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هاتني الظاهرتني ودورمها يف التخليط الصبغي  بني بواسطة عرض واضح ومنظم. ميز التوالد اجلنسي بتعاقب ظاهرتني بيولوجيتنييت   
  .ويف تنوع الصفات الوراثية

  
  
  

  :املعطيات التاليةاستثمار نقترح ،  ATPللكشف عن بعض مظاهر النشاط العضلي والظواهر اددة ل 
مع  طويل ن األمراض االستقالبية العضلية الوراثية، ويتميز املصاب به بعدم القدرة على حتمل جمهود عضليم  McArdleيعترب مرض  

نسـبة   2، وتـبني الوثيقـة   الكليكوجني يف اخللية العضليةلك استقالب ابعض مس 1متثل الوثيقة  . آالم يف العضالتباإلحساس بالعياء و
  . رض وعند شخص عاديالكليكوجني العضلي عند شخص مصاب ذا امل

  
  :اتكــومعلوم 2 و 1تني ادا على الوثيقـــاعتم .1

  )ن1( ،الكليكوجني أثناء اهود العضليطرق االستفادة من ني ـــب .أ     
 )نMcArdle )0.5.الة مرض ـــرح فرضية لتفسري حـــاقت. ب     

 وذلك خص سليمين عند فرد مصاب باملرض وعند شمتت معايرة نسبة كل من احلمض اللب  McArdle مرض شف عن سببللك 
جناز اختبار للكشف إيف مرحلة ثانية، وبواسطة تقنية خاصة، مت .  3فتم احلصول على النتائج املمثلة يف الوثيقة  جهود عضلي،مبأثناء القيام 

وعند  McArdleمبرض  عند أشخاص مصابني) 1الوثيقة ( Glycogène Phosphorylaseأنزمي الكليكوجني فوسفوريالز   عن
     .النتائج احملصل عليها 4متثل الوثيقة . سليمنيأشخاص 

 ))نقطنقط  44((األولاألولننــــــــــــالتمريالتمري

 س3: دة اإلجنازـــم

 5: ـــــعاملامل

  ))نقطنقط  66((ثاينثاينن الن الــــــــــــالتمريالتمري
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  )ن1( .العضلي ى حتمل اهودلعدم قدرة املصاب عسبب و McArdleمبرض  اإلصابة مصدرني ــب ،عطياتهذه املاعتمادا على . 2
      للكشـف عـن   . الوراثيةاالستقالبية العضلية يعترب العالج الوراثي عرب التعديل الوراثي من الطرق املختربة يف عالج بعض األمراض    

  :نقترح استثمار املعطيات التالية يف هذا اإلطار، بعض نتائج االختبارات والدراسات املنجزة
نشـاط بعـض     5 جدول الوثيقة يبني. IIB العضليةو األلياف  Iاأللياف، اهليكلية العضالتية يف يوجد نوعان من األلياف العضل 

  . األنزميات يف كل نوع من األلياف
، وعلـى   5 اعتمادا علـى معطيـات الوثيقـة    .3

 ATP  ن نوع التفاعالت اددة لـبيمكتسباتك، 
، ونـوع النشـاط   من األلياف العضليةنوع يف كل 

  )ن1( .خل فيهدتتالعضلي الذي 
 PPARδ كيفية تأثريه على النشاط العضلي،لكشف عن ل. بنسبة مهمة يف العضلةويتواجد  ،رثات هدفواستنساخ م نشطي بروتني 

بعد مرور عدة أيـام  . هلذه الفئران رب الوراثينشيطة بشكل مستمر، يف اخل PPARδ إدماج مورثة  عن طريقمت التعديل الوراثي لفئران 
لوا  Iاأللياف( نتيجة هده املالحظة 6 متثل الوثيقة. وعند فئران شاهدة  ه الفئراندطع على مستوى عضالت هقظة اهرية ملاملالح تمت

مـع   ، عضالت كل جمموعة من الفئـران  يفحتديد جمموعة من اخلاصيات نتائج  7 يبني جدول الوثيقةو. )لوا فاتح IIBقامت واأللياف
 .بداية التجربةيف   اخلصائصنفس  ىل أن للمجموعتنيشارة إاإل

