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 وزارة التربية الوطنية

 مشدهللاا                        البويرة                            ثانوية عليان حميمي                   مديرية التربية لوالية

 2018 ـايمــــــدورة  /   في مادة علوم الطبيعة والحياةامتحان البكالوريا التجريبي             
و نصفساعات  4لمدة: ا                  الشعبة: علوم تجريبية                                                                           

 
 

التالينعلى المترشح أن يختار أحد الموضوعين   

 الموضوع األول

 نقاط ( 05)  التمرين األول:

و إلبراز العالقة بين بنية اإلنزيم و تلعب اإلنزيمات دورا فعّاال في حياة الكائنات الحية نظرا لتخصصها الوظيفي 

 تخصصه الوظيفي نقترح عليك الدراسة التالية.

  الفعّالالليزوزيم الفراغية إلنزيم بنية ال( 01تبرز الوثيقة )

 الذي يفكك جدران الخاليا البكتيرية.

 مستوى استنتجالبيانات المشار إليها بأرقام ثم اكتب -1

 إجابتك. معلاّل البنية الفراغية إلنزيم الليزوزيم 

 التي يقدمها لك الجزء المؤطر في  معلوماتماهي ال-2

 ( حول خصائص السلسلة الببتيدية لإلنزيم.01الوثيقة )

 مراحل التفاعل اإلنزيمي المحفز بواسطة إنزيم نمذج -3

 .برسومات تخطيطية بسيطة الليزوزيم 

 بنيته الفراغية التي تتميزاإلنزيم على  نشاطتوقف ي -4

 و التي تبقى مستقرة في مجاالت محدودة ②بوجود البنية  

 باالعتماد على معطيات ،من درجة الحرارة و الحموضة  

 تؤكد فيه كتب نصا علمياامعارفك بتجنيد ( و 01الوثيقة ) 

 .صّحة هذه المعلومة 

 

 نقاط( 07) التمرين الثاني:

 الحيوية  لنشاطاتا،وذلك بأدوارها المتنوعة في مختلف تلعب البروتينات دورا أساسيا في المحافظة على توازن العضوية 

I - عصبية بأغشية مستقطبة عند الراحة،خاليا التتميز ال 

 و يتغير كمونها الغشائي عند النشاط بفضل تدخل    

 وفي هذا اإلطارنقترح عليك جزيئاتها الغشائية    

 الدراسات التالية :       

 بنية فراغية ثالثية األبعاد لبعض  ( 1الوثيقة )تمثل  (1

  الجزيئات الغشائية لعصبون.    

 الطبيعة حددالبيانات المناسبة لألرقام. ثم ضع  -أ   

 .الكيميائية لهذه الجزيئات          

 البنيوي لهذه الجزيئات الغشائية المستوى استخرج -ب  

 .مع التعليل          

 خواص العصبون, للتعرف على كيفية تدخل هذه الجزيئات في تحديد -( 2

 نقوم بالتجارب التالية :

 نستعمل ثالث تراكيب تجريبية وفق النموذج الممثل في  : 1تجربة 

 ( 2(, )و 1)وفيزيولوجيين مناسبين : وسطين (و المتكون من 2الوثيقة)

 يقدرحيث  الصوديوم المشعة بتراكيز مختلفة يحتويان على شوارد  

 ، ملي مول 50بـ  ( 2و ), و تركيزملي مول 440 بـ ( 1و )تركيز 

 غشاء غير نفوذ ،حيث نغرس في  الغشاء في كل مرة  ينيفصل بين الوسط

 ونسجل في كل حالة انتقال(.1) الموضحة في الوثيقة  ى الجزيئاتإحد

  

 

 

 

(1الوثيقة )  
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 النتائج المسجلة في كل حالة موضحة في الجدول الموالي :،(  2) و إلى( 1)وعدم انتقال اإلشعاع من أو 

  ل عليها .ثم استنتج اآللية المسؤولة على انتقال اإلشعاع.تائج المحصّ النّ  لحلّ  –أ 

 هذه الجزيئة . سمّ ، 1من خالل شروط عمل الجزيئات ج –ب 

 . 3و ج 2ج كل منحول تسمية ودور تقترحها التي  الفرضيات ما هي –ج 

 

 , ندرس ما يلي :للتأكد من صحة فرضيتك* 

 

 :2تجربة 

و القطعة   2قطعتين مجهريتين من غشاء عصبون حيث تحمل القطعة األولى الجزيئة ج  Patch-Clampنعزل بتقنية  

،عند شروط تجريبة (أ-3)كما توضحه الوثيقة  , 2و و 1, مع االحتفاظ بنفس تركيب الوسطين و3األخرى الجزيئة ج

 مختلفة .

 

 

 ارات المتولدة عبر الغشاءنقيس بواسطة جهاز خاص التي 

 مدونة فيالنتائج و شروط التجربة المعزول في كل حالة . 

 ب( . -3الوثيقة ) 

 

 

 

 

الظروف 

 التجريبية 

 ميكرو مول من االستيل كولين  2حقن  ملي فولط على جانبي الغشاء  0فرض كمون 

نوع الجزيئة 

 الغشائية 

 3ج 2ج 3ج 2ج

 النتائج المسجلة 

 

  
 

 
 

 -2-الحالة   -1-الحالة  

 . 3و ج 2شروط عمل الجزيئتين ج استنتجتائج المحصل عليها . النّ  لحلّ  -أ 

 .ل علّ ابقة .تائج فرضياتك السّ لك هذه النّ  دهل تؤكّ  -ب 

 لتالية :اعند إضافة األستيل كولين في الحاالت  -مع التعليل -3في ج تائج المتوقعةالنّ أعط   -ج 

a)  عند إضافة مادة تمنع إماهة الـATP   . 

b)  في حالة استعمال تراكيز متساوية بين الوسطين للـNa+  . 

c)  باستبدال شوارد الـNa+  بـK +  . 

