الوحدة الثانٌة – الفصل الثانً
نقل الغازات ,وآلٌة عمل الكلٌة ,واالستجابة المناعٌة
تبادل الغازات ونقلها
 علل – تحدث عملٌة التبادل الغازي بٌن الشعٌرات الدموٌة والحوٌصالت الهوائٌة؟ ص801
(بسبب الجدر الرقٌقة للشعٌرات الدموٌة ووجود كمٌات كبٌرة من الدم فٌها  ,وبسبب مساحة السطح الكبٌرة للحوٌصالت الهوائٌة ورقة جدرها)

 الشكل التالً ٌبٌن الٌة التبادل الغازي فً الرئتٌن .ادرسه جٌدا ثم أجب عن األسئلة التالٌة:ٔ – ماذا ٌمثل الجزء المشار الٌه بالرقم (ٖ)؟
( تجوٌف الحوٌصلة الهوائٌة )

ٕ – ما صفة الدم المشار الٌه باألرقام ( ٔ ) ٕ ,؟
( ٔ – دم فقٌر باألكسجٌن  – ٕ /دم غنً باألكسجٌن)
ما هو الوعاء الدموي الذي ٌنقل الدم الى الرئتٌن؟ (الشرٌان الرئوي)

 علل )%81 ( :من األكسجٌن ٌنتقل بواسطة خالٌا الدم الحمراء؟( ألن ذائبٌة األكسجٌن فً الماء قلٌلة فإن ( ٕ )%فقط منه ٌذوب فً بالزما الدم  ,بٌنما تنتقل النسبة الكبرى
( %89تقرٌبا ) بواسطة خالٌا الدم الحمراء مرتبطا بالهٌموغلوبٌن الموجود فً هذه الخالٌا)(.ص)ٔٓ8

-

ما العوامل التً تساعد على ارتباط األكسجٌن بالهٌموغلوبٌن أو تحرره منه؟ ( شكل / 21 – 2ص)880

-

وضح المقصود بالضغط الجزئً للغاز؟ (هو الجزء من الضغط الكلً لخلٌط الغازات الذي ٌساهم به الغاز) صٔٓ8

-

صف تركٌب جزيء الهٌموغلوبٌن؟ (ٌتركب من ٗ سالسل من عدٌد الببتٌد :سلسلتٌن من النوع الفاغلوبٌن وسلسلتٌن من
النوع بٌتاغلوبٌن ,وترتبط بكل سلسلة مجموعة عضوٌة تسمى (هٌم) ,تحتوى كل منها على ذرة حدٌد .وٌمكن لكل ذرة حدٌد
أن ترتبط ارتباطا ً ضعٌفا بجزيء واحد أكسجٌن ,لذا فإن كل جزيء هٌموغلوبٌن قادر على اإلرتباط بأربعة جزٌئات اكسجٌن
عند اإلشباع ,مكونا مركبا ً ٌدعى أكسٌهٌموغلوبٌن) .ص ٓٔٔ

 عللٌ :رتبط جزيء الهٌموغلوبٌن بأربعة جزٌئات أكسجٌن فً حالة اإلشباع؟ أذكر أشكال نقل  CO2فً الدم ؟ والنسبة المئوٌة لكل منها؟ ( CO2ذائبا ً فً بالزما الدم بنسبة ٌ CO2 . %7رتبط
بالهٌموغلوبٌن ٌشكل مركب كاربامٌنوهٌموغلوبٌن بنسبة ٖٕ .%على شكل أٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة بنسبة ٓ.)%7

 الشكل المرافق ٌوضح أشكال انتقال  CO2فً الدم ,أدرسه جٌدا وأجب عما ٌلً :ص882 – 888أ – علل :انتقال  CO2من الجزء (٘) الى الدم؟
ألن الضغط الجزئً لثانً أكسٌد الكربون فً الجزء (٘)
ٌكون عالٌا مقارنة بالشعٌرات الدموٌة.

ب – الى ماذا ٌشٌر السهم المشار الٌه بالرقم (ٕ)؟
(  %7من ثانً أكسٌد الكربون ٌنتقل ذائبا ً فً بالزما
الدم).

ج – ما اسم المركب رقم (ٖ)؟ ما نسبته؟
د – أكتب معادلة تكون المركب رقم (ٗ)
موزونة؟ أٌن تحدث هذه العملٌة؟ ماذا ٌحدث للمركب (ٗ)؟
(المعادلة صٕٔٔ /تحدث فً خالٌا الدم الحمراء /المركب (ٗ) ٌغادر الخالٌا الحمراء الى بالزما الدم بواسطة االنتشار.
ٔ

ه – ماذا ٌنتج عن مغادرة المركب (ٗ) خالي الدم الحمراء؟ (ٌحدث خلل فً التوازن الكهربائً على جانبً كل
غشاء بالزمً لكل خلٌة حمراء ,وإلعادة التوازن ٌنتقل أٌون الكلور السالب الموجود بكمٌات كبٌرة فً بالزما الدم الى داخل
الخالٌا الحمراء ,وتسمى هذه العملٌة إزاحة أٌونات الكلور).

– ماذا ٌحدث عند وصول الدم المحمل ب  CO2الى الشعٌرات الدموٌة المحٌطة بالحوٌصالت الهوائٌة؟ ص881
+

-

(تنشر أٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة  HCO3فً خالٌا الدم الحمراء وترتبط بأٌونات الهٌدروجٌن  Hمكونة حمض
الكربونٌك الذي سرعان ما ٌتفكك الى ماء وثانً أكسٌد الكربون الذي ٌنتقل الى بالزما الدم ثم الى الحوٌصالت الهوائٌة ثم
ٌغادر الجسم عن طرٌق عملٌة الزفٌر .وٌتحلل كاربامٌنوغلوبٌن الى هٌموغلوبٌن وثانً اكسٌد الكربون الذي ٌنتقل الى
الحوٌصالت الهوائٌة ,وكذلك ثانً أكسٌد الكربون الذائب فً البالزما.

دور الكلٌة فً تكوٌن البول
 - ما دور الكلٌة فً الجسم؟ ص ( 881تساهم بصورة رئٌسٌة فً عمل الجهاز البولً المسؤول عن التخلص من الفضالت
النٌتروجٌنٌة الناتجة ,والمواد العضوٌة الزائدة عن حاجة الجسم - ,تلعب دوراً فً المحافظة على االتزان الداخلً للجسم –
المحافظة على اتزان الماء واالمالح ,ضبط درجة حموضة الدم ,ضبط ضغط الدم وحجمه).

 الشكل المرافق ٌبٌن تركٌب الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة ,ادرسه جٌدا وأجب عن األسئلة التالٌة:ٔ – اذكر اسماء األجزاء المشار الٌها باألرقام
(ٔ ) ٔٓ , 8 , 9 , ٙ ,؟ صٗٔٔ

ٖ – بماذا تتمٌز الشبكة الشعٌرات الدموٌة المكونة
للكبة؟ (شبكة من الشعٌرات الدموٌة عالٌة النفاذٌة )

ٖ -عللٌ :حدث االرتشاح فً الجزء رقم ( ٕ )؟
(ألنها تتكون من شبكة من الشعٌرات الدموٌة عالٌة النفاذٌة).

ٗ  -ما دور الجهاز العصبً فً عملٌة االرتشاح؟
(ٌضبط الجهاز العصبً الذاتً معدل االرتشاح ,إذ
تتحكم األعصاب الودٌة فً العضالت الملساء المكونة
للشرٌٌن الوارد .وتلعب الهرمونات دوراً فً العملٌة).

