ٌسبب وصول فرق الجهد للؽشاء البالزمً الى مستوى معٌن ٌطلق علٌه مستوى العتبة .
ٌ كون مستوى العتبة عند بعض العصبونات ( 55-ملً فولت ) ,وعندها ٌتكون جهد فعل ٌنتقل عبر العصبونات.
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ب -حالة العصبون بعد وصول منبه مناسب :
ٌ جب أن تكون شدة المنبه كافٌة لتؽٌر حالة االستقطاب فً العصبون وٌسمى مستوى العتبة
مستوى العتبة  :مقدار فرق جهد الؽشاء البالزمً للعصبون الذي ٌنشؤ نتٌجة وصول المنبه الٌه لٌتكون بعده جهد الفعل.
. ١إزالة االستقطاب:
وعند وصول منبه ما مساوي أو ٌزٌد من مستوى العتبة تفتح قنوات أٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجھد الكھربائً.
وال ٌحدث تؽٌر فً نفاذٌة أٌونات البوتاسٌوم.
 مما ٌإدي إلى اندفاع (دخول) كمٌات كبٌرة من أٌونات الصودٌوم الموجبة الى داخل العصبون مسببه تراكم الشحنات
الموجبة وهذا ٌإدي الى إزالة اإلستقطاب.
 تستمر دخول أٌونات الصودٌوم إلى داخل العصبون مما یإدي الى زٌادة الشحنات الموجبة داخل العصبون لٌصل
فرق الجھد إلى  ٣٥+ملی فولت لمدة قصٌرة
 تغلق قنوات أٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً تلقائٌاعند وصول فرق الجهد الى ٣٥+ملی فولت
. ٣إعادة االستقطاب :
 ال ٌستمر دخول اٌونات الصودٌوم إلى داخل العصبون ,إذ تغلق قنوات أٌونات الصودٌوم الحساسة تلقائٌا.
 تفتح قنوات اٌونات البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً وتسمح بتدفق اٌونات البوتاسٌوم الموجبة إلى
خارج العصبون مما ٌسبب زٌادة االستقطاب ووصل فرق الجهد الى (٩٠-ملً فولت ).
 اعادة االستقطاب لؽاٌة فرق جهد  70-ملً فولت أما زٌادة االستقطاب من  70-ملً فولت لؽاٌة  90-ملً فولت
 عند وصول فرق الجهد الى (٩٠-ملً فولت ) تسمى هذه الفترة بفترة الجموح .
فترة الجموح :





فً هذه الفترة ال يتستجٌب العصبون ألي منبه آخر.
تؽلق قنوات أٌونات البوتاسٌوم والصودٌوم الحساسة لفرق
الجهد الكهربابً تماما .
تنشط مضخة أٌونات ( الصودٌوم – بوتاسٌوم ) والتً
تعمل على ضخ  3Na+للخارج و 2K+للداخل بعملٌة النقل
النشط.
تعمل قنوات تسرب الصودٌوم والبوتاسٌوم وهذا ٌإدي
الى إعادة تكون جهد الراحة ووصول فرق الجهد الى
 70-ملً فولت

انتقال السٌال العصبً على طول محور العصبون :
أ -فً العصبونات الغٌر محاط بالغمد الملٌنً :
یإدي جهد فعل المتولد فً منطقة ما على ؼشاء العصبون
إلى نشوء جھد فعل فً المنطقة المجاورة لھا وهذا ٌإدي
إلى انتقال جهد الفعل على طول المحور العصبون بالخطوات
التالٌة :
 . ١زٌادة نفاذٌة ؼشاء العصبون ألٌونات الصودٌوم محدثة
إزالة االستقطاب.
+
ٌ. ٢حدوث إعادة استقطاب فً هذه المنطقة( خروج ) K
كما ٌحدث إزالة استقطاب للمنطقة المجاورة (دخول) Na+
. ٣وأخٌرا تعود المنطقة األولى الى مرحلة الراحة كما
+
ٌحدوث إعادة استقطاب فً المنطقة المجاوره ( خروج ) K
وٌحدث إزالة استقطاب فً المنطقة المجاورة( دخول) Na+
ٌ .٤تكرر حدوث ما سبق على طول المحور فً العصبون
حتى نهاٌته.
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ب -فً العصبونات المحاطه بغمد ملٌنً :
ینتقل جهد فعل عن طرٌق النقل الوثبً من عقدة رانفٌٌر
الى أخرى وهذا ٌإدي إلى انتقال جهد الفعل على طول
المحور العصبون .
 العوامل التً تعتمد علٌھا انتقال السٌال العصبً على
طول محور العصبون :
 -1وجود الغمد الملٌنً وسماكته فٌزداد سرعة انتقاله
بوجود الؽمد الملٌنً وزٌادة سمكه .
 -2قطر محور العصبون فٌزداد سرعة انتقالة بزٌادة
قطره

ثانٌا :انتقال السٌال العصبً فً منطقة التشابك العصبً :



ٌنتقل السٌال العصبً من عصبون إلى آخرعبر منطقة التشابك العصبً وباتجاه واحد .
كما ٌمكن ان ٌنتقل من عصبون الى غدة أو خلٌة عضلٌة إلعطائھا أمر معٌن .

منطقة التشابك العصبً  :موقع اتصال عصبونٌن متجاورٌن ٌمر من خاللها السٌال العصبً إلى الخلٌة المجاورة .
 تركٌب منطقة التشابك العصبً :
 .١عصبون قبل التشابكً (األزرار التشابكٌة ):
توجد فً نهاٌات المحاور العصبٌة وتحتوي على
 العدٌد من الحوٌصالت التشابكٌة التً تحتوي
على مواد كٌمٌابٌة تسمى النواقل العصبٌة مثل
استٌل كولٌن ونورأدرٌنالٌن .
ٌ حتوي على قنوات ألٌونات الكالسٌوم
الحساسة لفرق الجهد الكهربابً .
. ٢الشق التشابكً  :وهً المسافة الفاصلة بٌن ؼشاء
الزر التشابكً (عصبون قبل تشابكً) والؽشاء بعد
التشابكً (عصبون بعد تشابكً).
. ٣عصبون بعد تشابكً  :وٌحتوي ؼشاإه البالزمً
على مستقبالت خاصة بالنواقل العصبٌة موجودة على
قنوات أٌونات حساسة للنواقل العصبٌة
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 آلٌة انتقال السٌال العصبً فً منطقة الشق التشابكً ( انتقال السٌال العصبً من عصبون إلى أخر) أو التغٌرات
التً تعقب وصول السٌال العصبً إلى الزر التشابكً:
 .١تفتح قنوات أٌونات الكالسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً مما ٌإدي الى دخول أٌونات الكالسٌوم من السابل بٌن
خلوي إلى داخل الزر التشابكً.
. ٢ترتبط أٌونات الكالسٌوم بالحوٌصالت التشابكٌة والتً تندفع نحو الؽشاء قبل التشابكً ثم تندمج معه وتتحرر محتوٌاتھا
من النواقل العصبٌة فً الشق التشابكً .
ٌ. ٣رتبط الناقل العصبً بمستقبالت خاصة بالنواقل العصبٌة على الؽشاء بعد التشابكً الموجودة على قنوات حساسة
للنواقل الكٌمٌائٌة.
ٌ. ٤إدي ذلك الى دخول األٌونات الموجبة مثل أٌونات الصودٌوم الى داخل الؽشاء بعد التشابكً مما ٌإدي إلى إزالة
االستقطاب وانتقال جهد فعل فً هذا العصبون
 طرق منع استمرار التنبٌة ( بعد نقل السٌال العصبً الى العصبون اآلخر)
 -1تحطم الناقل العصبً فً الشق التشابكً عن طرٌق انزٌمات معٌنة  ,ثم انتشار نواتج تحطمه خالل الؽشاء قبل
التشابكً ( الزر التشابكً ) وذلك الستخدامھا فً بناء الناقل العصبً مرة أخرى.
 -2عودة الناقل العصبً الى الزر قبل التشابكً .
س ٌ /بٌن الشكل اآلتً حركة اٌونات الصودٌوم والبوتاسٌوم بٌن داخل العصبون
وخارجه فً حالــــة الراحة والمطلوب :
. ١ما اسم الجزء المشار إلٌه بالرقم (. ) 1
1
-2اذكر ثالث عوامل تساهم فً جعل داخل العصبون سالبا مقارنة مع خارجه فً
حالة الراحة.
. ٣فسر سبب توزٌع الشحنات الكھربائٌة على جانبً العصبون؟
 .١مضخة صودٌوم – بوتاسٌوم
٢أ – عدم قدرة لالٌونات السالبة المرتبطة بمركبات كبٌرة الحجم على النفاذ للخارج
ب-مضخة الصودٌوم – بوتاسٌوم الموجودة فً الؽشاء البالزمً للعصبون حٌث
تضخ (ثالثة اٌونات  ( Na +خارج العصبون مقابل اٌونً )  ( K+داخل العصبون
جٌ -حتوي ؼشاء العصبون على عدد كبٌر من قنوات تسرب ألٌونات البوتاسٌوم
الموجبة للخارج مقارنة بقنوات تسرب أٌونات الصودٌوم الموجبة للداخل.
-3الن ؼشاء العصبون ٌحتوي على عدد كبٌر من قنوات تسرب األٌونات البوتاسٌوم
الموجبة للخارج مقارنة بقنوات تسرب أٌونات الصودٌوم الموجبة للداخل وهذا
ٌسبب تراكم الشحنات الموجبة خارج غشاء العصبون والسالبة لداخل الغشاء.

3

2

س اذكر التسلسل الصحٌح لنقل السٌال العصبً فً العصبون ؟
من الزوابد الشجرٌة إلى جسم العصٌون ثم عبر المحور العصبً إلى النهاٌات العصبٌة .
س( ٢٠٠٩مكرر) فسـر ،ال تستجٌب المنطقة من غشاء العصبون ألي مإثر خالل فترة الجموح؟
ألن العصبون ٌقوم فً أثنابها بعملٌة نقل نشط ألٌونات الصودٌوم إلى خارج العصبون ,وأٌونات البوتاسٌوم إلى داخله عبر
مضخة صودٌوم ــ بوتاسٌوم الستعادة جهد الراحة.
س( ٢٠١٠شتوٌة) فً حالة التؤثٌر على العصبون بمنبه ٌساوي مستوى العتبة أو أكثر ،اجب عما ٌؤتً
. ١ما اثر ذلك على نفاذٌة غشاء العصبون لكل من :أٌونات الصودٌوم ،وأٌونات البوتاسٌوم؟
 . ٢ما مقدار فرق الجھد الكھربائً الذي ٌصل إلٌه العصبون فً حالة إزالة االستقطاب؟
 - .١تزداد نفاذٌة ؼشاء العصبون ألٌونات الصودٌوم.
 ال ٌحدث تؽٌّر فً نفاذٌة أٌونات البوتاسٌوم. 35+. ٢ملً فولت
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س  /قارن بٌن حالتً إزالة االستقطاب واعادة االستقطاب وزٌادة االستقطاب من حٌث فرق الجھد الكھربائً الذي ٌصل
ازالة االستقطاب  35 + :ملً فولت.
إلٌه العصبون .
اعادة االستقطاب  70 - :ملً فولت .زٌادة االستقطاب  90 - :ملً فولت
س(  ٢٠١١صٌفٌة) وضح كٌفٌة حدوث مرحلة إعادة االستقطاب للعصبون.
 .١تؽلق قنوات أٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً تلقابٌا
.٢تفتح بوابات قنوات أٌونات البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً .
. ٣مما ٌإدي إلى دخول أٌونات البوتاسٌوم الموجبة إلى خارج الؽشاء .
. ٤وهذا ٌجعل الداخل سالبا مقارنة بالخارج ٌصل  90-ملً فولت ( زٌادة استقطاب).
س(  ٢٠١3صٌفٌة) وضح آلٌة انتقال السٌال العصبً على طول محور للعصبون الغٌر مغطى بغمد ملٌنً .
 -1إن زٌادة نفاذٌة ؼشاء العصبون ألٌونات الصودٌوم فً منطقة التنبٌه التً تإدي إلى إزالة االستقطاب ٌعتبر منبها
للمنطقة المجاورة .
 -2عند خروج اٌونات البوتاسٌوم إلى خارج العصبون ( إعادة االستقطاب ) ٌحدث إزالة استقطاب فً المنطقة المجاورة .
 -3وٌحدث بعد ذلك فترة الجموح التً تعمل على عودة العصبون الى مرحلة الراحة وٌحدث فً المنطقة المجاورة إعادة
استقطاب أما المنطقة التً ٌلٌها فٌحدث لها إزالة استقطاب .
س  /اذكر طرق نقل السٌال العصبً فً محور العصبون ( على طول محور العصبون ).
 -1فً العصبونات ؼٌر مؽطاة بالؽمد الملٌنً تنبه منطقة التنبٌة المنطقة المجاورة لٌحدث بها إزالة استقطاب وإعادة
استقطاب حتى الوصول الى النهاٌات العصبٌة
 -2النقل الوثبً بالعصبونات المؽطاة بالؽمد الملٌنً.
س ٌمثل الرسم البٌانً المجاور إحدى حاالت تغٌر فرق الجھد على
طرفً غشاء العصبون  ،المطلوب :
 -1ما المقصود بمستوى العتبة وما هو فرق الجھد الذي تحتاجه
على الرسم .
 -2ما المقصود باألرقام 5 ، 4 ، 3 ، 1
 -3ما هو سبب وصول فرق الجھد إلى نقطة (ب).
 -4ما أهمٌة الرقم (.)5

ب

 -1مقدار فرق جهد الؽشاء البالزمً للعصبون الذي ٌنشؤ نتٌجة وصول المنبه الٌه لٌتكون بعده جهد الفعل .ومقداره 55-
مٌلفولت
.1 -2حالة الراحة  .3ازالة االستقطاب  .4إعادة االستقطاب  .5فترة الجموح
 -3وذلك بسبب دخول أٌونات الصودٌوم فً منطقة التنبٌه من قنوات أٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً مما
تإدي إلى إزالة االستقطاب .
 -4فترة الجموح ال تستجٌب ألي منبه آخر بسبب إعادة ضخ اٌونات الصودٌوم للخارج واٌونات البوتاسٌوم للداخل عبر
مضخة صودٌوم – بوتاسٌوم
إؼالق قنوات الصودٌوم والبوتاسٌم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً
عمل قنوات تسرب أٌونات الصودوٌوم والبوتاسٌوم وهذا ٌإدي الى عودة حالة الراحة للعصبون.
س /اذكر القنوات الحساسة التً توجد فً العصبونات وتسھم فً تكون ونقل السٌال العصبً ،واتجاه النقل فً كل منھا.
 -1قنوات أٌونات الصودٌوم  ,قنوات أٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً ( لداخل الؽشاء )
 -2قنوات أٌونات البوتاسٌوم  ,قنوات أٌونات البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً ( لخارج الؽشاء )
 -3قنوات أٌونات الكالسٌوم ( لداخل ؼشاء الزر التشابكً )
 -4قنوات األٌونات الموجبة (على الؽشاء بعد تشابكً ) (لداخل الؽشاء بعد التشابكً)
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س ( ) ٢٠١١فســر ،ال ٌدوم ارتباط الناقل العصبً أستٌل كولٌن بمستقبالته طوٌال؟
الن هناك انزٌمات معٌنة تعمل على تحطم الناقل العصبً ثم انتشارها واعادة امتصاصها للزر قبل التشابكً  ,وذلك
الستخدامها مرة أخرى
س( 2011شتوٌة) صف تركٌب الزر التشابكً فً التشابك العصبً؟
تحتوي األزرار تشابكٌة على العدٌد من الحوٌصالت تشابكٌة التً تحتوي على مواد كٌمٌابٌة تسمى النواقل العصبٌة,
وٌحتوي ؼشاء الزر التشابكً على قنوات ألٌونات الكالسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً.
س(٢٠٠٨صٌفٌة) ٌمثل الشكل المجاور منطقة التشابك العصبً بٌن
عصبونٌن متجاورٌن .والمطلوب :
. ١ما اسم األجزاء المشار إلٌھا باألرقام (  )3 ، 2 ، 1؟
. ٢فسر دخول أٌونات الكالسٌوم عند وصول سٌال عصبً؟
. ٣وضح دور الرقم  4فً عملٌة نقل السٌال العصبً؟
. ٤حدد اتجاه انتقال السٌال العصبً عبر التشابك العصبً باستخدام
الرمزٌن (أ،ب)؟
 .١حوٌصلة تشابكٌة تحتوي نواقل عصبٌة -2,قنوات أٌونات حساسة
للنواقل العصبٌة  -3 ,شق تشابكً.
 . ٢وذلك لوجود قنوات أٌونات الكالسٌوم الحساسة لفرق الجهد
الكهربابً تعمل على دخول أٌونات الكالسٌوم لداخل الزر التشابكً.
ٌ . ٣رتبط بالنواقل العصبٌة المحررة من الشق قبل التشابكً مما
ٌتسبب بدخول األٌونات الموجبة الى داخل الؽشاء بعد التشابكً مسببة
إزالة اإلستقطاب.
. ٤أ ← ب

1
3

2

4

س( ٢٠٠٩شتوٌة) ٌمثل الشكل المجاور تركٌب العصبون فً الجھاز العصبً
لجسم اإلنسان ،والمطلوب :
. ١ما أسماء األجزاء المشار إلٌھا باألرقام (  ) 4 ، 3 ، 2 ،1؟
. ٢حدد باستخدام الرمزٌن ( أ  ،ب ) اتجاه انتقال السٌال العصبً فً العصبون؟ . ٣
ما التغٌر الذي ٌحصل لغشاء الزرالتشابكي عند وصول السٌال العصبً إلٌه؟
. ٤أي الم راحل تكون قنوات أٌونات البوتاسٌوم مفتوحة وما أهمٌة ذلك ؟
 )١ .١زوابد شجرٌة  )٢محور عصبً  )٣خلٌة شفان  )٤عقدة رانفیٌر
. ٢أ إلى ب أو أ ← ب .
+
. ٣تفتح قنوات أٌونات الكالسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً لدخل اٌونات Ca
. ٤مرحلة إعادة االستقطاب وأهمٌة فتح بوابات اٌونات البوتاسٌوم هو خروج أٌونات
البوتاسٌوم إلى خارج الؽشاء وهذا ٌجعل فرق الجهد سالبا مقارنة بالخارج.
س  /اذكر طرق منع استمرار تنبٌة العصبون فً منطقة التشابك العصبً .
 -1تحطم الناقل العصبً فً الشق التشابكً عن طرٌق انزٌمات معٌنة
 -2عودة الناقل العصبً الى الزر قبل التشابكً .
س /فسر عدم قدرة العصبون على تكوٌن جھد فعل فً فترة الجموح .
وذلك بسبب إؼالق قنوات أٌونات الصودٌوم والبوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً .
س ( 2018شتوي) وضح مالئمة التركٌب والوظٌفة للغشاء البالزمً للعصبون بعد التشابكً.
ٌحتوي الؽشاء بعد التشابكً على قنوات حساسة للمواد الكٌمٌابٌة تحتوي على مستقبالت للنواقل العصبٌة وعند ارتباط
الناقل العصبً مع المستقبالت تفتح هذه القنوات لدخول األٌونات الموجبة ونقل السٌال العصبً للعصبون بعد تشابكً
8

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي0796902911

س (ٌ )2004مثل الشكل المجاور عصبونٌن متشابكٌن اجب
عما ٌلً :
 -1ما اسماء الجزاء المشار الٌھا باالرقام ( )4 ، 3 ، 2 ، 1؟
 -2رتب الرموز ( س  ،ص  ،ع  ،ل ) لتحدٌد االتجاه الصحٌح
للسٌال العصبً ؟
 -3اكتب النواقل العصبٌة التً تنقل السٌال العصبً بٌن
العصبونٌن؟
 -1 -1زوابد شجرٌة  -2خلٌة شفان
 - 3عقدة رانفٌٌر -4ازرار تشابكٌة
 -2ل – ع – س – ص
 -3استٌل كولٌن  ,نورأدرنالٌن

1

س ٌ /وضح الشكل المجاور أحد العصبونات التً لھا
دورفً تكون ونقل السٌالت العصبٌة المطلوب :
 -1اذكر االجزاء المشار علٌھا باألرقام ( .) 4 ، 3 ، 2 ، 1
2
 -2وضح نوع نقل السٌال العصبً المشار الٌه بالرقم .5
 -3اذكر العوامل التً تزٌد من سرعة نقل السٌال العصبً
فً هذا العصبون .
3
 -4من المسإول عن حماٌة وتغذٌة العصبون .
 .1 -1خلٌة شفان  .2عقدة رانفٌٌر  .3ؼمد ملٌنً  .4محور
4
 -2النقل الوثبً .
5
 -1 -3وجود الؽمد الملٌنً  -2زٌادة سمك الؽمد الملٌنً
 -3زٌادة قطر محور العصبون
 -4تقوم الخالٌا الدبقٌة دعم العصبون وحماٌته وتزوٌده
بالؽذاء
+
+
س ( 2018شتوي ) وضح دور مضخة  Na - Kفً جھد الراحة.
تقوم المضخة بضخ أٌونٌن بوتاسٌم للداخل مقابل اخراج ثالث أٌونات صودٌوم لخارج ؼشاء العصبون
س  /قارن بٌن كل من
 -1العصبونات والخالٌا الدبقٌة من حٌث الوظٌفة .
العصبونات  :نقل السٌاالت العصبٌة الى العصبونات االخرى او الى الؽدد او الخالٌا العضلٌة .
الخالٌا الدبقٌة  :دعم العصبون وحماٌته وتزوٌده بالؽذاء
 -2اتجاه وعدد األٌونات التً تنقل عبر مضخة صودٌوم بوتاسٌوم .
الصودٌوم  :ثالث اٌونات صودٌوم للخارج
البوتاسٌوم  :اٌونٌن بوتاسٌوم للداخل
 -3سرعة انتقال السٌال العصبً فً الخالٌا العصبٌة المحتوٌة على غمد ملٌنً والتً التحتوي على الغمد الملٌنً .
التً تحتوي على ؼمد ملٌنً  :أسرع
التً التحتوي على ؼمد ملٌنً  :أبطى.
 -4قنوات تسرب أٌونات الصودٌوم وقنوات الصودوٌم الحساسة لفرق الجھد من حٌث وقت عمل كل منھا .
تسرب أٌونات الصودٌوم  :فً فترة الراحة وفترة الجوح
قنوات أٌونات الصودٌوم الحساسة لجھد الفعل  :فً فترة إزالة االستقطاب .
 -5قنوات تسرب أٌونات البوتاسٌوم وقنوات البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجھد من حٌث وقت عمل كل منھا .
تسرب أٌونات البوتاسٌوم  :فً فترة الراحة وفترة الجوح
قنوات أٌونات البوتاسٌوم الحساسة لجھد الفعل  :فً فترة إعادة االستقطاب .
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ثانٌا  :الجھاز العصبً الذاتً :
تعرٌف  :هو جزء من الجھاز العصبً الطرفً ٌنظم عمل أجھزة الجسم الالإرادٌة وٌقسم الى نوعٌن الجھاز العصبً
الودي وشبه الودي ٌعمالن للحفاظ على اإلتزان الداخلً للجسم .
 إن أحد أجزاء الجهازالعصبً الطرفً الجهاز العصبً الذاتً .
 تكمن وظٌفة الجهاز العصبً الذاتً تنظٌم عمل أجھزة الجسم الالإرادٌة وذلك للحفاظ على إتزان الداخلً .
ٌ رتبط الجهاز العصبً الذاتً بالغدة تحت المھاد الموجودة فً الدماغ .
آلٌة عمل الجھاز العصبً الذاتً :






توجد فً األجهزه الالإرادٌة مستقبالت حسٌة تسمى العصبونات الحسٌة الحشوٌة الواردة تعمل على :
 -1نقل االحساس إلى الجهاز العصبً المركزي
 -2حدوث ردود األفعال المنعكسة لألعضاء الالإرادٌة ( مثل القلب  ,الكلٌة  ,الربة ).
ٌحدث ربط وتكامل للمنبھات ( المعلومات الواردة ) فً الجهاز العصبً الذاتً .
تصدر االستجابة للمنبهات عن طرٌق الجهاز العصبً المركزي بنقل سٌالت عصبٌة صادرة منه عبر
العصبونات الصادرة الى األعضاء الالإرادٌة مثل القلب والعضالت الملساء فً القناة الهضٌة .
ٌوجد نوعٌن للعصبونات الصادرة هما العصبون قبل العقدي والعصبون بعد العقدي .

