
 شاشوة فارساألستاذ: 
 ساألستاذ شاشوة فار  الثانوي  والحياة الطورالتحفة في تدريس علوم الطبيعة  :فايسبوك
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 : العالقة بين البروتين ووظيفتهعن   نيثا ال  بكالورياالموضوع 
 (2022األول من اختبار الفصل األول الخاص بي  التمرين التمرين األول: )

 .  ه  ت  ي  ن  ب  ا ل  ق  ب  ط   ة  د  دَّ ح  بوظيفته الم   يعتبر البروتين حلقة وصل   حيث   نمطه الظاهري،إنَّ النمط المورثي للفرد يحدد بالضرورة 
 نقترح عليك الوثيقة التالية. البنية الفراغية للبروتينات مستوى ظهار إل

حمض أميني،    371، طوله  ((PyMolببرنامج  (  native G-actin)  ن األكتين( البنية الفراغية لبروتي1تمثل الوثيقة ) 
ن من سلسلة     واحدة. ببتيديةومكوَّ

 
 (1الوثيقة ) 

ف -1  . 8إلى   1على البيانات المرقمة من   تعرَّ
ٍّ علمي أظهر -2  الوظيفي.  هتخصص على)البنية(  العالقة بين المورثة وبنية البروتين وتأثير هذه األخيرة في نص 

 (2022من اختبار الفصل األول الخاص بي   ثانيال التمرين : )ثانيالتمرين ال
نعكس أي خلل في هذه البنية على العضوية حيث يللبروتينات وظائف متعددة في العضوية، تتحدد تب ع ا لبنيتها الفراغية،   

 لجسم. في اوظيفي  اختاللبظهور 
م  إليك الدراسة التالية. العضوية  ت إلثبات العالقة بين بنية البروتين وظهور االختالال  نقد  

األول: )  الجزء  وراثي(  Mahvashماهفاش  بي  ،  نادر  مرض  أيضا  البنكرياسية  عرف  الصم  الغدد  أورام  العصبية  متالزمة 
(PNET،)    نسبة السكر في الدم  انخفاض   حادة تتمثل في  نوبات يعاني المصابون به من حدوث  (Hypoglycemia  )

لدراسة نقترح عليك ا  وأسبابه  للتعرُّف  على هذا المرض   .في الدم  نسبة الغلوكاغون   مصحوبا بارتفاع  صيامفترات الخالل  
 التالية: 
)أ(  ➢ الشكل  بمرض    يمثل  مصاب  وآخر  سليم  شخص  بنكرياس  في  طوليين  لمقطعين  الضوئي  بالمجهر  صورتين 

(Mahvash .على مستوى جزر النجرهانس ) 
 (.Mahvashسليم وآخر مصاب بمرض )  فرد في بالزما  جدول يوضح نسبة األحماض األمينية    يمثل الشكل )ب( ➢
ح  العالقة    يمثل الشكل )جـ( ➢ يمثل ، حيث  البنكرياسية وخاليا الكبد النجرهانس    αبين خاليا    الوظيفيةمخطط يوض  

(GCGR .المستقبل الغشائي للغلوكاغون ) 
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 الشكل )أ( 

  
 )ب( الشكل  الشكل )جـ( 

 (1الوثيقة ) 
 (.1من الوثيقة )  لشكلين )أ( و)ب(لاستغاللك القا من انط هذه المتالزمةالمميزة ل المرضية األعراض  برزأ .1
ر بها سبب حدوث هذا المرض  قترحا .2  (.1من الوثيقة )  شكل )جـ(ك للاستغالل من انطالقا لك وذ  فرضية تفس  

ودراسته    الكبديةعزل المستقبل الغشائي للغلوكاغون الموجود على سطح الخاليا  لدراسة سبب هذا المرض، تم    الجزء الثاني:
 عن كثب، مراحل الدراسة مبينة في أشكال الوثيقة الموالية:

عند شخص سليم    GCGRمن البروتين    330و   310بين    دية الببتي  تتابع األحماض األمينية في القطعة  الشكل )أ(يمثل  
  الببتيدية نفس هذه القطعة    الشكل )ب(في حين يمثل    .(Anagèneباستعمال برنامج )  عند شخص مريض   *GCGRو

 (. PyMolباستعمال برنامج ) مع نموذج العود  للبروتينين ممثلة بالنموذج الشريطي

 
 الشكل )أ( 
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 . (2الوثيقة ) شكليباستغاللك ل  آنفا اقترحتهاعلى صحة فرضيتك التي صادق * 
 لجزء الثالث: ا

