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التمرين األول 5( :نقاط )
 .1التعرف على الجزيئة الممثلة بالوثيقة :-1-حمض
أميني....................................................................
:3الوظيفة
:2الوظيفة الحمضية
تسمية العناصر:1 :الجذر
األمينية...............................
 – 2أ  -تمكننا نتائج التجربة من تحديد نوع الجزيئات الموجودة في المحلول و هو ثالثة أنواع..............................
 ال تمكننا نتائج التجربة من تحديد عدد الجزيئات الموجودة في المحلول ألنه يمكن لألحماض األمينية التي تنتمي إلىنفس النوع أن تقطع نفس المسافة ............................................................................................
ب  -تحديد العالقة بين  PHالوسط و  PHiكل من الجريئتين  Bو Aمع التوضيح:
 الجزيئة  :Aاتجهت نحو القطب السالب مما يدل على أنها حاملة لشحنة موجبة أي أنها سلكت سلوك القاعدة في
الوسط الحمضي .وPHالوسط أقل من  PHiالجزيئة .................................................................A
 الجزيئة :Bاتجهت نحو القطب الموجب مما يدل على أنها حاملة لشحنة سالبة أي أنها سلكت سلوك الحمض في
الوسط القاعدي .و PHالوسط أكبر من  PHiالجزيئة............................................................. . B
ج  -مصدر الخاصية المميزة للجزيئات المدروسة و التي سمحت بظهور نتائج التجربة السابقة  -:هو الوظائف التي
تمتلكها الجزيئة الكربوكسيلية و األمينية .و التي تجعلها من المركبات الحمقلية.............................................. .
د  -بيان أهمية الخاصية المدروسة بالنسبة للعضوية.
الخاصية المدروسة تتمثل في سلوك األحماض األمينية في الوسط حيث لوحظ أنها تسلك سلوك الحمض في الوسط
القاعدي و تسلك سلوك القاعدة في الوسط الحمضي" التأين" .هذه الخاصية تسمح لها بأداء وظائف متعددة :
 تشكيل الروابط الشاردية التي تضمن استقرار البنية الفراغية للبروتينات ........................................ .
 تشكل الموقع الفعال لإلنزيم و الذي يضمن االرتباط و التأثير على مادة التفاعل ..................................
 - 3كتابة الصيغة الكيميائية للمركب الذي يمكن تشكيله من ارتباط الجزيئات الموجودة في المحلول:
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التمرين الثاني 8( :نقاط )
 – 1 -Iالهدف من استعمال:
 المصل :الحتوائه على أجسام مضادة (أضداد) معلومة ( ضد  ، Aضد  ، Bضد  . ) Dتسمح بتحديد أنواعالمؤشرات الموجودة على سطح غشاء الكريات الحمراء.
 الكريات الدموية الحمراء :معلومة المؤشرات الغشائية ( ك د ح  ، Aك د ح  .)Bتسمح بتحديد أنواع األجسامالمضادة الموجودة في المصل.

 - 2أ – تحديد زمرة كل فرد من أفراد هذه العائلة :

األب:
O+

األم :
AB-

البنت:
B+

االبن:
A+
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التعليل باالعتماد على نتائج االختبار (:)1
 األب  :O+عدم حدوث ارتصاص مع ضد  )Anti A(Aو مع ضد ( )Anti B(Bنظام  )ABOو حدوث ارتصاص مع ضد ( )Anti D(Dنظام الريزوس . )Rh
 األم  :AB-حدوث ارتصاص مع ضد  )Anti A(Aو مع ضد ( )Anti B(Bنظام  )ABOوعدم حدوث ارتصاص مع ضد ( )Anti D(Dنظام الريزوس . )Rh
 البنت  :B+عدم حدوث ارتصاص مع ضد  )Anti A(Aوحدوث مع ضد ( )Anti B(Bنظام  )ABOو حدوث ارتصاص معضد  ( )Anti D(Dنظام الريزوس . )Rh
 اإلبن  :A+حدوث ارتصاص مع ضد  )Anti A(Aو عدم مع ضد ( )Anti B(Bنظام  )ABOو حدوث ارتصاص مع ضد ( )Anti D(Dنظام الريزوس . )Rh