ٌقسم الجھاز الذاتً الى نوعٌن (ٌعمالن بشكل متضاد) وهما :
أ – الجھاز العصبً الودي ٌ :عمل عند التعرض الفرد للخطر أو الضغوط النفسٌة أو البٌئٌة وفً حاالت الطوارئ
( الكر والفر )  ,حٌث ٌحتاج الى قدر كبٌر من الطاقة .
ب -الجھاز العصبً شبه الودي ٌ :عمل فً الحاالت الجسم الطبٌعٌة أو العمل على عودة الجسم للوضع الطبٌعً بعد
تجاوز الحالة الطاربة  ,حٌث ٌحتاج الى قدر أقل من الطاقة .
أما األنشطة التً ٌتم تنظٌمھا عبر هذا الجھازٌن فھً
الجهاز العصبً شبه الودي
الجهاز العصبً الودي
ٌضٌق فتحة البإبإ
ٌوسع فتحة البإبإ
ٌحفز إفراز اللعاب من ؼدد
ٌثبط إفراز اللعاب
اللعابٌة
ٌوسع الشعٌبات الهوابٌة ٌضٌق الشعٌبات الهوابٌة
ٌزٌد معدل نبضات القلب ٌقلل معدل ضربات القلب
ٌحفز نشاط المعدة واألمعاء
ٌثبط نشاط المعدة
واألمعاء
ٌحفز نشاط البنكرٌاس
ٌقلل نشاط البنكرٌاس
ٌحفز تحول الؽالٌكوجٌن
الى ؼلكوز فً الكبد
ٌحفز عمل الحوٌصلة الصفراء
ٌثبط عمل الحوٌصلة
الصفراء
ٌحفز الؽدة الكظرٌة على
إفراز األدرنالٌن ونور
أدرٌنالٌن
ٌحفز تفرٌػ المثانة
ٌثبط تفرٌػ المثانة
ٌنظم بعض عملٌات الجهاز
ٌنظم بعض عملٌات
التناسلً فً مراحل معٌنة
الجهاز التناسلً فً
مراحل معٌنة
10

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي0796902911

 أثر المخدرات فً عمل الجھاز العصبً :
 من المشكالت الكبٌرة التً ٌعانً منھا العالم هً المخدرات التً تھدد أمنه وإستقراره
 لھا آثار مدمرة وخطرة على الفرد المتعاطً خاصة والمجتمع بوجه عام .
ٌ ختلف تاثٌر المخدرات على الجھاز العصبً حسب نوعھا
أ -المخدرات المنبھة :
التؤثٌر على الجسم  -1 :تزٌد اإلحساس بالتنبٌة والنشاط الزابفٌن .
 -2ضعؾ التركٌزمما ٌإثر سلبا على الذاكرة.
 -3تدمٌر الجهاز العصبً .
 -4الموت المفاجا .
 -2األمفٌتامٌنات
 -1الكوكابٌن
األمثلة علٌھا :
ب -المخدرات المھدئة :
التؤثٌر على الجسم  -1 :تبطا انتقال السٌالت العصبٌة فً منطقة التشابك العصبً.
 -2الخمول وعدم القدرة على الحركة والتنقل وممارسة األعمال الٌومٌة.
 -3اإلدمان علٌها عند تعطٌها الجرعة األولى .
 -1الهٌروٌن .
األمثلة علٌھا :
ج -المخدرات المھلوسة :
التؤثٌر على الجسم  -1 :تحفٌز مركز اإلبصار والسمع فً الدماغ وتجعل متعطٌها ٌسمع أصوات وهمٌة وٌرى أشكال
ؼٌر موجودة فً البٌبة الخارجٌة.
ٌ -2فقد القدرة على إدراك المسافات والحجوم والزمن.
 -2المارٌؽوانا
 -1الحشٌش
األمثلة علٌھا :
س  /من أجزاء الجھاز العصبً الطرفً الجھاز العصبً الذاتً المطلوب :
 -1اذكر أهمٌة هذا الجھاز .
 -2اذكر أنواع العصبونات التً تكون هذا الجھاز.
 -3أي أنواع هذا الجھاز تعمل تحت ضغوط النفسٌة والعصبٌة.
 -4بماذا ٌرتبط هذا الجھاز بالدماغ .
 -1تنظٌم عمل أجهزة الجسم الالإرادٌة وذلك للحفاظ على إتزان الداخلً .
 -2أ -العصبونات الحسٌة الحشوٌة الواردة ب -عصبونات الصادرة ولها نوعٌن عصبونات قبل العقدي وعصبونات بعد
العقدي.
 -3الجهاز العصبً الودي.
ٌ -4رتبط بالؽدة تحت المهاد
س  /قارن بٌن كل من
 -1الجھاز العصبً الودي وشبه الودي من حٌث الطاقة و وقت العمل .
الودي ٌ :حتاج الى قدر كبٌر من الطاقة وٌعمل فً حاالت الضؽط النفسً والعصبً والكروالفر
شبه الودي ٌ :حتاج الى قدر أقل من الطاقة وٌعمل فً الحالة الطبٌعٌة للجسم و عودة الجسم الى الحالة الطبٌعٌة بعد إنتهاء
الحاالت الطاربة
 -2الجھاز العصبً الودي وشبه الودي من نشاط كل من البإبإ وضربات القلب .
الودي ٌ :وسع فتحة البإبإ  ,وٌزٌد من معدل ضربات القلب.
شبه الودي ٌ :ضٌق فتحة البإبإ  ,وٌقلل من معدل ضربات القلب.
 -3المخدرات المنبھه والمھدئة والمھلوسة من حٌث تؤثٌرها على الجھاز العصبً .
المخدرات المنبهه :تزٌد من اإلحساس والتؤثٌر الزابفٌن وتدمٌر الجهاز العصبً
المخدرات المهدبة  :تبطا انتقال السٌالت العصبٌة فً منطقة التشابك العصبً واإلحساس بالخمول
المخدارات المهلوسة  :تحفٌز مركزي البصر والسمع مما تإدي الى سماع أصوات وهمٌة وأشكال ؼٌر موجودة ,
وعدم القدرة على إدراك المسافات ةالحجوم والزمن
س  /اذكر أهمٌة المستقبالت الحسٌة فً األعضاء الالإرادٌة .
لها دور فً نقل اإلحساس الى الجهاز العصبً المركزي و حدوث األفعال المنعكسة
11
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ثالثا  :المستقبالت الحسٌة :
ٌ حتوي الجسم على مالٌٌن العصبونات التً تعرف بالمستقبالت الحسٌة .
 تتنبه المستقبالت الحسٌة بوساطة منبھات خاصة بھا والتً تحولھا الى سٌاالت عصبٌة إلدراكھا فً الدماغ.
أنواع المستقبالت الحسٌة :
 -1المستقبالت فٌزٌابٌة ( الضوء والصوت )  -2مستقبالت الكٌمٌابٌة ( الروابح المختلفة )
 -1المستقبالت المستجٌبة للمنبهات الفٌزٌابٌة :
أ -مستقبالت الضوء  العٌون 
ٌ عد الضوء منبه لمستقبالت الضوء الموجودة فً العٌن والتً لھا دور فً عملٌة اإلبصار .
تركٌب العٌن فً اإلنسان
تتركب العٌن من ثالث طبقات هً:
-1الطبقة الخارجٌة ( الصلبة )  :ترتبط بالعضالت الهٌكلٌة لتحرٌك
العٌن  ,والجزء األمامً منها محدب وشفاؾ ٌمرر الضوء إلى داخل
العٌن وٌسمى القرنٌة
 -2الطبقة الوسطى ( المشٌمٌة ) :لونها داكن لتركٌز صبؽة المٌالنٌن
 تمتاز بؽزارة األوعٌة الدموٌة .
 تتكون فً الجزء األمامً من تركبٌن :
أ -الجسم الهدبً الذي له دور فً تؽٌر شكل العدسة

قرنٌة

ب -القزحٌة التً تمتاز بؤلوانها المختلفة تتوسطها فتحة تسمى البإبإ
التً تتحكم بكمٌة األشعة الضوبٌة الداخلة للعٌن عن طرٌق تضٌقه أو
توسٌعه .
أما العدسة فتقع خلؾ البإبإ التً تمتاز بؤنها شفافه كما ٌوجد خلؾ
العدسة تجوٌؾ مملإ بمادة شفافة شبه جالتٌنٌة تسمى (السائل
الزجاجً ) الذي له دور فً الحفاظ على حجم العٌن ثابت
 -3الطبقة الداخلٌة (الشبكٌة) :وتحتوي على نوعٌن من المستقبالت
الضوئٌة هما العصً والمخارٌط كما ٌوجد بعض الخالٌا التً تنظم
عمل العصً والمخارٌط الدقٌق .
 المخارٌط :
 تتركز فً البقعة المركزٌة الموجودة فً الشبكٌة .
 حساسة لإلضاءة الشدٌدة
 تحتوي على صبغة فوتوبسٌن .
 لھا ثالث أنواع حساس للضوء األزرق و حساس للضوء
األخضر وحساس للضوء األحمر.
ٌ مكن رإٌة األلوان المختلفة عن طرٌق التداخل بٌن
أطوال األمواج الضوئٌة التً تمتص عن طرٌق أنواع
المخارٌط المختلفة ( ثالث أنواع ).
 العصً :
 تخلو البقعة المركزٌة من العصً.
 حساسة للضوء الخافت .
 تحتوي على صبغة رودوبسٌن.
 رإٌة اللونٌن األبٌض واألسود فقط.
12
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وجه المقارنة
العدد
الحساسٌة لإلضاة
نوع االضاءة التً تستجٌب لھا

األلوان
وجودها فً البقعة المركزٌة
نوع الصبغة

العصً

المخارٌط

اكثر عددا
اكثر حساسٌة للضوء
تستجٌب للضوء الخافت
اللونٌن األبٌض واألسود
الٌوجد بھا عصً
رودبسٌن

اقل عددا
اقل حساسٌة للضوء
تستجٌب لإلضاءة العالٌة
جمٌع األلوان
تتركز فً البقعة المركزٌة
فوتوبسٌن

س -كٌف نرى األشٌاء ( آلٌة الرإٌة ) ؟
ٌ-١نعكس الضوء عن األشٌاء فٌمر الضوء المنعكس لٌصل إلى العصً والمخارٌط الموجودة فً شبكٌة العٌن .
ٌ -٢تؽٌر شكل الصبؽات الضوبٌة رودبسٌن وفوتوبسٌن الموجودة فً العصً والمخارٌط .
 -٣يإدي ذلك إلى تكوٌن جهد فعل .
ٌ -٤نتقل جهد الفعل فً العصب البصري إلى الدماغ حٌث ٌتم إدراك الصورة.
 تسمى نقطة خروج العصب البصري من العٌن الى الدماغ بالبقعة العمٌاء وذلك لعدم وجود مستقبالت ضوئٌة فٌھا.
س( ٢٠٠٨شتوٌة) فسر نتٌجة عدم تكون المخارٌط فً شبكٌة عٌن اإلنسان.
عدم القدرة على تمٌٌز األلوان والرإٌة فً النهار أو فً اإلضاءة العالٌة.
س (2009شتوٌة) كٌف ٌتالءم التركٌب مع الوظٌفة فً الشبكٌة لدى عٌن اإلنسان.
تحتوي على نوعٌن من المستقبالت الضوبٌة هما العصً والمخارٌط حٌث تمتاز العصً بؤنها تتؤثر بالضوء الخافت وتمٌز
اللونٌن األبٌض واألسود أما المخارٌط تمتاز بالقدرة االستجابة لإلضاءة العالٌة وتمٌز جمٌع األلوان .
س /فسر قدر ة المخارٌط على تمٌز جمٌع األلوان مع أنھا تحتوي على ثالث أنواع من المستقبالت الحساسة لأللوان
األحمر واألزرق واألخضر .
وذلك بسبب التداخل بٌن أطوال الموجات الضوبٌة التً تمتصها أنواع المخارٌط الثالث مما ٌتٌح رإٌة جمٌع األلوان.
س /فسر تسمٌة البقعة العمٌاء بھذا األسم .
النها تخلو من المستقبالت الضوبٌة .
س  /وضح أهمٌة العصبونات التً ترتبط بالمستقبالت الضوئٌة .
تعمل على نقل جهد الفعل المتكون فً المستقبالت الضوبٌة عبر العصب البصري الى الدماغ الدراك الصور.
س  /اذكر دور الخالٌا الموجودة فً الشبكٌة .
لها دور فً تنظٌم عمل المستقبالت الضوبٌة ( العصً والمخارٌط )
س  /اذكر دور العضالت الھٌكلٌة المرتبطة بالطبقة الخارجٌة للعٌن.
لها دور فً تحرٌك العٌن .
س /اذكر موقع وأهمٌة كل من :
 -3البقعة المركزٌة
 -2القرنٌة
 -1السائل الزجاجً
 -1السائل الزجاجً  :الموقع خلؾ العدسة فً الطبقة الوسطى المشٌمٌة ٌ ,حافظ على حجم العٌن ثابت
 :الموقع الجزء األمامً من الطبقة الخارجٌة الصلبة  ,تمر الضوء الى الشبكٌة.
 -2القرنٌة
 -3البقعة المركزٌة  :الموقع فً الطبقة الداخلٌة الشبكٌة  ,تحتوي على المخارٌط وهو أحد أنواع المستقبالت الضوبٌة
الذي ٌمٌز االضاءة العالٌة وااللوان المختلفة.
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س ٌ /مثل الشكل المجاور تركٌب العٌن التً لھا القدرة على استقبال
الضوء المطلوب :
 -1حدد األجزاء () 4 – 3 – 1
 -2وضح دور األجزاء () 5 – 2
 -3فً أي طبقة من طبقات العٌن توجد صبغة المٌالنٌن .
 -4مالذي ٌتوسط القزحٌة وما أهمٌة ذلك.
 .1 -1الطبقة الخارجٌة ( الصلبة )  . 3الجسم الهدبً  .4 .البقعة
العمٌاء
 .2 -2الشبكٌة تحتوي على المستقبالت الضوبٌة العصً والمخارٌط
 .5السابل الزجاجً ٌ :حافظ على حجم العٌن ثابت
 -3توجد فً الطبقة الوسطى ( المشٌمٌة )
 -4البإبإ وأهمٌتة ٌتحكم فً كمٌة األشعة الضوبٌة المارة الى داخل
العٌن عن طرٌق تضٌق وتوسٌع البإبإ.

1

2

4

3
5

س( ٢٠٠٨شتوٌة) ٌمثل الشكل المجاور رسما تخطٌطٌا للمستقبالت
الضوئٌة فً شبكٌة عٌن اإلنسان ،ادرس الشكل ثم أجب عن األسئلة
التالٌة -:
. ١حدد باستخدام الرمزٌن ( أ  ،ب ) الموجودٌن على جانب الشكل اتجاه
كل من الضوء والسٌال العصبً.
. ٢سم األجزاء المشار إلٌھا باألرقام ( )2 ، 1
 .١اتجاه الضوء أ ← ب ( من أ إلى ب (.
اتجاه السٌال العصبً ب ← أ ( من ب إلى أ ).
 1 -2العصً  ٢ ,عصبونات.
قارن بٌن كل من :
 - 1قارن بٌن البقعة العمٌاء والبقعة المركزٌة من حٌث المستقبالت الضوئٌة
البقعة العمٌاء  :التحتوي على المستقبالت الضوبٌة.
البقعة المركزٌة  :تحتوي على مستقبالت ضوبٌة وهً المخارٌط .
 -2قارن أنواع المستقبالت الضوئٌة من حٌث وجودها فً البقعة المركزٌة .
المخارٌط  :تتركز المخارٌط فً البقعة المركزٌة.
العصً  :تخلو البقعة المركزٌة من العصً .
 -3الجسم الھدبً والسائل الزجاجً الموجود فً المشٌمٌة من حٌث أهمٌة كل منھما .
الجسم الھدبً ٌ :ساهم فً تؽٌر شكل العدسة .
السائل الزجاجًٌ:حافظ على حجم العٌن ثابت .
 -4القرنٌة والقزحٌة من حٌث مكان وجود كل منھما .
القرنٌة :توجد فً الجزء األمامً للطبقة الخرجٌة ( الصلبة )
القزحٌة :توجد فً المنطقة األمامٌة للطبقة الوسطى ( المشٌمٌة )
س ( 2018شتوي) اذكر المصطلح العلمً الدال للمستقبل الحسً التالً:
 -1جزء من الشبكٌة تتركز فٌھا المخارٌط وتخلو من العصً .

( البقعة العٌنٌة )
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ب -مستقبالت الصوت  األذن 
ٌ نشؤ الصوت عن اهتزازات األجسام .
 تستطٌع األذن استقبال االهتزازات عن طرٌق المستقبالت الحسٌة وتحوٌلھا الى جھد فعل ٌنتقل للدماغ إلدراك
األصوات.
تركٌب األذن فً اإلنسان:

تقسم األذن الى ثالث أجزاء ربٌسٌة هً:
 .١األذن الخارجٌة :وتتكون من
 الصٌوان الذي ٌجمع الموجات الصوتٌة .
 القناة السمعٌة التً تحتوي على ؼدد تفرز مادة شمعٌة لحماٌة األذن من المواد الؽرٌبة التى تدخل مثل الؽبار .
 تنتهً هذه الطبقة بغشاء الطبلة والذي ٌفصل األذن الخارجٌة عن األذن الوسطى.
. ٢األذن الوسطى  :وهً تجوٌؾ صؽٌر مملوء بالهواء وٌحتوي على
العظٌمات الثالث وتعد أصغرالعظام فً الجسم وتتكون من
 -1المطرقة تتصل بؽشاء الطبلة الذي ٌفصل األذن الخارجٌة عن
األذن الوسطى .
 -2السندان
-3الركاب التً تتصل بالنافذة البٌضوٌة.
 ٌحتوي الجدار األمامً على فتحة تسمى قناة استاكٌوس يصل االذنالوسطى بالجزء العلوي للبلعوم وٌسهم ذلك فً مساوة ضؽط الهواء
داخل األذن الوسطى وضؽط الهواء الجوي
 تكون األذن الوسطى مفصولة عن األذن الداخلً عن طرٌق حاجزعظمً رقٌق ٌحتوي على فتحتٌن مغطاة بغشاء رقٌق هما النافذة
البٌضوٌة والنافذة الدائرة .
. ٣األذن الداخلٌة :وتتكون من سلسلة معقدة من القنوات تسمى
التٌه وتشمل الدهلٌز والقنوات شبه الدائرٌة والقوقعة التً تحتوي
على المستقبل الصوتً .
 تتركب القوقعة
تحتوي القوقعة على ثالث قنوات مملوءة بسابل لٌمفً وهً:
 -١القناة الدهلٌزٌة ( فً االعلى )
 -٢القناة القوقعٌة (فً الوسط) والتً تحتوي على عضو كورتً الذي
حٌث ٌستقر ؼشابها القاعدي على القناة الطبلٌة وٌحتوي على
خالٌا داعمة وخالٌا الشعرٌة التً تعتبر المستقبل الصوتی والتً
تحتوي على أهداب على أطرافها الحرة ( العلوٌه ).
 -٣القناة الطبلٌة ( فً األسفل )
الفيصل للعلوم احلياتية
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عضو كورتً :
 هو عضو ٌوجود فً القناة القوقعٌة
ٌ حتوي على الخالٌا الشعرٌة التً توصؾ بؤنها
المستقبل الصوتً والتً تتمٌز بوجود أهداب على
أطرافها الحرة
 ترتكز الخالٌا الشعرٌة على ؼشاء قاعدي
 تالمس األهداب الؽشاء السقفً.
 تتصل الخالٌا الشعرٌة بعصبونات لنقل جهد الفعل
كٌف نسمع األصوات ( آلٌة السمع ) ؟
سبب اهتزازه.
ٌ - ١عمل صٌوان األذن على تجمٌع الموجات الصوتٌة فٌمررها عبرالقناه السمعٌة الى غشاء الطبلة م ه
 - ٢تنتقل االهتزازات إلى عظٌمات السمع الثالث ( المطرقة فالسندان فالركاب ) لتسبب اهتزاز ؼشاء النافذة البٌضوٌة
 -٣تإدي االهتزازات الى حدوث موجات ضغط فً السابل اللٌمفً الذي ٌملا قنوات القوقعة .
 – ٤وهذا ٌإدي الى تحرٌك منطقة معٌنة من الغشاء القاعدي فً القناة القوقعٌة (حسب مقدار الصوت ) ,فتتحرك الخالٌا
س الؽشاء السقفً وثنٌها.
الشعرٌة فً تلك المنطقة مما ٌإدي الى تحرٌك األهداب الم الم ة
ٌ - ٥إدي ذلك إلى نشوء جھد فعل ٌنتقل عن طرٌق العصب السمعً إلى مراكز السمع فً الدماغ ألدراك الصوت .
ٌ -٦تم التخلص من الضؽط الزابد فً السابل اللٌمفً باهتزاز ؼشاء النافذة الدائرٌة المرن الموجودة فً نهاٌة القناة الطبلٌة.
مالحظات :
ٌ عتمد سرعة اهتزاز غشاء الطبلة على تردد الموجات الصوتٌة التً تصل إلٌه .
 تقوم العظٌمات الثالث بنقل وبتضخٌم الموجات الصوتٌة بما ٌزٌد على  20مرة من اهتزاز ؼشاء الطبلىة وٌسھم
فً ذلك صغر مساحة سطح غشاء النافذة البٌضوٌة.
 لوال وجود غشاء النافذة الدائرٌة المرن التً تخلص السابل اللٌمفً فً القوقعة من الضغط الزائد الناتج من
الصوت ألدى ذلك الى إنفجار القوقعة .
س -ما مصٌر الموجات الصوتٌة بعد تحرٌك الغشاء القاعدي ؟
دائري المرن .
ٌتم التخلص من الضؽط الزابد خارج القوقعة وذلك عن طرٌق غشاء النافذة ال ة
س ( )2014حدد بدقة موقع المستقبالت الصوتٌة فً أذن اإلنسان .
توجد الخالٌا الشعرٌة فً عضو كورتً الموجود فً القناة القوٌقعة فً القوقعة .
س ( )2013فسر ٌكون ضغط الھواء متعادال على جانبً غشاء الطبلة .
لوجود قناة استاكٌوس التً تتصل بتجوٌؾ البلعوم والتً تعمل على مساوة الضؽط على جانبً ؼشاء الطبلة .
س ( ) 2011صف تركٌب عضو كورتً ؟
ٌتكون من خالٌا شعرٌة (الخالٌا الحسٌة (ترتكز على ؼشاء قاعدي ,وتالمس أهدابها من األعلى ؼشاء سقفً ,وتعد الخالٌا
الشعرٌة فً القوقعة مستقبالت صوتٌة.
س (  )2009وضح كٌف ٌتالءم تركٌب عضو كورتً مع وظٌفته ؟
ٌتكون عضو كورتً من خالٌا حسٌة تسمى خالٌا شعرٌة ترتكز على ؼشاء قاعدي وتالمس أهدابها من األعلى ؼشاء آخر
ٌسمى ؼشاء سقفً وعند مالمسة أهداب الخالٌا الشعرٌة للؽشاء السقفً تنثنً وٌتكون جهد فعل ٌنتقل إلى الدماغ عن طرٌق
العصب السمعً إلدراك الصوت .
س (  )2002كٌف تتحول الموجات الصوتٌة إلى جھد فعل ٌإثر على الموجات الحسٌة فً العصب السمعً ؟
آلٌة السمع
س( )٢٠٠٨فسر نتٌجة عدم تكون الخالٌا الشعرٌة فً قوقعة أذن اإلنسان .
لن ٌنتج جهد فعل ٌنتقل عن طرٌق العصب السمعً إلى مراكز السمع فً الدماغ إلدراك الصوت .
س  /وضح دور العظٌمات الثالث فً األذن الوسطى فً إدراك الصوت .
تعمل على نقل االهتزازات الصوتٌة من ؼشاء الطبلة الى ؼشاء النافذة البٌضوٌة كما تقوم بتضخٌم الموجات الصوتٌة بما
ٌزٌد على  20مرة من اهتزاز ؼشاء الطبلىة
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ٌوضح الشكل المجاور المستقبل السمعً لدى اإلنسان .المطلوب
 -1اذكر اسم المستقبل السمعً  .وفً أي عضو ٌوجد
 -2اذكر األجزاء 3 ، 2 ، 1
 -3ما هو سبب تكون جھد الفعل فً هذا العضو .
 -1عضو كورتً الذي ٌحتوي على الخالٌا الشعرٌة .وٌوجد فً
األذن الداخلٌة.
 -1 -2ؼشاء سقفً  -2خالٌا شعرٌة  -3ؼشاء قاعدي
ٌ -3تكون نتٌجة مالمسة أهداب الخالٌا الشعرٌة الموجودة على
الؽشاء القاعدي للؽشاء السقفً والتً تنثنً ثم ٌتكون جهد فعل

1
2

3

ٌوضح الشكل المجاور سلسلة معقدة من القنوات فً االذن الداخلٌة
لدى اإلنسان .المطلوب
 -1ماذا ٌسمى هذا الجزء .
 -2اذكر األجزاء 3 ، 2 ، 1
 -3وضح أهمٌة الجزء رقم . 3
 -1التٌه
 -1 -2قنوات شبه دابرٌة  -2دهلٌز  -3القوقعة
 -3تحتوي القوقعة على قنوات مملإه بسابل لٌمفً وتحتوي القناة
القوقعٌة على عضو كورتً التً تحتوي على خالٌا شعرٌة تعتبر هذه
الخالٌا المستقبل الصوتً لإلنسان.
ٌوضح الشكل المجاور القنوات توجد فً االذن الداخلٌة لدى اإلنسان
.المطلوب
 -1اٌن ٌوجد هذا الجزء .
 -2اذكر القنوات 3 ، 2 ، 1
 -3وضح أهمٌة الجزء رقم . 4
 -1القوقعة الموجودة فً قنوات التٌه لألذن الداخلٌة .
 -1 -2القناة الطبلٌة  -2القناة الدهلٌزٌة  -3القناة القوقعٌة
ٌ -3عمل العصب السمعً على نقل جهد الفعل المتكون فً الخالٌا
الشعرٌة الى مراكز السمع فً الدماغ الدراك الصوت

1

2
3

3

2
4

1

أحد أجزاء األذن األذن الوسطى التً تحتوي على عدة أجزاء المطلوب
 -1حدد أسماء العظٌمات الثالث وأهمٌتھا .
 -2ماذا ٌفصل األذن الوسطى عن األذن الخارجٌة والداخلٌة .
 -3وضح أهمٌة قناة استاكٌس فً األذن الوسطى .
 -1 -1المطرقة  -2السندان -3الركاب
وأهمٌته فً نقل وتضخٌم االهتزازات الصوتٌة من ؼشاء الطبلة الى ؼشاء النافذة البٌضوٌة.
 -2عن االذن الخارجٌة ؼشاء الطبلة اما االذن الداخلٌة حاجز عظمً رقٌق ٌحتوي على فتحتٌن مؽطاة بؽشاء رقٌق هما
النافذة البٌضوٌة والنافذة الدابرة .
 -3تعمل على مساوة ضؽط الهواء على جانبً ؼشاء الطبلة .
س ( 2018شتوي) اذكر المصطلح العلمً الدال للمستقبل الحسً التالً:
( قناة استاكٌس )
 -1للقناة التً تصل األذن الوسطى بالجزء العلوي من البعوم .
(عضو كورتً)
ٌ -2تكون من خالٌا داعمة وخالٌا شعرٌة وٌستقر على غشاء قاعدي .
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 -2المستقبالت المستجٌبة للمنبهات الكٌمٌابٌة  الشم 
ٌ ستطٌع األنسان تمٌز  10.000نوع من الروائح وذلك لوجود مستقبالت مختلفة للروائح.
 توجد المستقبالت الشمٌة فً المنطقة الطالئٌة األنفٌة التً تقع فً أعلى التجوٌف االنفً .
تركٌب الخالٌا الطالئٌة فً التجوٌف األنفً
 .١الخالٌا الشمٌة  :وهً عصبونات تنتهً بعدة أهداب ٌقع علٌها
مستقبالت المواد التً تنبهها .
. ٢الخالٌا داعمة ( :بٌن الخالٌا الشمٌة) وهً خالٌا طالئٌة
عمادٌة تسند الخالٌا الشمٌة .
 .٣الخالٌا القاعدٌة ( :بٌن قواعد الخالٌا الدعامٌة ) ٌعتقد بانها
تعمل على تجدد الخالٌا الشمٌة
.٤غدد مفرزة للمخاط التً تفرز المخاط الذي یعد مذٌبا للمواد
التً ٌجري استنشاقها .
 .٥كما ٌوجد غدد وخالٌا تفرز محلول مائٌا ٌزٌل المادة الكٌمٌائٌة
( المنبه) بعد انتهاء عملٌة الشم وذلك لجعل المستقبالت جاهزة
لالرتباط بمادة جدٌدة .
آلٌة الشم
 .١تذوب المادة الكٌمٌائٌة المتطاٌرة بالمخاط.
. ٢ترتبط المواد الكٌمٌابٌة مع المستقبالت البروتٌنٌة الخاصة المناسبة لھا والموجودة على أهداب الخالٌا الشمٌة .
 .٣حدوث سلسلة من التفاعالت التً تسبب تكون جهد فعل ٌنتقل عبر العصب الشمً الى مراكز متخصصة فً الدماغ
لتمٌٌز الرابحة.
س( ٢٠١٠صٌفٌة) حدد وظٌفة المستقبالت البروتٌنٌة الموجودة على أهداب الخالٌا الشمٌة .
ترتبط بها المواد الكٌمٌابٌة المراد شمها والمذابة بالمخاط.
س( ٢٠١١شتوٌة) حدد وظٌفة الخالٌا الداعمة الموجودة بٌن الخالٌا الشمٌة؟
تسند الخالٌا الشمٌة
س( ٢٠١٢صٌفٌة) حدد وظٌفة الخالٌا الشمٌة فً األنف.
تبرز منها أهداب تحمل على ؼشابها مستقبالت بروتٌنٌة ترتبط بها المواد الكٌمٌابٌة المراد شمها.
س /وضح دور الخالٌا القاعدٌة فً المنطقة الطالئٌة للتجوٌف االنف ثم اذكر موقعھا .
لها دور فً تجدٌد الخالٌا الشمٌة وتقع بٌن قواعد الخالٌا الداعمة .
س /اذكر أهمٌة كل من :
 -1وجود عدد كبٌر من مستقبالت الشم .
 -2افراز محلول مائً من خالٌا وغدد موجودة فً المنطقة الطالئٌة األنفٌة.
 -3الغدد المخاطٌة فً الطبقة الطالئٌة لألنف.
 -1وذلك لشم أنواع مختلفة من الروابح.
 -2وذلك إلزالة المنبهات ( المواد الكٌمٌابٌة ) بعد شمها لتصبح جاهزة الستقبال مواد جدٌدة.
 -3لها دور فً إفراز المخاط الذي ٌعد وسطا مناسبا لذوبان الروابح.
س /صف تركٌب الخالٌا الشمٌة.
هً عبارة عن عصبونات تنتهً بؤهداب تحتوي على مستقبالت شمٌة .
س ( 2018شتوي) اذكر المصطلح العلمً الدال للمستقبل الحسً التالً:
 -1عصبونات تنتھً بعدد من األهداب تقع علٌھا المستقبالت المستجٌبة للمنبھات الكٌمٌائٌة.

