
 

 

 0202 دورة – تجريبية علوم شعبة – الحياة و الطبيعة علوم مادة في المقترحة التجريبية البكالوريا تصحيح

 من اعداد االستاذ بلمداني   – الموضوع االول

 النقطة  طة المجزأةــالنق ةــــــــــــــــــــــــــاالجاب التمرين االول 
  : التعرف على البيانات المرقمة 2الجواب رقم 
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  المذنبة

 )ستروما(حشوة 

  : 0المرحلة المبينة في الشكل 

 .الضوئي التركيب عملية من الكيميوضوئية تفاعالتال

  أن الصانعة الخضراء لها بنية حجيرية : تعليل

 عناصرر علر  الحتوائهرا حجيرر  بنرا  لهرا الخضررا  الصانعة نأ نعلل

  :هي و البعض بعضها عن بأؼشية مفصولة خلوية

 و داخلري بؽشرا ين مفصرو  الؽشرا ين برين الفراغ : األولى الحجرة -2

 .خارجي

 ؼشررررا  و داخلرررري بؽشررررا  مفصررررولة الحشررررو  : الثانيررررة الحجرررررة -0

  .الحشوية الصفائح و التيالكوئيدات

  التيالكوئيد. بؽشا  مفصو  التيالكوئيد تجويؾ : الثالثة الحجرة -3
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  نص علمي : 0الجواب رقم 

  مقدمة

 مقرر خضررا  صانعات تسم  عضيات عل  الخضرا  النباتات تحتو 

 مررررحلتين علررر  ترررت  خيرررر األ هررر   الضررروئي التركيرررب عمليرررة حررردو 

 هرذ  خطروات هري فمرا ،الكيميوضوئية هي منها مرحلة فأو  أساسيتين

 .؟ المرحلة

 عرض

 عناصرر هري و التيالكوئيردات مسرتو  عل  الكيميوضوئية المرحلة تت 

 5 علر  المرحلرة هر   ترت  الخضررا  الصانعة حشو  في متواجد  خلوية

  : هي و أساسية خطوات

 طرول) فوتونات سقوط عند :   PSIIو  PSIضوئيةال األنظمة اكسدة -2

 0 تفقرد و تتهري  الضروئية األنظمة عل ( نانومتر 722 و 682 الموجة

  :يلي كما تكون و بطاقة ؼنية الكترونات

 للنظرا  الهوائيرة االصربؽة مستو  عل  اإللكترون نق  دون طاقة نق  *

  (.الرنين ظاهرة) الضوئي

 تفاعرل) التفاعر  مركر  صبؽةأ مستو  عل  اإللكترون و الطاقة نق  *

2e 680 +- (E)    (.كسدةأ
+> 2P------------------ 6802P   

(E) -+ 2e 700
+> 2P------------------ 7002P 

 Z االنر ي  الضروئية األنظمرة كسرد أ ينشرط : للمراء الضروئي التحلل -0

 فيفقرد المرا  أكسرد  تفاعر  يحفر  حير  التيالكوئيرد تجويرؾ في المتواجد

 كمرا التيالكوئيرد تجويرؾ في تتراك  بروتونات و الكترونات األخير ه ا

  O2 طرح يت 

  PSII الضوئي النظا  إلرجاع ال مة المحرر  الما  الكترونات -

 PSI الضوئي النظا  إلرجاع ال مة PSII الضوئي النظا  الكترونات -

2+ O ++ 2H -> 2e--------------O 22H 

 اإللكترونيررة النواقرر  مررن سلسررلة عبررر قرر تنت : اإللكترونررات انتقررال -3

 مرنخفض إرجراع و اكسرد  كمرون من ه ا التيالكوئيد ؼشا  في متواجد 

 مررن كميررة فقررد مرر ( تلقررائي اتجررا ) مرتفرر  إرجرراع و أكسررد  كمررون الرر 
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  .اإلرجاع و األكسد  كمون م  طردا تتناسب التي و الطاقة

  :يلي ما وفق تت  : الضوئية الفسفرة -4

 الحشرو  كرن +H لضر  تسرتؽ  اإللكترونرات انتقرا  عن الناتجة الطاقة -

 يررت  و T1 الناقرر  طرررؾ مررن اكتسررابها يررت  حيرر  التيالكوئيررد لتجويررؾ

  +H ةمضخ دور يلعب ال   T2 الناق  بواسطة ضخها

 الحشو  بين التركي  في فرق يسبب التيالكوئيد تجويؾ في +H راك ت - 

 مرن التركير  مرتفر   أ امضيح التجويؾ فيكون التيالكوئيد تجويؾ و

 بتركير  و قاعديرة طبيعرة  ات تكرون التري الحشرو  مر  مقارنة +H حي 

  +H من منخفض

 F0 الج   عبر الحشو  إل  تنتق  التجويؾ في المتراكمة +H مصير  -

 إل  تؤد  كيمواسمو ية طاقة فتتحرر المي  ظاهر  وفق الم نبة للكرية

 ينت ـفر Pi بواسرطة ADP فسرفر   عل الم نبة للكرية F1 الج   تنشيط

ATP  

O2> ATP + H------------ADP + Pi + E  

 الحشو  في H+ و باإللكترونات إرجاعه يت  :NADP+الناقل إرجاع  -5

 +NADPH,H عل  الحصو  يت  و

+> NADPH,H-------- ++ 2H 
-

+ 2e +NADP 

 يشرك  حير  الخضررا  الصرانعة بهرا تتمير  التي الحجيرية البنية حسب

 الضروئي التحلر  للحردو  PH=7  و مناسرب وسرط التيالكوئيد تجويؾ

 PH يتؽيرر التيالكوئيرد لتجويرؾ +H ضر  وعنرد Z أن ي  بواسطة للما 

 بأكسرد  يكرون تنشريطه األخيرر هر ا Z االن ي  نشاط يوقؾ مما التجويؾ

 PH=7 بتوفير و الضوئية األنظمة

 خاتمة

 التركيررب مررن مررةها مرحلررة هرري الكيميوضرروئية فالمرحلررة سررب  ممررا

 ضررورية للعناصرر تحترا  أساسرية خطروات 5 عل  تت  حي  الضوئي

 امررا الضررو  ترروفير شررط Pi وADP  الكترونري، مسررتقب  المررا ، هري

 .O2, NADPH,H+, ATP : فهي نواتجها
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 النقطة  طة المجزأةــالنق ةــــــــــــــــــــــــــاالجاب  الثانيالتمرين 
 وصف بنية الغليكوفورين : 2الجواب رقم  2الجزء 

