
 ゅريヱلゅ2016تحضير بك         ュيヱحدة  3تقヱالريش أحمد متقن القل 3الヱذ : بゅااست     れゅتينヱبرヤط اانزيمي لゅالنش : 

  

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl るلصفحや 1 
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メヱأや ينゲヨلتや 

: るليゅわلや るسやケギلや يكヤع ゥゲわنق , ゅヰレع るらيゲغ れゅゃيゴجヱ るصゅガلや ゅヰتゅゃيゴبين ج ゴييヨわلや るيヲツلعや يعトわضيح كيف تسヲわل 
 في ヱسط Bحレツت مヲヨイعる من やلガايや ゅلヨヤفヱゅيる  س 1

( りキゅツم ュゅجسや ヴヤع ヵヲわيحAnti-HLAるمヲسヲم ) 
ゅヰيヤل عダحヨلや ئجゅわレلや.ゲトلقや るفヤわガم るيらهク ゲصゅレبع 

(るثيقヲلや في るヤんヨ1م.) 
 やلヨعヲヤمや れゅلわي تسゲガわجゅヰ من نゅわئج やسわعメゅヨ مゅهي سأ 

( りキゅツヨلや ュゅاجسやAnti-HLA.. ) 
 (.1تعゲيفゅ لゴイヤيや れゅゃلわي تم やلゼムف عゅヰレ في やلヲثيقる ) قュギ سبـ 

 نダف هや ログلゴイيれゅゃ "بぽヨشや れやゲلれやグ" ؟ لやクゅヨ -جـ 
 أجゲيت عヤヨيヅ ネケコ るعم بヵゲゼ بين شガص معトي)سヨيヱ )ゲشガص س 2
  ギيب(. بعイل )نらقわ5مس キヱギفي ح , ロゅخاي れゲثゅムتヱ عمトلや サゲأنغ ュゅأي 

 ュヲليや12 .ゅيイيケギيب تイن ンギل ヴاشわعم تトلや ゅخاي れأギب 
 يヲわقف نや ネケコ ゥゅイلトعم عヴヤ مや ンギلやヲわفق من  -

 ュゅヌحيث نHLA كヤヨي クま , لらقわسヨلやヱ يトعヨلや بين 
りゲفゼヨلや れألياや من حيث るصゅخ るらكيゲت キゲكل ف 

 れゅゃيゴイلHLA. 
 تヨت مゅわبعる مンギ نや ネケコ ゥゅイلトعم بين فキゲين ヱفق

 れゅافわاخや キギعHLA. 
ギツلや れやギلヲحسب م ゅمま ي تمトعヨلや キゲلفや ケゅيわخや 

HLA-A  ヱأHLA-B ギツلや れやギلヲحسب م ヱأ , 
HLA-DR ( るثيقヲلや في るヤんヨئج مゅわレلや .2) 

 ,كيف تفسゲ( 2بゅاسわعゅنる بヨعトيや れゅلヲثيقる ) س
 ュأヲわلや عم بينトلや メヲらقれاゅلحや ه فيツفケヱ لحقيقيや 

.ンゲأخや 
 (3نقュギ لك やلヲثيقる ) س 3
 ( ؟3تんヨل やلケヲヨثや れゅلヲヨضحる في やلヲثيقる ) مやクゅ سأ 

 やلやゲわكيب やلやケヲثيる  حキギ( , や3سやキゅレわ لヲヤثيقる ) -بـ 
.)ケヲらلعや ゆゅجين )في غيヱゴلや ءゅレاب るレムヨヨلや 

 تعゅني やأュ من قケヲダ كヵヲヤ حキゅ يヤトわب  -جـ
  بينعاجやケコ ゅヰعる كヤيる من مヱ ネゲらわليムن やحや ギأبゅレء,

 أヵ من やأبゅレء やلネゲらわヨ بヤムيわه やأكゲん تやヲفقゅ مع やاュ ؟
 نص عヨヤي تメヱゅレわ فيه : قュギ س 4
-  ギツلや ギلヲヨيف لゲتع ゅダヤガわمس , ュギلや عم , نقلトلや فضケ るلゅفي ح ロゲصゅレع やキギمح , れやクلاや 
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 るボثيヱالヱ 

 るボثيヱالヲ 

 るボثيヱالン 

 

  



 ゅريヱلゅ2016تحضير بك         ュيヱحدة  3تقヱالريش أحمد متقن القل 3الヱذ : بゅااست     れゅتينヱبرヤط اانزيمي لゅالنش : 

  

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl るلصفحや 3 

 

 やلゅんنيやلتゲヨين 
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 やلゅんلثやلتゲヨين 

ゲيんي メヲخキ ヵيب جسم أゲغ るيヲツلعや るبゅイわسや るعيゅレخل مギわت ゅヰفي るعヲヨイمن م ゅخاي るダダガわم りケキゅق ヴヤص عヤガわلや 
 .やلغゲيب やلイسم هやグ من

I س  
 .クلك ヱضح  فキゲ لムل やلらيヲلヲجيや るلヲヰيキ るعゅمや" るلれやグ" تعゲらわ - 1-أ 

 - 2  キギتح "れやグلや" ヴヤع ゐثا れゅيヲわمس :  れゅらكゲヨلや خلやキ るيヲヤخ .  れやコやゲإفや ァケゅخ るيヲヤخ.  れやゲشぽヨلや るئيゅゼلغや. 
ゲكクや れゅゃيゴイلや るヤんヨヨلや لムل ンヲわمن مس れゅيヲわسヨلや るاثんلや. 
 ゆ- チゲتع ゅخاي るيヲツلعや ヱ るفダب りゲヨわمس ゅجクゅヨمن ن ゅهやヲわمح ヵギيわららلや ゅヨح مヨيس るらقやゲヨب るعيゅفキ るحقيقي. ヴヤعヱ やグه 

サゅأسや ラفإ れやギيわらيらلや りケキゅダلや من れゅレتيヱゲب るらيゲغ ヱمن أ "れやグلや" ゲغيヨلや مわف يゲعわلや من ゅヰيヤف عゲヅ ゅخاي  るダダガわم
 るثيقヲلや(1. ) 

 

 

ゆヲヤطヨلや : 
 .ま8لヴ  1من  やلゲヨقや るヨلレらيれゅ عヤي تعゲف - 1
2 - キゅヨわاعゅب ヴヤع るثيقヲلや- 1 , صガي نص في لヨヤأهم ع ゲهやヲヌلや るيキぽヨلや ヴلま チゲع ギيわらيらلや ヴヤء عゅゼح غトس るيヤガلや . 
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 やゲبعやلやلتゲヨين 

ヱ الحمراء ,  س ュالد れゅاسطح كري ヴヤاجد عヱلتي تتゅك, ゅراثيヱ محددة るعيゅمن るتينيヱبر れゅبتدخل جزيئ れتمييز الذا ュيت
ヱجヱدهゅ أヱ غيゅبゅヰ مسヱぼل عن تحديد الزمر الدمヱيる عند البشر , لندرس استمراريる انتゅボل هذه اأخيرة من خال شجرة 

るボثيヱال( ゆالنسヱ) 

 

 

 

 

 

 

 

ヱ ,iاستنتج النمط التكヱيني أبヱيه ) بゅستعمゅل الرمヱز:  Αالنمط التكヱيني لヘヤرد حدد –أ 
O
.i

B
.i

A .) 
i هン ヱإذا أفترضنゅ أن النمط التكヱيني لヘヤرد ヴنمط الヘرد  استخヤص -بـ 

B
 i

B .لヤع  ュث , ポبتゅفاجゲط  تعゅجميع اانم ヴヤع
 . ヵ  ヱヶالتكヱينيる أبنゅء الزヱجين 

Rhإذا أفترضنゅ أن ااヱل ذΑヱヱヱ  ヱيكヱن ابن اأبヱين كيف -جـ 
+  ヱني ذゅالثヱRh

 Αمゅ يحدث لヘヤرد ヱضحا؟ ヱلمゅذ؟  -
  . Dعندمゅ نضيف له جسュ مضゅد 

 
ヲ – るボثيヱر الヰتظヲ  يヘلゅمتخ ヱي أヤثゅص متمゅعند اشخ ュل الطعヱئج قبゅنتCMH. 
 

 

 

 

 

 

 

بنسبCMH  るإجゅبتポ.مゅهヱ المنحنヴ الذヵ يヱافベ الボرابる من الـ  معヤا المنحنヴ المヱافベ لヤتヱأュ الحボيボي ヲمن الヱثيるボ عين –أ 
ヵヰ ل% ؟ヤع .ポبتゅإج 
العنゅصر الدفゅعيる  استنتجنヱع ااستجゅبる المنゅعيる في هذه الحゅلる , ثュ  حدد, ヱالنتゅئج التي يترجمゅヰ المنحنヴ فسر -بـ 

.るヤالمتدخ 
 

 
 

 

 

るثيقヱالヱ 

るثيقヱالヲ 
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 ゅガمسやلやلتゲヨين 

في بعض الحゅاれ يحدث قصヱر مكتسゆ لヤجゅヰز المنゅعي ممゅ يسبゆ مشكゅل عديدة لヤشخص المصゆゅ . من بين هذه 
( .في هذه الحゅلる يكヱن الجゅヰز المنゅعي لヤمصゆゅ غير فعゅل .قصد Leucemieالحゅاれ نجد سرطゅن النخゅع العظمي  )

اCMH  ヱريطる ان يكヱن المعطي ヱالمصゆゅ من نヘس معゅلجる هذا الخヤل , تュ التヘكير في زرع نخゅع عظمي لヤمصゆゅ  ش
HLA . 

ヱ – ذكر .るعゅع العظمي في المنゅر النخヱبد 
ヲ – عرف CMH  

 ゅثرهゅبعد منع تك るيヱゅヘمヤه الゅخاي るبزراع ュヱボن , ュع–قصد تحديد المعطي المائゅلاشع ゅヰتعريض ベعن طري-  ゅمع خاي
 الخايゅ الヤمヱゅヘيる لヤمصゆゅ )المتボヤي(.لمヱゅヘيる لヤشخص المصヱ , ゆゅناحظ بعد ذلポ تكゅثر 

ン – بين  ュأ るيヱゅヘمヤال ゅثر الخايゅتك(: ュن المعطي مائヱي لكي يكボヤمتヤل るيヱゅヘمヤال ゅالخاي ゅヰيヤن عヱأن تك ゆالتي يج るلゅالح
 إجゅبتポ؟عヤل عدمه ( .

ヱD2  ヱأخヱيه  D1ته من المرض المذكヱر , ヱلتحديد المعطي المائュ , تュ فحص الخايゅ الヤمヱゅヘيる أخ Rيشكヱ الشخص 
D3  يボヤالمت ゅخاي るس مدى ماءمゅيボل.R . التيميدين المشع ヴヤع ヵヱسط يحتヱ المعطي في ゅد خايヱجヱ في ゅヰبزرع ュヱボن 

( るボثيヱفي ال るヤممث ゅヰيヤئج المحصل عゅالنتヱ. ) 
 

るثيقヲلやな )عゅلاشع ゅヰضゲق تعらس れゅيヱゅفヨعطي )لヨلや 
D1 D2 D3 R )يボヤالمت( るヤئゅعن الع ゆشخص غري 

 れゅيヱゅفヨヤلや ع فيゅاشعや るらنسR ヲヵヰヰ ヱΑΑヰヰ ンヴヰヰ ヲヶヰヰ ンΑヰヰヰ 
 

ヴ – ゅヘصヱ اعط るボثيヱئج الゅلنت ゅボدقيヱ . 
ヵ – , るボبゅالس ポبتゅإج ヴヤدا عゅاستنتج اعتم , ュا المعطي المائヤمع . ポبتゅإج 

. النتゅئج المحصل عヤيゅヰ ممثるヤ في  لاشعゅع Rتمれ زراعる مヱازيる لأヱلヴ , لكن هذه المرة تュ تعريض لヱゅヘيれゅ المتボヤي 
るボثيヱالヲ . 

ヶ – هل تؤكد ポبتゅإج れゅهذه المعطي 
 ذلポ. فسر ؟ ヵعヴヤ السぼال

Α – سيرا  اقترحヘتヴء إلヱجヤال ュلعد 
 كمعطيين. Rأبヵヱ الطヘل 

 
 やلسやサキゅلتゲヨين 

 るسやケギسيجيلレلや فقやヲلتや ギح معقヨヤヨعاقته بヱ لطعمや فضケ ( るثيقヲلや لك ュギ1, نق. )  
 やلヨعヲヤمや れゅلヨسゲガわجる من مقケゅنる : مゅهي س 1

- 2ヱ31مع. 
- 2ヱ34مع. 
- 2ヱ3  5معヱ6. 

2 - るبقゅلسや ئجゅわレلや ヴヤع キゅヨわاعゅب  
 ァゲガستやゅايガلや ゅヰب ゴيヨわت るصيゅخ 
 るعيゅレヨلやれやゲشぽم ロゅイتや لらقわسヨヤل . れやクلاや 

 
 

 

 

 

るثيقヲلやに )るيキゅع れゅيヱゅفヨعطي )لヨلや 
D1 D2 D3 

 ヲヵヰヰ ヱΑΑヰヰ ンヴヰヰヰ نسや るらاشعゅع في لヨفヱゅيや れゅلヨعطي
 

 

 やII (HLAIIلصレف  やI (HLAI)لصレف  رقュ المنحنى
ヱ ヰ ヰ 
ヲ ヱ  ヱأヲ ヰ 
ン ン  ヱأヴ ヰ 
ヴ ヰ ヱ  ヱأヲ 
ヵ ヱ  ヱأヲ ヱ  ヱأヲ 
ヶ ン  ヱأヴ ヱ  ヱأヲ 

 

るثيقヱالヱ 
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 بعやلسやゅلتゲヨين 

, قصد معرفる العنゅصر المتدخるヤ في تحديد الزمر الدمヱيヱ るعاقتヱRh  ゅヰالـ  ヱABOنظュゅ الـ  CMHتحدد الذاれ بنظュゅ الـ 
: るليゅالت るالدراس ポيヤترح عボص , نゅبين اأشخ ュل الدボبن 

I ت سレبي やれやケゅらわخ ( るثيقヲلや في るضحヲヨلや ئجゅわレلや , るヤئゅلع るيヲمギلや ゲمゴلや ギيギ1تح.)  

ケゅらわاخや 
キやゲافや 

( ケゅらわاخや1لダヨلや メゅヨعわسゅب ) ( ケゅらわاخや2ゥ.キ.ポ メゅヨعわسゅب ) 
ギضA (Anti-A) ギضB (Anti-B) ギضD (Anti-D)  ゥ.キ.ポA   ゥ.キ.ポB 

ゆأや 

     
ュأや 

     
 やلレらت

     
 やابن

     
 ゥ.キ.ポ : كゲيュキ れゅ حやゲヨء

   ソやゲت ゐヱギح ュギع   ソやゲت ゐヱギح 
 

 やلギヰف من やسわعや メゅヨلダヨل やヱلゲムيや れゅلギمヲيや るلحやゲヨء في هグين やاخケゅらわين؟ مゅ س 1
 ( بゅسわعや メゅヨلダヨل.ま1جゅبわك معやギヨわ عヴヤ نゅわئج やاخケゅらわ ) عヤلコمりゲ كل فキゲ من أفキやゲ هや ログلعゅئるヤ.ثم حキギ  سأ  -2

    ゆهل س ( ケゅらわاخや ئجゅわ2ن) ( ケゅらわاخや ئجゅわن ギكぽل تダヨلや メゅヨعわسゅ2ب.ゥ.キ.ポ メゅヨعわسゅب ) 
 A (Anti-A.)ضギبゲسم تトガيトي نわيや るイاخや ケゅらわلحゅصل عや ギレأュ بゅسわعヱ  メゅヨضح س 3
 

II س ( るثيقヲلや لんヨ2ت ュゅヌن れやゲشぽم( ءやゲヨلحや るيヲمギلや れゅيゲムلや るيゼح أغトس ヴヤع りキヲجヲヨلや れاらقわسヨヤل るيゃيゴج るجギヨن )
ABO.م عن بعضヰツبع ュキ ゲمコ فヤわガت キやゲأف るاثんل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ラケゅق  . るيヲمギلや ゲمゴلや ログヰل るئيゅゼلغや れاらقわسヨلや تجبينレتست やクゅ؟ م 
 نقل やلュギ بين أفキやゲ هや ログلعゅئるヤ. يらينبトガヨط  مんل -2

 

(るثيقヱالヱ) 

 

( るثيقヱالヲ) 
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 やلゅんمنやلتゲヨين 

やلヨحヱゅاや れأヱلヴ لや ネケゴأعゅツء عや ギレإنسま ラゅخفゅقれゅ كらيりゲ حيث لヲحظ في حゅاれ كんيりゲ تギميや ゲلعヲツ)أヱ  عゲفت
: るآتيや れゅيトعヨلや لك ュギء نقゅツأعや ネケコ فضケ ゆゅらأسヱ ゲهゅヌبعض م ギيギحわل .ネヱケゴヨلや )سيجレلや 

  يトعヨلや صガゼلや بين るبやゲلقや るجケキ حسب ギヤイلや ネケコ れゅيヤヨع ゥゅイن るらنس メヲح るسやケキ れゴイقي أنヤわヨلや صガゼلやヱ
 れゅゃيゴج )ュぼفق )تاやヲت るجケギط بらتゲي تわلやヱHLA ( るثيقヲلや لんヨ1. ت.るسやケギلや ログئج هゅわن ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヱ- るثيقヲلや れゅيトمع ヴヤع やキゅヨわعや1  ,ラケゅقي , ثم  قヤわヨلやヱ يトعヨلや بين るبやゲلقや るヤحسب ص ギヤイلや ネケコ ئجゅわتج نレستや
 ギمعق るيヨأهCMH .عمトلや メヲらفي ق 

  ゴイأنPeter Brian Medawar  るلسالや نب منケや : ゅثيやケヱ るفヤわガنب مケأ れساا ヴヤع ギヤイلや ネケコ ゆケゅイتA 
  ( やلゅわレئج やلヨحダل عヤيゅヰ.2. تんヨل やلヲثيقる ) Bمن سالヱB1ヱ  B2  ヱB3  るأやケنب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るبやゲلقや るصف  ギمعق れألياCMH  عケゴلや れゅيヤヨع キギع
りゴجレヨلや 

عキギ حゅاれ قメヲら جسم 
 やلヨتヤقي لヤطعم 

عキギ حゅاケ れفض 
 جسم やلヨتヤقي لヤطعم

ヲتラゅحقيقي ラゅأم れألياや بقゅト0 23 23 ت 
るبやゲق るヤص キヲجヱ  به في بعضゅゼت

れألياや 
612 303 309 

るبやゲق るヤص ラヱギم في  بヰاف مわخや
れألياや 

12 0 12 

 

るثيقヲلや1 

 

 زرع قطعる جヤد أرنゆ من

 زرع قطعる جヤد أرنゆ من

 زرع قطعる جヤد أرنゆ من
 الخايゅأخذ 

るيヱゅヘمヤال 

: るヌنب  ماحやケأやB1ヱ  B2  ヱB3  るلسالや من  نفس B  نفس ゅヰلCMH  نبケأや عن るفヤわガمヱA  من حيثCMH  . 
         るنب من سالケأ ギヤج るعトق( عمヅA)  

るثيقヱالヲ 
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أラ  ثم بين,    B1ヱ  B2  ヱB3بين نゅわئج やلや ネケゴلヨحダل عヤيゅヰ عや ギレأやケنب  قラケゅ (2بゅسわغالك لヨعトيや れゅلヲثيقる ) س 2
 سゅイわبや るلゅレヨعيや るلギわヨخるヤ في ケفض やلトعم ヱ れやクسるヅゅ خヲヤيや.るا

 ( るثيقヲلや ل فيんヨヨلや ァキヲヨレلや  ゥゲわنف  ネヱケゴヨلや سيجレلや ュギه るآلي ゲفسيわ3ل.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

في تギميゲ خايや ゅلレسيج やلTc  ネヱケゴヨكيفيる تギخل やلヨヤفヱゅيれゅ  بين ,ヱمعケゅفك やلわムヨسるら( 3بゅسわغالك لヨعトيや れゅلヲثيقる ) س 3
.ゅثيやケヱ لفゅガヨلや 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ゆزرع غري るيヤتدمير خ
ゅراثيヱ لفゅمخ 

ュالغرانزي ュانزي 

るثيقヲلや3 
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 やلتゅسعやلتゲヨين 
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 やلعゅشゲ ) لヨヤحヱゅلヱ るلتقيم قやケギتك(やلتゲヨين 

 ヴヤムلや ネケコ ءゅレفق أثやヲت ュギع るلゅفي حヱCMH  ي معトعヨلや صガゼلやCMH  ل في حقنんヨわت るيレتق ヴلや ءヲイヤلや مわقي , يヤわヨلや
-やImmunoلガゼص やلヤわヨقي لネケゴヤ بキやヲヨ تらムح جや ロコゅヰلゅレヨعي , تسヴヨ بキやヲヨ كゅبحる )مるトらん( لや コゅヰイヤلゅレヨعي )

depresseurs : بـ ゅヰل ゴمゲنヱ  )LD. 

 ゥゲわنق るيレقわلや ログنب هやヲبعض ج コやゲإب: るليゅわلや ゆケゅイわلや 
るبゲلتجや1: 

ケمن فأ ギヤج るعトق グنأخA1  ケفأヤل ゅヰعケゴنヱB1  ギف  15, بعゲヅ عم منトلや فضケ ناحظ ゅمヲيB1.  
 .A1 ヱ B1عや ギレلفأケين  CMHبソヲダガ  مやクゅ تستレتج س 1
, حらヅ キギيعる  1في نゅヰيや るلゲイわبB1 るقギ أケتفع بムゼل كらيゲ في やلعقや ギلヨヤفヱゅيる لヤفأやクまT  ケ عヨヤت أラ عや キギلヨヤفヱゅيれゅ  س 2

 ケلفأや ギレع れギلヲي تわلや るعيゅレヨلや るبゅイわاسやB1.   ケلفأや ネヲツخ ギبعB1 るبゲイわヤ1ل  れゅيヱゅفヨه لレم メゴنعT ケヱゲم ギنب , بعケأ ゅヰレنحقヱ15  نبケأや عن حقن ゅمヲي
 れゅيヱゅفヨヤلゅبT .れゅيヱゅفヨヤلや بعضヱ لダヨلや يا منヤنب قケاや ュキ من メゴنع ,   ينケفأ グنأخB2 ヱ B3 نفس ゅヨヰلCMH  ينわبゲイわلや ゅヨヰيヤع ヵゲイ2ثم نヱ3 るثيقヲلや ين فيわヤんヨヨلや1 . 

 
るبゲلتجや قمケ るبゲلتجや حلやゲم るتيجレلや 

るبゲلتجや2  ケلفأや نحقنB2ケلفأや من りクヲمأخ ギヤج るعトله ق ネケゴنب ثم تケや لダヨب A1 عمトلや メヲらق 
るبゲلتجや3  ケلفأや نحقنB3 نبケ أや れゅيヱゅفヨヤب ケلفأや من りクヲمأخ ギヤج るعトله ق ネケゴثم ت A1 عمトلや فضケ 

 
 ヱنゅわئヱ3 : ゅヰイ 2من خاメ مقケゅنや るلゲイわبわين س 3
 .や B1سわレわج らヅيعや るاسゅイわبや るلゅレヨعيや るلヲレعيや るلわي تヲلれギ عや ギレأケنب بعギ حقレه بヨヤفヱゅيや れゅلفأケ سأ 

 ゆس ゲكيف تفس  ケلفأや عمヅ メヲらقB2 るبゲイわلや ؟2في 
やنや ァゅわلや キやヲヨلゅムبحる لや コゅヰイヤلゅレヨعي  تمأや ュأケنب  B3أB2  ュأB1  ュعヴヤ مسや ンヲわلや コゅヰイلゅレヨعي آヵ من やلحيやヲنれゅ :  س 4

LD ل ؟ヤك.عわبゅجや 
من やجل まنLD  ゥゅイمトガط بسيط تヲضح من خاله كيفيる تحツيや  ゲنجゴ بゅعポキゅヨわ عや ヴヤجヲبわك やلسゅبقヱ るمعヲヤمゅتك, س 5

 ガゼص やلヤわヨقي.ネケコ عヲツ غيゲ مわائم نسيイيゅ مع やل
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 やلتصحيح

メヱأや ينゲヨلتや 

تヲわضع عや ヴヤلسトح やلケゅガجي لガヤايれやク ゅ نりやヲ,فゅلسトح やلケゅガجي لガヤايれやク ゅ نりやヲ يحやanti-HLA  ヵヲわأجسや ュゅلや   りキゅツヨلヨعヲヤمや れゅلヨستゲガجる : -أ  س 1
 لや れやグヤلヨحや りキギلゴイيれゅゃ من صレفヲ ラゅجキヲي ヱعヤيه .عやキギ أكや ゲんلダغيや りゲلらقع أま ラا مヤわガفين بقゲトين سやキヲء بقع تやヲجHLA.  ギعヴヤ جゴيや れゅゃلـ 

(れやゲشぽم れやグلや.) 
 

هي مヲヨイعる من やلゴイيや れゅゃلغゅゼئيる  من らヅيعる غヤيヲムبヱゲتيレيや, るلヨحりキギ لやヱ れやグヤلヨحヲヨلる عヴヤ أغゼيHLA  るجゴيHLA :   れゅゃتعゲيف جゴيや れゅゃلـ  -بـ 
 ュゅヌレلや れゅثケヲヨب ゅثيやケヱ るらقやゲهي مヱ りやヲن れやク ゅايガلやCMH .)ゅثيやケヱ りキギمح( 

 
 やلゅレحيる من فやキゲت شガص لムل تعトي CMHـ やل لヱゲらتيれゅレ تゼّفや ゲلわي やالياや ヱ れلケヲヨثれゅ بين やلや るレムヨヨلやゲわكيب تع   ラまキギ نصف هや ログلجゴيれゅゃ بぽヨشや れやゲلれやグ  : -جـ 

るعيゅレヨلや لكグصف لヲت ログه れゅゃيゴイلや れやゲشぽヨب れやグّلや. 
 

 تعゲら عن جゴيれゅゃ غゅゼئيる مゅヨわثるヤ. ( やCMHلやヲわئم やلحقيقيる تヤヨك مケヲثれゅ مゅヨわثるヤ )نفس   تفسيゲ قや メヲらلطعم بين やلتヲأや ュلحقيقي , ケヱفツه في やلحゅاや れأخンゲ : س 2
, كや キやコ ゅヨヤاخわاف  HLAI( تらين أラ نسるら نや ゥゅイلトعم مゲتるトら بや ンギヨلやヲわفق من حيث جゴيや れゅゃلـ 2معトيや れゅلヲثيقる )  (لグلك يゲفض やلトعم.CMHتヤわガف عن やلガايや ゅأخやケヱ ンゲثيゅ )やخわاف في في やلحゅاや れأخンゲ , خايや ゅلや   れやグلれやグ ا يゅヰجم خايヱ ロゅبゅلゅわلي ا يゅヰجم やلガايや ゅلわي تゅヨثل خايロゅ)قや メヲらلトعم( .

ف ヱجキヲ نسるら عゅليる لقや メヲらلトعم ヱكれキやコ ゅヨヤ نسや るらاخわاف كゅヨヤ , ناحظ في حゅلる صفや ゲخわا HLAIIبゅلレسるら لゴイي  れゅゃ كゅヨヤ قヤت やلレسや るらلヲゃヨيる لや ネケコ ゥゅイレلトعم.
 قヤت やلレسや るらلヲゃヨيる لや ネケコ ゥゅイレلトعم.

 .れやグلや من ゅヨجس ゲらわعم يعトلや ラعم أトヤل メヲらق ゐギفق يحやヲわلや るلゅفي ح 
 れやクلاや من ゅヨجس ゲらわعم يعトلや ラعم اトلや فضケ ゐギفق يحやヲわلや ュギع るلゅفي ح 

 
 .6محヲヨلる عや ヴヤلらダغي ケقم CMHأHLA (A, B, C, DR, QD . DP)   ヵمケヲثれゅ لヤـ  や6أنや ヅゅヨلやケヲثيる لダガゼيين :  ( :3تんヨل やلケヲヨثや れゅلヲヨضحる في やلヲثيقる ) سや  س 3

 やلتやゲكيب やلやケヲثيや るلるレムヨヨ أبゅレء やلヱゴجين : -بـ 
 や4ابن や3ابن や2ابن や1ابن

A3 C4B35DR5DQ1DP2 
A19C2B20DR7DQ10DP6 

A3 C4B35DR5DQ1DP2 
A28C3B50DR14DQ9DP5 

A19C1B5DR4DQ1DP6 

 A19C2B20DR7DQ10DP6 
A19C1B5DR4DQ1DP6 

A28C3B50DR14DQ9DP5 
 

: ュأや فق  معやヲت ゲんأكやヱ عゲらتヨلや ابنや ـ ァ 
やلياれ  6يゅゼわبラゅヰ مع やمゅヨヰ في  2ヱ4ألياれ عムس やأبゅレء やلんاثや るآخゲين فゅابゅレء 8يゅゼわبه مع أمه في  : انه や1ابن ケقم  -

 やلياれ . 7في  やヱ3ابن
 

 مسギヰわفる من ゲヅف やلや(コゅヰイلや )ュゅヌレلゅレヨعي:やلاや   れやクلレص やلعヨヤي : س 4
 لんヨわت れやクلاや في ネヲヨイم ゲصゅレلعや るらيゲلغや عن るيヲツلعや  )るيヲツعヤثي لケヲヨلや ゲيらعわلゅب ゲفゼي لم تわلや(りケキゅلقやヱ ヴヤع 

りケゅثま るبゅイわسや るعيゅレعل مゅفわلやヱ ゅعيヲتج مع نゅن るبゅイわاسや ギダء قゅツلقや يهヤع.  .هらيゲガت ヱله أヲمفع メゅトبま فギヰب れゅبゅイわسや れやクلاや ギعي ضゅレヨلや コゅヰイلや جわレي 
  れゅゃيゴイلや ギض るعيゅレヨلや るبゅイわاسや جهヲت , チヲفゲヨلや عمトلや るلゅفي حHLA .عمトلや من نسيج 
 .るيヲمギلや ゲمゴヤل るئيゅゼلغや れやゲشぽヨلや ギض るعيゅレヨلや るبゅイわاسや جهヲت , ュギلや فقやヲت ュギع るلゅفي ح 

 ギツلや ギلヲي مヨنس .るعيヲن るعيゅレم るبゅイわسや ゅヰهゅイت ケギダفي れやクلاや من ゅヰعي بأنゅレヨلや コゅヰイلや ゅヰيヤف عゲعわي るゃيゴكل ج 
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 やلゅんنيやلتゲヨين 
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 やلゅんلثやلتゲヨين 

I –  
 :  فキゲ لムل やلらيヲلヲجيや るلヲヰيキ るعゅمや" るلれやグ" تヲضيح  س 1-أ 

るيヲヰلや るجيヲلヲيらلや ゅهケギダم りゲخيグلや るثيやケヲلや . ゲらわيع れやグلや れゅゃيゴイلや ネヲヨイم るヨجゅレلや عن ゲيらمج تعゅنゲらلや ثيやケヲلや . 
 : やلれやグ مستヲيれゅ مガتヤف - 2

 れゅらكゲخل مやキ : るيヲヤتين خヱゲب ヵヲيレب ヱ تينヱゲيم( . بゴنや( يفيドヱ 
 تجやヲن ァケゅخ : るيヲヤخ れやコやゲإفや .)....りキゅツم ュゅجسや , れゅنヲمゲه( るفヤわガヨلや 
 れやゲشぽヨلや るئيゅلغشや: れゅレتيヱゲبヲムيヤلغや ゲらعヨلや ゅヰわع ヴヤح عトلـ  سや れゅレتيヱゲب( ゅايガلや ءゅゼغHLA  ュゅヌن ,

 .や(ABOلـ 
 ゆس 1 س : れゅنゅيらلや 
 بわらيギ غيゲ عヲ5- ヵキゅيダاれ غヲلイي      ح -ス4.هيヲليやキ るخヤيる         س  や2 - ARNm         3لゲيュヱコヲら           س 1
 خヤيや るلや コゅヰイلゅレヨعي  -HLA             8 -7بわらيや ギلれやグ           س 6
 やلやヲヌهゲ : س 2

 :)やلعケゅضやキるخل やلヤガيる حゅلや るلららتيや ギلヨستれやク ヵギツ مレشأ خケゅجي )

- .るئيゅゼغ るيレんب ギツわسヨلや るヅゅحま 
- メゅخキま ギツわسヨلや نヨض  )るلعゅب りヲイف ヱأ ソゅレわقや لダيヲل )حダيヲح 
 مع أنゴيれゅヨ عヴヤ يحや ヵヲわلや ヵグلヤيや ュヱコヱゴأヱلي غゅゼء やلわحュゅ بعギ مسギツわ محま れやキギلヴ لヨヤسギツわ جゴئي هツم -

 .やلفりヲイ غゅゼء
- ュゅحわلや ئيゅゼل غダيヲحヤل ヵグلや ヵヲわيح ヴヤع れやキギمح ギツわل مسダيヲلحや مع ヵグلや ヵヲわيح ヴヤع  るゃيゴجHLAII 

 س HLAIIتムゼل やلヨعقヱ  ギ غヲلイي جま コゅヰلや ヴنわقل ثم やلわعらيやゲلケヲヨثي حسب やلヰيヲليや るلるムらゼ  في تゲكيゅヰら تم やヱلわي
. ギツわسヨلや キギمح 

- .ギعقヨلや チゲعヱ حم معهわヤلي るلعゅらヤلي لヲيヰلや ءゅゼلغや ヲنح ギعقヨلや ヴヤع ヵヲわيح ヵグلや لダيヲلحや りゲイه 
 

 : )やلヨصゅبる , سゅヅゲنيゅヅ, るفやキ   りゲخل やلヤガيや るلヨستギヰفるحゅلや るلららتيや ギلヨستれやク ヵギツ مレشأ やキخヤي )

- ヴلヲيヰلや نヨض ヵギيわららلや ギツわسヨلや مツه 
-  ギعقヨلや لムゼتHLAI- るلゅلفعや るليヲيヰلや るムらゼلや في ギツわسヨلや キギمح 
- ギعقヨلや ヴヤع ヵヲわيح ヵグلや لダيヲلحや りゲイه هレمヱ يイلヲك コゅヰج ヴلや るفギヰわسヨلや るيヤガヤلي لヲيヰلや ءゅゼلغや ヲنح. 
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 やゲبعやلやلتゲヨين 

 や ヱلヨレط やلتヲムيレي أبヲيه:や7لヨレط やلتヲムيレي لヤفキゲتحギيギ  سأ 
 やنや ゲヌلや メヱギイلヨقゅبل  -

 : やنや ゲヌلメヱギイ 4نヨط やلفキゲ  -بـ  
 やلتعヤيل : -

 りゲمゴلや : ゅヰムヤわヨي يわلや るيヲمギلや りゲمゴلや ネヲن ヴلま لكク キヲيعB. 
 .やتや ゲヌلや5  ヱ6  :メヱギイأنや ヅゅヨلتヲムيレيや るلヱゴجين  -

 
 :  7ヱ11كيف يや ラヲムبن やأبヲين -جـ 

 やلゲيヱ , サヱゴيラヲム نトヨه やلヲムわيレي )やلやケヲثي(مヲجب  -
Rh+Rh-  ラي اレيヲムط تヨن れやク مهやRh+Rh+  )ينイه( 

 لやグヰ حゅヨわ سيラヲム مヤわガف やلやヲヤقح -ヱRh-Rhأبヱク ロヲنヨط やケヱثي 
 هや ヲلヵグ يゲヰヌ عや ヴヤلفキゲ انه  +Rh)هイين( やヱاليل 
 . やOلレわヨحي やヱلゴمや りゲلギمヲيや るلわي يヨわレي やليゅヰ هي やلゴمRh-  りゲسゅئギ عや ヴヤاليل 

 : Dعندمゅ نضيف له الضد  Αيحدث لヘヤرد -
キゅツعي جسم مゅレم ギل معقムゼわي-( ギツلや ギلヲمD-antiDキゲفヤء لやゲヨلحや ュギلや れゅيゲبين ك )د ضد  7ゅمض ュالجسヱD 

 やلゅツヨف مゅヨ يや ヵキぽلケや ヴتソゅダ هや ログلゲムيや れゅلギمヲيや るلحやゲヨء.
 
 3هや ヲلレヨحやヴレلレヨحや ヴレلやヲヨفق لヤتヲأや ュلحقيقي  : سأ  س 2

 .%100لグلك تラヲム نسب قや メヲらلトعュヲ عギレهゅ تقCMH  ゆケゅاや ラلヲわأمين やلحقيقيين مゅヨわثا やلتعヤيل :  -
 2فや ヲヰلレヨحヴレ %50بـ  やCMHمや ゅلレヨحや ヴレلヵグ يやヲفق やلقやゲبる من  -

 أヵ ا يヲجギ ا قヱ  メヲらا ケفض كヤي ヱ50% %100اラ نسるら قや メヲらلトعم في هや ログلحゅلる محりケヲダ بين  やلتعヤيل :
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 ゅガمسやلやلتゲヨين 

ヱ – .るعゅع العظمي في المنゅر النخヱالتذكير بد 
  れゅالكري るصゅخ るيヱالدم ゅاع الخايヱف أنヤج مختゅر يتمثل في انتヱد ,  るالمركزي るعيゅء المنゅيعتبر من اأعض

.ゅヰاعヱنゅء بゅالبيض   れゅيヱゅヘمヤج الゅرانتボيعتبر م ゅكمB ヱt. 

  れゅيヱゅヘمヤرنضج الボمB 
ヲ – تعريف CMH (HLA )نゅاانس るلゅفي ح れتميز الذا : 

 نヱعينبゅستثنゅء الكريれゅ الحمراء. ヱ تュ تحديد  ذاれ نヱاة برヱتينれゅ ُمدمجる في غشゅء جميع خايゅ الجسュجヤيكヱعبゅرة عن 
れゅسيين من هذه الجزيئゅأس : 

 CMH-I (HLAI) : : تين بيبتيديتينヤسヤن من سヱتتك ヱ ,اةヱالُمن ゅسطح جميع الخاي ヴヤجد عヱت れゅهي جزيئヱ
るヤسヤالس α るヤسヤالس ヱ βヲm. 

 CMH-II (HLAII) :  ゅكبيرة, خاي れゅعميヤب( るعيゅالمن ゅسطح بعض الخاي ヴヤع ゅسゅجد أسヱت れゅهي جزيئヱ
るيヱゅヘلم B)…تين بيبتيديتينヤسヤن من سヱتتك ヱ , : るヤسヤالس α  ヱるヤسヤالس β. 

ン – يلヤمع التع ュن المعطي مائヱقي لكي يكヤمتヤل るيヱゅヘمヤال ゅالخاي ゅヰيヤن عヱأن تك ゆالتي يج るلゅن الحゅتبي : 
  ي من طرفボヤالمت れゅيヱゅヘتحسيس لم ュعد ヵالمعطي , أ れゅيヱゅヘد لمヱجヱي بボヤمتヤل れゅيヱゅヘمヤثر الゅتك ュال هي عد

 ベافヱعني ت( المعطي れゅيヱゅヘلمCMH). 

 

ヴ –  صفヱالベئج الدقيゅلنت るثيقヱالヱ : 
 )ヵヱヤثرالخゅالتك ヵع )أゅااشع るن نسبヱتك ゆشخص غري れゅيヱゅヘد لمヱجヱ أقل  في るن هذه النسبヱتك ゅكبيرة , بينم

هヱ الذヵ تميز بほقل نسبる من  D1من ذلポ في ヱجヱد لمヱゅヘيれゅ اأخヱة بنسゆ متヱゅヘتる , كمゅ نجد أن المعطي 
 ااشعゅع.

ヵ- : جゅااستنت 
  れاأخ ヱه ュالمعطي المائD1 

 انゅヰ لュ تتسبゆ في تكゅثر لمヱゅヘيれゅ المتボヤي.  التعヤيل :

ヶ-  ュال نعぼعن الس るبゅاإج れゅكد هذه المعطيぼتヵ . 
 في ヱجヱد لمヱゅヘيれゅ المتボヤي. D1نظرا لعدュ تكゅثر لمヱゅヘيれゅ المعطي   التヘسير :

Α – لヘالط ヵヱء إلى أبヱجヤال ュعدR سيرهヘكمعطيين يمكن ت : 
 بゅنخゅヘض نشゅط النخゅع العظمي مع تボدュ العمر. -

-  ベافヱت ュبعدCMH 
 

 やلسやサキゅلتゲヨين 

1- るجゲガستヨلや れゅمヲヤعヨلや: 
-  るنケゅ2من مق  ヱ3  1مع:    れやグلや れやゲشぽم キギع キやコ ゅヨヤكHcAI .عمトلや りゅحي りギت مダنق ゅヨヤك るفقやヲわم ゲلغيや 
-  るنケゅ2من مق  ヱ3  4مع:  れゅゃيゴفق جやヲت ュギع ゲتأثي ラまHcAII  ゲمن تأثي ゲらأكHcAI  .ネケゴلや فضケ ヴヤاف  )عわخや

るゃيゴفي ج ギحやヱHcAII  افわخや من ゲんأك ヱأ ゲنفس تأثي ゅヰ3ل  ヱ4أ  れゅゃيゴجHcAI ) 
-  るنケゅ2من مق  ヱ3  5معヱ6:  れゅゃيゴس جヨفق يやヲわلや ュギع ラゅك ゅヨヤعم كトلや فضケ るعゲس キやキゴت HcAI ヱ HcAII .ゅمع 
2- れやクلاや れやゲشぽم ギيギع ヴヤف عゲلتعや ヴヤع りケギلقゅل بらستقヨلや ギレع るعيゅレヨلや ゅايガلや コゅتヨت . 
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 やلسゅبعやلتゲヨين 

I - 1 ين :سケゅらاختや ينグء في هやゲヨلحや るيヲمギلや れゅيゲムلやヱ صلヨلや メゅヨستعや ف منギヰلや 
-  ギض( るمヲヤمع )キやギأض( りキゅツم ュゅأجس ヴヤئه عやヲわل احダヨلや メゅヨعわسやA  ギض,B  ギض ,D .) ネやヲأن ギيギحわح بヨتس

 やلぽヨشや れやゲلヲヨجりキヲ عヴヤ سトح غゅゼء やلゲムيや れゅلギمヲيや るلحやゲヨء.
(. تسヨح بわحギيギ أنや ネやヲأجسA  ゥ.キ.ポ ,B ュゅمعヲヤمや るلぽヨشや れやゲلغゅゼئيる )や ゥ.キ.ポسわعメゅヨ كゲيキ れゅمヲيる حやゲヨء  -

 やلや りキゅツヨلやヲわヨجりギ في やلダヨل.
 
 تحギيコ ギمりゲ كل فキゲ من أفキやゲ هや ログلعゅئるヤ: سأ  -2

-  ゆأや  : تهゲمコ0+  - ュأや  :  ゅヰتゲمコAB-   -  ゅヰتゲمコ : تレらلやB+  -  تهゲمコ : ابنやA+ 
 :(1بゅاعتキゅヨ عヴヤ نتゅئج عヴヤ نتゅئج やاختケゅら ) やلتعヤيل 

-   ゆأや+0   :  ギمع ض ソゅダتケや ゐヱギح ュギعA (A-Anti ギمع ضヱ )B (B-Anti ュゅヌن( ) )ABO ゐヱギحヱ )
 ギمع ض ソゅダتケやD (Anti-D サヱゴيゲلや ュゅヌن( )Rh.) 

-  ュأや-AB :  ギمع ض ソゅダتケや ゐヱギحA (A-Anti ギمع ضヱ )B (B-Anti ュゅヌن( ) )ABO ゐヱギح ュギعヱ )
 ギمع ض ソゅダتケやD (Anti-D サヱゴيゲلや ュゅヌن( )Rh.) 

( ( )نB-Anti ュゅヌ) Bمع ضギ حケや ゐヱギتA (A-Antiヱ ) ソゅダعュギ حケや ゐヱギتソゅダ مع ضや+B :  ギلレらت  -
ABO ギمع ض ソゅダتケや ゐヱギحヱ )D (Anti-D サヱゴيゲلや ュゅヌن( )Rh.) 

( ( )نB-Anti ュゅヌ) B( ヱعュギ حケや ゐヱギتソゅダ مع ضA-Anti ギ) Aحケや ゐヱギتソゅダ مع ضや+A :  ギابن  -
ABO ギمع ض ソゅダتケや ゐヱギحヱ )D (Anti-D サヱゴيゲلや ュゅヌن( )Rh.) 

 
 ゆس ( ケゅらاختや ئجゅبق نتゅتط ンギمن م ギلتأكيや1( ケゅらاختや ئجゅمع نت )ضيح :2ヲلتや مع ) 

- : ギلتأكيや ( ケゅらわاخや ئجゅわ1نعم ن( ケゅらわاخや ئجゅわبق مع نゅトわت )2)  ュゅヌص نガي ゅヨفيABO .فقط 
 ( تحコ キギمや ゲفキやゲ هや ログلعゅئるヤ كゅヨ يヤي :2من نゅわئج やاخケゅらわ) やلتヲضيح : -

 : ゆأや  ゥ.キ.ポ مع ソゅダتケや ゐヱギحA  ゥ.キ.ポ معヱB  لـや キヲجヱ ヴヤع メギي Anti-A لـや ヱ Anti-B  في
 りゲمゴلや りゴهي ميヱ مهキ لダ0م+. 

 : ュاや  ゥ.キ.ポ مع ソゅダتケや ゐヱギح ュギعA  ゥ.キ.ポ معヱB  لـや キヲجヱ ュギع ヴヤع メギي Anti-A لـや ヱ Anti-
B  りゲمゴلや りゴهي ميヱ مهキ لダفي مAB . 

    -Anti يメギ عヱ ヴヤجや キヲلـ  ヱBعュギ حケや ゐヱギتソゅダ مع A  ゥ.キ.ポ: حケや ゐヱギتソゅダ مع や  ゥ.キ.ポلレらت 
A ヱ لـや キヲجヱ ュギع Anti-B  りゲمゴلや りゴهي ميヱ مهキ لダفي مB . 

   ヱجや キヲلـ  عュギ يメギ عヱB ヴヤ حケや ゐヱギتソゅダ مع A  ゥ.キ.ポ: عュギ حケや ゐヱギتソゅダ مع や  ゥ.キ.ポابن 
Anti-A   لـや キヲجヱ Anti-B  りゲمゴلや りゴهي ميヱ مهキ لダفي مA. 

 
 بゲسم تトガيトي يヲضح نわيや るイاخケゅらわ س 3
 ギض メゅヨعわسゅب ュأや ギレصل عゅلحやA (Anti-A.)  
 
 
 

 

 

II 1  س- : るيヲمギلや ゲمゴلや ログヰل るئيゅلغشや れاらستقヨلや بين るنケゅقヨلや 
-  ゲشぽヨلや لي نفسヲيヰلや ゅヰئゅゼح غトس ヴヤء عやゲヨلحや ュギلや れゅيゲيع كヨك جヤわヨتH. 
-  ラヲムحيث ي ゲشぽヨلや やグヰل るفيゲトلや るゃيゴイلや ギレء عやゲヨلحや るيヲمギلや れゅيゲムلや ネやヲف أنヤわガتN  أمينヲわيل غاكわسや ギレع

 るيヲمギلや ゲمゴلやA  るيヲمギلや りゲمゴلや ゅヨレبي るيヲمギلや りゲمゴلや ギレع コヲわلغاكや ,0  ゲشぽヨلや كヤわヨわفH .فقط 
 

 

 
Anti-A 

 ギツわسヨلや キギمحB 

 ギツわسヨلや キギمحA 
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: ァゅتレاستや 
-  るゃيゴجN  るيヲمギلや りゲمゴلや ゲشぽم キギأمين تحヲわيل غاكわسやA. 
-  るيヲمギلや りゲمゴلや ゲشぽم キギتح コヲわلغاكや るゃيゴجB. 

 
  مガطط  يんヨل نقل やلュギ بين أفキやゲ هや ログلعゅئるヤ : س 2
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقل やلュギ مムヨن                    
 نقل やلュギ غيゲ مムヨن                   

や  ゆ0 أ+
 

 ュأや AB-
 

+やBلレらت 
+やAابن  
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 حيث :  مستقらل まلヴ معطي من やلュギ نقل حゅلるجメヱギ يらين  س 1
- るنゅガلや ゲヨأحゅب るلゅح るنيゅムمま نقل ュギلや 
-  ヴلま ゲيゼء تゅツيらلや るنゅガلやるلゅح るلゅحわسや نقل ュギلや. 