( الخالٌا الشمٌة )
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رابعا  :آلٌة انقباض العضالت :
أنواع العضالت فً جسم اإلنسان :
 .١العضالت الھٌكلٌة ( المخططة ) .٢ .العضالت الملساء ( الحشوٌة ) .٣ .العضالت القلبٌة.
 تقوم العضالت الهٌكلٌة بوظابفه بتناسق ودقة عالٌة مثل تؽٌر تعابٌر الوجه وتركٌز البصر فً شا محدد.
 -1تركٌب العضلة الھٌكلٌة :
 تتكون العضلة من حزم متوازٌة من األلٌاف العضلٌة
( الخالٌا العضلٌة ) .
اللٌف العضلً ( الخلٌة العضلٌة الواحدة ) تتكون من
 -1حزمة من اللٌٌفات العضلٌة
 -2تحتوي على العدٌد من األنوٌة
 -3غشاء بالزمً ٌحٌط باللٌؾ العضلً ( الخلٌة العضلٌة )
-4أنٌببات مستعرضة وهً انؽمادات ؼشابٌة عرضٌة فً
الؽشاء البالزمً تقع على طرفً خٌوط المٌوسٌن
-5الشبكة اندوبالزمٌة ملساء التً تكون محٌطة باألنٌببات
المستعرضة وتحتوي الشبكة االندوبالزمٌة الملساء على
مخازن أٌونات الكالسٌوم الضروري لإل نقباض
اللٌٌف العضلً ٌ :تكون من نوعٌن من الخٌوط البروتٌنٌة هما:
. ١خٌوط المٌوسٌن خٌوط سمٌكة ( تحتوي على رإوس
المٌوسٌن )
 .٢خٌوط االكتٌن خٌوط رفٌعة .
 ٌتكون اللٌٌف العضلً من قطع عضلٌة (وهً المسافة بٌنخطً  ) Zبحٌث ٌحتوي على تداخل بٌن خٌوط األكتٌن والمٌوسٌن
مما ٌكسبها الشكل المخطط بحٌث :
 تثبت خٌوط األكتٌن من نھاٌته ببروتٌن مما ٌكون تركٌب ٌسمىخط  Zفً نھاٌة القطعة العضلٌة
 تثبت خٌوط المٌوسٌن من منتصفھا ببروتٌن مما ٌكون تركٌبٌسمى خط  Mفً منتصف القطعة العضلٌة.
س( ٢٠١٢شتوٌة) عند دراسة التركٌب الدقٌق للٌٌفات العضلٌة
ٌظھر نوعان أساسٌان من الخٌوط البروتٌنٌة داخلھا والمطلوب:-
 . ١ماذا تسمى الخٌوط البروتٌنٌة السمٌكة فً اللٌف العضلً؟
. ٢ماذا ٌحد القطعة العضلٌة من كل جانب؟
. ٣أٌن تخزن أٌونات الكالسٌوم فً الخلٌة العضلٌة؟
 .١مٌوسٌن.
. ٢خط  Zأو خطاZ
. ٣الشبكة االندوبالزمٌة الملساء.
س :فسر تسمى العضلة الھٌكلٌة بالمخططة .
بسبب التداخل بٌن نوعً الخٌوط البروتٌنٌة األكتٌن (الرفٌع ) و
المٌوسٌن ( السمٌك )
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 -2إلٌة انقباض العضلة
 -1عند وصول السٌال العصبً من عصبون حركً الً اللٌؾ
العضلً ٌنشؤ جهد فعل
ٌ -٢نتشر جھد فعل على طول ؼشاء اللٌؾ العضلً عبر األنٌببات
المستعرضة ووصول لمخازن أٌونات الكالسٌوم فً الشبكة
االندوبالزمٌة الملساء.
تنتشرها فً
 . ٣خروج اٌونات الكالسٌوم من مخازنها ,وا ا
السٌتوسول بٌن اللٌٌفات العضلٌة .
. ٤ترتبط اٌونات الكالسٌوم بمستقبالت خاصة على خٌوط األكتٌن
فتتكشف مواقع ارتباط رإوس المٌوسٌن الموجودة على خٌوط
االكتٌن .
. ٥ترتبط رإوس المٌوسٌن بمواقع االرتباط على خٌوط األكتٌن المكشوفة مكونة الجسور العرضٌة ثم تنثنً الجسور
العرضٌة للداخل نحو وسط القطعة العضلٌة فتنزلق خٌوط االكتٌن بٌن خٌوط المٌوسٌن مما ٌإدي إلى قصر القطعة
العضلٌة .
 . ٦هذا القدر من االنزالق ؼٌر كافً إلحداث انقباض فً العضلة ,لذا ٌجب تكرار عملٌة االنزالق باستخدام جزٌبات ATP
التً تستهلك عند رإوس المٌوسٌن لفك ارتباط الجسور العرضٌة ثم ارتباطها ثانٌة بمواقع جدٌدة على خٌوط اكتٌن (أقرب
لخط  )Zوتنثنً نحو وسط القطعة العضلٌة وهكذاٌ ,تكرر فك الجسور العرضٌة ,وارتباطها حتى ٌتم االنقباض المطلوب
( نظرٌة الخٌوط المنزلقة ) .الحظ الخطوات على الرسم لفك واعادة االرتباط من رقم 5 -1
الھدف من العملٌة السابقة هو قصر القطعة العضلٌة أي اقتراب خطً  Zمن بعضهما البعض.

 عند توقف تنبٌة العضلة :
 تعود اٌونات الكالسٌوم إلى مخازنها وذلك عن طرٌق عملٌة النقل النشط تحتاج إلى طاقة ATP تصبح المستقبالت الخاصة على خٌووط األكتٌن غٌر مكشوفة . وعدم ارتباط رإوس المٌوسٌن بمستقبلتها على خٌوط األكتٌن وتكوٌن الجسور العرضٌة مما ٌإدي الى انبساط العضلة .الفيصل للعلوم احلياتية
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 -3الوحدة الحركٌة:
العضل نتٌجة تنبٌه من الجھاز العصبً .
ة
 تنقبض
عدد من األلٌاؾ
 تتصل النهاٌات العصبٌة لمحور عصبون حركً ب
العضلٌة التً تسمى ( الوحدة الحركٌة ) .
ٌ مكن تحدٌد قوة اإلنقباض الالزم عن طرٌق التحكم بعدد الوحدات
الحركٌة التً ٌتم تنبٌهها لحدوث انقباض.
 تزداد قوة إنقباض العضلة الهٌكلٌة بزٌادة عدد الوحدات الحركٌة
العاملة فً وقت واحد ( .فعند الحاجة إلنقباض قوي نزٌد عدد الوحدات
الحركٌة المشاركة فً اإلنقباض).
 كما أن عدد األلٌاف العضلٌة للوحدة الحركٌة دور فً تحدٌد دقة العمل
بحٌث كلما قلة عدد األلٌاف العضلٌة زادت دقة حركة العضلة مثل
(حركة العضالت المحركة للعٌن).
النتٌجة :
 زٌادة عدد األلٌاف للوحدة الحركٌة ٌعطً انقباض قوي ودقة قلٌلة
 قلة عدد األلٌاف للوحدة الحركٌة ٌعطً انقباض ضعٌف ودقة عالٌة
س(2008صٌفٌة) فسـر تنشط رإوس المٌوسٌن بعد تحلل جزيء  ATPمكونة الجسور العرضٌة أثناء انقباض العضلة؟
حتى ترتبط رإوس المٌوسٌن بمواقع خاصة على خٌوط االكتٌن أقرب على خطً  Zمكونة الجسور العرضٌة ساحبا معه
خٌوط االكتٌن نحو وسط القطعة العضلٌة .
س( ٢٠٠٩شتوٌة) تتصف الخالٌا العضلٌة بقدرتھا على االنقباض واالنبساط استجابة للمنبھات العصبٌة ،والمطلوب
كٌف ٌحدث جھد فعل عند وصول سٌال عصبً إلى الوحدة الحركٌة.
عند وصول سٌال عصبً ٌنتشر جھد فعل على طول ؼشاء اللٌؾ العضلً عبر األنٌببات المستعرضة ووصول لمخازن
أٌونات الكالسٌوم فً الشبكة االنوبالزمٌة الملساء .
المنب؟
ه
س(  ٢٠٠٩صٌفٌة) وضح دور جزٌئات  ATPفً حالتً :وصول سٌال عصبً إلى اللٌٌف العضلً ،وعند زوال
دور جزٌبات  ATPعند وصول سٌال عصبً إلى اللٌٌؾ العضلً هو ٌلزم لتكرار عملٌة االنزالق وذلك فً فك ارتباط
الجسور العرضٌة لترتبط بموقع جدٌد على خٌوط االكتٌن وتنثنً نحو وسط القطعة العضلٌة وٌتكرر ذلك عدة مرات حتى
ٌتم االنقباض المطلوب .
المنب ٌعاد ضخ أ ٌونات الكالسٌوم إلى مخازنها فً الشبكة اإلندوبالزمٌة الملساء بعملٌة نقل نشط تحتاج ATP
ه
عند زوال
لتصبح األمكان المخصصة إلرتباط رإوس المٌوسٌن على خٌوط االكتٌن ؼٌر مكشوفة.
س( ٢٠١٠صٌفٌة) تتبع التغٌرات التً تلً وصول سٌال عصبً إلى الوحدة الحركٌة إلــــى أن ٌــتم تحـــرر أٌونـــات
الكالسٌوم وانتشارها بٌن الخٌوط البروتٌنٌة إلى اللٌٌفات العضلٌة؟
تنبی احد المحاور العصبٌة فان السٌال العصبً ٌتسبب فً انتشار جهد فعل على طول اللٌؾ العضلً عبراالنٌبٌبات
عند ه
المستعرضة لتصل الى مخازن اٌونات الكالسٌوم فً الشبكة االندوبالزمٌة الملساء وتحررها من مخازنها .
س(  2018شتوٌة) وضح الدور الذي ٌقوم به كل مما ٌؤتً فً انقباض اللٌٌف العضلً -1أٌونات الكالسٌوم ATP -2
 .١اٌونات الكالسٌوم -:ترتبط بمستقبالت خاصة على خٌوط األكتٌن فتنكشؾ مواقع ارتباط رإوس المٌوسٌن لتكون
الجسور العرضٌة عند ارتباطهما.
تبطها ثانٌة بمواقع جدٌدة على خٌوط اكتین ثم تنثنً باتجاه
 ATP -2التً تستخدم فً فك ارتباط الجسور العرضٌة ثم ار ا
وسط القطعة العضلٌة حتى ٌحدث االنقباض المطلوب.
س(  2018شتوٌة) وضح مالئمة التركٌب والوظٌفة للقطعة العضلٌة فً اللٌٌف العضلً.
تتكون اللٌٌؾ العضلً من خٌوط المٌوسٌن واألكتٌن التً تنزلق بٌن بعضها البعض لحدوث اإلنقباض المطلوب
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س(  ٢٠١١صٌفٌة) حدد وظٌفة الشبكة االندوبالزمٌة الملساء فً الخلٌة العضلٌة؟
تحتوي على مخازن اٌونات الكالسٌوم
س( ٢٠١٢شتوٌة) عند دراسة التركٌب الدقٌق لـ اللٌٌفات العضلٌة ٌظھر نوعان أساسٌان من الخٌوط البروتٌنٌة داخلھا،
والمطلوب  . ١:-ماذا تسمى الخٌوط البروتٌنٌة السمٌكة فً اللٌف العضلً؟ . ٢ماذا ٌحد القطعة العضلٌة من كل جانب؟
. ٣أٌن تخزن أٌونات الكالسٌوم فً الخلٌة العضلٌة؟
 .١مٌوسٌن
. ٢خط  Zأو خطاZ .
. ٣الشبكة االندوبالزمٌة الملساء.
س( ٢٠١٢صٌفٌة) كٌف ٌمكن زٌادة قوة انقباض العضلة الھٌكلٌة؟
ٌجب زٌادة عدد الوحدات الحركٌة المشاركة فً االنقباض.
س /ما تؤثٌر كل من :
 -1قلة عدد األلٌاف العضلٌة المتصلة فً الوحدة الحركٌة الواحدة .
 -2تحرر أٌونات الكالسٌوم من مخازنھا فً الشبكة االندوبالزمٌة الملساء.
-3تكرار عملٌة فك واعادة االرتباط بمساعدة  ATPعلى انقباض العضلة.
 -4انقباض العضلة على طول القطعة العضلٌة .
 -1حدوث انقباض قلٌل للعضلة ودقٌق .
 -2تعمل على االرتباط بمستقبالت خاصة على خٌوط األكتٌن فتنكشؾ مواقع ارتباط رإوس المٌوسٌن لتكون الجسور
العرضٌة عند ارتباطهما.
 -3حدوث االنقباض المطلوب من العضلة.
 -4قصر القطعة العضلٌة .
س  /وضح دور نظرٌة الخٌوط المنزلقة فً انقباض العضلة .
تعمل على تكرار فك االرتباط واعادتة وإنثناء الجسور العرضٌة باتجاه منتصؾ القطعة العضلٌة لحدوث اإلنقباض
2
المطلوب
س ٌ /مثل الشكل المجاور احدى مراحل انقباض العضلة عند وصول
منبه ما المطلوب :
 -1اذكر االجزاء . 3 - 2 - 1
 -2ما تاثٌر جزٌئات الطاقة المفرزة فً الشكل
 -3اذكر النظرٌة التً تتفق مع آلٌة اإلنقباض الواضحة فً الشكل.
 -1 -1رإوس المٌوسٌن  -2خٌوط االكتٌن  -3خٌوط المٌوسٌن
 -2تعمل على فك االرتباط واعادتة وتكون جسور عرضٌة جدٌدة
تنثنً باتجاه وسط القطعة لحدوث اإلنقباض المطلوب
 -3نظرٌة الخٌوط المنزلقة
س ٌ /مثل الشكل المجاور مراحل االنقباض عند وصول جھد فعل
المطلوب :
 -1اذكر االجزاء . 3 - 2 - 1
 -2ما سبب تحرك الجزئٌات فً رقم 1
 -3وضح ما الحادث فً رقم . 3
 -1 -1اٌونات الكالسٌوم  -2مواقع ارتباط اٌونات الكالسٌوم  -3مواقع
ارتباط رإوس المٌوسٌن
 -2وصول سٌال عصبً وانتشار جهد الفعل عبر األنٌببات
المستعرضة وتحرر أٌونات الكالسٌوم من مخازنها .
 -3تكشؾ مواقع االرتباط لرإوس المٌوسٌن مما ٌإدي الى ارتباطها
تكوٌن الجسور العرضٌة وإنثنابها نحو وسط القطعة العضلٌة.

3

1

2

1
3
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خامسا :التنظٌم الھرمونً:





ٌقوم الجهازٌن العصبً والهرمونً بتنظٌم األنشطة المختلفة فً الجسم .
الھرمونات  :هً م واد كٌمٌابٌة تفرزها الؽدد أو خالٌا متخصصة تعمل على تنظٌم أنشطة الجسم المختلفة.
ٌؤثر الهرمون فً خالٌا محددة تسمى الخالٌا الھدف حٌث تحتوي على مستقبالت لتلك الهرمونات على غشائھا
البالزمً أو داخلھا
عند ارتباط الھرمون بالمستقبل ٌحدث تغٌرات داخل الخلٌة الهدؾ.
م قارنة بٌن التنظٌم العصبً والتنظٌم الھرمونً

وجه المقارنة التنظٌم العصبً
ألن ٌعتمد على إفراز النواقل العصبٌة ثم
سرعة التؤثٌر تؤثٌره سرٌع ه
انتقال السٌال العصبً فً محاورالعصبونات .
األعصاب.
وسٌلة النقل
سعة االنتشار ؼٌر واسع اإلنتشار.
قصٌر األمد  ,وذلك لوجود عملٌتً تثبيط الستمرار تنبٌه
مدة التؤثٌر
النواقل العصبٌة للعصبون وتمنعها من العمل لفترة طوٌلة.

التنظٌم الهرمونً
تؤثٌره بطًء ألن الهرمونات تنتقل
بالدم إلى جمٌع أنحاء الجسم.
الدم.
واسع اإلنتشار.
طوٌل األمد بسبب عدم وجود
آلٌات تثبط عمل الهرمونات

س -علل ،تؤثٌر الھرمونات نوعٌا رغم انتقالھا بالدم إلى مختلف أنحاء الجسم ؟
ألن الخالٌا التً تستجٌب للهرمونات هً تلك الخالٌا التً تحتوي على مستقبالت هذا الهرمون فقط وتسمى الخالٌا الھدف
 -1تصنٌف الھرمونات بحسب تركٌبھا الكٌمٌائً :
تقسم الھرمونات تبعا لتركٌبھا الكٌمٌائً إلى
أ -هرمونات ستٌروٌدٌة
ج -هرمونات مشتقة من الحموض األمٌنٌة
. ٢آلٌة عمل الھرمونات بشكل عام :

الھرمون

ٌرتبط بمستقبل على
غشاء الخلٌة الھدف
او داخلھا

ٌنشط حدوث
سلسلة عملٌات
مختلفة(حسب
تركٌب الھرمون )
لنقل تنبٌه
الھرمون

ب -هرمونات ببتٌدٌة
د – هرمونات بروتٌنٌة سكرٌة

استجابة
الخلٌة

آلٌة عمل الهرمونات الستروٌدٌة :
مثل (التستوستٌرون واأللدوستٌرون)
أ -تستطٌع هذه الهرمونات الدخول الى داخل الخلٌة بسهولة إلنھا تستطٌع
عبور الغشاء البالزمً للخالٌا الھدف كونھا تذوب فً الدهون.
ب ٌ -رتبط الھرمون بالمستقبل البروتٌنً داخل السٌتوسول ٌتكون مركب
معقد( هرمون والمستقبل ).
جٌ -نتقل المركب المعقد من ثقوب الؽالؾ النووي الى داخل النواة.
دٌ -رتبط المركب المعقد بؤحد مواقع الـ  DNAلٌنبه لتكوٌن m-RNA
هـٌ -تم ترجمة  m-RNAالى بروتٌن جدٌد فً سٌتوبالزم الخلٌة الهدؾ
الذي ٌإثر فً نشاطھا (االستجابة لتؤثٌر الهرمون)
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 -3العالقة بٌن تحت المھاد والغدة النخامٌة:
 تحت المھاد (منطقة صغٌرة من الدماغ) وتتحكم فً كل من :
 -1إفراز الهرمونات ( مثل هرمونات الؽدة النخامٌة ) .
 -2تنظم بصورة ؼٌر مباشرة األنشطة والوظابؾ والمختلفة التً ترتبط باألعضاء الالإرادٌة والجهاز العصبً الذاتً.
 -3تنظٌم بعض العوامل فً الجسم مثل درجة الحرارة والشعور بالجوع.
الغدة النخامٌة تقع أسفل تحت المھاد مباشرة وتتكون
من :
أ -النخامٌة األمامٌة ٌنظم افرازتها هرمونات العصبونات
اإلفرازٌة الموجودة فً تحت المهاد .
تفرز النخامٌة األمامٌة هرمونات عدة مثل :
 - 1هرمون النمو
 -2الھرمونات الم نشطة للغدد التناسلٌة .
ب .النخامٌة الخلفٌة هً امتداد لعصبونات تحت المھاد
حٌث تخزن فً نھاٌات العصبونات هرمونً :
-1اكسٌتوسٌن
 -2المانع إلدرار البول

 -4التغذٌة الراجعة :
 أهمٌة التغذٌة الراجعة فً المحافظة على االتزان الداخلً للجسم مثل
 -1المحافظة على درجة حرارة الجسم
 -2المحافظة على درجة الحموضة فً الجسم
 -3المحافظة على تركٌز الھرمونات ضمن معدالتھا الطبٌعٌة
 تصنف التغذٌة الراجعة الى نوعٌن :
أ -التغذٌة الراجعة اإلٌجابٌة :
 -عند زٌادة هرمون ٌزداد افراز هرمون آخر

أ -التغذٌة الراجعة السلبٌة :
 -عند زٌادة هرمون ٌقلل من افراز هرمون آخر أو منع افرازة.
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س وضح بخطوات آلٌة عمل الھرمونات الستروٌدٌة لتؤثر فً عمل الخلٌة الھدف؟
أ -الدخول الى داخل الخلٌة
ب-ارتبط الهرمون بالمستقبل البروتٌنً داخل السٌتوسول ٌتكون مركب معقد( هرمون والمستقبل ).
جٌ -نتقل المركب المعقد من ثقوب الؽالؾ النووي الى داخل النواة.
دٌ -رتبط المركب المعقد بؤحد مواقع الـ DNAلٌنبه لتكوٌن m-RNA
هـٌ -تم ترجمة  m-RNAالى بروتٌن جدٌد فً سٌتوبالزم الخلٌة الهدؾ الذي ٌإثر فً نشاطها
س  /فسر كل مما ٌلً :
ٌ -1كون مدة تاثٌر األعصاب قصٌرة .
لوجود عملٌتٌن لتثبٌط استمرارتنبٌة النواقل العصبٌة فً العصبونات
 -2عدم تؤثر كل الخالٌا بالھرمونات (.تؤثٌر نوعً)
الن الخالٌا التً تتاثر بالهرمونات ٌوجد لدٌها مستقبالت للهرمونات على الؽشاء البالزمً أو داخلها وتسمى بالخالٌا الهدؾ
ٌ -3كون التنظٌم الھرمونً أبطى من التنظٌم العصبً.
الن التنظٌم الهرمونً ٌنتقل بالدم الى جمٌع انحاء الجسم أما التنظٌم العصبً ٌنتقل عبرمحاورالعصبونات بسرعة كبٌرة.
س  /وضح اهمٌة التغذٌة الراجعة وأنواعھا .
تكمن أهمٌتها فً المحافظة على االتزان الداخلً للجسم ولها نوعٌن التؽذٌة الراجعة اإلٌجابٌة والسلبٌة
س  /وضح آلٌة عمل التغذٌة الراجعة السلبٌة .
تعمل عند زٌادة مستوى افراز هرمون ما على تقلٌل افراز الهرمون آخر أو منع افرازه.
س  /اذكر دور الغدة تحت المھاد فً الجسم .
تتحكم فً كل من
 -1إفراز الهرمونات ( مثل هرمونات الؽدة النخامٌة ) .
 -2تنظم بصورة ؼٌر مباشرة األنشطة والوظابؾ والمختلفة التً ترتبط باألعضاء الالإرادٌة والجهاز العصبً الذاتً
 -3تنظٌم بعض العوامل فً الجسم مثل درجة الحرارة والشعور بالجوع.
س  /اذكر آلٌة عمل الھرمونات بشكل عام .
 -1ارتباط الهرمون مع المستقبل ( على الؽشاء البالزمً أو داخلها ).
ٌ -2نشط حدوث سلسلة عملٌات مختلفة لنقل تنبٌة الخلٌة .
س  /اذكر أنواع الھرمونات من حٌث تركٌبھا الكٌمٌائً .
أ -هرمونات ستٌروٌدٌة
ج -هرمونات مشتقة من الحموض األمٌنٌة

ب -هرمونات ببتٌدٌة
د – هرمونات بروتٌنٌة سكرٌة

25

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي0796902911

حل أسئلة الفصل صفحة 105
س :١
العصبون س أكبر قطرا الن العالقة بٌن سرعة انتقال السٌال العصبً وزٌادة قطرها عالقة طردٌة
س: 2
أ -وذلك الن لها دور فً إزالة جزبٌات المواد الكٌمٌابٌة المرتبطة بالمستقبالت بعد االنتهاء من عملٌة الشم مما تسمح
للمستقبالت جاهزة لالرتباط بجزبٌات جدٌدة.
ب -وذلك لخلوها من مستقبالت حسٌة للضوء .
ب – خٌوط المٌوسٌن السمٌكة
د -خط M

س :3أ -خٌوط األكتٌن الرفٌعة
ج -خط Z

س :4تبقى العضلة فً وضع االنقباض وحدوث تشنجات للعضلة وذلك لعدم زوال أثر التنبٌة العصبً وبقاء أٌونات
الكالسٌوم بٌن اللٌٌفات العضلٌة.
س:5
التنظٌم العصبً
وجه المقارنة
سرعة اإلستجابة استجابة سرٌع .
أقصٌر
مدة التؤثٌر

التنظٌم الهرمونً
استجابة ابطء
أطول

س:6
أ -القوقعة
ب -عضو كورتً
ج -قناة استاكٌوس
د -البقعة المركزٌة
هـ -الجهاز العصبً الذاتً
س :7أ -ازدٌاد معدل نبضات القلب .
ب -زٌادة افراز العرق من الؽدد العرقٌة
جٌ -ثبط نشاط االمعاء
دٌ -ثبط افراز اللعاب من الؽدد اللعابٌة
هـ -تتسع فتحة البإبإ
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الفصل الثانً  :نقل الغازات وآلٌة عمل الكلٌة واالستجابة المناعٌة



تحتاج خالٌا الجسم الى األكسجٌن والؽذاء الالزمان إلتمام العملٌات الحٌوٌة المختلفة.
كما تتخلص من نواتج هذه العملٌات بطرحها خارج الجسم مثل ثانً أكسٌد الكربون والفضالت النٌتروجٌنٌة.

أوال :تبادل الغازات ونقلھا:
تحدث فً الجهاز التنفسً عملٌتً الشهٌق والزفٌر لتبادل الؽازات بحٌث :
أ  -تقوم عملٌة الشهٌق بدخول الهواء الى الربتٌن التً تحتوي على الحوٌصالت الهوابٌة حٌث ٌتم تبادل األكسجٌن بٌن
الحوٌصالت الهوابٌة والدم الموجود فً الشعٌرات الدموٌة ثم ٌقوم الدم بنقله لخالٌا الجسم .
ب  -تقوم عملٌة الزفیر بتبادل ثانً أكسٌد الكربون بٌن الدم والحوٌصالت الهوابٌة ثم التخلص من ؼاز  CO2من الجسم .

 نقل األكسجٌن: ٌتم نقل الدم( فقٌر  )O2من القلب الى الربتٌن عبر الشرٌانالربوي لٌصل الى الشعٌرات الدموٌة المحٌطة بالحوٌصالت
الهوابٌة وتكون جدر الشعٌرات الدموٌة رقٌقة للسماح بتبادل
الؽازات حث ٌتم تبادل الؽازات  ،ومما ٌساعد فً كفاءة تبادل
الغازات عدة أسباب وهً :
 -1المساحة السطحٌة العالٌة للحوٌصالت الھوائٌة .
 -2الجدارالرقٌق للحوٌصالت الھوائٌة.
 -3وجود كمٌات كبٌرة من الدم محٌطة بالحوٌصالت.
حٌث ٌتم انتقال  O2من جدران الحوٌصالت الهوابٌة الرقٌقة الى
جدران الشعٌرات الدموٌة وصوال الى البالزما الدما.
 الطرٌقة األقل نقال األكسجٌن (نسبة )%2
ذوبان األكسجٌن فً الماء الموجود فً بالزما الدم .
 الطرٌقة األكثر نقال األكسجٌن (نسبة )%98
هً عن طرٌق خالٌا الدم الحمراء الذي ٌحتوي على هٌموغلوبٌن
حٌث ٌرتبط  O2مع الھٌموغلوبٌن مكونا مركب اكسٌهٌموؼلوبٌن.
ٌ تكون الهٌموؼلوبٌن من سلستٌن ألفا-غلوبٌن وسلسلتٌن بٌتا-غلوبٌن حٌث ترتبط السالسل مع بعضها عن طرٌق
أربعة مجموعة الھٌم (تحتوي على ذرة حدٌد) كل مجموعة هٌم ترتبط ارتباط ضعٌف بجزئ واحد من األكسجٌن
 كل جزئ هٌموؼلوبٌن ٌرتبط بؤربع جزئٌات  O2عند اإلشباع مكونا مركب أكسٌھٌموغلوبٌن.
 عند وصول مركب األكسٌهٌموؼلوبٌن بالقرب من الخالٌا ٌتحرر األكسجٌن لٌذهب من الشعٌرات الدموٌة للخالٌا
لتستفٌد من األكسجٌن فً عملٌة التنفس الخلوي وٌنتج ثانً أكسٌد الكربون ( السام للخالٌا) .
( Hb(O2)4اكسٌهٌموؼلوبٌن)
تحرر األكسجٌن
Hb + 4O2
العوامل التً تساعد فً تحرر األكسجٌن عند الخالٌا:
 .١العامل المھم هو الضغط الجزئً  -:) PO2( O2الذي ٌعتمد على تركٌز األكسجٌن حٌث ٌنتقل الؽاز من منطقة الضؽط
الجزئ العالً الى منطقة الضؽط الجزئ القلٌل (علما بؤن الضغط الجزئ ألي غاز ٌتناسب طردٌا مع التركٌز)
. ٢درجة الحوضة للدم ٌ -:زداد تحرر األكسجٌن إذا قلة حموضة الدم عن الهٌموؼلوبٌن وٌزداد تركٌز ( CO2تؤثٌر بور)
ارتفع درجة حرارة الجسم الى حد معٌن بسب ارتفاع الحرارة
. ٣درجة حرارة الجسم ٌ -:زداد تحرر األكسجٌن عند ا
نتٌجة ممارسة الرٌاضة أو بسبب المرض مثل اإللتھاب.

