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ניתוח מחקר מדעי

حتليل بحث علمي

חלק מבחינת  5יחידות לימוד

جزء من امتحان  5وحدات تعليمية

הוראות לנבחן
א .משך הבחינה :כשעה ורבע.
הבחינה בשאלון זה נערכת מיד (בלי
הפסקה) לאחר הבחינה בשאלון 043001
(נושאי הליבה) ,והזמן הכולל לשני
		השאלונים הוא שעתיים וחצי.
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
בשאלון זה שש שאלות ,ויש לענות
על כולן.
מספר הנקודות לכל שאלה רשּום בסופה,
סה"כ —  100נקודות.

للممتحن
تعليمات
َ

تقريبا.
أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وربع ً
			 يُجرى االمتحان مباشر ًة (بدون استراحة)
				بعد االمتحان في منوذج ( .43001مواضيع
املخصص للنموذجني
ّ
			النواة) ،والزمن الكلّي
				هو ساعتان ونصف.
ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:

في هذا النموذج س ّتة أسئلة ،عليك
اإلجابة عن جميعها.
عدد الدرجات ّ
مسجل في نهايته،
لكل سؤال ّ
املجموع  100 -درجة.

ג .חומר עזר מותר בשימוש :אין.

جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :ال توجد.

ד .הוראות מיוחדות  :אין.

خاصة :ال توجد.
د .تعليمات ّ

خاصةّ ،
كل ما تريد كتابته مس ّودة (رؤوس أقالم ،عمليات حسابية ،وما شابه).
اكتب في دفتر االمتحان فقط ،في صفحات ّ
اكتب كلمة "مس ّودة" في بداية ّ
كل صفحة تستعملها مس ّودة .كتابة أ ّية مس ّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تس ّبب إلغاء االمتحان!

التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

     ב ה צ ל ח ה !

نتم ّنى لك النجاح!
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األسئلة
حتليل بحث علمي ( 100درجة)

ثم أجب عن جميع األسئلة ( 6-1عدد الدرجات ّ
مسج ل في
لكل س ؤال
ّ
اقرأ وصف البحث التاليّ ،
نهايته).
الغدّ ة النخامية (الهيبوفيزا) هي غدّ ة إفراز داخلية موجودة في قاع الدماغ .تُفرِز خاليا مختلفة في الغدّ ة
النخامية أنواعً ا مختلفة من الهورمونات .الهيبوتالموس ،الذي هو جزء من الدماغ ،يراقب إفراز الهورمونات
خاصة تسمّ ى "عوامل محرِّرة" .تُنقَل هذه الببتيدات من الهيبوتالموس
من الغدّ ة النخامية بواسطة ببتيدات* ّ
خاصة على سطح أغشية خاليا الغدّ ة النخامية .ارتباط
إلى الغدّ ة النخامية ،وهناك ترتبط بمستقبِالت ّ
الببتيدات بالمستقبِالت على سطح أغشية خاليا الغدّ ة النخامية يؤدّي إلى تفعيل آليات خلوية تسبّب
زيادة إفراز الهورمونات من الغدّ ة النخامية .هكذا يراقب الهيبوتالموس إفراز كلّ واحد من الهورمونات
على حِ دة.
أحد الهورمونات التي تُفرَز من الغدّ ة النخامية هو هورمون النموّ ،الذي يراقب نم ّو وتطوّر الهيكل العظمي
والعضالت .يراقب الهيبوتالموس إفراز هورمون النم ّو بواسطة ببتيد يسمّ ى .GHRH
بهدف فهم كيفية تأثير الببتيد  GHRHعلى إفراز هورمون النموّ ،أُجريت تجارب على خاليا ُعزِلت
من الغدّ ة النخامية (تُحفَظ هذه الخاليا خارج الجسم في طبق تنمية ،في شروط تالئم عيشها) .خالل
التجربة ،تتعرّض خاليا الغدّ ة النخامية المعزولة لمحلول يُضاف إليه ،الببتيد  GHRHأو موّاد أخرى،
حسب حاجة التجربة .بواسطة مجموعة التجربة هذه ،يمكن تعريض خاليا الغدّ ة النخامية لـِ GHRH
لفترات زمنية محدودة بواسطة إدخال  GHRHإلى المحلول وشطفه بعد ذلك .ت ّ
ُمكن مجموعة التجربة
قياس التغيّرات في إفراز الهورمونات من خاليا الغدّ ة النخامية ،وكذلك قياس التغيّرات في تراكيز األيونات
داخل الخاليا.
أمامك وصف لتجربتين أُعدّ تا لبحث طريقة عمل الببتيد  GHRHعلى خاليا الغدّ ة النخامية.
في إحدى التجربتين ،أضافوا الببتيد  GHRHإلى خاليا الغدّ ة النخامية ،وفحصوا تأثير إضافة الببتيد على
إفراز هورمون النم ّو من الخاليا وعلى تركيز أيونات الكالسيوم في سيتوبالزم الخاليا( .من المعلوم أنّ
لتركيز أيونات الكالسيوم في السيتوبالزم تأثيرًا على عمليات في الخلية).
نتائج التجربة معروضة في الرسم التوضيحي .1
* الببتيد هو سلسلة قصيرة نسبيًا من األحماض األمينية.

