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ُص٘ص عوٌ ٞٚيف َاد ٝعوَ٘ اهطبٚعٗ ٞاذتٚاٝ
كتابُ ٞص عوٌ ٛتتطوب أْ ٘ٙظف املرتغح ًلتطباتٕ ًّ اجى بِا ١إجاب ٞهوٌػلى املطسٗح ٗفق خمطط ًِعٍ ًٗٔٚلى ٙتطٌّ املساحى
اهتاه:ٞٚ
 - 1املقدً :ٞتػري اىل اجملاي اٗ اه٘حد ٝاملتعوق ٞباملػلى املطسٗح.
 - 2اهعسض :حمتًِ٘ ٠عٍ ٙتٌخ٘ز ح٘ي مجو ًّ ٞاملفآ ٍٚاملٔٚلو ،ٞتِعٍ يف أجصاً ١سقٌٗٗ ٞاضخ ،ٞبرتتٚب اضتدالهًِ ٛطق ٛبتعبري عوٌٛ
ٗهػ٘ ٜدقٚق،بأفلاز دقٚقً ٞرتابط.ٞ
 - 3ارتامت :ٞتتصٌّ ُتٚح ٞجتٚب عّ املػلى املطسٗح.
ًالحع :ٞميلّ أْ ٙسفق اذتى بسضٍ ختطٚط ٛحطب طبٚع ٞاهتعوٌٚات.

آه ٞٚتسكٚب اهربٗتني
اهتعو :01 ٌٞٚاعتٌادا عوً ٟعوً٘اتم اكتب ُصا عوٌٚا تربش ًّ خالهٕ اضتِطاخ امل٘زث ٞاىل  ARNmعوً ٟطت٘ ٠اهِ٘ا.ٝ
 تتم عملية االستنساخ على مستول النواة ،حيث تركب جزيئات  ARNmبتوفر مجموعة من العناصر كىي مورثة ،إنزيم الػ  ARNبوليميراز ،طاقة في شكل ATP

كنكييوتيدات حرة – .فٌا ًٓ ٛساحى حدٗث عٌو ٞٚاالضتِطاخ؟
 تمر عملية االستنساخ بثالث مراحل ىي:
*أ ًسحو ٞاإلُطالق:
يتم ارتباط أنزيم  ARNبوليميراز بمنطقة بداية المورثة كيقوـ بفتح سلسلتي الػ ADNبعد تكسير الركابط الهدركجينية. ثم يبدأ اإلنزيم بقراءة تتابع القواعد على احدل سلسلتي الػ ADNكربط النيوكليوتيدات الموافقة لها لتركيب سلسلة من الػ. ARNm تعرؼ سلسلة الـ  ADNالتي يتم استنساخها بالسلسلة المستنسخة.*ب ًسحو ٞاإلضتطاه: ٞينتقل الػ ARNبوليميراز على طوؿ المورثة لقراءة المعلومات على جزمء الـ ، ADNك إضافة النكليوتيدات لتشكيل الػ ARNmكفق تتابع
سلسلة الـ . ADN
*ج ًسحو ٞاهِٔا:ٞٙيصل األنزيم إلى نهاية المورثة ،حيث تتوقف استطالة الـ ARNmالذم ينفصل عن الـ  ADNكينفصل إنزيم الػ ARNبوليميراز ،كتلتحم سلسلتي
ال.ADN
 ينتج عن عملية االستنساخ جزيئات  ARNmتنتقل عبر الثقوب النوكية من النواة الى الهيولى اين يتم ترجمتها الى بركتينات.
اهتعو -:02 ٌٞٚمما ت٘صوت إهٗ ٕٚباضتعٌاي ًعوً٘اتم اكتب ُصا عوٌٚا تبني ف ٕٚآه ٞٚتسكٚب اهببتٚد عوً ٟطت٘ ٠اهل٘ٚىل.
 اعتٌادا عوً ٟعوً٘اتم اكتب ُصا عوٌٚا تربش ًّ خالهٕ حت٘ٙى اهسضاه ٞاه٘زاث )ARN ( ٞٚإىل اهسضاه ٞاهربٗت.ِٞٚٚ يتم ترجمة الرسالة الوراثية المتمثلة في جزيئة  ARNmالناتجة من عملية االستنساخ الى بركتين في الهيولى على مستول الشبكة الهيولية المحببة بتدخل
الريبوزكمات– .

فٌا ًٓ ٛساحى حدٗث عٌو ٞٚاهرتمجٞ؟

 تمر عملية الترجمة بثالث مراحل ىي:
*أ ًسحو ٞاالُطالق:

 يرتبط  ARNmبتحت الوحدة الصغرل للريبوزكـ  ،ثم متوضع اؿ  ARNtالخاص بالحمض األميني  Metعلى رامزة االنطالؽ  AUGالمتواجدة في، ARNmحيث يتعرؼ  ARNtعلى الرامزة الموجودة في  ARNmعن طريق الرامزة المضادة.
 ترتبط تحت الوحدة الكبرل حيث يتوضع ػاؿ ARNtالخاص بالحمض األميني  Metفي الموقع  Pكيبقى الموقع  Aشاغرا ،كيتشكل بذلك معقد االنطالؽ. -يتوضع  ARNtالحامل للحمض األميني الثاني في الموقع  Aنتيجة التوافق بين الرامزة المضادة كالرامزة الثانية على جزمء ػاؿ. ARNm

