الفيصل للعلوم الحياتية
الوحدة الثانية  :أنشطة فسيولوجية
في جسم اإلنسان
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الفصل االول :اإلحساس واالستجابة والتنظيم في جسم اإلنسان


يتآزر الجهازان العصبي والغدد الصم وذلك لضمان عمل أجهزة الجسم ,حيث يعمالن في ضبط العمليات الحيوية
في الجسم وضبط االتزان الداخلي فيه .

أوال  :السيال العصبي وإنتقاله:
 للجهاز العصبي دور في االحساس بالمنبهات المختلفة واالستجابه لها مثل الحرارة والضوء والضوضاء
ب -الخاليا الدبقية .
 يتكون النسيج العصبي من أ  -العصبونات
أ -العصبونات :
 . ١جسم الخلية  -:ويحتوي على نواة وعضيات خلوية أخرى .
 . ٢الزوائد الشجرية  -:وهي التي تستقبل السيال العصبي وتنقله
إلى جسم الخلية .
 . ٣هضبة المحور  :منطقة االتصال بين جسم الخلية و محور
العصبون .
 . ٤محور العصبون  -:يحيط به غالبا الغمد المليني الذي يكونه
خاليا شفان و يوجد بين الخاليا عقد رانفيير.
 .٥النھايات العصبية  :التي تحتوي على انتفاخات تسمى األزرار
تشابكية توجد في نهاية محور العصبون .


حيث يتم انتقال السيال العصبي في العصبون كما يلي :
ثم عبر المحور العصبي
إلى جسم العصيون
من الزوائد الشجرية

إلى النهايات العصبية .

ب -الخاليا الدبقية  :وهي خاليا داعمة للخاليا العصبية ذات أعداد كبيرة وأصغر حجما من العصبونات.
وظائف الخاليا الدبقية  :دعم العصبون وحمايته وتزويده بالغذاء .

السيال العصبي :عبارة عن إشارات كھروكيميائية تنقل المعلومات من أجزاء الجسم والدماغ والحبل الشوكي
والعصبونات نفسها .
تكوين السيال العصبي
ينشأ السيال العصبي ( جھد الفعل ) عند التعرض لمنبه ما مناسب.
تسهم قنوات األيونات التي توجد في الغشاء البالزمي للعصبون مساهمة فاعلة في تكوين السيال العصبي .
 تقسم قنوات األيونات حسب طبيعة العمل الى :
أ -تحتاج الى منظم لفتحھا واغالقھا  :مثل القنوات الحساسة للنواقل الكيميائية والقنوات الحساسة لفرق الجھد الكھربائي
ب -التحتاج الى منظم فتح وإغالق  :مثل قنوات التسرب التي تفتح وتغلق تلقائيا مثل قنوات التسرب أليونات الصوديوم
( )Na+وقنوات التسرب أليونات البوتاسيوم (.) K+
6

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي 9192996911

أ -حالة العصبون قبل وصول منبه مناسب (مرحلة الراحة ) :




يحاط العصبون بغشاء بالزمي يفصل مكونات السيتوسول ( السائل داخل الخاليا ) عن السائل بين الخلوي المحيط به .
نالحظ أن تركيز أيونات البوتاسيوم ( ) K+داخل العصبون في السيتوسول.
ويكون تركيز أيونات الصوديوم ( )Na+خارج العصبون في السائل بين خلوي .

مالحظة يكون تركز األيونات الموجبة على السطح الخارجي لغشاء العصبون  ,بينما يكون تركيز األيونات السالبة على
السطح الداخلي لغشاء البالزمي وهذا يسبب تكون جھد الراحة السالب والذي يساوي ( 07-ملي فولت ).




تدل االشارة السالبة على أن داخل الخلية سالب مقارنة مع خارجها.
يمكن أن يزداد فرق الجهد بزيادة الفرق بين الشحنات داخل العصبون وخارجه.
يتم قياس فرق جهد الغشاء البالزمي بجهاز فولتميتر حساس بالملي فولت ()mv

 اسباب تكون جھد الراحة السالب ( : )-70 mv
 -1أن عدد قنوات تسرب أيونات البوتاسيوم للخارج أكثر من عدد قنوات تسرب أيونات الصوديوم للداخل.
وهذا يسبب تراكم الشحنات الموجبة خارج غشاء العصبون.
 -2عدم قدرة األيونات السالبة المرتبطة بمركبات كبيرة الحجم ( مثل بروتينات )على النفاذ الى خارج العصبون .
 -3وجود مضخات صوديوم – بوتاسيوم الموجودة في الغشاء البالزمي للعصبون التي تضخ ثالثة ايونات 3Na+
للخرج مقابل ايوني  2K+داخل العصبون بعملية نقل نشط (الفرق هو )1-

 يبقى العصبون في مرحلة جهد الراحة حتى وصول منبه مناسب يحدث تغير سريع في نفاذية الغشاء البالزمي
وذلك يسبب وصول فرق الجهد للغشاء البالزمي الى مستوى معين يطلق عليه مستوى العتبة .
 يكون مستوى العتبة عند بعض العصبونات ( 55-ملي فولت ) ,وعندها يتكون جهد فعل ينتقل عبر العصبونات.
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ب -حالة العصبون بعد وصول منبه مناسب :
 يجب أن تكون شدة المنبه كافية لتغير حالة االستقطاب في العصبون ويسمى مستوى العتبة
مستوى العتبة  :مقدار فرق جهد الغشاء البالزمي للعصبون الذي ينشأ نتيجة وصول منبه مناسب إليه ليتكون بعده جهد
الفعل ,الذي يبلغ ب  55-ملي فولت في بعض العصبونات.
. ١إزالة االستقطاب:
وعند وصول منبه ما مساوي أو يزيد من مستوى العتبة تفتح قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجھد الكھربائي.
وال يحدث تغير في نفاذية أيونات البوتاسيوم.
 مما يؤدي إلى اندفاع (دخول) كميات كبيرة من أيونات الصوديوم الموجبة الى داخل العصبون مسببه تراكم الشحنات
الموجبة وهذا يؤدي الى إزالة اإلستقطاب.
 تستمر دخول أيونات الصوديوم إلى داخل العصبون مما يؤدي الى زيادة الشحنات الموجبة داخل العصبون ليصل
فرق الجھد إلى  ٣٥+ملی فولت لمدة قصيرة
 تغلق قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي تلقائياعند وصول فرق الجهد الى 35+ملی فولت
. ٣إعادة االستقطاب :
 ال يستمر دخول ايونات الصوديوم إلى داخل العصبون ,إذ تغلق قنوات أيونات الصوديوم الحساسة تلقائيا.
 تفتح قنوات ايونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي وتسمح بتدفق ايونات البوتاسيوم الموجبة إلى
خارج العصبون مما يسبب زيادة االستقطاب ووصل فرق الجهد الى (٠7-ملي فولت ).
 عند وصول فرق الجهد الى (٠7-ملي فولت ) تسمى هذه الفترة أيضا بفترة الجموح .
فترة الجموح :





في هذه الفترة ال يتستجيب العصبون ألي منبه آخر.
تغلق قنوات أيونات البوتاسيوم والصوديوم الحساسة لفرق
الجهد الكهربائي تماما .
تنشط مضخة أيونات ( الصوديوم – بوتاسيوم ) والتي
تعمل على ضخ  3Na+للخارج و 2K+للداخل بعملية النقل
النشط.
تعمل قنوات تسرب الصوديوم والبوتاسيوم وهذا يؤدي
الى إعادة تكون جهد الراحة ووصول فرق الجهد الى
 07-ملي فولت

انتقال السيال العصبي على طول محور العصبون :
أ -في العصبونات الغير محاط بالغمد المليني :
يؤدي جهد فعل المتولد في منطقة ما على غشاء العصبون
إلى نشوء جھد فعل في المنطقة المجاورة لھا وهذا يؤدي
إلى انتقال جهد الفعل على طول المحور العصبون بالخطوات
التالية :
. 1زيادة نفاذية غشاء العصبون أليونات الصوديوم محدثة
إزالة االستقطاب.
+
. 2يحدوث إعادة استقطاب في هذه المنطقة( خروج K
كما يحدث إزالة استقطاب للمنطقة المجاورة
)
+
(دخول ) Na
. 3وأخيرا تعود المنطقة األولى الى مرحلة الراحة كما
+
يحدوث إعادة استقطاب في المنطقة المجاوره ( خروج ) K
ويحدث إزالة استقطاب في المنطقة المجاورة( دخول) Na+
 .٤يتكرر حدوث ما سبق على طول المحور في العصبون
اعداد املعمل فادي همداوي 9192996911
احلياتية
حتى للعلوم
الفيصل
نهايته.
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ب -في العصبونات المحاطه بغمد مليني :
ينتقل جهد فعل عن طريق النقل الوثبي من عقدة رانفيير
الى أخرى وهذا يؤدي إلى انتقال جهد الفعل على طول
المحور العصبون .
 العوامل التي تعتمد عليھا انتقال السيال العصبي على
طول محور العصبون :
 -١وجود الغمد المليني وسماكته فيزداد سرعة انتقاله
بوجود الغمد المليني وزيادة سمكه .
 -٢قطر محور العصبون فيزداد سرعة انتقالة بزيادة
قطره

ثانيا :انتقال السيال العصبي في منطقة التشابك العصبي :



ينتقل السيال العصبي من عصبون إلى آخرعبر منطقة التشابك العصبي وباتجاه واحد .
كما يمكن ان ينتقل من عصبون الى غدة أو خلية عضلية إلعطائھا أمر معين .

منطقة التشابك العصبي  :موقع اتصال عصبونين متجاورين يمر من خاللها السيال العصبي إلى الخلية المجاورة .
 تركيب منطقة التشابك العصبي :
 .١عصبون قبل التشابكي (األزرار التشابكية ):
توجد في نهايات المحاور العصبية وتحتوي على
 العديد من الحويصالت التشابكية التي تحتوي
على مواد كيميائية تسمى النواقل العصبية مثل
استيل كولين ونورأدرينالين .
 يحتوي على قنوات أليونات الكالسيوم
الحساسة لفرق الجهد الكهربائي .
. ٢الشق التشابكي  :وهي المسافة الفاصلة بين غشاء
الزر التشابكي (عصبون قبل تشابكي) والغشاء بعد
التشابكي (عصبون بعد تشابكي).
. ٣عصبون بعد تشابكي  :ويحتوي غشاؤه البالزمي
على مستقبالت خاصة بالنواقل العصبية موجودة على
قنوات أيونات حساسة للنواقل العصبية
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 آلية انتقال السيال العصبي في منطقة الشق التشابكي ( انتقال السيال العصبي من عصبون إلى أخر) أو التغيرات
التي تعقب وصول السيال العصبي إلى الزر التشابكي:
 .1تفتح قنوات أيونات الكالسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي مما يؤدي الى دخول أيونات الكالسيوم من السائل بين
خلوي إلى داخل الزر التشابكي.
. 2ترتبط أيونات الكالسيوم بالحويصالت التشابكية والتي تندفع نحو الغشاء قبل التشابكي ثم تندمج معه وتتحرر محتوياتھا
من النواقل العصبية في الشق التشابكي .
. 3يرتبط الناقل العصبي بمستقبالت خاصة بالنواقل العصبية على الغشاء بعد التشابكي الموجودة على قنوات حساسة
للنواقل الكيميائية.
. ٤يؤدي ذلك الى دخول األيونات الموجبة مثل أيونات الصوديوم عبر الغشاء بعد التشابكي مما يؤدي إلى إزالة االستقطاب
وانتقال جهد فعل في هذا العصبون
 طرق منع استمرار التنبية للعصبون بعد التشابكي ( بعد نقل السيال العصبي الى العصبون اآلخر)
 -1تحطم الناقل العصبي في الشق التشابكي عن طريق انزيمات معينة  ,ثم انتشار نواتج تحطمه خالل الغشاء قبل
التشابكي ( الزر التشابكي ) وذلك الستخدامھا في بناء الناقل العصبي مرة أخرى.
 -٢عودة الناقل العصبي الى الزر التشابكي .
س  /يبين الشكل اآلتي حركة ايونات الصوديوم والبوتاسيوم بين داخل العصبون
وخارجه في حالــــة الراحة والمطلوب :
. ١ما اسم الجزء المشار إليه بالرقم (. ) ١
١
-٢اذكر ثالث عوامل تساهم في جعل داخل العصبون سالبا مقارنة مع خارجه في
حالة الراحة.
. ٣فسر سبب توزيع الشحنات الكھربائية على جانبي العصبون؟
 .١مضخة صوديوم – بوتاسيوم
٢أ – عدم قدرة لاليونات السالبة المرتبطة بمركبات كبيرة الحجم على النفاذ للخارج
ب-مضخة الصوديوم – بوتاسيوم الموجودة في الغشاء البالزمي للعصبون حيث
تضخ (ثالثة ايونات  ( Na +خارج العصبون مقابل ايوني )  ( K+داخل العصبون
ج -يحتوي غشاء العصبون على عدد كبير من قنوات تسرب أليونات البوتاسيوم
الموجبة للخارج مقارنة بقنوات تسرب أيونات الصوديوم الموجبة للداخل.
-3الن غشاء العصبون يحتوي على عدد كبير من قنوات تسرب األيونات البوتاسيوم
الموجبة للخارج مقارنة بقنوات تسرب أيونات الصوديوم الموجبة للداخل وهذا
يسبب تراكم الشحنات الموجبة خارج غشاء العصبون والسالبة لداخل الغشاء.
س اذكر التسلسل الصحيح لنقل السيال العصبي في العصبون ؟
ثم عبر المحور العصبي
إلى جسم العصيون
من الزوائد الشجرية

٣

٢

إلى النهايات العصبية .

س( ٢77٠مكرر) فسـر ،ال تستجيب المنطقة من غشاء العصبون ألي مؤثر خالل فترة الجموح؟
ألن العصبون يقوم في أثنائها بعملية نقل نشط أليونات الصوديوم إلى خارج العصبون ,وأيونات البوتاسيوم إلى داخله عبر
مضخة صوديوم ــ بوتاسيوم الستعادة جهد الراحة.
س( ٢7١7شتوية) في حالة التأثير على العصبون بمنبه يساوي مستوى العتبة أو أكثر ،اجب عما يأتي
. ١ما اثر ذلك على نفاذية غشاء العصبون لكل من :أيونات الصوديوم ،وأيونات البوتاسيوم؟
. ٢ما مقدار فرق الجھد الكھربائي الذي يصل إليه العصبون في حالة إزالة االستقطاب؟
 - .١تزداد نفاذية غشاء العصبون أليونات الصوديوم.
 ال يحدث تغيّر في نفاذية أيونات البوتاسيوم. 35+. ٢ملي فولت
2
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س  /قارن بين حالتي إزالة االستقطاب واعادة االستقطاب وزيادة االستقطاب من حيث فرق الجھد الكھربائي الذي يصل
ازالة االستقطاب  35 + :ملي فولت.
إليه العصبون .
اعادة االستقطاب  07 - :ملي فولت .زيادة االستقطاب  07 - :ملي فولت
س(  ٢7١١صيفية) وضح كيفية حدوث مرحلة إعادة االستقطاب للعصبون.
 .1تغلق قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي تلقائيا
.2تفتح بوابات قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي .
. 3مما يؤدي إلى دخول أيونات البوتاسيوم الموجبة إلى خارج الغشاء .
. ٤وهذا يجعل الداخل سالبا مقارنة بالخارج يصل  07-ملي فولت ( زيادة استقطاب).
س(  ٢7١٣صيفية) وضح آلية انتقال السيال العصبي على طول محور للعصبون الغير مغطى بغمد مليني .
 -1إن زيادة نفاذية غشاء العصبون أليونات الصوديوم في منطقة التنبيه التي تؤدي إلى إزالة االستقطاب يعتبر منبها
للمنطقة المجاورة .
 -2عند خروج ايونات البوتاسيوم إلى خارج العصبون ( إعادة االستقطاب ) يحدث إزالة استقطاب في المنطقة المجاورة .
 -3ويحدث بعد ذلك فترة الجموح التي تعمل على عودة العصبون الى مرحلة الراحة ويحدث في المنطقة المجاورة إعادة
استقطاب أما المنطقة التي يليها فيحدث لها إزالة استقطاب .
س  /اذكر طرق نقل السيال العصبي في محور العصبون ( على طول محور العصبون ).
 -1في العصبونات غير مغطاة بالغمد المليني تنبه منطقة التنبية المنطقة المجاورة ليحدث بها إزالة استقطاب وإعادة
استقطاب حتى الوصول الى النهايات العصبية
 -2النقل الوثبي بالعصبونات المغطاة بالغمد المليني.
س يمثل الرسم البياني المجاور إحدى حاالت تغير فرق الجھد على
طرفي غشاء العصبون  ،المطلوب :
 -١ما المقصود بمستوى العتبة وما هو فرق الجھد الذي تحتاجه
على الرسم .
 -٢ما المقصود باألرقام ٥ ، ٤ ، ٣ ، ١
 -٣ما هو سبب وصول فرق الجھد إلى نقطة (ب).
 -٤ما أهمية الرقم (.)٥

ب

 -1مقدار فرق جهد الغشاء البالزمي للعصبون الذي ينشأ نتيجة وصول المنبه اليه ليتكون بعده جهد الفعل .ومقداره 55-
ميلفولت
.1 -2حالة الراحة  .3ازالة االستقطاب  .٤إعادة االستقطاب  .5فترة الجموح
 -3وذلك بسبب دخول أيونات الصوديوم في منطقة التنبيه من قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي مما
تؤدي إلى إزالة االستقطاب .
 -٤فترة الجموح ال تستجيب ألي منبه آخر بسبب إعادة ضخ ايونات الصوديوم للخارج وايونات البوتاسيوم للداخل عبر
مضخة صوديوم – بوتاسيوم
إغالق قنوات الصوديوم والبوتاسيم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي
عمل قنوات تسرب أيونات الصودويوم والبوتاسيوم وهذا يؤدي الى عودة حالة الراحة للعصبون.
س /اذكر القنوات الحساسة التي توجد في العصبونات وتسھم في تكون ونقل السيال العصبي ،واتجاه النقل في كل منھا.
 -1قنوات أيونات الصوديوم  ,قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي ( لداخل الغشاء )
 -2قنوات أيونات البوتاسيوم  ,قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي ( لخارج الغشاء )
 -3قنوات أيونات الكالسيوم ( لداخل غشاء الزر التشابكي )
 -٤قنوات األيونات الموجبة (على الغشاء بعد تشابكي ) (لداخل الغشاء بعد التشابكي)
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س ( ) ٢7١١فســر ،ال يدوم ارتباط الناقل العصبي أستيل كولين بمستقبالته طويال؟
الن هناك انزيمات معينة تعمل على تحطم الناقل العصبي ثم انتشارها واعادة امتصاصها للزر قبل التشابكي  ,وذلك
الستخدامها مرة أخرى
س( ٢7١١شتوية) صف تركيب الزر التشابكي في التشابك العصبي؟
تحتوي األزرار تشابكية على العديد من الحويصالت تشابكية التي تحتوي على مواد كيميائية تسمى النواقل العصبية,
ويحتوي غشاء الزر التشابكي على قنوات أليونات الكالسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي.
س(٢772صيفية) يمثل الشكل المجاور منطقة التشابك العصبي بين
عصبونين متجاورين .والمطلوب :
. ١ما اسم األجزاء المشار إليھا باألرقام (  )٣ ، ٢ ، ١؟
. ٢فسر دخول أيونات الكالسيوم عند وصول سيال عصبي؟
. ٣وضح دور الرقم  ٤في عملية نقل السيال العصبي؟
. ٤حدد اتجاه انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي باستخدام
الرمزين (أ،ب)؟
 .1حويصلة تشابكية تحتوي نواقل عصبية -2,قنوات أيونات حساسة
للنواقل العصبية  -3 ,شق تشابكي.
. 2وذلك لوجود قنوات أيونات الكالسيوم الحساسة لفرق الجهد
الكهربائي تعمل على دخول أيونات الكالسيوم لداخل الزر التشابكي.
. 3يرتبط بالنواقل العصبية المحررة من الشق قبل التشابكي مما
يتسبب بدخول األيونات الموجبة الى داخل الغشاء بعد التشابكي مسببة
إزالة اإلستقطاب.
. ٤أ ← ب

1
3

2

٤

س( ٢77٠شتوية) يمثل الشكل المجاور تركيب العصبون في الجھاز العصبي
لجسم اإلنسان ،والمطلوب :
. ١ما أسماء األجزاء المشار إليھا باألرقام (  ) ٤ ، ٣ ، ٢ ،١؟
. ٢حدد باستخدام الرمزين ( أ  ،ب ) اتجاه انتقال السيال العصبي في العصبون؟
. ٣ما التغير الذي يحصل لغشاء الزرالتشابكي عند وصول السيال العصبي إليه؟
. ٤أي المراحل تكون قنوات أيونات البوتاسيوم مفتوحة وما أهمية ذلك ؟
 )1 .1زوائد شجرية  )2محور عصبي  )3خلية شفان  )٤عقدة رانفيير
. 2أ إلى ب أو أ ← ب .
+
. 3تفتح قنوات أيونات الكالسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي لدخل ايونات Ca
. ٤مرحلة إعادة االستقطاب وأهمية فتح بوابات ايونات البوتاسيوم هو خروج أيونات
البوتاسيوم إلى خارج الغشاء وهذا يجعل فرق الجهد سالبا مقارنة بالخارج.
س  /اذكر طرق منع استمرار تنبية العصبون في منطقة التشابك العصبي .
 -1تحطم الناقل العصبي في الشق التشابكي عن طريق انزيمات معينة
 -2عودة الناقل العصبي الى الزر قبل التشابكي .
س /فسر عدم قدرة العصبون على تكوين جھد فعل في فترة الجموح .
وذلك بسبب إغالق قنوات أيونات الصوديوم والبوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي .
س ( ٢7١2شتوي) وضح مالئمة التركيب والوظيفة للغشاء البالزمي للعصبون بعد التشابكي.
يحتوي الغشاء بعد التشابكي على قنوات حساسة للمواد الكيميائية تحتوي على مستقبالت للنواقل العصبية وعند ارتباط
الناقل العصبي مع المستقبالت تفتح هذه القنوات لدخول األيونات الموجبة ونقل السيال العصبي للعصبون بعد تشابكي
8
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س ( )٢77٤يمثل الشكل المجاور عصبونين متشابكين اجب
عما يلي :
 -١ما اسماء الجزاء المشار اليھا باالرقام ( )٤ ، ٣ ، ٢ ، ١؟
 -٢رتب الرموز ( س  ،ص  ،ع  ،ل ) لتحديد االتجاه الصحيح
للسيال العصبي ؟
 -٣اكتب النواقل العصبية التي تنقل السيال العصبي بين
العصبونين؟
 -1 -1زوائد شجرية  -2خلية شفان
 - 3عقدة رانفيير -٤ازرار تشابكية
 -2ل – ع – س – ص
 -3استيل كولين  ,نورأدرنالين
س  /يوضح الشكل المجاور أحد العصبونات التي لھا
دورفي تكون ونقل السيالت العصبية المطلوب :
 -١اذكر االجزاء المشار عليھا باألرقام ( .) ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١
 -٢وضح نوع نقل السيال العصبي المشار اليه بالرقم .٥
 -٣اذكر العوامل التي تزيد من سرعة نقل السيال العصبي
في هذا العصبون .
 -٤من المسؤول عن حماية وتغذية العصبون .
 .1 -1خلية شفان  .2عقدة رانفيير  .3غمد مليني  .٤محور
 -2النقل الوثبي .
 -1 -3وجود الغمد المليني  -2زيادة سمك الغمد المليني
 -3زيادة قطر محور العصبون
 -٤تقوم الخاليا الدبقية دعم العصبون وحمايته وتزويده
بالغذاء

1

2

3

٤

5

س ( ٢7١2شتوي ) وضح دور مضخة  Na+- K+في جھد الراحة.