 طبيعرررررة  ات ؼشرررررائية ج يئرررررة الؽليكوفرررررورين أن لنرررررا يتبرررررين

 الؽشرا  فري تتواجد أميني حمض 232 من تتكون غليكوبروتينية

 الدسرمة الطبقرة تختررق حير  الحمررا  الدمويرة للكريرات الهيولي

 A الجزء أج ا  3 لها ضمنية ؼشائية بروتينات فهي عفةالمضا

 خرارجي سرطح) خلرو  الخرار  الوسرط فري متواجرد نهأ لنا يظهر

 من ترتيبها) أميني حمض 70 من مكون هو و(  الهيولي للغشاء

 إلر  N البيبتيدية السلسلة بداية يمث  ال   2 رق  االميني الحمض

 جر ور  ات مينيرةأ أحماض عن عبار ( 70 رق  االميني الحمض

 و NH2 قاعديررة جرر ور هرري و( المرراء مرر  تتفاعررل) للمررا  محبررة

NH3  - و + ـبر مشرحونة تكرون حير  COOH حامضرية
 و +

COO-  الجزء, بالسكريات ؼني B ضرمن متواجرد نرهأ لنرا يظهرر 

 الحمررا  الرد  للكريرات الهيرولي للؽشا  المضاعفة الدسمة الطبقة

 االمينري الحمرض مرن هاترتيب) أميني حمض 03 من مكون هو و

 للمرا  كارهرة جر ور  ات ( 95 رق  االميني الحمض إل  73 رق 

 هري و α ليفيرة ثانوية بنية لها( الماء م  تتفاعل ال حلقية جذور)

 الوسرط فري متواجرد نرهأ لنرا يظهرر C الجر   مراأ ,مشرحونة ليسرت

 مرن مكرون هو و(  الهيولي للغشاء داخلي سطح) خلو  الداخلي

 إلرر  96 رقرر  االمينرري الحمررض مررن ترتيبهررا) أمينرري حمررض 36

 البيبــرـتيدية السلسرلة نهاية يمث  ال   232 رق  االميني الحمض

C)   م  تتفاع  للما  محبة ج ور  ات أمينية أحماض عن عبار 

 حي  COOH حامضية ج ور و NH2 قاعدية ج ور هي و الما 

NH3 - و + ـب مشحونة تكون
 COO و +
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  الفرضية المقترحة : 0الجواب رقم 

 الخررارجي و الررداخلي سررطحيها المضرراعفة الدسررمة الطبقررة أن بمررا

 برررين المتواجرررد  الطبقرررة و المرررا  مررر  تتفاعررر   أ للمرررا  محبرررين

22 



 

 

 أن علمرررا و المرررا ، مررر  تتفاعررر  ال  أ للمرررا  كارهرررة السرررطحين

 الجررر ور  ات منهرررا أمينيرررة أحمررراض مرررن يتكرررون الؽليكوفرررورين

 محردد بترتيرب و للمرا  الكارهرة الج ور  ات منها و للما  محبةال

 .الوراثية المعلومات تحك  تحت

 الهيررررولي الغشررراء ضررررمن الغليكوفرررورين يتوضرررر  الفرضرررية :

 كارهرة جرذور ذات أمينيرة أحماض لوجود الحمراء الدم للكريات

 للوجررود للمرراء محبررين خررارجي و داخلرري جررزأين يشرركل و للمرراء

 نوعهرا و االمينية األحماض فترتيب للماء بةمح أمينية أحماض

 األمينيررة األحمرراض وجررود) التوضرر  هررذا كيفيررة فرري السرربب هررو

 مرررن مجمررروعتين برررين البيبتيديرررة السلسرررلة فررري للمررراء الكارهرررة

 للماء(. المحبة األمينية األحماض

 المقارنة : 2الجواب رقم  0الجزء 

 مرن المفصرولة ائيةالؽشر البروتينات عليها المحص  النتائ  تبين 

( كترينأ و سربكترين غليكوفرورين ) الحمررا  الرد  كريرات ؼشا 

 بمقارنتهررا و مقلوبررة غيررر غشرريةأ و مقلوبررة غشرريةأ حالررة فرري

 : بالشاهد

 واحررد شررريط ظهررور نالحررظ : مقلوبررة الغيررر األغشررية حالررة فرري

  .فقط الؽليكوفورين لبروتين يعود

  : م  بالمقارنة

 تعررررود شرررررطةأ 3 ظهررررور نالحررررظ : المقلوبررررة األغشررررية حالررررة

  .االكتين و السبكترين الؽليكوفورين، لبروتينات

 الحمرا  الد  للكريات الهيولي للؽشا  الداخلي السطح أن نستنتج

 و سرربكترين ؼليكوفررورين، البروتينررات مررن أنررواع 3 فيرره يتواجررد

 برروتين فيه يتواجد الهيولي للؽشا  الخارجي السطح بينما كتين،أ

  .فقط ينالؽليكوفور
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  المصادقة على صحة الفرضية : 0الجواب رقم 

 و الكهربائيررة الهجررر  تقنيررة بواسررطة المحصرر  النتررائ  خررال  مررن

 فري يكرون الؽليكوفرورين تواجد أن لنا يتبين 0 الوثيقة في الممثلة
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 بمرا و الحمرا  الد  كريات للؽشا  الخارجي و الداخلي السطحين

 للما  محبة ج ور  ات أمينية حماضأ من مكون روتينالب ه ا أن

 للمرا  كارهرة جر ور  ات أمينيرة أحمراض و المرا  مر  تتفاع   أ

 األحمرراض مررن المجمرروعتين بررين تتواجررد األخيررر  هرر   نأ حيرر 

 اخترراق عل   لك يدل البيبتيدية السلسلة في للما  المحبة األمينية

 للكريرات الهيرولي شا للؽ المضاعفة الدسمة للطبقة الؽليكوفورين

 الكارهررة الجرر ور  ات األمينيررة األحمرراض بسرربب الحمرررا  الررد 

 األمينيررة األحمرراض بفضرر  و ؼشررائي ضررمن جرر   فتشررك  للمررا 

 محبررين جرر أين الؽليكوفررورين فيشررك  للمررا  المحبررة الجرر ور  ات

 الرد  للكريرة الهيرولي الؽشرا  أسرطح فري( الماء م  تتفاعل) للما 

 السرررطح فررري الؽليكوفرررورين ظهرررور  لرررك يبرررين مرررا و الحمررررا 

 فرري الحمررا  الرد  للكريرات الهيررولي للؽشرا  الرداخلي و الخرارجي

 .مقلوبة الؽير و المقلوبة الحويصالت حالة

 للبروتينررات الفصر  نترائ  علر  باالعتمرراد  لرك نؤكرد أن نسرتطي 

 تظهرر  األخيرر هر   إن حير  كتينأ و سبكترين األخر  الؽشائية

 حالررررة فررري تظهررررر ال و المقلوبرررة يصررررالتالحو حالرررة فرررري فقرررط

 أمينيرة أحمراض مرن مكونرة نهراأ علمرا مقلوبرة الؽير الحويصالت

 الهيرولي للؽشرا  الرداخلي السرطح في فقط ستتواجد ل ا للما  محبة

 تشررك  و داخليررة سررطحية بروتينررات فهرري الحمرررا  الررد  للكريررات

 األمينيررة األحمرراض لؽيراب نظرررا للمرا  محررب واحرد داخلرري جر  

 .تركيبها في للما  كارهةال

 األو  الجر   فري المقترحرة الفرضرية صرحة علر  نصراد  منه و

 الؽشرررا  ضرررمن يتوضررر  الؽليكوفرررورين نأ حيررر  التمررررين مرررن

 كارهرة جر ور  ات أمينيرة أحمراض علر  الحتوائره نظرا الهيولي

 لتواجد نظرا خارجي و داخلي للما  محبين ج أين يشك  و للما 

 المحبرة األمينيرة األحمراض برين للما  رهةالكا األمينية األحماض

 بهرر   التوضرر  فسرربب للؽليكوفررورين البيبتيديررة السلسررلة فرريللمررا  

  .وراثيا المحدد  األمينية األحماض ترتيب و للنوع يعود الطريقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  م  التعليل : C-B-Aاستنتاج شحنة االجزاء  3الجواب رقم 

