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الفصل  :8تقانات اهلندسة الوراثية
نقاط ذهبية
تضخيم الدنا:
 يحوي المجين الفرداني لدى الثدييات  3مليارات شفع من النكليوتيدات.
 المجين الفرداني لدى اإلنسان هو  DNAالـ  23صبغي.
 متوسط حجم إكسونات الجين الواحدة  3000شفع من النكليوتيدات.
آلية التضاعف الطبيعي

تفاعل البلمرة

في الخاليا

(البوليميراز) المتسلسل

تحطــيم الــرلايط الييدرل ينيــة يواسطة أنزيم الييليكاز

يواسطة التسـخين يدر ـة

يـ ـ ـ ــين النكليوتيـ ـ ـ ــدات المت ايلـ ـ ـ ــة

 94-95مئوية

لفصل طاقي الدنا األصليين
الحرارة المثلى لعمل األنزيمات

 37در ة مئوية

 72در ة مئوية

(المشارع) Primers

مشارع رنا

مشارع دنا
'3

نيايــة الطــام المرصــا التــي يبــدأ '3
منيا اصطناع الطام الجديد

تفاعل البلمرة (البوليمرياز) املتسلسل ):Polymer Chain Reaction (PCR
 تفاعل يسمح يتضخيم قطع معينة من  DNAليجرى فـي المختبـر ليسـتخدك إلكثـار المور ـات المرغويـة
ليعتمد في تضخيم الـ  DNAعلى الحرارة.
 أنزيم النسخ المستخدك في الـ  PCRهو .Taq DNA polymerase
 من تطبي ات تفاعل الـ  PCRهي قياس العدد البدئي لنسخ الدنا.
 تفاعل الـ  PCRيخضع للتثبيط يعد عدد معين من دلرات التضخيم.
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 مستلزمات اختبار تفاعل سلسلة البوليمر :PCR
 كمية من النكليوتيدات.
 يادئات ( DNAمشرعات)  Primersيطول .25-18
 إنزيم .DNA Polymerase


ياز الـ  PCRالمجيز يـ .Thermometer

 مراحل اختبار تفاعل سلسلة البوليمير :PCR
 فصل طاقي الدنا لتفكيك الرلايط الييدرل ينية يواسطة التسخين يدر ة  94-95مئوية.
 االرتبــاح حيــت تــرتبط البادئـات  Primersفــي مكانيــا لتــتم يدر ــة  60-50مئويــة لال يو ــد
ضرلرة إلزالة البادئات.
 يبدأ طور االستطالة (اإلطالة)  Extensionعند رفع در ة الحرارة إلى  72مئوية لهي در ـة
الحرارة المثلى لعمل أنزيم .Taq DNA polymerase
 يتم إ راء  30-25دلرة (لسطياً .)30
 يستخدك المدلِّر الحراري  Thermocyclerلالنت ال يين در ات الحرارة.
 الرحالن الكيريائي في اليالك :Gel Electrophoresis
 يعتمـد علــى شــحنة الـدنا الســالبة لتيــا ر قطـع الــدنا ياتجــاو ال طـ المو ـ لال طــع الصــغيرة
تيا ر يشكل أسرع لأيعد.
 يصنع اليالك من الـ  Agaroseأل  Polyacrylamideصع التطبيـق ليتطلـ الوقـو لالجيـد
ليعد مادة سامة.
 يحتاج إلى أنزيمات ت طيع (تحديد) الـ .DNA

تفاعل البوليمرياز السلسلي بالناسخة العكسية ):(RT-PCR
 المادة الورا ية المستخدمة مؤلفة من .mRNA
 يعتمد على:
 مشــارع مؤلفــة مــن عديــد الثيمــين  Poly Tتــرتبط مــع عديــد األدنــين  Poly Aفــي النيايــة '3
لجزيء الرنا المرسال.
 اس ــتخداك أن ــزيم الناس ــخة العكس ــية  Reverse Transcriptaseالمس ــتخلن م ــن في ــرلس
قي ري ليعمل على انتساخ  RNAإلى .DNA
 من تطبي ات الـ  RT-PCRالكشف عن رنا فيرلس اإليدز في مصل مصاب.
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تفاعل البوليمرياز السلسلي اللحظي والكمي :Q-PCR
 ي يس تراكم منتجات الدنا المضخم يشكل لحظي لكمـي خـالل الطـور الخطـي للتفاعـل اإلنزيمـي للـيس
في نياية التفاعل يعد ترحيل النواتج على اليالمة كما في  PCRالت ليدي.
 مؤلف من طورين:
 Linear Phase الطور الخطي:
 تتزايد نسخ الدنا المضخم يشكل آسي. Plateau Phase طور اليضبة:
 يحصل فيه إشباع للمواقع األنزيمية يركازات التفاعل. يتثبط فيه األنزيم المحفز نتيجة يعض منتجات التفاعل نفسيا. يب ى عدد نسخ الدنا ايتاً. دلرة العتبـة  CTهـي الــدلرة التـي تبـدأ فييــا نـواتج تفاعـل التضــخيم يـالتراكم فـوم مســتوى الفلـورة البــدئي
لتــرتبط ال ـ  CTعكسـاً مــع عــدد النســخ البدئيــة للــدنا فكلمــا زاد عــدد زيئــات الــدنا البــدئي انخفــض رقـم Ct
لكانو اإلصاية الفيرلسية كبيرة لالتعبير عن الجين عالٍ.
 من تطبي ات :Q-PCR
 تحديد العدد البدئي لجزيء دنا محدد (فيرلسي أل ر ومي).
 قياس الفرم في التعبير الجينـي لجـين مـا فـي ميـرتين خلـويتين مختلفتـين (يسـتخدك يدايـة
 RT-PCRم يتبع يال .)Q-PCR

تقانة الدنا املأشوب :Recombinant DNA Technology
 تعتمد على أنزيمات الت ييـد (االقتطـاع)  Restriction Enzymesحيـت ت ـوك يتيشـي

ـزيئين مختلفـين

من الدنا م طوعين ينفس إنزيم االقتطاع ليـنجم عـن الشـطر تسلسـالت متكاملـة يمكنيـا االرتبـاح يبعضـيا
يتواسط اإلنزيم الرايط .Ligase
 تسـتخدك الجــرا يم أنزيمـات االقتطــاع مــن أ ـل تحطــيم أي دنــا نـائي الطــام غريـ يـدخل خالياهــا ليمتلــك
كل منيا موقعاً نوعياً يرتبط يه.
 يـرتبط أنــزيم االقتطــاع ''''EcoRIيالتسلســل النــوعي  GAATTCلي ــوك يشــطرو يــين النوكليوتيــدين األلل
لالثاني ( Gل.)A
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 من األمثلة على اليرمونات البشرية الميشوية اإلر رلييوتين األنسولين  -هرمون النمو.
مستعمرات را يم ياللون األزرم

مستعمرات را يم ياللون األييض
تداخل الجين المؤشبة في تسلسل الجين المولدة للون.

عودة الجين المولدة للون لارتباطيا ينفسيا.

حصول تيشي .

دلن حصول التيشي .

سلسلة الدنا:
 تعتمــد طري ــة ســانغر  Sangerفــي سلســلة الــدنا علــى منييــات التفاعــل لهــي نكليوتيــدات ال تحــوي
على مجموعة هيدرلكسيل على النياية  2ل 3من الريبوز.
 تعتمــد طري ــة السلســلة اسليــة لســانغر علــى إضــافة عــدة كواشــف لمرصــا الــدنا المــراد تحديــد
تسلسله النكليوتيدي:
 كمية قليلة من منييات التفاعل.
 كمية زائدة من النكليوتيدات من وصة األكسجين الطبيعية.
 مشرع قصير متمم للنياية  '3للدنا المرصا موسوك يالفلورة.
 إنزيم يوليميراز الدنا.
 ت انـة الجيـل التـالي للسلسـلة  "NGS" Next Generation Sequencingتعتمـد علـى اسـتخداك
منييات التفاعل لتستخدك رقاقات دنا  DNA Chipsخاصة لسمحو يتوفير الوقو يشكل مذهل.

تقانات التهجني:
 تيد إلـى الكشـف عـن زيئـات  DNAأل زيئـات  RNAياسـتخداك مسـايير موسـومة أل الكشـف عـن
البرلتينات ياستخداك أضداد موسومة.
 تجتمع ت انات التيجين على مبـدأ ارتبـاح زيئتـي دنـا متكـاملتين فـي التتـالي النكليوتيـدي يعضـيا
مع يعض.
 ي ايل األدنين الثيمين لي ايل السيتوزين الغوانين في كامل التسلسل النكليوتيـدي أل ارتبـاح ضـد
مع مستضد.
 تشترك ميع ت انات التب يع في الخطوات التالية:
 فصل الجزيئات المراد الكشف عنيا يالرحالن الكيريائي في اليالك.
 الخطوة األساسية في التب يع هي ن ل الجزيئات من اليالمة إلى غشاء من النايلون أل السـيللوز
ترتبط يه الجزيئات.
 تيجين غشاء النايلون أل السيللوز مع كواشف نوعية موسومة.
 الكشف عن إيجايية التيجين عن طريق مكشافات تتحرى إشارة الوسم في الغشاء.
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 تب يع سال رن  :Southern Blottingهـي ت انـة تب يـع تخـتن يالكشـف عـن زيئـات دنـا نوعيـة
عبــر تيجينيــا يمســايير نوعيــة موســومة لمتممــة ليــا يالتسلســالت النوكليوتيديــة .الح ـاً إل ــراء
الرحالن الكيريائي على األغارلز ،يتم ن ل زيئات الدنا من هالمة الرحالن إلى غشاء مـن النـايلون
يوضــع الغشــاء فــوم ليشــكل مالصــق تمامـاً لليالمــة لعــدد مــن ألرام الترشــيح تحــو اليالمــة .تُمكِّــن
هذو الت انة من تحري الطفرات في الدنا ياستخداك مسايير متممة للتسلسل الطـافر تـرتبط ف ـط
يه ،لال ترتبط يالتسلسل األصلي غير الطافر .كما يمكن الكشـف عـن عـدد نسـخ الجـين النـاتج عـن
شذلذات لرا ية تسب تضاعفاً للجين لل ود عدة نسخ منيا ضمن المجين الواحد.
 تب يع نور رن  :Northern Blottingتب يع يشبه تب يع سال رن من حيت المبـدأ ليختلـف يينـه
يستخدك في التحري عن زيئات الرنا .تستخدك مسايير مـن الـدنا موسـومة لنوعيـة لجـزيء الرنـا
المراد الكشف عنه .لمن أهم تطبي اتيا م ارنة مستوى التعبير الجيني يين الخاليا لجـين يكثـر أل
ي ل التعبير عنيا في شرلح معينة ،أل خاليا مختلفة.
 تب يـع ليسـترن  :Western Blottingيسـتخدك فـي الكشـف عـن ل ـود البرلتينـات فـي خالصـات
خاليا أل نسج معينة لتختلف عن التب يعين نور رن لسال رن يما يلي:
 يجرى ياالستعانة يتيار كيريائي.
 ترحيــل للبرلتينــات علــى هالمــة أكريــل أميــد لف ـاً لشــحنتيا للزنيــا الجزيئــي إلــى ال ط ـ المو ـ
للرحالن.
 الغشــاء المســتخدك فــي الترحيــل النترلسـ ـيللوز (قــدرة ريــط عاليــة للبرلتينــات المنت لــة مــن
اليالمة) لليس من النايلون.
 ال يستخدك أي مسايير موسومة ،يل يجري التيجين ياستخداك أضداد يرلتينية موسومة.

التهجني يف املوضع (:)ISH
 ت انة متميزة تتداخل من خالليا الت انات الحيوية الجزيئية لالنسيجية.
 تتضمن تفاعل تيجين يين مسبار نكليوتيدي موسوك لتتالي نكليوتيدي هد متمم له.
 يمكن يواسطتيا تحديد مواقع نوعية للـ  DNAل RNAفي نوى الخاليا.
 يمكن تحري الـ  Hybridsاليجن يـ:
 التصوير الشعاعي الذاتي للمسايير الموسومة شعاعياً.
 استخداك ملونات نسيجية كيميائية للمسايير غير المشعة.
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خصائص تقنية التهجني التألقي يف املوضع :FISH
 تستفيد من ت نية الوسم التيل ي غير الشعاعي.
 ه ــي طري ــة مباش ــرة ـ ـداً تتض ــمن تيج ــين مس ــبار مفل ــور م ــن ال ــدنا م ــع تسلس ــله الم ــتمم علـ ـى
مستحضرات الصبغيات المثبتة مسب اً على صفائح ز ا ية.
 تُظيَّر المساير المفلورة ل زيئاتيا اليد في الموضع ياستخداك المجير المفلور.
 شائعة االستخداك يين طرائق الورا يات الخلوية الجزيئية.
 تستخدك في تحديد نوع الصبغي ل تظيير تضخيم (تضاعف) الجين الشاذ في يعض األلراك الصلبة
ل تحديد الخاليا الورمية ضمن النسيج الضاك.
 يمكن أن تطبق في مختلف أطوار دلرة الخلية.
 من أكثر تطبي اتيا شيوعاً هو اإلزفاء يين الصبغيين  9ل( 22صبغي فيالدليفيا).
 تتميز ي درتيا المتميزة لتزليدنا يدر ة عالية من الميـز مـع االحتفـاب يالمعلومـات علـى مسـتوى
الخلية الواحدة.
 يو د ال ة أنماح من مساير هذو الت نية:
 المســاير الســاتلة  Satellites probesتــرتبط يتسلســالت الــدنا عاليــة التكــرار قــرب منط ــة
ال سيم المركزي للصبغي فتكشف ال سيم المركزي
 مساير التتاليات النوعية  Unique – Sequence probesلتتحرى تتاليات نوعية من الدنا
في أي موضع على طول الصبغيات لتترافق مع يعض األمراض.
 مسـاير الرسـم  Painting probesلتـرتبط مـع سالســل كبيـرة مــن تتاليـات مو ــودة فـي صــبغي
محدد.
 ينية الصبغي تتغيـر يتغيـر طـور الخليـة حيـت تشـرع المـادة الورا يـة يـالتكثف فـي الطـور  G2لتصـل
إلى أقصى در ات التكثف في يداية الطور  ،Mيينما تكون المادة الورا ية مسترخية لأقل تكثفاً في
يداية الطور البيني  Interphaseلخالل .G1
 تمتلك الخلية الطبيعية إشارتين من الصبغي  9لإشارتين من الصـبغي  22ناتجـة عـن ل ـود أليلـين
لكل ين.
 الصباغ الذي يلون النواة أل الصبغيات ككل .DAPI
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املصفوفات الصغرية :Microarrays
 ت انة عالية النتاج تمكن من م ايسة التعبير الجيني لعدد كبير داً من المور ات في الوقو نفسه.
 تعتمد علـى ريـط الكثيـر مـن شـد الـدنا الخاصـة ي طـع مـن ينـات مختلفـة علـى صـفائح ز ا يـة
يشكل ي ع صغرية م التيجين مع عينات مختلفة لموسومة من الدنا المتمم للرنا المرسال.
 يمكن تحديد التعبير الجيني للجينات المرتبطة ييحد أنواع السرطانات في عينة مريض من خالل:
 لسم  cDNAللـ  mRNAالمستخلن من هذو العينة يواسم فلورة معين.
 استخداك  cDNAمتمم لرنا عياري (من شخن سليم) مرتبط يواسم فلورة آخر.
 تيجــين عينتــي الــدنا المــتمم فــي نفــس الوقــو مــع الصــفيحة الحاليــة علــى شــد الجينــات المثبتــة
علييا.

التشخيص اجلزيئي لألمراض الوراثية:
 مــن أهــم تطبي ــات الـ ـ  PCRهــو تمييــز التغيــر فــي طــول نــواتج التفاعــل نتيجــة طفــرات اإلقحــاك أل
الخبن.
 يمكن الكشف عن ل ود الطفرات من نواتج التفاعل  PCRعن طريق التغير في طول نواتج التفاعـل
لاليضم اإلنزيمي لنواتج التفاعل لاستخداك أنزيمات النوكلياز  Nucleaseغير النوعية.
 ال طع المشطورة يإنزيم النكلياز التي تظير يشكل عصايات صغيرة علـى هالمـة الـرحالن الكيريـائي
يدل ل ودها على طفرة في أحد األليلين.

