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 التمرين األول
يتواجد  في صورة سلسلة  Cl. Botulinum( سم البوتولينيوم  وهو بروتين تنتجه بكثرة بكتيريا  01تقدم الوثيقة )أ/ 

ببتيدية منفردة يكون قليل الفعالية نسبيا،ويعود نشاط هذا السم إلى التركيب الفراغي أو البنائي للجزيئة كما في سائر 

 البروتينات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية الممثلة بالشكل )أ(. فص -1

 نشاط الجزيئة بالبنية الفراغية؟ ما عالقة -2

 المالحظة التي يبينها الشكل )ب(؟ علل . ما هي -3

 (.02تلخصه الوثيقة) البوتولينيوم/ آلية عمل الخاليا العصبية قبل استخدام سم ب

 .6الى  1البيانات الموافقة لألرقام من  أكتب -1

 ه عمل السم؟المستوى الذي يتم في ما هو -2

 ألجل استرخاء العضالت وذلك لهـــدف  البوتولينيومحقيقة يستخدم سم  -3

 التخلص من التجاعيد التي تسببها تقلصــــات عضالت تحت الجـــــــلد

 بسبب التعـــــرض ألشعــــــة الشمس أو إجهـــــاد العضـــــــالت 

 البوتولينيوملحالة التي يستعمل فيها سم الحالة الطبيعية وا 2و 1( بالشكلين 03تقدم الوثيقة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل المناسب للحالة الطبيعية والحالة غير الطبيعية. حدد -1

 في هذه الطريقة العالجية. البوتولينيوميتدخل حقن سم  اشرح كيف -2

 (04وذلك بسبب ما توضحه الوثيقة ) البوتولينيوميتطلب أحيانا تكرار الحقن بسم  -3

 

  

 الشكل )ب( الشكل )أ(
 

 

 

 

 02الشكل 01الشكل 
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 تمثل المراحل المشار إليها بالوثيقة ؟ ماذا - أ

 . أن التطور البيوتكنولوجي سمح للتدخل الطبي من معالجة بعض االضطرابات التي قد تصيب الجسمبين  - ب

 الثانيالتمرين 
ت ساعا 4آلثار التجريبية قصيرة المدى التي تدوم أقل من , ا األمفيتامين( مخدر اصطناعي مشتق Ecstasyاإلكستاسي )

 النشوة العقلية والجسدية , تراجع االحساس باالكتئاب والقلق..... :تتضمن .على األرجح

  :واآلثار التي تبدأ عقب زوال اآلثار الرئيسية لإلكستاسي, التي يمكن أن تستمر عدة أيام, تتضمن
 واالحساس باالكتئاب. زيادة الشعور بالقلق والتوتر وغير ذلك من المشاعر السلبية

 ج التجريبية التالية تسمح بفهم طريقة تأثير االكستاسي النتائ

I –  تسجيالت المحصل عليها على مستوى العصبون المفرز للدوبامين الالنتائج التجريبية األولية  تتمثل في

(dopamine ( بعد تنبيهات مطبقة على العصبون المفرز للسيروتنين)sérotonine. ) 

 -1-)أ( من الوثيقةالتركيب التجريبي ممثل في الشكل 

 -1-النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل )ب( من الوثيقة 

 

 
 

 

 

 (04الوثيقة )
 

 

 1الشكل )أ( الوثيقة  : جهاز راسم الذبذبات المهبطي مرتبط بالكترودات استقبال 2وج 1ج

 ف
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  (.4.3.2.1اقترح عنوان مناسب لكل من التسجيالت ) – 1

 (.4سم االجزاء )أ,ب,جـ,د( من التسجيل ) – 2

 (.4جـ( من التسجيل )باالستعانة  برسم تخطيطي على المستوى الجزيئي  , فسر االجزاء )ب(و)– 3

  اثر تبيهات مختلفة. 2وفي ج 1إلى ماذا يرجع التسجيالت المحصل عليها في ج – 4

 ؟ 1و تلك المحصل عليها في ج 2يها في جلماهي العالقة التي يمكن وضعها بين التسجيالت المحصل ع – 5

