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 المناعة

 العمل

 .المنتشرة الجهاز اعضاء كانت وان الغريبة االجسام على التعرف*

 .اثارها من أو الغريبة االجسام من التخلص على العمل*

 .اخرى مرة لها التعرض عند االجسام هذه تذكر  قدرة على الجسم تزود*

 على أو عليها القضاء يتم البكتريا أو الفايروسات دخول عند"مثالها*

 .المتخصصة المناعة أو الطبيعية المناعة طريق عن اثارها

 يفعرت

 نتيجة للتعرض الى الكثير من االجسام الغريبة بعضها يشكل خطر عليه 

 + 

وان يتم التعامل حتى مع بعض الخاليا الجسم التي تتحول الى خاليا غير 

 طبيعية مثل االورام السرطانية

 انواعه

 (المتخصصة الغير) الطبيعية المناعة

 : نوعين لها تمتلك والتي

 : على تشتمل والتي(:االول الخط) الخارجية- أ

 : على يعمل والذي:الجلد-1

 . المرض مسببات مرور يمنع# 

  على تعمل والتي:المخاطية االغشية-2

 النها المرض مسببات دخول تمنع التنفسي و الهضمي للجهاز المبطنة#

 ".مصائد"

 والتي(الدهنية المواد و العرق)نوعين على تشتمل والتي:الجلد افرازات-3

 : على تعمالن

 =( ph 5-3) حامضي وسط على#   

 .الجلد على الممرضات من الكثير نمو من تحد# 

 واالنزيمات الهاضمة االنزيمات) نوعين تشمل والتي:العين دموع-4

 :على تعمل والتي( المذيبة

 .الممرضات وتهضم تذيب#

 

 : على تشتمل والتي(الثاني الخط)الداخلية

 (.الصغيرة+ الكبيرة) نوعين لها والتي االكولة الخاليا-1

 تحدث احدهما حفز اذا البروتينات من مجموعة:المتممة البروتينات-2

 .بكتريا مثل المرض تحلل الى النهاية في تؤدي التفاعالت من سلسلة

 تفرز ومحببة كبيرة لمفية خاليا وهي:الطبيعية القاتلة الخاليا-3

 الخاليا+ بالفيروسات المصابة الجسم خاليا لتحلل" السايتوكاينات

 .السرطانية

 :ب تتميز والتي:التهابات-4

 . النسيج في االلتهاب بدء تسبب*   

 .الصارية الخاليا تفرزها*   

 .االمراض ومسببات الغريبة المواد لدخول الموضعية كاستجابة تفرز*   

 .المتممة البروتينات تنشط*    

 .المصاب للنسيج الحرارة و الحساسية من حاالت تحدث*    

 المناعة المكتسبة المناعة الطبيعية

 خالياه انواع

 .الكبيرة االكولة*

 .الطبيعية القاتلة الخاليا*

 تفرز,المرض مسبب اشهار على تعمل) B نوع من الخاليا*

 (.المضادة االجسام تفرز التي بالزمية خاليا الى تتمايز,السايتوكاينات

 على الحاوية الخاليا تقتل,السايتوكاينات افراز على تعمل) T نوع من الخاليا*

 (.الفايروسات

 االنسجة و الجلد في تتواجد,الضد مولد اشهار على تعمل) الزوائد ذات الخاليا*

 (. للسايتوكاينات ومنظمة, المخاطية و اللمفية

 االستجابة

 .انتاج خاليا خاصة/1

 .مواد تتفاعل مع مسبب المرض/2

 انتاج مولد الضد/3

 : وهي الجهاز مكونات

 : على تشتمل والتي:الرئيسية اللمفية االعضاء*

 الجهاز خاليا+الدم خاليا" تكون جذعية خاليا على يحتوي)العظم نخاع#

 . B اللمفية الخاليا تتمايز وفيه,"المناعي

 اللمفية الخاليا الى العظم نخاع من اللمفية الخاليا تتمايز التي) الزعترية الغدة#

 ".(اسمها اشتقاق تم هنا ومن" T نوع من

 : على تشتمل والتي:الثانوية اللمفية االعضاء*

 .اللمفية و االكولة الخاليا و بالدم تمتلىء,عدة جيوب فيه لمفي عضو:الطحال#

 عدة جيوب فيها, اللمفية االوعية طول على تتواجد تراكيب:اللمفية العقد#

 .الكبيرة بالخاليا  اللمفية واالكولة تمتلىء

 والتي تعرف بانها:النسيج المصاحب للطبقة الطالئية*

 . Bنسيج اللمفي يبطن اجزاء الطبقة الطالئية لالمعاء الدقيقة ويحوي خاليا 
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 المناعي الجهاز عمل الية

