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( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أ.مصعب القطاوي

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

القصل الثانى  :نقل الغازأت  ،والية عمل الكلية  ،وألاستجابة المثاعية
بذكير نسيط !!

جهاز الدوران

الدم
سائل
البالزما

األوعية الدموية
الشعٌرات
الدموٌة

خالٌا الدم

الصفائح
الدموٌة

البٌضاء

األوردة

مضخة القلب
الشراٌٌن

الحمراء

عمليات تبادل كل مه غازي األكسجيه وثاوي أكسيد الكربون

بثادل الغازأت ونقلها

بني احلويصالت اهلوائية والدم يف الرئتني

بين خاليا الجسم والشعيرات الدموية



ىقل األكسجني ( من الدو إىل الرئتني ) :
ٌنقل الشرٌان الرئوي الدم فقٌر األكسجٌن

وٌنقل األكسجٌن عبر جدران الحوٌصلة الهوائٌة

إلى الرئتٌن ،

وٌوصله إلى الشعٌرات الدموٌة المحٌطة بالحوٌصلة الهوائٌة

فجدران الشعٌرات الدموٌة وصوال إلى البالزما

ينتقل اثين أكسيد الكربون من الدم إىل احلويصلة اهلوائية عرب جدران الشعريات الدموية فجدران احلويصلة اهلوائية ليخرج الزفري

سؤال  :وضح العوامل التي تزيد من كفاءة عملية تبادل الغازات بين الحويصالت الهوائية والدم ؟
 .1الػعريات الدمْٓ٘ زقٔق٘ اجلدزاٌ ( لرلم تطنح بتبادل الػاشات بطَْل٘ ) ؛ بطبب تلْىَا مً طبق٘ اخلالٓا الطال ٜ٘ٔالْاحدٗ .
.2مطاح٘ الططح الْاضع٘ للخْٓصالت اهلْا. ٜ٘ٔ
 .3جدزاٌ احلْٓصالت السقٔق٘ ؛ بطبب تلْىَا مً طبق٘ اخلالٓا الطال ٜ٘ٔالْاحدٗ .
ّ .4جْد كنٔ٘ كبريٗ مً الدو يف الػعريات الدمْٓ٘ احملٔط٘ باحلْٓصل٘ اهلْا. ٜ٘ٔ
ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

 .1وضح كٌف ٌنتقل األكسجٌن من الحوٌصالت الهوائٌة إلى خالٌا الدم الحمراء .
 .3على ماذا ٌعتمد إرتباط الهٌموغلوبٌن مع األكسجٌن؟

 .2بم ٌرتبط األكسجٌن فً الدم ؟ ماذا ٌنتج من ذلك ؟

 .4كم عدد جزٌئات األكسجٌن التً ترتبط مع جزيء واحد من الهٌموغلوبٌن ؟
 .5علل  :أن كمٌة األكسجٌن التً تذوب فً بالزما الدم قلٌلة جدا .
 .6ما العوامل التً تساعد على تحلل أكسٌهٌموغلوبٌن عندما ٌصل إلى أنسجة الجسم ؟

 %2من األكسجٌن ٌذوب فً بالزما الدم

 %98من األكسجٌن تنتقل بواسطة خالٌا الدم
الحمراء

َيرٍ الكمّٕ قلّلٕ ال تكفْ خلالِا اجلطم ؛

َذلك بإزتباط األكطجني مع اهلّمُغلُبني داخل خلالِا الدم

َذلك ألى ذاٙبّٕ األكطجني يف املا٘ قلّلٕ .

احلمسا٘ مكُنا مسكب أَكطًّّمُغلُبني .
ِعتمد علٖ الضغط اجلص ْٙلغاش األكطجني َالرٓ ِبني

مدٗ تسكّصٍ  ،ألى الضغط اجلص ْٙلغاش معني ِهاضب طسدِا مع تسكّصٍ حبّث تهقل املادٔ مو املهطقٕ عالّٕ الرتكّص ( مستفعٕ الضغط اجلص ) ْٙإىل املهطقٕ
قلّلٕ الرتكّص ( مهخفضٕ الضغط اجلص ) ْٙباإلنتشاز البطّط .

سلسلتان ألفا غلوبٌن

تركيب الهيموغلوبين

سلسلتان بٌتا غلوبٌن

 .1كل ضلطلٕ تستبط مبجمُعٕ عضُِٕ تطمٖ اهلّم (  4دلمُعات يّم ) .
 4 .2ذزات حدِد  ،كل دلمُعٕ يّم حتتُٓ ذزٔ حدِد .
ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

نقل األكسجني يف خاليا الدم ( عرب اهليموغلوبني ) :
 عهم  :نكم جضيء مه انهٍمىغهىثٍه قبدس عهى االستجبط ثأسثعخ جضٌئبد مه األكسجٍه عىذ اإلشجبع ؟
 مبرا ٌحصم نمشكت أكسٍهٍمىغهىثٍه عىذ وصىنه إنى انشعٍشاد انذمىٌخ انمحٍطخ ثخالٌب انجسم ؟

نع ص كسجي ل خ ي الجس الم
ث
ج
ل
ف
ذ و ول ألا ن ا ى لإ ا م ة ؛ فإىُ ٓطتَلم بعنلٔ٘ التيفظ اخللْٖ اليت ٓيتج ميَا ثاىٕ أكطٔد اللسبٌْ .
ال بد مً التدلص مً ثاىٕ أكطٔد اللسبٌْ الياتج مً عنلٔ٘ التيفظ اخللْٖ ؛ َذلك لطمّتٌ للخالِا .

ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
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( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أ.مصعب القطاوي

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

نقل ثاني أكسيد الكربون يف الدم
من
خاليا اجلسه املختلفة

CO2

إلى
الشعريات الدموية احمليطة باخلاليا املختلفة للجسه

ٓلٌْ فَٔا الضػط اجلصٕٜ
لػاش ثاىٕ أكطٔد اللسبٌْ

ٓلٌْ فَٔا الضػط اجلصٕٜ
لػاش ثاىٕ أكطٔد اللسبٌْ

عبنٍب

قهٍال

أشكال انتقال غاز ثاني أكسيد الكربون في الدم
 %7مذاب فً
البالزما

 %93مذاب فً خالٌا الدم
الحمراء

 %23على شكل
كاربامٌنوهٌموغلوبٌن
( إتحاد الهٌموغلوبٌن مع ثانً
أكسٌد الكربون )

%23
على
شكل
HCO3-

أشكال إنتقال غاز ثاني أكسيد الكربون يف الدم :
أ .غاز ثاوي أكسيد الكربىن ذائب في بالزما الدم  :إٌ َسجخ صبًَ أكسٍذ انكشثٌٕ انزً ٌسزطٍغ انذو َقهٓب رائجخ فً انجالصيب قهٍهخ ،
ًْٔ  %7يٍ صبًَ أكسٍذ انكشثٌٕ انًُقٕل .
ب .كارباميىىهيمىغلىبيه  ْٕ :انًشكت انزي ٌُزظ يٍ ارؾبد صبًَ أكسٍذ انكشثٌٕ ثبنًٍٕٓغهٕثٍٍ ٔ .رجهغ َسجخ صبًَ أكسٍذ
انكشثٌٕ انًُقٕل ثٓزا انشكم َؾٕ  %32يٍ صبًَ أكسٍذ انكشثٌٕ انكهً انًُقٕل .

( ضؤال  :مالرٖ حيصل ملسكب كازبامٔئٍْنْغلْبني عيد ّصْلُ إىل الػعريات الدمْٓ٘ احملٔط٘ باحلْٓصالت اهلْا ٜ٘ٔيف السٜتني ؟ )
ٌتفكك عهى وحى سشٌع إنى ثبوً أكسٍذ انكشثىن وهٍمىغهىثٍه .
ج .أيىوات الكربىوات الهيدروجيىية  : HCO3ؽٍش ٌزؾذ انغضء األكجش يٍ صبًَ أكسٍذ انكشثٌٕ ( ًٌضم  %77يٍ  CO2انكهً
انًُقٕل ) يغ انًبء انًٕعٕد داخم خالٌب انذو انؾًشاء ثًسبػذح إَضٌى كشثٍَٕك أٍَٓذسٌض  ،يكَٕب ؽًط انكشثٍَٕك . H2CO3
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

* آلية إنتقال ثاني أكسيد اللربون على شلل أيونات كربونات هيدروجينية :
(من أنسجة الجسم إلى ( الدم ) الشعيرات الدموية المحيطة بها )
ٌ .1زؾذ انغضء األكجش يٍ صبًَ أكسٍذ انكشثٌٕ ( ًٌضم  %77يٍ  CO2انكهً انًُقٕل ) يغ انًبء انًٕعٕد داخم خالٌب انذو انؾًشاء
ثًسبػذح إَضٌى كشثٍَٕك أٍَٓذسٌض  ،يكَٕب ؽًط انكشثٍَٕك . H2CO3
ٌ .3زفكك ؽًط انكشثٍَٕك إنى إٌَٔبد انكشثَٕبد انٍٓذسٔعٍٍُخ سبنجخ انشؾُخ ٔ ،إٌَٔبد انٍٓذسٔعٍٍ (  ) H+يٕعجخ انشؾُخ .
 .2رغبدس إٌَٔبد انكشثَٕبد انٍٓذسٔعٍٍُخ خالٌب انذو انؾًشاء إنى ثالصيب انذو ثٕاسطخ اإلَزشبس .
ٌ .4ؤدي خشٔط إٌَٔبد انكشثَٕبد انٍٓذسٔعٍٍُخ انسبنجخ يٍ خالٌب انذو انؾًشاء إنى ثالصيب انذو إنى ؽذٔس خهم فً انزٕاصٌ انكٓشثبئً
ػهى عبَجً كم غشبء ثالصيً نكم خهٍخ دو ؽًشاء .
ٔ .5إلػبدح انزٕاصٌ ٌُ ..زقم إٌٌٔ انكهٕس انسبنت (  ) Cl-انًٕعٕد ثكًٍبد كجٍشح فً ثالصيب انذو إنى داخم خالٌب انذو انؾًشاء ٔ ،رسًى
ْزِ انؼًهٍخ إصاؽخ إٌَٔبد انكهٕس .