 

 
 

( やヱأجسや ュゅلりキゅツヨ في مصل أنやヲع やلや ュギلガヨتヤفABO るكゲيや れゅلや ュギلحやゲヨء )مぽشれやゲ نュゅヌ غヤيヲムبヱゲتيれゅレ  س 1
)るيヲمギلや ゲمゴلや(  : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مヤحベ مكمل خゅرج عن التمرين

 المعطي
قي

ヤمت
ال
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 やلゅんمنやلتゲヨين 

 :مقラケゅ نتゅئج ケコع やلجギヤ حسب صや るヤلقやゲبる بين やلヨعطي やヱلヨتヤقي - 1

-  れبق ألياゅトわلحقيقين حيث تや أمينヲわلや るلゅفي حCMH  , るらسレب るجحゅن ネケゴلや れゅيヤヨنت عゅ100ك% . 
-  るلゅفي ح  れبه بعض ألياゅゼわي حيث تトعヨلやヱ قيヤわヨلや بين るبやゲق るヤص キヲجヱCMH  るجحゅن ネケゴلや れゅيヤヨنت عゅك ,

 るらسレ50ب% .ゅらيゲتق 
-  れف ألياヤわガنت تゅي حيث كトعヨلやヱ قيヤわヨلや بين るبやゲق るヤص るأي ゆゅفي غيCMH  れゅيヤヨع ゥゅイن ラゅك , ゲيらل كムゼب

 . ギ0%مや ゅلネケゴ مレع

: ァゅتレاستや 
-  れبه ألياゅゼت るجケキ تفعتケや ゅヨヤكCMH .ネケゴلや れゅيヤヨع ゥゅイن るらتفع نسゲي تトعヨلやヱ قيヤわヨلや بين 

 
2- : るيらيゲلتجや ئجゅتレلや るنケゅمق 

 يヲمゅ. 12: شゅهギ , تم ケفض やلトعم بعギ مや :A  ケヱゲلケコ ヵグعت له قトعる جギヤ أケنب من やلسالやB1  るأケنب  -
, تم ケفض ヱB1 تヤقヴ خايゅ لヨفヱゅيる من やأケنب  や :Aلケコ ヵグعت له قトعる جギヤ أケنب من やلسالやB2  るأケنب  -

.ギهゅゼلや مع るنケゅمق )ュゅأي るبعケأ ケヱゲم ギيع )بعゲل سムゼعم بトلや 
, تم ケفض  ヱB1تヤقヴ مダا مأخやクヲ من やأケنب  やAلケコ ヵグعت له قトعる جギヤ أケنب من سالやB3  るأケنب  -

 ケヱゲم ギعم بعトلや12 .ギهゅゼلや نبケأや لんم ゅمヲي 
 

: るعيゅレヨلや るبゅاستجや عヲن 
عヴヤ عムس やلダヨل やلヵグ لم  B2أま れキلヴ تسゲيع ケفض やلトعم من ゲヅف やأケنب  やB1لガايや ゅلヨヤفヱゅيる لأケنب  -

ق や ラクやلゅレヨعや るلギわヨخるヤ في ケفض やلトعم تわレقل عن ゲヅي B3يぽثゲ عヴヤ سゲعケ るفض やلトعم من ゲヅف やأケنب 
 るيトヤخ るトسヱ れやク るعيゅレم るبゅイわسや يヰل فダヨلや يقゲヅ ليس عنヱ るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや 

 
 لガايや ゅلレسيج やلヱケゴヨع やلゅガヨلف やケヱثيLTC : ゅآليる تギميゲ  س 3

やلわららيHLAI-  ギعや ヴヤلヨعقギ ) )تعゲف مァヱキゴ( عヴヤ خヤيや るلや ネケゴلغゲيب やلゅガヨلف やケヱثيLTC ゅتわعゲف  -
 . やTCRلヨسヵギツわ( بفツل مسわقや ゅヰヤらلغゅゼئي 

 やفコやゲ محや ンヲわلحヲيダاや( れلゲらفケヲين やヱلغやゲنゴيم(. -
- .ネヱケゴヨلや سيجレلや るيヤガمي لコباヲわلسيや ءゅゼلغや ンヲわمس ヴヤع るيレتيヱゲب れやヲレيت قケヲفゲらلや れゅゃيゴل جムゼت 
-  ゲميギتヱ ينケヲفゲらلや れやヲレق ゲらعم عトلや るيヤخ ヴلま يمゴنやゲلغや メヲخキADN  るイيわن ゲイتفヱ るفギヰわسヨلや るيヤガلや れヲثم م

.)るليヲヤح るمギص( るنيギعヨلや ゥاماやヱ ءゅヨلや メヲخキ 
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 やلتゅسعやلتゲヨين 
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 سلسلة التحضر اTيد للبكالوريا

 مادة علوم الطبيعة واUياة

 دور الروتينات ي الدفاع عن الذات:  ヴالوحدة

 

BAC 
2016 

 

 مارين مودجي مرفق بالتصحيح 30
 ومتوافقة مع امنهاج الرميتغطي كل أفكار الوحدة 

 اعداد 
 اأستاذ : بوالريش أمد

 متقن القل

 الجزء الثاني : أنماط ااستجابة المناعية

دد
الع

ヵ
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メヱأや ينゲヨلتや 

I -  ゅايガلや ゲميギت ヴلま لينヲأنسゅط بらتゲヨلや ヵゲムلسや チやゲأم ネやヲأن ギأح ケヲヰド キヲيعβ  ンヲわلين في مسヲلأنس るイわレヨلや
: るليゅわلや るيらيゲイわلや れゅيトعヨلや るسやケキ ゥゲわنق , ゅايガلや ログه ゲميギت ゆゅらف عن أسゼムヤل .サゅيゲムレらلや 

 :NOD (Non obèse diabète)تجゆケゅ عヴヤ فラやゲゃ  س1
 ケلفأや ゲらわيعNOD  ギبع チゲヨلや やグه ゅهギレع ゲヰヌلين حيث يヲأنسゅط بらتゲヨلや ゲムلسや チゲヨب ゅئيゅقヤت ゆゅダي تわلや れゅنやヲلحيや من

10  ラやゲゃف ギレع チゲヨلや やグه ケヲヰド بらس ヴヤف عゲعわヤل .ゅヰتキاヱ بيع منゅأسNOD : ラゅわليゅわلや ラゅわبゲイわلや れゴイأن 
: ヴلヱأや るبゲلتجや  

 るثيقヲلや لんヨ1ت  ラやゲゃف ギレع ヵゲムلسや チゲنقل م るبゲイتNOD  من.ゅثيやケヱ るヰبゅゼわمヱ るلسالや نفس  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

や るبゲلتجやるنيゅんل : 
 るثيقヲلや メヱギين جら2ي  ラやゲゃف ヴヤع れゴイأن るبゲイئج تゅわنヱ ヅヱゲشNOD  ゅهゲヨبيع. 5عゅأس 

 
るيらيゲلتجや ヅヱゲلشや ラやゲゃلفや ゲヨع パヲヤب ギレئج عゅتレلや10 بيعゅسや 

 ラやゲゃفNOD )るイلゅمع るع أيツガلم ت( るيキゅلين عヲانسゅط بらتゲヨلや ヵゲムلسや チゲم ケヲヰド 
 ラやゲゃفNOD  れゅيヱゅفヨل ラヱギبT8 ヵゲムلسや チゲم ケヲヰド ュギع 

 ラやゲゃفNOD  れゅيヱゅفヨヤلや ギض りキゅツم ュゅبأجس るنヲمحقT4 ヵゲムلسや チゲم ケヲヰド ュギع 
 
 . や1ヱ2لゅわレئج やلヨحダل عヤيゅヰ في やلゲイわبわين  فسゲ س
 
( まلケヲヰド ヴ تعفれゅレ مヤわガفる عや ギレإنسラゅ )عヴヤ مسや ンヲわلقヤب Coxsackie virusتや ヵキぽإصゅبる بفيサヱゲ كヲكسゅكي ) -2

やلヵグ يイわレه فيサヱゲ كヲكسゅكي やヱلヱゲらتين  やヱP2Cلやヱ ギらムلゲムレらيヱ ,)...サゅقギ تم やلゼムف عن ヱجキヲ تゅゼبه كらيゲ بين بヱゲتين 
GAD  ゅايガلや فقط في ギجヲيم يゴنや( ヵゲゼらلやβ .)لينヲأنسや ァゅわنや ヴヤع るلヱぽسヨلや 

 .やヱGADلヱゲらتين  P2Cجゴءや من تゅわبع やأحや チゅヨأميレيる لムل من やلヱゲらتين  や3لヲثيقる تんヨل 
 

 …Lys - Gly س Glu س Lys س Val س Glu س Pro س Phe س Met س や …cysلGAD ヵゲゼらبヱゲتين 
 …Lys - Pro س Glu س Lys س Val س Glu س Pro س Phe س Ile س や …cysلفيヱゲسي P2Cبヱゲتين 

 
 تや ヵキぽإصゅبる بفيサヱゲ كヲكسゅكي まلケヲヰド ヴ مや チゲلسや ヵゲムلゲヨتらط بゅأنسヲلين. بين كيفبゅعキゅヨわ هや ログلヨعトيれゅ ,  س
أま ンキلヴ تヲقف تケヲト  , قュゅ أخゅダئيラヲ بゲイわيب عاァ عヴヤ مゲضや ヴلسや ヵゲムلゲヨتらط بゅانسヲلين 2003في سるレ  س 3

 メخا チゲヨلや18  ギض りキゅツم ュゅأجس メゅヨعわسや في ァلعاや やグل هんヨわي , ゅعヲらأس ュやキ ァعا ギلك بعクヱ , やゲヰشCD3 (CD3 
 れゅيヱゅفヨヤلや حトس ヴヤع メヲヨمح ギض ギلヲم ヲهT4 ヱ T8.) 

من تヲقيف تケヲト كيف يムヨن هや やグلعاヱ  ァضحبゅレء عヴヤ معケゅفك やلわムヨسヱ るらمن خاメ مゅ تヲصヤت やليه من هや ログلやケギسる ,  س
 مや チゲلسや ヵゲムلゲヨتらط بゅانسヲلين .

 

 

ケفأA  ケفأ :NOD 
ヵゲムلسゅب ゆゅمص 

ケفأB ケفأ :NOD  ゲغي ゆゅمصヵゲムلسゅب 

 طحゅل

 れゅيヱゅヘمヤأخذ الT 
 Aمن طحゅل الヘأر 

 れゅيヱゅヘمヤحقن الT  

ケفأB ケفأ :NOD ヵゲムلسゅب ゆゅمص 

 るأشع チゲلتعやX 

 るثيقヱالヱ 

 るثيقヱالヲ 

 ケلفأやA  ケلفأやヱB るلسالや من نفس 

 るثيقヱالン 
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II س  れゅيヱゅفヨヤل るيゃيゴイلや れやゴيヨヨلや بعض コやゲإبT  ヱB لك ュギنق  ゅعيゅレم )るイضゅレلや( るヤهぽヨلやるثيقヲلや4. 
 るيヱゅفヨل るيヤガي لトيトガسم تケ )ل )أムゼلや لんヨيT ヵギيわららلや ギツわسヨلや ヴヤع ゅヰفゲء تعゅレأث  ヱأ るضケゅع るيヤف خゲヅ من ュギقヨلや

.ゲヅぽヨلや ءゴイヤصيل لゅتف ラاんヨي )ァ(ヱ)ゆ( ラاムゼلや ゅヨレبي るفギヰわمس  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 やآليや るلわي يゲヰヌهや ゅلムゼل )や .)ゆشゥゲ س 1
 لムゼヤل )ま5 .)ァلヴ 1عや ヴヤلらيゅنや れゅلゲヨقるヨ من  تعゲف س 2
 .Tلヨسわقらل やلヨヤفヱゅيヱ れゅصفゅ  قュギ,  4بゅسわغاメ لムゼヤل )ァ( من やلヲثيقる  س 3
عヴヤ شムل جや( メヱギلヲヨضح أسفヤه( بين やلヨسわقらاや れلغゅゼئيる  قラケゅمن خاメ مゅ تヲصヤت やليه ヱمعケゅفك やلわムヨسるら , س 4

 れゅيヲفヨヤلT (TCR れゅيヱゅفヨヤلや れاらقわمسヱ )B (BCR) 
 

 

 

 

やلヨحفるドヲ لギيT  ヱB  ゅヰأنや ネヲلガايや ゅلヨヤفヱゅيる  كم عやクやキギ كゅنت عヲツيる مゅ عや ヴヤتメゅダ مع مヤيラヲ مسギツわ مヤわガف , س 5
 أجゅبわك. عヤل ضヨن クخيゲتや ゅヰلゅレヨعيる؟

: るヌماح .ギحやヱ ギツわمس キギا محま كヤわヨا ي ギض ギلヲكل م ラや チゲわنف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 るيヱゅヘلم
T4  ヱاT8 

خヤيる عゅرضる لمحدد 
 المستضد

 غشゅء 
 れゅيヱゅヘمヤالT 

 LTمستقبل 
 محدد المستضد

 るجزيئHLA 

 るرضゅالع るيヤء الخゅغش
るدفヰالمست ヱا 

 

 -ゆ–الشكل  -أ–الشكل 

 -ج–الشكل 

 るثيقヱالヴ 

るنケゅقヨلや جهヱأ  れゅيヱゅفヨヤلや れاらمستقB  れゅيヱゅفヨヤلや れاらمستقヱT 
るيギتيららلや لساسلや عやヲأن キギع   

 ゅヰفゅレأص ヱ ギツستヨلや キギيت محらんقع تやヲم キギع   
ゲح ヱت أらんم : るلゅلحや   

   ゲヅれやクيقや るلتعゲف عや ヴヤلا
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 التمرين الثゅني
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 やلゅんلث やلتゲヨين
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や ينゲヨلتやبعやゲل 
 .やヱلヤわヨقي やلヨعトي بين نسيイي تاヱ ュぼجや キヲإنسラゅ عや ギレأعゅツء や ネケコヱلや ヵギヤイلトわعيم عヤヨيれゅ نゥゅイ يヤトわب

 :やآتيや るلヨعトيれゅ نقや ゥゲわلトعم, ケفض في やلギわヨخや るヤلゅレヨعيや るاسゅイわبる بعض آليれゅ لفヰم
ュギتق るثيقヲلや 1 فヱゲド ئجゅわنヱ عيمトت ギヤイلや ギレع ラやゲゃي فヨわレت ヴلま れساا るفヤわガم:   るلسالやA ) ラやケلفأやA1  ヱA2 (  ヱ 

  るلسالやB ) ラやケلفأやB1  ヱB2 (  るلسالやヱC  るلسالやヱN   りゲفゅトلや) ( ラやゲゃف : りキاヲلや ギレم るيゲわسع りギغ ラヱギبNudes ( 
 

 

 -まجゅبتك: معヤا やستや ,ァゲガلتجゆケゅ هログ لヨعطيれゅ بゅستغالك -1
 عキゅيる فラやゲゃ عや ギレلطعم لقや メヲらلや ヵケヱゲツلشヅゲ -أ 

 ゆس るيعらヅヱ れゅصيゅخ るبゅاستجや るعيゅレヨلや るヤخギتヨلや لطعم فيや فضケ. 
 عや ヴヤلトعم ヱيらんわت خايやキ ゅخل يレفや グلや51Cr ヵグلゼヨع  ヱヱسゅヰヨ بゅلD ュヱゲムمن سالる  معトي فأケ من やلトعم خايや ゅسガわاソ تم

ゅヰتゅレتيヱゲم بわيヱ ロゲيゲتح ギレع ログهゲميギت ゅايガلや. 
 . Eسالる  من مヤわقي فأケ من مسるダヤガわ مゅレعيる خايま ゅليゅヰ ثم تゅツف مائネケコ るヨ أヱسヅゅ أケبعる في やلヲヨسヲمや るلトعم خايゅ تヲضع

 るثيقヲلや ل )أ( منムゼلや لんヨف 2يヱゲド ログه ( لムゼلや لんヨي ゅヨレبي ,るبゲイわلや2 )ئجゅわن サゅقي るيヨك ュヱゲムلや  عゼヨلや51Cr ケゲحヨلや كل في 
 .ヱسط

 .ヱسط كل في عヤيや ゅヰلヨحصل やلレتゅئج فسや ゲلتجゲبる, هログ لヨعطيれゅ بゅستغالك - 2
( やcyclosporineلسヲヤムسケヲらين ) بりキゅヨ لعاァ بإخゅツعه やلトعم قメヲら عや ヴヤلヤわヨقي جسم مسゅعりギ يわم やأعゅツء بعض ネケコ حゅلる في

や4T  ヱلヨヤفヱゅيれゅ  غゅゼء やلやヲわヨجりギ عや 2 ヴヤأنゲわلヲكين مسわقらاヱ , れكや4T やグلヨヤفヱゅيゲヅ  れゅف من や2أنゲわلヲكين تゲكيب تらムح やلわي
8T . 
  .やلطعم قメヲら عヴヤ جسヨه مسゅعま りギلや ヴلسヲヤムسケヲらين بや りキゅヨلヨتヤقي عاァ يヵキぽ كيف ヱضح - 3
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 أجسュゅ مضゅدة
ゆ  –الشكل 

- 

 るثيقヱال-ヲ - 

 -أ –الشكل 
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, やمゅ  3في بやギيや るلحツن من やلحメヲダ عや ヴヤلムゼل )أ( من やلヲثيقる  3مレムت やلヨاحるヌ بゅلや ゲヰイヨالヱゲわムني لعيるレ من خايや ゅلヲسط س 4
 やلムゼل )ゆ( فيんヨل ケسゅヨ تトガيトيゅ تفسيゲيゅ لムゼヤل )أ(

 

 

 سم هや ログلゲヨحるヤ من やاستجゅبや るلゅレヨعيる. سأ 
 في やلشムل )ま6 . )ゆلや1  ヴلらيゅنや れゅلゲヨقるヨ من تعゲف عヴヤ  -بـ 
 مんل بやヲسطケ るسم تガطيطي تفسيヵゲ يحヨل كゅفや るلらيゅنや れゅلゲヨحや るヤلやヲヨليる . -جـ 
 

 التمرين الخゅمس

 るレ1960في س  ゥゲわقやC.BRUNET  عي منゅレヨلや コゅヰイلや نムヨわي るيゲヌレلや ログحسب ه. " ラゅヅゲسヤل るعيゅレヨلや るسやゲلحや " るيゲヌن
やلわعゲف عや ヴヤلガايや ゅلسゅヅゲنيる ,أラ هや ログلガايゅ تعチゲ عヴヤ سトحゅヰ بわらيれやギ سゅヅゲنيる نヲعيる لュケヲヤ . لわحギيギ بعض جやヲنب 

ラゅヅゲلسや ギض るلعاجيや ベゅآفや بعضヱ るنيゅヅゲلسや ゅايガلや ギض るعيゅレヨلや るبゅイわاسや : るليゅわلや れゅيトعヨلや ュギنق 
 るبゲلتجや1 : 

ケلفأや من るنيゅヅゲس ゅخاي れグأخA ゆゅダヨلや 
 .Bبュケヲ سゅヅゲني ケコヱعت لفأケ سヤيم

 るبゲلتجや2 : 
ケلفأや ヴقヤتC يヨわレت るنيゅヅゲس ゅايガل ゅعケコ 

ケفأヤلA るعيヲن るفダي بツتق りキゅヨثم حقن ب, 
 れゅيヱゅفヨヤلや ヴヤعT8. 

 るبゲلتجや3 : 
ヴقヤت ケلفأや Dيヨわレت るنيゅヅゲس ゅايガل ゅعケコ 
ケفأヤلA  ギبعヱ ,20れゅيヱゅفヨل れグأخ ゅمヲي 
T8 ケلفأや منD ケفأヤت لレحقヱEقيヤت ギبع . 

ケلفأやE ケفأヤل るنيゅヅゲس ゅايガل ゅعケコA . 
ログفي ه るヤヨعわسヨلや ラやゲゃلفや ي كلヨわレت 
.るيイسيレلや るヤيダلفや نفس ヴلま ゆケゅイわلや 

 .فسゲنتゅئج كل تجゲبる من やلتجゆケゅ س 1
 أستレتج معヤا まجゅبتك , نヲع  س 2

ギض るヤخギتヨلや るعيゅレヨلや るبゅاستجや 
るنيゅヅゲلسや ゅايガلや 

るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや فゲتع るكيفي ギيギحわل 
ゲيツتم تح , るنيゅヅゲلسや ゅايガلや ヴヤع 

るيイنسي るヤيダيض من فゲヨني لゅヅゲس ュケヱ من れグأخ るمحسس るيヱゅفヨل ゅسط خايヱ م كلツي , ネケコ ヅゅسヱأ るثاثA  るヤيダف(CMH )
 ヱخايゅ سゅヅゲنيる أヱخايゅ سヤيるヨ كゅヨ هヲ مらين في やلや メヱギイلゅわلي . بعク ギلك تم قيサゅ نسるら هや ュギلガايゅ في كل ヱسط.

 や3لヲسط や2لヲسط や1لヲسط 
ンヲمحت 
 やلヲسط

 ゅخاي + るمحسس れゅيヱゅفヨل
るيイنسي るヤيダمن ف るنيゅヅゲسA 

 ゅخاي + るمحسس れゅيヱゅفヨل
るيイنسي るヤيダمن ف るنيゅヅゲسB 

لヨفヱゅيれゅ محسسる + خايゅ سヤيるヨمن 
るيイنسي るヤيダفA 

ュギه るらنس 
ゅايガلや 

 عュギ هや ュギلガايゅ عュギ هや ュギلガايゅ هュギ خヲヤيる مヰم

 

 るثيقヱال-ン - 

 

 るالتجربヱ 

 るالتجربヲ 

 るالتجربン 

 るثيقヱالヱ 
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بゅستغاメ معطيや れゅلجメヱギ , فسや ゲلレتゅئج やلヨحصل عヤيゅヰ في كل ヱسط , ヱحキギ شヅヱゲ تعゲف やلヨヤفヱゅيれゅ عや ヴヤلガايゅ  س 3
 やلヨستギヰفる ؟

 
4 - ( るثيقヲلや ينらني2تヱゲわムإلや ゲヰイヨلゅب るヌماح ) 

 لガايゅ أخれグ من ュケヱ أثゅレء تやゲجعه.
 (.や2نجケ ゴسم تガطيطي لヤصりケヲ )أ( لヲヤثيقる ) سأ 

 ゆس ( るثيقヲلや れゅمعطي ヴヤع やキゅヨعتや2ヴヤعヱ , ) 
ゅايガلや ュギه るآلي ゲفس , るらتسムヨلや تكゅمヲヤمع 

. るنيゅヅゲلسや 
 عヴヤ هュギ خايや ゅلュケヲ لヨسゅعや りギلや コゅヰイلゅレヨعي

ベゲヅ りギع ヴヤي عヨヤلعや حثらلや メヲني يعゅヅゲلسや 
 من بيゅヰレ حقن やلガゼص بゲイعれゅ كらيりゲ من

 (.في هや ログلحゅلや2るانゲわلヲكيれゅレ )やأنゲわلヲكين
 لヲحظ تやゲجع لや ュケヲヤلسゅヅゲني تケギيイيゅ مع

( るثيقヲلや ينらت . ァلعاや ュギ3تقりゲيゅمع るイيわن ) 
 نسや るらلヨヤفヱゅيれゅ في や ュキلガゼص やلゅガضع

.るレكل حق ギبع ァعاヤل 
 ( , ح3キギبゅستغاメ معطيや れゅلヲثيقる) س 5

やキゅヨعتやヱ , れゅレكيヲلゲأنتゅب ァلعاや るيヨأه 
( るبゲلتجや れゅمعطي ヴヤ3ع( るثيقヲヤل )1,) 
 فسゲ أهヨيる هや やグلعاァ ؟

 
 

 

 

 التمرين السゅدس

 れゅيヱゅヘمヤال るسمي るر دراسゅفي إطLTC ゅضد الخاي 
 المصゅبる بゅلヘيرヱسれゅ ,نجرヵ تجゅرゆ ممثるヤ في  

るボثيヱال (ヱ , )حيث ゅالخاي るبゅس المصヱيرヘلゅب A  
れمع حضن ュヱ51 المشع الكر

Cr  هيヱ دةゅم 
  البرヱتينれゅ مع تربط, امتصゅصゅヰ بعد التي 

  .خヱヤيる الضمن
ヱ – ( るثيقヱفي ال るヤالممث るصف التجربヱ. ) 
ヲ –  دヱجヱ51

Cr فيゅئل الطゅالمتحرر في الس 
 れゅيヱゅヘمヤر السمي لヱيبين الدLTC..ポل ذلヤع 

ン – ゅرهゅヰإظ ュعي التي تゅالمن るبゅع ااستجヱحدد ن 
( るثيقヱفي ال るヤالممث るلتجربゅبヱ.ポبتゅل إجヤع. ) 

 るر من السالほヘل るديヤج ゅتزرع في المختبر خايX 

 ヱاY .سヱيرヘلゅب るبゅغير مص ヱا るبゅمص , 
 るيヱゅヘمヤال ゅالخايTC ر آخر منほذة من فヱخほالم 

 るالسالX , سヱيرヘلゅب ゆゅغير مص ヱا ゆゅمص, 
 تمれ إضゅفتゅヰ إلヱ ヴسط الزرع.

( るボثيヱفي ال るヤممث ゅヰيヤئج المحصل عゅالنتヱ るط التجريبيヱالشرヲ . ) 
 

 

 

 ンقる يالヱث

 れゅيヱゅヘلمTC 

るنيゅسرط るيヤخ 

 ヲقる يالヱث

 

)ゆ( 

 )أ(

 

 ゆゅفأر مص
 Aبゅلヘيرヱس 

 るبゅالمص ゅعزل الخاي
 Aبゅلヘيرヱس 

 れゅيヱゅヘمヤعزل الLTC 

 
51حضن الخايゅ مع 

Cr 

الطرد المركزヱ ヵالغسل 
51لヤتخヤص من  

Cr 

ヱضع في ヱسط الزرع 
 れゅيヱゅヘمヤالLTC  مع

るبゅالمص ゅالخاي 

51قيゅس كميる الـ 
Cr  

المتحررة في السゅئل 
 الطゅفي

 ヴ  إلىヶゅس 

るثيقヱالヱ 
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ゅمصدرخاي 

るعヱد المزرヤالج 
 مصدر

  れゅيヱゅヘمヤال
LTCるفゅالمض 

 
 Xفئران 

るيمヤس 

 
 مصゅبX るفئران 

 Aبゅلヘيرヱس 

 
 مصゅبX るفئران 

 Bبゅلヘيرヱس 

 
 مصゅبY るفئران 

 Bبゅلヘيرヱس 

  سヤيمX るفئران 
 ゅانحال الخاي ュعد

るديヤالج 

 ゅانحال الخاي ュعد
るديヤالج 

 ゅانحال الخاي ュعد
るديヤالج 

 
 ゅانحال الخاي ュعد

るديヤفئران  الجX るبゅمص 
 Aبゅلヘيرヱس 

 るديヤالج ゅانحال الخاي
 るاسطヱب るبゅالمصLTC 

 ゅانحال الخاي ュعد
るديヤالج 

 مصゅبX るفئران 
 Bبゅلヘيرヱس 

 ゅانحال الخاي ュعد
るديヤالج 

 ゅانحال الخاي
 るبゅالمص るديヤالج

 るاسطヱبLTC 
 
ヴ – ( るثيقヱفي ال ゅヰيヤئج المحصل عゅفسر النتヲ れゅيヱゅヘمヤلعمل ال るريヱط الضرヱاستنتج الشرヱ )TC . 
ヵ – るボثيヱتمثل الン الشكل(-س, -أヱيرヘلゅب るبゅالمص るديヤالج ゅانحال الخاي ヴإل るديぼالم るيヱヤالخ れعاゅヘضح التヱي ュرس ))

るボثيヱتمثل ال ゅبينمン الشكل(-ゆ-الش( طرفيぼجزء المヤسير لヘت ュرس )كل-. )أ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (.عヤل إجゅبتポ.-أ-)الشكلンرتゆ حسゆ التسヤسل الزمني الرسヱمれゅ الممثるヤ في الヱثيقる  –أ 
 ( .-ゆ–تعرف عヤى البيゅنれゅ المرقمる في )الشكل  -بـ 
 ( .ヲقدヱ ュصف لبنيる العنصر) -جـ 
  بتخريゆ الخايゅ المستヰدفTC . るأشرح اآليる التي تسمح لヤمヱゅヘيれゅ  -د 

 

 خヤيる مصゅبる بゅلヘيرヱس

LTC 

るثيقヱالヲ 

るثيقヱالン (-أ-)الشكل 

 

ヱ 

ン 

ヲ 
 

 

ヴ 

ヵ 

るثيقヱالン الشكل(-ゆ-) 
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ヶ – るثيقヱヤل ポستغالゅبンالشكل(-ゆ- ى المستضد منヤسي بين التعرف عゅحدد ااختاف ااس , るالمكتسب ポرفゅمعヱ )
ヱゅヘمヤطرف ال れゅيLT  れゅيヱゅヘمヤال るاسطヱالتعرف بヱ )ゅヰعيヱبن(LB . 

 

 

 التمرين السゅبع

 るعيゅالمن  るبゅااستج れゅبعض آلي ュヰヘاء. لヱالس ヴヤان عヱالحيヱ نゅاانس ゆر , يصيゅكثير اانتش ゅسيヱفير ゅمرض ュゅيعتبر الزك
: るليゅالت れゅالمعطي るترح دراسボن , ュゅس الزكヱضد فير るヰجヱالم 

( るثيقヲلや لんヨ1ت( るثيقヲلやヱ , ュゅكゴلや サヱゲلفي るمゅلعや るيレらヤل ゅトسらم ゅيトيトガت ゅヨسケ )2 ュゅكゴلや サヱゲكل من في ゴكيゲت ケヲトت )
 るヤتゅلقや れゅيヱゅفヨヤلやヱTc . サヱゲلفيや やグヰب ンヱギعヤل チゲص تعガش ュキ في りキゅツヨلや ュゅاجسやヱ 

 
 يガヤص やلや メヱギイلゅわلي نゅわئج حقن فيや サヱゲلゴكュゅ لفラやゲゃ غيゲ محるレダ ضギ هや やグلفيヱ サヱゲفق やلحゅلわين やلゅわليわين : や جゅبわك. عヤل( らヅيعや るاسゅイわبや るلゅレヨعيや るلヲヨجるヰ ضギ فيや サヱゲلゴكュゅ . 2من やلヲثيقる )やستァゲガ  س 1

 
るلゅلحや ئجゅتレلや 

るيゲわسع りギغ ラヱギب れギلヱ ラやゲゃأ( : ف( るلゅلحや ュゅكゴلや サヱゲفي ゲثゅムت 
 ゅヰレتم حق るيゲわسع りギغ ラヱギب れギلヱ ラやゲゃف : )ゆ( るلゅلحや
ュゅكゴلや サヱゲنفس في ギض るわダمح ラやゲゃمن ف グل أخダヨب 

 تヲقف تゅムثゲ فيや サヱゲلゴكュゅ لレムه ا يわガفي من やلイسم

 
 نجれゴ عヤيや ゅヰلتجゲبتや ラゅلتゅليتラゅ :تم أخグ لヨفヱゅيれゅ من ュキ شガص محصن مギレ أسゅبيع ضギ فيや サヱゲلゴكヱ  ュゅأ や لゅわレئج やلヨحダل عヤيゅヰ في やلحゅلわين )أゆ( ヱ )( ؟فسゲ  س 2

るيらيゲلتجや فヱゲヌلや ئجゅتレلや 
 ゅمع خاي りケヲكグヨلや れゅيヱゅفヨヤلや ضعヱ : )أ( るبゲイわلや
. るلسالや فسレي لヨわレت ュゅكゴلや サヱゲفس فيレب るبゅダم 

れゅيヱゅفヨヤلや فゲヅ من るبゅダヨلや ゅايガلや ゲميギت 

 ゅمع خاي りケヲكグヨلや れゅيヱゅفヨヤلや ضعヱ : )ゆ( るبゲイわلや
 サヱゲفس فيレب るبゅダم. ゲص آخガゼي لヨわレت ュゅكゴلや 

るبゅダヨلや ゅايガلや ゲميギت ュギع 

 
 やاخわاف やلヨاحظ في やلゅわレئج やلヨحダل عヤيゅヰ في やلゲイわبわين )أゆ( ヱ )( . كيف تفسゲ س 3
 ( .や2لゅわレئج やلるヤんヨヨ في やلヲثيقる )فسゲ بゅعや ケゅらわلゅわレئج やلりキケやヲ في やلヱギイلين أعاヱ ロبゅلゲجや ネヲلヴ معヲヤمゅتك ,  س 4
تガヤص فيه مやゲحل やاسゅイわبや るلゅレヨعيや るلギわヨخるヤ ضギ فيや ,  サヱゲنجゴ مガططやعやキゅヨわ عヴヤ مゅ سらق ヱعヴヤ مわムسゅらتك  س 5

. ュゅكゴلや 
 

 るثيقヱالヱ 
 るثيقヱالヲ 
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 ثゅمنالتمرين ال

 . التゅليる التجゅرゆ اجريれ,  ذلポ في البرヱتينヱ れゅدヱر  النヱعيる  المنゅعيる ااستجゅبる خصゅئص بعض فュヰ أجل من
ヱ – في ュゅي التي اأيヤن تボكسين حヱتゅان ) X  )ند خنزير فيヰال ,ュヱボن ゆゅعدد بحس れゅيヱゅヘمヤال B ゅخايヱ れسيヱالباسم P في 

 .الحيヱان هذا دュ في المحررة X اانゅتヱكسين ضد AC المضゅدة ااجسュゅ تركيز ヱقيゅس الدュ من مヤيヤيتر
るボثيヱال (ヱ )ئج تمثلゅالمحصل النت ゅヰيヤع.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .( .عヤل إجゅبتヱポحدد طبيعる ااستجゅبる المنゅعيる النヱعيる  الممثるヤ في الヱثيقる ) –أ 
 ( .ヱاشرح , ヱبتヱظيف معゅرفポ المكتسبる , التطヱر الكمي لヤعنゅصر الممثるヤ في منحنيれゅ الヱثيقる ) -بـ 
 ( لヰذه ااستجゅبる المنゅعيD.C.B.A. るتعرف عヤى المراحل ) - جـ
ヲ –  كسينヱدة ضد التゅالمض ュゅج اأجسゅانت るريヱط الضرヱضيح الشرヱلتX كسينヱتゅن اانボنح.X  ندヰزير الゅفي ثاث خن

: るس السالヘمن ن 
 طبيعي ヱالخنزير -

 مستほصل الغدة التيمヱسيヲ るالخنزير -

يュヱ يぼخذ المصل من  ヱヵ.بعد  ヱلخنزير الヰند ヱTالذヵ تュ حボته بゅلヤمヱゅヘيれゅ   مستほصل الغدة التيمヱسيン るالخنزير -
 .Xالخنゅزير الثاثヱヱ るضعゅヰ في ヱجヱد التヱكسين 

( るボثيヱالヲ.ゅヰيヤئج المحصل عゅتمثل النت ) 
ゆرゅالتج るالتجربヱ るالتجربヲ るالتجربン 

 X+التヱكسين ンمصل الخنزير X+التヱكسين ヲمصل الخنزير X+التヱكسين ヱمصل الخنزير
 تشكل المعقد المنゅعي عدュ تشكل المعقد المنゅعي تشكل المعقد المنゅعي النتゅئج

 
 (.ヲفسر النتゅئج المحصل عヤيゅヰ في الヱثيقる ) –أ 
 . Xاقترح تجربる تبين ضرヱريる  المكرヱفゅج )البゅلعれゅ الكبيرة( في انتゅج ااجسュゅ المضゅدة ضد التヱكسين  -بـ 
 

 

 

 

 

ュمل من الد/ゅحدة  عدد الخايヱ( دةゅالمض ュゅتركيز ااجس
るإفتراضي) 

ュゅااي 

 Xحقن اانゅتヱكسين 

るثيقヱالヱ 

るثيقヱالヲ 
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 تゅسعالتمرين ال

: るليゅわلや るسやケギلや ゥゲわنق るعيヲレلや るعيゅレヨلや るبゅイわاسや ゲهゅヌبعض م ヴヤف عゲعわلや ギダق   ヴヨتين يسヱゲب ュゅكゴلや サヱゲء فيゅゼغ ンヲわمس ヴヤع ギجヲيHA  ب فيらسわلやヱ ءやゲヨلحや れゅيゲムلや ヴヤت عらんわلや ه منレムヨي
 グنأخ ュゅأي るثاث ギبعヱ , ベゅゼレわاسや يقゲヅ عن ュゅكゴلや サヱゲبفي ゅنやヲحي るبゅصま ンヱギلعや مわف كيف تゲعわل .ゅヰصやゲت

 ラゅレわبゲイわلや コゲらفين .تヤわガيين مグين مغトسヱ في , ュゅأي りギع メخا , ゅヰレツنحヱ لهゅحヅ من れゅيヱゅفヨ2ل ヱ3 るثيقヲلや 1في 
 تゲイبる شゅهりギ(. ゲイわ1يらيやヱ るلゅわレئج やلヨحダل عヤيゅヰ )やلゲイわبやるلや ヅヱゲゼل

 
 るبゲلتجや1 るبゲلتجや2 るبゲلتجや3 

ュゅكゴلや サヱゲفي ベゅشレستや نعم نعم ا 
ヱسط مغヵグ + لヨفヱゅيれゅ  أヱسや ヅゅلケゴع

ュゅكゴلや サヱゲفي+ 
 れゅيヱゅفヨل + ヵグسط مغヱ

ュゅكゴلや サヱゲفي+ 
れゅيヱゅفヨل + ヵグسط مغヱ 

 في تサゅヨ مع やلゲムيや れゅلحやゲヨء , ヱناحظ بゅلヨجゲヰنゲشح أヱسや ヅゅلケゴع ヱنツع やلسゅئل やلヨستヤガص 
 غيや ゆゅلتソやゲ غيや ゆゅلتソやゲ تソやゲ ماحや るヌلゲムيや れゅلحやゲヨء

 
 れゅيヱゅفヨヤلや ギجやヲعن ت ネケゴلや ヅゅسヱيل أヤن تحムن , مツلحや るيヤヨع ギبعB عنヱ ,るاثんلや ヅゅسヱأや في 

, كゅヨ تم やلゼムف عن تやヲجや ギلらاسヲヨسيت  や(2 ヱ3لガايや ゅلらاコميる( بعキギ كらيゲ في ヱسトي やلゲイわبわين تやヲجや ギلらاسヲヨسيت
. ラやヲلحيや やグヰل るيヲئゲلや ォゅレاسや ンヲわفي مس 

, تムヨن やلゅらحラヲん , بゅعキゅヨわ تقレيれゅ حギيるん, من やلらわわع やلゅらヨشやヱ  ゲلらاسヲヨسيت Bلわحギيや ギلعاقる بين やلヨヤفヱゅيや   れゅلや ヅヱゲゼلケヱゲツيる لحヱギثヱ . ゅヰحらヅキギيعや るاسゅイわبや るلゅレヨعيや るلギわヨخやヱ  , るヤستレتج بين هや ログلゆケゅイわ , قラケゅ س 1
لسالる من هや ログلガايや ゅلゅレヨعيる في ヅحメゅ فأケ بعま ギصゅبる هや やグلحيラやヲ بأحや ギلやゲイثيم やلヨسるらら لヨヤاケيや .ゅلゅわレئج 

 るثيقヲلや في るヤんヨم ゅヰيヤل عダحヨلや2 .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حキギ معヤا まجゅبتكやلらاسヲヨسيت やヱاجسや ュゅلや( りキゅツヨلムゼل أ( , ثم やلや ケヲトわلやゴわヨمن لムل من  صف س 2
.ゅヨヰレبي るレムヨヨلや るلعاقや 

やヱلらاسヲヨسيت )やلムゼاラ أ ゆ ヱ( في بやギيやB  るلわغيや ゲلヨسイل في عキギ كل من やلヨヤفヱゅيれゅ  فسゲبドヲわيف مわムسゅらتك , س 3
. يعギ هや やグلヨحや キギلヨسHA ヵギツわتヲجギ عヴヤ سトح فيや サヱゲلゴكュゅ محや れやキギلギツ من بيや ゅヰレلغヤيヲムبヱゲتين  や إصゅبやヱ るليや ュヲلゅガمس やヱليや ュヲلعゅشやヱ ゲليや ュヲلゅガمس やヱلعゲゼين.

るثيقヲلや ضحヲت . るفギヰわسヨلや るيヤガヤئي لゅゼل غらقわمس ヴヤع サヱゲلفيや يتらんعن ت メヱぽسヨلや3  ュゅكゴلや サヱゲفل فيトت るيقゲヅ

るثيقヱالヱ 

 

 تركيز اأجسュゅ المضゅدة ضد عدد الباسمヱسيれ بゅلمヤيヱن

るبゅإص るبゅإص 

るثيقヱالヲ 
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 ギض りキゅツヨلや ュゅاجسや خلギت るكيفيヱ , )ل أムゼلや( るفギヰわسヨلや るيヤガلや ヴヤعHA خ れやク るعيゅレヨلや るبゅイわاسや メا
. )ゆ( لムゼلや るيトヤガلや るヅゅسヲلや  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تギわخل やاجسや ュゅلヱ  りキゅツヨكيفآليる تعゲف فيや サヱゲلゴكュゅ عや ヴヤلヤガيや るلヨسギヰわفる ,  3من خاメ معトيや れゅلヲثيقる بين س 4
.サヱゲلفيや やグه ゲثゅムمن ت ギحヤل るعيヲレلや 

 بやヲسケ るトسم تトガيトي مらسط مやゲحل هや ログاسゅイبや るلゅレヨعيる . لガص やعやキゅヨわ عや ヴヤلヨعトيや れゅلسゅبقる س 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكゅثر الヘيرヱس ヱتحريره 
 るبゅالمص るيヤمن طرف الخ
 ليتطヘل عヤى خايゅ أخرى

 أجسュゅ مضゅدة ضد

るدفヰمست るيヤخ 

るدفヰمست るيヤخ 

るثيقヱالン 



 القل متقن أحمد بヱالريش:  ااستゅذ     دヱر البرヱتينれゅ في الدفゅع عن الذاれ:  4 الヱحدة 5 تقヱيュ      2016 بكゅلヱريゅ تحضير

 

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl  るلصفحやなね 

 عゅشرالتمرين ال

ヱ - تعرفヤل ヴヤع ュئف أهゅظヱ ゆالرئيسي المرك ュぼتاヤالنسيجي ل ヱ るيヘالتي الكي ュهゅيس ゅヰصر تحديد في بゅالذاتي, غير عن 
  .(1الヱضح في الヱثيるボ ) التヘسيرヵ الرسュ دراسる نボترح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .ع)ヱ( س) العنصرين عヤى تعرف – أ
 من ذاتي غير ヱ ذاتي هヱ مゅ بين التمييز في (ع)ヱ( س) العنصرين جزيئれゅ دヱر أبرز ,(ヱ) الヱثيقる معطيれゅ عヤى بنゅء - بـ

 .الجسュ خايゅ طرف
ヲ س  ゅالخاي ヴヤء عゅضボال ヴヤع ポكذل るالحي れゅئنゅكヤعي لゅز المنゅヰيعمل الجるبゅالمص  るيヘكي ヴヤتعرف عヤل .れゅسヱفير るاسطヱب

 ゅهذه الخاي ヴヤعي عゅز المنゅヰء الجゅقضるبゅالمصるボثيヱال るترح دراسボ(2), ن  れأجري ゆرゅمن التج るعヱالتي تمثل مجم ヱ
  .الجذرヵ فيرヱستسبゆ مرض التゆゅヰ السحゅيLCM  ヱ )ゅ (فيرヱسمختヤف, بゅستعمゅل  CMH ذاA ヱ B れ عヴヤ فئران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ع س

るثيقヱالヱ 

 

 حقن فيرヱس
LCM 

 حقن فيرヱس
LCM 

 حقن فيرヱس
ヵالجذر 

 حقن فيرヱس
LCM 

 るلヱمعز るيヱゅヘلم ゅخاي
 من الطحゅل

ヱضع الخايゅ المعزヱلる في 
 جميع اأヱسゅط

るثيقヱال ヲ 

 عゅرضる لヤببتيد المستضدヵخايゅ  خايゅ الجسュ ذاれ نヱاة

 برヱتين ذاتي بゅلع حヱيصل
 ذاتي مغيربرヱتين 

 برヱتين فيرヱسي
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:るヌماح 

れゅمヱケأや ゥヱゲイلや ュゅゃわلや في ًゅمゅه ًやケヱキ عبヤتヱ ,るنيやヲلحيや るイي لأنسヤムيヰلや ケゅヅلإ るヤムゼヨُلや ゅايガلや من ネヲهي ن るيفيヤلや. 
 قュギ تحヤيا مقラケゅ لヤتجや ゆケゅلسゅبقる. سأ 
 مやクゅ تستレتج ؟ -بـ 

3- るيヱゅفヨヤلや ゅايガヤف لゲعわلや るصيゅم خヰلف T لや ヵゲفسيわلや سمゲلや ゥゲわنق , るفギヰわسヨلや ゅايガلや ヴヤع( るثيقヲلや ضح فيヲヨ3).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 (.3من الヱثيقる ) 4إلى  1تعرف عヤى البيゅنれゅ المرقمる من  –أ 
 تعرف الخايゅ الヤمヱゅヘيる القゅتるヤ )السميる( عヤى الخヤيる المستヰدف(., كيف يتヱ(3) ュضح من خال معطيれゅ الヱثيقる  -بـ 
( , اشرح بقيる المراحل المؤديる الى تدمير الخايゅ 3رسュ تخطيطي تヘسير ヱبゅاستعゅنる بゅلヱثيقる )بヱاسطる  -جـ 

.)るالسمي( るヤتゅالق るيヱゅヘمヤال ゅمن قبل الخاي るدفヰالمست 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

るدفヰمست るيヤخ 

ヱ 

ヲ 

ン 

ヴ 

 るثيقヱالン 
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 الحゅدヵ عشرمرين ال

 THC (Tetra Hydro Cannabinol)أجريれ دراسる تجريبيる حديثる عヴヤ فئران بغرض معرفる طبيعる تほثير مゅدة 
هي المゅدة الヘعゅلる في نبれゅ الボنゆ )مخدر( يشتبه في أنゅヰ تغير ااستجゅبる المنゅعيTHC  るعヴヤ الجゅヰز المنゅعي.مゅدة 

.るنيゅالسرط ゅضد الخاي るヰجヱالم 
I دة  سゅد مヱجヱ في るعيゅالمن るبゅااستجヱ るنيゅالسرط ュراヱر ااヱتط るمن اجل دراسTHC : るليゅالت ゆرゅالتج ヵنجر , 

るئران  : 1التجربヘعتين من الヱمجم ヴヤع れانجز: るيمヤالس 
- るعヱبـ  1المجم ゅヰنボح ュيت ュهدة لゅش :THC 
- るعヱدة  2المجمゅبم ュゅنتظゅب れنボح :THC .عヱفي ااسب れمرا るبمعدل أربع 

خايゅ سرطゅنيる مほخヱذة من فئران من نヘس السالる , النتゅئج المحصل عヤيゅヰ ممثるヤ في  1ヱ2تزرع في فئران المجمヱعتين 
るボثيヱمن ال )ゆ(ヱ )ين )أヤ1الشك.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يمثل تغير حجュ الヱرュ السرطゅني بدالる الزمن بعد الزرع. الشكل )أ( :
:)ゆ( الشكل  れゅيヱゅヘمヤثر الゅيبين تكT  れゅيヱゅヘمヤعدد ال ヴال るعヱالمزر るنيゅالسرط ゅالخاي  ゆنسヤل ゅボفヱT الزرع.قبل 

ヱ – فسر るボثيヱمن ال )ゆ( ヱ )ين )أヤئج كل من الشكゅنتヱ. 
るالتجربヲ:  

るرزة من قبل فئران التجربヘالم れゅكينヱاانترل るس كميゅقيヱ  ل.هذهゅى الطحヱمست ヴヤعヱ نيゅالسرط ュرヱى الヱمست ヴヤع
るボثيヱفي الشكل )أ( من ال るヤممث れゅسゅيボالヲ. 

 
 
 
 

 
 

 

 

ヲ –  دゅاعتمゅبるボثيヱالشكل )أ( من ال ヴヤعヲ るالمكتسب ポرفゅمعヱ  لـ ,حدد るدفヰالمست ゅالخايTHC. 
ン – ベسب ゅثير , اشرح ممほتTHC .るنيゅالسرط ュراヱرة ضد ااゅالمث るعゅالمن るبゅااستج ヴヤع 

るالتجربン : 

 

 

 
mmحجュ الヱرュ بـ 

3
 

るعヱالمجمヱ 

るعヱالمجمヲ 

るعヱالمجمヱ 

るعヱالمجمヲ 

 れゅيヱゅヘمヤثر الゅتكT 
)ゅبعدد الخاي( 

れゅيヱゅヘمヤمع عدد ال るرنゅمق るعヱالمزر るنيゅالسرط ゅالخاي るنسبT   قبل
 Tلمヱゅヘيる  64خヤيヱ るرュ لكل 1:  1/64التكゅثر ) مثゅل 

 るثيقヱالヱ )أ(الشكل  るثيقヱالヱ )ゆ( الشكل 

ュゅالزرع بعد ااي (ュالتطعي) 

المヘرزة  اأنترلヱكينれゅ الشكل )أ(
 ュرヱى الヱمست ヴヤع

 pg.ml-1السرطゅني )
 من الヱرmg ュ 500لكل 

اأنترلヱكينれゅ المヘرزة 
عヴヤ مستヱى الطحゅل 

(pg.ml-1  106لكل 
ゅمن الخاي 

るعヱ37 190 1المجم 
るعヱ21 73 2المجم 

 

عدد الヘئران التي ترفض الヱرュ  (ゆالشكل )
مゅボرنる مع العدد الكヤي لヘئران كل 

るعヱمجم 
الخايゅ عدد 

 るالحي るنيゅالسرط
るنヱボالمح 

るعヱالمجمヲ るعヱالمجمヱ 

1X10
5

 Β/Β Β/Β 
2X10

5
 ヵ/Β Β/Β 

3X10
5

 ヴ/Β Β/Β 
 

るثيقヱالヲ 
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るعヱالمجم ( れゅعヱس المجمヘن ゅدائم ュنستخدヱヱヲ رفض من طرف るنيゅفئران , نبحث عن امك るنيゅثم るعヱكل مجم ュتض )
يる الحيる المحヱボنる الجゅヰز المنゅعي لヘヤئران , لヤخايゅ السرطゅنيる المزرヱعる )المحヱボنる( .نュヱボ بتغير عدد الخايゅ السرطゅن

るボثيヱمن ال )ゆ( في الشكل るヤممث ゅヰيヤئج المحصل عゅالنت.ヲ . 
 .مゅذا تستنتج .ヲالشكل )ゆ( من الヱثيるボحヤل نتゅئج  –
 
II س  るボثيヱ3تمثل ال .るعيゅالمن るبゅفي ااستج るريヱضر るヤمخطط لمرح 
 إجゅبتポ عヴヤ المرحるヤ تعヤيل, مع  تعرف – 1

るボثيヱفي ال るヤ3الممث. 
 .11إل1ヴعヴヤ العنゅصر المرقمる من  تعرف – 2
 معX ヱ yيمثل كل من العنصرين مゅذا  – 3

 دヱرهمゅ في ااستجゅبる المنゅعيる النヱعيる. تحديد
  3عヴヤ معطيれゅ الヱثيるボ بゅاعتمゅد – 4

: るالمكتسب ポرفゅمعヱ 
 اثنゅء ااستجゅبる المنゅعيる 1دヱر الخヤيる  حدد –أ 

.るعيヱالن 
 رسュ تخطيطي تヘسيرヵ يشرح انجز -بـ 

 ュلرقゅب ゅヰر اليゅالمشヱ るボثيヱفي ال るヤالممث る5البني . 
5 – ゅانطاق るボثيヱتخطيط اكمل,  3من ال ュبرس 

 المراحل المぼديる الヴ تدميرالخヤيる بقيヱ るظيヘي
. るنيゅالسرط 

  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヱヱ 

るثيقヱالン 
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 やلゅんني عشやゲلتゲヨين 
 
 : التゅليる التجゅرゆ سヤسるヤ نجرヵ,  النヱعيる المنゅعيる ااستجゅبる مظゅهر بعض دراسる إطゅر في

るالتجربヱ ( :るتجرب Claman ヱ9ヶヶ)  ,れتم ゆالمراحل حس るليゅالت : 
 .مائュ زرع ヱسط في ヱزرعゅヰ عゅديる فئران من لمヱゅヘيる خايゅ عزل -  أ -

 .ヱヱ ヲ ヱンمجمヱعれゅ ثاث إلヴ تヱزيعゅヰ ثュ السالる نヘس من( تشعيع) X لأشعる أخرى فئران تعريض - بـ -

 (.أ المرحるヤ لمヱゅヘيれゅ) الزرع ヱسط من لمヱゅヘيる بخايゅ مجمヱعる كل حボن - جـ -

 (.GRM) لخرヱف حمراء بكريれゅ, السالる نヘس من,  شゅهدة ヱヴمجمヱعる الثゅلثる المجمヱعる حボن – د -

 . لヤمصل ヱ GRMإضゅفる اأربعる المجمヱعれゅ من أسبヱع بعد المصل أخذ - هـ -

 . التجربる هذه ヱنتゅئج شرヱط( ヱ) الヱثيるボ تمثل
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヱ – ポستغالゅب れゅلمعطي るتجرب Claman , استنتج るطبيع るبゅااستج るعيゅالمن るヤحدد,  المتدخヱ طヱالشر るريヱالضر 
ゅヰثヱلحد. 
るالتجرب ヲ  (るتجرب Morgan ヱ Ruscetti: ) 

 .الضد مヱلد عヴヤ يحتヵヱ مائヱ ュسط في زرعゅヰ ثュ سヤيュ فرد دュ من لمヱゅヘيる خايゅ عزل
 الヱسطين إلM  ,ヴ الヱسط من المほخヱذ,  الطゅفي السゅئل إضゅفる ثュ,  لمヱゅヘيる لخايヱヱヲヱンヱヴ ゅ زرع أヱسゅط أربعる تحضير

ヲヱン. 
ヵヱءل يحتゅفي السゅالط ヴヤدة عゅكين مヱرزه التي اأنترلヘت ゅالخاي るيヱゅヘمヤال LT4.  