ب – التأكيد من مدى تطابق نتائج االختبار( )1مع نتائج االختبار( )2مع التوضيح:
 التأكيد :نعم نتائج االختبار( )1تتطابق مع نتائج االختبار( )2فيما يخص نظام  ABOفقط. التوضيح :من نتائج االختبار( )2تحدد زمر أفراد هذه العائلة كما يلي:٭األب :حدوث ارتصاص مع ك د ح  Aومع ك د ح  Bيدل على وجود الـ  Anti Aو الـ Anti Bفي مصل دمه و هي
زمرة .O
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٭ األم :عدم حدوث ارتصاص مع ك د ح  Aومع ك د ح  Bيدل على عدم وجود الـ  AntiAو الـ AntiBفي مصل
دمها و هي زمرة .AB
٭ الـبنت :حدوث ارتصاص مع ك د ح  Aوعـدم حدث ارتصاص مع ك د ح  Bيدل على وجـود الـ  Anti Aو عدم
وجود الـ Anti Bفي مصل دمها و هي زمرة .B
٭االبن  :عدم حـدوث ارتصاص مع ك د ح  Aو حـدوث ارتصاص مع ك د ح  Bيدل على عـــدم وجــود الـ Anti A
و وجود الـ Anti Bفي مصل دمه و هي زمرة .A
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 - 3رسم تخطيطي يوضح نتيجة اختبار الحاصل عند األم باستعمال ضد .)Anti A(A

1

 1 – IIتفسير نتائج االختبار :
االختبار بالمصل :حدوث ارتصاص عند كل الزمر  ،هذا دليل على أن مصل الشخص يحتوي على الـ  Anti Aوالـ Anti
 Bو الـ .Anti H
االختبار ب ك د ح  :لم يحدث ارتصاص دليل على عدم امتالك ك د ح للشخص محددات لترتبط بها األضداد الموجود في
دم أفراد العائلة .
استنتاج :دم الشخص ك د ح ال تملك مححدات  ABOإال أن مصله بيه األضداد الـ  Anti Aوالـ  Anti Bو الـ .Anti H
ومنه فزمرته هي الزمرة النادرة بومباي .Bombay
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 - 2الرسم التخطيطي لألصل الوراثي لزمرة بومباي:Bombay
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التمرين الثالث 7( :نقاط )
 -1 – Iيمثل العنصر 1من الشكل  : 1الموقع الفعال إلنزيم الليزوزيم.
دوره  :االرتباط مع الركيزة بتشكيل روابط انتقالية و تحفيز التفاعل معها.
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 – 2تعليل تباعد األحماض األمينية في السلسلة و تقاربها في الموقع الفعال:
 يعود تقارب األحماض األمينية في الموقع الفعال رغم تباعدها في السلسلة إلى ظهور روابط جديدة بعد التفاف السلسلة وتحلزنها أدت إلى ظهور بنيات ثانوية  ،وتقارب هذه البنيات الثانوية فيما بينها بسبب روابط أعطت للبروتين بنية ثالثية ،
وهذا ما يجعل أحماض أمينية متباعدة  ،متقاربة في الموقع الفعال.
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 – 1 - IIتفسير اختالف نشاط اإلنزيمين الطافرين:
 يعود توقف نشاط اإلنزيم  ، LYS 35تم استبدال الحمض رقم  35بحمض أميني أخر مع العلم أن هذا الحمض يدخلفي تركيب الموقع الفعال وهذا ما أدى إلى تغير الموقع الفعال وهذا ما يفسر توقف نشاط اإلنزيم.
 يعود استمرار نشاط اإلنزيم الطافر  LYS 124بنفس كفاءة اإلنزيم العادي يعود إلى عدم تغير الموقع الفعال  ،ألناستبدال الحمض أألميني  121بأخر  ،مع العلم أن هذا الحمض ال ينتمي إلى الموقع الفعال.

 – 2أ – تحليل:
 الشكل(أ) :في درجة  PH= 3المدة الالزمة إلتمام التفاعل تقدر بحوالي  223ثا ،كلما زاد الـ  PHزاد النشاط اإلنزيميوتناقصت المدة الالزمة إلتمام التفاعل ففي  PH=7أصبحت المدة  33ثا فقط.
 الشكل(ب) :في درجة حرارة ° 2م النشاط اإلنزيمي ضئيل جدا حيث تطلب إتمام التفاعل حوالي  173ثا ،كلما زادالحرارة زاد النشاط اإلنزيمي  ،ففي °13م تطلب إتمام التفاعل بضعة ثواني فقط.
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ب – تحديد درجة:
 الحرارة المثلى = °13م  PHالمثلى = تتراوح بين  5,5و . 7ج – الرسم التخطيطي :عند  1=PHيكون اإلنزيم مخرب ( الموقع الفعال.
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 – IIIخالصة العالقة بين اإلنزيم و نشاطه الوظيفي:
تتوقف البنية الفراغية وبالتالي نشاطه الوظيفي لإلنزيم على الروابط التي تنشأ بين جذور األحماض األمينية
محددة (روابط كبريتية  ،شاردية  )......و متموضعة بكيفية دقيقة في السلسلة الببتيدية  ،تسمح بإبراز الموقع
الفعال عليه ،عند تفكيك هذه الروابط يفقد اإلنزيم بنيته الفراغية بما في ذلك الشكل الفراغي للموقع الفعال فيصبح
غير فعال.
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