
  )نقط  4(   :عناصر ا�جابة   :التمرين ا�ول

خلية  منفعة من ذات تاثتھدف إلى عزل مورثة أو مورالتي تقنيات ال مجموع الھندسة الوراثية تمثل   
المجال (  وذلك للرفع من المردودية  في عدة مجا8ت,تصبح بذلك مغيرة وراثياونقلھا إلى خلية عائلة ل

ف البكتيريات في الھندسة الوراثية كخ=يا عائلة لعدة يتوظو يتم  )... الصيدلي الطبي المجال ،الف=حي
ى ب=سميدات التي تستعمل سھولة زراعتھا وتوفرھا عل ،ينھا قدرتھا على التكاثر السريعمن ب اعتبارات

  . لمورثاتلقل انك
  : الھندسة الوراثية عبر مراحل نوجزھا كالتالي طريقعن  Hghإنتاج  يتم
  :ةنقل المورث - 1
وتجزيئه باستعمال البشري   ADNيمكن الحصول عليھا إما بعزل : عزل المورثة المرغوب فيھا ـ

المستخلص مباشرة من خ=يا الغدة النخامية البشرية والقيام بعد  ARNmمن  انط=قا أو أنزيمات الفصل 

   ADNإلى لولب واحد ثم لولبي ) أنزيم الناسخ العكسي(العكسي ذلك بعملية النسخ 
م أنزيم أنزيم الفصل لفتح الب=سميد ث استعمالب الناقل الب=سميدالمورثة المحصل عليھا في  إدماج ـ

  الربط لدمج المورثة 
  في البكتيرية قصد التكاثر لمغيرإدخال الب=سميد ا ـ
 .زرع البكتيريات في وسط م=ئم - 2

ريات التي تتوفر ھذه المرحلة إلى تحديد البكتي تھدف: رصد البكتيريات المغيرة وراثيا -3
  ون قادرة على إنتاج ھرمون النموبداخلھا على الب=سميد المركب والتي ستك

  .�نتاج ھرمون النمو بكمية وافرةسبة مناالمغيرة وراثيا في ظروف زرع البكتيريات  -4
  .ھرمون النمو  استخ=ص -5
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  )نقط  6(     التمرين الثاني
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 :متتالية ا�حماض ا�مينية المناسبة ل^نزيمين 
  …His – Ile – Ser – Ser – Leu…: المتتالية كالتالي, G6PDBبالنسبة ل   
  …His – Ile – Phe – Ser – Leu…: المتتالية كالتالي G6PDMبالنسبة ل  

ل المسؤول عن أنزيم ا�خت=ف الم=حظ بين متتالية النيكليوتيدات بالنسبة للحلي: المقارنة
G6PDB   والحليل المسؤول عن أنزيمG6PDM رقم  أ�مينيالحمض على مستوى  يكمن

على مستوى ا�نزيم   pheبأخر وھو   Ser أ�مينياستبدال الحمض حيث ي=حظ  188
  .المنتج

  
 حيث تم 188على مستوى الوحدة الرمزية رقم  سبب إخت=ف نشاط ا�نزيمين حدوث طفرة

من اللولب  Tب  Cأو استبدال ( من اللولب المستنسخ Aبالنيكليوتيد  Gالنيكليوتيد استبدال 
تغير في المورثة المتحكمة في ا�نزيم ترتب عن ھذا التغير  نتج عن ذلك) غير المستنسخ

  .إنتاج أنزيم غير نشيط وبالتالي ظھور المرض
  

مما يدل على أن الحليل  مصاب 8سليمين من المرض وأنھما أنجبا الذكر  4و  3ا�بوين  ـ
  . المسؤول عن ھذا المرض متنحي

إذا افترضنا أن المورثة المسؤولة غير مرتبطة , الحليل المسؤول عن المرض متنحي ـ
المصاب 8بد أن يكون متشابه ا�مشاج مما يعني أنه يرث حليلين مسؤولين  8الفرد ,بالجنس 

8  3و حسب المعطيات فالفرد رقم ) 3(وا�خر من ا�ب )  4( أحدھما من ا�م ,عن المرض
يتوفر عن الحليل الممرض مما يعني أن الفرد المصاب وھو ذكر 8 يتوفر إ8 على حليل واحد 
ممرض وھذا يدل على أن ھذا الحليل محمول على صبغي ليس له مماثل أي الصبغي الجنسي 