٘ – اذكر ارقام األجزاء التً تشارك فً عملٌة
إعادة االمتصاص؟ (ٓٔ – .) 8 – ٙ – 9
 – ٙما أهمٌة إعادة االمتصاص للجسم؟ ما الطرق التً تتم بها عملٌة اعادة االمتصاص؟ ( اعادة ما نسبته
حوالً  %88من حجم الراشح وما ٌحتوٌه من ماء ومواد مفٌدة ٌحتاجها الجسمٌ /.تم بالنقل النشط أو االنتشار البسٌط).

 – 7ما أهمٌة اإلفراز األنبوبً؟ أٌن تحدث؟ وما الطرق التً ٌتم بها؟ وكٌف ٌساهم فً تنظٌم درجة
الحموضة فً الجسم؟ (تخلٌص الجسم من المواد السامة والضارة ونواتج أٌض بعض العقاقٌر تجنبا لخطرها -,تحدث
العملٌة فً االنبوبة الملتوٌة القرٌبة واالنبوبة الملتوٌة البعٌدة والقناة الجامعة - ,إما بالنقل النشط وإما باالنتشار -,وذلك

ٕ

-

+

بالتخلص من أٌونات (  ) Hالزائدة وطرحها خارج الجسم وامتصاص اٌونات (  ) HCO3فً ما ٌعرف بالتوازن
الحمضً القاعدي).
+

 – 9كٌف ٌساهم اإلفراز االنبوبً فً تنظٌم درجة حموضة الجسم؟ (وذلك بالتخلص من أٌونات (  ) Hالزائدة
-

وطرحها خارج الجسم وامتصاص اٌونات (  ) HCO3فً ما ٌعرف بالتوازن الحمضً القاعدي).

 – 8صنف المركبات التالٌة أٌها ٌعاد امتصاصه وأٌها ٌطرح عن طرٌق اإلفراز األنبوبً؟ وما طرٌق نقله
+

+

-

( ٌ ,NaCl,H2O,HCO 3,H ,Kورٌا ,مواد ضارة)؟ الحل فً الشكل ٕ – ٖٖ صٔٔٙ

 ما آلٌة عمل الهرمون المانع إلدرار البول؟ ص881
(زٌادة تركٌز المواد الذائبة فً الدم ٌؤدي الى زٌادة الضغط األسموزي للدم مما ٌحفز المراكز الحسٌة للمستقبالت األسموزٌة فً
تحت المه اد لدفع الغدة النخامٌة الخلفٌة المخزنة للهرمون المانع إلدرار البول على إفرازه  ,حٌث ٌعمل هذا الهرمون على زٌادة
نفاذٌة القناة الجامعة والجز األخٌر من األنبوبة الملتوٌة البعٌدة للماء ,مما ٌؤدي الى زٌادة إعادة امتصاص الماء نحو السائل بٌن
خلوي ثم الى الشعٌرات الدموٌة .مما ٌؤدي الى زٌادة حجم الدم ونقصان ضغطه األسموزي الى الوضع الطبٌعً .كما تعمل زٌادة
تركٌز المواد الذائبة فً الدم على تحفٌز مراكز العطش مما ٌدفع
االنسان الى شرب الماء معٌدا بذلك تركٌز المواد الذائبة الى الوضع
الطبٌعً).

 الرسم المقابل عبارة مخطط سهمً ٌوضح آلٌة تنظٌمالهرمون المانع إلدرار البول للضغط األسموزي للدم.
سؤال ص 881
ٔ – الهرمون المانع إلدرار البول :زٌادة إفرازه تسبب نقص حجم البول.
نقص إفرازه تسبب زٌادة حجم البول.
ٕ – أ  -ألنها تخلص الجسم من المواد الضارة ونواتج أٌض بعض العقاقٌر
تجنبا لخطرها وذلك بانتقالها من الشعٌرات المحٌطة بالوحدة األنبوبٌة الكلوٌة
إلى تجاوٌف األنبوبة الملتوٌة القرٌبة والبعٌدة والقناة الجامعة.
ب -تسهم فً تنظٌم درجة الحموضة فً الجسم فً ما ٌعرف (بالتوازن
الحمضً القاعدي) التخلص من (  H+وامتصاص )HCO3-
* -الن الكبة هً شبكة من الشعٌرات الدموٌة عالٌة النفاذٌة.

 الشكل التالً ٌبٌن الٌة عمل رٌنٌن – أنجٌوتنسٌن –ألدوستٌرون تمعن فً الشكل وأجب عما ٌلً :ص881
 – 8متى ٌفرز إنزٌم رٌنٌن؟ ما عمله؟ (عندما تقل كمٌة الدم الوارد الى الكبة
نتٌجة انخفاض ضغط الدم ٌقل تركٌز أٌونات الصودٌوم ,وٌنخفض ضغط الدم فً
الشرٌٌن الوارد ٌ /عمل على تحوٌل بروتٌن مولد أنجٌوتنسٌن الى أنجٌوتنسٌن .(II

 – 2ما أسماء األجزاء المشار الٌها باألرقام () 1 , 2 , 8؟
ٖ

 – 1ما العملٌة التً ٌقوم بها الجزء المشار الٌه بالرقم  1؟ واٌن تحدث العملٌة؟ ( ٌعمل الجزء رقم ٖ وهو إنزٌم ِّ
محول
أنجٌوتنسن على تحوٌل أنجٌوتنسٌن  Iإلى أنجٌوتنسٌن  IIوتتم العملٌة فً بالزما الدم).
محول أنجٌوتنسن)؟ ( الكبد – الخالٌا قرب الكبٌبٌة
 –1حدد مكان افراز كل من ( مولد أنجٌوتنسٌن ,إنزٌم رٌنٌن ,إنزٌم ِّ
الموجودة فً جدران الشرٌٌن الوارد – الخالٌا الطالئٌة المبطنة للحوٌصالت الهوائٌة فً الرئتٌن).

 – 5ما عمل الجزء رقم  1عندما ٌنخفض ضغط الدم فً الشرٌٌن الوارد وٌقل تركٌز أٌونات الصودٌوم؟ ص 888
(ٌعمل على تضٌٌق الشرٌٌن الصادر فٌرتفع ضغط الدم فً الكبة فٌحفز قشرة الغدة الكظرٌة على إفراز هرمون ألدوستٌرون الذي ٌسبب
إعادة امتصاص أٌونات الصودٌوم فٌرتفع مستواها فً الدم).
 – 6ماذا ٌنتج عن زٌادة اعادة امتصاص أٌونات الصودٌوم؟ (ٌرتفع مستواها فً الدم مما ٌؤدي الى انتقال الماء بالخاصٌة
األسموزٌة من األنبوبة الملتوٌة البعٌدة والقناة الجامعة الى السائل بٌن خلوي ,ومنه الى الدم ,فٌزداد حجم الدم وضغطه).
 – 1الى ماذا ٌشٌر كل من الرقم ( )6 , 5فً الشكل؟ ( الرقم ٘ ٌشٌر الى أن هرمون ألدوستٌرون ٌحفز على زٌادة امتصاص
أٌونات الصودٌوم والماء فً األنبوبة الملتوٌة البعٌدة والقناة الجامعة – الرقم ٌ ٙشٌر الى انخفاض حجم الدم وضغطه).
 – 1ماذا ٌحدث عند زٌادة حجم الدم وضغطه؟ ص( 888تفرز خالٌا متخصصة من األذٌنٌن العامل األذٌنً المدر للصودٌوم الذي
ٌثبط إفراز إنزٌم رٌنٌن ,وبالتالً ٌثبط إفراز ألدوستٌرون ,مما ٌؤدي الى تثبٌط إعادة امتصاص أٌونات الصودٌوم والماء ,فٌقل حجم الدم
وضغطه).