* آلية حتويل أيونات كربونات هيدروجينية إىل شلل ثاني أكسيد اللربون:
( من ( الدم ) الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصالت الهوائية إلى ( الرئتين ) الحويصالت الهوائية )
 .1ػُذ ٔصٕل انذو إنى انشؼٍشاد انذيٌٕخ انًؾٍطخ ثبنؾٌٕصهخ انٕٓائٍخ رُزقم إٌَٔبد انكشثَٕبد انٍٓذسٔعٍٍُخ إنى داخم خالٌب انذو
انؾًشاء ثبإلَزشبس .
 .3رشرجػ عضٌئبد إٌَٔبد كشثَٕبد ٍْذسٔعٍٍُخ ثإٌٌٔ انٍٓذسٔعٍٍ انًٕعت يكَٕخ ؽًط انكشثٍَٕك ٔانزي ٌزفكك إنى يبء ٔصبًَ
أكسٍذ انكشثٌٕ .
ٌُ .2زقم صبًَ أكسٍذ انكشثٌٕ يٍ خالٌب انذو انؾًشاء إنى ثالصيب انذو ٌٔزفكك كبسثبيًٍٍُْٕٕغهٕثٍٍ إنى صبًَ أكسٍذ انكشثٌٕ
ًٍْٕٔغهٕثٍٍ ثؾٍش رزغًغ عضٌئبد صبًَ أكسٍذ انكشثٌٕ فً انجالصيب  ،ثؾٍش رُزقم عضٌئبد صبًَ أكسٍذ انكشثٌٕ كبيهخ إنى
انؾٌٕصهخ انٕٓائٍخ ٔرغبدس انغسى ثؼًهٍخ انضفٍش .
 .4رخشط إٌَٔبد انكهٕس يٍ خالٌب انذو انؾًشاء إنى ثالصيب انذو إلػبدح انزٕاصٌ انكٓشثبئً ػهى عبَجً انغشبء انجالصيً نخهٍخ انذو
انؾًشاء .
 .1إلى أٌن ٌنتقل ثانً أكسٌد الكربون الموجود فً خالٌا الجسم ؟ .2ما نسبة ثانً أكسٌد الكربون المذاب فً البالزما ،و التً تنقل بواسطة خالٌا الدم الحمراء ؟
 .3بم ٌرتبط ثانً أكسٌد الكربون داخل خالٌا الدم الحمراء ؟ ماذا ٌنتج عن اإلرتباط ؟
 .4تتبع إنتقال ثانً أكسٌد الكربون بصورة أٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة من خالٌا الجسم إلى الدم .
أ .ماذا ٌنتج عن إتحاد ثانً أكسٌد الكربون مع الماء ؟ ما إسم اإلنزٌم الذي ٌساعد على ذلك ؟

ج .إلى أٌن تنتقل أٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة ؟

ب .ماذا ٌحدث لحمض الكربونٌك ؟

 .5ما أشكال إنتقال ثانً أكسٌد الكربون فً الدم ؟

 .6ماذا ٌحدث لثانً أكسٌد الكربون فً الشعٌرات الدموٌة عندما ٌصل إلى الرئتٌن ؟
ج .تتبع إنتقال ثانً أكسٌد الكربون بصورة أٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة من بالزما الدم إلى أن ٌتم التخلص منها على شكل  CO2بعملٌة الزفٌر .

ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

دوز الكلية فى تكوتن اليول
 .3تسهم فً عمم انجهبص انجىنً ( اإلخشاجً )
المسؤول عن طرح الفضالت النٌتروجٌنٌة والمواد غٌر العضوٌة الزائدة عن حاجة الجسم ( البول )

وظائف الكلية

 .7المحافظة على اإلتزان الداخلً للجسم مثل ( إتزان الماء واألمالح )

 .0ضبط درجة الحموضة
 .4ضبط ضغط الدم وحجمه

 تعد الْحدٗ األىبْبٔ٘ الللْٓ٘ الْحدٗ األضاضٔ٘ امللْى٘ للللٔ٘ ؛ ( علل )

إر ٌىجذ فً انكهٍخ انىاحذح وحى (  ) 3.1مهٍىن وحذح أوجىثٍخ كهىٌخ

.
ٓ سغح الدو يف الللٔ٘ مسات كجريٗ يف الْٔو  ،وًًتج من ذكل حنو (  ) 3,1نتش ٌىمٍب مه انجىل .
القناة
الجامعة

