
 

 

 الفصل األول           

 

 

 :تـــــمــــهــيـــــد

 ".أيام شفي منه بالرغم من عدم استعماله أي دواء 7أصيب أحمد بالزكام، وبعد حوالي "

 تساؤالت: 

 كيف تؤثر الجراثيم على الجسم؟ -

 كيف يتصدى الجهاز المناعتي للجراثيم؟ -

 ما هي أنواع االستجابة المناعتية؟ -

 لمناعتي؟ما هي مكونات الجهاز ا -

I-  ؟الممرضة على الجسم( المتعضيات المجهرية)كيف تؤثر الجراثيم 

 ما هي أنواع المتعضيات المجهرية؟ -1

عند ترك قطعة خبز أو فاكهة لمدة طويلة في مكان رطب نالحظ نمو كائنات حية  -

 .les moisissuresفوقها تسمى العفن 

الحظتها عند وضع قطرة من ماء بركة بين صفيحة وصفيحة زجاجيتين وم -

 paramécieبالمجهر، نالحظ كائنات حية مجهرية تتحرك كالبرامسيوم 

 .l’amibeواألميبة 

كل هذه الكائنات الحية تعتبر متعضيات مجهرية وهي توجد في الماء والهواء  -

 .والتربة وفي جل األوساط الطبيعية

 :ويمكن تلخيص أنواع المتعضيات المجهرية كاآلتي -

 ية الحيوانات الوحيدة الخلles protozoaires:  هي حيوانات يتكون

التي تحيى على بقايا  كالبرامسيوم ،جسمها من خلية واحدة كاملة

واألميبة التي تتسبب في مرض الزحار  النباتات المتفسخة في الماء،

 .الذي يتسبب في مرض المالريا والبالسموديوم ،األميبي

 االستجابة المناعتية

  La réponse immunitaire 



 

 

 

  البكتيرياتles bactéries: ن من خلية واحدة هي كائنات حية تتكو

منها ما هو نافع كعصيات الحليب، ومنها ما . نواتها ذات بنية ناقصة

 .هو طفيلي ممرض كمكورة السحايا وعصية الكزاز

 

  الفطريات المجهريةles champignons microscopiques :

منها ماهو نافع كالخميرة وفطر . متعضيات مجهرية نباتيةهي 

 .ي ممرض كفطر القرع وفطر التونيةالبنسليوم، ومنها ما هو طفيل

 

 الحماة les virus:  وهي وهي أصغر المتعضيات المجهرية حجما

ال تتكاثر إال على حساب الخاليا ( كلها ممرضة)فيليات إلزامية ط

 ... وحمة الزكام وحمة شلل األطفالالحية، كحمة إنفلوانزا الخنازير 

 

 ؟رها على الجسموكيفية تأثي ما هي خاصيات الجراثيم الممرضة -2

 التكاثر السريع - أ

 تمرين 



 

 

تطور عدد البكتيريات  في ( في رحاب ع ح أ) 121ص  1تبين الوثيقة 

 .مقيت غير متجدد زرع وسط

ساعات  11و ساعات  5أحسب عدد البكتيريات في هذا الوسط بعد مرور  -1

 ماذا تستنتج؟. عن بداية التجربة

 متى يبلغ عدد البكتيريات أقصاه في هذا الوسط؟ -2

 كيف يتطور عدد البكتيريات بعد بلوغه أقصاه؟ كيف تفسر ذلك؟ -3

اعتمادا على ما سبق وعلى مكتسباتك فسر كيف أن جسم اإلنسان يعتبر  -4

 .وسطا مالئما لتكاثر الجراثيم

 تصحيح التمرين. 