 الفئران املعدلة وراثيا والشاهدة لتمرينمت إخضاع  
مطول على بساط دوار لقياس مـدى قـدرا علـى    

فيمـا   النتائج احملصل عليهـا  8 متثل الوثيقة .التحمل
 .ومدة اجلري خيص املسافة املقطوعة

اعتمـــادا على هذه املعطيات، بـــني  تـأثري    .4
  )ن1( .على الفئران PPARδل الوراثي مبورثة التعدي
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 umol/min/gب  نشاطها و مرحلة التدخل: األنزيمات 
  

  األلياف
PFK: لانحال 

  الكليكوز
CS : دورة

kREBS 
CPT : استعمال

  الدهون
LDH : تشكل

 الحمض اللبني
  منخفض  I  20  23  0.6األلياف
  مرتفع  IIB 96  10  0.1 األلياف
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الفئران   
 وراثيا المعدلة

  الفئران
  الشاهدة 

  الخضاب
  العضلي 

++  +  

  أنزيمات
  وبروتينات 
  لةالسلس 
  التنفسية 

  
++  

  
+  

  +  +++ميتوآندريات
CPT  :أنزيم 

  استعمال 
  الدهون 

  
++  
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  )نPPARδ . )1ر ارتفاع قدرة التحمل عند الفئران املعدلة وراثيا مبورثة ــــفس  .5
  )ن0.5(ما مربر هذا التخوف؟. الوكالة الدولية ملكافحة املنشطاتاضيني ختوف عند الري PPARδمبورثة يثري استعمال التعديل الوراثي  .6

   
  

وجودة حلومها وفروها، وكذلك باعتبارها منوذجا حيوانيا  إنتاجيةعرفت العقود األخرية إقباال كبريا على تربية األرانب وذلك الرتفاع      
  :، نقترح استثمار املعطيات التاليةوتأثره بالعوامل البيئية  اثيلدراسة بعض مظاهر تعبري اخلرب الور.  يف امليدان الطيب

  من aالشكل (تتوفر األرانب ذات املظهر املتوحش على فرو قامت اللون  
  فرو أبيض ما عدا يف أطراف على يماالياهلأرانب اساللة ، بينما تتوفر ) 1الوثيقة 
  عند حلق. )1من الوثيقة bالشكل ( القامت اللون األرجل واألذنني والذنب ذات 
  هطيلة مدة إنبات الزغب تتوفر هذ C°15ووضعها يف حرارة  زغب هذه األرانب 
  ).1من الوثيقة cالشكل (على مظهر متوحش   األرانب 
 إىل وجـود صـبغة املـيالنني    رانـب يرجع اللون القامت للفـرو عنـد األ   

Mélanine .يتم تركيب امليالنني عرب عدة مراحل انطالقا من 
وتتدخل يف هذا التركيب عدة بروتينات تلعب . مادة التريوزين

 Tyrosinaseوزينـاز  ريدور أنزميات مـن بينـها أنـزمي الت   
  ).2الوثيقة ( Dopaدوبا  إىلالضروري لتحويل التريوزين 

ة عزل بروتينات اجللد علـى  ، مت بواسطة تقنية اهلجرة الكهربائي1عند كل من أرانب الوثيقة وصنفه خصائص أنزمي التريوزيناز تحديد ل
  .النتائج احملصل عليها 3متثل الوثيقة  .1يف الوثيقة  cو  bو  a األرانبمستوى جوانب 

ـ زورينشاط أنزمي التتقدير ول    TSاألرنـب املتـوحش    ازيناز املعزول من األرانب مت القياس التجرييب لتحويل التريوزين من طرف تريوزين
، )األرجل واألذنـني والـذنب  ( اليت تقارب حرارة أطراف اجلسم C°30أجنزت القياسات حتت حرارة . THين وتريوزيناز األرنب اهليماليا

  .غري احملول وقد مت التعبري عن النتائج بالنسبة املئوية من التريوزين األصلي .اجلسم عند األرنبباقي اليت متثل حرارة  C°36وحتت حرارة 
   .ةاحملصل النتائج 4متثل الوثيقة  

  