II -    م قدّ نقل العصبي ي النّ فلة سموم  العقارب على البروتينات المتدخّ من أجل التعرف على آلية تأثير نوع خاص من              

 عمال التالية : األ

معزول مع وجود  ال لليف عصبي( نتائج التسجيالت المحصل عليها بعد تنبيه فعّ 4الوثيقة ) ( من1كل )الشّ  لمثّ ي -1

 خر مع غيابه .آلم و االسّ 

 بين التسجيلين )أ( و )ب( . قارن -أ

 يالة العصبية .واهر المرافقة النتقال السّ الظّ  العقرب على فرضية حول كيفية تأثير سمّ  مقدّ  -ب

 النتائج الجزيئات الغشائية 

 +++ 1ج

 - 2ج

 - 3ج

ب( -3الوثيقة )  

 

الوثيقة 

أ(  -3)  
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 توجد على  مستوى غشاء الليف العصبي قنوات تسمح بمرور نوع واحد من الشوارد . باستعمال    -2

 .0mv  ـها كمونا مساويا لونفرض عليالعصبي غشاء الليف جزاء صغيرة من أنعزل  Patch-clampتقنية 

 (:4الوثيقة ) ( من2كل )الشّ  لة فيم ممثّ نتائج المحصل عليها بوجود و غياب السّ الّ  

 نوع القنوات التي تم إختيارها  في هذه الدراسة مع التعليل . استنتج -أ

 . (4الوثيقة ) ( من2كل )الشّ بين تسجيلي  قارن -ب

 . العقرب إذن  تأثير سمّ  رفسّ  -ج

 

 نقاط( 08) التمرين الثالث:

 جوانب بعض وإلظهار ، لالستعمال قابلة تصبح حتى متخصصة خلوية عضيات مستوى على تحوالت لعدة الطاقة تخضع

 : يلي ما نقترح التحوالت هذه

-I1) ردو لهما عضيتين من لجزأين صورتينأ( -1) الوثيقة تمثل 

 .الطاقوي التحول هذا في هام           

 . )ب(و )أ( كلينبالشّ  ليهماإ المشار العضيتين على فتعرّ   -أ   

 .  ةعضيّ  كلّ  في تحدث التي الطاقوية التحوالت أذكر - ب  

 

 والضوء واألكسجين ATPالـ تركيب بين العالقة لدراسة -( 2  

 حيث نقوم  ب( -1) بالوثيقة الممثلين التجريبيين التركيبين نحضر 

 في كل تركيب عند الزمن   كمية محدودة من األوكسجينبحقن  

 النتائج. واألكسجين في الوسطين ATP ـال تطور نتابع (،ثم 1)ز

 .ب( -1) الوثيقة في المبينين المنحنيين في مدونة عليها المحصل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

 

 

( 4الوثيقة )  

 

(2الشكل )  

 

(1لشكل )ا  
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 (.1 ز(  الزمن من انطالقا (2(و)1( الحالتين في المنحنيين رفسّ  -أ       

 .في كل حالة  ATPـ ال بتركيب تسمح التي التفاعالت النطالق المحفز العامل استخرج-ب

  

زيولوجي به إلظهاردور الستروما من الصانعة الخضراء ،أخذ معلق صانعات خضراء ووضع في وسط في - أ( - 3

2CO أ(. -2 )ثم تم تسجيل تغير تثبيته مع مرور الزمن وفق الشروط و النتائج الموضحة في الوثيقة  مشعال 

 

 . 3إلى ز 0منحنى الشكل )أ( من ز حلل *        

 ؟تستنتجماذا              

 منحنى الشكل )أ( وهذا عند : أكمل *   

 . 3في زATP حقن كمية محدودة من الـ  -             

  2THو  ATPحقن كمية كافية  من الـ  -             

 . 4في ز                              

 

 من جهة أخرى أمكن قياس كمية اإلشعاع  –ب(   

 والهكسوزات الناتجة  RudiPو  APGالخاصة بالـ 

 المشع . 2COفي شروط : توفر الضوء و الـ   

 ب( .) 2نتائج القياس موضحة على الوثيقة   

  2مصير الـ  وّضح)ب( ، 2الوثيقة انطالقا من معطياتCO . الممتص 

 

  II-   اليهما المشار نيتينالب مستوى على تحدث التي االرجاع و األكسدة تفاعالت يلخص مخططا ( أ-3) الوثيقة تمثل 

 . رجاعإلوا األكسدة كمون على بالفولط المعطاة القيم تدل حيث ، )-أ-1 (الوثيقة من  )م)و  )س(ـ ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الجزيئي لمستوىا على ذلك و حدوثهما مقر تحديد مع (  2) و (1 )  بالتفاعلين الممثلين ينالتفاعل نوع دحدّ  - أ   

 . اجابتك تعليل مع اقةللطّ  اشرالنّ  فاعلالتّ  و اقةللطّ  المستهلك فاعلتّ الّ  دحدّ  -ب   

 

III- ـ ال يعتبر ATPحسب التغذية غيرذاتية و التغذية ذاتية الكائنات عند يتشكل ،حيث عالية طاقوية قدرة ذا طاقويا مركبا   

 الممثلة) م ل، ص، س،) البنيات مستوى في عليها المحصل الطاقوية الحصيلة )ب -3 (  الوثيقة تمثل ، الوسط ظروف

 المعلومات و معلوماتك على باالعتماد ) أ1 ( الوثيقة في سابقا

 :يلي ما على ،أجب الموضوع من المستقاة     

 

 . عالية طاقوية قدرة ذا مركبا  ATPـال اعتبار لعلّ  - أ 

 

 من كل في تحدث التي للظواهر االجمالية المعادالت أكتب - ب

 .الوسط ظروف حسب  )م (و ،  )ل( ،  )ص( ،  )س (

 

 ،تفاعل كل في ATP ـال لتشكيل الالزمة الطاقة مصدر حدد - ج

 ؟ تفاعل كل عن الناتج ATPمصير الـ  ماو      

 
 

 

 

 

أ (-3) الوثيقة   

ب( -3الوثيقة )   
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 الموضوع الثاني

 

 نقاط ( 05)  التمرين األول:

 المختلفة ةالحيوي بالوظائف القيام في كذلك و ، الحية المادة تركيب و بناء في أساسيا مركزا البروتينات تحتل

 تركيب  مراحل ىاحد (1 ) الوثيقة توضح بينها، كبير بتنسيق تعمل بنى عدة البروتين تركيب في يساهم ، الخاليا داخل

 .النواة حقيقية خلية في البروتين

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسمّ (  (1 الوثيقة في الموضحة المرحلة على تعرف - 1

 .مقر حدوثها ومتطلباتها تحديدمع   المرقمة البيانات     

 األحماض األمينية  تتابع دحدّ  الوراثية الشفرة جدول باستعمال - 2

 ( .A8الى  A1) من البيبتيدية للسلسلة       

  في  هووظيفت1 ) للعنصر) الفراغية البنية بين العالقة ابرز-3

 البروتين . تركيب عملية    

 نص في صلخّ  المستخلصة المعلومات و معلوماتك على اعتمادا - 4

                            المرحلة المدروسة . ليةآ علمي               

 

 (: قاطن 07)التمرين الثاني
 

ادرة عند بعض نالتي ينبغي تجديدها باستمرار. يظهر في حاالت مرضية  ATPتعتمد العضلة في نشاطها على جزيئة الـ  

شخاص عند األمع ارتفاع تركيز حمض اللبن في الدم  ATPاألشخاص ضعف عضلي وعياء شديد نتيجة ضعف تجديد الـ 

 المصابين بهذا المرض.
 