 :عدد البكتيريات في هذا الوسط -1

  مليون بكتيريا في  111: ساعات 5بعد مرورml 

  مليون بكتيريا في  1511: ساعات 11بعد مرورml 

نستنتج أن المتعضيات المجهرية تتكاثر بشكل سريع إذا وجدت الظروف المالئمة        

 (وسط مقيت وحرارة مالئمة)

 .ساعة عن بداية الزرع 12بعد مرور ( mlم ب في 1751)يبلغ عدد البكتيريات أقصاه  -2

 نتيجةعدد كبير منها  موتبسبب  بعد بلوغه أقصاه يبدأ عدد البكتيريات في االنخفاض -3

 .مواد القيت ألنه وسط غير متجدد نفاد

ألنه وسط مقيت ومتجدد من جهة، لتكاثر الجراثيم ا مالئم ايعتبر جسم اإلنسان وسط -4

ولذلك عند دخول الجراثيم إلى . ةوألن درجة حرارته مثلى لتكاثر الجراثيم من جهة ثاني

 إلى نسجة وإذا وصلت إلى الدم أدتجسم اإلنسان تتكاثر بشكل سريع وتغزو مختلف األ

  .تخمجه مما قد يؤدي إلى الموت في غياب العالج

 :ملحوظة

 :تتكاثر المتعضيات المجهرية بطرق مختلفة

 االنقسام بالنسبة للبكتيريات والحيوانات وحيدة الخلية -

 التبوغ بالنسبة للعفن -



 

 

 التبرعم بالنسبة للخميرة -

، حيث تتكاثر بداخلها متسببة في يةتحتاج الحمات في تكاثرها إلى خاليا ح -

 (في ورقة الرسم 2الوثيقة . )هالكها

   

  (121ص  6-5و )مثال عصية الكزاز : إفراز السمين  - ب

خطير تسببه بكتيرية الهوائية تسمى عصية الكزاز التي تؤثر في  الكزاز مرض -

الجهاز العصبي وتسبب أعراضا تتمثل في تقلصات موجعة لمجموع عضالت 

 .الجسم

آلالت المعدنية تتواجد عصية الكزاز على سطح النباتات وفي التربة وعلى ا -

الصدئة، وتتسرب إلى الجسم من جرح فتتكاثر في جزئه العميق وتحرر في الدم 

  .مادة سامة تسمى سمين الكزاز مسؤولة عن أعراض المرض

 المكورة الثنائية الرئوية: مثال. دور العليبة عند بعض البكتيريات  - ت

 :د المكورة الثنائية الرئوية في الطبيعة على شكلين مختلفينتوج

 شكل ال يتوفر على عليبة وهو غير ممرض -

 شكل يتوفر على عليبة يتسبب في مرض التهاب الرئة -

فالعليبة إذن تلعب دورا وقائيا للبكتيريات المتوفرة عليها مما يجعلها أكثر حدة 

 .وأكثر إمراضا

 خالصة  - ث

 :ة على الجسم باللجوء إلى طريقتين أساسيتينتؤثر الجراثيم الممرض

 التكاثر السريع -

 إفراز السمين بالنسبة للبكتيريات الالهوائية -



 

 

 .كما أن العليبة تزيد من خطورة البكتيريات المتوفرة عليها

 ما هي أهمية بعض المتعضيات المجهرية النافعة؟ -3

افعة في الميادين أنجز بحثا منزليا مبسطا حول أهمية ومنافع بعض الجراثيم الن

الصناعية والصيدلية والفالحية والبيئية، مع تدعيم البحث بوثائق ومعطيات علمية 

  كوإحصائية، مع ضرورة اإلشارة إلى المراجع المعتمدة في بحث

II - االستجابة المناعتية الطبيعية 

 (111ص  1و) ةدور الحواجز الشراحية الطبيعي -1

 

إال أن الجلد واألغشية المخاطية . ماس مع الجراثيميوجد جسم اإلنسان باستمرار في ت

التنفسية والهضمية والبولية والتناسلية، تحول دون تسربها إلى األنسجة والدم، أو تقضي 