تقوم المضخة بضخ أيونين بوتاسيم للداخل مقابل اخراج ثالث أيونات صوديوم لخارج غشاء العصبون
س  /قارن بين كل من
 -١العصبونات والخاليا الدبقية من حيث الوظيفة .
العصبونات  :نقل السياالت العصبية الى العصبونات االخرى او الى الغدد او الخاليا العضلية .
الخاليا الدبقية  :دعم العصبون وحمايته وتزويده بالغذاء
 -٢اتجاه وعدد األيونات التي تنقل عبر مضخة صوديوم بوتاسيوم .
الصوديوم  :ثالث ايونات صوديوم للخارج
البوتاسيوم  :ايونين بوتاسيوم للداخل
 -٣سرعة انتقال السيال العصبي في الخاليا العصبية المحتوية على غمد مليني والتي التحتوي على الغمد المليني .
التي تحتوي على غمد مليني  :أسرع
التي التحتوي على غمد مليني  :أبطى.
 -٤قنوات تسرب أيونات الصوديوم وقنوات الصودويم الحساسة لفرق الجھد من حيث وقت عمل كل منھا .
تسرب أيونات الصوديوم  :في فترة الراحة وفترة الجوح
قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لجھد الفعل  :في فترة إزالة االستقطاب .
 -٥قنوات تسرب أيونات البوتاسيوم وقنوات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجھد من حيث وقت عمل كل منھا .
تسرب أيونات البوتاسيوم  :في فترة الراحة وفترة الجوح
قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لجھد الفعل  :في فترة إعادة االستقطاب .
9
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ثالثا  :المستقبالت الحسية :
 يحتوي الجسم على ماليين العصبونات التي تعرف بالمستقبالت الحسية .
 تتنبه المستقبالت الحسية بوساطة منبھات خاصة بھا والتي تحولھا الى سياالت عصبية إلدراكھا في الدماغ.
أنواع المستقبالت الحسية :
 -1المستقبالت فيزيائية ( الضوء والصوت )  -2مستقبالت الكيميائية ( الروائح المختلفة )
 -1المستقبالت المستجيبة للمنبهات الفيزيائية :
أ -مستقبالت الضوء  العيون 
 يعد الضوء منبه لمستقبالت الضوء الموجودة في العين والتي لھا دور في عملية اإلبصار .
تركيب العين في اإلنسان
تتركب العين من ثالث طبقات هي:
-١الطبقة الخارجية ( الصلبة )  :ترتبط بالعضالت الهيكلية لتحريك
العين  ,والجزء األمامي منها محدب وشفاف يمرر الضوء إلى داخل
العين ويسمى القرنية
 -٢الطبقة الوسطى ( المشيمية ) :لونها داكن لتركيز صبغة الميالنين
 تمتاز بغزارة األوعية الدموية .
 تتكون في الجزء األمامي من تركبين :
أ -الجسم الهدبي الذي له دور في تغير شكل العدسة

قرنية

ب -القزحية التي تمتاز بألوانها المختلفة تتوسطها فتحة تسمى البؤبؤ
التي تتحكم بكمية األشعة الضوئية الداخلة للعين عن طريق تضيقه أو
توسيعه .
أما العدسة فتقع خلف البؤبؤ التي تمتاز بأنها شفافه كما يوجد خلف
العدسة تجويف مملؤ بمادة شفافة شبه جالتينية تسمى (السائل
الزجاجي ) الذي له دور في الحفاظ على حجم العين ثابت
 -٣الطبقة الداخلية (الشبكية) :وتحتوي على نوعين من المستقبالت
الضوئية هما العصي والمخاريط كما يوجد بعض الخاليا التي تنظم
عمل العصي والمخاريط الدقيق .
 المخاريط :
 تتركز في البقعة المركزية الموجودة في الشبكية .
 حساسة لإلضاءة الشديدة
 تحتوي على صبغة فوتوبسين .
 لھا ثالث أنواع حساس للضوء األزرق و حساس للضوء
األخضر وحساس للضوء األحمر.
 يمكن رؤية األلوان المختلفة عن طريق التداخل بين
أطوال األمواج الضوئية التي تمتص عن طريق أنواع
المخاريط المختلفة ( ثالث أنواع ).
 العصي :
 تخلو البقعة المركزية من العصي.
 حساسة للضوء الخافت .
 تحتوي على صبغة رودوبسين.
 رؤية اللونين األبيض واألسود فقط.
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وجه المقارنة
العدد
الحساسية لإلضاة
نوع االضاءة التي تستجيب لھا

األلوان
وجودها في البقعة المركزية
نوع الصبغة

العصي

المخاريط

اكثر عددا
اكثر حساسية للضوء
تستجيب للضوء الخافت
اللونين األبيض واألسود
اليوجد بھا عصي
رودبسين

اقل عددا
اقل حساسية للضوء
تستجيب لإلضاءة العالية
جميع األلوان
تتركز في البقعة المركزية
فوتوبسين

س -كيف نرى األشياء ( آلية الرؤية ) ؟
-1ينعكس الضوء عن األشياء فيمر الضوء المنعكس ليصل إلى العصي والمخاريط الموجودة في شبكية العين .
 -2يتغير شكل الصبغات الضوئية رودبسين وفوتوبسين الموجودة في العصي والمخاريط .
 -3يؤدي ذلك إلى تكوين جهد فعل .
 -٤ينتقل جهد الفعل في العصب البصري إلى الدماغ حيث يتم إدراك الصورة.
 تسمى نقطة خروج العصب البصري من العين الى الدماغ بالبقعة العمياء وذلك لعدم وجود مستقبالت ضوئية فيھا.
س( ٢772شتوية) فسر نتيجة عدم تكون المخاريط في شبكية عين اإلنسان.
عدم القدرة على تمييز األلوان والرؤية في النهار أو في اإلضاءة العالية.
س (٢77٠شتوية) كيف يتالءم التركيب مع الوظيفة في الشبكية لدى عين اإلنسان.
تحتوي على نوعين من المستقبالت الضوئية هما العصي والمخاريط حيث تمتاز العصي بأنها تتأثر بالضوء الخافت وتميز
اللونين األبيض واألسود أما المخاريط تمتاز بالقدرة االستجابة لإلضاءة العالية وتميز جميع األلوان .
س /فسر قدر ة المخاريط على تميز جميع األلوان مع أنھا تحتوي على ثالث أنواع من المستقبالت الحساسة لأللوان
األحمر واألزرق واألخضر .
وذلك بسبب التداخل بين أطوال الموجات الضوئية التي تمتصها أنواع المخاريط الثالث مما يتيح رؤية جميع األلوان.
س /فسر تسمية البقعة العمياء بھذا األسم .
النها تخلو من المستقبالت الضوئية .
س  /وضح أهمية العصبونات التي ترتبط بالمستقبالت الضوئية .
تعمل على نقل جهد الفعل المتكون في المستقبالت الضوئية عبر العصب البصري الى الدماغ الدراك الصور.
س  /اذكر دور الخاليا الموجودة في الشبكية .
لها دور في تنظيم عمل المستقبالت الضوئية ( العصي والمخاريط )
س  /اذكر دور العضالت الھيكلية المرتبطة بالطبقة الخارجية للعين.
لها دور في تحريك العين .
س /اذكر موقع وأهمية كل من :
 -٣البقعة المركزية
 -٢القرنية
 -١السائل الزجاجي
 -١السائل الزجاجي  :الموقع خلف العدسة في الطبقة الوسطى المشيمية  ,يحافظ على حجم العين ثابت
 :الموقع الجزء األمامي من الطبقة الخارجية الصلبة  ,تمر الضوء الى الشبكية.
 -2القرنية
 -3البقعة المركزية  :الموقع في الطبقة الداخلية الشبكية  ,تحتوي على المخاريط وهو أحد أنواع المستقبالت الضوئية
الذي يميز االضاءة العالية وااللوان المختلفة.
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س  /يمثل الشكل المجاور تركيب العين التي لھا القدرة على استقبال
الضوء المطلوب :
 -١حدد األجزاء () ٤ – ٣ – ١
 -٢وضح دور األجزاء () ٥ – ٢
 -٣في أي طبقة من طبقات العين توجد صبغة الميالنين .
 -٤مالذي يتوسط القزحية وما أهمية ذلك.
 .1 -1الطبقة الخارجية ( الصلبة )  . 3الجسم الهدبي  .٤ .البقعة
العمياء
 .2 -2الشبكية تحتوي على المستقبالت الضوئية العصي والمخاريط
 .5السائل الزجاجي  :يحافظ على حجم العين ثابت
 -3توجد في الطبقة الوسطى ( المشيمية )
 -٤البؤبؤ وأهميتة يتحكم في كمية األشعة الضوئية المارة الى داخل
العين عن طريق تضيق وتوسيع البؤبؤ.

1
2

٤

3
5

س( ٢772شتوية) يمثل الشكل المجاور رسما تخطيطيا للمستقبالت
الضوئية في شبكية عين اإلنسان ،ادرس الشكل ثم أجب عن األسئلة
التالية -:
. ١حدد باستخدام الرمزين ( أ  ،ب ) الموجودين على جانب الشكل اتجاه
كل من الضوء والسيال العصبي.
. ٢سم األجزاء المشار إليھا باألرقام ( )٢ ، ١
 .1اتجاه الضوء أ ← ب ( من أ إلى ب (.
اتجاه السيال العصبي ب ← أ ( من ب إلى أ ).
 1 -2العصي  2 ,عصبونات.
قارن بين كل من :
 - ١قارن بين البقعة العمياء والبقعة المركزية من حيث المستقبالت الضوئية
البقعة العمياء  :التحتوي على المستقبالت الضوئية.
البقعة المركزية  :تحتوي على مستقبالت ضوئية وهي المخاريط .
 -٢قارن أنواع المستقبالت الضوئية من حيث وجودها في البقعة المركزية .
المخاريط  :تتركز المخاريط في البقعة المركزية.
العصي  :تخلو البقعة المركزية من العصي .
 -٣الجسم الھدبي والسائل الزجاجي الموجود في المشيمية من حيث أهمية كل منھما .
الجسم الھدبي  :يساهم في تغير شكل العدسة .
السائل الزجاجي:يحافظ على حجم العين ثابت .
 -٤القرنية والقزحية من حيث مكان وجود كل منھما .
القرنية :توجد في الجزء األمامي للطبقة الخرجية ( الصلبة )
القزحية :توجد في المنطقة األمامية للطبقة الوسطى ( المشيمية )
س ( ٢7١2شتوي) اذكر المصطلح العلمي الدال للمستقبل الحسي التالي:
 -١جزء من الشبكية تتركز فيھا المخاريط وتخلو من العصي .

( البقعة العينية )
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ب -مستقبالت الصوت  األذن 
 ينشأ الصوت عن اهتزازات األجسام .
 تستطيع األذن استقبال االهتزازات عن طريق المستقبالت الحسية وتحويلھا الى جھد فعل ينتقل للدماغ إلدراك
األصوات.
تركيب األذن في اإلنسان:

تقسم األذن الى ثالث أجزاء رئيسية هي:
 .١األذن الخارجية :وتتكون من
 الصيوان الذي يجمع الموجات الصوتية .
 القناة السمعية التي تحتوي على غدد تفرز مادة شمعية لحماية األذن من المواد الغريبة التى تدخل مثل الغبار .
 تنتهي هذه الطبقة بغشاء الطبلة والذي يفصل األذن الخارجية عن األذن الوسطى.
. ٢األذن الوسطى  :وهي تجويف صغير مملوء بالهواء ويحتوي على
العظيمات الثالث وتعد أصغرالعظام في الجسم وتتكون من
 -١المطرقة تتصل بغشاء الطبلة الذي يفصل األذن الخارجية عن
األذن الوسطى .
 -٢السندان
-٣الركاب التي تتصل بالنافذة البيضوية.
 يحتوي الجدار األمامي على فتحة تسمى قناة استاكيوس يصل االذنالوسطى بالجزء العلوي للبلعوم ويسهم ذلك في مساوة ضغط الهواء
داخل األذن الوسطى وضغط الهواء الجوي
 تكون األذن الوسطى مفصولة عن األذن الداخلي عن طريق حاجزعظمي رقيق يحتوي على فتحتين مغطاة بغشاء رقيق هما النافذة
البيضوية والنافذة الدائرة .
. ٣األذن الداخلية :وتتكون من سلسلة معقدة من القنوات تسمى
التيه وتشمل الدهليز والقنوات شبه الدائرية والقوقعة التي تحتوي
على المستقبل الصوتي .
 تتركب القوقعة
تحتوي القوقعة على ثالث قنوات مملوءة بسائل ليمفي وهي:
 -١القناة الدهليزية ( في االعلى )
 -٢القناة القوقعية (في الوسط) والتي تحتوي على عضو كورتي الذي
حيث يستقر غشائها القاعدي على القناة الطبلية ويحتوي على
خاليا داعمة وخاليا الشعرية التي تعتبر المستقبل الصوتی والتي
تحتوي على أهداب على أطرافها الحرة ( العلويه ).
 -٣القناة الطبلية ( في األسفل )
الفيصل للعلوم احلياتية
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عضو كورتي :
 هو عضو يوجود في القناة القوقعية
 يحتوي على الخاليا الشعرية التي توصف بأنها
المستقبل الصوتي والتي تتميز بوجود أهداب على
أطرافها الحرة
 ترتكز الخاليا الشعرية على غشاء قاعدي
 تالمس األهداب الغشاء السقفي.
 تتصل الخاليا الشعرية بعصبونات لنقل جهد الفعل
كيف نسمع األصوات ( آلية السمع ) ؟
 - 1يعمل صيوان األذن على تجميع الموجات الصوتية فيمررها عبرالقناه السمعية الى غشاء الطبلة مسببه اهتزازه.
 - 2تنتقل االهتزازات إلى عظيمات السمع الثالث ( المطرقة فالسندان فالركاب ) لتسبب اهتزاز غشاء النافذة البيضوية
 -3تؤدي االهتزازات الى حدوث موجات ضغط في السائل الليمفي الذي يملئ قنوات القوقعة .
 – ٤وهذا يؤدي الى تحريك منطقة معينة من الغشاء القاعدي في القناة القوقعية (حسب مقدار الصوت ) ,فتتحرك الخاليا
الشعرية في تلك المنطقة مما يؤدي الى تحريك األهداب المالمسة الغشاء السقفي وثنيها.
 - 5يؤدي ذلك إلى نشوء جھد فعل ينتقل عن طريق العصب السمعي إلى مراكز السمع في الدماغ ألدراك الصوت .
 -٦يتم التخلص من الضغط الزائد في السائل الليمفي باهتزاز غشاء النافذة الدائرية المرن الموجودة في نهاية القناة الطبلية.
مالحظات :
 يعتمد سرعة اهتزاز غشاء الطبلة على تردد الموجات الصوتية التي تصل إليه .
 تقوم العظيمات الثالث بنقل وبتضخيم الموجات الصوتية بما يزيد على  27مرة من اهتزاز غشاء الطبلىة ويسھم
في ذلك صغر مساحة سطح غشاء النافذة البيضوية.
 لوال وجود غشاء النافذة الدائرية المرن التي تخلص السائل الليمفي في القوقعة من الضغط الزائد الناتج من
الصوت ألدى ذلك الى إنفجار القوقعة .
س -ما مصير الموجات الصوتية بعد تحريك الغشاء القاعدي ؟
يتم التخلص من الضغط الزائد خارج القوقعة وذلك عن طريق غشاء النافذة الدائرية المرن .
س ( )٢7١٤حدد بدقة موقع المستقبالت الصوتية في أذن اإلنسان .
توجد الخاليا الشعرية في عضو كورتي الموجود في القناة القويقعة في القوقعة .
س ( )٢7١٣فسر يكون ضغط الھواء متعادال على جانبي غشاء الطبلة .
لوجود قناة استاكيوس التي تتصل بتجويف البلعوم والتي تعمل على مساوة الضغط على جانبي غشاء الطبلة .
س ( ) ٢7١١صف تركيب عضو كورتي ؟
يتكون من خاليا شعرية (الخاليا الحسية (ترتكز على غشاء قاعدي ,وتالمس أهدابها من األعلى غشاء سقفي ,وتعد الخاليا
الشعرية في القوقعة مستقبالت صوتية.
س (  )٢77٠وضح كيف يتالءم تركيب عضو كورتي مع وظيفته ؟
يتكون عضو كورتي من خاليا حسية تسمى خاليا شعرية ترتكز على غشاء قاعدي وتالمس أهدابها من األعلى غشاء آخر
يسمى غشاء سقفي وعند مالمسة أهداب الخاليا الشعرية للغشاء السقفي تنثني ويتكون جهد فعل ينتقل إلى الدماغ عن طريق
العصب السمعي إلدراك الصوت .
س (  )٢77٢كيف تتحول الموجات الصوتية إلى جھد فعل يؤثر على الموجات الحسية في العصب السمعي ؟
آلية السمع
س( )٢772فسر نتيجة عدم تكون الخاليا الشعرية في قوقعة أذن اإلنسان .
لن ينتج جهد فعل ينتقل عن طريق العصب السمعي إلى مراكز السمع في الدماغ إلدراك الصوت .
س  /وضح دور العظيمات الثالث في األذن الوسطى في إدراك الصوت .
تعمل على نقل االهتزازات الصوتية من غشاء الطبلة الى غشاء النافذة البيضوية كما تقوم بتضخيم الموجات الصوتية بما
يزيد على  27مرة من اهتزاز غشاء الطبلىة
14
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يوضح الشكل المجاور المستقبل السمعي لدى اإلنسان .المطلوب
 -١اذكر اسم المستقبل السمعي  .وفي أي عضو يوجد
 -٢اذكر األجزاء ٣ ، ٢ ، ١
 -٣ما هو سبب تكون جھد الفعل في هذا العضو .
 -1عضو كورتي الذي يحتوي على الخاليا الشعرية .ويوجد في
األذن الداخلية.
 -1 -2غشاء سقفي  -2خاليا شعرية  -3غشاء قاعدي
 -3يتكون نتيجة مالمسة أهداب الخاليا الشعرية الموجودة على
الغشاء القاعدي للغشاء السقفي والتي تنثني ثم يتكون جهد فعل

1

2

3

يوضح الشكل المجاور سلسلة معقدة من القنوات في االذن الداخلية
لدى اإلنسان .المطلوب
 -١ماذا يسمى هذا الجزء .
 -٢اذكر األجزاء ٣ ، ٢ ، ١
 -٣وضح أهمية الجزء رقم . ٣
 -1التيه
 -1 -2قنوات شبه دائرية  -2دهليز  -3القوقعة
 -3تحتوي القوقعة على قنوات مملؤه بسائل ليمفي وتحتوي القناة
القوقعية على عضو كورتي التي تحتوي على خاليا شعرية تعتبر هذه
الخاليا المستقبل الصوتي لإلنسان.

