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  الموضوع                                              

                                 نقاط )                                                        05( التمرین األول

      
  

  نقاط ) 07(  :التمرین الثاني

  



  

 

  

  

 
  نقاط) 08التمرین الثالث : (

 أن الكشف ویظھر إصابتھم إلى یؤدي ال VIH لفیروس األشخاص بعض تعرض أن المالحظات أظھرت     
 سبب عن البحث إلى دفعھم مما العلماء من الكثیر حیر الذي األمر سالبا یبقى األشخاص ھؤالء لدى المصل

  .ذلك



 .  VIHفیروس مع تماس على مناعیة خلیة) 1( الوثیقة من أ الشكل یظھر -   الجزء األول:
 بالنسبة الوراثي النمط مختلفي األشخاص بعض عند )- و (أ (+) المصل نسبة) 1( الوثیقة من ب الشكل یبین

 الغشائي البروتین تركیب على تشرف التي للمورثة R و S ألیلین یوجد , للفیروس ومعرضین R وS لأللیلین
CCR5  المناعیة للخلیة. 

 علیھا یشرف التي اما, أمیني حمض 352 على تحتوي S األلیل من انطالقا المركبة الببتید متعدد سلسلة -
 . أمینیة أحماض 205 من فتتكون R االلیل

 
.  
   ) :1( الوثیقة من  )أ( الشكل لمعطیات باستغاللك - 1

 .المناعیة الخالیا VIH فیروس یصیب كیف اشرح -                 
  :  1 الوثیقة من )ب((أ) و الشكلین في ة الوارد المعلومات من انطالقا - 2

  .VIH   بفیروس لإلصابة األشخاص بعض مقاومة تفسر فرضیة اقترح -
  الثاني : الجزء

للتأكد من صحة الفرضیة و تحدید سبب  
اإلصابة بھذا الفیروس ,إلیك الدراسة التالیة مقاومة 
  بحیث:

 إلى اإلصابة تطور نحنیي) م2(  الوثیقة تمثل  -
أما  .(+)مصل ذوو أشخاص عند السیدا مرض
 الكیمیائي لتحلیلا نتائج) یوضح 3(  الوثیقة جدول
 ذوو ألفراد المناعیة للخالیا السیتوبالزمي للغشاء
 نسب باستخراج سمح ة, و الذيمختلف وراثیة أنماط

 CD4 , CCR5 نوع من الغشائیة المستقبالت
 .الطافرة CCR5  و العادیة

 من المستخرجة اإلضافیة المعلومات ماھي -1
 للمنحنیین؟ تحلیلك

 المقترحة الفرضیة المعلومات ھذه تؤكد ھل-2
  . اجابتك علل ؟)ب 1 ( السؤالفي 

  
  

 الغشائیة المستقبالت,الوراثي النمط بین تربط التي العالقة , حدد) 3(  الوثیقة لمعطیات باستغاللك -3
 . VIH بفیروس اإلصابة ومقاومة

 مقاومة على األشخاص بعض قدرة اشرح ,  ومكتسباتك السابقة األسئلة عن اجابتك خالل من : الجزء الثالث
 .VIH بفیروس المصابون S//S  الوراثي النمط ذوو االشخاص لعالج طرق ثالثمقترحا  , VIHسفیرو

  النمط الوراثي
  

  الغشائیةنسب المستقبالت 
CD4  CCR5 عادي  CCR5 طافر  

SS 100  100  0  
SR  100  50  50  
RR  100  0  100  

  )- 3-(الوثیقة 


