
 

 ة الجدائخية الجيسػقخاشية الذعبيةالجسيػري
 وزارة التخبية الػششية                                                 مجيخية التخبية لػالية باتشة  

 ػػسقانةػػ  ثانػية زيخؽ محسػد بغ الشػي اختبار الثالثي الثاني                                               
  2022دورة:                تجخيبية                                الذعبة: عمػم

 ساعات 40المدة:                                            اختبار في مادة علوم الطبيعة و الحياة
 المترشح ان يختار أحد الموضوعين التاليين:على 

 
 (8من  0الى الرفحة  8من  1( صفحات )من الرفحة 0يحتوي الموضوع االول على )

 نقاط( 40التمرين األول: )
تتػقف وضيفة البخوتيغ عمى بشيتو الفخاغية ثالثية األبعاد نتيجة التػضع السحجد لألحساض األميشية الستجخمة في تذكمو وفق   

 تسثل الػثيقة رسع مبدط اللية تخكيب البخوتيغ اليات مشطسة و بتجخل عشاصخ حيػية.
 

  
و  2و  1سع كل مغ السخحمتيغ ػػ 1

 8الى  1العشاصخ مغ 
( 4باستعسال الريغة العامة لمعشرخ )ػػ 2

و بسعادلة كيسيائية وضح كيفية تذكل 
 (.6العشرخ )

باستغاللظ لسعصيات الػثيقة و معارفظ ػػ 3
في نز عمسي أن تخكيب  اشخحالسكتدبة، 

البخوتيغ يتع وفق اليات مشطسة و تجخل 
 عشاصخ حيػية.

 
 
 نقاط(: 40تمرين الثاني )ال

عمى دور األحساض األميشية السذكمة ليا في نذاشيا و  تفاعالت، و بيجؼ التعخؼ تتجخل في الاالنديسات ىي بخوتيشات 
 تأثيخ عػامل الػسط. نقجم الجراسة التالية:

 الجزء األول:
الحي يحفد تفاعل التحمل  يجؼ تحجيج أىسية وضخورة الحسس األميشي لتشذيط التحفيد، تع دراسة نذاط أنديع األميالزب 

 السائي لجديئات الشذا. 
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(: بعس الخرائز البشيػية ألنديع األميالز الصافخ والصبيعي ، حيث تتػافق األرقام مع مػضع 1مغ الػثيقة ) ػػ أػػ الذكل 

 األحساض األميشية لمسػقع الفعال في األنديع.
  ج قياس سخعة نذاط أنديع األميالز الصافخ في إماىة الشذا مقارنة بالصبيعي.(: يسثل نتائ1مغ الػثيقة ) ػػ  بػػ الذكل 

 

 قارن بيغ الخرائز البشيػية لإلنديسيغ. ػػ  أػػ اعتسادا عمى معصيات الذكل ػػ 1
 فدخ أصل الخمل الػضيفي في نذاط األميالز المعابي الصافخ.ومكتدباتظ.  1لظ لمػثيقة باستغالػػػ 2

 الجزء الثاني:
مغ ( إلنديع االميالز iVقياس سخعة الشذاط اإلنديسي) و تأثيخ عػامل الػسط عمييا، مكغ يجؼ دراسة الحخكية االنديسيةب

 (.2الحرػل عمى الشتائج السسثمة في الػثيقة )
مغ الحرػل عمى  pH ػمغ درجة الحخارة و ال  ( إلنديع االميالز في أوساط مختمفةiVقياس سخعة الشذاط اإلنديسي) كسا مكغ

 (.3) األشكال السسثمة في أشكال الػثيقة

 
 تخكيد االنديع                                              تخكيد مادة التفاعل                     
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 (ل/ملغ20)ثابت لمادة التفاعل تخكيد : ب ػػػ الذكل ػػ

 االميالز الصافخ االميالز الصبيعي 
عجد االحساض 

 االميشية 
511 511 

 5 5 عجد الجدػر الكبخيتية 
االحساض االميشية 

 لمسػقع الفعال 
 مػقع التثبيت:

Tyr151,His299,His305 
Trp58,Trp59,Tyr62,Gln63. 

 مػقع التحفيد:
Asp300,Glu233,Asp197 

 مػقع التثبيت:
Tyr151,His299,His305 
Trp58,Trp59,Tyr62,Gln63. 

