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II - كما ). 6(وفق الشروط و التراكيب التجريبية املوضحة يف الوثيقة ) أ و ب(اخلبز يف وسطني  مت تنمية مخرية
 .توضح الوثيقة النتائج اليت مت احلصول عليها
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  ).أ و ب(قارن النتائج يف الوسطني  - أ
  ماهي اآللية اليت يتم عن طريقها استعمال الغلوكوز إلنتاج الطاقة الالزمة للنمو؟ - ب
من أجل احلصول يف الوسط الالهوائي على نفس كتلة اخلمرية التي مت احلصول عليها يف الوسط اهلوائي ، حسب  – ج

رأيك كم هو عدد جزيئات اجللوكوز الواجب استهالكها يف هذا الوسط ؟ علما أن كتلة اخلمرية املتشكلة يف الوسط 
  .كيلوجول  30.5حترر طاقة قدرها  ATPدة من الـ كيلوجول ،و أن جزيئة واح 5795اهلوائي التزمت طاقة قدرها 

من خالل ما توصلت اليه وباالستعانة مبعلوماتك ، ضع رمسا ختطيطيا وظيفيا توضح فيه املسالك األيضية الطاقوية  -د
 .خلاليا اخلمرية مع شرح بسيط غري مفصل 
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ال تستهلك أثناء ,النوعي تتميز بتأثريها ) معينة

  .يف مصلهاخلاصة بالفريوس  ت 

 4CDإىل أا ركبت الربوتني  4CDشائي 

 4LTوجد أن اخلاليا املصابة هي البالعة و 

من شروط تطفل الفريوس هو وجود ف، )س 

و هذا ما يفسر  .4CDوتني الغشائي 

حيث ) VIH(ى وجود إصابة فريوسية 

  .ب بفريوس السيدا

LT  على التمايز إىل خاليا سامةLTC  تدمر

  .فريوسية منخفضة

و بالتايل حدوث تكامل ,ولد الضد املعروض 

  .نية و حتللت 

و بالتايل مل تتمكن  4LTني الغشائي للخاليا 

 ايل تطورعية املتدخلة يف هذه االستجابة و بالت

مما أدى إىل عدم حدوث  8LTل  8CDي 

  .صدمة حلولية حدوث دم 

تثبت (  4TLعمل الفريوس ل  بتثبيط
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معينة phدرجة حرارة و (سريع التفاعالت الكيميائية يف شروط حمددة 

غليكوبروتينات ال، لوجود مجيع الربوتينات و Bهو الشخص  بالسيدا

خلاليا بالفريوس بعد حقنها باملورثة املشرفة على تركيب الربوتني الغشائي 

ل من طرف الفريوس ، لكن عند إعادة التجربة بدون زرع املورثة وجد

LT  4متلكانCD ،) من طرف الفريوس  تاناملستهدف اناخلليت مها

و الربوتني 120gpجيب أن حيدث تكامل بنيوي بني بروتني الفريوس 

LT و البالعات.  

يفسر على و 8LTاخلاليا  أقل من عدد  4LTاخلاليا اللمفاوية  عدد

  .LTC السامة  استهدافها من طرف الفريوس و تتزايد اخلاليا 

و هذا يعين أنه ليس مصاب ب 8LTكبري مقارنة ب  4LTعدد خاليا 

  .املتواجدة يف املصل  LTاليا نوع اخلختالف تكمن يف 

8LT ااخلالي فيزبتح 4LTور يف مقاومة الفريوس حيث تقوم اخلاليا 

 املرحلة الثانية لإلصابة األولية و يف مرحلة الترقب تكون الشحنة الفريو

على حمدد مولد ا LTCا السرطانية راجع إىل تعرف اخلاليا اللمفاوية 

مما أدى إىل تشكل صدمة حلولية دمرت اخلاليا السرطانية الربوفني  راز

الذي تثبت على الربوتني الغ 4CDرم و موت الفأر  راجع حلقننا ضد 

املعروض على اخللية العارضة  مما أدى إىل عدم حتفيزها للخاليا املناعية ا

الذي تثبت عل املستقبل الغشائي  8CDحلقننا ضد م و موت الفأر 

و حمدد مولد الضد و بالتايل عدم إفراز الربوفني أي عدم  فاوية السامة

اخلاليا املناعية و ذلك بتثبحتفيز أصبح عاجزا على  4LTطانات إىل أن 

  .ممايؤدي إىل تكاثر األورام السرطانية   8LT  تتمايز 

 

  .دري

.87.10.51 :℡℡ 
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هو بروتني يعمل على تسري -ب