1

2
3

3

يوضح الشكل المجاور القنوات توجد في االذن الداخلية لدى اإلنسان
.المطلوب
 -١اين يوجد هذا الجزء .
 -٢اذكر القنوات ٣ ، ٢ ، ١
 -٣وضح أهمية الجزء رقم . ٤
 -1القوقعة الموجودة في قنوات التيه لألذن الداخلية .
 -1 -2القناة الطبلية  -2القناة الدهليزية  -3القناة القوقعية
 -3يعمل العصب السمعي على نقل جهد الفعل المتكون في الخاليا
الشعرية الى مراكز السمع في الدماغ الدراك الصوت

2
٤

1

أحد أجزاء األذن األذن الوسطى التي تحتوي على عدة أجزاء المطلوب
 -١حدد أسماء العظيمات الثالث وأهميتھا .
 -٢ماذا يفصل األذن الوسطى عن األذن الخارجية والداخلية .
 -٣وضح أهمية قناة استاكيس في األذن الوسطى .
 -1 -1المطرقة  -2السندان -3الركاب
وأهميته في نقل وتضخيم االهتزازات الصوتية من غشاء الطبلة الى غشاء النافذة البيضوية.
 -2عن االذن الخارجية غشاء الطبلة اما االذن الداخلية حاجز عظمي رقيق يحتوي على فتحتين مغطاة بغشاء رقيق هما
النافذة البيضوية والنافذة الدائرة .
 -3تعمل على مساوة ضغط الهواء على جانبي غشاء الطبلة .
س ( ٢7١2شتوي) اذكر المصطلح العلمي الدال للمستقبل الحسي التالي:
( قناة استاكيس )
 -١للقناة التي تصل األذن الوسطى بالجزء العلوي من البعوم.
(عضو كورتي)
 -٢يتكون من خاليا داعمة وخاليا شعرية ويستقر على غشاء قاعدي .
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 -2المستقبالت المستجيبة للمنبهات الكيميائية  الشم 
 يستطيع األنسان تميز  ١70777نوع من الروائح وذلك لوجود مستقبالت مختلفة للروائح.
 توجد المستقبالت الشمية في المنطقة الطالئية األنفية التي تقع في أعلى التجويف االنفي .
تركيب الخاليا الطالئية في التجويف األنفي
 .١الخاليا الشمية  :وهي عصبونات تنتهي بعدة أهداب يقع عليها
مستقبالت المواد التي تنبهها .
. ٢الخاليا داعمة ( :بين الخاليا الشمية) وهي خاليا طالئية
عمادية تسند الخاليا الشمية .
 .٣الخاليا القاعدية ( :بين قواعد الخاليا الدعامية ) يعتقد بانها
تعمل على تجدد الخاليا الشمية
.٤غدد مفرزة للمخاط التي تفرز المخاط الذي يعد مذيبا للمواد
التي يجري استنشاقها .
 .5كما يوجد غدد وخاليا تفرز محلول مائيا يزيل المادة الكيميائية
( المنبه) بعد انتهاء عملية الشم وذلك لجعل المستقبالت جاهزة
لالرتباط بمادة جديدة .
آلية الشم
 .1تذوب المادة الكيميائية المتطايرة بالمخاط.
. 2ترتبط المواد الكيميائية مع المستقبالت البروتينية الخاصة المناسبة لھا والموجودة على أهداب الخاليا الشمية .
 .3حدوث سلسلة من التفاعالت التي تسبب تكون جهد فعل ينتقل عبر العصب الشمي الى مراكز متخصصة في الدماغ
لتمييز الرائحة.
س( ٢7١7صيفية) حدد وظيفة المستقبالت البروتينية الموجودة على أهداب الخاليا الشمية .
ترتبط بها المواد الكيميائية المراد شمها والمذابة بالمخاط.
س( ٢7١١شتوية) حدد وظيفة الخاليا الداعمة الموجودة بين الخاليا الشمية؟
تسند الخاليا الشمية
س( ٢7١٢صيفية) حدد وظيفة الخاليا الشمية في األنف.
تبرز منها أهداب تحمل على غشائها مستقبالت بروتينية ترتبط بها المواد الكيميائية المراد شمها.
س /وضح دور الخاليا القاعدية في المنطقة الطالئية للتجويف االنف ثم اذكر موقعھا .
لها دور في تجديد الخاليا الشمية وتقع بين قواعد الخاليا الداعمة .
س /اذكر أهمية كل من :
 -١وجود عدد كبير من مستقبالت الشم .
 -٢افراز محلول مائي من خاليا وغدد موجودة في المنطقة الطالئية األنفية.
 -٣الغدد المخاطية في الطبقة الطالئية لألنف.
 -1وذلك لشم أنواع مختلفة من الروائح.
 -2وذلك إلزالة المنبهات ( المواد الكيميائية ) بعد شمها لتصبح جاهزة الستقبال مواد جديدة.
 -3لها دور في إفراز المخاط الذي يعد وسطا مناسبا لذوبان الروائح.
س /صف تركيب الخاليا الشمية.
هي عبارة عن عصبونات تنتهي بأهداب تحتوي على مستقبالت شمية .
س ( ٢7١2شتوي) اذكر المصطلح العلمي الدال للمستقبل الحسي التالي:
 -١عصبونات تنتھي بعدد من األهداب تقع عليھا المستقبالت المستجيبة للمنبھات الكيميائية.

( الخاليا الشمية )

12

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي 9192996911

رابعا  :آلية انقباض العضالت :
أنواع العضالت في جسم اإلنسان :
 .١العضالت الھيكلية ( المخططة ) .٢ .العضالت الملساء ( الحشوية ) .٣ .العضالت القلبية.
 تقوم العضالت الهيكلية بوظائفه بتناسق ودقة عالية مثل تغير تعابير الوجه وتركيز البصر في شئ محدد.
 -١تركيب العضلة الھيكلية :
 تتكون العضلة من حزم متوازية من األلياف العضلية
( الخاليا العضلية ) .
الليف العضلي ( الخلية العضلية الواحدة ) تتكون من
 -1حزمة من اللييفات العضلية
 -٢تحتوي على العديد من األنوية
 -٣غشاء بالزمي يحيط بالليف العضلي ( الخلية العضلية )
-٤أنيببات مستعرضة وهي انغمادات غشائية عرضية في
الغشاء البالزمي تقع على طرفي خيوط الميوسين
-٥الشبكة اندوبالزمية ملساء التي تكون محيطة باألنيببات
المستعرضة وتحتوي الشبكة االندوبالزمية الملساء على
مخازن أيونات الكالسيوم الضروري لإلنقباض
اللييف العضلي  :يتكون من نوعين من الخيوط البروتينية هما:
. 1خيوط الميوسين خيوط سميكة ( تحتوي على رؤوس
الميوسين )
 .2خيوط االكتين خيوط رفيعة .
 يتكون اللييف العضلي من قطع عضلية (وهي المسافة بينخطي  ) Zبحيث يحتوي على تداخل بين خيوط األكتين والميوسين
مما يكسبها الشكل المخطط بحيث :
 تثبت خيوط األكتين من نھايته ببروتين مما يكون تركيب يسمىخط  Zفي نھاية القطعة العضلية
 تثبت خيوط الميوسين من منتصفھا ببروتين مما يكون تركيبيسمى خط  Mفي منتصف القطعة العضلية.
س( ٢7١٢شتوية) عند دراسة التركيب الدقيق للييفات العضلية
يظھر نوعان أساسيان من الخيوط البروتينية داخلھا والمطلوب:-
. ١ماذا تسمى الخيوط البروتينية السميكة في الليف العضلي؟
. ٢ماذا يحد القطعة العضلية من كل جانب؟
. ٣أين تخزن أيونات الكالسيوم في الخلية العضلية؟
 .1ميوسين.
. 2خط  Zأو خطاZ
. 3الشبكة االندوبالزمية الملساء.
س :فسر تسمى العضلة الھيكلية بالمخططة .
بسبب التداخل بين نوعي الخيوط البروتينية األكتين (الرفيع ) و
الميوسين ( السميك )
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 -٢إلية انقباض العضلة
 -١عند وصول السيال العصبي من عصبون حركي الي الليف
العضلي ينشأ جهد فعل
 -2ينتشر جھد فعل على طول غشاء الليف العضلي عبر األنيببات
المستعرضة ووصول لمخازن أيونات الكالسيوم في الشبكة
االندوبالزمية الملساء.
 . 3خروج ايونات الكالسيوم من مخازنها ,واتنتشارها في
السيتوسول بين اللييفات العضلية .
. ٤ترتبط ايونات الكالسيوم بمستقبالت خاصة على خيوط األكتين
فتتكشف مواقع ارتباط رؤوس الميوسين الموجودة على خيوط
االكتين .
. 5ترتبط رؤوس الميوسين بمواقع االرتباط على خيوط األكتين المكشوفة مكونة الجسور العرضية ثم تنثني الجسور
العرضية للداخل نحو وسط القطعة العضلية فتنزلق خيوط االكتين بين خيوط الميوسين مما يؤدي إلى قصر القطعة
العضلية .
. ٦هذا القدر من االنزالق غير كافي إلحداث انقباض في العضلة ,لذا يجب تكرار عملية االنزالق باستخدام جزيئات
ATPالتي تستهلك عند رؤوس الميوسين لفك ارتباط الجسور العرضية ثم ارتباطها ثانية بمواقع جديدة على خيوط اكتين
(أقرب لخط  )Zوتنثني نحو وسط القطعة العضلية وهكذا ,يتكرر فك الجسور العرضية ,وارتباطها حتى يتم االنقباض
المطلوب
( نظرية الخيوط المنزلقة ) .الحظ الخطوات على الرسم لفك واعادة االرتباط من رقم ٥ -١
الھدف من العملية السابقة هو قصر القطعة العضلية أي اقتراب خطي  Zمن بعضهما البعض.

 عند توقف تنبية العضلة :
 تعود ايونات الكالسيوم إلى مخازنها وذلك عن طريق عملية النقل النشط تحتاج إلى طاقة ATP تصبح المستقبالت الخاصة على خيووط األكتين غير مكشوفة . وعدم ارتباط رؤوس الميوسين بمستقبلتها على خيوط األكتين وتكوين الجسور العرضية مما يؤدي الى انبساط العضلة .18
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س(٢772صيفية) فسـر تنشط رؤوس الميوسين بعد تحلل جزيء  ATPمكونة الجسور العرضية أثناء انقباض العضلة؟
حتى ترتبط رؤوس الميوسين بمواقع خاصة على خيوط االكتين أقرب على خطي  Zمكونة الجسور العرضية ساحبا معه
خيوط االكتين نحو وسط القطعة العضلية .
س( ٢77٠شتوية) تتصف الخاليا العضلية بقدرتھا على االنقباض واالنبساط استجابة للمنبھات العصبية ،والمطلوب
كيف يحدث جھد فعل عند وصول سيال عصبي إلى الوحدة الحركية.
عند وصول سيال عصبي ينتشر جھد فعل على طول غشاء الليف العضلي عبر األنيببات المستعرضة ووصول لمخازن
أيونات الكالسيوم في الشبكة االنوبالزمية الملساء .
س(  ٢77٠صيفية) وضح دور جزيئات  ATPفي حالتي :وصول سيال عصبي إلى اللييف العضلي ،وعند زوال المنبه؟
دور جزيئات  ATPعند وصول سيال عصبي إلى اللييف العضلي هو يلزم لتكرار عملية االنزالق وذلك في فك ارتباط
الجسور العرضية لترتبط بموقع جديد على خيوط االكتين وتنثني نحو وسط القطعة العضلية ويتكرر ذلك عدة مرات حتى
يتم االنقباض المطلوب .
عند زوال المنبه يعاد ضخ أيونات الكالسيوم إلى مخازنها في الشبكة اإلندوبالزمية الملساء بعملية نقل نشط تحتاج ATP
لتصبح األمكان المخصصة إلرتباط رؤوس الميوسين على خيوط االكتين غير مكشوفة.
س( ٢7١7صيفية) تتبع التغيرات التي تلي وصول سيال عصبي إلى الوحدة الحركية إلــــى أن يــتم تحـــرر أيونـــات
الكالسيوم وانتشارها بين الخيوط البروتينية إلى اللييفات العضلية؟
عند تنبيه احد المحاور العصبية فان السيال العصبي يتسبب في انتشار جهد فعل على طول الليف العضلي عبراالنيبيبات
المستعرضة لتصل الى مخازن ايونات الكالسيوم في الشبكة االندوبالزمية الملساء وتحررها من مخازنها .
س(  ٢7١2شتوية) وضح الدور الذي يقوم به كل مما يأتي في انقباض اللييف العضلي -١أيونات الكالسيوم ATP -٢
 .1ايونات الكالسيوم -:ترتبط بمستقبالت خاصة على خيوط األكتين فتنكشف مواقع ارتباط رؤوس الميوسين لتكون
الجسور العرضية عند ارتباطهما.
 ATP -٢التي تستخدم في فك ارتباط الجسور العرضية ثم ارتباطها ثانية بمواقع جديدة على خيوط اكتين ثم تنثني باتجاه
وسط القطعة العضلية حتى يحدث االنقباض المطلوب.
س(  ٢7١2شتوية) وضح مالئمة التركيب والوظيفة للقطعة العضلية في اللييف العضلي.
تتكون اللييف العضلي من خيوط الميوسين واألكتين التي تنزلق بين بعضها البعض لحدوث اإلنقباض المطلوب
س(  ٢7١١صيفية) حدد وظيفة الشبكة االندوبالزمية الملساء في الخلية العضلية؟
تحتوي على مخازن ايونات الكالسيوم
س( ٢7١٢شتوية) عند دراسة التركيب الدقيق لـ اللييفات العضلية يظھر نوعان أساسيان من الخيوط البروتينية داخلھا،
والمطلوب . ١:-ماذا تسمى الخيوط البروتينية السميكة في الليف العضلي؟ . ٢ماذا يحد القطعة العضلية من كل جانب؟
. ٣أين تخزن أيونات الكالسيوم في الخلية العضلية؟
 .1ميوسين
. 2خط  Zأو خطاZ .
. 3الشبكة االندوبالزمية الملساء.
س /ما تأثير كل من :
 -١تحرر أيونات الكالسيوم من مخازنھا في الشبكة االندوبالزمية الملساء.
 -٢تكرار عملية فك واعادة االرتباط بمساعدة  ATPعلى انقباض العضلة.
 -٣انقباض العضلة على طول القطعة العضلية .
 -1تعمل على االرتباط بمستقبالت خاصة على خيوط األكتين فتنكشف مواقع ارتباط رؤوس الميوسين لتكون الجسور
العرضية عند ارتباطهما.
 -2حدوث االنقباض المطلوب من العضلة.
 -3قصر القطعة العضلية .
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س  /وضح دور نظرية الخيوط المنزلقة في انقباض العضلة .
تعمل على تكرار فك االرتباط واعادتة وإنثناء الجسور العرضية باتجاه منتصف القطعة العضلية لحدوث اإلنقباض
المطلوب
2
س  /يمثل الشكل المجاور احدى مراحل انقباض العضلة عند وصول
منبه ما المطلوب :
 -١اذكر االجزاء . ٣ - ٢ - ١
 -٢ما تاثير جزيئات الطاقة المفرزة في الشكل
 -٣اذكر النظرية التي تتفق مع آلية اإلنقباض الواضحة في الشكل.
 -1 -1رؤوس الميوسين  -2خيوط االكتين  -3خيوط الميوسين
 -2تعمل على فك االرتباط واعادتة وتكون جسور عرضية جديدة
تنثني باتجاه وسط القطعة لحدوث اإلنقباض المطلوب
 -3نظرية الخيوط المنزلقة
س  /يمثل الشكل المجاور مراحل االنقباض عند وصول جھد فعل
المطلوب :
 -١اذكر االجزاء . ٣ - ٢ - ١
 -٢ما سبب تحرك الجزئيات في رقم ١
 -٣وضح ما الحادث في رقم . ٣
 -1 -1ايونات الكالسيوم  -2مواقع ارتباط ايونات الكالسيوم  -3مواقع
ارتباط رؤوس الميوسين
 -2وصول سيال عصبي وانتشار جهد الفعل عبر األنيببات
المستعرضة وتحرر أيونات الكالسيوم من مخازنها .
 -3تكشف مواقع االرتباط لرؤوس الميوسين مما يؤدي الى ارتباطها
تكوين الجسور العرضية وإنثنائها نحو وسط القطعة العضلية.

3

1

2

1
3

خامسا :التنظيم الھرموني:





يقوم الجهازين العصبي والهرموني بتنظيم األنشطة المختلفة في الجسم .
الھرمونات  :هي مواد كيميائية تفرزها الغدد أو خاليا متخصصة تعمل على تنظيم أنشطة الجسم المختلفة.
يأثر الهرمون في خاليا محددة تسمى الخاليا الھدف حيث تحتوي على مستقبالت لتلك الهرمونات على غشائھا
البالزمي أو داخلھا
عند ارتباط الھرمون بالمستقبل يحدث تغيرات داخل الخلية الهدف.
مقارنة بين التنظيم العصبي والتنظيم الھرموني

وجه المقارنة
سرعة التأثير
وسيلة النقل
سعة االنتشار
مدة التأثير

التنظيم العصبي
تأثيره سريع ألنه يعتمد على إفراز النواقل العصبية ثم
انتقال السيال العصبي في محاورالعصبونات .
األعصاب.
غير واسع اإلنتشار.
قصير األمد  ,وذلك لوجود عمليتي تثبيط الستمرار تنبيه
النواقل العصبية للعصبون وتمنعها من العمل لفترة طويلة.

التنظيم الهرموني
تأثيره بطيء ألن الهرمونات تنتقل
بالدم إلى جميع أنحاء الجسم.
الدم.
واسع اإلنتشار.
طويل األمد بسبب عدم وجود
آليات تثبط عمل الهرمونات

س -علل ،تأثير الھرمونات نوعيا رغم انتقالھا بالدم إلى مختلف أنحاء الجسم ؟
ألن الخاليا التي تستجيب للهرمونات هي تلك الخاليا التي تحتوي على مستقبالت هذا الهرمون فقط وتسمى الخاليا الھدف
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 -١تصنيف الھرمونات بحسب تركيبھا الكيميائي :
تقسم الھرمونات تبعا لتركيبھا الكيميائي إلى
أ -هرمونات ستيرويدية
ج -هرمونات مشتقة من الحموض األمينية
. ٢آلية عمل الھرمونات بشكل عام :

الھرمون

يرتبط بمستقبل على
غشاء الخلية الھدف
او داخلھا

ينشط حدوث
سلسلة عمليات
مختلفة(حسب
تركيب الھرمون )
لنقل تنبيه
الھرمون

ب -هرمونات ببتيدية
د – هرمونات بروتينية سكرية

استجابة
الخلية

آلية عمل الھرمونات السترويدية :
مثل (التستوستيرون واأللدوستيرون)
أ -تستطيع هذه الهرمونات الدخول الى داخل الخلية بسهولة إلنھا تستطيع
عبور الغشاء البالزمي للخاليا الھدف كونھا تذوب في الليبيدات.
ب  -يرتبط الھرمون بالمستقبل البروتيني داخل السيتوسول يتكون مركب
معقد( هرمون والمستقبل ).
ج -ينتقل المركب المعقد من ثقوب الغالف النووي الى داخل النواة.
د -يرتبط المركب المعقد بأحد مواقع الـ  DNAلينبه لتكوين m-RNA
هـ -يتم ترجمة  m-RNAالى بروتين جديد في سيتوسول الخلية الهدف
الذي يؤثر في نشاطھا (االستجابة لتأثير الهرمون)
س وضح بخطوات آلية عمل الھرمونات السترويدية لتأثر في عمل الخلية الھدف؟
أ -الدخول الى داخل الخلية
ب-ارتبط الهرمون بالمستقبل البروتيني داخل السيتوسول يتكون مركب معقد( هرمون والمستقبل ).
ج -ينتقل المركب المعقد من ثقوب الغالف النووي الى داخل النواة.
د -يرتبط المركب المعقد بأحد مواقع الـ DNAلينبه لتكوين m-RNA
هـ -يتم ترجمة  m-RNAالى بروتين جديد في سيتوبالزم الخلية الهدف الذي يؤثر في نشاطها
س  /فسر كل مما يلي :
 -١يكون مدة تاثير األعصاب قصيرة .
لوجود عمليتين لتثبيط استمرارتنبية النواقل العصبية في العصبونات
 -٢عدم تأثر كل الخاليا بالھرمونات (.تأثير نوعي)
الن الخاليا التي تتاثر بالهرمونات يوجد لديها مستقبالت للهرمونات على الغشاء البالزمي أو داخلها وتسمى بالخاليا الهدف
 -٣يكون التنظيم الھرموني أبطى من التنظيم العصبي.
الن التنظيم الهرموني ينتقل بالدم الى جميع انحاء الجسم أما التنظيم العصبي ينتقل عبرمحاورالعصبونات بسرعة كبيرة.
س  /اذكر آلية عمل الھرمونات بشكل عام .
 -1ارتباط الهرمون مع المستقبل ( على الغشاء البالزمي أو داخلها ).
 -2ينشط حدوث سلسلة عمليات مختلفة لنقل تنبية الخلية .
س  /اذكر أنواع الھرمونات من حيث تركيبھا الكيميائي .
ب -هرمونات ببتيدية
أ -هرمونات ستيرويدية
د – هرمونات بروتينية سكرية
ج -هرمونات مشتقة من الحموض األمينية
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حل أسئلة الفصل صفحة ١7٥
س :1
العصبون س أكبر قطرا الن العالقة بين سرعة انتقال السيال العصبي وزيادة قطرها عالقة طردية
س: 2
أ -وذلك الن لها دور في إزالة جزئيات المواد الكيميائية المرتبطة بالمستقبالت بعد االنتهاء من عملية الشم مما تسمح
للمستقبالت جاهزة لالرتباط بجزئيات جديدة.
ب -وذلك لخلوها من مستقبالت حسية للضوء .
س :3أ -خيوط األكتين الرفيعة
ج -خط Z

ب – خيوط الميوسين السميكة
د -خط M

س :٤تبقى العضلة في وضع االنقباض وحدوث تشنجات للعضلة وذلك لعدم زوال أثر التنبية العصبي وبقاء أيونات
الكالسيوم بين اللييفات العضلية.
س:5
التنظيم العصبي
وجه المقارنة
سرعة اإلستجابة استجابة سريع .
أقصير
مدة التأثير

التنظيم الهرموني
استجابة ابطء
أطول

س:٦
أ -القوقعة
ب -عضو كورتي
ج -قناة استاكيوس
د -البقعة المركزية
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الفصل الثاني  :نقل الغازات وآلية عمل الكلية واالستجابة المناعية



تحتاج خاليا الجسم الى األكسجين والغذاء الالزمان إلتمام العمليات الحيوية المختلفة.
كما تتخلص من نواتج هذه العمليات بطرحها خارج الجسم مثل ثاني أكسيد الكربون والفضالت النيتروجينية.

أوال :تبادل الغازات ونقلھا:
تحدث في الجهاز التنفسي عمليتي الشهيق والزفير لتبادل الغازات بحيث :
أ  -تقوم عملية الشهيق بدخول الهواء الى الرئتين التي تحتوي على الحويصالت الهوائية حيث يتم تبادل األكسجين بين
الحويصالت الهوائية والدم الموجود في الشعيرات الدموية ثم يقوم الدم بنقله لخاليا الجسم .
ب  -تقوم عملية الزفير بتبادل ثاني أكسيد الكربون بين الدم والحويصالت الهوائية ثم التخلص من غاز  CO2من الجسم .