 يتم تكوين الرابطة الببتيدية بين الحمض األميني األكؿ  Metكالحمض الثاني بتدخل انزيمات خاصة كاستهالؾ طاقة .ينفصل الحمض األميني األكؿ  Metعنػاؿ ARNtالذم ينفصل بدكره عن الموقع  Pمن الريبوزكـ.
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*ب ًسحو ٞاالضتطاه :ٞينتقل الريبوزكـ خطوة كاحدة ( رامزة كاحدة على  ،) ARNmمما يؤدم إلى كجود ػاؿ ARNtالحامل لثنائي الببتيد في الموقع  Pك يصبح
اؿـ كقع  Aفارغا الستقباؿ  ARNtحامل لحمض أميني آخر  ،حيث تبدأ دكرة جديدة تؤدم إلى ربط حمض أميني ثالث كىكذا تستطيل السلسلة الببتيدية بمقدار
حمض أميني كاحد كل دكرة.
*ج ًسحو ٞاهِٔا: ٞٙيصل الريبوزكـ إلى احدل رامزات توقف(  )UGA، UAG ،UAAعلى جزمء ػاؿ ARNmعندىا تنفصل السلسلة الببتيدية المتكونة ،
كينفصل  ARNtاألخير كتنفصل تحت كحدتي الريبوزكـ عن بعضهما .
 ينتج عن عملية الترجمة جزيئات بركتينية نوعية تنتقل الى جهاز كولجي اين تكتسب بنية فراغية كظيفية .
اهعالق ٞبني بِٗٗ ٞٚظٚف ٞاهربٗتني
اهتعو:01 ٌٞٚ
 أد ٠خوى عوً ٟطت٘ ٠امل٘زث ٞاملػسف ٞعو ٟتسكٚب اهربٗتني إىل فقداْ ٗظٚفتٕ ًّ ،خالي ًا ضبق ًٗعوً٘اتم بني يف ُص عوٌٛاهعالق ٞبني بِ ٞٚاهربٗتني ٗ ٗظٚفتٕ.
 -بني يف ُص عوٌ ٛكٚف تتخلٍ امل٘زث ٞيف حتدٙد اهبِ ٞٚاهفساغ ٞٚهوربٗتني.

 تختلف البركتينات فيما بينها في عدد كنوع كترتيب األحماض االمنية المشكلة لها ،يضمن ىذا االختالؼ تتابع نكليوتيدات المورثة المشرفة على تركيب كل نوع من
البركتينات ،كما تتميز ببنيات فراغية متنوعة تسمح لها بأداء كظائف متنوعة.
-

اهعالقٞ
؟
ًا اهعالق ٞبني بِٗٗ ٞٚظٚف ٞاهسٗتني؟ ٗكٚف تتخلٍ امل٘زث ٞيف حتدٙد ٓرٖ

 تحدد بنية البركتين من خالؿ نوع كعدد كترتيب االحماض االمنية المشكلة لو كالتي تنشأ بين جذكرىا ركابط كيميائية (ركابط ثنائية الكبريت ،ركابط ىيدركجيية،
ركابط شاردية كتجاذب الجذكر الكارىة للماء) متوضعة بطريقة دقيقة في أماكنها الصحيحة في السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية ،محافظة على البنية الفراغية مما
يكسب البركتين تخصصا كظيفيا.
 أم خلل على مستول المورثة يؤدم الى تغيير تسلسل االحماض االمنية المشكلة للبركتين كبالتالي تفكيك الركابط اك تشكلها في اماكن غير صحيحة فتتغير البنية
الفراغية كيفقد البركتين تخصصو الوظيفي.
 تحدد المورثة تتابع االحماض االمنية المشكلة للبركتين ،كبالتالي يكتسب بنية فراغية تحدد تخصصو الوظيفي.
اهتعو:02 ٌٞٚ
 ًا عالق ٞضو٘ن االمحاض االً ِٞٚٚببِ ٞٚاهربٗتني:تشارؾ الركابط الشاردية في الحفاظ على تماسك كاستقرار البنية الفراغية للبركتين،حيث تغير درجة الحموضة يؤدم الى تغير الحالة الشاردية للوظائف الجانبية NH2
و  COOHلالحماض االمينية كمنو تخريب الركابط الشاردية اك تشكل ركابط اخرل في غير مواقعها مما يؤدم الى فقداف البنية الفراغية للبركتين.
اهِػاط اإلُصمي ٛهوربٗتِٚات
اهتعو:01 ٌٞٚ
 باضتعٌاي ًعوً٘اتم ح٘ي عالق ٞبِ ٞٚاهربٗتني ب٘ظٚفتٕ  ،ب ّّٚيف ُص عوًٌ ٛفَٔ٘ اهعباز ٝاهتاه ( : ٞٚاهتّدصص اه٘ظٚف ٛهإلُصًٍٙستبط بصفٗ ٞطٚد ٝببِٚتٕ ).
 اُطالقا مما ضبق يف ُص عوٌ ٛبني كٚف ٙلتطب االُص ٍٙختصصٕ اه٘ظٚف.ٛالكيميائي،تتميز بتأثيره النوعي اتجاه مادة التفاعل في شركط محدد من درجة الحرارة كدرجة
ة
عمل على تحفيز التفاعالت
 االنزيمات جزيئات من طبيعة بركتينية ت
الحموضة ً .PHا اهعالق ٞبني بِٗٗ ٞٚظٚف ٞاالُصٍٙ؟

 االنزيم كسيط حيوم من طبيعة بركتينية ،البنية الفراغية لو تتشكل نتيجة مجموعة من الركابط ( جسور ثنائية الكبريت ،ركابط ىيدركجينية ،ركابط شاردية ،تجاذب
الجذكر الكارىة للماء) بين المجموعات الكيميائية لجذكر االحماض االمنية المشكلة لالنزيم في مواقعها الصحيحة .
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تسمح ىذه البنية االنزيم بتجميع احماض امنية موجودة في اماكن مختلفة في السلسلة الببتيدية لتشكيل جزء مهم ىو الموقع الفعاؿ الذم يتكامل بنيويا مع مادة
التفاعل.