، قارن بني أنزمي التريوزيناز عند السـاللتني  3 اعتمادا على الوثيقة. 1
   TS زميــكل من األننشاط أثري درجة احلرارة على ـــني تـبو

  )ن1( .4 موظفا نتائج الوثيقةTH  زميــو األن
  )ن1( .نب اهليمالياألرا، فسر املظهر اخلارجي ساللتنيالقا من املقارنة بني النتائج احملصل عليها عند الــانط .2

  ))نقطنقط  66.5.5((ثالثثالثن الن الــــــــــــالتمريالتمري
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  2010 أبريل دورة             لبكالوريال التجريبي المتحان
 الحيـاة واألرض علوم : ادةـالمـ

   
واحلليل  TS متتالية الثالثيات النيكليوتيدية يف الشــريط غري املنســـوخ يف كل من احلليل العادي مقتطفا من 5متثل الوثيقة  
  .ازالتريوزين ملورثة TH الطافر

 5ادا على الوثيقة ــاعتم .3
، هذه الدراسةوبتوظيف نتائج 

  )ن2( .ا هو بيئي وما هو وراثيمهو نتاج تفاعل بني   ن بأن املظهر اخلارجيــ، وبيصفـة  – بروتني - مــورثة وضح تفاصيل العالقـة

  :ألرانبمت القيام بالتزاوجات التالية عند ا 
  طويل مع أرانب إناث ذات فرو ببقع بيضاء وزغب قصري كور ذات فرو متجانس اللون وزغبأرانب ذتزاوج  عند: التزاوج األول 
  .أرانب بفرو ببقع بيضاء وزغب قصريعلى  F1احلصول يف اجليل  مت    
 : على أرانب موزعة كالتايل F2 يليف اجل احلصولفيما بينها مت  F1اجليل أرانب تزاوج  عند:  التزاوج الثاين 

  من األرانب فروها متجانس اللون وزغبها قصري 16  بقع بيضاء وزغبها طويل بهفروها من األرانب  18
  من األرانب فروها متجانس اللون وزغبها طويل 171  ه بقع بيضاء وزغبها قصريبمن األرانب فروها  506

  )ن0.5(؟األول والثاين ماذا تستخلص من نتائج التزاوجني. 4
على خلف  F3تم احلصول يف اجليل ف ،مع أرانب فروها متجانس اللون وزغبها طويل F2اجليل اهر حد مظأتزاوج  مت: التزاوج الثالث 

  .مظاهر خارجية 4مكون من 
  ، 4cMgرثات تساوي وعلما بأن املسافة الوراثية بني املمعطيا األمناط الوراثية واملظاهر اخلارجية مع نسبها، فسر نتائج هذا التزاوج،  .5

  )ن2( .بالنسبة لطول الزغب lو  Lو   ،سبة للون الفروبالن pو  Pمستعمال 
   

  
املرسلة مـن الشـمس    UVفوق بنفسجية  ةشعتشكل األ

خطرا بالنسبة للحياة على األرض بسب اخلسائر الـيت  
كيفية تعامـل طبقـة    1متثل الوثيقة  .ADNحتدثها ب 

  .ADNو تأثريه على  UVاألوزون مع 
يف  UVCو  UVAفسر الشدة املسجلة يف كل مـن   .1

    )ن0.5( .اجلوي السفليالغالف اجلوي العلوي ويف الغالف 
 UVC عتبارا كيف تفسر ،اعتمادا على هذه املعطيات .2

  )ن1( ؟ADNبنظريا األكثر إضرارا 
األكثر  UVB تبني أن  1يف الوثيقة 4 الرقمب إليهااملنطقة املشار  .3

  )ن0.5(.لكذفسر . سطح األرضمستوى  علىخطرا 
وريال ـبرتوكول موقعت الدول الصناعية على  1987نة يف س
 .2000حبلـول بالنصف  CFC إنتاج ختفيضعلى ينص  الذي
تطور نسبة الكلور و األوزون يف الغالف اجلـوي   2ثل الوثيقةمت

  . 2005و  1980العلوي بني سنة 
بيـن ، و aالنقطةحدود  إىلاألوزون يف  فسر التغري املالحظ .4

   )ن1.5( .بالربوتوكول املوقع cو  bعالقة التغريات 

        4  
  

        4  
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