 7 ـالغلينوفوسين مساوي ل PHi نعتبش أن

  A الجزء

  حالة حويصالت غير مقلوبة

PH=1  

 حمضييفي وسط   قاعديحيث يسلل سلوك  + ـينون مشحون ب

H للجطزوس فتنتسط  NH2 بتششد الوظائف القاعذية
+
     و تصطب  

H3N
+

يشجططذ رلططل احتططواا جططزا الجططاا علططي أح ططا  أمي يططة  

و حامضطية لنطن تتشطشد الجطزوس محبة لل طاا را  جطزوس عاعذيطة 

القاعذيططة فقطط  نلططشا للابيعططة الوسطط  و للوجططود جططزا الجططاا فططي 

 .الوس  الخاسجي

PH=13  

حيث يسلل سلوك حامضي في وس  عاعطذي  - ـينون مشحون ب

H للجطزوس فتققطذ COOH بتشطشد الوظطائف النشبومسطيلية
+
و  

COO تصطب 
-
يشجطذ رلطل احتطواا جطزا الجطاا علطي أح طا   

حبططة لل ططاا را  جططزوس عاعذيططة و حامضططية لنططن تتشططشد أمي يططة م

الحامضية نلشا للابيعة الوس  و للوجود جزا الجاا في الوسط  

  .الخاسجي

  في حالة حويصالت مقلوبة

نتحصط  علطي نقطل ال تيجطة  PH=13 و PH=1 فطي وسط  رو

نلشا للتواجذ جزا الجاا فطي   -و  + ـمشحون ب A يصب  الجاا

اا علطططي أح طططا  أمي يطططة را  جطططزوس الوسططط  الطططذااللي و احتطططو

  عاعذية و حامضية محبة لل اا فتتششد الوظيقتين معا

  C الجزء

  حالة حويصالت غير مقلوبة

نتحصط  علطي نقطل ال تيجطة  PH=13 و PH=1 فطي وسط  رو

نلشا للتواجذ جطزا الجطاا فطي  -و  + ـمشحون ب A يصب  الجاا

جطططزوس الوسططط  الطططذااللي و احتطططواا علطططي أح طططا  أمي يطططة را  

 عاعذية و حامضية محبة لل اا فتتششد الوظيقتين معا
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  حالة حويصالت مقلوبة

PH=13  

حيث يسلل سلوك حامضي في وسط  عاعطذي  - ـينون مشحون ب

H للجطزوس فتققطذ COOH بتشطشد الوظطائف النشبومسطيلية
+
و  

COO تصطب 
-
يشجطذ رلطل احتطواا جطزا الجطاا علطي أح طا   

اعذيططة و حامضططية لنططن تتشططشد أمي يططة محبططة لل ططاا را  جططزوس ع

الحامضية نلشا للابيعة الوس  و للوجود جزا الجاا في الوسط  

  .الخاسجي

PH=1 

حيث يسلل سلوك عاعذي في وسط  ح ضطي  + ـينون مشحون ب

H للجطزوس فتنتسط  NH2 بتششد الوظائف القاعذية
+
  و تصطب  

H3N
+

يشجططذ رلططل احتططواا جططزا الجططاا علططي أح ططا  أمي يططة  

را  جطزوس عاعذيطة و حامضطية لنطن تتشطشد الجطزوس محبة لل طاا 

القاعذيططة فقطط  نلططشا للابيعططة الوسطط  و للوجططود جططزا الجططاا فططي 

 .الوس  الخاسجي

  B الجزء

ا ينططون مشططحونا فططي مطط  الحططاا  لغيططاي اةح ططا  اةمي يططة 

 ا  اةح ا  اةمي ية الناسجة لل اال حبة لل اا و تواجذ فق

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 النقطة  طة المجزأةــالنق ةــــــــــــــــــــــــــاالجاب  الثالثالتمرين 
التعرررف علررى البيانررات المرقمررة و الظررواهر المشررار اليهررا  2الجواب رقم  2الجزء 

  :باألحرف 

2 0 3 4 

قنررررراة فولطيرررررة 

Na+ 

قنررررراة فولطيرررررة 

K+ 

قنررررراة فولطيرررررة 

Ca++ 

حويصررررل قبررررل 

مشرربكي يحررو  

GABA 

5 6 7 8 

حويصررررل قبررررل 

مشرربكي يحررو  

ACHO 

أنرررررزيم اسرررررتيل 

 كولين استراز

مسرررررررررررررتقبالت 

غشائية نوعيرة 

 ACHOللـ

مسرررررررررررررتقبالت 

غشائية نوعيرة 

 GABAللـ

 

D C B A 
تثبررررررت المبلررررررػ 
العصرررررررررررررررررربي 

GABA   علرررررر

مسرررررررررررررررتقبالته 
القنوية الخاصة 

و الموجررود   برره
ؽشرررررررا  فررررررري ال

الهيرررررولي بعرررررد 
 مشبكي

تثبررررررت المبلررررررػ 
العصرررررررررررررررررربي 

ACHO   علرررررر

مسرررررررررررررررتقبالته 
القنوية الخاصة 

و الموجررود   برره
ؽشرررررررا  فررررررري ال

الهيرررررولي بعرررررد 
 مشبكي

 داخلرررررريتيررررررار 
نررات  عررن ترردفق 

 ++Caلـ يــداخل

نتيجررررة انتشررررار 
 سيالة عصبية

تنسررررررررررررررررررررررريط 
الحويصررررررررالت 
قبررررر  مشررررربكية 
علرررر  الهجرررررر   
االنرررررررررررردما  و 

 االطراح

تيررررار خررررارجي 
ناتج عرن تردف  

 +Kخارجي لـ

تيررررررار داخلرررررري 
نررات  عررن ترردفق 
داخلي للشروارد 

Na+  

توليرررررد كمرررررون 
عمرررررررر  قبرررررررر  

 مشبكي

H G F E 
اعررررررررررررررررررررررررراد  
 امتصررررررررررررررا 

GABA  مررررررررررن

الخليررررة  طرررررف
و  قبررر  مشررربكية

انؽالق القنروات 
الكيميائيررررررررررة و 
توقررررررؾ ترررررردفق 

CL-  

االسرررتي  اماهرررة 
كررررولين بررررأن ي  
نررررررروعي الررررررر  
حمرررض اسرررتيك 

