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      الشعبة : علوم تجريبية
 7      المعـــامـــل :  

   نقط )  4   : السترداد الممنهج للمعارف (   1     الموضوع
 تلعب دورا; اساسيا; في الستجابة المناعية ، ومستعينا T4من خلل عرض منظم بي6ن بأن اللمفاويات 

بخطاطة
 .T4للمفاويات تبرز فيها هذا الدور المركزي 

      :  2     الموضوع
   قصد توضيح بعض مظاهر الستجابة المناعية ذات وسيط خلطي نقترح المعطيات التجريبية التالية :

 Ag1، Ag2بعد عزل لمفاويات من طحال فأر غير ممنع ضد ثلثة أصناف  من مولدات المضاد :  - 
،Ag3   نقوم بوضعها في وسط زرع يحتوي على مولد المضاد .Ag1ثم بعد مدة زمنية مجددة نقوم بغسل  

% من مجموع اللمفاويات .99,99الوسط قصد التخلص من اللمفاويات غير المثبتة و التي تمثل 
 من مجموع اللمفاويات التي تم تثبيتها في الوسط ؟%0,01 : ماذا تمثل اللمفاويات 1

 في مرحلة موالية نأخذ اللمفاويات التي تم تثبيتها ثم نوزعها على ثلثة أوساط زرع سائلة أضيفت لها
  و  Ag1، Ag2 ،Ag3 وسائط مناعية ( النترلوكينات ) و يحتوي كل وسط عل أحد مولدات المضاد 

 التجربة و النتائج المحصل عليها :1تلخص الوثيقة 

                   
 : كيف تفسر النتائج المحصل عليها في كل وسط من هذه الوساط الثلثة ؟2

 ثم ننجز ملحظة بالمجهر اللكترونيAg1 و نضيف للرشاحة  جزيئات 1- نقوم بترشيح محتوى الوسط 
 تبين نتائج هذه الملحظة .2و الوثيقة 

           
 .2 : اعط السماء المقابلة لحروف الوثيقة 3
 :2 في الوثيقة a بنية الجزيئات المشار إليها بالحرف 3 : تقدم الوثيقة 4

 .3  أ ـ  اعط السماء لرقام الوثيقة 
 .1 في الوسط a ب ـ على ماذا يدل تواجد الجزيئات المشار إليها بالحرف 

 داخل الجسم ، يقوم هذا الخير بإقصائها2 في الوثيقة b- عندما تكون العناصر المشار إليها بالحرف 
 .4بواسطة الظاهرة الممثلة في الوثيقة 

 .3 و 2 ، 1 : سم الظاهرة و اعط اسماء المراحل 5
 : معتمدا على المعطيات السابقة و على معلوماتك وضح مختلف مراحل الستجابة المناعية المدروسة .6



 - يصاب بعض الشخاص بقصور مناعي يسمى بنقص
 المناعية ذي التعبير المتغير ، و يرتبط هذاالكريونات 

  رغمالقصور بانتاج غير عادي للكريونات المناعية
 بأعداد عادية .T و Bتوفر الشخص على اللمفاويات 

  نتائج معايرة الكريونات5- يقدم جدول الوثيقة 
المناعية 

 عند شخص سليم و شخص مصاب بالقصور المدروس
بعد حقنهما بولد مضاد معين .

  : استنتج من مقارنة كمية الكريونات المناعية عند الشخصين سبب ظهور القصور المناعي عند الشخص7
المصاب .

  و معطيات الجدول السابق اقترح فرضية لتفسير القصور المناعي7على جوابك عن السؤال  : معتمدا 8
عند الشخص المصاب . 

 قصد الكشف عن سبب القصور
 المدروس نقترح المعطيات التجريبية

الملخصة في الجدول جانبه .
  ملحوظة : يتضمن وسط الزرع نفس

 في تنشيط كلمولد المضاد المستعمل 
 .T و Bمن اللمفاويات 

 .8 : فيما تفيدك هذه المعطيات التجريبية لتفنيد أو تأكيد فرضيتك في السؤال 9
 : اقترح وسيلة لتدعيم الجهاز المناعي عند الشخص المصاب بالقصور المناعي المدروس .10
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