/يتبع في صفحة /3

-  -

ביולוגיה ,קיץ תשס"ז ,מס' 043002

البيولوجيا ،صيف  ،2007رقم 043002

النمو من خاليا الغدّة النخامية
الرسم التوضيحي  - 1تأثير  GHRHعلى إف راز هورمون
ّ
وعلى تركيز أيونات الكالسيوم في خاليا الغدّة النخامية
			
ﻛﻤﻴﺔ ﻫﻮرﻣﻮن اﻟﻨﻤ ّﻮ
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أي من الفرضيات  III-Iالتي أمامك يمكن دحضها حسب نتائج التجربة؟ علّل.
ّ
 .1أ.
( 12درجة)
		
 GHRH .Iيؤثّر على تركيز أيونات الكالسيوم في خاليا الغدّ ة النخامية ،وتركيز أيونات
		
		 الكالسيوم يؤثّر على إفراز هورمون النم ّو من هذه الخاليا.
 GHRH .IIيؤثّر على إفراز هورمون النم ّو من خاليا الغدّ ة النخامية ،وهورمون النم ّو يؤثّر
		
		 على تركيز أيونات الكالسيوم في هذه الخاليا.
أيضا بشكل
 GHRH .IIIيؤثّر مباشر ًة على تركيز أيونات الكالسيوم في الخاليا ،ويؤثّر ً
		
		 مستقلّ على إفراز هورمون النم ّو من الخاليا.
ب .في تجارب أخرى زادوا بطرق أخرى (ليس بواسطة الببتيد  )GHRHتركيز أيونات
أيضا ،لوحظ ارتفاع
الكالسيوم في سيتوبالزم الخاليا ،وفي أعقاب هذه المعالجات ً
في إفراز هورمون النم ّو من الخاليا.
		
أي من الفرضيات  ،III-Iتدعمها نتائج هذه التجارب؟ علّل 8( .درجات)
ّ
/يتبع في صفحة /4
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في تجربة أخرى ،فحصوا تأثير الببتيد  GHRHعلى تركيز أيونات الكالسيوم داخل خاليا الغدّ ة النخامية
بوجود تراكيز مختلفة أليونات الكالسيوم في المحلول الخارجي .من المعلوم أنّ تركيز أيونات الكالسيوم
داخل الخاليا في جسم اإلنسان أقلّ بكثير من تركيزها في المحلول خارج الخلوي.
تضمّ نت التجربة ثالث معالجات :المعالجة "أ"  0 -ميكروموالر كالسيوم في المحلول الخارجي
المعالجة "ب"  2,000 -ميكروموالر كالسيوم في المحلول
			
				 الخارجي (هذا هو التركيز في البيئة خارج
				 الخلوية في جسم اإلنسان)
المعالجة "جـ"  10,000 -ميكروموالر كالسيوم في المحلول
			
					 الخارجي
نتائج التجربة معروضة في الرسم التوضيحي .2

الرسم التوضيحي  - 2تأثير  GHRHعلى تركيز أيونات الكالسيوم في الخاليا،
في تراكيز مختلفة أليونات الكالسيوم في المحلول الخارجي
ﺗﺮﻛﻴﺰ أﻳﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
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 .2هل ،بعدم وجود  ،GHRHيحدث انتشار (ديفوزيا) أليونات الكالسيوم من البيئة الخارجية
إلى داخل خاليا الغدّ ة النخامية؟ علّل حسب النتائج المعروضة في الرسم البياني الذي في الرسم
التوضيحي  17( . 2درجة)
/يتبع في صفحة /5
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أي جزء من خلية الغدّ ة النخامية يؤثّر الببتيد  ،GHRHوما هو تأثيره على هذا
قدِّ ر على ّ
الجزء .علّل حسب نتائج التجربة.