الررر   و كرررولين 
يعاد امتصاصره 
مرررررررن طررررررررؾ 

 .الخلية ق. 
انؽالق القنروات 
الكيميائيررررررررررررررررة 

ؾ ترررررردفق توقرررررر

Na+  و توقرررررؾ

مررررور السررريالة 
 العصبية

تررررردفق داخلررررري 

 -CLللشررررررروارد 

عبررررررر قنرررررروات 
كيميائيرررررررررررررررررررة 
مفتوحررررة ينشررررأ 
 تيررررررار داخلرررررري

انتشرررررار  يثررررربط
  سيالة عصبية

تررررردفق داخلررررري 

 +Naللشررررروارد 

عبررررررر قنرررررروات 
كيميائيرررررررررررررررررررة 
مفتوحررررة ينشررررأ 
 تيررررررار داخلرررررري
يسرررربب انتشررررار 
  سيالة عصبية
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اسرررررتخراج مختلرررررف الطرررررر  الحسرررررية و الحركيرررررة و 

  العناصر المتدخلة في ذلك :

 الناق  العصبي الحسي -

 اق  العصبي الحركي الن -

 النخاع الشوكي كمرك  عصبي  -

 (الحركات االراديةالدماغ كمرك عصبي ) -

 ( عضو منفذ و مستقبل للتنبيهالعضلة )  -

   تعليل التسجيالت :

 حالة مشبك منبه :

عبررر قنرروات كيميائيررة  +Naبترردفق شرروارد  PPSEتسررجي   نعلررل

ثبرررت المبلرررػ العصررربي االسرررتي  كرررولين علررر  مفتوحرررة بفعررر  ت

مستقبالته الؽشائية النوعية و الموجود  في الؽشا  الهيولي بعرد 

 مشبكي.

التري تسراو  او تفروق  PPSEتسرجي  كمرون العمر  بسرعة  نعلل

و  +Naكون كافية للتنشيط القنوات الفولطية الخاصرة برـالعتبة فت

K+ ا  الهيولي بعد مشبكي.و الموجود  في الؽش 

  حالة مشبك مثبط :

عبررر قنرروات كيميائيررة  -CLبترردفق شرروارد  PPSIتسررجي   نعلررل

علرر  مسررتقبالته  GABAثبررت المبلررػ العصرربي مفتوحررة بفعرر  ت

 الؽشائية النوعية و الموجود  في الؽشا  الهيولي بعد مشبكي.

و تسررجي  كمررون راحررة بسرربب تسررجي  كمررون العمرر  عررد   نعلررل

PPSI  الخاصة حي  ان ه ا االخير يثبط عم  القنوات الفولطية

 ا  الهيولي بعد مشبكي.و الموجود  في الؽش +Kو  +Naبـ
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 فرضيات مقترحة :  23 0اب رقم الجو

  عد  نشاط النواق  الحسية:  2الفرضية رقم 

 عد  نشاط النواق  الحركية:  0الفرضية رقم 

 خل  في المراك  العصبية:  3الفرضية رقم 
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  االستنتاج : 2الجواب رقم  0الجزء 

 :  0من خالل الوثيقة 

و التري تمتلرك مرثرة  شراهد لعند مجموعرة الفئرران ا : 2الشكل 

FUS الخليررة العصرربية  نرروا تمركرر  الفلررور  فرري  نالحررظ عاديررة

 ( هر النواة مشعةتظ) للعصبون المحرك 

 FUSو التري تمتلرك مورثرة  بينما عند مجموعة الفئران الطافر 

 طررافر  نالحررظ تمركرر  الفلررور  فرري سرريتوبال   الخليررة العصرربية

   ( سيتوبالزم يظهر مشعاللعصبون المحرك ) 

 :  0الشكل 

في نوا  الخلية العصبية للعصبون  FUSعند تواجد بروتينات  -

المحرك يكون في ه   الحالة العصربون المحررك نشرطا و ينقر  

 ل  عضليسيالة عصبية حركية تسبب تق

فرري سرريتوبال   الخليررة العصرربية  FUSعنررد تجمرر  بروتينررات  -

للعصررربون المحررررك يكرررون فررري هررر   الحالرررة الليرررؾ العصررربي 

للعصبون المحرك ضامرا و ؼير نشط و ال ينق  سيالة عصبية 

 (ALSحركية و تكون النتيجة عد  التقل  العضلي )العصبون 

تركيرررب مرررن الجررردو  يتبرررين لنرررا فررري حالرررة العصررربون العررراد  

البروتين نق  سريالة عصربية حركيرة و اقلر  عضرلي لكرن فري 

فيتبين لنا وجود خل  فري تركيرب البرروتين  ALSحالة عصبون 

يسرربب عررد  نقرر  سرريالة عصرربية حركيررة و عررد  حرردو  تقلرر  

 عضلي.

ي عند الفئران العادية يكون ف FUSأن تواجد بروتينات  نستنتج

يررؤد  ا  تركيررب البررروتين و نقرر  سرريالة  الخليررة العصرربية نرروا 

عصررربية حركيرررة و حررردو  تقلررر  عضرررلي أمرررا عنرررد الفئرررران 

فرري الهيررول  الخليررة العصرربية  FUSالطررافر  فتتواجررد بروتينررات 

يؤد  ال  خل  في تركيب البروتين يتسبب في عرد  نقر  سريالة 

 عصبية حركية و عد التقل  العضلي.
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 المناقشة : 0الجواب رقم 

 يتبين لنا مايلي :  3و  0من خال  الوثيقتين 

أ  تواجرد  فري طبيعري لفي ؼيرر مكانره ا FUSتواجد بروتين  -

هيررول  الخليررة العصرربية للعصرربون المحرررك أد  الرر  خلرر  فرري 

الر   يتسربب  فري تركيرب البرروتين  نشاط المورثات و منه خل

في ضمور الليؾ العصبي للعصربون المحررك حير  يرؤثر  لرك 

عل  نشاطه المتمث  في نق  سريالة عصربية حركيرة التري ترؤد  

حيرر  تتوافررق  0ضررلي و هرر ا مررا تبينرره الوثيقررة الرر  الررتقل  الع

التري تتضرمن عرد  نشراط النواقر   0الفرضية رقم معطياتها م  

الحركيرررة هرررو السررربب فررري ظهرررور مررررض التصرررلب الجرررانبي 

 .باقي الفرضياتم   0الضمور  و ال تتوافق معطيات الوثيقة 

 3 لررك مررن خررال  النتررائ  المبينررة فرري الوثيقررة  نؤكرردنسررتطي  أن 

و الترري تمتلررك عنررد مجموعررة الفئررران الشرراهد   ر لنررايظهررحيرر  

 32عاديرررة أن عررردد العصررربونات الحركيرررة كبيرررر  FUSمورثرررة 

شررروكي بينمرررا عنرررد عصررربون فررري القررررن الواحرررد مرررن النخررراع ال

طافر  فري  FUSمجموعة الفئران الطافر  و التي تمتلك مورثة 

القرن الواحد من ت الحركية في ه   الحالة يكون عدد العصبونا

 .عصبون 02النخاع الشوكي أق  

تتوافررررق مرررر   0ان الفرضررررية رقرررر   نسررررتنتجو منرررره يمكررررن أن 

و  صرررحيحةفهررري  3و  0فررري الررروثيقتين المعطيرررات المتررروفر  

 .3و  2الفرضيتين رق   نستبعد

 
 
