
              سلسلة تمارین التقویة
  :  وكیفیة تنظیمھا خالل الدورة الخلویة، نقترح المعطیات التجریبیة التالیةL’ADN لدراسة آلیة تضاعف   :) نقط4 (1تمرین  
  بعد حقن بیض ضفدعة بADN 3 فیروسي موسوم بH ملة لـ السیتیدین المشع الحا، تم وضعھا في وسط یحتوي على نیكلیوتیدات

32P)32P-dCTP ( وعلى نیكلیوتیدات البروموأوریدین)BrdUTP (الثقیلة وغیر المشعة .) البروموأوریدین نظیر للتیمیدین، یرفع من
الشكل (لمدة كافیة لحدوث دورة خلویة ) توفیر الظروف المالئمة للنمو(وبعد حقن ھذا الوسط ).  الذي یدخل في تركیبھL’ADNكثافة 

 الفیروسي من البیض وإخضاعھ لعملیة النبذ L’ADNتم استخالص ) 1من الوثیقة " ب"الشكل (أو دورتین خلویتین ) 1 من الوثیقة" أ"
  في وسط متزاید الكثافة یمكن من الفصل بین ثالث أنواع 

  : حسب كثافتھاL’ADNمن 
-ADN ال یحتوي على BrdUTP.
-ADN لھ خیط واحد یحتوي على BrdUTP.
-ADN یحتویان على  لھ خییطانBrdUTP.

   الفیروسي حسب كثافتھ L’ADN توزیع 1تمثل الوثیقة 
  .الحضن لمدة دورة أو دورتین خلویتینبعد 

  ) ن0.25 ( ما ذا نعني بالسیتیدین؟-1
   اعتمادا على المعطیات السابقة، حدد الدور الذي یلعبھ -2

  والبروموأوریدین ) 32P-dCTP(كل من السیتیدین المشع 
)BrdUTP (في ھذه التجربة.) ن0.5 (  
  :1من الوثیقة " أ"الشكل اعتمادا على  -3
  ) ن32P.) 0.25 الموسوم ب L’ADN مع كثافة 3H الموسوم ب L’ADN قارن كثافة - أ

  ) نL’ADN.) 0.5 فسر نتائج ھذه المقارنة، اعتمادا على معلوماتك حول تضاعف -ب
  ) ن32P.) 0.75 الموسومة ب L’ADNاتك، فسر اختالف الكثافة بین قمتي  وعلى معلوم1من الوثیقة " ب" اعتمادا على الشكل -4
  ) ن0.25 (. التي یمكن استنتاجھا من ھذه التجربةL’ADN اعتمادا على أجوبتك السابقة، حدد الخاصیة األساسیة لمضاعفة -5
  موازاة للتجربة السابقة، عندما تتم إضافة مادة السیكلوھیكزمیدCyclohéximide) للوسط السالف )  كابحة للتركیب البروتینيمادة

  .1من الوثیقة " أ"الذكر، قبل إخضاعھ للحضن، یالحظ أن النتائج المحصل علیھا بعد دورة خلویة أو دورتین، تكون كلھا مماثلة للشكل 
  ) ن0.75 (. خالل الدورة الخلویةL’ADN أذكر البروتینات األساسیة المتدخلة في كل من الصبغي ومضاعفة - أ6
  ) نL’ADN.)0.75المخصب مؤھل لالنقسام األول، فسر العالقة بین مفعول السیكلوھیكزمید وغیاب القمة الثقیلة لـ  علما أن البیض -ب

 نسبة القواعد اآلزوتیة 2یبین جدول الوثیقة . عند بعض الكائنات L’ADN اختالف بنیة جزیئةنقترح توضیح   ):  نقطة12(2التمرین 
  ).1φ( حمة ADN نسبة نفس القواعد اآلزوتیة المكونة لـ 3ل جدول الوثیقة ثبینما یم.  عند بعض الثدییاتL’ADNالمكونة لـ 

  ، 2 أـ اعتمادا على معلوماتك وبتوظیفك لمعطیات جدول الوثیقة 1
  ) ن1. (حدد العالقة بین القواعد اآلزوتیة عند نفس النوع

  ) نL’ADN) . 2رسم تخطیطي بنیة جزیئة ب ـ مثل بواسطة 
  عند ) G و C(ثم ) T و A(ـ قارن العالقة بین القواعد اآلزوتیة 2

  ) ن1. (الحمة مع نفس العالقة عند الثدیییات
   عند نفس الحمة السابقة، نقترح L’ADNلتوضیح بنیة جزیئة 
  :الفرضیتین التالیتین

بنیة : الفرضیة األولىADNالحمة تتكون من خییطین .  
نیة ب: الفرضیة الثانیةADNالحمة تتكون من خییط واحد .

  الفرضیتین ترجح؟  ، أي3القواعد اآلزوتیة ومعطیات الوثیقة ـ باعتمادك على مبدإ تكامل 3
  ) ن2. (علل جوابك

  :ندرج المعطیات التجریبیة التالیة نفس الحمة ADNللتأكد من بنیة 
   نتائج التحلیل الكیمیائي4 الوثیقة تمثل النسب المائویة المبینة في: المعطیات التجریبیة األولى* 
L’ADN تم استنساخھ عن طریق التضاعف داخل أنبوب زجاجي، انطالقا من ).ADN2)φلـ 

  .3الممثلة نسب قواعده اآلزوتیة في الوثیقة  )1φ(الحموي 
  ) ن1φ() .2(L’ADN و ).L’ADN)2φـ قارن نتائج تحلیل كل من 4
   )1φ‘( األصلي L’ADNاستنساخ ( إنجاز نفس التجربة السابقة تم: المعطیات التجریبیة الثانیة* 

  مماثل لـ ) 2φ‘( ولید ADNلثدییات، فحصلنا على  عند ا)2φ‘( الولید L’ADNلمقارنتھ مع 
)‘1φ (من حیث نسب مختلف القواعد اآلزوتیة.  
  ) ن1φ() .2‘(و ) 2φ‘( التي تفسر تماثل L’ADNـ بین بواسطة رسم تخطیطي آلیة مضاعفة 5
        ) ن2. (فیما تفیدك المعطیات التجریبیة األولى والثانیة لتأكید إحدى الفرضیتین السابقتینـ 6
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قواعد        ل ا
ــة اآلزوتي مصدر    

L'ADN

ــن األدني
(A)

ــوانين الغ
(G)

ــيتوزين السـ
(C)

ــن التيميـ
(T)

اإلنســان
ــنزير الخ

10
10

7,2
6,8

10,1
9,6

7,1
6,9

=20,2الوثيقـــة  -+دقــة القياســـــات

ــة ــد اآلزوتي ــبة القواع نس
الحمة      ADN 1المكونة ل 

(C) ــيتوزين ــن الس م
(A) ــن من األدني

(T) مــن التيميــن
(G) ــوانين من الغ

32%*
29%*
22%*
17%*
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ــة ــد اآلزوتي ــبة القواع نس
الحمة      ADN 2المكونة ل 

(C) ــيتوزين ــن الس م
(A) ــن من األدني

(T) مــن التيميــن
(G) ــوانين من الغ

17%*
29%*
22%*
32%*

4الوثيـــــقة 
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