نهؼؼٕٚخ انقذسح ػهٗ إقظبء انالراد َزٛدخ خالٚب يُبػٛخ ٔخضٚئبد كًٛٛبئٛخ يزخظظخ نًؼشفخ آنٛخ ْزا
انزذخم َقٕو ثبنذساسخ انزبنٛخ:

-1تعرف على الخاليا C1و C2وC3و C4و C5مع ذكر األسس المعتمدة في ذلك،ثم سمي العنصرين()Xو( )Yمحددا
طبيعتهما الكيميائية.

 -2باستغاللك لمعطيات الوثيقة ومدتعينا بمعموماتك ،أكتب نص عممي حهل الدور المحهري لمخمية  C3في االستجابة
المناعية النهعية ،مبر از دور العنصرين()Xو(.)Y

في إطار دراسة العالقة بين بنية ووظيفة البروتين اإلنزيمي نقهم بالدراسة التالية:
يشع انجٕال انزخهف )la phénylcétonurie( ٙيشع ٔساثَ ٙبدس ٔخطٛش ُٚزح ػٍ إػطشاة ف ٙاالسزقالة انغزائ ٙنهسًغ
األي ُٙٛانفُٛم أالَ.ٍٛ
 رشاكى انفُٛم أالَ ٍٛف ٙانذو سبو نهدٓبص انؼظج ٙانًشكض٘ ٔٚؼٛق ًَٕ ديبؽ انطفم يًب ٚسجت انزخهف انؼقه.ٙ اإلَضٚى  ْٕ )Phenylalanine hydroxylase( PAHاإلَضٚى انز٘ ٚسفض رفبػم رسٕٚم انسًغ األي ُٙٛانفُٛم أالٍَٛ()Pheإنٗ انسًغ األي ُٙٛانزٛشٔص.)Tyr(ٍٚ
رج ٍٛانىثُقت 1انجُٛخ انفشاغٛخ نإلَضٚى )Phenylalanine hydroxylase( PAH

 -1رؼشف ػهٗ انجٛبَبد انًشقًخ يٍ  1إنٗ  3يسذد يسزٕٖ انجُٛخ انفشاغٛخ إلَضٚى (انشكم –أ )-يغ انزؼهٛم.

-2رؤد٘ انطفشح ( )mut 194انز ٙرظٛت انًٕسثخ انًؼجشح نإلَضٚى  )Phenylalanine hydroxylase( PAHإنٗ
رغٛٛش انسًغ األي 194 ُٙٛيٍ اإلَضٚى.
يستعُُا بًعطُاث انىثُقت : 11إقزشذ فشػٛخ زٕل يدبل (يٕقغ) اإلَضٚى انًؼُ ٙبانطفرة ()mut 194نإلَضٚى .PAH

رسزخذو ػذح رقُٛبد نهزسقق يٍ فبػهٛخ ػالج يشع انجٕال انزخهف، ٙثًب ف ٙرنك رقُٛخ انفظم انهَٕ ٙرسًر ْزِ
انزقُٛخ ثفظم ٔرسذٚذ األزًبع األيُٛٛخ نهجالصيب(انًظم).
* ًٚثم انشكم (أ)انىثُقت  2خضء يٍ انسهسهخ انُبسخخ نهًٕسثخ انًششفخ ػهٗ ثُبء اإلَضٚى ٔ PAHاألزًبع
األيُٛٛخ انًٕافقخ نٓب ػُذ شخض سهٛى ٔأخش (ؽفم) يظبة ثبنًشع.
* ًٚثم انشكم (ب)انىثُقت َ 2زبئح انفظم انهَٕ ٙإَطالقب يٍ خهٛؾ ألزًبع أيُٛٛخ نًظم شخض سهٛى
ٔيظم ؽفم يظبة ثبنًشع ٚ ،زى قٛبط كًٛخ األزًبع األيُٛٛخ ػٍ ؽشٚق قٛبط شذح اإليزظبص.
(رضداد شذح اإليزظبص ثضٚبدح كًٛخ األزًبع األيُٛٛخ).

 -1استدل من خالل معطيات الهثيقة 2على صحة الفرضية(.الدؤال 2من الجزء األول).
 -2ما هي الحلهل المقترحة للحد من حدة مرض البهال التخلفي ( )la phénylcétonurieعند األطفال.