I-/  لدراسة أسباب هذا المرض نقترح عليك المعطيات

 التالية:

من األلياف العضلية  الميتوكوندرياستخالص تم القيام ب -

كل يحضر معلق لو سليمةالعضلية اللياف ومن األالمصابة 

معلق ، ثم أضيف لكل O2بـ  منهما ويوضع في وسط غني

في كل  O2 وتم تتبع تركيز غار TH2معطي لإللكترونات 

 .(1منهما. النتائج ممثلة في الوثيقة )
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 ماذا تستنتج؟(. 1الوثيقة )يي منحن حلل -1

 . ر نسبة األكسجين المالحظ في معلق ميتوكوندري الشخص السليمتغيّ  رفسّ  -2

 بمعادالت كيميائية. إجابتك مدعّ  -        

  ر نسبة األكسجين لدى الشخص المصاب.ر تغيّ تفسّ  اقترح فرضية -3

 

II-/ قياس نشاط نواقل السلسلة التنفسية في ميتوكوندري األلياف  سمح

 (. 2) العضلية المصابة من الحصول على الوثيقة
 

 (.2من صحة فرضيتك السابقة اعتمادا على نتائج الوثيقة ) تتأكدهل  -1

 ذلك ؟ حوضّ 

سبب ضعف تركيب  رفسّ والنتائج السابقة،  الجدول من معطيات انطالقا -2

 عند الشخص المصاب. وارتفاع حمض اللبن  ATPالـ 

 

  Ascorbateلعالج الخلل الذي تعاني منه ميتوكوندري األلياف العضلية المصابة اقترح الباحثون استعمال مادتي  -3

بعد القيام بمجهود عضلي، يبين الشكل )أ( من  ATP ـ، تم قياس قدرة العضالت المصابة على تجديد ال Ménadioneو

 ( نتائج هذا القياس، ويبين الشكل )ب( من نفس الوثيقة تأثير المادتين على السلسلة التنفسية.3الوثيقة )

 عند الشخص المصاب بدون عالج وبعد العالج من خالل الشكل )أ( ؟ ATP ـتطور تركيز ال قارن -أ

 )ب( ؟ في األلياف العضلية المصابة بعد العالج من خالل معطيات الشكل ATP ـتطور تركيز ال رفسّ  -ب

 

 مكتسبة:تائج التي تم التوصل اليها ومن معلوماتك المن خالل النّ  -ج 

ل المراح رازمع اببة األلياف العضلية المصا وعند األلياف العضلية السليمةتبين فيه الحصيلة الطاقوية عند  اضع مخطط *

 وهذا عند هدم جزيئة غلوكوز واحدة ؟ في كل حالة التي تمر بها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 نقاط( 08) التمرين الثالث:
 

ض جزيئات وجد بعت(، إال أنه الالذات)كونات الغريبة عنها تستطيع العضوية التمييز بين المكونات الخاصة بالذات والم

  تالية:ذات تعجز العضوية عن القضاء عليها، لفهم أكثر آلية عمل الخاليا المناعية نقوم بالدراسة الالاّل 

 

 ( حيث: zona) زوناو (  sarcome de kaposi (ورم جلديبـ  إصابة  عليطبيب عند كشف(  ) ص  خ  ش   -

ikaposSarcome de  هو ورم جلدي )سرطان الجلد( يسببه :( 8فيروسHHV) . 

Zona  :ناتج عن  هو مرض جلدي( فيروسVZV). 

 

ّ  امناعي اذين يملكون جهازن الّ العاديي إن األشخاص     لى ععلي درة هم عدم قلف ،ويقاومون  هذه الفيروسات ببراعة  الفعا

 التالية:مقاومة هذه الفيروسات نقترح عليك التجارب 

 

 

I)- ية األجسام المضادة عند مجموعة من األشخاص تحليل كمّ   -1-يبين الجدول. 
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ضد  كمية األجسام المضادة -1-الجدول 

HHV8 

 و.د.ملل

 VZV  كمية األجسام المضادةضد

 و.د.ملل

 10 2 عند علي

 0 0 شخص لم يصاب بالفيروسين

 HHV8 64 0شخص مصاب بالفيروس 

 VZV 0 300 بالفيروسشخص مصاب 

 

 . -1-نتائج جدول  حلل - 1                

 ؟ماذا تستنتج - 2               

II)-1)-  : إفترض الطبيب 

 ، لكي يتحققفي خالياه المناعية خلل بنيوي و وظيفيعنده علي  بأن    

 حيث، عليمن الفرضية قام بإنجاز اختبار ماربروك على لمفاويات     

 نها مع مولد الضدمحسسة بعد حض اليا لمفاوية مختلفةــــخ نزعب قام    

 . -1-في حجرة زراعة ماربروك  كما تبينه الوثيقة      

 ح وسط الزرع وأضاف إلى الرشاحة يرشتم ت بعد ثالث أسابيع  

 مستضدات.      