 . 1اقترح فرضية تسمح بشرح االختالف بين التسجيالت المحصل عليها في ج – 6

نحقن في الفراغ المشبكي )ف( مادة )س( التي ينبعث منها ضوء في وجود السيروتنين .نتطبق على العصبون  – 7

 .2, نحصل على إضاءة مهمة جدا مع التبيه ت 2وت 1المفرز للسيروتنين  التنبيهات  السابقة ذات شدات ت

 فسر هذه النتائج؟ –أ 
 ماذا تسنتج فيما يخص دور السيروتنين ؟ -بـ 

 ( ؟ علل إجابتك.6هل تسمح لك هذه النتائج  من التحقق من الفرضية المقترحة في السؤال) -جـ 

II –  (2الوثيقة )النتائج التجريبية الثانية  نلخصها في جدول : 

 
 تأثيرات تناول اإلكستاسي على العصبونات المفرزة للسيروتنين والدوبامين

 العصبونات العصبونات المفرزة للسيروتنين 
 المفرزة للدوبامين

كمونات  تواتر 
 العمل

كمية السيروتنين 
 المحررة

اعادة امتصاص  تركيب السيروتنين
 السيروتنين

كمونات  تواتر
 العمل

 ++ ++ ++ ++ ++ اإلكستاسيبدون 

ساعات  4ألى 0
 بعد اخذ اإلكستاسي

++ ++++ ++ + ++++ 

ساعات من  4بعد 
 اإلكستاسيتناول 

 + قياسغير قابلة لل 0 0 ++

 
 تشير ألهمية الظاهرة +عدد االشارات :مالحظة 

 ساعات.4ساعات بعد تناوله عل العصبون المفرز للسيروتنين , ثم بعد  4إلى  0من  اإلكستاسياستخرج تأثيرات  – 1

 استخدم إجابتك السابقة لشرح تغيرات القياسات المحصل عليها على مستوى العصبون المفرز للدوبامين. – 2

على مختلف العصبونات وحاالت النشوة , ثم  اإلكستاسيا هي العالقة التي يمكن وضعها بين تأثيرات مخدر م -3

 ؟ إلكستاسياالكتئاب المتتالي مع االستهالك ل
 

 

 1الشكل )ب( الوثيقة 

بعد تنبيه ضعيف 

( للعصبون 1)ت

لمفرز ا

 للسيروتنين

 قويبعد تنبيه 

( للعصبون 2)ت

المفرز 

 للسيروتنين

1 

4 3 

2 

 ب
ج

 ـ

 د

 أ

 2الوثيقة
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 الثالثالتمرين 
 I - في القرن الظهري للنخاع الشوكي 

 (, ونهايات Iنالحظ خاليا )

 لك( ,كذS( والخاليا )Dاأللياف للخاليا )

 (.1( الوثيقة )L) األجسام الخلوية للخاليا

 في إطار دراسة نقل رسالة االحساس 

 باأللم,نطبق في منطقة محددة من 

 ( ونفس التركيز المولي1الوثيقة )

 لمبلغات )نواقل( عصبية : األنكيفالين

 .Pأو المادة 

 نسجل بواسطة الكترودات مجهرية

R1,R2,R3,R4 الكمونات الغشائية, 

 بالنسبة لكمون مرجعي. I,D,Lللخاليا  

 (.2النتائج ممثلة في الوثيقة )

 

 

 

 

 

 وضح دور ومكان تأثير كل من النواقل العصبية المستخدمة ,علل إجابتك .  - 1
رة للم نبهلأللياف التي هي المسؤولة على النقل البطيئ لأللم الخفيف وطويل األمد ,ن Dجهاز استقبال االلم الجلدي  ننبه

 )ناقل عصبي(.  sérotonineضافة السيروتنين  مع إ Dالثانية نفس جهاز االستقبال االلم الجلدي 

 (.3من هذه التجارب مبينة في الوثيقة ) R1,R2,R3,R5التسجيالت المحصل عليها في 

 
 
 

 

 

 

 