 
 
 
 

 

22  



 

 

و ظهررور مرررض التصررلب  FUSالعالقررة بررين المورثررة  2الجواب رقم  3الجزء 

 الجانبي الضمور  :

العصبون المحررك بلعرب دورا هامرا فري نقر  الرسرائ   علما أن

مرن أجرر  الرتقل  العضرلي تبعرا للخصائصرره العصربية الحركيرة 

مثلة فري ادمرا  الكمونرات الؽشرائية البعرد المشربكية الوظيفية المت

و الصادر  من عد  عصبونات   PPSIو المثبطة PPSEالمنبهة 

و التي تمث  بداية  SIقب  مشبكية عل  مستو  القطعة االبتدائية 

فا ا كانت محصلة االدما  تساو  أو تفروق سطواني المحور  ا

و  +Naالخاصرة برـ العتبة فهمي كافية لتنشريط القنروات الفولطيرة

K+ ( سريالة عصربية و ابالتي يت  توليد كمون عم  بعرد مشربكي

( ينج  عنها تقل  عضلي, و ا ا كانت دون العتبة فهري حركية

ؼير كافية لتنشيط القنروات الفولطيرة المر كور  سرابقا لر ا   يرت  

توليد كمون عم  بعد مشبكي و ال يحرد  تقلر  عضرلي حير  

 تبق  في حالة استرخا .

فرري العصرربونات الحركيررة  FUSالترري اصررابت مورثررة  الطفرررة

 تتسبب في : 

الطرافر   FUSالنرات  عرن تعبيرر مورثرة  FUSتواجد برروتين  -

أ  فرري سرريتوبال   الخليررة العصرربية فرري ؼيررر مكانرره الطبيعرري 

بون المحرك بدال من النوا , يؤد   لرك الر  خلر  وظيفري للعص

 عضالتلللعصبونات الحركية المسؤولة عن تقل  ا

القرررن الخلفرري الواحررد للنخرراع عصرربونات الحركيررة فرري لعرردد ا -

 الشوكي يكون أق  بكثير 

لمعصبة للعضالت يص  ال  نظرا بقلة العصبونات الحركية ا -

كمونرررات عمرررر   ترررروتراتقليلرررة )العضرررالت رسرررائ  عصرررربية 

عضلي الضعيؾ و هر ا مرا تقل  الون سببا في الكضعيفة(, و ت

حالة الشل  العضلي ال   ينج  عنه صعوبة المشي, التعثر  يعلل

ين ضرعؾ اليردين و احلسقوط, ضعؾ الساقين القدمين و الكلو ا

 البل  و التنفس  عوبة المضػصعوبة تحريكهما ص
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 من اعداد االستاذ بلمداني   –الثانيالموضوع 

 النقطة  طة المجزأةــالنق ةــــــــــــــــــــــــــاالجاب لتمرين االول ا
   الخطوات : 2الجواب رقم 

 Rubiscoبواسطة أن ي   CO2تثبيت و ادما  الــ:  2

 ( PGALال   APGمن )  االرجاع:  0

 Rudip تجديد الــ : 3

   العناصر الضرورية :

   Rudipماد  االيض الــ -

- CO2   

   Rubisco  أن ي -

 +NADPH,H و ATP نوات  المرحلة الكيميوضوئية  -

 النواتج  :

- ADP 

- Pi 

- NADP+
  

 الغلوكررررروز سررررركر سداسررررريسررررركر ثالثررررري لكررررر  دور  )  -

 (للدورتين
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  نص علمي : 0الجواب رقم 
 

  مقدمة

مرادة يتواجد عل  مستو  حشو  الصانعة الخضرا  حبيبات نشروية )

, كيف ترم تركيرب النشرأ علرى ( ناتجة عن نشاط ه   العضيةضويةع

 مستوى حشوة الصانعة الخضراء ؟.

 عرض

يرررت  تركيرررب النشرررأ فررري حشرررو  الصرررانعة الخضررررا  نتيجرررة حررردو  

خطوات  3تفاعالت كيميائية بالتفاعالت الكيميوحيوية حي  تت  عل  

 أساسية و هي : 
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بمرراد  االيررض  CO2يررت  فيهررا تثبيررت و ادمررا  الـررـ  أول خطرروة :

فيرت  الحصرو  علر  مركرب  Rubiscoبواسطة أن ي   Rudipالـ

سررعان مرا ينشرطر الر  جر يئتين مرن مركرب  C6سداسي الكربون 

 (.APGيسم  حمض الفوسفوؼليسريك ) C3ثالثي الكربون 

(C1)                2 APG (C3) 2Rudip (C5) + CO 

 ثاني خطوة و يتم فيها :

فيررت  الحصررو  علرر  مركررب  ATPباسررتهالك و هرر ا  APGفسررفر   -

ثنرررررائي الفوسرررررفات يسرررررم  حمرررررض ثنرررررائي  C3ثالثررررري الكربرررررون 

 فوسفوؼليسيريك

APG + ATP                               ADPG + ADP 

 PGAL و يسررم  C3مركررب ثالثرري الكربررون  الرر  ADPGارجرراع  -

م  نر ع  +NADPH,Hو ه ا نتيجة أكسد  ( فوسفوغليسير الديهيد)

Pi 

+PGAL + Pi + NADP                    +ADPG + NADPH,H 

ث  ال  سركر  TPيستعم  لتركيب سكر ثالثي  PGALج   من الــ  -

 ؼلوكو  ه ا االخير يتكاثؾ و يشك  النشأ. C6سداسي 

  PGALانطالقا من الــ  RUDIPتجديد الــ  ثالث خطوة :

RUDIP + Pi + ADP    PGAL + ATP                                   

 خاتمة

فتركيرب النشرأ يكرون فري حشرو  الصرانعة الخضررا  وفرق  مما سرب 

تفررراعالت كيميوحيويرررة تتمثررر  فررري التثبيرررت و االدمرررا , االرجررراع و 

و  3CO2التجديد م  العل  أن دور  واحد  مرن هر   التفراعالت يثبرت 

  أ 6CO2تثبيرت  يسرتوجبفتركيب الؽلوكو   TPينت  عنها ج يئة 

 و  دورتين من ه   التفاعالت.دح
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 النقطة  طة المجزأةــالنق ةــــــــــــــــــــــــــاالجاب  الثانيالتمرين 
  : Bو  Aشرح المرحلتين  2الجواب رقم  2الجزء 

لهيرررول   T4البكتريوفرررا   ADNبعرررد أدخرررا   : Aالمرحلرررة 

و هر ا  ECORيتثبت عليه عدد من أن يمرات  E.COLI البكتيريا

يتشررك  معقررد أن يمرري  0حسررب الشررك   فرري منرراطق محرردد  منرره

الفيروسرري بررالموق  الفعررا   ADNنتيجررة ارتبرراط الـررـ ES محفررز

ففي ه    التكامل البنيو  الفراغي المحفزوفق  ECORلألن ي  

 ECORللموقرر  الفعررا  لألنرر ي   يتغيررر الشرركل الفراغرريالحالررة 

لألحماض االمينيرة للموقر  الفعرا   تغير في الوضعية الفراغية)