 مػقع التحفيد:
Asp300,Glu233,Ala197 

التػضع الفخاغي 
لألحساض االميشية 

السذكمة لسشصقة 
 التحفيد

   

 الدرعة االنزيمية  موقع الطفرة 
 1 الشيء )شاهد(

Asp197 1/1200000 
Thr52 1 

Asp300 1/4900 
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 الػسط  pHدرجة  درجة الحخارة                 

 وباستجالل مشصقي حجد ،األنديعو  تخاكيد مادة التفاعل احدب سخعة التفاعل األنديسي عشج مختمف (.2باستغاللظ لمػثيقة ) ػػػ1
  .في سخعة التفاعل يتحكعاييسا 

 و الحخارة عمى سخعة التفاعل اإلنديسي. pH ػفدخ تأثيخ درجة ال واعتسادا عمى مكتدباتظ، 3مغ الػثيقة ػػ 2
 التفاعلمجة : t: مادة التفاعل    sحيث   d(t)/[s] Vi=d)مالحطة: يعصى قانػن سخعة التفاعل: 

  نقاط( 48التمرين الثالث )
مختمفة يؤدي اصابتيا الى خمل في االداء الػضيفي لمجياز مسا قج يدبب عجدا بخوتيشية يتكػن الجياز السشاعي مغ جديئات 

 مشاعيا .
ناجسة عغ شفخة تؤدي الى انخفاض مدتػيات االجدام السزادة )الغمػبيميشات السشاعية ( بذكل  احجى حاالت العجد السشاعي

 كبيخ او انعجاميا. وألجل التعخؼ عمى اصل بعس حاالت الخمل الػضيفي اليظ الجراسة التالية:
 الجزء األول:

التي يعاني مشيا، مع العمع أنو تمقى جسيع شيخا( في السدتذفى نتيجة االلتيابات البكتيخية الخصيخة  18وضع الصفل أيسغ )
اشيخ .بعج اجخاء التحاليل تع تحجيج اصابتو  4و 3و  2السقخرة في سغ  المقاحات الالزمة )الكداز، الجفتيخيا، الحربة...(

 (.1)مسثمة في الػثيقةالصبية عميو التحاليل  . نتائجسبب مخضو  دراسةلغخض  بسخض وراثي )مخض بخوتػن(
  خكيد االجدام السزادة الشػعية في عشج السرابت المقاحات

 اناتػكديغ الكداز
 اناتػكديغ الجفتيخيا

 فيخوس الحربة

 ال تػجج اجدام مزادة نػعية مكتذفة.

 ال تػجج اجدام مزادة نػعية مكتذفة.

 ال تػجج اجدام مزادة نػعية مكتذفة.
 شيخا 18الكيع الصبيعية عشج سغ  تخكيد االجدام السزادة في السرل عشج السراب 

 0.17g.l-1 5.5-10.0g.l-1 اجدام مزادة 
 شيخا 18الكيع الصبيعية عشج سغ  عجد المسفاويات 

 مجسػع المسفاويات
 Bالمسفاويات 
 Tالمسفاويات 

3.05x107L-1 

<0.03x107L-1 

3.02X107L-1 

2.5-5X107L-1 

0.1-0.4X107L-1 
1.5-3.0X107L-1 

عجم قجرة الجياز السشاعي لمصفل السراب عمى مكافحة االلتيابات  تفدخ ة، اقتخح فخضي(1)الػثيقة  سعصياتباستغاللظ لػػ 1
 .البكتيخية
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 الجزء الثاني:
بيجؼ التعخؼ عمى أصل السخض لجى الصفل السراب وبالتالي الخمل في جيازه السشاعي وتأكيج صحة الفخضية السقتخحة 

 التالية:اليظ السعصيات 
، الحي يعسل lmbruvica( Ibrutinib)مشيا ما يعخؼ بإسع  2006عجة ادوية في عام  Pharmacyclicsػػ رخرت شخكة 

،  التكاثخ والتسايد ػيخ الخاليا البائية مثل( الحي لو القجرة عمى تشطيع تشذيط وتصBTK)كسثبط النديع التيخوزيغ كيشاز 
 (.2واستخجام ىحا الجواء ضج سخشانات الخاليا البائية. كسا ىػ مبيغ في الػثيقة )

واخخى  BTKػػ سسح قياس التجفق الخمػي لمخاليا الصحالية والخاليا البائية في مجسػعتيغ مغ الفئخان احجاىسا شافخة الػ 
 (.3شبيعية. الشتائج مػضحة في الذكل )أ( مغ الػثيقة )

 BTK. الذكل )ب( يسثل جدء مغ بخوتيغ  BTKىػ انديع مذفخ بػاسصة مػرثة  (BTK)التيخوزيغ كيشاز  ػػ انديع بخوتػن 
 وتدمدل نكميػتيجات مػرثتو.