 – 8ما تأثٌر زٌادة افراز كل مما ٌلً :الهرمون المانع إلدرار البول ,هرمون ألدوستٌرون ,العامل األذٌنً المدر
للصودٌوم على  -8حجم البول -2 ,حجم الدم وضغطه ؟ ( ٌقل حجم البول وٌزداد حجم الدم وضغطهٌ ,قل حجم البول وٌزداد حجم
الدم وضغطه ٌ ,زداد حجم البول وٌقل حجم الدم وضغطه ).

 االستجابة المناعٌة:
 ما وظٌفة جهاز المناعة فً الجسم؟ ( ٌختص بحماٌة الجسم من مسببات األمراض ومقاومتها والقضاء علٌها وعلى-

الخالٌا السرطانٌة والخالٌا المصابة بالفٌروسات) .صٔٔ8
مم ٌتكون جهاز المناعة؟ ( ٌتكون من مجموعة من الحواجز الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة ,ومن خالٌا دم بٌضاء قادرة على
ابتالع مسببات المرض وتحلٌلها ومنع تكاثرها) .صٔٔ8
ما أنواع المناعة؟ (مناعة طبٌعٌة – استجابة مناعٌة غٌر متخصصة  /مناعة مكتسبة – استجابة مناعٌة متخصصة).

 علل :المناعة الطبٌعٌة غٌر متخصصة؟ (ألنها ال تستهدف نوعا محددا من مسببات المرض وتتمثل المهمة األساسٌة لهافً منع مسببات المرض من الخول للجسم ,أو القضاء علٌها فور دخولها أو التخلص من الخالٌا المصابة بها) .صٕٓٔ

 تساهم مكونات خط الدفاع األول فً حماٌة الجسم بوسائل متنوعة :ص828 – 8ما الدور الذي ٌقوم به الجلد فٌزٌائٌاً؟ وكٌف ٌساهم العرق فً تقلٌل نمو البكتٌرٌا؟ (ٌعمل الجلد السلٌم كحاجز فٌزٌائً
ٌمنع دخول مسببات المرض الى الجسم  /العرق ٌسبب انخفاض درجة حموضة الجلد مما ٌوفر رقما هٌدروجٌنٌا منخفضا ٌقلل نمو كثٌر من
أنواع البكتٌرٌا على الجلد).
 – 2ما األماكن التً تبطنها األغشٌة المخاطٌة؟ وكٌف تساهم فً حماٌة الجسم؟ ( القناة التنفسٌة /القناة الهضمٌة /الجهاز
البولً والتناسلً  //تفرز المخاط الذي ٌمنع مسببات المرض من الدخول الى خالٌا الجسم).
 – 1كٌف تساهم اإلفرازات فً حماٌة الجسم؟ (اإلنزٌمات التً توجد فً الدموع واللعاب تحلل األجسام الغرٌبة وتمنع وصولها الى
الجسم ,حمض الهٌدروكلورٌك الموجود فً المعدة ٌهضم الكثٌر من مسببات المرض الموجودة فً الطعام).
 – 1كٌف تساهم البكتٌرٌا الساكنة (النافعة) فً حماٌة الجسم؟ ( -تنتج مواد قد تقتل البكتٌرٌا الضارة مباشرة – أو تفرز مواد
تغٌر من درجة حموضة الوسط لجعله غٌر مالئم لعٌش البكتٌرٌا الضارة – أو تستنفذ الغذاء المتوافر مانعة البكتٌرٌا الضارة من الحصول
على الغذاء مما قد ٌسبب موتها).
ٗ

 خط الفاع الثانً ٌتكون من خالٌا مناعٌة وبروتٌنات متممة :ص822 – 8ما أنواع الخالٌا المناعٌة التً تساهم فً خط الدفاع الثانً؟ (  -خالٌا الدم البٌضاء األكولة وتضم أنواع عدة أبرزها الخالٌا
األكولة الكبٌرة والخالٌا المتعادلة – الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة).
 - 2قارن بٌن الخالٌا المتعادلة والخالٌا القاتلة الطبٌعٌة من حٌث الخالٌا المستهدفة؟ (الخالٌا المتعادلة تبتلع مسببات
األمراض البكتٌرٌة  /الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة خالٌا غٌر متخصصة تهاجم الخالٌا المصابة بالفٌروسات والخالٌا السرطانٌة وتقتلها).

 – 1الشكل التالً ٌبٌن آلٌة عمل الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة ,ادرسه جٌدا وأجب عما ٌلً :ص821
أ  -أكتب أسماء األجزاء 1 , 8؟
(ٔ خلٌة قاتلة طبٌعٌة ٗ /خلٌة اكولة كبٌرة).
ب – ما عمل المادة المشار الٌها برقم 2؟
(تحدث ثقوبا فً غشاء الخلٌة المصابة).
ج – ما مصدر المادة المشار الٌها برقم 1؟
ما عملها؟ (تفرزها الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة/
تدخل خالل الثقوب لتحلل بروتٌنات الخلٌة
المصابة مسببة موتها).
د – ما مصٌر الخالٌا المٌتة؟ ( تبتلعها الخالٌا األكولة الكبٌرة بعملٌة البلعمة).

 – 1وضح آلٌة عمل البروتٌنات الوقائٌة؟ ص821
 – 5كٌف تحدث االستجابة االلتهابٌة؟ ص821
 متى تحدث االستجابة المناعٌة المكتسبة؟ (عندما ٌتجاوز مسبب المرض خط الدفاع الثانً) .صٕٗٔ

-

-

مم ٌتكون الجهاز اللٌمفاوي؟ (ٔ -أوعٌة لمفٌة وظٌفتها اعادة الزائد من السائل الخلوي الى الدورة الدموٌة.
ٕ – خالٌا وأنسجة وأعضاء وتقسم الى :أ – رئٌسٌة ( -نخاع العظم وظٌفته تكوٌن جمٌع خالٌا الدم بما فٌها
الخالٌا اللمفٌة ,ونضج وتماٌز خالٌا ( - ,)Bالغدة الزعترٌة تساهم فً نضج وتماٌز خالٌا (.))T
ب – ثانوٌة ( -العقد اللمفٌة وتحتوي على الخالٌا اللمفٌة ( )Bوالخالٌا اللمفٌة ( )Tالتً تهاجم مسببات المرض  ,وتعمل على
تنقٌة السائل اللمفً - ,الطحال وهو أكبر تجمع للخالٌا اللمفٌة ٌعمل على تنقٌة الدم).
ما المقصود بمولد الضد الغرٌب؟ (أي مادة غرٌبة تدخل الجسم و تحفز الجهاز المناعً الى إحداث استجابة مناعٌة خاصة)
ما أهمٌة البروتٌنات السكرٌة الموجودة على السطح الخارجً لخالٌا الجسم؟ (ٌمٌزها جهاز المناعة بوصفها مولدات
ضد ذاتٌة (خاصة بالجسم) وبالتالً ال تحدث استجابة مناعٌة.
أذكر أمثلة على خالٌا مناعٌة تشارك فً االستجابة المتخصصة؟ ( -الخالٌا األكولة الشهٌرة – .خالٌا()T
المساعدة – .خالٌا ( )Tالقاتلة – .خالٌا (.)B