-1التعرف عمى الخاليا  Cواألسس المعتمدة والتعرف عمى العنصرين Xو Yوتحديد طبيعتهما الكيميائية :
األسس انًعتًدة
انخهُت
انزؼشف انًجبشش ػهٗ انًسزؼذ ثبنزكبيم انجُ ٕ٘ٛث ٔ BcR ٍٛيسذد انًسزؼذ .
LB
C1
انزؼشف انًضدٔج ػهٗ انخهٛخ انًظبثخ ثبنزكبيم انجُ ٕ٘ٛثٔ TcR ٍٛيسذد انًسزؼذ ٔث.CMH IٔCD8 ٍٛ
LT8
C2
انزؼشف انًضدٔج ػهٗ انخهٛخ انؼبسػخ ثبنزكبيم انجُ ٕ٘ٛثٔ TcR ٍٛيسذد انًسزؼذ ٔث.CMH IIٔCD4 ٍٛ
LT4
C3
 C4خهُت عارضت ثهغ انًسزؼذ ْٔؼًّ ٔػشع يسذدارّ ػهٗ، CMH IIإفشاص األَزشنٕك.1 ٍٛ
 C5خهُت يصابت إسزٓذافٓب يٍ انفٛشٔط ٔػشع ثجزٛذارّ ػهٗ . CMH I
انطبُعت انكًُُائُت
انعُصر
غهٛكٕثشٔرُٛٛخ.
( )Xاألَترنىكٍُ1
غهٛكٕثشٔرُٛٛخ.
( )Yاألَترنىكٍُ2
 -2النص العممي:
نهؼؼٕٚخ انقذسح ػهٗ إقظبء انالراد َزٛدخ خالٚب يُبػٛخ نًفبٔٚخ ٔ LT8، LT4،LBخضٚئبد كًٛٛبئٛخ يزخظظخ
(األَزشنٕك،)ٍٛفًا هى اندور انًحىرٌ نهخهُت  LT4فٍ االستجابت انًُاعُت انُىعُت ،وكُف َساهى األَترنىكٍُ فٍ ذنك؟
 رقٕو انجبنؼخ انكجٛشح ثذٔس خهٛخ ػبسػخ (ٔ)CPAرنك ثجهغ انًسزؼذ ْٔؼًّ ٔػشع يسذدارّ ػهٗ ،CMH IIثى إفشاصاألَترنىكٍُ  1يٍ أخم تُشُط .LT4
 رقٕو  LT4ثبنزؼشف انًضدٔج ػهٗ انخهٛخ انؼبسػخ ثبنزكبيم انجُ ٕ٘ٛثٔ TcR ٍٛيسذد انًسزؼذ ٔث. CMHIIٔ CD4ٍٛ رًزهك LT4يسزقجالد األَزشنٕكLT4( 2 ٍٛيسسسخ). رفشص  LT4انًسسسخ (انًُشطخ)  IL2نُفسٓب فٛسفض ركبثشْب نزشكم نًخ يٍ ٚ LT4ؼط ٙثؼؼٓب  ( LT4mرزذخم فٙ
زذٔس االسزدبثخ انًُبػٛخ انثبَٕٚخ ) ٔانجؼغ االخش ٚزًبٚض انٗ  LThيفشصح نـ .IL2
 فٍ حانت االستجابت انًُاعُت انُىعُت انخهىَت :
رفشص  LThانـ  IL2انز٘ ٚشرجؾ ثبنًسزقجالد انغشبئٛخ انُٕػٛخ نهـ  LT8فٛسثٓب ػهٗ انزكبثش  ،رزشكم نًخ يٍ LT8
انًُشطخ ٚؼط ٙثؼؼٓب  ٔ LT8mانجؼغ اٜخش ٚزًبٚض إنٗ . LTc
 فٍ حانت االستجابت انًُاعُت انُىعُت انخهطُت :
رفشص  LThانـ  IL2انز٘ ٚشرجؾ ثبنًسزقجالد انغشبئٛخ انُٕػٛخ نهـ  LBفٛسثٓب ػهٗ انزكبثش ،رزشكم نًخ يٍ LBانًُشطخ
ٚؼط ٙثؼؼٓب  ( LBmرزذخم ف ٙزذٔس االسزدبثخ انًُبػٛخ انثبَٕٚخ ) ٔ انجؼغ االخش ٚزًبٚض إنٗ خالٚب ثالصيٛخ يفشصح
نألخسبو انًؼبدح.
رقٕو  LT4ثذٔس يسٕس٘ ف ٙاالسزدبثخ انًُبػٛخ انُٕػٛخ(انخهٕٚخ ٔانخهطٛخ)ٔرنك بانتعاوٌ انخهىٌ ثُٓٛب ٔث ٍٛانجبنؼبد
انكجٛشح (انخهٛخ انؼبسػخ) ثفؼم اندضٚئخ انكًٛٛبئٛخ  IL1انز ٙرؼًم ػهٗ رُشٛطٓب ٔ،ثُٓٛب ث ٍٛانخالٚب  LBٔ LT8ثفؼم
اندضٚئخ انكًٛٛبئٛخ  2ILانز ٙرؼًم ػهٗ رسفٛض انخالٚب انهًفبٔٚخ ػهٗ انزكبثش ٔانزًبٚض.

