تصحيح اإلختبار:
التمرين األول:
.I

-1تسمية المرحلتين  :الشكل –أ -مرحلة االستنساخ و الشكل ب -مرحلة الترجمة

 -2مقر (أ)النواة ومقر (ب) الهيولى
-3كتابة البيانات:
 -2 ARN -1سلسلة ال  ADNالمستنسخة  -3 ،رابطة بيبتيدية  -5 ARNt -4الرامزة الوراثية  -6ريبوزوم
 -4رسم تفسيري للشكل –أ-

 -5المعادلة الكيميائية :

-6تمثيل المورثة:

.II

-1المعلومات المستخلصة:

الوسيط الذي ينقل المعلومة الوراثية الخاصة بتركيب البروتين هو ال( ARNmحيث يحتوي على معلومات تسمح بتركيبالميالنين)فهو ناقل للمعلومة الوراثية من النواة إلى السيتوبالزم.
-2ننزع النواة إلظهار دور ال ARNmالمحقون في غياب المعلومة الوراثية الخاصة بالخلية.
-3أ-تحليل النتائج:
نالحظ تشكل كمية معتبرة من البروتين عند وجود كل من الريبوزومات + ATP+ ARNm +إنزيمات و. ARNtكما نالحظ قلة
البروتين المركب في غياب الريبوزومات أو ال ATPأو . ARNm
الشروط الضرورية لتركيب البروتين:الريبوزومات + ATP+ ARNm +إنزيماتب-دور كل عنصر :
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الريبوزومات  :يتم على مستواها ترجمة الرسالة الوراثية المتمثلة في .ARNm
ال : ARNmنقل المعلومة الوراثية الخاصة بتركيب البروتين.
ال : ATPمصدر الطاقة الالزمة لربط األحماض األمينية بالARNt

وإنشاء الرابطة البيبتيدية بين األحماض األمينية .

-4أAUGCUGGUGGAGAGGUGGCUG: ARNm-
ب-إتجاه القراءة يكون من 1إلى. 21وذلك لوجود رامزة اإلنطالق . AUG:
-1في الوسط  2 = PHنفسر هجرة الحمض األميني نحو القطب السالب بإكتسابه شحنة موجبة ألكتسابه بروتون.

.III

في الوسط  12 = PHنفسرهجرة الحمض األميني نحو القطب الموجب بإكتسابه شحنة سالبةوذلك بفقدانه بروتون.
في الوسط  6 = PHاليغير الحمض األميني موضعه ألنه متعادل كهربائيا .
اإلستنتاج تتغير شحنة الحمض األميني بتغير  PHالوسط و  PHiالحمض األميني هو 6.
-2الصيغة الكيميائية:

-3القاعدة:

-4في  12 = PHيسلك الحمض األميني سلوك حمض في وسط قاعدي.
في  2 = PHيسلك الحمض األميني سلوك قاعدة في وسط حمضي.
نستنتج أن األحماض األمينية حمقلية :تسلك سلوك قاعدة في وسط حمضي وسلوك حمض في وسط قاعدي.
التمرين الثاني:
العنوان :خلية بالزمية
البيانات
 -1غشاء هيولي  -2هيولى أساسية -3شبكة هيولية محببة  -4ميتوكوندري  -5نواة  -6جهاز كولجي
 -2مميزات الخاليا البالزمية التي تمكنها من تركيب البروتين وإفرازه:
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لها شبكة هيولية فعالة نامية لها ميتوكوندري وحويصالت إفرازية بأعداد كبيرة بها كييسات كولجية نامية -3مكان تواجد الخاليا البالزمية :
تتواجد في األعضاء المناعية المحيطية ( الطحال والعقد اللمفاوية )


مصدر الخاليا البالزمية :
تنشأ من تمايز اللمفاويات البائية (  ) LBالتي تنشأ وتنضج في نقي العظام .
 -4بنية الجسم المضاد :

رسم تخطيطي يوضح بنية الجسم المضاد
 -5كيفية تأمين العضوية بواسطة األجسام المضادة :


تشكل المعقد المناعي  :يرتبط الجسم المضاد نوعيا
على مولد الضد الذي حرض على انتاجه  ،وذلك نتيجة
التكامل في البنية الفراغية بين محدد مولد الضد و موقع
ارتباطه في الجسم المضاد،حيث يتشكل معقد مناعي
يؤدي إلى التعديل من سمية الجسم الغريب ( يبطل
مفعوله )



تسهيل عملية البلعمة  :يثبت المعقد المناعي بفضل التكامل
البنيوي بين موقع التثبيت المتوالجد في الجزء الثابت
للجسم المضاد و المستقبالت االغشائية للخاليا البلعمية وهذا ما يسهل بلعمة المعقد المناعي ومن ثمة القضاء على الجسم
الغريب .
 -6أ -تحليل وتفسير المنحنى

تحليل المنحنى :
أدى الحقن األول بمولد الضد إلى ظهور األجسام المضادة في الدم بعد حوالي يومين  ،ثم تزايدت كمية األجسام المضادة
تدريجيا حتى وصلت إلى قيمة  5وحدات اعتبارية في اليوم العاشر وبعدها بدأت تتناقص تدريجيا .لتزدادهذه الكمية من جديد
بنسبة مرتفعة عند الحقن الثاني لمولد الضد.
تفسير المنحنى:
عند الحقن األول يفسر إنتاج األجسام المضادة بحدوث إستجابة مناعية أولية بطيئة ،أين يتم إنتقاء اللمفاويات البائية وتكاثرها وتمايزها
إلى خاليا بالزمية .
عند الحقن الثاني تزداد كمية األجسام المضادة وذلك ألن اللمفاويات محسسة في اللقاء األول مايؤدي إلى تسجيل إستجابة ثانوية
سريعة.
ب-إنتاج األجسام المضادة من طرف العضوية يتطلب دخول مولد الضد.
ت-يعلل األختالف بتسجيل الخاليا ذاكرة نوعية حول مولد الضد.ماسمح بتسجيل إستجابة كثيفة وسرييعة .عند الحقن الئان لمولد
الضد.
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