
 التصحيح النموذجي الختبار الثالثي األول 

 التمرين االول: 

 الجزء االول: 

 1- الخاليا اللمفاوية الموجودة في العقد اللمفاوية هي : الخاليا              و  الخال يا  

 - العالقة الوظيفية بين الخلية )س( و الخلية )ص( : 

بها نواة كبيرة تمايزها يعطي الخلية   :  ة          تمثل الخلي :الخلية )س(   

                 يطية  , ناتجة عن خلية منتجة ومفرزة لألجسام المضادة , تتواجد في األعضاء اللمفاوية المح  :       تمثل  :الخلية )ص(

 تمايز           عند دخول مستضد. 

 - الخصائص البنيوية االخلية )ص(    :غشاء هيولي متموج )مؤشر االفراز(

البروتين(  تركيب نامية) مقر  شبكة هيولية فعالة غزيرة :                                              

( .تعليبه  ) نضج البروتينجهاز غولجي متطور:                                            

( لطاقةإلنتاج ا)كثرة الميتوكوندري و نموها.:                                           

حويصالت كولجية افرازية عديدة) نقل.طرح البروتين(  :  

) مقر المعلومة الوراثية(طرفية الموقع نواة كبيرة كروية  :  

 2- التحليل المقارن:

لة الزمن بدال  )أألجسام المضادة(و كمية البروتينات المصلية العقد اللمفاويةفي   البالزمية تغيرات عدد الخاليا  ينمثل المنحنيي

 باأليام بعد حقن ال فأر ب                حيث: 

.  قبل اليوم الثالث  بعد الحقن ال نالحظ ظهور خاليا بالزمية -  

اليوم  "عند  ى قيمة لهاأقصتصل . بعد الحقن "الثالث  " ابتداء من اليوم تدريجيا  نالحظ ظهور الخاليا البالزمية و زيادة عددها -

. الثامن  

.عند اليوم " الرابع عشر" تنعدمتدريجيا حتى  ناقص تبدأ بالت -  

. المضادة من اليوم" الخامس" بعد الحقن  األجساميبدأ إنتاج  بالمقابل   -  

. "الثاني عشر"ماليو عند ( وحدة إعتبارية 100 )تصل أقصى قيمة لهال  تها تدريجياكمي تزداد  -  

. ن" من بعد الحقنوعشرالمس واخالعند اليوم "تنعدم حتى  تدريجيا  اقص بالتن  تبدأ ثم  -  

 اإلستنتاج :

بجسم غريب.  اإلصابةإنتاج الخاليا البالزمية يتم بعد   -  

األجسام  و إفراز   ر تركيب مصدأن  دليل على عدد الخاليا البالزمية  و هذا   زيادة  المضادة يوازي األجسام يادة  كمية ز -

 المضادة هي الخاليا البالزمية. 
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 الجزء الثاني :

 1- تفسير النتائج المسجلة :

 مفعول أدت إلى إبطالوالتي يفسر بوجود أجسام مضادة للتوكسين الدفتيري في المصل المحقون   .حيا  ي بق «:1»الفأر  -

. مناعية = استجابة مناعية نوعية خلطية(ة)وجود حصانة مناعي اتمعقد  لةمشك  .معه  المحقون. باالرتباطالدفتيري  التوكسين    

                    األجسام المضادة   نمفي الفأر خالية الرشاحة المحقونة كون الدفتيري  نالتوكسيب  حقنه نتيجة  الحيوان.موت  ": 2الفأر " -

                                                          المثبت على المسحوق العاطل. االناتوكسين الدفتيري ارتباطها  مع  .والتي تم توكسين الدفتيريلل

 )عدم وجود حصانة مناعية = عدم وجود استجابة مناعية نوعية خلطية( 

 مفعول أدت إلى إبطال والتي  . ة المحقون لرشاحة يفسر بوجود أجسام مضادة للتوكسين الدفتيري في ا  .. ا ي حيبق «:3»الفأر  -

ة)وجود حصانة مناعية = استجابة مناعية نوعية خلطية( مناعي ات مشكلة معقد . معه باالرتباط  المحقونالدفتيري  التوكسين    