( 10درجات)

ب .أمامك تخطيط يعرض تسلسل األحداث في خاليا الغدّ ة النخامية.
انسخ التخطيط إلى دفترك ،وامأل اإلطارين الفارغين فيه ،اعتمادًا على نتائج التجربتين.

		

( 5درجات)
ارﺗﺒﺎط ﺑﺒﺘﻴﺪ
ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒِﻞ
باإلضافة إلى

GHRH

إﻓﺮاز ﻫﻮرﻣﻮن
اﻟﻨﻤ ّﻮ
توجد في جسم اإلنسان ببتيدات أخرى تنظّ م إفراز هورمون النم ّو من الغدّ ة

أيضا إلى إفراز هورمون النموّ.
النخامية .اكت ُِشف مؤخّ رًا ببتيد يُفرَز من المعدة ،GHRELIN ،يؤدّي هو ً
في أبحاث أُجريت الستيضاح طريقة عمل  GHRELINعلى خاليا الغدّ ة النخامية ،وُجد أنّه يؤدّي
إلى انتقال أيونات كالسيوم من عضيّات داخل خلوية (مثل الشبكة اإلندوبالزمية أو الميتوكندريا)
إلى السيتوبالزم .تحوي هذه العضيّات تركيزًا عاليًا أليونات الكالسيوم ،وهي ّ
تشكل مخازن داخل
خلوية للكالسيوم.
 .4يُعيدون إجراء التجربتين اللتين نتائجهما معروضة في الرسمين التوضيحيين َ 1و  ، 2لكن هذه
المرّة بد ًال من فحص تأثير الببتيد  ،GHRHيفحصون تأثير الببتيد . GHRELIN
قدِّ ر بالنسبة ّ
لكل واحدة من التجربتين ،هل ستكون النتائج مشابهة لتلك التي نتجت عندما
فُحص تأثير  . GHRHعلّل إجابتك.

( 18درجة)
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هورمون النم ّو الذي يُفرَز من الغدّ ة النخامية يرتبط بالمستقبِالت على خاليا معيّنة في الكبد ،ويؤدّي
بهذه الخاليا إلى إفراز مادّة تسمّ ى "عامل نموّ" .يُفرَز عامل النم ّو إلى الجهاز الدموي ،وعندما يصل
إلى الهيكل العظمي والعضالت ،يحفّز نموّها (انظر التخطيط في الرسم التوضيحي .)3
الرسم التوضيحي 3

اﻟﻬﻴﺒﻮﺗﻼﻣﻮس
GHRH

اﻟﻐﺪّ ة اﻟﻨﺨﺎﻣﻴﺔ
ﻫﻮرﻣﻮن اﻟﻨﻤ ّﻮ
اﻟﻜﺒﺪ
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﻤ ّﻮ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻌﻈﻤﻲ
واﻟﻌﻀﻼت
 .5يُحفَظ مستوى هورمون النم ّو في الدم في مداه الصحيح بواسطة آليات تغذية مرتدّ ة مختلفة،
إحداها معروضة في التخطيط الذي في الرسم التوضيحي . 3
أ.
		

صف آلية التغذية المرتدّ ة المعروضة في التخطيط الذي في الرسم التوضيحي . 3
( 6درجات)

ب .ما هو نوع التغذية المرتدّ ة؟ علّل.

( 9درجات)

جدا .عندما فُحص مستوى هورمون النم ّو في
 .6تعيش في أفريقيا قبيلة أشخاص قصيري القامة ًّ
دمهم ،اتّضح أنّه مشابه للمستوى المتوسّ ط في عشائر ّ
سكانية أخرى.
حسب التخطيط الذي في الرسم التوضيحي  ، 3اقترح تفسيرين ممكنين لحقيقة كون قامة هؤالء
األشخاص قصيرة على الرغم ممّ ا نعلمه عن مستوى هورمون النم ّو في دمهم 15( .درجة)

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

حقوق الطبع محفوظة لدولة إس رائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