 االستجابة

 الخلوية

 . T نوع من الخاليا عنها المسؤول-1

 : T خاليا انواع-2

 .المساعدة T الخاليا*

 .القاتلة T الخاليا*

 .المثبطة T الخاليا*

 .الذاكرة T الخاليا*

 T الخاليا انواع عمل الية

 : المساعدة T الخاليا

 االكولة)سطوحها على خاليا قبل من الضد مولد توليد-1

 (.الزوائد ذات خاليا+الكبيرة

 T الخلية سطح على الموجود الضد مولد مستقبل يرتبط-2  

 .الموجود الضد مولد مع المساعدة –

  T لتكوين االنقسامات تكوين على العمل يبدأ االرتباط هذا-3  

 .الذاكرة– T+ النشطة المساعدة-

 4-T – في لتساعد السايتوكاينات تفرز النشطة المساعدة 

 الضد مولد للمستقبل الحاملة المساعدة – T خاليا انقسام

 .االنقسام على نفسه

 الخاليا مهاجمة على القاتلة – T تحفيز على العمل-5 

 .المصابة

 البالزمية الخاليا النتاج االنقسام على B خاليا تحفيز-6 

 .المضادة االجسام النتاج

 .الذاكرة  B خاليا الى اضافة-7

 :القاتلة – T الخاليا

 .السرطان أو بالفيروسات المصابة الخاليا من تتخلص-1 

 .الغريب الضد بمولد ترتبط-2  

 : على لتعمل" البرفورين" تسمى كيميائية مادة تفرز-3  

 على لتعمل بالمرض المصابة للخلية البالزمي الغشاء في ثقوب تحدث"        

 ".وانفجارها داخلها الى الجسم  سوائل دخول

 .المصابة الخلية نواة لتحلل محللة خاصة انزيمات تفرز-4  

 .المصابة االخرى الخاليا من للتخلص تنطلق-5  

 .الذاكرة-T خاليا الى القاتلة – T الخاليا بعض تتحول ان ممكن-6  

 على تحمل السرطانية الخاليا الن السرطانية؟ الخاليا على تتعرف ان تستطيع-7  

 البالزمي غشاء على الموجودة تلك عن تختلف الضد مولدات البالزمي غشائها

 .الطبيعية للخلية

 

 

T – المثبطة : 

 .المناعية االستجابة تنظيم عن مسؤولة-1 

 .الغريب الضد مولد على القضاء بعد عملها يبدأ-2  

 : على تعمل مواد تفرز-3  

 .المضادة لالجسام البالزمية B خاليا انتاج توقف*    

 .القاتلة – T الخاليا عمل توقف*   

 : الذاكرة -

 الذاكرة+القاتله الذاكرة) نوعين على تكون-1

 (.المساعدة

 نفسه الضد مولد مستقبالت جميعها تحمل-2

 .انتاجها في تسبب الذي

 قدرتها الدم؟بسبب في الخاليا هذه تبقى-3

 مرة نفسه الضد مولد دخول عند التنبه على

 .ثانية

 و عليه تتعرف الغريب الجسم دخول عند-4

 .دراستها وتم سبق التي باالليات بالعمل تقوم
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 المناعي الجهاز عمل الية