27

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي0796902911

نقل ثانً أكسٌد الكربون
ٌ كون الضؽط الجزبً لثانً أكسٌد الكربون ) (PCO2عالً عند الخالٌا وقلٌل للشعٌرات الدموٌة المحٌطه بالخالٌا.
ٌ نتقل  CO2من الخالٌا الى الشعٌرات الدموٌة المحٌطة بها  ,بعدة أشكال :
ٌ .١نتقل ذائب فً بالزما الدم (بنسبة  ) % ٧نسبة قلٌلة .
. ٢مركب كا ربامٌنوهٌموغلوبٌن ینقل  % ٢٣من ثانً أكسٌد
الكربون عن طرٌق ارتباطه بالھٌموغلوبٌن فً خالٌا الدم
الحمراء  ,الذي ٌتفكك بسرعة عند وصوله الشعٌرات الدموٌة التً
تحٌط بالحوٌصالت الهوابٌة فً الربتٌن .
-

 .3اٌونات الكربونات الھٌدروجٌنٌة ٌ : HCO3نقل الجزء األكبر
من  CO2بنسبة % ٧٠
أٌ -تحد الجزء األكبر من ثانً أكسٌد الكربون مع الماء داخل
خالٌا الدم الحمراء بمساعدة إنزٌم كربونٌك انھٌدرٌز لٌكون
حمض الكربونٌك  H2CO3كما فً المعادلة التالٌة :
H2CO3

كربونٌك انهٌدرٌز

H2O + CO2

بٌ -تحلل حمض الكربونٌك بسرعة لٌعطً أٌونات الكربونات
الھٌدروجٌنٌة )  ( HCO3وأٌون الھٌدروجٌن )  ( H +داخل
خالٌا الدم الحمراء كما فً المعادلة التالٌة:
–

H+ + HCO3

H2CO3

ج -تغادر اٌونات الكربونات الھٌدروجٌنٌة باالنتشار البسٌط إلى
بالزما الدم وبهذا ٌحدث خلل فً التوازن الكھربائً على جانبً
الؽشاء البالزمً لكرٌات الدم وإلعادة التوازن ٌنتقل أٌون كلور
السالب ( الموجود فً الخارج بكمٌات كبٌرة فً بالزما الدم )
من البالزما الى داخل خالٌا الدم الحمراء بعملٌة تسمى ( إزاحة
أٌونات الكلور).
د -عند وصول الدم الى الشعٌرات الدموٌة المحٌطة بالحوٌصالت
الھوائٌة تنتشر أٌونات الكربونات الھٌدروجٌنٌة إلى خالٌا الدم
الحمراء( كما تنتشر أٌون الكلور الى الخارج ) .
ترتبط أٌونات الكربونات الھٌدروجٌنٌة بؤٌون الھٌدروجٌن لتكون
حمض الكربونٌك بعكس التفاعل السابق كما ٌلً
H2CO3

H+ + HCO3-

هـٌ -تحلل حمض الكربونٌك إلى ماء وثانً أكسٌد الكربون كما
فً المعادلة التالٌة
CO2 + H2O

H2CO3

و ٌ -نتقل ثانً أكسٌد الكربون من خالٌا الدم الحمراء الى بالزما
الدم ثم إلى الحوٌصالت الھوائٌة لٌغادر الجسم مع هواء الزفٌر.
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س (  2008صٌفً ) ما العوامل التً تعتمد علٌھا عملٌة تشبع الھٌموغلوبٌن باألكسجٌن ؟
الضؽط الجزئ لألكسجٌن ,الرقم الهٌدروجٌنً للدم ,درجة حرارة النسٌج
س(صٌفًٌ )2009نقل الدم األكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون من والى خالٌا الجسم ،والمطلوب:
 -1ما اسم المركب الناتج من ارتباط الھٌموغلوبٌن مع كل من األكسجٌن والكربون ؟
 -2ما الطرٌقة التً ٌنتقل بھا  % ٧٠من ثانً أكسٌد الكربون فً الدم ؟
ٌ -3تحد ثانً أكسٌد الكربون مع الماء داخل خالٌا الدم الحمراء لتكوٌن حمض الكربونٌك  ،ما اسم األنزٌم الذي ٌسرع
هذا االتحاد؟
ثانً أكسٌد الكربون  :الكاربامٌنوهٌموؼلوبٌن
 -1األكسجٌن  :اكسٌهٌموؼلوبٌن .
 -3كربونٌك انهٌدرٌز
 -2اٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة .HCO3
س (صٌفً )2010فســر :طرٌقة توصٌل األكسجٌن إلى أنسجة الجسم عن طرٌق خالٌا الدم الحمراء أكثر فعالٌة مقارنة
مع انتقاله فً البالزما الدم ؟
ألن ذاببٌة األكسجٌن فً الماء قلٌلة وبالتالً فؤن كمٌة األكسجٌن التً ٌمكن أن تذوب فً البالزما الدم اقل مما تحتاجها
خال ٌا الجسم  ,والطرٌقة األكثر فاعلٌة لنقل األكسجٌن هً عن طرٌق خالٌا الدم الحمراء الحتوابها على الهٌموؼلوبٌن.
س( 2010شتوي )ٌ :نتقل ثانً أكسٌد الكربون فً الدم بثالث آلٌات :ذائبا فً البالزما ،ومرتبطا مع الھٌموغلوبٌن،
وعلى هٌئة أٌونات الكربونات الھٌدروجٌنٌة ،والمطلوب:
 -1أي هذه اآللٌات ٌنتقل بھا ثانً أكسٌد الكربون بؤقل نسبة ؟
 -2وضح كٌفٌة تحول ثانً أكسٌد الكربون فً الدم إلى أٌونات الكربونات الھٌدروجٌنٌة ؟
 -1ذاببا فً البالزما .
مساعدة إنزٌم كربونٌك انهٌدرٌز لٌكون حمض الكربونٌك
ٌ -2تحد ثانً أكسٌد الكربون مع الماء داخل خالٌا الدم الحمراء ب
+
ثم ٌتحلل حمض الكربونٌك لٌعطً اٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة  HCO3وأٌون الهٌدروجٌن H
س ( 2011شتوي ) اذكر ثالث طرق لنقل ثانً أكسٌد الكربون من أنسجة الجسم إلى الرئتٌن؟
 -2مرتبط بالهٌموؼلوبٌن فً خالٌا الدم الحمراء أو كربامٌنوهٌموؼلوبٌن.
 -1ذابب فً البالزما.
 -3بصورة اٌونات كربونات الهٌدروجٌنٌة
س ( 2011شتوي ) ما الطرٌقة األكثر فاعلٌة فً توصٌل األكسجٌن من الحوٌصالت الھوائٌة إلى أنسجة الجسم؟
عن طرٌق ارتباط األكسجٌن مع الهٌموؼلوبٌن الموجود فً خالٌا الدم الحمراء.
نتقل األكسجٌن من الحوٌصالت الھوائٌة إلى الشعٌرات الدموٌة التً تحٌط بھا؟
س  /ما العامل األساسً إل ا
الضؽط الجزبً لألكسجٌن
س ( 2014صٌفً ) وضح اثر تركٌز األكسجٌن على تبادله بٌن الدم وأنسجة الجسم عند كل من الشعٌرات الدموٌة
المحٌطٌة بالحوٌصالت الھوائٌة وأنسجة الجسم المختلفة ؟
عند الشعٌرات الدموٌة المحٌطٌة بالحوٌصالت ٌكون الضؽط الجزبً لألكسجٌن عالً للحوٌصالت مقارنة مع الدم فً الشعٌرات
الدموٌة مما ٌساعد على انتقال األكسجٌن إلى البالزما فً الشعٌرات الدموٌة.
أما عند الشعٌرات الدموٌة القرٌبة من أنسجة الجسم فؤن الضؽط الجزبً لألكسجٌن ٌكون فلٌلة مقارنة مع الدم مما ٌساعد على
تحلل مركب اكسٌهٌموؼلوبٌن الموجود فً كرٌات الدم وٌتحرر األكسجٌن ثم ٌنتقل إلى الخالٌا.

س  /ألٌون الكلور دور مھم فً عملٌة انتقال  CO2من الخالٌا الى الحوٌصالت الھوائٌة المطلوب :
 -2ماذا تسمى هذه العملٌة .
 -1فسر سبب دخول أٌون الكلور لخالٌا الدم الحمراء .
 -3أٌن تحدث هذه العملٌة .
ٌ -1قوم أٌون الكلور باالنتشار الى داخل خالٌا الدم الحمراء للمحافظة على التوازن الكهربابً عند خروج أٌونات
الكربونات الهٌدروجٌنٌة الى البالزما.
 -2عملٌة إزاحة أٌونات الكلور
 -3فً خالٌا الدم الحمراء الموجودة فً الشعٌرات الدموٌة القرٌبة من الخالٌا.
س /لخالٌا الدم الحمراء دور مھم فً نقل األكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون المطلوب :
 -1من المسإول عن إٌصال الدم من القلب الى الرئتٌن .
 -2وضح تركٌب الھٌموغلوبٌن الموجود فً خالٌا الدم الحمراء
 -3كم عدد جزئٌات األكسجٌن المنقولة مع جزئ هٌموغلوبٌن .
ٌ -2تكون من سلسلتٌن ألفا -ؼلوبٌن وسلسلتٌن بٌتا-ؼلوبٌن واربع مجموعات هٌم
-1الشرٌان الربوي
 -3أربع جزبٌات أكسجٌن ,وكل جزئ حدٌد موجود فً مجموعة الهٌم ٌرتبط ارتباطا ضعٌفا بجزئ واحد فً حالة اإلشباع
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ثالثا  :دور الكلٌة فً تكون البول :
 الكلٌة أحد أعضاء الجهاز البولً المسإول عن طرح الفضالت النٌتروجٌنٌة الناتجة والمواد الؽٌر عضوٌة الزابدة
عن حاجة الجسم ( البول ) .
 الكلٌة لها دور فً المحافظة على األتزان الداخلً للجسم .
 الكلٌة تتكون من وحدات اساسٌة تسمى الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة حٌث ٌوجد فً كل كلٌة  1.3ملٌون وحدة أنبوبٌة
كلوٌة .
ٌ حدث ترشٌح للدم فً الكلٌة مرات كثٌرة فً الٌوم وٌنتج من ذلك  1.5لتر ٌومٌا من البول .
تركٌب الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة:
 -1الحوٌصلة الكلوٌة :
تتكون من محفظة بومان والكبة التً تتكون من شبكة من
الشعٌرات الدموٌة ذات نفاذٌة عالٌة.
 -2األنبوبة الملتوٌة القرٌبة :
تقوم بإعادة امتصاص  ,واإلفراز األنبوبً.
 -3التواء هنلً :
يقوم بإعادة امتصاص .
 -4األنبوبة الملتوٌة البعٌدة :
تقوم بإعادة امتصاص و اإلفراز األنبوبً. .
 -5القناة الجامعة :
تقوم بإعادة امتصاص و اإلفراز األنبوبً..
ٌ صل الدم الى الوحدة االنبوبٌة الكلوٌة عبر الشرٌٌن الوارد
ثم الى شبكة الشعٌرات الدموٌة فً الكبة ثم الى الشرٌٌن
الصادر ثم الى الشعٌرات الدموٌة المحٌطة باألنابٌب الملتوٌة
.

 -1عملٌات تكون البول:

أ -اإلرتشاح:
عند وصول الدم عن طرٌق الشرٌٌن الوارد إلى كبة (شبكة من الشعٌرات الدموٌة ذات نفاذٌة عالٌة) ٌحدث ترشح للمواد
صغٌرة الحجم من الدم مثل ( أٌونات الصودٌوم  ،وأٌونات الكلور  ،وأٌونات البوتاسٌوم  ،وجزئٌات الغلوكوز ،
والحموض األمٌنٌة  ،والفضالت النٌتروجٌنٌة الذائبة فً البالزما ) ,أما خالٌا الدم والمواد ذات الحجم الجزٌئً الكبٌر مثل
بروتٌنات البالزما فال ترشح.
ثم ٌنتقل ما تبقى من الدم فً الشرٌٌن الصادر ثم فً الشعٌرات الدموٌة التً تحٌط باألنابٌب الملتوٌة .
مالحظة :
 للجھاز العصبً الذاتً دور فً ضبط معدل اإلرتشاح  ,بحٌث تتحكم األعصاب الودٌة فً العضالت الملساء
المكونة للشرٌٌن الوارد
 كما أن الھرمونات تسھم فً عملٌة اإلرتشاح .
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ب -إعادة االمتصاص:
ٌ حتوي الراشح على الكثٌر من المواد التً ال ٌمكن للجسم االستغناء عنھا مثل (الؽلوكوز  ,والحموض األمٌنٌة ,
ٌتم إعادة امتصاص معظم هذه المواد.
وأٌونات الصودٌوم  ,وأٌونات البوتاسٌوم ) ؾ
 تحدث عملٌة إعادة األمتصاص فً أجزاء الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة ماعدا الكبة .
ٌ حدث إعادة إمتصاص  % 99من حجم الراشح الموجود فً تجوٌف األنبوبة الملتوٌة القرٌبة والتواء هنلً
واألنبوبة الملتوٌة البعٌدة والقناة الجامعة.
ٌ مكن أن ٌحدث إعادة اإلمتصاص أما بالنقل النشط أو باألنتشار الى السابل بٌن خلوي ثم الى الشعٌرات الدموٌة
المحٌطة بالوحدة األنبوبٌة الكلوٌة .
ج -اإلفراز األنبوبً :
 تنتقل المواد السامة والضارة ونواتج أٌض بعض العقاقٌر وذلك تجنبا لخطرها على الجسم من الشعٌرات الدموٌة
المحٌطٌة بالوحدة األنبوبٌة الكلوٌة الى تجاوٌؾ كل من األنبوبة الملتوٌة القرٌبة واألنبوبة الملتوٌة البعٌدة والقناة
الجامعة.
ٌ سهم اإلفراز األنبوبً فً تنظٌم درجة الحموضة فً الجسم بعملٌة تسمى التوازن الحمضً القاعدي وذلك
أ -بالتخلص من أٌونات الھٌدروجٌن  H+الزابدة وطرحها خارج الجسم
ب -امتصاص أٌونات الكربونات الھٌدروجٌنٌة HCO3-
ٌ كون اإلفراز األنبوبً أما بالنقل النشط أو باألنتشار.
وظائف الكلٌة
 -1التخلص من الفضالت النٌتروجٌنٌة وتكوٌن البول
 -3تسهم فً ضبط درجة الحموضة للدم (. )PH

 -2تسهم بالمحافظة على إتزان الماء واألم ال ح فً الجسم.
 -4تسهم فً ضبط ضؽط الدم وحجمه .

 -2دور الھرمونات فً ضبط عمل الكلٌة :
 تسهم الهرمونات فً المحافظة على األتزان الداخلً وضبط عمل الكلٌة مثل :
أ -الھرمون المانع إلدرار البول ب -رنٌن – أنجٌوتنسٌن  -ألدوستٌرون ج -العامل األذٌنً المدر للصودٌوم

تحفز مراكز
العطش

 تسهم تحت المھاد والغدة النخامٌة الخلفٌة فً المحافظة على
إتزان الماء فً الجسم عن طرٌق إفراز الهرمون المانع الدرار
البول.
 تسبب زٌادة تركٌز المواد الذاببة فً الدم الى ارتفاع الضغط
األسموزي.
عند زٌادة الضغط األسموزي للدم ٌحدث ما ٌلً :
تعمل مراكز حسٌة للمستقبالت األسموزٌة توجد فً تحت المھاد
على :
أ  -افراز الھرمون المانع إلدرار البول من الؽدة النخامٌة الخلفٌة
المخزنة للهرمون الذي ٌزٌد من نفاذٌة الجزء األخٌر من األنبوب
الملتوي البعٌد والقناة الجامعة للماء وٌزٌد معدل امتصاص الماء
نحو السابل بٌن خلوي ثم الى الشعٌرات الدموٌة وبذلك:
ٌ -1زداد حجم الدم وٌقل ضغطه األسموزي.
ٌ -2قل حجم البول وٌزداد تركٌزه
ب -تحفز مراكز العطش اإلنسان على شرب الماء وٌتناول األنسان
كمٌات كبٌرة من الماء

تحفٌز الؽدة
النخامٌة

أ -الھرمون المانع إلدرار البول) :) ADH

المراكز الحسٌة للمستقبالت األسموزٌة فً
تحت المھاد
( أ )
(ب)

شرب كمٌات
كبٌرة من
الماء

افراز الهرمون
المانع إلدرار
البول

عودة الجسم
الى الوضع
الطبٌعً

ٌعمل على زٌادة
امتصاص الماء من
الجزء األخٌر من
األنبوب الملتوي
البعٌد والقناة
الجامعة
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ب – رنٌنن – أنجٌوتنسٌن  -ألدوستٌرون:
 تسهم هذه المواد فً تنظٌم عمل الكلٌة.
 آلٌة عمل هذه المواد فً تنظٌم عمل الكلًة
فً حالة نقص حجم الدم الوارد الى الشرٌٌن الوارد نتٌجة
انخفاض ضغط الدم وقلة أٌونات الصودٌوم
تفز خالٌا قرب كبٌبٌة التً توجد فً جدار الشرٌن الوارد
 -1ر
إنزٌم الرنٌن
ٌ -2عمل إنزٌم الرنٌن على تحوٌل بروتٌٌن مولد انجٌوتنسٌن
(صنع فً الكبد وٌنتقل الى البالزما) إلى بروتٌن انجٌوتنسٌن . I
ٌ -3تحول بروتٌن انجٌوتنسٌن Iبفعل إنزٌم محول انجٌوتنسٌن
) (ACEتفرزه الخالٌا الطالبٌة المبطنة للحوٌصالت الهوابٌة
فً الربتٌن ) إلى انجٌوتنسٌن. II
 -4تؤثر انجٌوتنسٌن : II
أٌ -ضٌق الشرًٌن الصادر
(مما ٌرفع ضؽط الدم فً الكبة )
بٌ -حفز قشرة الغدة الكظرٌة لتفرز هرمون ألدوستٌرون
دوراأللدوستٌرون ٌعمل على زٌادة معدل امتصاص أٌونات
الصودٌوم مما ٌإدي إلى ارتفاع مستوى أٌونات الصودٌوم
فً الدم .
نتقل الماء
ٌإدي ارتفاع مستوى أٌونات الصودٌوم الى ا ا
بالخاصٌة األسموزٌة من األنبوبة الملتوٌة البعٌدة والقناة الجامعة
باتجاه السابل بٌن خلوي ثم الى الدم (أي أن الماء ٌتبع الصودٌوم
فً حركته)
النتٌجة ٌزداد حجم الدم وضؽطه ٌ ,قل حجم البول وٌزٌد تكٌزه

ج -العامل األذٌنً المدر للصودٌوم ) : (ANF
وقت عمله  :ارتفاع ضؽط الدم وزٌادة حجمه
تفرز خالٌا متخصصة من األذٌنٌن العامل األذٌنً المدر للصودٌوم  ANFوالذي ٌعمل على تثبٌط إفراز إنزٌم الرنٌن
وبالتالً ألدوستٌرون .
مما ٌثبط إعادة امتصاص أٌونات الصودوٌوم والماء
النتٌجة ٌ :قل حجم الدم وضؽطه  ,وٌزٌد من حجم البول وٌقل تركٌزه
ٌ عمل العامل األذٌنً المدر للصودٌوم وهرمون ألدوستٌرون بصورة متضادة لتنظٌم بحٌث أن :
أ -هرمون الدوستٌرون ٌفرز من قشرة الؽدة الكظرٌة عند نقصان حجم الدم وضغطه بتؤثٌر إنزٌم رنٌن حٌث ٌزٌد هذا
الهرمون من نفاذٌة األنبوبة الملتوٌة البعٌدة والقناة الجامعة للصودٌوم والماء .
ب -ويفرز العامل األذٌنً المدر للصودٌوم من األذٌنٌن عند زٌادة حجم الدم وضغطه مما ٌإدي إلى تثبٌط إفراز إنزٌم
الرنٌن فؤلدوستٌرون مما ٌقلل امتصاص أٌونات الصودٌوم والماء .
س (شتوي )2008العبارة اآلتٌة خطؤ  ،انقلھا بعد تصوٌبھا بتغٌٌر ما تحته خط ؟
زٌادة الضغط األسموزي فً الدم ٌنبه إفراز هرمون الدوستٌرون
زٌادة الضؽط األسموزي فً الدم ٌنبه إفراز الهرمون المانع إلدرار البول ADH
س (شتوي )2010قارن بٌن العامل األذٌنً المدر للصودٌوم وهرمون الدوستٌرون من حٌث تؤثٌر كل منھما فً نفاذٌة
األنبوبة الملتوٌة البعٌدة ألٌونات الصودٌوم ؟
العامل األذٌنً المدر للصودٌوم ٌقلل من النفاذٌة  ,بٌنما ألدوستٌرون ٌزٌد من النفاذٌة.
س(صٌفً)2010قارن بٌن محفظة بومان واألنبوبة الملتوٌة القرٌبة من حٌث عملٌة تكوٌن البول التً تحدث فً كل
منھما؟ محفظة بومان  :اإلرتشاح , .األنبوبة الملتوٌة القرٌبة  :إعادة امتصاص و األفراز األنبوبً.
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ٌبٌن الشكل المجاور تركٌب الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة ،والمطلوب :
 -1ما أسماء األجزاء المشار إلٌھا باألرقام  2 ، 3؟
 -2اكتب اسم الجزء من الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة الذي ال تحدث فٌه عملٌة
إعادة امتصاص ؟
ٌ -3تم إعادة امتصاص أٌونات الكربونات الھٌدروجٌنٌة  HCO3اذكر أسم
هذه العملٌة .
ٌ -4تم تضٌق الشريين الصادر عند تكون أنجٌوتنسٌن .ما أهمٌة ذلك ؟
 -1رقم  2هو القناة الجامعة  ,رقم  3هو األنبوبٌة الملتوٌة البعٌدة
 -2الحوٌصلة الكلوٌة التً تتكون من محفظة بومان والكبة
 -3التوازن الحمضً القاعدي
 -4لرفع ضؽط الدم الكبة.
س /تحدث عملٌة اإلرتشاح فً الكبة بفاعلٌة كبٌرة الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة.
النفاذٌة العالٌة للشعٌرات الدموٌة المكونة للكبة .
س(شتوي )2011حدد وظٌفة العامل األذٌنً المدر للصودٌوم
ٌعمل عل ىقلٌل ظؽط الدم وحجمه وذلك بتثبٌط إفراز إنزٌم الرنٌن فؤلدوستٌرون مما ٌقلل من امتصاص الماء وأٌونات
الصودٌوم
س(صٌفً )2011وضح تؤثٌر زٌادة الضغط األسموزي للدم على مراكز العطش ؟
تنبه زٌادة الضؽط األسموزي للدم على تحفز اإلنسان على شرب كمٌات كبٌرة من الماء لتقلٌل الضؽط األسموزي للدم.
ٌبٌن الشكل المجاور الوحدة األنبوبٌة فً الكلٌة والمطلوب :-
 -1اذكر االجزاء . 3 – 2 – 1
 -2وضح آلٌة انتقال الدم فً أجزاء الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة؟
 -3اذكر العملٌة التً تحدث فً الجزء رقم  5من عملٌات تكوٌن
البول؟
 -4اذكر دور الخالٌا قرب كبٌبٌة .
 -1 -1محفظة بومان  -2الكبة  -3الشرٌن الصادر
ٌ -2نتقل الدم من الشرٌٌن الوارد الى الشعٌرات الدموٌة فً الكبة ثم
الى الشرٌٌن الصادر ثم الى الشعٌرات الدموٌة المحٌة باألنابٌب
الملتوٌة.
 -3إعادة األمتصاص .
 -4تفرز إنزٌم الرنٌن عند ما تقل كمٌة الدم التً تصل الى الشرٌٌن
الوارد وذلك عند انخفاض ضؽط الدم وقلة تركٌز أٌونات
الصودٌوم.

4
1
2
3

5

س  /اذكر دور أنجٌوتنسٌن  ॥فً تنظٌم عمل الكلٌة ؟
ٌ -1عمل على افراز هرمون ألدوستٌرون من قشرة الؽدة الكظرٌة ٌزٌد من امتصاص أٌونات الصودوٌوم والماء
ٌ -2ضٌق الشرٌٌن الصادر مما ٌرفع ضؽط الدم فً الكبة.
س  /اذكر مكان افراز كل من ودوره فً تنظٌم عمل الكلٌة.
مكان افرازه
الھرمون
الكبد الى بالزما الدم
مولد انجٌوتنسٌن

دوره فً تنظٌم عمل الكلٌة
ٌتحول الى انجٌوتنسٌن ।
تحوٌل مولد انجٌوتنسٌن الى انجٌوتنسٌن
الخالٌا قرب كبٌبٌة
إنزٌم الرنٌن
زٌادة امتصاص الماء من الجزء األخٌر لألنبوب
تحت المهاد
الھرمون المانع إلدرار البول
الملتوي البعٌد والقناة الجامعة
ٌثبط إفرازإنزٌم الرنٌن فٌثبط إفراز ألدوستٌرون
العامل األذٌنً المدر ألٌونات الصودٌوم األذٌنٌن
إنزٌم محول أنجٌوتنسٌنACE
الخالٌا الطالبٌة المبطنة تحوٌل أنجٌوتنسٌن  ।الى أنجٌوتنسٌن ॥
للحوٌصالت الهوابٌة
33

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي0796902911

ثالثا  :اإلستجابة المناعٌة :
 توجد اعداد كبٌرة من الكابنات الدقٌقة فً الماء والهواء والؽذاء الذي نتناوله والتً تبحث عن مؤوى لها للعٌش
والتكاثر .
 هناك كابنات دقٌقة ال تسبب المرض وهناك أنواع تسبب المرض وتمثل مصدر تهدٌد حقٌقً للجسم ٌجب القضاء
علٌه .
 -1أنواع المناعة :
وظائف جھاز المناعة :
 -1حماٌة الجسم من مسببات األمراض ومقاومتها والقضاء علٌها.
 -2القضاء على خالٌا السرطانٌة و الخالٌا المصابة بالفٌروس .
ٌ تكون جهاز المناعة من حواجز فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة و خالٌا الدم البٌضاء القدرة على ابتالع مسبب المرض
وتحلٌله ومنع تكاثره

تنقسم اإلستجابه المناعٌة فً اإلنسان الى نوعٌن :
أ -اإلستجابة المناعٌة الطبٌعٌة (غٌر المتخصصة ) :
 هً مناعة فطرٌة ( سمٌت طبٌعٌة ) النھا تتكون فً األنسان منذ لحظة والدته
 وهً غٌر متخصصة ألنھا تتصدى لألجسام الغرٌبة جمٌعھا حال دخولھا الجسم
 ويتكون من خط الدفاع األول والثانً كما ٌلً :
 -1خط الدفاع األول :
أ -حاجز الجلدٌ -:عتبر حاجز فٌزٌائً عن طرٌق
 منع دخول مسببات المرض إلى الجسم من الجلد السلٌم .
 إفراز العرق حٌث ٌعمل العرق على خفض الرقم الهٌدروجٌنً ( )PHمما ٌقلل نمو كثٌر من أنواع البكتٌرٌا على
الجلد .
ب  -األغشٌة المخاطٌة -:توجد فً الطبقة المخاطٌة المبطنة للقناة الهضمٌة والقناة التنفسٌة والجهاز البولً والتناسلً حٌث
تعمل على منع دخول مسببات األمراض الى الجسم .
ج  -اإلفرازات-:
الدموع و اللعاب تشكل حاجز ٌمنع مسببات األمراض من الدخول الى الجسم وذلك إلحتوائھا على أنزٌمات تحلل
األجسام الغرٌبة.
حمض الھٌدروكلورٌك فً المعدة الذي ٌهضم الكثٌر من مسببات المرض الموجودة فً الطعام .
د -البكتٌرٌا الساكنة الطبٌعٌة فً الجسم :
هً بكتٌرٌا نافعة فً الجسم مثل البكتٌرٌا التً توجد على سطح الجلد والقناة الهضمٌة ولها عدة طرٌق مثل:
 تنتج مواد تقتل البكتٌرٌا الضارة مباشرة
 تفرز مواد تؽٌر درجة حموضة الوسط لتجعله ؼٌر مالبم لعٌش البكتٌرٌا الضارة
 االستفادة من المواد الؽذابٌة المتوفرة مما تمنع البكتٌرٌا الضارة من حصولها على الؽذاء
 النتٌجة من ذلك موت البكتٌرٌا الضارة.
 -2خط الدفاع الثانً:
 تخترق بعض مسببات األمراض خط الدفاع األول عند حدوث الجروح مثال ,فٌتصدى لها خط الدفاع الثانً .
ٌ تكون هذا الخط من خالٌا مناعٌة غٌر متخصصة وبروتٌنات وقائٌة مثل البروتٌنات المتممة.
 تكون آلٌة التخلص من مولد الضد الؽرٌب أما بعملٌة البلعمة او تحلل مسبب المرض
 تعمل بعض أنواع الخالٌا المناعٌة على بلعمة مسبب المرض عند دخولها للجسم
 تسهم البروتٌنات المتممة فً إتمام عمل الخالٌا المناعٌة عن طرٌق تحلل مسببات األمراض الداخله للجسم مما
ٌُسھل بلعمتھا.
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أنواع خط الدفاع الثانً :
أ -الخالٌا الدفاعٌة :
 -1خالٌا الدم البٌضاء األكولة :وتضم عدة أنواع أبرزها
 الخالٌا المتعادلة توجد فً الدم وأعضاء أخرى مثل الكبد والطحال والربتٌن والوزتٌن وهً خالٌا نھمٌة فً ابتالع
مسببات األمراض البكتٌرٌة ولكنها ال تعٌش طوٌال .
 الخالٌا األكولة الكبٌرة وهً خالٌا وحٌد النواة  ,وٌمكن أن تكون حرة بحٌث تتجول من نسٌج الى آخر أومستقرة
فً بعض األعضاء مثل الطحال والكبد
 -2خالٌا قاتلة طبٌعٌة  :وهً خالٌا لٌمفٌة توجد فً الطحال والعقد الٌمفٌة ونخاع العظم والدم
ٌمكن لهذه الخالٌا تمٌز الخالٌا المصابة بالفٌروس أو الخالٌا السرطانٌة وقتلھا ولكنها خالٌا غٌر متخصصه.
آلٌة عمل الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة :
 تفرز الخالٌا الطبٌعٌة مادة تسمى برفورٌن الذي ٌحدث ثقوب بغشاء الخلٌة المصابة.
 تفرز الخالٌا الطبٌعٌة إنزٌمات حبٌبٌة تدخل عبر الثقوب لتحلل بروتٌنات الخلٌة المصابة فتموت هذه الخلٌة .
 تتم بلعمة الخالٌا المٌتة عن طرٌق الخالٌا األكولة الكبٌرة .

