
7تصحیح تمرين المناعة

- / أ
ت مفاويااللمن مجموع اللمفاويات التي تم تثبیتھا في الوسط %0,01تمثل اللمفاويات - 

Ag1ضدوجھةالنوعیة  الم

- /ب
:األوساط الثالثة تفسیر النتائج المحصل علیھا في كل وسط من ھذه -1

:1في الوسط 

يظھر على سطحھا الوجود في الوسط Ag1عند تثبیتھا ،Ag1یة لاللمفاويات النوعتوضع
.فرقتنشط فتتكاثر و تتبالوسط ، وفي وجود األنترلوكیناتبالت األنترلوكینات مستق

:2في الوسط

فال لى تنشیطھاإال يؤدي Ag2د اضمفان وجود مولد الAg1ضد موجھة بما أن اللمفاويات 
2في الوسط رغم وجود األنترلوكینات تظھر مستقبالت األنترلوكینات على سطحھا ، و بالتالي

.رال تنشط وال تتكاثفإنھا 

:3في الوسط

لى تنشیطھا رغم إال يؤدي Ag3مضادفان وجود مولد الAg1ضد وجھة مفاويات مبما أن الل
.اثر ال تتكال تتنشط وبالتاليغیاب مستقبالت األنترلوكینات ووجود األنترلوكینات بسبب 

2 -
:1األسماء المقابلة لحروف الشكل -1

a  :نوعیة ضد ات أجساممضادAg1 ،b :عیمنركبم،c :داضمجزيئات مولد الAg1

2-:
:2أ ـ  األسماء ألرقام الشكل 

.التثبیتموقع -Fc ،3جزء ثابت - fab ،2ة متغیرمنطقة- 1
2 -

األجسام مضادات والتي تمثل 1في الوسط aب ـ يدل تواجد الجزيئات المشار إلیھا بالحرف 
. Ag1داضمخلطیة موجھة ضد مولد الیة تلى حدوث استجابة مناعع

-جـ

الظاھرة ھي البلعمة: 3و2، 1أعطاء أسماء المراحل تسمیة الظاھرة و - 1

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة



:المراحل

أرجل كاذبة واسطةاإلحاطة ب- 1
.الھضماالنتالع و -2
.خارج الخلیة الھضم طرح نواتجخراجاإل-3

:المدروسة مختلف مراحل االستجابة المناعیة - 2

:مرحلة التحسیس

أي مضادات األجسام السطحیةBCRبالمستقبالت الغشائیة مولد المضاد المناسب يرتبط 
.Bعلى سطح اللمفاوية ل مستقبالت األنترلوكیناتلى تشكإمؤديا 

على المستضاديمحدد هعرضد واضمبابتالع مولد البلعمیة الكبیرةمن جھة أخرى تتدخل ال
.اتفتتنشط مفرزة االنترلوكینT4مفاويةلاللخالياا

:فريقمرحلة التنشیط والتكاثر والت

ألنترلوكینات تتكاثر الخاليا اللمفاوية ومن ثم مفاويات المحسسة و اد واللاضمبوجود مولد ال
.وخاليا ذاكرة سام المضادة ألجمضادات امفرزة لبلزمیاتلى إفرقتت

:تنفیذمرحلة ال

د التي حفزت اضمنحو مولدات ال) و اللمفالدم(عبر سوائل الجسم األجسام مضادات تتوجه 
سمیته وفي األخیر بطلد أو تاضمة تعطل نشاط مولد العیمنركباتشكل مثبتھا و تتكوينھا فت
.ة عیالمنركباتھضم المالبتالع و ات میلعتتدخل الب

-/جـ
:مقارنة كمیة األجسام المضادة عند الشخصین- 1

.نفس الكمیة تظھر عند الشخصین :IgMلـ بالنسبة 
قل عند الشخص المصاب أبینما تكون 12ng/lعند الشخص السلیم :IgGبالنسبة لـ
. 5ng/lفیملك فقط 
مضاداتسبب ظھور القصور المناعي عند الشخص المصاب ھو قلة كمیة:االستنتاج

IgGمن النوعاألجسام 

األرض بأصیلةمنتديات علوم الحیاة و 
:اقتراح فرضیة لتفسیر القصور المناعي للشخص المصاب- 3



إنتاجھا أو دمعإما بقلة األنترلوكینات أو BوTلمفاويات الغیاب التعاون الخلوي ما بین 
.فعالیتھاوجودھا وعدم 

2-
يظھر خلل في لمفاويات الشخص المصاب من النوع : من خالل المعطیات التجريبیة –1
Tمفاويات اون الخلوي بین اللوھذا كان السبب في غیاب التعBمفاويات واللT.

.ألجسام مضادات اعادي لالتركیب العادية وھذا يظھر من Bمفاويات الل- 

بوجود خلل سببه غیاب التعاون الخلوي بین - 2- ھذا يؤكد الفرضیة المقترحة للسؤال *
.عند الشخص المصاب BوTاللمفاويات

اقتراح وسیلة لتدعیم الجھاز المناعي عند الشخص المصاب بالقصور المناعي - 2
:المدروس 

.Bمفاويات المحفزة والمنشطة للحقن األنترلوكینات - 

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة
)منقول بتصرف ( 