يرتكز التخصص الوظيفي لالنزيم على تشكل معقد (انزيم-مادة التفاعل) ينشأ المعقد اثناء تشكل ركابط انتقالية ضعيفة بين جزء من مادة التفاعل كالموقع الفعاؿ نتيجة

التكامل البنيوم.

 تحدد البنية الفراغية لالنزيم التخصص الوظيفي كىذا بوجود الموقع الفعاؿ المكمل للركيزة.
اهتعو:02 ٌٞٚ
 ًّ خالي ًا ضبق ًٗعوً٘اتم رتص يف ُص عوٌ ٛتأثري اهع٘اًى املدزٗض ٞعو ٟاهِػاط اإلُصمي.ٛ االنزيمات كسائط حيوية تعمل في شركط محدد من درجة الحرارة كدرجة الحموضة .PH
 -كٚف تأثس دزج ٞاذتسازٗ ٝدزج ٞاذتٌ٘ض ٞعو ٟاهِػاط االُصميٛ؟

 تأثري دزج ٞاذتساز:ٝ

يتم النشاط االنزيمي ضمن مجاؿ محدد من درجة الحرارة حيث:
 في درجات الحرارة المنخفضة تقل حركة الجزيئات االنزيمية بشكل كبير كيصبح االنزيم غير نشط. في درجات الحرارة المرتفعة (اكبر من º40ـ) تتخرب الركابط الضعيفة كتفقد نهائيا البنية الفراغية المميزة كبالتالي يصبح االنزيم غير فعاؿ. عند درجة الحرارة المثلى يصل التفاعل االنزيمي الى سرعة اعظمية حيث لكل انزيم درجة حرارة مناسبة. تأثري دزج ٞاذتٌ٘ض:ٞ

 تؤثر درجة الحموضة على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة لالحماض االمينية في السلسلة الببتيدية كباالخص تلك الموجودة على مستول الموقع الفعاؿ،يؤدم تغير الحالة الكهربائية الى فقداف الشكل المميز للموقع الفعاؿ مما يعيق تثبيت مادة التفاعل كمنو يمنع حدكث التفاعل االنزيمي.
 لكل انزيم درجة حموضة مناسبة .يصل التفاعل االنزيمي عندىا الى سرعة اعظمية. يتأثر النشاط االنزيمي بدرجة الحرارة كدرجة الحموضة ،حيث لكل انزيم درجة حرارة كدرجة حموضة يكوف فيها النشاط االنزيمي اعضمي.
دٗز اهربٗتِٚات يف اهدفاع عّ اهرات
اهتعو:01 ٌٞٚ
مما ضبق ًٗعوً٘اتم ،اكتب ُصا عوٌٚا تربش ف ٕٚكٚف تِفسد كى عط٘ ٞٙبٔ٘ ٞٙب٘ٚه٘ج ٞٚخاص ٞبٔا.
 الذات ىي مجموعة من الجزيئات الغشائية (غليكوبركتين) المحددة كراثيا خاصة بالفرد محمولة على أغشية خاليا العضوية .
 -فٌٚا تتٌجى ًؤغسات اهل٘ ٞٙاهب٘ٚه٘جٞٚهوفسد؟

 تستطيع العضوية التمييز بين مكونات الذات كالالذات من خالؿ مجموعة من الجزيئات الغشائية ذات الطبيعة الغليكوبركتينية كالتي تمثل الهوية البيولوجية للفرد
كىي بركتينات  ،CMHبركتينات نظاـ  ABOكبركتين عامل الريزكس. Rh

 تعتبر بركتينات  CMHالمتواجدة على اغشية الخاليا ذات النواة كالمحددة كراثيا على مستول الصبغي  6ك 15الجزيئات المحددة للذات حيث تختلف من شخص
الى اخر كتتماثل عند التوأـ الحقيقي فقط.
 نميز نوعاف من بركتينات  CMHكىي CMH 1:متواجد على اغشية كل خاليا العضوية التي تملك نواة ،ك CMH 2متواجد على اغشية البالعات الكبيرة كاللمفاكيات.LB

 اختالؼ بركتينات  CMHيعود الى -:تعدد في مورثات  ( CMHتوجد  6مورثات)
 تنوع في اليالت كل مورثة من مورثات .CMH عدـ كجود سيادة بين اليالت كل مورثة. كمنو تنوع كبير في الجزيئات الغليكوبركتينية  CMHمما يؤدم الى امتالؾ كل فرد تركيبة خاصة بو.
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اهتعو:02 ٌٞٚ
اُطالقا مما ضبق ًٗعوً٘اتم  ،قــدَ ُصا عوٌٚا تربش ف ٕٚدٗز خمتوف ادتص٣ٙات اهربٗت ِٞٚٚيف إقصا ١ايــــــالذات.
 دخوؿ المستضد الى العضوية يحرضها على انتاج كسائل دفاعية تعمل على اقصاء الالذات تتمثل في االجساـ المضادة (استجابة خلطية) كجزيئات البرفورين
ــــــالذات ؟
المفرزة من خاليا ( LTCاستجابة خلوية)ً - .آ٘ دٗز خمتوف ادتص٣ٙات اهربٗت ِٞٚٚيف إقصا ١اي

