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�ان� 2018/2019ال3/ة ال�راس�ة                                                ثان*�ة ب&اه!�ة ب*مع&اف ب# أح!� ثل

6�ةال3/ة �&� سا2ال!�ة:                                                              ال>ال>ة عل*م ت

6�عة في  ال>انيل>الثي اخ<6ار اBاةمادة عل*م ل�Dوال 
 ن 50 ال<!&�# األول:

ت~yن ال�فائح الyx~xنwة في ح{|ة دائ}ة وت}zل الyثwقة الxالwة 

 خ{��ة ت�ه{ انyاع ال�فائح وح{|xها �ال���ة ل�ع�ها ال�ع�.

ع{ف ال�ف�wة الyx~xنwة م�{زا انyاعها و إع�اء مzاال -1

ع� |ل نyع.

اعx}ادا على الyثwقة و على معلyمات� ل�� في ن� -2

ال�فائح  �اع�االدلة العل}wة على وجyد ح{|ة تعل}ي 

 الyx~xنwة

 ن 07ال<!&�# ال>اني:

 ال�Fء األول:
�راسة آلwة انxقال ال{سالة الع��wة ع�{ ل

ال}�ا�� نقx{ح ال�w|}x ال�x{��ي ال}yضح في 

في ال��ول  مyض�ة وسل�لة ال�xارب  1الyثwقة 

 :ال}ق�م

)(1ال}{ق}ة في الyثwقة اك�x ال�wانات -1

ف�{ نxائج ال��ول -2

اعx}ادا على نxائج ال�xارب، اسx�xج م{احل -3

م�Wyx ال}���انxقال ال{سالة الع��wة على 

 :ال>انيال�Fء  .
 ال}�ار الع��ي ال}�xخل في نقل اإلح�اس  �األل� و ت�فwفه على م�Wyx ال��اع ال�y|ي . ) 3 (الyثwقة  ت}zل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ح�د ال�عامة الع��wة ال�اقلة لإلح�اس �االل�. ) 3 (الyثwقة �االسxعانة �-1

 ال}��رات مzل ال}yرف�wف�{ |wف ي�x ت�فwف ه�ا االل� في وجyد �ع� -2

نت~yت~yن ال�

خ{��ة ت�خ{��ة ت�ه{

ع{فع{ف ال�--11

ع� |ل نyعع� |ل نyع.

x}ادا على الyثwقةاعx}ادا على الyثwقة و ع-

لة العل}wة على وجاالدلة العل}wة على وجy}ي 

ع�{ 

ع ال�y|ي . ال��اع ال�y|ي .

eee

ssss

3as.ency-education.com



2 
 

  

 ن 08 ال<!&�# ال>اني:
Iات�wة خلل في �ع� ال�{ةت�wxفق� ال�هاز ال}�اعي ق�رته على ال�فاع ع� ال�ات ن-

الف �فل تz{xل اع{اضه في الxهاب رئy, حاد ،إسهاالت حادة و تق{حات  300 /1-عاني �ع� اال�فال ق�yر م�اعي خ�w{ و نادر ج�ا 

DISC-Xمع�-ة، و��� ان -ع�w ال�فل ال}�اب في غ{فة ج� معق}ة ، ه�ا ال�لل ال}�اعي هy م{ض وراثي -ع{ف ب 

immunitairecombiné sévére lié au chromosomeX Déficit.  ح �ع�ها}xعة م� اال��اث نقy{�{� ولفه� ه�ا ال�لل قام العل}اء

  في ه�ه ال�راسة

 ال�Fء االول:

غw{ م�اب�w ،  مقارنة �أ�فالDISC-Xع�� اال�فال ال}�اب�w �}{ض بxق�wات خاصة ت� قwاس ت{|�w الل}فاو�ات و االج�ام ال}�ادة

 :أ)-2الyثwقة (ال�xائج مyض�ة في ال��ول 

تركيز اللمفاويات واألجسام المضادة 
 في الدم 

 األطفال غير المصابين DISC-Xاألطفال المصابين ب 

 4000إلى 2000من  0 في كل ميكرولتر LT عدد اللمفاويات
 2000إلى 1000من  1250 عدد اللمفاويات في كل ميكرولتر

 400أكبر من  AC)mg/dl(                     0األجسام المضادة 
 أ)-2الوثيقــــــــــــة ( 

حلل نxائج ال��ول -1

  في غ{فة ج� معق}ةDISC-Xاقx{ح ف{ضwة تف�{ بها ض{ورة �قاء اال�فال ال}�اب�w �}{ض-2

 ال�Fء ال>اني:
ال}yxاج�ة  LT تالxي ت}zل م�xق�الت غ�ائwة ع�� ال�ال-ا االم ال}��ة لل}فاو�ا ب) -2الوثيقــــــــــــة ( ه�ا ال}{ض نق�م الyثwقةلxف�w{ س�� 

 �wام ع�� أ�فال م�اب�في نقى الع

.�wم�اب }wو أ�فال ع  

 -2(ب�w �اسxغالل� للyثwقة -1

ف�{ س�� ال}{ض. ب)

هل تأك�ت م� ص�ة  -2

 �wحة ؟ ب}xق{ة الwض}الف

ذل� .

:Gء ال>الF� ال
 .و االج�ام ال}�ادة LTب�w ب{س� ت���wي تف�w{, العالقة ب�w الل}فاو�ات 
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n.cثيقــــــــــــة الوثيقــــــــــــة (.
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omosomeXsomeX

في ه�ه ال�راسةفي ه�ه ال�راسة

الول:Fء االول:

اس ت{|�w الل}فاو�اة ت� قwاس ت{|�w الل}فاو�ات

:أ)أ)-2الyثwقة (الyثwقة (ولال��ول 

األاألطفال المضادة سام المضادة  mmmomرولترoooo250 coooo                           00 c
أ)-2 n.on{ض� �}{ضDISCDISC-XX}ففي غ

�ائwة ع�� ال�الت غ�ائwة ع�� ال�ال-ا اال
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