تقنية الـ :dHPLC
 تســمح يالكشــف عــن اســتبدال نكليوتيــدي لاحــد ليتحســين قــدرة الفصــل يــين المثنويــات المتغــايرة
لدلن الحا ة للمعاملة يينزيمات االقتطاع أل النكلياز.
 تشطف قطع الدنا تبعاً لحجميا في ظرل غير ممسخة لياستخداك حرارة أقل من  50ك.
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 في موقع ل ود النكليوتيد الطافر تتشكل ف اعات نا مة عن ايتعاد طاقي الدنا المتغايرين.
أطوار ت نية )(dHPLC
المواد المكونة

الطور الثايو
مادة البوليستيرين

الطور المتحرك
مادة األسيتونتريل لمادة TEAA

 Melting point هـي الن طـة التـي تكـون عنـدها نصـف زيئـة الـدنا نائيـة الطـام لنصـفيا اسخـر
أحادي الطام.

املعاجلة اجلينية:
 ADA ضرلري لعملية نضج كل من اللمفاليات التائية لالبائية في الغدة السعترية لن ي العظم.
 ينجم العوز المناعي المترافق الشديد  SCIDعن غياب إنزيم .ADA
 يؤدي  SCIDإلى سيولة تعرض المريض إلنتانات فيرلسية ل ر ومية عديدة.
 أدخلــو ــين  ADAالســليمة فــي مجــين أحــد الفيرلســات ال ي ريــة لتــم إعــداء عــدد مــن األطفــال
المرضى يالفيرلس المعدل ينياً.
 عــدد مــن األطفــال المعــالجين تطــور لــدييم اييضاضــات دك ســرطانية نتجــو عــن انغــراس مجــين
الفيرلس ال ي ري ي رب يعض الجينات المولدة للورك.

املتعضيات احملوّرة جينياً:
 اليد من  Gene Knock outكشف تي ير غياب منتج الجين في الفير.
 العض ــويات المعدل ــة لرا يـ ـاً ) (GMOsه ــي عض ــويات ح ــذ مني ــا أل أض ــيف لي ــا مور ــة أل أكث ــر
لاكتسبو صفات مرغوية لأصبحو أكثر م المة.
 تح ن قطعة من الدنا البشري حالي على الجين المراد إضافتيا داخل طليعة النواة.
 Transgenic Mouse هو الفير الذي تل ى ين غريبة عنه.
 Therapeutic Cloning االستنســاخ العال ــي ييــد إلــى الحصــول علــى خاليــا ذعيــة نينيــة
معرلفة الصفات الورا ية لال ييد إلى إنتاج حيوانات مستنسخة.
 Gene pharming الصيدلة الجينية ناتجة عن دمج ت انتي إضافة الجينات لن ل النواة الجسمية.
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أسئلة تقانات اهلندسة الوراثية
1

تضخيم الدنا

 .1اجملني الفرداني لدى الثدييات حيتوي:

A
B
C
D

 PCR .4تفاعل ي

 300شفع من النكليوتيدات.
 3آالف شفع من النكليوتيدات.
 3ماليين شفع من النكليوتيدات.
 3مليارات شفع من النكليوتيدات.

A
B
C
D

اجلواب.D :
 .2يف تفاعلللل الرة لللرل ا ت ة لللل
)( :Chain Reaction (PCRاخلطأ)

A
B
C
D
E

ح بتضخيم قطع معينة من:

.RNA
.DNA
.mRNA
.mDNA
اجلواب.B :

Polymer

 .5يتم فصل طلاقي اللدنا يف تفاعلل بلولي

ا

ال ة ةي  PCRالتقةيدي بواسطة:

يستخدم إلكثار المورثات المرغوبة.
يجري داخل الخاليا الحية .In-Vivo
يحتاج إلى نوكليوتيدات.
يحتاج إلى بادئات (مشرعات) .Primers
يحتاج إلى .taq DNA POlymerase
اجلواب.B :

A
B
C
D

التسخين عند حرارة  37س.
اإلنزيم .DNA ligase
اإلنزيم .Helicase
التسخين عند حرارة  94رد  95س.
اجلواب.D :

 .6يف الللللرالك الائربللللامي يف ا للللل

Gel

 .3يف تفاعلللل الرة لللرل ا ت ة لللل
)( :Chain Reaction (PCRاخلطأ)

( :Electrophoresisاخرت اخلطأ)

 Aتتفكك ككر الك ككردابج الةيدرد ينيك ككة عنك ككد ر ك ككع
در ة الحرارة إلى .95
 Bت ككرتاج الاادئ ككات  Primersككك مكانة ككا عن ككد
در ة الحرارة إلى .65
 Cياك ككدر اك ككور اإلاالك ككة  Extensionعنك ككد ر ك ككع
در ة الحرارة إلى .72
 Dال يو د ضردرة إلزالة الاادئات.
 Eتتكرر الددرة  30-25مرة.
اجلواب.B :
التعليككك ت ككرتاج الاادئككات  Primersككك مكانة ككا
بدر ة  60-50مئوية.

 Aيصنع الةالم من الك .Agarose
 Bيسك ككتخدم لفصك ككل شك ككدف الك ككدنا الناتجك ككة عك ككن
التضخيم.
 Cالقطكع الصك يرة مكن الككدنا تةكا ر بشكككل ر ككر
دربعد.
 Dتةا ر قطع الدنا باتجاه القطب السالب.
اجلواب.D :
التعليككك يعتم ككد عل ككى ش ككحنة ال ككدنا الس ككالاة الت ككك
تسمح له بالعاور مكن القطكب السكالب إلكى المو كب
عار الةالمة.

Polymer
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 .12من مراال اختراة تفاعل سة ةة الرولي
( :PCRاخرت اخلطأ)

 .7مللللن م للللتةبمات اخترللللاة تفاعللللل سة للللةة
الرولي ر ( :PCRاخرت اخلطأ)

A
B
C
D
E

كمية من النكليوتيدات.
بادئات .DNA
بادئات .RNA
إنزيم .DNA Polymerase
ةاز الك  PCRالمجةز بك .Thermometer
اجلواب.C :

A
B
C
D

عوامل انتساخ.
الطاقة الحيوية.
الحرارة.
اإلضاءة.

 .8يعت لللد تفاعلللل الرلللولي
تضخيم الل  DNAعةى:

 Aصل الطاقين دتتم بدر ة  95-94مئوية.
 Bاالرتااط دتتم بدر ة  65-64مئوية.
 Cاال تطالة دتتم بدر ة  72مئوية.
 Dيتم إ راء  30-25ددرة (د طياً .)30
 .Eيس ك ككتخدم الم ك ككددر الح ك ككراري لالنتق ك ككا ب ك ككين
در ات الحرارة.
اجلواب.B :
التعلي الصواب بدر ة  60-50مئوية.

ا الت ة لللةي يف

 .13دةةة احلراةل ا ثةى لع ل أنبيم Taq DNA
 polymeraseهي:

A
B
C
D

اجلواب.C :

 .9يللتم حتطلليم الللر ابي ا يدة ةينيللة بللني
الناةيوتيللللدات ا تقابةللللة يف ضليللللة التضللللاع
الطريعي يف اخلليا بواسطة:

A
B
C
D

A
B
C
D

اجلواب.B :

 .14مللن خطللوات تفاعللل الللل ( PCRاالةترللا )
ال تتم عادل يف دةةة اراةل ترتا ح بني:

الحرارة العالية.
رنزيم بوليميراز الدنا.
رنزيم الةيليكاز.
.A+B

 .10أنبيم الن خ ا

A
B
C
D

اجلواب.C :

 40-30م.
 50-40م.
 60-50م.
 70-60م.

اجلواب.C :

تخد يف الل  PCRهو:

 .15يف تفاعل الل  PCRيتم استخدا مشاةع ملن
الل  DNAبطول:

.DNA polymerase
.RNA polymerase
.Taq DNA polymerase
.Helicase

A
B
C
D

اجلواب.C :

 .11هنايلللة الطلللاا ا ريتلللاأ الللل يرلللدأ منئلللا
ايتطناع الطاا اجلديد يف كل من الل  PCRضلية
التضاع الطريعي:

A
B
C
D

 37م.
 72م.
 95م.
 100م.

.200-18
.25-18
.50-25
.45-25

 Electrophoresis .16تعت د عةى:

A
B
C
D

'.2
'.3
'.4
'.5

اجلواب.B :

شحنة الدنا المو اة.
شحنة الدنا السالاة.
شحنة الرنا المو اة.
شحنة الرنا السالاة.

اجلواب.B :
التعلي  = Electrophoresisالرحالن الكةربائك.

اجلواب.B :
154

الفصل  :8تقانات اهلندسة الوراثية

 . 17كلللللللللل يلللللللللا يةلللللللللي يتللللللللل يح علللللللللن

 .21كل يا يةي يت يح عن  Plateau Phaseما

" "Polyacrylamideما عدا:

عدا:

A
B
C
D

 Aيحص ك ك ككل ي ك ك ككه إش ك ك ككاا للمواق ك ك ككع ا نزيمي ك ك ككة
بركازات التفاعل.
 Bيتث ككاج يكككه ا نكككزيم المحفكككز نتيجكككة بعكككض
منتجات التفاعل نفسةا.
 Cتتزايد نسخ الدنا المضخم بشكل ر ّك.
 Dتو اور الةضاة.
اجلواب.C :
التعلي ككك تتك ككراكم نك ككواتل التفاعك ككل بشك كككل ر ك ككك
دمتزايد ك الطور الخطك .Linear Phase

صعب التطاي .
يتطلب الوقت دالجةد.
يعد مادة امة.
ضعيف الفصل.

اجلواب.D :
التعلي ككك تسكككمح تالمك ككات الاكككولك ركريكككل رميك ككد
بالفصك ككل الجيك ككد بك ككين شك ككدف الك ككدنا ات ا اك ككوا
المختلفة.
 .18ا ادل الوةاثيلة ا

لتخدمة يف تفاعلل (RT-

 .22العراةل اخلاطئة يا يةي هي:

) PCRمؤلفة من:

A
B
C
D

 Aمن تطايقكات تفاعكل ال ك  PCRتكك قيكاس العكدد
الادئك لنسخ الدنا.
 Bك اور الةضاة ياقى عدد نسخ الدنا ثابتاً.
 Cتفاعكككل الكك ك  PCRيخضك ككع للتثاكككيج بعكككد عك ككدد
معين من ددرات التضخيم.
 CT Dتككك الككددرة التككك تاككدر يةككا نككواتل تفاعككل
التض ككخيم ب ككالتراكم تح ككت مسكككتو الفلكككورة
الادئك.
اجلواب.D :
التعلي  CT Dتك الددرة التكك تاكدر يةكا نكواتل
تفاعل التضكخيم بكالتراكم كوس مسكتو الفلكورة
الادئك.

.DNA
.RNA
.mRNA
.tRNA
اجلواب.C :

 ''Reverse Transcriptase" .19هو:

A
B
C
D

انتساخ  DNAإلى .RNA
انتساخ  DNAإلى .DNA
انتساخ  RNAإلى .mRNA
انتساخ  RNAإلى .DNA
اجلواب.D :

 .20د ةل العترة :Ct

 .23العراةل الص ي ة يا يةي هي:

 Aتتنا ب اردياً مع عدد نسخ الدنا الادئك.
 Bتتنا ب اردياً مع عدد مشار الدنا الادئية.
 Cتتنا ب عكسياً مع عدد نسخ الدنا الادئك.
 Dتتنا ب عكسياً مع عدد مشار الدنا الادئية.
اجلواب.C :
التعلي ك تتنا ككب الككددرة العتاككة عكسككياً مككع عككدد
النسخ الادئية للدنا .كلمكا زاد عكدد زيئكات الكدنا
الادئك ،ري كانكت اإلصكابة الفيرد كية كايكرة رد
التعاير عن الجين عالياً ،انخفض رقم .Ct

A
B
C
D
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 Q-PCRيقككين منتج ككات ال ككدنا المض ككخم ككك
نةاية التفاعل بعد ترحيل النواتل على الةالمة.
تككرتاج الك ك  CTاككرداً مككع عككدد النسككخ الادئيككة
للدنا.
انخف ك ككا رق ك ككم ال ك ك ك  CTي ك ككد عل ك ككى اإلص ك ككابة
الفيرد ية الكايرة.
الكش ككف ع ككن رن ككا ي ككردس اإليكككدز كككك مصكككل
مصاب من تطايقات الك  PCRالتقليدي.
اجلواب.C :
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2

تقانة الدنا املأشوب

 .1عنللد القيللا بع ةيللة تأللليص يللدل احلصللول
عةى م تع رات ةراثيم بالةوك األبيض:

A
B
C
D

 .5أنبميات االقتطاع ت تخدمئا اجلراثيم من أةل:

 Aالكشف عن ا مرا الوراثية.
 Bالكشف عن رمرا الكاد.
تحط ككيم ري دن ككا ثنكككائك الطكككاس غريكككب يكككدخل
خالياتا.
 Dتضخيم كل من  DNAد .RNA
اجلواب.C :

على مقادمة الصاد الحيوي .Antibiotic
على عدم نجاح عملية التأشيب.
على تداخل الجين المؤشاة ك تسلسكل الجكين
المولدة للون.
على إنتاج ترمون النمو الاشري.
اجلواب.C :

 .6العراةل اخلاطئة يا يةي هي:

تقوم تقانة الدنا المأشوب على تأشيب زيئين
مختلفككين مككن الككدنا مقطككوعين بككنفن إنككزيم
االقتطا .
 Bتستخدم الجراثيم عدداً من إنزيمات االقتطا
التك يمتلر كل منةا موقعاً نوعيًا يرتاج به.
 Cيق ك ك ككوم رن ك ك ككزيم االقتط ك ك ككا '' ''EcoRIبش ك ك ككطر
تسلسل الدنا بين النكليوتيدين ا د دالثانك.
 Dإن إح ككد التطايق ككات المةم ككة لل ك ك  PCRت ككو
إدخك ك ككا ك ك ككين محك ك ككددة ك ك ككك بال ك ك ككميد رحك ك ككد
الجراثيم.
اجلواب.D :
التعلي إن لر رحد التطايقات المةمة للتأشيب.

 .2تعت د تقنية تأليص الل  DNAعةى:

A
B
C
D

رنزيمات النسخ.
رنزيمات التقييد.
رنزيمات الربج.
رنزيمات ر االرتااط.

اجلواب.B :
التعليككك انزيم ككات التقيي ككد ت ككك نفس ككةا انزيم ككات
االقتطا .Restriction
 .3إنلللبيم اقتطلللاع ي لللتخد يف تقنيلللة اللللدنا
ا ألوب يرتري بالت ة ل النوعي:

A
B
C
D

.AATTG
.GAATTC
.GAATC
.UUATTC

Technology" .4
تعت د عةى:

A
B
C
D

 .7من ا رمونات الرشرية ا ألوبة:

A
B
C
D

اجلواب.B :
DNA

"Recombinant

.DNA polymerase
.Restriction Enzymes
.RNA polymerase
.A+C

اإلرثردبيوتين.
ا نسولين.
ترمون النمو.
كل ما ا صحيح.

 .8اجلراثيم ال
اصول التأليص:

A
B
C
D

اجلواب.B :
التعلي Recombinant DNA Technology
= تقانة الدنا المأشوب.
 = Restriction Enzymesانزيمات االقتطا .

اجلواب.D :

تةقل الرلييلد الدو د ك

مستعمرات بيضاء.
مستعمرات زرقاء.
مستعمرات صفراء.
.A+C
اجلواب.B :
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3

سلسلة الدنا
 .3ما يةي يت يح عن تقانة " "NGSعدا:
 Aيستخدم رقاقات دنا خاصة.
 Bيعتمد على ا تخدام منةيات التفاعل.
 Cمحت بتو ير الوقت.
 Dكل ما ا صحيح.
اجلواب.D :
 .4تعت للد طريقللة ال ة للةة اسليللة ل للان ر
عةللى إفللافة عللدل كواللل ريتللاأ الللدنا
ا راد حتديد ت ة ةه الناةيوتيدي ما عدا:
 Aكمية قليلة من منةيات التفاعل.
 .Bكمي ك ككة زائ ك ككدة م ك ككن النكليوتي ك ككدات منقوص ك ككة
ا كسجين.
 Cمشر قصير متمم للنةاية ' 3للدنا المرصاف.
 Dإنزيم بوليميراز الرنا.
اجلواب.D :
التعلي إنزيم بوليميراز الدنا.