الخاليا الكبدية   العالقة بين فيه ُمبِرزًا( Mahvashمرض ) عن أنجز رسما تخطيطيا وظيفيا، على ضوء هذه الدراسة
 النجرهانس البنكرياسية.  αخاليا و 

 ( 2022ع الثاني من البكالوريا التجريبي الخاص بي الثالث الموضو  التمرين: )لث التمرين الثا
 أنَّ  إالَّ   أثرها السلبيورغم    الفراغية لبروتينات محددة،البنية  رات تمسُّ  تغي   حدوث من االختالالت العضوية    كثير    ي الحظ  في

 كتشاف عالجات جديدة له.ال صارت محلَّ دراسة عن كثب ف، آثارا حميدة كالوقاية من السرطان  الحاالت بعض في لها 
ل:   الجزء األوَّ

والوهن   ةهي مرض وراثي نادر من مظاهره نقص نمو األطراف والقامة القصير   (Syndrom de Laronمتالزمة الرون )
 :(1الممثلة في الوثيقة ) نقترح عليك الدراسة التالية هذه المتالزمةفهم  ل .وبالكاد يمرضون بالسرطان )أي نادرا( ،بدنيال

 على العضوية في الحالة الطبيعية.  ((GHيوضح مخططا آللية تأثير هرمون النمو  الشكل )أ(:
 لمصل شخص عادي وآخر مصاب بمتالزمة الرون.  ((IGF-1و(  GHـ)يظهر مقارنة بين تحاليل كيميائية لالشكل )ب(: 
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ر  بها سبب ظهور  ةً يَّ ِض ر  ف   ح  رِ ت  اق  ( 1باستغاللك لشكلي الوثيقة ) -  نتائج الشكل )ب(. ق  اف  ا ي و  م  متالزمة الرون ب  تفس  

 الجزء الثاني: 
 نعرض عليك الوثائق التالية:وتحديد العالقة بين هذه المتالزمة والسرطان، للمصادقة على صحة الفرضية المقترحة، 

( عن طريق برنامج المحاكاة GHRومستقبله في الخاليا الكبدية )  (GH)لبنية الفراغية لمعقد هرمون النمو  ل. نجري دراسة  1
(RasTop( حيث تم تمثيل هرمون النمو ،)GH( بلون داكن، أما تحت وحدتي مستقبله )GHR.فهما ممثلتان بلون فاتح ) 

كرة والعود لمنطقة  موذج النب   وفاحصة  نظرة دقيقة   نأخذ    ،في الشكل )ب(  من جهة أخرى   .(2أنظر الشكل )أ( من الوثيقة )
تابع نيكليوتيدات تظهر الشكل )جـ( جزء من جدول الشفرة الوراثية إضافة ل ي  . أخيرا  (GHR)تقارب تحت وحدتي المستقبل  

 ين: لألليل  (156- 151)الموافقة لألحماض األمينية  السلسلة غير المستنسخةجزء من 
• )GHR )( ( للمستقبل )المسؤول عن تركيب تحت الوحدةGHR ).عند شخص سليم 
• (’GHR) ( ( للمستقبل )المسؤول عن تركيب تحت الوحدةGHR .عند شخص مصاب بمتالزمة الرون ) 
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 (: IGF-1( اآللية الجزيئية على المستوى الخلوي لتأثير عامل النمو )3. تظهر الوثيقة ) 2

 
ح  و    (2باستغاللك للوثيقة )   -1  من صحة فرضيتك المقترحة آنف ا. ق  قَّ ح  ت  ت  لِ  اإلصابة بمتالزمة الرون  سبب  ضِ 
 لُّ نسبة اإلصابة بمرض السرطان عند المصابين بمتالزمة الرون.ق  ت   الم  ح  ر  اش  ( 3باستغاللك للوثيقة ) ما سبق و م -2
م  ق  استنادا إلى ما توصلت إليه في هذه الدراسة  -3  مرض السرطان.مبنية على أسس علمية لعالج  ولً لُ حُ  دِ 

 الجزء الثالث: 
مُ فِ   ر  هِ ظ  أ   بين    طٍّ طَّ خ  ي  الوظيفيةالعالقة  االختالالت  ظهور  البروتين،  السرطانو   بنية  مرض  من  األشخاص    عند   الوقاية 

 المصابين بمتالزمة الرون.