 نقل األكسجين: يتم نقل الدم( فقير  )O2من القلب الى الرئتين عبر الشريانالرئوي ليصل الى الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصالت
الهوائية وتكون جدر الشعيرات الدموية رقيقة للسماح بتبادل
الغازات حث يتم تبادل الغازات  ،ومما يساعد في كفاءة تبادل
الغازات عدة أسباب وهي :
 -١المساحة السطحية العالية للحويصالت الھوائية .
 -٢الجدارالرقيق للحويصالت الھوائية.
 -٣وجود كميات كبيرة من الدم محيطة بالحويصالت.
حيث يتم انتقال  O2من جدران الحويصالت الهوائية الرقيقة الى
جدران الشعيرات الدموية وصوال الى البالزما الدما.
 الطريقة األقل نقال األكسجين (نسبة )%٢
ذوبان األكسجين في الماء الموجود في بالزما الدم .
 الطريقة األكثر نقال األكسجين (نسبة )%٠2
هي عن طريق خاليا الدم الحمراء الذي يحتوي على هيموغلوبين
حيث يرتبط  O2مع الھيموغلوبين مكونا مركب اكسيهيموغلوبين.
 يتكون الهيموغلوبين من سلستين ألفا-غلوبين وسلسلتين بيتا-غلوبين حيث ترتبط السالسل مع بعضها عن طريق
أربعة مجموعة الھيم (تحتوي على ذرة حديد) كل مجموعة هيم ترتبط ارتباط ضعيف بجزئ واحد من األكسجين
 كل جزئ هيموغلوبين يرتبط بأربع جزئيات  O2عند اإلشباع مكونا مركب أكسيھيموغلوبين.
 عند وصول مركب األكسيهيموغلوبين بالقرب من الخاليا يتحرر األكسجين ليذهب من الشعيرات الدموية للخاليا
لتستفيد من األكسجين في عملية التنفس الخلوي وينتج ثاني أكسيد الكربون ( السام للخاليا) .
( Hb(O2)4اكسيهيموغلوبين)
تحرر األكسجين
Hb + 4O2
العوامل التي تساعد في تحرر األكسجين عند الخاليا:
 .١العامل المھم هو الضغط الجزئي  -:) PO2( O2الذي يعتمد على تركيز األكسجين حيث ينتقل الغاز من منطقة الضغط
الجزئ العالي الى منطقة الضغط الجزئ القليل (علما بأن الضغط الجزئ ألي غاز يتناسب طرديا مع التركيز)
. ٢درجة الحوضة للدم  -:يزداد تحرر األكسجين إذا قلة حموضة الدم PHعن  0وزيادة تركيز ( CO2ما يعرف تأثير بور)
. ٣درجة حرارة الجسم  -:يزداد تحرر األكسجين عند ارتفاع درجة حرارة الجسم الى حد معين بسب ارتفاع الحرارة
نتيجة ممارسة الرياضة أو بسبب المرض مثل اإللتھاب.
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نقل ثاني أكسيد الكربون
 يكون الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون ) (PCO2عالي عند الخاليا وقليل للشعيرات الدموية المحيطه بالخاليا.
 ينتقل  CO2من الخاليا الى الشعيرات الدموية المحيطة بها  ,بعدة أشكال :
 .١ينتقل ذائب في بالزما الدم (بنسبة  ) % 0نسبة قليلة .
. ٢مركب كاربامينوهيموغلوبين ينقل  % ٢٣من ثاني أكسيد
الكربون عن طريق ارتباطه بالھيموغلوبين في خاليا الدم
الحمراء  ,الذي يتفكك بسرعة عند وصوله الشعيرات الدموية التي
تحيط بالحويصالت الهوائية في الرئتين .
 .٣ايونات الكربونات الھيدروجينية  : HCO3-ينقل الجزء
األكبر من  CO2بنسبة % 07
أ -يتحد الجزء األكبر من ثاني أكسيد الكربون مع الماء داخل
خاليا الدم الحمراء بمساعدة إنزيم كربونيك انھيدريز ليكون
حمض الكربونيك  H2CO3كما في المعادلة التالية :
H2CO3

كربونيك انهيدريز

H2O + CO2

ب -يتحلل حمض الكربونيك بسرعة ليعطي أيونات الكربونات
الھيدروجينية )  ( HCO3-وأيون الھيدروجين )  ( H +داخل
خاليا الدم الحمراء كما في المعادلة التالية:
– H+ + HCO3

H2CO3

ج -تغادر ايونات الكربونات الھيدروجينية باالنتشار البسيط إلى
بالزما الدم وبهذا يحدث خلل في التوازن الكھربائي على جانبي
الغشاء البالزمي لكريات الدم وإلعادة التوازن ينتقل أيون كلور
السالب ( الموجود في الخارج بكميات كبيرة في بالزما الدم )
من البالزما الى داخل خاليا الدم الحمراء بعملية تسمى ( إزاحة
أيونات الكلور).
د -عند وصول الدم الى الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصالت
الھوائية تنتشر أيونات الكربونات الھيدروجينية إلى خاليا الدم
الحمراء( كما تنتشر أيون الكلور الى الخارج ) .
ترتبط أيونات الكربونات الھيدروجينية بأيون الھيدروجين لتكون
حمض الكربونيك بعكس التفاعل السابق كما يلي
H2CO3

H+ + HCO3-

هـ -يتحلل حمض الكربونيك إلى ماء وثاني أكسيد الكربون كما
في المعادلة التالية
CO2 + H2O

H2CO3

و  -ينتقل ثاني أكسيد الكربون من خاليا الدم الحمراء الى بالزما
الدم ثم إلى الحويصالت الھوائية ليغادر الجسم مع هواء الزفير.
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س (  ٢772صيفي ) ما العوامل التي تعتمد عليھا عملية تشبع الھيموغلوبين باألكسجين ؟
الضغط الجزئ لألكسجين ,الرقم الهيدروجيني للدم ,درجة حرارة النسيج
س(صيفي )٢77٠ينقل الدم األكسجين وثاني أكسيد الكربون من والى خاليا الجسم ،والمطلوب:
 -١ما اسم المركب الناتج من ارتباط الھيموغلوبين مع كل من األكسجين والكربون ؟
 -٢ما الطريقة التي ينتقل بھا  % 07من ثاني أكسيد الكربون في الدم ؟
 -٣يتحد ثاني أكسيد الكربون مع الماء داخل خاليا الدم الحمراء لتكوين حمض الكربونيك  ،ما اسم األنزيم الذي يسرع
هذا االتحاد؟
ثاني أكسيد الكربون  :الكاربامينوهيموغلوبين
 -1األكسجين  :اكسيهيموغلوبين .
 -3كربونيك انهيدريز
 -2ايونات الكربونات الهيدروجينية .HCO3
س (صيفي )٢7١7فســر :طريقة توصيل األكسجين إلى أنسجة الجسم عن طريق خاليا الدم الحمراء أكثر فعالية مقارنة
مع انتقاله في البالزما الدم ؟
ألن ذائبية األكسجين في الماء قليلة وبالتالي فأن كمية األكسجين التي يمكن أن تذوب في البالزما الدم اقل مما تحتاجها
خاليا الجسم  ,والطريقة األكثر فاعلية لنقل األكسجين هي عن طريق خاليا الدم الحمراء الحتوائها على الهيموغلوبين.
س( ٢7١7شتوي ) :ينتقل ثاني أكسيد الكربون في الدم بثالث آليات :ذائبا في البالزما ،ومرتبطا مع الھيموغلوبين،
وعلى هيئة أيونات الكربونات الھيدروجينية ،والمطلوب:
 -١أي هذه اآلليات ينتقل بھا ثاني أكسيد الكربون بأقل نسبة ؟
 -٢وضح كيفية تحول ثاني أكسيد الكربون في الدم إلى أيونات الكربونات الھيدروجينية ؟
 -1ذائبا في البالزما .
 -2يتحد ثاني أكسيد الكربون مع الماء داخل خاليا الدم الحمراء بمساعدة إنزيم كربونيك انهيدريز ليكون حمض الكربونيك
ثم يتحلل حمض الكربونيك ليعطي ايونات الكربونات الهيدروجينية  HCO3-وأيون الهيدروجينH+
س ( ٢7١١شتوي ) اذكر ثالث طرق لنقل ثاني أكسيد الكربون من أنسجة الجسم إلى الرئتين؟
 -2مرتبط بالهيموغلوبين في خاليا الدم الحمراء أو كربامينوهيموغلوبين.
 -1ذائب في البالزما.
 -3بصورة ايونات كربونات الهيدروجينية
س ( ٢7١١شتوي ) ما الطريقة األكثر فاعلية في توصيل األكسجين من الحويصالت الھوائية إلى أنسجة الجسم؟
عن طريق ارتباط األكسجين مع الهيموغلوبين الموجود في خاليا الدم الحمراء.
س  /ما العامل األساسي إلنتقال األكسجين من الحويصالت الھوائية إلى الشعيرات الدموية التي تحيط بھا؟
الضغط الجزئي لألكسجين
س ( ٢7١٤صيفي ) وضح اثر تركيز األكسجين على تبادله بين الدم وأنسجة الجسم عند كل من الشعيرات الدموية
المحيطية بالحويصالت الھوائية وأنسجة الجسم المختلفة ؟
عند الشعيرات الدموية المحيطية بالحويصالت يكون الضغط الجزئي لألكسجين عالي للحويصالت مقارنة مع الدم في الشعيرات
الدموية مما يساعد على انتقال األكسجين إلى البالزما في الشعيرات الدموية.
أما عند الشعيرات الدموية القريبة من أنسجة الجسم فأن الضغط الجزئي لألكسجين يكون فليلة مقارنة مع الدم مما يساعد على
تحلل مركب اكسيهيموغلوبين الموجود في كريات الدم ويتحرر األكسجين ثم ينتقل إلى الخاليا.

س  /أليون الكلور دور مھم في عملية انتقال  CO2من الخاليا الى الحويصالت الھوائية المطلوب :
 -٢ماذا تسمى هذه العملية .
 -١فسر سبب دخول أيون الكلور لخاليا الدم الحمراء.
 -٣أين تحدث هذه العملية .
 -1يقوم أيون الكلور باالنتشار الى داخل خاليا الدم الحمراء للمحافظة على التوازن الكهربائي عند خروج أيونات
الكربونات الهيدروجينية الى البالزما.
 -2عملية إزاحة أيونات الكلور
 -3في خاليا الدم الحمراء الموجودة في الشعيرات الدموية القريبة من الخاليا.
س /لخاليا الدم الحمراء دور مھم في نقل األكسجين وثاني أكسيد الكربون المطلوب :
 -1من المسؤول عن إيصال الدم من القلب الى الرئتين .
 -٢وضح تركيب الھيموغلوبين الموجود في خاليا الدم الحمراء
 -٣كم عدد جزئيات األكسجين المنقولة مع جزئ هيموغلوبين .
 -2يتكون من سلسلتين ألفا -غلوبين وسلسلتين بيتا-غلوبين واربع مجموعات هيم
-1الشريان الرئوي
 -3أربع جزئيات أكسجين ,وكل جزئ حديد موجود في مجموعة الهيم يرتبط ارتباطا ضعيفا بجزئ واحد في حالة اإلشباع
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ثالثا  :دور الكلية في تكون البول :
 الكلية أحد أعضاء الجهاز البولي المسؤول عن طرح الفضالت النيتروجينية الناتجة والمواد الغير عضوية الزائدة
عن حاجة الجسم ( البول ) .
 الكلية لها دور في المحافظة على األتزان الداخلي للجسم .
 الكلية تتكون من وحدات اساسية تسمى الوحدة األنبوبية الكلوية حيث يوجد في كل كلية  1.3مليون وحدة أنبوبية
كلوية .
 يحدث ترشيح للدم في الكلية مرات كثيرة في اليوم وينتج من ذلك  1.5لتر يوميا من البول .
تركيب الوحدة األنبوبية الكلوية:
 -١الحويصلة الكلوية :
تتكون من محفظة بومان والكبة التي تتكون من شبكة من
الشعيرات الدموية ذات نفاذية عالية.
 -٢األنبوبة الملتوية القريبة :
تقوم بإعادة امتصاص  ,واإلفراز األنبوبي.
 -٣التواء هنلي :
يقوم بإعادة امتصاص .
 -٤األنبوبة الملتوية البعيدة :
تقوم بإعادة امتصاص و اإلفراز األنبوبي. .
 -٥القناة الجامعة :
تقوم بإعادة امتصاص و اإلفراز األنبوبي..
 يصل الدم الى الوحدة االنبوبية الكلوية عبر الشريين الوارد
ثم الى شبكة الشعيرات الدموية في الكبة ثم الى الشريين
الصادر ثم الى الشعيرات الدموية المحيطة باألنابيب الملتوية
.

 -١عمليات تكون البول:

أ -اإلرتشاح:
عند وصول الدم عن طريق الشريين الوارد إلى كبة (شبكة من الشعيرات الدموية ذات نفاذية عالية) يحدث ترشح للمواد
صغيرة الحجم من الدم مثل ( أيونات الصوديوم  ،وأيونات الكلور  ،وأيونات البوتاسيوم  ،وجزئيات الغلوكوز ،
والحموض األمينية  ،والفضالت النيتروجينية الذائبة في البالزما ) ,أما خاليا الدم والمواد ذات الحجم الجزيئي الكبير مثل
بروتينات البالزما فال ترشح.
ثم ينتقل ما تبقى من الدم في الشريين الصادر ثم في الشعيرات الدموية التي تحيط باألنابيب الملتوية .
مالحظة :
 للجھاز العصبي الذاتي دور في ضبط معدل اإلرتشاح  ,بحيث تتحكم األعصاب الودية في العضالت الملساء
المكونة للشريين الوارد
 كما أن الھرمونات تسھم في عملية اإلرتشاح .

الخاصية األسموزية
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ب -إعادة االمتصاص:
 يحتوي الراشح على الكثير من المواد التي ال يمكن للجسم االستغناء عنھا مثل (الغلوكوز  ,والحموض األمينية ,
وأيونات الصوديوم  ,وأيونات البوتاسيوم ) فيتم إعادة امتصاص معظم هذه المواد.
 تحدث عملية إعادة األمتصاص في أجزاء الوحدة األنبوبية الكلوية ماعدا الكبة .
 يحدث إعادة إمتصاص  % ٠٠من حجم الراشح الموجود في تجويف األنبوبة الملتوية القريبة والتواء هنلي
واألنبوبة الملتوية البعيدة والقناة الجامعة.
 يمكن أن يحدث إعادة اإلمتصاص المواد بالنقل النشط أو باألنتشار الى السائل بين خلوي ثم الى الشعيرات الدموية
المحيطة بالوحدة األنبوبية الكلوية  ,أما الماء يتم إعادة األمتصاص عن طريق الخاصية األسموزية
ج -اإلفراز األنبوبي :
 تنتقل المواد السامة والضارة ونواتج أيض بعض العقاقير وذلك تجنبا لخطرها على الجسم من الشعيرات الدموية
المحيطية بالوحدة األنبوبية الكلوية الى تجاويف كل من األنبوبة الملتوية القريبة واألنبوبة الملتوية البعيدة والقناة
الجامعة.
 يسهم اإلفراز األنبوبي في تنظيم درجة الحموضة في الجسم بعملية تسمى التوازن الحمضي القاعدي وذلك
أ -بالتخلص من أيونات الھيدروجين  H+الزائدة وطرحها خارج الجسم
ب -إعادة امتصاص أيونات الكربونات الھيدروجينية HCO3-
 يكون اإلفراز األنبوبي أما بالنقل النشط أو باألنتشار.
وظائف الكلية
 -1التخلص من الفضالت النيتروجينية وتكوين البول
 -3تسهم في ضبط درجة الحموضة للدم (. )PH

 -2تسهم بالمحافظة على إتزان الماء واألمالح في الجسم.
 -٤تسهم في ضبط ضغط الدم وحجمه .

 -٢دور الھرمونات في ضبط عمل الكلية :
 تسهم الهرمونات في المحافظة على األتزان الداخلي وضبط عمل الكلية مثل :
أ -الھرمون المانع إلدرار البول ب -نظام رنين – أنجيوتنسين  -ألدوستيرون ج -العامل األذيني المدر للصوديوم

تحفز مراكز
العطش

 تسهم تحت المھاد والغدة النخامية الخلفية في المحافظة على
إتزان الماء في الجسم عن طريق إفراز الهرمون المانع الدرار
البول ,الذي يعمل على عودة تركيز المواد للوضع الطبيعي.
 تسبب زيادة تركيز المواد الذائبة في الدم الى ارتفاع الضغط
األسموزي.
عند زيادة الضغط األسموزي للدم يحدث ما يلي :
تعمل مراكز حسية للمستقبالت األسموزية توجد في تحت المھاد
على :
أ  -افراز الھرمون المانع إلدرار البول من الغدة النخامية الخلفية
المخزنة للهرمون الذي يزيد من نفاذية الجزء األخير من األنبوب
الملتوي البعيد والقناة الجامعة للماء ويزيد معدل امتصاص الماء
نحو السائل بين خلوي ثم الى الشعيرات الدموية وبذلك:
 -1يزداد حجم الدم ويقل ضغطه األسموزي.
 -2يقل حجم البول ويزداد تركيزه
ب -تحفز مراكز العطش اإلنسان على شرب الماء ويتناول األنسان
كميات كبيرة من الماء.
 وبھذا يعود تركيز المواد الذائبة في الدم الى الوضع
الطبيعي.

شرب كميات
كبيرة من
الماء

عودة تركيز
المواد في الدم
الى الوضع
الطبيعي

تحفيز الغدة
النخامية

أ -الھرمون المانع إلدرار البول) :) ADH

المراكز الحسية للمستقبالت األسموزية في
تحت المھاد
( أ )
(ب)

افراز الهرمون
المانع إلدرار
البول

يعمل على زيادة
امتصاص الماء من
الجزء األخير من
األنبوب الملتوي
البعيد والقناة
الجامعة
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ب – نظام رنينن – أنجيوتنسين  -ألدوستيرون:
 تسهم هذه المواد في تنظيم عمل الكلية.
 آلية عمل هذه المواد في تنظيم عمل الكلية
في حالة نقص حجم الدم الوارد الى الشريين الوارد نتيجة
انخفاض ضغط الدم وقلة أيونات الصوديوم
 -1تفرز خاليا قرب كبيبية التي توجد في جدار الشرين الوارد
إنزيم الرنين
 -2يعمل إنزيم الرنين على تحويل بروتيين مولد انجيوتنسين
(صنع في الكبد وينتقل الى البالزما) إلى بروتين انجيوتنسين . I
 -3يتحول بروتين انجيوتنسين Iبفعل إنزيم محول انجيوتنسين
) (ACEتفرزه الخاليا الطالئية المبطنة للحويصالت الهوائية
في الرئتين ) إلى انجيوتنسين IIويحدث هذا في الشعيرات
الدموية المحيطة بالحويصالت الھوائية
 -٤تأثر انجيوتنسين : II
أ -يضيق الشريينات
ب -يحفز قشرة الغدة الكظرية لتفرز هرمون ألدوستيرون
دوراأللدوستيرون يعمل على زيادة معدل امتصاص أيونات
الصوديوم مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى أيونات الصوديوم
في الدم .
يؤدي ارتفاع مستوى أيونات الصوديوم الى انتقال الماء
بالخاصية األسموزية من األنبوبة الملتوية البعيدة والقناة الجامعة
باتجاه السائل بين خلوي ثم الى الدم (أي أن الماء يتبع الصوديوم
في حركته)
النتيجة يزداد حجم الدم وضغطه  ,يقل حجم البول ويزيد تكيزه

تضييييييييييييييق
الشريينات

ج -العامل األذيني المدر للصوديوم ) : (ANF
وقت عمله  :ارتفاع ضغط الدم وزيادة حجمه
تفرز خاليا متخصصة من األذينين العامل األذيني المدر للصوديوم  ANFوالذي يعمل على تثبيط إفراز إنزيم الرنين
وبالتالي ألدوستيرون .
مما يثبط إعادة امتصاص أيونات الصودويوم والماء
النتيجة  :يقل حجم الدم وضغطه  ,ويزيد من حجم البول ويقل تركيزه
 يعمل العامل األذيني المدر للصوديوم وهرمون ألدوستيرون بصورة متضادة لتنظيم بحيث أن :
أ -هرمون الدوستيرون يفرز من قشرة الغدة الكظرية عند نقصان حجم الدم وضغطه بتأثير إنزيم رنين حيث يزيد هذا
الهرمون من نفاذية األنبوبة الملتوية البعيدة والقناة الجامعة للصوديوم والماء .
ب -ويفرز العامل األذيني المدر للصوديوم من األذينين عند زيادة حجم الدم وضغطه مما يؤدي إلى تثبيط إفراز إنزيم
الرنين فألدوستيرون مما يقلل امتصاص أيونات الصوديوم والماء .
س (شتوي )٢772العبارة اآلتية خطأ ،انقلھا بعد تصويبھا بتغيير ما تحته خط ؟
زيادة الضغط األسموزي في الدم ينبه إفراز هرمون الدوستيرون
زيادة الضغط األسموزي في الدم ينبه إفراز الهرمون المانع إلدرار البول ADH
س (شتوي )٢7١7قارن بين العامل األذيني المدر للصوديوم وهرمون الدوستيرون من حيث تأثير كل منھما في نفاذية
األنبوبة الملتوية البعيدة أليونات الصوديوم؟
العامل األذيني المدر للصوديوم يقلل من النفاذية ,بينما ألدوستيرون يزيد من النفاذية.
س(صيفي)٢7١7قارن بين محفظة بومان واألنبوبة الملتوية القريبة من حيث عملية تكوين البول التي تحدث في كل
منھما؟ محفظة بومان  :اإلرتشاح , .األنبوبة الملتوية القريبة  :إعادة امتصاص و األفراز األنبوبي.
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يبين الشكل المجاور تركيب الوحدة األنبوبية الكلوية ،والمطلوب :
 -١ما أسماء األجزاء المشار إليھا باألرقام  ٢ ، ٣؟
 -٢اكتب اسم الجزء من الوحدة األنبوبية الكلوية الذي ال تحدث فيه عملية
إعادة امتصاص ؟
 -٣يتم إعادة امتصاص أيونات الكربونات الھيدروجينية  HCO3اذكر أسم
هذه العملية .
 -٤يتم تضيق الشريينات عند تكون أنجيوتنسين .ما أهمية ذلك ؟
 -1رقم  2هو القناة الجامعة  ,رقم  3هو األنبوبية الملتوية البعيدة
 -2الحويصلة الكلوية التي تتكون من محفظة بومان والكبة
 -3التوازن الحمضي القاعدي
 -٤للمساعدة في الوصول الى حالة االتزان لحجم الدم وضغطه.
س /تحدث عملية اإلرتشاح في الكبة بفاعلية كبيرة الوحدة األنبوبية الكلوية.
النفاذية العالية للشعيرات الدموية المكونة للكبة .
س(شتوي )٢7١١حدد وظيفة العامل األذيني المدر للصوديوم
يعمل على ىقليل ظغط الدم وحجمه وذلك بتثبيط إفراز إنزيم الرنين فألدوستيرون مما يقلل من امتصاص الماء وأيونات
الصوديوم
س(صيفي )٢7١١وضح تأثير زيادة الضغط األسموزي للدم على مراكز العطش ؟
تنبه زيادة الضغط األسموزي للدم على تحفز اإلنسان على شرب كميات كبيرة من الماء لتقليل الضغط األسموزي للدم.
يبين الشكل المجاور الوحدة األنبوبية في الكلية والمطلوب :-
 -١اذكر االجزاء . ٣ – ٢ – ١
 -٢وضح آلية انتقال الدم في أجزاء الوحدة األنبوبية الكلوية؟
 -٣اذكر العملية التي تحدث في الجزء رقم  ٥من عمليات تكوين
البول؟
 -٤اذكر دور الخاليا قرب كبيبية .
 -1 -1محفظة بومان  -2الكبة  -3الشرين الصادر
 -2ينتقل الدم من الشريين الوارد الى الشعيرات الدموية في الكبة ثم
الى الشريين الصادر ثم الى الشعيرات الدموية المحية باألنابيب
الملتوية.
 -3إعادة األمتصاص .
 -٤تفرز إنزيم الرنين عند ما تقل كمية الدم التي تصل الى الشريين
الوارد وذلك عند انخفاض ضغط الدم وقلة تركيز أيونات
الصوديوم.