 كسائل الدفاع المنتجة في كل استجابة تعمل على تخريب المستضدات حيث:


دٗز االجطاَ املطاد:ٝ

 يتم انتاجها من طرؼ الخاليا البالزمية الناتجة من تمايز اللمفاكيات  LBالمنشطة كالمحفزة بػ . IL2 ترتبط االجساـ المضادة نوعيا مع المستضدات التي حرضت على انتاجها مشكلة معقدات مناعية. بتشكل المعقدات المناعية يتم ابطاؿ مفعوؿ المستضدات كتوقيف انتشارىا كمنع تكاثرىا. يسرع تشكل المعقدات المناعية عملية البلعمة مما يؤدم الى القضاء على المستضدات.-

دٗز اهربف٘ز ّٙاملفسش ًّ خالٙا :LTC

 تتثبت خلية  LTCعلى الخلية المصابة نتيجة التكامل البنيوم بين  TCRكالمعقد (محدد المستضد )CMHI -ام التعرؼ المزدكج.-

تفرز خلية  LTCجزيئات بركتينية تسمى البرفورين باالضافة الى انزيمات محللة مثل االنزيم المفكك للػ ADN

 تندمج جزيئات البرفورين في الغشاء الهيولي للخلية المصابة مشكلة قنوات غشائية. تسمح القنوات الغشائية بدخوؿ الماء مما يؤدم الى حدكث صدمة حلولية ام انفجار الخلية المصابة. يؤدم تدخل الوسائل الدفاعية الى اقصاء الالذات كمنو المحافظة على سالمة العضوية .
اهتعو:03 ٌٞٚ
اُطالقا مما ضبق ًٗعوً٘اتم  ،بني يف ُص عوًٌ ٛساحى االضتحاب ٞاملِاع ٞٚارتوط. ٞٚ
 دخوؿ المستضد الى العضوية كعلى مستول االعضاء المحيطية يؤدم الى احداث استجابة مناعية خلطية تنتهي بانتاج اجساـ مضادة تساىم في اقصاء
المستضدات– .

ًآ ٛاملساحى اهيت متس بٔا االضتحاب ٞاملِاع ٞٚاهِ٘ع ٞٚارتوط ٞٚ؟

 تمر االستجابة الخلطية باربع مراحل كىي:
الخطوة االكلى :مرحلة التعرؼ كالتنشيط.



دخوؿ المستضد الى العضوية يؤدم الى انتقاء الخاليا  LBنتيجة التكامل البنيوم بين المستقبالت الغشائية  BCRكمحددات المستضد كمنو تتنشط كذلك
بتركيب مستقبالت غشائية خاصة بػ .IL2

الخطوة الثانية :مرحلة التكاثر.



يرتبط  IL2المفرز من  LThالتمايزة من  LT4بالمستقبالت الغشائية الخاصة بها مما يحفز خاليا  LBعلى االنقساـ عدة انقسامات خيطية متساكية ينتج عنها
عدد كبير من خاليا الـ LBالمشابهة بنيويا ككظيفيا مكونة لمة من  LBالمنشطة.
الخطوة الثالثة :مرحلة التمايز.


-

جزء من خاليا الػ LBيتمايز الى خاليا بالزمية (بالزموسيت) لها دكر في تركيب كافراز االجساـ المضادة النوعية.

-

كالجزء االخر يبقى على شكل خاليا ذاكرة ، LBmلها دكر في تسريع االستجابة في حالة دخوؿ ثاني لنفس المستضد.



الخطوة الرابعة :مرحلة التنفيذ.

ترتبط االجساـ المضادة نوعيا مع المستضد الذم حرض على انتاجها مشكلة معقدات مناعية كمنو يبطل مفعوؿ المستضد كيتوقف تكاثره كانتشاره ،لتقدـ الى
البالعات اين يتم التخلص منو عن طريق البلعمة.
 يؤدم تدخل االجساـ المضادة الى اقصاء المستضدات الحرة الموجودة في الوسط خارج خلوم كمنو المحافظة على سالمة العضوية .
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ًاد ٝعوَ٘ اهطبٚعٗ ٞاذتٚاٝ

األضتاذ :بّ ع٘ٙس .ٝط

ُص٘ص عوًٌ ٞٚقرتحٞ

اهتعو:04 ٌٞٚ
اُطالقا مما ضبق ًٗعوً٘اتم  ،بني يف ُص عوًٌ ٛساحى االضتحاب ٞاملِاع ٞٚارتو٘. ٞٙ
 استهداؼ المستضد احدل خاليا العضوية يؤدم الى احداث استجابة مناعية خلوية تنتهي بانتاج خاليا  LTCتساىم في تخريب الخاليا المصابة.
–

ًآ ٛاملساحى اهيت متس بٔا االضتحاب ٞاملِاع ٞٚاهِ٘ع ٞٚارتو٘ ٞٙ؟

 في كجود الخلية المصابة المستهدفة تمر خاليا  LT8بالخطوات التالية:


الخطوة االكلى :التعرؼ كالتنشيط.

التعرؼ المزدكج بين  TCRكمعقد (محدد المستضد –  )CMHIنتيجة التكامل البنيوم كمنو تتنشط  LT8بتركيبها مستقبالت غشائية خاصة بػ .IL2



الخطوة الثانية :التكاثر.

يرتبط  IL2المفرز من  LThالتمايزة من  LT4بالمستقبالت الغشائية الخاصة بها مما يحفز خاليا  LT8المنتقاة على االنقساـ عدة انقسامات خيطية متساكية ينتج
عنها عدد كبير من خاليا  LT8المشابهة بنيويا ككظيفيا مكونة لمة من  LT8المنشطة.