االستجابة 

 السائلة

 Bالمسؤول عنها خاليا 

 .   Tوبمساعدة من الخاليا 

  Bالية عمل الخاليا اللمفية 

 الغريب الضد مولد ارتباط عند تنشط-1

 البالزمي الغشاء على الموجودة بمستقبالته

 .لها

 التي السايتوكاينات بتاثير تنشط ان ممكن-2

 .المساعدة – T خاليا تفرزها

 .النشطة B الخاليا تنقسم-3

 نوعين الى النشطة B خاليا تتمايز-4

 :ب تتميز التي:البالزمية الخاليا

 .ساللة واحدة ليمفية خلية من تنتج#

 االجسام من نفسه نوع من كبيرة اعداد جميعها الساللة خاليا تنتج#

 . الغريب الضد لمولد المضادة

 مقاومة سوى الطريقة بهذه المنتجة المضادة االجسام تستطيع ال#

 .انتاجها سبب الذي نفسه النوع وهو الضد مولدات من واحد نوع

 تحمل B اللمفية الخاليا على فان,  اخر ضد مولد يقاوم لكي#

 قادرة لتصبح الكرة تعيد وان, الجديد الضد بمولد خاصة مستقبالت

 ...وهكذا, الضد المولدات من الجديد النوع مقاومة على

 

 الذاكرة – B خاليا

 الى المرض مسبب دخول عند تستجيب-1

 المضادة االجسام اخرى؟لوجود مرة الجسم

 على تتعرف فانها فبذلك سطوحها على

 للجسم تعرضها عند بسرعة المرض مسبب

 . ثانية مرة

 تفرز التي البالزمية الخاليا وجود-2

 .له المضادة االجسام

    

الية عمل 

الجسام 

 المضادة

 نفسه نوع من الضد مولد مع(   47-2 الشكل ادرس)المضاد الجسم ارتباط

 بوساطة الضد مولد يثبط

 .الخلية تحلل الى تؤدي التي المتممة البروتينات تنشيط-1

 .البلعمة تنشيط  الى تؤدي الضد مولدات ترسيب-2

 .البلعمة تنشط معا الضد مولدات تجمع-3

 تنشيط الى تؤدي الضد مولدات سطح على االرتباط مواقع اغالق-4

 .البلعمة
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 مالحظات

خاليا تظهر مولد الضد المسبب هي :الخاليا المشهرة 

 :للمرض على غشائها البالزمي ولها انواع

 .الخاليا االكولة الكبيرة*

 .خاليا ذات الزوائد*

 . Bالخاليا من نوع *

ان طريقة التكامل النوعي بين 

االستجابة المناعية في مقاومة 

مسببات المرض و الخاليا 

 السرطانية  يجب ان تدرس الشكل 

(2-44  ) 
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 ( AIDS) المكتسبة المناعة نقص متالزمة

  HIV البشري المناعة نقص فايروس مسببها

 :عمله الية

 .المساعدة – T الخاليا يهاجم*

 طرق 3 ب المناعي الجهاز يتاثر*

 فتنفجر,المصابة المساعدة – T الخاليا داخل الفايروس يتكاثر

 المساعدة – T على لتؤثر الفايروس من جديدة نسخ 3 منها وتنطلق

 .المساعدة – T اغلب على القضاء يتم,وهكذا,االخرى

 استجابة تثبط مواد المصابة المساعدة -T خاليا تفرز

 .االخرى لالمراض المسببة االخرى T خاليا

 على الضد مولد اشهار الفايروس يمنع

 .المصابة المساعدة - T خاليا
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 الدمنقل 

 . المتبرع الشخص في وحقنها متبرع الشخص من بكامله الدم اخذ أو مكوناته بعض اخذ اي/المفهوم