٤
1
2
3

5

س  /اذكر دور أنجيوتنسين  ॥في تنظيم عمل الكلية ؟
 -1يعمل على افراز هرمون ألدوستيرون من قشرة الغدة الكظرية يزيد من امتصاص أيونات الصودويوم والماء
 -2يضيق الشريينات
س  /اذكر مكان افراز كل من ودوره في تنظيم عمل الكلية.
مكان افرازه
الھرمون
الكبد الى بالزما الدم
مولد انجيوتنسين
إنزيم الرنين
الھرمون المانع إلدرار البول

الخاليا قرب كبيبية
تحت المهاد

العامل األذيني المدر أليونات الصوديوم األذينين
الخاليا الطالئية المبطنة
إنزيم محول أنجيوتنسينACE
للحويصالت الهوائية

دوره في تنظيم عمل الكلية
يتحول الى انجيوتنسين ।
تحويل مولد انجيوتنسين الى انجيوتنسين
زيادة امتصاص الماء من الجزء األخير لألنبوب
الملتوي البعيد والقناة الجامعة
يثبط إفرازإنزيم الرنين فيثبط إفراز ألدوستيرون
تحويل أنجيوتنسين  ।الى أنجيوتنسين ॥
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ثالثا  :اإلستجابة المناعية :
 توجد اعداد كبيرة من الكائنات الدقيقة في الماء والهواء والغذاء الذي نتناوله والتي تبحث عن مأوى لها للعيش
والتكاثر .
 هناك كائنات دقيقة ال تسبب المرض وهناك أنواع تسبب المرض وتمثل مصدر تهديد حقيقي للجسم يجب القضاء
عليه .
 -١أنواع المناعة :
وظائف جھاز المناعة :
 -1حماية الجسم من مسببات األمراض ومقاومتها والقضاء عليها.
 -2القضاء على خاليا السرطانية و الخاليا المصابة بالفيروس .
 يتكون جهاز المناعة من حواجز فيزيائية وكيميائية و خاليا الدم البيضاء القدرة على ابتالع مسبب المرض
وتحليله ومنع تكاثره

تنقسم اإلستجابه المناعية في اإلنسان الى نوعين :
أ -اإلستجابة المناعية الطبيعية (غير المتخصصة ) :
 هي مناعة فطرية ( سميت طبيعية ) النھا تتكون في األنسان منذ لحظة والدته
 وهي غير متخصصة ألنھا تتصدى لألجسام الغريبة جميعھا حال دخولھا الجسم
 ويتكون من خط الدفاع األول والثاني كما يلي :
 -١خط الدفاع األول :
أ -حاجز الجلد -:يعتبر حاجز فيزيائي عن طريق
 منع دخول مسببات المرض إلى الجسم من الجلد السليم .
 إفراز العرق حيث يعمل العرق على خفض الرقم الهيدروجيني ( )PHمما يقلل نمو كثير من أنواع البكتيريا على
الجلد .
ب  -األغشية المخاطية -:توجد في الطبقة المخاطية المبطنة للقناة الهضمية والقناة التنفسية والجهاز البولي والتناسلي حيث
تعمل على منع دخول مسببات األمراض الى الجسم .
ج  -اإلفرازات-:
الدموع و اللعاب تشكل حاجز يمنع مسببات األمراض من الدخول الى الجسم وذلك إلحتوائھا على أنزيمات تحلل
األجسام الغريبة.
حمض الھيدروكلوريك في المعدة الذي يهضم الكثير من مسببات المرض الموجودة في الطعام .
د -البكتيريا الساكنة الطبيعية في الجسم :
هي بكتيريا نافعة في الجسم مثل البكتيريا التي توجد على سطح الجلد والقناة الهضمية ولها عدة طريق مثل:
 تنتج مواد تقتل البكتيريا الضارة مباشرة
 تفرز مواد تغير درجة حموضة الوسط لتجعله غير مالئم لعيش البكتيريا الضارة
 االستفادة من المواد الغذائية المتوفرة مما تمنع البكتيريا الضارة من حصولها على الغذاء
 النتيجة من ذلك موت البكتيريا الضارة.
 -٢خط الدفاع الثاني:
 تخترق بعض مسببات األمراض خط الدفاع األول عند حدوث الجروح مثال ,فيتصدى لها خط الدفاع الثاني .
 يتكون هذا الخط من خاليا مناعية غير متخصصة وبروتينات وقائية مثل البروتينات المتممة.
 تكون آلية التخلص من مولد الضد الغريب أما بعملية البلعمة او تحلل مسبب المرض
 تعمل بعض أنواع الخاليا المناعية على بلعمة مسبب المرض عند دخولها للجسم
 تسهم البروتينات المتممة في إتمام عمل الخاليا المناعية عن طريق تحلل مسببات األمراض الداخله للجسم مما
يسھل بلعمتھا.
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أنواع خط الدفاع الثاني :
أ -الخاليا الدفاعية :
 -١خاليا الدم البيضاء األكولة :وتضم عدة أنواع أبرزها
 الخاليا المتعادلة توجد في الدم وأعضاء أخرى مثل الكبد والطحال والرئتين والوزتين وهي خاليا نھمية في ابتالع
مسببات األمراض البكتيرية ولكنها ال تعيش طويال .
 الخاليا األكولة الكبيرة وهي خاليا وحيد النواة  ,ويمكن أن تكون حرة بحيث تتجول من نسيج الى آخر أومستقرة
في بعض األعضاء مثل الطحال والكبد
 -٢خاليا قاتلة طبيعية :وهي خاليا ليمفية توجد في الطحال والعقد اليمفية ونخاع العظم والدم
يمكن لهذه الخاليا تميز الخاليا المصابة بالفيروس أو الخاليا السرطانية وقتلھا ولكنها خاليا غير متخصصه.
آلية عمل الخاليا القاتلة الطبيعية :
 تفرز الخاليا الطبيعية مادة تسمى برفورين الذي يحدث ثقوب بغشاء الخلية المصابة.
 تفرز الخاليا الطبيعية إنزيمات حبيبية تدخل عبر الثقوب لتحلل بروتينات الخلية المصابة فتموت هذه الخلية .
 تتم بلعمة الخاليا الميتة عن طريق الخاليا األكولة الكبيرة .

تحلل بروتينات الخلية المصابة ثم موتھا

ب -بروتينات وقائية  :وتشمل
 -1البروتينات المتممة :تسهم في إتمام عمل الخاليا المناعية عن طريق تحلل مسببات األمراض الداخله للجسم مما يسھل
بلعمتھا.
 -٢اإلنترفيرونات وهي بروتينات تفرزها الخاليا المصابة بالفيروس ثم ترتبط بالخاليا المجاورة وتحفز هذه الخاليا الى
إنتاج بروتينات مضادة للفيروس مما تمنع تضاعف أعداد الفيروسات المهاجمة لها .
ج -االستجابة اإللتھابية :
 تسبب مجموعة من المواد الكميائية المفرزة من مسببات المرض والخاليا المصابة على :
 -1جذب الخاليا األكولة الى منطقة اإلصابة .
 -2زدياد تدفق الدم نحو مسبب المرض أو الخاليا المصابة .
 -3زيادة نفاذية الشعيرات الدموية في منطقة اإلصابة مما يساعد على زيادة خاليا الدم البيضاء في المنطقة .
أعراض اإلستجابة االلتھابية :
 -1االحمرار بسبب توسع الشعيرات الدموية
 -2اإلنتفاخ بسبب خروج البالزما من الدم
 -3اإلحساس باإللم نتيجة تهيج النهايات العصبية
 -٤ارتفاع درجة حرارة النسيج المصاب .
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ب -االستجابة المناعية المكتسبة المتخصصة وتتكون من :
خط الدفاع الثالث ( جھاز المناعة المتخصص( :
 تمتاز اإلستجابة المناعية المكتسبة بأنها موجھة اي أنها قادرة على تمييز مولد ضد غريب واحد والذي سبب
اإلستجابة المناعية .
عندما يتجاوز مسبب المرض خط الدفاع األول والثاني يعتمد حدوث األستجابة المناعية المكتسبة من الجھاز الليمفاوي.
مكونات جھاز الليمفاوي:يتكون من
 -١أوعية ليمفاوية لھا دور في إعادة الزائد من السائل بين خلوي الى الدورة الدموية.
-٢خاليا وأنسجة واألعضاء وتقسم الى
أ -رئيسية تشمل
 -।نخاع العظم :يعمل على تكوين خاليا الدم والخاليا الليمفية
كما تنضج وتتمايز فيه الخاليا الليمفية B
 -॥الغدة الزعترية( الثيموسية)  :تسهم في نضوج وتمايز الخاليا الليمفية T
ب -ثانوية وتشمل:
 -।العقد الليمفية  :تحتوي على الخاليا الليمفية  Bو  Tتھاجم مسببات األمراض
وتعمل على تنقية السائل الليمفي .
 -॥الطحال  :وهو أكبر تجمع للخاليا الليمفية ويعمل على تنقية الدم .
مالحظات :
 يمتاز السطح الخارجي لخاليا اإلنسان بوجود الكثير من البروتينات التي ترتبط بعضھا بمواد سكرية .
 مولد الضد الذاتية يميز الجسم البروتينات السكرية بوصفها ذاتية ( تخصه) وبذلك تساعد في تعرف الجهاز
المناعي على المواد الغريبة ( مولد الضد الغريب )
مولد الضد الغريب  :هو أي مادة غريبة تحفز الجهاز المناعي إلى حدوث استجابة مناعية خاصة عند دخوله للجسم
أنواع الخاليا التي لھا دور في المناعة المكتسبة :
أ -الخاليا األكولة المشھرة :
 هي خاليا أكولة كبيرة تشھر مولد الضد الغريب المسبب
للمرض على سطحها الخارجي .
آلية عمل الخاليا األكولة المشھرة :
 -1بلعمة مولد الضد الغريب .
 -2اتحاد الجسم الحال مع الجسم المبلعم ( مسبب المرض )
 -3بدء اإلنزيمات تحليل مولد الضد الغريب
 -٤تحطيم مولد الضد الغريب إلى أجزاء صغيرة
 -5إشھار مولد الضد الغريب على سطح الخلية األكولة
 -٦التخلص من األجزاء األخرى لمولد الضد الغريب باإلخراج
الخلوي .

 بعد إشھار مولد الضد الغريب تتحرك الخاليا األكولة الكبيرة
بحثا عن الخاليا الليمفية  Tالمساعدة التي تحمل مستقبل مولد
الضد المشهر وترتبط بھا.
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ب -الخاليا الليمفية  Tالمساعدة (اإلستجابة الخلوية)
 هي خاليا ليمفية تساعد على إتمام عمل
الخاليا المناعية األخرى
 يسبب ارتباط الخاليا الليمفية  Tالمساعدة مع
الخاليا األكولة إفراز الخاليا األكولة المشھرة
مواد كيميائية تسمى السايتوكاينات.
 تعرف المناعة التي تعتمد على خاليا T
باإلستجابة الخلوية.
 تحفز السايتوكاينات خاليا  Tالمساعدة على اإلنقسام
وتمايزها الى :
 -١ خاليا  Tمساعدة ذاكرة.
بخ  -٢خاليا  Tالمساعدة النشطة تفرز سايتوكاينات
وتعمل على:
أ -تنشط خاليا  Tالقاتلة وتحفزها لإلنقسام الى خاليا
 Tقاتلة نشطة و خاليا قاتلة ذاكرة .
ب -تحفز خاليا  Bفتصبح نشطة وتنقسم لتنتج خاليا
بالزمية وخاليا  Bوخاليا  Bذاكرة
ج .خاليا )  ( Tالقاتلة:
 خاليا ليمفية تهاجم الخاليا المصابة
 تستطيع خاليا  Tالقاتلة النشطة التعرف على مولد الضد المشھر على سطح الخاليا المصابه بالمرض والتخلص منھا.
 آلية عمل خاليا  Tالقاتلة :
 -١ارتباط الخاليا  Tالقاتلة النشطة مع مولد الضد المشھر على الخاليا المصابة.
 -٢إفراز مواد كيميائية تسمى برفورين الذي يعمل على إحداث ثقوب بالغشاء البالزمي للخلية المصابة
 -٣دخول إنزيمات حبيبية خاصة تحلل بروتينات الخلية المصابه وتسبب موتھا

د -الخاليا ) : ( B
أ -هي خاليا ليمفية تسهم بفاعلية في اإلستجابة المناعية .
ب -تتكامل مع خاليا مناعية أخرى .
آلية عمل الخاليا الليمفية ) ( ( Bاالستجابة السائلة ( :
 -1عند افرازالسايتوكاينات من خاليا )  ( Tالمساعدة النشطة
 -2تعمل على تنشط خاليا B
 -3تنقسم خاليا  Bالنشطة بأعداد كبيرة من النوع نفسه لتتمايز إلى :
 خاليا )  ( Bذاكرة . خاليا البالزمية  :تنتج هذه الخاليا أجسام مضادة تهاجم مولد الضدالذي سبب إنتاجها.
األجسام المضادة  :هو بروتين تنتجة الخاليا البالزمية استجابة لوجود
مولد ضد غريب معين بغرض تثبيطه.
 تعرف المناعة التي تعتمد على األجسام المضادة باإلستجابة
السائلة .
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مالحظة :
 تكون خاليا الذاكرة قادرة على تميز مولد الضد الغريب عند
دخوله مرة أخرى  ,مما يجعل التعامل معه أسرع من المره
األولى وذلك بإنتاج األجسام المضادة بسرعة  ،وهذا ما
يسمى باإلستجابة الثانوية عند دخول مسبب المرض مرة
ثانية للجسم .
 دخول مولد الضد أول مرة تسمى إستجابة أولية .
 دخول مولد الضد مرة ثانية تسمى إستجابة ثانوية.
مقارنة بين االستجابة المناعية األولية والثانوية :
االستجابة المناعية
تركيز األجسام
المضادة
السرعة انتاج
األجسام المضادة

استجابة مناعية
أولية

استجابة مناعية
ثانوية

أقل

أكثر

أبطء

أسرع
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 -٢بعض اختالالت الجھاز المناعي :
أ -تفاعل الحساسية :
 يعتبر تفاعل الحساسية اختالال مناعيا ألن الجھاز المناعة يھاجم مواد غير ضارة تدخل الجسم .
 تسمى المادة التي تسبب الحساسية بالمواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح وأبواغ بعض الفطريات وبعض
أنواع األغذية.
 آلية حدوث تفاعل الحساسية :
يحدث تفاعل الحساسية عند التعرض لمولد الحساسية في أول مرة حيث :
 .1يرتبط مولد الحساسية بالخاليا الليمفية B
 .2تنقسم خاليا  Bلتكون خاليا بالزمية تنتج كميات كبيرة من األجسام المضادة يسمى ()IgE
 .3يرتبط  IgEبمستقبالت خاصة على الخاليا الصارية والخاليا القاعدية الموجودة في األنسجة .
 .٤عند التعرض لمولد الحساسية مرة أخرى
 .Iيرتبط مولد الحساسية باألجسام المضادة  IgEالموجود على الخاليا الصارية أو الخاليا القاعدية.
 .IIتحفز الحبيبات الموجوده داخل الخاليا الصارية أو الخاليا القاعدية على إفراز مادة الھستامين
التي تعمل على:
أ .توسع األوعية الدموية لتصبح أكثر نفاذية للسوائل
ب .ظھور أعراض مثل اإلحمرار واإلنتفاخ و زيادة المخاط.

 تعالج حاالت الحساسية بأدوية تسمى مضادات الھستامين والتي تعمل على
 .1إبطاء وصول الھستامين إلى الخاليا الهدف مثل الخاليا المفرزة للمخاط وخاليا األوعية الدموية .
 .2منع وصول الھستامين الى الخاليا الهدف مثل الخاليا المفرزة للمخاط وخاليا األوعية الدموية .
ب -متالزمة نقص المناعة المكتسب : AIDS
 الذي يسبب مرض االيدز فيروس نقص المناعة البشري) ( HIV
 يصيب فيروس اإليدز الخاليا الليمفية  Tالمساعدة
الطريقة التي يهاجم بها فيروس نقص المناعة البشري جهاز المناعة
 .1يتكاثر الفيروس داخل خاليا  Tالمساعدة المصابة فتنتج فيروسات جديدة وكثيرة تهاجم خاليا  Tمساعدة أخرى ,وهكذا
حتى تصبح عدد خاليا  Tالمساعدة قليلة جدا .
وهذا يسبب انخفاض قدرة الشخص المصاب على مقاومة األمراض وذلك ألن خاليا  Tالمساعدة دور مھم في اإلرتباط
بمولد الضد الغريب المشھر على الخاليا األكولة الكبيرة وعدم إفرازها للسيتوكينات مما يؤدي الى عدم انقسام خاليا T
المساعدة وانتاج خاليا  Tمساعدة نشطة وخاليا  Tذاكرة وعدم تحفيز خاليا  Tالقاتلة وخاليا  Bلإلنقسام وانتاج خاليا
بالزمية وخاليا  Bذاكرة مما يثبط اإلستجابة المناعية ضد مسببات األمراض األخرى .
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 -٣الرفض المناعي :





يستطيع الجسم تميز مولدات الضد الذاتية من مولدات الضد غير ذاتية ( الغريبة عن الجسم ) وبذلك يتخلص
الجسم من األجسام الغريبة التي قد تدخل الجسم .
يمكن أن يحتاج اإلنسان في بعض الحاالت المرضية أو عند التعرض لحادث معين لزراعة عضو يتبرع به إنسان
آخر  ,أو عملية نقل دم من متبرعين .
تجرى العديد من الفحوص للمستقبل والمتبرع للتأكد من انها متوافقان مناعيا وذلك لتجنب حدوث الرفض
المناعي للعضو أو الدم المنقول.
يتسبب الرفض المناعي ( عدم حدوث توافق مناعي ) لخطر شديد قد يؤدي الى الوفاة .

مثال على الرفض المناعي :
عملية نقل الدم عند عدم توافق فصيلة الدم المنقول من المتبرع مع المستقبل مناعيا.
ولذلك يجب معرفة مولدات الضد واألجسام المضادة لكل فصيلة دم :
األجسام المضادة في
مولد الضد على سطح
فصيلة الدم
بالزما الدم
خاليا الدم الحمراء
Anti-B
A
A
Anti-A
B
B
ال توجد أجسام مضادة
AوB
AB
ال يوجد مولدات ضد
Anti-B, Anti-A
O

فصائل الدم للمتبرعين
المالئمين
O,A
O,B
O,A,B
O

مالحظات :
 ال يمكن أن يجتمع مولد الضد مع الجسم المضاد في بالزما الدم للشخص نفسه .
 وذلك ألن اجتماع مولد الضد مع الجسم المضاد نفسه يؤدي إلى ارتباطھما على سطح كريات الدم الحمراء
وحدوث ما يلي :
 .١تحلل خاليا الدم الحمراء المنقولة
 .٢ترتفع حرارة المستقبل
 .٣يحدث ارتعاش في الجسم
 .٤فشل كلوي أحيانا
 .٥وعند نقل كميات كبيرة تؤدي الى الوفاة .
 فصيلة الدم  ABمستقبل عام ألن بالزما دم هذه الفصيلة ال يحتوي على أي نوع من األجسام المضادة  ,فال توجد
فرصة الجتماع الجسم المضاد مع مولد الضد الخاص به في بالزما دم للمستقبل .
 فصيلة الدم  Oمعطي عام ألن هذه الفصيلة ال تحتوي على أي نوع من مولدات الضد ,فال توجد فرصة الجتماع
مولد الضد مع الجسم المضاد الخاص به في بالزما دم للمستقبل .
 ولكن يجب مراعة التوافق المناعي للعامل الريزيسي أيضا بين المتبرع والمستقبل عند نقل الدم .
النظام الريزيسي : Rh
 في حالة وجود مولد ضد  Dعلى سطح كريات الدم الحمراء يكون الفرد موجب العامل الريزيسي Rh+
 في حالة عدم وجود مولد ضد  dعلى سطح كريات الدم الحمراء يكون الفرد سالب العامل الريزيسي . Rh-
 الشخص موجب العامل الريزيسي يأخذ دم من الشخص الموجب أوالسالب العامل الريزيسي.
 الشخص سالب العامل الريزيسي يأخذ من الشخص السالب العامل الريزيسي فقط .
ال يجوز نقل دم من شخص موجب العامل الريزيسي  Rh+إلى آخر سالب العامل الريزيسي  Rh-ألنه سوف يؤدي إلى
تكوين أجسام مضادة للعامل الريزيسي .
مالحظة  :ال يوجد أجسام مضادة ( في البالزما الدم ) لمولد الضد  Dفي الحالة الطبيعية في دم سالبي العامل الريزيسي,
بل تتكون فقط عندما يتعرض هؤالء األشخاص لمولد الضد Rh
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س(شتوي  )٢77٢قارن بين االستجابة الخلوية واالستجابة السائلة في جھاز المناعة من حيث  -:الخاليا المسؤولة عن
كل منھا.
وجه المقارنة
الخاليا المسؤولة