ب -بروتٌنات وقائٌة  :وتشمل
 -1البروتٌنات المتممة :تسهم فً إتمام عمل الخالٌا المناعٌة عن طرٌق تحلل مسببات األمراض الداخله للجسم مما ٌسھل
بلعمتھا.
 -2اإلنترفٌرونات وهً بروتٌنات تفرزها الخالٌا المصابة بالفٌروس ثم ترتبط بالخالٌا المجاورة وتحفز هذه الخالٌا الى
إنتاج بروتٌنات مضادة للفٌروس مما تمنع تضاعؾ أعداد الفٌروسات المهاجمة لها .
ج -االستجابة اإللتھابٌة :
 تسبب مجموعة من المواد الكمٌائٌة المفرزة من مسببات المرض والخالٌا المصابة على :
 -1جذب الخالٌا األكولة الى منطقة اإلصابة .
 -2زدٌاد تدفق الدم نحو مسبب المرض أو الخالٌا المصابة .
 -3زٌادة نفاذٌة الشعٌرات الدموٌة فً منطقة اإلصابة مما ٌساعد على زٌادة خالٌا الدم البٌضاء فً المنطقة .
أعراض اإلستجابة االلتھابٌة :
 -1االحمرار بسبب توسع الشعٌرات الدموٌة
 -2اإلنتفاخ بسبب خروج البالزما من الدم
 -3اإلحساس باإللم نتٌجة تهٌج النهاٌات العصبٌة
 -4ارتفاع درجة حرارة النسٌج المصاب .
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ب -االستجابة المناعٌة المكتسبة المتخصصة وتتكون من :
خط الدفاع الثالث ( جھاز المناعة المتخصص( :
 تمتاز اإلستجابة المناعٌة المكتسبة بؤنها ُموجھة اي أنها قادرة على تمٌٌز مولد ضد ؼرٌب واحد والذي سبب
اإلستجابة المناعٌة .
عندما ٌتجاوز مسبب المرض خط الدفاع األول والثانً ٌعتمد حدوث األستجابة المناعٌة المكتسبة من الجھاز اللٌمفاوي.
مكونات جھاز اللٌمفاويٌ:تكون من
 -1أوعٌة لٌمفاوٌة لھا دور فً إعادة الزائد من السائل بٌن خلوي الى الدورة الدموٌة.
-2خالٌا وأنسجة واألعضاء وتقسم الى
ي تشمل
أ -رئٌسة
 -।نخاع العظم ٌ:عمل على تكوٌن خالٌا الدم والخالٌا اللٌمفٌة
كما تنضج وتتماٌز فٌه الخالٌا اللٌمفٌة B
 -॥الغدة الزعترٌة( الثٌموسٌة)  :تسهم فً نضوج وتماٌز الخالٌا اللٌمفٌة T
ب -ثانوٌة وتشمل:
 -।العقد اللٌمفٌة  :تحتوي على الخالٌا اللٌمفٌة  Bو  Tتھاجم مسببات األمراض
وتعمل على تنقٌة السائل اللٌمفً .
 -॥الطحال  :وهو أكبر تجمع للخالٌا اللٌمفٌة وٌعمل على تنقٌة الدم .
مالحظات :
ٌ متاز السطح الخارجً لخالٌا اإلنسان بوجود الكثٌر من البروتٌنات التً ترتبط بعضھا بمواد سكرٌة .
ٌ مٌز الجسم البروتٌنات السكرٌة بوصفها ذاتٌة ( تخصه) وبذلك ٌتعرؾ الجسم على األجسم الؽرٌبة ( مولد
الضد الؽرٌب )
ؼرٌب تحفز الجهاز المناعً إلى حدوث استجابة مناعٌة خاصة عند دخوله للجسم
ة
مولد الضد الغرٌب  :هو أي مادة
أنواع الخالٌا التً لھا دور فً المناعة المكتسبة :
أ -الخالٌا األكولة المشھرة :
ُ
 هً خالٌا أكولة كبٌرة تشھر مولد الضد الغرٌب المسبب
للمرض على سطحها الخارجً .
آلٌة عمل الخالٌا األكولة المشھرة :
 - 1بلعمة مولد الضد الؽرٌب .
 - 2اتحاد الجسم الحال مع الجسم ال ُمبلعم ( مسبب المرض )
 - 3بدء اإلنزٌمات تحلٌل مولد الضد الؽرٌب
 - 4تحطٌم مولد الضد الؽرٌب إلى أجزاء صغٌرة
 - 5إشھار مولد الضد الؽرٌب على سطح الخلٌة األكولة
 - 6التخلص من األجزاء األخرى لمولد الضد الؽرٌب باإلخراج
الخلوي .

 بعد إشھار مولد الضد الغرٌب تتحرك الخالٌا األكولة الكبٌرة
بحثا عن الخالٌا اللٌمفٌة  Tالمساعدة التً تحمل مستقبل مولد
الضد المشهر وترتبط بھا.
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ب -الخالٌا اللٌمفٌة  Tالمساعدة (اإلستجابة الخلوٌة)
 هً خالٌا لٌمفٌة تساعد على إتمام عمل
الخالٌا المناعٌة األخرى
ٌ سبب ارتباط الخالٌا اللٌمفٌة  Tالمساعدة مع
الخالٌا األكولة إفراز الخالٌا األكولة المشھرة
مواد كٌمٌابٌة تسمى الساٌتوكاٌنات.
 تعرؾ المناعة التً تعتمد على خالٌا T
باإلستجابة الخلوٌة.
 تحفز الساٌتوكاٌنات خالٌا  Tالمساعدة على اإلنقسام
وتماٌزها الى :
 -1 خالٌا  Tمساعدة ذاكرة.
بخ  -2خالٌا  Tالمساعدة النشطة تفرز ساٌتوكاٌنات
وتعمل على:
أ -تنشط خالٌا  Tالقاتلة وتحفزها لإلنقسام الى خالٌا
 Tقاتلة نشطة و خالٌا قاتلة ذاكرة .
ب -تحفز خالٌا  Bفتصبح نشطة وتنقسم لتنتج خالٌا
بالزمٌة وخالٌا  Bوخالٌا  Bذاكرة
ج .خالٌا )  ( Tالقاتلة:
 خالٌا لٌمفٌة تهاجم الخالٌا المصابة
 تستطٌع خالٌا  Tالقاتلة النشطة التعرف على مولد الضد ال ُمشھر على سطح الخالٌا المصابه بالمرض والتخلص منھا.
 آلٌة عمل خالٌا  Tالقاتلة :
 -1ارتباط الخالٌا  Tالقاتلة النشطة مع مولد الضد المشھر على الخالٌا المصابة.
 -2إفراز مواد كٌمٌائٌة تسمى برفورٌن الذي ٌعمل على إحداث ثقوب بالغشاء البالزمً للخلٌة المصابة
 -3دخول إنزٌمات خاصة تحلل بروتٌنات الخلٌة المصابه وتسبب موتھا

د -الخالٌا ) : ( B
أ -هً خالٌا لٌمفٌة تسهم بفاعلٌة فً اإلستجابة المناعٌة .
ب -تتكامل مع خالٌا مناعٌة أخرى .
آلٌة عمل الخالٌا اللٌمفٌة ) ( ( Bاالستجابة السائلة ( :
 -1عند افرازالساٌتوكاٌنات من خال ٌا )  ( Tالمساعدة النشطة
 -2تعمل على تنشط خالٌا B
 -3تنقسم خالٌا  Bالنشطة بؤعداد كبٌرة من النوع نفسه لتتماٌز إلى :
 خالٌا )  ( Bذاكرة . خالٌا البالزمٌة  :تنتج هذه الخالٌا أجسام مضادة تهاجم مولد الضدالذي سبب إنتاجها.
األجسام المضادة  :هو بروتٌن تنتجة الخالٌا البالزمٌة استجابة لوجود
مولد ضد ؼرٌب معٌن بؽرض تثبٌطه.
 تعرؾ المناعة التً تعتمد على األجسام المضادة باإلستجابة
السائلة .
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طرق تثبٌط مولد الضد عند ارتباطه بالجسم المضاد:
أ -تنشٌط البروتٌنات المتممة
 -1ترتبط األجسام المضادة مع مولدات الضد على الؽشاء البالزمً للخلٌة المسببة للمرض ( مولد الضد ).
 -2تنشٌط البروتٌنات المتممة.
 -3ثم تحدث البروتٌنات المتممة ثقوبا فً الؽشاء البالزمً للخلٌة المسببة للمرض .
حلل الخلٌة .
 -4تدخل سوابل الجسم إلى داخل الخلٌة مما ٌإدي إلى ت
ب -ترسٌب مولدات الضد  :حٌث ترتبط األجسام المضادة مع مولدات الضد وتسبب ترسبها فتنشط الخالٌا األكولة وتحدث
عملٌة البلعمة .
ج -التالزن ( اإللتصاق ) :حٌث ٌرتبط الجسم المضاد الواحد بمجموعة من مولدات الضد مسببة التصاق بعضا ببعض
(تالزنها)  ,فتنشط الخالٌا األكولة وتحدث عملٌة البلعمة .
د -التعادل  :يرتبط الجسم المضاد بمسبب المرض ( مولد الضد ) فٌمنعه من االرتباط بخالٌا الجسم وإلحاق الضرر بها ,
وتنشط الخالٌا األكولة وتحدث عملٌة البلعمة
ٌعمل ارتباط الجسم المضاد بمولد الضد الغرٌب على تثبٌطه بطرائق منھا

مالحظة :
 تكون خالٌا الذاكرة قادرة على تمٌز مولد الضد الغرٌب عند
دخوله مرة أخرى  ,مما ٌجعل التعامل معه أسرع من المره
األولى وذلك بإنتاج األجسام المضادة بسرعة  ،وهذا ما
ٌسمى باإلستجابة الثانوٌة عند دخول مسبب المرض مرة
ثانٌة للجسم .
 دخول مولد الضد أول مرة تسمى إستجابة أولٌة .
 دخول مولد الضد مرة ثانٌة تسمى إستجابة ثانوٌة.
مقارنة بٌن االستجابة المناعٌة األولٌة والثانوٌة :
االستجابة المناعٌة
تركٌز األجسام
المضادة
السرعة انتاج
األجسام المضادة

استجابة مناعٌة
أولٌة

استجابة مناعٌة
ثانوٌة

أقل

أكثر

أبطء

أسرع
38

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي0796902911

 -2بعض اختالالت الجھاز المناعً :
أ -تفاعل الحساسٌة :
ٌ عتبر تفاعل الحساسٌة اختالال مناعٌا ألن الجھاز المناعة ٌھاجم مواد غٌر ضارة تدخل الجسم .
 تسمى المادة التً تسبب الحساسٌة بالمواد المسببة للحساسٌة مثل حبوب اللقاح وأبواغ بعض الفطرٌات وبعض
أنواع األؼذٌة.
 آلٌة حدوث تفاعل الحساسٌة :
ٌحدث تفاعل الحساسٌة عند التعرض لمولد الحساسٌة فً أول مرة حٌث :
ٌ .1رتبط مولد الحساسٌة بالخالٌا اللٌمفٌة B
 .2تنقسم خالٌا  Bلتكون خالٌا بالزمٌة تنتج كمٌات كبٌرة من األجسام المضادة ٌسمى ()IgE
ٌ .3رتبط  IgEبمستقبالت خاصة على الخالٌا الصارٌة والخالٌا القاعدٌة الموجودة فً األنسجة .
 .4عند التعرض لمولد الحساسٌة مرة أخرى
ٌ .Iرتبط مولد الحساسٌة باألجسام المضادة  IgEالموجود على الخالٌا الصارٌة أو الخالٌا القاعدٌة.
ُتحفز الحبٌبات الموجوده داخل الخالٌا الصارٌة أو الخالٌا القاعدٌة على إفراز مادة الھستامٌن
.II
التً تعمل على:
أ .توسع األوعٌة الدموٌة لتصبح أكثر نفاذٌة للسوابل
ب .ظھور أعراض مثل اإلحمرار واإلنتفاخ و زٌادة المخاط.

 تعالج حاالت الحساسٌة بؤدوٌة تسمى مضادات الھستامٌن والتً تعمل على
 .1إبطاء وصول الھستامٌن إلى الخالٌا الهدؾ مثل الخالٌا المفرزة للمخاط وخالٌا األوعٌة الدموٌة .
 .2منع وصول الھستامٌن الى الخالٌا الهدؾ مثل الخالٌا المفرزة للمخاط وخالٌا األوعٌة الدموٌة .
ب -متالزمة نقص المناعة المكتسب : AIDS
 الذي ٌسبب مرض االٌدز فٌروس نقص المناعة البشري) ( HIV
 یصٌب فٌروس اإلٌدز الخالٌا اللٌمفًة  Tالمساعدة
ق التً ٌهاجم بها فٌروس نقص المناعة البشري جهاز المناعة
الطرية
ٌ .١تكاثر الفٌروس داخل خالٌا  Tالمساعدة المصابة فتنتج فٌروسات جدٌدة وكثٌرة تهاجم خالٌا  Tمساعدة أخرى ,وهكذا
حتى تصبح عدد خالٌا  Tالمساعدة قلٌلة جدا .
وهذا ٌسبب انخفاض قدرة الشخص المصاب على مقاومة األمراض وذلك ألن خالٌا  Tالمساعدة دور مھم فً اإلرتباط
بمولد الضد الغرٌب المشھر على الخالٌا األكولة الكبٌرة وعدم إفرازها للسٌتوكٌنات مما ٌإدي الى عدم انقسام خالٌا T
المساعدة وانتاج خالٌا  Tمساعدة نشطة وخالٌا  Tذاكرة وعدم تحفٌز خالٌا  Tالقاتلة وخالٌا  Bلإلنقسام وانتاج خالٌا
بالزمٌة وخالٌا  Bذاكرة مما ٌثبط اإلستجابة المناعٌة ضد مسببات األمراض األخرى .
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 -3الرفض المناعً :





ٌستطٌع الجسم تمٌز مولدات الضد الذاتٌة من مولدات الضد غٌر ذاتٌة ( الؽرٌبة عن الجسم ) وبذلك ٌتخلص
الجسم من األجسام الغرٌبة التً قد تدخل الجسم .
ٌمكن أن ٌحتاج اإلنسان فً بعض الحاالت المرضٌة أو عند التعرض لحادث معٌن لزراعة عضو ٌتبرع به إنسان
آخر  ,أو عملٌة نقل دم من متبرعٌن .
تجرى العدٌد من الفحوص للمستقبل والمتبرع للتؤكد من انها متوافقان مناعٌا وذلك لتجنب حدوث الرفض
المناعً للعضو أو الدم المنقول.
ٌتسبب الرفض المناعً ( عدم حدوث توافق مناعً ) لخطر شدٌد قد ٌإدي الى الوفاة .

مثال على الرفض المناعً :
عملٌة نقل الدم عند عدم توافق فصٌلة الدم المنقول من المتبرع مع المستقبل مناعٌا.
ولذلك ٌجب معرفة مولدات الضد واألجسام المضادة لكل فصٌلة دم :
األجسام المضادة فً
مولد الضد على سطح
فصٌلة الدم
بالزما الدم
خالٌا الدم الحمراء
Anti-B
A
A
Anti-A
B
B
ال توجد أجسام مضادة
AوB
AB
ال ٌوجد مولدات ضد
Anti-B, Anti-A
O

فصابل الدم للمتبرعٌن
المالبمٌن
O,A
O,B
O,A,B
O

مالحظات :
 ال ٌمكن أن ٌجتمع مولد الضد مع الجسم المضاد فً بالزما الدم للشخص نفسه .
 وذلك ألن اجتماع مولد الضد مع الجسم المضاد نفسه ٌإدي إلى ارتباطھما على سطح كرٌات الدم الحمراء
وحدوث ما ٌلً :
 .1تحلل خالٌا الدم الحمراء المنقولة
 .2ترتفع حرارة المستقبل
ٌ .3حدث ارتعاش فً الجسم
 .4فشل كلوي أحٌانا
 .5وعند نقل كمٌات كبٌرة تإدي الى الوفاة .
 فصٌلة الدم  ABمستقبل عام ألن بالزما دم هذه الفصٌلة ال ٌحتوي على أي نوع من األجسام المضادة  ,فال توجد
فرصة الجتماع الجسم المضاد مع مولد الضد الخاص به فً بالزما دم للمستقبل .
ؾ توجد فرصة الجتماع
 فصٌلة الدم  Oمعطً عام ألن هذه الفصٌلة ال تحتوي على أي نوع من مولدات الضد ,ال
مولد الضد مع الجسم المضاد الخاص به فً بالزما دم للمستقبل .
 ولكن ٌجب مراعة التوافق المناعً للعامل الرٌزٌسً أٌضا بٌن المتبرع والمستقبل عند نقل الدم .
النظام الرٌزٌسً : Rh
+
 فً حالة وجود مولد ضد  Dعلى سطح كرٌات الدم الحمراء ٌكون الفرد موجب العامل الرٌزٌسً Rh
-

 فً حالة عدم وجود مولد ضد  dعلى سطح كرٌات الدم الحمراء ٌكون الفرد سالب العامل الرٌزٌسً . Rh
 الشخص موجب العامل الرٌزٌسً ٌؤخذ دم من الشخص الموجب أوالسالب العامل الرٌزٌسً.
 الشخص سالب العامل الرٌزٌسً ٌؤخذ من الشخص السالب العامل الرٌزٌسً فقط .
+

-

ال ٌجوز نقل دم من شخص موجب العامل الرٌزٌسً  Rhإلى آخر سالب العامل الرٌزٌسً  Rhألنه سوف ٌإدي إلى
تكوٌن أجسام مضادة للعامل الرٌزٌسً .
مالحظة  :ال ٌوجد أجسام مضادة ( فً البالزما الدم ) لمولد الضد  Dفً الحالة الطبٌعٌة فً دم سالبً العامل الرٌزٌسً,
بل تتكون فقط عندما ٌتعرض هإالء األشخاص لمولد الضد Rh
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س(شتوي  ، 2002صٌفً  )2002وضح آلٌة عمل األجسام المضادة فً جسم اإلنسان ؟
 -1تنشٌط البروتٌنات المتممة فتحدث فٌها ثقوبا مما ٌإدي إلى دخول السوابل إلى الخلٌة وتحللها
 -2ترسٌب مولدات الضد مما ٌإدي الى تنشٌط الخالٌا األكولة وبلعمتها .
 -3ارتباط األجسام المضادة بمجموعة من مولدات الضد الؽرٌب مسببة التصاقها ببعض (تالزنها) مما ٌإدي الى تنشٌط
الخالٌا األكولة وبلعمتها .
 -4إرتباط األجسام المضادة بمولدات الضد مانعا أٌاه االرتباط بخالٌا الجسم مما ٌإدي الى تنشٌط الخالٌا األكولة وبلعمتها.
س(شتوي  )2002قارن بٌن االستجابة الخلوٌة واالستجابة السائلة فً جھاز المناعة من حٌث  -:الخالٌا المسإولة عن
كل منھا.
وجه المقارنة
الخالٌا المسإولة

االستجابة الخلوٌة
خالٌا اللٌمفٌة T

االستجابة السائلة
خالٌا اللٌمفٌة B

س(صٌفً  ) 2002تإدي الخالٌا اللٌمفٌة )  ( Tدورا كبٌرا فً مناعة الجسم بمساعدة الخالٌا اللٌمفٌة )  ( Bوأنواع
أخرى من الخالٌا المناعٌة ،والمطلوب
الؽدة الزعترٌة .
 -1أٌن تتماٌز الخالٌا اللٌمفٌة ) . ( T
ساٌتوكاٌنات .
 -2ما اسم المادة الكٌمٌائٌة التً تفرزها خالٌا )  ( Tالمساعدة النشطة ؟
خال ٌا بالزمٌة وخالٌا  Bذاكرة
-3ما نوعً الخالٌا الناتجة عن انقسام الخالٌا اللٌمفٌة )  ( Bالنشطة ؟
 -4كٌف تتعرف خالٌا )  ( Tالقاتلة على الخالٌا المصابة بالمرض أو الخالٌا السرطانٌة؟
ألنها تحمل على ؼشابها البالزمً مولدات ضد تختلؾ عن تلك الموجودة على الؽشاء البالزمً للخالٌا الطبٌعٌة.
س (شتويٌ )2002تكون جھاز المناعة فً جسم اإلنسان من مجموعة من األعضاء واألنسجة والخالٌا المنتشرة فً
مختلف أنحاء الجسم والتً تعمل بآلٌات متنوعة للقضاء على مولدات الضد ،والمطلوب:
 -1اذكر أربعة أعضاء لٌمفٌة لھا دور فً تكوٌن المناعة فً جسم اإلنسان؟
الطحال ,نخاع العظم  ,الؽدة الزعترٌة ,العقد اللٌمفٌة.
-2ما دور خالٌا  Tالمساعدة فً كل من االستجابة المناعٌة السائلة واالستجابة المناعٌة الخلوٌة؟
دور خال ٌا  Tالمساعدة فً االستجابة المناعٌة السابلة أنها تفرز ساٌتوكاٌنات تحفز خالٌا  Bعلى االنقسام إلنتاج خال ٌا
بالزمٌة تنتج أجسام مضادة
دور خال ٌا  Tالمساعدة فً االستجابة المناعٌة الخلوٌة تحفز خالٌا  Tالقاتلة على مهاجمة الخالٌا المصابة من خالل إفرازها
للساٌتوكاٌنات
س (شتوي  /)2018مالدور الذي تقوم فٌه اإلنترفٌرونات فً اإلستجابة المناعٌة.
تقوم الخالٌا المصابة بالفٌروس بإفراز اإلنترفٌرونات التً ترتبط بالخالٌا المجاوره لها وتحفزها على إنتاج بروتٌنات
مضاده للفٌروس تمنع تضاعؾ الفٌروسات المهاجمة لها .
س (صٌفًٌ ) 2002وجد أنواع من الخالٌا اللٌمفٌة  Tمنھا خالٌا  Tالمساعدة خالٌا  Tالقاتلة .والمطلوب :
 -1وضح كٌف تتعرف خالٌا  Tالقاتلة على الخالٌا المصابة وتمٌزها عن الخالٌا الطبٌعٌة؟
بالنسبة للخالٌا المصابة او السرطانٌة تتعرفها خالٌا  Tالقاتلة ألنها تحمل على ؼشابها البالزمً مولدات ضد تختلؾ عن
تلك الموجودة على الؽشاء البالزمً للخالٌا الطبٌعٌة.
 -2وضح تؤثٌر مادة برفورٌن التً تفرزها خالٌا  Tالقاتلة فً الخالٌا المصابة بالفٌروسات
تفرز خالٌا  Tالقاتلة مادة كٌمٌابٌة تسمى برفورٌن الذي ٌعمل على إحداث ثقوب فً الؽشاء البالزمً للخلٌة المصابة مما
ٌسمح بدخول إنزٌمات خاصة تحلل بروتٌنات الخلٌة المصابة مسببة موتها.
 -3تفرز خالٌا  Tالمساعدة النشطة مواد كٌمٌائٌة تدعى ساٌتوكاٌنات .وضح تؤثٌر هذه المواد فً خالٌا  B؟
الساٌتوكاٌنات تحفز خالٌا  Bعلى االنقسام إلنتاج خالٌا  Bالذاكرة وخالٌا بالزمٌة تنتج أجسام مضادة
س ( شتوي ) 2013حدد وظٌفة مادة البرفورٌن فً التخلص من الخالٌا المصابة بالفٌروسات
تحدث ثقوبا فً الؽشاء البالزمً للخلٌة المصابة بالمرض  ,مما ٌسمح بدخول إنزٌمات خاصة تحلل بروتٌنات الخلٌة
المصابة مسببة موتها.
س (شتوي )2013صف تركٌب العقد اللٌمفٌة فً اإلنسان .
تراكٌب تحتوي على الخالٌا اللٌمفٌة  Bو . T
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س (شتوي) 2013وضح تؤثٌر الساٌتوكاٌنات التً تفرزها خالٌا  Tالمساعدة النشطة فً كل من :
خالٌا  Tالقاتلة  :تنشط خالٌا  Tالقاتلة وتحفزها على اإلنقسام الى خالٌا  Tقاتلة ذاكرة وخالٌا  Tقاتلة نشطة تهاجم الخالٌا
المصابة.
خالٌا  : Bتحفٌز خالٌا  Bعلى االنقسام إلنتاج خالٌا  Bذاكرة وخالٌا بالزمٌة تنتج أجسام مضادة .
س(صٌفًٌ )2010إثر فٌروس نقص المناعة البشري  HIVفً جھاز المناعة للمصاب بعدة طرائق .اذكرها؟
ٌ -1تكاثر الفٌروس داخل خالٌا  Tالمساعدة المصابة فٌنتج فٌروسات جدٌدة وكثٌرة تصٌب خالٌا  Tمساعدة أخرى
ٌ -2تم القضاء على اغلب خالٌا  Tالمساعدة وتصبح أعداد خالٌا  Tالمساعدة قلٌلة جدا .
 -3إنخفاض قدرة الشخص المصاب على مقاومة األمرض .