الخطوة الثالثة :التمايز.

 جزء من خاليا  LT8يتمايز الى خاليا  LTCلها دكر في القضاء على الخاليا المصابة. الجزء االخر يبقى على شكل خاليا ذاكرة ، LT8 mلها دكر في تسريع االستجابة في حالة دخوؿ ثاني لنفس المستضد.

الخطوة الرابعة :التنفيذ.

 تتثبت خلية  LTCعلى الخلية المصابة نتيجة التكامل البنيوم بين  TCRكالمعقد (محدد المستضد )CMHI -ام التعرؼ المزدكج.
 تفرز خلية  LTCجزيئات بركتينية تسمى البرفورين باالضافة الى انزيمات محللة مثل االنزيم المفكك للػ ADN
 تندمج جزيئات البرفورين في الغشاء الهيولي للخلية المصابة مشكلة قنوات غشائية.
 تسمح القنوات الغشائية بدخوؿ الماء مما يؤدم الى حدكث صدمة حلولية ام انفجار الخلية المصابة.
 يؤدم تدخل خاليا  LTCالى اقصاء الخاليا المستهدفة من طرؼ المستضد كمنو المحافظة على سالمة العضوية .
اهتعو -:05 ٌٞٚرتص يف ُص عوٌ ٛخمتوف اهع٘آس اهيت تطٌح بتفطري تصاًّ اخنفاض تسكٚص ً LT4ع تصاٙد غخِ ٞاهفريٗع .VIH
 اكتب ُصا عوٌٚا ت٘ضح ف ٕٚخمتوف اهع٘آس اهيت حتدث اثِا ١تط٘ز َ زض اهطٚدا عِد اهػدص املصاب؟ إصابة العضوية بفيركس  VIHتجعل الجهاز المناعي يفقد القدرة على الدفاع عن الذات ،ألف ىذا الفيركس يسبب مرض فقداف المناعة المكتسبة ()SIDA
حيث يستهدؼ خاليا

 LT4المسؤكلة على تحفيز االستجابتين المناعيتين الخلوية كالخلطيةً - .ا ٓ ٛاهع٘آس اهيت تؤد ٜاىل اخنفاض عددLT4؟

 أثبتت الدراسات أف داء فقداف المناعة المكتسبة يتطور عبر عدة سنوات من خالؿ المراحل التالية :
*

ًسحو ٞاإلصاب ٞاألٗه:ٞٚ

بعد اإلصابة مباشرة تهاجم الفيركسات الخلية  LT4فتتناقص ىذه األخيرة مقابل زيادة في عدد الفيركسات ،ك في الوقت نفسو يستجيب الجهاز المناعي فتتكاثر
 LT4كتزداد كمية األجساـ المضادة  Anti-VIHنتيجة تنشيط  LBكتمايزىا إلى خاليا بالزمية .تستمر ىذه المرحلة إلى عدة أسابيع .
*

ًسحو ٞاهرتقب ( إصاب ٞدْٗ أعساض ) :

في ىذه المرحلة تعمل األجساـ المضادة  Anti-VIHعلى إعاقة تطور الفيركس ،ك رغم ذلك يستمر ىذا األخير في إصابة  LT4فينخفض عددىا ك ترتفع كمية
الفيركس .تستمر حتى  10-8سنوات.
* ًسحو ٞاذتحص املِاع: ٛ

تتناقص  LT4إلى حد كبير بسبب إصابتها بالفيركسات التي تستمر في التكاثر ،مما يؤثر على عملية تنشيط ك تكاثر ك تمايز اللمفاكيات ك بالتالي انخفاض شديد للرد
المناعي بنوعيو الخلطي ك الخلوم ك ىو ما يؤدم إلى الموت.
 يفسر استهداؼ فيركس VIHلخاليا  LT4بإمكانية حدكث تكامل بنيوم بين بركتين سطحي يوجد على غشاء الفيركس يدعى  GP120كالمستقبل النوعي
الخاص بالخلية  LT4المسمى  ، CD4ىذا التكامل يسهل اندماج غشاء الفيركس مع غشاءLT4.
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ًاد ٝعوَ٘ اهطبٚعٗ ٞاذتٚاٝ

األضتاذ :بّ ع٘ٙس .ٝط

دٗز اهربٗتِٚات يف االتصاي اهعصيب

ُص٘ص عوًٌ ٞٚقرتحٞ

اهتعو:01 ٌٞٚ
اُطالقا مما ضبق ًٗعوً٘اتم  ،بني يف ُص عوٌ ٛآه ٞٚتسمج ٞاهسضاه ٞاهعصب ٞٚعوً ٟطت٘ ٠املػبم اهتِب. ٛٔٚ
 تنتقل الرسالة العصبية من الخلية قبل مشبكية الى الخلية بعد مشبكية على مستول مشبك كيميائي بفضل مبلغات كيميائية مثل االستيل كولين.
-

