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 التمرين األول: ( بكالوريا 2008 )
للتعرف على العالقة بني بنية هذه . يتمثل النشاط اخللوي يف العديد من التفاعالت الكيميائية األيضية، حيث تلعب اإلنزميات دورا أساسيا يف حتفيز التفاعالت احليوية

:اإلنزميات ووظيفتها، نقترح الدراسة التالية  

� I-  على التوايل ) 01( متثل الوثيقة:  

 . ثابتتنيpHتغريات تركيز األوكسجني يف وجود الغلوكوز أو الفراكتوز بإضافة إنزمي غلوكوز أوكسيداز يف درجة حرارة ودرجة : -أ-1 �

  . على النشاط اإلنزمييpHتأثري الـ : ب-1 �

 ، وماذا تستخلص ؟) أ -1(  حلل الوثيقة - أ �

 ؟)  ب - 1( ثيقة  ماهي املعلومة اليت ميكن إستخراجها من الو-ب �

� II- إنزمي ( مرحلة من مراحل تشكيل املعقد  ) 02(  متثل الوثيقة– 

 : واملطلوب.مت متثيلها بواسطة احلاسوب) مادة التفاعل 

 قدم رمسا ختطيطيا مبسطا مدعما بالبيانات املشار إليها باألحرف تربز - أ �

  ).02( فيه املرحلة املوالية للشكل املمثل بالوثيقة 

 :دورا أساسيا يف التخصص الوظيفي لإلنزمي واملطلوب ) 02( من الوثيقة ) ج ( ب اجلزء  يلع-ب �

 . حدد اخلاصية البنيوية هلذا اجلزء-1 �

 ؟) أ -1(  إىل أي مدى تسمح بنية اإلنزمي بتعليل النتائج احملصل عليها يف الوثيقة -2 �

III-جتربة إستعمل  أنفينسان فته، أجرى العامل يف نفس إطار الدراسة حول العالقة بني بنية الربوتني ووظي 

 مركبتوإيثانول الذي يعمل βفيها إنزمي الريبونكلياز ومركب اليوريا الذي يعيق إنطواء السلسلة الببتيدية و 

  : مراحل التجربة ونتائجها مدونة يف اجلدول التايل-. على تفكيك اجلسور الكربيتية على اخلصوص

� αααα  -تستخلص فيما خيص العالقة بني بنية اإلنزمي ووظيفته ؟ وضح ذلك ماذا . 

� β- ب -1(  بناءا على هذه املعلومات األخرية، إشرح النتائج احملصل عليها يف الوثيقة .( 

   )2008 بكالوريا جترييب نمقتبس م ( :التمرين الثاين

 .حدد مستوى بنية هذا اهلرمون مربرا إجابتك -أ : واملطلوب-2-غي جلزيئة األنسولني ممثل يف الوثيقة الشكل الفرا- 1 �

 عدم قدرته على اإلرتباط مبستقبالته على مستوى اخلاليا املستهدفة ة لوحظ عند بعض األشخاص أن جزيئات هرمون األنسولني أصبحت غري عادية لدرج-2 �

  . لألنسولني العادي وغري العادي ) β(  املوضحة لتسلسل األمحاض األمينية يف جزء من السلسلة -3-ب ذلك إليك الوثيقةملعرفة سب. فيظل التحلون عاليا

  ).4(  بالوثيقة الألنسولني العادي وغري العادي مستعين) β(  إستخرج جزء املورثة الذي شفر لتركيب سلسلة األمحاض األمينية من السلسلة - أ �

 . على ضوء مقارنتك بني عديدي الببتيد، فسر طبيعة الداء السكري يف هذه احلالة-ب �

  بني كيف تساعدك هذه الدراسة على تأكيد العالقة بني بنية الربوتني ووظيفته ؟-د �

  

  

  

  

  

  

  

  

  جـــــــــــائتالن  ةــــــــــــاملعاجل  املرحلة

  إنزمي غري فعال: فقدان البنية الفراغية   مركبتوإيثانولβ+  اليوريا + ريبونكلياز   1

  إنزمي فعال: إستعادة البنية الفراغية الطبيعية   مركبتوإيثانولβإزالة اليوريا ومركب    2