 الشكل التالً ٌوضح عمل الخالٌا األكولة المشهرة ,أدرسه جٌدا ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه :ص825 – 8ما اسم الجزء المشار الٌه بالرقم()1؟ (جسم حال)
 – 2ماذا ٌحدث بالخطوة رقم ()1؟ (بدء اإلنزٌمات تحلٌل
الجسم الغرٌب).
 – 1ما رقم الخطوة التً ٌحدث خاللها إشهار جزء من
الجسم الغرٌب على سطح الخلٌة؟ (٘).
ٗ – كٌف ٌتم التخلص من بقاٌا الجسم الغرٌب؟ (بواسطة
اإلخراج الخلوي  /الخطوة رقم .)ٙ
٘

-

– ما العالقة بٌن الخالٌا ال ُم ْ
ش ِهرة و خالٌا( )Tالمساعدة؟ ص  ( 826خالٌا ( )Tالمساعدة تحمل المستقبل
الخاص بمولد الضد المشهر على سطح الخلٌة ال ُم ْش ِهرة لترتبط به مما ٌنشط خالٌا ( )Tالمساعدة على العمل.
ماذا ٌنتج عن ارتباط خالٌا ( )Tالمساعدة بمولد الضد المشهر؟ ( تفرز الخالٌا ال ُم ْش ِهرة ساٌتوكاٌنات تحفز انقسام
الخلٌة ( )Tالمساعدة وتماٌزها الى نوعٌن من الخالٌا ,هما :خالٌا ( )Tمساعدة نشطة وخالٌا ( )Tمساعدة ذاكرة.

-

ما وظٌفة خالٌا ( )Tالمساعدة النشطة؟ (تفرز ساٌتوكاٌنات تنشط خالٌا ( )Tالقاتلة ,وتحفزها الى االنقسام لتكوٌن خالٌا
( )Tقاتلة نشطة  ,وخالٌا ( )Tقاتلة ذاكرة) .كما تحفز الساٌتوكاٌنات التً تفرزها خالٌا ( )Tالمساعدة النشطة خالٌا (,)B
فتصبح نشطة  ,وتنقسم لتنتج خالٌا بالزمٌة  ,وخالٌا ( )Bذاكرة).

 -الشكل المرافق ٌبٌن آلٌة عمل خالٌا ( )Tالمساعدة ,أدرسه جٌدا ثم أجب عن األسئلة الت تلٌه:

الشكل ( ب )
الشكل ( أ )
 – 8ما اسم الخالٌا المناعٌة المشار الٌها باألرقام (  ) 1 , 8فً شكل أ ؟ (خلٌة ( )Tمساعدة نشطة  /خلٌة ( )Tقاتلة .
 – 2المادة المشار الٌها بالرقم ( )2تفرز من مصدرٌن مختلفٌن ,ما عملها فً كل حالة؟ ( المادة هً الساٌتوكاٌنات المصدر
األول لها هو الخالٌا األكولة المشهرة عند ارتباط خلٌة ( )Tالمساعدة بمولد الضد المشهر مما ٌحفز خالٌا ( )Tالمساعدة على االنقسام
والتماٌز الى نوعٌن من الخالٌا هما :خالٌا ( )Tمساعدة نشطة  ,و خالٌا ( )Tمساعدة ذاكرة / .والمصدر الثانً هو خالٌا ( )Tالمساعدة
النشطة ,تنشط و تحفز خالٌا ( )Tالقاتلة على االنقسام لتكوٌن خالٌا ( )Tقاتلة نشطة ,و خالٌا ( )Tقاتلة ذاكرة).
 – 1ما عمل الخلٌة المشار الٌها بالرقم ( )5فً الشكل أ؟ (خالٌا ( )Tالقاتلة النشطة تتعرف مولد الضد المشهر على سطح
الخالٌا المصابة بالمرض ,وترتبط به مفرزة مادة كٌمٌائٌة تسمى برفورٌن الذي ٌحدث ثقوبا فً الغشاء البالزمً للخالٌا المصابة بالمرض,
مما ٌسمح بدخول انزٌمات خاصة تحلل بروتٌنات الخلٌة المصابة مسببة موتها).
 – 1ما تأثٌر المادة المشار الٌها بالرقم ( / )8الشكل ب فً الخلٌة ()B؟ ( الساٌتوكاٌنات التً تفرزها خالٌا ( )Tالمساعدة
النشطة تحفز خالٌا ( )Bفتصبح نشطة  ,وتنقسم لتكوٌن اعداد كبٌرة من خالٌا النوع نفسه ,بحٌث تتماٌز الى خالٌا ( )Bالذاكرة ,واخرى
خالٌا بالزمٌة تنتج أجساما مضادة).
 – 5أكتب اسماء األجزاء المشار الٌها باألرقام (  ) 1 , 1 , 2فً الشكل ب؟ (ٕ خلٌة ( )Bنشطة ٖ ,خلٌة بالزمٌة ٗ ,خلٌة
( )Bذاكرة).

 – ٙما وظٌفة الخالٌا البالزمٌة؟ وضح المقصود بالجسم المضاد؟ صٕٔ8
 – 1االستجابة المناعٌة نوعان ,اذكرهما؟ ما مصدر كل منهما؟ ( استجابة خلوٌة تنتج عن عمل خالٌا ( )Tاللمفٌة ,واستجابة
سائلة تعتمد على انتاج األجسام المضادة).
ٙ

-

الشكل التالً ٌبٌن آلٌة عمل األجسام المضادة ,أدرسه جٌدا ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:

ٔ – ما مصدر األجسام المضادة فً جسم االنسان؟
(الخالٌا البالزمٌة التً تنتج عن انقسام خالٌا ( )Bالنشطة).

ٕ – ما الرقم الذي ٌشٌر الى عمل األجسام المضادة
عندما ٌكون مولد الضد فٌروسات؟ ( ٗ طرٌقة التعادل).
ٖ – كٌف تحدث الطرٌقة (ج)؟ (ٌرتبط الجسم المضاد
بمجموعة من مولدات الضد مسببة التصاق بعضها ببعض
(تالزنها) ,فتنشط الخالٌا األكولة  ,وتحدث عملٌة البلعمة).

ٗ – صف آلٌة الطرٌقة ( أ )؟ صٖٓٔ
٘ – الى ماذا تشٌر األرقام (ٕ )ٙ , ٘ ,؟ ( ٕ طرٌقة
الترسٌب ٘ ,تحلل الخلٌة ٙ ,البلعمة).

-

بماذا تتمٌز االستجابة المناعٌة المكتسبة (المتخصصة)؟ (تمتاز بأنها موجهة ,أي قادرة فقط على تمٌٌز مولد الضد
الغرٌب الذي ٌسبب االستجابة ,وتكوٌن خالٌا ذاكرة قادرة على تمٌٌز مولد الضد إذا دخل مرة أخرى ,والتعامل معه على نحو
أسرع من تعاملها معه فً المرة األولى).