 .1تعت لللد طريقلللة سلللان ر  Sangerيف سة لللةة
الدنا عةى منئيات التفاعل هي:

A
B
C
D

مشك ك ك ك ك ككار قصك ك ك ك ك ككيرة مو ك ك ك ك ك ككومة بك ك ك ك ك ككالفلورة
.Fluoroscence
إنزيمات مثاطة للتفاعل.
نكليوتيكدات ال تحكوي علكى مجموعكة و ككفات
على النةاية  5من الرياوز.
نكليوتي ك ك ك ككدات ال تح ك ك ك ككوي عل ك ك ك ككى مجموع ك ك ك ككة
تيدردكسيل على النةاية  2د  3من الرياوز.
اجلواب.D :

 .2يعت د تفاعل سة ةة الل  DNAعةى منئيات تفاعل:

A
B
C
D

تحوي تيدردكسيل ك الموقع .5
ال تحوي تيدردكسيل ك الموقع .5
تحوي تيدردكسيل ك الموقع .3
ال تحوي تيدردكسيل ك الموقع .3
اجلواب.D :

4
 .1مني ا

A
B
C
D

تقانات التهجني

ابر الذي ياش

الق يم ا ركبي:

 Cتاقيع د ترن .Western Blotting
 Dتفاعل بوليميراز السلسلك .PCR
اجلواب.B :

مسابير التتاليات النوعية.
مسابير الر م.
المسابير الساتلة.
المسابر المشعة.

 .3متاّلللللللن تقانلللللللة ا صلللللللفوفات الصللللللل رية
 Microarrayمن:

اجلواب.C :
التعلي المسابر السكاتلة تكرتاج بتسلسكالت الكدنا
عالية التكرار قرب منطقة القسيم المركزي.
 .2تقانللات الترقيللع الل

لللت

بالاشل

ةبيئات دنا نوعية باستخدا م اب

A
B
C
D

عللن

نوعية:

 Aتاقيع نورثرن .Northern Blotting
 Bتاقيع ادثرن .Southern Blotting
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مقايسة التعاير الجينكك لعكدد كايكر كداً مكن
المورثات ك الوقت نفسه.
معر ة عدد نسخ المورثة ك المجين.
تحضير لسلة الدنا المتممة .cDNA
تحلي ك ك ك ككل ال ك ك ك ككنمج الن ك ك ك ككودي Karyotyping
للصا يات.
اجلواب.A :

الفصل  :8تقانات اهلندسة الوراثية

 .9ا

 .4ما يةي من يتفات ترقيع ي رتك عدا:

A
B
C
D

B
C
D

تك ككرتاج بتتاليك ككات نوعيك ككة مك ككن الك ككدنا ك ككك ري
موضع من الصا ك.
تتوضع قرب منطقة القسيم المركزي.
تتوضع قرب منطقة القسيم الطر ك.
تك ك ككرتاج بسال ك ك ككل كايك ك ككرة مك ك ككن التتاليك ك ككات
المو ودة ك صا ك معين.
اجلواب.B :

A
B
C
D

.Southern Boltting
.Northern Boltting
.Western Blotting
.FISH

A

يجري ك تاقيع ديسترن ترحيل للاردتينات.
ال شاء المستخدم ك الترحيل النترد يللوز.
يجري التاقيع د الخاصية الشعرية.
ال يستخدم ري مسابير مو ومة.
اجلواب.C :

 .5ليس من متطةرات تقنية ي رت ك:

A
B
C
D

بردتين.
غشاء نترد يللوز.
مسابر مو ومة.
تيار كةربائك.

 .10أاد تقانلات الترقيلع ت لتخد يف الاشل
عن الرب تني:

اجلواب.C :
التعلي تستخدم تقنيكة ديسكترن رضكداداً تكرتاج
بشكككل نككوعك دإلفككة عاليككة بالمستضككد الاردتينككك
دتكشف عن د وده بدالً من المسابر المو ومة.
 .6ما يةي من خصام

 .11العراةل اخلاطئة يا يةي هي:

تقنية  FISHعدا:

 .7الترقيع ا تخد يف الت ري عن ةبيئات الرنا:

ديسترن.
نورثرن.
ادثرن.
غير لر.

 .8ي تخد ترقيع سا ثرك لةاش

A
B
C
D

اجلواب.C :

ك ك ككك ميك ك ككع تقانك ك ككات التاقيك ك ككع يك ك ككتم صك ك ككل
الجزيئ ك ككات الم ك ككراد الكش ك ككف عنة ك ككا ب ك ككالرحالن
الكةربائك ك الةالم.
 Bتجتم ككع تقان ككات التةج ككين عل ككى ما ككدر ارتا ككاط
زيئت ك ك ك ككك دن ك ك ك ككا متك ك ك ك ككاملتين ك ك ك ككك التت ك ك ك ككالك
النكليوتيدي بعضةا مع بعض.
 ISHمصطلح يد على تقانة المصفو ات الدقيقة.
 Dيقابك ككل ا دنك ككين الثيمك ككين ديقابك ككل السك ككيتوزين
ال وانين ك كامل التسلسل النكليوتيدي.
اجلواب.C :
التعليككك '' ''ISHي ككد عل ككى تقان ككة التةج ككين ككك
الموضع.

 Aتطا ك اور  G2قج.
 Bمن ركثر تطايقاتةا شيوعاً تو االز اء.
 Cيو د ثالثة رنماط من مسابر تذه التقنية.
 Dتستخدم ك تحديد نو الصا ك.
اجلواب.A :
التعلي تقنية  FISHيمكن رن تطا كك مختلكف
راوار ددرة الخلية.
A
B
C
D

ابر ال اتةة:

 .12اخلطول األساسية يف الترقيع هي:

A
اجلواب.B :

عن ةبيئات:

B

الرنا الناقل.
الرنا المر ا .
الاردتين.
الدنا.

C
D
اجلواب.D :
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نق ككل الجزيئ ككات م ككن الةالمكككة إلكككى غشكككاء م ككن
النايلون رد السيللوز ترتاج به الجزيئات.
تةجك ك ككين غشك ك ككاء النك ك ككايلون رد السك ك ككيللوز مك ك ككع
كواشف نوعية مو ومة للجزيء.
الكشك ككف عك ككن إيجابيك ككة التةجك ككين عك ككن اريكك ك
مكشا ات تتحر إشارة الو م ك ال شاء.
كل ما ا صحيح.
اجلواب.A :

الفصل  :8تقانات اهلندسة الوراثية

 Southern Blotting .13لت

A
B
C
D

 "Western Blotting" .17خيتةل
نوةثرك سا ثرك بل:

بل:

الكشف عن زيئات رنا نوعية.
الكشف عن زيئات دنا نوعية.
تةجك ككين زيئك ككات دنك ككا نوعيك ككة بمسك ككابير غيك ككر
نوعية مو ومة.
الكشف عن الاردتين.
اجلواب.B :

علن ترقيلع

 Aترحيل للاردتينات على تالمة ركريل رميد.
ا تخدام غشاء من النترد للوز دلين من النايلون.
 Cيجري باال تعانة بتيار كةربائك.
 Dكل ما ا صحيح.
اجلواب.D :
 .18العراةل اخلاطئة يا يةي هي:

 .14إلةللراا الللرالك الائربللامي عةللى األ للاة
يف ترقيع سا ثرك:

 Aترحككل الاردتينككات ككك تاقيككع ديسككترن د قككًا
لشحنتةا ددزنةا الجزيئك إلى القطكب المو كب
للرحالن.
 Bيُسككتخدم غشككاء مككن النترد ككيللوز دلككين مككن
النايلون ك تاقيع ديسترن.
 Cيستخدم تاقيع ديسترن مسابير مو ومة.
 Dيسككتخدم تاقيككع ديسككترن للكشككف عككن د ككود
الاردتينات ك خالصات خاليا رد نسل معينة.
اجلواب.C :
التعلي ككك ال يسك ككتخدم تاقيك ككع ديسك ككترن مسك ككابير
مو ومة.

نقككل زيئككات الككدنا مككن تالمككة الككرحالن إلككى
ال شاء.
 Bترحيك ككل الرنك ككا علك ككى تالمك ككة ا غك ككاردز دنقك ككل
الجزيئات إلى ال شاء.
 Cيوضككع ال ش ككاء بشكككل مالصك ك تمامككاً للةالم ككة
دعدد من ردراس الترشيح تحت الةالمة.
.A+C D
اجلواب.D :
 .15تطريق تقانة ترقيع سا ثرك:

 Aتحككري الطفككرات ككك الككدنا با ككتخدام مسككابير
متممة للتسلسل غير الطا ر ترتاج قج به.
 Bتحككري الطفككرات ككك الرنككا با ككتخدام مسككابير
متممة للتسلسل الطا ر ترتاج قج به.
 Cتحككري الطفككرات ككك الككدنا با ككتخدام مسككابير
متممة للتسلسل الطا ر ترتاج قج به.
 Dكل ما ا غير صحيح.
اجلواب.C :
التعلي ك ككك يسك ك ككتخدم تاقيك ك ككع ك ك ككادثرن لتحك ك ككري
الطفرات ك الدنا.
 .16لتقانة ترقيع نوةثرك تطريقات من أمهئا:
 Aمقارنككة مسككتو التعايككر الجينككك بككين الخاليككا
لجين يكثر رد يقل التعاير عنةا.
 Bتحككري الطفككرات ككك الككدنا با ككتخدام مسككابير
متممة للتسلسل الطا ر.
 Cالكشك ككف عك ككن عك ككدد نسك ككخ الجك ككين النك ككاتل عك ككن
شذد ات دراثية.
.A+C D
اجلواب.A :

 .19التئجني يف ا وفع ):(ISH

 Aتقانة متميزة تتداخل من خاللةا التقانات.
 Bال يمكككن بوا ككطتةا تحديككد مواقككع نوعيككة للك ك
 DNAد .RNA
 Cتتضمن تفاعل تةجين بكين مسكاار نكليوتيكدي
مو وم دتتالك نكليوتيدي تدف متمم له.
A+C D
اجلواب.D :
التعلي يمكن بوا طتةا تحديد مواقع نوعيكة لل ك
 DNAد .RNA
 .20ميان حتري الل  Hybridsبل:

A
B
C
D
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التصوير الشعاعك الذاتك للمسكابير المو كومة
شعاعياً.
ا ك ك ك ككتخدام ملونك ك ك ككات نسك ك ك ككيجية كيميائيك ك ك ككة
للمسابير غير المشعة.
التصوير الشعاعك للمسابير غير المشعة.
.A+B
اجلواب.D :
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 .21تت يب تقنية الل  FISHبل:

 .26الصراغ الذي يةوك النوال أ الصر يات كال:

 Aقككدرتةا المتميككزة لتزديككدنا بدر ككة عاليككة مككن
الميز.
 Bاالحتفاظ بالمعلومات على مستو الخلية الواحدة.
 Cيمكن رن تطا ك مختلف راوار الددرة الخلوية.
 Dكل ما ا صحيح.
اجلواب.D :

A
B
C
D

اجلواب.C :
:"Satellites probes" .27

 .22يف بداية الل " "Interphaseتاوك ا ادل الوةاثية:

A
B
C
D

A
B

متكثفة.
ك رعلى در ات التكثف.
مسترخية درقل تكثفاً.
كل ما ا خاائ.

 .23العراةل اخلاطئة يا يةي هي:

C
اجلواب.C :

D

 Aتشر المادة الوراثية بالتكثف ك الطور .G2
 Bتصك ككل الم ك ككادة الوراثي ك ككة إل ك ككى رقص ك ككى در ك ككات
التكثف ك الطور .M
 Cتكون المادة الوراثية مسترخية درقل تكثفاً ك
نةاية الطور الاينك دخال .G1
 Dبنية الصا ك تت ير بت ير اور الخلية.
اجلواب.C :
التعليككك تكككون المككادة الوراثيككة مسككترخية درقككل
تكثفاً ك بداية الطور الاينك دخال .G1
 .24ت للللتخد تقنيللللة " "FISHيف كثلللل
اجملاالت ما عدا:

 Aتقانككة عاليككة النتككاج تمكككن مككن مقايسككة التعايككر
الجينك.
 Bتككربج الكثيككر مككن شككدف الرنككا الخاصككة بقطككع
من ينات مختلفة على صفائح ز ا ية.
 Cتعتمك ككد علك ككى التةجك ككين مك ككع عينك ككات مختلفك ككة
دمو ومة من الرنا المتمم للدنا.
 Dكل ما ا صحيح.
اجلواب.A :
التعلي  = Microarraysالمصفو ات الص رية.

مللللن

 .29حتديد التعر اجليين لةجينات ا رترطلة
بأاد أنواع ال رطانات تاوك:

A
B

 .25متتةك اخلةية الطريعية:

D

تترا مع بعض ا مرا .
تككرتاج بتسلسككالت الككدنا عاليككة التكككرار قككرب
منطقة القسيم المركزي للصا ك.
تك ككرتاج مك ككع ال ك ككل كايك ككرة مك ككن التتاليك ككات
المو ودة ك صا ك محدد.
تتحر تتاليات نوعية من الدنا ك ري موضكع
على او الصا يات.
اجلواب.B :

:"Microarrays" .28

 Aتحديد نو الصا ك.
 Bالكشف عن د ود الاردتينات ك خالصات الخاليا.
 Cتظةير تضخيم الجين الشا ك بعض ا درام الصلاة.
 Dتحديد الخاليا الورمية ضمن النسيل الطايعك.
اجلواب.B :
A
B
C

الفلورد يئين الخضراء.
الرددامين الحمراء.
.DAPI
.A+B

إشارتين من الصا ك .9
إشارتين من الصا ك .22
اإلشارات الناتجة يةا تكون لو ود رليلكين لككل
ين.
كل ما ا صحيح.
اجلواب.D :

C

D
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مك ككن

د ك ككم  cDNAللك ك ك  mRNAالمسك ككتخل
تذه العينة بوا م لورة معين.
ا ككتخدام  cDNAمككتمم لرنككا عيككاري مككرتاج
بوا م لورة آخر.
تةجككين عينتككك الككدنا المككتمم ككك نفككن الوقككت
م ككع الص ككفيحة الحادي ككة عل ككى ش ككدف الجينكككات
المثاتة عليةا.
كل ما ا صحيح.
اجلواب.D :

الفصل  :8تقانات اهلندسة الوراثية

5

التشخيص اجلزيئي لألمراض الوراثية

 .1من أهم تطريقات الل  PCRهو:

A
B
C
D

 .5القطع ا شطوةل بإنبيم الناةيلا الل

تمييز الت يكر كك اكو نكواتل التفاعكل نتيجكة
افرات اإلقحام رد الخان.
تمييككز الت ي ككر ككك الط ككو عنككدما يك ككون ع ككدد
النكليوتيدات قليالً.
تمييز او القطع الرنا المتضخمة.
.A+B
اجلواب.A :

 .2ميان الاش

بشللال عصللابات يت ل

D

 Aعلى افرة ك كال ا ليلين.
 Bعلى افرة ك رحد ا ليلين.
 Cعلى عصابة داحدة.
 Dكل ما ا خاائ.
اجلواب.B :

عن ةود الطفلرات ملن نلوات

 .6تشط

الت ير ك او نواتل التفاعل.
الةضم اإلنزيمك لنواتل التفاعل.
ا كك ككتخدام رنزيمكك ككات النوكليكك ككاز Nuclease
غير النوعية.
ميع ما ا صحيح.
اجلواب.D :

.A+C D
اجلواب.D :
 .7يف موقع ةود الناةيوتيد الطافر:

 Aتتشكككل قاعككات نا مككة عككن ابتعككاد اككاقك الككدنا
المت ايرين.
 Bتتشكل قاعات نا مكة عكن اقتكراب اكاقك الكدنا

مادة الاوليستيرين.
.TEAA
مادة ا يتونتريل.
كل ما ا صحيح.

التعلي مادة ا
الطور المتحرك.
A
B
C
D

المت ايرين.
 Cتتشكل ردابج تيدرد ينية.
.A+C D

اجلواب.A :
يتونتريل دمكادة  TEAAتكونكان

 .4تقنية الل  dHPLCهي ال

قطع الدنا ترعاً حلج ئا:

 Aظردف غير ممسخة.
 Bظردف ممسخة.
 Cبا تخدام حرارة رقل من  50م.

 .3الطوة الثاب يف تقنية ) (dHPLCيتاوك من:

A
B
C
D

ل عةللى هلمللة الللرالك

الائربامي يدل ةودها:

التفاعل  PCRعن طريق:

A
B
C

ترئلر

اجلواب.A :
 "Melting point" .8هي:

:

 Aالنقطة التك تكون عندتا زيئة الدنا ثنائية الطاس.
 Bالنقطة التك تكون عندتا زيئة الدنا رحادية الطاس.
 Cالنقطككة التككك تكككون عنككدتا نصككف زيئككة الككدنا
ثنائية الطاس دنصفةا ا خر رحادي الطاس.