س (شتوي )2011صنف كال مما ٌؤتً إلى خط دفاع أول أو خط دفاع ثانً فً المناعة الطبٌعٌة غٌر المتخصصة :دموع
العٌنٌن ،األغشٌة المخاطٌة ،الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة ،العرق
المخاطٌة  :خط دفاع أول .
األؼشٌة
خط دفاع أول
دموع العٌنٌن:
 :خط دفاع أول
العرق
الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة :خط دفاع ثانً
س (شتوي ) 2011فً آلٌة عمل األجسام المضادة ،اذكر أربع طرائق ٌثبط بھا الجسم المضاد مولد الضد من النوع
 -2ترسٌب مولدات الضد .
نفسھ -1 .تنشٌط البروتٌنات المتممة
 -4التعادل
 -3التالزن ( اإللتصاق )
س (صٌفً ) 2011قارن بٌن خال ٌا  Bوخال ٌا  Tمن حٌث مكان تماٌزها
خالٌا  Tتتماٌز فً الؽدة الزعترٌة
خالٌا  Bتتماٌز فً نخاع العظم.
س (صٌفً )2011اختر من الصندوق اآلتً اسم الخلٌة المناسبة لكل من الوظائف اآلتٌة:
البالزمٌة B
-1التخلص من الخالٌا المصابة T :القاتلة
ذاكرة B
 Bالبالزمٌة
 -2إنتاج األجسام المضادة :
القاتلة T
 -3ابتالع مولد الضد الغرٌب  :الخلٌة المتعادلة
المساعدة T
 -4التعرف على مسبب المرض عند تعرض الجسم له مرة ثانٌة Bالذاكرة
الخلٌة المتعادلة
س  /تعرض جسم اإلنسان لدخول الكثٌر من األجسام الغرٌبة إلًه  ،والمطلوب
 -1صف آلٌة اإلستجابة اإللتھابٌة لدخول مسببات األمراض إلى الجسم.
عند دخول مسبب المرض ٌنتج مواد كٌمٌابٌة تعمل على جذب الخالٌا األكولة الى المنطقة وزٌادة تدفق الدم وزٌادة نفاذٌة
الشعٌرات الدموٌة مما ٌزٌد عدد خالٌا الدم البٌضاء فً المنطقة
 -2ما أعراض األصابة باإلستجابة اإللتھابٌة عند دخول مسبب المرض؟
 -4ارتفاع حرارة النسٌج
 -3اإلحساس باأللم
 -2اإلنتفاخ
 -1اإلحمرار
س (شتوي )2012صنف كال مما ٌؤتً إلى خط دفاع أول أو خط دفاع ثانً فً المناعة الطبٌعٌة غٌر المتخصصة:
البروتٌنات المتممة ،الجلد ،الطبقة المخاطٌة المبطنة للقناة التنفسٌة ،الخالٌا األكولة الكبٌرة
خط دفاع أول .
الجلد:
البروتٌنات المتممة :خط دفاع ثانً .
الطبقة المخاطٌة المبطنة للقناة التنفسٌة :خط دفاع ثانً  .الخالٌا األكولة الكبٌرة :خط دفاع ثانً
س(شتوي )2012صف آلٌة عمل الخالٌا اللٌمفٌة Bعند إفراز السٌتوكٌنات من الخالٌا  Tالمساعدة النشطة؟
تنشط خالٌا  Bوتنقسم خالٌا  Bالنشطة وتنقسم لتعطً نوعٌن من الخالٌا هما
أ -خالٌا بالزمٌة تنتج أجسام مضادة
ب  -خالٌا  Bذاكرة التً تتعرؾ على نفس مولد الضد فورا إذا دخل إلى الجسم مرة ثانٌة
س(صٌفًٌ ) 2012ستطٌع جسم اإلنسان التعامل مع كثٌر من األجسام الغرٌبة التً تدخل إلٌھ ،وكذلك خالٌا جسمه غٌر
الطبٌعٌة التً ٌمكن أن تتحول إلى أورام سرطانٌة ،والمطلوب
 -1كٌف ٌتم القضاء على اغلب خالٌا  Tالمساعدة المصابة بفٌروس نقص المناعة البشري HIV
ٌتكاثر الفٌروس داخل خالٌا  Tالمساعدة المصابة فتنتج نسخ جدٌدة وكثٌرة من الفٌروس تهاجم خالٌا Tمساعدة أخرى حتى
ٌتم القضاء على معظم خالٌا  Tالمساعدة.
مصاب ،وتمٌزها عن الخالٌا الطبٌعٌة؟
 -2كٌف تتعرف خالٌا  Tالقاتلة على الخالٌا ال ة
وتتعرؾ خالٌا  Tالقاتلة على الخالٌا السرطانٌة ألنها تحتوي على ؼشابها البالزمً مولدات ضد تختلؾ عن تلك الموجودة
على الؽشاء البالزمً للخالٌا الطبٌعٌة
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س (شتوي )2010إذا علمت أن فصٌلة دم شخص هً  ABفؤجب عما ٌؤتــً:
 -1ما أنواع مولدات الضد على سطح خالٌا دمه الحمراء حسب نظام  ABO؟
A ,B
( 2018شتوي ) اذكر األعراض التً تظھر على شخص مستقبل لدم متبرع فً حال حدوث الرفض المناعً عنده.
 -2حدوث ارتعاش فً الجسم
 -1ارتفاع فً درجة الحرارة
ٌ-4مكن أن ٌإدي الى الوفاة اذا كانت كمٌة الدم المنقولة كبٌرة.
 -3فشل كلوي
س(صٌفً )2011قارن بٌن فصٌلة الدم  AB--و  O+من حٌث عدد مولدات الضد على خالٌا الدم الحمراء ؟
عدد مولدات الضد فً فصٌلة الدم  AB-هو اثنان
عدد مولدات الضد فً فصٌلة الدم  O +هو واحد.
س (شتوي )2012لدٌك فصائل الدم اآلتٌة  O-- , A-- , AB+ , B+والمطلوب :
 -1حدد فصٌلة دم واحدة من بٌن هذه الفصائل ٌمكن لصاحبھا التبرع بالدم لشخص فصٌلة دمه B+
O -2ما سبب موت شخص اجتمع فً دمه مولد الضد مع الجسم المضاد من النوع نفسه عند نقل دم له من شخص فصٌلة
دمه غٌر مناسبة ؟
بسبب نقل كمٌة كبٌرة من الدم وحدوث تحلل خالٌا الدم الحمراء المنقولة وذلك الجتماع مولد الضد مع الجسم المضاد نفسه
س /فً عملٌات نقل الدم قد ٌإدي اجتماع مولد الضد واألجسام المضادة من النوع نفسه إلى الموت .ماذا تسمى هذه
الحالة.
الرفض المناعً
س ( شتوي  )2017تشٌر االرقام من ( )9-1فً الجدول المجاور الى عملٌات نقل دم من فصٌلة الى أخرى  ،المطلوب
حدد االرقام التً تدل على النقل الصحٌح للدم
O
AB
A
3
2
1
O+
6
5
4
B+
9
8
7
Aالحل 8 - 7 - 3 :
س /ما أنواع الحواجز التً ٌتكون منه جھاز المناعة .
حواجز فٌزٌابٌة أو كٌمٌابٌة .
س  /اذكر وظائف جھاز المناعة فً الجسم .
 -1حماٌة الجسم من مسببات األمراض ومقاومتها والقضاء علٌها.
 -2القضاء على خالٌا السرطانٌة و الخالٌا المصابة بالفٌروس .
س /ما أنواع اإلستجابة المناعٌة فً جسم اإلنسان .
 -1مناعة طبٌعٌة ؼٌر متخصصة  -2مناعة ؼٌر طبٌعٌة مكتسبة متخصصة
س /اذكر آلٌة عمل كل مما ٌلً فً دخول مسبب المرض الى الجسم :
ٌ :حتوي على إنزٌمات تحلل مسبب المرض
 -1دموع العٌن
ٌ:حتوي على رقم هٌدروجٌنً منخفض ٌقلل من نمو البكتٌرٌا الموجودة على الجلد
 -2العرق
 -3األغشٌة المخاطٌة :تمنع دخول مسبب المرض من الدخول الى الجسم
 -4الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة :تقتل الخالٌا المصابة بالفٌروس والخالٌا السرطانٌة.
 :خالٌا نهمٌة تبتلع مسبب المرض
-5الخالٌا المتعادلة
س  /اذكر أنواع البروتٌنات الوقائٌة فً الجسم .
 -2اإلنترفٌرونات
 -1البروتٌنات المتممة
س /اذكر أنواع الخالٌا الدفاعٌة فً الجسم .
 -1خالٌا الدم البٌضاء األكولة ومن أنواعها الخالٌا المتعادلة والخالٌا األكولة الكبٌرة
 -2الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة
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س  /اذكر اسم الخلٌة المناعٌة المناسبة لكل مما ٌلً :
الخالٌا األكولة الكبٌرة
 -1خلٌة وحٌد النواة تستطٌع التجول بٌن أنسجة الجسم .
الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة
 -2خالٌا لٌمفٌة غٌر متخصصة .
الخالٌا المتعادلة
 -3خالٌا نھمٌة التعٌش طوٌال .
الخالٌا البالزمة
-4خلٌة تنتج أجسام مضادة .
خالٌا الذاكرة
 -5خالٌا تزٌد فً سرعة أنتاج األجسام المضاد
الخالٌا األكولة المشهرة
 -6خالٌا تستطٌع إشھار مولد الضد الغرٌب على سطحھا
الخالٌا  Tمساعدة نشطة.
 -7خالٌا تستطٌع تنشٌط الخالٌا القاتلة والخالٌا B
خالٌا  Tقاتلة النشطة
-8خالٌا مناعٌة متخصصة تنتج البرفورٌن
الخالٌا الصارٌة  ,الخالٌا القاعدٌة
 -9خالٌا تفرز الھستامٌن
خالٌا  Tمسادة
 -10خالٌا تصاب بفٌروس اإلٌدز
س /اذكر الفرق بٌن اإلستجابة المناعٌة األولٌة والثانوٌة .
اإلستجابة األولٌة تحتاج الى وقت أطول فً إنتاج األجسام المضادة وٌكون عددها قلٌل
اإلستجابة الثانوٌة تحتاج الى وقت أقصر فً إنتاج األجسام المضادة وٌكون عددها أكثر
سٌ /وجد فً الجسم بكتٌرٌا ساكنة طبٌعٌة لھا دور فً الدفاع عن الجسم من مولدات الضد الغرٌبة المطلوب :
 -1حدد جزائٌن من أجزاء الجسم ٌوجد علٌھا هذه البكتٌرٌا.
سطح الجلد و القناة الهضمٌة
 -2اذكر الطرق التً تمنع بھا مولدات الضد الغرٌبة من مھاجمة الجسم والقضاء علٌه.
 تنتج مواد تقتل البكتٌرٌا الضارة مباشرة
 تفرز مواد تؽٌر درجة حموضة الوسط لتجعله ؼٌر مالبم لعٌش البكتٌرٌا الضارة
 االستفادة من المواد الؽذابٌة المتوفرة مما تمنع البكتٌرٌا الضارة من حصولها على الؽذاء
س/اذكر دور الخالٌا األكولة المشھرة فً اإلستجابة المناعٌة المتخصصة .
تقوم الخالٌا األكولة المشهرة بإبتالع مولد الضد الؽرٌب ثم اتحاد مولد الضد الؽرٌب مع الجسم الحال الموجود داخلها مما
ٌسبب تحلل مولد الضد الؽرٌب ثم تقوم بؤشهار أجزاء من مولد الضد الؽرٌب على سطحها ثم تتحرك لترتبط بخالٌا T
المساعدة وعند ارتباطها بها تنتج الساٌتوكاٌنات التً تحفز خالٌا  Tالمساعدة على اإلنقسام وتكوٌن خالٌا  Tمساعدة نشطة
وخالٌا  Tذاكرة.
سٌ /صاب الجھاز المناعً بإختالالت منھا تفاعل الحساسٌة المطلوب:
-1لماذا ٌعد تفاعل الحساسٌة اختالال .
ألن جهاز المناعة ٌهاجم مواد ؼٌر ضارة تدخل الجسم.
-2اذكر ثالث من المواد المسببة للحساسٌة .
حبوب اللقاح  ,أبواغ بعض الفطرٌات  ,بعض أنواع األؼذٌة
-3ماذا ٌحدث عند دخول مسبب الحساسٌة ألول مرة.
ٌرتبط بالخالٌا اللٌمفٌة  Bوتحفزها على اإلنقسام الى خالٌا بالزمٌة تنتج أجسام مضادة ٌسمى  IgEوالذي ٌرتبط بمستقبالت
خاصة على الخالٌا الصارٌة والخالٌا القاعدٌة الموجود فً األنسجة.
 -4بماذا ٌرتبط مولد الحساسٌة عند دخولة مرة ثانٌة.
ٌرتبط مولد الحساسٌة بالجسم المضاد  IgEالموجود على الخالٌا الصارٌة والخالٌا القاعدٌة فتنتج هذه الخالٌا الهستامٌن
 -5ماألعراض المرضٌة التً تظھر على الشخص عند حدوث الحساسٌة.
 -2االنتفاخ -3زٌادة افراز المخاط
 -1اإلحمرار
 -6كٌف ٌمكن عالج الحساسٌة .
ٌعطً المرٌض مضاد الهستامٌن الذي ٌعمل على إبطاء وصول الهستامٌن الى الخالٌا الهدؾ أو منعه من الوصول
س /قارن بٌن  -1ارتباط مولد الحساسٌة عند دخولة أول مرة وثانً مرة .
أول مرة ٌرتبط باألجسام المضادة  IgEالمنتجة من الخالٌا البالزمٌة فً المرة الثانٌة ٌرتبط باألجسام المضادة IgE
الموجودة على الخالٌا الصارٌة والخالٌا القاعدٌة.
 -2نوع االستجابة المناعٌة عند عمل خالٌا  Tالقاتلة و خالٌا قاتلة طبٌعٌة.
الخالٌا  Tقاتلة االستجابة المناعٌة المكتسبة (المتخصصة)  ,خالٌا القاتلة الطبٌعٌة االستجابة المناعٌة ؼٌر متخصصة.
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س  /فسر كل مما ٌلً :
 -1تكون اإلستجابة المناعٌة المتخصصة موجھة.
ألنها قادرة على تمٌز مولد ضد ؼرٌب واحد والذي سبب إنتاجها
 -2تكون المناعٌة الطبٌعٌة غٌر متخصصة .
النها التستهدؾ نوع محدد من مولدات الضد الؽرٌبة
-3أخذ مضاد للھستامٌن عند حدوث الحساسٌة.
ألنه ٌعمل على إبطاء أو منع وصول الهستامٌن الى الخالٌا الهدؾ
 -4تحلل الخالٌا السرطانٌة فً الجسم أحٌانا بدون حدوث استجابة مناعٌة متخصصة.
الن الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة تمٌز الخالٌا السرطانٌة وتعمل على مهاجمتها بإفراز البرفورٌن ٌحدث ثقوب وإنزٌمات حبٌبة
تدخل عبر الثقوب وتحلل بروتٌنات الخلٌة ثم تقوم الخالٌا األكولة ببلعمتها
 -5إنقسام خالٌا  Tالمساعدة عند ارتباطھا بخالٌا األكولة المشھرة .
وذلك ألن الخالٌا األكولة المشهرة تنتج السٌتوكاٌنات التً تحفز انقسام خالٌا  Tالمساعدة الى خالٌا  Tمساعدة نشطة
وخالٌا  Tذاكرة.
 -6تعرف الجسم على الخالٌا الغٌر طبٌعٌة أو السرطانٌة .
وذلك النها تمتلك على سطحها مولدات ضد تختلؾ عن مولدات الضد الطبٌعٌة ( ذاتٌة )
 -7زٌادة خالٌا الدم البٌضاء فً المنطقة عند حدوث اإلستجابة االلتھابٌة
بسب زٌادة النفاذٌة للشعٌرات الدموٌة عند حدوث االستجابة المناعٌة.
 -8تكون االستجابة المناعٌة الثانوٌة أسرع من اإلستجابة المناعٌة األولٌة.
وذلك ألن خالٌا الذاكرة تنتج كمٌات كبٌرة من األجسام المضادة وبسرعة أكبر من المناعٌة األولٌة.
 -9عدم قدرة الشخص المصاب باإلٌدز على مقاومة األمراض.
وذلك ألن فٌروس اإلٌدز ٌقضً على معظم خالٌا  Tالمساعدة عند تكاثره داخلها  ,وخالٌا  Tالمساعدة لها دور مهم فً
إتمام عمل الخالٌا المناعٌة األخرى.
- 10حدوث رفض مناعً أحٌانا عند نقل عضو من شخص متبرع الى آخر مستقبل.
وذلك الن خالٌا العضو تحتوي على مولدات ضد تختلؾ عن مولدات الضد للمستقبل مما ٌجعل جهاز المناعً للمستقبل
مهاجمة خالٌا العضو على أنها ؼرٌبة عن الجسم وبذلك ٌحدث الرفض المناعً .
ٌوضح الشكل المجاور ارتباط خالٌا  Tقاتلة النشطة مع الخالٌا المصابة المطلوب :
 -1اذكر األجزاء 2-1
 -2ما التطورات التً تحدث للخلٌة المصابة بعد ارتباطھا بخالٌا  Tالقاتلة النشطة.
 -3ما نوع االستجابة المناعٌة التً تنتج من خالٌا  Tالقاتلة .
-2برفورٌن
 -1-1مولد ضد ؼرٌب
 -2تحدث بها ثقوب ثم تحلل بروتٌنات الخلٌة عن طرٌق إنزٌمات محللة مما ٌإدي
الى تحللها.
 -3االستجابة الخلوٌة
ٌوضح الشكل المجاور إحدى طرق التخلص من مسببات المرض فً الجسم المطلوب
أ -اذكر نوع الخالٌا أ – ب .
أ
 -2اذكر األجزاء 3- 2 - 1
 -3ما دور الخلٌة أ فً مھاجمة مسبب المرض.
ٌ -4وضح الشكل خروج مواد من الخلٌة أ الى الخلٌة ب  .ما هذه المادة وما أهمٌتھا
ب -خالٌا  Tمساعدة
 -1أ – خالٌا أكولة مشهرة
 -1 -2مولد ضد  -2مستقبل مولد الضد المشهر  -3جزء من مولد ضد مشهر.
2
 -3تعمل على بلعمة مسبب المرض ثم تحلٌلة ثم إشهار جزء من مولد الضد على
سطحها
ب
 -4ساٌتوكاٌنات ودورها تنشط خالٌا  Tالمساعدة على اإلنقسام الى خالٌا  Tمساعدة
نشطة وخالٌا  Tذاكرة

1
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أسئلة الفصل
س  -1: ١العامل المھم هو الضغط الجزئً  -:) PO2( O2الذي ٌعتمد على تركٌز األكسجٌن حٌث ٌنتقل الؽاز من منطقة
الضؽط الجزئ العالً الى منطقة الضؽط الجزئ القلٌل (علما بؤن الضغط الجزئ ألي غاز ٌتناسب طردٌا مع التركٌز )
. ٢درجة الحوضة للدم ٌ -:زداد تحرر األكسجٌن إذا قلة حموضة الدم عن الهٌموؼلوبٌن وٌزداد تركٌز ( CO2تؤثٌر بور)
ارتفع درجة حرارة الجسم الى حد معٌن بسب ارتفاع الحرارة
. ٣درجة حرارة الجسم ٌ -:زداد تحرر األكسجٌن عند ا
نتٌجة ممارسة الرٌاضة أو بسبب المرض مثل اإللتھاب.
س: ٢
أ -نقل  CO2ذاببا فً البالزما
ب -إنزٌم كربونٌك أنهٌدرٌز
ج -أٌونات الكرونات الهٌدروجٌنٌة
د -وذلك لحدوث توازن كهربابً ألن خروج أٌون الكربونات
الهٌدروجٌنٌة ٌحدث خلل فً اإلتزان الكهربابً.
س ٌ :٣قلل من إنتقال األكسجٌن وذلك بسبب إرتباط الهٌموؼلوبٌن بؤول أكسٌد الكربون وبهذا فؤن الهٌموؼلوبٌن الٌستطٌع
اإلرتباط باألكسجٌن والٌنتقل ؼاز األكسجٌن من الحوٌصالت الهوابٌة الى الخالٌا عن طرٌق الدم مما ٌإدي أحٌانا الى
الوفاة
س  : ٤الكبة ذات الشعٌرات الدموٌة عالٌة النفاذٌة التً ترشح المواد صؽٌرة الحجم فقط وال ترشح مواد كبٌرة الحجم .
س ٌ : ٥حدث للمصاب إنخفاض للضؽط ونقص فً حجمه وتؤثٌرة كما ٌلً :
إفراز الرنٌن ٌ :تم زٌادة افراز الرنٌن من الخالٌا قرب كبٌبٌة.
األلدوستٌرون ٌ :تم زٌادة إفرازة من قشرة الؽدة الكظرٌة
العامل األذٌنً المدر ألٌونات الصودٌوم ٌ :قلل افرازه
س  : ٦المناعة الطبٌعٌة :الخالٌا الدفاعٌة وتتكون من
 -2الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة .
 -1خالٌا الدم البٌضاء األكولة وتضم الخالٌا المتعادلة والخالٌا األكولة الكبٌرة
 -2خالٌا  Tالمساعدة والقاتلة والذاكرة
المناعة المكتسبة  -1 :خالٌا األكولة المشهرة
 -3خالٌا  Bالتً تنتج خالٌا بالزمٌة وخالٌا  Bذاكرة.
س  :٧خالٌا  Tالقاتلة تنتج من الجهاز المناعً المكتسب المتخصص  ,تهاجم نوع محدد من مولدات الضد الؽرٌبة تنتج
إنزٌمات خاصة تحلل بروتٌنات الخلٌة مسببة موتها
خالٌا القاتلة الطبٌعٌة  :تكون موجودة بالجسم ( مناعة طبٌعٌة ؼٌر متخصصة )  ,تهاجم أنواع متعددة من مولدات الضد
تنتج إنزٌمات حبٌبٌة تحلل بروتٌنات الخلٌة المصابة ثم ٌتم بلعمتها بالخالٌا األكولة.
ب -تنتج برفورٌن وإنزٌمات خاصة محللة.
س  : ٨أ  -تنتج الساٌتوكٌنات
س: ٩
اعراض االستجابة
االلتهابٌة

ارتفاع حرارة
النسٌج

اإلحمرار

بسبب
توسع الشعٌرات
الدموٌة

اإلنتفاخ

بسبب
خروج البالزما من
الدم

اإلحساس باأللم

بسبب
تهٌج النهاٌات
العصبٌة

ج -إزاحة أٌونات الكلور
ب -أكسٌهٌموؼلوبٌن
س : 10أ -الشرٌان الربوي
هـ -إنزٌم محول أنجٌوتنسٌن  ACEو -الخالٌا األكولة الكبٌرة ز -مولد الضد الؽرٌب.

د -الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة
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الفصل الثالث  :التكاثرعند اإلنسان
 تم الحفاظ على الجنس البشري عن طرٌق تكاثره جنسٌا
 التكاثر جنسً :تتم بإتحاد الجامٌتات الذكرٌة و الجامٌت األنثوی وتكوٌن البوٌضة المخصبة والتً تنقسم عدة
انقسامات متساوٌة ثم تنمو وتتماٌز لتصبح فرد جدٌد .

أوال  :تكوٌن الجامٌتات :
 -1تكوٌن الحٌوانات المنوٌة :
أ -مرحلة تضاعف الخالٌا التناسلٌة ونموها :
ٌبدأ تكوٌن الحٌوانات المنوٌة بإنقسام الخالٌا المنوٌة األم
(  ) 2nإنقسامات متتالٌة ,لتكون مخزون كبٌر من منها
حٌث تنقسمٌن الى نوعٌن:
أ -تبقى أعداد من الخالٌا المنوٌة األم (  ) 2nكم خزون
للخالٌا المنوٌة األم التً تعتبر مصدرا للخالٌا التناسلٌة
الجدٌدة وذلك إلستمرارها فً اإلنقسام المتساوي.
ب -تنتقل أعداد من الخالٌا المنوٌة األم الى تجوٌؾ
األنٌبٌبات المنوٌة تدخل فً مرحلة النمو والتماٌز
فٌزداد حجمها وتسمى خالٌا منوٌة أولٌة (.) 2n
ب -مرحلة النضج والتماٌز :
 -1تمر الخلٌة المنوٌة األولٌة بالمرحلة األولى من
االنقسام المنصؾ لتنتج خلٌتٌن تسمى كل منها بالخلٌة
ثانوی ( ) 1n
المنوٌة ال ة
 -2تمر كل خلٌة منوٌة بالمرحلة الثانٌة من االنقسام
المنصؾ وبذلك ٌنتج أربعة طالئع منوٌة ( .) 1n
 -3تمر الطالبع المنوٌة بعملٌات نضوج وتماٌز لتتحول
إلى حٌوانات منوٌة ( جامٌت ذكري () )1n







ٌقوم الھرمون المنشط للجسم األصفر الذكري ( ) male LHالذي ٌفرز من النخامٌة األمامٌة للذكر على تحفٌز
خالٌا الٌدج على أفراز هرمون التستوستٌرون المسإول عن نضوج وتماٌز الطالبع المنوٌة الى حٌوانات المنوٌة
قادرة على إخصاب الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة.
ٌساعد فً إتمام عملٌة التماٌز خالٌا سٌرتولً وهً خالٌا مستطٌلة تزود الطالبع المنوٌة بالؽذاء الالزم فً عملٌة
التماٌز ,كما تسهم إفرازتها فً دفع الحٌونات المنوٌة الى البربخ .
تستؽرق مراحل تكون الحٌونات المنوٌة من ٌ 73 – 64وما
تحتوي إفرازات الحوصلتٌن المنوٌتٌن على الفركتوز الذي ٌسهم بتزوٌد الحٌونات المنوٌة بالطاقة الالزمة لحركتة.
تسهم إفرازات غدة البروستات فً تسھٌل حركة الحٌونات المنوٌة
أما إفرازات غدة كوبر تسهم بمعادلة الحموضة الناتجة عن بقاٌا البول فً األحلٌل مما ٌساهم فً بقاء الحٌونات
المنوٌة حٌة ( تموت الحٌونات المنوٌة إذا تعرضة لوسط حمضً مثل البول)

مالحظات :
 -1تتكون الحٌوانات المنوٌة فً األنابٌب المنوٌة فً الخصٌتٌن عند البلوغ وتستمر مدى الحٌاة.
ٌ -2تباطؤ تكوٌن الحٌونات المنوٌة مع تقدم العمر .
 -3عدد الحٌوانات المنوٌة الناتجة من انقسام خلٌة منوٌة أولٌة عددها أربعة .
ٌ -4تكون الحٌوان المنوي من أ -رأس ٌحتوي على نواة و جسم قمً ٌحتوي على إنزٌمات هاضمة
ب -قطعة وسطٌة تحتوي على مٌتوكندرٌا
ج -الذٌل للحركة .
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 -2مراحل تكوٌن البوٌضات :
ٌ بدأ تكوٌن البوٌضات فً المبٌض وٌبدأ تكونها منذ المراحل الجنٌنٌة األولى لألنثى،
تنشؤ البوٌضات من الخالٌا التناسلٌة األولٌة ( وهً خالٌا جذعٌة ؼٌر متماٌزة ) وتتم هذه العملٌة على مرحلتٌن :
أ-مرحلة تضاعف الخالٌا التناسلٌة ونموها :
 . ١تنقسم الخالٌا التناسلٌة األولٌة انقسامات متساوٌة عدة فً الجنٌن االنثوي لتكون خالٌا بٌضٌة أم )  , ( 2nوٌستمر
أعدادها باإلزدٌاد بسبب اإلنقسامات المتساوٌة الحادثة.
. ٢تنمو بعض الخال ٌا بٌضٌة أم وٌزداد حجمها وتتحول الى خلٌة بٌضٌة أولٌة ) . ( 2n
. ٣تدخل الخالٌا البٌضٌة األولٌة فً الطور التمھٌدي األول من االنقسام المنصؾ ولكن ٌتوقؾ اإلنقسام المنصؾ
 -٤تدخل الخلٌة البٌضة األولٌة فً فترة كمون داخل المبٌض حتى فترة البلوغ.
ب -مرحلة النضج :
ٌ -1كمل عدد قلٌل من الخالٌا البٌضة األولٌة المرحلة األولى من اإلنقسام المنصؾ عند البلوغ بتحفٌز من الھرمونات
األنثوٌة لتكون خلٌة بٌضة ثانوٌة (  ) 1nوجسم قطبً أول ()1n
 -2تتوقؾ الخلٌة البٌضة الثانوٌة عن استكمال اإلنقسام المنصؾ عند الطور االستوائً الثانً
أما الجسم القطبً األول ٌنقسم لٌكون جسمٌن قطبٌٌن صؽٌرٌن .
 -3وبعد عملٌة اإلباضة ونزول الخلٌة البٌضة الثانوٌة الى قناة البٌض لها حالتٌن
 .Iعند تعذر تلقٌح الخلٌة البوٌضة الثانوٌة بحٌوان منوي فؤنھا بالغلب تتحلل
 .IIأما إذا حدث تلقٌح بحٌوان منوي فؤن إنزٌمات الجسم القمً للحٌوان المنوي تحفزها على إكم ال انقسامھا لتعطً
خلٌتٌن هما  -1:خلٌة كبٌرة تسمى البوٌضة الناضجة )  -2 ( 1nخلٌة صؽٌرة تسمى جسم قطبً ثانً ) ( 1n

مالحظات:
 -1تكوٌن البوٌضات ٌبدأ منذ المراحل الجنٌنٌة األولى لألنثى.
 -2مصٌر األجسام القطبٌة الثالث اإلضمحالل والتحلل وذلك لقلة كمٌة السٌتوبالزما وما ٌحوٌة من مواد غذائٌة .
 -3تبقى الخالٌا البٌضٌة األولٌة فً الطور التمهٌدي األول من االنقسام المنصؾ طٌلة فترة الطفولة ولغاٌة سن البلوغ
بحٌث ٌكمل عدد قلٌل من الخالٌا البٌضٌة األولٌة المرحلة األولى من االنقسام المنصؾ عند وجود الھرمونات األنثوٌة.
 -4تستكمل الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة مراحل االنقسام الثانً عند تحفٌزها بعملٌة التلقٌح من قبل الحٌوان المنوي وذلك بسبب
اإلنزٌمات المفرزة من الجسم القمً .
م قارنة بٌن الخلٌة البٌضٌة األولٌة والخلٌة البٌضٌة الثانوٌة :
الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة
الخلٌة البٌضٌة األولٌة
وجه المقارنة
المرحلة االنقسام المنصؾ المرحلة األول فً الدور التمهٌدي األول المرحلة الثانٌة فً الدور االستوابً الثانً
إنزٌمات الجسم القمً للحٌوان المنوي عند
البلوغ ووافراز الهرمونات اإلنثوٌة
المحفز لالنقسام
حدوث تلقٌح
بوٌضة ناضجة وجسم قطبً ثانً
خلٌة بٌضٌة ثانوٌة وجسم قطبً أول
الناتج من االنقسام
أحادٌة المجموعة الكروموسومٌة
المجموعة الكروموسومٌة ثنابٌة المجموعة الكروموسومٌة
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فســـر ،ال ٌحتوي مبٌض أنثى اإلنسان على بوٌضات ناضجة .
تنضج البوٌضة بعملٌة التلقٌح نتٌجة اإلنزٌمات المفرزة من الجسم القمً للحٌوان المنوي وهذا يتم فً قناة المبٌض
فســـر ،اضمحالل (تحلل) الجسم القطبً األول والثانً لدى األنثى عند تكوٌن الجامٌتات األنثوٌة.
وذلك الن لقلة كمٌة السٌتوبالزم وما ٌحوٌة من مواد ؼذابٌة .
س ٌ :بدأ تكوٌن الحٌوانات المنوٌة فً اإلنسان فً األنابٌب المنوٌة جمٌعھا فً أثناء مرحلة البلوغ وٌستمر مدى
الحٌاة ،والمطلوب
الخالٌا المنوٌة األم
 . ١ما اسم الخالٌا التً تنشؤ منھا الحٌوانات المنوٌة؟
خالٌا الٌدج
. ٢سم الخالٌا التً تنتج هرمون التستوستٌرون؟
 . ٣ما عدد الحٌوانات المنوٌة التً تنتج عن االنقسام المنصف لخلٌة منوٌة اولٌة واحدة أربع خالٌا
ثنابٌة المجموعة الكروموسومٌة
 .4ما عدد المجموعة الكروموسومٌة فً الحٌوانت المنوٌة االولٌة .
س( ٢٠٠٨شتوٌة ) قارن بٌن الجامٌتات الذكرٌة و الجامٌتات األنثوٌة عند اإلنسان من حٌث
. ٢عدد الجامٌتات الناتجة .
. ١المرحلة العمرٌة لبدء اإلنتاج
. ٤القدرة على الحركة
. ٣كٌفٌة الوصول إلى مرحلة النضوج
الجامٌتات األنثوٌة
الجامٌتات الذكرٌة
وجه المقارنة
فً المراحل الجنٌنٌة
فً مرحلة البلوغ
المرحلة العمرٌة لبدء اإلنتاج
واحدة( بوٌضة ناضجة)
أربعة حٌوانات منوٌة
عدد الجامٌتات الناتجة
اإلخصاب بالحٌوانات المنوٌة
النمو والتماٌز عن طرٌق هرمون
كٌفٌة الوصول إلى مرحلة النضوج
التستوستٌرون وبمساعدة خالٌا سٌرتولً
ال تستطٌع
تستطٌع الحركة
القدرة على الحركة
س( ٢٠٠٨صٌفٌة) ٌمثل الشكل المجاور مراحل تكوٌن البوٌضة فً أنثى اإلنسان
والمطلوب . ١اذكر اسم الخلٌة المشار إلٌھا بالرقم (  )١؟
. ٢ما عدد الكروموسومات فً الخالٌا المشار إلٌھا باألرقام ( ) ٢ ، ٤؟
.٣ما الذي ٌحفز الخلٌة المشار إلٌھا بالرقم (  ) 4على االنقسام ؟
. ٤لماذا تضمحل وتتحلل الخلٌة المشار إلٌھا بالرقم ( ) 3؟
. ١خلٌة بٌضٌة ام ( .) 2n
 ) ٢ ( .2كروموسوم  ) ٤ ( , ٤٦كروموسوم ٢٣
. ٣عملٌة التلقٌح بالحٌوان المنوي وذلك بسبب اإلنزٌمات المفرزة من الجسم القمً
أما المحفز الربٌسً لإلنقسام هً الهرمونات األنثوٌة
. ٤ألنها تحتوي علً كمٌة قلٌلة من السٌتوبالزم وما ٌحوٌة من مواد ؼذابٌة.