 . -2-الشروط التجريبية والنتائج المتحصل عليها مبينة في الجدول 

 

 ؟تستخلصذا ما؟ -2-الجدول نتائج  حلل -أ -

 ؟-3-التجربة لك نتائج  هاتضيف التي ماالمعلومة -ب -

 . لعلّ ؟  بيب صحيحةة الطّ فرضيّ  هل -ج-

 (.VZV)و ( HHV8من ) رتصاص في وجود كلّ إلظاهرة ا تظهر فيها اطمبسّ  اتفسيريّ  اتخطيطي ارسم انجر -د-

 

 

 -3-التجربة  -2-التجربة  -1-التجربة  -2-الجدول 

شروط 

 التجريبية
الخاليا الموضوعة في 

 الغرفة العلوية
 LT4 ال توجد ال توجد

الخاليا الموضوعة في 

 الغرفة السفلية
LB LB + LT4 LB 

نوع المستضد المتواجد 

 في وسط الزرع
HHV8 VZV HHV8 VZV HHV8 VZV 

 وجود غياب وجود غياب قليل جدا غياب VZVارتصاص مع  النتائج

 غياب وجود غياب وجود غياب قليل جدا HHV8ارتصاص مع 
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  -3-تائج مدونة في الجدولالنّ وخاص في األعضاء المحيطية عند مجموعة من األش  LT4مفاويات ية اللّ قمنا بقياس كمّ  -(2
 

 

 ؟تستنتجبين النتائج المحصل عليها،ماذا  قارن -أ
 ؟ VZVو أ HHV8النتائج المالحظة عند األشخاص المصابين بفيروس  كيف تفسر -ب

 

 لذي سبب إلى إعادة تشخيص المرض ا ونا قاد الطبيبتخلص من الورم الجلدي و الزّ على الّ  عليإن عدم قدرة جسم  -(3

 : الجدول التالي لمناعي عنده،لفهم ذلك نقترح عليكعجز الجهاز ا

 

 الفيروسات

 المتواجدة عند علي

البروتينات الغشائية للخاليا  المحددات المستضدية

 المستهدفة

 نوع الخلية المصابة

HHV8  غليكوبروتينRGD  مستقبلa3b1  و avb3 خاليا البشرة 

VZV 6-غليكوبروتين مانوز- 
 فوسفات

خاليا ) نهايات ( العصبية  مستقبل نوعي

 للجلد

VIH  بروتينGP120  مستقبلCD4  الخالياLT4 

 

 كيف يستهدف الفيروس خالياه؟ اشرح -أ    

 مع التعليل. VZVو  HHV8نوع االستجابة المناعية ضد فيروس استنتج  -ب   

  باستعمال معلوماتك و معطيات الوثائق المقدمة.ي علالعجز المناعي عند  رفسّ  -ج   

III- ونا.لدي والزح فيه االستجابة المناعية المدروسة والمتدخلة في القضاء على الورم الجتوضّ  امبسط اضع مخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في األعضاء المحيطية LT4كمية اللمفاويات  -3-الجــــــــــــــــــــدول 

 9290.10 عند شخص سليم

 VZV 13300.10او بفيروس  HHV8بفيروس  ةمصاب أشخاصعند 

 9100.10أقل من  عند علي

        بالتوفيق
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 الموضوع األول :    /(    2018مصحح البكالوريا التجريبي ) دورة ماي 

  التمرين األول : 

 
لك توبالخصوص   لبيبتيديةافي السالسل )القابلة للتأين( لى الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة لألحماض األمينية تؤثر درجة حموضة الوسط ع° 

 ة الباكالوريابالتوفيق في.الموجودة على مستوى الموقع الفعال  فيفقد هذا األخير شكله المميز، وبالتالي يفقد نشاطه
 التمرين الثاني:

  I - 1)  للفوسفوليبيداء قطب محب للم : 4  للفوسفوليبيد : قطب كاره للماء3: طبقة فوسفولبيدية مضاعفة  2تحت وحدة بروتينية   :1البيانات :  -أ. 

 .الطبيعة الكيميائية لهذه الجزيئات : بروتينية  ـ                

 . ثيةذات بنيات ثال تتكون من عدة تحت وحداتالتعليل : الجزيئة ـ     : رابعية مستوى البنية   -ب            

  :01التجربة  -(2

بكميات األقل تركيزا  2سط الى الواألعلى تركيزا  1:انتقال الصوديوم المشع من الوسط 1في حالة الجزيئة  ج  تحليل النتائج المحصل عليها :أ ـ    

     المسؤولة على انتقال االشعاع :الميز. اآللية االستنتاج: . عدم انتقال شوارد الصوديوم  3وج 2ج في حالة أما معتبرة 

 .)قناة ميز(قناة مفتوحة باستمرار  التسمية: –ب     

      :3و ج 2الفرضيات حول تسمية و دور كل من ج-ج

 . باتجاه تدرج تركيزها عند فرض كمون غشائي Na+تنقل شوارد  قناة مرتبطة بالفولطية : 2ج        

 . باتجاه تدرج تركيزها عند تثبيت المبلغ العصبي Na+تنقل شوارد  مياءيقناة مرتبطة بالك :3ج    

 :2التجربة 

 ليل النتائج المحصل عليها :حتـ  أ    

 .  ي: تسجيل تيار داخل 2للجزيئة جـ       فرض الكمون :عند     في الحالة االولى :         

 .ر ل أي تيالم يسجّ  غياب التيارات: 3جـ أما للجزيئة                                                                   

 تيارات .للغياب  2جـ بالنسبة للجزيئة    ستيل كولين :األ حقن حالة  الثانية: في الحالة        

 . داخلية تسجيل تيارات 3جـ أما للجزيئة                                                                   

   

 .فرض كمون على جانبي الغشاء مقرون ب هاانفتاح  2جالجزيئة  ـ    : 3وج 2شروط عمل ج استنتاج -

 .بتثبيت المبلغ الكميائي مقرون  هاانفتاح  3جـ الجزيئة                                                           

  تؤكد هذه النتائج صحة الفرضيتين المقترحتين سابقا .:  نعم  -ب 

 .ركيز()وسط أقل ت2الى و )وسط أعلى تركيز(1و من بالميز Na+دخول شوارد بي عند فرض الكمون تولد تيار داخل:  2 جـ  التعليل : 

 . 2والى  1و من بالميز Na+داخلية بدخول شوارد تسجيل تيارات كهربائية تم في وجود المبلغ الكيميائي  : 3 جـ              

 :3في ج النتائج المتوقعةـ ج      

          a التتغير النتائج ألن انتقال الشوارد بالميز ال يحتاج إلى طاقة. ـ    b - التركيز متساوياألن الوسطين  ارد الصوديومتدفق لشو  يوجدال. 

                                           c- اليوجد تدفق لشوارد الصوديوم لغيابها واستبدالها بشوارد البوتاسيوم   .   

II – 1- االستقطاب عودةو االستقطاب زوال : االساسيتين بمرحلتيه يعاد عمل كمون تسجيل يتم)أ(  السم غياب في ين:مقارنة التسجيل - أ. 