الحوٌصلة الكلوٌة
•تتكون من الكبة باإلضافة إلى
محفظة بومان

مكونات الوحدة
األنبوبٌة الكلوٌة

التواء
هنلً
( حتى إذا أدركى الػرق قال آمنت )

األنبوبة
الملتوٌة
القرٌبة

األنبوبة
الملتوٌة
البعٌدة
شرٌن وارد للكبة
وشرٌن صادر من
الكبة

ال تنتظر أن يدركم الػرق  ،فوقتوا قد تنجو ببدنم فقط !!
!! أكتب معً هالمعلىمت عالسرٌع !!

ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أ.مصعب القطاوي

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

اإلرتشاح
• تحدث عملٌة اإلرتشاح فً الكبة ( وهً شبكة من الشعٌرات الدموٌة عالٌة النفاذٌة فً الحوٌصلة الكلوٌة )
ومنها إلى محفظة بومان .
• ملحوظة  :الحوٌصلة الكلوٌة تتكون من الكبة ومحفظة بومان .
• ترشح المواد صغٌرة الحجم ( مثل  :أٌونات الصودٌوم  ،وأٌونات الكلور  ،وأٌونات البوتاسٌوم  ،وجزٌئات
الغلوكوز  ،والحموض األمٌنٌة  ،والفضالت النٌتروجٌنٌة الذائبة فً البالزما ) من الدم الذي ٌأتً عبر الشرٌن الوارد ،

والذي ٌتجه نحو تجوٌف محفظة بومان .
• المواد ذات الحجم الجزئً الكبٌر ( مثل  :بروتٌنات البالزما ) ال ترشح ثم ٌنتقل ما تبقى من الدم فً الشرٌن
الصادر إلى الشعٌرات الدموٌة المحٌطة باألنابٌب الملتوٌة .
• ٌضبط الجهاز العصبً الذاتً معدل اإلرتشاح ؛ ( علل ذلك )
• إذ تتحكم األعصاب الودٌة فً العضالت الملساء المكونة للشرٌن الوارد وتساهم الهرمونات فً هذه العملٌة

إعادة اإلمتصاص
• ٌعاد امتصاص حوالً  %22من حجم السائل الراشح الموجود فً تجوٌف األنبوبة الملتوٌة القرٌبة  ،والتواء
هنلً  ،واألنبوبة الملتوٌة البعٌدة  ،والقناة الجامعة وما ٌحتوٌه من ماء ومواد مفٌدة ٌحتاج إلٌها الجسم ؛ وذلك
ألن الراشح ٌحتوي على الكثٌر من المواد التً ال ٌمكن للجسم اإلستغناء عنها .
• المواد التً ال ٌمكن للجسم االستغناء عنها  :الغلوكوز  ،الحموض األمٌنٌة  ،أٌونات الصودٌوم  ،أٌونات
البوتاسٌوم  ،أٌونات الكلور .
• تتم عملٌة إعادة اإلمتصاص إما باإلنتشار أو بالنقل النشط إلى السائل بٌن خلوي ثم إلى الشعٌرات الدموٌة
المحٌطة بأجزاء الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة .
• تعد عملٌة إعادة اإلمتصاص مهمة جدا ؛ علل ذلك ..
• وذلك لوالها الضطر اإلنسان لشرب كمٌة كبٌرة من الماء وتناول كمٌة كبٌرة من المواد مثل الغلوكوز
والحموض األمٌنٌة واألٌونات لتعوٌض ما ٌفقده الجسم من عملٌة اإلرتشاح وإال فإن خالٌا الجسم ستجف
وٌفقد المواد الضرورٌة وٌموت اإلنسان .

اإلفراز األنبوبي
• ٌتم نقل المواد السامة والضارة ونواتج أٌض العقاقٌر وأٌونات هٌدروجٌنٌة  -وذلك لخطورتها إذا بقٌت فً
الجسم  -من الشعٌرات الدموٌة المحٌطة بأجزاء الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة إلى تجوٌف كل من األنبوبة الملتوٌة
القرٌبة والقناة الجامعة واألنبوبة الملتوٌة البعٌدة وٌتم اإلفراز األنبوبً إما باإلنتشارأو بالنقل النشط .
• ٌسهم اإلفراز األنبوبً فً تنظٌم درجة الحموضة وذلك بالتخلص من األٌونات الهٌدروجٌنٌة الزائدة فً الدم
وطرحها خارج الجسم وامتصاص أٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة إلى الدم  .بما ٌسمى التوازن الحمضً
القاعدي .
• ٌعد اإلفراز األنبوبً من العملٌات المهمة فً الجسم ؟
• ألنه ٌتم بواسطته التخلص من المواد السامة ونواتج أٌض العقاقٌر والتً تكون خطرة على الجسم كما ٌسهم
فً التوازن الحمضً والقاعدي وذلك بطرح األٌونات الهٌدروجٌنٌة الزائدة فٌنظم درجة حموضة الجسم .

ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..

04

0785187756 | 0796425625

أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

يعد اإلفراز األىبوبي من العنليات املونة يف اجلسه ( علل )
ألَّ ٌزى ثٕاسطزّ انزخهص يٍ انًٕاد انسبيخ َٕٔارظ أٌط انؼقبقٍش ٔانزً ركٌٕ خطشح ػهى انغسى كًب ٌسٓى فً انزٕاصٌ
انؾًعً انقبػذي ٔرنك ثطشػ إٌَٔبد انكشثَٕبد انٍٓذسٔعٍٍُخ انضائذح فٍُظى دسعخ ؽًٕظخ انغسى .

 دور الهرمىناث فً ضبط عمل الكلٍت ( تنظٍم عمل الكلٍت ) :
أ .انٓشيٌٕ انًبَغ إلدساس انجٕل ( : ) ADH
رسٓى انكهٍخ ٔرؾذ انًٓبد ٔانُخبيٍخ انخهفٍخ ػهى انًؾبفظخ ػهى ارضاٌ انًبء ٔظجػ انعغػ األسًٕصي نهذو .
تؤدي إلى زٌادة الضغط
األسموزي للدم

فتعمل المراكز الحسٌة
للمستقبالت األسموزٌة فً تحت
المهاد على تحفٌز الغدة النخامٌة
الخلفٌة المخزنة للهرمون المانع
إلدرار البول ( ) ADH

زٌادة تركٌز المواد
فً الدم

تحفٌز مراكز العطش فً الدماغ

فٌتناول اإلنسان كمٌات أكبر من الماء
عىدة الضغط
األسمىزي إلى الىضع
الطبٍعً

فٌزٌد هذا الهرمون من نفاذٌة القناة الجامعة والجزء األخٌر
من األنبوبة الملتوٌة البعٌدة للماء

ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..

معٌدا بذلك تركٌز المواد الذائبة
إلى الوضع الطبٌعً

مما ٌؤدي إلى زٌادة إعادة امتصاص الماء نحو السائل
بٌن خلوي ثم إلى الشعٌرات الدموٌة
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

ة .سٌٍٍُ  -أَغٍٕرُسٍٍ – أنذٔسزٍشٌٔ :

ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

د .انؼبيم األرًٌُ انًذس نهصٕدٌٕو ( : ) ANF
ٌؤثر على الخالٌا المتخصصت

زٌادة ضغط الدم وحجمه

فً األذٌنان فً القلب

فتفرز ( ) ANF

الذي ٌثبط إفراز رٌنٌن فألدوستٌرون مما ٌثبط إعادة امتصاص أٌونات الصودٌوم
(  ) Naوالماء فٌقل حجم الدم وضغطه وٌعودان للمستوى الطبٌعً
* اهلرمون املاىع إلدرار البول :
أ .ما سبب إفراز الهرمون المانع إلدرار البول ؟
ب .ما تأثٌر إرتفاع الضغط األسموزي للدم فً المستقبالت األسموزٌة ؟
ج .أٌن توجد المستقبالت األسموزٌة ؟
د .ما تأثٌر المستقبالت األسموزٌة فً النخامٌة الخلفٌة ؟
هـ .ما تأثٌر المستقبالت األسموزٌة فً مراكز العطش ؟
و .وضح تأثٌر الهرمون المانع إلدرار البول فً الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة ؟ وماذا ٌنتج عن ذلك ؟
ز .ما سبب تثبٌط إفراز الهرمون المانع إلدرار البول ؟
ح .كٌف ٌعود حجم الدم وضغطه األسموزي إلى المستوى الطبٌعً؟

* هرمون ألدوستريون :
أ .ما سبب تنبٌه إفراز هرمون ألدوستٌرون ؟
ب .ما تأثٌر نقص حجم الدم وضغطه على الخالٌا المتخصصة فً جدار الشرٌن الوارد ؟

ج .أكتب معادلة تعبر عن تحول مولد أنجٌوتنسٌن فً البالزما الى أنجٌوتنسٌن . II
د .من أٌن ٌنتج بروتٌن مولد أنجٌوتنسٌن ؟
هـ .ما تأثٌر أنجٌوتنسٌن  IIفً كل من الشرٌن الصادر و قشرة الغدة الكظرٌة ؟
و .ما تأثٌر ألدوستٌرون فً األنبوبة الملتوٌة البعٌدة ؟
ز .ماذا ٌحدث عند إعادة إمتصاص أٌونات الصودٌوم ؟

* العامل األذيين املدر للصوديوو
أ .من أٌن ٌفرز ؟

ب .ما سبب إفرازه ؟

ج .ما تأثٌره ؟

ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

امِواء اذلي هتٌفسَ & امغذاء اذلي هتٌاوهل & املاء اذلي ورشبَ  ..حيتوي لك مهنا عىل عدد كبري من اماكئيات احلَة ادلكِلةااميت تبحث عن
مأوى مِا نلعُش وامتاكثر .
بعضِا ال تسبب ميا رضرا

بعضِا تسبب المراض ومتثل مصدر هتدًد حلِلي نلجسم

املناعة
أهميتها ( وظائفها )
 .3حماٌة الجسم من مسببات األمراض
 .7مقاومة مسببات األمراض .
 .0القضاء على مسببات األمراض .
 .4القضاء على الخالٌا السرطانٌة .
 .3القضاء على الخالٌا المصابة بالفٌروسات .

