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)نقطة15(:التمرين األول  

يعتبر زرع النخاع العظمي أفضل وسيلة طبية السترجاع المناعة عند األفراد الذين يعانون من عجز مناعي خطير، 

  .CMHلنظام تعتمد هذه الطريقة المساعدة على استرجاع االستجابة المناعية على معارف حديثة حول ا

  . و مختلف مجموعات الخاليا المناعية

على  أن  يتعرف  ويتقبله، كما يستطيع أيضا) ذاتال(يستطيع كل كائن حي التعرف على كل ما ينتمي إليه  -:  أوال

  .و يرفضه) الالذات (كل ما هو غريب عنه

. قَدم تعريفا دقيقا للذات و الالذات-1  

ين الذات و الالذات مرتبطة بوجود محددات حقيقية للهوية والتي تُشكل أنظمة مثل  إن قدرة العضوية على التمييز ب-2

CMH، ABO،Rh (Rhésus).    

  .د بدقة موقع هذه األنظمة المختلفة حد- أ-2    

   ما هي مميزات كل نظام؟- ب-2    

 لجهاز المناعي اعنها خالي التي تنشأ  خاليا الدموية األصلية هي مصدر لمختلف السالالت الخلويةإن ال -:ثانيا

   من الفئرانثالث مجموعات ىجري علضج هذه الخاليا، نُلتحديد شروط نُ و   و منها الخاليا اللمفاوية

  : التالية-1- المعالَجة المدونة في الوثيقة

  

مجموعات 

  الفئران

  النتائج  المعالجة

  T  و Bإنتاج الخاليا اللمفاوية   تطعيم بالنخاع العظمي+إشعاع   أ
 
  ب

  +استئصال الغدة السعترية 

  تطعيم بالنخاع العظمي+إشعاع 

 
  فقط B   إنتاج الخاليا اللمفاوية

 
  ج

  +استئصال الغدة السعترية 

  تطعيم بالنخاع العظمي+إشعاع 

  .تطعيم بالغدة السعترية+ 

  عدم إنتاج الخاليا اللمفاوية

B و T  

 
  : التالية-2-مجموعات الثالثة من الفئران التجربة المدونة في الوثيقةبعد هذه المعالجة نُجري على ال
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  نتائج االختبار  أيام5االختبار بعد   التجربة

حقن مكورات رئوية 

  )أ(للمجموعة األولى 

  ارتصاص واضح  مكورات رئوية) + أ(الفئرانمصل 

حقن مكورات رئوية 

  )ب(للمجموعة الثانية

  ارتصاص ضعيف جدا   رئويةمكورات) + ب(الفئرانمصل 

حقن مكورات رئوية 

  )ج(للمجموعة الثالثة

  عدم ارتصاص  مكورات رئوية) + ج(الفئرانمصل 

  .،استخلص دور كل من الغدة السعترية و النخاع العظمي-1-المدونة في الوثيقة اعتمادا على النتائج التجريبية - 1  

   .لمكورات الرئويةوط االستجابة المناعية للعضوية ضد اد طبيعة و شر حد-2- بدراسة منهجية للوثيقة-2  

  

  )نقاط5(:التمرين الثاني

  .يتم التعبير عن المعلومة الوراثية بواسطة آلية معقدة حيث تتدخل في ذلك عدة عناصر خلوية و جزيئية

  . البعض من مظاهرها إلظهار تدخل العناصر الجزئيةنقترح دراسة 

 منجزة ابتداء من خاليا متواجد ة في يطية لصورة ُأخذت عن المجهر اإللكتروني ترجمة تخط-1- تُمثل الوثيقة

  .وسط زرع

  )ب( فإن تقنيات خاصة تسمح بإظهار العناصر الخيطية   إذا زرعت الخاليا في وسط به اليوراسيل المشع،

  للوثيقة) ب(و) أ(طية العناصر الخي بوجود األدنين المشع، فإن   هي الوحيدة المشعة ،إذا زرعت الخاليا 

  . تظهر مشعة

1- مثلة) ب(و) أ(د طبيعة العناصر الخيطيةابتداء من هذه المعطيات ،حدالم.  

 ؟ بأي ظاهرة تعلق األمر ي -2

3- د تمركزها في الخلية حد. 

في الجزء  باالستعانة برسم تخطيطي عليه البيانات ، قَدم تفسيرا على المستوى الجزيئي لما يحدث -4

  ).-1-(ثيقة المؤطر في الو
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ADN 

  -1-الوثيقة

 

)ب(  

 
 

)أ(  