 البيانات: -

 )  بنية حلزونية(. αبنية ثانوية  ④)ورقة مطوية(.  βبنية ثانوية  ③الموقع الفعّال لإلنزيم. ②مادة التفاعل. ①

 البنيةالثالثيةمستوى البنية الفراغية إلنزيم الليزوزيم:

 .βو  αالتعليل: سلسلة ببتيدية واحدة ملتفة حول نفسها تضم بنى ثانوية من النوعين 

 لمعلومة المستخلصة حول خصائص السلسلة الببتيدية لإلنزيم:ا -2

ى مستوى ط مختلفة علابها بروول نفسها و تنطوي في مناطق معينة مما يسمح باقتراب أحماض أمينية متباعدة في ترتيبها و ارتباطحتلتف السلسلة الببتيدية 

 (اإلنزيم)جذورها مثل الرابطة الكبريتية الموضحة في الوثيقة و هذا ما يؤدي إلى استقرار و تماسك البنية ثالثية األبعاد للبروتين 

 لليزوزيم برسومات تخطيطية: نمذجة مراحل التفاعل اإلنزيمي -3

 
 النص العلمي: -4

كل إنزيم ،ول مادة التفاعلبين الموقع الفعال لألنزيم والبنيوي التكامل ل  معقد )أنزيم ـ مادة التفاعل( نتيجة  يرتكز التخصص الوظيفي لألنزيم على تشك -

 درجة حرارة  مثلى ودرجة حموضة مثلى يكون عندها النشاط اإلنزيمي أعظميا.

و (  كامل البنيوي)غياب التة( على شكل الموقع الفعال لإلنزيم و وهذا ما يعيق تشكل المعقد اإلنزيمي حرارة و الحموضتؤثر تغيرات شروط الوسط )ال - 

 بالتالي عدم حدوث النشاط اإلنزيمي حيث: 

 ( .اتثبيطا عكسي بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة ، ويصبح األنزيم غير نشط )مثبط )انزيم ، ركيزة(تقل حركة الجزيئات°  

عكسي( يب غير)تخرهائيا نو تفقد إذ تؤثر على الروابط المحافظة على استقرارها خاصة الهيدروجينية  المرتفعةتخرب البروتينات في درجات الحرارة ت°  

 تفقد وظيفة التحفيز. ذنومنه غياب التكامل البنيوي ا( تخريب الموقع الفعال )بنيتها الفراغية المميزة 
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ل زوالب،حيث نالحظ تسجياالستقطا عودة وهي مراحله من مرحلة ظهور لعدم العادي العمل كمون تسجيل يتم ال )ب(السم وجود في اما 

 . استقطاب مطول      

 : يعمل الّسم على اطالة مرحلة زوال اإلستقطاب وايقاف أوإعاقة حدوث مرحلة عودة اإلستقطاب .  الفرضية–ب 

هي ناتجة عن ول اإلستقطاب تظهر تيارات داخلية تؤدي الى زوا: عند تطبيق الكمون المفروض . التعليل: هي القنوات الفولطية للصوديوم القنواتنوع -2

 دخول شوارد الصوديوم ،بعد انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بها.

  سم وجود لةحا في حين في .المفروض الكمون تطبيق رغم تتوقف ثم قصيرة لمدة الداخلية اراتيالت تستمر عادية )غياب الّسم(ال الظروف في المقارنة:– ب 

 .المفروض الكمون طيلة الداخلية تستمرالتيارات  العقرب        

 فهذا الشوارد من واحد نوع إالّ  روربم تسمح ال القنوات وأن الغشاء من جدا صغيرة قطعة على على تمت العملية ألن نظرا  : تأثير سّم العقرب تفسير -ج 

 مفتوحة بقيت ديومالصو قنوات فإن السم وجود في أما، الكمون فرض من لحظة بعد بسرعة غلقت المالئمة الظروف في الصوديوم شوارد قنوات أن يعني

 في دخولها مدة يطيلو الصوديوم شوارد نفاذية من يسرع مما الصوديوم قنوات فتح استمرار علىإذن يعمل  العقرب سمّ ، ف المفروض الكمون فترة طيلة

 للتنبيه مستقبلية استجابة ثحدو منع يكون مما يؤدي الى اإلستقطاب عودة يمنع ما وهذا K خروج مما يمنع ومنه يمنع انفتاح القنوات الفولطية للبوتاسيوم

 . بسرعة جديدة عصبية سيالة مرور منع أي

 التمرين الثالث :

I – 1 )-الشكل )أ( :الصانعة الخضراء. الشكل )ب( : الميتوكوندري .لتعرف على العضيتين:ا -أ 

 التحوالت الطاقوية التي تحدث في كل عضية: –ب        

 . )تركيب ضوئي( في )أ(:تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية المصنعة

 . )تنفس( الكيميائية الكامنة الى طاقة قابلة لإلستعمال في )ب(: تحويل الطاقة
 : 1ز( انطالقا من 2( و)1ر المنحنيين )تفسي -أ-(2

 (:1المنحنى ) -

 ضوئية(.(: )عدم حدوث المرحلة الكيمو2ز-1* )ز

دم  ع  ومنه عدم اكسدة الماءنظمة الضوئية ( )عدم أكسدة األفي السلسلة التركيبية الضوئية  éراجع لوجود الظالم الذي ال يسمح بانتقال  O2ثبات تركيز  -

 . O2 انطالق الـ 

 لتركيبية الضوئية.نتيجة غياب نشاط السلسلة ا على جانبي غشاء التيالكوئيد H+راجع لعدم وجود فرق في تركيز  ATPثبات تركيز  -

 (: )حدوث المرحلة الكيموضوئية(.3ز-2*)ز

 .O2لماء وطرح في السلسلة التركيبية الضوئية ومنه تحدث اكسدة ا éراجع لوجود الضوء الذي يحفز انتقال  O2تزايد تركيز  -

عبر  H+بخروج  ية، مما يسمحفي السلسلة التركيبية الضوئ éاثناء انتقال  T2عبر  H+يتولد نتيجة ضخ  H+راجع لوجود فرق في تركيز  ATPتزايد  -