 .التجربヱ るنتゅئج شرヱط ヲالヱثيるボ تمثل
 
 
 
 
 

)れゅيヱゅヘمヤهدة( تشعيع )تدمير كل الゅش るمجمع( るلجゅن معヱبد 
るعヱالمجمヱ  :حقن 

れゅيヱゅヘمヤال B 

 

るعヱالمجمヲ  :حقن 
れゅيヱゅヘمヤال T 

 

るعヱالمجمン  :حقن 
れゅيヱゅヘمヤال B ヱT 

 

るعヱالمجمヴ 
 
 

 

 فヱحمراء لخر れゅحقن كري (GRM) 

 ュ るعヱط قطرة من مصل كل مجمヤخ ュع تヱر أسبヱع بعد مرGRM 
 

るعヱ1مصل المجم+ 
GRM 

 
 عدュ حدヱث تراص

 

るعヱ2مصل المجم+ 
GRM 

 

 
 عدュ حدヱث تراص

 

るعヱ3مصل المجم+ 
GRM 

 

 
 حدヱث تراص

るعヱ4مصل المجم+ GRM 
 

 

 
 حدヱث تراص

 

るثيقヱالヱ 
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ヲ – ポستغالゅئج بゅنت るتجرب Morgan ヱ Ruscetti , مل استنتجゅل العヱぼثر عن المسゅتك れゅيヱゅヘمヤال B ヱ T . 
 

るالتجربン :ュت ゆゅعدد حس ゅالخاي るالبازمي るتجゅالن  
  اأنترلヱكين تركيز بدالる المنشطB る الヤمヱゅヘيる تمゅيز عن
 الممثるヤ النتゅئج الدراسる هذه أعطれ,  الヱسط في
 .ンالヱثيるボ في

 لمヱゅヘيる خايゅ إلT8 ヴ الヤمヱゅヘيれゅ تمゅيز تتبع يعطي
るئيゅت るمゅس TC るكين تركيز بدالヱفي اانترل 
 عヤيゅヰ المحصل لتポヤ ممゅثるヤ نتゅئج الزرع ヱسط

るلنسبゅب ゅخايヤل るيヱゅヘمヤال B . 
ン-  ポستغالゅبるボثيヱال れゅمعطيン  ,دゅاعتمヱ ヴヤع 

 , ベسب ゅبينم  れゅيヱゅヘمヤتدخل ال るيヘكيT4 
.るعيヱالن るعيゅالمن るبゅفي ااستج  

 

ヴ – ز يتميزゅヰعي الجゅدرة المنボلゅب ヴヤالتمييز ع 
  الاذاれ عヤىتدمير ヱالボدرة,  ヱالاذاれ الذاれ بين

 التヱافベ النسيجي الرئيسيتヤعゆ جزيئれゅ المعボد .
CMH .في هذا التعرف ゅسيゅرا أسヱد 

 عرض المحدداヱ れبين آليる,  عرف الذاヱ れالاذاれ –أ 
 المستضديる من طرف الخايゅ العゅرضる )البヤعميれゅ الكبيرة(.

تنشيط  ن كيヘيヱ ,るبيااستجゅبる المنゅعيる النヱعيる مع ذكر أنヱاع ヱادヱار الخايゅ الヤمヱゅヘيる المتدخるヤ فيゅヰ  حدد مسヤكي -بـ 
)るيヱゅヘمヤال ゅتنشيط الخايヱ ءゅボالحث ) اانت るヤخال مرح るعيゅالمن るبゅااستج 

 
 

 

 

 (M الヱسط) الضد مヱلد بヱجヱد الヤمヱゅヘيれゅ زرع

 أخذ السゅئل
 الطゅفي

 れゅيヱゅヘمヤزرع الB  れيヱゅヘمヤزرع الT ئلゅالس るفゅإض 
 الطゅفي

 تكゅثر خヵヱヤ تكゅثر خヵヱヤ غيゆゅ التكゅثر غيゆゅ التكゅثر

 

れسيヱعدد الباسم 

るثيقヱالン 

るثيقヱالヲ 
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 やلゅんلث عشやゲلتゲヨين 
I -  るيヱゅヘمヤال ゅخايヤي لヤء النسيゅボاإنت るر دراسゅفي إطB  فئران ヴヤع ゆرゅتج ヵدة , نجرゅالمض ュゅالتي تعتبر مصدر لأجس

 るمن السالS  لد الضدヱضد م るغير محصنA るボثيヱال(ヱيヤء النسيゅボاانت るنظري ゆحس .)  ءゅمحددة أثن るيヱゅヘلم るيヤكل خ ,
 تطヱرهゅ , لكي تتدخل ضد مヱلد ضد نヱعي ,حتヴ قبل أن تتعرض له.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヱ –  るثيقヱى الヤد عゅاعتمゅبヱ : يヤي ゅل مヤع , 
 مستعدة لヤرد ضدمヱلد الضد حتى قبل أن تヤتقي به . Bالヤمヱゅヘيれゅ  –أ 
ゆ-   れゅيヱゅヘمヤالB . ゅヰى سطح أغشيتヤمستقبل ع ポヤتمت 

 . ااستجゅبる المنゅعيる نヱعيる -جـ 
: るليゅالت るن التجربヱحثゅأجرى الب , るليゅدة اأكثر فعゅالمض ュゅإفراز اأجس ヴヤع るلヱぼاهر المسヱلتحديد الظ 

محدداれ  تュ حボن فئران بمゅدة كيميゅئيる معرヱفる من طرف الجゅヰز المنゅعي كمヱلد ضد غريゆ .يتميز هذاالمستضد  بعدة
 مヱلد الضد.

 れゅيヱゅヘمヤل مع الゅمع اتص ゅヰヤجعヱ るيヱゅヘمヤال ゅدهボتشرح ع, れゅانヱتل الحيボن , تボبعد الح るヘヤمخت れفترا ヴヤعB  れالتي تعرف
 عヴヤ مヱلد الضد المحヱボن .

 るボثيヱفي ال るヤممث るئج هذه التجربゅنتヲ . 
 
ヲ – るثيقヱالمبين في ال るيヱゅヘمヤالعقد ال ュتضخ ゆأشرح سبヲ. 
ン –  れゅيヱゅヘمヤال れلمن يرجع عدد نسياB  بعدヵ  ュゅأي 

 من حقن المستضد ؟
ヴ – إقترح  れض عدد النسياゅヘانخ ゅヰسر بヘت るفرضي 

 れゅيヱゅヘمヤالB  خال るヘالمكتشヱヰ .بعد حقن المستضد ュゅأي 
 

II –  るボثيヱالン . るعيヱن るعيゅمن るبゅفي تحريض استج るركゅص( المش ヱ س( ゅدة بين اثنين من الخايヱجヱالم るتبين العاق 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sالヘأر 

مجمヱعる من 
れゅيヱゅヘمヤالLB  ـヤل
 Sالヘأر 

 

 Aحقنه بمヱلد الضد 
 مشع

れゅيヱゅヘمヤحقن ال 
تعرض  S2فأر 

るلأشعX 

 Aحقن مヱلد الضد 
 مヱلداれ ضد أخرى

 ュゅج اجسゅإنت
مضゅدة ضد مヱلد 

ヱمختヤف  Aالضد 
 مヱلداれ الضد

 れゅيヱゅヘمヤحقن ال
るالمتبقي 

 れゅيヱゅヘمヤال ゆتخري
 れلداヱمع م るالمرتبط

るالضد المشع 

تعرض  S1فأر 
 لأشعゅع

 Aحقن مヱلد الضد 
 مヱلداれ ضد أخرى

 

 ュゅج ااجسゅأنت ュعد
المضゅدة ضد مヱلد الضد 

A  دةゅمض ュゅج اجسゅانتヱ
ضد مヱلداれ الضد 

 ااخرى

الزمن بعد 
حقن مヱلد 

)ュゅأيゅالضد )ب 

مظヰر العقد 
るيヱゅヘمヤال 

النسياれ  عدد 
 るヘヤالمخت
 れゅيヱゅヘمヤلB 

ゅヰالمكشف عن 

 るليゅفع
 るبゅااستج
るعيゅالمن 

ヵ ュالتضخ るبداي ヱヰ るسطヱمت 
ヱヰ كبير ュتضخ ヱ  ヱأヲ جيدة جدا 

 

 るثيقヱالヱ 

 るثيقヱالヲ 
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ヱ – るبゅيتين )س,ص( مع كتヤى الخヤتعرف ع 
 (.ヴإلى  ヱالبيゅنれゅ المرقمる من )

ヲ –  
 أشرح دヱر الخヤيる )س( مヱظゅヘ الخطヱاれ –أ 

 るثيقヱجـ,د( من ال,ゆ,أ(ン . 
 أشرح كيヘيる تدخل الخヤيる )ص( في إنتゅج -بـ 

 ااجسュゅ المضゅدة.
ン – るنゅإستعゅر اشرح بヱتخطيطي , د ュبرس 

るبゅفي ااستج るヤدة المتدخゅالمض ュゅااجس 
 るثيقヱفي ال るسヱالمدر るعيゅالمنヲ . 

 

 

 

 

 

 やلやゲبع عشやゲلتゲヨين 
I–  るهر بعض لدراسゅمظ るبゅااستج るعيゅالمن  ,れن أنجزゅن التجربتゅليتゅالت ヴヤفئران ع : 

るالتجرب ヱ : نボر حほف(X )سヱيرヘب LCM (ゆゅヰالت ゅيゅالسح.)بعدヱ Αュゅأي ュأخذ ت るله من قطعゅاستخراج قصد طح ゅالخاي 
るيヱゅヘمヤال  ,ュث れهذه زرع れゅيヱゅヘمヤشرة الゅمع مب ゅر هذا خايほヘتمثل. ال るボثيヱال (ヱ )طヱئج شرゅنتヱ هذه るالتجرب . 

ヱ – ئج فسرゅهذه نت るالتجرب . 
れمكن るالماحظ るريヰى المجヱسط لمحتヱال (ヱ )ل منヱالحص ヴヤع るボثيヱال(ヲ.) 

ヲ – ع بينヱن るبゅااستج るعيゅتكشف التي المن ゅヰن عنゅتボثيヱال (ヱヱヲ) 
ン – فسر るث آليヱهرة حدゅالظ るヤفي الممث るボثيヱال (ヲ. ) 

 

 

 ص

 س

 أ

ゆ 

ج
 ـ

 د

ヱ 

ヲ 

ン 

ヴ 
 るثيقヱالン 

 

 

 

 

 

 るثيقヱال-ヲ- 

 るثيقヱال-ヱ- 
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るالتجرب ヲ: ュضع تヱ سط فيヱ (a )ヵヱيحت ヴヤمن عدد,  الجياتين ع ゅل خايゅر طحほヘال(Y) لد ضد محصن غيرヱالضد م 
(A )مع れゅلد هذا من جزيئヱالضد الم (るボثيヱالン , )حظヱヤأن ف るعヱمن مجم ゅالخاي ベتصヤت ゆلمركゅب  

 .الغسل طريベ عن منゅヰ التخヤص فيتュ,  المヤتصるボ غير الخايゅ امゅ( . b الヱسط(,)A) الضد مヱلد-جياتين
 يحتヱ (c )ヵヱسط في اأヱلヴ,  الخايゅ هذه من خヤيتゅن ヱتزرع( A) الضد بمヱلد المرتبطる الخايゅ تتحرر الجياتين إدابる بعد

ヴヤلد عヱالضد م (A , )るنيゅالثヱ سط فيヱ (d )ヵヱيحت ヴヤلد عヱآخر ضد م . 
 . التجربる هذه ヱنتゅئج شرヱط( ン) الヱثيるボ تヱضح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヴ – ئج فسرゅالمحصل النت ゅヰيヤع . 
II – تتدخل れゅعميヤمن كل في الكبيرة الب るبゅااستج るعيゅغير المن るعيヱالن るبゅااستجヱ るعيヱالن. 

 غير المنゅعيる ااستجゅبる خال الضد مヱلد إقصゅء في الكبيرة البヤعميれゅ تتدخل كيف,  ヱمنظヱ ュاضح عرض خال من بين
るعيヱكيف,  النヱ في تتدخل るヤالتنشيط التعرف مرحヱ فيヱ るيゅヰن るヤيد مرحヘمن التن るبゅااستج るعيゅالمن るعيヱالن . 
ゅمدعم ポبتゅاج ュتدخل يبرز تخطيطي برس れゅعميヤالتنشيط التعرف في الكبيرة البヱ (الحث) 

III – داゅاعتم ヴヤع れゅالتجربتين معطي ヴヤعヱ ポتゅمヱヤمع るضح مبسط مخطط أنجز,  المكتسبヱت れゅآلي るبゅاأستج るعيゅالمن 
るヤمن كل في المتدخ るتجرب ヴلヱاأ るالتجربヱ るنيゅالث . 

 

 

 

 

 

 

 

 るثيقヱال-ン- 
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 やلゅガمس عشやゲلتゲヨين 
(  ظゅهرة ヰヱترجع حتميる الボضゅء عヴヤ كل غゅزヵ عヴヤ مميزاれ محددة نحヱゅل أن نボدュ بعضゅヰ فيمゅ يヤي , تمثل الヱثيるボ ) أ/

.るطヱمضب 

 

 

 

 

 

 

ヱ-  ゅمヱ دةヱهرة المقصゅهي الظ ゅل .مヤيشير إليه الحرف س؟ ع ゅبم ゅヰعاقت 

ヲ-  ذا تمثل البنىゅمヱ  ヱヲ  ヱン . لヤ؟ ع 

ン-  اربط بين البنىヱ  ヱヲ  ヱン  . るافقヱدة المゅالمض ュゅاأجسヱ 

ヴ- ؟ れع من المستضداヱى هذا النヤء عゅقضヤدة لゅالمض ュゅاحد من اأجسヱ عヱد نヱجヱ يヘهل يك 
/ゆ ( るボثيヱتمثل ال  るعيゅالمن るبゅر نمط ااستجゅاختي ヴال ヵدぼت れعاゅヘتنجر عنه ت ベدقيヱ جهヱجد أداء مヱيヰヲ ذهヰمخطط بسيط  ل )

.れعاゅヘالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヱ - るرغゅヘال れراゅاإط ヱ ゆسゅيتن ゅه بمヤأكمヱ أعد المخطط   ヲ -  نヱمره るعيゅالمن るبゅااستج ベانطاゅحدده , るسيゅأس るヤ؟بمرح 

 

 

 

 

 

 
 

れゅهرة معطيــــــــゅالظــــــــــــــــ 
 

 
 المخطط
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 やلسサキゅ عشやゲلتゲヨين 
 

 لفヰم بعض آليや れゅاسゅイわبや るلゅレヨعيる ضヨن やلガايや ゅلسゅヅゲنيる تم やنや コゅイلゲイわبيわين やلゅわليわين :
- るبゲلتجや1 : 

 ケل من فأダمヱ るيヱゅفヨل ゅخايヱ るنيゅヅゲس ゅخاي ソاガわأس ギبعA1  るنيゅヅゲلسや ゅايガلや ネケコ تل , تمゅق ラゅヅゲبس ゆゅダم
 やلヨسるダヤガわ في ヱسトين مヤわガفين :

 . ヱ :1Aسط ネケコ مائم به مダل やلفأや1  ケلヲسط -
- やسطヲمائم به 2ل ネケコ سطヱ : れゅيヱゅفヨل  ケلفأや1A . 

 るسヨخ ギينبعトسヲلや في るنيゅヅゲلسや ゅايガلや ネケコ من ュゅأي 
 やلグヨكケヲين تم やلقيュゅ بゅلعヤヨيわين やلゅわليわين :

- るيヤヨلعや1 : سطヲلや ンヲわمن مح るيヨ1حقن ك  ケفأヤ2لA. 
- るيヤヨلعや2 : سطヲلや ンヲわمن مح るيヨ2حقن ك  ケفأヤ3لA. 
-  ラやケلفأや ラや ヴلま ゲيゼنA3.A2.A1 .るلسالや من نفس ゅヰヤك 

 عヤヨيる بعギ ثاثる أشヱ.ゲヰيガヤص やلや メヱギイلゅわليる نゅわئج كل 

 من やلゅわレئج هや ログلゲイわبらヅ るيعや るاسゅイわبや るلゅレヨعيや るلギわヨخるヤ ضや ギلガايや ゅلسゅヅゲنيる ؟ عヤل やجゅبわك. أستヤガص -1
2-  ケلفأや ギレع るقعヲわヨلや るイيわレلや هيゅمA3  ケلفأや れゅيヱゅفヨيض لヲتع るلゅفي حA1 سطヲلや 2في  ゲآخ ケفأ れゅيヱゅفヨヤبB 

ゲس ュケヲب ゅツأي ゆゅダمヱ るفヤわガم るي لسالヨわレك.يわبゅجや لヤني ؟ عゅヅ 
- るبゲلتجや2 : 

 るيヱゅفヨل ゅخايヱ るنيゅヅゲس ゅخاي ソاガわسや ギبعT8  ヱT4  حسب ゅايガلや ログه ネケコ تم ,ラゅヅゲلسゅب ゆゅダم キゲمن ف
 やلحゅلわين やلゅわليわين :

- : ヴلヱأや るلゅلحや  れゅيヱゅفヨヤلや مائم مع ネケコ سطヱ في るنيゅヅゲلسや ゅايガلや ネケコT8 .ゆゅダヨلや キゲلقや من るダヤガわسヨلや 
-  るلゅلحや: るنيゅんلや  れゅيヱゅفヨヤلや مائم مع ネケコ سطヱ في るنيゅヅゲلسや ゅايガلや ネケコT8 ヱ4T  キゲلقや من るダヤガわسヨلや

.ヴلヱأや るلゅلحや في ケヲكグヨلや 
.るلゅفي كل ح ゅヰيヤل عダحヨلや ئجゅわレلや ليゅわلや メヱギイلや ュギيق 

 بゅعや ケゅらわلゅわレئج やلヨحダل عヤيヱ ゅヰبゅلゲجま ネヲلヴ معケゅفك: س 3
 عT8  ヴヤفقط من やلヨヤفヱゅيれゅ  %0.01تفسゲ تらんيت  كيف سأ 

 やلガايや ゅلسゅヅゲنيる في やلحゅلや るاヱلヴ ؟
 عュギ تギميや ゲلガايや ゅلسゅヅゲنيる في やلحゅلや るاヱلヴ فسゲ -بـ 

. るنيゅんلや るلゅلحや في ゅهゲميギتヱ 
(るثيقヲلや لんヨ1ت. るنيゅヅゲلسや ゅايガلや ゲميギحل تやゲبعض م ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ثم فسゲ آليる تギميや ゲلヤガيや るلسゅヅゲنيる.1عやヲレنゅ مゅレسゅら لムل مゲحるヤ من مやゲحل やلヲثيقる ) やقتゥゲ س 4
مトガط يガヤص مやゲحل やاسゅイわبや るلゅレヨعيや るلギわヨخるヤ ضや  ギنجゴ بゅعケゅらわ معトيれゅ هや やグلゲヨわين ヱبゅلゲجや ネヲلヴ معケゅفك , س 5

. るنيゅヅゲلسや ゅايガلや 

るيヤヨلعや  ゅヰيヤل عダحヨلや るイيわレلや
ゲヰأش るثاث ギبع 

1  ケلفأや れヲمA2 
2 ケلفأや ءゅبقA3  ゅحي 

 

 

 

 るثيقヱالヱ 
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 やلسゅبع عشやゲلتゲヨين 
 

るئص لدراسゅصر بعض خصゅالعن るعيゅالمن るヤع في المتدخゅعن الدف れالذا ヵنجر るالدراس るليゅالت : 
ヱ - لゅستعمゅب れゅنيボت るصゅخ ュالساسل فصل ت るヤيボالساسل عن الث るヘيヘالخ るلجزيئ ュد, الجسゅالمض ュث れتم れالساسل تجزئ 

るヘيヘالخ ヴإل れبيبتيدا るاسطヱب ュ( التريبسين)  اإنزي 
 بゅلヰجرة المتبヱعる الكرヱمゅتヱغرافيる الطريるボ نتゅئج(  ヱ)  الヱثيるボ تمثل ـ
 るئيゅربヰمحصل  الك ゅヰيヤع ゅالساسل أحد من إنطاق るヘيヘرة الخヘالمش  

 (  ヲ) رقュ بゅلصبغي
 

  بنヘس مشヘرة ヱ مختるヘヤ خヘيるヘ ساسل عヴヤ العمヤيる نヘس إعゅدة عند ـ
  إنزيヱ ュجヱد في ببتيد ヲヵ عヴヤ الحゅاれ كل في نحصل الصبغي,
 :التريبسين

Γ ゅヰتحتل من ゅس في دائمヘن るضعيヱال ゅمヰم れنゅك るヤسヤالس . 
ゅأم れخذ اأخرى الببتيداほت れゅضعيヱ فヤمن تخت るヤسヤس ヴأخرى إل . 

 . الثボيるヤ الساسل مع ممゅثるヤ نتゅئج عヴヤ نحصل
 اهميる استعمゅل كل من الヰجرة الكヰربゅئيヱ る الطريるボ  حدد –أ 

.るغرافيヱتゅمヱالكر 

 ゆ- ゅهي م るمヱヤيمكن التي المع ゅヰئج هذه من استخاصゅالنت るل ؟ التجريبيヤع ポبتゅإج . 
ヲ- ゆترك ヱ رزヘت ゅالخاي るيヱヘمヤال B بعد ゅヰتنشيط ュゅدة اأجسゅالمض (れゅينヤبيヱヤمن غ るطبيع るتينيヱبر), درボعدد ي れゅرثヱالم 

 اأجسュゅ أنヱاع من مايين إفراز ヱ تركيゆ عヴヤ الボدرة لB ゅヰ الヤمヱヘيる الخايゅ أن غير مヱرثンヰヰヰヰ る بحヱالي اإنسゅن عند
 ヲ ヱ رقヱヴ, ヱ ュ رقュ الصبغيADN れゅ من منطるボ تشرف: التゅليる الدراسる ننجز التنヱع هذا مصدر عヴヤ لヤتعرف .المضゅدة

ュرق ヲヲ ن عندゅاإنس ヴヤع ゆجزء الببتيد متعدد تركيヤالساسل من لكل المتغير ل るヤيボالث ヱ الساسل るヘيヘالخ ュجسヤد لゅالمض , 
 في الثゅبれ بゅلجزء خゅصる( C) المヱرثヱ る سヤسるヤ لكل المتغير بゅلجزء خゅصる( V, D, J) مヱرثれゅ من المنطるボ هذه تتكヱن

るヤسヤالس ゅكم ヱفي مبين ه るボثيヱال (ヲ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مヱرثる كل من جزء كل اتحゅد احتمゅل معヱ (D  )ヱ  (J   )( V) المヱرثれゅ من لكل اأجزاء عدد(  ン)  الヱثيるボ جدヱل يヤخص
ゅائيヱعش れゅرثヱمヤل るتين في المتغير الجزء لتشكيل  الثاثヤسヤالس るヘيヘالخ ヱ るヤيボالث .  

 
 

 المعطيれゅ هذه عヤى اعتمゅدا
 ヱ لゅستعمゅب ポتゅمヱヤل معヱح 
 るالمتغيرة الجزء بني ュجسヤل 
 لمصدر اتヘسير قدュ , المضゅد 
 . المضゅدة ااجسュゅ تنヱع 

 
 

 

ADN

V D J C 

 

ADNB 

 الثقيるヤ الساسل الخヘيヘيる الساسل
 ヱヴ رقュ الصبغي

 الヱراثيる اأجزاء

 ヲ رقュ الصبغي ヲヲ رقュ الصبغي

30 40 51 V 

0 0 27 D 

4 5 6 J 

 

るثيقヱالヲ 

 るثيقヱالン 

るثيقヱالヱ 
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 やلゅんمن عشやゲلتゲヨين 
 

من بين الشرヱط التي ينبغي مراعゅتゅヰ خال عمヤيれゅ زرع اأعضゅء ヱجヱد تヱافベ نسيجي بين المتボヤي ヱالمعطي المرتبط 
 ュゅبنظHLA (CMH1  ヱCMH2.) 

مぼشراれ خايゅ اأュ , تطرح في حゅلる الجنين إشكゅليる , حيث أن خايゅ الجنين تتヱفر عヴヤ مぼشراれ ذاれ مختるヘヤ عن 
.ュاا ュرفضه من طرف جس ュا يت ポذل ュرغヱ 

ヱ – ذكر  , れالذا れشراぼلم るئيゅالكيمي るلطبيعゅصيتينبゅبخヱ  れゅرثヱلمCMH .بكل فرد るصゅخ れشراぼتجعان هذه الم 
ヲ – فسر .ュلأ れالذا れشراぼجنين عن مヤل れالذا れشراぼاختاف م 

 れヤヘامل التي تجعل الجنين ينヱقصد تحديد الع ゅخاي ヴヤع れゅماحظヱ ليلゅبتح ュゅيボال ュعي أمه , تゅز المنゅヰالج ヵمن تصد
るボثيヱال( れباسヱفヱالترヱ ュゅبنظ るالمرتبط れالذا れشراぼم ヴヤفر عヱا تت ゅヰنほحظ بヱヤف , )HLA. 

 るالتجريبي れゅترح المعطيボالمضغي , ن ュالبرعヱ れباسヱفヱالتر ゅخاي ヴヤع ュلأ るعيゅالمن ゅثير الخايほت るلمعرف るヤالممث るليゅالث
( るボثيヱفي الヲ.) 

 

 

 

 

  

ゆرゅالتج るط التجريبيヱئج الشرゅالنت 
ヱ  ュلأ るسمي れゅيヱゅヘلمLTc ュلأ るيمヤس ゅخاي + るيمヤالس ゅالخاي ュهد ュعد 
ヲ  ュلأ るسمي れゅيヱゅヘلمLTc ュلأ るبゅمص ゅخاي + るبゅالمص ゅالخاي ュهد 
ン  ュلأ るسمي れゅيヱゅヘلمLTc المضغي ュالبرع ゅخاي + ュالمضغي هد ュالبرع ゅخاي 
ヴ  ュلأ るسمي れゅيヱゅヘلمLTc れباسヱفヱالتر ゅخاي + れباسヱفヱالتر ュهد ュعد 

 

ン – فسر ( るボثيヱال ゆرゅمن تج るكل تجرب るنتيجヲ. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 るثيقヱالヲ 
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 やلتゅسع عشやゲلتゲヨين 
 
 
( فيんヨل 2, أمや ゅلشムل )لヤガيま るنسラゅ( やلレらيる مゅ فベヲ خヲヤيる لقطعる من やلغشゅء やلヰيヲلي 1( من やلヲثيقる )1يんヨل やلشムل ) -أ

 لゅ .ゅヰتفسيゲي ゅنクヲヨج
1-    るヨقゲヨلや ゲصゅレلعや ヴヤف عゲّتع( لムلشや 1في.)  
 ( مع やلتعヤيل.2ضع عやヲレنゅ مゅレسゅら لヤشムل ) -2
3-  ヨسケ ضعゅ ( لムشヤل  ゅسطらم ゅقيقキ ゅطيطيガ2ت                                      .るヤمゅムلや れゅنゅيらلや ضعヱ مع ) 
 ( في やلتعゲف عや ヴヤلれやグ, سّم هや ログلعゅレصゲ.2تتギخل やلعゅレصゲ )サ( やلヨشま ケゅليゅヰ في やلشムل ) -4

               
 
 

ゆ-  ( るثيقヲلや في るレّيらヨلや るبゲلتجや يتゲأج )サ(ゲصゅレلعや ログل هんيل مムلتش るيキぽヨلや るثيやケヲلや るآليや るفゲعヨ2ل.) 
 ـ مゅ هي やلヨشや るヤムلعヨヤيや るلキやゲヨ معゅلجتゅヰ بやヲسطる هや ログلتجゲبる؟ 1
 ـ مゅ هي やلヨعヲヤمや るلتي يレムヨك やستやゲガجゅヰ  بعギ تحヤيヤك لレتيجや るلتجゲبる ؟  2
 やلりやヲレ في やلحصメヲ عヴヤ هや ログلレتيجる ؟  ـ مゅ هや ケヱキ ヲلجゴء مヱゴレع  3
ァ- لتんヨ ( るثيقヲلや3 ギレع ゅمコاらلや れゅレتيヱゲらل るئيゅبゲヰムلや りゲجヰلや ئجゅنت ) يمヤص سガش ギهゅشゅمص ゲآخヱゆ コやゴムلや ゅيゲتيムらب 

 

          
 ؟ مやクゅ تستレتج,  (や3لヲثيقる )ـ حヤل  1
2 ( るثيقヲلや لんヨي4ـ تゲヅ عن ゅヨسケ ) ني أقヱゲتムلや ゆヲسゅح ギحゃيゴج れゅ  りキゅヨلや  من مصل りクヲأخヨلやゆゅصヨلや صガلشや 
                                          مゅ هي やلヨعヲヤمや るلتي تستヤガصゅヰ فيゅヨ يガص بレيる هや ログلجゴيれゅゃ؟ عヤل.* بعギ تعゲضه لإصゅبや るلムらتيゲيる بأسヲらعين.    
3 ( るثيقヲلや في るレيらヨلや るゃيゴلجや 4ـ سّم ),  .ゅヰل やゲتصガم ゅقيقキ ゅصفヱ ュギثم ق 
 やゲغيる.فظ هや ログلجゴيるゃ عヴヤ بレيتや ゅヰلفتحゅ فكي ـ بيّن 4

5-  ゥゲشや في れゅゃيゴلجや ログヰيفي لドヲلや ケヱギلや ンヲمست ヴヤع れやクلاや ءゅقصま لやيヲツعる. 
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 やلعشやラヱゲلتゲヨين 
 ヵالكبد ゆゅヰل عن مرض االتヱس المسؤヱيرヘヤل ュالجس るمヱゅمق るيヘكي るلمعرفB : るليゅالت れاجراءاゅب ュヱنق 

, تュ عد مختヤف الكريれゅ الدمヱيる البيضゅء ヱالبحث عن أحتمゅل تヱاجد محدد المستضد  Z.Y.Xعند ثاثる أشخゅص  اجراء اأヱل :ا
HBS دة لـゅالمض ュゅااجسヱ )سヱيرヘヤئي لゅتين غشヱبر ヱهヱ(HBS. 

( るثيقヱخص الヤتな. ゅヰيヤئج المحصل عゅالنت ) 
 

 るثيقヲلや1 
: لم يسらق له  やXلشガص 

 チゲヨل チゲتع ラや
ヵギらムلや ゆゅヰالتや 

: مصやY  ゆゅلشガص 
 ヵギらムلや ゆゅヰالتや チゲヨب

B 

: شفي من  やZلشガص 
 ヵギらムلや ゆゅヰالتや チゲمB 

れやヲレس りギع ギレم 
عや キギلゲムيや れゅلらيゅツء 

 من やلュギ 3في كل مヤم
るららحヨلや 3795 5396 3710 

れゅيヱゅفヨヤلや 2622 8520 2800 
りやヲレلや りギحيヱ 483 284 490 

ュやギنعや ヱأ ギجやヲت  ギツستヨلや キギمحHBS ュギعレم ギجやヲمت ュギعレم 
 متやヲجギ متやヲجギ مレعやHBS  ュギاجسや ュゅلりキゅツヨ لـ 

ヱ –  ء عند كل من الشخصゅالبيض れゅاع الكريヱف أنヤرن عدد مختゅقX  الشخصヱ ュيヤالسY  ヵالكبد ゆゅヰبمرض االت ゆゅالمص
 ヵالكبد ゆゅヰس االتヱضد فير るعيゅالمن るبゅنمط ااستج ポبتゅا اجヤحدد معヱB ゅهم ヱأ るعيヱن , るهل هي طبيعي ,.ゅمع 

ヱبヤعميれゅ كبيرة  ヱزرعنゅヰ في ヱسط يحتヵヱ عヤى خايゅ لمヱゅヘيX るمن الشخص السヤيB ュأخذنゅ خايゅ لمヱゅヘيる  ااجراء الثゅني :
من  ヱ ,Bبعد ヱقヱ れجيز تطヱرれ بنيる الخヤيる الヤمヱゅヘيB  るالمصゆゅ بمرض االتゆゅヰ الكبدY  ヵمأخヱذة من طحゅل الشخص 

るثيقヱضح الヱت ゅكم )ゆ( الى الشكل )الشكل )أに . 

 れゅيヱゅヘمヤالヱ الكبيرة れゅعميヤعزل كل من الب るلゅفي حB 

 れゅيヱゅヘمヤالヱT يسمح ベء دقيゅغش るاسطヱعن البعض ب ゅヰبعض 
 مرヱر  بمرヱر الجزيئれゅ الكيميゅئيる المヱجヱدة في ヱسط الزرع ヱيمنع

 るيヱゅヘمヤال ゅر الخايヱتط ュنسجل عد ,ゅالخايB من . )ゆ( الى الشكل )الشكل )أ 
ぬ – ゅر الخايヱتط ュعد ゆفسر سب , ポتゅمヱヤلمع ポستغالゅب 
  るيヱゅヘمヤالB .هذا العزل るلゅفي ح 

 ااجراء الثゅلث :

 ,تゅヰجュ الヤمヱゅヘيB  れゅاالتゆゅヰ الكبدヵ عند ااصゅبる بمرض 
 るヤتゅالقTC الم るالكبدي ゅالخايヵس ,الشيء الذヱيرヘلゅب るبゅص 

 يترتゆ عنه هدュ هذه الخايゅ ممゅ يؤدヵ الى تヤف الكبد
(NECROSE DU FOIEベヱヘت ゅالشخص عندم れヱمヱ ) 
  るبゅالمص るالكبدي ゅالخاي るنسبばど% . 

 るثيقヱال ュتترجぬ تركيزヱ るالكبدي ゅالخاي ュهد るر نسبヱتط 
 أثنゅء إصゅبته Zالعنゅصر المヱجヱدة في مصل الشخص 

 .Bاالتゆゅヰ الكبدヵ بمرض 
ね – るثيقヱال れゅى معطيヤدا عゅاعتمぬ ポتゅمヱヤظيف معヱبتヱ 

 HBSأبرز العاقる بين ارتゅヘع تركيز مヱلداれ الضد 
 ヱازديゅد نسبる هدュ الخايゅ الكبديる,ثュ فسر اختゅヘء مヱلد

 بعد عدة شヱヰر من ااصゅبる الヘيرヱسيHBS るالضد 
の –  المنجزة عند الشخصيين ュليل الدゅئج تحゅنت るرنゅمن مق ゅانطاقX ヱz  るبゅمن إص ゅن محميヱالشخصين سيك ヵأستنتج أ ,

 ヵالكبد ゆゅヰجديدة بمرض االتB. 
は – ء عゅالقض ゅヰب ュالتي ت るيヘانجز مخطط تبين الكي ,ポتゅمヱヤمعヱ التمرين れゅمن معطي ゅعن انطاق るتجゅالضد الن れلداヱى مヤ

 . Bبヘيرヱس االتゆゅヰ الكبدZ  ヵاصゅبる الشخص 
 
 
 
 
 

  るيヱゅヘلم るيヤخB 

 

 ュゅااجس
 المضゅدة
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 やلحやヱ ヵキゅلعشやラヱゲلتゲヨين 
 
 .هや ログلفيヱゲسれゅ عヴヤ تقツي やلわي やلسヨيやT るلヨヤفヲيや  るلعヲツيる تヤヨك やلفيヱゲسれゅ ضや ギلギفヱ ネゅسゅئل مヤわガف بين من - 1

 ضゅمる : أنسるイ خヲヤيる مや ネケやゴخケゅらわ أنゅبيب 3 قي نحقق
 .やلسحゅيや ゅلゆゅヰわ بفيサヱゲ مや: ゆゅダأや メヱلレسيج -
 .やلヵケグイ بفيサヱゲ مや: ゆゅダلゅんني やلレسيج -
 .سヤيم :やヱأخيや ゲلゅんلث やلレسيج -

 .やلسحゅيや ゅلゆゅヰわ بفيサヱゲ مسらقゅ حقレت やلسالる نفس من فラやゲゃ من مأخT りクヲلヨفヲيれゅ  مع やأنسるイ هログ تヲضع
 . (1بゅلヲثيقる ) مるヤんヨ عヤيや ゅヰلヨحダل やلゅわレئج や ヱلゲイわبる هログ مやゲحل -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بゅلفيサヱゲ عヤىゅلガايや ゅلヨصゅبや るلقゅツء أや ヱلتヤガص شま ヅヱゲحンギ ( やヱست1ァゲガبゅلヲثيقる ) やلや るヤんヨヨلレتゅئج حヤل -
 . لガヤايや ゅلヰيヲلي やلغゅゼء سトح عや ヴヤلヲヨجや キヲلゲئيسي やلレسيイي やلやヲわفق معقギ بゅسや ケやゲヨわلゅレヨعي やلコゅヰイ يやゲقب - 2

- ヵヲيح ギفق معقやヲわلや يイسيレلや ئيسيゲلや ゅايガヤل るبゅダヨلや サヱゲلفيゅب れやギيわらبي やグه サヱゲلفيや حيث ゆゲガت ゅايガلや ログه 
 . やلゅレヨعي やلゲヅ コゅヰイف من

 لヤقゅツء やLTcلヨヤفヱゅيや  るلガايゅ تギخل من مゅわわليわين لゲヨحわヤين やإلヱゲわムني やلゲヰイヨ عن مأخクヲتラゅ ( صケヲتや2ラゅلヲثيقる ) تんヨل
ヴヤع ゅايガلや るبゅダヨلや . 

ゅهي م れゅمヲヤعヨلや لتيや كレムヨي ゅヰヨيギتق ゅヨص فيガي るيقゲヅ ゲتأثي ゅايガلや  るيヱゅفヨヤلやLTc ヴヤع ゅايガلや サヱゲلفيゅب るبゅصヨلや ؟ 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 るثيقヱالヱ 

  るثيقヱالヲ 
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 やلゅんني やヱلعشやラヱゲلتゲヨين 
 . غゲيب جسم لتヲغل やستجゅبや るلゅレヨعي, キفゅعゅヰ بتレشيط سامتゅヰ عや ヴヤلعヲツيる تحゅفظ

I - حتヨس れゅيレسم تقヲلや عيゅレヨلや ケゅヰドま りキギمح れゅئيゴج" キヲجヱ れやグヤل " ヴヤح عトس ゅايガلや るダダガわヨلや. 
1 -  ゲكク るيレسم بتقヲلや عيゅレヨلや. 
 .مصケギهヱ ゅحや キギلجゴئيれゅ هログ سم - 2
3 - やクゅヨل ゅヰنصف "れやゲشぽヨب れやグّلや" ؟ 
II - ゲらわتع  れゅيヲفヨヤلやLB  ヱLT ゅخاي るダダガわفي م : 

- るらقやゲسط مヲلや ァケゅخ ヵヲヤخ . 
- るらقやゲم れゅعヲヨイヨلや るيヲヤガلや . 

 لヨعقギ تゲكيらيる ( صや1りケヲلヲثيقる ) تんヨل -أ  س 1
 キゅツس" جسم م . " ギツلや ギلヲم 

- ュギسم قケ طيطيガت ヵゲتفسي ログヰل るيレらلや لヨيحれゅنゅيらلや. 
 ゆ- لんヨت ( るثيقヲلや2بعゅわت ) チゅヨأحや るيレأميや 
 مイレسヨين やلガفيفわين やلسヤسわヤين や ヱلんقيヤين やلسヤسわヤين في

 ( .1ヱ2مキゅツين مヤわガفين ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
α - ュيل قدヤرن تحゅذه مقヰالساسل ل . 
β- ذاゅص مヤ؟ تستخ 
γ - خال من ポذه استغالヰئج لゅط فسر النتゅعي اارتبヱبين الن ュد الجسゅالمض ヱ لدヱالضد م .  

ヲ -  
 (LTC) السميT る الヤمヱゅヘيる الخايゅ تほثير آليる( ン) الヱثيるボ تمثل - 3

 . ヴإلى ヱ من المرقمる العنゅصر سュ - أ

ゆ - هذه لخص るاآلي . 
 المقヱلる عヤل السゅبボين,ヱ(ヲ )( ヱ) لヤسぼالين استغالポ من - 4

 るليゅالت : 
 "れゅيヱヘمヤال B  ゅخاي るظ في متخصصゅヘالح ヴヤع るسام 

 في T الヤمヱヘيれゅ تتخصص حين في خヵヱヤ خゅرج الヱسط 
 . " الخヱヤيる المجمヱعれゅ سامる عヴヤ الحゅヘظ

 
III – れゅيヱヘمヤال LT4 ゅخاي るعيゅمن ゆعヤرا تヱد ゅفي مركزي 

 るبゅااستج るعيゅالمن , れأعط るبعゅمت るعدد بين العاق れゅيヱヘمヤال 
T4 ヱ عدد れゅيヱヘمヤال T8 في ュشخص د ゆゅس مصヱيرヘالسيدا ب 

 ( .ヴ) الヱثيるボ جدヱل في المدヱنる النتゅئج 
 
 

 

 

 るثيقヱالヱ 

 

 やلや キゅツヨلجسم ゲヅفي من يギらأ やأميレيや るأحチゅヨ ماحるヌ : تゲقيم

 

 

 

 

 

 るثيقヱالヲ 

 

 るثيقヱالン 
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  بゅلسيدا مصゆゅ شخص عند
 (VIH بヘيرヱس العدヱى بدايる في)

るالعاق : 
 T4 الヤمヱヘيれゅ عدد

 
 T8 الヤمヱゅヘيれゅ عدد

 

0.48 

 بゅلسيدا مصゆゅ شخص عند
 (اإصゅبる من متボدمる مرحるヤ في)

0.13 

 
 
ヱ - ذاゅر مヰتظ ポئج هذه لゅ؟ النت 
ヲ – るنゅاستعゅذه بヰب れゅالمعطي ヱ لゅستعمゅب ポتゅمヱヤمع : 
 " المكتسبる المنゅعيる ااستجゅبる محヱر هي T4 الヤمヱゅヘيれゅ"  التゅليる المقヱلる عヤل - أ

ゆ - ذا فسرゅر لمゅヰز ينゅヰعي الجゅالمن ゅعندم ゆゅتص るيヱى العضヱس بعدヱفير VIH 

 
 
 

 やلゅんلث やヱلعشやラヱゲلتゲヨين 
 
I /-  れذا るعيゅالمن るبゅهر ااستجゅضيح بعض مظヱسالقصد تヱゅطる طيالヤخる : るليゅالت るالتجريبي れゅترح المعطيボن 
. نュヱボ بヱضعゅヰ في   Ag1, Ag2 ,Ag3 بعد عزل لمヱゅヘيれゅ من طحゅل فほر غير ممنع ضد ثاثる أصنゅف  من مヱلداれ الضد :  -

ددة نュヱボ بغسل الヱسط قصد التخヤص من الヤمヱゅヘيれゅ غير المثبتヱ る حثュ بعد مدة زمنيる م ヱAg1سط زرع يحتヵヱ عヴヤ مヱلد الضد 
 من مجمヱع الヤمヱゅヘيれゅ . %99,99التي تمثل 

-  れゅيヱゅヘمヤذا تمثل الゅسط ؟ %0,01مヱفي ال ゅヰتثبيت ュالتي ت れゅيヱゅヘمヤع الヱمن مجم 
II/-  るعيゅئط منゅسヱ ゅヰل れヘأضي るヤئゅط زرع سゅسヱأ るثاث ヴヤع ゅヰزعヱن ュث ゅヰتثبيت ュالتي ت れゅيヱゅヘمヤخذ الほن るاليヱم るヤفي مرح 

التجربヱ る النتゅئج المحصل  ヱ1 تヤخص الヱثيAg1, Ag2 ,Ag3    るボ ) اأنترلヱكينヱ ) れゅ يحتヵヱ كل ヱسط عل أحد مヱلداれ الضد 
: ゅヰيヤع 

 3 الヱسط 2الヱسط  1الヱسط  اأヱسゅط

ゆرゅالتج 
   

 عدュ تكゅثر الخايゅ عدュ تكゅثر الخايゅ تكゅثر الخايゅ النتゅئج
 るボثيヱ01ال 

 كيف تヘسر النتゅئج المحصل عヤيゅヰ في كل ヱسط من هذه اأヱسゅط الثاثる ؟ - 1
 ثュ ننجز ماحظる بゅلمجヰر اإلكترヱني ヱAg1 نضيف لヤرشゅحる  جزيئれゅ  1نュヱボ بترشيح محتヱى الヱسط  -2
 ヱ ي 1الشكل. るئج هذه الماحظゅبين نت 

 

 
  

 03ل ـــــالشك 02ل ــــالشك 01ل ــــالشك
 る02 ـــــــالヱثيق

 

 るثيقヱالヴ 



 القل متقن أحمد بヱالريش:  ااستゅذ     دヱر البرヱتينれゅ في الدفゅع عن الذاれ:  4 الヱحدة 5 تقヱيュ      2016 بكゅلヱريゅ تحضير

 

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl  るلصفحやぬに 

 . 1الشكل اأسمゅء المقゅبるヤ لحرヱف  اعط -
 : 1الشكل في  aبنيる الجزيئれゅ المشゅر إليゅヰ بゅلحرف  2الشكل ボدュ ي - 3
 . 2الشكل اأسمゅء أرقュゅ  أعطأ ـ    
 . 1في الヱسط  ゆa ـ عヤى مゅذا يدل تヱاجد الجزيئれゅ المشゅر إليゅヰ بゅلحرف  
بヱاسطる الظゅهرة الممثるヤ  داخل الجسュ , يュヱボ هذا اأخير بإقصゅئゅヰ 1الشكل في  bعندمゅ تكヱن العنゅصر المشゅر إليゅヰ بゅلحرف  -4 

 . 3الشكل في 
 . ヱ3  2,  1المراحل  أسمゅء أعطسュ الظゅهرة ヱ  -أ

ゆ - . るسヱالمدر るعيゅالمن るبゅف مراحل ااستجヤضح مختヱ ポتゅمヱヤى معヤع ヱ るبقゅالس れゅى المعطيヤمعتمدا ع 
III/-  صボبن ヴعي يسمゅر منヱصボص بゅبعض اأشخ ゆゅدةيصゅالمض ュゅر  اأجسヱصボيرتبط هذا ال ヱ ,جゅبإنت  ヵدゅغير ع ュゅلأجس

 بほعداد عゅديB  ヱT . るرغュ تヱفر الشخص عヴヤ الヤمヱゅヘيれゅ  المضゅدة 
-  るボثيヱل الヱجد ュدボيرة  3يゅئج معゅدة نتゅالمض ュゅاأجسIgM  ヱIgG   س بعدヱر المدرヱصボلゅب ゆゅشخص مص ヱ ュيヤعند شخص س

 ヱلد ضد معين .محボنヰمゅ ب
 

 るثيقヱ3ال 
るئيゅدة غشゅمض ュゅأجس るヤボدة متنゅمض ュゅأجس 

IgM IgG 

ュيヤ12 1 عند شخص س 

ゆゅ5 1 عند شخص مص 

 ng/mlالكميる في البازمゅ بـ:  

 
 عند الشخص المصゆゅ. يالقصヱر المنゅعاستنتج من مقゅرنる كميる اأجسュゅ المضゅدة عند الشخصين سبゆ ظヱヰر  -1
 ヱ معطيれゅ الجدヱل السゅبベ اقترح فرضيる لتヘسير الボصヱر المنゅعي عند الشخص المصゆゅ .  1معتمدا عヴヤ جヱابポ عن السぼال  - 2
 تجريبيる المヤخصる في الجدヱل التゅلي:قصد الكشف عن سبゆ الボصヱر المدرヱس نボترح المعطيれゅ ال -

 
 النتيجـــヱ るســط الزرع

 れゅيヱゅヘلمB ゆゅلشخص مص 
 れゅيヱゅヘلمT ــلشخص عヵدゅ ج عゅلـ : ـــإنت ヵدゅIgG 

 れゅيヱゅヘلمB ــلشخص عヵدゅ 
 れゅيヱゅヘلمT  ゆゅمن :  لشخص مص るヘضعي るج كميゅإنتIgG 

 
: るماحظ  れゅيヱゅヘمヤلد الضد المستعمل في تنشيط كل من الヱس مヘسط الزرع نヱ يتضمنB  ヱT . 

