
 

 

  ن 4 :1التمرين 
   . الجسم ةلحفاظ على تماميھا  في ادور  نظممن خ�ل عرض واضح وم ابرز،ا�لتھابيةبعد تعريفك ل�ستجابة 

  ن 8 :2التمرين 
   TetraHydroCannabinol THCالحشيش على الدماغ كما يؤثر على أعضاء أخرى بواسطة مادة  مخدر ـ يؤثر

  :التالية على جھاز المناعة نقترح المعطيات THCتأثير للكشف عن 
  :تم اخضاع مجموعتين من الفئران لسلسلة من التجارب

  .مرات في ا�سبوع 4بمعدل  THCخضعت لحقن منتظم لمادة :  1ـ المجموعة    
  .  THCلم تخضع لحقن لمادة : 2ـ المجموعة    

  :النتائج المحصل عليھا 1تم زرع خ�يا سرطانية عند المجموعتين و تم تتبع تطور حجم الورم بد�لة الزمن تمثل الوثيقة :1التجربة 

 
  يا السرطانية بالنسبة للفئران؟ـ ماذا تمثل الخ� 1
  ماذا تستنتج؟،ـ حلل الوثيقة  2 

  : 2التجربة 

  عدد الخ�يا السرطانية المزروعة
  2المجموعة   1المجموعة 

1 x 105  8/8  8/8  
2 x 105  5/8  8/8  
3 x 10

5  4/8  8/8  
  ؟ 2ـ كيف تفسر نتائج التجربة  3

  :النتائج المحصل عليھا و يمثل الجدول التالي 2و  1 المفرزة عند المجموعتين ا�نتيرلوكيناتتم قياس كمية :  3التجربة 
   pg.mL-1( مفرزة على مستوى الورم انتيرلوكينات  

  )من الورم   500mgلكل   
   pg.mL-1( مفرزة على مستوى الطحال انتيرلوكينات

  )خلية  106لكل   
  21  73  1المجموعة 

  37  190  2المجموعة 
  .ـ حدد مصدر و دور ا�نتيرلوكينات 4
  .المناعة على جھاز THC  مادة تأثير استنتج،3التجربة من مقارنتك لمعطيات انط�قا ـ  5

  .مع الخلية السرطانية 2من المجموعة   Tcرسوم تخطيطية لم�حظة مجھرية لخلية لمفاوية  2تمثل الوثيقة 

  
  .السرطانية خ�ل احدى مراحل ھذه ا�ستجابة خليةيتوب�سمي للم�حظة مجھرية للغشاء الس  3تمثل الوثيقة و 

        مادة علوم الحياة و األرض  مادة علوم الحياة و األرض  مادة علوم الحياة و األرض  مادة علوم الحياة و األرض  

        الثانية سلك بكالورياالثانية سلك بكالورياالثانية سلك بكالورياالثانية سلك بكالوريا

    مسلك علوم الحياة و األرضمسلك علوم الحياة و األرضمسلك علوم الحياة و األرضمسلك علوم الحياة و األرض
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1الوثيقة   

2الوثيقة   



 

 

  
  :و باستعمال معلوماتك  3و  2ـ اعتمادا على ھذه الوثيقتين  6 

  .علل جوابك. أ  ـ  حدد نوع ا�ستجابة المناعتية المكشف عنھا     
  .للخلية السرطانية ب ـ فسر مظھر الغشاء السيتوب�سمي    
  .ھذه ا�ستجابة تنفيذ ـ اعط مراحل ج   

  ن 8 :3التمرين 
بعد حقنھا بكريات  CMHرانب لھا نفس ا` مجموعة منتم انجاز تجارب باستعمال في إطار دراسة بعض مظاھر ا�ستجابة المناعتية،

  :و يبين الجدول التالي الظروف و النتائج التجريبية GRM خروفحمراء لل
 5 4 3 2 1 المجموعات

  شيء �  تشعيع+  سعتريةالغدة الاستئصال  
 شيء � شيء � Tو  Bحقن اللمفاويات  Tحقن اللمفاويات  Bحقن اللمفاويات  

 GRM حقن GRM حقن GRM حقن GRM حقن GRM حقن 
 GRMتلكد  GRMعدم تلكد  GRM تلكد  GRMعدم تلكد  GRMعدم تلكد  النتيجة

  . ھاالمحصل علي النتائجفسر  ،اعتمادا على معطيات الجدول و على معلوماتك ـ 1
  .حدد طبيعة ا�ستجابة المناعتية التي تم الكشف عنھا من خ�ل ھذه التجارب، علل جوابكـ  2
  ؟ GRMـ ماذا يمثل لكد 3
  .أنجز رسما تخطيطيا لعنصر من العناصر المسئولة عن حدوث اللكد ـ 4

  :الظروف التجريبية 4، تبين الوثيقة  بعد أسبوع نأخذ الكريات اللمفاوية من طحاله و نضعھا في وسط زرع خاص  GRMب  انحق فأر

، النتائج المحصل  ا`خيرةقيس درجة تلكد ھذه و ن GRMالسائل المحصل عليه بوجود  ط الزرع و نضعبعد عدة أيام نقوم بترشيح وس
  :عليھا ممثلة في الجدول التالي

  4  3  2  1  التجربةسائل 
  عدم تلكد  قوي تلكد  قوي تلكد  تلكد خفيف  النتيجة

  .التجارب ھذه نتائج  فسرـ  5
  . Bو  Tـ استنتج نوع الع�قة التي تربط اللمفاويات  6

و غائبة في  1و بكمية ضعيفة في التجربة  3و  2صورة الكترونوغرافية لخلية ت$حظ بكميات كبيرة في التجربتين  5تمثل الوثيقة 
  .4التجربة 

  

  
  .ـ سم الخلية  7
  . بنية ھذه الخلية و دورھا التي تربط قةـ حدد الع� 8

 

3الوثيقة   

4الوثيقة   

5الوثيقة   


