
حلول تمارین علم المناعة  
 

:    1  حل التمرین 
 

 مقارنة مع الشخص السلیم: Bنسجل عند الشخص المصاب بمرض الكباد  )1
- ارتفاع كبیر في نسبة اللمفاویات والمحببات.   

 - انخفاض في نسبة الوحیدات. 
   

:  Bتدل معطیات الجدول على تدخل االستجابة المناعتیة بنوعیھا، النوعیة وغیر النوعیة ضد فیروس الكباد  )2
 یدل على استجابة مناعتیة غیر نوعیة.   B- ارتفاع عدد المحببات عند الشخص المصاب بالكباد 

 یدل على استجابة مناعتیة نوعیة. HBs - ارتفاع عدد اللمفاویات وتواجد مضادات األجسام المضادة لـ 
  

 من الشكل "أ" إلى الشكل "ب"، نسجل ما یلي: Bعند تطور اللمفاویة  )3
- ازدیاد حجم الخلیة 

 - اغتناؤھا ببعض العضیات مثل: الشبكة السیتوبالزمیة الداخلیة و جھاز غولجي.   
 

 إلى بلزمیة تمتلك العضیات ومنھ المقدرة على إنتاج مضادات Bتتجلى أھمیة ھذا التطور في تفرق الكریة  )4
 األجسام بشكل وافر.

 

  في حالة عزل مختلف الخالیا بعضھا عن بعض كما یلي:Bیمكن تفسیر عدم تطور اللمفاویات  )5
 ( یتم ھذا التقدیم عادة من  T4         ال یتم تقدیم المحدد المستضادي من طرف البلعمیات الكبیرة على اللمفاویات 

  T - محدد مستضادي للبلعمیة الكبیرة والمستقبل CMH        خالل االتصال المباشر وحدوث رابطة بین المركب 
  عدم تفرق اللمفاویاتB  عدم تنشیط الكریات اللمفاویة T  عدم تنشیط الكریات اللمفاویة T (         للكریة 

         B.إلى بلزمیات  
 

 إلى ازدیاد عدد الخالیا B عند الشخص المصاب بمرض الكباد HBsیؤدي ارتفاع تركیز مولدات المضاد  )6
الكبدیة المعفنة بالفیروس المسؤول عن ھذا المرض وبالتالي ازدیاد نسبة ھدم ھذه الخالیا من طرف 

  القاتلة. Tcاللمفاویات 
 

  بعد عدة أشھر من التعفن بالفیروس إلى:HBsیرجع اختفاء مولد المضاد  )7
 القاتلة التي تعمل على ھدم الخالیا المعفنة بالفیروس.  Tc- تدخل الخالیا 

 التي تقضي على مولدات المضاد الحرة الموجودة في الدم. HBs - إنتاج مضادات األجسام المضادة لـ 
 

 ستمكنھ من التصدي بكیفیة سریعة إلى فیروس Z عند الشخص HBsإن تواجد مضادات األجسام المضادة لـ  )8
 في حالة إصابة جدیدة، حیث أنھ اكتسب مناعة ضد ھذا المولد المضاد، وھو أمر ال یمتلكھ الشخص Bالكباد 

X . 
 

 .B بفیروس الكباد Zخطاطة تبین الكیفیة التي تم بھا القضاء على مولدات المضاد الناتجة عن تعفن الشخص  )9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interleukine 
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 تفریق
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:    2  حل التمرین 
 

1(   الطبیعة الكیمیائیة لواسمات الذاتي: ھي بروتینات غشائیة، نرمز لھا بCMH ونمیز بین صنفین من ،
 ھذه البروتینات:

- CMH1 .تتواجد على غشاء جل الخالیا المنواة : 
 - CMH2 .تتواجد على غشاء بعض الخالیا المناعتیة : 
 
          خاصیتین لمورثات CMH:تجعالن ھذه الواسمات خاصة بكل فرد  
 D, C, B , A مورثات نرمز لھا بالحروف: 4 توجد في شكل - 
 ادة. ي متعددة الحلیالت ومتساویة الس- 

   

لن یقبل كجواب صحیح، مسألة "كون ھذه الحلیالت مرتبطة والمسافة بینھا قلیلة ال تسمح بحدوث ظاھرة العبور"، 
 حیث أن ھذه الخاصیة ال تفسر تنوع األنماط الوراثیة لدى األفراد.