 . ATPالكرات المذنبة وتحفيز تركيب 

 (:2المنحنى ) -

  (: )حدوث الفسفرة التأكسدية(.3ز -1* )ز

 .TH.H+سدة النواقل المرجعةنفسية عند اكلسلة التّ في السّ  éنتيجة انتقال  O2H لىإراجع الى استهالكه حيث يتم إرجاعه  2Oتناقص تركيز -

                                H+ا يسمح بانتقال لسلة التنفسية، ممّ في السّ  éثناء انتقال أ T5.T3.T1عبر  H+يتولد نتيجة ضخ  H+راجع الى وجود فرق في تركيز  ATPتزايد تركيز  -

  . ATPات المذنبة وتحفيز تركيب يعبر الكر

 : ATPاستخراج العامل المحفزالنطالق الـتفاعالت التي تسمح بتركيب الـ  – ب

 .  يناألوكسج: ية الثان التجربة يف.    الضوء:  األولى التجربة يف                 

 : 3الى ز0منحنى الشكل )أ( من ز تحليل /أ-(3 

 (. CO2مثل المنحنى تغيرات نسبة األكسجين المثبت بداللة الزمن في شروط تجريبية متغيرة )ضوء،ي

 المثبتة ثابتة عند قيمة أعظمية . CO2 : نالحظ كمية  CO2: في وجود ضوء و 1الى ز 0من ز-

 CO2يتوقف تثبيت  CO2في وجود ضوء و غياب  : 2الى ز 1من ز -

  CO2 :نالحظ زيادة سريعة لنسبة  CO2 و وجودضوء غياب في  : 3الى ز 2من ز -

 .3المثبتة لتبلغ  قيمة أعظمية ثم تتناقص تدريجيا لتنعدم عند ز

 ضوئية (استمرار اإلضاءة )وجود نواتج المرحلة الكيمو CO2:يتطلب  تثبيت  إلستنتاجا

 منحنى الشكل )أ( و هذا عند :اكمال /   

 الممتص .يندمج في تفاعالت المرحلة الكيموحيوية .ثتثبت CO2 مصير توضيح  –ب

  CO2 علىRudip    مشكال جزيئتين منAPG  ـ الذي يرجع بواسطة ال ATP و 

 +NADPH.H المرحلة الكيموضوئية ، حيث يستخدم جزء من السكريات  الناتجين من 

 .   Rudip الثالثية المرجعة في تركيب السكريات السداسية و الجزء األخر في تجديد  

 

II –تحديد نوع التفاعلين: -أ 

 .مقرها : غشاء التيالكوئيد:)خالل المرحلة الكيميوضوئية(+R)التحلل الضوئي للماء( و ارجاع أكسدة الماء          (1)

 .T 2د  فيتم عل مستوى الجزء اإلنزيمي من المعق R+.أما ارجاع  PSIIأكسدة الماء تتم في مستوى الجزء اإلنزيمي من المعقد 

 )خالل الفسفرة التأكسدية(.مقرها : 2O و ارجاع الـ 2RHأكسدة            (2)

 .5Tفيتم على مستوى الناقل  2O  أما ارجاع الـ 1Tعلى مستوى الناقل  RH 2الغشاء الداخلي للميتوكوندري :أكسدة 
 ( .2ناشر للطاقة هو)( والتفاعل ال1) التفاعل المستهلك للطاقة هوتحديد التفاعل اللمستهلك للطاقة والتفاعل الناشر للطاقة:  -ب     

( 2لتفاعل )فق مع اوهو ما يتوا طاقةاإللكترونات تنتقل تلقائيا من عنصر ذي كمون أكسدة وإرجاع منخفض الى عنصر ذي كمون مرتفع محررة التعليل:

مستقبل النهائي لإللكترونات في السلسلة التركيبية )ال O 2 (إلى الـ-v 0.32ذو كمون منخفض) RH2تنتقل اإللكترونات المحررة من 2RHحيث عند أكسدة 

ذو كمون منخفض  R+رتفع إلى ( فاإللكترونات تنتقل من الماء ذو كمون م1( تلقائيا ومنه تحررطاقة .أما في التفاعل )+v82.0) ذو كمون مرتفع(  التنفسية

  وال يمكن أن يحدث ذلك تلقائيا ،بل باستهالك طاقة مصدرها الفوتونات الضوئية )تنشيط تفاعال ت المرحلة الكيميو ضوئية( .

. 
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III-  تعليل اعتبار -أATP تعتبر  -:جزيئة ذات قدرة طاقوية عاليةATP لى رابطتين بين مجموعات الفوسفات جزيئة ذات قدرة طاقوية الحتوائها ع

طاقة  ويتم تحرير ADP+Piوينتج  بين المجاميع الفوسفاتية يتم تفكيك الرابطة األخيرة ATPتكون غنية بالطاقة خاصة الرابطة االخيرة، عند اماهة 

 الحيوية. تستعمل في الوظائف

 كتابة المعادالت اإلجمالية للظواهر التي تحدث في كل من )س(،)ص(،)ل( و)م( : –ب    

 في )س( أي التيالكوئيد: تفاعالت المرحلة الكيميوضوئية. *

 
 
 
 )الهيولى( وفي وسط ال هوائي:التخمر .(ص )في*
 

 هوائي:التحلل السكري. ()الهيولى( وفي وسطص )في*
 
 في )ل(في حشوة الميتوكوندري*

 )تفاعل تحضيري +حلقة كريبس(.
 
 
 
 
 في )م(الغشاء الداخلي للميتوكوندري :*

 
 
 

 

 

 

 

 

 الناتج:  ATPفي كل تفاعل ومصيرالـ  ATP الـتحديد مصدر الطاقة الالزمة لتشكيل  –ج

 H+ركيزشوارد فينتج عن ذلك تدرج في ت التحلل الضوئي للماء ( ويحدث2Tعبر H  +)ضخ الـ PSII بوجود الضوء يتأكسد النظام الضوئي في )س(: 
                    المرحلة الكيميوحيوية  : يستهلك في الناتج  ATP مصيرالـ.  المذنبة وبالتالي تنشيطها الكرية)ارتفاعه داخل تجويف التيالكوئيد(ومنه خروجها عبر 

 .ة لإلستعمال()طاقة جاهز: يستعمل في مختلف النشاطات الخلوية ATP مصيرالـ        . )الغلوكوز(التخمر:من هدم)أكسدة( مادة األيض )ص(في 

 لخلوية .: يستعمل في مختلف النشاطات اATP مصيرالـ  )الغلوكوز(الى حمض البيروفيك .    هدم مادة األيضمن  التحلل السكري : في)ص(