 االطباء اهتمام

 .المتبرع لدم الحمراء الدم خاليا على الموجود الضد مولد بنوع-1

 .المستقبل للشخص الدم بالزما في المضادة االجسام نوع-2

 ABO نظام

 .الندشتيز النمساوي العالم قبل من اكتشافه تم-1

 المستقبل الشخص موت الى وتؤدي الدم نقل عمليات بعض فشل العالم الحظ-2

 .للدم

 .االنسان في الرئيسية تعتبر والتي الدم من فصائل( 4) تحديد العالم استطاع-3

 من احدهما أو مادتين غياب أو وجود" على اعتمادا الدم تصنيف ممكن-4

 ".الحمراء الدم لخاليا البالزمي الغشاء على السكرية البروتينات

 . B الضد مولد االخرى و A الضد مولد المادتين احدى على العالم اطلق-5 

 (. 1-2) الجدول على االطالع ممكن-6

 ؟A (Anti-A ) المضادة االجسام مع A الضد مولد اجتمع اذا يحدث ماذا-7

 االوعية في وترسبها الحمراء الدم كريات تجمع الى تؤدي تخثر تفاعل سيحدث   

 .الموت الى يؤدي وقد انسدادها الى يؤدي مما, الضيقة الدموية

 (.  57-2) الشكل الحظ البشر بين الدم نقل امكانية على وللتعرف-4

 النظام الريسي

 غيابه أو Rh الريسي الضد مولد وجود النظام هذا يحدد--1

 .الحمراء الدم كريات سطوح على

 بانهم يعرفون Rh الضد مولد يملكون الذين االشخاص-2

 + (.Rh) الريسي العامل موجبو

 بانهم يعرفون الريسي العامل يملكون ال الذين االشخاص-3

 (. -Rh) الريسي العامل سالبي

 الحالة في Rh الضد لمولد مضادة اجسام يوجد ال-4

 .الريسي للعامل السالب الدم في الطبيعية

 . الموجب الريسي للعامل المضادة االجسام تتكون-5

 الريسي النظام في الدم فصيلة االعتبار بنظر االخذ يجب-6

 .للدم نقل عملية اي اجراء عند

 الحمل؟ الغراض مهم الريسي العامل معرفة تعد لم انه لوحظ

 :المثل هذا على سنذكرها التي التالية لالسباب وذلك 

 العامل موجب الجنين فسيكون الريسي للعامل سالبة امراءة من الريسي العامل موجب رجل تزوج لو/1

 ".  السالب الريسي العامل على سائد الموجب الريسي العامل ان بسبب" الريسي

 من الحمراء الدم كريات ستتسرب, الرحم جدار عن المشيمة وانفصال للجنين الوالدة واثناء انه يالحظ/2

 (. -Rh) االم الى+ (Rh)الجنين

 . Rh الضد مولد على يحتوي ال دمها الن) االم في تؤثر ال مضادة اجسام توليد الى اعاله التسرب يسبب/3

 .االم عن الوليد انفصال الجنين؟بسبب في يؤثر ال االم دم ان ويالحظ/4

 الحمل وفي,االول الحمل من المضادة االجسام على يحتوي االم دم ان,اعاله 3 رقم للنقطة ونتيجة/5

 المشيمة عبر الجنين الى االم من ستتسرب المضادة االجسام ان خطر؟بسبب في الثاني الجنين يكون,الثاني

 .للطفل الدم كريات تحلل مسببة

 الطفل والدة بعد Rh للضد المولدة المضادة االجسام من حقنة االم باعطاء اعاله؟تعالج المشكلة تعالج وكيف/6

 الوالدة اثناء الجنين الى االم دم من تسربت التي الحمراء الدم كريات تحلل الى تؤدي والتي,+ (Rh)االول

 ((.الحمل الغراض مهم الريسي العامل معرفة  تعد لم ولذلك))   .االم دم في مضادة اجسام تتكون ال لذلك,

 الدم فصيلة يحدد كيف

 عمليا؟

 تحديد المراد الشخص دم من الثانية قطرة الى anti-B من قطرة اضافة -2.دمه فصيلة تحديد المراد الشخص دم من قطرة الى anti-A من قطرة اضافة-1

 .دمه فصيلة تحديد المراد الشخص دم من الثالثة قطرة الى anti-Rh من قطرة اضافة -3.دمه فصيلة

 تفاعلت التي المضادة االجسام نوع من الضد مولدات على يحتوي الشخص دم ان على ذلك دل,اعاله الدم القطرات من اكثر أو واحدة في تخثر حصل فاذا-4

 (.  52-2 الشكل الحظ) معها
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 نقل الدم+(المناعة)اختبر نفسك                            

 دموع العين؟.*افرازات الجلد.*االغشية المخاطية.*الجلد.*المناعة: *عرف /1

 عمل الجهاز المناعي داخل جسم االنسان؟ ما/2

 اذكر مثال على عمل الجهاز المناعي داخل جسم االنسان؟/3

 ؟(تعداد جميع انواع االستجابات)ما انواع االستجاباتت المناعية الموجودة في الجسم/4

 ؟(تعداد الجميع)ما انواع االستجابة المناعية الطبيعية غير المتخصصة/5

 المناعي االول؟وكيف تتم العملية المناعية من خالل مكوناته؟ ماهي مكونات الخط/6

 :اكمل الفراغات/7

 .---------ويقوم بالعملية المناعية من خالل  ----الجلد يعتبر خط  -1

 .-----ويقوم بالعملية المناعية من خالل  ------االغشية المخاطية تعتبر خط  -2

 .------ية المناعية من خالل ويقوم بالعمل-------االفرازات الجلدية تعتبر خط  -3

 .-----يقوم بالعملية المناعية من خالل  ----دموع العين تعتبرخط  -4

 .على الجلد----لحد نمو الكثير من ,-----وتتميز بانها تعمل في ,----و----افرازات الجلد هي  -5