أنواع الحواجز في جهاز المناعة
الفٔصٓاٜ٘ٔ

ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..

اللٔنٔاٜ٘ٔ

خالٓا دو بٔضا ٛقادزٗ عل: ٙ
 .3ابتالع مسببات األمراض
 .7تحلٌل مسببات األمراض
 .0أو منع تكاثر مسببات األمراض
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

اإلضتجاب٘ املياعٔ٘ الطبٔعٔ٘ ( غري املتدصص٘ ) ( املياع٘ الفطسٓ٘ ) :
 رزكٌٕ يٍ خطً انذفبع األٔل ٔ انضبًَ .
 يًٓزٓب األسبسٍخ ( انٕظٍفخ ) :
 .1يُغ دخٕل يسججبد األيشاض إنى انغسى  .3 .انقعبء ػهى يسججبد األيشاض فٕس دخٕنٓب.
 .2انزخهص يٍ انخالٌب انًصبثخ ثًسججبد األيشاض .
* تعد ٍرِ املياع٘ غٍش متخصصخ ؛ ( ػهم ) ألَٓب ال رسزٓذف َٕػب يؾذدا يٍ يسججبد األيشاض .

 $تتلٌْ ٍرِ املياع٘ مير حلظ٘ ّالدتيا  ٍّٕ ،مياع٘ غري متدصص٘ تتصد ٚلألجطاو الػسٓب٘ مجٔعَا حال دخْهلا اجلطه .

* الثات خط الذفاع ألاول :
أ .حبجض انجهذ :
ٌ .1ؼذ انغهذ انسهٍى ؽبعض فٍضٌبئً يٓى ( ٔظٍفزّ ) ًٌُغ دخٕل يسججبد األيشاض .
ٌ .3سجت انؼشق انًفشص يٍ انغهذ اَخفبظب فً دسعخ ؽًٕظخ انغهذ ؛
فٍٕفش سقًب ٍْذسٔعٍٍُب يُخفعب ( ػهم ) ؛ يب ٌقهم ًَٕ كضٍش يٍ إَٔاع انجكزٍشٌب ػهى انغهذ .
ة .األغشٍخ انمخبطٍخ :
انمجطىخ نهقىبح انهضمٍخ وانقىبح انتىفسٍخ وانجهبص انجىنً وانتىبسهً تفشص انمخبط انزي ٌمىع دخىل مسججبد انمشض إنى خالٌب انجسم .
ج .اإلفشاصاد :
 .3انذمىع وانهعبة يىثنوا حاحزا يىٌع وصول وستتات األوراض إمى داخل امخسه ؛

بطبب احتْاَٜا عل ٙإىصميات حتلل األجطاو الػسٓب٘ .

 .2حمط انهٍذسوكهىسٌك امىوحود فى امىعدة امذي يهضه امكثًر وي وستتات األوراض امىوحودة فى امععام .
د .انجكتٍشٌب انسبكىخ طجٍعٍب فً انجسم :
* ًْ ثكزٍشٌب َبفؼخ رؼٍش فً أعضاء يخزهفخ يٍ انغسى  ،يضم  :سطؼ انغهذ ٔ ،انقُبح انٓعًٍخ .
* ظريقة دفاعها عي امخسه ضد وستتات األوراض :
 .1تٌتج وواد قد تقتل امتكتًريا امضارة وتاصرة .
 . 2تفرز وواد تغًر وي درحة حىوضة اموسط مخعنه غًر والئه معًش امتكتًريا امضارة .
 . 3أو تستٌفذ امىواد امغذائًة امىتوافرة ؛ واًعة ةذمك حصول امتكتًريا امضارة عنى غذائها  ،وىا قد يستب ووتها .

يف حال اخرتاق خط الدفاع األّل (مجل اإلصاب٘ ظسح ) فإٌ خط الدفاع الجاىٕ ٓتدخل .

* الثات خط الذفاع الثانى:

خط الدفاع الجاىٕ
بسّتٔيات ّقاٜ٘ٔ

خاليا مناعية غري متدصصة
إذا دخلت مسببات األمراض فً الجسم
فإن أنواعا من خالٌا المناعة تدافع عن الجسم عن طرٌق
البلعمة

ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..