لألنررر ي  فتصررربح المجموعرررات الكيميائيرررة للجررر ور االحمررراض 

االمينيررررة للموقرررر  الفعررررا  فرررري وضررررعية مناسرررربة للمجموعررررات 

 ,(الفيروسي فينشأ بينهما روابط انتقالية ADNالكيميائية للــ 

قطر  صرؽير   الفيروسي الر  ADNالــ  تج ئة  : Bالمرحلة 

تفاعررر   ESيحرررد  بعرررد تشررركي   0( و حسرررب الشرررك  تخريرررب)

الفيروسرري الرر  قطرر  صررؽير ,  ADNأن يمرري يسرربب تفكيررك الـررـ

 شكله الفراؼي االصلي.  ECORيسترج  بعد  لك أن ي  
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  المشكل المطروح : 0الجواب رقم 

 البكتير  ؟  ADNالــ ECORلماذا ال يفكك أنزيم  -2

البكتيرر  مرن الترأثير التخريبرري  ADNكيرف يرتم حمايرة الـرـ -0

 ؟ ECORألنزيم الــ 
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  التفسير : 2الجواب رقم  0الجزء 

البكتير  كما  ADNعل  الــ  ECORعد  تأثير أن ي  الــ  نفسر

 يلي : 

يررؤثر فرري  ECORأنرر ي  الـررـ  أن يتبررين لنررا 0مررن خررال  الوثيقررة 

أيرن  بمواقر  الحصررتسرم   ADNمواق  نوعية من ج يئة الـرـ 

 ففي حالة :  DAMPتتواجد النيكليوتيدات أدينو ين 

الفيروسرري  ADNيعمرر  علرر  تفكيررك الـررـ  ECORVأنرر ي  الـررـ  -

20 24 



 

 

T4  عند وجود التتابعات النيكليوتيديةAAT  و مرا يقابلهراTAA 

و  AATفيكون الحصر من الموض  االو  للثالثية النيكليوتيدية 

  TAAثية النيكليوتيدية المقابلة لها الموض  الثال  للثال

 T4الفيروسي  ADNيعم  عل  تفكيك الــ  ECORIأن ي  الــ  -

فرري نفرررس  ATCثرر   GATعنررد وجررود التتابعررات النيكليوتيديررة 

السلسرررلة النيكليوتيديرررة و مرررا يقابلهرررا فررري السلسرررلة النيكليوتيديرررة 

يدية فيكون الحصر بين الثالثية النيكليوت TAGث   CTAالمكملة 

GAT  وATC  فرري نفررس السلسررلة النيكليوتيديررة و بررين الثالثيررة

و  CTAالنيكليوتيدية الموجود  في السلسلة النيكليوتيدية المكملة 

TAG. 

الر   ينتمري  Mأن أن ي  التحوي   يتبين لنا 3من خال  الوثيقة 

 CH3–يعمرر  علرر  اضررافة مجموعررات ميثيرر   RMالرر  النظررا  

فيرررت  الحصرررو  علررر  مثيررر   DAMPللنيكليوتيررردات أدينرررو ين 

البكتيرر  يحمر   ADNيصبح الــ  DAMP-CH3أدينو ين أ  

فرري مواقرر  نوعيررة منرره أيررن تتواجررد  CH3–مجموعررات ميثيرر  

و التررري تمثررر  مواقررر  الحصرررر  DAMPالنيكليوتيرررد  أدينرررو ين 

 ADNمما يكربح هر ا االخيرر مرن االرتبراط بالـرـ  ECORألن ي  

البكتير  من طرؾ  ADN  للــ فإضافة المثي عليهو  البكتير 

 ADNيمنرر  التكامرر  البنيررو  الفراؼرري بررين  Mأنرر ي  التحويرر  

و  ESفال يتشك  معقد أن يمري محفر   ECORالبكتير  و أن ي  

 ADNبالتررالي ال يحررد  أ  تفاعرر  أن يمرري يسرربب تفكيررك الـررـ 

عد  نشو  روابط انتقالية بين المجموعات الكيميائيرة البكتير  )

و  ECORمرراض االمينيررة للموقرر  الفعررا  لألنرر ي  للجرر ور االح

البكتيرر  الحامر  للمجموعرات  ADNالمجموعات الكيميائيرة للرـ

CH3.) 

 اجابة للمشكل المطروح : 0الجواب رقم 

بنظرررا  حيرررو  يحميهرررا مرررن العررردو   E.COLIتتميررر  بكتيريرررا 

 RMو يسم  بنظا   T4الفيروسية خاصة فيروس البكتريوفا  
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 ن نوعين من االن يمات النوعية و هي : و يتكون م

 ADN( تعمرر  علرر  تفكيررك الـررـECOR) Rأن يمررات الحصررر  -

فرررري مواقرررر  نوعيررررة تسررررم  بمواقرررر  الحصررررر  T4الفيروسرررري 

 .DAMPخصوصا في وجود النيكليوتيد  

للـررـ  CH3تعمرر  علرر  اضررافة المثيرر   Mأن يمررات التحويرر   -

ADN  ممررا يثرربط ارتبرراط أن يمررات الحصررر البكتيررر ECOR 

 البكتير  فال يحد  أ  تخريب له. ADNبالــ

يحمررري البكتيريرررا مرررن العررردو  الفيروسرررية  RMفنظرررا   منرررهو 

 ADNو يحمري الـرـ Rن يمات الحصرر أفض  ب T4للبكتريوفا  

و هررر ا بفضررر  أن يمرررات  Rالبكتيرررر  مرررن أن يمرررات الحصرررر 

 .Mالتحوي  

  البروتوكول المقترح : 3الجواب رقم 

 خطوات االتية : يت  وفق ال

من النسي  البنكرياسري و  βع   المورثة الخاصة بالخاليا  -2

 المسؤولة عن تصني  االنسولين

  E.COLIع   بالسميد من بكتيريا  -0

فرررررتح ) النوعيرررررة الحصررررررمعالجرررررة البالسرررررميد بأن يمرررررات  -3

 (البالسميد

 نوعية  دمجدم  المورثة في البالسميد بفض  أن يمات  -4

 ل  بالسميد معد  وراثيا الحصو  ع -5

  E.COLI رع البالسميد المعد  وراثيا في البكتيريا  -6

 و نموها في وسط مؽ   مالئ   E.COLIتكاثر البكتيريا  -7

 انتا  االنسولين بكميات كبير   -8
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 النقطة  طة المجزأةــالنق ةــــــــــــــــــــــــــاالجاب  الثالثلتمرين ا
 : المعنية م  ابراز دور البروتيناتالخاليا المناعية  2الجواب رقم  2الجزء 