االستجابة الخلوية
خاليا الليمفية T

االستجابة السائلة
خاليا الليمفية B

س(صيفي  ) ٢77٢تؤدي الخاليا الليمفية )  ( Tدورا كبيرا في مناعة الجسم بمساعدة الخاليا الليمفية )  ( Bوأنواع
أخرى من الخاليا المناعية ،والمطلوب
الغدة الزعترية .
 -١أين تتمايز الخاليا الليمفية ) . ( T
سايتوكاينات .
 -٢ما اسم المادة الكيميائية التي تفرزها خاليا )  ( Tالمساعدة النشطة ؟
خاليا بالزمية وخاليا  Bذاكرة
-٣ما نوعي الخاليا الناتجة عن انقسام الخاليا الليمفية )  ( Bالنشطة ؟
 -٤كيف تتعرف خاليا )  ( Tالقاتلة على الخاليا المصابة بالمرض أو الخاليا السرطانية؟
ألنها تحمل على غشائها البالزمي مولدات ضد تختلف عن تلك الموجودة على الغشاء البالزمي للخاليا الطبيعية.
س (شتوي )٢77٢يتكون جھاز المناعة في جسم اإلنسان من مجموعة من األعضاء واألنسجة والخاليا المنتشرة في
مختلف أنحاء الجسم والتي تعمل بآليات متنوعة للقضاء على مولدات الضد ،والمطلوب:
 -١اذكر أربعة أعضاء ليمفية لھا دور في تكوين المناعة في جسم اإلنسان؟
الطحال ,نخاع العظم  ,الغدة الزعترية ,العقد الليمفية.
-٢ما دور خاليا  Tالمساعدة في كل من االستجابة المناعية السائلة واالستجابة المناعية الخلوية؟
دور خاليا  Tالمساعدة في االستجابة المناعية السائلة أنها تفرز سايتوكاينات تحفز خاليا  Bعلى االنقسام إلنتاج خاليا
بالزمية تنتج أجسام مضادة
دور خاليا  Tالمساعدة في االستجابة المناعية الخلوية تحفز خاليا  Tالقاتلة على مهاجمة الخاليا المصابة من خالل إفرازها
للسايتوكاينات
س (شتوي  /)٢7١2مالدور الذي تقوم فيه اإلنترفيرونات في اإلستجابة المناعية.
تقوم الخاليا المصابة بالفيروس بإفراز اإلنترفيرونات التي ترتبط بالخاليا المجاوره لها وتحفزها على إنتاج بروتينات
مضاده للفيروس تمنع تضاعف الفيروسات المهاجمة لها .
س (صيفي ) ٢77٢يوجد أنواع من الخاليا الليمفية  Tمنھا خاليا  Tالمساعدة خاليا  Tالقاتلة .والمطلوب :
 -1وضح كيف تتعرف خاليا  Tالقاتلة على الخاليا المصابة وتميزها عن الخاليا الطبيعية؟
بالنسبة للخاليا المصابة او السرطانية تتعرفها خاليا  Tالقاتلة ألنها تحمل على غشائها البالزمي مولدات ضد تختلف عن
تلك الموجودة على الغشاء البالزمي للخاليا الطبيعية.
 -٢وضح تأثير مادة برفورين التي تفرزها خاليا  Tالقاتلة في الخاليا المصابة بالفيروسات
تفرز خاليا  Tالقاتلة مادة كيميائية تسمى برفورين الذي يعمل على إحداث ثقوب في الغشاء البالزمي للخلية المصابة مما
يسمح بدخول إنزيمات خاصة تحلل بروتينات الخلية المصابة مسببة موتها.
 -٣تفرز خاليا  Tالمساعدة النشطة مواد كيميائية تدعى سايتوكاينات .وضح تأثير هذه المواد في خاليا  B؟
السايتوكاينات تحفز خاليا  Bعلى االنقسام إلنتاج خاليا  Bالذاكرة وخاليا بالزمية تنتج أجسام مضادة
س ( شتوي ) ٢7١٣حدد وظيفة مادة البرفورين في التخلص من الخاليا المصابة بالفيروسات
تحدث ثقوبا في الغشاء البالزمي للخلية المصابة بالمرض  ,مما يسمح بدخول إنزيمات خاصة تحلل بروتينات الخلية
المصابة مسببة موتها.
س (شتوي )٢7١٣صف تركيب العقد الليمفية في اإلنسان .
تراكيب تحتوي على الخاليا الليمفية  Bو . T
س (شتوي) ٢7١٣وضح تأثير السايتوكاينات التي تفرزها خاليا  Tالمساعدة النشطة في كل من :
خاليا  Tالقاتلة  :تنشط خاليا  Tالقاتلة وتحفزها على اإلنقسام الى خاليا  Tقاتلة ذاكرة وخاليا  Tقاتلة نشطة تهاجم الخاليا
المصابة.
خاليا  : Bتحفيز خاليا  Bعلى االنقسام إلنتاج خاليا  Bذاكرة وخاليا بالزمية تنتج أجسام مضادة .
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س(صيفي )٢7١7يؤثر فيروس نقص المناعة البشري  HIVفي جھاز المناعة للمصاب بعدة طرائق .اذكرها؟
 -١يتكاثر الفيروس داخل خاليا  Tالمساعدة المصابة فينتج فيروسات جديدة وكثيرة تصيب خاليا  Tمساعدة أخرى
 -٢يتم القضاء على اغلب خاليا  Tالمساعدة وتصبح أعداد خاليا  Tالمساعدة قليلة جدا .
 -٣إنخفاض قدرة الشخص المصاب على مقاومة األمرض .

س (شتوي )٢7١١صنف كال مما يأتي إلى خط دفاع أول أو خط دفاع ثاني في المناعة الطبيعية غير المتخصصة :دموع
العينين ،األغشية المخاطية ،الخاليا القاتلة الطبيعية ،العرق
األغشية المخاطية  :خط دفاع أول .
خط دفاع أول
دموع العينين:
 :خط دفاع أول
العرق
الخاليا القاتلة الطبيعية :خط دفاع ثاني
س (صيفي ) ٢7١١قارن بين خاليا  Bوخاليا  Tمن حيث مكان تمايزها
خاليا  Tتتمايز في الغدة الزعترية
خاليا  Bتتمايز في نخاع العظم.
س (صيفي )٢7١١اختر من الصندوق اآلتي اسم الخلية المناسبة لكل من الوظائف اآلتية:
-1التخلص من الخاليا المصابة T :القاتلة
 Bالبالزمية
 -2إنتاج األجسام المضادة :
 -٣ابتالع مولد الضد الغريب  :الخلية المتعادلة
 -٤التعرف على مسبب المرض عند تعرض الجسم له مرة ثانية Bالذاكرة

البالزمية B
ذاكرة B
القاتلة T
المساعدة T
الخلية المتعادلة

س  /تعرض جسم اإلنسان لدخول الكثير من األجسام الغريبة إليه ،والمطلوب
 -١صف آلية اإلستجابة اإللتھابية لدخول مسببات األمراض إلى الجسم.
عند دخول مسبب المرض ينتج مواد كيميائية تعمل على جذب الخاليا األكولة الى المنطقة وزيادة تدفق الدم وزيادة نفاذية
الشعيرات الدموية مما يزيد عدد خاليا الدم البيضاء في المنطقة
 -٢ما أعراض األصابة باإلستجابة اإللتھابية عند دخول مسبب المرض؟
 -٤ارتفاع حرارة النسيج
 -3اإلحساس باأللم
 -2اإلنتفاخ
 -1اإلحمرار
س (شتوي )٢7١٢صنف كال مما يأتي إلى خط دفاع أول أو خط دفاع ثاني في المناعة الطبيعية غير المتخصصة:
البروتينات المتممة ،الجلد ،الطبقة المخاطية المبطنة للقناة التنفسية ،الخاليا األكولة الكبيرة
خط دفاع أول .
الجلد:
البروتينات المتممة :خط دفاع ثاني .
الطبقة المخاطية المبطنة للقناة التنفسية :خط دفاع ثاني  .الخاليا األكولة الكبيرة :خط دفاع ثاني
س(شتوي )٢7١٢صف آلية عمل الخاليا الليمفية Bعند إفراز السيتوكينات من الخاليا  Tالمساعدة النشطة؟
تنشط خاليا  Bوتنقسم خاليا  Bالنشطة وتنقسم لتعطي نوعين من الخاليا هما
أ -خاليا بالزمية تنتج أجسام مضادة
ب  -خاليا  Bذاكرة التي تتعرف على نفس مولد الضد فورا إذا دخل إلى الجسم مرة ثانية
س(صيفي ) ٢7١٢يستطيع جسم اإلنسان التعامل مع كثير من األجسام الغريبة التي تدخل إليھ ،وكذلك خاليا جسمه غير
الطبيعية التي يمكن أن تتحول إلى أورام سرطانية ،والمطلوب
 -1كيف يتم القضاء على اغلب خاليا  Tالمساعدة المصابة بفيروس نقص المناعة البشري HIV
يتكاثر الفيروس داخل خاليا  Tالمساعدة المصابة فتنتج نسخ جديدة وكثيرة من الفيروس تهاجم خاليا Tمساعدة أخرى حتى
يتم القضاء على معظم خاليا  Tالمساعدة.
 -2كيف تتعرف خاليا  Tالقاتلة على الخاليا المصابة ،وتميزها عن الخاليا الطبيعية؟
وتتعرف خاليا  Tالقاتلة على الخاليا السرطانية ألنها تحتوي على غشائها البالزمي مولدات ضد تختلف عن تلك الموجودة
على الغشاء البالزمي للخاليا الطبيعية
س (شتوي )٢7١7إذا علمت أن فصيلة دم شخص هي  ABفأجب عما يأتــي:
 -١ما أنواع مولدات الضد على سطح خاليا دمه الحمراء حسب نظام  ABO؟
A ,B
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( ٢7١2شتوي ) اذكر األعراض التي تظھر على شخص مستقبل لدم متبرع في حال حدوث الرفض المناعي عنده.
 -2حدوث ارتعاش في الجسم
 -1ارتفاع في درجة الحرارة
-٤يمكن أن يؤدي الى الوفاة اذا كانت كمية الدم المنقولة كبيرة.
 -3فشل كلوي
س(صيفي )٢7١١قارن بين فصيلة الدم  AB--و  O+من حيث عدد مولدات الضد على خاليا الدم الحمراء ؟
عدد مولدات الضد في فصيلة الدم  AB-هو اثنان
عدد مولدات الضد في فصيلة الدم  O +هو واحد.
س (شتوي )٢7١٢لديك فصائل الدم اآلتية  O-- , A-- , AB+ , B+والمطلوب :
 -١حدد فصيلة دم واحدة من بين هذه الفصائل يمكن لصاحبھا التبرع بالدم لشخص فصيلة دمه B+
O -٢ما سبب موت شخص اجتمع في دمه مولد الضد مع الجسم المضاد من النوع نفسه عند نقل دم له من شخص فصيلة
دمه غير مناسبة ؟
بسبب نقل كمية كبيرة من الدم وحدوث تحلل خاليا الدم الحمراء المنقولة وذلك الجتماع مولد الضد مع الجسم المضاد نفسه
س /في عمليات نقل الدم قد يؤدي اجتماع مولد الضد واألجسام المضادة من النوع نفسه إلى الموت .ماذا تسمى هذه
الحالة.
الرفض المناعي
س ( شتوي  )٢7١0تشير االرقام من ( )٠-١في الجدول المجاور الى عمليات نقل دم من فصيلة الى أخرى  ،المطلوب
حدد االرقام التي تدل على النقل الصحيح للدم
O
AB
A
3
2
1
O+
6
5
4
B+
9
8
7
Aالحل 2 - 0 - ٣ :
س /ما أنواع الحواجز التي يتكون منه جھاز المناعة .
حواجز فيزيائية أو كيميائية .
س  /اذكر وظائف جھاز المناعة في الجسم .
 -1حماية الجسم من مسببات األمراض ومقاومتها والقضاء عليها.
 -2القضاء على خاليا السرطانية و الخاليا المصابة بالفيروس .
س /ما أنواع اإلستجابة المناعية في جسم اإلنسان .
 -1مناعة طبيعية غير متخصصة  -2مناعة غير طبيعية مكتسبة متخصصة
س /اذكر آلية عمل كل مما يلي في دخول مسبب المرض الى الجسم :
 :يحتوي على إنزيمات تحلل مسبب المرض
 -١دموع العين
:يحتوي على رقم هيدروجيني منخفض يقلل من نمو البكتيريا الموجودة على الجلد
 -٢العرق
 -٣األغشية المخاطية :تمنع دخول مسبب المرض من الدخول الى الجسم
 -٤الخاليا القاتلة الطبيعية :تقتل الخاليا المصابة بالفيروس والخاليا السرطانية.
 :خاليا نهمية تبتلع مسبب المرض
-٥الخاليا المتعادلة
س  /اذكر أنواع البروتينات الوقائية في الجسم .
 -2اإلنترفيرونات
 -1البروتينات المتممة
س /اذكر أنواع الخاليا الدفاعية في الجسم .
 -1خاليا الدم البيضاء األكولة ومن أنواعها الخاليا المتعادلة والخاليا األكولة الكبيرة
 -2الخاليا القاتلة الطبيعية
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س  /اذكر اسم الخلية المناعية المناسبة لكل مما يلي :
الخاليا األكولة الكبيرة
 -١خلية وحيد النواة تستطيع التجول بين أنسجة الجسم .
الخاليا القاتلة الطبيعية
 -٢خاليا ليمفية غير متخصصة .
الخاليا المتعادلة
 -٣خاليا نھمية التعيش طويال .
الخاليا البالزمة
-٤خلية تنتج أجسام مضادة .
خاليا الذاكرة
 -٥خاليا تزيد في سرعة أنتاج األجسام المضاد
الخاليا األكولة المشهرة
 -6خاليا تستطيع إشھار مولد الضد الغريب على سطحھا
الخاليا  Tمساعدة نشطة.
 -0خاليا تستطيع تنشيط الخاليا القاتلة والخاليا B
خاليا  Tقاتلة النشطة
-2خاليا مناعية متخصصة تنتج البرفورين
الخاليا الصارية  ,الخاليا القاعدية
 -٠خاليا تفرز الھستامين
خاليا  Tمسادة
 -١7خاليا تصاب بفيروس اإليدز
س /اذكر الفرق بين اإلستجابة المناعية األولية والثانوية .
اإلستجابة األولية تحتاج الى وقت أطول في إنتاج األجسام المضادة ويكون عددها قليل
اإلستجابة الثانوية تحتاج الى وقت أقصر في إنتاج األجسام المضادة ويكون عددها أكثر
س /يوجد في الجسم بكتيريا ساكنة طبيعية لھا دور في الدفاع عن الجسم من مولدات الضد الغريبة المطلوب :
 -١حدد جزائين من أجزاء الجسم يوجد عليھا هذه البكتيريا.
سطح الجلد و القناة الهضمية
 -٢اذكر الطرق التي تمنع بھا مولدات الضد الغريبة من مھاجمة الجسم والقضاء عليه.
 تنتج مواد تقتل البكتيريا الضارة مباشرة
 تفرز مواد تغير درجة حموضة الوسط لتجعله غير مالئم لعيش البكتيريا الضارة
 االستفادة من المواد الغذائية المتوفرة مما تمنع البكتيريا الضارة من حصولها على الغذاء
س/اذكر دور الخاليا األكولة المشھرة في اإلستجابة المناعية المتخصصة .
تقوم الخاليا األكولة المشهرة بإبتالع مولد الضد الغريب ثم اتحاد مولد الضد الغريب مع الجسم الحال الموجود داخلها مما
يسبب تحلل مولد الضد الغريب ثم تقوم بأشهار أجزاء من مولد الضد الغريب على سطحها ثم تتحرك لترتبط بخاليا T
المساعدة وعند ارتباطها بها تنتج السايتوكاينات التي تحفز خاليا  Tالمساعدة على اإلنقسام وتكوين خاليا  Tمساعدة نشطة
وخاليا  Tذاكرة.
س /يصاب الجھاز المناعي بإختالالت منھا تفاعل الحساسية المطلوب:
-١لماذا يعد تفاعل الحساسية اختالال .
ألن جهاز المناعة يهاجم مواد غير ضارة تدخل الجسم.
-٢اذكر ثالث من المواد المسببة للحساسية .
حبوب اللقاح  ,أبواغ بعض الفطريات  ,بعض أنواع األغذية
-٣ماذا يحدث عند دخول مسبب الحساسية ألول مرة.
يرتبط بالخاليا الليمفية  Bوتحفزها على اإلنقسام الى خاليا بالزمية تنتج أجسام مضادة يسمى  IgEوالذي يرتبط بمستقبالت
خاصة على الخاليا الصارية والخاليا القاعدية الموجود في األنسجة.
 -٤بماذا يرتبط مولد الحساسية عند دخولة مرة ثانية.
يرتبط مولد الحساسية بالجسم المضاد  IgEالموجود على الخاليا الصارية والخاليا القاعدية فتنتج هذه الخاليا الهستامين
 -٥ماألعراض المرضية التي تظھر على الشخص عند حدوث الحساسية.
 -2االنتفاخ -3زيادة افراز المخاط
 -1اإلحمرار
 -6كيف يمكن عالج الحساسية .
يعطي المريض مضاد الهستامين الذي يعمل على إبطاء وصول الهستامين الى الخاليا الهدف أو منعه من الوصول
س /قارن بين  -١ارتباط مولد الحساسية عند دخولة أول مرة وثاني مرة .
أول مرة يرتبط باألجسام المضادة  IgEالمنتجة من الخاليا البالزمية في المرة الثانية يرتبط باألجسام المضادة IgE
الموجودة على الخاليا الصارية والخاليا القاعدية.
 -٢نوع االستجابة المناعية عند عمل خاليا  Tالقاتلة و خاليا قاتلة طبيعية.
الخاليا  Tقاتلة االستجابة المناعية المكتسبة (المتخصصة)  ,خاليا القاتلة الطبيعية االستجابة المناعية غير متخصصة.
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س  /فسر كل مما يلي :
 -١تكون اإلستجابة المناعية المتخصصة موجھة.
ألنها قادرة على تميز مولد ضد غريب واحد والذي سبب إنتاجها
 -٢تكون المناعية الطبيعية غير متخصصة .
النها التستهدف نوع محدد من مولدات الضد الغريبة
-٣أخذ مضاد للھستامين عند حدوث الحساسية.
ألنه يعمل على إبطاء أو منع وصول الهستامين الى الخاليا الهدف
 -٤تحلل الخاليا السرطانية في الجسم أحيانا بدون حدوث استجابة مناعية متخصصة.
الن الخاليا القاتلة الطبيعية تميز الخاليا السرطانية وتعمل على مهاجمتها بإفراز البرفورين يحدث ثقوب وإنزيمات حبيبة
تدخل عبر الثقوب وتحلل بروتينات الخلية ثم تقوم الخاليا األكولة ببلعمتها
 -٥إنقسام خاليا  Tالمساعدة عند ارتباطھا بخاليا األكولة المشھرة .
وذلك ألن الخاليا األكولة المشهرة تنتج السيتوكاينات التي تحفز انقسام خاليا  Tالمساعدة الى خاليا  Tمساعدة نشطة
وخاليا  Tذاكرة.
 -6تعرف الجسم على الخاليا الغير طبيعية أو السرطانية .
وذلك النها تمتلك على سطحها مولدات ضد تختلف عن مولدات الضد الطبيعية ( ذاتية )
 -0زيادة خاليا الدم البيضاء في المنطقة عند حدوث اإلستجابة االلتھابية
بسب زيادة النفاذية للشعيرات الدموية عند حدوث االستجابة المناعية.
 -2تكون االستجابة المناعية الثانوية أسرع من اإلستجابة المناعية األولية.
وذلك ألن خاليا الذاكرة تنتج كميات كبيرة من األجسام المضادة وبسرعة أكبر من المناعية األولية.
 -٠عدم قدرة الشخص المصاب باإليدز على مقاومة األمراض.
وذلك ألن فيروس اإليدز يقضي على معظم خاليا  Tالمساعدة عند تكاثره داخلها  ,وخاليا  Tالمساعدة لها دور مهم في
إتمام عمل الخاليا المناعية األخرى.
- ١7حدوث رفض مناعي أحيانا عند نقل عضو من شخص متبرع الى آخر مستقبل.
وذلك الن خاليا العضو تحتوي على مولدات ضد تختلف عن مولدات الضد للمستقبل مما يجعل جهاز المناعي للمستقبل
مهاجمة خاليا العضو على أنها غريبة عن الجسم وبذلك يحدث الرفض المناعي .
يوضح الشكل المجاور ارتباط خاليا  Tقاتلة النشطة مع الخاليا المصابة المطلوب :
 -١اذكر األجزاء ٢-١
 -٢ما التطورات التي تحدث للخلية المصابة بعد ارتباطھا بخاليا  Tالقاتلة النشطة.
 -٣ما نوع االستجابة المناعية التي تنتج من خاليا  Tالقاتلة .
-2برفورين
 -1-1مولد ضد غريب
 -2تحدث بها ثقوب ثم تحلل بروتينات الخلية عن طريق إنزيمات محللة مما يؤدي
الى تحللها.
 -3االستجابة الخلوية
يوضح الشكل المجاور إحدى طرق التخلص من مسببات المرض في الجسم المطلوب
أ -اذكر نوع الخاليا أ – ب .
أ
 -٢اذكر األجزاء ٣- ٢ - ١
 -٣ما دور الخلية أ في مھاجمة مسبب المرض.
 -٤يوضح الشكل خروج مواد من الخلية أ الى الخلية ب  .ما هذه المادة وما أهميتھا
ب -خاليا  Tمساعدة
 -1أ – خاليا أكولة مشهرة
 -1 -2مولد ضد  -2مستقبل مولد الضد المشهر  -3جزء من مولد ضد مشهر.
 -3تعمل على بلعمة مسبب المرض ثم تحليلة ثم إشهار جزء من مولد الضد على
2
سطحها
ب
 -٤سايتوكاينات ودورها تنشط خاليا  Tالمساعدة على اإلنقسام الى خاليا  Tمساعدة
نشطة وخاليا  Tذاكرة
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أسئلة الفصل
س  -١: ١العامل المھم هو الضغط الجزئي  -:) PO2( O2الذي يعتمد على تركيز األكسجين حيث ينتقل الغاز من منطقة
الضغط الجزئ العالي الى منطقة الضغط الجزئ القليل (علما بأن الضغط الجزئ ألي غاز يتناسب طرديا مع التركيز )
. ٢درجة الحوضة للدم  -:يزداد تحرر األكسجين إذا قلة حموضة الدم عن الهيموغلوبين ويزداد تركيز ( CO2تأثير بور)
. ٣درجة حرارة الجسم  -:يزداد تحرر األكسجين عند ارتفاع درجة حرارة الجسم الى حد معين بسب ارتفاع الحرارة
نتيجة ممارسة الرياضة أو بسبب المرض مثل اإللتھاب.
س: ٢
أ -نقل  CO2ذائبا في البالزما
ب -إنزيم كربونيك أنهيدريز
ج -أيونات الكرونات الهيدروجينية
د -وذلك لحدوث توازن كهربائي ألن خروج أيون الكربونات
الهيدروجينية يحدث خلل في اإلتزان الكهربائي.
س :٣يقلل من إنتقال األكسجين وذلك بسبب إرتباط الهيموغلوبين بأول أكسيد الكربون وبهذا فأن الهيموغلوبين اليستطيع
اإلرتباط باألكسجين والينتقل غاز األكسجين من الحويصالت الهوائية الى الخاليا عن طريق الدم مما يؤدي أحيانا الى
الوفاة
س  : ٤الكبة ذات الشعيرات الدموية عالية النفاذية التي ترشح المواد صغيرة الحجم فقط وال ترشح مواد كبيرة الحجم .
س  : ٥يحدث للمصاب إنخفاض للضغط ونقص في حجمه وتأثيرة كما يلي :
إفراز الرنين  :يتم زيادة افراز الرنين من الخاليا قرب كبيبية.
األلدوستيرون  :يتم زيادة إفرازة من قشرة الغدة الكظرية
العامل األذيني المدر أليونات الصوديوم  :يقلل افرازه
س  : 6المناعة الطبيعية :الخاليا الدفاعية وتتكون من
 -2الخاليا القاتلة الطبيعية .
 -1خاليا الدم البيضاء األكولة وتضم الخاليا المتعادلة والخاليا األكولة الكبيرة
 -2خاليا  Tالمساعدة والقاتلة والذاكرة
المناعة المكتسبة  -1 :خاليا األكولة المشهرة
 -3خاليا  Bالتي تنتج خاليا بالزمية وخاليا  Bذاكرة.
س  :0خاليا  Tالقاتلة تنتج من الجهاز المناعي المكتسب المتخصص  ,تهاجم نوع محدد من مولدات الضد الغريبة تنتج
إنزيمات خاصة تحلل بروتينات الخلية مسببة موتها
خاليا القاتلة الطبيعية  :تكون موجودة بالجسم ( مناعة طبيعية غير متخصصة )  ,تهاجم أنواع متعددة من مولدات الضد
تنتج إنزيمات حبيبية تحلل بروتينات الخلية المصابة ثم يتم بلعمتها بالخاليا األكولة.
ب -تنتج برفورين وإنزيمات خاصة محللة.
س  : 2أ  -تنتج السايتوكينات
س: ٠
اعراض االستجابة
االلتهابية

ارتفاع حرارة
النسيج

اإلحمرار

بسبب
توسع الشعيرات
الدموية

اإلنتفاخ

بسبب
خروج البالزما من
الدم

اإلحساس باأللم

بسبب
تهيج النهايات
العصبية

ج -إزاحة أيونات الكلور
ب -أكسيهيموغلوبين
س : 17أ -الشريان الرئوي
هـ -إنزيم محول أنجيوتنسين  ACEو -الخاليا األكولة الكبيرة ز -مولد الضد الغريب.