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 مبخزا سبب مخض متالزمة البخوتػن. ناقر مجى صحة الفخضية السقتخحة، (3و الػثيقة ) (2ػثيقة )باستغاللظ ألشكال الػػ 1
عالج سخشان في   lmbruvica( Ibrutinib)جواء اليسكغ استعسال  كيف ثع بيغ بخوتػن.لسخضى  اجالع اقتخحػػ2

 .LBالمسفاويات 
 الجزء الثالث:

 مسا تػصمت اليو واعتسادا عمى معمػماتظ، بيغ في خالصة اصل بعس حاالت العجد السشاعي.
 

 انتهى الموضوع االول
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 (8من  8الى الرفحة  8من  0( صفحات )من الرفحة 0على ) يحتوي الموضوع الثاني
 نقاط(: 40التمرين األول)

اكتداب البخوتيغ   الفخاغية، تيجؼ الجراسة التالية الى معخفة كيفية يتػقف التخرز الػضيفي لمبخوتيشات عمى ثبات بشيتو
 لبشيتو الػضيفية.

 التي 8( جديئة األنتخلػكيغ 1تسثل الػثيقة ) 
  تتخكب مغ تحت وحجتيغ تع الحرػل عمييا 
 (.Rastop)ببخمجية الخاستػب  

 
 
 
 ( و معمػماتظ حجد مجى صحة أو خصأ السعمػمات التالية مرححا الخصأ:1انصالقا مغ معصيات الػثيقة )ػػ 1
 مختمفة.بشية أولية مذكمة مغ تتابع األحساض األميشية مختبصة فيسا بيشيا بخوابط كيسيائية  1البشية    ػأػ

 بشية ثانػية مكػنة مغ سمدمتيغ مختبصتيغ بخوابط ىيجروجيشية. 2البشية ػػ ب 
 بشية ثانػية مكػنة مغ سمدمة بيبتيجية حمدونية تزسغ استقخارىا مجسػعة مغ الخوابط الييجروجيشية. 3البشية ػػ ج 
 ذات بشية ثالثية. 8مدتػى البشية لجديئة األنتخلػكيغ ػػ د 
 غ/مػل. 295تقجر ب  1فالكتمة السػلية لمبشية  O=16و  H=1ذا عمست ان ػػ اى
 بشيات أولية ثانػية و ثالثية. 3تتكػن مغ  8جديئة األنتخلػكيغ ػػ و
مغ خالل ما تػصمت إليو و معمػماتظ، اكتب نرا عمسيا تبيغ فيو العالقة بيغ بشية و وضيفة البخوتيغ مبيشا أىسية ػػػ 2

 الدالسل الجانبية في ذلظ.
 نقاط(: 40التمرين الثاني )

األورام الدخشانية خاليا غيخ عادية تتكاثخ بذكل سخيع غيخ مخاقب، ضيػرىا يحفد العزػية عمى الخد مشاعيا بذكل 
 متخرز مغ أجل التخمز مشيا إال أن العزػية قج تفذل في تخخيب الخاليا الدخشانية.

 الجزء األول:
 (:1قتخح التجارب السسثمة في الػثيقة )لسعخفة الية مكافحة الخاليا الدخشانية ن
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 ( وضح الية تجخل العزػية في مكافحة الخاليا الدخشانية.1باستغالل الػثيقة )ػػ 1

 الجزء الثاني:
مسا يحفد ضجىا استجابة مشاعية قج  CMHI تعخض الخاليا الدخشانية عمى أغذيتيا مدتزجات سخشانية رفقة جديئات

في شكميا )أ( تػضح كيفية تجشب القزاء عمى الخمية العارضة مغ  2تعجد عمى اقرائيا فيدتسخ بحلظ تكاثخىا، الػثيقة 
 مغ جية أخخى. LTcجية و إفالت الخاليا الدخشانية مغ 

خؽ عالجية مشيا السداوجة بيغ العالج الكيسيائي و شلسداعجة الجياز السشاعي عمى إقراء الخاليا الدخشانية تدتعسل عجة ػػ 
السرابيغ بػرم جمجي لألشخاص  التي تسثل الشدبة السئػية 2كسا ىػ مػضح في الذكل )ب( مغ الػثيقة  العالج السشاعي

 )سخشان جمجي( بعج نػعي السعالجة.