سؤال ص 818
 تركٌز األجسام المضادة فً االستجابة المناعٌة األولٌة أقل من تركٌزها فً االستجابة المناعٌة الثانوٌة. ٌستغرق انتاج األجسام المضادة فً االستجابة المناعٌة الثانوٌة وقتا أقل من الوقت الذي ٌلزم لتكوٌنها فًاالستجابة المناعٌة األولٌة وذلك بسبب تمٌٌز مولد الضد الغرٌب من قِبل خالٌا الذاكرة على نحو أسرع.
 عللٌ :عد تفاعل الحساسٌة اختالال مناعٌا؟ (ألن جهاز المناعة ٌهاجم مواد غٌر ضارة تدخل الجسم (المواد المسببة
للحساسٌة مثل :حبوب اللقاح ,أبواغ بعض الفطرٌات ,وبعض أنواع األغذٌة).

-

-

كٌف ٌحدث تفاعل الحساسٌة األنفٌة عند التعرض لمسبب الحساسٌة أول مرة؟ ( ص ( )812حٌن ٌتعرض
الشخص لمولد  ... ... ...والذي ٌرتبط بمستقبالت خاصة على الخالٌا الصارٌة ,والخالٌا القاعدٌة الموجودة فً األنسجة).
ماذا ٌحدث عند تعرض الجسم لمولد الحساسٌة نفسه مرة أخرى؟ (صٕٖٔ) ( عند التعرض مرة أخرى لمولد
الحساسٌة نفسه  ... ... ...وزٌادة إفراز المخاط).
كٌف تعالج حاالت الحساسٌة؟ ( تعالج بأدوٌة تسمى مضادات الهستامٌن التً تعمل على إبطاء وصول الهستامٌن الى
الخالٌا الهدف ,مثل :الخالٌا المفرزة للمخاط ,وخالٌا األوعٌة الدموٌة ,أو منعه من الوصول الٌها).
كٌف ٌؤثر فٌروس (  ) HIVفً فاعلٌة جهاز المناعة؟ (صٖٖٔ) (ٌصٌب فٌروس (  ) HIVالذي ٌسبب مرض
اإلٌدز الخالٌا اللمفٌة ( )Tالمساعدة  ... ...المصاب على مقاومة األمراض).

سؤال ص 811
 ٌعمل فٌروس اإلٌدز على التكاثر داخل الخالٌا اللٌمفٌة  Tمساعدة ,وٌنتقل إلى خالٌا  Tمساعدة أخرى ,وٌؤديإلى تحللها ,مسببا تقلٌل عدد خالٌا  Tالمساعدة وعدد خالٌا  Tالمساعدة النشطة وعدد خالٌا  Tالمساعدة الذاكرة,
وكذلك ٌقل تنشٌط خالٌا  Tالقاتلة وٌقل تحفٌزها على االنقسام األمر الذي ٌؤدي إلى ضعف االستجابة الخلوٌة فً الجسم.
 علل :تجرى الكثٌر من الفحوص لكل من المستقبل والمتبرع فً حالة التبرع بالدم؟ للتأكد من أنهما متوافقانمناعٌا ,وذلك تجنبا لحدوث الرفض المناعً فً جسم المستقبل ,ألن ذلك ٌعرض المستقبل للخطر الشدٌد الذي قد ٌسبب
الوفاة).
-

كٌف تحدد فصائل الدم فً اإلنسان حسب نظام ( ) ABO؟ تحدد تبعا لنوعٌن من مولدات الضد (مولد الضد  )Aو
(مولد الضد  ,)Bاحدهما (مولد الضد ٌ Aعطً فصٌلة الدم ( ,)Aمولد الضد ٌ Bعطً فصٌلة دم  ,)Bوجود كالهما ٌعطً
فصٌلة دم ( ,)ABعدم وجودهما ٌعطً فصٌلة الدم ( .) O
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 أكتب مولدات الضد الموجودة على سطح الخالٌا الحمراء ,واألجسام المضادة فً بالزما الدم لفصائل الدمالتالٌة؟ } { A , B , AB , O , AB+ , O+ , AB-
فصٌلة الدم

A

B

AB

O

AB+

O+

AB-

مولد

مولد الضد A

مولد الضد B

مولد الضد A

ال ٌوجد

مولد الضد A

مولد الضد
Rh

مولد الضد A

الضد

ومولد الضد B

مولد الضد B

مولد الضد B

مولد الضد Rh

األجسام
المضادة

Anti - B

Anti - A

ال ٌوجد

Anti – A
Anti – B

ال ٌوجد

Anti – A
Anti – B

Anti - D

سؤال ص :811
ألن خالٌا دمه الحمراء تحمل مولدي الضد  Aو  , Bوٌخلو دمه من االجسام المضادة ( ,)Anti-B, Anti-Aفال
ٌحدث عادة مضاعفات عند استقباله دم فصٌلته (ٌ Aحمل مولد الضد  ,) Aأو (ٌ Bحمل مولد الضد  ) Bأم ( Oال
ٌحمل أي مولد ضد).

جدول ٌوضح فصائل الدم فً اإلنسان والٌة الكشف عن فصٌلة الدم

9

أسئلة الفصل الثانً ص 816
السؤال األول:
 انخفاض الضغط الجزئً لألكسجٌن .PO2السؤال الثانً:

 -ارتفا درجة الحموضة.

 -ارتفا درجة الحرارة.

أ -ذائبا فً بالزما الدم.

ب -كربونٌك أنهٌدرٌز.

ج -أٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة.

د -إلعادة التوازن الكهربائً داخل خالٌا الدم الحمراء.

السؤال الثالث:
ٌرتبط غاز أول أكسٌد الكربون بالهٌموجلوبٌن وٌقلل من ارتباط غاز األكسجٌن ,وبالتالً تقل كمٌة األكسجٌن التً ٌصل
إلى الخالٌا حٌث تتأثر العملٌات الحٌوٌة فً الجسم وبزٌادة تركٌز أول أكسٌد الكربون فً الدم قد ٌؤدي إلى الوفاة.
السؤال الرابع :الكبة؛ إذ تتم فٌها عملٌة االرتشاح وعادة ال ترشح الجزٌئات كبٌرة الحجم مثل البروتٌن وإذا وجدت فً
البول ٌدل ذلك على ارتشاحها مما ٌدل على وجود خلل فً الكبة.
السؤال الخامس :عند فقد الشخص لكمٌات كبٌرة من الدم ٌؤدي ذلك إلى انخفاض ضغط الدم وحجمه الذي ٌعد منبها
إلفراز إنزٌم رٌنٌن من خالٌا قرب كبٌبٌة فٌزداد إفراز الرٌنٌنٌ .عمل رٌنٌن على تحوٌل مولد انجٌوتنسٌن إلى انجٌوتنسٌن . l
تحفز قشرة الغدة الكظرٌة بتأثٌر من انجٌوتنسٌن  . llلتفرز هرمون الدوستٌرون الذي ٌعمل على زٌادة إعادة امتصاص أٌونات
الصودٌوم والماء فً األنبوبة الملتوٌة البعٌدة مما ٌؤدي إلى زٌادة حجم الدم وضغطهٌ .قل إفراز العامل األذٌنً المدر للصودٌوم .

السؤال السادس:
المناعة الطبٌعٌة - :خالٌا الدم البٌضاء األكولة :الخالٌا المتعادلة ,والخالٌا األكولة الكبٌرة - /الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة.
المناعة المتخصصة -:الخالٌا األكولة المشهرة.

– خالٌا  Tاللٌمفٌة.

– خالٌا  Bاللٌمفٌة

السؤال السابع:
الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة :من خالٌا خط الدفا الثانً تمتاز بقدرتها على تمٌٌز وقتل الخالٌا المصابة بالفٌروسات والخالٌا
السرطانٌة وهً غٌر متخصصة.
خالٌا  Tالقاتلة :نوع من الخالٌا اللٌمفٌة ,تهاجم الخالٌا المصابة بعد تعرفها على مولد الضد المشهر  Tخالٌا على
سطحها وهً متخصصة.
السؤال الثامن :أ – ساٌتوكٌنات.