تسمح با تادا زدج نكليوتيدي.
تسككمح بتحسككين قككدرة الفصككل بككين المثنويككات
المت ايرة.
يستخدم يةا اور ثابت قج.
كل ما ا صحيح.
اجلواب.B :

 Dكل ما ا خاائ.
اجلواب.C :
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املعاجلة اجلينية

 .1العراةل اخلاطئة يا يةي هي:

 ADA Aضردري لعملية نضل كل من اللمفاديات التائية دالاائية ك ال دة السعترية دنقك العظم.
 SCID Bينجم عن غياب إنزيم .ADA
 Cيؤدي  SCIDإلى صعوبة تعر المريض إلنتانات يرد ية د رثومية عديدة.
 Dعككدد مككن ا افككا تطككور لككديةم ابيضاضككات دم ككراانية نككتل عككن ان ككراس مجككين الفيككردس القةقككري
بقرب بعض الجينات المولدة للورم.
اجلواب.C :
التعلي يؤدي مر العوز المناعك المترا الشديد  SCIDإلى ةولة تعر المريض إلنتانكات يرد كية
د رثومية شديدة تكون قاتلة ك معظم ا حيان.

7

املتعضيات احملوّرة جينياً
 "Transgenic Mouse" .4هو:

 .1ا دأ من :Gene Knock out

 Aكشف تأثير غياب منتل الجين ك اإلنسان.
 Bكشف تأثير إضا ة ين معين ك اإلنسان.
 Cكشف تأثير غياب منتل الجين ك الفأر.
 Dكشف تأثير إضا ة ين معين ك أر.
اجلواب.C :
التعلي إقصاء الجين .Gene Knock out
 .2يف العضويات ا عدلة ةاثياً )( :(GMOsاخلطأ)
 Aعضويات حذف منةا مورثة رد ركثر.
 Bعضويات رضيف لةا مورثة رد ركثر.
 Cاكتسات صفات مرغوبة.
 Dاكتسات صفات غير مرغوبة.
 Eرصاحت ركثر مقادمة.
اجلواب.D :

A
B
C
D

 "Therapeutic Cloning" .5يئدأ إىل:

 Aإنتاج حيوانات مستنسخة.
 Bالحصكو علكى خاليككا ذعيكة نينيكة معرد ككة
الصفات الوراثية.
 Cدالدة كائن حك تعرف صفاته الوراثية بشكل مسا .
.A+C D
اجلواب.B :
التعلي  = Therapeutic Cloningاال تنساخ العال ك.
 Gene pharming .6ناجتة عن دم تقان :

 .3حتقن قطعة ملن اللدنا الرشلري الا ي عةلى
اجلني ا راد إفافتئا داخل:

A
B
C
D

الفأر الذي تلقى ين النمو.
الفأر الذي تلقى ين مشابه لجينات الفأر.
الفأر الذي تلقى ين غرياة.
الفأر الذي حذف منه ين النمو.
اجلواب.C :

 PCR Aد .RT-PCR
 PCR Bد .Q-PCR
 Cحذف الجينات دنقل النواة الجسمية.
 Dإضا ة الجينات دنقل النواة الجسمية.
اجلواب.D :
التعلي  = Gene pharmingالصيدلة الجينية.

النواة.
اليعة النواة.
الةيولى.
المتقدرات.

اجلواب.B :
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نقاط ذهبية
معطيات عامة:
 يتكون الدم من مادة سائلة صفراء تدعى البالزما ،ومن عناصر خلوية هي الكريات الحمر والكريات
البيض والصفيحات الدموية.
 وهو سائل أحمر اللون تفاعله قلوي ،تتراوح كميته في جسم إنسان يزنن نحزو  70كز  ،نحزو -5
 6لترات ،أي نحو  %8من وزن الجسم.

اخلصائص الفيزيائية للدم:
 اللنوجة:
 ترتبط اللنوجة بعدد الكريات الحمر ونسبة البروتينات في البالزما الدموية.
 ارتفاعهمزا  ارتفززاا اللنوجزة  يصززبج جريزان الززدم ب ي زاً  حززدوا الجل زات الدمويززة
وارتفاا الضغط الدموي.
فقر الدم  ينخفض عدد الكريات الحمر
 انخفاض اللنوجة  انخفاض الضغط الدموي.
اإلصابات الكبدية  تقل بروتينات البالزما

لنوجة العناصر الخلوية:

اإلناا
3.5

الذكور
4.5

لنوجة البالزما:

1.7

2.2

 الضغط الحلولي :Osmotic Pressure
 هو الضغط الناتج عن وجود األمالح والبروتينات في البالزما الدموية ويساوي فيها  28مم زئبقي.
 ارتفاعه يؤدي إلى انكماش الكريات الحمر ،وانخفاضه يؤدي إلى انفجارها.
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 سرعة التثفل (سرعة الترسيب) :Sedimentation Rate
 هي سرعة ترسب الكريات الحمر للدم الممنوا من التخثر في واحدة النمن.
تفيد معرفتها في:
 تحديززد وجززود أمززراض عضززوية ،وتسززاعد فززي معرفززة ت ززور المززرض ،و ززدة اإلصززابة ،ومززد
استجابة المريض للعالج الم بق ،لكنها ال تع ي فكرة عن هوية المرض.
نقصان سرعة التثفل

ازدياد سرعة التثفل
 -نقص األلبومين.

 -زيادة األلبومين.

 -زيادة الكوليسترول.

 وج ز ززود ز ززذو ات ف ز ززي ز ززكل الكري ز ززاتالحمر مثل فقر الدم المنجلي.

 فز ززي االلتهابز ززات بسز ززبب ارتفز ززاا نسز ززبةالغلوبيولينات ومولد الليفين.
الرجال

قيمة سرعة التثفل

النساء

فوق الخمسين:

من  20 -2مم /سا

من  30 -2مم /سا

تحت الخمسين:

من  10 -2مم /سا

من  20 -2مم /سا

 درجة حموضة الدم (الباء هاء) :4 PH-
 تبل درجة حموضة الدم .7.4
 ثابتة بسبب وجود جملة مزن الليزات الدارئزة (البيكربونزات والهيمويلزوبين) التزي تمنز حزدوا
تغيرات مهمة تؤدي إلى الموت.
 ارتفاا ( pHالقلوية) ← تهيج الغشاء الخلوي ← اض رابات في الجملة العصبية.
 انخفاض ( pHالحموضة) ← تقلل تهيج الغشاء الخلوي ← تثبزيط العقزدة الجيبيزة األ ينيزة
في القلب وتباطؤه.
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مكــــــونـــــــــــات الــــــدم
:

أوالً -الكريات احلمر

 معطيات عامة:
 ق ر الكرية الحمزراء ال بيعيزة  8ميكرومتزر ،وثخانتهزا عنزد الحزوا  2ميكرومتزر ،وفزي المركزن
أقل من  1ميكرومتر.
 تحوي الكريات الحمراء على  % 60من وزنها ماء و % 30خضابًا ومواد أخر .
 تحوي إننيم الكربونيك انهيدراز ← يساعد على حلمهة  CO2وتشكيل حمض الكربون.
 تحوي أننيم الهكسوز أحادي الفوسفات ← يعمل على إرجاا الحديد إلى حديدي.
 عدد الكريات الحمر بين  4.5و 5.5مليون في الملم.3
 عددها عند :األطفال > الشيوخ  -الذكور > اإلناا  -سكان المرتفعات > سكان السهول.

 تكون الكريات احلمر:
الخاليا الجذعية اللمفانية  الخاليا اللمفاوية
أرومة الكريات
الخاليا الجذعية النخاعية (النقيانية)  بقية الخاليا بما فيها الصفيحات
 يحتاج االنقسام والتماين الخلزوي إلزى هرمزون ببتيزدي ،وهرمونزات محليزة أخزر تزدعى عوامزل
نمو أرومة الكريات ).(HGFs
 أهم مثال على هذه العوامل هو األريثروبويتين الضروري النقسام وتماين الكريات الحمر في نقي
العظم.
 تتكون الكريات الحمر في نقي العظم في األسبوا العا ر من الحمل تحت تأثير:
 نقص عدد الكريات الحمر. نقص األكسجين. وجود عوامل النمو الدموية (األريثروبويتين الذي تشكله الكليتان والكبد). أرومة الكريات  سليفة األرومة السوية  الخلية الشبكية  كرية حمراء ناضجة.
 تشكل الخاليا الشبكية نسبة  %2-1من عدد الكريات في الدم ،وتصل إلى  %50في حالة فقر الدم االنحاللي.
نن
فقر دم

تنداد الشبكيات

فرط نشاط نقي العظم
كسل نشاط نقي العظم ← تقل الشبكيات.
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 العوامل املؤثرة يف إنتاج الكريات احلمر:

 .1سالمة نقي العظم.
 .2الفيتامينات:
 نقص فيتامين  B12وحمض الفوليك يكون بسبب:
 التهاب جدار المعدة.
 ييابهما في األطعمة.
 نقص إفراز العامل الداخلي الذي يحمي فيتامين  B12من تأثيرات العصارات الهاضمة.
 .3الحديد:
 يوجد ثلثا حديد الجسم في الهيمويلوبين.
 يخنن الفائض على كل - :فيرتين في الكبد - .هيموسيدرين في نقي العظم.
ينقص امتصاص الحديد

ينيد امتصاص الحديد
 -1الهيموسيدرين.

 -1فيتامين .C

 -2قلوية الدم.

 -2حموضة الدم.

 .4الهرمونات:
تنشط تكون الكريات الحمر
 -1األريثروبويتين.
 -2التيروكسين.
 -3هرمون النمو.
 -4التستوستيرون.

تثبط تكون الكريات الحمر
 -1البروجسترون.
 -2اإلستروجين.

 -انخفاض نسبة األكسجين ينشط تكون الكريات الحمر ألنه يحث الكلية على إفراز األريثروبويتين.

 خضاب الدم (اهليموغلوبني) :Hemoglobin

الحديدي.
الهيم
 الهيمويلوبين
أرب حلقات بيرولية مرتب ة بروابط ميتانية.
سلسلتي ألفا.
الغلوبين
سلسلتي بيتا.
 كل جني ة أكسجين ترتبط بنمرة هيم واحزدة  كزل جني زة هيمويلزوبين يمكنهزا حمزل
أرب جني ات أكسجين.
 ارتباط األكسجين بالهيمويلوبين يكون ضعيفاً ،عكوساً ،ال يغير قيمة الحديدي االتحادية.
قيمة الهيمويلوبين

الذكور:

 18 13.5غ 100/سم3

اإلناا:

 16 12غ 100/سم3

اإلنسان العادي (قيمة وس ية):

 15غ 100/سم3

 كمية األكسجين في الدم  20مل  100/سم. 3
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زيادة الهيمويلوبين
حاالت سوية:

نقص الهيمويلوبين
 -فقر الدم بأنواعه.

 التعرض للكرب واالنفعال. عند األطفال حديثي الوالدة. سكان المرتفعات. المدخنين. أمراض القلب الوراثية. أمراض الرئة. -التجفا .

حاالت مرضية:

 انخفاض عدد الكريات الحمر. انخف ززاض تركي ززن الهيمويل ززوبين ف ززيالكرية أو تشوهه.

 حياة الكريات الحمر:
 ال تعيش الكريات الحمر أكثر من  120يوماً.
 تززتح م فززي ال حززال بشززكل أساسززي وثانويزاً فززي الكبززد  است صززال ال حززال يسززبب زيززادة عززدد
الكريات الشا ة في الدوران.
 نواتج التح م:
 الحديدي :ينقل بواسز ة الترانسزفرين إمزا إلزى نقزي العظزم ليشزاري فزي إنتزاج كريزاتحمر جديدة أو إلى الكبد يخنن بشكل فيرتين.
 الهيم :يتحول إلى بيلروبين ي رح عن طريق الكبد والكليتين. الغلوبين :يتفكك إلى حموض أمينية يستفيد الجسم منها.نوا فقر الدم
ال تنسجي:
ضخم األرومات:

ناقص الصباغ:

كل الكرية

السبب

الصباغ

إصزز ز ز ززابة نقزز ز ز ززي العظز ز ز ز ززم سوية الحجم.
اإل عاعية أو الجرثومية.
نقز ز ز ززص فيت ز ز ز ززامين  B12كبيرة الحجم.
وحمض الفوليك.
صغيرة الحجم.
نقص الحديد.

العدد
قليل.

سوية الصباغ.
زائدة الصباغ.
ناقصة الصباغ.

 النمر الدموية :Blood Group
الراصة

مولد االرتصاص
الموق :

س ج الكرية الحمراء.

في مصل الدم.

التركيب:

مادة بروتينية سكرية.

مادة بروتينية.

الترمين:

حر كبير .A,B

حر صغير .a,b

النمرة:

AB

A

B

O

مولد االرتصاص:

A,B

A

B

-

-

b

a

a,b

الراصة:
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نقل الدم:
 يجب أال ترتص كريات المع ي في مصل الخذ.
 حامل النمرة  Oهو معطٍ عام ،وحامل النمرة  ABهو آخذ عام
المرأة الحامل:
 المرأة سالبة الرينيوس إ ا حملت بجنين موجب الرينيوس يمكن أن يعاني الجنين فزي الحمزل
ال دموياً قد يؤدي إلى موته.
الثاني انحال ً

ثانياً -الصفيحات الدموية
الصفيحات

الكريات الحمر
زمن بداية التشكل:

األسبوا العا ر من الحمل.

الشهر الثالث من الحمل.

موق التشكل:

نقي العظام المسز حة (بعزد

الكهو النقوية لنقي العظام.

سن الرابعة).
عامل النمو المنشط لتكوينها:

األريثروبويتين.

الترومبوبويتين.

العضو المشكل لعامل النمو.

الكليتان والكبد.

الكليتان والكبد.

الق ر:

 8ميكرومتر.

 3-2ميكرومتر.

عددها في الملم:3

 5.5-4.5مليون.

150

عمرها:

 120يوماً.

 10 -8أيام.

 -الخضاب.

 -خ يززوط األكتززين والميززوزين (تعمززل

تحوي سيتوبالزماها:

 -الكربونيك انهيدراز.

 350ألف.

على انكماش الخثرة).

 الهك س ز ز ز ز ز ز ز ززوز أح ز ز ز ز ز ز ز ززادي  -السيروتونين (مقبض وعائي). -ا ألدينززوزين ثنززائي الفوسززفات (يعمززل

الفوسفات.

على تجمي الصزفيحات علزى فوهزة
الوعاء المجروح).
 عامل التخثر الصفيحي PF3على يشائها الخلوي:

مولد االرتصاص.

(وهززززززو ضززززززروري لتفعيززززززل بقيززززززة
الصفيحات).
 إننيم الغليكوزيل ترانسفيراز (يربطالصفيحة بجذر سكري للكوالجين).
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دون الز

تز زلزي زف الن زق زي

ألف  ننوفات دموية تحت الجلد واأليشية المخاطية (الفرفرية).

نقصان الصفيحات
تناول التتراسكلين

دون الز

ألف  ننو تلقائية من التجويف الفموي واللثة.

 زيادة الصفيحات عن  1مليون في الملم 3كما في احمرار الدم يشكل خثرات دموية تلقائياً.

اإلرقاء:
أوالً -آليات اإلرقاء:
 يعتمد على عوامل بالزمية وصفيحية وعوامل موجودة في جدار الوعاء الدموي ويتم اإلرقاء وفق
سلسلة المراحل التالية:
 تقلص الوعاء الدموي :نتيجة التنبيه الشديد للعضالت الملساء الوعائية.
 تقارب طرفي الوعاء الدموي المصاب :ظاهرة فينيائية تظهر أهميتها في األوعية الصغيرة
فقط.
 تقارب طرفي الوعاء الدموي المق وا :نتيجة تغير الشحنة على جانبي الوعاء.
 تشكيل السدادة الصفيحية على فوهة الوعاء المجروح:
 التصاق الصفيحات م أليا الكوالجين:
 ظاهرة فينيائية ،قابلة للعكس ،ال تحتاج وارد الكالسيوم. عنززد ارتباطهززا م ز أليززا الكززوالجين كيميائيزاً تصززبج ظززاهرة كيميائيززة ،ييززر قابل زة للعكززس(ارتبززاط الصززفيحة بتززأثير إنززنيم يليكوزيززل ترانسززفيراز الموجززود علززى س ز ج الصززفيحة م ز
جذر سكري للكوالجين).
 التصاق الصفيحات م بعضها البعض:
 تغيرات في الشكل  تصبج كروية وس حها لنجاً.
 تغيرات إفرازية  تشكيل الترمبوكسان ).(TX A2
 زيز ززادة قز ززوة انقبز ززاض الوعز ززاء المصز ززاب  يبز ززدأ بمنبز ززه فينيز ززائي ،وتدعمز ززه مز ززواد كيميائيز ززة
(السيروتونين واألدرينالين).
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المادة

الوظيفة

موق اإلفراز

عامززززززززل فززززززززون ويلبرانززززززززد  -الخاليا الب انية.
 يشك ل جسزراً بزين أليزا الكزوالجينالحرة والصفيحات.
 الصفيحات الدموية.):(VWF
 يرتبط م العامل الثامن في البالزما. ييابه ي يل مدة النن .الترومبوكسان:
الص ززفيحة الدموي ززة (عن ززد  -لصق الصفيحات م بعضها.
ارتباطها م الكوالجين) - .ت حززززريض الصززززفيحة علززززى إفززززراز
السززززيروتونين و ززززوارد الكالسززززيوم
و.ADP
الصفيحة الدموية (بتحريض مقبض وعائي.
السيروتونين:
من الترمبوكسان).
الصفيحة الدموية (بتحريض

:ADP

لصق الصفيحات م بعضها.

