
تمارین حول علم المناعة 
 

: 1 تمرین 
 

، تم القیام باإلجراءات التالیة: Bلمعرفة كیفیة مقاومة الجسم للفیروس المسؤول عن مرض الكباد 
 

 أشخاص: 3 اإلجراء األول: عند X ،Yو Z تم تعداد مختلف الكریات الدمویة البیضاء والبحث عن احتمال تواجد ،
 1. تلخص الوثیقة HBs (وھو بروتین غشائي للفیروس) ومضادات األجسام المضادة لـ HBsالمحدد المستضادي 

 النتائج المحصل علیھا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصاب بمرض Y السلیم والشخص Xقارن عدد مختلف أنواع الكریات البیضاء عند كل من الشخص  )1
 الكباد. 

 

، ھل B، حدد نمط االستجابة ضد فیروس الكباد 1 وعلى إجابتك على السؤال 1اعتماد على معطیات الوثیقة  )2
ھي طبیعیة، نوعیة أو ھما معا. علل جوابك. 

 

 اإلجراء الثاني: أخذنا كریات لمفاویة B من الشخص السلیم X وزرعنھا في وسط یحتوي على كریات لمفاویة T 
 B، وبعد وقت وجیز تطورت بنیة الكریة B المصاب بمرض الكباد Y كبیرة مأخوذة من طحال الشخص توبلعمیا

. 2من الشكل "أ" إلى الشكل "ب" كما توضح الوثیقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عند تطورھا من الشكل "أ" إلى الشكل "ب".  B، أبرز التغیرات التي تطرأ على الكریة 2اعتماد على الوثیقة  )3
 

 . Bحدد أھمیة التطور الذي خضعت لھ الكریة اللمفاویة  )4
 

 بعضھا عن البعض بواسطة T والكریات اللمفاویة Bفي حال عزل كل من البلعمیات الكبیرة والكریات اللمفاویة 
غشاء دقیق یسمح بمرور الجزیئات الكیمیائیة الموجودة في وسط الزرع ویمنع مرور الخالیا،  

 من الشكل "أ" إلى الشكل "ب". Bنسجل عدم تطور الكریات اللمفاویة 
 

 في حال ھذا العزل.  Bباستحضار معلوماتك، فسر سبب عدم تطور الكریات اللمفاویة  )5
 

  اإلجراء الثالث: عند اإلصابة بمرض الكبادB تھاجم اللمفاویات القاتلة ،Tc ،الخالیا الكبدیة المعفنة بالفیروس 
) وموت الشخص عندما Nécrose du foieالشيء الذي یترتب عنھ ھدم ھذه الخالیا، مما یؤدي إلى نخر الكبد (

 تطور نسبة ھدم الخالیا الكبدیة وتركیز بعض العناصر 3. تترجم الوثیقة %70تفوق نسبة الخالیا الكبدیة المعفنة 
. B أثناء إصابتھ بمرض الكباد Zالموجودة في مصل الشخص 

: لم یسبق لھ أن Xالشخص : 1الوثیقة 
 Bتعرض لمرض الكباد 

: مصاب بمرض Yالشخص 
 Bالكباد 

: شفي من مرض zالشخص 
 منذ عدة سنوات Bالكباد 

عدد الكریات 
البیضاء في كل 

mm3 من الدم 

 3710 5396 3795المحببات 
 2800 8520 2622اللمفاویات 
 490 284 483الوحیدات 

تواجد أو انعدام 

المحدد 
المستضادي 

HBs 
منعدم متواجد منعدم 

مضادات األجسام 
متواجد متواجد منعدم  HBsمضادة ل 

 

: 2الوثیقة 
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 وازدیاد نسبة ھدم الخالیا الكبدیة.  HBsأبرز العالقة بین ارتفاع تركیز مولد المضاد  )6
 بعد عدة شھور من HBs وبتوظیف معلوماتك، فسر اختفاء مولد المضاد 3اعتمادا على معطیات الوثیقة  )7

 التعفن الفیروسي.
  

، استنتج أي الشخصین سیكون محمیا من Z وXانطالقا من مقارنة نتائج تحالیل الدم المنجزة عند الشخصین  )8
 ، علل جوابك. Bإصابة جدیدة بمرض الكباد 

 

انطالقا من معطیات التمرین وبتوظیف معلوماتك، أنجز خطاطة مبسطة تبین الكیفیة التي تم بھا القضاء على  )9
 . B بفیروس الكباد Zمولدات المضاد الناتجة عن تعفن الشخص 

 
 

: 2 تمرین 
 

 والمعطي من بین الشروط التي ینبغي مراعاتھا خالل عملیات زرع األعضاء وجود تالؤم نسیجي بین المتلقي 
 ). CMH2 و HLA) CMH1المرتبط بنظام 

تطرح حالة الجنین إشكاال، حیث أن خالیا الجنین تتوفر على واسمات ذاتي مختلفة عن واسمات خالیا األم، ورغم 
 ذلك ال یتم رفضھ من طرف جسم األم.