اللمفاويررات الـررـ  تحسرري تعمرر  علرر   ( :CPAالمكروفرراج ) -

LT4 و الـرررـLT8  و هررر ا بعرضرررها للبيبتيرررد المستضرررد  ضرررمن

لتقديمرره  HLA2و ضررمن الررـ LT8لتقديمرره للمفاويررة  HAL1الـررـ

الر    TCRنروعي , و بفض  المسرتقب  الؽشرائي الLT4للمفاوية 

اللمفاويررات  بانتقرراءو الرر   يسررمح  LT4و  LT8تحملرره كرر  مررن 

مر  البيبتيرد المستضرد  المعرروض فيلعرب  تكامله بنيويانتيجة 

التعرررررف دورا هامررررا فرررري  TCRي النرررروعي ئالمسررررتقب  الؽشررررا

فيتعرؾ نوعيا عل  البيبتيد المستضرد   كمرا يتعررؾ  المزدوج

 CD8سرتقبالت الؽشرائية كمرا تسراه  الم,  HLAعلر  ج يئرة الرـ

ب يررراد  التعررررؾ بعرررد االرتبررراط  LT8المحمولرررة علررر  ؼشرررا  

المحمولررة علرر  ؼشررا   CD4و  HLA1للج يئررة  α3بالمنطقررة 

LT4   يضا في  ياد  التعرؾ بعد ارتباطها بالمنقطة أتساهβ0 

 .HLA2بج يئة 

 IL1 2تنررت  المكروفررا  بعررد تحسرريس اللمفاويررات االنترلرروكين 

 اللمفاويات المحسسة. تنشيطال   يعم  عل  

التحفيرز مرن أجر   IL2 0تنرت  االنترلروكين  : LT4اللمفاوية  -

 .LBو  LT8اللمفاويات المحسسة  تحفيزو  LT4لـ الذاتي

   البيانات المرقمة :
 

2 0 3 

 CD4 HLA2 خلية عارضة

4 5 6 

  TCR LT4 بيبتيد مستضد 
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0.75 

  فرضيات مقترحة : 23 0الجواب رقم 

 الؽشرائي المحردد أن لنرا يتبرين 1 الوثيقرة مرن 2 الشرك   خال من

GP120 للفيرررروس VIH  الرتبررراط نررروعي موقررر  علررر  يحترررو 

مما يجع  اللمفاويرة  LT4الــ تحمله ال   CD4 الؽشائي المستقب 

2.75 



 

 

LT4 خلية مستهدفة من طرؾ فيروس الــVIH  : و عليه 

 VIHعال  بالمضادات الفيروسرية للفيرروس  : 2الفرضية رقم 

 (.مثبطات للنشاط األنزيمي)

حر في الد  من أج  التمويره و  CD4عال  بحقن : 0الفرضية 

 .LT4تفاد  اصابة الــ

حقرررن أجسرررا  مضررراد  للؽليكوبروتينرررات بعرررال   : 3الفرضرررية 

 .VIH GP120الؽشائية للفيروس 

  : أ-0تحليل نتائج الشكل  2الجواب رقم  0الجزء 

ات كمية ك  من االجسرا  المضراد  تمث  المنحنيات البيانية تؽير

 P24, و االجسرررا  المضررراد  النوعيرررة لـرررـGP120النوعيرررة لـرررـ

 ARNو عرردد نسرر   VIHالمشرركلة للمحفظررة الداخليررة للفيررروس 

 ما يلي :  نالحظالفيروسي حي  

عرردد نسرر  ارتفرراع كبيررر و سررري  فرري  يومررا : 02الررى  2مررن  -

ARN  الفيروسرري للفيررروسVIH كميررة  يرافررق  لررك ارتفرراع فرري

مرر   يرراد  ضررئيلة فرري كمررة  P24االجسررا  المضرراد  النوعيررة لررـ

 .GP120االجسا  المضاد  النوعية لـ

 ARNانخفرراض فرري عرردد نسرر  يرروم :  40يومررا الررى  02مررن 

يرافرررق  لرررك انخفررراض فررري كميرررة  VIHالفيروسررري للفيرررروس 

, يقاب   لك ارتفاع كبير و GP120االجسا  المضاد  النوعية لــ

 .GP120جسا  المضاد  النوعية لــسري  في كمية اال

يسررربب اثرررار   VIHأن اصرررابة العضررروية بفيرررروس  نسرررتنتج

اسرتجاب مناعيرة تنرت  ج يئررات دفاعيرة طبيعرة بروتينيرة عبررار  

تررؤد  الرر  خفررض  VIHعررن أجسررا  مضرراد  نوعيررة للفيررروس 

 شحنة الفيروس في العضوية.

   تفسير سبب العجز المناعي :

مما يسبب  VIHاصابتها بفيروس نتيجة   LT4نق  في عدد الــ

 (. IL2)نق  في انتا   للمفاويات نق  في التحفي  المناعي
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مرر  ابررراز  VIHاسررتخراج مراحررل دورة حيرراة فيرررو  

 مستويات تأثير المضادات الحيوية :

 مراح  و هي :  28

  LT4 ؼشا  عل  VIH تثبيت  -2

  VIH ؼشا  م  T4 ؼشا  اندما   -0

 و فيروسري  ARN مرن الفيروسرية حفظرةالم محترو  تفريرػ  -3

 T4  هيولي في ان يمات

 بتردخ  فيروسي ADN ال  الفيروسي ARN ـلل عكسي نس   -4

  Ti العكسي النس  ان ي 

 أنر ي  بواسرطة  lt4ـالر ADN مر  الفيروسري ADN دمر   -5

  الدم 

p32 

   ـالر ARNpol أنر ي  بواسرطة الفيروسري ADN ستنسرا ا -6

ARNm   فيروسية للبروتينات وراثية معلومات ينق  

 الررر  الريبو ومرررات بتررردخ  الفيروسررري ARNm ترجمرررة -7

  فيروسية بروتينات

 انر ي  بتردخ  صرؽير  قطر  الر  الفيروسية البروتينات تج ئة -8

 بروتينيررة محفظررة لتشررك  القطرر  هرر   تتجمرر  ثرر  p9 بروتيررا 

 تحريرر إلر  يرؤد  T4 ؼشرا  فري تبررع  يحرد  ViH للفيرروس

 .أخر  T4 سيصيب   ال الفيروس

 ( :  HAARTمستو  تأثير المضادات الفيروسية )برتوكو  

الفيروسي ال   ARNمثبطات أن ي  النس  العكسي تكبح نس   -

ADN   ( 4)المرحلة رق 

حير   P9تثربط أنر ي  البروتيرا   P9مثبطات أن ي  البروتيا   -

تكرربح تج ئررة البروتينررات الفيروسررية الناتجررة عررن الترجمررة الرر  

 (8ط  صؽير  )المرحلة رق  ق

الفيروسرري مرر   ADNتكرربح دمرر   P32مثبطررات أنرر ي  الرردم   -

ADN  اللمفاوية المضيفةLT4   (5) المرحلة رق 
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  المناقشة و االستنتاج : 0الجواب رقم 

 يلي :  ما يتبين لنا 2الشك   0من خال  الوثيقة 

مررن الفيروسررات العكسررية  ات مرراد  وراثيررة  VIHفيررروس  -2

ARN  ن ي  نس  عكسي أوTi. 

