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:نقترح المعطیات التجریبیة التالیة ةخلطیالعض مظاھر االستجابة المناعیة قصد توضیح ب-/ أ
نقوم . Ag1،Ag2،Ag3: د اضممن طحال فأر غیر ممنع ضد ثالثة أصناف  من مولدات البعد عزل لمفاویات -

ددة نقوم بغسل الوسط قصد التخلص من حثم بعد مدة زمنیة مAg1د اضمبوضعھا في وسط زرع یحتوي على مولد ال
.من مجموع اللمفاویات %99,99اللمفاویات غیر المثبتة و التي تمثل 

من مجموع اللمفاویات التي تم تثبیتھا في الوسط ؟%0,01فاویات ماذا تمثل اللم-
في مرحلة موالیة نأخذ اللمفاویات التي تم تثبیتھا ثم نوزعھا على ثالثة أوساط زرع سائلة أضیفت لھا وسائط -/ب

1و تلخص الوثیقة Ag1،Ag2،Ag3د اضمو یحتوي كل وسط عل أحد مولدات ال) األنترلوكینات ( یة تمناع
:التجربة و النتائج المحصل علیھا 

3الوسط 2الوسط 1الوسط األوساط

التجارب

عدم تكاثر الخالیاعدم تكاثر الخالیاتكاثر الخالیاالنتائج
01الوثیقة 

كیف تفسر النتائج المحصل علیھا في كل وسط من ھذه األوساط الثالثة ؟-1
ثم ننجز مالحظة بالمجھر اإللكترونيAg1و نضیف للرشاحة  جزیئات 1نقوم بترشیح محتوى الوسط -2
.بین نتائج ھذه المالحظة ی1الشكل و 

03ل ـــــالشك02ل ــــالشك01ل ــــالشك
02ة ـــــــالوثیق

.1الشكل األسماء المقابلة لحروف عطا-1
:1الشكل في aبنیة الجزیئات المشار إلیھا بالحرف 2الشكل قدم ی-2

.2الشكل األسماء ألرقام أعطأ ـ  
.1في الوسط aب ـ على ماذا یدل تواجد الجزیئات المشار إلیھا بالحرف 

منتدیات علوم الحیاة و األرض بأصیلة



بواسطة داخل الجسم ، یقوم ھذا األخیر بإقصائھا1الشكل في bعندما تكون العناصر المشار إلیھا بالحرف -جـ
.3الشكل الظاھرة الممثلة في 

.3و 2، 1المراحل أسماءأعطسم الظاھرة و -1
.معتمدا على المعطیات السابقة و على معلوماتك وضح مختلف مراحل االستجابة المناعیة المدروسة -2
غیر عادي بإنتاج، و یرتبط ھذا القصور مضادات األجسامیصاب بعض األشخاص بقصور مناعي یسمى بنقص -/جـ

.بأعداد عادیة Tو Bاویات رغم توفر الشخص على اللمفلمضادات األجسام 
عند شخص سلیم و شخص مصاب بالقصور IgGوIgMلمضادات األجسام نتائج معایرة 3یقدم جدول الوثیقة -

.ولد ضد معین مالمدروس بعد حقنھما ب

3الوثیقة 
أجسام مضادة متنقلةأجسام مضادة غشائیة

IgMIgG

112عند شخص سلیم

15عند شخص مصاب

ng/ml: الكمیة في البالزما بـ

.عند الشخص المصابيالقصور المناعاستنتج من مقارنة كمیة األجسام المضادة عند الشخصین سبب ظھور -1
و معطیات الجدول السابق اقترح فرضیة لتفسیر القصور المناعي عند 1معتمدا على جوابك عن السؤال -2

. الشخص المصاب 
:التاليقصد الكشف عن سبب القصور المدروس نقترح المعطیات التجریبیة الملخصة في الجدول -

النتیجـــةوســط الزرع
لشخص مصابBلمفاویات 
IgG: ادي لـ ـــإنتاج عاديــلشخص عTلمفاویات 

اديــعلشخص Bلمفاویات 
مصابلشخص Tلمفاویات 

IgG: إنتاج كمیة ضعیفة من 

.Tو Bد المستعمل في تنشیط كل من اللمفاویات اضمیتضمن وسط الزرع نفس مولد ال:مالحظة 
.2فیما تفیدك ھذه المعطیات التجریبیة لتفنید أو تأكید فرضیتك في السؤال -1
.اقترح وسیلة لتدعیم الجھاز المناعي عند الشخص المصاب بالقصور المناعي المدروس -2

الحیاة و األرض بأصیلةمنتدیات علوم 