 نشاطات الخلوية.: يستعمل في مختلف الATP مصيرالـ  .          الفسفرة التأكسدية :من أكسدة النواقل المرجعة )السلسلة التنفسية( في )م(

 : يستعمل في مختلف النشاطات الخلويةATP مصيرالـ  حلقة كريبس : من هدم مادة األيض )حمض البيروفيك(.            في )ل(
 الموضوع الثاني :

 ............................................................................... الترجمة :الموضحة المرحلة.1

 ...............................................................................................:المرقمة البيانات

ARNt : 1  3:ARNm    ، : 2 بيبتيدية سلسلة :4 ،ريبوزوم 

 .طاقة، انزيمات نوعية، أحماض أمينية،الريبوزومات، ARNm  ،ARNt، متطلباتها:.  متعدد الريبوزوممقر الترجمة :  

 .....................................................................................: األمنية األحماض تتابع .2

Phe –Thr-Cys-Arg-Gly-Pro-Asp-Ala  

 ................................................................................. : العالقة ابراز.3

 :                  ARNt  موقعين في الـ لوجود وذلك وظيفته بأداء له تسمح فراغية بنية له

  القراءة موقع الى ونقله األميني الحمض تثبيت موقع*

 .( لمكملة لهاالرامزة ا الصغرى) الوحدة تحت مستوىعلى ARNm   الـ على بالتثبت له تسمح المضادة الرامزات طريق عن الرامزات قراءة موقع*
 ………………………………………………………………: العلمي النص.4

 بهذه خاص ARNt يحمله الميثيونين هو و أميني حمض بوضع أول وذلك ARNmللـ  AUG الرامزة مستوى على دائما االنطالق بمرحلة الترجمة تبدأ

 الـ على المحمول الثاني و االول االميني الحمض بين البيبتيدية الرابطة تكوين فيتم االنطالق معقد بذلك يتشكل و الريبوزوم على يتثبت حيث الرامزة

ARNt عن االول االميني الحمض ينفصل ، خاصة انزيمات بفضل الثاني   ARNt الموقع عن بدوره ينفصل الذي P  بعد الريبوزوم ينتقل . للريبوزوم 

 بوصول الترجمة تنتهي ،االستطالة مرحلة انها خطوة كل واحد أميني حمض بمقدار البيبتيدية السلسلة تستطيل وهكذا ، أخرى رامزة الى رامزة من ذلك

 المتشكل البيبتيد عديد ليصبح بعضهما عن الريبوزوم وحدتي تحت تنفصل و اميني حمضخرآل ARNt  فينفصل التوقف رامزات احد الى القراءة موقع

  . النهاية مرحلة انها حر

 إجابة التمرين الثاني:-

I-/  

 :(1الوثيقة )يي ل منحنيحلت -1

من المصابة  لسليمة واالخرىمنحنيين لتغيرات كمية االكسجين في معلقين من الميتوكوندري احداهما مستخلصة من االلياف العضلية ا (1)تمثل الوثيقة  -

 حيث نالحظ انه:

Glucose + 2ADP + 2Pi + 2NAD+                  2 Pyruvique + 2ATP + 

2NADH,H+                      غلوكوز-6-فسفات  + ADP  
 

 

 

 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3as.ency-education.com



 

12 

½ O2  +  2é + 2H+  H2O 

 

  .(%100) تكون نسبة االكسجين ثابتة في كال المعلقين عند نسبة اعظمية لإللكتروناتقبل اضافة معطي  -

علق مشكل سريع في االلياف المصابة بينما تتناقص ب يمعلق ميتوكوندر في نسبة االكسجين ثابتة( تكون  )تبقى لإللكتروناتبعد اضافة معطي  -

 ميتوكوندري االلياف السليمة.

 االستنتاج: -

 ن(.االكسجيترونات وارجاع معطي االلك على اكسدةغير قادرة ال يمكنها القيام باألكسدة التنفسية )ميتوكوندري الشخص المصاب نستنتج أن  -

 :ر تغير نسبة األكسجين في معلق ميتوكوندري الشخص السليميفست -2

 ين.منه عدم استعمال األكسجولإللكترونات ومنه عدم انتقال االلكترونات في السلسلة التنفسية معطي راجع لعدم وجود االكسجين ثبات نسبة  -

سلة ونات في السلعبر نواقل االلكتر األكسجين راجع الى إضافة معطي لإللكترونات الذي يتم اكسدته مما يسمح بتحرير الكترونات تنتقل تناقص نسبة -

 التنفسية لتستقبلها األكسجين الذي يعتبر المستقبل األخير في السلسلة التنفسية ويتم ارجاعه الى ماء.

 المعادالت الكيميائية: -

 

 :تغير نسبة األكسجين لدى الشخص المصابالمقترحة لتفسير فرضية ال -3
 السلسلة التنفسية.انتقال االلكترونات في  لتوقفلوجود يعود نسبة االكسجين ثبات  -

II-/  

 الفرضية المقترحة.صحة ( 2نعم تؤكد الوثيقة ) -1

 التوضيح: -

 سلة التنفسية غير ممكن.دل أن انتقال االلكترونات في السلمنعدم وهذا ي T3نشاط الناقل ( أن 2يبين جدول الوثيقة ) -

 :عند الشخص المصابوارتفاع حمض اللبن  ATPسبب ضعف تركيب الـ  تفسير -2

أكسدية وكذلك توقف رة التفي السلسة التنفسية ومنه عدم حدوث الفسف T3وارتفاع حمض اللبن راجع الى توقف نشاط الناقل  ATPضعف تركيب  -

لهيولى االسكري في  التحلل تفاعالت حلقة كربس نظرا لعدم تجديد المرافقات االنزيمية )توقف األكسدة التنفسية في الميتوكوندري(، وبالتالي تتم عملية

 وث تخمر لبني(.ويحول حمض البيروفيك الناتج الى حمض اللبن مع تجديد المرافق اإلنزيمي )حد (2ATPوينتج عنها طاقة قليلة )

 عند الشخص المصاب بدون عالج وبعد العالج: ATPتطور تركيز  ةقارنم -أ -3

 ل وأثناء وبعد المجهود العضلي.في قيمة منخفضة قب ATPنالحظ عند الشخص المصاب بدون عالج ثبات تركيز  -

بعد  لمجهود وينخفض اثناء المجهود العضلي الستعماله، ثم يعود لالرتفاعاكان أكبر قبل بداية  ATPنالحظ عند الشخص المصاب بعد العالج أن تركيز  -

 نهاية المجهود العضلي. 