1
2

4

3

س( ٢٠١٢صٌفٌة) ٌبدأ تكوٌن الحٌوانات المنوٌة فً اإلنسان فً األنابٌب المنوٌة جمٌعھا
فً أثناء مرحلة البلوغ وٌستمر مدى الحٌاة ،والمطلوب  . ١:ما اسم الخالٌا التً تنشؤ منھا الحٌوانات المنوٌة؟
. ٢سم الخالٌا التً تساعد فً إتمام تماٌز ونضوج الطالئع المنوٌة الى حٌونات منوٌة ؟
 . ٣ما عدد الحٌوانات المنوٌة التً تنتج عن االنقسام المنصف لخلٌة منوٌة ثانوٌة واحدة .
 .١الخالٌا المنوٌة األم .
. ٢خالٌا سٌرتولً
. ٣اثنٌن
س( 2010صٌفً) صنف الخالٌا اآلتٌة إلى خالٌا ثنائٌـــة المجموعــــة الكروموســـــومٌة ( )2nأو خال ٌـــا أحادٌـــة
المجموعــــة الكروموســـومٌة ()1n
طالئع منوٌة 1n :
خلٌة بٌضٌة ثانوٌة 1n :
خلٌة منوٌة أم 2n :
خلٌة بٌضٌة أولٌة 2n :
س( 2015صٌفً) تختلف الكائنات الحٌة فً طرق تكاثرها  ،وٌعد التكاثر الجنسً احدها وتكمن أهمٌة فً انه مصدر
لتنوع الكائنات الحٌة والمطلوب  -1 :ماذا ٌنتج عن كل من فً المرحلة الثانٌة من االنقسام المنصف :
الطالبع المنوٌة ثم تنمو وتتماٌز إلى حٌوانات منوٌة عدد( ) 2
أ -الخلٌة المنوٌة الثانوٌة .
البوٌضة الناضجة وجسم قطبً ثانً
ب -الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة بعد التحفٌز .
49

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي0796902911

ثانٌا :التؽٌرات الدورٌة فً نشاط الجهاز التناسلً

األنثوي:
 تحدث تؽٌرات دورٌة منتظمة للمبٌض والرحم وٌتم من خاللها :
ب -تجهٌز الرحم للحمل
أ -تكوٌن البوٌضات من المبٌض
 تكون التؽٌرات دورٌة لدى األنثى فً فترة الخصوبة من سن البلوغ الى سن الخمسٌن تقرٌبا .
 تكون هذه التؽٌرات منتظمة عند أؼلب اإلناث حٌث تستمر مدة تتراوح بٌن ٌ 30 – 28وما.
 -٢الرحم وتسمى دورة الرحم .
 تقسم التؽٌرات الى تؽٌرات دورٌة فً  -١المبٌض تسمى دورة المبٌض
 -١دورة المبٌض  :تقسم إلى ثالث مراحل :
أ -طور الحوٌصلة :
 تفرز الؽدة النخامٌة األمامٌة ه رمون المنشط للحوصلة
األنثوي ( )FSHوالذي ٌعمل لتحفٌز المبٌض لنمو
بعض الحوٌصالت األولٌة حٌث ٌنمو فً كل شهر
نحو  20حوٌصلة أولٌة .
 تنمو احدى الحوٌصالت األولٌة شهرٌا أسرع من
ؼٌرها فتنضج من أحد المبٌضٌن .
 تفرز الحوصلة هرمون استروجٌن .
 عند زٌادة هرمون األستروجٌن ٌثبط إفراز الهرمون
المنشط للحوصلة األنثوي ( )FSHوبذلك لمنع اإلفراط
فً تحفٌز المبٌضٌن ونضج أكثر من حوصلة شهرٌا
ٌ تناوب كال المبٌضٌن فً إنتاج خلٌة بٌضٌة ثاونٌة
(أي أنهما الٌعمالن معا )
 تؤثٌر هرمون األستروجٌن المفرز من الحوصلة :
 -1زٌادة سمك بطانة الرحم وؼزارة األوعٌة الدموٌة فٌها
 -2تقلل إفراز الهرمون المنشط للحوٌصلة
 -3إفرازهرمون المحفز للؽدد التناسلٌة ( )GnRHمن
تحت المهاد لٌحث الؽدة النخامٌة األمامٌة لزٌادة إفراز
الهرمون المنشط للجسم األصفر ()FemalLH
ب -طور اإلباضة :
عند زٌادة هرمون األستروجٌن ٌتم إفرازهرمون
المحفز للؽدد التناسلٌة ( )GnRHمن تحت المهاد لٌحث
الؽدة النخامٌة األمامٌة لزٌادة إفراز الهرمون المنشط
للجسم األصفر ( )FemalLHوالذي ٌعمل على إتمام
نضوج الحوصلة وتسمى بذلك حوصلة ؼراؾ .
 تحدث اإلباضة فً الٌوم الرابع عشر ( ) ١٤
تقرٌبا من بدء الدورة
 تنطلق الخلٌة البٌضة الثانوٌة بإتجاه قناة المبٌض.
 تتحول ما تبقى م ن الحوصلة الى الجسم األصفر.
 الفترة قبٌل اإلباضة ٌكون أعلى مستوى للهرمونٌن المفرزان من النخامٌة األمامٌة الهرمون المنشط للحوصلة
األنثوي ( )FSHوالهرمون المنشط للجسم األصفر( )FemalLH
ج -طور الجسم األصفر :تتحول ما تبقى م ن الحوصلة الى الجسم األصفر
ٌ فرز الجسم األصفر كمٌات كبٌرة من هرمون البروجسترون والقلٌل من هرمون استروجٌن حٌث ٌعمالن على
 -1تثبٌط إفراز الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي ( لذلك ال تنضج حوٌصلة جدٌد ما دام الجسم األصفر نشط)
ٌ -2قلل من إفراز الهرمون المنشط للجسم األصفر
 -3كما ٌعمالن على تحضٌر الرحم الستقبال البوٌضة المخصبة وحضانة الجنٌن وذلك عن طرٌق :
ب -تحفٌز ؼدد الرحم إلفراز مواد مخاطٌة ؼنٌة بالؽالٌكوجٌن للمحافظة على
أ -زٌادة سمك بطانة الرحم
بطانة الرحم وتوفٌر البٌبة المناسبة لنمو الجنٌن.
50

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي0796902911

 -2دورة الرحم :تقسم الى ثالث أطوار
أ -طور تدفق الطمث ( 7 – ٥أٌام)
 تحدث فً حالة عدم إخصاب الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة ( عدم
حدوث الحمل ) ولهذا ٌضمحل الجسم األصفر
 ٌإدي اضمحالل الجسم األصفر إلى انخفاض نسبة هرمونيالبروجسترون واإلستروجٌن فً الدم
 یحدث اضطراب فً بطانة الرحم الداخلٌة مما ٌإدي الى -1موت بطانة الرحم الداخلٌة تدرٌجٌا
 -2إنقباض األوعٌة الدموٌة الحلزونٌة
 -3قلة كمٌة الدم التً تصل تصل لبطانة الرحم
ٌ -4حتقن الدم فً بطانة الرحم
 -5تنفصل مناطق من الطبقة الوظٌفٌة ( الداخلٌة ) على شكل قطع
وٌتبع ذلك نزٌؾ
 -6تقذؾ الؽدد محتوٌتها من المخاط واإلنزٌمات دافعة البطانة الى
الخارج وحدوث الطمث
 وهذا ٌدل على نهاٌة الدورة وبداٌة إعداد بوٌضة ناضجة جدٌدة .
ب -طور نمو بطانة الرحم ( ٩ -٧أٌام ( :
ٌ حدث بعد انقطاع الدم من طورتدفق الطمث من دورة الرحم
المنتظمة .
 بسبب زٌادة إفراز االستروجٌن تزداد سماكة الطبقة الداخلٌة
لبطانة الرحم وما تحتوٌة من أوعٌة دموٌة وؼدد وذلك تمهٌد
إلستقبال الجنٌن وانزراعة فً حالة حدوث حمل.
ج -الطور اإلفرازي ( ٌ ١٤وم ( :
ٌ متد من بعد حدوث اإلباضة الى نھاٌة الدورة الرحم
بسبب زٌادة افراز هرمون بروجسترون واألستروجٌن من
الجسم األصفر الذان ٌعمالن على  :تحضٌر الرحم الستقبال
البوٌضة المخصبة وحضانة الجنٌن وذلك عن طرٌق :
ب -تحفٌز ؼدد بطانة الرحم
أ -زٌادة سمك بطانة الرحم
إلفرازمواد مخاطٌة ؼنٌة بالؽالٌكوجٌن للمحافظة على بطانة
الرحم وتوفٌر البٌبة المناسبة لنمو الجنٌن.
اسم الھرمون
الهرمون المنشط للحوصلة
األنثوي ()FSH
الهرمون المنشط للجسم
األصفر ()FemaleLH

األستروجٌن

مكان اإلفراز
النخامٌة
األمامٌة
النخامٌة
األمامٌة

الحوصلة أثناء
نضجها
الجسم األصفر
( كمٌة قلٌلة)

البروجسترون

الجسم األصفر

الوظٌفة
تحفٌز المبٌض على نمو الحوٌصالت األولٌة
ولكن تنضج حوٌصلة واحده شهرٌا هً األسرع بٌنهم
إتمام نضج الحوصلة وتكون حوصلة ؼراؾ ثم بعد ذلك تحدث اإلباضة.
 -1تثبٌط إفراز الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي
 -2عند ارتفاع مستوى الهرمون ٌحفز الؽدة تحت المهاد على إلفراز
الهرمون المنشط للؽدد التناسلٌة وتحثها على إفراز الهرمون المنشط
للجسم األصفر األنثوي
 -3زٌادة سمك الطبقة الداخلٌة لبطانة الرحم وما تحتوٌة من أوعٌة دموٌة
وؼدد
ٌعمل كال الهرمون معا على :
 -1منع إفرازالهرمون المنشط للحوصلة الثانوٌة .
ٌ-2قلل إفراز الهرمون المنشط للجسم األصفر.
 -3زٌادة سماكة بطانة الرحم وتحفٌزغددها إلى إفرازمواد مخاطٌة ؼنٌة
بالؽالٌكوجٌن للمحافظه على الرحم و توفٌر بٌبة مناسبة لنمو الجنٌن.
51

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي0796902911

س( ٢٠٠٩شتوٌة) ٌمثل الشكل المجاور دورة المبٌض عند أنثى اإلنسان ,والمطلوب:
. ١سم الطورٌن المشار إلٌهما بالرقمٌن (  ) ١ , ٢؟
. ٢ما تؤثٌر هرمون أستروجٌن المفرز من الحوصلة أثناء
نضجها على الرحم؟
. ٣ما التؽٌر الهرمونً الناتج عند اضمحالل الجسم األصفر؟
 .١أسماء الطورٌن هما )١ -:اإلباضة  )٢الجسم األصفر
. ٢زٌادة سمك الطبقة الداخلٌة لبطانة الرحم وما تحتوٌة من
أوعٌة الدموٌة وؼدد.
. ٣انخفاض مستوى هرموني أستروجٌن وبروجسترون فً الدم
س(  ٢٠١٠شتوٌة) فسر ،ال تنضج حوصلة جدٌدة داخل المبٌض ما دام الجسم األصفر نشط.
ٌفرز الجسم األصفر كمٌات كبٌرة من هرمون بروجسترون وكمٌات قلٌلة من هرمون األستروجٌن اللذان ٌمنعان من إنتاج
الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي .
س ( ٢٠٠٨صٌفٌة) ماذا ٌحدث فً الدورة الشھرٌة عند أنثى اإلنسان نتٌجة كل مما ٌؤتً:
. ٢انخفاض مستوى هرمون بروجسترون فً الدم .
. ١زٌادة نسبة هرمون أستروجٌن فً الدم.
 .١أ -تثبٌط إفراز الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي.
بٌ -تم إفراز الهرمون المنشط للؽدد التناسلٌة من تحت المهاد لتحث الؽدة النخامٌة األمامٌة على زٌادة إفراز الهرمون
المنشط للجسم األصفر ,الذي ٌعمل إلتمام نضج حوصلة .
ج -زٌادة سمك الطبقة الداخلٌة لبطانة الرحم وما تحتوٌة من أوعٌة دموٌة وؼدد
. ٢حدوث الطمث ,وزٌادة إفراز الهرمون المنشط للحوصلة من النخامٌة األمامٌة .
س  :ما سبب انخفاض نسبة هرمون البروجسترون فً الدم  .وما أهمٌة ذلك.
ذلك بسبب اضمحالل الجسم األصفر نتٌجة عدم إخصاب البوٌضة
أهمٌة ذلك  :البدء بإنتاج حوصلة جدٌدة لتنتج خلٌة بٌضة ثانوٌة جدٌدة
س :ما سبب حدوث الطمث عند األنثى ؟
اضمحالل الجسم األصفر وإنخفاض مستوى هرموني األستروجٌن والبروجسترون فً الدم.
س :أي مراحل فً دورة المبٌض ٌكون سمك الرحم عالً .
فً مرحلة طور الجسم األصفر .
س ( 2017شتوي) ما مصٌر بطانة الرحم عند عدم حدوث حمل .
ٌتم انفصال مناطق من الطبقة الوظٌفة على صورة قطع وٌتبع ذلك نزٌؾ وتقذؾ الؽدد محتوٌتها من المخاط واإلنزٌمات
دافعة البطانة الى الخارج وحدوث الطمث
س  /وضح الھرمونات التً ٌزٌد إفرازها قبٌل حدوث اإلباضة .
ٌكون أعلى مستوى للهرمونٌن الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي ( )FSHوالهرمون المنشط للجسم األصفر( )FemalLH
س  2018(/شتوي) وضح مالئمة التركٌب والوظٌفٌة لبطانة الرحم فً طور تدفق الطمث.
أواذكر تؤثٌر انخفاض مستوى هرمونً األستروجٌن والبروجستون فً الدم على بطانة الرحم.
ٌإدي إلى حدوث اضطراب فً بطانة الرحم الداخلٌة وموتها تدرٌجٌا وإنقباض األوعٌة الدموٌة الحلزونٌة فتقل كمٌة
الدم التً تصل تصل لبطانة الرحم وٌحتقن فٌها الدم وتنفصل مناطق من الطبقة الوظٌفٌة ( الداخلٌة ) على شكل قطع
وٌتبع ذلك نزٌؾ وتقذؾ الؽدد محتوٌتها من المخاط واإلنزٌمات دافعة البطانة الى الخارج وحدوث الطمث
س /الى ماذا تتحول األجزاء المتبقٌة من حوصلة غراف بعد حدوث اإلباضة.
الجسم األصفر
س/وضح تؤثٌر هرومن البروجسترون على بطانة الرحم .
ب -تحفٌز ؼدد بطانة الرحم إلفرازمواد مخاطٌة ؼنٌة بالؽالٌكوجٌن للمحافظة على
أ -زٌادة سمك بطانة الرحم
بطانة الرحم وتوفٌر البٌبة المناسبة لنمو الجنٌن.
س /اذكر الھرمونات التً تحفز الحوصلة الى النمو.
الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي ( )FSHوالهرمون المنشط للجسم األصفر( )FemalLH
س  /وضح سبب زٌادة هرمون األستروجٌن فً نھاٌة طور الحوصلة .
وذلك ألن الحوصلة فً أثناء نضجها على إفراز األستروجٌن
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ثالثا  :اإلخصاب :
ٌحدث اإلخصاب أعلى قناة المبٌض خالل  24ساعة من حدوث اإلباضة.
تتحد (تندمج) نواة البوٌضة الناضجة مع نواة الحٌوان المنوي ثم تتكون البوٌضة المخصبة
 تحاط الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة من الخارج بطبقة عدة هً
 -1الخالٌا الحوصلٌة
 -2ثم المنطقة الشفافة
- 3سابل بٌن خلوي ٌفصلها عن الؽشاء البالزمً للخلٌة
البٌضٌة الثانوٌة.
 أما أجزاء الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة هً :
 -1الؽشاء البالزمً
 -2السٌتوبالزم ٌحتوي على حبٌبات قشرٌة محاذٌة للؽشاء
البالزمً .
-3نواة
مراحل حدوث اإلخصاب :
 -1مرحلة االختراق
 .١وصول أعداد كبٌرة من الحٌوانات المنوٌة الى طبقة الخالٌا
الحوصلٌة المحٌطة بالخلٌة البٌضٌة الثانوٌة .
ٌ .٢تحطم الجسم القمً لكل حٌوان منوي وٌتحرر محتوٌاته
الؽنٌة باإلنزٌمات الهاضمة والبروتٌنات التً تعمل على تبدٌد
(تفرٌق) الخالٌا الحوصلٌة ثم تثقب المنطقة الشفافة
ٌ .٣مر حٌوان منوي واحد من بٌن الحٌوانات المنوٌة الذي
ٌصل الى المنطقة الشفافة وٌتحد الجزء األمامً للؽشاء
البالزمً للحٌوان المنوي مع مستقبالت بروتٌنٌة خاصة فً
المنطقة الشفافة مانعا بذلك دخول الحٌوانات المنوٌة األخرى.
 .٤عند دخول الحٌوان المنوي الى الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة تندفع أٌونات الصودوٌم الى داخل الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة وبذلك
ٌحدث إزالة األستقطاب فً ؼشابها البالزمً للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة.
 .٥تفتح قنوات أٌونات الكالسٌوم وٌدخل الكالسٌوم للخلٌة البٌضٌة فٌحدث تفاعل ٌسمى التفاعل القشري حٌث تندفع
الحبٌبات القشرٌة للؽشاء البالزمً والسابل بٌن خلوي خرج الخلٌة البٌضٌة
 .٦تمتصص الحبٌبات القشرٌة الماء وتنتفخ ونتٌجة لذلك
أ -تدفع الحٌوانات المنوٌة العالقة بؽشاء الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة
ب -تؽٌر من طبٌعة موقع اإلرتباط للحٌوان المنوي مع الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة.
ُ .٧تح ّفز الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة لإلنقسام
 -2مرحلة االلتحام :
ٌُح ّفز اختراق الحٌوان المنوي سٌتوبالزم الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة الى اكمال اإلنقسام المنصؾ وتكون جسم قطبً ثانً
وبوٌضة ناضجة .
مالحظة  :المحفز الرئٌسً إلنقسام الخلٌة البٌضٌة هً الهرمونات األنثوٌة أما الذي ٌحفزها على إكمال اإلنقسام هً
إنزٌمات الجسم القمً
-3مرحلة االندماج :
تتجة نواة البوٌضة الناضجة ونواة الحٌوان المنوي إلى وسط البوٌضة وتندمج النواتان لتكوٌن بوٌضة مخصبة الزٌجوت
ثنابٌة المجموعة الكروموسومٌة ( .) 2n
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س ( ٢٠١٣شتوٌة) ٌبٌن الشكل اآلتً مراحل اختراق الحٌوان المنوي للغشاء
البالزمً للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة والمنطقة المحٌطة بھا ،والمطلوب
ا .إلى ماذا ٌشٌر كل من الرقم (  ) ١والرقم ( ) ٢؟
 .2ما وظٌفة الجزء رقم ( ) ٣؟
 .3سم الخلٌتٌن الناتجتٌن عن انقسام الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة بعد تحفٌزها لإلنقسام؟
ي ) ٢ ( .المنطقة الشفافة .
 ) ١ ( -1خلٌة حوصلة
 -2إفراز أنزٌمات هاضمة وبروتٌنات تعمل على تبدٌد الخالٌا الحوصلٌة وتثقب
المنطقة الشفافة .
 -3بوٌضة ناضجة ,جسم قطبً ثانً.
س  /وضح دور اٌونات الصودٌم فً حدوث التفاعل القشري .
ٌتسبب دخول الحٌوان المنوي اندفاع أٌونات الصودٌوم الى داخل الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة وإزالة االستقطاب للؽشاء
البالزمً مما ٌإدي الى فتح قنوات الكالسٌوم ودخوله الكالسٌوم الى داخل الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة فٌحدث التفاعل القشري
س  2018( /شتوي)وضح دور التفاعل القشري فً عملٌة اإلخصاب .
عند حدوث التفاعل القشري تدفع الحبٌبات القشرٌة مكوناتها باتجاه السابل بٌن خلوي وعند امتصاص الحبٌبات القشرٌة
الماء وانتفاخهها تعمل على  -1دفع الحٌوانات المنوٌة العالقة بؽشاء الخلٌة البٌضة الثانوٌة
 -2تؽٌر طبٌعة موقع االرتباط للحٌوان المنوي بالخلٌة البٌضة الثانوٌة
 -3تحفٌز الخلٌة البٌضة الثانوٌة على اإلنقسام.
س  /اذكر محفز إلكمال االنقسام المنصف للخلٌة البٌضة الثانوٌة .
إنزٌمات الجسم القمً للحٌوانات المنوٌة
س /اذكر االجزاء التً تفصل سٌتوبالزم الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة عن الخالٌا الحوصلٌة المحٌطة بھا.
المنطقة الشفافة ثم ٌلً ذلك السابل بٌن خلوي ثم ؼشاء بالزمً الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة
س  /الى أي لمناطق ٌتم دفع مكونات الحبٌبات القشرٌة .
الى السابل بٌن خلوي
س  /فسر عدم قدرة الحٌوانات المنوٌة على الدخول عند وصول احد الحٌوانات المنوٌة الى المنطقة الشفافة.
ٌرتبط الجزء األمامً للحٌوان المنوي بمستقبالت بروتٌنٌة خاصة فً المنطقة الشفافة مانعة الحٌوانات المنوٌة األخرى من
الدخول
س  /مامصٌر الحٌوانات المنوٌة العالقة بغشاء الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة.
ٌتم دفعها عن الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة وذلك بعد امتصاص الحبٌبات القشرٌة الماء وانتفاخهها
س  /أٌن ٌحدث اإلخصاب وكم المدة الزمنٌة التً ٌمكن أن ٌحدث بھا .
ٌحدث فً أعلى قناة المبٌض  ,أما المدة الزمنٌة التً ٌمكن أن ٌحدث بها هو  24ساعة من عملٌة اإلباضة
س  /اذكر دور االنزٌمات المفرزة من الجسم القمً فً عملٌة اإلخصاب .
 -2تثقب المنطقة الشفافة المحٌطة بالخلٌة البٌضٌة الثانوٌة من الخارج
 -1تبدٌد ( تفرٌق ) الخالٌا الحوصلٌة
 -3تحفٌز الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة لالكمال اإلنقسام.
س /لماذا الٌحدث إخصاب فً حالة قلة عدد الحٌوانات المنوٌة انخفاضا حادا.
وذلك ٌتسبب قً قلة الحٌوانات المنوٌة التً تصل أعلى قناة المبٌض باتجاه الخلٌة البٌضة الثانوٌة وبذلك تكون فرص
حدوث االخصاب أقل
س  /ما المحفز لحدوث التفاعل القشري .
دخول الكالسٌوم عبر قنوات الكالسٌوم وذلك بسبب إزالة االستقطاب للؽشاء البالزمً للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة عند دخول
أٌونات الصودوٌم عند دخول الحٌوانات المنوٌة.
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رابعا  :تكوٌن الجنٌن وتغذٌته :
 -1تكوٌن الجنٌن :
 تستؽرق مدة الحمل عند األنثى تسع شهور تقرٌبا .
 تساعد العدٌد من الهرمونات فً استمرارٌة الحمل خالل مراحلة المختلفة مثل هرمون البروجسترون
واإلستروجٌن المفرز من المشٌمة.
ٌ قسم الحمل الى ثالث مراحل تمثل كل مرحلة ثالث شهور:
أ .فً المرحلة األولى  ( :ثالث شھور األولى ) :
. ١فً األسبوع األول  -:وتحدث فٌه التؽٌرات التالٌة -:
أ .تدخل البوٌضة المخصبة فً سلسلة انقسامات متساوٌة فً
قناة المبٌض وخالل ثالثة أٌام تصبح كتلة مكونة من ( ) ١٦
خلٌة ما ٌسمى بمرحلة التوتة التً تكون محاطة بالمنطقة
الشفافة.
تحول التوتة
ب .تنتقل التوتة إلى الرحم فً الٌوم الخامس ,فت
الى كره مجوفة مملإة بسائل تسمى الكبسولة البالستولٌة
ج .تتجمع الخالٌا فً احد قطب الكبسولة البالستولٌة لتكون
الكتلة الخلوٌة الداخلٌة وهً خالٌا جذعٌة أولٌة يتشكل منها
أعضاء الجنٌن المختلفة.
د .فً الٌوم السابع أو الثامن(بعد اإلخصاب) تتم عملٌة إنزراع
الجنٌن فً بطانة الرحم وتنتهً فً الٌوم العاشر حٌث ٌتم ما
ٌلً:
 .1تلتصق الكبسولة البالستولٌة فً بطانة الرحم.
 .2تفرز الكبسولة أنزٌمات تذٌب جزء من الطبقة الداخلٌة
للرحم .
 .٣تحل الكبسولة تدرٌجٌا مكان الجزء المهضوم حتى تندمل
داخل بطانة الرحم.
. ٢فً األسبوع الثانً والثالث  -:حيث تكون الكتلة الخلوٌة الداخلٌة القرص الجنٌنً والذي ٌتماٌز إلى ثالث طبقات
(خارجٌة وداخلٌة ووسطى ) تتكون منها أجهزة الجسم المختلفة .
مالحظة  :فً المرحلة األولى ( الثالث شهور األولى ) ٌكون الحمل أكثر عرضة لإلجهاض.
ب .فً المرحلة الثانًة من الحمل ( الشھر الرابع والخامس والسادس ) -:
ٌ-1ستمر الجنٌن فً النمو ٌ -2صبح قادر على تحرٌك أطرافه عشوابٌا  -3تستطٌع األم اإلحساس بحركته فً الرحم .
فً هذه المرحلة تحدث التؽٌرات التالٌة :
الثالث ( ثالث شھور األخٌرة ) -:
ة
ج .فً المرحلة
 -2فً نهاٌة المرحلة ٌنقلب الجنٌن بحٌث ٌصبح وضع الرأس الى األسفل
ٌ -1زداد حجم الجنٌن
 األجنة التً تولد فً بداٌة هذه المرحلة ٌواجهون مشكالت فً النجاة وذلك ألن أعضابهم والسٌما الربتٌن تكون
ؼٌر مكتملة النمو وال تسطٌع العمل بشكل جٌد .
 -2تغذٌة الجنٌن:
تحدث عملٌة تبادل المواد بٌن دم األم ودم الجنٌن فً المشٌمة التتً تتكون من الجزء العلوي للرحم فً أثناء الحمل .
أهمٌة المشٌمٌة :
 -1تؽذٌة الجنٌن والتنفس والمناعة والتخلص من الفضالت وحماٌة الجنٌن .
 -2تثبٌت الحمل بإفراز هرمونً البروجسترون واإلستروجٌن اللذان ٌساعدان فً استمرارٌة الحمل .
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س( ٢٠٠٩شتوٌة) تستغرق مدة الحمل عند أنثى اإلنسان تسع شھور تقرٌبا  ،والمطلوب:
. ١سم التركٌب الذي ٌبدأ عنده انزراع الجنٌن فً بطانة الرحم؟
. ٢كٌف تتكون المشٌمة ؟
 .١الكبسولة البالستولٌة
. ٢تتكون من الجزء العلوي للرحم فً أثناء الحمل
س(  ٢٠١٠صٌفٌة) ٌطرأ على البوٌضة المخصبة تغٌرات كثٌرة فً الشھور الثالثة األولى من الحمل ،والمطلوب
 . ١ما نوع االنقسامات التً تحدث للبوٌضة المخصبة فً قناة البٌض؟
 . ٢ما اسم المرحلة الجنٌنٌة التً تنزرع فً بطانة الرحم؟
. ٣ما الذي ٌحٌط بالتوتة من الخارج؟
. ٤ما التغٌر الذي ٌحدث للجنٌن فً األسبوعٌن الثانً والثالث بعد اإلخصاب؟
 .١انقسامات متساوٌة. ٢ .الكبسولة البالستولٌة. ٣ .المنطقة الشفافة.
ٌ .٤تكون القرص الجنٌنً من الكتلة الخلوٌة الداخلٌة والتً تتماٌز الى الطبقات المولدة الخارجٌة والداخلٌة والوسطى
والمسإولة عن تكوٌن أعضاء الجنٌن.
س /اذكر تركٌب الكبسولة البالستولٌة .
هً كرة مجوفة تتجمع الخالٌا فً احدى اقطابها لتكون الكتلة الخلوٌة الداخلٌة .
س /اذكر آلٌة إنزراع الكبسولة البالستولٌة فً بطانة الرحم .
 .1تلتصق الكبسولة البالستولٌة فً بطانة الرحم.
 .2تفرز الكبسولة أنزٌمات تذٌب جزء من الطبقة الداخلٌة للرحم .
 .٣تحل الكبسولة تدرٌجٌا مكان الجزء المهضوم حتى تندمل داخل بطانة الرحم.
س /اذكر أهمٌة الكتلة الخلوٌة فً الكبسولة البالستولٌة .
تكون الكتلة الخلوٌة الداخلٌة القرص الجنٌنً الذي ٌتماٌز الى الطبقة المولدة الخارجٌة والداخلٌة والوسطى والتً تكون
أجهزة الجسم للجنٌن.
س /اذكر أهم التطورات الحادثة للجنٌن فً المرحلة الثانٌة للحمل .
ٌ-1ستمر الجنٌن فً النمو ٌ -2صبح قادر على تحرٌك أطرافه عشوابٌا

 -3تستطٌع األم اإلحساس بحركته فً الرحم .