ًآ ٛآه ٞٚتسمج ٞاهسضاه ٞاهعصب ٞٚعوً ٟطت٘ ٠املػبم اهتِب ٛٔٚ؟

 احداث تنبيو فعاؿ على مستول غشاء الخلية قبل مشبكية يولد رسالة عصبية حيث:
 كصوؿ الرسالة العصبية الى النهاية المحورية للخلية فبل مشبكية يؤدم الى انفتاح القنوات الفولطية للكالسيوـ مولدة تيار داخل الى الهيولى. يسمح الكالسيوـ الداخل بتحفيز ىجرة الحويصالت المشبكية الحاملة لالستيل كولين كاالندماج مع الغشاء فبل مشبكي كمنو تحرير المبلغ في الشق المشبكيعن طريق االطراح الخلوم.
 يتغير عدد القنوات الكيميائية المفتوحة خالؿ زمن معين في الغشاء بعد مشبكي حسب تركيز المبلغ الكيميائي ،حيث كلما زاد تركيز المبلغ الكيميائي زاد عددالقنوات الكيميائية المفتوحة كيزداد تركيز شوارد  Na+الداخلة كمنو زيادة الكموف الغشائي بعد مشبكي  PPSEكإذا بلغ اك فاؽ العتبة يتولد كموف عمل في
الخلية بعد مشبكية.
 يكوف تأثير المبلغ الكيميائي مؤقت على الغشاء بعد مشبكي،حيث يتم ابطاؿ مفعولو عن طريق انزيم نوعي (استيل كولين استراز ) يعمل على تفكيكو كيعادامتصاص النواتج من طرؼ النهاية قبل مشبكية.
 تؤدم الرسائل العصبية المشفرة على مستول الغشاء قبل مشبكي بتواترات كمونات العمل الى تغير كمية المبلغ العصبي كالذم يسبب توليد رسالة عصبية في الخلية
بعد مشبكية.
اهتعو:02 ٌٞٚ
اُطالقا مما ضبق ًٗعوً٘اتم  ،بني يف ُص عوٌ ٛآه ٞٚعٌى املػبم اهتجبٚط. ٛ
 يعمل المشبك التثبيطي على تثبيط انتقاؿ الرسالة العصبية من الخلية فبل مشبكية الى الخلية بعد مشبكية بفضل مبلغات كيميائية مثل غابا GABA
-

ًآ ٛآه ٞٚعٌى املػبم اهتجبٚط ٛ؟

 احداث تنبيو فعاؿ على مستول غشاء الخلية قبل مشبكية يولد رسالة عصبية حيث:
 كصوؿ الرسالة العصبية الى النهاية المحورية للخلية قبل مشبكية يؤدم الى انفتاح القنوات الفولطية للكالسيوـ مولدة تيار داخل الى الهيولى. يسمح الكالسيوـ الداخل بتحفيز ىجرة الحويصالت المشبكية الحاملة للػ  GABAكاالندماج مع الغشاء قبل مشبكي كمنو تحرير المبلغ في الشق المشبكي عنطريق االطراح الخلوم.
 يتغير عدد القنوات الكيميائية المفتوحة خالؿ زمن معين في الغشاء بعد مشبكي حسب تركيز المبلغ الكيميائي ،حيث كلما زاد تركيز المبلغ الكيميائي زاد عددالقنوات الكيميائية المفتوحة كيزداد تركيز شوارد  Cl-الداخلة كمنو نقصاف الكموف الغشائي بعد مشبكي  . PPSIكبالتالي نسجل كموف ر احة في الخلية بعد
مشبكية.
 يكوف تأثير المبلغ الكيميائي  GABAمؤقت على الغشاء بعد مشبكي،حيث يتم امتصاصقمن طرؼ النهاية قبل مشبكية. تؤدم الرسائل العصبية المشفرة على مستول الغشاء قبل مشبكي بتواترات كمونات العمل الى تغير كمية المبلغ العصبي (مشفرة بتركيز المبلغ العصبي).
اهتعو:03 ٌٞٚ
اُطالقا مما ضبق ًٗعوً٘اتم ،اغسح اهعباز ٝاهتاه :ٞٚتِ٘ع املػابم ٙطٌّ ت٘اشْ ٗضع ٞٚادتطٍ.
 تنوع المشابك في العضوية يضمن العمل المتضاد كالمنسق لعمل العضالت المتعاكسة حيث:
 1ػ يعمل المشبك المنبو على إحداث كموف بعد مشبكي منبو  PPSEفي مستول العضلة فتتقلص تبعا لسعة  PPSEككلما زادت سعتو زاد تقلصها .
 2ػ يعمل المشبك المثبط عكس عمل المشبك المنبو حيث يؤدم السترخاء العضلة.
 إف الحفاظ على كضعية الجسم يفسر بالمقوية العضلية كىي تقلص خفيف تقوـ بو العضلة بحيث تثبت الجسم في كضعية معينة. يسمح كجود مشابك منبهة كأخرل مثبطة في التحكم بسعة الكموف بعد اؿمشبكي في العضلة كبالتالي سعة تقلصها كىو ما يؤدم لتنسيق عمل العضالتالمتضادة األمر الذم يضمن تقلص كل عضلة بسعة معينة كالتي تسمح بالحفاظ على كضعية الجسم.
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ًاد ٝعوَ٘ اهطبٚعٗ ٞاذتٚاٝ

األضتاذ :بّ ع٘ٙس .ٝط

حت٘ٙى اهطاق ٞاهط٘ ٞٚ٢إىل طاق ٞكٌٚٚا ٞٚ٢كاًِ( .ٞاهرتكٚب اهط٘)ٛ٢

ُص٘ص عوًٌ ٞٚقرتحٞ

اهتعو:01 ٌٞٚ
 اكتب ُصا عوٌٚا تربش ف ٕٚآه ٞٚحت٘ٙى اهطاق ٞعوً ٟطت٘ ٠اهعط ٞٚاملدزٗض( ٞاهصاُع ٞارتطساً )١دعٌا إجابتم مبعادالتكٌٚٚا. ٞٚ٢
 جخم مجمىع الخفاعالث الكُمُائُت للتركُب الضىئي داخل الصاوعاث الخضساء في مسحلخين هما اإلاسحلت الكُمىضىئُت والكُمىحُىٍت،
 فلٚف حتدث كى ًٌِٔا؟ )1 املسحو ٞاهلٌ٘ٚض٘:ٞٚ٢