 (في ورقة الرسم 3الوثيقة ) (...العرق واللعاب والدموع )  عليها بفضل إفرازاتها

 إلى الجسم؟ما هي ردود فعل الجهاز المناعتي إذا تسربت الجراثيم  -2

 االستجابة االلتهابية - أ

 



 

 

االحمرار : عالمات أساسية بأربعتتميز  استجابة التهابيةفي حالة اإلصابة بجرح تحدث 

 . واالنتفاخ واأللم واالرتفاع المحلي لدرجة الحرارة

 (في ور 4و - 123ص  4و ) ؟ما هي أسباب االلتهاب  - ب

 

 أسبابها أعراض االلتهاب

لمحلي االحمرار، واالرتفاع ا

 لدرجة الحرارة

 تمدد الشعيرات الدموية على مستوى الجرح

خروج البالزما وانسالل الكريات البيضاء المفصصة  االنتفاخ

وتراكمها على مستوى الجرح ( بلعميات ) النواة 

عملية البلعمة ) البتالع الجراثيم والقضاء عليها 

phagocytose la) 

 لى مستوى الجرحالضغط على النهايات العصبية ع األلم

 

 :(في ور 5و – 123ص  6و )مراحل أساسية  4تتم البلعمة عبر  -



 

 

 

 .طرح الحطام  –ه وهدمه هضم – هبتالعا -العنصر األجنبي  تثبيت

إما هضم الجراثيم والقضاء عليها وبذلك : وهناك احتماالن أساسيان لنتائج البلعمة -

ات أمام الجراثيم، بحيث تتطور وإما انهزام البلعمي ،تتراجع اإلصابة ويشفى الجرح

 .إلى الدم واللمفالجراثيم وقد تنتقل  اإلصابة

 خالصة - ج

. عند تسرب الجراثيم إلى الجسم فوري ومحليأول رد فعل  االستجابة االلتهابيةتمثل 

وتساعد هذه االستجابة على انجذاب البلعميات إلى موقع الخمج لتقوم بابتالع الجراثيم 

 .والقضاء عليها

 :البلعمة استجابة مناعتية تعتبر

 .طبيعية -

 .فورية -

 (أي توجه ضد جميع العناصر األجنبية بدون استثناء ) غير نوعية  -

III-  (المكتسبة ) االستجابة المناعتية النوعية:  

 :معطيات -1



 

 

إذا انهزمت البلعميات أمام الجراثيم فإن الخمج الجرثومي يتطور ويؤدي إلى انتفاخ  -

إلى اللمف  ب الجراثيمالعقد اللمفاوية المجاورة التي تصبح مؤلمة، مما يدل على تسر

كما . ومقاومتها على مستوى هذه العقد وذلك بإنتاج عدد كبير من الكريات اللمفاوية

فكيف يتم التصدي . م يؤدي إلى انتفاخ الطحال حيث تقاومأن تسرب الجراثيم إلى الد

 لها؟

 

 

 (6وثيقة ) :االستجابة المناعتية النوعية ذات المسلك الخلطي -1

 

 :في ورقة الرسم نستنتج ما يلي 6في وثيقة من خالل نتائج التجارب المبينة 



 

 

عنصر )يتم اللجوء في بعض الحاالت إلى مصل حيوان ممنع ضد مولد مضاد  -

لمساعدة الجسم على القضاء على نفس مولد المضاد، وهذا ما يعرف طبيا ( أجنبي

 .sérothérapie laباالستمصال 

 lesادات األجسام المصل لمولد المضاد بواسطة مواد كيميائية تسمى مض يتصدى -

Anticorps. 

 Bفعلى إثر دخول مولد المضاد إلى الجسم إذن، يتم تنشيط الكريات اللمفاوية  -

متخصصة في إنتاج  الخاصة به فتبدأ في التكاثر ليتحول بعضها إلى كريات لمفاوية

، وأما البعض اآلخر  مضادالالمولد  هذا مضادات األجسام النوعية الموجهة ضد

 .ذاكرة Bريات لمفاوية فيتحول إلى ك

 la voieالمسلك الخلطي : الطريقة في التصدي لمولد المضادتسمى هذه  -

humorale   مكتسبة ونوعية، وهي استجابة مناعتية. 

