اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
اثنوية  :بلميهوب عبد الرمحن

املوسم الدراسي 2022-2021:

شعبة :علوم جتريبية

الثالثي  :الثان

اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة

املدة  2:ساعات

التمرين األول ( :مترين اسرتجاع املكتسبات )
يعد فريوس  VIHمن الفريوسات الرجعية اليت تستهدف اخلالاي  ، LT4يسبب فقدان املناعة املكتسبة يف الوقت احلايل ال يوجد عالج شايف
لإلصابة بفريوس  VIHلكن تستعمل بعض األدوية املضادة للفريوسات الرجعية وملعرفة آلية عمل هذه األدوية نقدم الوثيقة التالية :
نوع الدواء الصيغة الكيميائية للدواء

املستعمل
مثبط

إلنزمي

Zidovudine

الصيغة الكيميائية للجزيئة املماثلة
اتميدين

االستنساخ
العكسي

غوانوزين
Abacavir
مثبط

إلنزمي

Ritonavir

الربوتياز

مثبط

إلنزمي

Raltégravir

الدمج
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-1العالج ضد الفريوسات الرجعية عادة مزيج من العديد من األدوية ( ثالثية أو رابعية )  .ابالعتماد على مكتسباتك وعلى معطيات الوثيقة بني يف
نص علمي أن هذه العالجات تؤدي إىل احلد من انتشار فريوس  VIHداخل العضوية .

التمرين الثان ( :مترين املسعى العلمي )
يلجا األطباء إىل استعمال املثبطات النوعية للتغلب على مشكلة رفض الطعم يف حالة عدم توفر املعطي املناسب وكذلك يف عالج امراض املناعة الذاتية
 ،من بني هذه املثبطات دواء السيكلوسبورين وملعرفة الية عمله نقدم الدراسة التالية :

اجلزء األول :متثل الوثيقة  1شكل أ رمسا ختطيطيا آللية تنشيط الورثة املشرفة على تركيب االنرتلوكني  ، IL 2أما الشكل ب فيمثل تغريات عدد اخلالاي

 LTcبعد حدوث إصابة فريوسية يف وجود وغياب السيكلوسبورين .

الشكل ب

الشكل أ
الوثيقة 1
 -1ابستغاللك للوثيقة  1اقرتح فرضيتني لتفسري اتثري دواء السيكلوسبورين يف تثبيط املناعة .

اجلزء الثان :للتأكد من صحة إحدى الفرضيتني نقوم بتحضري خالاي مصابة بفريوس و ومسها ابلكروم املشع  51Crالذي يتحرر عند ختريب اخللية
املصابة  ،توضع هذه اخلالاي املوسومة يف أوساط زرع مالئمة مث تضاف إليها خالاي مناعية مستخلصة من نفس الفار النتائج ممثلة يف الوثيقة  2شكل أ أما
الشكل ب فيمثل صورة ابجملهر االلكرتون لعينة هبا خالاي ابلعة عارضة وخالاي  LT4يف وجود السيكلوسبورين .
الوسط حمتوايت الوسط ابإلضافة اىل اخلالاي
املصابة املوسومة

كمية الكروم

احملررة ( و ا )

1

خالاي مصابة فقط

0

2

LT8+LT4

0

3

ابلعات كبرية LT8+LT4+

300

4

ابلعات كبرية

0

5

ابلعات كبرية +

+LT8+LT4+سيكلوسبورين
+LT8+LT4سيكلوسبورين IL2+

300
الشكل ب

الشكل أ
الوثيقة 2
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متثل الوثيقة  3الشكل أ رمسا ختطيطيا لفيزيولوجية LT4

يف غياب السيكلوسبورين أما الشكل ب فيمثل جتارب أجريت يف ظروف خمتلفة فأعطت

نتائج خمتلفة .
-1خلية ابلعة

-2قنوات الكالسيوم

-3إشارات تنشيط داخلية

 -4إنزمي الكلسينورين ( بروتني فوسفتاز )
 – 5العامل النووي  NF-ATمفسفر
 -6فوسفور متحرر

 -7استنساخ مورثة انرتلوكني 2

-8سيكلوفيلني  :إنزمي يعمل على تثبيط الكلسينورين يف وجود

سيكلوسبورين
الوثيقة -3الشكل أ
وسط به خالاي  LT4حمسسة ابلبيبتيد املستضدي ووجود انرتلوكني 1
وشوارد الكالسيوم

-تنشيط إنزمي الكالسينورين

-تنشيط العامل النووي  NF-ATاملنشط الستنساخ مورثة االنرتلوكني

2

-انتاج انرتلوكني .2

وسط به خالاي  LT4حمسسة ابلبيتيد املستضدي بوجود انرتلوكني 1
وشوارد كالسيوم والسيكلوسبورين

-تشكل معقد ( سيكلوسبورين – سيكلوفيلني )

-توقف نشاط العامل النووي  NF-ATاملنشط الستنساخ مورثة

انرتلوكني 2

-عدم إنتاج انرتلوكني 2

الوثيقة 3الشكل ب
ابستغاللك معطيات الوثيقة  2والوثيقة  3انقش صحة إحدى الفرضيتني السابقني حمددا بدقة مقر أتثري السيكلوسبورين .
اجلزء الثالث  :اعتمادا على الدراسة و مكتسباتك بني يف نص علمي كيف يساعد دواء السيكلوسبورين يف قبول الطعم ومعاجلة أمراض املناعة الذاتية .
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