مجل الربّتٔيات املتنن٘
وتساهم البروتٌنات المتممة فً إتمام عمل خالٌا المناعة ؛
إذ تتسبب فً تحلل مسببات األمراض الداخلة فً الجسم  ،وتسهل عملٌة
بلعمتها
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

آلٔ٘ عنل اخلالٓا القاتل٘ الطبٔعٔ٘  ( :أكتب معٕ ٍاملدطط )
برفورين ٌحدث ثقوبا فً غشاء الخلٌة المصابة
الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة

تفرز
إنسميات حبيبية تدخل خالل الثقوب لتحلل بروتٌنات الخلٌة المصابة مسببة موتها

اخلالٓا األكْل٘ اللبريٗ تقوم بابتالع الخلٌة المٌتة بعملٌة البلعمة .
اخلالٓا املتعادل٘

توجد ُذٍ اخلالاي يف ادلم  ،ويف أعضاء أخرى  :امكبد  ،امعحال  ،امرئتني  ،انلوزتني
ًْٔ خالٌب ًَٓخ فً اثزالع يسججبد األيشاض انجكزٍشٌخ  ،نكُٓب ال رؼٍش غٌٕال

خالٓا الدو
البٔضا ٛاألكْل٘

اخلالٓا األكْل٘ اللبريٗ
رؼذ ْزِ انخالٌب فً األسبط ٔؽٍذح انُٕاح ٔ ،قذ ركٌٕ ؽشح ثؾٍش رزغٕل يٍ َسٍظ إنى
آخش  ،أٔ يسزقشح فً أػعبء يؼٍُخ  ،يضم  :انطؾبل ٔانكجذ

اخلالٓا
الدفاعٔ٘
اخلالٓا القاتل٘
الطبٔعٔ٘

ٍٕ خالٓا لٔنفٔ٘ تْجد يف الطخال ّالعقد اللٔنفٔ٘ ّخناع العظه ّالدو .
ّميليَا متٔٔص اخلالٓا املصاب٘ بالفريّضات ّاخلالٓا الطسطاىٔ٘ ّ ،قتلَا  ،لليَا غري متدصص٘

الربّتٔيات املتنن٘

آليات خط
الدفاع الجاني

الربّتٔيات
الْقاٜ٘ٔ

اإلىرتفريّىات
ٍّٕ بسّتٔيات تفسشٍا اخلالٓا املصاب٘ بالفريّضات  ،فرتتبط باخلالٓا اجملاّزٗ ّ ،حتفصٍا إىل إىتاج
بسّتٔيات مضادٗ للفريّضات متيع تضاعف أعداد الفريّضات املَامج٘ هلا .

 .1تعنل دلنْع٘ مً املْاد اللٔنٔا ٜ٘ٔاملفسشٗ مً مطببات
املسض ّخالٓا اجلطه املصاب٘ عل ٙجرب اخلالٓا األكْل٘
إىل ميطق٘ اإلصاب٘ .

اإلضتجاب٘
اإللتَابٔ٘

ّ .2تصٓد مً تدفق الدو حنٍْا .
 .3إضاف٘ إىل تصآد ىفاذٓ٘ الػعريات الدمْٓ٘ يف ميطق٘
اإلصاب٘ .
ٍّ .4را ٓطاعد عل ٙشٓادٗ أعداد خالٓا الدو البٔضا ٛيف
امليطق٘ .

أعساض اإلضتجاب٘ اإللتَابٔ٘ :
@ االمحساز بطبب تْضع الػعريات الدمْٓ٘ .
@االىتفاخ بطبب خسّج البالشما مً الدو .
@ إحطاع باألمل ىتٔج٘ تَٔج اليَآات العصبٔ٘ .
@ازتفاع دزج٘ حسازٗ اليطٔج املصاب .

2

ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )
ال المكت الم
ت
خ
مثاعة سية صصة

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

مْلد الضد الػسٓب  ٍْ :املادٗ أّ اجلطه الػسٓب الرٖ حيفص االضتجاب٘ املياعٔ٘ امللتطب٘ املتدصص٘ مً قبل جَاش املياع٘ .

بلعمة مسبب المرض

اتحاد الجسم الحال
مع الجسم المبلعم

تحطٌم مولد الضد الغرٌب
إلى أجزاء صغٌرة

بدء اإلنزٌمات تحلٌل
مولد الضد الغرٌب

اشهار جزء من مولد
الضد الغرٌب على
سطح الخلٌة

التخلص من
األجزاء األخرى
بواسطة اإلخراج
الخلوي

بذكر أن اخلالاي الكوةل املشِرة يه عبارة عن خالاي تشِر مودل امضد امغرًب املسبب نلمرض عىل سعحِا
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

T
ال تنسى
المخطط إلً
رسمناه
عاللوح !!