 (7الوثيقة ) :االستجابة المناعتية النوعية ذات المسلك الخلوي -3

 

 :ا يليفي ورقة الرسم نستنتج م 7من خالل نتائج التجارب المبينة في وثيقة 



 

 

 نشيطتفي بعض الحاالت، ال يتم اللجوء إلى المسلك الخلطي، إنما إلى  -

ضد بعض مولدات المضادات حيث تعمل على  القاتلة Tكريات لمفاوية 

 (. la cytotoxicitéالسمية الخلوية )تحليلها مباشرة  

الفعال ضد  la voie cellulaireبالمسلك الخلوي تسمى هذه الطريقة  -

وهي أيضا استجابة . انية والخاليا المعفنة بالفيروساتالخاليا السرط

 .ذاكرةوتتوفر على  مكتسبةو نوعيةمناعتية 

 (8الوثيقة ) ما هو أصل هذه الكريات اللمفاوية؟ -4

أصل جميع الخاليا المناعتية هو النخاع العظمي، فبعد إنتاجها على مستواه، تحتاج  -

، أما اللمفاويات نضجهاليكتمل  Thymusإلى المكوث بالغدة السعترية  Tاللمفاويات 

B مباشرة داخل النخاع العظمينضج فت. 

يتكون الجهاز المناعتي من النخاع العظمي والغدة السعترية والطحال والعقد  -

 .وباقي األنسجة اللمفاويةواللوزتين اللمفاوية 

 (9الوثيقة): التعاون الخلوي بين الخاليا المناعتية -5



 

 

Erreur  

 

 . Tو  B ن حدوث االستجابة المناعتية يتطلب تعاونا بين البلعميات واللمفاوياتإ -

البلعميات ويهدف هذا التعاون إلى التعرف على مولدات المضادات من طرف   -

الكريات التي تقوم بتنشيط  (T4) المساعدة Tلكريات اللمفاوية اوتقديمها إلى  الكبيرة

 T الكريات اللمفاوية، أو بتنشيط (مسلك خلطي)لتنتج مضادات األجسام  Bاللمفاوية 



 

 

، وتلخص هذه (9الوثيقة)للقضاء على مولدات المضادات ( مسلك خلوي) القاتلة

 :الخطاطة العالقة بين االستجابتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- ما هي طرق تدعيم االستجابة المناعتية؟ 

 la préventionالوقاية  -1

   Asepsieاإلنقاء - أ

هي إجراءات التعقيم التي تتخذ لمنع الجراثيم من التسرب إلى األنسجة  

 .كاإلجراءات المتخذة خالل العمليات الجراحية

 : Antisepsieالتطهير  - ب

مدخول مولد المضاد للجس  

ضد  Tتحسيس اللمفاويات 

 (السمية الخلوية)مولد المضاد 

 إقصاء مولد المضاد

إنتاج مضادات األجسام من 

 Bطرف اللمفاويات 

   Tو Bتعاون بين اللمفاويات 

إقصاء عدد كبير من :  بلعمة

 مولد المضاد

تركيز مولد المضاد في 

 األعضاء اللمفاوية

وتقديمه بلعمة مولد المضاد 

قصد  T4 للكريات اللمفاوية

 وتنشيطها سهاـتحسي

استجابة مناعتية 

(نوعية)مكتسبة   

استجابة مناعتية 

(غير نوعية)طبيعية   
: البلعميات تدخل

الكريات البيضاء 

 المفصصة النواة

 والخاليا الوحيدة

البلعميات  تدخل

الكبيرة الموجودة 

في الطحال والعقد 

 اللمفاوية والكبد

بلعمة من طرف 

مختلف أنواع 

 البلعميات



 