ب – برفورٌن وإنزٌمات حبٌبٌة.

السؤال التاسع:
االحمرار :بسبب توسع الشعٌرات الدموٌة.

االنتفاخ :خروج البالزما من الدم.

االحساس باأللم :تهٌج النهاٌات العصبٌة.

السؤال العاشر:
د  -الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة.
ج  -إزاحة أٌونات الكلور.
ب  -أكسٌهٌموغلوبٌن.
أ  -الشرٌان الرئوي.
ز  -مولد الضد الغرٌب.
و  -الخالٌا األكولة الكبٌرة.
ه – ( ( ) ACEإنزٌم محول أنجٌوتنسٌن).
8

الوحدة الثانٌة – عملٌات حٌوٌة  /الفصل الثانً – تنقٌة الدم والمناعة

شتوي 2080 /
ٔ ٌ -نتقل ثانً اكسٌد الكربون فً الدم بثالث الٌات  :ذائبا فً البالزما  ,ومرتبطا مع الهٌموغلوبٌن
,وعلى هٌئة اٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة  ,والمطلوب :
؟ ذائبا فً البالزما

ٕ  -أي هذه االلٌات ٌنتقل بها  CO2بنسبة اقل
ٖ  -وضح كٌفٌة تحول  CO2فً الدم الى اٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة ؟ ٌتحد  CO2مع الماء بوجود انزٌم
كربونٌك أنهٌ درٌز لتكوٌن حمض الكربونٌك الذي ٌتحلل الى اٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة واٌون الهٌدروجٌن  /او كتابة المعادلتٌن

ٗ  -قارن بٌن العامل األذٌنً المدر للصودٌوم وهرمون الدوستٌرون من حٌث التأثٌر فً االنبوبة
+
الملتوٌة البعٌدة إلعادة امتصاص  Na؟ العامل األذٌنً المدر للصودٌوم ٌقلل من النفاذٌة بٌنما الدوستٌرون ٌزٌد النفاذٌة .

صٌفً 2080 /
ٔ – كٌف ٌؤثر فٌروس نقص المناعة المكتسبة فً جهاز المناعة

؟( صٖٖٔ)

ٕ – قارن بٌن  - :االستجابة الخلوٌة واالستجابة السائلة من حٌث نوع الخالٌا المسؤولة عن كل منهما ؟
الخلوٌة خالٌا  Tوالسائلة تعتمد على األجسام المضادة التً تنتجها الخالٌا البالزمٌة الناتجة عن انقسام خالٌا  Bالنشطة ( ص )ٕٔ8

 -محفظة بومان واالنبوبة الملتوٌة القرٌبة من حٌث عملٌة تكوٌن البول التً تحدث فً كل منهما ؟

(

محفظة بومان االرتشاح  /االنبوبة الملتوٌة القرٌبة اعادة امتصاص الماء واالٌونات واإلفراز األنبوبً (ص٘ٔٔ)ٔٔٙ/

ٖ – فسر -:طرٌقة توصٌل  O2عن طرٌق الخالٌا الحمراء اكثر فعالٌة من انتقاله فً بالزما الدم ؟

( ص ) ٔٓ8

ٗ – تؤدي خالٌا  Tالقاتلة دورا مهما فً مناعة الجسم  ,والمطلوب :
؟ ( ص)ٕٔ9

 كٌف تهاجم خالٌا  Tالقاتلة النشطة الخالٌا المصابة -وضح تأثٌر مادة بروفورٌن فً الخالٌا المصابة بالمرض ؟ ( ص)ٕٔ9

شتوي 2088 /
ٔ – قارن بٌن خالٌا  Bوخالٌا  Tمن حٌث مكان التماٌز ؟
ٕ – حدد وظٌفة العامل االذٌنً المدر للصودٌوم ؟ٌثبط افراز انزٌم رنٌن وبالتالً تثبٌط افراز هرمون الدوستٌرون,
وهو ما ٌثبط إعادة امتصاص أٌونات الصودٌوم والماء ,فٌقل حجم الدم وضغطه (ص)ٔٔ8

ٖ – اذكر ثالث طرق لنقل  CO2من االنسجة الى الرئتٌن ؟

(ص ٔٔٔ )ٕٔٔ /

ٗ – ما الطرٌقة االكثر فاعلٌة فً توصٌل  O2من الحوٌصالت الهوائٌة الى انسجة الجسم

؟ ( ص)ٔٓ8

٘ – صنف كل مما ٌلً الى خط دفاع اول وخط دفاع ثانً فً المناعة الطبٌعٌة غٌر المتخصصة :
 دموع العٌنٌن  /االغشٌة المخاطٌة  /الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة  /افرازات الجلد ؟ٓٔ

(صٕٓٔ)

 فً الٌة عمل االجسام المضادة  ,اذكر اربع طرائق ٌثبط بها الجسم المضاد مولد الضد من النوع نفسه ؟ -بٌن االسباب التً تسهم فً زٌادة فاعلٌة عملٌة االرتشاح فً كبة الوحدة االنبوبٌة الكلوٌة؟

صٌفً 2088 /
ٔ – وضح تأثٌر زٌادة الضغط االسموزي للدم فً مراكز العطش الموجودة فً تحت المهاد

؟ ( ص)ٔٔ7

ٕ – جهاز الدوران جهاز نقل داخلً ٌربط بٌن اجهزة الجسم وٌحافظ على االتزان الداخلً للجسم والمطلوب:

-على ماذا ٌعتمد انتقال  O2من الحوٌصالت الهوائٌة الى الشعٌرات الدموٌة التً تحٌط بها؟

(صٓٔٔ)

 اذكر ثالث عوامل ٌعتمد علٌها تشبع الهٌموغلوبٌن ب  O2؟ٖ – ٌتعرض جسم االنسان لدخول كثٌر من االجسام الغرٌبة الٌه  ,والمطلوب :
(ٓٔٔ)

 ما تأثٌر مادة بروفورٌن التً تفرزها خالٌا  Tالقاتلة فً الخالٌا المصابة؟ -اختر من الصندوق االتً اسم الخلٌة المناسبة لكل من الوظائف االتٌة  B :البالزمٌة

( ص)ٕٔ9

 .التخلص من الخالٌا السرطانٌة .
 .انتاج االجسام المضادة .
 .ابتالع مولد الضد الغرٌب .
 .التعرف على سبب المرض عند تعرض الجسم له للمرة الثانٌة .

