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 االستجابت انًناػيت

 إَٔاع انًُاػح  -1

 يؼًم جهاص انًناػت في انجسى ػهى :

 وانمعاء ػهيها وػهى انخاليا انسشغانيت وانخاليا انًصابت، ويماويتها انعسى يٍ يسثثاخ األيشاض انًخرهفح ، ًايت ح

 بانفيشوساث

 يركٌٕ ظٓاص انًُاػح يٍ

 حىاجض كيًيائيت وفيضيائيت -1

 ينغ تكاثشهاأٔ  تحهيههاانًسثثاخ انًشظيح ٔ بتالعذؼًم ػهٗ ا خاليا دو بيعاء -2

 االسرعاتح انًُاػيح في ظسى اإلَساٌ إنٗ َٕػيٍ : ذُقسى

 انطبيؼيت  ) غيش انًتخصصت ( االسرعاتح انًُاػيح  -1

 انًكتسبت ) انًتخصصت (ح يانًُاػاالسرعاتح  -2
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 انًناػت انطبيؼيت ) انًناػت غيش انًتخصصت ( -1

  ذرصذٖ نألظساو انغشيثح ظًيؼٓا حال دخٕنٓا انعسى ٔال ذسرٓذف َٕع يحذد يٍ يسثثاخ  ألَٓأرنك  تيناػت غيش يتخصصذركٌٕ في ظسى اإلَساٌ يُز نحظح ٔالدذّ ، ْٔي  يناػت فطشيتْٔي

 األيشاض

 :   وظيفت انًناػت انطبيؼيت

 يُغ دخٕل يسثثاخ األيشاض إنٗ انعسى -1

 انقعاء ػهٗ يسثثاخ األيشاض فٕس دخٕنٓا انعسى -2

 انرخهص يٍ انخاليا انًصاتح تًسثثاخ األيشاض -3

 انطبيؼيت خطي دفاع : تشًم انًناػت 

 األٔل ٔيشًم :  خػ انذفاع -1

 :  انجهذ - أ

 حاظض فيضيائي يٓى يًُغ دخٕل يسثثاخ األيشاض  انجهذ انسهيىيؼذ  -1

 إَٔاع كصيشج يٍ انثكريشيا ػهٗ انعهذ  يمهم ين نًىفيٕفش سقى ْيذسٔظيُي يُخفط يًا  انخفاض في دسجت انحًىظتانًفشص يٍ انعهذ  انؼشقيسثة  -2

 :  غيتاألغشيت انًخا - ب

 يسبباث األيشاض ين دخىنها انجسى انًفشص يٍ األغشيح انًخاغيح انًثطُح نهقُاج انٓعًيح ٔانرُفسيح ٔانعٓاص انثٕني ٔانعٓاص انرُاسهي يًنغ انًخاغ 

 : يًصهٓا ) انذيٕع ٔانهؼاب ٔحًط انٓيذسٔكهٕسيك ( : اإلفشاصاث -ض

 األظساو انغشيثح  حتىائها ػهى ننضيًاث تحهمالكحٕاظض نًسثثاخ األيشاض   انهؼاب وديىع انؼينينيؼًم  -1

 كصيش يٍ يسثثاخ األيشاض انًٕظٕدج في انطؼاو  هعىانًٕظٕد في انًؼذج ػهٗ   حًط انهيذسوكهىسيكيؼًم  -2

 

 ذؼيش في أظضاء يخرهفح يٍ انعسى يصم :  بكتيشيا نافؼتغثيؼيا في انعسى :ْي  انبكتيشيا انساكنت  -د            

 سطح انعهذ  -1

 ُاج انٓعًيح انق -2
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 ط : يا أهًيت انًىاد انتي تنتجها انبكتيشيا انساكنت في انجسى ؟ 

 ذفشص يٕاد ذقرم انثكريشيا انعاسج يثاششج -1

 ذفشص يٕاد ذغيش يٍ دسظح حًٕظح انٕسػ نعؼهّ غيش يالئى نًؼيشح انثكريشيا انعاسج -2

 ػهٗ غزائٓا يًا قذ يسثة يٕذٓااسرُفاد انًٕاد انغزائيح انًرٕافشج ياَؼح تزنك حصٕل انثكريشيا انعاسج  -3
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 خػ انذفاع انثاني  : 

  ٍيصم انثشٔذيُاخ انًرًًح  ،  وبشوتيناث ولائيتغيش يرخصصح  خاليا يناػيتيركٌٕ خػ انذفاع انصاَي ي 