 فسر النتائج التي تم الحصول عليها في الحالة )أ( . – 2

 صل عليها في الحالة )ب( مع تسجيالت الحالة )أ( وحدد دور ومكان تأثير السيروتنين.قارن التسجيالت المح – 3

 (.Lعلى مستوى الليف العصبي ) ( , الحالة )ب( كمون غشائيR5يمثل التسجيل على مستوى ) – 4

 ا الكمون .انطالقا من مكتسباتك , لخص باالستعانة برسم تخطيطي وظيفي عمل مختلف البروتينات الغشائية أثناء هذ-

II – االحساس باأللم أشرح , وفقا لما ورد أعاله , كيف يتدخل الدماغ في منع انتقال رسالة . 
 

 

وارد من  Sمحور للخلية 
 الدماغ

حويصلة تحتوي  

 على ناقل مشبكي

منطقة تطبيق للعصبونات 

 المرسلة

 Iخلية 

لجهاز استقبال ليف 

 D األلم الجلدي

ة محورية نهاي

 Dللخلية 

إتجاه  Lخلية 

 الدماغ

 الغشاء بعد مشبكي
إتجاه انتشار الرسالة 

 العصبية

 1الوثيقة 

 

 تطور الكمونات الغشائية على مستوى الكترودات االستقبال

 enképhalineإضافة االنكيفالين 

 Pالمادة إضافة 

 2الوثيقة 

 

 

 تطور الكمونات الغشائية على مستوى الكترودات االستقبال

 
مستقبل األلم  نبيهتالحالة أ : ك.ع

 بدون إضافة أي مادة Dالجلدي 

مستقبل األلم  نبيهت: ب الحالة

 السيروتنينإضافة  مع Dالجلدي 

 

 3الوثيقة 

 

 ك.ع : كمون العمل
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 الرابعالتمرين 

 للقلق( ، كما يسبب ارتخاء عضلي. مهدأ )مزيل تأثير لها مواد الفاليوم البنزوديازيبين مثل

 وى مشبك من النخاع الشوكي ،نجري الدراسة التالية :على مست Benzodiazépine)لدراسة آلية تأثير البنزوديازيبين )

على  ب(النتائج التجريبية المحصل عليها  – 1أ( التركيب التجريبي المستعمل ، بينما تمثل الوثيقة ) – 1تمثل الوثيقة ) - 1

 المهبطي.جهاز راسم الذبذبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب( . – 1حلل الوثيقة ) –أ 

 يما يخص تأثير مادة البنزوديازيبين؟ماذا تستنتج ف –ب 

 أقترح فرضية أو فرضيات تفسر بها طريقة تأثير مادة البنزوديازيبين . -جـ 

 أ ( ، التي تمثل المستقبل الغشائي البعد مشبكي. – 2نقدم لك الوثيقة ) البنزوديازيبينلتعرف على طريقة تأثير مادة  - 2

 على المستقبالت البعد المشبكية عند الحقن المجهري  GABAحصل عليها عند تثبيت الـ ب( تبين النتائج الم – 2بينما الوثيقة )

 في الشق المشبكي . لبنزوديازيبينل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب( . – 2حلل منحنى الوثيقة الوثيقة ) –أ 

 جـ( ؟ علل اجابتك . – 1)السؤال في صحة الفرضية  نب( من التأكد م – 2أ( و الوثيقة ) – 2هل تسمح لك الوثيقة ) –ب 

 . البنزوديازيبيناستخرج طريقة تأثير مادة  -جـ 

 على مستوى المشبك. GABAانجز رسم تخطيطي وظيفي آللية عمل  – 3

 

 

 

 عصبون جامع

 عصبون حركي

 ماصة مجهرية

يؤدي الى جهاز راسم 

 الذبذبات المهبطي

 الكترود مجهري

 أ ( – 1يقة ) الوث

 

 عتبة توليد كمون العمل

GABA فقط 

GABA 

+ 

Benzodiazépine 

 حقن بالماصة المجهرية

 ب( – 1الوثيقة ) 

 

 

  

 -Cl قناة

 
 موقع

GABA 

 موقع

 البنزوديازيبين

 