 . 2فيمゅ تヘيدポ هذه المعطيれゅ التجريبيる لتヘنيد أヱ تأكيد فرضيتポ في السؤال  - أ
ゆ-  . سヱعي المدرゅر المنヱلقصゅب ゆゅعي عند الشخص المصゅز المنゅヰالج ュلتدعي るヤسيヱ اقترح 
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 やヱلعشやラヱゲلやゲبع やلتゲヨين 
 

: るليゅわلや ゆケゅイわلや るヤسヤس ヵゲイن , るعيゅレヨلや るبゅイわاسや れゅبعض آلي るسやケキ ケゅヅま في 
 : ヴلヱأや ゆケゅلتجや るヤسヤس 

( るثيقヲلや لんヨ1ت るلسالや : るفヤわガم れساا ヴلま يヨわレت ラやゲゃلفや ギレع ギヤイلや عيمトئج تゅわنヱ ヅヱゲش )A ,B  ヱC .  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فسゲ هや ログلتجゆケゅ . س 1
 تعゲف عや ヴヤثレين من مヨيや れやゴلجや コゅヰلゅレヨعي やلتي كشفت عゅヰレ هや ログلتجゆケゅ . س 2

:るنيゅんلや ゆケゅلتجや るヤسヤس 
(ケلفأや من ヵギヤعم جヅ ネケコ ءやゲجや تم(A                    في 

 ( ラやゲゃف(B .るفヤわガم ヅヱゲفي ش , 
ゅヰيヤل عダحヨلや ئجゅわレلやヱ りゴイレヨلや ゆケゅイわلや 

( るثيقヲلや في るضحヲ2م. ) 
 (2تحヤيل やلヲثيقる )やستや ァゲガنطاقゅ من  س 3

 やأعゅツء やلヨتギخるヤ في ケفض やلطعم.
 

: るんلゅんلや ゆケゅلتجや るヤسヤس 
 (サヱゲبفي るبゅダم ゅخاي ソاガわسや تمX るسالヤسب لわレيケلفأ )(A)  عゼヨلや ュヱゲムلや ت معレツحヱ51Cr  るبゅダヨلや ゅايガلや سمヲل

 ギبع. ゅヰتゅレتيヱゲب ヴヤت عらんيヱ ゅايガلや خلやキ ヴلま グفレيゲاخيや やグمع , ه ネケコ سطヱ ضع فيヲتヱ ゅايガلや ログين  تغسل هツحわلや
 (ケلفأや من نفس りキヲمأخ るعيゅレヨلや ゅايガلや فヤわガمA.) 

 るيヨ51نقيس كCr . るヤحレヨلやヱ るفギヰわسヨلや ゅايガلや لらمن ق りケゲحヨلや 
( るثيقヲلや3- ( るثيقヲلやヱ りゴイレヨلや ゆケゅイわヤل ゲيゼت )3أ- . ゅヰيヤل عダحヨلや ئجゅわレلや ينらت )ゆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

طعュ جヤدヵ من 
 るالسالA 

من  A1فأر 
 るالسالA 

ュل الطعヱقب 

طعュ جヤدヵ من 
 るالسالA 

من  B1فأر 
 るالسالB 

 

ヱヵ ュヱي 

رفض 
ュالطع 

 ヵدヤج ュني تطعيゅث
  るمن السالA 

رفض 
ュالطع 

B1 B1 

 

ヶ ュゅأي 

B1 

B1 B1 

ュرفض الطع 

 

طعュ جヤدヵ من 
 るالسالC 

 るثيقヱالヱ 

ヱヵ ュヱي 

るالتجرب ュرق るط التجريبيヱئج الشرゅالنت 
ヱ  فأرB هدゅش ュرفض الطع 
ヲ  فأرB  ع الغذةヱمنز

るسيヱالتيم 
 الطعュقبヱل 

ン  فأرB  تشعيعヤتعرض ل
ュع العظゅنخ ゆتخري () 

 
ュل الطعヱقب 

 

 るثيقヱالヲ 

 A1فأر 

るتجريヱ 

るتجربヲ 

るتجربン 

るتجربヴ 
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4 – .ゅヰيヤئج المحصل عゅفسر النت 
5 –  るثيقヱمن ال るعيゅالمن ゅتخطيطي ,كيف أن الخاي ュبرس ゅأشرح مستعين , ゅヰيヤالمحصل ع れゅمヱヤى المعヤد عゅاعتمゅب
(3- .るبゅالمص ゅتتدخل في انحال الخاي )أ 
في حゅلる زرع بعض اأعضゅء , يتュ مسゅعدة جسュ المتボヤي عヴヤ قبヱل الطعュ بإخضゅعه لعاج بمゅدة السيكヱヤسبヱرين  – 6
(cyclosporineكينヱاأنترل ゆالتي تكبح تركي )2  れゅيヱゅヘمヤمن طرف الT4 كينヱاأنترل れباボمست ゅتكبح أيضヱ ,2 

 れゅيヱゅヘمヤء الゅغش ヴヤاجدة عヱالمتT4  ヱT8. 
- . ュل الطعヱى قبヤعدة جسمه عゅرين إلى مسヱسبヱヤدة السيكゅقي بمヤعاج المت ヵضح كيف يؤدヱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ュرقるمن التجرب ゅخايるعيゅ  رほヘヤلA 

ヱ ا شيئ 
ヲ كبيرة れゅعميヤب 
ン LT4 +LT8 

ヴ + كبيرة れゅعمبヤبLT4 +LT8 

ヵ LT4+LT8  + كبيرة れゅعميヤب +
 CMHIIأجسュゅ مضゅدة ضد 

 

 

                                                                    
                                                                             

 
 
  

                                                                             
 

 

 

 

 るثيقヱالン-أ 

 るثيقヱالン-ゆ 
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 やلゅガمس やヱلعشやラヱゲلتゲヨين 
: るليゅالت るالدراس ヵنجر ,  ゅثيرهほت るボطريヱ ゅヰئصゅخصヱ るيヱع عن العضゅفي الدف るヤصر المتدخゅالعن るلمعرف 

I –  

(SAB.) 
  

  ヱ( من الヱثيヱるボالشكل)
  ヱ( من الヱثيヲ るボيヤخص الشكل )

 
 

 

 

 

 

 

 

ヱ – るصر المرقمゅى العنヤتعرف ع 
 .ヶإلى  ヱمن 

ヲ – ュالجس るاشرح كيف تسمح بني 
 المضゅد بゅلتعبير عن خصゅئصه. 

ン – ئج المحصلゅل إذن النتヤع 
るثيقヱمن ال )ゆ( في الشكل ゅヰيヤعヱ . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

るلجゅمع ュالجس 
 المضゅد

 المヱليる تるヤكال
 المحصل لأجزاء

ゅヰيヤع 

 عヤيゅヰ المحصل اأجزء خصゅئص
れى التثبيヤلد عヱم 

 الضد
るنيゅإمك れالتثبي 

 البヤعميれゅ عヤى
 نعュ نعュ 000 150 معゅلجる دヱن
 الرヱابط كسر

るヘابط الضعيヱالرヱ 
るفؤيゅالتك 

 الساسل) 53000
るヤالثقي) 

 ا ا

ヲヲヰヰヰ  (الساسل 
るヘيヘالخ) 

 ا ا

ュضヰعن ال ベطري 
ュاأنزي 

ヵヰヰヰヰ 

 
 
 

ュا نع 

ヵヰヰヰヰ 

 
 
 

 نعュ ا

 

ヶ )الشكل )أ 

)ゆ( الشكل 

 

 るثيقヱالヱ 
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 やلسやヱ サキゅلعشやラヱゲلتゲヨين 
 

 . التゅليる التجゅرゆ اجريれ,  ذلポ في البرヱتينヱ れゅدヱر  النヱعيる  المنゅعيる ااستجゅبる خصゅئص بعض فュヰ أجل من
ヱ – في ュゅي التي اأيヤن تボكسين حヱتゅان ) X  )ند خنزير فيヰال ,ュヱボن ゆゅعدد بحس れゅيヱゅヘمヤال B ゅخايヱ れسيヱالباسم P في 

 .الحيヱان هذا دュ في المحررة X اانゅتヱكسين ضد AC المضゅدة ااجسュゅ تركيز ヱقيゅس الدュ من مヤيヤيتر
るボثيヱال (ヱ )ئج تمثلゅالمحصل النت ゅヰيヤع.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .( .عヤل إجゅبتヱポحدد طبيعる ااستجゅبる المنゅعيる النヱعيる  الممثるヤ في الヱثيقる ) –أ 
 ( .ヱاشرح , ヱبتヱظيف معゅرفポ المكتسبる , التطヱر الكمي لヤعنゅصر الممثるヤ في منحنيれゅ الヱثيقる ) -بـ 
 ( لヰذه ااستجゅبる المنゅعيD.C.B.A. るالمراحل )تعرف عヤى  -جـ 

ヲ –  كسينヱدة ضد التゅالمض ュゅج اأجسゅانت るريヱط الضرヱضيح الشرヱلتX كسينヱتゅن اانボنح.X  ندヰزير الゅفي ثاث خن
: るس السالヘمن ن 

 طبيعي ヱالخنزير -

 مستほصل الغدة التيمヱسيヲ るالخنزير -

يュヱ يぼخذ المصل من  ヱヵ.بعد  ヱلخنزير الヰند ヱTالذヵ تュ حボته بゅلヤمヱゅヘيれゅ   مستほصل الغدة التيمヱسيン るالخنزير -
 .Xالخنゅزير الثاثヱヱ るضعゅヰ في ヱجヱد التヱكسين 

( るボثيヱالヲ.ゅヰيヤئج المحصل عゅتمثل النت ) 
ゆرゅالتج るالتجربヱ るالتجربヲ るالتجربン 

 Xسين +التヱكンمصل الخنزير X+التヱكسين ヲمصل الخنزير X+التヱكسين ヱمصل الخنزير
 تشكل المعقد المنゅعي عدュ تشكل المعقد المنゅعي تشكل المعقد المنゅعي النتゅئج

 
 (.ヲفسر النتゅئج المحصل عヤيゅヰ في الヱثيقる ) –أ 
 . Xاقترح تجربる تبين ضرヱريる  المكرヱفゅج )البゅلعれゅ الكبيرة( في انتゅج ااجسュゅ المضゅدة ضد التヱكسين  -بـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ュمل من الد/ゅحدة  عدد الخايヱ( دةゅالمض ュゅتركيز ااجس
るإفتراضي) 

ュゅااي 

 Xحقن اانゅتヱكسين 

るثيقヱالヱ 

るثيقヱالヲ 
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ン –  るボثيヱيمثل الشكل)أ( من الン  るيヱゅヘلم るيヤئي لخゅبل غشボتخطيطي لمست ュرسB. 
るボثيヱمن ال )ゆ( يمثل الشكل ゅبينمン  من れゅضعيヱدة في الヱجヱالم るض اامينيゅلي ااحمゅتتヱ  ヴإلヴヴヶ  るヤيボفي الساسل الث

ヱヱ  ヴإلヲヱヴ )るحدة إفتراضيヱب るالتغيري( . るヘيヘفي الساسل الخ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ンالヱثيقる من( أ) الشكل من المستخرجる المعヱヤمれゅ مゅهي – أ
 れゅيヱゅヘمヤل るئيゅالغش れالمستقبا るيخص بني ゅفيمB.  

 . ン الヱثيقる من( ゆ) الشكل نتゅئج حヤل - بـ
  رسュ تخطيطي )ثاثي اابعゅد( ンيمثل الشكل)ج( من الヱثيるボجـ 

مستضد ヱمكゅن تヱضع ااحمゅض اامينيる لヤجسュ المضゅد في مكゅن اارتبゅط  -)جسュ مضゅد( LBلمعボد مستボبل غشゅئي لـ 
 بゅلمستضد .

-  れゅيヱゅヘمヤل るئيゅالغش れمستقباヤل るيヘظيヱالヱ るيヱئص البنيゅالشكل)ج( الخص れゅاستخرج من معطيLB. 
ヴ – るالمكتسب ポتゅمヱヤمعヱ ュتقد ゅالمن,  من خال م るبゅذا ااستجヰل るالجزيئي るمゅحدد الدع.るعيヱالن るعيゅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مヱقع تثبيれ المستضد

るヘيヘخ るヤسヤس 

るヤيボث るヤسヤس 

 るيヤء الخゅغشLB 
ュبازヱسيت 

ヱ 
ヱ 

ヱヰΑ 

ヲヱヴ 

ヱヲヱ 

ヴヴヶ 

( るثيقヱالンالشكل )- أ
- 

 

 )ヱحدة إفتراضيる(يるالتغير

 )ヱحدة إفتراضيる(يるالتغير

 

るヤسヤفي الس るض اامينيゅااحم るضعيヱ 

るヤسヤفي الس るض اامينيゅااحم るضعيヱ 

 

るヤالثقي るヤسヤالس 

るヘيヘالخ るヤسヤالس 

( るثيقヱالンالشكل )- ゆ- 

るض اامينيゅااحم るضعيヱ العدد يشير الى 

 

るヘيヘالخ るヤسヤسヤل るض أمينيゅأحم 

 るض أمينيゅأحم
るヤسヤسヤلるヤالمستضد الثقي 

aa  るض امينيゅاحم : ( るثيقヱالンالشكل )- جـ- 
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 やلسゅبع やヱلعشやラヱゲلتゲヨين 
 

 るسやケギبعض ل ゲهゅヌم るبゅイわاسや るعيゅレヨلや ギض ゅايガلや ,るنيゅヅゲلسや 
れゴイأُن ゆケゅイت تヤヨعわُسや ゅヰفي ラやゲゃي فヨわレت ゅヰヤفس كレل るلسالや. 
るبゲلتجや 1: れゴイأن ヴヤع ゐثا れゅعヲヨイمن م ラやゲゃلفや:  

-  るعヲヨイヨلや: S1るبゅダم ュケヲني بゅヅゲس  
-  るعヲヨイヨلやS2  :حقن تم ラやゲゃف ログه るعヲヨイヨلや ゅايガب  

るنيゅヅゲس るダヤガわمن مس ラやゲゃف. S1 
-  るعヲヨイヨلや :S3تヤダゃわسや ゅヰتギغ るيゲわلسعや ت  ثمレحق  
ゅايガب るنيゅヅゲس るダヤガわمن مس S1. 

 ギ15بع ラやゲゃمن ف るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや ソاガわسや تم ゅمヲي 
 ثم ヱضعت في ヱسط يحヵヲわ عヴヤ خايやS2 ヱ3S ゅلヲヨイヨعわين 

やلヵグ يらんت عヴヤ بヱゲتيや れゅレلガايや ゅلسゅヅゲنيヱ , るا يわم  ヱ51Crمヲسヲمる بゅلや ュヱゲムلゼヨع  S1سゅヅゲنيる مسるダヤガわ من  
( るثيقヲلや لんヨت . ゅهゲميギت ギレا عま ロゲيゲ1تح: るبゲイわلや ログئج هゅわنヱ حلやゲم ) 

 .や 1 ヱ 2أنヲらبين في عヤيや ゅヰلヨحصل やلレتゅئج فسゲ -أ 1- 
    ゆ - تجレستや ケヱキ りギلغや るيゲلسعتや في コゅヰلجや عيゅレヨلや. 
-2 ゅم るيعらヅ るبゅاستجや るعيゅレヨلや لتيや شفムت ゅヰレئج عゅنت ログه るبゲلتجや ل ؟ヤبتك عゅجま. 

 りキゅم ゲらわتع(Tetra Hydro Cannabinol) THC  りキゅم るダヤガわمن مس ケギガب مレلقや ,ヵギレヰلや ヵキぽي ゅヰلヱゅレت ヴلま ゐやギحま 
れゅبやゲトضや في コゅヰイلや عيゅレヨلや. るفゲعヨل るيعらヅ ゲتأثي ログه りキゅヨلや ヴヤع コゅヰイلや عيゅレヨلや れゴイأُن るبゲイわلや. 2 

るبゲلتجや :2  れゴイأُن ヴヤين عわعヲヨイمن م ラやゲゃلفや:  
-  るعヲヨイヨلやS4  :りギهゅم لم شわي ゅヰレحق りキゅヨب THC. 
-  るعヲヨイヨلやS5  :  りキゅヨب ュゅヌわنゅت بレحقTHC .ネヲらأسや في れやゲبع مケأ メギعヨب 

, تم قيサゅ تケヲト حイم やلS1  ュケヲبガايゅ سゅヅゲنيる مسるダヤガわ من やلヲヨイヨعS4 ヱ  S5  るبعギ حقن فや ラやゲゃلヲヨイヨعわين 
やلسゅヅゲني ヱكやグ قيサゅ كヨيや るأنゲわلヲكيや れゅレلヨفりコゲ عヴヤ مسや ンヲわلや ュケヲلسゅヅゲني ヱعヴヤ مسや ンヲわلトحメゅ عギレ كل من 

 .やS4ヱ S5لヲヨイヨعわين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -3 ラケゅئج قゅتレلや حصلヨلや ゅヰيヤع ギレعتين عヲヨجヨلや  S4ヱ S5  ثيقتينヲلや 2في كل منヱ3 . 
 -4 ゥゲقتや やゲتفسي ゲلتأثي りキゅم THC . نيゅヅゲلسや ュケヲلや ケヲتط ヴヤع 

5-  ゴطط أنجガي مらكيゲت コゲらفي ت るكيفي ゲتأثي りキゅم THC  れゅيヱゅفヨヤلや فゲヅ من るنيゅヅゲلسや ゅايガلや ゲميギت ヴヤع
(るمゅلسやTc.) 
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 やلゅんمن やヱلعشやラヱゲلتゲヨين 
 
 .خヵヱヤ خゅرج الヱسط سامる عヴヤ المحゅفظる في المتدخるヤ اآليれゅ من البعض دراسる نボترح - أ

 من مزارع خمس نحضر ゅخاي るس منتميヘلن るفئران من السال れنボح るبضع ュゅقبل من أي れراヱبمك るيヱرئ るلヱتボم 
(PNT . )نضيف れゅيヱゅヘلم ヴبعض إل  
 (PN) حيる رئヱيる مكヱراれ ,ثュ المزارع

ヴالمزارع إل るعدة بعد .الخمس ュゅير , أيゅنع 
 るكمي れゅينヤبيヱヤالغ るعيゅئل في المنゅفي السゅالط 

 ( .ヲ الヱثيるボ) الخمسる لأヱسゅط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 3  

ヱ - ئج هذه ادرسゅالنت るالتجريبي . 
ヲ - ゅهي م れゅمヱヤالتي المع ゅヰئج هذه تقدمゅالنت 

 るالتجريبي ゅيخص فيم れゅاآلي るヤفي المتدخ 

 るبゅااستج るعيゅ؟ المن 
ン - أنجز ゅرسم ゅصا تخطيطيヘم るبنيヤس" ل". 
 
ゆ-  المتغير الجزء るヤسヤسヤل るヤيボالث ュجسヤل 

 المヱرثれゅ من أنمゅط بثاثる مشヘرة المضゅد 
.J ヱ D V. 
ュء يتゅボائي انتヱعش るرثヱمن نمط كل من لم 

 النゅヰئيる المヱرثる لتشكيل الثاثる اأنمゅط 

 المヱرثる مع يتحد الذヵ المتغير لヤجزء 
C رةヘجزء المشヤل れبゅالث (るボثيヱال ヴ. ) 

 هذه تسمح هل れゅيل المعطيヤع بتعヱالتن 
 ؟ المضゅدة لأجسュゅ الكبير 

 .ذلポ اشرح
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 るثيقヱالヴ 

 るثيقヱالヲ 
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 やلتゅسع やヱلعشやラヱゲلتゲヨين 
 
 

 れゅم بعض آليヰلف , ケゅゼわانや سعやヱ سيヱゲفي チゲم ュゅكゴلや 
チゲわي تعわلや れゅبヲعダلや ギيギتحヱ チゲヨلや やグヰسم لイلや るمヱゅمق 

.るآتيや れゅيトعヨلや ゥゲわنق , ロギض メゅفع ゥゅلق ァゅわين إنんحゅらلや 
  ينわسيゅين أسわصيゅخ ヴヤقيح عヤわلや أギらم ゴムتゲيるبゅイわلأس 

りゲيゅت معヨين تわصيゅガلや تينゅف عن هゼムヤل . るعيゅレヨلや 
 تゲكيや ゴاجسや ュゅلりキゅツヨ في ュキ حيま ラやヲثゲ تヤقيه حقわレين

 مゅわわليわين :
-  ギツلや ギلヲم ヴヤع ヵヲわتح : ヴلヱأや るレلحقやA. 
-  ギلヲم ヴヤع ヵヲわتح : るنيゅんلや るレلحقやA ギلヲمヱ 

 ギツلやB . 
( るثقヲلや ينら1ت.ゅヰيヤل عダحヨلや ئجゅわレلや ) 

 صف نتゅئج معゅيりゲ تゲكيや ゴأجسや ュゅلりキゅツヨ في や ュキلحيラやヲ س 1
 ゅヰレشف عムلや لتي تمや るعيゅレヨلや るبゅأستجや صيتيゅتج خレأست ヱ . 

  ュゅكゴلや サヱゲكل من في ゴكيゲت ケヲトع تらわتم ت ュゅكゴلや サヱゲفي ギض るヰجヲヨلや るعيゅレヨلや るبゅイわاسや れゅم بعض آليヰلف 
 れゅيヱゅفヨヤلやヱ له りキゅツヨلや ュゅأجسやヱTC (るثيقヲلや ュギتقヱ, サヱゲلفيや やグヰب ンヱギلع チゲص تعガش ュキ في るヤتゅلقや2ئجゅわレلや ) 

.ゅヰيヤل عダحヨلや 
 
 

 ف نتゅئج やلヨعゅيりゲ في( , ص2بゅستغاメ معطيや れゅلヲثيقる ) س 2
 や ュキلشガص やلヵグ تعチゲ لヤعンヱギ بفيや サヱゲلゴكやヱ, ュゅستヤガص

 らヅيعや るاستجゅبや るلゅレヨعيや るلヲヨجるヰ ضギ هや やグلفيサヱゲ,عヤل やجゅبتك.
 حقن ヴلま ソゅガأشや أ بعضイヤيف يゲل خダكل ف るيやギفي ب 

 ンゲأخや れゅحゅقヤلや س بعضムع ヴヤع, ュゅكゴلや サヱゲفي ギض ゥゅلق 
 りゅفي حي りギحやヱ りゲل مヨعわي تسわلやメゅヨعわسや りケヱゲم ضヰلف.ラゅانسや 

  ュゅاجسや るらنس りゲيゅمع れゴイأن るレكل س ュゅكゴلや ギض ギيギج ゥゅلق 
サヱゲلفي るيギツわسヨلや れやキギحヨلや فヤわガم ギض るヰجヲヨلや りキゅツヨلや 

 : ロゲヨين من عわヤحゲص في مガش ュキ في ュゅكゴلや 
- るلسالゅب りゲم メヱله أゅダتや ギレين عわレفي سن س ヴلヱأや りゲيゅعヨلや1  ュギيق, ュゅكゴلや サヱゲمن في( るثيقヲلや من )أ(لムゼلや3 )

.りゲيゅعヨلや ログه るイيわن 
- るلسالや( ュゅكゴلや サヱゲمن في りギيギج るله بسالゅダتや ギレع れやヲレس سヨفي سن خ るنيゅんلや りゲيゅعヨلや2 )ゆ( لムゼلや ュギيق , )

( るثيقヲلや 3من.ゅヰيヤل عダحヨلや ئجゅわレلや ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ュゅاأجس るدة في نسبゅالمض
)るحدة افتراضيヱ( ュالد 

 ュゅااجس
 A-المضゅدة 

 A–حقن مヱلد الضد 
 ヱ-Bمヱلد الضد 

حقن مヱلد 
 A-الضد 

 るثيقヱالヱ 

 ュゅااجس
 B- المضゅدة
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قラケゅ بين تゲكيや ゴاجسや ュゅلりキゅツヨ ضギ مガتヤف やلヨحや れやキギلヨستキゅツيる لفيや サヱゲلゴكュゅ , في ュキ هや やグلشガص , في  س 3
るبゅأستجや るصيゅتج خレأستヱ . るمسゅガلや لسنや فيヱ るنيゅんلや لسنや  るらسレلゅاحظ بヨلや اختافや ゅヰレشف عムلتي يや るعيゅレヨلや

 لヨヤحキギين やلヨستキゅツيين.
( , ヱمن まجゅبتك عや ヴヤلسや メやぽلسゅبق , 3لفيや サヱゲلゴكや ュゅلるヤんヨヨ في やلヲثيقる ) ま1ヱ2نطاقゅ من مقケゅنる بレيتي やلسالる س 4

るلسالや ギقيح ضヤلتや ラل 1بين أゅب るبゅإصや りケヲلجسم من خطや يヨا تح ュゅكゴلや サヱゲلفيる2سال .サヱゲلفيや やグمن ه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bمحدد مستضد 

 Dمحدد مستضد 
 Cمحدد مستضد 
 Aمحدد مستضد 

 るالسالヱ ュゅس الزكヱيرヘل 

 محدداれ المستضد
ュゅس الزكヱيرヘل 

تركيز ااجسュゅ المضゅدة 
)るافتراضي.ヱ( 

 ュゅتركيز ااجس
المضゅدة 
المقゅبل 

 るبゅلاستج
るليヱاأ 

 Eمحدد مستضد 

 Fمحدد مستضد 
 Cمحدد مستضد 
 Aمحدد مستضد 

تركيز ااجسュゅ المضゅدة  
)るافتراضي.ヱ( 

 

 محدداれ المستضد
ュゅس الزكヱيرヘل 

 

 るالسالヲ ュゅس الزكヱيرヘل 
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 やلんاثやラヲلتゲヨين 
 

 るكゲحわヨلや れゅيゲわムらヤل るらسレلゅب メゅلحや يهヤع ヲه ゅヨك , るヰبゅゼわم るجيケゅخ ゲهゅヌم れゅيゲわムらلや بعض ギガわت HヱT 
やケキسキケ る فعل やلや コゅヰイلゅレヨعي لفأケ ضギ هグين やلヲレعين من やلゲわムらيや  , ゅلらヨيわレين بゅلヲثيقる جゅنらه . أجل

 れゴイأن るثيقヲلや ヴヤع るヤんヨヨلや るبゲイわلや2 ケلفأや حقن れゅيヤヨع メخا .  キゅツヨلや ギلヲヨبH  مهキ من れゅレعي ギخぽت
 ゴكيゲت りゲيゅأجل معりキゅツヨلや ュゅأجسや  キゅツヨلや ギلヲم ギض るヰجヲヨلやH  るثيقヲلや ゲらتعヱ .3 ئجゅわレلや عن 

. ゅヰيヤل عダحヨلや  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  るثيقヲلや من ゅاقトنや3  ,ラケゅق . るんلゅんلや ثم るنيゅんلや るレحقヤل るبゅイわإسやヱ ヴلヱأや るレحقヤل るبゅイわإسや بين 
2 ゲع( كيف تفسゅレヨلや コゅヰイلや فعل キケ ゲ؟ يتغي ゐاんلや لحقنや ロゅイتや 

 . 3, نقュヲ بعメゴ مダل やلفأケ أجل やسわعゅヨله في やلゲイわبや るلるヤんヨヨ عや ヴヤلヲثيقt  るبعや ギلحقや るレلゅんلヱ るんفي やلゴمن 
 . や3لるヤんヨヨ عや ヴヤلヲثيقや  るلゅわレئجحヤل ( 3
4 ) ゲين فسトسヲلや في るعヱケゴヨلや れゅيゲわムらلや るكيゲاف حわخや بら1س  ヱ2 . 
5)  るثيقヲلや るبゲイئج تゅわمن ن ゅاقトنや3 صヤガستや : هل 
 やلゅレヨعيる لヤفأケ كゅنت らヅيعيる أュ نヲعيる ؟ عヤل جやヲبك . やإسゅイわبる -أ

ゆ - . بكやヲل جヤ؟ ع るيヲヤخ ュأ るيトヤنت خゅك ケفأヤل るعيゅレヨلや るبゅイわإسや 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ギツستヨلゅب ケلفأや حقنH 

T ヱ H  れやギツمست 

りキゅツヨلや ュゅاجسや ゴكيゲت 
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 やلやヲحやヱ ギلんاثラヲ )لヨヤحヱゅلや)るلتゲヨين 

 ゅلبكتيريゅب るبゅخال اإص るعمヤهرة البゅر ظヱيمكن تتبع تط , るصر المشعゅلعنゅب ュسヱال ベعن طريるボثيヱال(ヱ.) 
  (ヲمستضد( ,ヱالمستضداれ الحرة )الヱثيるボ-كمゅ يمكن تحديد كميる المعボداれ المنゅعيる )جسュ مضゅد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヱ –  عヱن ゅمるعيゅالمن るبゅ؟ ااستج ゅرهゅヰإظ ュل التي تヤع.ポبتゅاج 
ヲ –  لヤحるثيقヱمنحنى الヲ ヱد بينゅمض ュجس( تشكل المعقد るأهمي-.るعمヤهرة البゅلظ るلنسبゅب )مستضد 
ン –  , るيヤالقب ポتゅمكتسبヱ اليه れヤصヱت ゅدة الحرة  اشرحمن خال مゅالمض ュゅااجس るعبヤت ヵر الذヱالد

 ヱالمゅكرヱفゅج اثنゅء مرحるヤ التنヘيد
 
 

 やヱلんاثラヲ )لヨヤحヱゅلや)るلゅんني やلتゲヨين 
( るثيقヲلや لんヨل 1تんヨت ゅヨレبي , るيヲヤガلや るヅゅسヲلや れやク るعゅレヨلや るبゅاستجや ءゅレثや るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや ケヲتط )

( るثيقヲلや2نيヱゲتムالや ゲヰجヨلゅب れゅヌماح ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ュゅاأي 

 حقن المستضد

るريゅحدة إعتبヱ 

るثيقヱالヱ るثيقヱالヲ 

 شゅヘء

 معقد منゅعي

 مستضد حر

るعمヤب 

 

 

ュゅاأي 

عدد الخايゅ/مل 
ュمن الد 

るثيقヱالヱ るثيقヱالヲ 

れاذا るيヤخ 

TC 

T4 

T8 
B 
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ヱ –  صف.るيヱヤالخ るطゅسヱال れذا るعيゅالمن るبゅء ااستجゅأثن れゅيヱゅヘمヤر عدد الヱتط 
ヲ – استنتج  れゅيヱゅヘمヤأصل الLTC.  
 
 

 やلゅんلث やヱلんاثラヲ )لヨヤحヱゅلや)るلتゲヨين 
 

るヤحゲヨلや ログفي ه るヤخギわヨلや るعيゅレヨلや ゅايガلや فヤわガمヱ るعيゅレヨلや るبゅイわاسや حلやゲم ンギحや هヤأسف るثيقヲلや لんヨت 

 

ヱ – تعرف るالمعني るヤالمرح ヴヤع 
ヲ – من تعرف るالمرقم れゅنゅالبي ヴヤعヱ ヴإلヱヱ . 
ン – العنصرين  حدد るأهميン  ヱヵ  جهヱمع ذكر أ , るسヱالمدر るヤااختافخال المرح .るヘظيヱمن حيث ال ゅمヰبين 
ヴ – اكمل . るالمكتسب ポرفゅمع ヴヤل معتمدا عヱالجد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヱヱ 

 るيヤالخヶ 
 るيヤالخΑ 
 るيヤالخΒ 

 دヱرهゅ مكゅن النضج مكゅن التشكل
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 التصحيح

メヱأや ينゲヨلتや 
1-I - ゲين  تفسيわبゲイわلや في ゅヰيヤل عダحヨلや ئجゅわレلや1ヱ2 : 

るبゲلتجや1:   ケلفأや チゲتعNOD  يتヱゅفヨヤلゅثم حقن ب るعيゅレヨلや ロゅخاي ゲميギわيم لヤلسやT  チゲヨب ゅبゅダح مらفأص るلسالや من نفسケلفأ
.ヵゲムلسや 

 ゲلتفسيや:   れゅيヱゅفヨヤلや ラأ るبゲイわلや ログضح هヲتT  ゅايガلや ヴヤفت عゲتع ギق ゆゅダヨلや ケلفأや من るلヲقレヨلやβ  يヨわレا ت ゲصゅレكع )るمحسس (
.ヵゲムلسや チゲم ケヲヰド ليゅわلゅبヱ لينヲانسや コやゲفま ュギه عレج عわن ゅヨم ゅヰمギت من هレムヨتヱ  れやグヤل 

るبゲلتجや2:   ケلفأや ギレع ゲヰヌيNOD チゲم ヵゲムلسや طらتゲヨلや لينヲأنسゅب ギبع パヲヤب ゲヨع ラやゲゃلفや 10  بيعゅأس, ラやゲゃلفや ラヱギب れゅيヱゅفヨل 
T8 ヱأ ラヱギب れゅيヱゅفヨلT4  لم ゲヰヌت チやゲأع やグه チゲヨلや. 

: ゲلتفسيや  ヵキぽي ゆゅغي れゅيヱゅفヨヤلや T8 ヱゅفヨヤلや ヴلま ゴيゅヨわي تわلやわلや れゅئيゅ るيヨلسや るيLTC ゲثま ゅヰトيゼレت ヴلま ュギع ゲميギت ゅايガلや β  ليゅわلゅبヱ
ュギع ケヲヰド チゲヨلや.   れゅيヱゅفヨヤلや ギض りキゅツم ュゅحقن أجس ヵキぽيT4   يطゼレت ュギلي عゅわلゅبヱ )れゅレكيヲلゲわانや コやゲفま ュギع( ゅヰلヲيط مفعらんت ヴلま

 れゅيヱゅفヨヤلやT8  ゅايガلや ギض るعيヲن るعيゅレم るبゅイわسや りケゅثま ュギمن تم عヱβ. 
 
 Ile  ヱ Proبـ  やلやヲわلي عヴヤ عヲضや ゅلグヤين や Met  ヱGlyأميレيين やلحツヨين بゅسゅレんわء やلわららيギيわين やلسヤسわヤين بين تゅゼبه ه ポゅレ :كيف تや ヵキぽإصゅبる بفيサヱゲ كヲكسゅكي まلケヲヰド ヴ مや チゲلسや ヵゲムلゲヨتらط بゅأنسヲلين - 2

 やلヨツわヨن や P2Cلヱゲらتين بيゅヰレ من يやلفيヱゲس مヲلや ギلギツضギ مゅレعيや るسゅイわبま るثま りケゅلヴ كヲكسムي بفيや サヱゲإصゅبる تP2C.  ヵキぽفي بヱゲتين  
るヤسヤسヤل るيギيわららلや るヰبゅゼヨلや تينヱゲらل GAD ヵゲゼらلや. ヵキぽت ログه るصيゅガلや ヴلま りケゅثま るبゅイわسや るعيゅレاي مガلや ギض  ゅβ  るヤمゅلحや
 .GAD لヱゲらتين

 
 فわعヨل عβ : ヴヤعヴヤ مヲلや ギلや ギツلやグتي  لガヤايや T4   ゅلヨヤفヱゅيれゅ تわعゲف لや れやグヤلヲヨجや るヰلゅレヨعيや るاسゅイわبる في や لتヲضيج :  - 3

  يتヱゅفヨヤلや يطゼレتT8  يقゲヅ عن るحسسヨلやヱ るعيヲレلや لらمن ق りコゲفヨلや れゅレكيヲلゲわانやLT4  ヴلま ゴيゅヨわتヱ ゲثゅムわわف ,
LTC  ゅايガلや ュギخل في هギわي تわلやβ )るيヲヤخ るヅゅسヱ れやク るعيゅレم るبゅイわسや(   لـ りキゅツم ュゅحقن أجس ヵキぽيCD3  れゅيヱゅفヨヤلや メヲيط مفعらんت ヴلまT4  ゅヨم , るعيゅレヨلや るبゅイわاسや في ヵケヲمح ケヱキ عبヤي تわلや

ゅيヱゅفヨヤلや メヲيط مفعらんه تレم عイレي れT8  ゆゅغي(LTC  ゅايガلや ゲميギت ュギع ヴلま ヵキぽي ゅヨم )β .チゲヨلや قفヲتヱ 
 

II -1 - )ゆ( لムلشや ゅهゲヰヌلتي يや るآليや ゥゲش : )ァヱキゴヨلや فゲلتعや(   れゅيヱゅفヨヤلや كヤわヨتT  るعيヲن るئيゅゼغ れاらقわمسTCR  ゅجヱキゴم ゅفゲف تعゲعわت ゅヰヤツبف )ヵヲيレمل بゅムت( ギعقヨلや ヴヤعHLA- 
 やلわららيや ギلヨسヵギツわ س HLAIتわعゲف عや ヴヤلヨعقTCR  ギبفツل مسわقや ゅヰヤらلغゅゼئي  や  LT8لわららيや ギلヨسヵギツわ س HLAIIتわعゲف عや ヴヤلヨعقTCR  ギبفツل مسわقや ゅヰヤらلغゅゼئي  や  LT4لわららيや ギلヨسヵギツわ .حيث :

 
 
やلゴイء やلわヨغيゲ لヤسヤسわين        س や3لゴイء やلゅんبت لヤسヤسわヤين           -TCR  2سヤسわヤي مわعや キギلわららيギ لヨヤسわقらل س  1 لヤشムل )ま5 :)ァلヴ 1تعゲف عや ヴヤلらيゅنや れゅلゲヨقるヨ من やلس 2

4-               ヵギツわسヨلや ギيわららلや5 س  るゃيゴイل ギيわららلや キギعわم るヤسヤسHLA 
 
  LTعりケゅら عن بヱゲتيれゅレ  مやヲわجりギ في やغゼيT  るمسわقらاや れلヨヤفヱゅيヱT (LT8:)   れゅصف لヨستقらل やلヨヤفヱゅيれゅ  س 3

  ف علゲعわلや في るعيヲن.るيヲツلعや من نفس ゅخاي るيゼأغ ヴヤع )ュギقヨلや( チヱゲعヨلや ギツわسヨلや 
 ينわيギيわらين بわヤسヤمن س ラヲムわت るيレらلや من حيث . 
  لらقわك مسヤわヨيLT8 ゲغيわء مゴجヱ بتゅء ثゴج ヴヤجي( عケゅخ(  ギイن ロやヲわمس ヴヤلعや ァヱキゴヨلや فゲلعゅب ソゅガلや قعヲヨ 
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 B (BCR)( ヱمستقらاや れلヨヤفヱゅيTCR れゅ) やT8لヨقラケゅ بين やلヨستقらاや れلغشゅئيる لヨヤفヲيれゅ س 4
 

るنケゅقヨلや جهヱأ  れゅيヱゅفヨヤلや れاらمستقB  れゅيヱゅفヨヤلや れاらمستقヱT 
るيギتيららلや لساسلや عやヲأن キギن من عヱيتكヴ ن  ساسلゅتヤسヤس : るببتيدي

 ヱLسヤسヤتゅن خヘيヘتゅن  Hثボيヤتゅن 

يتكヱن فボط من سヤسヤتين متعددتي 
 بنヘس الطヱل α ヱβالببتيد 

 ゅヰفゅレأص ヱ ギツستヨلや キギيت محらんقع تやヲم キギس محدد  عヘن れقعين لتثبيヱم ポヤيمت
 أصنゅف مختヵ るヘヤالمستضد , يشمل

يمتポヤ مヱقع ヱاحد فボط لتثبيれ الببتيد 
 المستضدヵ ,يشمل صنف ヱاحد فボط

ゲح ヱت أらんم : るلゅلحや -  ヵدة حرة تسرゅمض ュゅاجس
 في الدヱ ュالヤمف

-  ヴヤع ゅمヱد ゅع اآخر مثبتヱالن
ヘمヤال るاغشي れゅيヱゅB 

(BCR) 

-  るأغشي ヴヤع ゅمثبت ゅدائم
 れゅيヱゅヘمヤالT (TCR ) 

التعرف مبゅشرة عヴヤ الاذاれ  )محدد  ゲヅれやクيقや るلتعゲف عや ヴヤلا
 HLAالمستضد( دヱن ヱسゅطる من قبل 

れالذا 

ا يتュ التعرف عヴヤ الاذاれ )الببتيد 
المستضدヵ( إا اذا كゅن محمヱل من 

 الذاHLA  れقبل الـ 
 

 やلヨحفやヱ るドヲلわي تムゼل やلグخيや りゲلゅレヨعيる لガゼヤص .LB ヱLTمネヲヨイ كل نسياや れやク.   れلやグكヱ .T りゲمヤيラヲ آخゲ من やلヨヤفヱゅيれゅ  (や れやクلやグكりゲمحفるドヲ ) Bمヤيラヲ نسيるヤ مヤわガفる من やلヨヤفヱゅيや   れゅلヨحفるドヲ لギيゅヰ ضヨن クخيゲتや ゅヰلゅレヨعيT  ヱB :るعキギ أنヲع やلガايや ゅلヨヤفヱゅيる س 5
 やلتعヤيل

 れゅيヱゅفヨヤلゅفLT ( ヱLB  ) نムلヱ . れやギツわسヨلや من ギحやヱ ネヲن ヴヤا عや فゲعわلي ا تゅわلゅبヱ るئيゅゼلغや れاらقわسヨلや من ギحやヱ ネヲك نヤわヨت
 りケキゅق るヤكل نسي . るفヤわガヨلや れسياレلや مايين من ギجヲيه يヤعヱ やギم جガض れاらقわسヨلや ログヰف لゲعわلや قعやヲمゲتغي るيヲツلعや ンヲわمس ヴヤع

 れやギツわسヨلや من ギحやヱ ネヲن ヴヤف عゲعわلや ヴヤع.  

 

 

 التمرين الثゅني

 



 القل متقن أحمد بヱالريش:  ااستゅذ     دヱر البرヱتينれゅ في الدفゅع عن الذاれ:  4 الヱحدة 5 تقヱيュ      2016 بكゅلヱريゅ تحضير

 

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl  るلصفحやねば 

 
 

 やلゅんلث やلتゲヨين
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 الرابعالتمرين 

 : عキゅيる فラやゲゃ عや ギレلطعم لقや メヲらلや ヵケヱゲツلشヅゲ - أ س 1
- キヲجヱ فقやヲفي ت CMH بين ケلفأや يトعヨلや قيヤわヨلやヱ 

  :やلتعヤيل
 (.や1ヱ2لゲイわبラゅわ)  やلسالる نفس من فラやゲゃ حゅلる في やلトعم قヱ メヲら مヤわガفる سااれ من فラやゲゃ حゅلる في やلトعم ケفض -

ゆ - れゅصيゅخ るيعらヅヱ るبゅاستجや るعيゅレヨلや るヤخギتヨلや فض فيケ لطعمや: 
- るعيヲレلや  ,يلヤلتعや  :るنケゅبين مق りギفض مゲلや ين فيわبゲイわلや (3ヱ5. ) 
- りゲكやグلや  ,يلヤلتعや : るنケゅبين مق りギفي مツفゲلや ينわبゲイわلや  (2ヱ3. ) 
るيعらヅ るبゅاستجや るعيゅレヨلや るヤخギتヨلや : 
- るبゅイわسや るعيゅレم るعيヲن れやク るヅゅسヱ るيヲヤخ. 

 : やلتعヤيل
 (.や NUDESلفや4  :ラやゲゃلゲイわبる)  や LTلヨヤفヱゅيれゅ تギخل -

2 - ゲئج تفسيゅتレلや حصلヨلや ゅヰيヤسط كل في عヱ : 
 شゅهや1  :ギلヲسط -
 لギわميゲ كゅفيわين غيゲ لヲحギيT8 ヱ T4 ゅヨヰ فゅلガايゅ,  لゅゼヤهギ مゅヨثや るヤلヲسط في 51Cr من ضعيفる كヨيる تحゲيや2  :ゲلヲسط -

ゅعم خايトلや. 
 T8 ヱ بين خヵヲヤ تعヱ ラヱゅجや  ,ラクや キヲلトعم لガايゅ مヰم بギわميゲ يفس51Cr  (280UA )ゲ من كらيりゲ كヨيる تحゲيや3 : ゲلヲسط -

T4 ヱ れゅيヨعヤらلや ゲميギわل ゅعم خايトلや . 
 بわらيれやギ عチゲ بغيゆゅ يفسケヱキ CMH  ,ゲ كらح بعギ لゅゼヤهギ مゅヨثや るヤلヲسط في 51Cr من ضعيفる كヨيる تحゲيや4  :ゲلヲسط -

 やلや ヴلゅヨわيゴ عヴヤ تحفيゴهヱ ゅعT8ュギ تゼレيط عュギ عレه يイレم,  やلらムيや りゲلヤらعヨيゲヅ れゅف من T4 لヨヤفヱゅيれゅ( やلاれやク) やلトعم
LTC  ,グهヱ ゅم ゲيفس ュギع ゲميギت ゅعم خايトلや . 

3 - るلجゅعヨلや بـ cyclosporine ヵキぽي ヴلま ュギكيب عゲت IL2 ف منゲヅ LT4 ゅヰاتらقわمسヱ ف منゲヅ T8 ヱ T4 
ヵキぽي ヴلや ュギيط عゼレت れゅيヱゅفヨヤلや LT4 ليゅわلゅبヱ ュギيط عゼレت T8 فا ゴيゅヨわت ヴلや LTC ゅヨم ヵキぽي ヴلや ュギع ゲميギت ゅعم خايトلや  ,مわفي 
メヲらعم قトلや . 

 تسヨيる هや ログلゲヨحるヤ من やاستجゅبや るلゅレヨعيる :-أ  س 4
 تعゲف مァヱキゴ عや ヴヤلヤガيや るلヨسギヰわفる( やLTCسゅイわبる مゅレعيヱ れやク るسるヅゅ خヲヤيる : مゲحや るヤلレわفيギ )تわعゲف  -
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      ゆس : れゅنゅيらلや ヴヤف عゲلتعや 
 や(3- HLAI(CMHI)لسヨيる (      LTCخヤيる لヨفヱゅيる  -2خヤيる مسギヰわفる )مゅダبる(     س 1 -

 بわらيギ مسヵギツわ )محや キギلヨسCD8       6- .)ギツわمぽشゲ  س TCR    5 س 4
 )مゲحや るヤلتレفيケ : ) ギسم تガطيطي تفسيヵゲ يحヨل كゅفや るلらيゅنや れゅلゲヨحや るヤلやヲヨليる -جـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرين الخゅمس

ヱ – : るئج كل تجربゅسيرنتヘت 
 るالتجربヱ :るبゅث إستجヱبحد ュرヱسر تراجع الヘن .るنيゅالسرط ゅالخاي ヴヤء عゅضボمن ال れمكن るعيゅمن 

 るالتجربヲ :  رほヘال れヱسر مヘنC  れゅيヱゅヘمヤال ゆゅلغي ポيرجع ذلヱ , )ュرヱال( るنيゅالسرط ゅالخاي ヱبنمT8  ュعد ヴأدى إل ゅمم
 )るمゅالس( るヤتゅボال れゅيヱゅヘمヤتشكل الTC .るنيゅالسرط ゅتل الخايボل るريヱالضر 

 るالتجربン : ゅالسرط ュرヱسر تراجع الヘرنほヘني عند الE  れゅيヱゅヘمヤن الヱبكT8  ゅضد الخاي るر محسسほヘهذا ال ヴإل るلヱボالمن
 れゅيヱゅヘمヤال ヴإل れيزゅتم , )るنيゅالسرط るيヤضد الخ るعيヱن れباボلمست ゅヰكヤامت ( るنيゅالسرطTC  )قتل( ュمن هد れمكن るمゅالس

. るنيゅالسرط ゅالخاي 
ヲ - : جゅاإستنت : るعيゅالمن るبゅااستج るعيヱن 

 ゅمن るبゅاستجるيヱヤخ るسطヱ れذا るعي 
 التعヤيل :
  るيヱゅヘمヤال ゅلتدخل الخايTC .るنيゅالسرط ゅالخاي ュفي هد 

ン – : سطヱ في كل ゅヰيヤئج المحصل عゅسير النتヘت 
 سطヱالヱ :  れゅيヱゅヘد لمヱجヱTC  るنيゅالسرط ゅضد الخاي るمحسس るヤتゅقA .ゅヰدمヰب れمゅقヱ ゅهذه الخاي ヴヤع れتعرف , 

 سطヱالヲ :  るنيゅالسرط ゅالخايB ゅヰل  れゅجزيئCMH  れゅيヱゅヘمヤج بين الヱالتعرف المزد ゆゅلي غيゅلتゅبヱ , るヘヤمختTC  るヤتゅボال
.るنيゅالسرط ゅالخاي ュهد ュلي عدゅلتゅبヱ るنيゅالسرط ゅالخايヱ  سطヱالン :  るعيゅمن るبゅث استجヱحد ュعد( ゅهذه الخاي ュهد ュفا يت るديゅع るذاتي れلي عرض ببتيداゅلتゅبヱ るيمヤالس ゅالخاي

 れゅيヱゅヘمヤال ゆゅلغيT8  )れالذا れببتيدا ヴヤالتعرف ع ヴヤدرة عゅボال るئيゅغش れباボلمست るヤمゅالح. 

: るدفヰالمست ゅى الخايヤع れゅيヱゅヘمヤشرط تعرف ال 
  れゅيヱゅヘمヤتتعرف الTC  れゅجزيئ ヴヤع るヤتゅボالCMHI شرぼضل المヘبCD8  من طرف るضヱالمعر るنيゅالسرط れالببتيدا ヴヤعヱ

 ) تعرف مزدヱج(. TCRالخايゅ السرطゅنيる بヘضل 
ヴ –  أ– ( るثيقヱヤل )أ( رةヱصヤتخطيطي ل ュرسヲ ج بينヱالتعرف المزد : )TC : るنيゅالسرط( るدفヰالمست るيヤالخヱ るヤتゅالق 

 

 

  れゅيヱゅヘمヤرز الヘتTC رينヱالبرف るمゅالس 

  るيヤء الخゅفي غش ゆヱボاحداث ت
.るنيゅالسرط 

  ءゅج المヱخر( るليヱヤح るث صدمヱحد
 るيヤالخ れヱفم )るااماح المعدنيヱ

.るنيゅالسرط 
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 ゆ– : るنيゅالسرط ゅالخاي ュهد るسير آليヘت   れゅيヱゅヘمヤتتعرف الTC  れゅجزيئ ヴヤع るمゅالسCMHI شرぼضل المヘبCD8 れالببتيدا ヴヤعヱ  من るضヱالمعر るنيゅالسرط
 .TCRطرف الخايゅ السرطゅنيる بヘضل 

  れゅيヱゅヘمヤرز الヘتTC رينヱالبرف るمゅالس 

 .るنيゅالسرط るيヤء الخゅفي غش ゆヱボاحداث ت  )るااماح المعدنيヱ ءゅج المヱخر( るليヱヤح るث صدمヱحد .るنيゅالسرط るيヤالخ れヱفم 
ヵ – : れゅكينヱانترلゅالعاج ب るأهمي 

 ゅヘمヤال ゅيز الخايヘتح ヱه るيヱT8  ヴال ゅيزهゅتمヱ ) ゅدة في عددهゅثر ) زيゅالتك ヴヤع るالمحسسLTC . 

