
:تعاریف-1
.ھو مادة خلطیة نوعیة تفرزھا اللمفاویات البائیة لتعدیل مولد ضد نوعي:الجسم المضاد

.كل عنصر غریب یشكل استجابة مناعیة عند اختراقھ لحواجز العضویة:مولد الضد
المناعیة النوعیة إما بإنتاج نوع من كریات الدم البیضاء تتدخل في االستجابة :اللمفاویات

خالیا العضویة أوبتخریب الخالیا الغریبة أو) البائیةاللمفاویات(أجسام مضادة نوعیة
).اللمفاویات التائیة(المصابة

ھي نوع من كریات الدمویة البیضاء تتدخل في االستجابة المناعیة الالنوعیة وذلك :البلعمیات
.الغریبة وإلغائھاالعناصرببلعمة

.ھي رد فعل مناعي ضد مولد ضد معین:ةاالستجابة النوعی
.ھو تفاعل نوعي بین جسم مضاد ومولد الضد الموافق إلبطال سمیتھ أو منع تكاثره:التعدیل

ھو مفرزات جسمیة محلیة تقتل العناصر الغریبة مثل الدموع واللعاب :الحاجز الكیمیائي
...والعرق
الكیمیائیة والخلویة والتي ال یتم تشكیل استجابة مناعیة ضدھا وما ھي مكونات الجسم :الذات

.سواھا فھو ال ذات

:تصحیح الجمل الخاطئة-2

جملة صحیحة.
لمفاویةاللمفاویات البائیة والتائیة ھي خالیا.
 تشكل األجسام المضادة الخط الدفاعي الثالث الذي یتدخل عند فشل الخط الدفاعي األول

).البلعمة= التفاعالت االلتھابیة تحت الجلدیة (والخط الدفاعي الثاني ) الجسمیةالحواجز  (
جملة صحیحة.
جملة صحیحة.
لیس كل المكروبات ممرضة وغیر مفیدة فبعضھا ضار وبعضھا نافع.

الثانیةالوحدة



:ربط الكلمات بالتعریف المناسب-3

.خلیة بلعمیةھي " خ"الخلیة - أ-1

.كریات دم بیضاءتنتمي ھذه الخلیة إلى نمط البلعمیات وھي -ب

.في ھیولى الخلیة البلعمیةفجوات ھاضمةتتركز المكورات الرئویة ضمن -ج

:آلیة و مراحل البلعمة-د

.تنجذب البلعمیة نحو العنصر الغریب-1

.تلتصق بھ-2

.امتدادات ھیولیةتحیط بھ عن طریق -3

.ینفصل إلى الداخل في شكل فجوة بالعة-4

تندمج الفجوة البالعة مع جسیمات محللة تحتوي -5
.إنزیمات ھاضمة لتحلل مكونات العنصر الغریب

.تطرح فضالت الھضم عبر الغشاء الھیولي في الوسط الخارج خلوي-6

التعریف المناسبالكلمات
ـ ھو السائل العائم الذي یطفو بعد تخثر الدم المصل
غریبة والقضاء علیھااقتناص عناصرـ البلعمة

وجود أجسام مضادة في المصل كدلیل على حدوث إصابة مكروبیة-یجابیة المصلیةاإل
تماثل جزیئات الذات وتقبل الخالیا واألنسجة-التوافق

التراص
ارتباط الخالیا مع بعضھا بواسطة األجسام المضادة لتشكیل كتال -

لترسیبقابلة 
رد فعل مناعي مكتسب ضد مولد ضد معین -االستجابة المناعیة النوعیة

تفاعل محلي غیر مرتبط بجسم غریب محدد-االلتھاب
سم بكتیري فقد قدرتھ السمیة بعد معالجتھ-نناتوكسیأ
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یحتوي المصل أجساما مضادة نوعیة تتفاعل مع توكسین ) على الیمین(الحالة األولىفي - أ-2
فإن األجسام الحالة الثانیةالكزاز وتبطل مفعولھ في جسم ھذا الفأر وتكسبھ حمایة، أما في 

ي المسحوق المضادة النوعیة للتوكسین التكززي تتفاعل مع األناتوكسین التكززي الموجودة ف
ویعدل كل منھما اآلخر لتشكیل معقدات مناعیة فتفقد األجسام المضادة فعالیتھا في حمایة العاطل

الفأر من التوكسین التكززي القاتل،

.تفسیر التفاعل النوعي بین الجسم المضاد ومولد الضد-ب

ھو تعدیل مولد الضد وإبطال قدرتھ :أھمیة التفاعل-ج
.المرضیة

المناعة النوعیة الخلطیةینتمي ھذا النوع من المناعة إلى -د
في المرحلة الثالثة بعد تجاوز الخط الدفاعي األول ویأتي

التفاعالت االلتھابیة (والخط  الدفاعي الثاني ) الحواجز الجسمیة(
).تحت الجلدیة

حضن خالیا جلد وعند. یوما12فإنھ یتم رفضھا بعد بلفأر أعند زرع قطعة جلد من فأر-3-1
الفأر أ ثم مزجھا مع مصل الفأر ب فإنھ ال یتم تخریبھا، أما عند مزجھا مع خالیا لمفاویة لھذا 

.الفأر فأنھ یتم تخریبھا

استجابة مناعیة خلویةھذا التفاعل ھو -2

ممیزات حالة رفض الطعم ھو أنھ یتم بآلیة خلویة أي بتخریب خالیا الطعم مباشرة بواسطة -3
.لمفاویةخالیا

. الضدمحدداتاالختالفات بین األنماط الثالثة من البكتریا یكمن في -أ

.و دوره التفاعل مع مولدات الضد لتعدیلھا و إبطال مفعولھاجسم مضادھو دالشكل -

مولد الضد أ و ج ھما على الترتیبینیعدلنالذیینالشكل-ب

.أنھا مواد خلطیة نوعیةھي: ممیزات األجسام المضادة- 

:شرح النتائج-أ-5

.السیدة س مصابة بالمرضین ب وج
.السیدة ص مصابة بالمرضین أ وج

.السیدة ع غیر مصابة بأي من األمراض الثالثة

مولد ضد 
نوعي

الجسم 
المضاد

ضد مولد
غیرنوعی
ي



ي -ب ة ھ فة الموجب ذه الص ى ھ ا إل ن إعطائھ فة الممك لیة"الص ة المص "اإلیجابی
د -ج د الض اب مول ى غی ید ع إل د الس رض(یعود الغیاب الكلي لالستجابة المناعیة عن بب الم ) مس

.في جسمھا

.، ألنھا استجابة محلیة تحت جلدیةاستجابة التھابیةنمط االستجابة المناعیة ھو -أ-6

.نةتعني االستجابة اإلیجابیة أن استجابة مناعیة سریعة من طرف العضویة ضد المادة المحقو-ب

ي -ج ادة الت ذا الم د ھ س ض ر محس مھ غی لبیة ألن جس تجابة س دي اس ذي یب خص ال یح الش تم تلق ی
.ریا السل باعتباره غیر ملقح ضدھایتفرزھا بكت

رد -د اح للف بعد الحقن بالـ ب س ج یعتبر ھذا االختبار مؤشرا على درجة المناعة التي أكسبھا اللق
.الملقح

سنوات یسمح بمعرفة قوة أو ضعف الذاكرة المناعیة اتجاه ھذه 5تطبیق ھذا االختبار كل - 
.مرض السللمسببة الالمادة و اتجاه عصیات كوخ 