  .التفاعل

  :)نقاط 06( التمرين الثاين

ェェ-1- الشخص املصاب بالس

2 -α- تعود إصابة مجيع اخلاليا

مما أدى إىل تعرضها إىل التطفل م

4Tمما يعين أن اخلاليا البالعة و 

  .4CDالغشائي  الربوتني

β-  جي حدوث تطفل من أجل

4LTاخلاليا  VIHاستهداف 

عدد Bعند الشخص  -1 -ب

نتيجة است 4LTتتناقص اخلاليا 

فإن عدد  Aبينما عند الشخص 

ال يتعارض ألن أمهية االختال - 2

اخللوية دور  لالستجابةنعم - 3

فإنه يف املرلذلك . اخلاليا املصابة

  :تفسري النتائج -1 -ج

حتلل اخلاليا ال) : 1(يف التجربة 

و إفراز-تعرف مزدوج–بنيوي 

تطور الورم و) : 2(يف التجربة  

من التعرف على مولد الضد املعر

  .الورم

تطور الورم و ) : 3(يف التجربة 

اخللية اللمفاويتعرف مزدوج بني 

السرطاناو منه يعود ظهور  - 2

فال تتما ) 4CDعلى الفريوس 

  :)نقاط 08(التمرين الثالث

ェ-1-العضية هي امليتوكندر

  :البيانات

  غشاء خارجي - 1

  فراغ بني الغشائني - 2
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  غشاء داخلي  - 3

  أعراف - 4

5 - ADN  

  بوليزوم- 6

  مادة أساسية - 7

  ريبوزوم - 8

  كرية مذنبة - 9

  الكاشف املستعمل الذي مكن من مالحظة العضية هو أخضر اجلانوس - 2

  بروتني سطحي خارجي -1: البيانات -أ - 3

  طبقة فوسفوليبيدية -2                  

  كرية مذنبة -3               

  الفرق املوجود بني الشكل أ و ب  -ب

 %20بروتني و  %80يتكون من ) ب(دسم بينما أن الغشاء الداخلي  % 50بروتني و  % 50يتكون من ) أ(هو أن الغشاء اخلارجي 

  .مقر التفاعالت هو الغشاء الداخلي أن  دليل على) و أغلب الربوتينات إنزميات.( دسم

  .يف الوسط بداللة الزمن 2Oميثل املنحىن تغري حجم ال -أ - 4

 2Oمحض البريوفيك يتناقص حجم ال 2يف الوسط مرتفعا ، عند حقن يف ز 2Oكمية قليلة من الغلوكوز يكون حجم ال 00زيف عند حقن 

  .يف الوسط و ذلك الستهالكه من طرف امليتوكندري 

  .بكمية كبرية نتيجة استهالكه الكبري من طرف امليتوكندري 2Oيتناقص حجم ال ADPو  piو عند إضافة  3أما يف ز

و  piوجود ال  و وجود محض البريوفيك فهو مادة األيض املستعملة من طرف امليتوكندرييتطلب  2Oأن استهالك ال: نستخلص 

ADP  حيث يلعب دور حمفز.  

  :تفسري النتائج -ب

    .1811818Oلتناول الفأر غلوكوز غين ب    18Oغين ب  2OCطرح ال �

 .مشع Cلوكوز ذو غلتناول الفأر : 14Cغين ب 2OC طرح�

 .   18Oلتنفس الفأر ل  18Oطرح ماء غين ب �

  , 2Oلوكوز يف وجود الغلوكوز املشع راجع إىل حدوث أكسدة للغعند تناول الفأر لل Cأو  Oمشع  2OCإن طرح 

  .لوكوزغاملطروح هو أكسدة ال 2OCو منه مصدر ال 

  . 22Oراجع إىل حدوث عملية إرجاع لل 18Oبعد تنفس الفأر  Oمشع ال O2Hإن طرح ال 

  .يف السلسلة التنفسيةلإللكترونات و الربوتونات  دور مستقبل 22Oحيث يلعب ال 

  .املتشكلة يف احلشوة خالل شروط جتريبية خمتلفة  ATPيف الوسط و  22Oميثل املنحىن تغري كمية ال  -2

   ATPو  22Oثبات كل من ال: الغلوكوز قبل حقن 

   2Oو تناقص ضعيف يف تركيز ال ATPنسجل ثبات يف تركيز منخفض لل  11عند حقن كمية من الغلوكوز يف ز

  املتشكل يف احلشوة  ATPو تزايد كبري و سريع لكمية ال  22Oنسجل تناقص سريع و كبري لتركيز ال  22عند حقن محض البريوفيك  يف ز

  :ميكن استخالصها املعلومات اليت

دور مستقبل ائي اإللكترونات و  2Oيلعب ال حيث  و محض البريوفيك 2Oيف وجود ال  ATPيتم تركيب ال �

 .الربوتونات

  :آلية الفسفرة التأكسدية -