: れゅكينヱانترلゅالعاج ب るسير  أهميヘت   يزゅتمヱ ثرゅتك ヴإل ヵدぼي れゅكينヱن اانترلボحLT8  ヴإلLTC . ュرヱعنه تراجع ال ュينج るنيゅالسرط ゅالخاي ュهد ヴإل ヵدぼي ゅمم 
 

 

 التمرين السゅدس

 (:や1لヲثيقる )ヱصف やلتجゲبや るلるヤんヨヨ في  س 1
-  サヱゲبفي ゆゅダم )サ(ケمن فأ グم أخわي A サヱゲلفيゅب るبゅダم ゅخاي ,A  れゅيヱゅفヨヤلやヱTC  مع るبゅダヨلや ゅايガلや نツ51.تحCr 

 やلわヨحや51Cr  .ケゲلゼヨع ثم تわم عヤヨيや るلや キゲトلゲヨكやヱ ヵゴلغسل لヤガわヤص من 
-  れゅيヱゅفヨヤلや مع るبゅダヨلや ゅايガلや ネケコ سطヱ ع فيツنTC .ケلفأや من نفس ゅヰلゴي تم عわلや 
- ギ4بع ヴلま16  るيヨنقيس ك , るعゅ51سCr .فيゅトلや ئلゅلسや في ケゲحわヨلや 

 
 :TCتعヤيل やلや ケヱギلسヨي لヨヤفヱゅيれゅ  س 2

خゲبت  LTCيらين بأTC  ラبعや ギلغسل ثم ロケヲヰヅ في やلسゅئل やلゅトفي بعや ネケコ ギلガايや ゅلゅダヨبる مع やلヨヤفヱゅيや51Cr   れゅخわفゅء  -
 ゲيゲتح ヴلま ンキأ ゅヨم るبゅダヨلや ゅايガلや51Cr .るيヲヤن خヨツلや れゅレتيヱゲらلや ط معらتゲヨلや 

 
 (:1نヲع やاستجゅبや るلゅレヨعي やلتي تم ケゅヰドまهゅ بゅلتجゲبや るلるヤんヨヨ في やلヲثيقる ) س 3

- .るيヲヤخ るヅゅسヱ れやク るعيゅレم るبゅイわسや 
 やلتعヤيل :

 やلギわヨخるヤ في やنحاや メلガايや ゅلゅダヨبやケLTC るجع まلヴ تギخل  -
 
 ( :2تفسيや ゲلレتゅئج やلヨحصل عヤيゅヰ في やلヲثيقる ) س 4

 مゅヨヰ كゅنت やلفや ラやゲゃلわي أخれギ مやLTC .ゅヰレلガايや ゅلギヤイيる لヤفや ラやゲゃلسヤيるヨ ا يわم تギميゲهゅ من ゲヅف  -
-  ゅايガلや سムلعや ヴヤعX  サヱゲلفيゅب るبゅダヨلやA  ヱやB  فゲヅ من ゅヰらيゲガم تわايLTC  ラやゲゃلفや من りクヲأخヨلやX  فسレب るبゅダヨلや

 サヱゲلفيやA  ヱやB  
 わي يわلや هي サヱゲلفيゅب  るبゅダヨلや فقط ゅايガلや ラクや فゲヅ من ゅヰらيゲガم تLTC .サヱゲلفيや فسレب るبゅダヨلや ラやゲゃفヤل 

-  るلسالや من ラやゲゃلف るيギヤイلや ゅايガلやY  サヱゲلفيゅب るبゅダヨلやB  فゲヅ من ゅヰらيゲガم تわا يLTC  من ラやゲゃلفや من りクヲأخヨلや
 るلسالやX  サヱゲلفيや فسレب ゅヰわبゅصま غم منゲلゅب るفヤわガمB. 
  るトسやヲا بや ゅヰらيゲガم تわا ي るبゅダヨلや ゅايガلや ラクやLTC .るلسالや من نفس ラやゲゃلف 
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 れゅيヱゅفヨヤلや لヨع ヅヱゲش : ァゅتレاستやTC: 

-  れゅيヱゅفヨヤلやヱ サヱゲلفيゅب るبゅダヨلや ゅايガلや ラヲムت ラや بイيTC るلسالや من نفس 
-  ァゅわنや ヴヤع チゲح ヵグلや サヱゲلفيや فسレب るبゅダヨلや るيヤガلや ラヲムت ラや بイيLTC 

 
 やلتゲتيب حسب やلتسヤسل やلゴمレي لゲヤسヲمれゅ مع やلتعヤيل : -أ  س 5

 )بゅヰ حヲيダاれ مわفゲقる في やلسيヲわباュコ ( بゅلقゆゲ من やلガايや ゅلギヤイيや るلゅダヨبTC .るتや ゲヰヌلヨヤفヱゅيやC  : れゅلゲسم  س 1 -
مるヤダわ بゅلغゅゼء やلسيヲわباコمي لヤガヤيや るلギヤイيや るلゅダヨبや.るنه やلわعゲف やلァヱキゴヨ عや ヴヤلガايやTC  ゅلヨヤفヱゅيやA  : れゅلゲسم  س 2 -

 .やLTCلゅダヨبる بゅلفيサヱゲ من ゲヅف 
やنفや ケゅイلحヲيダاや れافコやゲيヱ るتحゲيゲ محやヲわهや( ゅلゲらفケヲين やヱلغやゲنゴيم(كゅヨياحظ تゲガيب やلや りやヲレلヤガيやB :  るلゲسم  س 3 -

. ) るفギヰわسヨلや ( るبゅダヨلや 
 ゆس : れゅنゅيらلや ヴヤف عゲلتعや 

 محや キギلヨسLT (TCR       )3- ギツわمسわقらل غゅゼئي لـ  -やT       2لغゅゼء やلヰيヲلي لヨヤفヱゅيる  س 1 -
 (CPAغゅゼء やلヤガيや るلヨسギヰわفる )في بعض やلやゲヨجع やلفゲنسيる يゼيや ゲليゅヰ بゅلヤガيや るلعケゅضHLAI     5-  るجゴيるゃ  س 4
 :ヱTCRصف بレيや るلヨستقらل やلغشゅئي   -جـ     

- ギツわسヨلや ヴヤف عゲعわلや قعヲم りゲغيわヨلや ゅヨヰわيゅヰل نムゼت , ラゅわヤثゅヨわين مわيギيわらين بわヤسヤمن س ラヲムわي 
 

    キس  れゅيヱゅفヨヤلや لヨع るآليLTC : 
やلヨعقギ " محキギ  مع مゅムわمTCR るヤغゅゼئيる  بやヲسるト مسわقらاや れلヲレعي やلヨسギツわ عや ヴヤلسヨيや るلヨヤفヱゅيガ るايやゅل تわعゲف -

 ギツわسヨلやس HLAI.ァヱキゴヨلや فゲعわلや نهや , ) 
- ゲيんي サゅヨت ゅايガلや るيヱゅفヨヤلや るئيゅわلや るمゅلسや مع ギツわسヨلや コやゲفま ينケヲفゲらلや تينヱゲبعض مع ب れゅヨيゴأنや .يمゴنやゲلغや( るلゅلحや 
- ゆゲガين يケヲفゲらلや ءゅゼغ ゅايガلや るبゅダヨلや يلムゼわب ゆヲثق ゅيキぽم ゅヰنحالや ヴلま 
 やلヤガيや るلヨسギヰわفADN るعヴヤ تفムيك  Granzymeغやゲنゴيم  يعヨل まنゴيم -

 
 : LB)بヲレعيやヱ )ゅヰلتعゲف بやヲسطや るلヨヤفヱゅيやLT  れゅاختاف やاسゅسي بين やلتعゲف عや ヴヤلヨستギツ من ゲヅف やلヨヤفヱゅيれゅ  س 6

-  ゅايガヤل るئيゅゼلغや れاらقわسヨلや  ゴيヨわتLB れاらقわعن مسTCR  ゅايガヤلLT  :تينゴيヨب 
 1- .るيゲムلسや ヱ るيレتيヱゲらلや れやギツわسヨلや ヴヤف عゲعわت)  れاらقわس مسムعTCR فقط ヵギيわらب ギツわمس ヴヤف عゲعわت( . 

2 -   れやグلや ゲشぽヨه بヅゅらتケや ギツわسヨلや ヴヤف عゲعわلや ヅゲわゼا ي)  HLAI  ヱأHLAII ( れاらقわس مسムعTCR  ヴヤف عゲعわت
 . やHLAلヨسや ギツわلわららيや ヵギلゲヨتらط بـ 

 

 

 التمرين السゅبع

 らヅيعや るاستجゅبや るلゅレヨعيや るلヲヨجるヰ ضギ فيや サヱゲلゴكュゅ مع やلتعヤيل: -1
  تينヱゲب ギض りキゅツヨلや ュゅاجسや ァゅنتや : るطيヤخ るبゅستجやH .سيヱゲلفيや 
  れゅيヱゅفヨヤلや ケヲヰド : るيヲヤخ るبゅستجやLTC サヱゲلفيゅب るبゅصヨلや ゅايガلや ギض るヰجヲم 

2 - ゅヰيヤحصل عヨلや ئجゅتレلや ゲتفس: 
  : )أ( るلゅلحや في 

 れゅيヱゅفヨلや جツن ュギع           るسيヲヨلتيや りグلغや ゆゅغيT  れゅيヱゅفヨヤلや شيطレت ュギع            るعيゅレم りءゅكف ゅヰبゅكتسや ュギعヱB 
 れゅيヱゅفヨヤلや فゲヅ منLT4           .サヱゲلفيや ゲثゅムت ヴلや ンキや ゅヨم りキゅツヨلや ュゅاجسや ァゅنتや ュギع 

  : )ゆ( るلゅلحや في 
 ンキや ゅヨم るيギツلや れやギلヲヨلや ログه メヲمفع メゅبطや              سيヱゲلفيや ギツلや れやギلヲم ギض りキゅツم ュゅجسや ヴヤصل عヨلや ءやヲحتや

. ュゅكゴلや サヱゲفي ゲثゅムقيف تヲت ヴلや 
  れゅيヱゅفヨヤلや キヲجヱ ュギجع لعやケ サヱゲلفيや ءゅختفや ュギعLTC . 

3 - ゅヰيヤحصل عヨلや ئجゅتレلや احظ فيヨلや اختافや ゲتفسي )ゆ( ヱ )بتين )أゲلتجや في : 
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  れゅيヱゅفヨヤلや فゲص تتعガلشや نفس ギレعT  るسطやヲب るضヱゲعヨلや ギツستヨلや れやキギمح ヴヤعCMH  فゲتع( るبゅصヨلや ゅايガلや
.ゅهゲميギت ヴلや ヵキぽتヱ )ァヱキゴم 

  ヵク صガش ギレعCMH  れゅيヱゅفヨヤلや فゲف ا تتعヤتガمT ゅهゲميギلي ا يتم تゅلتゅبヱ るبゅصヨلや ゅايガلや ヴヤع 
4 - るヤんヨヨلや ئجゅتレلや ゲفس ( るثيقヲلや 2في) : 

.るفギヰستヨلや ゅايガلや خلやキ ロゲثゅムت るنتيج ュゅكゴلや サヱゲفي ゴكيゲتفع تゲي るبゅاصや ギبع 
  يقゲヅ عن るيヲヤガلや るبゅاستجや خلギتت るبゅاصや مين منヲي ギبعLTC  يقゲヅ عن るبゅصヨلや ゅايガلや ゲميギبت ュヲلتي تقや

. ュギلや في サヱゲلفيや ゴكيゲت チゅفガنや ヴلや ヵキぽي ゅヨين , مケヲفゲらلや 
  ء منやギبتや ギض ギعيヲن りキゅツヨلや ュゅاجسや ァゅنتや يقゲヅ عن るطيヤガلや るبゅاستجゅب るيヲヤガلや るبゅاستجや عيمギبع , يتم تやゲلや ュヲليや

 ギツستヨلやH .サヱゲلفيや ゲثゅムقيف تヲلت 
  ギ10بع .サヱゲلفيや ئي منゅヰレلや صヤガلتや يتم , ュゅيや 

 
 
5 - : ュゅكゴلや サヱゲفي ギض るヤخギتヨلや るعيゅレヨلや るبゅاستجや حلやゲص فيه مガヤطط تガم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثゅمنالتمرين ال

 :(1حらヅ キギيعや るاستجゅبや るلゅレヨعيや るلヲレعيや  るلるヤんヨヨ في やلヲثيقる ) سأ  - 1
- るيトヤخ るヅゅسヱ れやク るعيゅレم るبゅイわسや 

 やلتعヤيل :
عりケゅら عن やجسュゅ مりキゅツ سケゅيる في やلュギ , خゅصや るاجسュゅ  ياや ラلعゅレصや ゲلレヨفや りグلわي やنイわت خاメ هや ログاسゅイわبる ه -

 ギض りキゅツヨلや كسينヲわلやx . 
 : (や1لتطや ケヲلヨムي لヤعゅレصや ゲلるヤんヨヨ في مレحレيや れゅلヲثيقる ) شゥゲ -بـ 

, ヱعや ギレنガفB チゅفي خゴレيや ゲلンキや ギレヰ بعギ مコ りギمレيる قダيや りゲلケや ヴتفネゅ في عや キギلガايや ゅلヨヤفヱゅيX  るحقن やانゅتヲكسين -
ヵコやヲわ مع ケやتفネゅ تゲكيや ゴاجسや ュゅلりキゅツヨ ضギ عキギ هや ログاخيりゲ يقゅبケや ゅヰヤتفネゅ في عや キギلガايや ゅلらاコميや( るلらاسヲヨسيت( بゅل

 .やXلヲわكسين 
-  るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや طゼレي れやクلاや : )كسينヲتゅانや( ギツわسヨلや  ラや ضحヲئج تゅわレلや ログهB  れゅيヱゅفヨヤلやヱ ) )LT4 ゲيゴレガل )るعيヲレلや

.ギレヰلや 
-  コゲتفLT4 ( ゅヰレمن بي れゅレكيヲلゲわانや ل فيんヨわت るئيゅيヨكي れゅغヤらمIL2ヨヤلや ゲثゅムت ゴي تحفわلや ) れゅيヱゅفLB  ゴيゅヨわثم ت るトゼレヨلや

 . やXلヴ خايゅ باコميる مヱ るイわレمفりコゲ لأجسや ュゅلりキゅツヨ ضや ギلヲわكسين 
 ( لや ログヰاستجゅبや るلゅレヨعيる )や れやクلヲسや るヅゅلヤガطيる(:やD.C.B.Aلتعゲف عや ヴヤلやゲヨحل ) -جـ 
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- A : )يطゼレわلや + يヤسيレلや ءゅقわانや = ギツわسヨلや ヴヤف عゲعわلや ヱや( لحثや るヤحゲم 
- B  : れゅيヱゅفヨヤلやゲثゅムت ヱや يمガツわلや るヤحゲمB .るトゼレヨلや 
- C  : れゅيヱゅفヨヤلやゴيゅヨت るヤحゲمB سيتヲヨاسらلや ヴلや. 
- D  : ゅヰاعわبや مわي りゲأخيや ログه , るعيゅレヨلや れやギعقヨلや لムゼت るイيわن りキゅツヨلや ュゅاجسや ゴكيゲت チゅفガنや لكク في ゅヨب グفيレわلや るヤحゲم

.れゅلعゅらلや فゲヅ من 
 ( :2ي やلヲثيقる )تفسيや ゲلレتゅئج やلヨحصل عヤيゅヰ ف سأ  س 2

- るبゲلتجや1  :)ギهゅيعي )شらヅ ギレヰلや ゲيゴレكسين  خヲわلや ه معヤダط مヤخ ギレعي عゅレヨلや ギعقヨلや كيبゲت.るعيゅレヨلや ゅايガلや ك كلヤわヨيX 
 (.1)تم تゲكيやヱ ゅヰらفコやゲهゅ عヴヤ مسンヲわ عヲツيや るلゴレガيX ゲيメギ عヴヤ أや ラلダヨل يحヵヲわ عや ヴヤجسュゅ مりキゅツ ضや ギلヲわكسين 

- るبゲلتجや2 : عゅレヨلや ギعقヨلや ゆゅكسين غيヲわلや ギض りキゅツヨلや ュゅاجسや ゆゅغي( يX ゲيゴレガلや لダ2في مゲيゴレガلや ラゅين بらي )ا  2
 )やلحيラやヲ مや ネヱゴレلغや りギلわيヲヨسيLT .)る:يゲجع クلك لغيや ゆゅلヨヤفヱゅيX  れゅيわレج やاجسや ュゅلりキゅツヨ ضや ギلヲわكسين 

- るبゲلتجや3 :  كسينヲわلや ギض りキゅツヨلや ュゅاجسや キヲجヱ ヴヤع メギعي يゅレヨلや ギعقヨلや يلムゼتX ダヨلや في ラや ヴヤع メギي やグهヱ ل
ラやヲلحيや3  れゅيヱゅفヨヤلや ヴヤع ヵヲわيح ヵグلやLT .るسيヲヨيわلや りギلغや キヲجヲل るイضゅレلや 

-  れゅيヱゅفヨヤلや ラبأ ギكぽت るイيわレلや ログهLT . りキゅツヨلや ュゅاجسや ァゅわان るيケヱゲض 
-  れゅيヱゅفヨヤلや فゲヅ من りキゅツヨلや ュゅاجسや コやゲفや ラや ينらت るيらيゲイわلや ئجゅわレلや ログهBゴイلや(1 キヲجヱ بヤトわي)LT بين ラヱゅتع ヵأ:

 れゅيヱゅفヨヤلやLT ヱLB . 
 :やXقتゥゲ تجゲبる تらين ضケヱゲيや るلヱゲムヨفや( ァゅلゅらلعや れゅلらムيりゲ( في やنتや ァゅاجسや ュゅلりキゅツヨ ضや ギلتヲكسين  -بـ 

 れゅيヱゅفヨヤلや メゴب عイي, ァゅفヱゲムヨلや ケヱキ ケゅヰドま جلや منLT  ヱLB ギレヰلや ゲيゴレخ( ギهゅゼلや ギレヰلや ゲيゴレガل ァゅفヱゲムヨلやヱ1 في ァゴヨت ヱ )
らわاخや بيبゅنや: يヤي ゅヨكケゅ 

- ゆヲらانや1  :LB+LT  كسينヲتゅانや +X . 
- ゆヲらانや2  :LB+LT  كسينヲتゅانや + ァゅفヱゲムヨلや +X . 

 .نحダل عや ヴヤلゅわレئج やلらヨيや るレسفヤه Xتぽخグ بعク ギلك ケشゅحる كل やنヱ ゆヲらيゅツف やليや ゅヰلヲわكسين 
ゆヲらانや るحゅشケ2  كسينヲلتや +X ゆヲらانや るحゅشケ1  كسينヲلتや +X 

 やلゅわレئج عュギ تムゼل やلヨعقや ギلゅレヨعي تشムل やلヨعقや ギلゅレヨعي
 

: るتيجレلや 
تشムل やلヨعقや ギلゅレヨعي يメギ عヴヤ تやヲجや ギاجسや ュゅلりキゅツヨ , نتゅئج هや ログلتجゆケゅ تらんت بや ラゅلヱゲムヨفや( ァゅلゅらلعや れゅلらムيりゲ ( لケヱキ ゅヰ في 

 れゅيヱゅفヨヤلや فゲヅ من りキゅツヨلや ュゅاجسや ァゅنتやLB. 
 
 

 تゅسعالتمرين ال

やلラゅわヤ تعチゲ فيや ゅヨヰلحيラやヲ لإصゅبる بفيや サヱゲلゴكュゅ , بيゅヨレ حゐギ تソやゲ في  や2 ヱ3لゲイわبわين  عュギ حゐヱギ تソやゲ في や لヨقケゅنる : س 1
るبゲイわلや1 .サヱゲلفيや やグヰب るبゅلإص チゲتع ラأ ラやヲحيヤق لらي لم يسわلや 

: るヤخギتヨلや るعيゅレヨلや るبゅاستجや るيعらヅ ァゅتレستや   れゅيヱゅفヨヤلや خلギわわل , るيトヤخ るヅゅسヱ れやク るعيゅレم るبゅイわسやB سيتヲヨاسらلや ヱأ(.) 
: ゅヰثヱギلح るيケヱゲツلや ヅヱゲلشや   れゅيヱゅفヨل キヲجヱ メヲらن قムヨي( るميコاらلや ゅايガلや キヲجヱB .)るمحسس 

 
  ヱUAحや りギفやゲわضيる  0.1مايين( やヱجسュゅ مりキゅツ )حやヲلي 8أيュゅ من やإصゅبれゲヰド る كل من やلらاسヲヨسيت )حやヲلي 5بعや   ギلヲصف : س 2

. ケلفأや メゅحヅ في   キギغ عヤب るبゅإصや ギبع ゲشゅلعや ュヲليや في るبやゲق( ヴダأقや ゅヨهギح りキゅツヨلや ュゅاجسや ゴكيゲتヱ سيتヲヨاسらلや90 るらسレلゅب ラヲيヤم
 ヱ سيتヲヨاسらヤ10لUA .)りキゅツヨلや ュゅلأجس るらسレلゅب   ュヲليや 25في ( ゲيらل كムゼسيت بヲヨاسらلや キギفض عガنや5 るヨقي ギレع ゅわبゅث  りキゅツヨلや ュゅاجسや ゴكيゲل تド في حين )ماين

.るتفعゲم 
ゅاجسやヱ سيتヲヨاسらلや بين るلعاقや: りキゅツヨلや ュ 
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  كيبゲت ヴヤع るلヱぽسヨلや في ゅايガلや ログه ラأ りキゅツヨلや ュゅأجسやヱ سيتヲヨاسらلや ل منムمن لやゴわヨلや ネゅتفケأや メن من خاらيわي
.りキゅツヨلや ュゅاجسや コやゲفやヱ 

 
 ヱBيれゅ مヤيヱ ラヲعや キギلらاسヲヨسيت مレعュギ , يفسク ゲلك بعュギ تゅヨيや ゴلヨヤف80ゅفي بやギيや るإصゅبる كラゅ عや キギلヨヤفヱゅيれゅ حやヲلي  や لتفسيゲ : س3

やلヲレعيや るلや れゲヰドヱB  ヴلらاسヲヨسيت , يفسク ゲلك بやギらيる تゅヨيや ゴلヨヤفヱゅيB  れゅفي やليや ュヲلゅガمس أنガفض عや キギلヨヤفヱゅيや   れゅلヲレعيや るلや ヴلガايや ゅلらاコميや( るلらاسヲヨسيت(.
نわيるイ تゅムثゲهヱ ゅتゅヨيゴ عキギ كらيゲ مや ゅヰレلヴ باسヲヨسيت مゅヨ يفسや ゲاケتفB  ネゅفي やليや ュヲلعゅشケや ゲتفع عや キギلヨヤفヱゅيや   れゅلガايや ゅلらاコميや( るلらاسヲヨسيت(.

.るعيゅレヨلや ゅايガلや ログヰل ドヲحヤヨلや   ュヲليや25 れゅيヱゅفヨヤلや キギع ネゅتفケやヱ りキゅツヨلや ュゅاجسや コやゲفや ギبع ゅヰتヲم るイيわسيت نヲヨاسらلや キギفي ع ドヲحヤم チゅفガنやB  るイيわن
れゅيヱゅفヨل ヴلや ゅヰレء مゴج メヲحわحيث سي ゅهゲثゅムت ケやゲヨわسや B ( りゲكやグلや れやクLBm .) 

 
 عヴヤ مسわقらل نヲعي HAيわعゲف فيや サヱゲلゴكュゅ عن やلヤガيや るلヨسギヰわفる عن ゲヅيق تらんيت محや キギلヨس  ギツわ آليる تعゲف فيや サヱゲلゴكュゅ عや ヴヤلヤガيや るلヨستギヰفる : س4
  :サヱゲلفيや やグه ゲثゅムمن ت ギحヤل るعيヲレلや りキゅツヨلや ュゅاجسや خلギكيف تت   ギض りキゅツヨلや ュゅاجسや خلギわتHA يقゲヅ عن  るيヤガلや ヴヤع サヱゲلفيや يتらんع تレمヱ るيギツわسヨلや れやキギحヨلゅعي بヲレلや ヅゅらتケاや

. るفギヰわسヨلや  
 
5 -  :)るطيヤخ るヅゅسヱ れやク るعيゅレم るبゅستجや( るبゅاستجや ログحل هやゲヨسط لらطيطي مガسم تケ    : るليゅわلや حلやゲヨلや سمゲلや لヨゼي 

 れゅيヱゅفヨヤلや فゲヅ من ギツわسヨلや れやキギمح ヴヤعي عヲレلや فゲعわلや          )ギツわسヨلや( サヱゲلفيや メヲخキT ヱB            يطゼレت
 れゅيヱゅفヨヤلやB  فゲヅ من りゅقわレヨلやLT4 ゴيゅヨتヱ ゲثゅムت           れゅレكيヲلゲわانや يقゲヅ عن  りギعゅسヨلやLB             سيتヲヨباس ヴلや るトゼレヨلや 

 りキゅツヨلや ュゅاجسや コやゲفや りゲهゅド يطゼレتヱ ギツわسヨلや メヲمفع メゅトبや            るعيゅレم れやギيل معقムゼت                       るعيヲレلや
.るヨعヤらلや 

 

 

 عゅشرالتمرين ال

 :)عや )サ( ヱ)لعレصゲين عヴヤ تعゲف -أ  س 1
 :)サ(ゲダレلعやHLAI  :CMHI 
 : )ネ(ゲダレلعやHLAII  :CMHII 

ゆ- れゅゃيゴج ケヱキ コゲع( أب(ヱ )サ( ينゲصレلعや بين ゴييヨلتや لجسم: فيや ゅف خايゲヅ تي منやク ゲغي ヱ تيやク ヲه ゅم 
れゅレتيヱゲخل بギわين لムヤمس ゴيヨن HLA :   ギيわらط كل بيらتゲي ,れやギيわらبي ヴلま باسمヲわلسيや في りキヲجヲヨلや れゅレتيヱゲらلや من るレعي るصゅخ れゅヨيゴأن むゴイت ゅايガلや يعヨفي ج

るゃيゴイب HLAI ヨلや ゲجゅヰيヱギـ عق ギيわらبي HLAI  ゅヨم ヵギيわらيらلや ゅهやヲわمح ケやゲヨわسゅب ゅايガلや チゲتع やグムهヱ ,るيヤガلや حトس ヴلま
るعيゅレم るسやゲن من حムヨي : 

ـ やクま كゅنت やلらيわらيや れやギلヨعヱゲضる مレحりケギ من بヱゲتيれゅレ عキゅيる لヤガヤيる فゅنه ا يحケや ゐギتヅゅら بين やلヤガيやヱ るلガايや ゅلゅレヨعيヱ るبゅلゅわلي 
.るعيゅレヨلや るبゅイわاسや ゆゅغي 

やギيわらيらلや نتゅك やクま نه ـゅسي( فヱゲتين فيヱゲب ヱأ るنيゅヅゲس るيヤガل クゅتين شヱゲب(るيヤガヤل るيキゅع ゲغي れゅレتيヱゲمن ب りケギحレم るضヱゲعヨلや れ
 るعيゅレم るبゅイわسや ليゅわلゅبヱ るعيゅレヨلや ゅايガلやヱ るيヤガلや بين ヅゅらتケや ゐギيح るيヲヤخ るヅゅسヱ れやクءゅツقヤل るفギヰわسヨلや( るبゅダヨلや るيヤガلや ヴヤع 

  るضケゅلعや( るعيゅレヨلや ゅايガلや ヵヲわمس ヴヤعや キギحヨلギツわسヨل ギبع ,るيギツわسヨلや れやキギحヨلや チゲع ヴヤع ゅايガلや ログل هヨتع ,)
 ., لんわيゲ بグلك やسゅイわبる مゅレعيHLAII る . تعチゲ هや ログلガايや ゅلヨحや キギلヨسヵギツわ بやヲسるト جゴيギツれゅゃبヤعゅヰわヨ لヲヨلや ギل
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 : تحヤيا مقラケゅ لヤتجゆケゅ -أ س 2
, أヵ أنゅヰ مゅダبやるلヤيفيる يヤトわب أラ تラヲム هや ログأخيりゲ  أラ تギميや ゲأヱケمヱ2  :れゅ  1يتツح من خاメ مقケゅنや るلتجゲبتين  -

 チゲتع ギツわسヨلや キギمح るトسやヲب. HLAI  

 るبゲلتجや 3في,  るيفيヤلや れゅمヱケأや ラヲغم من كゲلや ヴヤع ヱるبゅダم チゲتع ゅヰنヲムل ,ギツわسヨلや キギم  محわا أنه لم يま ,ヵケグイلゅب ソゅガلや
やلヨヤفヱゅيる نヲعيる تゅ  ロゅイُلガاゅヵ يメギ عヴヤ أラ هグه, مLCMヨ ضヨ ギحダنتギميゲهゅ من ゲヅف やلヨヤفヱゅيや れゅلヨعヱゴلる من やلفأや ケل

 サヱゲفيLCM. 

 るبゲلتجや 4في,  るيفيヤلや れゅمヱケأやサヱゲبفي るبゅダم LCMケلفأや ラヲك ヴلま جعやケ لكク ヱ ,ゅهゲميギم تわلك لم يク غم منゲلや ヴヤع ヱ , B 
 تわعゲف عヴヤ, مゅヨ يメギ عヴヤ أや ラلガايや ゅلヨヤفヱゅيLCM る فيサヱゲ ضギ  لヨحダنA や مヤわガف عن やلفأCMHI ケ  (HLAI)له

CMHI ヨلや ゅايガلやるبゅダ ゅヰيヤء عゅツلقや ن منムヨわت ヴわح. 

 ゆ- ァゅتレستや : ゅايガلや ヴヤء عゅツلقや مわي ヴわح サヱゲبفي るبゅダヨلや  チゲتع ラأ るيヤガلや ログه ヴヤب عイي ,るレمعيギツわسヨلや キギمح  ソゅガلや
 ログヰبサヱゲلفيや ヴヤع ゲفヲわت ラب أイي ゅヰأن ゅヨك CMH-I るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや يهヤف عゲعわت T ゅم やグهヱ ,ァヱキゴヨلや فゲعわلゅف بゲيُع (

 محや キギلヨسギツわ( .-HLAIعや ヴヤلヨعقTCR  ギبفツل مسわقや ゅヰヤらلغゅゼئي ) .LTCتعゲف 

 (.3من やلヲثيقる ) ま4لヴ  1تعゲف عや ヴヤلらيゅنや れゅلゲヨقるヨ من  -أ س 3
 

 

 الحゅدヵ عشرالتمرين 

I -1 
る1التجرب 

 تヘسيرالنتゅئج : 
 الشكل)أ( :

 عند كا المجمヱعتين.ايュゅ :حجュ الヱرュ ثゅبれ  10-يュヱ 0الヘترة بين  -
 50حيث يصل في اليTHC ュヱالتي تュ حボنゅヰ بـ   2يュヱ :تطヱر كبير لヤحجュ الヱرュ عند المجمヱع50るأيヱ ュゅ 10الヘترة بين  -

 ヴ14000إلmm3 るعヱر ضعيف عند المجمヱن هذا التطヱيك ゅن بـ  1,بينمボتح ュالتي لTHC  في ュرヱال ュحيث يصل حج
ュヱالي  50اليヱح ヴ4000إلmm3 

 ايュゅ 10تحヘز نمヱ الヱرヱ ュأن تほثيرهゅ ا يظヰر اا بعد  ヱTHCهذ يدل بほن مゅدة  -
: )ゆ(الشكل 

-  れゅيヱゅヘمヤعدد الT るعヱع من 1عند فئران المجمヘ4000, ترت  るيゅغ ヴإل るيヤ20000خ  ゅالخاي るن نسبヱعند تك るيヤخ
 れゅيヱゅヘمヤمع ال るرنゅボم るعヱالمزر るنيゅالسرطT  ثرتزداد منゅ1/64قبل التك  ヴ1/4إل . 

- るعヱئران المجمヘل るلنسبゅدة  2بゅبم るنヱボالمحTHC  れゅيヱゅヘمヤفي عدد ال るヘدة ضعيゅزي ,T  2000من  ヴ10000إل. 
-  れゅيヱゅヘمヤثر الゅأن تك ヴヤهذ يدل عヱT  دةゅأن م ヱ るنيゅالسرط ゅالخاي )るه معدل )نسبゅس اتجヘيتغير في نTHC  ض منヘتخ

 ضد الخايゅ السرطゅنيる )الヱرT .)ュالヤمヱゅヘيれゅ سرعる تكゅثر 
る2التجرب : 

 :THCالخايゅ المستヰدفる لـ  – 2
- るعヱني في المجمゅالسرط ュرヱى الヱمست ヴヤرزة عヘالم れゅكينヱاأنترل るدر بـ  2كميボ73ت/pg/Ml  500لكلmg  ュرヱمن ال

 .1عند المجمヱعる 190, أقل من 
れゅكينヱاانترل るلمثل , كميゅبヱ  در بـボل , حيث تゅى الطحヱمست ヴヤرزة عヘ21المmg/mL  106لكل ゅمن خاي

るعヱدة 1المجمゅاذن م.THC  れゅيヱゅヘمヤرز من طرف الヘت れゅكينヱأن اانترل ゅبمヱ , れゅكينヱض افراز اانترلヘتخLT4 
 .LT4هي الヤمヱゅヘيTHC  れゅفإن الخايゅ المستヰدفる من طرف  .ヱبゅلتゅلي 

 
 عヤى ااستجゅبる المنゅعる المثゅرة ضد ااヱراュ السرطゅنيTHC :るاشرح تأثير  - 3

المヘرزة لانترلヱكينれゅ المسヱぼلる عヴヤ تنشيط ااستجゅبる المنゅعيLT4  るسヤبゅ عヴヤ الخايゅ الヤمヱゅヘيTHC  るتぼثر مゅدة  -
ゅكينヱمن اانترل るヤيヤق れゅافراز كمي ヴإل ヵدぼي ゅمم ,)るيヱヤالخ るطゅسヱال れذاヱ るطيヤالخ るطゅسヱال れذا( るعيヱينتج عن الن , れ

 الشيء الذヵ يぼدヵ الヴ تطヱر الヱرュ السرطゅني. ヱLTCبゅلتゅلي تشكل عدد قヤيل من  LT8ذلポ تنشيط ضعيف لـ 
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る3التجرب : 
 تحヤيل النتゅئج :

- るعヱدر بـ 1عند فئران المجمボيヱ れبゅث ュرヱئران التي ترفض الヘ8/8:عدد ال  るبنسب ヵ100أ ゅن عدد الخايゅك ゅمヰم %
ボالمح るالحي るنيゅالسرط.)るعヱالمزر( るنヱ 

- るعヱدة  2عند فئران المجمゅبم ゅヰنボح ュالتي ت THC ヴال ュرヱヤل るئران الرافضヘض عدد الヘ4/8: ينخ  るبنسب ヵ50أ %
 .3X105الヴ غゅي1X105  るعندمゅ يزداد عدد خايゅ الヱرュ المزرヱع من 

 ااستنتゅج :
تضعف ااستجゅبTHC  るالヘئران التي تュ تボヤيحゅヰ )تحصينゅヰ( , رفض الヱرュ يتュ بتدخل استجゅبる منゅعيる ثゅنヱيる , اذن مゅدة  -

.るيヱنゅالث るعيゅالمن 
 
II س  
1 – ( るثيقヱفي ال るヤالممث るヤى المرحヤ3التعرف ع: ) 

-  るيヱゅヘمヤال ゅيز)تنشيط( الخايヘتحヱ ءゅボاانت  るヤمرحLT ヱLB 
 التعヤيل
-  れゅيヱゅヘمヤتعرف الLT ヱLB  ヱا  るرضゅالع るيヤمن قبل الخ ュدボلد الضد المヱمحدد م ヴヤع るئيゅالغش ゅヰباتボضل مستヘب

 المستヰدفる ) اانتゅボء(.
 ヱجヱد مستボباれ غشゅئي خゅصる بゅانترلヱكينれゅ عヴヤ اغشيる الخايゅ الヤمヱゅヘيる , مع افراز لانترلヱكينれゅ  )التحヘيز(. -

 
2 – : れゅنゅى البيヤالتعرف ع 
 

 LT4 7 مゅكرヱفゅج )بゅلعる كبيرة( 1

2 HLAI 8 LT8 
3 TCR 9 كينヱبل اانترلボ1مست 
4 HLAII 10 كينヱبل اانترلボ2مست 
 محدداれ مヱلد الضد BCR( 11جسュ مضゅد سطحي) 5
6 LB 

 
 :X ヱyالتعرف عヤى المヱاد  – 3

 هي اانترلヱكينヱ れゅهي من طبيعる برヱتينيる حيث: -
 )تنشيط أヱل( LT4.LT8تヘرزهゅ الخايゅ العゅرضヱ るدヱرهゅ يتمثل في تنشيط الヤمヱゅヘيれゅ المحسسる  1انترلヱكين : xالمゅدة 
ヱدヱرهゅ يتمثل في تحヘيز جميع الخايゅ الヤمヱゅヘيる المنشطる عヴヤ عمヤيLTh  るتヘرزهゅ الヤمヱゅヘيれゅ  2انترلヱكين : yالمゅدة 

.ュゅسボاان 
 فゅج(:تحديد دヱر البゅلعれゅ الكبيرة )المゅكرヱ –أ  – 4

 .LT4لヤمヱゅヘيヱHLAII  れゅظيヘتゅヰ كخヤيる عゅرضる لمحدد مヱلد الضد مرفゅボ بـ  -
 .LT8لヤمヱゅヘيHLAI  れゅاذا اصيبれ بヘيرヱس )خヤيる مستヰدف( , فゅنゅヰ تボدュ محدد مヱلد الضد )ببتيد ا ذاれ( مرفゅボ بـ  -
منشطる لヤخايゅ المنヘذة , ال ヱ ,2التي تتكゅثر ヱتتمゅيز ヱتヘرز بدヱرهゅ اانترلヱكين 1عن طريベ اانترلヱكين LT4تنشط  -

.るعيヱالن るعيゅالمن るبゅفي ااستج るهمゅن المسヱلي تكゅلتゅب 
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 : 5رسュ تخطيطي تヘسيرヵ لヤبنيる -بـ 
 

 
 
 
5 – : るنيゅالسرط るيヤالى تدمير الخ るالمراحل المؤدي るتخطيطي لبقي ュرس 

-  ゲثゅムわلや るヤحゲيط + مゼレわلや هي, ヴلヱاや るヤحゲヨلや لヨゼسم يゲلや.グفيレわلや るヤحゲم やゲأخيヱ ゴيゅヨわلやヱ  
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 やلゅんني عشやゲلتゲヨين 
 
 : やلヨتギخや るヤلゅレヨعيや るاستجゅبらヅ るيعや るستレتج - 1

- るعヲヨイヨلや ラやゲゃحقن ف ギبع )ソやゲわلや ゆゅغي( るعيゅレم るبゅイわسや ケヲヰド ュギ1ع  るيヱゅفヨヤلや ゅايガلゅبB .فقط 
- るعヲヨイヨلや ラやゲゃحقن ف ギبع )ソやゲわلや ゆゅغي( るعيゅレم るبゅイわسや ケヲヰド ュギ12ع  るيヱゅفヨヤلや ゅايガلゅبT .فقط 
- るعヲヨイヨلや ラやゲゃحقن ف ギبع )ソやゲわلや キヲجヱ( るعيゅレم るبゅイわسや ケヲヰド3  るيヱゅفヨヤلや ゅايガلゅبBヱT .ゅمع 

: ァゅتレاستや 
 るيعらヅ るبゅイわاسや るعيゅレヨلや : るヤخギわヨلや 

-  れゅيヱゅفヨヤلや خلギت( るيトヤخ るヅゅسヱ れやク るبゅイわسや هي るعيゅレヨلや るبゅイわاسやB.) 
ヅヱゲゼلや るيケヱゲツلや : ゅヰثヱギلح 

 .LB ヱLTيヤトわب ケヲヰド هや ログاسゅイわبや るلゅレヨعيや るعラヱゅ خヵヲヤ بين  -
 
 :や B ヱ Tلヨヤفヱゅيれゅ تゅムثゲ عن やلヨسや メヱぽلعゅمل - 2
 

-  れゅيヱゅفヨヤلや ゲثゅムت ュギعT .لダヨلや ゆゅفي غي 
-  れゅيヱゅفヨヤلや ゲثゅムت ュギعB .لダヨلや ゆゅفي غي 
-  れゅيヱゅفヨヤلや كل من ゲثゅムتLB ヱLT ネケコ سطヱ من メヱゴعヨلや لダヨلや キヲجヲب .るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや 

: ァゅわレわاسや 
-  れゅيヱゅفヨヤلや ゲثゅムتLB ヱ LT.كينヲلゲわانや りキゅم ゲتحث تأثي 
 
3 -  れゅيヱゅفヨヤلや خلギت るكيفيT4 : るعيヲレلや るعيゅレヨلや るبゅاستجや في 

 عケや ギレتفネゅ تゲكيや ゴأنゲわلヲكين في やلヲسط يゲتفع عや キギلガايや ゅلらاコميや( るلらاسヲヨسيت(. -
-  れゅيヱゅفヨヤلや ケヱキ لんヨわيT4 れゅيヱゅفヨヤلや يطゼレفي ت るعيヲレلや るعيゅレヨلや るبゅイわاسや فيLB ヱLT  ゅهコやゲفや يقゲヅ عن

: ヴلま يطゼレわلや やグه ヵキぽيヱ , れゅレكيヲلゲわانや ل فيんヨわت るئيゅيヨئط كيゅسヲل 
 يヱゅفヨヤلや ゲثゅムت れゅLB ヱLT. 
  れゅيヱゅفヨヤلや ゴيゅヨتB.るميコبا ゅخاي  ヴلま 
  れゅيヱゅفヨヤلや ゴيゅヨتT8  るيヨس れゅيヱゅفヨل ヴلやLTC. 

 
 تعゲف やلれやグ : -أ س 4

- るجيヱلヱالبي るيヱヰال るقゅتشكل بطヱ ゅراثيヱ هي محددةヱ ردヘلゅب るصゅالخ れゅالجزيئ るعヱهي مجم 
- れやグلや"ゲيف آخゲعわبヱや  るツيらヤثي لケヲヨلや ゲيらعわلや عن るイتゅレلや れゅゃيゴイلやヱ ゅايガلやヱ るイأنسやヱ ءゅツأعや ネヲヨイم ヲه

"るقحヤヨلや 
れやクلاや يفゲتع 

-  るيヱعن العض るصر الغريبゅالعن るعヱعنصر ذاتي مغير  هي مجم ヱعل اゅヘالتヱ るعيゅمن るبゅرة استجゅإث ヴヤدرة عゅボالヱ
 .نヱعيゅ مع نゅتج ااستجゅبる قصد الボضゅء عヤيه

- ゲيف آخゲعわب ヱや  るبゅイわسや ギلヲتヱ , るيヲツعヤثي لケヲヨلや ゲيらعわلゅب ゲفゼي لم تわلや れゅゃيゴイلや ネヲヨイم れやグヤلや لヨゼي"
."るعيゅレم 

:)りゲيらムلや れゅيヨعヤらلや( るضケゅلعや ゅايガلや فゲヅ من るيギツستヨلや れやキギحヨلや チゲع るآلي 
حや キギلヨسギツわ تらんيت ヱبヤعるヨ مヲلや ギلギツ        تヵゴイء مヲلや ギلギツ بفعل やنゴيれゅヨ خゅصや( るلツヰم(          ケやتヅゅら م -

 るゃيゴイب )ヵギツわمس ギيわらب(HLAII         ヵギツわمس ギيわらب" ギعقヨلや りゲイه-HLAII         るضケゅلعや るيヤガلや حトس ヴلや "
 るعيゅレヨلや ゅايガلや عل ヵギツわسヨلや キギحヨلや チゲعLT4. 

 ゆس : ゅهケヱキヱ るヤخギتヨلや れゅيヱゅفヨヤلや عやヲمع أن るعيヲレلや るعيゅレヨلや るبゅاستجや ゅムヤمس 
-  ヵヲヤガلや يトヤガلや كヤسヨلやヱ كヤسヨلや 

: るヤخギتヨلや れゅيヱゅفヨヤلや 
- LT4 :  يطゼレわل れゅレكيヲلゲわانや コやゲفやLT8  ヱLB ギツلや ギلヲヨل るعيヲレلや. 
- LT8  : ينケヲفヱゲらلや يقゲヅ عن )サヱゲلفيゅب るبゅダヨلや ヱや るنيゅヅゲلسや ゅايガلや( るفギヰわسヨلや ゅايガلや ゲميギتヱ يبゲガت

 ヴلや ゅهゴيゅヨت ギلك بعクヱLTC. 
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- LB: .るعيヲن りキゅツم ュゅاجس りコゲمف るميコبا ゅخاي ヴلや ゴيゅヨわت 
- : )るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや شيطレتヱ ءゅانتقや ( لحثや るヤحゲم 

 れゅيヱゅفヨヤلや فゲعわتLT4  ヵギツわمس ギيわらب " ギعقヨلや ヴヤع るعيヲレلやسHLAII るئيゅゼلغや ゅヰاتらقわمس るトسやヲب ァヱキゴف مゲتع "
TCR ل ゅخاي ヴلや メヲحわヤل れゅレكيヲلゲわانや بفعل ゅヰトيゼレم تわيヱ りギعゅمس るيヱゅفヨLTh  れゅيヱゅفヨヤلや ط كل منゼレتLB  ヱLT8  . 

 

 

 

 やلゅんلث عشやゲلتゲヨين 
 
I - 1 يل سヤلتعや : 
 : به تヤتقي أن قبل حتى الضد ضدمヱلد لヤرد مستعدة B الヤمヱゅヘيれゅ – أ

,عヴヤ العكس ا ناحظ إنتゅج أجسュゅ مضゅدة ضد  Bالتي تれボヤ جميع الヤمヱゅヘيS2  れゅعند الヘئران  Aناحظ إنتゅج أجسュゅ مضゅدة ضد المستضد 
)دمرれ بヱاسطる ااشعゅع بعد  Aالتي تتعرف عヴヤ المستضد  Bالتي تれボヤ جميع الヤمヱゅヘيれゅ مゅعدا الヤمヱゅヘيS1  れゅعند الヘئران  Aالمستضد 

 كゅنれ مヱجヱدة قبل أヵ اتصゅل مع المستضد(. Aالمشع (. ヱهذا يشير الヴ ان الヤمヱゅヘيれゅ التي تعرفれ عヴヤ المستضد  Aتثبيتゅヰ عヴヤ المستضد 
ゆ-   れゅيヱゅヘمヤالB : ゅヰى سطح أغشيتヤمستقبل ع ポヤتمت 

 れゅيヱゅヘمヤبازمي لヱء السيتゅالغش ヴヤتثبيته ع ュأن المستضد المشع ت ゆرゅالتج れاثبتB  れباボد مستヱجヱ هذا يعنيヱ. هذا المستضد ヴヤع るالمتعرف
 غشゅئيる قゅدرة عヴヤ تثبيれ هذا المستضد .

 ااستجゅبる المنゅعيる نヱعيる :  -جـ 
اإستجゅبる المنゅعيる نヱعيる ضد المستضد بسبゆ ماحظる  انتゅج اجسュ مضゅدة ضد جميع المستضداれ بゅسثتنゅء ااجسュゅ المضゅدة ضد المستضد 

A  ئرانヘعند الS1  المستضد ヴヤالتي تتعرف ع れゅيヱゅヘمヤعدا الゅم れゅيヱゅヘمヤجميع ال れボヤالتي تA. 
2 – ヤالعقد ال ュتضخ ゆسبるثيقヱالمبين في ال るيヱゅヘ2م : 

 ギم بعガツわلや أギら5ي ( るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや يطゼレت ヴلや جعやケ.ゲشゅلعや ュヲليや في ヵヲق ラヲムيヱ ュゅأيT4  ヱB ュヲليや م فيヰمヱ يعゲلسや ゅهゲثゅムتヱ )
.ギツわسヨلや ヴヤع るفゲعわヨلや れゅيヱゅفヨヤلや من れنسيا ァゅわنや حيث تم ゲشゅلعや 

 أيュゅ من حقن やلヨستギツ : 5بعB  ギيゲجع عキギ نسياや れلヨヤفヱゅيれゅ  س 3
 キヲجヱ10  れゅيヱゅفヨヤلや من れنسياB  キギلعや ヴلや جعゲمس يゅガلや ュヲليや في るفゼわムヨلや10  ンヲわمس ヴヤع るفヤわガヨلや ギツわسヨلや れやキギمن مح

 ギツلや ギلヲم 
やلわي تعゲفت عヴヤ محキギ مヲلや ギلや ギツأكB  ゲん, ا يحわفظ やا بゅلヨヤفヱゅيB  れゅيわم عن ゲヅيق やلガايや ゅلヨヤفヱゅيや るنわقゅء نسيヤي مヰم   أيュゅ بعギ حقن やلヨستや10 : ギツلムヨتشفる خاB  メفゲضيる تفسや ゲنガفチゅ عや キギلレسياや れلヨヤفヱゅيれゅ  س 4

. るليゅفع 
 

II 1 س - ( من るヨقゲヨلや れゅنゅيらلや  るبゅمع كت )ソ,サ( يتينヤガلや ヴヤف عゲلتعや1  ヴلま4:) 
 : )ソ,サ( يتينヤガلや ヴヤف عゲلتعや 

- : )サ( るيヤガلや りゲيらك るيヨعヤب 
- )ソ( るيヤガلや  るيヱゅفヨل るيヤخ :T4  
 : れゅنゅيらلや 

 T4 (TCR)مستقらل غشゅئي لـ  -3محや キギلヨستCMHII   -      ギツمعقギ  س CMHII       2بヱゲتين  س 1 -
 (IL2) 2مستقらل غشゅئي لأنتゲلヲكين س 4
 أشや ケヱキ ゥゲلヤらعヨيや るلらムيりゲ : سأ  س 2

 لد الضدヱابتاع م 

 れゅمヱزヱيزヤال れゅانزيم ベعن طري ゅلد الضد جزئيヱم ュلد الضد هضヱبمحدد م るظヘمحت , 

  دボتشكيل معCMHII – るئيゅغش るヤيصヱلد الضد ضمن حヱمحدد م 

  بـ ゅرجي مرتبطゅالخ ゅヰسطح ヴヤلد الضد عヱعرض محدد مCMHII. 

 ( في إنتゅج ااجسュゅ المضゅدة :T4أشرح كيヘيる تدخل الخヤيる ) -بـ 

   من るمعين るتتعرف لمT4  دボمع ヴヤع ゅجヱتعرف مزدCMHII – لد الヱمحدد م ゅヰباتボضل مستヘضد بTCR. 