من الترمبوكسان).
البروستاسايكلين :PGI2

الخاليززا الب انيززة السززليمة مثبط اللتصاق الصفيحات م بعضها.
المجاورة لمكان اإلصابة.
الخاليززا الب انيززة السززليمة  -مثبط اللتصاق الصفيحات م بعضها.

أكسيد الزوت:

المجاورة لمكان اإلصابة

 -موس وعائي.

 التخثر :Coagulation
العوامل
 يت لب تشكلها وجود الفيتامين :K

.10 , 9 , 7 , 2

 يشكلها الكبد:

.10 ، 9 ، 7 ، 5 ، 2

 موجودة في البالزما والمصل:

.9 ، 7 ، 4

 موجودة في البالزما دون المصل:

.5 ، 1

 تسهم في ال ريق الداخلي:

.1 > 2 > 5 > 10 > 4 > 9 > 8 > 11 > 12

 تسهم في ال ريق الخارجي:

.13 > 1 > 2 > 5 > 10 > 4 > 7 > 3

الترومبوبالستين النسيجي

الترومبوبالستين الصفيحي

الترومبوبالستين البالزمي

االسم:

العامل الثالث.

TF3

العامل الحادي عشر.

موق التشكيل:

تشكله األنسجة المع وبة

تحرره الصفيحات الدموية.

يتشكل في الوعاء الدموي.

العوامزززززل المسزززززرعة العامز ز ز ززل السز ز ز ززاب و ز ز ز ززوارد العامل الخامس والعا ر.
لتشكيله:

العامل الثامن والتاس .

الكالسيوم.

المادة التي تؤدي دور البالزمين في حل الخثرة إ ا كانت في أوعية القلب هي الستربتوكيناز.
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ثانياً -اجلمل املميعة للدم:
 داخل األوعية الدموية:
العامل الممي

األهمية

الموق

عامززل الس ز ج الب ززاني الخالي ز ز ززا الب اني ز ز ززة ل وعي ز ز ززة  -ينشط البروتين .C
(الترمبودولين):

الدموية (ما عدا الدماغ).

 -يمن التصاق الصفيحات بالس ج الداخلي.

البروتين :C

-

تثبيط مفعول العاملين الخامس والثامن.

مضاد الخثرين:

البالزما.

يحززيط بززالخثرين ويمنز انتشززاره فززي الززدوران

الهيبارين:

تصنعه الكريات البيض األسسة.

تثبيط الخثرين ومن وصوله إلى مولد الليفين.

البالزمين:

البالزما.

يحل الليفين ،لكنه ليس مميعاً للدم.

تثبيط فيتامين :K

-

التثبيط يخفزض مسزتو عوامزل التخثزر ،2

المحي ي.

.10 ،9 ،7

 %90 من الخثرين المتشكل من الخثرة الدمويزة يمتزن علزى سز ج أليزا الليفزين والبزاقي يب زل
مفعوله مضاد الخثرين.
 تتحول طليعة البالزمين إلى بالزمين تحت تزأثير مزواد تفرزهزا الخثزرة الدمويزة (الكزاليكرين)
وبوجود العامل الثاني عشر.
 خارج األوعية الدموية:
األهمية

العامل الممي
السترات واألوكناالت:

ترسب وارد الكالسيوم.

وعاء أملس م لي بالبرافين:

يمن تنشيط العوامل .12 ،11 ،10 ،9
 -تفضل الدرجة  4م وية.

درجة الحرارة المنخفضة:

 ينخفض معدل االستقالب. يمن تشكل بلورات تمنق أيشية الكريات فال ينحل الدم. ال يحفظ الدم ألكثر من  20يوم .الحفظ المديد يسبب: -تستنفد ال اقة داخل الكرية.

مدة حفظ الدم:

 يختل توزا الشوارد على جانبي يشاء الكرية. ترتف نسبة الخضاب في البالزما. -تنخفض درجة الحموضة.

األسبرين:

يثز ز ززبط تجم ز ز ز الصز ز ززفيحات الدمويز ز ززة ألنز ز ززه يوقز ز ززف اسز ز ززتقالب
البروستايالندينات.
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ثالثاً -بعض اختبارات الدم:
زمن التخثر الدموي
التعريف:
المدة ال بيعية:

زمن النن الدموي

 الز ز ززنمن الز ز ززالزم لتخثز ز ززر  -الززنمن الززالزم لوقززف النززن الززدموي مززن وعززاءدموي صغير دون تدخل آلية التخثر.

جمي الدم.

من  6 1دقائق.

من  10 6دقائق.

 نقز ز ز ززص أحز ز ز ززد عوام ز ز ز زل  -عدم سالمة جدران األوعية الدموية.التخثر ما عدا  6أو .3

 -عمق اإلصابة.

(كالناعور).

العوامل التي ت يله:

 نقص فيتامين .C -الززنقص الكبيززر فززي عززدد الصززفيحات أو الززوهن

 -نقص فيتامين .K

الصفيحي.
 -الفرفرية وأمراض فقر الدم.

 فيتامين  Cضروري لبناء الوعاء الدموي.
 ال يتأثر زمن النن عند المعالجة بالهيبارين.
 يصل زمن النن إلى الساعة في حالة الفرفرية (تنتج عن الخلل في تقلص األوعية الدموية).
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أســـــئلة الــــدم
1

معطيات عامة
 .4إن اخنفاض لزوجة الدم يؤدي إىل:

 .1إنتاج الدم من الكبد يف الشهر:

 .Aتجلط الدم.
 .Bمصوك في الكلى.
 .Cانخع ض الضغط الدفو .
 .Dكت ف ر ق صحيح.

.1 .A
.2 .B
.3 .C
.4 .D

اجلواب.C :

اجلواب.B :
التعليق :تتراجع عملية تكوُّن الدم في الكيس المحيي
بشييكت تز ي ملي فتومعيية فييع ءةييوك بييداي الك ييد ال ي
ي دأ نش طه التكويزي في الشةر الث ني.

 .5املعطى اخلطأ حول لزوجة الدم:

 .Aلزوجة العز صر الخلوية  3.5لإلن ث.
 .Bلزوجة ال المف  1.7لإلن ث.
 .Cلزوجة العز صر الخلوية  4.5لل كوك.
 .Dلزوجة ال المف  3.3لل كوك.
اجلواب.D :
التعليق :لزوجة ال المف  2.2عزد ال كوك.

 .2من العوامل املؤثرة يف لزوجة الدم:

 .Aعدد الكري ت الحمر.
 .Bنس ة ال روتيز ت في ال المف .
 .Cنس ة الكوليسترول في الدم.
 .Dكت فن .A,B

 .6حتدث اجللطات الدموية نتيجة ازدياد:

 .Aعدد الكري ت الحمر.
 .Bنس ة ال روتيز ت في ال المف .
 .Cنس ة بروتين الةيموغلوبين في الكري ت الحمر.
 .Dكت فن .A,B
اجلواب.D :
التعلييييق :يسي ي ك الي ي اكتعي ي اللزوجييية وحيييدوث
الجلط ت واكتع الضغط الدفو .

اجلواب.D :
التعليق :مي د الكوليسترول تزييد ريرعة التثعيت
وال تؤثر في لزوجة الدم.
 .3ما يلي صحيح عن سرعة التثفل عدا:

 .Aررعة تثعت الكري ت الحمر عزد الزسي ي فيو رين
الي  50أك ر فزة عزد الرج ل بزعس العمر.
 .Bتعيد في تحديد وجود أفراض عضوية.
 .Cتعطي فكر عن هوية المرض.
 .Dهي ررعة تثعت الكري ت الحمير لليدم الممزيو
فن التخثر في واحد الزفن.
اجلواب.C :
التعليق :تعيد في تحديد وجيود أفيراض عضيوية
لكزة ال تعطي فكر عن هوية المرض.

 .7يبلغ الضغط احللويل للدم:

 28 .Aفلم مئ قي.
 24 .Bفلم مئ قي.
 38 .Cفلم مئ قي.
 34 .Dفلم مئ قي.

اجلواب.A :
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 .8تزداد سرعة التثفل عند كل مما يلي عدا:

 .10اخنفاض درجة احلموضة يؤدي إىل:

 .Aعند نقص األلبومين.
 .Bعند زيادة الكوليسترول.
 .Cفيي ي ي ييت اسلت اري ي ي ي ييا رسيي ي ي ييب ا ي ي ي ي ييا نسي ي ي ي ييب
الغلوريولينا ومولد اللي ين.
 .Dعنيد وويود وييتوفا فيت وييكا الكرييا ال يير
مثا فقر الدم ال نجلت.
اجلواب.D :

 .Aقليا يج الغشاء الخلوي.
 .Bثبيط العقدة الجيبي األفيني فت القل .
 .Cباطؤ القل .
 .Dكا ما سب ص يح.
اجلواب.D :
 .11واحد من العواملل التالةلة يلؤدي إىل ديلاد
لزوجة الدم:

 .9املعطى اخلطأ حول درجة محوضة الدم:

 .Aنقص عدد الكريا ال ر.
 .Bا ا نسب البرو ينا فت البالزما.
 .Cالتقدم فت السن.
 .Dنقص خضاب الدم.

7.40 .A
 .Bقي ثارت .
 .Cنقصان ا يؤدي إلى يج الغشاء الخلوي.
 .Dقوم البيكررونا وال ي وغليورين رال اف ي
على قي ثارت ل ا.
اجلواب.C :
التعلي ي  :القلوي ي را ييا د و ي ال و ي ييت
التت يج الغشاء الخلوي.

2

اجلواب.B :
التعليي  :ر ييا اللجووي فييت رييال كثييرة ال يير
أو ا ا نسب البرو ينا فت البالزما.

مكونات الدم
 .3يللد ل ع عملةللة
يلي عدا:

 .1نقص األلبومني يسبب:

 .Aسرب ال اء من البالزما.
 .Bليف الكبد.
 .Cخلا فت الن رونا .
 .Dالجو البرو ينت.

للايز الاريللاا احلمللر مللا

 .Aسلي األ وما السوي .
 .Bاس يثرورويتين.
 .Cفيتامين .K
 .Dمولد اس يثرورويتين.

اجلواب.A :
التعلي ييي  :ليي ييف الكبي ييد والخلي ييا في ييت الن روني ييا
والجو البرو ينت م أسباب لنقص األلبومين.

اجلواب.C :
التعلي  :ألن فيتامين  Kله دو فت شيكيا عواميا
التخثر .2 ،7 ،9 ،10

 .2تزداد سرعة التثفل بنقصان:

 .4منشط لعملةة تاون الارياا احلمر:

 .Aاأللبومين.
 .Bالكوليسترول.
 .Cالغلورولينا .
 .Dمولد اللي ين.

 .Aالبرووسترون.
 .Bاألسترووين.
 .Cالتستوسترون.
 .Dال ر ين.

اجلواب.C :

اجلواب.A :
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 .5ما يلي من صفاا الارياا احلمر عدا:

 .9وظةفة اهلاسود أحادي الفوسفاا:

 .Aقرصي مقعرة الوو ين.
 .Bثخانت ا عند ال واف  2مكرون وفت ال ركيج
أقا من  1مكرون.
 .Cعدي ال رك .
 .Dمجردة النواة فت و يا ال قا يا .
اجلواب.D :

 .Aاختجال وإ وا ال ديد إلى ال ديدي.
 .Bرل .CO2
 .Cشكيا ر ب ال م.
.B + C .D
اجلواب.A :
التعليييي  :رل ي ي  CO2و ش ييكيا ر ييب ال ييم
وظي أنجيم الكررونيك ان يد از.

 .Aفقر الدم الال نسجت.
 .Bنقص ال ديد.
 .Cفقر الدم خم األ وما .
 .Dفقر الدم اسن اللت.

 .10ينقص عدد الارياا احلمر ويزداد حجمها

 .6ياون اخلضاب ناقصاً ع الارياا احلمر عند:

ع حال نقص:

 .Aال يتامين .B12
 .Bال ديد.
 .Cاس يثروريو ين.
 .Dالكارررونيك ان يد از.

اجلواب.B :
التعلي ي  :كييون الكريييا صييغيرة ال جييم وناقص ي
الصباغ.

اجلواب.A :

 .7عامل تفرده الالةة ويؤثر ع تشاةل الارياا

التعلي  :و و فقر دم خم األ وما .

احلمر:

 .11يفللرد مللن الالةللة وتللرض إنتللا الاريللاا

 .Aاسنترولوكين.
 .Bالترومبورويتين.
 .Cاس يثرورويتين.
 .Dالترومبوموديولين.

احلمر ع نقي العظم:

 .Aاأللدوسترون.
 .Bالرينين.
 .Cالترومبوريو ين.
 .Dاس يثروريو ين.

اجلواب.C :
التعلي ي ييي  :ألن اإلنترلي ي ييوكين ي ي ييرو ي لتشي ي ييكا
الكرييي ييا البي ي يييب ،والثرومبوريي ييويتين ي ي ييرو ي
لتشي ييكا الص ي ي ي ا  ،والترومبودي ي يولين ي ييو مي يين
العواما الداخلي ال يع للدم.

اجلواب.D :
 .12بعلللد أن تت لللرب الاريلللاا احلملللر يفاللل
اخلضاب وياون مصريها:

 .Aال ديد يعاد استع اله.
 .Bرقي ال يم يعاد استخدامه لتكوين يم وديد.
 .Cيت ول الغلوريولين إلى ريليرورين.
 .Dكا ما سب ص يح.
اجلواب.A :
التعليي  :ينقيا ال ديييد رواسيل الترانسي رين إميا
إلييى نقييت الع يام أو إلييى الكبييد لتخجينييه أمييا رقي ي
ال يييم فيت ييول إلييى ريلييرورين ويليير عيين طريي
الكليي ي والكبيييد والغل ييورين يت يييول إليييى ر يييو
أميني .

 .8كل ما يلي وظائف اهلةموغلوبني عدا:

 .Aنقا الغازا التن سي .
 .Bال اظ على د و ال و .
 .Cي يير بط ركي ييا وجيبيي ي ي وغلي ييورين وجيبتي ييا
أوكسجين.
 .Dيوود فيه ثلثا رديد الجسم.
اجلواب.C :
التعلي ييي  :يي يير بط ركي ييا وجيب ي ي ي وغلي ييورين 4
وجيبا أوكسجين.
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 .13يعمل أنزيم الكربوني اهنيدراز على كل ملا

 .17يتألف ضاب الدم من:

يلي ما عدا:

 .Aحلمةة .CO
 .Bاختزال وإكج الحديد إلى حديد .
 .Cتشكيت حمب العحم.
 .Dله دوك في ط .pH
اجلواب.B :
التعليق :اختزال الحدييد وءيعية الةكسيوم أحي د
العورع ت.

 .Aمسييم بروتيزييي يع ييرف بيي لةيم ومسييم ب تي ييد
يعرف ب لغلوبين ورالرت ص غية رألع +بيت .
 .Bمسيييم ب تيي ييد يعيييرف ب ي ي لةيم وصي ي غ يعي ييرف
ب لغلوبين ورالرت ص غية رألع +بيت .
 .Cص ي غ الةيييم ومسييم بروتيزييي يييدعى الغلييوبين
ورالرت ب تيدية رألع +بيت .
 .Dال وئ فم ر ق صحيح.
اجلواب.C :

 .14تلللتمكن الكريلللات احلملللر ملللن امللللرور عللل

 .18املكون الرئيسي للكريات احلمر:

جدران األوعية الدموية بسبب:

 .Aالةيموغلوبين.
 .Bغلوبيوليز ت.
 .Cاألل وفين.
 .Dالعي ريزوجين.