س /اذكر أهمٌة المشٌمٌة للجنٌن .
 -1تؽذٌة الجنٌن والتنفس والمناعة والتخلص من الفضالت وحماٌة الجنٌن .
 -2تثبٌت الحمل بإفراز هرمونً البروجسترون واإلستروجٌن اللذان ٌساعدان فً استمرارٌة الحمل .
س /وضح التطورات الحاصلة على البوٌضة المخصبة قبل حدوث أنزراع له فً بطانة الرحم .
 -1خالل الثالث أٌام األولى تنقسم البوٌضة المخصبة سلسلة من االنقسامات المتساوٌة لتكون التوتة
 -2فً الٌوم الخامس تنتقل التوتة الى الرحم وتتحول التوتة الى الكبسولة البالستولٌة
 -3فً الٌوم السابع أو الثامن ٌحدث انزراع للكبسولة فً بطانة الرحم وتستمر حتى الٌوم العاشر
س /فسر األطفال الذٌن ٌولدون فً بداٌة المرحلة الثالثة غالبا ٌموتون.
وذلك ألن أعضابهم والسٌما الربتٌن تكون ؼٌر مكتملة النمو والتسطٌع العمل بشكل جٌد .
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خامسا  :تنظٌم النسل :
أهمٌة تنظٌم النسل
-1تخفٌؾ األعباء على األم والحفاظا على صحتها
-2الحفاظ على صحة الطفل بحٌث ٌنال الطفل حقه فً الرضاعة الطبٌعً والرعاٌة الضرورٌة الصحٌة واإلجتماعٌة
والنفسٌة.
وسائل تنظٌم النسل :
 .١الوسائل الطبٌعٌة-:
التؤثر هذه الوسٌلة فً صحة األم والتسبب لها أي مضاعفات جانبٌة
مثل الرضاعة الطبٌعٌة  :إذا أن مرحلة الرضاعة الطبٌعٌة تمنع الحمل غالبا
 .٢الوسائل المٌكانٌكٌةٌ :وجد عدة أنواع ووسائل مثل :
أ) العازال الذكري والواقً األنثوي :
اللذان ٌعمالن على منع وصول الحٌوانات المنوٌة إلى الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة .
ب )طرٌقة اللولب :
ٌتكون اللولب من مواد خاملة ؼٌر قابلة للتفاعل حٌث يزرع داخل الرحم لًمنع انزراع الكبسولة البالستولٌة
 .٣الوسائل الھرمونًة ٌ -:وجد لھا عدة أشكال وتراكٌب
 آلٌة العمل تمنع الحمل عن طرٌق
 -1منع حدوث اإلباضة عن طرٌق تثبٌط إفراز الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي وبذلك عدم تنشٌط حوٌصالت المبٌض
فٌتعذر نضوج الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة
 -2تعمل على زٌادة لزوجة المادة المخاطٌة فً عنق الرحم مما تعٌق دخول الحٌونات المنوٌة
 أمثلة على الوسائل الھرمونٌة :
أ) حبوب منع الحمل :
تمتاز هذه الطرٌقة بقدرتها الفابقة على منع الحمل عند استخدمها بإنتظام ولھا نوعٌن:
-1حبوب منع الحمل المركبة التً تحوي هرمونً أستروجٌن وبروجسترون.
-2حبوب منع الحمل المصغرة التً تحوي هرمون بروجسترون فقط
الحمل:

ب) حقن منع
تحتوي هذه الحقن على مادة بروجسترون تعطى بؤشراؾ الطبٌب.
ٌدوم تؤثٌرها ثالث شھور.
ج ) الكبسوالت الصغٌرة التً تزرع تحت الجلد:
تحتوي هذه الكبسوالت على هرمون بروجسترون .
ٌدوم تؤثٌرها خمس سنوات.
د) لصقات منع الحمل :
تحتوي هذه اللصقات على هرمونً بروجسترون وإستروجٌن .
تفرز اللصقة كل ٌوم جرعة محددة من الهرمونٌن وٌدوم تؤثٌركل لصقة سبع أٌام تقرٌبا.
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سادسا  :تقنٌات فً عملٌتً اإلخصاب والحمل:
أهمٌتها  :تعالج العدٌد من حاالت العقم ومشاكل حدوث الحمل واستمرارة
ٌ عتبر عالج حاالت العقم بالتقنٌات وسٌلة ذابعة الصِ ٌت عالمٌا.
 أبرز التقنٌات المستخدمة هً كما ٌلً :
. ١التقنٌة التقلٌدٌة لإلخصاب الخارجي :
آلٌة حدوث اإلخصاب خارج الرحم ( أطفال األنابٌب) :
 .1تنشٌط المبٌضٌن إلنتاج عدد كافً من الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة
ٌ .2تم إلتقاط الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة باستخدام منظار خاص.
 .3تحظٌر وتقٌم الخالٌا البٌضة الثانوٌة الملتقطة والحٌوانات المنوٌة
 .4توضع الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة والحٌوانات المنوٌة فً أطباق خاصة داخل حاضنة مدة تتراوح بٌن ( 72–24ساعة )
وهً المدة الالزمة لإلخصاب وتكوٌن األجنة
 .5تنقل األجنة إلى رحم األم فً الٌوم الثانً أو الثالث من سحب الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة.
الحاالت التً تستخدم فٌھا تقنٌة اإلخصاب خارج الجسم ( أطفال األنابٌب )
 .1إصابة المرأة بانسداد فً قناتً البٌض أو تلفهما بحٌث ال ٌستطٌع الحٌوان المنوي الوصول إلى الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة
إلخصابها.
 .2الضعؾ المتوسط للحٌوانات المنوٌة.
 .3عدم الحمل ؼٌر معروفة السبب .
 -2الحقن المجھري للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة :
آلٌة حدوث الحقن المجھري للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة :
ٌ .1حقن رأس حٌوان منوي واحد أو إحدى الطالئع المنوٌة داخل الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة بواسطة إبرة مجهرٌة خاصة
ملتصقة بمجهر ذات قوة تكبٌرٌة عالٌة خارج الجسم.
 .2تعاد األجنة الناتجة من الحقن المجهري الى رحم األم.
الحاالت التً ٌستخدم فٌھا الحقن المجھري للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة :
الضعؾ الشدٌد فً الحٌوانات المنوٌة.
 -3استخالص الحٌوانات المنوٌة من الخصٌة أو البربخ :
آلٌة حدوث الحقن استخالص للحٌوانات المنوٌة :
ٌتم سحب الحٌوانات المنوٌة من الخصٌة أو البربخ عن طرٌق إبره رفٌعة ثم حقنها مجهرٌا فً الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة.
الحالة التً ٌستخدم فٌھا استخالص الحٌوانات المنوٌة :
عدم وجود حٌوانات المنوٌة فً السابل المنوي مثل حدوث انسداد للوعاء الناقل للحٌوانات المنوٌة بسب اإللتهابات
 -4التشخٌص الوراثً لألجنة:
تستخدم هذه الطرٌقة لفحص األجنة ومعرفة أن األجنة حاملة لمرض وراثً .
ٌلجؤ لهذه الطرٌقة لتشخٌص أسباب حدوث اإلجھاض المتكرر بسبب وجود طفرات وراثٌة فً األجنة .
س كٌف استفاد اإلنسان من تؤثٌر هرمون بروجسترون فً تنظٌم النسل؟
 )2حقن منع الحمل  ) 3الكبسوالت الصؽٌرة التً تزرع تحت الجلد
 )١من حبوب منع الحمل.
)4لصقات منع الحمل
س()٢٠١٠قارن بٌن اللولب وحبوب منع الحمل والحواجز الغشائٌة من حٌث آلٌة عمل كل منھما فً تنظٌم النسل؟
اللولبٌ -:منع انزراع الكبسولة البالستولٌة ببطانة الرحم .
األقراص -:تمنع حدوث اإلباضة  ,إعاقة دخول الحٌوانات المنوٌة عن طرٌق زٌادة لزوجة المادة المخاطٌة فً عنق الرحم.
الحواجز الغشائٌة  :تمنع وصول الحٌوانات المنوٌة إلى الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة وإخصابها
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س -:قارن بٌن لصقات منع الحمل والكبسوالت الصغٌرة تزرع تحت الجلد من حٌث مدة تؤثٌر كل منھما فً تنظٌم النسل؟
لصقات منع الحمل  5 -:سنوات
الكبسوالت الصغٌرة التً تزع تحت الجلد  7 :أٌام .
س( ٢٠١٠صٌفٌة ) فســرٌ ،تم تننشيط المبٌض فً التقنٌة التقلٌدٌة لإلخصاب الخارجً
إلنتاج عدد كافً من الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة.
س /وضع الحٌوانات المنوٌة والخالٌا البٌضٌة الثانوٌة على أطباق وداخل الحاضنة مدة مناسبة .
وذلك لحدوث اإلخصاب وتكوٌن األجنة ونقلها الى الرحم
س(  ٢٠١١شتوٌة)  .١اذكر ثالث حاالت تستخدم فٌھا التقنٌة التقلٌدٌة لإلخصاب الخارجً ؟
 -2الضعؾ المتوسط للحٌوانات المنوٌة
 -1إصابة المرأة بانسداد فً قناتً البٌض
 -3عدم حدوث حمل ؼٌر معروؾ السبب.
س( ٢٠١١صٌفٌة) ٌتكون الجنٌن فً اإلنسان نتٌجة اتحاد الجامٌت الذكري مع الجامٌت األنثوي ،والمطلوب
 . ١ما اسم كل من الخلٌتٌن الناتجتٌن من المرحلة األولى من االنقسام المنصف للخلٌة البٌضٌة األولٌة فً مرحلة البلوغ؟
 . ٢صف تركٌب الكبسولة البالستولٌة كمرحلة من مراحل نمو جنٌن اإلنسان؟
. ٣ما مصٌر الجسم األصفر فً حالة عدم حدوث الحمل؟
. ٤كٌف تعمل الكبسوالت الصغٌرة التً تزرع تحت الجلد على تنظٌم النسل؟
. ٥اذكر سبب اللجوء الى الحقن المجھري كتقنٌة لعالج العقم؟
 .١خلٌة بٌضٌة ثانوٌة ,جسم قطبً أول
. ٢الكبسولة البالستولٌة كرة مجوفة مملوء بسابل ,تتجمع الخالٌا فً احد قطبً الكبسولة البالستولٌة لتكون كتلة خلوٌة
داخلٌة تتكون منها أعضاء الجنٌن المختلفة .
 ٣اضمحالل الجسم األصفر أو تحلل أو تالشً.
 . ٤تعمل على منع حدوث اإلباضة وذلك بتثبٌط إفراز الهرمون المنشط لحوٌصالت المبٌض مما ٌسبب عدم نضوج الخالٌا
البٌضٌة الثانوٌة .
. ٥لعالج حاالت العقم عند وجود ضعؾ شدٌد فً الحٌوانات المنوٌة.
س(  ٢٠١٢شتوٌة) وضح طرٌقة الحقن المجھري للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة ،ومتى ٌلجؤ إلى هذه العملٌة؟
ٌ .1حقن رأس حٌوان منوي واحد أو إحدى الطالبع المنوٌة داخل الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة بواسطة إبرة مجهرٌة خاصة
ملتصقة بمجهر ذات قوة تكبٌرٌة عالٌة خارج الجسم.
 .2تعاد األجنة الناتجة من الحقن المجهري الى رحم األم.
والحال التً تستخدم فٌها:
ة
 -1عند وجود ضعؾ شدٌد فً الحٌوانات المنوٌة
س( 2018شوي) فســـرٌتم اللجوء الى تقنٌة التشخٌص الوراثً لألجنة .
لمعرفة سبب حدوث اإلجهاض المتكرر لألجنة ان كان بسبب وجود طفرات وراثٌة فً األجنة.
س  /اذكر خطوات التقنٌة التقلدٌة لإلخصاب الخارجً .
 .1تنشٌط المبٌضٌن إلنتاج عدد كافً من الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة
ٌ .2تم إلتقاط الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة باستخدام منظار خاص.
 .3تحظٌر وتقٌم الخالٌا البٌضة الثانوٌة الملتقطة والحٌوانات المنوٌة
 .4توضع الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة والحٌوانات المنوٌة فً أطباق خاصة داخل حاضنة مدة تتراوح بٌن ( 72 – 24ساعة )
وهً المدة الالزمة لإلخصاب وتكوٌن األجنة
 .5تنقل األجنة إلى رحم األم فً الٌوم الثانً أو الثالث من سحب الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة.
س  /اذكر دور الرضاعة الطبٌعٌة فً تنظٌم النسل .
تكزن مرحلة الرضاعة الطبٌعٌة مانع لحدوث الحمل ؼالبا.
س  /ما أهمٌة فحص الخالٌا البٌضٌة الثانوٌة والحٌوانات المنوٌة فً تقنٌة اإلخصاب الخارجً .
وذلك لتؤكد من سالمة كل منها وراثٌا وتجنب حدوث اختالل وراثً عند األجنة.
س  /اذكر التقنٌة المناسبة فً كل من الحاالت التالٌة :
التقنٌة التقلدٌة اإلخصاب الخارجً
 -1انسداد فً قناة المبٌض :
الحقن المجهري
 -2استخالص الحٌوانات المنوٌة من الخصٌة
تشخٌص الوراثً لألجنة
 -3اإلجھاض المتكرر
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إجابات أسئلة الفصل الثالث التكاثر وتكوٌن الجنٌن
س ١:
تكوٌن الحٌوانات المنوٌة
وجه الفرق
فً األنابٌب المنوٌة فً الخصتٌن
مكان تكونھا
ٌبدأ عند البلوغ
وقت تكونھا
الهرمون المنشط للجسم األصفر الذكري
المحفز لحدوث لمرحلة
الثانٌة لإلنقسام المنصف
تؤثر تكونھا مع تقدم العمر تتكون طول فترة الحٌاة وتتباطا مع تقدم
العمر
ٌنتج أربعة حٌوانت منوٌة
الناتج النھائً من كل
اإلنقسام المنصف
وجود توقفات أثناء اإلنقسام الٌوجد توقفات
المنصف

تكوٌن البوٌضات
فً المبٌضٌن
ٌبدأ فً المراحل الجنٌنٌة األولى
إنزٌمات الجسم القمً للحٌوانات المنوٌة
تتوقؾ بعد  50سنة ؼالبا بعد انتهاء
فترة الخصوبة
ٌنتج بوٌضة ناضجة وثالث أجسام
قطبٌة تتحل
توقفٌن فً كل مرحلة ٌوجد توقؾ

س:٢
أ -خالٌا سٌرتولً  :تعمل على إتمام عملٌة نضج وتماٌز الطالبع المنوٌة حٌث تزود الطالبع المنووٌة بالؽذاء
ب -الحبٌبات القشرٌة  :حدوث التفاعل القشري الذي ٌحدث نتٌجة انتفاخ الحبٌبات القشرٌة والتً تعمل على دفع الحٌوانت
المنوٌة العالقة بالؽشاء البالزمً كما تعمل على تؽٌر من طبٌعة موقع اإلرتباط للحٌوان المنوي بالحلٌة البٌضٌة الثانوٌة
س:٣
أ  -س المرحلة األولى من اإلنقسام المنصؾ  /ص  :المرحلة الثانٌة من اإلنقسام المنصؾ  /ع  :اإلخصاب
 -6طالبع منوٌة
ب -2 -خلٌة منوٌة أولٌة  -3خلٌة بٌضٌة ثانوٌة  -4جسم قمً
ج – 1n -2 2n -1
د -انزٌمات الجسم القمً ٌحفز على إكمال اإلنقسام أما الهرمونات األنثوٌة فهً المحفز الربٌسً لإلنقسام .
س :٤
أٌ -فرز هرمونً البروجسترون واألستروجٌن
ٌٌ -1منعان إفراز الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي وذلك لكً ال تنضج حوصلة جدٌدة مادم الجسم األصفر نشط
ٌ -2قلل من إفراز الهرمون المنشط للجسم األصفر وفً حال عدم حدوث إخصاب ٌبدأ الجسم األصفر بالضمور
ب -بسبب زٌادة افراز هرمون بروجسترون واألستروجٌن من الجسم األصفر الذان ٌعمالن على  :تحضٌر الرحم الستقبال
ب -تحفٌز ؼدد بطانة الرحم
البوٌضة المخصبة وحضانة الجنٌن وذلك عن طرٌق  :أ -زٌادة سمك بطانة الرحم
إلفرازمواد مخاطٌة ؼنٌة بالؽالٌكوجٌن للمحافظة على بطانة الرحم وتوفٌر البٌبة المناسبة لنمو الجنٌن.
س: ٥
أ -حدوث التفاعل القشري لمنع دخول حٌوانات منوٌة أخرى
ب -تفرز الكبسولة إنزٌمات هاضمة تذٌب جزءا من الطبقة الداخلٌة لبطانة الرحم وتحل مكان الجزء المهضوم تدرٌجٌا
حتى تندمل داخلها.
س  : ٦تحتوي هذه اللصقات على هرمونً بروجسترون وإستروجٌن تفرز اللصقة كل ٌوم جرعة محددة من الهرمونٌن
وٌدوم تؤثٌركل لصقة سبع أٌام تقرٌبا.
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اسئلة الوحدة
س:1
1
أ

3
د

2
ب

4
د

5
ج

6
أ

7
د

8
ب

9
ب

س:2
أ -بسبب حدوث تداخل فً أطوال الموجات الضوبٌة التً تمتص من أنواع المخارٌط الثالث.
ب -وذلك لعدم حدوث الرفض المناعً وحدوث تحلل لخالٌا الدم الحمراء للمتبع وذلك
 -1الن دم المستقبل ٌحتوي على ٌ Anti-Aتحد مع مولدات الضد  Aالموجوده على كرٌات الدم الحمراء للمتبع
ٌ -2كون دم المستقبل  Anti-Dوذلك النه سالب العامل الرٌزٌسً الذي ٌتحد مع مولد الضد  Dالموجود على كرٌات الدم
الحمراء للمتبرع.
ج -وذلك لكمٌة السٌتوبالزم القلٌلة وما ٌحتوٌة من مواد ؼذابٌة
د -وذلك لحدوث اتحاد بٌن الجزء األمامً للؽشاء البالزمً للحٌوان المنوي مع مستقبالت بروتٌنٌة خاصة فً المنطقة
الشفافة تمنع دخول حٌوانات منوٌة أخرى كما أن الحبٌبات القشرٌة عند انتفاخهها تدفع الحٌوانات المنوٌة العالقة بالؽشاء
الخلٌة البٌضٌة.
هـ -بسب هرمونً أستروجٌن والبروجسترون وذلك تمهٌد إلستقبال الجنٌن وإنزراعة فً حالة حدوث حمل وتوفٌر بٌبة
مناسبة للجنٌن
سٌ :3إدي منع دخول الصوٌود الى المحاور العصبٌة الى عدم حدوث جهد فعل وتكون سٌال عصبً مما ٌفقد المرٌض
الشعور باأللم فً تلك المنطقة.
س:4
أ -وصول منبة اعلى من عتبة التنبٌة مما ٌإدي الى حدوث تؽٌر سرٌع فً نفاذٌة ؼشاء العصبون ودخول أٌونات الصودوٌم
عبر قنوات أٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً
ب-
 تؽلق قنوات أٌونات البوتاسٌوم و الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربابً تماما .
+
 تنشط مضخة أٌونات ( الصودٌوم – بوتاسٌوم ) والتً تعمل على ضخ  3Na+للخارج و  2Kللداخل بعملٌة النقل
النشط.
 تعمل قنوات تسرب الصودٌوم والبوتاسٌوم وهذا ٌإدي الى إعادة تكون جهد الراحة ووصول فرق الجهد الى  70-ملً
فولت
س: 5
أ -تمكن الرإٌا فً الضوء الخافت بالللونٌن األبٌض واألسود
ب-تنظم تحت المهاد إفرازات الؽده النخامٌة :
أ -النخامٌة األمامٌة ٌنظم افرازتها هرمونات العصبونات اإلفرازٌة الموجودة فً تحت المهاد .
 - 1هرمون النمو  -2الهرمونات الم نشطة للؽدد التناسلٌة .
تفرز النخامٌة األمامٌة هرمونات عدة مثل :
ب .النخامٌة الخلفٌة هً امتداد لعصبونات تحت المهاد حٌث تخزن فً نهاٌات العصبونات هرمونً :
 -2المانع إلدرار البول
-1اكسٌتوسٌن
ج -إفراز المخاط الذي ٌعمل مذٌبا للمواد التً ٌجري استنشاقها

س -1 : 6ج

 -2ج
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س:7
المارٌؽوانا

 -1تحفٌز مركز اإلبصار والسمع فً الدماغ وتجعل متعطٌها ٌسمع أصوات وهمٌة
وٌرى أشكال ؼٌر موجودة فً البٌبة الخارجٌة.
ٌ -2فقد القدرة على إدراك المسافات والحجوم والزمن
 -1تبطا انتقال السٌالت العصبٌة فً منطقة التشابك العصبً.
 -2الخمول وعدم القدرة على الحركة والتنقل وممارسة األعمال الٌومٌة.
 -3اإلدمان علٌها عند تعطٌها الجرعة األولى .

الكوكابٌن

 -1تزٌد اإلحساس بالتنبٌة والنشاط الزابفٌن .
 -2ضعؾ التركٌزمما ٌإثر سلبا على الذاكرة.
 -3تدمٌر الجهاز العصبً .
 -4الموت المفاجا .

الهٌروٌن

س: 8

أ -الدخول الى
داخل الخلٌة

ب  -ارتبط الهرمون
بالمستقبل البروتٌنً
داخل السٌتوسول
ٌتكون مركب معقد
(هرمون والمستقبل)

جٌ -نتقل المركب
المعقد من ثقوب
الؽالؾ النووي
الى داخل النواة

دٌ -رتبط المركب
المعقد بؤحد مواقع
ال DNAلٌنبه
لتكوٌن m-RNA

ترجمة m-RNA
لبناء بروتٌن جدٌد

س: 9
أٌ -ورٌا و ؼلوكوز و حموض أمٌنٌة و أمالح البوتاسٌوم
ب -اإلرتشاح
ج -ؼلوكوز وحموض أمٌنٌة
د -البروتٌن من الجزٌبات الكبٌرة التً ال ترتشح من الدم
مسبب المرض

س:10

خالٌا أكولة مشهرة
خالٌا Tمساعدة

خالٌا Tمساعدة نشطة

خالٌا Tذاكرة
خالٌا Tقاتلة

خالٌا B

خالٌا Tذاكرة

خالٌا Tنشطة
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س: 11
مولد الحساسٌة ٌرتبط ب خالٌا بالزمٌة

تنقسم لتكون

أجسام مضادة

ترتبط بخالٌا

خالٌا القاعدٌة أوالخالٌا الصارٌة تفرز هستامٌن

س:12
فاعلٌة كل منها
نوع الهرمون

الكبسوالت الصؽٌرة التً تزرع تحت الجلد
تمتد لخمس سنوات
بروجسترون

لصقات منع الحمل
تدوم لمدة سبع أٌام تقرٌبا
بروجسترون وإستروجٌن

س:13
أ -1-الهرمون المنشط للجسم األصفر الذكري

 -3التستوستٌرون

ب -2 -تعمل خالٌا الٌدج على إفراز التستوستٌرون الذي ٌحول الطالبع المنوٌة الى حٌونات منوٌة بشكل نهابً
 -4تعمل على اتمام نمو وتماٌز الطالبع المنوٌة الى حٌونات منوٌة عن طرٌق تزوٌدها بالؽذاء الالزم فً أثناء التماٌز
كما تسهم إفرازتها على دفع الحٌوانات المنوٌة باتجاه البربخ
س: 14
 -1تؽذٌة الجنٌن والتنفس والمناعة والتخلص من الفضالت وحماٌة الجنٌن .
 -2تثبٌت الحمل بإفراز هرمونً البروجسترون واإلستروجٌن اللذان ٌساعدان فً استمرارٌة الحمل .
س:15
أ( -أ ) مرور حٌوان منوي واحد فً مرحلة االختراق
(ب) اتحاد الجزء األمامً للحٌوان المنوي بمستقبالت بروتٌنٌة خاصة فً المنطقة الشفافة فً مرحة االختراق
(ج) التفاعل القشري فً مرحلة االختراق
ب -الجسم القمً
ج -فً مرحلة االختراق عند تحرر إنزٌمات الجسم القمً من الحٌوان المنوي
ٌنتج جسم قطبً ثانً وبوٌضة ناضجة.
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