تصحيح موضوع مناعة و تركيب البروتين
ـ انًقذيح  :ـ
نهؼضٕٚح انقذسج ػهٗ انذفاع ضذ كم انؼُاصش انغشٚثح انت ٙتغضْٔا اليتالكٓا جٓاصا يُاػٛا ٔ ،تتٕقف
َجاػح ْزا األخٛش ف ٙقذستّ ػهٗ انذفاع ػٍ انؼضٕٚح يٍ جٓح  ٔ ،تُٕع األجساو انغشٚثح يٍ جٓح أخشٖ
كًا ف ٙدانح عفٛم انتشٚثإَصٔو .
ـ انؼشض  :ـ
ـ تاستغالل انٕثائق ٚ 3،4،5تضخ ياٚه: ٙ
ـ أٌ عفٛم يشض انُٕو ٚتغٕس ٔٚتكاثش ف ٙدو اإلَساٌ انز٘ ٚتؼشض إنٗ نذغح رتاتح انتس ٙتس. ٙ
ـ تقٕو ػضٕٚح انًصاب تفضم انجٓاص انًُاػ ٙتانذفاع ضذ ْزا انغفٛم تانقضاء ػه ّٛغٛش أٌ رنك ال ٚكٌٕ
كهٛا  ،دٛث تظٓش انٕثٛقح  2أ أَّ قثم انقضاء ػهَٓ ّٛائٛا تظٓش يجًٕػح جذٚذج يٍ انغفٛم ٔتتكاثش يًا
ٚذفض انجٓاص انًُاػ ٙػه ٙانتذخم يٍ جذٚذ نهقضاء ػهٓٛا  ،إال أَّ ٔ قثم انقضاء ػهَٓ ّٛائٛا تظٓش
يجًٕػح أخشٖ ْٔكزا دٔانٛك .
ـ انٕثٛقح 2ب تظٓش أٌ كم شٕكح يٍ انًُذُٗ تًثم َٕػا يٍ األجساو انًضادج انُٕػٛح انًفشصج يٍ
عشف انجٓاص انًُاػ ٙضذ كم ًَظ يٍ أًَاط انغفٛم.
األجساو انًضادج ػثاسج ػٍ تشٔتُٛاخ َٕػٛح تفشصْا انخالٚا انثالصيٛح انُاتجح ػٍ تكاثش ٔ تًاٚض
انهًفٕٚاخ  Bانًُشغح إثش انتؼشف ػهٗ يٕنذ انضذ تتذخم انثهؼًٛاخ انت ٙاتتهؼتّ (الدظ يخغظ يشادم
االستجاتح انًُاػٛح انخهغٛح .
ـ تًا اٌ انغفٛه ، ٙقثم انقضاء ػهٚ ، ّٛتذٕل نٛظٓش ف ٙيجًٕػح جذٚذج ٚ ،تسثة رنك ف ٙتذفٛض انجٓاص
انًُاػ ٙإلَتاج أجساو يضادج َٕػٛح ضذ كم يجًٕػح جذٚذج .
ـ تث ٍٛانٕثٛقح  3أٌ انغفٛم األٔل ٚتذٕل إنٗ عفٛم ثاٌ ٚختهف ػُّ تثشٔت ٍٛغشائ : ٙانثشٔتُٛاخ ػثاسج
ػٍ تسهسم نًجًٕػح يٍ األدًاض األيُٛٛح تتشكة إثش تشجًح سسانح انـ  ARN mانت ٙتُسخ اَغالقا يٍ
انًٕسثح  ،فكم تغٛش ٚصٛة انًٕسثح ٚؤد٘ إنٗٚ ARN mشفق تظٕٓس تشٔت ٍٛغشائ ٙجذٚذ .
ـ فانغفٛم نّ قذسج انتذٕل قثم أٌ تقض ٙػه ّٛانؼضٕٚح تغهٕتٛهُٛاتٓا انًُاػٛح ٔنزنك نى تتًكٍ
انثٕٛتٛكُٕنٕجٛا يٍ ٔضغ دذ الَتشاسِ ٔ،يٍ جٓح أخشٖ ٚؼٕد اَتشاسِ إنٗ كثشج انكائُاخ انًضٛفح ٔانُاقهح
نّ .
ـ انذم انًقتشح نهقضاء ػهٗ ْزا انغفٛم ْٕ :
ـ انًكافذح انثٕٛنٕجٛح (استؼًال دششاخ نٓا انقذسج ػهٗ انقضاء ػهٗ انزتاتح ) .
ـ انًكافذح انكًٛٛائٛح (استؼًال انًثٛذاخ نهذذ يٍ اَتشاسْا ) .