د -الوحدة األنبوبية الكلوية
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الفصل الثالث  :التكاثرعند اإلنسان
 تم الحفاظ على الجنس البشري عن طريق تكاثره جنسيا
 التكاثر جنسي :تتم بإتحاد الجاميتات الذكرية و الجاميت األنثوی وتكوين البويضة المخصبة والتي تنقسم عدة
انقسامات متساوية ثم تنمو وتتمايز لتصبح فرد جديد .

أوال  :تكوين الجاميتات :
 -١تكوين الحيوانات المنوية :
أ -مرحلة تضاعف الخاليا التناسلية ونموها :
يبدأ تكوين الحيوانات المنوية بإنقسام الخاليا المنوية األم
(  ) 2nإنقسامات متتالية ,لتكون مخزون كبير من منها
حيث تنقسمين الى نوعين:
 .iتبقى أعداد من الخاليا المنوية األم ( ) 2n
كمخزون للخاليا المنوية األم التي تعتبر مصدرا
للخاليا التناسلية الجديدة وذلك إلستمرارها في
اإلنقسام المتساوي.
 .iiتدخل أعداد أخرى من الخاليا المنوية األم في
مرحلة النمو والتمايز فيزداد حجمها وتسمى خاليا
منوية أولية (.) 2n
ب -مرحلة النضج والتمايز :
 -1تمر الخلية المنوية األولية بالمرحلة األولى من
االنقسام المنصف لتنتج خليتين تسمى كل منها بالخلية
المنوية الثانوية ( ) 1n
 -2تمر كل خلية منوية بالمرحلة الثانية من االنقسام
المنصف وبذلك ينتج أربعة طالئع منوية ( .) 1n
 -3تمر الطالئع المنوية بعمليات نضوج وتمايز لتتحول
إلى حيوانات منوية ( جاميت ذكري () )1n







يقوم الھرمون المنشط للجسم األصفر الذكري ( ) male LHالذي يفرز من النخامية األمامية للذكر على تحفيز
خاليا اليدج على أفراز هرمون التستوستيرون المسؤول عن نضوج وتمايز الطالئع المنوية الى حيوانات المنوية
قادرة على إخصاب الخلية البيضية الثانوية.
يساعد في إتمام عملية التمايز خاليا سيرتولي وهي خاليا مستطيلة تزود الطالئع المنوية بالغذاء الالزم في عملية
التمايز ,كما تسهم إفرازتها في دفع الحيونات المنوية الى البربخ .
تستغرق مراحل تكون الحيونات المنوية من  03 – ٦٤يوما
تحتوي إفرازات الحوصلتين المنويتين على الفركتوز الذي يسهم بتزويد الحيونات المنوية بالطاقة الالزمة لحركتة.
تسهم إفرازات غدة البروستات في تسھيل حركة الحيونات المنوية
أما إفرازات غدة كوبر تسهم بمعادلة الحموضة الناتجة عن بقايا البول في األحليل مما يساهم في بقاء الحيونات
المنوية حية ( تموت الحيونات المنوية إذا تعرضة لوسط حمضي مثل البول)

مالحظات :
 -1تتكون الحيوانات المنوية في األنابيب المنوية في الخصيتين عند البلوغ وتستمر مدى الحياة.
 -2يتباطأ تكوين الحيونات المنوية مع تقدم العمر .
 -3عدد الحيوانات المنوية الناتجة من انقسام خلية منوية أولية عددها أربعة .
 -٤يتكون الحيوان المنوي من أ -رأس يحتوي على نواة و جسم قمي يحتوي على إنزيمات هاضمة
ب -قطعة وسطية تحتوي على ميتوكندريا
ج -الذيل للحركة .
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 -2مراحل تكوين البويضات :
 يبدأ تكوين البويضات في المبيض ويبدأ تكونها منذ المراحل الجنينية األولى لألنثى،
تنشأ البويضات من الخاليا التناسلية األولية ( وهي خاليا جذعية غير متمايزة ) وتتم هذه العملية على مرحلتين :
أ-مرحلة تضاعف الخاليا التناسلية ونموها :
. 1تنقسم الخاليا التناسلية األولية انقسامات متساوية عدة في الجنين االنثوي لتكون خاليا بيضية أم )  , ( 2nويستمر أعداد
الخاليا البيضة األم باإلزدياد بسبب اإلنقسامات المتساوية الحادثة.
. 2تنمو بعض الخاليا بيضية أم ويزداد حجمها وتتحول الى خلية بيضية أولية ) . ( 2n
. 3تدخل الخاليا البيضية األولية في الطور التمھيدي األول من االنقسام المنصف ولكن يتوقف اإلنقسام المنصف
 -٤تدخل الخلية البيضة األولية في فترة كمون داخل المبيض حتى فترة البلوغ.
ب -مرحلة النضج :
 -1يكمل عدد قليل من الخاليا البيضة األولية المرحلة األولى من اإلنقسام المنصف عند البلوغ بتحفيز من الھرمونات
األنثوية لتكون خلية بيضة ثانوية (  ) 1nوجسم قطبي أول ()1n
 -٢تتوقف الخلية البيضة الثانوية عن استكمال اإلنقسام المنصف عند الطور االستوائي الثاني
أما الجسم القطبي األول ينقسم ليكون جسمين قطبيين صغيرين .
 -3وبعد عملية اإلباضة ونزول الخلية البيضة الثانوية الى قناة البيض لها حالتين
 .Iعند تعذر تلقيح الخلية البويضة الثانوية بحيوان منوي فأنھا بالغلب تتحلل
 .IIأما إذا حدث تلقيح بحيوان منوي فأنھا تحفزها خالل عملية اإلخصاب على إكمال انقسامھا لتعطي خليتين هما :
 -1خلية كبيرة تسمى البويضة الناضجة )  -2 ( 1nخلية صغيرة تسمى جسم قطبي ثاني ) ( 1n

مالحظات:
 -1تكوين البويضات يبدأ منذ المراحل الجنينية األولى لألنثى.
 -2مصير األجسام القطبية الثالث اإلضمحالل والتحلل وذلك لقلة كمية السيتوبالزما وما يحوية من مواد غذائية .
 -3تبقى الخاليا البيضية األولية في الطور التمهيدي األول من االنقسام المنصف طيلة فترة الطفولة ولغاية سن البلوغ
بحيث يكمل عدد قليل من الخاليا البيضية األولية المرحلة األولى من االنقسام المنصف عند وجود الھرمونات األنثوية.
 -٤تستكمل الخلية البيضية الثانوية مراحل االنقسام الثاني عند تحفيزها بعملية التلقيح من قبل الحيوان المنوي وذلك بسبب
اإلنزيمات المفرزة من الجسم القمي .
مقارنة بين الخلية البيضية األولية والخلية البيضية الثانوية :
الخلية البيضية الثانوية
الخلية البيضية األولية
وجه المقارنة
المرحلة االنقسام المنصف المرحلة األول في الدور التمهيدي األول المرحلة الثانية في الدور االستوائي الثاني
إنزيمات الجسم القمي للحيوان المنوي عند
البلوغ ووافراز الهرمونات اإلنثوية
المحفز لالنقسام
حدوث تلقيح
بويضة ناضجة وجسم قطبي ثاني
خلية بيضية ثانوية وجسم قطبي أول
الناتج من االنقسام
أحادية المجموعة الكروموسومية
المجموعة الكروموسومية ثنائية المجموعة الكروموسومية
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فســـر ،ال يحتوي مبيض أنثى اإلنسان على بويضات ناضجة .
تنضج البويضة بعملية التلقيح نتيجة اإلنزيمات المفرزة من الجسم القمي للحيوان المنوي وهذا يتم في قناة المبيض
فســـر ،اضمحالل (تحلل) الجسم القطبي األول والثاني لدى األنثى عند تكوين الجاميتات األنثوية.
وذلك الن لقلة كمية السيتوبالزم وما يحوية من مواد غذائية .
س  :يبدأ تكوين الحيوانات المنوية في اإلنسان في األنابيب المنوية جميعھا في أثناء مرحلة البلوغ ويستمر مدى
الحياة ،والمطلوب
الخاليا المنوية األم
. ١ما اسم الخاليا التي تنشأ منھا الحيوانات المنوية؟
خاليا اليدج
. ٢سم الخاليا التي تنتج هرمون التستوستيرون؟
. ٣ما عدد الحيوانات المنوية التي تنتج عن االنقسام المنصف لخلية منوية اولية واحدة أربع خاليا
ثنائية المجموعة الكروموسومية
 .٤ما عدد المجموعة الكروموسومية في الحيوانت المنوية االولية .
س( 277٨شتوية ) قارن بين الجاميتات الذكرية و الجاميتات األنثوية عند اإلنسان من حيث
. 2عدد الجاميتات الناتجة .
. 1المرحلة العمرية لبدء اإلنتاج
. ٤القدرة على الحركة
. 3كيفية الوصول إلى مرحلة النضوج
الجاميتات األنثوية
الجاميتات الذكرية
وجه المقارنة
في المراحل الجنينية
في مرحلة البلوغ
المرحلة العمرية لبدء اإلنتاج
واحدة( بويضة ناضجة)
أربعة حيوانات منوية
عدد الجاميتات الناتجة
اإلخصاب بالحيوانات المنوية
النمو والتمايز عن طريق هرمون
كيفية الوصول إلى مرحلة النضوج
التستوستيرون وبمساعدة خاليا
سيرتولي
ال تستطيع
تستطيع الحركة
القدرة على الحركة
س( ٢772صيفية) يمثل الشكل المجاور مراحل تكوين البويضة في أنثى اإلنسان
والمطلوب . ١اذكر اسم الخلية المشار إليھا بالرقم (  )١؟
. ٢ما عدد الكروموسومات في الخاليا المشار إليھا باألرقام ( ) ٢ ، ٤؟
.٣ما الذي يحفز الخلية المشار إليھا بالرقم (  ) ٤على االنقسام ؟
. ٤لماذا تضمحل وتتحلل الخلية المشار إليھا بالرقم ( ) ٣؟
. 1خلية بيضية ام ( .) 2n
 ) 2 ( .2كروموسوم  ) ٤ ( , ٤٦كروموسوم 23
. 3عملية التلقيح بالحيوان المنوي وذلك بسبب اإلنزيمات المفرزة من الجسم القمي
أما المحفز الرئيسي لإلنقسام هي الهرمونات األنثوية
. ٤ألنها تحتوي علي كمية قليلة من السيتوبالزم وما يحوية من مواد غذائية.

1
2

٤

3

س( ٢7١٢صيفية) يبدأ تكوين الحيوانات المنوية في اإلنسان في األنابيب المنوية جميعھا
في أثناء مرحلة البلوغ ويستمر مدى الحياة ،والمطلوب . ١:ما اسم الخاليا التي تنشأ منھا الحيوانات المنوية؟
. ٢سم الخاليا التي تساعد في إتمام تمايز ونضوج الطالئع المنوية الى حيونات منوية ؟
. ٣ما عدد الحيوانات المنوية التي تنتج عن االنقسام المنصف لخلية منوية ثانوية واحدة .
. 3اثنين
. 2خاليا سيرتولي
 .1الخاليا المنوية األم .
س( ٢7١7صيفي) صنف الخاليا اآلتية إلى خاليا ثنائيـــة المجموعــــة الكروموســـــومية ( )2nأو خاليـــا أحاديـــة
المجموعــــة الكروموســـومية ()1n
طالئع منوية 1n :
خلية بيضية ثانوية 1n :
خلية منوية أم 2n :
خلية بيضية أولية 2n :
س( ٢7١٥صيفي) تختلف الكائنات الحية في طرق تكاثرها  ،ويعد التكاثر الجنسي احدها وتكمن أهمية في انه مصدر
لتنوع الكائنات الحية والمطلوب  -١ :ماذا ينتج عن كل من في المرحلة الثانية من االنقسام المنصف :
الطالئع المنوية ثم تنمو وتتمايز إلى حيوانات منوية عدد( ) 2
أ -الخلية المنوية الثانوية .
البويضة الناضجة وجسم قطبي ثاني
ب -الخلية البيضية الثانوية بعد التحفيز .
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ثانيا :التغيرات الدورية في نشاط الجهاز التناسلي

األنثوي:
 تحدث تغيرات دورية منتظمة للمبيض والرحم ويتم من خاللها :
ب -تجهيز الرحم للحمل
أ -تكوين البويضات من المبيض
 تكون التغيرات دورية لدى األنثى في فترة الخصوبة من سن البلوغ الى سن الخمسين تقريبا .
 تكون هذه التغيرات منتظمة عند أغلب اإلناث حيث تستمر مدة تتراوح بين  37 – 2٨يوما.
 -2الرحم وتسمى دورة الرحم .
 تقسم التغيرات الى تغيرات دورية في  -1المبيض تسمى دورة المبيض
 -١دورة المبيض  :تقسم إلى ثالث مراحل :
أ -طور الحويصلة :
*
 تفرز الغدة النخامية األمامية هرمون المنشط للحوصلة
األنثوي ( )FSHوالذي يعمل على حفز المبيض لنمو
بعض الحويصالت األولية حيث ينمو في كل شهر نحو
 27حويصلة أولية .
 تنمو احدى الحويصالت األولية شهريا أسرع من
غيرها فتنضج من أحد المبيضين .
 تفرز الحوصلة هرمون استروجين مما يزيد هرمون
األستروجين ببطء ولذلك يكون هرمون استروجين
منخفض ,كما يعمل على تثبيط إفراز الھرمون المنشط
للحوصلة األنثوي ( )FSHوذلك لمنع اإلفراط في
تحفيز المبيضين ونضج أكثر من حوصلة.
 يتناوب كال المبيضين في إنتاج خلية بيضية ثاونية
شهريا (أي أنهما اليعمالن معا )
ب -طور اإلباضة :
يزداد مستوى هرمون األستروجين في الدم نتيجة افرازه
من الحويصلة اثناء نضجھا.
 تأثير هرمون األستروجين وارتفاع مستواه بالدم :
-1تثبيط إفراز الهرمون المنشط للحويصلة.
-2إفرازهرمون المحفز للغدد التناسلية ( )GnRHمن
تحت المهاد فيزيد من إفراز الهرمون المنشط للجسم
األصفر ( )FemalLHمن الغدة النخامية األمامية ,والذي
يعمل على إتمام نضج الحويصلة (حويصلة غراف)
 -3زيادة سمك بطانة الرحم وغزارة األوعية الدموية فيها
 تحدث اإلباضة في اليوم الرابع عشر (  ) ١٤تقريبا
من بدء الدورة (الخلية البيضية الثانوية)
 تنطلق الخلية البيضية الثانوية بإتجاه قناة المبيض.
 تتحول ما تبقى من الحوصلة الى الجسم األصفر.
 الفترة قبيل اإلباضة يكون أعلى مستوى للهرمونين المفرزان من النخامية األمامية الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي
( )FSHوالهرمون المنشط للجسم األصفر األنثوي()LH
ج -طور الجسم األصفر :تتحول ما تبقى من الحوصلة الى الجسم األصفر
 يفرز الجسم األصفر كميات كبيرة من هرمون البروجسترون والقليل من هرمون استروجين حيث يعمالن على
 -1تثبيط إفراز الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي ( لذلك ال تنضج حويصلة جديد ما دام الجسم األصفر نشط)
 -2يقلل من إفراز الهرمون المنشط للجسم األصفر
 -3كما يعمالن على تحضير الرحم الستقبال البويضة المخصبة وحضانة الجنين وذلك عن طريق :
ب -تحفيز غدد الرحم إلفراز مواد مخاطية غنية بالغاليكوجين للمحافظة على
أ -زيادة سمك بطانة الرحم
بطانة الرحم وتوفير البيئة المناسبة لنمو الجنين.
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 -٢دورة الرحم :تقسم الى ثالث أطوار
أ -طور تدفق الطمث ( 0 – ٥أيام)
*
 تحدث في حالة عدم إخصاب الخلية البيضية الثانوية ( عدم
حدوث الحمل ) ولهذا يضمحل الجسم األصفر
 يؤدي اضمحالل الجسم األصفر إلى انخفاض نسبة هرمونيالبروجسترون واإلستروجين في الدم
 يحدث اضطراب في بطانة الرحم الداخلية مما يؤدي الى -1موت بطانة الرحم الداخلية تدريجيا
 -2إنقباض األوعية الدموية الحلزونية
 -3قلة كمية الدم التي تصل تصل لبطانة الرحم
 -٤يحتقن الدم في بطانة الرحم
 -5تنفصل مناطق من الطبقة الوظيفية ( الداخلية ) على شكل قطع
ويتبع ذلك نزيف
 -٦تقذف الغدد محتويتها من المخاط واإلنزيمات دافعة البطانة الى
الخارج وحدوث الطمث
 وهذا يدل على نهاية الدورة وبداية إعداد بويضة ناضجة جديدة .
ب -طور نمو بطانة الرحم ( ٠ -0أيام ( :
 يحدث بعد انقطاع الدم من طورتدفق الطمث من دورة الرحم
المنتظمة .
 بسبب زيادة إفراز االستروجين تزداد سماكة الطبقة الداخلية
لبطانة الرحم وما تحتوية من أوعية دموية وغدد وذلك تمهيد
إلستقبال الجنين وانزراعة في حالة حدوث حمل.
ج -الطور اإلفرازي (  ١٤يوم ( :
 يمتد من بعد حدوث اإلباضة الى نھاية الدورة الرحم
بسبب زيادة افراز هرمون بروجسترون واألستروجين من
الجسم األصفر الذان يعمالن على  :تحضير الرحم الستقبال
البويضة المخصبة وحضانة الجنين وذلك عن طريق :
ب -تحفيز غدد بطانة الرحم
أ -زيادة سمك بطانة الرحم
إلفرازمواد مخاطية غنية بالغاليكوجين للمحافظة على بطانة
الرحم وتوفير البيئة المناسبة لنمو الجنين.
الوظيفة
مكان اإلفراز
اسم الھرمون
تحفيز المبيض على نمو الحويصالت األولية
الهرمون المنشط للحوصلة
النخامية
ولكن تنضج حويصلة واحده شهريا هي األسرع بينهم
األنثوي ()FSH
األمامية
إتمام نضج الحوصلة وتكون حوصلة غراف ثم بعد ذلك تحدث اإلباضة.
الهرمون المنشط للجسم
النخامية
األصفر ()FemaleLH
األمامية
 -1تثبيط إفراز الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي
 -2عند ارتفاع مستوى الهرمون يحفز الغدة تحت المهاد على إلفراز
الحوصلة أثناء الهرمون المنشط للغدد التناسلية وتحثها على إفراز الهرمون المنشط
للجسم األصفر األنثوي
نضجها
األستروجين
 -3زيادة سمك الطبقة الداخلية لبطانة الرحم وما تحتوية من أوعية دموية
وغدد
الجسم األصفر يعمل كال الهرمون معا على :
( كمية قليلة)  -1منع إفرازالهرمون المنشط للحوصلة الثانوية .
-2يقلل إفراز الهرمون المنشط للجسم األصفر.
 -3زيادة سماكة بطانة الرحم وتحفيزغددها إلى إفرازمواد مخاطية
الجسم األصفر
البروجسترون
غنية بالغاليكوجين للمحافظه على الرحم و توفير بيئة مناسبة لنمو
الجنين.
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س( 2770شتوية) يمثل الشكل المجاور دورة المبيض عند أنثى اإلنسان ,والمطلوب:
. 1سم الطورين المشار إليهما بالرقمين (  ) 1 , 2؟
. 2ما تأثير هرمون أستروجين المفرز من الحوصلة أثناء
نضجها على الرحم؟
. 3ما التغير الهرموني الناتج عند اضمحالل الجسم األصفر؟
 .1أسماء الطورين هما )1 -:اإلباضة  )2الجسم األصفر
. 2زيادة سمك الطبقة الداخلية لبطانة الرحم وما تحتوية من
أوعية الدموية وغدد.
. 3انخفاض مستوى هرموني أستروجين وبروجسترون في الدم
س(  ٢7١7شتوية) فسر ،ال تنضج حوصلة جديدة داخل المبيض ما دام الجسم األصفر نشط.
يفرز الجسم األصفر كميات كبيرة من هرمون بروجسترون وكميات قليلة من هرمون األستروجين اللذان يمنعان من إنتاج
الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي .
س ( ٢772صيفية) ماذا يحدث في الدورة الشھرية عند أنثى اإلنسان نتيجة كل مما يأتي:
. ٢انخفاض مستوى هرمون بروجسترون في الدم .
. ١زيادة نسبة هرمون أستروجين في الدم.
 .1أ -تثبيط إفراز الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي.
ب-يتم إفراز الهرمون المنشط للغدد التناسلية من تحت المهاد لتحث الغدة النخامية األمامية على زيادة إفراز الهرمون
المنشط للجسم األصفر ,الذي يعمل إلتمام نضج حوصلة .
ج -زيادة سمك الطبقة الداخلية لبطانة الرحم وما تحتوية من أوعية دموية وغدد
. 2حدوث الطمث ,وزيادة إفراز الهرمون المنشط للحوصلة من النخامية األمامية .
س  :ما سبب انخفاض نسبة هرمون البروجسترون في الدم  .وما أهمية ذلك.
ذلك بسبب اضمحالل الجسم األصفر نتيجة عدم إخصاب البويضة
أهمية ذلك  :البدء بإنتاج حوصلة جديدة لتنتج خلية بيضة ثانوية جديدة
س :ما سبب حدوث الطمث عند األنثى ؟
اضمحالل الجسم األصفر وإنخفاض مستوى هرموني األستروجين والبروجسترون في الدم.
س :أي مراحل في دورة المبيض يكون سمك الرحم عالي .
في مرحلة طور الجسم األصفر .
س ( ٢7١0شتوي) ما مصير بطانة الرحم عند عدم حدوث حمل .
يتم انفصال مناطق من الطبقة الوظيفة على صورة قطع ويتبع ذلك نزيف وتقذف الغدد محتويتها من المخاط واإلنزيمات
دافعة البطانة الى الخارج وحدوث الطمث
س  /وضح الھرمونات التي يزيد إفرازها قبيل حدوث اإلباضة .
يكون أعلى مستوى للهرمونين الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي ( )FSHوالهرمون المنشط للجسم األصفر( )FemalLH
س  ٢7١2(/شتوي) وضح مالئمة التركيب والوظيفية لبطانة الرحم في طور تدفق الطمث.
أواذكر تأثير انخفاض مستوى هرموني األستروجين والبروجستون في الدم على بطانة الرحم.
يؤدي إلى حدوث اضطراب في بطانة الرحم الداخلية وموتها تدريجيا وإنقباض األوعية الدموية الحلزونية فتقل كمية
الدم التي تصل تصل لبطانة الرحم ويحتقن فيها الدم وتنفصل مناطق من الطبقة الوظيفية ( الداخلية ) على شكل قطع
ويتبع ذلك نزيف وتقذف الغدد محتويتها من المخاط واإلنزيمات دافعة البطانة الى الخارج وحدوث الطمث
س /الى ماذا تتحول األجزاء المتبقية من حوصلة غراف بعد حدوث اإلباضة.
الجسم األصفر
س/وضح تأثير هرومن البروجسترون على بطانة الرحم .
ب -تحفيز غدد بطانة الرحم إلفرازمواد مخاطية غنية بالغاليكوجين للمحافظة على
أ -زيادة سمك بطانة الرحم
بطانة الرحم وتوفير البيئة المناسبة لنمو الجنين.
س /اذكر الھرمونات التي تحفز الحوصلة الى النمو.
الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي ( )FSHوالهرمون المنشط للجسم األصفر( )FemalLH
س  /وضح سبب زيادة هرمون األستروجين في نھاية طور الحوصلة .
وذلك ألن الحوصلة في أثناء نضجها على إفراز األستروجين
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خامسا  :تنظيم النسل :
أهمية تنظيم النسل
-1تخفيف األعباء على األم والحفاظا على صحتها
-2الحفاظ على صحة الطفل بحيث ينال الطفل حقه في الرضاعة الطبيعي والرعاية الضرورية الصحية واإلجتماعية
والنفسية.
وسائل تنظيم النسل :
 .١الوسائل الطبيعية-:
التأثر هذه الوسيلة في صحة األم والتسبب لها أي مضاعفات جانبية
مثل الرضاعة الطبيعية  :إذا أن مرحلة الرضاعة الطبيعية تمنع الحمل غالبا
 .٢الوسائل الميكانيكية :يوجد عدة أنواع ووسائل مثل :
أ) العازال الذكري والواقي األنثوي :
اللذان يعمالن على منع وصول الحيوانات المنوية إلى الخلية البيضية الثانوية .
ب )طريقة اللولب :
يتكون اللولب من مواد خاملة غير قابلة للتفاعل حيث يزرع داخل الرحم ليمنع انزراع الكبسولة البالستولية
 .٣الوسائل الھرمونية -:يوجد لھا عدة أشكال وتراكيب
 آلية العمل تمنع الحمل عن طريق
 -1منع حدوث اإلباضة عن طريق تثبيط إفراز الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي وبذلك عدم تنشيط حويصالت المبيض
فيتعذر نضوج الخلية البيضية الثانوية
 -2تعمل على زيادة لزوجة المادة المخاطية في عنق الرحم مما تعيق دخول الحيونات المنوية
 أمثلة على الوسائل الھرمونية :
أ) حبوب منع الحمل :
تمتاز هذه الطريقة بقدرتها الفائقة على منع الحمل عند استخدمها بإنتظام ولھا نوعين:
-١حبوب منع الحمل المركبة التي تحوي هرموني أستروجين وبروجسترون.
-٢حبوب منع الحمل المصغرة التي تحوي هرمون بروجسترون فقط
الحمل:

ب) حقن منع
تحتوي هذه الحقن على مادة بروجسترون تعطى بأشراف الطبيب.
يدوم تأثيرها ثالث شھور.
ج ) الكبسوالت الصغيرة التي تزرع تحت الجلد:
تحتوي هذه الكبسوالت على هرمون بروجسترون .
يدوم تأثيرها خمس سنوات.
د) لصقات منع الحمل :
تحتوي هذه اللصقات على هرموني بروجسترون وإستروجين .
تفرز اللصقة كل يوم جرعة محددة من الهرمونين ويدوم تأثيركل لصقة سبع أيام تقريبا.
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سادسا  :تقنيات في عمليتي اإلخصاب والحمل:
أهميتها  :تعالج العديد من حاالت العقم ومشاكل حدوث الحمل واستمرارة
 يعتبر عالج حاالت العقم بالتقنيات وسيلة ذائعة الصيت عالميا.
 أبرز التقنيات المستخدمة هي كما يلي :
. ١التقنية التقليدية لإلخصاب الخارجي :
آلية حدوث اإلخصاب خارج الرحم ( أطفال األنابيب) :
 .1تنشيط المبيضين إلنتاج عدد كافي من الخاليا البيضية الثانوية
 .2يتم إلتقاط الخاليا البيضية الثانوية باستخدام منظار خاص.
 .3تحظير وتقيم الخاليا البيضة الثانوية الملتقطة والحيوانات المنوية
 .٤توضع الخاليا البيضية الثانوية والحيوانات المنوية في أطباق خاصة داخل حاضنة مدة تتراوح بين ( 02–2٤ساعة )
وهي المدة الالزمة لإلخصاب وتكوين األجنة
 .5تنقل األجنة إلى رحم األم في اليوم الثاني أو الثالث من سحب الخلية البيضية الثانوية.
الحاالت التي تستخدم فيھا تقنية اإلخصاب خارج الجسم ( أطفال األنابيب )
 .1إصابة المرأة بانسداد في قناتي البيض أو تلفهما بحيث ال يستطيع الحيوان المنوي الوصول إلى الخلية البيضية الثانوية
إلخصابها.
 .2الضعف المتوسط للحيوانات المنوية.
 .3عدم الحمل غير معروفة السبب .
 -٢الحقن المجھري للخلية البيضية الثانوية :
آلية حدوث الحقن المجھري للخلية البيضية الثانوية :
 .1يحقن رأس حيوان منوي واحد أو إحدى الطالئع المنوية داخل الخلية البيضية الثانوية بواسطة إبرة مجهرية خاصة
ملتصقة بمجهر ذات قوة تكبيرية عالية خارج الجسم.
 .2تعاد األجنة الناتجة من الحقن المجهري الى رحم األم.
الحاالت التي يستخدم فيھا الحقن المجھري للخلية البيضية الثانوية :
الضعف الشديد في الحيوانات المنوية.
 -٣استخالص الحيوانات المنوية من الخصية أو البربخ :
آلية حدوث الحقن استخالص للحيوانات المنوية :
يتم سحب ال حيوانات المنوية من الخصية أو البربخ عن طريق إبره رفيعة ثم حقنها مجهريا في الخلية البيضية الثانوية.
الحالة التي يستخدم فيھا استخالص الحيوانات المنوية :
عدم وجود حيوانات المنوية في السائل المنوي مثل حدوث انسداد للوعاء الناقل للحيوانات المنوية بسب اإللتهابات
 -٤التشخيص الوراثي لألجنة:
تستخدم هذه الطريقة لفحص األجنة ومعرفة أن األجنة حاملة لمرض وراثي .
يلجأ لهذه الطريقة لتشخيص أسباب حدوث اإلجھاض المتكرر بسبب وجود طفرات وراثية في األجنة .
س كيف استفاد اإلنسان من تأثير هرمون بروجسترون في تنظيم النسل؟
 )2حقن منع الحمل  ) 3الكبسوالت الصغيرة التي تزرع تحت الجلد
 )1من حبوب منع الحمل.
)٤لصقات منع الحمل
س()٢7١7قارن بين اللولب وحبوب منع الحمل والحواجز الغشائية من حيث آلية عمل كل منھما في تنظيم النسل؟
اللولب -:يمنع انزراع الكبسولة البالستولية ببطانة الرحم .
األقراص -:تمنع حدوث اإلباضة  ,إعاقة دخول الحيوانات المنوية عن طريق زيادة لزوجة المادة المخاطية في عنق الرحم.
الحواجز الغشائية  :تمنع وصول الحيوانات المنوية إلى الخلية البيضية الثانوية وإخصابها
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س -:قارن بين لصقات منع الحمل والكبسوالت الصغيرة تزرع تحت الجلد من حيث مدة تأثير كل منھما في تنظيم النسل؟
لصقات منع الحمل  5 -:سنوات
الكبسوالت الصغيرة التي تزع تحت الجلد  0 :أيام .
س( ٢7١7صيفية ) فســر ،يتم تننشيط المبيض في التقنية التقليدية لإلخصاب الخارجي
إلنتاج عدد كافي من الخاليا البيضية الثانوية.
س /وضع الحيوانات المنوية والخاليا البيضية الثانوية على أطباق وداخل الحاضنة مدة مناسبة .
وذلك لحدوث اإلخصاب وتكوين األجنة ونقلها الى الرحم
س(  ٢7١١شتوية)  .١اذكر ثالث حاالت تستخدم فيھا التقنية التقليدية لإلخصاب الخارجي ؟
 -2الضعف المتوسط للحيوانات المنوية
 -1إصابة المرأة بانسداد في قناتي البيض
 -3عدم حدوث حمل غير معروف السبب.
س( ٢7١١صيفية) يتكون الجنين في اإلنسان نتيجة اتحاد الجاميت الذكري مع الجاميت األنثوي ،والمطلوب
 . ١ما اسم كل من الخليتين الناتجتين من المرحلة األولى من االنقسام المنصف للخلية البيضية األولية في مرحلة البلوغ؟
. ٢صف تركيب الكبسولة البالستولية كمرحلة من مراحل نمو جنين اإلنسان؟
. ٣ما مصير الجسم األصفر في حالة عدم حدوث الحمل؟
. ٤كيف تعمل الكبسوالت الصغيرة التي تزرع تحت الجلد على تنظيم النسل؟
. ٥اذكر سبب اللجوء الى الحقن المجھري كتقنية لعالج العقم؟
 .1خلية بيضية ثانوية ,جسم قطبي أول
. 2الكبسولة البالستولية كرة مجوفة مملوء بسائل ,تتجمع الخاليا في احد قطبي الكبسولة البالستولية لتكون كتلة خلوية
داخلية تتكون منها أعضاء الجنين المختلفة .
 3اضمحالل الجسم األصفر أو تحلل أو تالشي.
. ٤تعمل على منع حدوث اإلباضة وذلك بتثبيط إفراز الهرمون المنشط لحويصالت المبيض مما يسبب عدم نضوج الخاليا
البيضية الثانوية .
. 5لعالج حاالت العقم عند وجود ضعف شديد في الحيوانات المنوية.
س(  ٢7١٢شتوية) وضح طريقة الحقن المجھري للخلية البيضية الثانوية ،ومتى يلجأ إلى هذه العملية؟
 .1يحقن رأس حيوان منوي واحد أو إحدى الطالئع المنوية داخل الخلية البيضية الثانوية بواسطة إبرة مجهرية خاصة
ملتصقة بمجهر ذات قوة تكبيرية عالية خارج الجسم.
 .2تعاد األجنة الناتجة من الحقن المجهري الى رحم األم.
والحالة التي تستخدم فيها:
 -1عند وجود ضعف شديد في الحيوانات المنوية
س( ٢7١2شوي) فســـريتم اللجوء الى تقنية التشخيص الوراثي لألجنة .
لمعرفة سبب حدوث اإلجهاض المتكرر لألجنة ان كان بسبب وجود طفرات وراثية في األجنة.
س  /اذكر خطوات التقنية التقلدية لإلخصاب الخارجي .
 .1تنشيط المبيضين إلنتاج عدد كافي من الخاليا البيضية الثانوية
 .2يتم إلتقاط الخاليا البيضية الثانوية باستخدام منظار خاص.
 .3تحظير وتقيم الخاليا البيضة الثانوية الملتقطة والحيوانات المنوية
 .٤توضع الخاليا البيضية الثانوية والحيوانات المنوية في أطباق خاصة داخل حاضنة مدة تتراوح بين ( 02 – 2٤ساعة )
وهي المدة الالزمة لإلخصاب وتكوين األجنة
 .5تنقل األجنة إلى رحم األم في اليوم الثاني أو الثالث من سحب الخلية البيضية الثانوية.
س  /اذكر دور الرضاعة الطبيعية في تنظيم النسل .
تكزن مرحلة الرضاعة الطبيعية مانع لحدوث الحمل غالبا.
س /ما أهمية فحص الخاليا البيضية الثانوية والحيوانات المنوية في تقنية اإلخصاب الخارجي .
وذلك لتأكد من سالمة كل منها وراثيا وتجنب حدوث اختالل وراثي عند األجنة.
س  /اذكر التقنية المناسبة في كل من الحاالت التالية :
التقنية التقلدية اإلخصاب الخارجي
 -١انسداد في قناة المبيض :
الحقن المجهري
 -٢استخالص الحيوانات المنوية من الخصية
تشخيص الوراثي لألجنة
 -٣اإلجھاض المتكرر
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إجابات أسئلة الفصل الثالث التكاثر وتكوين الجنين
س 1:
تكوين الحيوانات المنوية
وجه الفرق
في األنابيب المنوية في الخصتين
مكان تكونھا
يبدأ عند البلوغ
وقت تكونھا
الهرمون المنشط للجسم األصفر الذكري
المحفز لحدوث لمرحلة
الثانية لإلنقسام المنصف
تأثر تكونھا مع تقدم العمر تتكون طول فترة الحياة وتتباطئ مع تقدم
العمر
ينتج أربعة حيوانت منوية
الناتج النھائي من كل
اإلنقسام المنصف
وجود توقفات أثناء اإلنقسام اليوجد توقفات
المنصف

تكوين البويضات
في المبيضين
يبدأ في المراحل الجنينية األولى
إنزيمات الجسم القمي للحيوانات المنوية
تتوقف بعد  57سنة غالبا بعد انتهاء
فترة الخصوبة
ينتج بويضة ناضجة وثالث أجسام
قطبية تتحل
توقفين في كل مرحلة يوجد توقف

س:2
أ -خاليا سيرتولي  :تعمل على إتمام عملية نضج وتمايز الطالئع المنوية حيث تزود الطالئع المنووية بالغذاء
س:3
أ  -س المرحلة األولى من اإلنقسام المنصف  /ص  :المرحلة الثانية من اإلنقسام المنصف  /ع  :اإلخصاب
 -٦طالئع منوية
ب -2 -خلية منوية أولية  -3خلية بيضية ثانوية  -٤جسم قمي
ج – 1n -2 2n -1
د -انزيمات الجسم القمي يحفز على إكمال اإلنقسام أما الهرمونات األنثوية فهي المحفز الرئيسي لإلنقسام .
س :٤
أ -يفرز هرموني البروجسترون واألستروجين
 -1ييمنعان إفراز الهرمون المنشط للحوصلة األنثوي وذلك لكي ال تنضج حوصلة جديدة مادم الجسم األصفر نشط
 -2يقلل من إفراز الهرمون المنشط للجسم األصفر وفي حال عدم حدوث إخصاب يبدأ الجسم األصفر بالضمور
ب -بسبب زيادة افراز هرمون بروجسترون واألستروجين من الجسم األصفر الذان يعمالن على  :تحضير الرحم الستقبال
ب -تحفيز غدد بطانة الرحم
البويضة المخصبة وحضانة الجنين وذلك عن طريق  :أ -زيادة سمك بطانة الرحم
إلفرازمواد مخاطية غنية بالغاليكوجين للمحافظة على بطانة الرحم وتوفير البيئة المناسبة لنمو الجنين.
س  : ٦تحتوي هذه اللصقات على هرموني بروجسترون وإستروجين تفرز اللصقة كل يوم جرعة محددة من الهرمونين
ويدوم تأثيركل لصقة سبع أيام تقريبا.
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اسئلة الوحدة
س:1
1
أ

3
د

2
ب

٤
د

٦
محذوف

5
ج

0
د

٨
ب

0
ب

س:2
أ -بسبب حدوث تداخل في أطوال الموجات الضوئية التي تمتص من أنواع المخاريط الثالث.
ب -وذلك لعدم حدوث الرفض المناعي وحدوث تحلل لخاليا الدم الحمراء للمتبع وذلك
 -1الن دم المستقبل يحتوي على  Anti-Aيتحد مع مولدات الضد  Aالموجوده على كريات الدم الحمراء للمتبع
 -2يكون دم المستقبل  Anti-Dوذلك النه سالب العامل الريزيسي الذي يتحد مع مولد الضد  Dالموجود على كريات الدم
الحمراء للمتبرع.
ج -وذلك لكمية السيتوبالزم القليلة وما يحتوية من مواد غذائية
د -وذلك لحدوث اتحاد بين الجزء األمامي للغشاء البالزمي للحيوان المنوي مع مستقبالت بروتينية خاصة في المنطقة
الشفافة تمنع دخول حيوانات منوية أخر ى كما أن الحبيبات القشرية عند انتفاخهها تدفع الحيوانات المنوية العالقة بالغشاء
الخلية البيضية.
هـ -بسب هرموني أستروجين والبروجسترون وذلك تمهيد إلستقبال الجنين وإنزراعة في حالة حدوث حمل وتوفير بيئة
مناسبة للجنين
س :3يؤدي منع دخول الصويود الى المحاور العصبية الى عدم حدوث جهد فعل وتكون سيال عصبي مما يفقد المريض
الشعور باأللم في تلك المنطقة.
س:٤
أ -وصول منبة اعلى من عتبة التنبية مما يؤدي الى حدوث تغير سريع في نفاذية غشاء العصبون ودخول أيونات الصودويم
عبر قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي
ب-
 تغلق قنوات أيونات البوتاسيوم و الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي تماما .
+
 تنشط مضخة أيونات ( الصوديوم – بوتاسيوم ) والتي تعمل على ضخ  3Na+للخارج و  2Kللداخل بعملية النقل
النشط.
 تعمل قنوات تسرب الصوديوم والبوتاسيوم وهذا يؤدي الى إعادة تكون جهد الراحة ووصول فرق الجهد الى  07-ملي
فولت
س: 5
أ -تمكن الرؤيا في الضوء الخافت بالللونين األبيض واألسود
ج -إفراز المخاط الذي يعمل مذيبا للمواد التي يجري استنشاقها
س -1 : ٦ج

 -2ج

س: ٨

أ -الدخول الى
داخل الخلية

ب  -ارتبط الهرمون
بالمستقبل البروتيني
داخل السيتوسول
يتكون مركب معقد
(هرمون والمستقبل)

ج -ينتقل المركب
المعقد من ثقوب
الغالف النووي
الى داخل النواة

د -يرتبط المركب
المعقد بأحد مواقع
ال DNAلينبه
لتكوين m-RNA

ترجمة m-RNA
لبناء بروتين جديد
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س: 0
أ -يوريا و غلوكوز و حموض أمينية و أمالح البوتاسيوم
ب -اإلرتشاح
ج -غلوكوز وحموض أمينية
د -البروتين من الجزيئات الكبيرة التي ال ترتشح من الدم
مسبب المرض

س:17

خاليا أكولة مشهرة
خاليا Tمساعدة

خاليا Tذاكرة

خاليا Tمساعدة نشطة

خاليا Tقاتلة

خاليا B

خاليا Tنشطة

خاليا Tذاكرة

س:11
مولد الحساسية يرتبط ب خاليا بالزمية

تنقسم لتكون

أجسام مضادة

ترتبط بخاليا

خاليا القاعدية أوالخاليا الصارية تفرز هستامين

س:12
فاعلية كل منها
نوع الهرمون

الكبسوالت الصغيرة التي تزرع تحت الجلد
تمتد لخمس سنوات
بروجسترون

لصقات منع الحمل
تدوم لمدة سبع أيام تقريبا
بروجسترون وإستروجين

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

 -3التستوستيرون

ب-2 -تعمل خاليا اليدج على إفراز التستوستيرون الذي يحول الطالئع المنوية الى حيونات منوية بشكل نهائي
-٤تعمل على اتمام نمو وتمايز الطالئع المنوية الى حيونات منوية عن طريق تزويدها بالغذاء الالزم في أثناء التمايز
كما تسهم إفرازتها على دفع الحيوانات المنوية باتجاه البربخ
س: 1٤
 -1تغذية الجنين والتنفس والمناعة والتخلص من الفضالت وحماية الجنين .
 -2تثبيت الحمل بإفراز هرموني البروجسترون واإلستروجين اللذان يساعدان في استمرارية الحمل .
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