 .-----و -----ات الممرضات وتكون على نوعين من االنزيم-----و-----وتعمل على ------دموع العين تعتبر  -6

 ماهي افرازات الجلد ؟وكيف تعمل؟/4

 ماهي دموع العين ؟وكيف تعمل ؟وما انواعه؟/9

 ماهي االغشية المخاطية؟/11

 ماهو الخط الدفاعي الثاني عن جسد االنسان؟وما مكوناته؟وما مميزات كل مكون منه؟/11

 .الخاليا الصارية.*التهابات.*ة الطبيعيةخاليا القاتل.*البروتينات المتممة.*الخاليا االكولة: *عرف /12

 عدد انواع الخاليا االكولة؟/13

 اكمل / 14

  وتسمى باللغة ,-----وتعمل على افراز ,-----و----وتقوم بعمليتي ,-----على ----ان الخاليا االكولة الكبيرة تشهر

 . macrophageاالنكليزية باسم 

  تؤدي في النهاية الى  ------تحدث سلسلة من  ----البروتينات اذا ان البروتينات المتممة هي مجموعة من------ 

 .-------مثل 

  وتعمل على  ---وتكون محببة ووتقوم ب ,------وتعرف بانها  ----الخاليا القاتلة الطبيعية هي فى الخط------

 .-------و الخاليا -------خاليا الجسم المصابة ب 

 لدخول المواد الغريبة  -----وتقوم كاستجابة  -----وتسبب في بدء االلتهابات افراز الخاليا  -----االلتهابات هي من الخط

 .وتحدث حاالت من الحساسية و الحرارة,-----وتنشط ,------و 

  وموجودة في االنسجة ----ان الخاليا الصارية هي تشبه--- . 

  الخاليا االكولة الكبيرة في مكافحة  وتتخصص,-----و  ----تتخصص الخاليا اللمفية الكبيرة بمكافحة-------. 

 لماذا تحدث حاالت من الحساسية و الحرارة للنسيج المصاب بوجود الخاليا الصارية؟/15

 ؟وانواع االستجابة ؟وما الية االستجابة فيها؟عدد مكوناتهما هو الخط المناعي الثالث؟و/16

النسيج .*الذاكرة Bالخاليا .*الخاليا المشهرة.*البرفورين.*الخاليا البالزمية.*الخاليا ذات الزوائد : *عرف /17

 .المصاحب للطبقات الطالئية
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 :اكمل الفراغات التالية/14

  و ---و ----مكونات جهاز المناعة المتخصصة هي----. 

 و---و—و---و----ص هى ان انواع الخاليا المناعية في الجهاز المناعة المتخص---. 

 ان النسيج المصاحب للطبقات الطالئية هو---------. 

  و -----االعضاء اللمفية الرئيسية هي------. 

  يعرف نخاع العظم  بانه---------. 

  تعرف الغدة الزعترية بانها----------. 

  و -----تتكون االعضاء اللمفية الثانوية من-----. 

  يعرف الطحال------, 

   تعرف العقدة اللمفية  بانها----------------. 

  ان عمل الخاليا المناعية من نوعB  و----------و--------هي----------. 

   ان عمل الخاليا المناعية من نوعA  و----------هي---------. 

  ومفرزة ل  ---و ---وموجودة في الجلد و  -----ان الخاليا ذات الزوائد تتميز بانها-----. 

  و---ان الية عمل الجهاز المناعة المتخصص يشمل على نوعين من االستجابة هي----. 

   ان المسؤول عن االستجابة السائلة هي------. 

  ان المسؤول عن االستجابة الخلوية هي--------. 