( بيغ 2مغ الػثيقة ) (أ)معصيات الذكل  نصالقا مغػػ ا1
 كيف تفمت الخاليا الدخشانية مغ التخخيب.

( و معمػماتظ، 2معتسجا عمى معصيات شكمي الػثيقة )ػػ 2
 اشخح كيف تداىع السداوجة بيغ أنػاع العالج في نجاعتو.
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 نقاط(: 48التمرين الثالث )
D (cycloheximide .)األكتيشػميديغمزادات حيػية تجاربيع لقتل الخاليا غيخ السخغػب فييا  شج إنجازيدتعسل الباحثػن ع

 إليظ الجراسة التالية: ا السزاد الحيػي عمى الخالياؤثخ ىحيف يليجؼ فيع ك

 الجزء األول:

 حيث :لمسقارنة.  و، وفي غياب Dػػػ تع حزغ خاليا في وجػد األكتيشػميديغ 

 عمى تخكيب البخوتيشات في الخاليا. Dئج تأثيخ األكتيشػميديغ تا( : تبيغ ن1الػثيقة )مغ  ػػ أ ػػ الذكل 
 مغ نفذ الػثيقة فيسثل مخاحل تخكيب البخوتيغ ػػ ب ػػ أما الذكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ا السزاد الحيػي ؤثخ عمييا ىحيل التعبيخ السػرثي التي يسكغ أن ثع اقتخح فخضية تحجد مخاح (.1ػػ حمل نتائج الػثيقة ) 1

  الجزء الثاني

عمى تخكيب البخوتيغ وتأكيج مجى صحة الفخضيات السقجمة ، أنجدت سمدمة مغ التجارب  Dاألكتيشػميديغ  لجراسة آلية تأثيخ
 كسا يمي :
لشبات الرشػبخ في أوساط زرع مشاسبة وتحت ضخوؼ مالئسة  )الصمع( مغ حبػب المقاح 50mgتست زراعة :  1التجربة 

 .Dوفي تخاكيد مختمفة مغ األكتيشػميديغ 

نسػ أنبػب حبػب المقاح ، حيث تع تحجيج متػسط شػل ندبة إنبات و  عمى Dاألكتيشػميديغ تأثيخ  نتائج ( : تبيغ2الػثيقة )
  .حبة لقاح عمى األقل لكل تجخبة تحت السجيخ الزػئي  200ندبة اإلنبات بػاسصة فحز لػ 
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والبخوتيغ مغ أنابيب حبػب  تع استخالص إجسالي لمحسس الشػوي الخيبي ة حبػب المقاحأيام مغ زراع 5بعج  :  2التجربة 
 ( حيث:3المقاح وتقجيخ كسيتيسا .الشتائج التجخيبية مػضحة في الػثيقة )

الحي تع استخالصو وتحجيج تخكيده  (ARNm)الحسس الشػوي الخيبي تخكيبعمى  D: يبيغ تأثيخ األكتيشػميديغ ػػ أػػ  الذكل
 مغ زراعة حبػب المقاح في تخاكيد مختمفة .

 (. ADNوتفاعمو مع سمدمتي الحسس الشػوي ) D: ليكل األكتيشػميديغ  ػػ ب ػػ الذكل 
 

 
  السقتخحة محجدا بجقة مدتػى تأثيخ السزاد الحيػي. ةفخضيال مجى صحةأكج ( 3)( و2ػػ باستغالل معصيات الػثيقتيغ ) 1

 الجزء الثالث
قجم حال لمسذكمة السصخوحة مبخزا تأثيخ األكتيشػميديغ عمى تخكيب  خالصةمسا تػصمت إليو واعتسادا عمى معمػماتظ ، في 

 البخوتيغ في الخاليا ونسػىا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى الموضوع الثاني
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