 ًخأكسد ًخضىز مسكص الخفاعل جحذ جأزير الفىجىهاث اإلاقخىصت،مخخلُت عً الكترون  .èحسترجعه اهطالقا مً الخحلل الضىئي للماء. جيخقل ؤلالكتروهاث الىاججت عً مسكص الخفاعل في سلسلت مً الىىاقل متزاًدة كمىن ألاكسدة وؤلازجاع .وصىال للمسخقبل ألاخير لإللكتروهاث ًدعى NADPالري ًُسجع إلى  NADPH,H+بىاسطت أهصٍم  NADPزٍدوكخاش حسب الخفاعل العام :
+

2NADP+ + 2H20

2NADPH,H+ + 02

 ًصاحب هقل ؤلالكتروهاث على طىل سلسلت ألاكسدة ؤلازجاعُت ،جساكم البروجىهاث الىاججت عً الخحلل الضىئي للماء وجلك اإلاىقىلت مً الحشىة باججاهججىٍف الخُالكىٍد عبر .T2
 إن جدزج جسكيز البروجىهاث اإلاخىلد بين ججىٍف الخُالكىٍد وحشىة الصاوعت الخضساءً ،ىدشس على شكل سُل مً البروجىهاث الخازجت عبر  ATPسيخاش .وهى ماٌسمح بفسفسة الـ  ADPإلى .ATPإنها الفسفسة الضىئُت
ًمكً جلخُص هره اإلاسحلت باإلاعادلت:
 )2 املسحو ٞاهلٌ٘ٚح:ٞٙ٘ٚ

 ًُثبذ الـ  CO2على جصٍيت خماسُت الكسرىن( )Rudipمشكال مسكب سداس ي الكسرىن الري ًيشطسسسَعا إلى جصٍئخين بثالر ذزاث كسرىن هى( .)APGبىاسطتأهصٍم السٍبىلىش زىائي الفىسفاث كسرىكسُالش.
+
 ًيشط  APGاإلاؤكسدزم ًُسجع بىاسطت ال ATPو  NADPH,Hالىاججين عً اإلاسحلت الكُمُىضىئُت. ٌسخخدم جصء مً السكسٍاث الثالزُت اإلاسجعت في ججدًد الـ Rudipأزىاء حلقت كالفً ٌسخخدم الجصء آلاخس مً السكسٍاث اإلاسجعت في جسكُب السكسٍاث سداسُت الكسرىنوٍمكً جلخُص هره اإلاسحلت باإلاعادلت الخالُت:

 أزىاء التركُب الضىئي ًخم على مسخىي الصاوعاث الخضساء الجمع بين جفاعالث كُمُىضىئُت ًخم فيها جحىٍل الطاقت الضىئُت إلى طاقت كُمُائُت،
وجفاعالث كُمُىحُىٍت ًخم فيها إزجاع الـ CO2إلى كسرىن عضىي باسخعمال الطاقت الكُمُائُت (ATPو )NADPH,H+الىاججت مً اإلاسحلت السابقت.
حت٘ٙى اهطاق ٞاهلٌٚٚا ٞٚ٢اهلاًِ ٞإىل طاق ٞقابو ٞهالضتعٌاي يف غلى ( .ATPاهتِفظ ارتو٘)ٜ
اهتعو:01 ٌٞٚ
 اكتب ُصا عوٌٚا تربش ف ٕٚآهً ٗ ٞٚساحى اُتاج اهـ  ATPاُطالقا ًّ جص ٞ٣ٙغو٘ك٘ش ٗ ٓرا يف اه٘ضط اهل٘اً ٛ٢دعٌا إجابتممبعادالت كٌٚٚا. ٞٚ٢
 ًّ خالي ًا تقدَ ًٗعوً٘اتم اكتب ُصا عوٌٚا ت٘ضح ف ٕٚتسافق حت٘الت املادٗ ٝاهطاق ٞعِد خو ٞٚارتٌريً ٝربشا اهِػاطات اهيتتطتٔوم فٔٚا اهطاقً .ٞدعٌا إجابتم مبعادالت كٌٚٚا. ٞٚ٢
 تقوـ الكائنات الحية بإنتاج الطاقة من خالؿ ىدـ كلي للمادة العضوية في الظركؼ الهوائية كفق ظاىرة تعرؼ بالتنفس الخلوم .
-

فلٚف تتٍ ٓرٖ اهعٌو ٞٚ؟ ًٗا ًٓ ٛساحؤا ؟

 تتم عملية التنفس على ثالث مراحل :
 اهتخوى اهطلس: ٜ

 مجموعة من التفاعالت تحدث في الهيولى بتدخل العديد من اإلنزيمات منها نازعات الهيدركجين يتم خاللها ىدـ جزيئة الغلوكوز الى جزيئتين من حمض البيركفيكمع انتاج جزيئتي  ATPك ارجاع  2NAD+الى  2NADH,H+ك يمكن تلخيصها بالمعادلة التالية :
2(CH3-CO-COOH ) + 2NADH,H+ +2ATP
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)C6H12O6 + 2NAD+ + 2(ADP+Pi