  .إنزمي غري فعال): ري األماكن الصحيحة تشكيل اجلسور يف غ( بنية فراغية غري طبيعية   يوريا+ ريبونكلياز خمرب   3
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  :التمرين األول
اعيا يتكون من خاليا خاصة تعمل بتكامل وظيفي مع بعضها البعض  دف القضاء للعضوية القدرة على منع العناصر الغريبة من غزوها طبيعيا بفضل إمتالكها جهازا من

  .على األجسام الغريبة، حيث تلعب الربوتينـــات املناعيـــة يف هذا اـــــال دورا أساسيـــا

 : واملطلوب-1- لدراسة وظيفة بعض اخلاليا املناعية إليك الوثيقة -1 �

 .ب البيانات املرقمة مث أكت-1- ضع عنوانا للوثيقة- أ �

  ماهو الدور املهم الذي ختتص به هذه اخللية ؟-ب �

  توجد خاليا أخرى يف العضوية تقوم بنفس الدور، أذكرها مث بني خصوصيات عملها ؟-ج �

 :للكشف عن دور الربوتينات املناعية يف  التصدي لألورام السرطانية نقترح املعطيات التالية-2 �

من نفس الساللة بعد أسبوعني مت استخالص) ب ( مث حقنت للفأر) أ ( من فأر مت استخالص خاليا سرطانية   

: اخلاليا اللمفاوية من طحاله مث وضعت يف أوساط خمتلفة مع خاليا سرطانية أو عادية، و ميثل اجلدول التايل ظروف و نتائج هذه التجارب  

 ؟) ب ( ماذا متثل اخلاليا السرطانية بالنسبة للفأر  - أ �

 ؟ ) 2(  حدد مصدر و دور االنترلوكني -ب �

 ة ؟ هذه النتائج حدد شروط احنالل اخلاليا السرطانياعتمادا على -ج �

 :                املستضادية السرطانيــة آلية تعرف نوعني من اللمفاويات على احملددات ) 4(ثل الوثيقة مت  �

  .  أعطي االسم املناسب لألرقام -.، علل إجابتك) 1( ـ تعرف على اللمفاويات املمثلة يف الوثيقة 1 �

  تبني فيه مراحل احناللط اعتمادا على ما توصلت يف هذا املوضوع ومعلوماتك، أجنز خمط-3 �

 .ة يف هذا املثالـــاخلليــة السرطاني    

  :الثاين التمرين
  .)3( الظاهرة املبينة بالشكلاملصابة حدوث اخلاليا ضد اخلاليا الغريبة و اخلاليا  هذهخليلزم لتدمع العلم انه ،  من اخلاليا املناعيةآخر منط تدخلطريقة ) 1 (الوثيقةتبني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ة الذي يصيب اخلاليا العصبيLCM بفريوس 1 تعامل الساللة .CMH خمتلفيت 2 و 1نأخذ ساللتني من الفئران 

   أوساط خمتلفة4نقل إىل  و ت1من طحال الفأر  ) LTc(  أيام تؤخذ خاليا ملفاوية 7بعد 

  التعليل  النتيجة املنتظرة 

  ؟  ؟  LCM مصابة بفريوس 1لفأر  خاليا عصبيةعلبة بتري ا : 1الوسط 

  ؟  ؟   غري مصابة1للفأر  علبة بتري ا خاليا عصبية: 2 الوسط

  ؟  ؟  LCM مصابة بفريوس 2للفأر   علبة بتري ا خاليا عصبية:3 الوسط

  ؟  ؟   مصابة بفريوس آخر1للفأر علبة بتري ا خاليا عصبية : 4 الوسط

 سليم بعلي: األستاذ

 5 4 3 2 1 األوساط
T8 T8+T4 T4+IL2 T8+IL2 T8+T4 

 الظروف التجريبية
- أ–إضافة خاليا سرطانيــــــــة للفأر  - ب–إضافة خاليا عادية للفأر    

 عدم هدم اخلاليا هدم اخلاليا عدم هدم اخلاليا هدم اخلاليا عدم هدم اخلاليا 

ــات   –أ  � ــم اجلزيئ ــة   3 و 2 و 1س املبين

 )3(لبالشك

 هذه اجلزيئات مع     اشرح كيف أن تواجد    –ب   �

 يولد استجابة مناعية نوعية حمددة ؟سبعضها 

ؤدي إىل  املLTcشرح آلية عمل اخللية إ -ـ  ج �

 ط ؟)2(اخللية املصابة يف الشكل ختريب 

مـآل  إ،  )03( للسؤال   إجابتك على ضوء    –د   �

  .اجلدول التايل مع التعليل

 