 .Aفرونة وكمة جدكانة .
 .Bيق غش ئة ب لزس ة لكمية الم د داخلة .
 .Cكت فن .A,B
 .Dال وئ فم ر ق صحيح.
اجلواب.A :

اجلواب.A :
 .19فقر الدم بنقص محض الفولي :

 .Aفقر الدم االنحاللي.
 .Bفقر دم التزسجي.
 .Cفقر دم بزقص الحديد.
 .Dفقر دم بزقص فيت فين .B

 .15تفرز الكلية اإلريثوبيوتني عندما:

 .Aيزداد فستوى األكسجين في الدم.
 .Bيزقص فستوى االكسجين في الدم.
 .Cيكون فستوى األكسجين ط يعيً في الدم.
 .Dال عالمة لألكسجين بإفرامه.
اجلواب.B :
التعليق :ويتم ال إلنت ج كري ت دم جديد .
 .16كللللللل العبللللللارات صللللللحيحة

اجلواب.D :
 .20يتعلل عللدد الكريللات احلمللراا يف احلللا ت
الطبيعية عند اإلنسان بل(:ا رت اخلطأ)

 .Aال يبة.
 .Bالجزس.
 .Cالعمر.
 .Dالشكت.

صللللللو

اهليموغلوبني ما عدا:

 .Aكي ييت جزيبي يية هيموغلي ييوبين يمكزة ي ي حمي ييت 4
جزيب ت .O
 .Bكييت جزيبيية أكس ييجين تييرت ط بزفيير ه يييم
واحي ي ي ي ييد في ي ي ي يين الزفي ي ي ي يير األكبي ي ي ي ييع المكوني ي ي ي يية
للةيموغلوبين.
 .Cيكون ه ا االكت ط عيعً وعكورً.
 .Dه ي ي ي ا االكت ي ي ي ط يي ي ييؤد إلي ي ييى تغيي ي يير القيمي ي يية
االتح دية للحديد.
اجلواب.D :

اجلواب.D :
 .21ضروري نقسام و ايز الكريات احلمراا:

 .Aهيموريدكين.
 .Bهيموغلوبين.
 .Cاالكثيروبيوتين.
 .Dإرتروجين.
اجلواب.C :
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 .22فقر الدم الالتنسجي:

-

 .28ش ص زمرته الدموية  ABهذا يعين:

 .Aكرية الدم الحمراي روية الحجم والص غ.
 .Bي ي ييزقص في ي ييه ع ي ييدد الكريي ي ي ت الحم ي ييراي ف ي ييي
الدوكان المحيطي.
 .Cيزتج عن خلت في نقي الع م.
 .Dكت ف ر ق صحيح.
اجلواب.D :

 .Aيحمت كاص ت.
 .Bال يحمت كاص ت.
 .Cعييدد فولييد االكتصيي
فولد االكتص .B
 .Dعييدد فولييد االكتص ي
فولد االكتص .B

 Aأك يير فيين عييدد
 Aأصييغر فيين عييدد

 .23فقر دم ض م األرومات:

اجلواب.B :

 .Aن تج عن مي د فيت فين .B
 .Bالكري ت الحمراي تكون صغير الحجم.
 .Cيزخعب ص غ الكري ت الحمر فيه.
 .Dكت ف ر ق خ طئ.
اجلواب.D :

 .29املرأة احلامل سلبية الريزيوس:

 .Aإاا ك ن الجزين ر لك الريزيوس يموت جزيزيً.
 .Bإاا ك ي ي ن الجزي ييين فوجي ييك الريزيي ييوس يص ي ي ب
ب النحالل الدفو في الحمت ألول.
 .Cإاا ك ي ي ن الجزي ييين فوجي ييك الريزي ي يوس يمي ييوت
جزيزيً في الحمت الث ني.
 .Dال وئ فم ر ق.
اجلواب.C :

 .24مرض الفرفرية:

 .Aن تج عن نقص الصعيح ت.
 .Bنزف تلق ئي تحت الجلد وتحت األنسجة المخ طية.
 .Cي طي تخثر الدم.
 .Dيقلت مفن الززف.
اجلواب.D :

 .30حتوي الصفيحات الدموية كل ما يلي عدا:

 .Aأكتين وفيومين.
 .Bريروتونين.
.ADP.C
 .Dهي كين.

 .25ناتج عن حتطم الكريات احلمر:

 .Aال يلروبين.
 .Bالةيموغلوبين.
 .Cاألل وفين.
.Dكت فن .A,B

اجلواب.D :
 .31شحنة الصفيحات:

 .Aر ل ة.
 .Bفوج ة.
 .Cال تمل وحزة.
 .Dتختلف حسك وحزة الورط الداخلي.
اجلواب.A :

اجلواب.D :

 .26حامل الزمرة  ABهو أ ذ عام بسبب:

 .Aغي ب المستراص ت.
 .Bغي ب الراص ت.
 .Cوجود المستراص ت.
 .Dوجود الراص ت.

 .27الراصة املوافقة للزمرة  Oهي:

 .32يعود ميل البالزما إىل اللون األصفر لوجود

اجلواب.B :

مادة:

 .Aال يليروبين.
 .Bاألل وفين.
 .Cالغلوبيوليز ت.
 .Dفولد الليعين.

.Aال يوجد لة كاص ت.
.a.B
.b.C
.a+b.D

اجلواب.A :

اجلواب.D :
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 .33مرض الريقان ناتج عن:

 .37تتاج ا نقسام والتمايز اخلللوي لكلل نلو

 .Aامدي د تحطم الكري ت الحمر.
 .Bامدي د ف د ال يلروبين في بالمف الدم.
 .Cامدي د عدد الكري ت الحمر المتشكلة.
 .Dكت فن .A,B
اجلواب.D :
التعلي يييق :ألن صي ي غ الةييييم يتحيييول بعيييد تحطيييم
الكريي ت الحميير إلييى بيلييروبين وتييؤد مي دتييه فييي

من اخلاليا إىل:

 .Aهرفون ب تيد .
 .Bهرفون ت فحلية.
.HGFs.C
 .Dكت ف ر ق صحيح.
اجلواب.D :
 .38األريثروبيوتني:

 .Aفن عوافت نمو أكوفة الكري ت.
 .Bييروك النقسي م وتمي يز الكريي ت الحميير فييي
نقي الع م.
 .Cتشكله الكليت ن والك د.
 .Dكت ف ر ق صحيح.
اجلواب.D :

بالمف الدم إلى اليرم ن.
 .34حتللدث الوذمللات امل تلفللة نتيجللة لتسللرب
املاا من البالزما إىل السوائل اخلاللية بسبب:

 .Aالجو ال روتيزي.
 .Bهيروب ال روتيزي ت وطرحةي ع يير الكليية لعيييك
في الزعرون ت.
 .Cإص بة في الك د رفثت تليف الك د .
 .Dكت ف ر ق صحيح.

 .39تؤدي دوراً يف عملية ختثر الدم:

 .Aاألل وفيز ت.
 .Bالغلوبيوليز ت.
 .Cفولد الليعين.
 .Dال يلروبين.

اجلواب.D :
التعليق :كلة عوافت تؤد إليى نقيص األل يوفين
فم يس ك الواف ت.

اجلواب.C :
 .40يسللاعد يف تش ل يص اإلصللابة بفقللر الللدم

 .35من أقسام النسيج الشبكي البطاني:

ا حناليل:

 .Aخالي كوبعر في الك د.
 .Bالخالي الغ كية في الرئة.
 .Cالخالي الش كية ال ط نية في الطح ل.
 .Dكت ف ر ق صحيح.

 .Aالةموغلوبين.
 .Bاألل وفين.
 .Cفولد الليعين.
 .Dهي ت غلوبيولين.

اجلواب.D :

اجلواب.D :
التعليييق :ألنييه يييرت ط فييع ال يلييروبين الز ي تج عيين
تحطم الكري ت الحمر.

 .36فقلللر دم ضللل م األروملللات Megablastic
:Anaemia

 .Aفن أر به نقص فيت فين .B12
 .Bفن أر به نقص الحديد.
 .Cتكييون الكريي ت الحميير فييي هي ه الح ليية ك ييير
الحجم مائد الص غ.
 .Dكت فن .A,C

 .41بروتني حديدي خيزن يف نقي العظم:

 .Aالعيرتين.
 .Bالةيموردكين.
 .Cالك مئين.
 .Dالةيموغلوبين.

اجلواب.D :

اجلواب.B :
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 .42يقوض عملية امتصلا
العفج:

احلديلد يف سلوية

 .47يلللرتاوس وسلللطي كميلللة اهليموغللللوبني يف
الكريات احلمر عند الذكور:

 .Aءةوك الةيموردكين وملوية الدم.
 .Bانخع ض دكجة الي .pH
 .Cوجود فيت فين .C
 .Dكت ف ر ق صحيح.

 .Aف بين ر.g/100 cm 18-13.5
 .Bف بين ر.g/100 cm 16-12
 .Cف بين ر.g/100 cm 12-10
 .Dليس أيً فم ر ق.

اجلواب.A :

اجلواب.A :

 .43تكون الكريات احلمر يف فقر الدم بعوز احلديد:

 .48ما يلي صحيح عن اهليموغلوبني عدا:

 .Aري ييوية الحجي ييم والص ي ي غ وعي ييدده مليي ييت في ييي
الدوكان المحيطي.
 .Bك ير الحجم ومائد الص غ.
 .Cصغير الحجم ون مصة الص غ.
 .Dط يعية.
اجلواب.C :

 .Aيؤد دوكاً ك يراً في نقت الغ مات التزعسية.
 .Bيسةم في الحع ظ على دكجة  pHالدم.
 .Cتزقص كمية الةيموغلوبين عزد المدخزين.
 .Dتزداد كمية الةيموغلوبين في ح الت التجع ف.
اجلواب.C :
التعلييييق :تييزداد كميتييه عزييد المييدخزين المدييي د
عدد الكري ت الحمر عزدهم.

 .44كل مما يلي منشلط لعمليلة تكلون الكريلات
احلمر ما عدا:

 .Aالتيروكسين.
 .Bهرفون الزمو.
 .Cالتستورترون.
 .Dاإلرتروجين.

 .49الرتانسفرين:

 .Aيستخلص الحديد بعد تحطم الكري ت الحمر.
 .Bيقوم بزقت الحديد إلى نقيي الع يم بعيد تحطيم
الكري ت الحمر إاا مادت كميته في الجسم.
 .Cيزقت الحديد إليى الك يد بعيد تحطيم الكريي ت
الحمر لتخزيزه بشكت فيرتين.
 .Dكت فن .B,C
اجلواب.D :
التعليق :وهو الغلوبيولين بيت .

اجلواب.D :
التعليق :اإلرتروجين ال يؤثر في عملية تكون الدم.
 .45هرمللون فعللال وأساسللي يف تشللكيل الكريللات
احلمر:

 .Aاألكيثروبيوتين.
 .Bالتيروكسين.
 .Cاإلرتروجين.
 .Dال روجسترون.

 .50يعلز مللوت اجلنللني يف احلملل الثللاني عنللد
املرأة ذات الزمرة السالبة إىل:

ال دفويً.
 .Aيع ني الجزين في الحمت الث ني انحال ً
 .Bيزتقييت جييزي فيين دم الجزييين  RHإلييى دم أفييه
 RHفيقوم جة مه المز عي بتشكيت .Anti D
 .Cتتشييكت خالي ي ااكيير للخالي ي اللمعييية ال ئييية
الصي ي نعة لليي ي  Anti Dالتيييي تع ييير المشي يييمة
وتر كري ت الجزين وتحلة .
 .Dكت ف ر ق صحيح.
اجلواب.D :

اجلواب.A :
 .46فقر الدم الالتنسجي ناتج عن:

 .Aالتعرض لإلوع .
 .Bنقص الحديد.
 .Cنقص  B12وحمب العولي .
 .Dانخع ض نس ة األوكسجين في اليدم الواصيت
إلى الكلية.
اجلواب.A :
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 .56يف عملية نقل الدم جيب مراعاة:

 .51يكون اخلضاب يف الكريات احلمر ناقصاً عند:

 .Aعدم اكتص كري ت المعطي في فصت المتلقي.
 .Bتجز ييك تك ييراك الزق ييت الخي ي طئ للم يير الث ني يية
لزعس الزفر .
 .Cعدم اكتص كري ت اآلخ في فصت المعطي.
 .Dكت فن .A,B
اجلواب.D :

 .Aفقر الدم الالتزسجي.
 .Bنقص الحديد.
 .Cفقر دم خم األكوف ت.
 .Dفقر الدم بزقص فيت فين .B12

اجلواب.B :
 .52مصللري مللا تبقلللى مللن جلللزيا اهللليم بعلللد
حتطم الكريات احلمر:

 .57كل غرام من اهليموغلوبني يرتبط مع – مل
من األوكسجني:

 .Aيتحول لص غ ال يلروبين.
 .Bيتعك إلى حموض أفيزية روكية للعملي ت
الحيوية.
 .Cت تلعة الخالي الش كية ال ط نية.
 .Dيزقي ييت بواري ييطة الترانسي ييعيرين لزقي ييي الع ي ييم
للمش ككة في تكوين كري ت حمر جديد .
اجلواب.A :

.14.5 .A
.13.5 .B
.1.34 .C
.20 .D

اجلواب.C :
 .58عامللل للو دمللوي تفللرزه الكليللة لتشللكيل
الصفيحات الدموية:

 .53عامل الريزيوس :RH

 .Aتدعى كاص ته بي  Anti Dركيمي ئيً . IgG
 %85 .Bفن ال شر ترتص كري تةم ) .(RH
 %15 .Cفن ال شر ال ترتص كري تةم ) .(RH
 .Dكت ف ر ق صحيح.
اجلواب.D :

 .Aاألكيثروبيوتين.
 .Bاإلنترلوكين.
 .Cالتروف وبوتين.
 .Dالتروف وفوديولين.

 .54ما يلي صحيح عن الزمر الدموية عدا:

 .59تؤدي زيادة عدد الصلفيحات الدمويلة علن
مليون يف الل  1ملم/3دم إىل:

اجلواب.C :

 .Aفي الزفر  Oال يوجد فولدات اكتص
 .Bفصت الزفر  ABيحو كاص ت.
 .Cيحيييدث تع عيييت تيييرا بيييين الراصييية وفولي ييد
االكتص .
 .Dي ي ييؤد الت ي ييرا النح ي ييالل الكريي ي ي ت الحم ي يير
وإغال األن بيك الكلوية وتومف الكلية.
اجلواب.B :
التعليق :فصت الزفر  ABال يحو كاص ت.
.

 .Aتشكت خثرات دفوية.
 .Bتليف الزقي.
 .Cنزوف دفو تلق ئي فن التجويف الدفو واللثة.
 .Dكت ف ر ق صحيح.
اجلواب.A :
 .60مرض الفرفرية:

 .Aنزوف ي ت دفوييية تحييت الجلييد وتحييت األغشييية
المخ طية عزد التعرض أل صدفة خ كجية.
 .Bكدف ت بلون أمك تحت الجلد.
 .Cر ي ه تز ي ول بعييب األدوييية فثييت التترارييكلين
والخلت في تقلص األوعية الدفوية.
 .Dكت ف ر ق صحيح.
اجلواب.D :

 .55عمر الصفيحات الدموية يف الدوران:

 120 .Aيوم.
 10-8 .Bأي م.
 30-20 .Cيوم.
 .Dال تتج وم العشر ر ع ت.

اجلواب.B :
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 .64يوجد على الغشاا اخللوي للصفيحة وهو ضروري

 .61دور السريوتونني يف الصفيحات الدموية:

لتشكيل الليفني يف املرحلة األ رية من اإلرقاا:

 .Aتجميع الصعيح ت على فوهة الوع ي المجرو .
 .Bانكم ش الخثر الدفوية بعضة على بعب.
 .Cفق ب وع ئي.
 .Dتشكيت الليعين في المرحلة األخير فن اإلكم ي.
اجلواب.C :

.PF .A
.ADP .B
 .Cالسيروتونين.
 .Dالميومين.

 .62تزداد كمية اهليموغلوبني يف كل ما يلي عدا:

 .65ميثل النسبة األك

 .Aالمدخزين.
 .Bالتجع ف.
 .Cالمسزين.
 .Dرك ن المرتعع ت.

 .Aالغلوبيولين ألع .
 .Bاألل وفين.
 .Cالعي ريزوجين.
 .Dبيت غلوبيولين.

اجلواب.C :
التعليييق :عزييد المسييزين يقييت عييدد الكريي ت الحميير
فتقت كمية الةيموغلوبين.

 .66ينقص عدد الكريات احلمر ويزداد حجمها
يف حال نقص:

 .Aالعيت فين
 .Bالحديد.
 .Cاألكيتروبيوتين.
 .Dالك كبوني إنةيدكام.

كري ت المعطي في فصت المتلقي.
فصت المعطي فع كري ت المتلقي.
فصت المعطي في فصت المتلقي.
كري ت المعطي فع كري ت المتلقي.