إلى إبطال مفعول   أدت.والتي  أجسام مضادة للتوكسين الدفتيري   تحوي   ةالمحقون  لرشاحةا  كونا ي حيبق ": 4الفأر " -

. ة)وجود حصانة مناعية = استجابة مناعية نوعية خلطية( مناعي اتمعه مشكلة معقد  االرتباط ي بالدفتيرالتوكسين    

 

 2- الميزة األساسية لألجسام المضادة هي : اإلرتباط النوعي  " التخصص العالي ".مع المستضد الذي حرض على إنتاجها 

توى الجزء ويشكالن معا معقدا مناعيا.نتيجة التكامل البنيوي بين محددات مولد الضد وموقع تثبيت خاص بها على مس    

إبطال مفعول المستضد.  إلىالمتغير من الجسم المضاد. تشكل المعقد المناعي  يؤدي   

 

 التعليل :

.(4(والفأر )2الفأر )تجربة  نتائجالتأثير النوعي للجسم المضاد تؤكده   

للتوكسين الدفتيري.  جسام مضادة يوما  من حقنه باألناتوكسين الدفتيري يحتوي أ 15المصل المستخلص من الحيوان بعد   

الرشاحة  حقن بعد و . أنبوب يحتوي مسحوق عاطل مثبت عليه أناتوكسين دفتيري عبرالمصل  ترشيحعند  (: 2حالة الفأر) -

ثم حقنه بالتوكسين الدفتيري كانت النتيجة موت الحيوان. مما يؤكد عدم نقل أجسام مضادة مع الرشاحة.والتي  ( 2الفأر) في

. األنبوب ناتوكسين المثبت على المسحوق العاطل في أل شكلت معقدات مناعية مع احتما تكون قد   

الرشاحة  حقن  أنبوب يحتوي مسحوق عاطل مثبت عليه أناتوكسين كزازي.وبعد  عبرالمصل   ترشيحبينما (:4حالة الفأر) -

 الىل أجسام مضادة مع الرشاحة. ( ثم حقنه بالتوكسين الدفتيري كانت النتيجة عدم موت الحيوان. مما يؤكد نق4الفأر) في

( األنبوبمصل المنقول مع االناتوكسين الكزازي في جسام المضادة للالحيوان.)يعني عدم إرتباط األ   

نستنتج التأثير النوعي للجسم المضاد.  هوعلي  



 - رسم لتخطيطي لمعقد مناعي :

 

 التمرين الثاني :

 الجزء األول : 

 1-  تحليل شكلي الوثيقة )1( :

 

 كولسترول . 

اإلستنتاج :   يعمل إنزيم 7 ديهدروكولسترول رديكتاز على تحويل 7-  ديهدروكولسترول ) مادة التفاعل(  إلى كولسترول                   

ناتج التفاعل(. )  

 2- إقتراح فرضيتين لسبب المرض :

 

 الجزء الثاني :

 1- مناقشة صحة إحدى الفرضيتين :

 تركيب

 

 



 

 - أ- مقارنة نتائج الشكل )أ(: 

 

 

 2- ب- تفسير نتائج الفئران المعالجة بجزيئة                       و اقتراح عالج :

بكون هذه االخيرة                        لكولسترول عند الفئران المعالجة بجزيئة  التركيز السيتوبالزمي لنفسر انخفاض  

إلى كولسترول.وعليه هذه المجموعة ديهدروكولسترول 7. وبالتالي غياب تفاعل تحويل    إنزيم                     طاتثبط نش   

في الكولسترول. تعاني نقص     

 - العالج المقترح:

هو مرض وراثي ليس له عالج حاليا .   sLos . -مرض   

للمرضى الذين يعانون منه يتمثل في إتباع نظام غذاىي مناسب  يحتوي مكمالت الكولستروليمكن إعتماد عالج  مقترح   -  

) غذاء غني بالكولسترول(.      
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 نقص الكولسترول يعود إلى فقدان إنزيم

 

(17.0mg.dL-1) 

 حدوث طفرة على مستوى



 الجزء الثالث :

 

    إنتهى

 رسم تخطيطي تفسيري للعالقة بين المورثة و ناتج تعبيرها المورثي    



 