  و------و-----انواع  3وهي على ---المسبب للمرض على  ---ان الخاليا المشهرة هي خاليا التي تعمل على-----. 

  و----و----و---و انواعها  -----االستجابة الخلوية مسؤول عنها الخاليا من نوع----. 

  ان الية العمل للخاليا المساعدة من نوعT و-----و-----و----و----و------و------هي----. 

  ان الية عمل الخاليا المثبطة من نوعT  و-----هي-----. 

  ان الية عمل الخاليا الذكرة من نوعT  و-----و----هي-----. 

  ان عمل الخاليا اللمفية من نوعB  و-----و------و------هي-----. 

  تتمايز خاليا من نوعB  و------النشطة الى------. 

  و-------و-------و-----ان الية عمل االجسام الالمضادة هي------. 

  تجابة المناعية في مقاومة مسببات المرضتبين  االس ------ان طريقة.   

 

 عدد االعضاء اللمفية الرئيسية؟ومميزات كل عضو؟/19

 مادور نخاع العظم ؟/21

 ما دور الغدة الزعترية ؟وكيف اشتق اسمها؟/21

 .عدد االعضاء اللمفية الثانوية؟ومميزات كل عضو؟/22

 ما دور الطحال؟وما دور العقد اللمفية؟/23

 .-----و----المسؤول عن التخلص من مسببات االمراض داخل الدم عبر الطحال هي ان /24

 :علل/25

 تخصص الطحال للتخلص من المسببات المرضية؟ي 

 تتخصص العقد اللمفية للتخلص من مسببات االمراض و االستجابة المناعية؟ 
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 خصصة؟يعتبر الخط الثالث المناعي مناعة مت 

 الطالئية من مكونات الجهاز المناعة؟ يعتبر النسيج المصاحب للطبقات 

  تتخصص الخاليا المناعية من نوعB في مالحقة وقتل مسببات االمراض؟ 

 نوع من المناعية الخاليا تتخصص T الفايروسات و الخاليا السرطانية؟ وقتل مالحقة في 

 تعتبر الخاليا ذات الزوائد من الخاليا المهمة للعملية المناعية؟ 

  تعتبر الخالياB وذات الزوائد و االكولة الكبيرة خاليا مشهرة؟ 

  كيف تعمل الخالياT- القاتلة على ثقب الخاليا المصابة؟ولماذا؟ 

  كيف تتعرف الخالياT – القاتلة على الخاليا السرطانية؟ 

  تعتبر الخالياT- المثبطة مسؤولة عن التنظيم االستجابة المناعية ؟ 

  لماذا تبقى الخاليا من نوعT- الذاكرة موجودة في الدم؟ 

 لماذا ال تستطيع الخاليا البالزمية المناعية مقاومة انواع متعددة من االمراض؟ 

  لماذا تستجيب خالياB الذاكرة عند دخول مسبب المرض الى الجسم مرة اخرى؟ 

  قله وجود الخالياT- المساعدة في دم االنسان؟ 

  عدم استجابة الخالياT – االخرى لعمل خالياT – المساعدة في العمل المناعي؟ 

  عدم اشهار مولد الضد على الخاليا المساعدة من نوعT ؟ 

 

 عدد انواع الخاليا المشهرة ؟ والية عملها؟/26

 المساعدة النشطة؟ – Tالمساعدة و  – Tما الفرق بين  /27

؟ وماذا تسمى هذا  Tمع الخاليا المساعدة من نوع كيف تتم العملية المناعية من  خالل وجود المسبب المرضي /24

 النوع من االستجابة ؟ وعلى ماذا تعتمد؟

 الذاكرة؟ Bالمناعية النتاج االجسام المضادة وانتاج خاليا  Bكيف يتم تحفيز الخاليا من نوع /29

 القاتلة على مهاجمة الخاليا المصابة؟ – Tكيف يتم تحفيز خاليا /31

-Tالقاتلة في الجهاز المناعي؟ما نوع االستجابةالمناعية لها؟وما الية العمل الخاصة بخاليا  – Tما عمل الخاليا /31