اجلواب.A :
التعلييييق :نق ييص العيتي ي فين  B12يسي ي ك فق يير دم
ي ييخم األكوفيي ي ت وفي ي ييه تكي ييون الكرييي ي ت مليل ي يية
ك ير الحجم ومائد الص غ.

اجلواب.A :
التعليييق :وب ي ل يكييون ح ف يت الزفيير  Oفعطي يً
ع فًّ وح فت الزفر  ABآخ ًا ع فً.

3

من بروتينات املصورة:

اجلواب.B :

 .63القاعدة العامة يف نقل الدم هي:

 .Aعدم اكتص
 .Bعدم اكتص
 .Cعدم اكتص
 .Dعدم اكتص

اجلواب.A :

اإلرقاء وآليات التخثر
 .2أي ملن عواملل الت ثلر التاليلة
السبيل الدا لي:

 .1يعمل على حتويل مولد البالزمني إىل بالزمني:

.Dicumarol.A
 .Bالك ليكرين.
 .Cالستربتوكيز م.
 .Dال رورت غالندين.

يشللار

يف

 .Aالث ني.
 .Bالخ فس.
 .Cالس بع.
 .Dالع ور.

اجلواب.B :

اجلواب.C :
التعليق :يش كك فيي السي يت اليداخلي العوافيت 12
و  11و 10و  9و  8و  5و  4و  2و .1

التعلييق :الكي ليكرين يحيول طليعيية ال المفيين إلييى
بالمفين بوجود الع فت كمم .12
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 .3يتفعل بالكاليكرين ويعمل على حل اخلثرة:

 .7نقص ختثر الدم ناتج عن:

 .Aالةي كين.
 .Bال المفيزوجين.
 .Cفض د الخثرين.
 .Dال رورت ريكلين.

 .Aإص بة الك د.
 .Bنقص وواكد الك لسيوم.
 .Cنقص الةي كين.
 .Dكت فن  Aو .B

اجلواب.B :
التعليق :طليعة ال المفين تتحيول إليى بالمفيين تحيت
تأثير فواد تحركه الخثر الدفوية رالك ليكرين .

 .8عامل ختثر يتفعل حتت تأثري اخلثرين:

اجلواب.D :
 .Aالمث ت لليعين.
 .Bالع فت .13
 .Cرتيوكات.
 .Dالع ريزوجين.

 .4يتطاول زمن الت ثر بنقص كل ما يلي عدا:

 .Aالعيت فين .K
 .Bالع فت الخ فس.
 .Cالعيت فين .C
 .Dالع فت الح د عشر.

اجلواب.D :
التعليييق :يتحييول العي ريزييوجين رفولييد الليعييين
إلى ف د غير فزحلية رالليعيين بواريطة الخثيرين
وبوجود وواكد الك لسيوم.

اجلواب.C :
التعلييييق :العيت ي فين  Cيييؤثر فييي مفيين الزييزف وال
يؤثر في مفن التخثر.

 .9يسر تشكيل الرتومبوبالستني البالزمي:

 9 .Aفععت.
 10 .Bفععت.
 7 .Cفععت.
 .Dوواكد الك لسيوم.

 .5تسلللبب شلللوارد األوكلللزا ت عنلللد إضلللافتها
لشوارد الكالسيوم كالً مما يلي ما عدا:

 .Aتسريع تخثر الدم.
 .Bتميع الدم.
 .Cتزيد مفن التخثر.
 .Dتشكت فعقدات غير فتشرد .

اجلواب.A :
 .10يسر تشكيل الرتومبوبالستني النسيجي:

 9 .Aفععت.
 .Bوواكد الك لسيوم.
 7 .Cفععت.
 .Dكت فن  Bو .C

اجلواب.A :
التعلييييق :ترريييك وييواكد الك لسيييوم وإمالتةيي فيين
العوافت الخ كجية المميعة للدم.
 .6العامل :VWF

 .Aيس هم في التص الصعيح ت فع بعضة .
 .Bيوجد على رطح الصعيحة الدفوية.
 .Cيرت ط فع الع فت الث فن فن عوافت التخثر.
 .Dيصزع في الك د.
اجلواب.C :
التعليق :يس هم فيي التصي الصيعيح ت فيع أليي ف
الكييوالجين يجييول عي د فييي ال المفي فرت طيً فييع
الع فييت الثي فن ويييتم إفييرامه فيين الخاليي ال ط نييية
وفن الصع ئح الدفوية.

اجلواب.D :
 .11العاملللللل النهلللللائي يف الت ثلللللر (الطريللللل
اخلارجي):

 .Aفولد الليعين.
 .Bتروف وبالرتين صعيحي.
 .Cالع فت المث ت لليعين.
 .Dطلعية الخثرين.
اجلواب.C :
التعليق :هو الع فت الث لث عشر.
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 .12يسر تشكيل الرتومبوبالستني الصفيحي:

 .18عوامللللللل ضللللللرورية لتثبلللللليط التصللللللاي

 9 .Aفععت.
 5 .Bفععت.
 7 .Cفععت.
 .Dوواكد الك لسيوم.

الصفيحات مع بعضها:

.ADP.A
 .Bبرورت ر يكلين.
 .Cأكسيد األموت.
 B .Dو.C

اجلواب.B :

 .13أنزميللات ضللرورية لتصللاي الصللفيحات مللع
الكو جني:

اجلواب.D :
 .19يدعى الزمن اللذي تتاجله جلدار الوعلاا

 .Aتروف وكس ن .A
 .Bفون ويل راند.
 .Cالعيت فين .C
 .Dال وئ فم ر ق صحيح.

الصغري حتى يتقلص:

 .Aمفن الززف.
 .Bمفن التجلط.
 .Cمفن التميع.
 .Dمفن التخثر.

اجلواب.B :

 .14عضو هام يسهم يف تشكيل عوامل الت ثر:

اجلواب.A :

 .Aالك د.
 .Bالطح ل.
 .Cنقي الع م.
 .Dالخالي العضلية الملس ي.

 .15يسمى العامل السادس:

 .20كل مما يلي يسبب تثبيط اخلثرين ما عدا:

 .Aالتروف وديولين.
 .Bالةي كين.
 .Cال المفين.
 .Dفض د الخثرين.

اجلواب.A :

 .Aبروكونعرتين.
 .Bفض د الز عوك .B
 .Cال يوجد.
 .Dكريستم س.

اجلواب.C :
التعليق :يقوم ال المفين بحت الليعين.
 .21العبارة الصحيحة حول بروتني :C

 .Aطليعة أنزيم.
 .Bيتم تزشيطه فن م ت الخثرين.
 .Cيث ط الع فلين .5 + 8
 .Dيزشط الع فلين .5 + 8

اجلواب.C :

 .16شاردة تسهم يف مجيع مراحل الت ثر:

 .Aالك لسيوم.
 .Bال وت ريوم.
 .Cالصوديوم.
 .Dالكلوك.

اجلواب.C :
التعليق :ال روتين  Cيزشط فن م ت التروف ودولين.
 .22من عوامل ختثر الدم و توجد يف مصل الدم:

اجلواب.A :

 .Aطليعة االكسيليرين.
 .Bطليعة الكونعرتين.
 .Cطليعة التروف ين.
 .Dطليعة التروف وبالرتين ال المفي.

 .17يسمى العامل التاسع من عوامل الت ثر بل:

 .Aكريستم س.
 .Bفض د الز عوك .A
 .Cريروتونين.
 .Dال يوجد ع فت ت رع.

اجلواب.A :
التعليق :هو نعسه الع فت الخ فس رالمسر .

اجلواب.A :
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 .28عامل ا

 .23من عواملل الت ثلر ويتطللب تشلكله وجلود
فيتامني :K

.10 .A
.2 .B
.3 .C
.9 .D

 .Aبروكونعرتين.
 .Bرتيوكات.
 .Cبرواكسيليرين.
 .Dكريستم س.

بالطري اخلارجي:

اجلواب.C :

اجلواب.C :

 .29وظيفة العامل :10

 .Aال يسةم في تخريك الصعيح ت.
 .Bيسر تخريك التروف وبالرتين ال المفي.
 .Cتزشيط الع فت .9
 .Dتحرير الترف وبالرتين الصعيحي.
اجلواب.D :

 .24الدور األساسي للعامل بروكونفرتني:

 .Aيث ط عملية التخثر.
 .Bيس ك نقص فيت فين .K
 .Cتسريع تشكيت التروف وبالرين ال المفي.
 .Dيسر تشكت الع فت الث لث.
اجلواب.D :
التعلي يييق :ال روكي ييونعيرتين وءيعتي ييه األر ري ييية
تسييريع تشييكيت التروف وبالرييتين الزسيييجي وهييو
الع فت الث لث نعسه.

 .30من مسات العامل :9

 .Aيصزع في الك د.
 .Bال يحت ج تصزيعه فيت فين .K
 .Cال يوجد في المصت.
 .Dيسر تشكت التروف وبالرتين الصعيحي.
اجلواب.A :
التعليييق :يسيير الع فييت  9تشييكت الترف وبالرييتين
ال المفي.

 .25من عواملل التملاس (يتفعلل عنلد مالمسلة
جسم غريب):

 .Aه جم ن.
 .Bطليعة التروف وبالرتين المصوك .
 .Cالع فت .3
 .Dرتيوكات.
اجلواب.A :

 .31عاملللل يوجلللد يف املصلللل والبالزملللا (ا لللرت
اإلجابة اخلاطئة):

 .Aكريستم س.
 .Bبروكونعرتين.
 .Cالع فت الق لك.
 .Dبرو أكسيليرين.

 .26نقصه يؤدي إىل زيادة زمن الت ثر:

.K .A
 .Bالترف وبالرتين الزسيجي.
 .Cفيت فين .C
 .Dال المفين.

اجلواب.A :

اجلواب.D :
التعليييق :الع فييت الخ ي فس ربييرو أكسيييليرين ال
يوجد في فصت الدم.

 .27عامللللل ختثللللر يسللللهم يف كللللال الطللللريقني
اخلارجي والدا لي:

 .32ملللا يللللي ملللن التغلللريات الللل تطلللرأ عللللى
الصفيحات بعد التصاقها بألياف الكو جني عدا:

 .Aوكلية.
 .Bانق ض وع ئي.
 .Cإفرامية.
 .Dتق كب طرفي الوع ي الدفو المص ب.
اجلواب.D :

 .Aالتروف وبالرتين الصعيحي.
 .Bالع فت .11
 .Cالتروف وبالرتين المصوك .
 .Dالترف وبالرتين الزسيجي.

اجلواب.A :
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 .38العامل الذي تول موللد الليفلني إىل ملادة
غري منحلة هو:

 .33الللزمن الطبيعللي الللذي تتللاج إليلله جللدار
الوعاا كي يتقلص ويغل مكان األذية:

.

.A
B
 .Cوواكد الك لسيوم.
 .Dفيت فين .

 .Aمفن الززف.
 .Bمفن التخثر.
 .Cمفن اإلكم ي.
 .Dمفن االلتص .

اجلواب.A :

اجلواب.A :
التعليييق :فولييد الليعييين رالعي ريزييوجين بييروتين
فزحت بم ي ال المف يتحول إليى في د غيير فزحلية
بوجود الثروف ين رالخثرين .

 .34يتقللارب طرفللا الوعللاا الللدموي املصللاب يف
آليات اإلرقاا نتيجة:

 .Aتغير الشحزة على ج ن ي الوع ي المجرو .
 .Bء هر فيزي ئية ن تجة عن إص بة الوع ي.
 .Cتقلي ييص الخالي ي ي العضي ييلية الملس ي ي ي في ييي بزيي يية
الوع ي الدفو .
 .Dالتص الصعيح ت فع ألي ف الكوالجين.
اجلواب.B :

 .39كلللللل مملللللا يللللللي صلللللحيح علللللن طليعلللللة
األكسيلريين ما عدا:

 .Aتصزع في الك د.
 .Bتوجد في فصت الدم.
 .Cيعقد ه ا الع فت في ح ل حعظ الدم فتر يوفين.
 .Dالع فت المسر لتشكيت .TF3
اجلواب.B :

 .35يفرز عامل فون ويل اند  VWFمن:

 .Aالصعيح ت الدفوية.
 .Bالخالي ال ط نية.
 .Cالكري ت ال يب.
 .Dكت فن .A,B

 .36للليم مللن التغللريات الل
بعد ارتباطها:

.

 .40يتحول بروثومبني إىل ثرومبني بوجود:

 .Aالك لسيوم و .TF
 .Bفيت فين  Kوالغلوبيوليز ت.
 .Cفيت فين  Cوفيت فين .K
 .Dالع فت الس بع ووواكد الك لسيوم.

اجلواب.D :

حتللدث للصللفائح

اجلواب.A :

 .Aتأخ وكالً كرويً.
 .Bيص ح رطحة الخ كجي لزجً.
 .Cتعرم ال رورت غالندين.
 .Dتعرم الترف وكس ن .A2

 .41تشللكله األنسللجة املعطوبللة ويسللر العامللل
السابع وشوارد الكالسيوم عملية تشكله:

 .Aالترف وبالرتين الصعيحي.
 .Bالترف وبالرتين الزسيجي.
 .Cريتواكت.
 .Dبروثروف ين.

اجلواب.C :
التعليق :الخالي ال ط نية السيليمة هيي التيي تعيرم
ال رورت غالندين  I2رال رورت ر يكلين .

التعليق :وهو الع فت الث لث.

 .37عامل يفرز ملن اخلاليلا البطانيلة السلليمة
ويعد من املثبطات القوية لتصلاي الصلفيحات
مع بعضها:

اجلواب.B :

 .42ما يلي صحيح عن عامل كريستماس عدا:

 .Aيصزع في الك د ويحت ج تصزيعه فيت فين .K
 .Bال يستعمت في عملية التخثر.
 .Cنستطيع كؤيته في المصت وال المف .
 .Dيسر تشكيت الترف وبالرتين الزسيجي.
اجلواب.D :
التعليق :يسر تشكيت الترف وبالرتين ال المفي.

.ADP.A
 .Bال رورت غالندين.
 .Cالترف وكس ن .A2
 .Dكت ف ر ق صحيح.

اجلواب.B :
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 .48يؤدي نقص فيتامني  Cإىل:

 .43ما يلي صحيح عن أكسيد اآلزوت عدا:

 .Aنقص مفن التخثر.
 .Bإط لة مفن الززف.
 .Cنقص مفن الززف.
 .Dإط لة مفن التخثر.

 .Aيعرم فن م ت الخالي ال ط نية السليمة.
 .Bفورع وع ئي.
 .Cفث ط اللتص الصعيح ت.
 .Dفق ب وع ئي.
اجلواب.D :

اجلواب.B :

 .49ليم من اجلمل املميعة للدم ارج األوعية:

 .44عامل التماس الذي يتنشلط عنلد مالمسلة
الصفيحات للسطوس اخلارجية هو:

 .Aاألر رين.
 .Bتث يط فيت فين .K
 .Cتث يط فيت فين .C
 .Dإمالة وترريك وواكد الك لسيوم.

 .Aع فت رتيواكت.
 .Bالع فت المسر .
 .Cع فت ه جم ن.
 .Dفولد الليعين.

التعليق :وهو الع فت الث ني عشر.

اجلواب.C :
التعليق :نقص فيت فين  Cيؤد إلى إط لة مفن الززف.

اجلواب.C :

 .50ما يلي صحيح عن الرتمبودولني عدا:

 .Aال يوجد في أوعية الدف غ.
 .Bيييرت ط فييع الخثييرين فم ي يييؤد إلييى تزشيييط
بروتين .C
 .Cيعمي ي ييت ال ي ي ييروتين  Cعلي ي ييى تث ي ي يييط فععي ي ييول
الع فلين الث فن والخي فس وب لتي لي توميف آليية
تخثر الدم.
 .Dيوج ييد ف ييي جمي ييع الخاليي ي ال ط ني يية لألوعي يية
الدفوية للجسم.
اجلواب.D :

 .45عامللللل يزيللللد مللللن التصللللاي الصللللفيحات
الدموية بعضها ببعض:

 .Aالترف وكس ن .A2
 .Bال رورت ر يكلين.
 .Cأكسيد اآلموت.
.PGI2.D

اجلواب.A :
 .46ليم من املراحل األساسية لت ثر الدم:

 .Aتحيي ي ييرك الترف وبالريي ي ييتين الصيي ي ييعيحي فيي ي يين
الصعيح ت الدفو .
 .Bتحول طليعة الخثرين إلى خثرين.
 .Cتحول فولد الليعين المزحت إلى ليعين غير فزحت.
 .Dتشكت الترف وبالرتين الزسيجي فين األنسيجة
المعطوبة.
اجلواب.D :

 .51حتل اخلثرة الدموية يف أوعية القلب بواسطة:

 .Aال المفين.
 .Bالستربتوكيز م.
 .Cالةي كين.
 .Dالخثرين.