 -1انتعرف عهً انبُاَاث انًرقًت يٍ  1إنً : 3
 -1رسذ ٔزذح(ثُٛخ ثبنثٛخ).
 - 2ثُٛخ ثبَٕٚخ ٔسقٛخ .ꞵ
 -3ثُٛخ ثبَٕٚخ زهضَٔٛخ .α
* تحدَد يستىي انبُُت انفراغُت إلَزَى (انشكم –أ :)-بُُت رابعُت.
انتعهُم:رزكٌٕ يٍ  4رسذ ٔزذاد راد ثُٛخ ثبنثٛخ.
-2إقتراح فرضُت حىل يجال (يىقع) اإلَزَى  .PAHانًعٍُ بانطفرة (:)mut 194
يدبل (يٕقغ) اإلَضٚى  PAHانًؼُ ٙثبنطفشح ( )mut 194هى يجال انتحفُز يٍ انًىقع انفعال نإلَزَى ٔٚظٓش رنك يٍ
خالل يؼطٛبد انشكم (ب) يٍ انىثُقت  1ألٌ انطفشح ( )mut 194انز ٙأطبثذ انسًغ األيٚ 194 ُٙٛقغ ػًٍ ْزا انًدبل
يٍ اإلَضٚى((.)454-142فقذاٌ انجُٛخ ٚؤد٘ إنٗ فقذاٌ انٕظٛفخ).

 -1اإلستدالل يٍ خالل يعطُاث انىثُقت 2عهً صحت انفرضُت:
* انشكم (أ)انىثُقت : 2
ٔخٕد ؽفشح (إسزجذال CTCثـ )CCTػُذ انطفم انًظبة ثبنًشع ػهٗ يسزٕٖ خضء انسهسهخ
انُبسخخ نهًٕسثخ انًششفخ ػهٗ ثُبء اإلَزَى  PAHأدد إنٗ تغُُر انسًغ األي Glu( 194 ُٙٛإنٗ .)Gly
انز٘ ٚقغ ػًٍ يدبل انتحفُز يٍ انًىقع انفعال نإلَزَى ( )454-142أدٖ إنٗ فقذاٌ اإلَضٚى نهجُٛخ ٔيُّ إَضٚى غٛش ٔظٛف.ٙ
* انشكم (ب)انىثُقت : 2
َزبئح انفظم انهَٕ ٙرج ٍٛأٌ خهٛؾ األزًبع األيُٛٛخ نًظم انشخض انسهٛى يشبثّ نًظم انطفم
انًظبة ثبنًشع ثئسزثُبء انسًؼ ٍٛاألي Tyrٔ Phe ٍُٛٛٛحُث:
*عُد انشخص انسهُى:
كًٛخ انسًغ األي Tyr ُٙٛكجٛشح ٔ كًٛخ انسًغ األي Pheُٙٛقهٛهخ ٚٔ،فسش رنك ثأٌ اإلَزَى PAH
( )Phenylalanine hydroxylaseوظُفٍ فٛزى رسفٛض رفبػم رسٕٚم انسًغ األي ُٙٛانفُٛم أالَ)Phe( ٍٛإنٗ انسًغ
األي ُٙٛانزٛشٔصٔ.)Tyr(ٍٚثبنزبن ٙعدو تراكى انفُُم أالٍَُ فٍ اندو.وعدو اإلصابت بانًرض.
*عُد انطفم انًصاب بانًرض:
كًٛخ انسًغ األي Phe ُٙٛكجٛشح ٔ كًٛخ انسًغ األيTyrُٙٛقهٛهخٚٔ.فسش رنك ثأٌ اإلَزَى PAH
غُر وظُفٍ (ؽفشح ػهٗ يسزٕٖ يدبل انتحفُز يٍ انًىقع انفعال نإلَزَى) فال ٚزى رسفٛض رفبػم رسٕٚم انسًغ األي ُٙٛانفُٛم
أالَ)Phe( ٍٛإنٗ انسًغ األي ُٙٛانزٛشٔصٔ.)Tyr(ٍٚثبنزبن ٙتراكى انفُُم أالٍَُ ( )Pheفٍ اندو.وظهىريرض انبىال
انتخهفٍ.
ْزا يب ٚؤكذ طسخ انفشػٛخ انًقزشزخ :يدبل (يٕقغ) اإلَضٚى  PAHانًؼُ ٙثبنطفشح ( )mut 194هى يجال
انتحفُز يٍ انًىقع انفعال نإلَزَى (فقذاٌ انجُٛخ ٚؤد٘ إنٗ فقذاٌ انٕظٛفخ).
-2انحهىل انًقترحت نهحد يٍ حدة يرض انبىال انتخهفٍ ( )la phénylcétonurieعُد األطفال:
يشع انجٕال انزخهف )la phénylcétonurie( ٙيشع ٔساث ٙال ػالج نّ نكٍ ًٚكٍ انسٛطشح ػه ّٛيُز انٕالدح ثئرجبع:
* زًٛخ غزائٛخ يذٖ انسٛبح رسزثُ ٙكبفخ انجشٔرُٛبد.
* زقٍ انًشٚغ ثأدٔٚخ رؼًم ػهٗ رُشٛؾ اإلَضٚى .PAH
* زقٍ انًشٚغ ثدشػبد يٍ اإلَضٚى .PAH