 

 التي ال تتشابھ بین CMHیمتلك الجنین دخیرة وراثیة مخالفة عن الدخیرة الوراثیة ألمھ، من ضمنھا مورثات  )2
األم واالبن، وبما أن البروتینات الواسمة للذاتي ھي تعبیر لھذه المورثات، فمن البدیھي أن یكون ھناك 

 من األم بینما CMHاختالف بین واسمات األم وواسمات الجنین (لإلشارة فالجنین یمتلك نصف حلیالت 
 النصف اآلخر یرثھ من األب). 

 

: 2 تفسیر تجارب الوثیقة )3
 الخالیا الذاتیة السلیمة ألنھا تحمل محددات مستضادیة ذاتیة غیر شاذة.   LTc لم تھدم -

    الخالیا الذاتیة المعفنة ألنھا تحمل محددات مستضادیة غیر ذاتیة (ذاتي مغیر).LTcتھدم  - 
    الخاص بھا.CMH مغایر لـ CMH خالیا البرعم المضغي ألنھا تحمل LTc تھدم - 
  الذيCMH یعود عدم ھدم خالیا التروفوبالست إلى كون ھذه الخالیا ال تحمل على سطحھا واسم الذاتي - 

    توجھ ضده االستجابة المناعتیة.          
 

 التي K562 ھذا ما یبرر ھجومھا على الخالیا CMH في تدمیر الخالیا الغیر الحاملة لـ NKتختص الخالیا  )4
   تتمیز بھذه الصفة.

 

 ھجومھا على خالیا NKالمشكل الذي تطرحھ نتائج ھذه التجربة ھو كاآلتي: لماذا لم تسلط الخالیا  )5
 .؟CMHالتروفوبالست، رغم أن ھذه األخیرة ال تحمل واسمات الذاتي 

   

 .NK، ھو الذي یحمیھا من أن تھاجم بواسطة الخالیا Gربما توفر خالیا التروفوبالست على البروتین  )6
   

 بشكل مكشوف، یحمیھا من Gتؤكد نتائج ھذه التجربة االفتراض السابق، حیث أن الخالیا الحاملة للبروتین  )7
 .NKالھجوم بفعل الخالیا 

   

 بنیة موحدة عند G لیس واسما ذاتیا بل واسما ألفراد نفس النوع أو بصیغة أخرى، للبروتین Gالبروتین  )8
 خالیا التروفوبالست لكل األجنة. 

 

  وخلیة التروفوبالست وما یترتب عن ھذه العالقة NKأ -  رسم تخطیطي للعالقة بین خلیة   )9
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  غیاب  القاتل NK كبح مفعول الخالیا NK . للخلیة KIR لخالیا التروفوبالست بالمستقبل Gیرتبط البروتین 
 الھجوم ضد خالیا التروفوبالست.

 

 تبین من خالل المعطیات السابقة أن خالیا التروفوبالست:   - ب
 . CMH ألنھا ال تمتلك واسمات الذاتي LTc تنفلت من ھجوم لمفاویات األم القاتلة -   

  المحمول على سطحھاG لألم بفضل عقدھا رابطة سلم بین البروتین NK تنفلت من ھجوم الخالیا   -
 . NK للخالیا KIRوالمستقبل  

  

        وبما أن البرعم المضغي (وھو الجنین الحقیقي) یتواجد داخل غالف مؤلف من خالیا التروفوبالست  
    .)، فإنھ محمي من خالل ھذه الخالیا ضد أي ھجوم للجھاز المناعتي لألم1(الوثیقة          

 
 

www.yousvt.eb2a.com                                                                            3       ذ- یوسف األندلسي 

http://www.yousvt.eb2a.com/