 

غشاء العصبون 

 بعد مشبكي

ط خارج وس

 خلوي

)% من  GABAتثبيت الـ  أ( – 2الوثيقة )

القيمة بغياب البنزوديازيبين 

) 

 كمية البنزوديازيبين

المحقونة في الشق 

 المشبكي )نانومول(

 ب( – 2الوثيقة )
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 اخلامسالتمرين 

لتؤثر على كثير من األحاسيس والسلوكيات بما في ذلك االنتباه، والتوجيه وتحريك  الدماغالدوبامين مادة كيميائية تتفاعل في 

مين أو الجسم. ويؤدي الدوبامين دوًرا رئيسيًا في اإلحساس بالمتعة والسعادة. وتنتج شبكة من الخاليا العصبية في الدماغ الدوبا

 تستجيب له.

 لدراسة تأثير بعض المخذرات كالكوكائين على افراز مادة الدوبامين نجري الدراسة التالية :

( تأثير الكوكائين على تركيز الدوبامين خارج الخلية ، وقد تم الحصول على النتائج التالية في فئران التي 1تمثل الوثيقة ) – 1

ال مسبار مجهري في منطقة معينة من مخ الفأر مربوطة بنظام لتتبع تغيرات تركيز حقنت بمادة الكوكائين ،حيث تم ادخ

 الدوبامين في السائل المحيط بالعصبونات.

 ( .1حلل الوثيقة ) –أ 

 اقترح فرضيات حول تأثير –ب 

 . مخذر الكوكائين 

 ( تأثير الكوكائين2تمثل الوثيقة ) – 2

 ن .على  الخلية العصبية المنتجة للدوبامي

 حيث سمحت التجارب بتسجيل نشاط 

 الخلية العصبيةالتي تعمل بالدوبامين.

 المتصلة بعصبون قبل مشبكي.

 

 نتائج القياسات

 الشروط التجريبية

تردد االشارات الكهربائية في 

 العصبون الذي يعمل بالدوبامين

كمية الدوبامين 

 المحرر

 كمية الدوبامين المسترجعة

في وقت واحد من الخلية 
 لعصبية التي تفرز الدوبامينا

 ++ +++ +++ بدون كوكائين

 + +++ +++ ساعة بعد تناول الكوكائين

 ( .2حلل الوثيقة ) –أ 

 ( ,أشرح كيف يحدث الكوكائين الشعور2( و)1انطالقا من النتائج التي توصلت اليها من الوثيقة ) -ب

 بالمتعة والسعادة .

 الكوكائين . ( طريقة تأثير3تبين الوثيقة ) - 3

 اشرح كيف تنتقل المعلومات العصبية على مستوى المشبك. –أ 

 أبحث عن مكان تثبيت الكوكائين على مستوى المشبك . –ب 

 ماهو النظام الذي يختل )يضطرب( ؟

 هل تؤكد هذه النتائج صحة فرضيتك؟ علل اجابتك. -جـ 

 لى مستوىحدد العالقة بين التغيرات التي يحدثها الكوكائين ع –د 

 المشبك , والتغيرات السلوكية المالحظة  بعد أمتصاص هذا المخدر .

 

 
 

 

 

 

 

 

 تركيز الدوبامين خارج خلوي

 )وحدة افتراضية (

 فأر حقن بالكوكائين في الزمن

 دقيقة0ز= 
 فأر لم يتم حقنه بالكوكائين

 1الوثيقة 

 2الوثيقة 

 

أستعادة  من نظامال  وقف

 الدوبامين

 كوكائين
 الدوبامين

 ستقبالت الدوبامينم

 3الوثيقة 

 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
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 السادسالتمرين 
لدراسة خصائص الرسالة العصبية  أثناء المنعكس األخيلي ,قبل وبعد ان تمر عبر النخاع الشوكي ,نستخدم التركيب 

   (ثم نقوم1التجريبي الموضح في الوثيقة )