 .1تشِر اخلالاي الكوةل مودل امضد عىل سعحِا فرتتبط خالاي (  ) Tاملساعدة مع مودل امضد املشِر .
ٌ .2سبب ُذا ا إالرتباط اإفراز اخلالاي الكوةل املشِرة مواد كميَائَة تسمى ساًتواكًيات حتفز اهلسام خالاي (  ) Tاملساعدة ومتاٍزُا اإىل خالاي ( ) T
مساعدة وشعة و خالاي (  ) Tمساعدة ذاكرة .
 .3تفرز خالاي (  ) Tمساعدة وشعة ساًتواكًيات واميت تلوم مبا ًيل :
 حتفز خالاي (  ) Tاملاتةل عىل االإهلسام متكوٍن خالاي (  ) Tكاتةل وشعة  ،وخالاي (  ) Tكاتةل ذاكرة .
 حتفز خالاي (  ) Bمتصبح وشعة  ،وتيلسم الإهتاج خالاي بالزمِة وخالاي (  ) Bاذلاكرة .
سوال  :ما أهواع اخلالاي املياعَة اميت تشِر مودل امضد يف امشلك امسابق ؟

اخلالاي الكوةل امكبرية

سوال  :ماذا حيدث خلالاي (  ) Tاملساعدة بعد ارتباظِا مبودل امضد املشِر؟اهلسام خالاي (  ) Tاملساعدة ومتاٍزُا اإىل خالاي ( )Tمساعدة وشعة وخالاي (  ) Tمساعدة ذاكرة .

سوال  :تؤدي اخلالاي انلميفِة (  ) Tدورا كبريا يف مٌاعة اجلسم مبساعدة اخلالاي انلميفِة (  ، ) Bوأهواع أخرى من اخلالاي املياعَة  ،واملعلوب :
 .1ما امس املادة امكميَائَة اميت تفرزُا خالاي (  ) Tاملساعدة امًشعة ؟
 .2ما هوعي اخلالاي امياجتة عن اهلسام اخلالاي انلميفِة (  ) Bامًشعة ؟

ساًتواكًيات
خالاي بالزمِة تًتج أجساما مضادة وخالاي (  ) Bذاكرة .

سوال  :ما دور امساًتواكًيات اميت تفرزُا خالاي (  ) Tاملساعدة يف لك من خالاي (  ) Tاملاتةل وخالاي (  ) B؟
 .1 حتفز خالاي (  ) Tاملاتةل عىل االإهلسام متكوٍن خالاي (  ) Tكاتةل وشعة  ،وخالاي (  ) Tكاتةل ذاكرة .
 .2 حتفز خالاي (  ) Bمتصبح وشعة  ،وتيلسم الإهتاج خالاي بالزمِة وخالاي (  ) Bذاكرة .

سوال  :ما دور امساًتواكًيات اميت تفرزُا اخلالاي الكوةل امكبرية يف خالاي (  ) Tاملساعدة ؟
اهلسام خالاي (  ) Tاملساعدة ومتاٍزُا اإىل خالاي (  ) Tمساعدة وشعة و خالاي (  ) Tمساعدة ذاكرة .
ٌوجد ملحق خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

T
س  :ما وظٌفة الخالٌا ( )Tالقاتلة ؟ تهاجم الخالٌا المصابة .
س  :ما آلٌة عمل الخالٌا (  ) Tالقاتلة ؟

 .1تتعرف اخلالاي (  ) Tاملاتةل امًشعة عىل مودل امضد املشِر عىل
سعح اخلالاي املصابة ابملرض وترتبط بَ .
ً .2ؤدي ذكل اإىل حتفزي خالاي (  ) Tاملاتةل عىل اإفراز مادة
كميَائَة تسمى برفورٍن تعمل عىل اإحداث جلوب يف امغشاء
امبالزيم نلخلَة املصابة ابملرض مما ٌسمح بدخول اإىزميات خاصة
حتلل بروتٌُات اخللَة املصابة مسببة موهتا .
س  :كٌف تستجٌب خالٌا  Tالقاتلة الرتباطها بمولد الضد
الغرٌب ؟
س :وضح تأثٌر مادة برفورٌن التً تفرزها خالٌا ( )Tالقاتلة
فً الخالٌا المصابة بالمرض ؟

ت
ال
سوال  :فجم جثلف الجلإيا القايلة طييعية عن الجلإيا ( )Tالقايلة ؟
اخلالاي املاتةل امعبَعَة من خالاي خط ادلفاع امثاين ومتتاز بلدرهتا عىل متَزي وكتل
اخلالاي املصابة ابمفريوسات واخلالاي امرسظاهَة ويه غري متخصصة .
اخلالاي ( )Tاملاتةل هوع من اخلالاي انلميفِة  ،حِث هتامج اخلالاي املصابة بعد تعرفِا
عىل مودل امضد املشِر عىل سعحِا ويه متخصصة .

B
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

ٌعمل ارتباط الجسم المضاد بمولد الضد على تثبٌطه بطرائق  ،منها :
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