  れゅيヱゅヘمヤمن ال るتنشيط لم ヴالتعرف ال ヵدぼيT4كينヱرزة لانترلヘم ゅخاي ヴيزالゅتتمヱ ثرゅة , حيث تتكゅボ2المنت . 

  れゅيヱゅヘمヤمن ال るلم ゆتركB  كينヱبل اانترلボة مستゅボل  2المنتゅبボاست るヤهぼم ゅヰヤيجع ヵالذIL2  ゅثرهゅتكヱ ゅヰتنشيط ヴال ヵدぼب ゅمم ,
ヴال ゅيزهゅتمヱ .لد الضدヱضد ك るعيヱدة نゅمض ュゅرزة اجسヘم るبازمي ゅخاي 
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3 –  るثيقヱفي ال るسヱالمدر るعيゅالمن るبゅفي ااستج るヤدة المتدخゅالمض ュゅر ااجسヱ2د : )るطيヤخ るطゅسヱ れذا( 

 .جهゅانت ヴヤحرض ع ヵلد الضد الذヱمع م ゅعيヱد نゅالمض ュيرتبط الجس 

  دゅمض ュجس( عيゅد منボتشكيل مع– .るعمヤالب るيヤتنشيط عمヱ لد الضدヱل مヱعヘل مゅابط ヴال ヵدぼي ゅمم )لد الضدヱم 

 الرسュ التخطيطي لヤمعقد المنゅعي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 やلやゲبع عشやゲلتゲヨين 
るالتجرب ヱ :

ヱ – سيرヘئج تゅهذه نت るالتجرب
1LCM

2
 LCMان الخايゅ الヤمヱゅヘيる المعزヱلる نヱعيる فボط لヤـ   2

ヲ – عヱن るبゅااستج るعيゅتكشف التي المن ゅヰن عنゅثيقتヱال (ヱヱヲ): 
LTC

るث آليヱهرة حدゅالظ るヤفي الممث るثيقヱال (ヲ ): 

るالتجرب ヲ:
ヴ – سيرヘئج تゅالمحصل النت ゅヰيヤع

 CBIGM
A 

 

A 
 D

 

 مヱلد الضد

 جسュ مضゅد
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II –
  ゅمنطقي ゅتنضيم るمنظم るصر اآتيゅأن يتضمن العرض العن ゆヱヤالمط 
 るيヘتتدخل كي れゅعميヤء في الكبيرة البゅلد إقصヱخال الضد م るبゅااستج るعيゅغير المن るعيヱالن 

  
  
  
  

  
  
  りゲيらムلや れゅيヨعヤらلゅك ,るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや يطゼレتヱ ギツわسヨلや れやキギيم محギقわب ュヲي تقわلや ゅايガلや るيゼل أغヨتح

やヱلわي تقュヲ بعや ギلわعゲف عや ヴヤلヨسギツわ بゅقゅレわصه ヱهやヱ(II)  ュギلレダف  (I)   محれやキギ ألれやグ من やلレダف
لらيわらيや れやギلゅレتるイ عن やلヱゲらتيやキ れゅレخヤيや るلゼレヨأ )بヱゲتيれゅレ فيヱゲسيる ,بヱゲتيや れゅレلガايや ゅلسゅヅゲنيる..( تقュギ عCMH.  や ヴヤبヱゲتيゅレته جゴئيゅ,ثم تعチゲ بعض بيわらيやギته عヴヤ سトح أغゼيゅヰわ مゲتゅトら بゅلـ 

 れゅゃيゴイب ゅトらتゲم るضケゅلعや ゅايガلや るيゼح أغトلسやـCMH فレダلや من  (I)  れやゲشぽل مヨي تحわلや るئيゅわلや ゅايガلや ヴلま
るヤتゅلقや るئيゅわلや ゅايガلや CD8  れやギيわらيらلや  れゅゃيゴイب ゅسゅأس るトらتゲم ュギأ ( تُقゼレヨلや るجيケゅخ( るヤخギわسヨُلや れゅレتيヱゲらلや عن るイتゅレلやلやـCMH  من

نفグ  ( やلヵグ يسゅهم في やخわيや ケゅلガايや ゅلヨヤفヱゅيや るلるダダガわヨ لاや ,れやクلil1ヵグتفや コゲلヤらعヨيや れゅلらムيや りゲانゲわلヲكيれゅレ ) まCD4  . لや ヴلガايや ゅلヨسゅعや りギلわي تحヨل مぽشれやゲ من やلや(II  ネヲレلレダف) 
يゼレط やلガايや ゅلヨヤفヱゅيる فゅムわわثヱ ゲتゅヨわيヱ ゴبゅلゅわلي تムゼل لるヨ من  やLT4لヨفりコゲ من ゲヅف  IIجゴيや れゅゃانゲわلヲكين  II لヤعヲツيヱ るبゅلゅわلي تコゲら هや ログلガايゅ مسわقらاれ غゅゼئيる لانゲわلヲكين

(LThヱLTc)سيتヲヨاسらلやヱ 
 
  

TC
ュتدخل يبرز تخطيطي رس れゅعميヤالتنشيط التعرف في الكبيرة البヱ (الحث)
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III – ضح مبسط مخططヱت れゅآلي るبゅاأستج るعيゅالمن るヤمن كل في المتدخ るلى تجربヱاأ るالتجربヱ るنيゅالث . 
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 やلゅガمس عشやゲلتゲヨين 
 
 أ/ 

1- :サ فゲلحや ليهま ゲيشي ゅヨب ゅヰعاقت ゅمヱ りキヲقصヨلや りゲهゅヌلや るعيゅレヨلや れやギعقヨلや لムゼت 
ケやتヅゅら نヲعيي يや ゲヰヌلゅムわمل やلレらيヵヲ بين مやヲقع محりキギ لムل من やأجسや ュゅلヱ りキゅツヨمحや れやキギلヨسや  ギツわلわعヤيل :

. 
2-  ヴレらلや لんヨ1ت  ヱ2  ヱ3 : ギツわسヨلや れやキギمح 

 مヲムنれゅ غゅゼئيる تゲヰヌ عヴヤ سトح やلヨسや . ギツわلتعヤيل :
3-  ヴレらلや بط بينケ1  ヱ2  ヱ3  : るفقやヲヨلや りキゅツヨلや ュゅأجسやヱ 

 るيレらلや1:  キゅツヨلや سمイلやA 
るيレらلや2:  キゅツヨلや سمイلやB 
るيレらلや3:  キゅツヨلや سمイلやC 

4- . れやギツわسヨلや من ネヲレلや やグه ヴヤء عゅツقヤل りキゅツヨلや ュゅأجسや من ギحやヱ ネヲن キヲجヱ فيムي 
 /ゆ1- ططガヨلや りキゅأع :るغケゅلفや れやケゅヅإや ヱ سبゅレيت ゅヨله بゅヨكまヱ 

 

ヲ -:るعيゅالمن るبゅااستج ベانطاヱ ثヱن حدゅلضم るسيゅاأس るヤلد الضد تحديد المرحヱمحدد م ュديボتヱ رفゅالتع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدد المستضد

 るجزيئHLAII 
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 やلسサキゅ عشやゲلتゲヨين 
 
1 -  るنيゅالسرط ゅضد الخاي るヤالمتدخ るعيゅالمن るبゅااستج るطبيع : 

るيヱヤخ るطゅسヱ れذا るعيヱن るعيゅمن るبゅاستج 
  : يلヤالتع 

  أرヘال れヱأدى الى م ゅمم るنيゅالسرط ゅل الخايヱعヘل مゅى ابطヤدرة عゅدة قゅمض ュゅى أجسヤالمصل ع ヵヱا يحتA2  بعد حقنه
 .1بمحتヱى الヱسط

 سطヱفي ال るنيゅالسرط ゅأر  2تدمير الخايヘال れゅيヱゅヘمن طرف لمA1  أرヘال るيゅنتج عنه حم )るالمحسس( るالمنشطA3 
 2بعد حقنه لمحتヱى الヱسط

2 - るقعヱالمت るأر  النتيجヘال れヱم :A3 
 CMHبسبゆ اختاف في  Bمن طرف لمヱゅヘيれゅ الヘأر  A1لュ يتュ التعرف عヤى الخايゅ السرطゅنيる لヘヤأر  التعヤيل : -

.るنيゅالسرط ゅتدمير الخاي ュيت ュلي لゅلتゅبヱ 

 عヤى الخايゅ السرطゅنيる في الحゅلる ااヱلى: T8فقط من الヤمヱゅヘيれゅ  %0.01تثبيれ  تتヘسير -أ-3
.るنيゅالسرط ゅى الخايヤع るلヱالمستضذ المحم れلمحددا るعيヱن れى مستقباヤفر عヱتت るمحسس れゅيヱゅヘهي لم 

 ゆ- : るنيゅالث るلゅفي الح ゅتدميرهヱ لىヱاا るلゅفي الح るنيゅالسرط ゅتدمير الخاي ュسير عدヘت 
 ヱحده غير كゅف لتدمير الخايゅ السرطゅنيる في الحゅلる ااヱلىالتعرف 

 2, حيث تヘرز هذه ااخيرة اأنترلヱكينLT8ヱLT4 れゅتدمير الخايゅ السرطゅنيる في الحゅلる الثゅنيる نゅتج عن تعヱゅن بين  -
 ヱتمゅيزهゅ الى خايゅ سゅمる قゅدرة عヤى تدمير الخايゅ السرطゅنيLT8 . るالتي تؤدヵ إلى تنشيط 

4 -  ゅانヱعن( るثيقヱمن مراحل ال るヤلكل مرح ゅسبゅ1من:) 
 مرحるヤ اانحال -مرحるヤ التمゅس                  れ -مرحるヤ التعرف ヱالتقゅرゆ       ゆ –أ 

إفراز البرفヱرين من طرف  –مع الخヤيる السرطゅنيLTC  るينبغي ان تتضمن اآليる اسゅسゅ العنゅصر التゅليる : تمゅس  -
LTC –  るنيゅالسرط るيヤء الخゅى غشヱى مستヤع ゆヱث ثقヱحد–   るنيゅالسرط るيヤء الى الخゅل المヱدخ- るيヤانحال الخ

るنيゅالسرط. 

 
 
 

 المخطط : – 5
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 やلسゅبع عشやゲلتゲヨين 
 
ヱ –  أ- :るغرافيヱتゅمヱالكر るالطريق ヱ るئيゅربヰجرة الكヰل كل من الゅاستعم るتحديد اهمي 

-  : るئيةةゅربヰجةةرة الكヰال るتقنيةة
 . 

-  : るغرافيةةヱتゅمヱالكر るغرافي الطريقةةヱتゅمتتتヱالكر ベرヱ لゅستتتعمゅب れゅتينتتتヱلبرゅتتيط كヤخ れゅنتتتヱصتتل مكヘتستتتتعمل ل
ゅبヱالتد るدرجت ゆحست ポذلتヱ , غرافيヱتゅمتヱالكر ベرヱالت ヴヤع れゅنヱصل المكヘحيث تن, )ゆل )مذيヱヤمحヱ زنヱالتヱ ن

 .الجزيئي

 ゆ- るمヱヤيمكن التي المع ゅヰئج هذه من استخاصゅالنت るيل  : التجريبيヤمع التع 
- 

Γ 

ヲ- : سيرヘالت 
مヱرثتヱ る كتل مヱرثتる تشتヘر لتركيتゆ بترヱتين ヱ أن أنتヱاع اأجستュゅ المضتゅدة  ンヰヰヰヰالヱاحتد حتヱالي يمتポヤ الヘرد  -

التي يمكن أن يصنعゅヰ الヘرد الヱاحد تボدر بゅلمايين ممゅ يبتين أن التذخيرة الヱراثيتる ا يمكنヰتゅ أن تشتヘر لヰتذا العتدد 
( れゅرثヱل المゅين أشكゅنظرا لتب ヱ .ئلゅヰالV ,D ,J تعدد اأجزاء في كتل ヱ )   るالممكنت ゆفتإن عتدد التراكيت るرثتヱم

 るلنستبゅاقح بヱتヤف الヤمخت ゅسر أن شخصヘي ゅمن المايين مم れゅعدة مئ ヴد تصل إلゅالمض ュجزء المتغير في الجسヤل
لヤمヱرثれゅ اأربعる يمكن أن يركゆ عدد كبير جدا من أنヱاع اأجسュゅ المضゅدة التتي تختヤتف فيمتゅ بينヰتゅ فتي الجتزء 

るヘيヘالمتغير من الساسل الخ .るヤيボالث ヱ 
 

 やلゅんمن عشやゲلتゲヨين 
ヱ-  れالذا れلمؤشرا るئيゅالكيمي るالطبيع : 

 HLAI  ヱHLAIIعبゅرة عن غヤيكヱبرヱتينヱ れゅهي صنゅヘن : 
 れゅرثヱصيتين لمゅخCMH : 

  جد في شكلヱتヴ  : بـ ゅヰنرمز ل れゅرثヱمD.C.B.A 

 . ) ゅヰدة بينゅجد سيヱدة ) ا تゅالسي るيヱゅمتسヱ れمتعددة االيا 

ヲ – :ュلأ れالذا れجنين عن مؤشراヤل れالذا れفسر اختاف مؤشرا 
-  れゅرثヱم ゅヰأمه , من ضمن るراثيヱف عن الذخيرة الヤتخت るراثيヱ الجنين ذخيرة ポヤيمتCMH  به بينゅالتي ا تتش

ااヱ ュاأبن , ヱبمゅ ان البرヱتينれゅ المحددة لヤذاれ هي تعبير لヰذه المヱرثれゅ , فعヴヤ ذلポ يكヱن هنポゅ اختاف 
れمحددا  れنصف اليا ポヤان الجنين يمت ゅجنين ) كمヤل れالذا れمحدداヱ ュلا れالذاCMH  النصف  ゅبينم ュمن اا

. ) ゆاآخر يرثه من اا 

ン – فسر ( るボثيヱال ゆرゅمن تج るكل تجرب るنتيجヲ: ) 

-  ュدヰت ュلLTC .دةゅغير ش るذاتي るتحمل محدد مستضدي ゅヰان るيمヤالس るالذاتي ゅالخاي 

-  ュدヰتLTC الذ ゅمتغير(.الخاي れذا ( るغير ذاتي るمستضدي れتحمل محددا ゅヰان  るبゅالمص るاتي 

-  ュدヰتLTC  تحمل ゅヰالمضغي  ان ュالبرع ゅخايCMH (HLA ير لـゅمغ )CMH .ゅヰص بゅالخ 

-  れالذا れشراぼم ゅヰسطح ヴヤا تحمل ع ゅن هذه الخايヱك ヴال れباسヱفヱالتر ゅخاي ュهد ュد عدヱيعCMH  ヵالذ
 يるتヱجه ضده ااستجゅبる المنゅع

 るالطبيعي るヤتゅالق ゅر خايヱد るبدراس ベヤمن التمرين انه متع ュヰحذف جزء م ュت : るماحظNK )رج المقررゅخ( 
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 やلتゅسع عشやゲلتゲヨين 
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 :るبゲイわلや ログفي ه りキゅツヨلや ュゅيفي لأجسドヲلや ケヱギلや 
ケや ヴلま るيキぽم れやギツわسヨلや れやキギمع مح ゅعيヲط نらتゲت.ゅヰلヲمفع メゅトبま فギヰب ゅヰصゅダت 

 يわم やلقゅツء やلゅヰレئي عや ヴヤلヨسれやギツわ بゼレわيط بヱゲتيや れゅレلヨわヨم ) معقや ギلや ュヲイヰلغゅゼئي ( -
- .りゲيらムلや れゅلعゅらلや るトسやヲب るヨعヤらلや るيヤヨيل عヰسわب ヱأ 
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 やلعشやラヱゲلتゲヨين 
ヱ – :るبゅتحديد نمط ااستجヱ るرنゅالمق 

-  ヵالكبد ゆゅヰبمرض االت ゆゅنسجل عند الشخص المصB : ュيヤمع الشخص الس るرنゅヘم 

 .اةヱحيدة النヱ れゅالكري るض في نسبゅヘانخヱ , るء المحببゅالبيض れゅالكريヱ れゅيヱゅヘمヤال るع كبير في نسبゅヘارت 

 تدل معطيれゅ الجدヱل عヤى تدخل ااستجゅبる المنゅعيる بنヱعيゅヰ , النヱعيヱ るغير النヱعيる ضد الヘيرヱس. -

 ゅب ゆゅعند الشخص المص るالمحبب れゅع عدد الكريゅヘارتヵالكبد ゆゅヰالت B .るعيヱغير ن るعيゅمن るبゅى استجヤيدل ع 

  دة ضدゅالمض ュゅاجد ااجسヱتヱ れゅيヱゅヘمヤع عدد الゅヘارتHBS .るعيヱن るعيゅمن るبゅى استجヤيدل ع 

ヱ – : れابراز التغيرا 
-  るيヱゅヘمヤر الヱعند تطB : يヤيゅنسجل م )ゆ( الى الشكل )من الشكل )أ 

 るيヤالخ ュدة في حجゅزي 

 れゅببعض العضي ゅهゅلجي . غنヱز كゅヰر جヱتطヱ れゅندريヱكヱالميثヱ るلゅعヘال るليヱيヰال るمثل : الشبك 

-  れゅيヱゅヘمヤيز الゅر في تمヱهذا التط るى أهميヤتتجB  جゅى انتヤمنه القدرة عヱ れゅعضي ポヤتمت るبازمي ゅالى خاي
 اجسュゅ مضゅدة بشكل كبير ヱافرازهゅ في الヱسط الداخヤي.

ヲ –  れゅيヱゅヘمヤر الヱتط ュسير عدヘتB هذا ال るلゅعزلفي ح 
-  れゅيヱゅヘمヤى الヤالكبيرة ع れゅعميヤمحدد المستضد من طرف الب ュتقدي ュا يتT4  دة من خالゅع ュهذا التقدي ュيت (

 ゆط بين مركゅث ارتبヱحدヱشرゅل المبゅااتصCMH –  المستقبلヱ الكبيرة るعميヤبヤمحدد المستضد لT  るيヤخヤل
 るيヱゅヘمヤالT  れゅيヱゅヘمヤتنشيط ال ュالى عد ヵيؤد )T ت ュلي عدゅلتゅبヱ るيヱゅヘمヤال ゅنشيط الخايB  يزゅفا تتم

 れゅيヱゅヘمヤالB .るبازمي ゅالى خاي 

ン –  
الى ازديゅد عدد  Bعند الشخص المصゆゅ بمرض االتゆゅヰ الكبدHBS ヵ يؤدヵ ارتゅヘع تركيز مヱلداれ الضد  -

الخايゅ الكبديる المصゅبる بゅلヘيرヱس المسؤヱل عن هذا المرض ヱبゅلتゅلي ازديゅد نسبる هدュ الخايゅ من طرف 
 れゅيヱゅヘمヤالTC . るالسمي 

 بعد عدة اشヰر من ااصゅبる بゅلヘيرヱس الى : HBSيرجع اختゅヘء مヱلد الضد  -

  れゅيヱゅヘمヤتدخل الTC بゅالمص ゅالخاي ュى هدヤالتي تعمل ع るس.السميヱيرヘلゅب る 

  دة لـゅمض ュゅج اجسゅانتHBS  تشكيل ベعن طري,ュدة في الدヱجヱالضد الحرة الم れلداヱى مヤالتي تقضي ع
 معقداれ منゅعيる تبطل مヘعヱل مヱلد الضد ヱتمنع انتشゅره.

ヴ –  دة لـゅمض ュゅاجد اجسヱان تHBS  عند الشخصZ  ゆゅヰس االتヱالى فير るسريع るيヘبكي ヵستمكنه من التصد
 るلゅفي ح ヵكه الشخص الكبدヤامر ا يمت ヱهヱ لد الضدヱضد هذا الم るعゅمن ゆجديدة , حيث أنه اكتس るبゅاصX 

 
ヵ : المخطط 
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 やلحやヱ ヵキゅلعشやラヱゲلتゲヨين 
 
ヱ - لヤئج حゅالنت るヤالممث るثيقヱلゅب (ヱ) : 

- ゅالخاي るيヱゅヘمヤال LTCるصヤل من المستخゅر طحほヘن الヱボالمحヱ سヱيرヘب ゆゅヰالت ゅيゅالسح るس ضد محسسヱفير ゅيゅالسح. 

- るالتجربヱ : ゅالخاي LTC ュل ュدヰت ゅالنسيج خاي ュゅر الضほヘن لヱボس المحヱيرヘب ヵالجذر  ゅヰان ュل ベيسب  ゅヰالتعرف ل 
ヴヤس عヱفير ヵالجذر. 

- るالتجربヲ : ゅالخاي LTC ュل ュدヰت ゅالنسيج خاي ュゅر الضほヘغير ل ゆゅمص ,ュلعد ゅヰقدرت ヴヤالتعرف ع ヴヤع れببتيدا 
れالذا. 

- るالتجربン : ゅالخاي LTC ュدヰت ゅالنسيج خاي ュゅر الضほヘن لヱボس المحヱيرヘب ゅيゅان, السح LTC  ベسب ゅヰالتعرف ل ヴヤع 
 .السحゅيゅ التゆゅヰ فيرヱس

 :بゅلヘيرヱس المصゅبる الخايゅ عヤى القضゅء اヱ التخヤص شرヱط احدى
- るيヤالخ LTC るيヤالخヱ るبゅن المصゅس تنتميヘلن れان,  الذاヱ نヱتك るيヤالخ ゆゅس مصヘس بنヱيرヘال ヵج حرض الذゅانت 

れゅيヱゅヘمヤال LTC (るعيヱن. ) 

ヲ - れゅمヱヤالمع るصゅالخ  るتأثير بطريق ゅالخاي るيヱゅヘمヤال LTc ىヤع ゅالخاي るبゅس المصヱيرヘلゅب : 
 الغشゅئي مستボبゅヰヤ بヘضل  المصゅبる الخヤيる سطح عヴヤ  المボدمる ذاتيる الغير المستضد محدداれ عLTC ヴヤ تتعرف -

 .المزدヱج التعرف انه": المستضد محدد – HLAI"  المعボد عヴヤ يتعرف أTCR ヵ النヱعي

Ca الكゅلسيュヱ شヱارد بヱجヱد. الغرانزيヱ ュانزيمれゅ البرفヱرين LTC تحرر -
 غشゅء مع البرفヱرين جزيئれゅ تندمج ++

るيヤالخ るبゅالمص  (るدفヰالمست )るمحدث ゅبヱボث  ,ゅل يسمح ممヱء بدخゅارد المヱالشヱ ゅمم ュعنه ينج るصدم るليヱヤر حゅجヘانヱ 
るيヤالخ るبゅالمص  ,ゅان كم ュانزي ュالغرانزي ュهゅفي يس ゆتخري ADN るيヤالخ るبゅالمص . 

 
 

 HBSمヱلداれ ضد 

 مزدヱج

 تمゅيز
 تمゅيز

 الضد اجسュゅ مضゅدة

るبゅالمص 
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 やلゅんني やヱلعشやラヱゲلتゲヨين 
 
I 1 س - るيレسم تقヲلや : عيゅレヨلや 

 やلガايゅ:سトح )や ヱやلやギخل(  عや ヴヤلヨسれやギツわ تヲヨضع بわحギيや ギلわقレيる هログ تسヨح -
 تسュギガわ لゴイيれゅゃ مりキゅツ ) نヲعيる بゅلレسるら لヨヤحや キギلヨسヵギツわ( حゅمるヤ أجسュゅ بヲجキヲ خايヱ ゅضع في やلわقレيる تんヨわل -

 りケヲヤفわم キやヲم( れやゲشぽヨين  سكわيゲن سفムヨي ).....るعゼم ュゅأجس ゅヰわيぼケ ゲヰイヨلゅني بヱゲわムإلや. 
2 - るيヨتس ログه れゅئيゴلجや キギحヱ : ゅهケギمص 

 جヨيع سトح عヴヤ مヲجヱ りキヲهي عりケゅら عن غヤيヲムبヱゲتيれゅレ غゅゼئيやHLA るلـ  في لや れやグヤلヨヨيや りゴلゴイيれゅゃ تんヨわل -
ゅخاي るيヲツلعや ءゅレんわسゅب ゅايガلや りやヲレلや るヨيギع れゅيゲムلゅء كやゲヨلحや. 

: ゅهケギمص 
-  れゅゃيゴج ケギダمHLA ثيやケヱ : 

 عや ギレانسや6 ラゅلらダغي ケقم محりキギ من مトレقる عヴヤ محヲヨلる مケヲثれゅ عりギ تゲجるヨ من やلレسيイي やلやヲわفق معقギ يわレج
3 - ゅヰنصف "れやゲشぽヨب れやグّلや" : 

- ラま キギكيب تعやゲわلや るレムヨヨلや بين れゅثケヲヨلや ヱ れالياや ゲفゼّي تわلや  لـや れゅレتيヱゲらلHLA يトل تعムص لガش やキゲمن  تف 
るحيゅレلや るعيゅレヨلや صفヲلك تグل ログه れゅゃيゴイلや れやゲشぽヨب れやグّلや. 

 
- II سم -أ  س 1 سケ طيطيガت ヵゲتفسي ログヰل るيレらلや 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ゆ- α - يلヤتح ラケゅمق ログヰلساسل : لや 
 : やلんقيや るヤلسヤسるヤ في やأميレيや るأحチゅヨ تتゅبع 

 やأميレي やلحヨض غゅيる ( まلや1(ヱ )2ヴلキゅツヨين ) لイヤسヨين やلんقيわヤين やلسヤسわヤين في やأميレيや るأحチゅヨ تゅわبع يヤわガف -
 (.ケ124قم ) やأميレي やلحヨض من やبやギわء في やلسヤسわヤين やأميレيや るأحチゅヨ تゅわبع يゅゼわبه ( بيケ124ゅヨレقم )

るらسレلゅب るヤسヤسヤل るفيفガلや: 
やأميレي  やلحヨض غゅيる ( まلや1(ヱ )2ヴلキゅツヨين ) لイヤسヨين やلガفيفわين やلسヤسわヤين في やأميレيや るأحチゅヨ تゅわبع يヤわガف -

 (.ケ112قم ) やأميレي やلحヨض من やبやギわء في やلسヤسわヤين やأميレيや るأحチゅヨ تゅわبع يゅゼわبه ( بيケ112ゅヨレقم )
く- صヤガاستや : 
 هログ من نヨط لムل やلダガわص やلドヲيفي تحや キギلわي هي や ヱلわヨغيゲين بゴイيや ゅヰゃلや りキゅツヨأجسュゅ بين やاخわاف يヨムن -

ュゅأجسや . 
γ - ゲتفسي ヅゅらتケاや عيヲレلや سم بينイلや キゅツヨلや ヱ ギلヲم : ギツلや 
 مるヤヨム فやゲغيる بレيる لや やグヰلヲヨقع يラヲム نヲعيゅ, فعゅا مヲقع やلや りキゅツヨأجسュゅ من نヨط كل من やلわヨغيや ゲلゴイء يムسب -

ギلヲヨل ギツلや ヱء أゴه جレم. 
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ヱ هレيب مイわتس るيヲツلعや ヴلま ネヲレわلや ゲيらムلや れやギلヲヨل ギツلや يلムゼわب キギثل عゅヨمن م るفヤわガم ネヲمن أن ュゅأجسや 
りキゅツヨلや . 

 やلعゅレصや ゲلゲヨقるヨ : سأ  س3
 ثقب تヤムゼه جゴيや れゅゃلゲらفケヲين  3جゴيや れゅゃلゲらفケヲين              2حヲيダل まفやゲヅま( ヵコやゲحي(            1
4 るبゅダヨلや るيヤガلや りやヲن 

 ゆ- يصガヤت ログه るآليや : 
 やلガايゅ هログ سトح غゅゼء عや ヴヤلعンヱギ عゅレصゲ من أجやゴء لヲجや キヲلゅダヨبや るلヤガيる عやLTC ヴヤلガايゅ  تわعゲف -

 ギعقヨلや ヴヤع ァヱキゴف مゲتع ( るبゅダヨلやHLAI- るئيゅゼلغや ゅヰاتらقわل مسツبف ギツわسヨلや キギمحTCR . 
 やلガايゅ هログ عLTC ヴヤتらんيت  -
- コやゲفま れゅレتيヱゲين كل من بケヲفゲらلや ヱ れゅヨيゴإنや  )يمゴنやゲلغや( るلゅلحや 
 やلゅダヨبや るلガايゅ غゅゼء في ثقゆヲ تムゼيل -
 やلゅダヨبや るلガايゅ تゲガيب -

 : やلヨقヲلる تعヤيل - 4
 : خヵヲヤ خや ァケゅلヲسط سامやLB るلヨヤفヱゅيれゅ  تأمين
- コゲتف ュゅأجسや りキゅツヨلや ف منゲヅ ゅايガلや るميコاらلや ヱ يわلや جわレهي ت ゅهケヱギمن ب るヤنسي ゴيゅヨمن ت  ゅايガلやLB ヵأ 

 . やلギツ مヲلギ تعゲفت عヴヤ أラ بعやLTh ギلガايゲヅ  ゅف من تゼレيゅヰト تم やلわي تヤك
- ュゅأجسや りコゲفヨلや سط فيヲلや ァケゅخ ヵヲヤخ ゴيヨわت ゅヰتケギبق ヴヤع ヅゅらتケإや ギلヲヨب ゅヰاكわام ギツلや قعやヲيت مらんت れやキギمح 

ギلヲم ギツلや るイيわمل نゅムت ヵヲيレب ゅヨヰレبي .  
 やلヲسط حゅヨيる تぽمن LBأや ラلガايゅ  يらين مゅ هヱ やグ مゅレعي معقギ تムゼل やلギツ بヲヨلや ギلや キゅツヨلイسم ケやتヅゅら عن يゲわتب -

ァケゅخ ヵヲヤخ . 
るヌفゅمح ゅايガلや  るيヱゅفヨヤلやLT ヴヤع るسام れゅعヲヨجヨلや るيヲヤガلや : 

 تゅムわثやLT8 ゲلガايゅ  من نسيるヤ لゼレわيط سトحゅヰ عや ヴヤلギツ لヲヨلギ بわらيギيる تقや ュギلガايや ゅلゅダヨبや ヱや るلヨسギヰわفる أجやゴء -
ログه りゲأخيや ヱ ゴيゅヨわت ヴلま  ゅخايLTC. 

 محや キギلヨسHLAI-."ギツわعや ヴヤلヨعقや " ギلわعゲف عヴヤ قりケキゅ نヲعيる مسわقらاれ غゅゼئيやLTC るلガايゅ  تヤわヨك -
- ゲيんي やグه ヅゅらتケإや ァゅわنま ヱ ゥやゲヅま ヴلや るيキぽين( مケヲفゲらلや( れゅレتيヱゲيب بゲガت ゅايガلや るبゅダヨلや . 

    ラヲムわت れاらقわسヨلや るئيゅゼلغや  ゅايガヤلLTC ين منわヤسヤمن س キギعわم ギيわららلや تقسمヱ ュゅأجسや لんم りキゅツヨلや ヴلま ئينゴء جゴج 
 مやゲقるら في  やLTCلガايゅ  تギわخل عヤيه や . ヱلغゅゼئيる تらんيت محや れやキギلヨسギツわ مヲقع به يヲجギ حيث مわغيゲ جゴء ヱ ثゅبت

れゅعヲヨイヨلや るيヲヤガلや. 
III 1 س ゲヰヌت ログئج هゅتレلや : 

 .LT4 عや キギلガايゅ في تゅレقص عヴヤ يメギ هや ヱ やグلチゲヨ تケヲト مع LT4/LT8 عاقる تゅレقص -
 やلムヨتسや :" るらلゅレヨعيや るاستجゅبる محケヲ هي やT4لتゅليや " るلヨヤفヱゅيや  れゅلヨقヲلる تعヤيل -أ - 2
- ゴيヨわت ゅايガلや LT4 キヲجヲب れやゲشぽم るئيゅゼغ るعيヲن ゴمゲي ゅヰل ゆ CD4 ヱ れاらقわمس  るئيゅゼغTCR  
 بレيゅヰわ حيث من مTCR るヤヨムغゅゼئيる  لヨسわقらاや れلحゅمやLT4 るヤلガايゅ  تゼレيط عや ヴヤلعヲツيや るلギツ مヲلギ يحث -

るغيやゲلفや ءゴイヤل ヵギيわららلや ギلヲヨل ギツلや キヲجヲヨلや ヴヤء عゅゼح غトس ゅايガلや るبゅダヨلや 
 كيヨيゅئيる لゲسゅئل مفLTh りコゲخايま  ゅلク ヴلك بعギ تゅヨわيや ゴلわي やLT4 ヱلヨヤفヱゅيや  るلガايゅ تゅムثや ゲلゼレわيط هやグ عن يわレج -

ヴヨتس れゅレكيヲلゲわأنや . 
 : تゅヨيヱ ゴ تゅムثヱ ゲ تレشيط عや ヴヤلゲسゅئل هログ تعヨل

- るヤمن نسي  ゅايガلやLT8 ヴلま ゅخاي りコゲين مفケヲفゲらヤهي  لLTC . 
- るヤمن نسي  ゅايガلやLB ヴلま ゅخاي るميコبا りコゲمف ュゅلأجس .りキゅツヨلや 

 ゅايガلや LTCヱ ュゅأجسや りキゅツヨلや هي ゲصゅレلعや りグفレヨلや るبゅイわلاس るعيゅレヨلや ヱ عبヤه تレم ゅايガلや LT4 やケヱキ ゅيゴكゲفي م 
るبゅحわإسや るعيゅレヨلや . 

 ゆ- ゲتفسي やクゅヨل ケゅヰレي コゅヰلجや عيゅレヨلや ゅمギレع ゆゅتص るيヲツلعや ンヱギبع :サヱゲفي 
- やゲヌن ゅヰاكわام れاらقわمن مس ネヲن CD4 ラヲムت ゅايガلや LT4 هي ゅايガلや るفギヰわسヨلや ف منゲヅ サヱゲفي VIH 

 .CD4 لヨヤسわقらاれ بレيヲيや ゅلヨムヨل GP120 نネヲ من غゅゼئيる لヱゲらتيや れゅレلحゅمل
ギبع るبゅإصや لヨتح LT4 ヴヤح عトس ゅヰئゅゼلي غヲيヰلや るيギツわمس れやキギمح るسيヱゲح فيらダわف グئギレع るفギヰわف من مسゲヅ 

 ゅايガلやLTC يわلや لヨتع ヴヤع ゅヰらيゲガت ゅヨم ヵキぽي ヴلま ي نقصイيケギفي ت キギع ゅايガلや LT4 ゅヨتب مゲわه يレع ケゅيヰنや コゅヰイلや 
ラا )るيヲヤガلやヱ るيトヤガلや るعيゅレヨلや るبゅイわاسや ゆゅعي ) غيゅレヨلや LT4 るعيヲレلや るعيゅレヨلや るبゅイわاسや في ゅيケヲمح やケヱキ عبヤت  
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 やلゅんلث やヱلعشやラヱゲلتゲヨين 
I /-  

-   れゅيヱゅヘمヤسط  %0,01تمثل الヱفي ال ゅヰتثبيت ュالتي ت れゅيヱゅヘمヤع الヱعيمن مجمヱن النゅيヱゅヘيمヤالる  ضد るالمحسسAg1 

II/-   
 :ر النتゅئج المحصل عヤيゅヰ في كل ヱسط من هذه اأヱسゅط الثاثる يتヘس - أ

,   Ag1المحسسる سゅبゅボ , أヵ المشكるヤ لمستボباれ اأنترلヱكينれゅ مع مヱلد الضد  ヱAg1ضع الヤيمヱゅヘيれゅ النヱعيる لـ: :ヱفي الヱسط 
 ヱمنه نヘسر تكゅثر الخايLBm . ゅالヱLBp  ヴفي ヱجヱد اأنترلヱكينれゅ يぼدヵ الヴ تنشيطゅヰ فتتكゅثر ヱ تتمゅيز من 

ا يぼدヵ الヴ تنشيطゅヰ رغヱ ュجヱد   Ag2فゅن ヱجヱد مヱلد الضد   Ag1بمゅ أن الヤيمヱゅヘيれゅ محسسる ضد  :ヵヲ الヱسطف
اأنترلヱكينれゅ بسبゆ غيゆゅ مستボباれ اأنترلヱكينヱ れゅمنه ا تتنشط ヱا تتكゅثر ヱهذا مゅ نヘسر به عدュ تكゅثر الخايゅ الヤيمヱゅヘيる في 

 . ヲالヱسط 

ぼدヵ الヴ تنشيطゅヰ رغヱ ュجヱد اأنترلヱكينれゅ ا ي  Ag3فゅن ヱجヱد مヱلد الضد   Ag1بمゅ أن الヤيمヱゅヘيれゅ محسسる ضد  :ンفي الヱسط
 . ンبسبゆ غيゆゅ مستボباれ اأنترلヱكينヱ れゅمنه ا تتنشط ヱا تتكゅثر ヱهذا مゅ نヘسر به عدュ تكゅثر الخايゅ الヤيمヱゅヘيる في الヱسط 

ヲ-  
 : ヱالشكل اأسمゅء المقゅبるヤ لحرヱف   -

     a ضد るعيヱدة نゅمض ュゅأجس :Ag1  ,b, عيゅد منボمع :c れゅلد الضد: جزيئヱم Ag1 
ン -  : 
   ュゅء أرقゅالشكل أ ـ  اأسمヲ : 

    ヱ-  , دゅالمض ュجسヤلد الضد لヱم ゆجزء متغير حسヲ-  , れبゅجزء ثン- .)لد الضدヱط لمゅقع اارتبヱل )مゅقع فعヱم 
ヱالتي تمثل اأجسュゅ المضゅدة عヴヤ حدヱث استجゅبる منゅعيる ذاヱ  れ في الヱسط aيدل تヱاجد الجزيئれゅ المشゅر إليゅヰ بゅلحرف  ゆ ـ 

 ヱ Ag1سゅطる خヤطيる مヱجるヰ ضد مヱلد الضد
 ヴ-  
 الظゅهرة هي ااقتنゅص الخヵヱヤ )البヤعمヱ  ,ヲ  ヱン :  )るالمراحل  أسمゅء أعطゅءالظゅهرة ヱ  يるسمت -أ
 :المراحل - 

          ヱ-  るذبゅبتشكيل أرجل ك るطゅاإح 
          ヲ- ب ュضヰال.)れゅمヱزヱيزヤال(るلゅالح れゅتدخل الجسيم 
          ン- . るيヤرج الخゅخ ヱنح ュضヰمن ال ヴボتب ゅجه مヱاإطراح ت 

 
 ゆ -  るسヱالمدر るعيゅالمن るبゅف مراحل ااستجヤمخت: 

مぼديゅ الヴ تشكيل  BCRبدخヱل مヱلد الضد يرتبط بゅلمستボباれ الغشゅئيる  مرحるヤ التحسيس )اانتقゅء ヱالتعرف عヤى المستضد(:
.れゅكينヱاأنترل れباボمست 

 . ヲمن جるヰ أخرى تتدخل المゅكرヱفゅجيれゅ بゅبتاع مヱلد الضد ヱتボديュ محدد ه لヤخايゅ اليمヱゅヘيる المسゅعدة فتتنشط مヘرزة اانترلヱكين 
خايゅ الヤيمヱゅヘيヱ るمن ثュ بヱجヱد مヱلد الضد ヱالヤيمヱゅヘيれゅ المحسسヱ る اأنترلヱكينれゅ تتكゅثر ال مرحるヤ التنشيط ヱالتكゅثر ヱالتمゅيز:

 تتمゅيز الヴ خايゅ منتجヱ る مヘرزة لأجسュゅ المضゅدة )الخايゅ البازميヱ )るخايゅ ذاكرة .
تتヱجه اأجسュゅ المضゅدة عبر سヱائل الجسュ )الدュ( نحヱ مヱلداれ الضد التي حヘزれ تكヱينゅヰ فتشكل معボداれ منゅعيる  مرحるヤ التنヘيد :

 ه ヱفي اأخير تتدخل البゅلعれゅ في إقصゅء ヱهضュ المعボداれ المنゅعيる .تعطل نشゅط مヱلد الضد أヱ تعدل من سميت
III/-  

ヱ- دة عند الشخصينゅالمض ュゅاأجس るكمي るرنゅمق: 
 نヘس الكميる تظヰر عند الشخصين . : IgMبゅلنسبる لヤـ 
 .  ヵng/lبينمゅ تكヱن اقل عند الشخص المصゆゅ فيمポヤ فボط  ヱヲng/lعند الشخص السヤيIgG :  ュبゅلنسبる لـ

 IgGهヱ قるヤ كميる اأجسュゅ المضゅدة من النヱع عند الشخص المصゆゅ يالボصヱر المنゅعسبゆ ظヱヰر  :جゅستنتاا 
ヲ- :ゆゅشخص المصヤعي لゅر المنヱسير القصヘلت るاقتراح فرضي 
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れゅكينヱاأنترل るヤボب ゅإم るئيゅالب ゅالخايヱ るئيゅالت ゅبين الخاي ゅم ヵヱヤن الخヱゅالتع ゆゅغي  ュعدヱ ゅدهヱجヱ ヱأ ゅヰجゅإنت ュعد ヱأ
. ゅヰيتヘظيヱ 

ヲ -  
ヱهذا كゅن السبゆ في غيT  ゆゅيظヰر خヤل في لمヱゅヘيれゅ الشخص المصゆゅ من النヱع  :المعطيれゅ التجريبيる  من خال – أ

 れゅيヱゅヘيمヤبين ال ヵヱヤن الخヱゅالتعB  れゅيヱゅヘيمヤالヱT . 
-  れゅيヱゅヘيمヤالB . دةゅالمض ュゅلأجس ヵدゅع ゆر من تركيヰهذا يظヱ るديゅع 

بヱجヱد خヤل سببه غيゆゅ التعヱゅن الخヵヱヤ بين الヤمヱゅヘيれゅ التゅئيヱ るالبゅئيる  عند  -ヲ-*هذا يぼكد الヘرضيる المボترحる لヤسぼال 
. ゆゅالشخص المص 

ゆ-  س ااقترヱعي المدرゅر المنヱلقصゅب ゆゅعي عند الشخص المصゅز المنゅヰالج ュلتدعي るヤسيヱ ح: 
- るئيゅالب ゅخايヤل るالمنشطヱ زةヘالمح れゅكينヱن اأنترلボح 
 

 

 やلやゲبع やヱلعشやラヱゲلتゲヨين 
 
1 : 

- るالتجربヱ : رほヘال( انヱس الحيヘن ゅبل همボالمستヱ المعطي )ذاتي ュتطعي( ュل الطعヱقبA1 سヘن : )CMH 

-  るالتجربヲ : ベافヱال ュثل( : لعدゅمتم ュتطعي( ュرفض الطع ( るالنسيجي れبين المحدداCMHرほヘال( بلボلكل من المست )B1 )
 (.ヱAالمعطي )الほヘر

-  るالتجربン :  بعد ュت ュرفض الطعヶ  رほヘأن ال ,)るيヱنゅث るعيゅمن るبゅاستج( الذاكرة れذا ゅبتدخل الخاي )رفض سريع( ュゅأي
B1  るس السالヘر من نほمن ف ュيتي زرع الطعヤتعرض لعمA  れس المحدداヘن نゅكヤا يم (  るالنسيجي(CMH. 

-  るالتجربヴ :  لاختاف في ュرفض الطعCMH  بعد ュ15ت  るمن السال ュزرع طع るلゅرفض بطيئ( في ح( ュヱيC  رほヘفي ال
 るمن السالB1 るليヱاأ るعيゅالمن るبゅااستج ゅヰأن , 

ヲ – :عيゅز المنゅヰالج れى مميزاヤالتعرف ع 
 ヲ.ン.ヴحゅلる رفض الطعュ في التجゅرゆ  التعヤيل ::  التعرف عヤى الاذاれ من طرف الجゅヰز المنゅعي -

- : るعيゅد ذاكرة منヱجヱ : يلヤالتع  るالسريع في التجرب ュرفض الطعン 

- : るعيゅالمن るبゅيخص ااستج ゅفيم るعيヱيل : النヤالتع  るفي التجرب ュرفض الطع るرنゅボمن مンヱヴ  れذا るيヱゅヘمヤال ゅحيث الخاي
 فボط. Aتمتポヤ مستボباれ نヱعيる )محسسる( ضد خايゅ الطعュ من السالB1 るالذاكرة لほヘヤر 

ン – : ュفي رفض الطع るヤء المتدخゅاستخراج اأعض 
-  るالتجربヱ : .ع العظميゅالنخ るسامヱ るسيヱد الغدة التيمヱجヱل )ュهد )رفض الطعゅالش 

-  るالتجربヲ : رほヘالB ゅالمن ゅالخاي ゆゅلغي ュل الطعヱقب : るسيヱع الغذة التيمヱالمنز るعيLT . )るعيゅءة منゅヘك れذا( るضجゅالن 

-  るالتجربン : رほヘالB  るيヱゅヘمヤال ゅالخاي ゆゅلغي , ュل الطعヱتعرض لتشعيع : قب ヵالذLT . 

 اأعضゅء المتدخるヤ في رفض الطعュ هي : -

  れゅيヱヘمヤر لنضج الボتعتبر م : るسيヱالغذة التيمT ) るعيゅءة منゅヘك( るعيヱن れباボلمست ゅヰبتركيب 

 ي ヵالذ : ュع العظゅنخ れゅيヱゅヘمヤال ゅヰفي ゅبم るعيゅالمن ゅج الخايゅر انتボعتبر مLT . 

ヴ – : ゅヰيヤئج المحصل عゅسير النتヘت 
- るالتجربヱ  : هدゅش 

-  るالتجربヲ :  من るヘضعي る51تحرير كميCr  اليヱسط حヱفي الヲヰ れゅعميヤلبゅف , るحدة افتراضيヱ  るفيゅغير ك ゅحدهヱالكبيرة ل
.)るدفヰس )المستヱيرヘلゅب るبゅالمص ゅلتدمير الخاي 

-  るالتجربン :  من るヘضعي る51تحرير كميCr  اليヱسط حヱفي الンヰ  れゅيヱゅヘلمゅف , るحدة افتراضيヱT8 ヱ T4 غير ゅحدهمヱل
.)るدفヰس )المستヱيرヘلゅب るبゅالمص ゅفيتين لتدمير الخايゅك 

-  るالتجربヴ : كبيرة من る51 تحرير كميCr  اليヱسط حヱفي الヲヵヰ  るبゅالمص ゅخايヤل ュヰتدمير م ヴبمعن るحدة افتراضيヱ
 ヱالبヤعميれゅ الكبيرة لتدمير الخايゅ المصゅبT4 ヱ T8  る,اذن ヱجヱد تعヱゅن خヵヱヤ بين 

-  るالتجربヵ : من るヘضعي る51تحرر كميCr  اليヱهد حゅشヤل るヤثゅسط  ممヱفي الヲヰ るحدة افتراضيヱ  , رヱبعد كبح دCMH 
من طرف البヤعميれゅ الكبيرة ,فا يتュ تدمير  T4غيゆゅ عرض ببتيداれ المستضديる لヤخايゅ المصゅبる  لヤمヱゅヘيヱ れゅبゅلتゅلي 

 الخايゅ المصゅبる بゅلヘيرヱس.

ヵ – : るبゅالمص ゅفي انحال الخاي るعيゅالمن ゅتدخل الخاي るيヘكي 
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-  れالذا るبجزيئ るقヱعرض محدداته المرفヱ لد الضدヱم ュضヰالكبيرة ب れゅعميヤالب ュヱボت(CMH.ゅヰسطح ヴヤع ) 

-  ゅالخاي ゆتنجذT8 ヱ T4 れباボالي مستヱالت ヴヤع るヤمゅالحCD8  ヴヤالتعرف ع(CMHI ヱ) CD4 ヴヤالتعرف ع(CMHII )
  ヱإلヴ البヤعميれゅ التي تヘرز اأنترلヱكين

-  ュヱボتLT4 كينヱفراز اانترلゅبヲ  هゅبإتجT8 كينヱأنترلゅب るصゅخ るئيゅغش れباボمست ゅヰسطح ヴヤع ポヤالتي تمتヲ 
 ,محرضる أيゅヰ عヴヤ التكゅثر.

-  ゅيز بعدهゅتتمLT8  )دةヘمن( るمゅس ゅخاي ヴإلLTC. 

 ゅتتعرف الخايTC  في ゅبヱボيشكل ث ヵرين الذヱالبرف ヱتين انزيمي هヱرز برヘت ュث るبゅالمص ゅالخاي ヴヤج عヱتعرف مزد
 ヱث صدمる حヱヤليる )خرヱج المゅء ヱااماح المعدنيる(غشゅء الخヤيる ممゅ يぼدヵ الヴ حد

-  ゆتخري ュيت ゅكمADN . るبゅالمص るيヤالخ 

 الرسュ التخطيطي :
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ヶ – るيヘعدة كيゅدة مسゅرين مヱسبヱヤقي السيكヤى المتヤل عヱقب ュالطع : 
فا يتュ تدمير خايゅ الطعュ , فيتュ قبヱل  ヱTCعدュ تمゅيزهゅ إلT8   ヴيぼدヵ إلヴ عدュ تنشيط  cyclosporineالمعゅلجる بـ  -

. ュالطع 
 

 

 やلゅガمس やヱلعشやラヱゲلتゲヨين 
 
I -1 س : るヨقゲヨلや ゲصゅレلعや ヴヤف عゲلتعや 
 مヲقع تらんيت やلヨسギツわ س や3لسヤسや るヤلんقيるヤ                          س や2لسヤسや るヤلガفيفる                      س 1
 مヲقع やلらんيت عや ヴヤلヨسわقらل やلغゅゼئي س や6لゴイء やلゅんبت                           س や5لゴイء やلわヨغيゲ                       س 4
2 - ゥゲش るلعاقや بين るيレب ュゅأجسや りキゅツヨلや ヱ ゅヰئصゅخص: 

ュゅأجسや りキゅツヨلや れゅئيゴج るيレتيヱゲب れゅレيヤبيヲヤغ( .)るعيゅレم 
ゴيヨわت ゅヰわيレب ゆ : 
 キヲجヱ るقトレم りゲغيわف مヤわガجسم من ت キゅツم ヴلま ゲك .آخヤわヨط كل يヨن ュゅأجسや من りキゅツヨلや , るらسレلゅب ギツわسヨمعين ل , 

 . ثقيるヤ سヤسヱ るヤ خفيفる سヤسるヤ نゅヰيわي من やヱحギ مゅヨヰレ كل يラヲムわ لらんわヤيت مヲقعين
 .やلヲレعي عヤヨه هي ヱ أا やلキゅツヨ لイヤسم やلゅガصيや るأسゅسيる يفسゲ مゅ هや , やグلヨسギツわ لレらيる مるヤヨム فやゲغيる بレيや るلヲヨقعين لグヰين
 キヲجヱ قعやヲح مヨيت تسらんわلゅب ヴヤع れاらقわمس るئيゅゼغ ゅايガヤل るيヨعヤらلや . 