 :في األلياف العضلية المصابة بعد العالج ATP ر تطور تركيزيفست -ب

في السلسلة التنفسية، حيث  T3قل الذي سمح بتعويض نشاط النا Ménadioneو Ascorbateبعد العالج الى إضافة مادتي  ATPيعود تطور تركيز  -

تقبلها األكسجين وهذا ليس T5ثم الى  T4الذي ينقلها بدور الى الناقل  Ascorbateثم تنتقل الى  T2االلكترونات من الناقل  Ménadioneتستقبل مادة 

  .ATPتركيب كبير يؤدي الى عودة تفاعالت الفسفرة التأكسدية ونشاط الميتوكوندري ومنه 

 

III-/ مة وعند االلياف العضلية المصابةمخطط يوضح الحصيلة الطاقوية عند االلياف العضلية السلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرين الثالث:

I-1-  د الشخص بالفيروسين، اما عن ب كليانعدم تماما عند الشخص الذي لم يصتكون نسبة األجسام المضادة منخفضة جدا ضد الفيروسين،وت عليعند

شخص المصاب ، أما عند  الVZVو.د.ملل، وتنعدم عنده األجسام المضادة ضد  64فتكون مرتفعة نوعا ما و تقدر بحوالي  HHV8المصاب بفيروس 

 .HHV8و.د.ملل وتنعدم عنده األجسام المضادة ضد  300فتكون مرتفعة و تقدر بحوالي  VZVبفيروس 

 . علينسبتها ضعيفة جدا عند  ،واألجسام المضادة نوعية نستنتج ان -2-
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II- 1)-الجدول : تحليل نتائج -أ 
 .النوعية انتاج كمية ضئيلة من األجسام المضادة لوحدها أي LBد وجونالحظ حدوث ارتصاص قليل جدا مع كل من الفيروسين عند  :-1-التجربة 

من األجسام  انتاج كمية معتبرة أي معا في نفس الغرفة  LT4و  LBوجود نالحظ حدوث ارتصاص معتبر مع كل من الفيروسين عند  :-2-التجربة 

 .النوعية لكل فيروس المضادة

 

من األجسام  مفصولتين بغشاء نفوذ  أي انتاج كمية معتبرة LT4و  BLوجود نالحظ حدوث ارتصاص معتبر مع كل من الفيروسين عند   :-3-التجربة 

 .النوعية لكل فيروس المضادة

 . LBو الخاليا اللمفاوية   LT4بين اللمفاويات  اخلوي اتعاون انتاج األجسام المضادة يتطلباإلستخالص: 

على   LBالخاليا اللمفاوية  به تحفز LT4تفرزه الخاليا اللمفاوية  (2ألنترلوكين)اانه يوجد وسيط كيميائي -3-من التجربة  المعلومة اإلضافية -ب -  

 لألجسام المضادة. التكاثر والتمايز إلى خاليا منتجة 

حيث يحدث انتاج األجسام  عليخاطئة، فتجربة ماربروك أظهرت بأنه ال يوجد خلل بنيوي وال وظيفي  للخاليا اللمفاوية عند  فرضية الطبيب -ج- 

 .المضادة بشكل عادي

ر فيها ظاهرة اإلرتصاص في رسم تخطيطي تفسيري مبسط تظه -د -  

 (.VZV)و ( HHV8من ) وجود كل
 

 المقارنة بين النتائج:-أ -3-

ية ا كمّ مّ أ،  9290.10متوسطة تقدر ب  ليمخص السّ الشّ عند LT4ية كمّ   

LT4  خص المصاب بفيروسالشّ عندHHV8     أوVZV  مرتفعة تقدر ب
  9100.10 ـتكون قليلة جدا تقدر  ب علي عند LT4، أما كمية   13300.10

 :الـ  كمية -االستنتاجLT4  ضعيفة جدا ) منخفضة  عليعند

 خلية(  200بصفة غير عادية أي أقل من 

ية ن ارتفاع في كمّ : أتفسير النتائج المالحظة عند الشخص المصاب -ب-

توليد إستجابة مناعية ضد   في األعضاء المحيطية راجع  LT4مفاويات لّ ال

( وهذا ما أدى إلى تكاثر  VZVاو ضد  HHV8المستضدات ) إما ضد 

 .LT4الخاليا 

يا لنوعية للخالالتكامل البنيوي بين البروتينات الغشائية ) محدداته المستضدية ( مع البروتينات الغشائية ا الياه بفضلخيستهدف الفيروس  -أ -4-

 المستهدفة.

 :بة المناعية انطالقا من التجارب السابقة هي نوع االستجا -ب-

 ( معا. VZVو ضد  HHV8جسام مضادة ضد الفيروسين ) ضد يبين وجود أ -1-ألن الجدول  إستجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية:

ه الفيروسات تستهدف خاليا فتتحول هذه األخيرة إلى خاليا مصابة يجب تدخل يظهر بأن هذ -4-: ألن الجدول إستجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلوية

 . للقضاء عليها LT8الخاليا 

و بالتالي يكون  LT4يا اللمفاوية إلى االنخفاض الشديد في كمية الخالعلي يعود العجز المناعي المسجل عند  تفسير العجز المناعي المالحظ عند علي:  -ج

اج ضعيف لألجسام نت) إ ةاإلستجابة الخلطي المسؤولة عنLBاللمفاوية ( بذلك تحفيز ضعيف للخاليا  IL2) لوسيط الكيميائي األنترلوكين إفراز ضعيف ل

السامة يا أي انتاج ضعيف في الخال المسؤولة عن اإلستجابة الخلويةLT8و كذلك على الخاليا اللمفاوية  (VZVو HHV8 )من المضادة ضد كل

LTCوكذلك الورم،وهذا اإلنخفاض في  التي لها القدرة في هدم الخاليا المصابة بالفيروساتLT4 ا نتيجة دخول فيروس الـ علي أصيب بالسيديعود الى أن

VIH  الذي يستهدف الخالياLT4 . 

III - :مناعة خلوية(+)مناعة خلطية مخطط مبسط يوضح االستجابة المناعية المدروسة والمتدخلة في القضاء على الورم الجلدي والزونا 
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