 Bالذاكرة
 Tالمساعدة
 Tالقاتلة

شتوي 2082 /
ٕ – صنف كل مما ٌلً الى خط دفاع اول وخط دفاع ثان فً المناعة الطبٌعٌة غٌر المتخصصة ( :
البروتٌنات المتممة  /افرازات الجلد  /الطبقة المخاطٌة المبطنة للقناة التنفسٌة  /الخالٌا االكولة الكبٌرة ) ؟
ٖ – تتبع خطوات تحول اٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة الى  CO2فً الشعٌرات الدموٌة المحٌطة
بالحوٌصالت الهوائٌة فً الرئتٌن ؟ ( صٖٔٔ)
ٗ – حدد وظٌفة – الكبة فً محفظة بومان ؟

(ص٘ٔٔ) االرتشاح

٘ – صف الٌة عمل الخالٌا اللٌفٌة  Bعند ارتباط مولد الضد الغرٌب بمستقبالته على الغشاء البالزمً

؟

تنشط وتنقسم خالٌا  Bالنشطة  ,تتماٌز لتعطً خالٌا بالزمٌة تنتج اجسام مضادة وساللة خالٌا  Bالذاكرة  ,التً تتعرف مسبب المرض عند
دخوله الجسم مرة اخرى  (.ص)ٕٔ8

صٌفً 2082 /
ٔ – ٌعد جهاز الدوران جهاز نقل داخلً ٌربط بٌن اجهزة الجسم المختلفة وٌحافظ على االتزان الداخلً
للجسم  ,والمطلوب  - :ما الٌة انتقال  O2من الحوٌصالت الهوائٌة الى الشعٌرات الدموٌة ؟ االنتشار البسٌط
(ص)ٔٓ8
ٔٔ

ٕ  -اذكر ثالثة عوامل ٌعتمد علٌها تشبع الهٌموغلوبٌن ب  O2فً الشعٌرات الدموٌة المحٌطة
(تركٌز االكسجٌن  /درجة الحرارة  /الرقم الهٌدروجٌنً ) ( صٓٔٔ)
بالحوٌصالت ؟

-

فً مراكز العطش  – .المانع إلدرار البول  -اعادة امتصاص الماء بحو الدم (ص)ٔٔ7

شتوي 2081 /
ٔ – فسر  - :ارتفاع تركٌز المواد فً الدم فً الجانب الورٌدي من الشعٌرة الدموٌة بعد عملٌة
االرتشاح فً تبادل المواد عند الشعٌرات الدموٌة ؟ ( ألنه ٌبقى فً الدم بعد االرتشاح مواد ذات حجم جزٌئً كبٌر مثل البروتٌنات
كبٌرة الحجم  (.ص ٘ٔٔ)

ٕ – حدد وظٌفة  - :مادة البرفورٌن فً التخلص من الخالٌا المصابة بالمرض

؟ ( ص)ٕٔ9

ٖ – وضح تأثٌر الساٌتوكاٌنات التً تفرزها خالٌا  Tالمساعدة النشطة فً كل من :
 خالٌا  Tالقاتلة ؟ٗ-

 -خالٌا B

؟ ( ص)ٕٔٙ

( ٔ ٌ -نشط خالٌا
متخصصة فً جدار الشرٌن الوارد إلفراز انزٌم رٌنٌن  – ٕ .العامل االذٌنً المدر للصودٌوم ٌ – ٖ .ضٌق  – ٗ .زٌادة اعادة امتصاص
الماء واٌونات الصودٌوم  – ٘ .الكبد  ( .ص ٖٕٔ )ٕٔٗ /

صٌفً 2081 /
ٔ – حدد وظٌفة المادة الكٌمٌائٌة برفورٌن

؟ (ص )ٕٔ9

ٕٔ

ٕ-

(ٔ–
محفظة بومان  – ٕ .االنبوبة الملتوٌة القرٌبة  – ٗ .القناة الجامعة  / .الجزء ٖ تركٌز البول  /فسر /الن الشرٌن الصادر من الكبة اضٌق من
الشرٌن الوارد ) ( ص )ٔٔ8

شتوي 2081 /
ٔ – وضح الٌة تكون اٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة داخل خالٌا الدم الحمراء خالل عملٌة التبادل
الغازي فً جسم االنسان ؟ ( صٕٔٔ)
ٕ – فسر -:االنخفاض المتسارع فً خالٌا  Tالمساعدة فً جسم المصاب بمتالزمة نقص المناعة المكتسبة ؟ (صٖٖٔ)

-

فً عملٌات نقل الدم قد ٌؤدي اجتماع مولد الضد مع الجسم المضاد له من النوع نفسه الى الموت ؟ (صٖٗٔ)

ٖ – وضح دور المستقبالت األسموزٌة فً تحت المهاد فً حال زٌادة الضغط االسموزي للدم ؟

( ص )ٔٔ7

صٌفً 2081 /
+

ٔ – فسر – ٌجب اعطاء االم سالبة  Rhحقنة من االجسام المضادة لمولد الضد  Rhبعد والدة طفل  Rh؟ (فقرة بداٌة
صٖٗٔ)

ٕ – وضح اثر الضغط الجزئً ل  O2على تبادله بٌن الدم وانسجة الجسم عند كل من الشعٌرات الدموٌة المحٌطة
بالحوٌصالت الهوائٌة وانسجة الجسم االخرى ؟( عند الحوٌصالت الهوائٌة ٌكون الضغط الجزئً ل  O2مرتفعا ً مما ٌؤدي الى زٌادة
قابلٌة ارتباطه بالهٌموغلوبٌن وعند انسجة الجسم ٌكون الضغط الجزئً ل  O2منخفضا فٌتحرر االكسجٌن من االكسٌهٌموغلوبٌن وٌنتقل الى
السائل بٌن خلوي ثم الى الخالٌا  ( .ص ) ٔٓ9

ٗ – ٌتكون جهاز المناعة عند االنسان من مجموعة من االعضاء واالنسجة تحتوي على انواع اساسٌة
من الخالٌا تسهم فً الدفاع عن الجسم  ,والمطلوب :
؟ (صٕٗٔ)

 ما الدور الذي ٌقوم به نخاع العظم ما الٌة عمل خالٌا  Tالقاتلة فً التخلص من خالٌا الجسم المصابة عند تعرفها مولد الضد الغرٌبوارتباطها به ؟ ( ص)ٕٔ9
 كٌف ٌتم القضاء على اغلب خالٌا  Tالمساعدة عند المصاب بفٌروس نقص المناعة؟٘ – من العملٌات التً تحدث فً االنبوبة الملتوٌة البعٌدة اعادة االمتصاص واالفراز االنبوبً ,
والمطلوب :
البعٌدة؟ (نواتج اٌض العقاقٌر واٌونات الهٌدروجٌن ص )ٔٔٙ

 ما المواد االخراجٌة التً تفرزها االنبوبة الملتوٌة ما اهمٌة عملٌة اعادة االمتصاص التً تحدث فً اجزاء الوحدة االنبوبٌة الكلوٌة ؟ ( ص٘ٔٔ)ٖٔ

 -ما تأثٌر تثبٌط افراز الهرمون المانع الدرار البول فً االنبوبة الملتوٌة البعٌدة

؟ (تنخفض نفاذٌة االنبوبة

الملتوٌة البعٌدة وبالتالً تقل عملٌة اعادة االمتصاص فٌنقص حجم الدم وٌزداد تركٌزه ) ص ٔٔ7

شتوي 2085 /
ٔ – ٌتعرض جسم االنسان لدخول كثٌر من االجسام الغرٌبة  ,وٌشكل بعضها مصدر خطر علٌه  ,مما
ٌستدعً وجود نظام دفاع ضد هذه االجسام  .والمطلوب :
كٌف ٌعمل كل مما ٌأتً فً جهاز المناعة  - :الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة ؟  -االغشٌة المخاطٌة ؟ (ص ٕٕٔ)ٕٔٔ/

 -وضح تأثٌر  - :مادة برفورٌن فً الخالٌا المصابة بالمرض ؟(ص - )ٕٔ9ساٌتوكاٌنات فً خالٌا  B؟ (ص)ٕٔ8