 بゅلゅわلي や ヱلんقيや ヱ るヤلガفيفや るلسヤسわヤين まلヴ فダل  や(( 2لヨعゅلや るイلゲらムيわيや るلイسや ヱ ケヲلツعيفや るلやヱゲبط من كل كسゲ ي ヵキぽ (やإجゅبる )عゅレصや 2 ゲلヲثيقる في عヤيや ゅヰلヨحصل やلレتゅئج تعヤيل - 3
 .やلヨسギツわ تらんيت مヲقعي تゲガيب

 .やلヲレعي やلや キゅツヨلイسم تムゼيل やثや ゲلヵグ لレらيや るلヨسギツわ مや るヤヨムلレらيや れやク るلヲヨقعين لグヰين やلفやゲغيや るلレらيる في تغييゲ عレه يイレم
 るイلゅعヨلや るトسやヲيم بゴإنや ヱ يわلや س لمヨقع تやヲيت مらんحت تヨس ギツわسヨلや سمイヤل キゅツヨلや ドゅلحفゅب ヴヤع るصيゅف خゲعわلや ヱ 

,ギツわسヨلや يتらんت ヱ نムقت نفس في لヲلや حらأص ゲغي ケキゅق ヴヤيت عらんわلや るيヤガلや ヴヤع るيヨعヤらلや . 
 るイلゅعヨلや يمゴإنゅب ヱ يわلや س لمヨقع تヲيت مらんسم تイلや キゅツヨلや ヴヤع るيヨعヤらلや るيヤガلや حتヨس やグヰل ゲأخيや ドゅلحفゅب ヴヤع りケギق 

 .. やلんقيわヤين やلسヤسわヤين نゅヰيわي من やلムゼわヨل ヱ له やلダガヨص في やلヲヨقع やلヤらعヨيや るلヤガيる عや ヴヤلらんわيت
 عヤيゅヰ النتゅئج المحصل يヘسر ممゅ المستضد تثبيれ مヱاقع الحゅلる هذه في المضゅد الجسュ يボヘد
II س ( るثيقヲلや ヴレحレيل مヤ2تح: ) 
 

 

 やلسやヱ サキゅلعشやラヱゲلتゲヨين 
 :(1حらヅ キギيعや るاستجゅبや るلゅレヨعيや るلヲレعيや  るلるヤんヨヨ في やلヲثيقる ) سأ  - 1

- るيトヤخ るヅゅسヱ れやク るعيゅレم るبゅイわسや 
 やلتعヤيل :

-  るصゅخ , ュギلや في るيケゅس りキゅツم ュゅجسや عن りケゅらهب ع るبゅイわاسや ログه メت خاイわنや يわلや りグفレヨلや ゲصゅレلعや ラا
 . やxاجسや ュゅلりキゅツヨ ضや ギلヲわكسين 

 : (や1لتطや ケヲلヨムي لヤعゅレصや ゲلるヤんヨヨ في مレحレيや れゅلヲثيقる ) شゥゲ -بـ 
, ヱعやB ギレلケや ヴتفネゅ في عや キギلガايや ゅلヨヤفヱゅيる في خゴレيや ゲلンキや ギレヰ بعギ مコ りギمレيる قダيX  りゲحقن やانゅتヲكسين -

 ゴكيゲت ネゅتفケや مع ヵコやヲわلゅسيت( بヲヨاسらلや( るميコاらلや ゅايガلや キギفي ع ネゅتفケや ゅヰヤبゅيق りゲاخيや ログه キギع チゅفガنや
 .やXاجسや ュゅلりキゅツヨ ضや ギلヲわكسين 

-  るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや طゼレي れやクلاや : )كسينヲتゅانや( ギツわسヨلや  ラや ضحヲئج تゅわレلや ログهB  れゅيヱゅفヨヤلやヱ ) )LT4 )るعيヲレلや
.ギレヰلや ゲيゴレガل 

-  コゲتفLT4 ( ゅヰレمن بي れゅレكيヲلゲわانや ل فيんヨわت るئيゅيヨكي れゅغヤらمIL2 れゅيヱゅفヨヤلや ゲثゅムت ゴي تحفわلや )LB  ثم るトゼレヨلや
 . Xتゅヨわيや ゴلヴ خايゅ باコميる مヱ るイわレمفりコゲ لأجسや ュゅلりキゅツヨ ضや ギلヲわكسين 

 ( لや ログヰاستجゅبや るلゅレヨعيる )や れやクلヲسや るヅゅلヤガطيる(:やD.C.B.Aلتعゲف عや ヴヤلやゲヨحل ) -جـ 
- A : )ي + التنشيطヤء النسيゅボالمستضد = اانت ヴヤالتعرف ع ヱالحث )ا るヤمرح 

- B  : れゅيヱゅヘمヤثرالゅتك ヱا ュالتضخي るヤمرحB .るالمنشط 
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- C  : れゅيヱゅヘمヤيزالゅتم るヤمرحB れسيヱالباسم ヴال. 

- D  :ض تركيز ااجゅヘانخ ポفي ذل ゅيذ بمヘالتن るヤهذه اأخيرة مرح , るعيゅالمن れداボتشكل المع るدة نتيجゅالمض ュゅس
 や من ゲヅف やلゅらلعれゅ.يتュ ابتاعه

 ( :2تفسيや ゲلレتゅئج やلヨحصل عヤيゅヰ في やلヲثيقる ) سأ  س 2
- るبゲلتجや1  :)ギهゅيعي )شらヅ ギレヰلや ゲيゴレه مع  خヤダط مヤخ ギレعي عゅレヨلや ギعقヨلや كيبゲت.るعيゅレヨلや ゅايガلや ك كلヤわヨي

)تم تゲكيやヱ ゅヰらفコやゲهゅ عヴヤ مسX  ンヲわيメギ عヴヤ أや ラلダヨل يحヵヲわ عや ヴヤجسュゅ مりキゅツ ضや ギلヲわكسين  やXلヲわكسين 
ゲيゴレガلや るيヲツ1ع.) 

- るبゲلتجや2 :  كسينヲわلや ギض りキゅツヨلや ュゅاجسや ゆゅغي( عيゅレヨلや ギعقヨلや ゆゅغيX ゲيゴレガلや لダ2في م ラゅين بらي )
ゲيゴレガلや2  كسينヲわلや ギض りキゅツヨلや ュゅاجسや جわレا يX ゅلك لغيク جعゲي: れゅيヱゅفヨヤلや ゆLT  りギلغや ネヱゴレم ラやヲلحيや(

.)るسيヲヨيわلや 
- るبゲلتجや3 :  كسينヲわلや ギض りキゅツヨلや ュゅاجسや キヲجヱ ヴヤع メギعي يゅレヨلや ギعقヨلや يلムゼتX  ヴヤع メギي やグهヱ لダヨلや في

ラやヲلحيや ラや3  れゅيヱゅفヨヤلや ヴヤع ヵヲわيح ヵグلやLT .るسيヲヨيわلや りギلغや キヲجヲل るイضゅレلや 
-  れゅيヱゅفヨヤلや ラبأ ギكぽت るイيわレلや ログهLT ヱゲض. りキゅツヨلや ュゅاجسや ァゅわان るيケ 
-  れゅيヱゅفヨヤلや فゲヅ من りキゅツヨلや ュゅاجسや コやゲفや ラや ينらت るيらيゲイわلや ئجゅわレلや ログهBゴイلや(1 キヲجヱ بヤトわي)LT ヵأ:

 れゅيヱゅفヨヤلや بين ラヱゅتعLT ヱLB . 
 :やXقتゥゲ تجゲبる تらين ضケヱゲيや るلヱゲムヨفや( ァゅلゅらلعや れゅلらムيりゲ( في やنتや ァゅاجسや ュゅلりキゅツヨ ضや ギلتヲكسين  -بـ 

 れゅيヱゅفヨヤلや メゴب عイي, ァゅفヱゲムヨلや ケヱキ ケゅヰドま جلや منLT  ヱLB ギレヰلや ゲيゴレخ( ギهゅゼلや ギレヰلや ゲيゴレガل ァゅفヱゲムヨلやヱ1 ヱ )
 تァゴヨ في やنゅبيب やاخケゅらわكゅヨ يヤي :

- ゆヲらانや1  :LB+LT  كسينヲتゅانや +X . 
- ゆヲらانや2  :LB+LT  كسينヲتゅانや + ァゅفヱゲムヨلや +X . 

ヰليや فゅツيヱ ゆヲらنや كل るحゅشケ لكク ギبع グخぽكسين تヲわلや ゅX هヤسفや るレيらヨلや ئجゅわレلや ヴヤل عダنح. 
 

ゆヲらانや るحゅشケ2  كسينヲلتや +X ゆヲらانや るحゅشケ1  كسينヲلتや +X 
 やلゅわレئج عュギ تムゼل やلヨعقや ギلゅレヨعي تشムل やلヨعقや ギلゅレヨعي

 
: るتيجレلや 

- ァゅفヱゲムヨلや ラゅت بらんت ゆケゅイわلや ログئج هゅわن , りキゅツヨلや ュゅاجسや ギجやヲت ヴヤع メギعي يゅレヨلや ギعقヨلや لムゼت  れゅلعゅらلや(
 れゅيヱゅفヨヤلや فゲヅ من りキゅツヨلや ュゅاجسや ァゅわنや في ケヱキ ゅヰل ) りゲيらムلやLB. 

 : や3لヲثيقる من( أ) やلشムل من やلヨستゲガجや るلヨعヲヤمれゅ -أ س 3
-  れゅيヱゅفヨヤلやB  لムش ヴヤين.عわين خفيفわヤسヤسヱ  ينわヤين ثقيわヤسヤمن س るヤムゼわم れゅレتيヱゲب るليヲيヰلや ゅヰわيゼأغ ヴヤل عヨتح

 )أجسュゅ مりキゅツ غゅゼئيY )るحゲف 
- . るヤسヤل سムل ゲغيわء مゴجヱ بتゅء ثゴج ゴيヨن 
-  れゅيヱゅفヨヤلي لヲيヰلや ءゅゼلغや ベゲわガبت يゅんلや ءゴイلやLB 

 تحヤيل やلレتゅئج : -بـ 
, بيや ゅヨレلゴイء やلゅんبت تحま121  ロキギلや1  ヴلسヤسや るヤلんقيや , るヤلトレヨقや( るلや )メゅイヨلわヨغيりゲ يヨゼل やاحや チゅヨاميレيる من  -

 ヤسるヤ .من やلس ま446لヴ  122تゅわبع やاحや チゅヨاميレيる من 
, بيや ゅヨレلゴイء やلゅんبت تحま107 ロキギلや1  ヴلسヤسや るヤلガفيفや るلトレヨقや( るلや )メゅイヨلわヨغيりゲ يヨゼل やاحや チゅヨاميレيる من  -

 من やلسヤسま214 . るヤلヴ  108تゅわبع やاحや チゅヨاميレيる من 
 :やLBلガصゅئص やلレらيヲيやヱ るلドヲيفيる لヨヤستقらاや れلغشゅئيる لヨヤفヱゅيれゅ  -جـ 

やヱلヨسギツわ تゅムمヤيゅ يわم عヴヤ مسンヲわ مヲقع تらんيت やلヵグ يツم نゅヰيれゅ  سヤسケや るBCR  るヤتヅゅら بين やلヨسわقらاや れلغゅゼئي -
.るخفيف るヤسヤسヱ るヤقيんلや 

-  チゅヨاحや: るヤقيんلや るヤسヤلسや ( るيゲتغي ゲんاكや لんヨك تヤهي ت ギツわسヨلや مع ヅゅらتケاや في るكケゅゼヨلや るيレاميや チゅヨاحや
 るيレاميや96,52,35  るيレاميや チゅヨاحや : るفيفガلや るヤسヤلسや ,96,53,26 ) 

4 - : るطيヤガلや るヅゅسヲلや れやク るعيヲレلや るعيゅレヨلや るبゅلاستج るيゃيゴلجや るمゅعギلや 
  Bنヲعيる من ゲヅف やلヨヤفヱゅيや  れゅجسュゅ مやりキゅツاسゅイわبや るلゅレヨعيヱ れやク るسるヅゅ خトヤيる تヨわيゴ بゲわكيب  -
-  れゅيヱゅفヨヤص( لダガわلや( るعيヲレلやLB  ギجやヲわجع لやケりキゅツم ュゅجسや عヲمن ن るئيゅغش れاらمستق. 

 ヴلや جعゲت るعيヲレلやるيゲلتغيや  في ギツわسヨلや مع りゲشゅらم るヤダわヨلや るيレاميや チゅヨاحや عضらيتلらんلتや قعヲم 
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 やلسゅبع やヱلعشやラヱゲلتゲヨين 
 
 :や1  ヱ2أنヲらبين في عヤيや ゅヰلヨحصل やلレتゅئج ゲيفست- أ- 1

 やلヨحسسや るلヨヤفヱゅيれゅ بやヲسやS1 るトلسゅヅゲنيや  るلガايゅ تギميま ゲلや 51Cr ヴلゼヨع やلュヱゲム تحゲيゲ يゲجع : や 1أنゆヲら في -
ケفأヤل S2ギبع るيヤヨف عゲعわلや ァヱキゴヨلや مわيط يゼレت LT8  فゲヅ منLT4  ヴلま LTCيわلや ュヲتق ゲميギわب ゅايガلや 

るنيゅヅゲلسや 
-  ゆヲらانや2 :ュギع ゲيゲتح ュヱゲムلや عゼヨلや 51Cr  ケلفأや れゅبヱゅفヨج لツن ュギع ヴلや جعやケS3 ヱ ليゅわلゅم لم بわف يゲعわلや ヴヤع 

ゅايガلや るنيゅヅゲلسや ゲصゅレكع ゲغي るتيやク 
ゆ - تレستやゅァ ケヱキ りギلغや るيゲلسعتや في コゅヰلجや عيゅレヨلや 
 やلヨヤفヱゅيる لガヤايゅ مゅレعيる كفゅءや りكわسヱ ゆゅ نツج - 
2 -るيعらヅ るبゅاستجや るعيゅレヨلや لتيや شفムت ゅヰレئج عゅنت ログه るبゲلتجや : يلヤلتعや مع 

- るبゅイわسや るعيゅレم るيヲヤخ ゅヰت أنヨت るトسやヲخل بギت ゅخاي るيヱゅفヨل 
 : 2ヱ3في كل من やلヲثيقتين   や  4Sヱ5Sلヨجヲヨعتين عギレ عヤيや ゅヰلヨحصل やلレتゅئج قラケゅم- 3

- ゲيらكケヲトم تイلح ュケヲلや るらسレلゅب るعヲヨイヨヤل S5 るعヲヨイヨلや مع るنケゅقヨلゅبS4 . 
チゅفガنや ゲيらفي ك るيヨك れゅレكيヲلゲわأنや りコゲفヨلや ヴヤع ンヲわمن كل مس メゅحトلや ヱ ュケヲلや   るعヲヨイヨヤل るらسレلゅني بゅヅゲلسやS5 

 るعヲヨイヨلや مع るنケゅمقS4 . 
4 -ゲتأثيゲتفسي りキゅم THC نيゅヅゲلسや ュケヲلや ケヲتط ヴヤع : 

 りキゅم ゲثぽتTHC  るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや ヴヤع ゅらヤسLT4  لكク ج عنわレي , れゅレكيヲلゲわانや من るヤيヤق れゅيヨك コやゲفや ヴلま ヵキぽي ゅヨم
 やلゼيء やلヵグ يや ヵキぽلヴ تや ケヲトلや ュケヲلسゅヅゲني. ヱLTCبゅلゅわلي تムゼل عキギ قヤيل من  LT8تゼレيط ضعيف لـ 

 (.Tcعヴヤ تギميや ゲلガايや ゅلسゅヅゲنيる من ゲヅف やلヨヤفヱゅيや れゅلسゅمる) THC مりキゅ تأثيゲ كيفيI るفي تコゲら تゲكيらي مガطط -5
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 : التجريبيる النتゅئج دراسヱ - る- أ

るثيقヱال ヲ : 
 (المنゅعيる الغヱヤبيヤينれゅ) المضゅدة اأجسュゅ تشكل عدュ( : ヱ الزرع ヱسط) ヱحدهゅ الكبيرة البゅلعヱ れゅجヱد في -

 ヱ المضゅدة لأجسュゅ ضعيف لكن ヱ إنتゅج( : ン الزرع ヱسط)  LB+LT اヱ( ヲ الزرع ヱسط)  ヱحدهLB ゅ الـ ヱجヱد في -
 .الخايゅ من ااثنين النمطين ヱجヱد في معتبر اإنتゅج هذا يكヱن

 (.ヴ الزرع ヱسط) ヱ LBヱ LTالـ الكبيرة البゅلعれゅ من كل ヱجヱد عند معتبر إنتゅج عヴヤ نتحصل -

 LBヱ معゅلـ جديد مغذヱ ヵسط في ثPN ュ الـ يحヱ ヵヱسط في الكبيرة البゅلعヱ れゅضع عند النتيجる نヘس عヴヤ نتحصل -
LTゅمع. 

るثيقヱال ン: 
 .عヤيه المحصل المصل في تظヰر التي ヱ مضゅدة, أجسュゅ تشكيل إلヴ,  يヱヵ ュヱ بعد التكززヵ, اأنゅتヱكسين حボن أدى -

 ( .مستضد – مضゅد جسュ) منゅعي معボد لتشكل الكزازヵ اأنゅتヱكسين مع المتشكるヤ المضゅدة اأجسュゅ تتゅヘعل -

ヲ - れゅمヱヤالمع : 
ゆتستجي るيヱل إثر العضヱدخ ュجس ゆبإفراز غري れゅجزيئ るعيゅهي دف ュゅدة اأجسゅالمض . 
ゆヤج يتطゅإنت ュゅدة اأجسゅن المضヱゅالتع ヵヱヤالخ : 
- LT4  ゅز الخايヘتح :LB れゅكينヱاانترل ベعن طري るالمنشط  るمنتج れسيヱباسم ゅخاي ヴيز الゅالتمヱ ثرゅالتك ヴヤع

 ( .3لاجسュゅ المضゅدة.)ヱسط الزرع
عن طريLT4  ベ, حيث تنشط البゅلعれゅ الヤمヱゅヘيLB ヱLT  れゅتعヱゅن خヵヱヤ بين البゅلعれゅ الكبيرة ヱالـ  -

 عن طريベ اانترلヱكين. LB( تنشط الヤمヱゅヘيヱ ,LTh れゅهذه ااخير ) 1اانترلヱكين
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 ゆ–  

 برنゅمج حسゆ هذا ヱ مヱرثيる من قطع مجمヱعる في تتمثل المتغيرة لボヤطعる المشヘرة المヱرثれゅ أن 4 الヱثيるボ تبين -

 x 30 x 6 =  27000 150 : الحゅلる هذه في ヱ ااحتمゅاれ الممكنる من هゅئل عدد مع محدد ヱراثي

 (. ヲヲالصبغي طرف من أヱ 6 طرف الصبغي من ممゅثるヤ )إمゅ بطريるボ مشヘرة اأخرى هي الخヘيるヘ الساسل -

 الゅヰئل التنヱع يほتي منه ヱ متمゅثヤتين سヤسヤتين ثボيヤتين كذلヱ ポ متمゅثヤتين خヘيヘتين سヤسヤتين من مضゅد جسュ كل يتكヱن -

ュゅدة لأجسゅالمض. 

 

 

 

 

 

                      

 المستضد

 

 محدد المستضد

 

 جسュ مضゅد

 المستضد
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 やلتゅسع やヱلعشやラヱゲلتゲヨين 
 
1-  ギツلや ギلヲヨب メヱاや لحقنや ギبعA  ゅيらنس るضعيف るيヨムبヱ ネヲらأس ギبع ュギلや في りキゅツم ュゅجسや ケヲヰド ناحظ

 ギツلや ギلヲفس مレني بゅんلや لحقنや ギبعヱ ,)るليヱや るبゅイわسや(A りキゅツヨلや ュゅلاجس ゅيケヲف やケヲヰド ناحظA- 
 やلゅレヨعيやるلやグكヱ りゲبヨムيれゅ كらيや( りゲسゅイわبる ثゅنヲيる( : نギخل 

-  ギツلや ギلヲحقن م ギبعA  ギツلや ギلヲمヱB るيヲنゅث るعيゅレم るبゅイわسや ゐヱギبع ناحظ حやゲلや ネヲらاسや في ,
 ギツلや ギلヲم ギضA  ギツلや ギلヲم ギض るليヱأ るبゅイわسやヱ ,B .るعيヲن るعيゅレم るبゅイわسや : 

2-  れゅسヱゲفيゲヰヌت  ヴلま فضガレمن , ثم يゴلや حسب ゅهゴكيゲتفع تゲيヱ نيゅんلや ュヲليや ء منやギわبや ュギلや في ュゅكゴلや
.ゲشゅلعや ュヲليや في فيわガي ラأ 

 やبやギわء من やليや ュヲلやゲبع تや ゲヰヌجسュゅ مりキゅツ في やلヱ ュギيゲتفع تゲكيゴحسب やلゴمن , ثم يらんت. -
- るيヲヤخ るヅゅسヱ れやクヱ るطيヤخ るヅゅسヱ れやク るعيヲن るعيゅレم るبゅستجや اجسや خلギわل やゲヌن りキゅツヨلや ュゅ

 れゅيヱゅفヨヤلやヱLTC 
3-  ギツわسヨلや れやキギمح ギض りキゅツヨلや ュゅلاجس るらسレلゅبA,C   メゅダاتや ギレع ゅهゴكيゲفي ت ゅعゅتفケや ناحظ ,

るلسالや 2مع るلسالや مع メゅダاتゅب るنケゅ1مق. 
-  ギツわسヨلや れやキギمح ギض りキゅツヨلや ュゅلاجس るらسレلゅبB,C   ギレع ゅهゴكيゲفي ت ゅضゅفガنや ناحظ,

るلسالや مع メゅダاتや2 りلساや مع メゅダاتゅب るنケゅ1مق. 
- : ァゅتレأستや  ギツわسヨلや れやキギحヨل るらسレلゅبC ヱA  りゲكやグلや るصيゅاحظ عن خヨلや افわاخや فゼムي ,

. るعيゅレヨلや 
4 -  るكゲわゼم るيギツわمس れやキギمحA,C   ينギツわسヨلや ينキギحヨلや ءゅفわخや ,BヱD  ينキギحヨلや ケヲヰドヱ ,
 . ヨEヱFسギツわين やل

- るلسالゅب メゅダاتや ギレين  2عギツわسヨلや ينキギحヨヤل るらسレلゅب るيヲنゅث るعيゅレم るبゅイわسや سمイلや ゲヰドأA ヱc ,
, انه لم يسらق له やلわعゲف  ヱEヱFسيや ゲヰヌسゅイわبヱや るليる ضや ギلヨحキギين やلヨسギツわين やلギイيギين 

るلسالや ギقيح ضヤわلゅلك فグبヱ ,ゅヰيヤ1ع るلسالや ギسم ضイلや يヨ2ا يح . 
 
 

 やلんاثやラヲلتゲヨين 
 
 
1 ゴكيゲتفع تケや メヱأや لحقنや ギبع )りキゅツヨلや ュゅأجسや  ギلヲم ギضギツلや H   نيゅんلや لحقنや ギبع ゅأم , るヤيヤق れゅيヨムبヱ يءトل بムゼب

ギلヲفس مレل بやギツ  ゴكيゲتفع تケや ギفقりキゅツヨلや ュゅأجسや لや ギلヲفس مレلحقن بや ケゲムت ゅヨヤكヱ ,ゲらأك れゅيヨムبヱ ネゲل أسムゼبギツ  اま
るبゅイわاسや نتゅكヱ عゅレヨلやるي . ンヲأقヱ ネゲأس ロギض 

2)  ギلヲم ヴヤسم عイلや فゲعわي るعيゅレヨلや りゲكやグلや لツبفギق  ضらيهسヤف عゲعわلや لや ギلヲنفس م メヲخキ ギレعヱギツ  ヴلま ンゲأخ りゲم
ラヲムسم , يイلや  るيヨكヱ ゅيعゲلفعل سや キケりキゅツヨلや ュゅاجسや  . るتفعゲم りコゲفヨلや 

 ( ヱصف مجゲيや れゅلتجゲبる مع مやゲعりゅ تسヤسل やلやゲヨحل .3
4) ギレع るكゲلحや ュやギنعや  れゅيゲわムらلやH  ヅゅらتケや ヴلま جعゲيりキゅツヨلや ュゅأجسや や れやギلヲل مع مダヨلや في りキヲجヲヨلやギツلH 

ベヲف りキヲجヲヨلや ヅヲلسや  . ゅيゲわムらلや るكيゲقل حゲع ゅヨم 
5: ) 
 . まHسゅイわبる نヲعيる أنゅヰ ا تسギヰわف まا やلゲわムらيゅ  -أ

 ゆ-  تイわأن ゅヰأن るيトヤخ るبゅイわسまりキゅツヨلや ュゅأجسや  ギلヲم ギا ضゅفع ラゅك ヵグلや لダヨلや في ゅヰلゴتم عツلや ギH . 
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 سلسلة التحضر اTيد للبكالوريا

 مادة علوم الطبيعة واUياة

 الذات دور الروتينات ي الدفاع عن:  ヴالوحدة

 

BAC 
2016 

 (فقدان المناعة المكتسبة )السيدا:  لثالجزء الثا

 اا

 

 اعداد 
 اأستاذ : بوالريش أمد
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II س

  

 

 やلゅんنيやلتゲヨين 

 I - ( س السيداヱيرヘكيف  يمكن ل ュヰヘلVIH るيヱゅヘمヤال ゅالخاي るبゅإص )T4  من るعヱمجم ヴヤع るليゅالت ゆرゅالتج ヵنجر,
 るيヱゅヘمヤال ゅالخايLT4 ヱLT8 . 

( るثيقヱالヱ-)أ .ゅヰيヤئج المحصل عゅالنتヱ るمراحل التجرب ュدボت 
ヱ – . ゅヰيヤئج المحصل عゅفسر النت 

るعيゅالمن るبゅااستج るدراسヱ عيゅز المنゅヰالج るمعرف 
 , ヱفي انتظゅر تطヱير لゅボح VIHأفراد مصゅبين بـ 

 ヵالبشر るعゅص المنボس نヱضد فيرVIH نختبر هذا, 
( ヵヱゅاأسي ポゅح في قرد المكゅボヤالSINGE MACAQUE) 

( るボثيヱالヱ- れゅيヱゅヘمヤال るر نسبヱتبين تط )ゆT8عヱضدالن るي 
VIH الغيرヱ るالمحصن ポゅر الزمن في قرد المكヱمع مر 

. るمحصن 
ヲ – ュالتي تترج れゅالمنحني , ュヤس المعヘى نヤع ュأرس 

.ゅヰيヤئج المحصل عゅالنت 
ン – るعند القرد المحصن سريع るعيゅالمن るبゅااستج 

(るثيقヱع الى الヱلرجゅرة بゅل هذه العبヤع, るヘمكثヱヱ-.)ゆ 
 
 

 

 النتゅئج تجريبي برヱتヱكヱل اأヱسゅط
 
 ヱالヱسط

LT4 ヱLT8  شرةゅمب ゅヰضعヱ ュت
 VIHمع 

-  るبゅأصLT4 
غيゆゅ إصゅبる لـ -

LT8 
 
 
 ヲالヱسط

る لخايゅ دقيق ヲヰحضن لمدة 
LT4  ュゅف اأجسヤمع مخت

المضゅدة ا تثبれ عヤى 
 るئيゅالغش れゅتينヱالبرCD4 

,ヱمن تュ تヱضع في ヱجヱد 
VIH 

 
 

- れゅيヱゅヘمヤال るبゅإص
LT4 

 
 
 ンالヱسط

دقيقる لخايヲヰ  ゅحضن لمدة 
LT4  ュゅف اأجسヤمع مخت

 れゅتينヱى البرヤع れدة تثبゅالمض
 るئيゅالغشCD4  ュمن تヱ,

 VIHتヱضع في ヱجヱد 

 
 

-ゅإص  ュعد るب
 れゅيヱゅヘمヤالLT4 

 れالتي تثب れゅجزيئヤجي لヱلヱط البيゅدة تعرقل النشゅالمض ュゅاأجس :*
ゅヰيヤع 

  るثيقヱالヱ-أ 



 القل متقن أحمد بヱالريش:  ااستゅذ     الذاれ عن الدفゅع في البرヱتينれゅ دヱر:  4 الヱحدة 5 تقヱيュ      2016 بكゅلヱريゅ تحضير

 

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl や るلصفحね 

 

 

 

 

 

 

 るسيヱيرヘال るبعدد نسخ الـ الشحن ゅヰرة إليゅاإش ュيت : ュس في الدヱيرヘتعبر عن تركيز الARN  ي لتر منヤلمゅسي بヱيرヘال
.ゅالبازم 

 , るغير محصنヱأ るعند قردة محصن るسيヱيرヘال るيس الشحنボنΒ ヱヲヴ  ئج المحصلゅس. النتヱيرヘヤبيع بعد التعرض لゅأس
 るボثيヱفي ال るヤممث ゅヰيヤعヲ . 

ヴ – ئج المحصلゅرن النتゅأستخرج  قヱ , ゅヰيヤع 
るح ضد  العاقゅيخص تأثير لق ゅفيمVIH . 

 

 

 

 

 

II – れゅيヱゅヘمヤكل من ال るر كميヱالعاج , أدى تتبع تط ゆゅغي るلゅفي ح T4 ヱT8  ゆゅلدى شخص مص るسيヱيرヘال るالشحنヱ
ل النتゅئج , إلヴ تسجي ヱ ,VIHكذا رد فعل العضヱيる تجゅه الヘيرヱس عن طريベ قيゅس كميる اأجسュゅ المضゅدة لـ  SIDAبـ 

 るボثيヱلゅب るヤالممثン. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIHالتعرض لـ 

 
 ヰ ヱ ヲ ヴ ヶ Β ヱヰ ヱヲ الزمن )بゅأسゅبيع(

るنسب れゅيヱゅヘمヤال
LT8  لـ るعيヱالن

VIH  حدةヱ(
るإفتراضي 

るعヱالمجمヱ قرد محصن : ヰ.ヱ Α ヶ.ヵ ヶ ヴ ン ヲ ヲ 
るعヱالمجمヲ  قرد غير :

 محصن
 
ヰ 

 
ヰ 

 
ヰ.ヵ 

 
ヲ 

 
ヱ.ヵ 

 
ヱ 

 
ヱ.ン 

 
ヱ.ヵ 

  るثيقヱالヱ-ゆ 

 

 الヘيرヱسي ARNالشحنる الヘيرヱسيる )نسخ الـ 
ゅل من البازمヤفي الم  るافراد محصن

るعヱالمجم(ヱ) 

 るافراد غير محصن
るعヱالمجم(ヲ) 

 

 الزمن
 )بゅاسゅبيع(

ヲヴ عヱأسب Β بيعゅأس 

 るثيقヱالヲ 

 

 

るヤالمسج るالقيم 
)るريゅإعتب れحداヱ( 

るヤمرح 
 حゅدة

 مرحるヤ العجز المنゅعي مرحるヤ ترقゆ بدヱن أعراض

 الزمن
れاヱلسنゅب 

るبゅاإص 

 في الدVIH ュ عدد                 
XXXXX XXX   れゅيヱゅヘمヤتركيز ال T4 ュفي الد 

 في الدVIH ュتركيز ااجسュゅ المضゅد ضد                 
 

 るثيقヱالン 
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ヱ – るثيقヱاردة في الヱال れゅى المعطيヤد عゅاعتمゅبン  سヱيرヘب るبゅعي بعد اإصゅز المنゅヰر الجヱفسر تط,VIH. 
ヲ –  لدى مرضى الـ るالمكتسب るعゅفقدان المن ゆأستخرج سبSIDA. 
ン – عند الم るزيゅヰر اأمراض اانتゅسيرا انتشヘذا المرض .إقترح تヰبين بゅص 
 

 やلゅんلثやلتゲヨين 

ソゅガأشや  بعض チゲتع ラأ れゅヌاحヨلや れゲヰドأ  サヱゲلفيVIH  ンギل لダヨلや ラف أゼムلや ゲヰヌيヱ مヰわبゅصま ヴلま ヵキぽا ي
 هぽاء やأشソゅガ يらقヴ سゅلや ゅらأمや ゲلヵグ حيや ゲلんムيゲ من やلعゅヨヤء مキ ゅヨفعヰم まلや ヴلらحث عن سらب クلك.

 .VIHمゅレعيる عヴヤ تサゅヨ مع فيサヱゲ  ( خヤي1るمن やلヲثيقる ) -أسيや ゲヰヌلムゼل  - 1
 S( عギレ بعض やأشソゅガ مヤわガفي やلヨレط やلやケヲثي بゅلレسるら لأليヤين -( نسや るらلダヨل )+( أヱ)1من やلヲثيقる ) -ゆسيらين やلムゼل 

ヱR . サヱゲفيヤضين لゲمعヱ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 يる.لヤガヤيや るلゅレヨع CCR5لケヲヨヤثや るلわي تゲゼف عヴヤ تゲكيب やلヱゲらتين やلغゅゼئي  S ヱRيヲجギ أليヤين 
فR  ラヲムわわحヨض أميレي ,やمや ゅلわي يゲゼف عヤيや ゅヰاليل  352تحヵヲわ عS  ヴヤسヤسるヤ مわعや キギلわららيや ギلゲヨكや るらنトاقゅ من やأليل 

 أحチゅヨ أميレيる . 205من 
 やلガايや ゅلゅレヨعيVIH .るكيف يダيب فيや  サヱゲشゥゲ,  1بゅسわغالك لヨعトيや  れゅلムゼل )أ( من やلヲثيقる سأ 
/やلسيや , やギنトاقゅ من やلヨعヲヤمや れゅلキケやヲ في  VIHعض やأشソゅガ لإصゅبる بفيサヱゲ تفسゲ مقヱゅمる ب やقتゥゲ فゲضيる -بـ 

るثيقヲلや من )ゆ(ヱ)ين )أヤムゼلや1. 
 ( مレحレيي تや ケヲトإصゅبま るلヴ م2チゲتんヨل やلヲثيقる ) س 2

 やلسيやギ عギレ أشヱヱク ソゅガ مダل )+(.
 やلヨعヲヤمや れゅإضゅفيや るلヨسゲガわجる من تحヤيヤك مゅهي سأ 

 لレヨヤحレيين؟
 やلヨعヲヤمや  れゅلفゲضيや るلヨقゲわحる في تぽكギ هログ هل -بـ 

( メやぽلسや1-  ؟)ゆلヤك . عわبゅجや  
 やلわحヤيل やلムيヨيゅئي لヤغゅゼء やلسيヲわباコمي لガヤايや ゅلゅレヨعيる س 3

 افヱヱク キやゲ أنやケヱ ヅゅヨثيる مヤわガفる , سヨح بゅسァやゲガわ نسب 
 ネヲمن ن るئيゅゼلغや れاらقわسヨلやCD4 ,CCR5 ヱ るيキゅلعや CCR5 

ヲيه مヤل عダحヨلや ئجゅわレلや .りゲفゅトلや( るثيقヲلや メヱギفي ج る3ضح.) 

 

 

 

 や S//S S//R R//Rلヨレط  やلやケヲثي
لأشヱヱク ソゅガ مصل  %

 مヲجب )+(
70% 70% 0% 

لأشヱヱク ソゅガ مصل  %
:معゲضラヲ لヤفيサヱゲ (-سゅلب)

やヲبゅلم يصヱ 

30% 30% 100% 

 

 れゅゃيゴلجや( るعيゅレم るيヤخCD4  ヱCCR5 ケゅらع り
るئيゅغش れゅレتيヱゲعن ب ) 

 

 

 -أ  سやلشムل 

 -ゆ سやلشムل 

 るثيقヲلや1 

 

 S//Sنمط ヱراثي 

 S//Rنمط ヱراثي 

نسبる تطヱر اإصゅبる إلى مرض السيدا 
 ヱヱص ذゅعند اأشخゆجヱالمصل الم 

るبゅبعد اإص れاヱالسن 

 るثيقヲلや2 
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 نسب やلヨستقらاや れلغشゅئيや るلヨレط やلやケヲثي
CD4 CCR5 ヵキゅع CCR5 ゲفゅヅ 

SS 100 100 0 
SR 100 50 50 
RR 100 0 100 

 

やلعاقや るلわي تゲبط بين やلヨレط やلやケヲثي,やلヨسわقらاや れلغゅゼئيヱ るمقヱゅمや るإصゅبる  حキギ( ,3بゅسわغالك لヨعトيや れゅلヲثيقる ) س
 サヱゲبفيVIH . 

 من خاや メجゅبわك عن やأسや るヤゃلسゅبقヱ  るمわムسゅらتك : س 4
 .VIHقりケギ بعض やأشソゅガ عヴヤ مقヱゅمる فيや  サヱゲشゥゲ  -أ 

 .やVIHلゅダヨبラヲ بفيS//S  サヱゲثاベゲヅ ゐ لعゅلج やاشや ヱヱク ソゅガلヨレط やلやケヲثي  やقتゥゲ -بـ 
 

 

 やلやゲبعやلتゲヨين 

,やلヨسらب لチゲヨ فقや ラやギلゅレヨعVIH  るعض خايロゅ بفيサヱゲ يفقや ギلや コゅヰイلゅレヨعي قケギته عや ヴヤلギفネゅ عن やلれやグ نわيま るイصゅبる ب
( るらسわムヨلやSIDA. عيゅレヨلや コゅヰイلや في やゴイع サヱゲلفيや やグه ゐやギحや るعن كيفي ネヲضヲヨلや やグحث في هらن .) 

1- ( るثيقヲلや لんヨ1ت サヱゲفي るيレらي لトيトガسم تケ )VIH. 
 تعゲف عや ヴヤلعゅレصや ゲلゲヨقるヨ في やلヲثيقる.  - أ -
- ゆ -  サヱゲفي ゲらわيعVIH  منるجعやゲلや れゅسヱゲلفيや 

     (Retrovirusلك ؟ク لヤع , ) 
 やلعや ゴイلゅレヨعي ,  VIHفيサヱゲ لفヰم كيف يسらب  س 2

 るيヱゅفヨل ゅسم خايイلや ァケゅخ ネケゴب ュヲنقT4  ヱT8 مع 
 れゅسヱゲفيVIH , ゅايガلや ログه るらنس ケヲトع تらわわنヱ , 

( るثيقヲلや ヴレحレفي م るヤんヨئج مゅわレلや2. ) 
 سわレわج ؟( , مやクゅ ت2مレحや ヴレلヲثيقる )حヤل  -

 يحケゲ هや やグاخيVIH ゲفيサヱゲ أثゅレء やلعンヱギ بـ  س 3
 るئيゅゼلغや تهゅレتيヱゲبGP120 ゆゅダヨلや صガゼلや ュキ في 

るعيゅレヨلや ゅايガلや ヴヤتين عヱゲらلや やグه ゲف عن تأثيゼムヤلヱ 
: ラゅわليゅわلや ラゅわبゲイわلや れゴイأن 

 : ヴلヱاや るبゲلتجや 
 れゅレتيヱゲらلや لتゴعGP120  サヱゲمن فيVIH  ゅヰヨسヱ تمヱ 
 ( ,ثم ヱضعت في ヱسط ゼヨCr51 ネケコع )بやヲسや るトلや ュヱゲムل

 れゅيヱゅفヨل ヴヤع ヵヲわمائم يحT4   ヱT8  ケヱゲم ギ3. بعれゅعゅس 
  れゅيヱゅفヨヤمي لコباヲわلسيや ءゅゼلغや ンヲわمس ヴヤحظ عヲلT4  

 れاらقわسヨلゅي بレلغやCD4 .  ギكぽليه في  هل تや تヤصヲتゅئج مゅわレلや ログه 
( メやぽلسや2ك؟わبゅجや لヤ؟ ع ) 

 : るنيゅんلや るبゲイわلや 
أヱسヅゅ , يらين やلや メヱギイلゅわلي やلعゅレصや ゲلゅツヨفま るلヴ كل ヱسط  3في  VIHغيゲ مゅダبる بفيケコ るT4  サヱゲعت خايゅ لヨفヱゅي

. ゅヰيヤل عダحヨلや ئجゅわレلやヱ 
 ケ 1 2 3قم やلヲسط

 لレفس やلガゼص GP120+ T8 لレفس やلガゼص T8لヨفヱゅيGP120  れゅبヱゲتيや  れゅレلعゅレصや ゲلゅツヨفる لヲヤسط
ゅヰيヤل عダحヨلや ئجゅわレلや  ゲميギت ュギعT4  ゲميギتT4 

 るثيقヲلや3 

 

 

ヱ 
ヲ 

ン 

ヴ 

ヵ 

ヶ 

 るثيقヱالヱ 

 るثيقヱالヲ 
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 .T4أسァゲガわ من やلメヱギイ شヅヱゲ تギميや ゲلヨヤفヱゅيれゅ  سأ 
 ゆتك ,  سゅمヲヤمع ヴヤعヱ メヱギイلや れゅيトمع ヴヤع やギヨわمع 

ゲفس  ゲميギت れゅيヱゅفヨヤلや ゲميギت るآليT4 ؟ るلゅلحや ログفي ه 
 من ゲヅف GP120أسわレわج تأثيゲ تحゲيゲ بヱゲتيれゅレ  سجـ 

  サヱゲفيVIH  るعيゅレヨلや ゅايガلや ヴヤع ゆゅダヨلや ュキ في 
 لや グヰلガゼص ؟

 やキخل やلガايや ゅلヨヤفヱゅيサヱゲVIH る يらقヴ في س 4
( るثيقヲلや لんヨت, れやヲレس りギ3عるيゲيゲس れゅيトمع ) 

 サヱゲفي ゆゅダص مガゼلVIH . 
 ( .3حヤل やلヲثيقる ) سأ 

 ゆ- ينわثيقヲلや في るمギقヨلや れゅمヲヤعヨヤغالك لわبأس 
(1) (ヱ2チやゲامや ケヲトわل やゲتفسي ゥゲわأق ) 

.ゆゅダヨلや صガゼلや ンギل )るيコゅヰわانや( ンゲاخや 
 や れلسゅبقヱ るمعヲヤمゅتكやعやキゅヨわ عや ヴヤلヨعトيゅ -جـ 

ゲفس  サヱゲفي ゐギط كيف يحトガم るトسやヲبVIH 
.  ゅعيゅレم やゴイع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 るثيقヱالン 
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 やلゅガمسやلتゲヨين 

I -  سヱفير るجمゅヰعن م るالمكتسب るعゅدان المنボبداء ف るبゅتنتج اإصVIH  عنه ュينج ゅمم . ゅتدميرهヱ るعيゅالمن ゅلبعض الخاي
رغュ تعرضュヰ المتكرر  VIHا يتكゅثر لديュヰ فيرヱس  )حゅاれ نゅدرة(ゅص قصヱر في النظュゅ المنゅعي.غير ان بعض اأشخ

: るليゅالت れゅترح المعطيボص نゅاء اأشخぼعند ه るصيゅث هذه الخヱحد ュヰヘله. ل 
 るボثيヱتمثل ال)ヱ(  れゅيヱゅヘمヤر تركيز كل من الヱتطT4  ヱT8  لـ るسيヱيرヘال るكذا الشحنヱ دةゅالمض ュゅاأجسヱVIH .ュفي الد 

ヱ – من ال ゅانطاق るثيقヱ)ヱ( ا , أستخرجヤس  معヱيرヘب るبゅإثر اإص るヤالمتدخ るعيゅالمن るبゅاع ااستجヱأن ポبتゅاجVIH. 
ヲ – ىヤد عゅاعتمゅب  るثيقヱال)ヱ( ى حددヱتأثير العد 
 , ヱعヤى T4  ヱT8عヤى تطヱر كل من الヤمヱゅヘيVIH  れゅبـ 

 ااجسュゅ المضゅدة.
ン – فسر るبゅبين إص るالعاق ポتゅبمكتسب ゅمستعينT4 
 . ヱظヱヰر اأمراض اانتゅヰزيVIH るبـ 

 الخヤيる الヤمヱゅヘيVIH るفي الحゅلる العゅديる يゅヰجュ فيرヱس 
T4  في الشكل るالمراحل المبين ベفヱ)أ(  るボثيヱمن ال(ヲ,) 

 ヱيمثل الشكل )ゆ( من الヱثيるボ نヘسゅヰ سポヱヤ هذا الヘيرヱس
 れゅيヱゅヘمヤه الゅاتجT4  ュヰثر لديゅص الذين ا يتكゅعند ااشخ 

 هذا الヘيرヱس .
ヴ – من ا ベحدد )أ(الشكل نطا れゅيヱゅヘمヤال るجمゅヰم るآلي 
 T4 )ゆ( ى الشكلヤد عゅاعتمゅبヱ , るديゅالع るلゅفي الح 

 ر عدュ إصゅبる بعض اأشخゅص بゅلعدヱى.فس
 

 

 

 

 

 

 

 

II – ( るボثيヱالン るعゅدان المنボضد مرض ف るعيヱالن るعيゅالمن るبゅفي تحريض ااستج ポيتين تشترヤبين خ るتبين العاق )
るالمكتسب.  

ヱ – تعرف るالمرقم れゅنゅى البيヤع 
 . Αإلى  ヱمن 

ヲ – استخرج ( るيヤر الخヱدヵるضحヱالم ) 
( るثيقヱفي الン. ) 

ン – اشرح ( るيヤتتدخل الخ るヘكيヱفي ) 
 .VIHانتゅج ااجسュゅ المضゅدة ضد فيرヱس

 
 
 
 

 

ュゅدة اجسゅمض 
  VIH ضد

るاافتراضي 

 るثيقヱال-ヱ - 

  るثيقヱال-ヲ - 

  るثيقヱال-ン - 

ヵ 

ヴ ン 

ヱ 

ヲ 

Α 

ヶ 
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 やلسやサキゅلتゲヨين 

 .تطヱره ヱكيヘيる المرض هذا بゆゅأس بدراسる البゅحثヱن قュゅ حيث,  عゅلميゅ هゅجسVIH ゅ بヘيرヱس اإصゅبる إن
I – تمثل るボثيヱال (ヱ )ゅرسم ゅس تخطيطيヱيرヘل VIH. 

ヱ – ى تعرفヤع れゅنゅالبي るمن المرقم ヱ إلىヶ . 
ヲ – ذاゅتمثل م れゅالعنصر جزيئ (ヱ )るلنسبゅب ュلجس ゆゅ؟ المص 
ン – إذا れمヤس أن عヱفير VIH دفヰيست ゅالخاي るيヱゅヘمヤال LT4  . 

 الخヤيる إصゅبる في( ヶ,ン,ヱ) العنゅصر من كل دヱر حدد -

るيヱゅヘمヤال LT4 . 
II – れبين れゅالدراس ヴヤبعض ع ゆヱالشع れر ذاゅسي اانتشヱيرヘال 

 لاصゅبる الدائمる عرضتュヰ رغュ أشخゅص يヱجد أنه الヱاسع
 (.Seronegatives) سゅلゆ مصل ذヱاれ أنュヰ إا

 ( ヱ)الشكل نボدュ , مヱゅボمتュヰ أسبゆゅ عヴヤ التعرف قصد
 الخヤيる في VIH فيرヱس رتطヱ تمثل التي( ヲ) الヱثيるボ من

 るدفヰالشكل المستヱ(ヲ )من るボثيヱال (ヲ )تمثل れゅمعطي るراثيヱ صゅن لأشخヱمرض المعرضヤل . 
るعند : ماحظ るبゅذا شخص إصヰس بヱيرヘيصنع ال ュゅدة أجسゅس ضد مضヱيرヘل الヱボه أن فنヤبي مصゅإيج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヱ– ى معتمدا صفヤالمراحل ع るالمرقم るضحヱالمヱ شكلال في (ヱ )من るثيقヱال (ヲ )رةヱس دヱفير VIH في るيヤخ るيヱゅヘلم T4. 

ヲ – أعطي るتشرح فرضي ゅヰفي るمヱゅص بعض مقゅااشخ るبゅإذا لإص れمヤاأليل أن ع S るرثヱمヤل るالمشرف ヴヤج عゅتين انتヱالبر 
 لヤمヱرثR る األيل بينمゅ,  لヘيرヱسيるا الدヱرة من( ヲ) المرحるヤ في رئيسي بشكل يسゅهュ الذT4 ヵ لمヱゅヘيる خヤيる في العゅدCCR5 ヵ الغشゅئي
るالمشرف ヴヤج عゅتين إنتヱئي البرゅالغش CCR5 فرゅالط . 

III – نヱتك るنتيج るبゅس ااصヱيرヘب VIH دانボف  
るعゅالمن るالمكتسب ュر ثヱヰالسيدا مرض ظ. 

  من كل تطヱر( ン) الヱثيるボ منحنيれゅ تمثل
ゅالخاي るيヱゅヘمヤال LT4  ,سヱيرヘال ュゅاأجسヱ  

 .VIH رヱسفي ضد المضゅدة
ヱ – يل أنجزヤتح ゅرنゅمق れゅمنحنيヤفي ل  

 .الثاث المراحل
ヲ – أستنتج ゆعي العجز سبゅالمن. 
 