  انبهؼًت فإرا دخهد يسثثاخ األيشاض إنٗ انعسى فاٌ إَٔاػا يٍ خاليا انًُاػح ذذافغ ػُّ ػٍ غشيق 

 ًوتسهم ػًهيت ابتالػهايسثثاخ األيشاض انذاخهح في انعسى  تحهمإر أَٓا ذسثة في  نتًاو ػًم خاليا انًناػترًًح في ذساْى انثشٔذيُاخ ان  

 

 :  يكىناث خػ انذفاع انثاني

 : ذشًم انخاليا انثيعاء األكٕنح ٔانخاليا انقاذهح انطثيؼيح  انخاليا انذفاػيت -1

 يا إَٔاػا ػذج يُٓا : : ذعى ْزِ انخال  انخاليا انبيعاء األكىنت -1

نكنها ال في  اترالع يسثثاخ األيشاض انثكريشيح .  نهًت: ذٕظذ ْزِ انخاليا في انذو ٔفي انكثذ ٔانطحال ٔانشئريٍ ٔانهٕصذيٍ ْٔي خاليا  انخاليا انًتؼادنت - أ

  تؼيش غىيال

 

 :  انخاليا األكىنت انكبيشة - ب

 ٔقذ ذكٌٕ وحيذة اننىاة ذؼذ ْزِ انخاليا في األساط 

 تحيس ذرعٕل يٍ َسيط إنٗ آخش شة ح -1

 في أػعاء يؼيُح يصم انطحال ٔانكثذ  يستمشة -2

 

 انخاليا انماتهت انطبيؼيت :  -2

   انذوو   نخاع انؼظىو   انؼمذ انهيًفيتو   انطحالْي خاليا نيًفيح ذٕظذ في 

 . خصصتغيش يتنكُٓا  ولتههاانخاليا انًصاتح تانفيشٔساخ ٔانخاليا انسشغاَيح  تًييضٔيًكُٓا 

 

 



6 
 

 

 آنيت ػًم انخاليا انماتهت انطبيؼيت : 

 ذفشص يادج ذسًٗ 

 ذؼًم ػهٗ إحذاز شقٕتا في غشاء انخهيح انًصاتح   انبشفىسين -1

 تبتهغ انخاليا األكىنت انخهيت انًيتت شى  يىتهايسثثح  نتحهم بشوتيناث انخهيت انًصابتذذخم خالل انصقٕب   ننضيًاث حبيبيتشى ذفشص ْزِ انخاليا  -2

 

 

 

 

 

 

 

 : ذشًم  انبشوتيناث انىلائيت  -2

  وتسهم ػًهيت ابتالػهايسثثاخ األيشاض انذاخهح في انعسى  تحهمإر أَٓا ذسثة في  نتًاو ػًم خاليا انًناػتانبشوتيناث انًتًًت : تساهى في  

 ذًُغ ذعاػف انفيشٔساخ انًٓاظًح نٓا  بشوتيناث يعادة نهفيشوساثهٗ إَراض ٔذحفضْا ػ بانخاليا انًجاوسةفرشذثػ  انخاليا انًصابت بانفيشوساث: ْٔي تشٔذيُاخ ذفشصْا   اإلنتشفيشوناث 

 

 



7 
 

 

 االستجابت االنتهابيت :  -3

 ػهٗ : يسبباث األيشاض وخاليا انجسى انًصابتانًفشصج يٍ  تؼًم يجًىػت ين انًىاد انكيًيائيت

 إنٗ يُطقح اإلصاتح جزب انخاليا األكىنت 

  اإلصاتحإنٗ يُطقح  صيادة تذفك انذويًا يسثة 

 في يُطقح اإلصاتح وصيادة نفاريت انشؼيشاث انذيىيت 

 في انًُطقح ( صيادة ػذد خاليا انذو انبيعاء) يًا يساػذ ػهٗ 

 األػشاض انًشظيت انناتجت ين االستجابت االنتهابيت ؟ ين

 تسثة ذٕسغ انشؼيشاخ انذيٕيح  االحًشاس -1

 تسثة خشٔض انثالصيا يٍ انذو االنتفاخ  -2

 َريعح ذٓيط انُٓاياخ انؼصثيح  اإلحساط باألنى -3

 استفاع دسجت حشاسة اننسيج انًصاب -4

 