ٕ – تقوم الوحدة االنبوبٌة الكلوٌة بتنقٌة الدم من الفضالت النٌتروجٌنٌة وٌخضع عملها للسٌطرة
العصبٌة الهرمونٌة  ,والمطلوب :
-

أي األجزاء من الوحدة الكلوٌة تحدث فٌها - :االفراز االنبوبً ؟  -االرتشاح؟ ( ص)ٔٔٔ٘/ٔٔٙ
؟( ص)ٔٔ8

 ما تأثٌر بروتٌن انجٌوتنسٌن فً -:الشرٌن الوارد الى الكبة ؟  -قشرة الغدة الكظرٌةٖ – على ماذا أُعتمد الند فً تصنٌف دم االنسان الى اربع فصائل حسب نظام  ABO؟(صٖٗٔ)
ٗ – ٌنقل الدم  O2و  CO2من والى خالٌا الجسم  ,والمطلوب :
 -ما اسم الطرٌقة التً ٌنتقل بواسطتها ٓ %7من  CO2فً الدم؟

(تتحول الى اٌونات كربونات هٌدروجٌنٌة صٕٔٔ)

 ما اسم المركب الناتج من ارتباط الهٌموغلوبٌن ب:( O2 -اكسٌهٌموغلوبٌن صٓٔٔ) ( CO2 -كاربامٌنوهٌموغلوبٌن)(صٕٔٔ)

-

ما اسم االنزٌم الذي ٌسرع اتحاد  CO2مع الماء داخل الخالٌا الحمراء ؟

(كربونٌك انهٌدرٌز) ( صٕٔٔ)

صٌفً 2085 /
ٔ – فسر ٌ :صبح  O2حرا لالنتشار الى الخالٌا اذا ارتفعت درجة حرارة النسٌج عن  37س ؟
( تقل قابلٌة ارتباطه بالهٌموغلوبٌن ص ٓٔٔ)

ٕ – من المواد التً ٌفرزها الجسم لتنظٌم عمل الكلٌة  :العامل االذٌنً المدر للصودٌوم ( : ) ANF
ٖ  -اذكر وظٌفتها ؟ ( ص )ٔٔ8
ٔ  -من اٌن تفرز هذه المادة ؟ ٕ  -متى ٌتم افرازها ؟
ٖ – كٌف ٌتالءم التركٌب مع الوظٌفة فً  -:الحوٌصالت الهوائٌة فً الرئتٌن؟
 -الكبة فً محفظة بومان؟ (ص٘ٔٔ)

(ص)ٔٓ9

ٗ – صنف االتٌة الى عملٌات تؤدي الى تحلل مسبب المرض او الى بلعمة مسبب المرض :
( ترسٌب مولدات الضد  /تنشٌط البروتٌنات المتممة  /التالزن (االلتصاق) ؟ (ص ٖٓٔ)
 تشٌر االسهم من ( ٔ –  ) ٙفً الرسم المرافق الى عملٌات نقل دم من فصٌلة الى اخرى  .حددٗ O+
ٔ
االرقام التً تدل على عملٌات النقل الخطأ ؟ ص ٖٗٔ
Aٙ
٘
B+
ٕ
ٗٔ

AB+

ٖ

شتوي 2086/
ٔ – أ – ماذا سٌحدث فً حالة  :زٌادة حجم الدم وضغطه فً الجسم ؟

(تفرز المادة الكٌمٌائٌة العامل االذٌنً

المدر للصودٌوم من االذٌنٌن فً القلب  .او تفرز المادة الكٌمٌائٌة  ) ANFصٔٔ8

ٕ – ٌعد جهاز الدوران من االجهزة وثٌقة الصلة باألجهزة األخرى فً جسم اإلنسان  ,إذ ا ّنه جهاز نقل
داخلً ٌربط بٌن أجهزة الجسم المختلفة  ,وٌحافظ على اإلتزان الداخلً للجسم  ,والمطلوب :
ٕ حدد ثالث وظائف للكلٌة عند

اإلنسان؟(التخلص من الفضالت النٌتروجٌنٌة الضارة  /ثبات الرقم الهٌدروجٌنً  /ضبط ضغط

الدم)صٔٔٙ

ٖ بم ٌرتبط  CO2داخل الخالٌا الحمراء؟ وماذا

ٌنتج؟(مع هٌموغلوبٌن  /كاربامٌنوهٌموغلوبٌن او مع الماء  /حمض

كاربونٌك) صٔٔٔ
-

+

+

ٗ – لماذا تعطى األم  Rhالمتزوجة من رجل  Rhحقنة بعد والدة طفل Rh

؟ (لتؤدي الى تحلل خالٌا الدم الحمراء

التً تسربت الى دم األم من الجنٌن فً أثناء الوالدة  ,وبذا ال تتكون اجسام مضادة فً دم األم لمولد الضد الرٌزٌسً) صٖ٘ٔ

صٌفً 2086
سٔ  :أ – فسر ما ٌلً :تكون االستجابة المناعٌة الثانوٌة ضد مسبب المرض اسرع من االستجابة
األولٌة؟
( لوجود خالٌا ( )Bالتً تحمل على سطوحها اجسام مضادة تتعرف مسبب المرض بسرعة عند تعرض الجسم له مرة ثانٌة)  .ص ٖٔٔ

ب – وضح التكامل بٌن كل مما ٌأتً فً عمل جهاز المناعة:
ٔ – البروتٌنات المتممة واألجسام المضادة؟

( الشكل ٕ – ٖٗ /أ – صٖٓٔ)

ٕ – الخالٌا المشهرة وخالٌا ( )Tالمساعدة؟

( تشهر الخالٌا المشهرة مولد الضد على سطوحها ,فٌرتبط مولد الضد الموجود على

خلٌة ( )Tالمساعدة مع مولد الضد المشهر ,مما ٌسبب انقسام خلٌة ( )Tالمساعدة وتماٌزها .ص ٕٔٙ

سٕ  :أ – ٌمثل الشكل المجاور الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة فً اإلنسان,
والمطلوب:
ٔ – ما أسماء األجزاء (ٕ )٘ , ٖ ,؟

صٔٔٙ

(ٕ – انبوبة ملتوٌة قرٌبة  – ٖ /التواء هنل  – ٘ /القناة الجامعة)

ٕ – ما وظٌفة الجزء رقم

(ٔ)؟( تتم فٌه عملٌة ارتشاح مكونات البالزما ما عدا جزٌئات

البروتٌنات) صٔٔ8

ٖ – ما تأثٌر هرمون ألدوستٌرون فً الجزء رقم (ٗ)؟
زٌادة نفاذٌة الجزء رقم (ٗ) وهو االنبوبة الملتوٌة
البعٌدة ألٌونات الصودٌوم مما ٌزٌد من اعادة امتصاصها) ص ٔٔ8
٘ٔ

( هرمون ألدوستٌرون ٌسبب

ب – ما تأثٌر – ٔ :برفورٌن فً الخالٌا المصابة بالمرض؟

( تحدث ثقوبا فً الغشاء البالزمً للخلٌة المصابة بالمرض,

مما ٌؤدي الى دخول سوائل الجسم الٌها وانفجارها) ص ٕٔ9

ٕ – اجتماع مولد الضد مع الجسم المضاد له؟

( سٌحدث تفاعل تخثر ٌؤدي الى تجمع خالٌا الدم الحمراء وترسبها فً األوعٌة

الدموٌة الضٌقة مما ٌؤدي الى انسدادها وقد ٌؤدي ذلك الى الموت  ( .ص ٖٗٔ )

ٔٙ

ٔ7

ٔ9