فإن المورثة ) ليل الممرض 8 يتوفر على الح 3ا�ب رقم ( وبما أن ھذا الحليل ورثه من ا�م 
  .   Xمحمولة على الصبغي الجنسي 

�نه سليم من المرض من جھة  XAY: ھو) 3(النمط الوراثي ل^ب : الشبكة المطلوبة
 XAXa: ھو) 4( النمط الوراثي ل^م .  من جھة ثانية Xوالمورثة مرتبطة بالصبغي الجنسي 

  ).أنجبت طفل مصاب ( �نھا سليمة وناقلة للمرض 
  أمشاج ا�ب
 أمشاج ا�م

XA Y 

XA XAXA XAY 
Xa XAXa XaY 

مما يعني أن الذكر  aبحليل واحد وھو الحليل المتنحي والطافر  المرض مرتبط بالجنس و
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معنى ذلك أن تردد الذكور المصابين ,يصبح مصاب في حالة توفره على الحليل الممرض 
 :في ھذه الحالة , qالممرض ب  aلحليل نرمز لتردد ا: سيكون مساويا لتردد الحليل الممرض

f(XaY)= q =1/20.  
: ا�نثى المصابة تتوفر على حليلين ممرضين مما يعني أن تردد ا�ناث المصابات سيكون

f(XaXa) = q2 = 1/400  .  
  . أن إحتمال إصابة الذكور بالمرض أكبر بكثير من إحتمال إصابة ا�ناث   جتتننس
  

وبما أن الساكنة متوازنة  XAXaت للمرض نمطھن الوراثي ھو النساء السليمات والناق=
  :فتردد ھذا النوع من ا�ناث سيكون

f(XAXa) = 2pq = 2q(1-q) = 0.095   
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  )نقط  3(      التمرين الثالث
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  ا�وكسجين تتم على مستوى الجبلة الشفافة  التفاع=ت التي 8 تتطلب ثنائي
  التفاع=ت التي تتطلب ثنائي ا�كسجين تتم في مستوى الميتوكندري     

  
 : 1من أجل تفسير النتائج الم=حظة في الوثيقة  2توظيف معطيات الوثيقة 

  
يفسر ذلك بكون الكليكوز ,  O2الكليكوز للوسط لم يستھلك  إضافة=حظ أنه رغم ن:  t1في الزمن +  

8 يستعمل مباشرة من طرف الميتوكندري بل يخضع لmنح=ل على مستوى الجبلة الشفافة قبل ذلك 
بعبارة أخرى المستقلب المستعمل على مستوى الميتوكندري والذي يتطلب إستھ=كه ثنائي ا�كسجين 

  . ليس الكليكوز بل نواتج انح=له
  
بكمية ضعيفة  02أن ھناك إستھ=ك  إضافة الحمض البيروفيك للوسط بعد =حظي t2في الزمن + 

بكون كمية  و كذلك ت ا�كسدة التنفسية يفسر ذلك ببداية تفاع=و  ATPوإنتاج ضعيف كذلك ل 
ADP + Pi سرعان ما تنفذ محدودة .  

  
�كسدة ي اباستعماله ف ھذايفسر وفي الوسط  O2ة كمي في السريع ا8نخفاض=حظ ي:  t3في الزمن + 

المقترنة بالتفسفر  تقب=ت ا�لكترونات والبروتوناتسعادة أكسدة ماالتنفسية والتي تتجلى في 
إلى طاقة كامنة ) TH2(تقب=ت سيسمح بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في ھذه الم يالمؤكسد والذ

  ATPمما يفسر ارتفاع كمية  ADP +Piانط=قا من  ATPفي 
  
يفسر بتوقف تفاع=ت ا�كسدة  O2مادة السيانور نتج عنه توقف إستھ=ك  إضافة:  t4في الزمن + 

وبما ,)تقبل النھائي في السلسلةسالم( إلى ا�كسجين  TH2التنفسية الضرورية لنقل ا�لكترونات من 
 ا النشاطفإن توقف ھذ سنتتاز ATPو نشاط انزيم  ا�كسدة التنفسيةبنشااط مرتبط  ATPأن تركيب 

   ATPى توقف تركيب يؤدي إل
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  )نقط  4(     التمرين الرابع
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ي=حظ ,المسؤولة عن إنتاج مضادات ا�جسام Bرغم توفر الطفل المصاب على نسبة عادية من اللمفاويات 
  اتوتغريقھا إلى بلزمي LBتنشيط ل بر أساسيةالتي تعت T اللمفاوياتيفسر ذلك بغياب :غياب ھذه ا�خيرة