 

وى الجرح باستعمال مواد القضاء على الجراثيم المتواجدة على مست التطهير هو

 ...كيميائية مطهرة كالكحول والبيتادين والماء األكسجيني

 : la vaccinationالتلقيح  - ج

 تمرين 

 

من أجل وقاية األطفال من خطر مرض الكزاز يتم تلقيحهم خالل األشهر الثالثة 

 129ص  4وتبين الوثيقة (. سمين واهن)األولى من عمرهم بذوفان الكزاز 

 .ي البالزما بعد حقن ذوفان الكزازمضادات األجسام ضد الكزاز ف تطور تركيز

 .صف تطور تركيز مضادات األجسام ضد الكزاز بعد كل حقن -1

 (.التذكير)بين أهمية الحقن المتكرر  -2

أهميته في  بدأ الذي يعتمد عليه التلقيح ووضحمن خالل ما سبق بين الم -3

 .الوقاية من األمراض الخطيرة

 تصحيح التمرين 



 

 

الحقن األول بذوفان الكزاز ارتفع تركيز مضادات األجسام ضد الكزاز  بعد -1

بشكل بطيء وبكميات قليلة، أما بعد الحقن الثاني بنفس الذوفان فقد ارتفع 

تركيز مضادات األجسام بشكل أسرع وبكميات أكبر، وكلما تكرر الحقن 

 .بنفس مولد المضاد إال وكانت االستجابة المناعتية ضده أسرع وأقوى

هو جعل االستجابة المناعتية ضد مولد ( التذكير)الهدف من الحقن المتكرر   -2

 .المضاد أسرع وأقوى

يرتكز التلقيح على مبدأ الذاكرة المناعتية، ويستهدف دفع الجسم إلى اكتساب  -3

إنتاج مضادات األجسام بكميات ) قوية( خلطية أو خلوية ) استجابة مناعتية 

ضد بعض الجراثيم،  وسريعة(  Tاللمفاويات  كبيرة أو تنشيط عدد كبير من

 ك)أو جراثيم وهنة ( كذوفان الكزاز ) وذلك عبر حقن الجسم بذوفان جراثيم 

BCG أو أجزاء من غالف الحمة (سل الرئوي ضد ال... 

 la thérapieالعالج  -1

 la sérothérapieاالستمصال  - أ

 

 االستمصال هو حقن المريض بمصل يحتوي على كميات كبيرة من -

( أو شخص ) مضادات األجسام الجاهزة والنوعية، مأخوذ من حيوان 

 .ممنع ضد هذا المرض

:وفي ما يلي مقارنة بين خصائص االستمصال والتلقيح -



 

 

 

 االستمصال التلقيح

 مفعول نوعي مفعول نوعي

 (سلبية الجسم)مناعة منقولة  اكتساب مناعة نشيطة

 مناعة منقولة فورا مناعة مكتسبة ببطء

 (بضعة أسابيع)مفعول مؤقت  (عدة شهور إلى عدة سنوات)عول دائم مف

 (دور عالجي)يستعمل للعالج  (دور وقائي)يستعمل للوقاية 

 

 :les sulfamidesوالسولفاميدات   les antibiotiquesالمضادات الحيوية   - ب

 Penicilliumتمتاز بعض الفطريات المجهرية مثل  -

notatum كيميائية توقف تكاثر  بقدرتها على إنتاج مواد

 -بينيسلين : ك البكتيريات، تسمى المضادات الحيوية 

تعمل على إيقاف تكاثر البكتيريات مسهلة ... راسكلينتيت

 .بلعمتها من طرف البلعميات

السولفاميدات هي مواد كيميائية مصنعة، تمتاز بقدرتها على  -

التثبت على بعض أنواع البكتيريات فتوقف تكاثرها وتقضي 

 . ليهاع