 

 

 

 

 

 

النمط الヱراثي 
لأشخゅص 
るسヱالمدر 

 
SS 

 
SR 

 
RR 

 ンヰ ンヰ ヱヰヰ نسبる المصل السヤبي
 Αヰ Αヰ ヰヰ نسبる المصل اإيجゅبي

 

 

 るثيقヱالヱ 

 ヲ( الヱثيقヲ るالشكل)

 ヲ( الヱثيقヱ るالشكل)

 

 るثيقヱالン 

 العدد
ARN 

 الヘيرヱسي
 

 ュゅاأجس
المضゅدة 

 VIHضد 

CD4 

 るبゅااص るヤمرح
るليヱاأ 

ゆالترق るヤمرح 
مرحるヤ العجز 

 المنゅعي

ン-Βبيعゅأس るيゅتصل إلى غ ヱヲ るسن ヲإلىヴれاヱسن 

CCR5 
CD4 

ヱヰ 
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 やلسゅبعやلتゲヨين 

( るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや من ネヲخل نギت ヅヱゲف عن شゼムヤلLT : るليゅわلや るسやケギلや ヵゲイن , )るيヨلسや 
أنゅبيب أخケゅらわثاثる أヱسネケコ ヅゅ لガايゅ مأخりキヲ من  لわحギيヱゲド ギف やلヤガわص من خايゅ مゅダبる بゅلفيサヱゲ , نحゲツ في س 1

 (.H2Kجギヤ فラやゲゃ )تحヨل معقや ギلやヲわفق やلレسيイي 
  サヱゲبفي るبゅダم ゅخاي : メヱأや سطヲلやA  

  サヱゲبفي るبゅダم ゅني : خايゅんلや سطヲلやB 
 .)るبゅダم ゲغي( るヨيヤس ゅلث : خايゅんلや سطヲلや 

 )ゅخاي( れゅيゲك るاثんلや ヅゅسヱأや في るيギヤイلや ゅايガヤف لゅツتるيヱゅفヨلT  , )ュأや( るيヤأصや るيヤガلや من نفس ラやゲゃمن ف りキヲمأخ
 サヱゲبفي ゅمま ゅヰレق حقらسヱأ るヨيヤسA  サヱゲبفي ヱأ  B( るثيقヲلや ينらتヱ1.ゅヰيヤل عダحヨلや ئجゅわレلや ) 

   れゅيヱゅفヨヤلや فゲヅ من るبゅصヨلや ゅايガلや ュギه ヅヱゲش ァゲガستやヱ るيらيゲلتجや れゅعطيヨلや لヤحT . 
2 - や メゅムاشや ينらت( るثيقヲلや في るヤんヨヨ2ل( るثيقヲلや ゆケゅイئج تゅわレل やゲتفسي )1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . )るفギヰستヨلや( فギヰلや るيヤガلや )تحطيم( ュギه ゅヰفي ゐギلتي يحや れاゅلحや ヱأ るلゅلحや キギح 
3 - ( るثيقヲلや ゲヰヌ3ت( ゅايガلや ゲتأثي るيقゲヅ )TC.) 

るبゅغير مص るيヤس  خヱيرヘلد ضد لヱمB  سヱيرヘلد ضد لヱمA 

 الヘيرヱس

 الヘيرヱس

 Aالヘيرヱس 

 Aلヘヤيرヱس 

 Bالヘيرヱس 

 Bلヘヤيرヱس 

 

 معقد التヱافベ النسيجي

 مヱقع تثبيれ معقد
 التヱافベ النسيجي

 るثيقヱالヲ 
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 عや ヴヤلヤガيや るلヨصゅبやTC .るشゥゲ كيف تتعゲف やلヨヤفヱゅيれゅ  سأ 
 .TCفسゲ آليる تギميや ゲلヤガيや るلヨستギヰفる من ゲヅف やلヨヤفヱゅيれゅ  -بـ 

 

 

 やلゅんمنやلتゲヨين 

 

 

 خヤيる مصゅبる بヘيرヱس

 مヱلد الضد

 るثيقヱالン 
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 やلتゅسعやلتゲヨين 
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 ゅشゲعやلやلتゲヨين 
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 لحヵキゅ عشややゲلتゲヨين 
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 التصحيح

メヱأや ينゲヨلتや 

 العامる اإجゅبる عنゅصر

 
 
ヱ –  س  -أヱيرヘب るبゅإثر اإص るヤالمتدخ るعيゅالمن るبゅع ااستجヱنVIH:  

 T8الヤمヱゅヘيれゅ  استجゅبる منゅعيる ذاヱ れسطる خヱヤيる نظرا لتدخل -

 VIHاستجゅبる منゅعيる ذاヱ れسطる خヤطيる نظرا لتدخل اأجسュゅ المضゅدة ضد  -

 

 ゆ–  بـ るبゅتحديد تأثير اإصVIH  れゅيヱゅヘمヤر كل من الヱى تطヤعT4 ヱT8  ュゅى اأجسヤعヱ ,
 المضゅدة .

-  れゅيヱゅヘمヤض تركيز الゅヘانخT4  れゅيヱゅヘمヤض في تركيز الゅヘانخヱT8.  

 .VIHااجسュゅ المضゅدة ضد ارتゅヘع متبヱع بゅنخゅヘض تركيز  -

 

 ヱظヱヰر اأمراض اانتゅヰزيVIH : るبـ T4تヘسير العاقる بين إصゅبる  –ج 
-  れゅيヱゅヘمヤال るبゅينتج عن إصT4  ض تدريجي فيゅヘانخT4 في ヵرヱر محヱد ゆعヤالتي ت

.ゅヰعيヱبن るعيゅالمن るبゅااستج 

-  れゅيヱゅヘمヤال ゆゅغيT4  تنشيط ュعد ヴال ヵدぼيLT8 فا  ) れゅكينヱاانترل ゆゅلغي(  ヴيز الゅتتم
LTC .るيヱヤالخ るطゅسヱال れذا るعيゅالمن るبゅااستج ゆゅغي( 

-  ゆゅان غي ゅكمT4  れゅيヱゅヘمヤتنشيط ال ュعد ヴال ヵدぼيLB  فا ) れゅكينヱاانترل ゆゅلغي(
 れذا るعيゅالمن るبゅااستج ゆゅدة )غيゅالمض ュゅرزة لاجسヘالم るبازمي ゅخاي ヴيز الゅتتم

.)るطيヤالخ るطゅسヱال 

 

ヲ – ゅヘمヤال るجمゅヰم るآلي れゅيヱT4 : るديゅالع るلゅفي الح 
  gp120بヘضل التكゅمل بين البرヱتينれゅ الغشゅئيT4  るعヴヤ الヤمヱゅヘيVIH  れゅيثبれ فيرヱس  -

ヱgp41  るئيゅالغش れباボس مع المستヱيرヘヤلCD4  ヱCCR5  れゅيヱゅヘمヤلT4. 

-  れゅيヱゅヘمヤء الゅغشヱ سヱيرヘء الゅغش ュتحヤيT4  س داخلヱيرヘヤل るراثيヱدة الゅن المボح ュث ,
ュبازヱسيت T4. 

 
  تحヤيل ヱتفسيゲ نتゅئج هや ログلتجゲبる : س 3

 やلتحヤيل :
: ناحظ زيゅدة جد    ヱIDC16الغير معゅلجる بجزヵء  VIHفي الخايゅ المصゅبる بヘيرヱس  -

 300حتヴ يصل إلヴ قيمる قصヱى تボدر بـ  P24معتبر في  تركيز البرヱتين الヘيرヱسي 

ng/ mL  ュヱفي اليΑ  .るيمボعند هذه الゅريبボت  るبتゅث ヴボتب ュث , 

: ناحظ ارتゅヘع طヘيف    ヱIDC16 المعゅلجる بجزヵء  VIHفي الخايゅ المصゅبる بヘيرヱس  -
حيث تصل في اليヱヴ  ュヱالヴ غゅيる اليヴ  ュヱمن اليP24  ュヱفي تركيز البرヱتين الヘيرヱسي 

ヱヴ  در بـボى تヱقص るقيم ヴ25ال ng/mL . 
やضيる ( ヱحま りギفゲわ 125مゅヨわثるヤ ) VIHبヘيرヱس في やلガايや ゅلゅダヨبARNpm  るتゲكيや ゴلـ  -

 .   IDC16كゅヨ في やلガايや ゅلغيゲ معゅلるイ بـ    IDC16في やلガايや ゅلヨعゅلるイ بـ 
-  ゴكيゲس تムلعや ヴヤعARNm  س فيヱيرヘب るبゅالمص ゅالخايVIH  ءヵبجز るلجゅلكن مع ヱ

IDC16   ( やギضعيف ج ラヲム10ي  ゅايガلや في りキヲجヲヨلや كヤمن ت )ま.ヱ سヱيرヘب るبゅالمص
VIH  ءヵبجز るلجゅالغير معヱIDC16  لやヱ بـ ケギتق るヨقي ヴلま لダي تわ250 .)ま.ヱ( 

 

 مجزأة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجمヱعال
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: ゲلتفسيや 
, يفسク ゲلك بIDC16    ラゅمガレفض في やلガايや ゅلヨعゅلるイ بـ  P24بラや ゅヨ تゲكيゴ بヱゲتين  -

IDC16    تينヱゲكيب بゲط تらんيP24. 
-  ゴكيゲت ラや ゅヨبARNpm  بـ るイلゅعヨلや るイيわن ゲغيわلم ت ゅايガلや فيIDC16    ラゅلك بク ゲيفس ,

 ヴヤ عヤヨيや るاسレわسォゅ.ا يぽثゲ ع    IDC16جヵゴء 
-  るفゅضま ギレبل عゅقヨلゅبIDC16    لـや ゴكيやゲت チゅガنや ヴلま ヵキぽي  ネケゴلや سطヱ ヴلまARNm  ,

 ラゅلك بク ゲيفسIDC16    لـや كيبゲط تらんيARNm. 
 
ゆ-  ءヵゴج ゲتأثي るيقゲヅ صガي ゅヨفي ソاガاستやIDC16  : 

 .ARNخاメ مゲحるヤ نツج  ARNpmيわم تゲكيらه やنトاقゅ من  やARNmلـ  -
ゅس ゅレヌاح ゅヨلـ كや ゴكيやゲت ラゅب ゅبقARNpm  كيبゲت ラや صヤガわه  نسレمヱ,ゲغيわلم تARNm 

 . ARNيわم تらんيトه  بسらب ラや تヲقف مゲحるヤ نツج 
يらんط  خりヲト هュゅ  في やلわعらيや ゲلケヲヨثي  ヱهي やلツレج )やلわي تゲبط    ラクやIDC16 جヵゴء やلـ  -

ゅ بين مゲحや るヤاسレわسやヱ ォゅلゲわجヱ, . ) るヨيイレم عن クلك عュギ تゅムثや ゲلفيやキ サヱゲخل やلガاي
 ゅヰレمن بيヱ تهゅレتيヱゲكيب  بゲت ヴヤته عケギق ュギلع るبゅダヨلやp24 .るヨجゲわلや るيヤヨع ゐヱギح ュギلع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ゲتأثي るيقゲق بطヤل متعヨムم ヅゅنشIDC16   يゃيゴلجや ンヲستヨلや ヴヤع 

في  ARNpm( やلギわヨخل  في عヤヨيる  نツج やtopo1لヲثيقや るلゅわليる  تらين نァキヲヨ  جゴيゃي انゴيم  )
 キヲجヱIDC16   الشكل(b)    ゆゅفي غيヱIDC16    لムゼلや(a) 

 

 

 

 

 

 topo1نゴيم ا ARNpm الخゅص بمゅدة التゅヘعل  في المヱقع الヘعゅل   IDC16يらんت   -
عヴヤ مヲقعه やلヲレعي ,  ARNpm( مゅヨ يعيق تらんيت  ARNpm)やلヵケヱゲツ لツレج やلـ 

 .ARNmعヤヨيる نイツه やلヴ فا تحtopo1   ゐギمسゅらら تらんيط  نや ヅゅゼنゴيم  
-  

  

 や topo1نゴيم

 

 や topo1نゴيم

 

    IDC16جヵゴء 

 

ARNpm 
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 やلゅんنيやلتゲヨين 

I - ヱ – : ゅヰيヤئج المحصل عゅسير النتヘت 

 ( るボثيヱتبين الヱ- れゅيヱゅヘمヤال るبゅإص )أT4 سطヱفي الヱ سطヱفي الヱヲ ن اヱحيث تك ,れゅتينヱلبرCD4  ポعكس ذل ヴヤحرة , ع
 れゅيヱゅヘمヤل るبゅإص ヵا ناحظ أT4 سطヱفي الン  れゅتينヱحيث البرCD4  اヱ , دةゅالمض ュゅااجس るاسطヱب るيヘن مخヱتك

 れゅيヱゅヘمヤالT8 سطヱفي الヱ . 

  اا ゆس السيدا ا يصيヱاذن فيرLT4  れゅتينヱبر ポヤالتي تمتCD4 .حرة 

ヲ – : المنحنى , ュヤس المعヘى نヤع ュرس 
 れゅيヱゅヘمヤال るضح تغير نسبヱني يゅالبي ヴالمنحنLT8  سヱلـ فير るعيヱالنVIH  اخرى غيرヱ るد محصنヱالزمن عند قر るبدال

るمحصن . 

ン – : رةゅيل العبヤتع 
  るبゅاإستجるسريع るボثيヱال( أنヱ- るتبين أن نسب )ゆ 
       れゅيヱゅヘمヤالT8  سヱيرヘل るعيヱالنVIH تزداد 
 )ヱ.إ( بعد أسبヱع من Αلتصل  ヱبسرعる في الヱسط       
 التعرض لヘヤيرヱس, عヴヤ العكس تبヴボ معدヱمる في     
 في نヘس الヘترة. ヲالヱسط      
  نヱتكるヘمكث ( るボثيヱأن الヱ-تبين , أنه في )ゆ 

  れゅيヱゅヘمヤى لヱصボال るيمボني ,الゅع الثヱاأسب 
 )ヱ.إ( Αهي  ヲفي الヱسط  VIHالنヱعيる لヘيرヱس      
 ヲفي الヱسط  ヱ れゅT8هي أعヴヤ مゅボرنる مع لمヱヘي     
 )ヱ.إ( . ヱヲالتي تボدر بـ      

 
ヴ – :ゅヰيヤئج المحصل عゅالنت るرنゅمق 

  جدا るضヘمنخ るسيヱفير るشحن ゅヰلدي )るحボヤالم( るردة المحصنボ5.10ال
الヘيرヱسي لكل مヤل من البازمARN  ゅنسخる من الـ  14

25.10مゅボرنる مع الボردة الغير محصنる التي هي أقل من 
5.10ثゅمن.ヱبゅلمثل ايزال نسخる في ااسبヱع ال 4

نسخる من الـ  4
ARN  ヴلكن تزداد لتصل إل るردة المحصنボعند ال ゅل من البازمヤسي لكل مヱيرヘ50.10ال

عند  ヲヴنسخる في اأسبヱع  4
 るردة الغير محصنボال 

 : VIHالعاقる فيمゅ يخص تأثير لقゅح ضد  - 
 るسيヱيرヘال るض من الشحنヘيح يخボヤالت 

 
II -ヱ - ヰر الجヱسير تطヘس تヱيرヘب るبゅعي بعد اإصゅز المنゅVIH: 

 るボثيヱال れゅتبين منحنيン  س الـヱيرヘب るبゅأن اإصSIDA : تمر بثاث مراحل هي  るليヱاأ るبゅاإص るヤتتميز بـ : مرحヱ ゅريبボت るسن ュヱدة تدゅح るヤهي مرحヱ : 

 تكゅثر سريع لヘヤيرヱس حيث تبヤغ شحنته في دュ المريض الذرヱة خال بضعる أشヰر. -

 , دليل عヴヤ أن الجゅヰز المنゅعي يستجيゆ لヱجヱد الヘيرヱس. VIHضゅدة ضد إنتゅج أجسュゅ م -

-  れゅيヱゅヘمヤيف في عدد الヘض طゅヘيحدث انخT  س هيヱيرヘال ゅヰجمゅヰالتي ي れゅيヱゅヘمヤأن ال るボبゅالس るالدراس れقد بينヱ ,
T4  ゅأمT8 .ثر بهほفا تت 

- ゅيヱゅヘمヤعدد معين من ال ゆتخري ヴإل るヤس خال هذه المرحヱيرヘثر الゅتك ヵدぼي れT4  るヤاصヱا يمنع من م ポإا ذل
 .VIHالجゅヰز المنゅعي في إفراز اأجسュゅ المضゅدة النヱعيる ضد 

 : ゆالترق るヤتتميز بـ : مرحヱ ا أعراضヱبد るヤهي مرح 

إلヴ أن تبヤغ أقصヴ قيمる لヱ ゅヰهذا لعدة سنヱاれ , لكنゅヰ ا تمنع من  VIHتستمر الزيゅدة في إنتゅج اأجسュゅ المضゅدة ضد  -
 لヘヤيرヱس. التطヱر المتヱاصل

- .るسيヱيرヘال るشحنヤع التدريجي لゅヘاإرت 

-  れゅيヱゅヘمヤض التدريجي لゅヘاإنخT4 .عيゅز المنゅヰر الجヱتده ヴヤيدل ع ゅى متدني , ممヱمست ヴإل 

 

 الزمن بゅأسゅبيع

 れゅيヱゅヘمヤال るنسبT8  لـ るعيヱالنVIH 
)るحدة إفتراضيヱ( 

 (ヱمحصنる )الヱسط ةقرد

 (ヲغير محصنる )الヱسط ةقرد

 VIHالتعرض لـ 
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-  ゆتخري ヴヤدة , دليل عゅالمض ュゅاأجس るقص كبير في كميゅتنT4 .تتزايد شحنته بحدة ヵس الذヱيرヘمن طرف ال 

 : عيゅالعجز المن るヤتتميز بـ : مرح 

  れゅيヱゅヘمヤي لヤء الكゅヘااختT4 . سヱيرヘمن طرف ال ゅヰتخريب るنتيج 

 , نتيجる تヱقف ااستجゅبる المنゅعيる النヱعيる الخヤطيVIH .るااختゅヘء الكヤي لأجسュゅ المضゅدة ضد  -

-  ヱهヱ , るبゅمن التعرض لإص ゅريبボت れاヱهذا بعد عشر سنヱ , المريض ュفي د ゅヰل るقيم ヴأقص るسيヱيرヘال るغ الشحنヤتب
 ヴヤدليل ع れヱن المヱيك ポبذلヱ , るزيゅヰامراض اانتゅب るبゅلإص るيجعل المريض عرض ヵالذ, ュゅعي التゅالعجز المن

 الحتمي.

ヲ – : るالمكتسب るعゅفقدان المن ゆإستخراج سب 
  れゅيヱゅヘمヤل ュゅالت ゆالتخري るنتيج ヱهT4  るطيヤخ , るعيヱعي النゅالمن るبゅرة ااستجゅز الرئيسي إ إثヘالمحヱ ポالتي تعتبر المحر

.るيヱヤخ ュأ 

ン – : اإقتراح 
  من , ュゅعي التゅلعجز المنゅب ゆゅعي مصゅالمن ュزهゅヰن جヱالذين يك ヴعند المرض ゅصヱخص るزيゅヰتنتشر اامراض اإنت

تخريゆ نゅヰئي حيث يتدنヴ عددهゅ غゆT4  ヴヤ الヤمヱゅヘيれゅ جراء اإصゅبる بゅلヘيرヱسれゅ الخطيرة كヘيرヱس السيدا الذヵ يخر
 خヤيる/مュヤ من الدヲヰヰ . ュأقل من 

. )..るيヤحيدة الخヱ れゅئنゅك . ゅبكتيري , れゅسヱفير , れゅنゅسرط ( るامل الممرضヱمن الع るعヱر هذه اامراض مجمゅفي انتش ゆيتسب 

 

 

 やلゅんلثやلتゲヨين 

)تゅムمل بレيCD4  ヱCCR5  )ヵヲعや ヴヤلヱゲらتيや れゅレلغゅゼئيる لヤガヤيや るلゅレヨعيGp120  るبفツل بヱゲتيゅレته  らんVIHيت فيサヱゲ ت や لガايや ゅلゅレヨعيVIH : るشゥゲ كيف يصيب فيサヱゲ سأ  - 1
( るعيゅレヨلや るيヤガلや خلやキ ヴلや サヱゲلفيや メヲخギل ヵケヱゲض るヤحゲヨلや ログه .LT4.) 

 
 ゆ-  るثيقヲلや من )ゆ(ヱ)أ( ينヤムلشや في キケやヲلや れゅمヲヤعヨلや من ゅنطاقや るضيゲف ゥやゲقتや1:  ئجゅわن ゲヰヌثي  تやケヲلや طヨレلや ヵヱク ソゅガأشや بعض ラや )ゆ( لムゼلやR//R サヱゲلفي るمヱゅمقVIH   لムゼلや れゅヌماح ゅヨレبي ,

 るئيゅゼلغや れゅレتيヱゲらلや لツم بفわي るعيゅレヨلや ゅايガلや るبゅصやヱ サヱゲلفيや メヲخキ ラゅين بらأ(  ت(CD4  ヱCCR5 .ゅايガلや ログヰل   أليلやR  تينヱゲらا لま ゲفゼا يCCR5  من ラヲムم(ゲダقや205 يレميや チゅヨحや من )るCCR5  اليلや لらمن ق ゲفゼヨلやS 
 حヨض やميレيや(352 . )لラヲムヨ من 

 CCR5بفツل やلヱゲらتيや れゅレلغゅゼئيVIH  るمقヱゅمラヲ لفيや ":R//R  サヱゲأشや ヵヱク ソゅガلヨレط やلやケヲثي  やلفゲضيや るلヨقتゲحヱるعヤيه 
 ." るيキゅلعや كヤمن ت ゲダأقや サヱゲلفيや やグヰب るبゅダヨلや ゅايガヤل 

 
 ゲجる من تحヤيل لレヨヤحレيين:やلヨعヲヤمや れゅإضゅفيや るلヨستガ -أ س 2

 やلتحヤيل :
ناحظ ケやتفネゅ نسるら تや ケヲトإصゅبや るلヴ مや チゲلسيギ عや ギレأشや ヱヱク ソゅガلダヨل やلヲヨجب مع مや ケヱゲلゴمن لムا やلトヨレين  -

 やS//Sلやケヲثيين , لムن هや やグاケتفネゅ يラヲム أسネゲ عや ギレأشや ヵヱク ソゅガلヨレط やلやケヲثي 
 : れゅمヲヤعヨلや 

أكゲんمقヱゅمる لや ケヲトわإصゅبま るلや ヴلسيやギ من やأشや ヱヱク ソゅガلダヨل  S//Rي  やأشや ヱヱク ソゅガلダヨل やلヲヨجب ヱنヨط やケヱث -
 やأكゲん عゲضる لや ケヲトわإصゅبや るلヴ مや チゲلسيやS//S  やギلヲヨجب ヱنヨط やケヱثي 

 
 تぽكギ هや ログلヨعヲヤمれゅ صحや るلفゲضيる نعم -بـ 

 やلتعヤيل :
فゲ( ضヨن نや ゅヰトヨلやケヲثي , ヱهやグ )やلR ゅトبسらب ヱجや キヲاليل  VIHتヤわヨك بعض やلヨقヱゅمる لفيやS//R  サヱゲأشや ソゅガلゅレイヰء  -

 れゅレتيヱゲب るميコباヲわلسيや ゅヰわيゼأغ ヴヤك عヤわヨت るعيゅレヨلや همゅخاي ラي بأレيعCCR5  عبダي ゅم やグهヱ .)りゲيダلقや( りゲفゅトلやヱ るيキゅلعや
 サヱゲفي メヲخキ منVIH  ءゅレイヰلや ソゅガلأش るفギヰわسヨلや ゅايガلや ヴلやS//R قحやヲヤلや يヤثゅヨわم ソゅガأشや مع るنケゅمق ,S//S 

 
 : VIHقや るلتي تゲبط بين やلヨレط やلやケヲثي,やلヨستقらاや れلغشゅئيヱ るمقヱゅمや るإصゅبる بفيサヱゲ لعا -أ  س 3
 . CD4مゅヨヰ يムن やلヨレط やلやケヲثي لガゼヤص  , فإや ラلガايや ゅلゅレヨعيる تヤわヨك نفس やلヨسわقらل やلغゅゼئي  -
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ゅعيる , أمや ゅأشや ソゅガلعキゅيる عヴヤ مسンヲわ خايゅهم やلCCR5 レヨا تヤわヨك まا やلヨسわقらاやS//S  れأشや ヵヱク ソゅガلヨレط やلやケヲثي  -
 ゅヅفCCR5 .りゲمن やلヨسわقらاれ  %50عキゅيCCR5 ヱ るمن やلヨسわقらاや50%  れلゅレイヰء فゅنゅヰ تヤわヨك  や ヵヱクS//Rلヨレط やلやケヲثي 

ゅヅفヱ.りゲبゅلゅわلي تヤわヨك مقヱゅمる ضや ギإصゅبる بفيCCR5  サヱゲتヤわヨك فقط مسわقらاやR//R  れأشや ヵヱク ソゅガلヨレط やلやケヲثي  -
VIH 

. عヴヤ مسンヲわ هヱCD4  ログا يゼفゲ لヱゲらتين  やCCR5لヵグ يゼفゲ لゲわكيب やلヱゲらتين  ヱ れS//Rهやグ يぽكギ بأや ラلァヱゴ من やاليا -
 . ヱCD4ا يゼفゲ لヱゲらتين  CCR5يゼفゲ لゲわكيب بヱゲتين  やSلガايゅ , بゅإضゅفま るلク ヴلك فや ログヰلゅわレئج تぽكギ بや ラゅاليل 

 CCR5يゼفゲ لゲわكيب بヱゲتين  Rليل عヵキゅ , بيや ゅヨレا CCR5يゼفゲ لゲわكيب بヱゲتين  Sتぽكギ هや ログلゅわレئج كグلك بや ラゅاليل  -
.ゲفゅヅ 

 . ゅヅVIHفヱ りゲبゅلゅわلي اتヤわヨك مقヱゅمる ضや ギإصゅبる بفيCCR5  サヱゲاتヤわヨك بヱゲتيやS//S  れゅレأشや ヱヱク ソゅガلヨレط やلやケヲثي  -
 شゥゲ قりケギ بعض やأشソゅガ عヴヤ مقヱゅمる فيサヱゲ:  -أ  - 4
-  サヱゲفي るمヱゅمق ヴヤع ソゅガأشや بعض りケギقVIHヲلや مヰتゲخيク نヨض キヲجヲب ゲاليل , يفسや أقلや ヴヤع るثيやケR  ゲفゼي ヵグلや

ゅヅفヱゲبゅلゅわلي عュギ قや りケギلفيサヱゲ عや ヴヤلらんわيت عヴヤ خايや ゅلガゼص , هや ログلقりケギ عや ヴヤلヨقヱゅمる تや ラヲムكCCR5  ゲんلヱゲらتين  
. فヰم ヱヱク مダل سゅلب لعや ュギمわاكヰم لヱゲらتين  R//Rأヵ مゅヨわثヤي やلやヲヤقح  Rأهヨيる عや ギレاشや ソゅガلヵグ يや ラヲムヤわヨاليヤين 

CCR5 ء عゅレイヰلや ソゅガأشや ゅمや , ヵキゅS//R  ラヲムヤわヨ50في%  れاらقわسヨلや منCCR5 ヱ るيキゅ50ع%  れاらقわسヨلや من
CCR5  ثيやケヲلや مヰトヨجب نヲヨلや لダヨلや ヱヱク ソゅガاشゅب るنケゅمق やギسيヤل るمヱゅمق ゲんهم أكヱ جبヲل مダم ヱヱク مヰف .りゲفゅヅ

S//S. 
 

 Gp120بحقن やلガゼص بゅجسュゅ مりキゅツ نヲعيる لヱゲらتيまLT4  れゅレلや ヴلガايや ゅلゅレヨعيや るلヨسギヰわفVIH  るأعゅقキ るخメヲ في  サヱゲ يや:サヱゲلヨصゅبラヲ بف S//Sثاベゲヅ ゐ لعゅلج やاشや ヱヱク ソゅガلヨレط やلやケヲثي  -بـ 
 れゅゃيゴイص بガゼلや بحقن ヱا أんم るسيヱゲلفيやCD4  れゅゃيゴشغل ج ヴヤل عヨي تعわلや りゲلحやGp120 .るسيヱゲلفيや  ( るثيやケヲلや りキゅヨلや يبゲガتARN りキゅヨب ゆゅダヨلや لك بحقنクヱ )سيヱゲلفيや l’interféron  ゅايガلや ロコゲتين تفヱゲب ヲهヱ اんم

. サヱゲلفيゅب ゆゅダヨلや  . سيムلعや ォゅسレわاسや يمゴنや لヨح عらムلك بクヱ سيムلعや ォゅسレわاسや فゅيقま 

 

 

 やلやゲبعやلتゲヨين 

 . التعرف عヤى العنゅصر المرقمる في الヱثيقる  -أ  - 1
1 – gp41       2 – gp120        3 –        لبيدヱヘسヱヘال るボالمح -4طب( るظヘp24/25) 
5 – ARN        )るراثيヱدة الゅخ العكسي. – 6)المゅاأستنس ュأنزي 

 ゆ– : يلヤالتع 
, حيث يュヱボ أنزيュ ااستنسゅخ العكسي بتحヱيل الـ  ARN( : ان مゅدته الヱراثيる هي الـ Retrovirusمن الヘيرヱسれゅ الراجعる ) VIHفيرヱس 
ARN  ヴإلADN الم るيヤالخ ュبازヱفي سيت ゅبعد تحريره( ヵدゅيل العヱن عكس التحヱل يكヱحيث ناحظ أن هذا التح , るدفヰستADN  ヴإل
ARN.) 

2 - ( るثيقヱيل منحنى الヤ2تح) : 
 25 خال نسجل ュヱي التي يヤس التعرض تヱيرヘヤل: 
 أن るنسب ゅالخاي るيヱヘمヤال T8 るيボالمتب ヴボتب るعヘالي ) مرتヱ90ح.( % 
 ゅض بينمヘتنخ るنسب ゅالخاي るيヱヘمヤالT4 100 من تمر حيث % ヴفي % 40 إل ュヱ5 الي ュفي % 10 ث ュヱ15 الي ヴإن إل ュتنعد ゅريبボت 

 . 25 اليュヱ في
 :اأستنتゅج 

 .T4هي الヤمヱゅヘيVIH  れゅالخايゅ المستヰدفる من طرف فيرヱس 
 لىヱاا るالتجرب : 

ュن  نعゅئج بゅكد هذه النتぼس تヱمن طرف فير るدفヰالمست ゅالخايVIH  れゅيヱゅヘمヤهي الT4. 
 التعヤيل :

 بヱجヱد تائュ )تكゅمل( بين البرヱتينT4 れゅتمヱضع اإشعゅع عヴヤ مستヱى الغشゅء السيتヱبازمي لヤمヱゅヘيれゅ يヘسر 
gp120  لـVIH  るئيゅالغش れباボالمستヱCD4  れゅيヱゅヘمヤلT4. 
 : るنيゅالث るالتجرب 

 .ヱ8Tالヤمヱゅヘيヱ120gp  れゅجヱد  :T4شرヱط تدمير الヤمヱゅヘيれゅ  -أ 
 ゆ- تدم れゅيヱゅヘمヤتدمير ال るسير آليヘير تT4 : るلゅفي هذه الح 
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 れゅتينヱلبر れتثبgp120  るئيゅالغش れباボالمستヱ ヴヤعCD4  れゅيヱゅヘمヤلT4 れゅيヱゅヘمヤمن طرف ال ポبعد ذل ュجゅヰس الشخص , فتヘلن T8 بعد ان
 تتعرف عヤيゅヰ )تعرف مزدヱج( , التي تعمل عヴヤ تدميرهゅ بヱاسطる البرفヱرين.

 في دュ المصゆゅ عヤى الخايゅ المنゅعيる لヰذ الشخص. VIHرヱس من طرف في GP120استنتゅج تأثير تحرير برヱتينれゅ  –جـ 
 れゅتينヱتحرير البرgp120  بـ ゆゅالمص ュفي دVIH  れゅيヱゅヘمヤض عدد الゅヘانخ ヴإل ヵدぼيT4 . ゆゅالمص ュفي جس 

 ( :3تحヤيل الヱثيقる ) –أ  – 4
 هنポゅ ثاث مراحل لتطヱر هذا المرض : 

 اعراض ゅヰر فيヰتظ ュل るヤدة , مرحゅى الحヱالعد るヤمرض. مرحヤل るسريري 

 .  ر أمراض أخرىヱالسيدا مع تط るヤمرح 
 : ヴلヱاأ るヤدة في تركيز كل من  خال المرحゅتتبع بزي , るيヱس داخل العضヱيرヘثر الゅنك るنتيج るسيヱيرヘال るشحنヤدة معتبرة لゅنسجل زي

 れゅيヱゅヘمヤالT4  るشحنヤض معتبر لゅヘإنخ ヴإل るبゅهذه ااستج れس السيدا أدヱيرヘدة لゅالمض ュゅاأجسヱ. るسيヱيرヘال 

 るنيゅالث るヤخال المرح :  ポتنعكس بعد ذل , るヘضعي るسيヱفير るمع شحن るヤهذه المرح るدة معتبر في بدايゅالمض ュゅن تركيز ااجسヱيك
 هذه المعطيれゅ بزيゅدة معتبرة مرة اخرى لヤشحنる الヘيرヱسيる دالる عヴヤ تردヵ)بدايる انヰيゅر( الجゅヰز المنゅعي .

 : るلثゅالث るヤنسجل ان خال المرح るيヱゅヘمヤال ゅالخايヱ سヱيرヘヤدة لゅالمض ュゅء كل من اأجسゅヘختゅعي بゅز المنゅヰجヤل ュゅر تゅيヰT4  يتزامنヱ
 . ذلポ مع زيゅدة في الشحنる الヘيرヱسيる , تصبح العضヱيる معرضる امراض أخرى

ゆ- : ゆゅلدى الشخص المص )るزيゅヰر اامراض ااخرى )اانتヱسير تطヘت 

, فゅن الボضゅء عヤيヱB  ゅヰالヤمヱゅヘيヱ ,T8 れゅبمゅ أنゅヰ ضرヱريる لتنشيط ヱتمゅيز الヤمヱゅヘيヱゅT4  れゅيれゅ في الボضゅء عヴヤ الヤمVIH ヘيتسبゆ فيرヱس 
 れゅيヱゅヘمヤيز الゅتمヱ ن تنشيطヱل دヱيحT8  れゅيヱゅヘمヤالヱ るنيゅالسرط ヱا れゅسヱيرヘلゅب るبゅالمص ゅعن تدمير الخاي るلヱぼالمسB  جゅعن انت るلヱぼالمس

 れゅسヱيرヘثر الゅقف تكヱدة التي تゅالمض ュゅااجسるزيゅヰرامراض انتヱヰظヱ عيゅز المنゅヰر الجゅيヰان ヴال ヵدぼي ポكل ذل .. 

 عجزا منゅعيVIH : ゅمخطط يヘسر كيف يحدث فيرヱس  -جـ 
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 やلゅガمسやلتゲヨين 

I -  
 :VIHنヲع やاستجゅبや るلゅレヨعيや るلヨتギخま るヤثや ゲإصゅبる بفيサヱゲ  س 1

-  れやク るعيゅレم るبゅイわسやるيヲヤخ るسطヱ  れゅيヱゅفヨヤلや خلギわل やゲヌنT8 
-  るبゅイわسや れやク るعيゅレمるطيヤخ るسطヱ  خلギわل やゲヌنりキゅツヨلや ュゅأجسや  ギضVIH 

 : VIHيレتج عن やلعンヱギ بفيサヱゲ  س 2
-  れゅيヱゅفヨヤلや ゴكيゲت チゅفガنやT4  れゅيヱゅفヨヤلや ゴكيゲفي ت チゅفガنやヱT8. 
-  ギض りキゅツヨلや ュゅاجسや ゴكيゲت チゅفガنゅب ネヲらわم ネゅتفケやVIH. 

 
 コゅيや ケヲヰドヱ: るأمや チやゲانتVIH ヰبـ 4Tتفسيや ゲلعاقる بين まصゅبる  س 3

 やلわي تヤعب ケヱキ محヵケヲ في やاسゅイわبや るلゅレヨعيる بヲレعيやT4.ゅヰنガفチゅ تケギيイي في  T4عن まصゅبや るلヨヤفヱゅيれゅ  يレتج -
-  れゅيヱゅفヨヤلや ゆゅغيT4  يطゼレت ュギع ヴلや ヵキぽيLT8  ヴلや ゴيゅヨわفا تLTC .るيヲヤガلや るヅゅسヲلや れやク るعيゅレヨلや るبゅイわاسや ゆゅغي( 
-  ゆゅغي ラや ゅヨكT4 れゅيヱゅفヨヤلや يطゼレت ュギع ヴلや ヵキぽي LB  ゆゅغي( りキゅツヨلや ュゅلاجس りコゲفヨلや るميコبا ゅخاي ヴلや ゴيゅヨわفا ت

.)るيトヤガلや るヅゅسヲلや れやク るعيゅレヨلや るبゅイわاسや 
 في やلحゅلや るلعキゅي4T : るآليる مゅヰجや るヨلヨヤفヱゅيれゅ  س 4

-  サヱゲت فيらんيVIH  れゅيヱゅفヨヤلや ヴヤعT4  るئيゅゼلغや れゅレتيヱゲらلや مل بينゅムわلや لツبفgp120  ヱgp41 اらقわسヨلや مع サヱゲفيヤل れ
 るئيゅゼلغやCD4  ヱCCR5  れゅيヱゅفヨヤلT4. 

-  れゅيヱゅفヨヤلや ءゅゼغヱ サヱゲلفيや ءゅゼحم غわヤيT4 ュコباヲわخل سيやキ サヱゲفيヤل るثيやケヲلや りキゅヨلや ثم حقن , T4 
: )ゆ( لムلشや في ンヱギلعゅب ソゅガأشや بعض るبゅصま ュギع ゲتفسي 

やلキゅヨته やلやケヲثيやキ るخل  ヱ VIHبゅلゅわلي عュギ حقن T4بغゅゼء  VIHا يわم やلわحュゅ غゅゼء فيCCR5  サヱゲفي غيや ゆゅلヨسわقらل  -
T4         ゲثゅムت ュギعVIH  れゅيヱゅفヨヤلや خلやキT4           . ンヱギلعゅب るبゅاصや ュギع 

 
II -1 : るヨقゲヨلや れゅنゅيらلや ヴヤف عゲلتعや 
 

1 2 3 4 5 6 7 
LT4 HLAI TCR ج محدد المستضدゅفヱكين مكرヱكين 1انترلヱ2انترل 

 

 ( やلヱゲムヨفァゅ )やلヤらعヨيれゅ( :や ケヱキ5لヤガيる ) س 2
- .ギツわسヨلや れやキギحヨل るضケゅع ゅخاي ケヱキ عبヤت 
-  れゅيヱゅفヨヤلや يطゼレتT4 كينヲلゲわلان ゅهコやゲفや يقゲヅ 1عن (IL1. ) 

 : VIHفي やنتや ァゅاجسや ュゅلりキゅツヨ ضギ فيT4  サヱゲشゥゲ كيفيる تギخل  س 3
-  )るضケゅع るيヤخ( ァゅفヱゲムヨلや コゲتف,ギツわسヨلや キギمح チゲء عゅレأثIL1. 
-  れゅيヱゅفヨヤلやT4  بـ るトゼレヨلやIL1 كヲلゲわانや コゲ2ينتف  れゅيヱゅفヨヤلや طゼレي ヵグلや ,LB . ギツわسヨلや فسレل るعيヲレلや 
- IL2  ゴيゅヨتヱ ゲثゅムت ヴلや ヵキぽيLT4  ヴلやLTh  ـヤل ゅهコやゲفや りキゅيコ るトسやヲب るعيゅレヨلや るبゅイわاسや مガツي تわلや りギعゅسヨلやIL2 . 

 れゅيヱゅفヨヤلやLB  るトسやヲب るトゼレヨلやIL2 わسヨلや ギض( るعيヲن りキゅツم ュゅاجس りコゲسيت مفヲヨباس ヴلや ゴيゅヨわتヱ ゲثゅムわت チゲح ヵグلや ギツ
 サヱゲفي ギض ヵや ゅヰجゅわنや ヴヤعVIH.) 
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 やلسやサキゅلتゲヨين 

I - ヱ – ى التعرفヤع れゅنゅالبي るمن المرقم ヱ إلىヶ : 
- ヱ – GP120    ヲ – GP41   ン – ュخ انزيゅالعكسي ااستنس    ヴ-  P24/25   ヵ – ليبيدヱヘسヱف     ヶ – ARN سيヱيرヘال 

ヲ - تمثل れゅجزيئ GP120  るلنسبゅب ュلجس ゆゅالمص : 
 محدداれ مヱلد الضد -

ン - ر تحديدヱصر من كل دゅالعن (ヶ,ン,ヱ )في るبゅإص るيヱゅヘمヤال るيヤالخ LT4 : 
 .T4المヱجヱد عヴヤ سطح غشゅء الخايゅ الヤمヱゅヘيCD4  るتثبيれ عGP120  :  ヴヤ جزيئれゅدヱر  -

 فيرヱسي . ADNالヘيرヱسي إلARN  ヴيحヱل الـ  :دヱر أنزيュ ااستنسゅخ العكسي  -

 .حゅمل لヤمعヱヤمれゅ الヱراثيる الヘيرヱسيる : الヘيرヱسي ARNدヱر الـ  -

II - ヱ– رة صفヱس دヱفير VIH في るيヤخ るيヱゅヘلم LT4 : 
- ヱ –  るجزيئ ゆعヤتGP120   るيヱゅヘمヤال ゅالخاي るبゅر الرئيسي في إصヱالدLT4  ヴヤحيث تتبث ع ,CD4  ヱCCR5  اجدةヱالمت

 ゅء الخايゅسطح غش ヴヤعLT4. 

- ヲ –  ضلヘبGP41   ( سヱيرヘيدخل ال)  るيヤداخل الخ ヴإلLT4  ュث,
ARNLT4 . 

- ン –  ل الـヱيتحARN سيヱيرヘال  ヴإلADN  ضلヘسي بヱخ العكسيفيرゅااستنس ュس  أنزيヱز به فيرゅيمت ヵالذVIH . 

- ヴ –  ل الـヱدخADN اة الخヱداخل ن ヴسي إلヱفير るيヤLT4  ج يندمج الـゅاإدم ュضل انزيヘبヱ,ADN  سي معヱفيرADN  
 るيヤالخLT4. 

- ヶ –  يتمكن الـADN  من الـ れゅجزيئ   ヴإل ゅヰته  بنسخゅرثヱسي من التعبير عن مヱيرヘالARNm  ز التعبيرゅヰستغال جゅب
. るヘالمضي るيヤخヤرثي لヱالم 

- Α –  ج الـヱخرARN سيヱيرヘر التر الボم( ヴلヱيヰال ヴاة الヱمن الن )るجم 

- Β -  ュيترجARNM るسيヱفير れゅتينヱبر ヴإل 

- Γ – .れゅسヱيرヘلتشكيل ال るيヤء الخゅغش ヱس نحヱيرヘال れゅنヱجر مكゅヰت 

- ヱヰ – るالمركب るسيヱيرヘال れゅنヱتجميع المك 

- ヱヱ – .رجゅالخ ヱنح ュلتبرعゅب れゅسヱيرヘتحرر ال 

ヲ - るتشرح فرضي ゅヰفي るمヱゅص بعض مقゅااشخ るبゅلإص : 
الطゅفر ا يسمح بتثبيれ الヘيرヱس عヴヤ الخヤيCCR5  るأن البرヱتين الغشゅئي  VIHتRR  ュヱゅボاأشخゅص من النمط الヱراثي  -

 るيヱゅヘمヤالT4. 

III – ヱ – : れゅمنحنيヤرن لゅيل المقヤالتح 
 ヱااجسュゅ المضゅدة خال عدة سنヱاれ بعد ااصゅبヱVIH : るشحنる الヘيرヱس  ヱCD4هي تمثل تغيراれ عدد  -

- : るليヱاأ るبゅااص るヤب مرحゅعدة أس ゅヰـ مدتヤيع تتميز بتزايد كبير لARN سيヱيرヘدة ضد  الゅالمض ュゅر اأجسヱヰبظヱVIH 
 るقص كميゅبتنヱCD4  るيヱゅヘمヤال ゅعدد الخاي(LT4 るطゅسヱ れذا るعيゅمن るبゅاستج( ىヱعدヤعي لゅز المنゅヰالج るبゅهذا استجヱ )

. ) るطيヤخ 

- : ゆالترق るヤمرح  ヴتصل الヱヱヲ  دة ضدゅالمض ュゅز بكثرة ااجسゅحيث تمت , るسنVIH  ゅخايヤيف لヘقص طゅتن ポذل ベيراف ,
LT4 . れقぼالم ュالتحكヱ ستمرارゅعي بゅز المنゅヰالج るمراقب ヴヤيدل ع 

ヱزيゅدة الشحنLT4  るسنヱاヱ れتمتゅز بゅنعداュ الخايゅ الヤمヱゅヘيヴ  るإلヲ ヴمدتゅヰ من  ( :SIDAمرحるヤ العجز المنゅعي ) -
 يكヱن المصゆゅ معرضゅ لامراض اانتゅヰزيる (.الヘيرヱسيヱ るتنゅقص ااجسュゅ المضゅدة انヰيゅر الجゅヰز المنゅعي ) حيث 

 
ヲ – جゅأستنت ゆعي العجز سبゅالمن: 

-  るيヱゅヘمヤال ゅالخاي ュانعداヱ قصゅتن ヱهLT4 
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 やلسゅبعやلتゲヨين 

1 - るيらيゲلتجや れゅعطيヨلや يلヤتح : 
  るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや لヨلم تع ヴلヱأや るبゲイわلや メخاLT  ゅヰق لらلم يس ゅヰان , るبゅダヨلや ゅايガلや ゲميギت ヴヤع ヴヤف عゲعわلや

.れゅسヱゲلفيや ログه 
  るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや لヨتع るنيゅんلや るبゲイわلや メخاLT  サヱゲلفيゅب るبゅダヨلや ゅايガلや ゲميギت ヴヤعA  فゲعわلや قらي سわلやヱ

.ゅヰيヤع 
  るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや لヨتع : るんلゅんلや るبゲイわلや メخاLT  サヱゲلفيゅب るبゅダヨلや ゅايガلや ゲميギت ヴヤعB  قらي سわلやヱ فقط

.ゅヰيヤف عゲعわلや 
 ギレع عわسやメゅヨ  يイسيレلや فقやヲわلや ギعقヨلや ل نفسヨاتح ゅخايH2K  れゅيヱゅفヨヤلや فゲヅ من るيヤخ ヵأ ゲميギم تわا ي,LT. 

 れゅيヱゅفヨヤلや فゲヅ من るبゅصヨلや ゅايガلや ュギه ヅヱゲشT 
やلわعゲف عヴヤ محや れやキギلヨسや ギツわلغيやク ゲتي やلヨعヱゲضる عヴヤ سトح やلヤガيや るلゅダヨبる بやヲسるト بヱゲتيれゅレ معقや ギلやヲわفق  -

やヱتや :CD8  ロゅイتや ロゅイلヤガيや るلヨسギヰわفや るلحゅمるヤ لヲヨلや ギلギツ بفツل مぽشゲ  تعゲف مラクや.ァヱキゴ هやCMHI  ヲلレسيイي 
 .TCRمヲلや ギلギツ نفسه بفツل 

- ( るيヱゅفヨヤلや ゅايガلやヱ るبゅダヨلや ゅايガلやcTL. るلسالや نفس ヴلま يヨわレت ) 
-  ( るيヱゅفヨヤلや ゅايガلや ゴيゅヨت チゲح ヵグلや サヱゲلفيや نفس ラヲムي ラや بイيcTL.るبゅダヨلや ゅايガلや في) 

 : ゅلや るلتي يحゐギ فيゅヰ هュギ )تحطيم( やلヤガيや るلギヰف )やلヨستギヰفや)るلح - 2
( るلゅلحやa)  るيヱゅفヨヤلや فゲتع るイيわن :TC  , )ヵヲيレمل بゅムت( ギツわسヨلや れやキギمح ヴヤعヱ るبゅダヨلや るيヤガلや ヴヤع ゅجヱキゴم ゅفゲتع

 في تレفيや ギلヱ ュヲイヰتギميや ゲلヤガيや るلヨسギヰわفTC . るنわيるイ لグلك تギらأ 
 :   عや ヴヤلヤガيや るلヨصゅبTC るكيف تتعゲف やلヨヤفヱゅيれゅ  سأ  - 3

)ロعاや るبゅاجや ゲヌنや ( 
 

 : TCآليる تギميや ゲلヤガيや るلヨستギヰفる من ゲヅف やلヨヤفヱゅيれゅ  -بـ 

 ヱمحキギ مヲلや ギلや ギツلヲヨجキヲين عや ヴヤلヤガيや るلゅダヨبやІH L A . るلحゅمるヤ لヨسわقらاれ  جゴيやcTL  れゅゃلわعゲف やلァヱクゴヨ بين   -
-  るيヤガلや فゲヅ ين منケヲفゲらلや れゅゃيゴج ゥゲヅcTL わي تわلや るليヲヤح りゅレيل قムゼت ヴلま るيキぽم  るبゅダヨلや るيヤガلや るيゼغま ヴヤضع عヲ

. るبゅダヨلや るيヤガヤل るليヲヤح るمギص ゐギحわف キケやヲゼلや ヱ ءゅヨلや ゅヰخل من خالギي 
 

 

 

 

 

 

 

 



 القل متقن أحمد بヱالريش:  ااستゅذ     الذاれ عن الدفゅع في البرヱتينれゅ دヱر:  4 الヱحدة 5 تقヱيュ      2016 بكゅلヱريゅ تحضير

 

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl や るلصفحにば 

 やلゅんمنやلتゲヨين 

 

 



 القل متقن أحمد بヱالريش:  ااستゅذ     الذاれ عن الدفゅع في البرヱتينれゅ دヱر:  4 الヱحدة 5 تقヱيュ      2016 بكゅلヱريゅ تحضير

 

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl や るلصفحにぱ 

 

 

 



 القل متقن أحمد بヱالريش:  ااستゅذ     الذاれ عن الدفゅع في البرヱتينれゅ دヱر:  4 الヱحدة 5 تقヱيュ      2016 بكゅلヱريゅ تحضير

 

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl や るلصفحにひ 

 やلتゅسعやلتゲヨين 

 

 



 القل متقن أحمد بヱالريش:  ااستゅذ     الذاれ عن الدفゅع في البرヱتينれゅ دヱر:  4 الヱحدة 5 تقヱيュ      2016 بكゅلヱريゅ تحضير

 

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl や るلصفحぬど 

 

 

 ゅشゲعやلやلتゲヨين 

 



 القل متقن أحمد بヱالريش:  ااستゅذ     الذاれ عن الدفゅع في البرヱتينれゅ دヱر:  4 الヱحدة 5 تقヱيュ      2016 بكゅلヱريゅ تحضير

 

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl や るلصفحぬな 

 

 



 القل متقن أحمد بヱالريش:  ااستゅذ     الذاれ عن الدفゅع في البرヱتينれゅ دヱر:  4 الヱحدة 5 تقヱيュ      2016 بكゅلヱريゅ تحضير

 

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl や るلصفحぬに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القل متقن أحمد بヱالريش:  ااستゅذ     الذاれ عن الدفゅع في البرヱتينれゅ دヱر:  4 الヱحدة 5 تقヱيュ      2016 بكゅلヱريゅ تحضير

 

https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/timeline/?ref=hl や るلصفحぬぬ 

 لحヵキゅ عشややゲلتゲヨين 

 

 