ًاد ٝعوَ٘ اهطبٚعٗ ٞاذتٚاٝ

اضــــتعد هبلاه٘زٙا 2018

 االكطد ٝارتو٘: ٞٙ

األضتاذ :بّ ع٘ٙس .ٝط

ُص٘ص عوًٌ ٞٚقرتحٞ

 في الشركط الهوائية ينتقل حمض البيركفيك الى المادة االساسية للميتوكوندرم ليستمر ىدمو ليتحوؿ الى اسيتيل مرافق االنزيم أ ك يتم خالؿ ىذا التفاعل نزعكربوكسيل تأكسدية (الخطوة التحضيرية) ،ك يمكن تلخيص ىذه التفاعالت في المعادلة اإلجمالية التالية :
2(CH3-CO-COOH )+ 2COA-SH + 2NAD+
2CH3-CO-S-COA + 2CO2 + 2NADH,H+
 يستمر ىدـ المركب ( أسيتيل مرافق االنزيم أ) كفق سلسلة من التفاعالت تحدث في شكل حلقة تعرؼ بحلقة كريبس بتدخل العديد من االنزيمات أىمها نازعاتالكربوكسيل كالهيدركجين ك يمكن تلخيص ىذه التفاعالت في المعادلة اإلجمالية التالية :
2CH3-CO-S-COA +6NAD++2FAD+ 2(ADP+Pi) + 6H2O

2COA-SH + 6NADH,H+ + 2ATP
+2FADH2+ 4CO2+ COA-SH
 اهفطفس ٝاهتأكطد: ٞٙ
 على مستول الغشاء الداخلي يتم نزع االلكتركنات من المرافقات المرجعو ( )TH,H+كبالتالي تجديدىا ،فتنتقل ىذه االلكتركنات في سلسلة من النواقل حتىتصل إلى األكسيجين الذم يرجع إلى ماء.

 -تقوـ بعض النواقل باستعماؿ جزء من طاقة االلكتركنات في ضخ البركتونات نحو الفراغ بين غشائين مكونة بذلك تدرجا في تركيز البركتونات يتم تشتيت ىذا التدرج

كفق سيل عائد من البركتونات عبر الكرية المذنبة التي تعمل على الربط كيميائيا بين اؿ  ADPك  ، Piك يمكن تلخيص ىذه التفاعالت في المعادلة اإلجمالية التالية
12T+ + 12H2O + 34ATP

)12TH,H+ + 6O2 + 34 (ADP+Pi

 ينتج عن عملية التنفس الخلوم  ATP 38تستعمل في العديد من النشاطات النقل الفعاؿ ،الحركة  ،البناء  ...إلخ .

حت٘ٙى اهطاق ٞاهلٌٚٚا ٞٚ٢اهلاًِ ٞإىل طاق ٞقابو ٞهالضتعٌاي يف غلى ( .ATPاهتدٌس اهلخ٘ه)ٛ
اهتعو:01 ٌٞٚ
 اكتب ُصا عوٌٚا تربش ف ٕٚآهً ٗ ٞٚساحى اُتاج اهـ  ATPاُطالقا ًّ جص ٞ٣ٙغو٘ك٘ش ٗ ٓرا يف اه٘ضط اهالٓ٘اً ٛ٢دعٌا إجابتممبعادالت كٌٚٚا. ٞٚ٢
 تقوـ بعض الكائنات الحية بإنتاج الطاقة من خالؿ ىدـ جزئي للمادة العضوية في الظركؼ الالىوائية كفق ظاىرة تعرؼ بالتخمر الكحولي.
-

فلٚف تتٍ ٓرٖ اهعآس ٝ؟ ًٗا ًٓ ٛساحؤا ؟

 تتم عملية التخمر الكحولي على مرحلتين :
 اهتخوى اهطلس : ٜمجموعة من التفاعالت تحدث في الهيولى بتدخل العديد من اإلنزيمات منها نازعات الهيدركجين يتم خاللها ىدـ جزيئة الغلوكوز الى
جزيئتين من حمض البيركفيك مع انتاج جزيئتي  ATPك ارجاع  2NAD+الى  2NADH,H+ك يمكن تلخيصها بالمعادلة التالية :
2(CH3-CO-COOH ) + 2NADH,H+ +2ATP

)C6H12O6 + 2NAD+ + 2(ADP+Pi

ٓ دَ محض اهبريٗفٚم :
 في الشركط الالىوائية يبقى حمض البيركفيك في الهيولى ليستمر ىدمو ليتحوؿ الى استالدىيد ك يتم خالؿ ىذا التفاعل نزع كربوكسيل لحمض البيركفيك  ،كيمكن تلخيص ىذا التفاعل في المعادلة اإلجمالية التالية :
2(CH3-CO-COOH
2CH3-CO-H + 2CO2
 ارجاع المركب االستالدىيد الى ايثانوؿ باكسدة المرافقات المرجعة  2NADH,H+كمنو تجديد ، 2NAD+يمكن تلخيص ىذه التفاعالت في المعادلة اإلجماليةالتالية :
2C2H5 - OH+ 2NAD+

2CH3-CO-H +2NADH,H+

ميلّ تودٚص تفاعالت اهتدٌس اهلخ٘هٛيف املعاده ٞاإلمجاه ٞٚاهتاه: ٞٚ
2C2H5-OH + 2CO2 + 2ATP

C6H12O6+ 2 ADP +2 Pi

 ينتج عن عملية التخمر الكحولي  ATP 2كىي طاقة ضئيلة جدا بالمقارنة مع الطاقة الناتجة عن عملية التنفس الخلوم حيث تستعمل في العديد من النشاطات
النقل الفعاؿ ،الحركة  ،البناء  ...إلخ .

8