 القاتلة؟وما هو البرفورين؟

 المثبطة؟وما الية العمل؟ – Tما عمل الخاليا المناعية من نوع /32

 الذاكرة ؟وما الية عملها؟ -Tما انواع الخاليا /33

 اللمفية؟ Bما الية عمل الخاليا من نوع /34

 وما هما؟وما مميزات كل منهما؟,النشطة الى نوعين -Bتتمايز الخاليا من نوع /35

 اللمفية؟والى ماذا تتحول؟ Bكيف تنشط عمل الخاليا اللمفية من نوع /36

 كيف تستطيع الخاليا البالزمية المناعية من ان تتحول الى المتعددة المقاومة لالمراض المختلفة؟/37

 تثبيط مولد الضد؟ما انواع /34

 كيف تتم تحلل الخلية الغريبة باستخدام ارتباط الجسم المضاد مع مولد الضد؟/39

 كيف تتم عملية البلعمة باستخدام ارتباط الجسم المضاد مع مولد الضد؟/41

 ما مسبب مرض االيدز؟وما الية عمل المرض؟وكيف يتاثر الجهاز المناعي؟/41
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 :اكمل الفراغات التالية/42

  المرض االيدز المسبب له هو ان-------. 

  ان الية هجوم مرض االيدز على االنسان من خالل الهجوم على الخاليا من نوع-----. 

  و---------و-----طرق  3يتاثر الجهاز المناعي بمرض االيدز ب--------. 

  تم اكتشاف نظامABO  من قبل العالم---------. 

  سبب اكتشاف نظامABO ات العالم بخصوصمن خالل مالحظ--------. 

  استطاع العالم  الندشتيرتحديد------. 

  لخاليا الدم الحمراء------------تم تصنيف الدم من قبل العالم الندشتير باالعتماد على. 

  و  -----------اطلق العالم الندشتير على المواد الموجودة على الغشاء البالزمي الخاص بكريات الدم الحمراء ب------

----. 

  سيحدث اذا اجتمع مولد الضدA  مع االجسام المضادةanti-A  ----------. 

 

 النظام الريسي؟.* ABOنظام .*نقل الدم:*عرف /43

 فما هي؟,يهتم االطباء بمجموعة من االمور الطبية الخاصة بالدم ونقل الدم /44

 ما الذي دفع العالم الندشتير لتحديد فصائل الدم؟/45

 اعتمد العالم الندشتير في تحديد فصائل الدم؟على ماذا /46

 ؟ anti-Aمع  Aماذا سيدث اذا اجتمع مولد الضد /47

 ما الذي يحدده العامل الريسي؟/44

 للدم؟ ABOما الفرق بين العامل الريسي و نظام /49

 وما الفرق بينهم؟ما الذي يسمون مالكون العامل الريسي؟وما الذي يسمون الفاقدون لها؟ومن السائد على االخر؟/51

 لماذا يجب االخذ بعين االعتبار فصيلة الدم في النظام الريسي عند اجراء عملية نقل للدم؟/51

 لم تعد معرفة العامل الريسي مهم الغراض الحمل عند النساء؟/52

مل العامل قد يؤدي الزواج بين رجل حامل للعامل الريسي من امراءة ال تحمل العامل الريسي لتكوين الجنين يح/53

 لماذا؟,الريسي

 كيف تكتسب االم السالبة للعامل الريسي من جنينها مولدات الضد الموجبة؟/54

 ؟( -Rh) بالجنين الحامل للعامل الريسي(  -Rh)لماذا ال تؤثر االم الحامل والتي تكون /55

لماذا ال تتاثر المراءة الحامل , لدى المراءة الحامل Rhوبدون استخدام االجسام المضادة ,في الحالة الطبيعية /56

 ؟ +Rhبحملها االول بوجود جنين يحمل 

خطرا على حياة  ( +Rh)وانجبت الجنين االول لها  -Rh لماذا يعتبر المولود الثاني للمراءة الحامل والتي تكون/57

 االم؟وكيف تعالج الحالة؟

 كيف تحدد فصيلة الدم عمليا ؟/54

 (:حدد فصيلة الدم و العامل الريسي للنماذج )النتائج التالية والحظ /59
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  1عينة 

 2عينة 

 3عينة 

 4عينة 

  
صنف الدم

النتيجة   
 Anti-Rh Anti-B Anti-A العامل الريسي

     

     

     

     

 حدد النتيجة للمعلومات اعاله؟,اذا علمت ان اللون االسود هو تخثر للدم
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