مضررادات فيروسررية  3بروتوكررول هررارت يررتم فيرره اسررتعمال  -0

  في العضوية حيث : VIHاثر و انتشار فيرو  الــكبح تكت

مرن خرال  تثبريط  VIHتثبط النس  العكسي للمراد  الوراثيرة لـرـ -

 Tiنشاط أن ي  النس  العكسي 

الخليرة المضريفة لره و  ADN م   الفيروسي ADNتثبط دم   -

و هرر ا مررن خررال  تثبرريط نشرراط أنرر ي  الرردم   LT4المتمثلررة فرري 

P32  

تثبط تج ئة البروتينات الفيروسية و الناتجة عن الترجمة ال   -

  P9أن ي  البروتيا   قط  صؽير  من خال  تثبيط نشاط

و الترري تتضررمن  الفرضررية االولررىتتوافررق هرر   المعطيررات مرر  

 .طريقة العال  بالمضادات الفيروسية

فري هر   الحالررة يرت  كربح تكراثر و انتشررار  طريقرة التمويره : -3

مررن خررال  حقررن ج يئررات  LT4و تفرراد  اصررابة  VIHفيررروس 

CD4 الفرضرية الثانيرةوافق ه   المعطيات مر  حر  في الد  تت 

  .من أج  التمويه CD4و التي تتضمن العال  بحقن 

يتبرين لنررا أن اصرابة العضرروية  0الوثيقررة  أ-0مرن خررال  الشرك  

و  GP120سبب انتا  أجسا  مضاد  نوعية لـ VIHبفيروس الــ

و  VIHكانت النتيجة نق  في الشحنة الفيروسرية للفيرروس الـرـ

و الترري تتضررمن العررال   الفرضررية الثالثررة  مررهرر ا مررا يتوافررق 

  يمكن اتباع طريقة حي VIHجسا  مضاد  نوعية للـأباستخدا  

عال  بحقن أجسا  مضاد  نوعية للمحددات الؽشرائية للفيرروس 

VIH  فررري و المتمثلرررةGP120  علررر  اعتبرررار أن هررر   االخيرررر

و  LT4الر   تحملره  CD4تكام  بنيويا مر  المسرتقب  الؽشرائي ي

 .0من الوثيقة  ب-0ما يبينه الشك   اه 
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 يلي : ما يتبين لنا 3لوثيقة من خال  ا

 اشهر من المعالجة  6بعد :  2شكل ال

المحقونررة برردوا  وهمرري تكررون نسرربة  MMمجموعررة القرررد   -

 االجسرررا  انترررا  رؼررر   ٪222مرتفعرررة  VIHاالصرررابة بفيرررروس 

 و IgG مررن كبيررر  بكميررات VIH للفيررروس النوعيررة و المضرراد 

IgA وحد  افتراضية 3 تفوق. 

تكررون نسرربة  SHIVبلقرراح المحقونررة  MMمجموعررة القرررد   -

 يكرون و, ٪22ضعيفة فري حردود  VIHالقرد  المصابة بفيروس 

 VIHو النوعيرة للفيرروس  IgA نروع من المضاد  االجسا  انتا 

بينمررا تكررون كميررة وحررد  افتراضررية  3تفرروق  مرتفعررة بكميررات

 VIHو النوعيرررة للفيرررروس  IgGاالجسرررا  المضررراد  مرررن نررروع 

 بكميات شبه منعدمة.
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 VIHتكرربح انتشررار فيررروس  IgAاالجسررا  المضرراد  مررن نرروع  -

البال ما حي  تثبط حركته علر  مسرتو  المواقر  المخاطيرة  في

 اعية نوعية.بتشكي  معه معقدات من التناسليللجها  

ترررتبط ارتباطررا نوعيررا مرر   IgGاالجسررا  المضرراد  مررن نرروع  -

المنتشر في البال ما و تشك  معه معقدات مناعية  VIHفيروس 

معقد المناعي بعملية تثبط تكاثر  و انتشار  و يت  التخل  من ال

 البلعمة من طرؾ المكروفا .

االجسا  المضاد  ؼيرر فعالرة ضرد  3من خال  معطيات الوثيقة 

VIH   المنتشررر فرري البال مررا و مررا يؤكررد  لررك النتررائ  المحصرر

يرن لروحظ ارتفراع القرد  المحقونرة بالردوا  الروهمي أعليها عند 

رؼررر  انترررا   VIHالمصرررابة بفيرررروس  MMفررري نسررربة القررررد  

 VIHيررات كبيررر  مررن االجسررا  المضرراد  النوعيررة للفيررروس كم

و الترري تتضررمن  الفرضررية الثالثررةبالتررالي ال يتوافررق  لررك مرر  

  VIHالمضاد  بعد االصابة بفيروس الــ باألجسا العال  

ففرري هرر   الحالررة كرران  SHIVأمررا فرري حالررة القرررد  الملقحررة بررـ



 

 

 هو منع VIHالمضاد  فعالية كبير  في اقصا  فيروس  لألجسا 

من االنتشار في البال ما خصوصا االجسرا  المضراد  مرن نروع 

IgA   التي تتضرمن العرال   الفرضية الثالثةو ه ا ما يتوافق م

المضرراد  شرررط أن يكررون الفرررد ملقحررا ضررد فيررروس  باألجسررا 

VIH  بلقاحSHIV. 

  و منه يمكن أن نستنتج ما يلي :

شررط أن يكرون الفررد  ناجعراالمضاد  يكرون  باألجسا العال   -

حيرر  تنررت  عضررويته كميررات كبيررر  مررن  SHIVملقحررا بلقرراح 

و  VIHو النوعيررة للفيررروس  IgAاالجسررا  المضرراد  مررن نرروع 

 نحو البال ما ؼشية المخاطية المن االتي تمن  مرور  

فررري مرحلرررة  ناجعررراالعرررال  بالمضرررادات الفيروسرررية يكرررون  -

  VIHاالصابة االولية بفيروس 

 اجعرا فري مرحلرة االصرابة االوليرةيكون ن CD4العال  بحقن  -

 ( تراضيفعالج ا) VIHبفيروس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مخطرررط يبرررين مراحرررل االسرررتجابة المناعيرررة الخلطيرررة  2الجواب رقم  3الجزء 

مرر  ابررراز دور كررل مررن  VIHضررد فيرررو  الموجهررة 

IgG  وIgA. 

 VIHو خلية مصابة بفير

 

CPA   عرض بيتيدات مستضدية للفيرو :VIH 

     IL1 

 BCRبواسطة  VIHمباشرة على  LBتعرف       LT4تنشيط 

     IL2تحفيز ذاتي بـ            

              محسسة قابلة للتحفيز LTh                      LBالى  تمايز

 LBتكاثر لمي للــ     IL2تحفيز بــ                       

                     المنشطة LBلمة من                                         

 LBPتمايز الى                         

 VIHانتاج اجسام مضادة نوعية للــ

 
IgA الغشية المخاطية الى البالزما و ها من اتمن  مرورIgG 

 في البالزما VIHتمن  تكاثر و انتشار 
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 االنتقاء و التعرف
 
 
 
 
 
 

 التكاثر ثم التمايز
 
 
 
 
 
 التنفيذ
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