 

بكل   تجعالن ھذه الواسمات خاصةCMHذكر بالطبیعة الكیمیائیة لواسمات الذاتي، وبخاصیتین لمورثات  )1
 فرد. 

فسر اختالف واسمات الذاتي للجنین عن واسمات الذاتي لألم.   )2
 

 القیام بتحالیل ومالحظات على  قصد تحدید العوامل التي تجعل الجنین ینفلت من تصدي الجھاز المناعتي ألمھ، تم
. لمعرفة تأثیر HLAتتوفر على واسمات الذاتي المرتبطة بنظام  )، فلوحظ بأنھا ال1خالیا التروفوبالست (الوثیقة 

المعطیات التجریبیة الثانیة الممثلة في  الخالیا المناعتیة لألم على خالیا التروفوبالست والبرعم المضغي، نقترح
 .2الوثیقة 

 

 
 
 
 
 
 

: 2الوثیقة 
النتائج الظروف التجریبیة التجارب 

عدم ھدم الخالیا السلیمة  + خالیا سلیمة لألم LTcلمفاویات قاتلة لألم  1
ھدم الخالیا المعفنة  + خالیا معفنة لألم LTcلمفاویات قاتلة لألم  2
ھدم خالیا البرعم المضغي  + خالیا البرعم المضغي LTcلمفاویات قاتلة لألم  3
عدم ھدم التروفوبالست  + خالیا التروفوبالست LTcلمفاویات قاتلة لألم  4

 

 على حدة.  2فسر نتیجة كل تجربة من تجارب الوثیقة  )3
 

الدخیلة الغیر متوفرة على  إضافة إلى الكریات اللمفاویة المألوفة، تم الكشف عن وجود خالیا مناعیة قاتلة للخالیا
 وتحمل على غشائـــھا مستقبال من نوع NK = (Natural Killer) تسمى ب HLAواسمات الذاتي المرتبطة بنظام 

، Gمع واسم خاص یدعى البروتین  ھذا األخیر )، یتكاملKIR  =)Killing Inhibitor Receptorخاص یسمى 
 تم الكشف عن وجوده على غشاء خالیا التروفوبالست. 

 على خالیا التروفوبالست، نقترح المعطى التجریبي الرابع: NKقصد تحدید تأثیر الخالیا 
 
 :تم زرع خالیا تسمى المعطى التجریبي الرابع K562 عدیمة واسمات الذاتي المرتبطة بنظام ،HLA في وسط 

 . أعیدت ھذه التجربة، باستعمال خالیاNK من طرف K562، فلوحظ تدمیر الخالیا NK أضیفت إلیھ الخالیا
 التروفوبالست، فلوحظ عدم تدمیر خالیا التروفوبالست.

 

 . NK من طرف K562فسر تدمیر الخالیا  )4

 مخاطة الرحم

 تروفوبالست

 برعم مضغي

 1الوثیقة 
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 ما ھو المشكل الذي تطرحھ ھذه التجربة؟  )5
 

اعتمادا على المعطیات السابقة، اقترح فرضیة لإلجابة على المشكل المطروح.   )6
 

  3لإلجابة على المشكل المطروح، نقترح المعطیات التجریبیة الخامسة الممثلة في الوثیقة. 
 

 3الوثیقة 
النتائج الظروف التجریبیة التجارب 

 مغیرة وراثیا بادماج المورثة المسؤولة K562خالیا  1
 المغیرة وراثیا K562عدم ھدم الخالیا  NK + خالیا Gعن تركیب البروتین الواسم 

 المغیرة وراثیا K562 للخالیا Gحجب الواسمات  2
المغیرة وراثیا  K562ھدم الخالیا . NKبواسطة مضادات أجسام نوعیة + خالیا 

 

؟  6 فیما یخص اختبار الفرضیة المقترحة في السؤال 3فیما تفیدك نتائج تجربتي الوثیقة  )7
 

  المعطى التجریبي السادس: في أوساط مختلفة، زرعنا خالیا التروفوبالست وأضفنا إلیھا خالیاNK لنساء 
 مختلفات عن أم الجنین، فلم یالحظ أي تدمیر لخالیا التروفوبالست.

 

.  Gاستنتج من ھذه التجربة خاصیة للبروتین  )8
 

 رسوما تخطیطیة لخالیا التروفوبالست وخالیا 4توضح الوثیقة NK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 4اعتمادا على المعطیات السابقة ومعطیات الوثیقة  )9
 وخلیة التروفوبالست، موضحا ما یترتب عن ھذه NKأ- مثل بواسطة رسم تخطیطي العالقة بین خلیة    

العالقة لتفسیر عدم رفض الجنین من طرف جسم األم.  
  الجھاز المناعي لألم.  ھجوم لتفسیر انفالت الجنین من4 ب- وظف إجابتك السابقة ومعطیات الوثیقة 

 
 

 خلیة
NK  خالیا

 التروفوبالست

 واسمات
الذاتي 
CMH 

 خالیا الجنین

KIR المستقبل 

G البروتین 

 4الوثیقة 
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