اجلواب.B :

 .52عند حفظ الدم ألكثر من  20يوماً:

 .47عامل يسر من حتطيم الصلفيحات وحتلرر
عامل الت ثر الصفيحي :TF3

 .Aترتعع نس ة الخض ب في ال المف .
 .Bيحييدث انخع ي ض فييي الي ي  pHنتيجيية األكسييد
الالهوائية للكري ت.
 .Cيسي ك التةي ب كلييو حي د لييو أعطييي المييريب
ه ا الزو فن الدم.
 .Dكت ف ر ق صحيح.
اجلواب.D :

 .Aع فت رتيواكت.
 .Bع فت ه جم ن.
 .Cالع فت المسر .
 .Dالع فت الث فن فض د الز عوك .A

اجلواب.A :
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 .58زمن الت ثر الدموي:

 .53مرض ناتج عن اخللل يف تقلص األوعية الدموية:

 .Aالز عوك.
 .Bالعرفرية.
 .Cليس أيً فم ر ق.
 .Dكت فن .A,B

 .Aيقدك بحوالي ر 10-2دميقة.
 .Bعزد وجيود نقيص فيي أحيد العوافيت ر-12-13
 1-2-4-5-7-8-9-10-11يطي ي ي ييول مفي ي ي يين
التخثر وال يتأثر مفن الززف.
 .Cعزد وجود نقص في فيت فين  Kيتط ول مفن التخثر.
 .Dكت ف ر ق صحيح.
اجلواب.D :

اجلواب.B :

 .54ما يلي صحيح عن زمن النزف الدموي عدا:

 .Aهو الزفن الالمم لومف الززف في وع ي صيغير
دون تدخت آلية التخثر.
 .Bيقدك بحوالي ر 6-1دميقة.
 .Cنقص فيت فين  Cيؤد إلط لة مفن الززف.
 .Dيتأثر مفن الززف عزد المع لجة ب لةي كين.
اجلواب.D :

 .59العاملللل املثلللبط لتصلللاي الصلللفيحات ملللع
بعضها البعض هو:

.

 .Aالي
B
 .Cالترف وكس ن
 .Dاألدكيز لين.

 .55يتأثر زمن النزف بكل مما يلي ما عدا:

 .Aكمية فيت فين .C
 .Bعمق اإلص بة.
 .Cنقص فيت فين  Kالضروك لتشكيت عوافت التخثر.
 .Dالوهن الصعيحي.
اجلواب.C :
التعليق :نقص فيت فين  Kيؤد إلى تط ول مفن التخثر.

.
.

اجلواب.B :
التعلي ي يييق :تحي ي ييركه الخالي ي ي ي ال ط نيي ي يية السي ي ييليمة
المج وك لمك ن اإلص بة.
 .60يتفعل بالكاليكرين ويعمل على حل اخلثرة:

 .Aالةي كين.
 .Bال المفيزوجين.
 .Cفض د الخثرين.
 .Dال رورت ر يكلين.

 .56املسلللؤول علللن تنشللليط العاملللل العاشلللر يف
الطري الدا لي لت ثر الدم:

 .Aالع فت الس بع رطليعة الع فيت الق ليك وبوجيود
وواكد الك لسيوم.
 .Bالع فييت الت رييع ركريسييتم س وبوجييود الع فييت
الث فن ووواكد الك لسيوم.
 .Cالع ف ي ييت الخي ي ي فس رالمس ي يير بوج ي ييود الع ف ي ييت
الث فن ووواكد الك لسيوم.
 .Dالع فت الث ني عشر ره جم ن .
اجلواب.B :
التعلييي ي يييق :ويسي ي ي يير الع في ي ي ييت الت ري ي ي ييع تشي ي ي ييكيت
الترف وبالرتين ال المفي.

اجلواب.B :

 .61تطل ل الصللفيحات الدمويللة عنللد تفعيلهللا
عامالً ترض التصاقها مع بعضها:

 .Aالترف وكس ن
 .Bال رورت ركلين.
 .Cال رورت غالندين.
 .Dالةي كين.

.

اجلواب.A :
التعليي ي ييق :ويحيي ييرض الصيي ييعيحة أيضي ي يً عليي ييى إفيي ييرام
السيروتونين واألدكيز لين والي ADPووواكد الك لسيوم.

 .57يثبط جتمع الصفيحات الدموية بإحصلاره
استقالب ال وستاغالندينات:

 .62يتطلب التشكل السوي لعوامل الت ثر:

 .Aوجود ك د رليم.
 .Bتوافر فيت فين .K
 .Cليس أيً فم ر ق.
 .Dكت فن .A,B

 .Aاألر رين.
 .Bال المفين.
 .Cالةي كين.
 .Dترف ودولين.

اجلواب.D :

اجلواب.A :
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الفصل  :3اجلهاز العضلي
نقاط ذهبية
عضالت الرأس:





عضالت العنق واجلذع:
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عضالت جدار الصدر:





عضالت جدار البطن:










عضالت احلوض والعجان:
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عضالت الطرف العلوي:





عضالت الزنار الكتفي:

عضالت الزنار الكتفي
اجملموعة الثانية
العضالت اليت تربط
الزنار الكتفي باجلذع

اجملموعة األوىل
عضالت الزنار الكتفي
املرتبطة بالعضد
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اجملموعة الثالثة
العضالت اليت تربط الزنار
الكتفي بالرأس
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عضالت الذراع:



عضالت الساعد:






عضالت اليد:
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عضالت الطرف السفلي:
عضالت الفخذ والزنار احلوضي:
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عضالت الساق:










عضالت القدم:
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أسئلة اجلهاز العضلي

1

عضالت الرأس
 .4م العضالت التعبريية( :اخلطأ)

 .1عضالت الرأس تشمل( :اخلطأ)

اجلواب.D :

اجلواب.D :
 .5عدد العضالت املاضغة:
 .2عضالت الوجه التعبريية هلا منشأ ......
وهلااا اكتزاااز علاا ......... .وتعطااي التعااا ري
املختلفة عندما :..........

اجلواب.D :

 .6ليست م العضالت املاضغة:
اجلواب.A :
 .3كاااال أااااا يااااأتي ماااا عضااااالت الوجااااه
التعبريية ما عدا:
 .7ليست م العضالت املاضغة:

اجلواب.D :

اجلواب.D :
اجلواب.B :
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 .9ليست م العضالت املاضغة (دوك :)2018

 .8تاااار ز ال ااااااك الزتفااااي ااااالرأس (دوك
:)2018

اجلوابB :

اجلوابC :

2

عضالت العنق واجلذع
 .5عضالت اجلذع هي عضاالت  ......تادع.
ا :.........

 .1وظيفة عضالت العنق:

اجلواب.C :
 .2ليست م عضالت العنق السطحية:

اجلواب.D :
 .6تقسم عضالت العنق السطحية إىل:

اجلواب.C :
 .3م عضالت العنق السطحية( :اخلطأ)

 .4العضلة القرتائية هي العضلة:

اجلواب.D :

 .7وظيفااة عضااالت العمااود الفقاار كاال مااا
يلي عدا:

اجلواب.A :

اجلواب.D :
اجلواب.B :
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3

عضالت جدار الصدر
 .5تغلق الفتحاة السافلية للقفال الصادك
وهي عضلة الشهيق الرئيسية:

 .1عضالت جداك الصدك تقسم إىل:

 .6عضلة التنفس الرئيسية هي:

اجلواب.C :

اجلواب.C :
 .2م العضالت األمامية للطبقة السطحية
جلداك الصدك ما يلي عدا:
اجلواب.B :
 .7الطبقة اخلاكجية للعضالت الوك ية تزون:

اجلواب.D :
اجلواب.C :
 .8مهمتها ك ز األضالع بعضها البعض:

 .3م العضالت اخللفية للطبقة الساطحية
جلداك الصدك:

اجلواب.A :
 .9العضالت اليت تر ز األضالع ما عضاها
(دوك :)2018

اجلواب.B :
 .4م عضالت التنفس ما يلي عدا:

اجلوابD :

اجلواب.D :
Intercostal
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4

عضالت جدار البطن
 .5مااا عضاااالت اجلاااداك اخللفاااي للااابط :
(اخلطأ)

 .1اخاااارت اةجا ااااة الصااااحيحة املتعلقااااة
عضالت جداك البط :

اجلواب.D :
اجلواب.B :
 .6تعمل عل .سز العمود الفقر وتثبيات
الضل األخري أثناء التنفس:
 .2ليس م عضالت البط األمامية:
اجلواب.D :
 .7تقاااا إىل العمااااق ماااا العضاااالة املائلااااة
اخلاكجية العضلة:

اجلواب.D :

 .3م عضالت جداك البط ( :اخلطأ)
اجلواب.B :
اجلواب.C :
 .4م عضالت اجلداك اخللفي للبط :

 .8ماااا هاااي العضااالة الساااطحية مااا جاااداك
البط األمامي والوحشي:

اجلواب.D :

اجلواب.B :
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 .9م صفات العضالة املستعرضاة البطنياة:

 .11اساايل ليفااي ينشااأ ماا التقاااء الساافق

(اخلطأ)

اخلاصااة عضااالت الاابط وتتوضاا الساار
أسفل منتصفه قليل:

اجلواب.C :
اجلواب.C :

 .10م صفات العضلة املستعرضة البطنية:

linea alba

(اخلطأ)

 .12تتجه أليافهاا لععلا .واةاساي وترتزا
عل .اخلز الناصف (دوك :)2018

اجلواب.D :
اجلواب.C :
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5

عضالت احلوض والعجان
 .3ما هي عضالت أكضية احلوض:

 .1اخرت اةجا ة اخلاطئة املتعلقة عضالت
احلوض والعجان:

اجلواب.D :
 .4عضالت العجان عند األاث .هي:

اجلواب.C :
اجلواب.D :
 .2احلجاب احلوضي يتزون م :

اجلواب.C :
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6

عضالت الطرف العلوي
مقدمة

 .1تصااانيف هدفاااه معرفاااة
ااحية وتطبيقها جراحياً:

توياااات كااال

 .3ميزننا تصانيف عضاالت الطارف العلاو
زل الطرق ما عدا:

اجلواب.D :
 .2ميز ا فهاام ليااة التشااوهات اخللقيااة
األطراف واجلذع حسب التصنيف:

اجلواب.A :

اجلواب.A :

عضالت الزنار الكتفي
 .1عضالت ال ااك الزتفي تصنف إىل:

اجلواب.C :
 .3اجملموعااااة األماميااااة لعضااااالت ال ااااااك
الزتفي تشمل:

اجلواب.A :
 .2م العضاالت الايت تار ز ال اااك الزتفاي
العضد ما عدا:

اجلواب.D :
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 Medial rotation .9املسؤول عنه:

 .4اجملموعااة الثالثااة للعضااالت الاايت تاار ز
ال ااك الزتفي الرأس تضم:

اجلواب.B :
اجلواب.C :
 .5تشمل اجملموعة األمامية للمجموعة الثااية
للعضالت اليت تر ز ال ااك الزتفي اجلذع:

Medial rotation
 .10تشاكك العضالت التالية حبركاة الادوكان
الوحشي للذكاع عدا عضلة واحد هي:

اجلواب.A :
 .6تشااامل اجملموعاااة اخللفياااة للمجموعاااة
الثااية للعضالت اليت تار ز ال اااك الزتفاي
اجلذع( :اخلطأ)

اجلواب.A :
 .11التبعيد :العضالت املسؤولة عنه هي:

اجلواب.A :
 .12التقريب :العضالت املسؤولة عنه:

اجلواب.D :
 .7اجملموعااة اخللفيااة املرتبطااة احلديبااة
الزبااري للمجموعااة األوىل لعضااالت ال ااااك
الزتفي وتشمل( :اخلطأ)

اجلواب.D :
 .13حركات التبعيد والتقريب وقبض و سز
الذكاع الشيء املشرتك هذه احلركات:

اجلواب.D :
 Flexion .8املسؤول عنه العضالت:

اجلواب.C :
اجلواب.D :
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 .16كااال أاااا يلاااي صاااحي عااا احلفااار
اة طية عدا:

 .14تتمادى م اللفافاة اة طياة وما الاتلم
الصدك الدايل اللفافة:

اجلواب.B :

اجلواب.B :
 .15أحاد ماا يلااي خ يادخل تشازيل احليا
اة طي الوحشي:

 .17احلفر اة طية( :اخلطأ)

اجلواب.D :

اجلواب.B :

عضالت الذراع
 .1ليست م عضالت الذكاع:

 .3عضالت اجملموعة األمامية للذكاع عدا:

اجلواب.D :
 .2عضالت اجملموعة األمامية للذكاع هي( :اخلطأ)

اجلواب.A :
 .4م عضالت العضد اخللفية:

اجلواب.D :
اجلواب.D :
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عضالت الساعد
 .4تق مي ا ة النبض

 .1ميزننا تصنيف عضالت الساعد اعتماداً
عل:.

مستوى ...ني:...

اجلواب.C :
 .2ما يلي عضالت الساعد الوحشية عدا:
اجلواب.B :
 .5العباك الصحيحة ع عضالت اجملموعاة
اخللفية للساعد (دوك :)2018
 .3معنااااPronation/ .
:Supination/ Flexion

اجلواب.A :
Extension/

اجلوابD :
اجلواب.A :

عضالت اليد
 .2م عضالت ضر اليد:

 .1م عضالت الراافة:

اجلواب.C :

اجلواب.D :
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Hypothenar/ Thenar /
 .3معنىىىى
:Metacarpus

 .5العضالت القصرية يف اليد تضم:

اجلواب.B :
 .6العضالت القصرية يف اليد هي:
اجلواب.A :
 .4العضالت اخلراطينية هي( :اخلطأ)
اجلواب.C :

اجلواب.B :
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7

عضالت الطرف السفلي
عضالت الفخذ والزنار احلوضي

 .1تعمل العضالت اخللفية لل ااك احلوضي عل:.

 .5العضالت العرقو ية هي العضالت:

اجلواب.D :
 .2تعمل العضالت اخللفية للفخذ عل:.

اجلواب.A :
 .6العضلة  Semimembranousتنشأ ما
ترتز عل:.

اجلواب.C :
 .3تق خلاف الفخاذ وإىل جهتاه الوحشاية
وتنشأ رأسني م عظمي اةسك والفخذ:

 .7العضلة املشطية تنشأ ما
عملها:

اجلواب.D :
Biceps

اجلواب.A :
ترتزا علا.

اجلواب.B :

femoris
 .4تنشاااأ مااا األحدو اااة اةسااازية وترتزااا
خلف اللقمة اةاسية لعظم الظنبوب:

 .8وظيفة العضالت األاسية للفخذ:

اجلواب.B :

اجلواب.B :
73

الفصل  :3اجلهاز العضلي

 .11م العضالت اةاسية لعضالت الفخذ:

 .9عضاااالة كبااااري وتزااااون معظاااام اجلاااا ء
األاسي للفخذ وتق ني الفخذية األمامياة
واخللفية:

 .12خطأ حول وظائف العضالت:

اجلواب.C :
 .10العضلة اصف الوترية تنشأ م ترتز عل:.

اجلواب.D :

اجلواب.A :

اجلواب.A :

عضالت الساق
 .1العضاالة الظنبو يااة األماميااة تنشااأ م ا
ترتز عل:.

 .2م عضالت الساق األمامية:

 .3م عضالت الساق( :اخلطأ)

اجلواب.D :

اجلواب.A :

 .4إحااادى العضاااالت ليسااات مااا عضاااالت
املسز األمامي للساق:

اجلواب.B :
اجلواب.C :
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 .5العضالت األمامية للساق هي:

 .6مسؤولة ع القبض الظهر

 .8الشظوية الطويلة تنشأ م

ترتز عل:.

اجلواب.D :
القدم والشرت:
اجلواب.D :
 .9مسؤولة ع الشنف والقبض األمخصي:

 .7العضالت اخللفية للساق:

اجلواب.A :

اجلوابD :
اجلواب.D :

عضالت القدم
 .4م صفات عضالت أمخل القدم:

 .1توجد : Lumberical muscles

اجلواب.B :
 .2عدد العضالت ني العظمية الظهرية:

اجلواب.C :
 .5ليست م عضالت أمخل القدم:

اجلواب.A :
 .3عدد العضالت ني العظمية األمخصية:

اجلواب.B :
 .6متت تسمية العضالت حسب:

اجلواب.B :

اجلواب.D :
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