  
يفسر بغياب اللمفاويات ) Vالفيروس (رغم تواجد مولد المضاد  1عدم تكاثر اللمفاويات في الوسط + 
T4) مما يعني غياب ا�نترلوكينات الضرورية لتكاثر اللمفاويات في ) تم القضاء عليھا قبل حقن الفيروس

  السائل الطافي
  
 Vيفسر بغياب مولد المضاد الفيروسي  T4رغم تواجد اللمفاويات  3ات في الوسط عدم تكاثر اللمفاوي+    

وبالتالي عدم إفرازھا ل^نترلوكينات الضرورية لتكاثر  T4مما نتج عنه عدم تحسيس اللمفاويات 
  .اللمفاويات

  
 Vيروسي نتيجة لحقن مولد المضاد الف T4يفسر بتحسيس اللمفاويات  2تكاثر اللمفاويات في الوسط +   
  .اللمفاويات  وتكاثرفي لتنشيط وبالتالي إفرازھا ل^نترلوكينات في السائل الطافي وھو كا,

  
التصدي للعناصر الغريبة ا�نتھازية بشكل فعال ينتج عن تسييب ا�ستجابتين  المناعتين الخلطية والخلوية 

  :والذي ينتج عن تعاون بين مختلف الخ=يا المناعتية ,
 LBحال دون حدوث ھذا التعاون مما نتج عنه عدم تنشيط اللمفاويات  LTالطفل غياب  في حالة ھذا  

LTغياب الوسائط المناعتية المفرزة عادة من طرف (رغم وجودھا بنسبة عادية  عني عدم حدوث مما ي) .4
LTغياب اللمفاويات  كذلك و ا�ستجابة الخلطية المسؤولة عن المسلك الخلوي جعل جسم ھذا الطفل  8

  .8نتشار التعفنات المتعددة معرض
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  )نقط  3(     التمرين الخامس
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  :نذكر منھا,يظھر المقطع عدة معطيات تدل عن انغ=ق محيط قديم نتيجة لتجابه صفيحتين صخريتين
ية والتي 8 يمكن أن تنتج إ8 عن تجابه وجود فوالق معكوسة وطيات يدل عن حدوث قوى إنضغاط+ 

  .صفيحتين
تركب أراضي ) تنتمي للحقب الثاني( في اتجاه الشمال الغربي ي=حظ وجود أراضي قديمة + 

  . ھذا التراكب يدل على تعرض المنطقة لقوى تقصيرية) الحقب الثالث ( حديثة 
  .و رواسب تنتمي لقعر المحيط  ا�وفيوليت وجود+ 
  

  :ھي 2من الوثيقة ) أ ( صخرة ا�كلوجيت حسب الشكل  ظروف تشكل
ھذه الظروف تتناسب مع منطقة التحول . 15Kbar حواليوالضغط  c°400الحرارة تناھز   

مما يعني أن ھذه الصخرة نشأت في منطقة .وھي ظروف م=ئمة لمنطقة الطمر . الدينامي 
  .الطمر

  
  :التي أدت إلى تشكل جبال ا�لب تسلسل ا�حداث  

 و اتساع قعر المحيط ، المحيطية مشك=  الذروةعلى مستوى  الغ=ف الصخري المحيطيتشكل + 
  .توضعت عليه الصخور الرسوبية

  .ا�وروبية تقارب القارة ا�فريقة والقارةتوقف اتساع المحيط و + 
نتج عن ذلك ).ر الطم( إنغراز القشرة المحيطية للصفيحة ا�ورويبية تحت الصفيحة القارية ا�فريقية + 

  .تعرض صخور المركب ا�وفيوليتي لتحول دينامي بفعل الضغط وتكونت صخرة ا�كلوجيت
التقاء الھامشين القاريين ا8فريقي وا�وروبي نتيجة 8صطدام مع تكون فوالق وطيات ثم تراكب في + 

  .اتجاه الشمال الغربي
اھر الجيولوجية المصاحبة لتكون س=سل رفع الصخور من ا�عماق الكبيرة إلى ا�على بفعل الظو+ 

  .ا�صطدام 
  . بفعل الحث القوي للصخور تم إستسطاح صخور المركب ا�وفيوليتي+ 
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