 لتجارب التالية :بإجراء ا
 

 : 1لتجربةا

 نحدث تنبيهان متتالين وفعالين على أحد
 (.نغير كل مرة1االلياف الحسية )ف

 الفترة الزمنية بين التنبيهين.
 (.2النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة)

 (.2فسر نتائج الوثيقة ) – 1

 

 : 2لتجربةا

 نطبق على مستوى االلياف الحسية
 ايدة الشدة:تنبيهات متز

 (1ش‹2ش‹3ش‹4)ش 

 التسجيالت المحصل عليها على مستوى
  أجهزة راسم الذبذبات المهبطي. 4 

 فسر تطور سعة االستجابات المحصل – 1
 إثر تطبيق التنبيهات O1 فيعليها 

 4و ش 3و ش 2و ش 1ش

 ماذا يمثل التسجيل المحصل عليه – 2

 عند تطبيق O2بواسطة 

 1الشدة : ش 

  : 2شالشد 
 اوجد العالقة بين التسجيالت المسجلة – 3

 والتسجيالت المسجلة O1بواسطة 

 .O2بواسطة 

 النتيجة المحصل عليها كيف تفسر – 4

 بواسطة جهاز راسم الذبذبات المهبطي 
O3 : بعد تطبيق 

 2الشدة : ش 

 3الشدة : ش 
 .4وش  3ش و 2إثر تطبيق شدات ش O4سم التسجيالت التي تم الحصول عليها بواسطة  – 5

 

 

 

 

 

 

 

 الكترودات التنبيه الياف حسية
جهاز راسم الذبذبات 

 المهبطي

OSCilloscope 
 

 
 عصبون جامع

 M1 لـ أسطواني محور M2عصبون محرك 

عصبون محرك 

M1 

 1ف

 2ف

 3ف

 1الوثيقة

 

 O2االستجابة المسجلة على مستوى  زمني بين تنبيهين متتالينالفارق ال

 ك.م 30+

-70 

 2الوثيقة ك.م : كمون عمل

O3 

 

O4 
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 : 3التجربة

 في مستوى المشبك  GABAبواسطة ماصة مجهرية نضع مادة 

 , وفي  M1العصبي  بين االلياف الحسية والعصبون الحركي 

 مستوى المشبك العصبي بين العصبون الجامع والعصبون 
 ثم نسجل النشاط الكهربائي بواسطة M2الحركي 

 .نعيد نفس هذه التجربة باستعمال مادة O3و O2الجهازين  

Aspartate ( 4, النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة.) 

 .Aspartate و GABAحدد معلال اجابتك دور كل من  – 1

 .Aspartate و GABAبماذا تنعت )تسمى( المواد مثل  – 2

 : تؤثر على مستوى المشبك العصبي الذي يربط بينAspartate و GABAأي من مادتي  – 3

 ؟ M1 االلياف الحسية والعصبون الحركي -
 ؟ M2العصبون الجامع والعصبون الحركي  -

 نوع كل من المشابك الذي ربط : حددعلى ما سبق ,  اعتمادا – 4

 ؟ علل إجابتك M1االلياف الحسية والعصبون الحركي  -
 ؟ علل إجابتك M2العصبون الجامع والعصبون الحركي  -

مرتبط بالعضلة الباسطة .  M2صبون الحركي مرتبط بالعضلة القابضة , والع M1إذا علمت ان العصبون الحركي  – 5

 انجز مخطط مبسط توضح من خالله كيف يحدث المنعكس االخيلي.
 

 

 

 السابعالتمرين 

 4الشدة ش 3الشدة ش 2الشدة ش 1الشدة ش 

 
 

التسجيالت المحصل 

بعد  O1عليها في 
 التبيه

 

 
 

 

   

 
 

التسجيالت المحصل 

 O2عليها في 

 

 
 

 

 

   

 
 

التسجيالت المحصل 

 O3عليها في 

 
 

 
 

 

 

   

 
 

التسجيالت المحصل 

 O4عليها في 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 3الوثيقة

 GABA Aspartate المادة المستعملة

التسجيالت 
المحصل 
عليها 
 بواسطة

O2 
  

 

O3   

 4الوثيقة 
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 عقب أحاسيسه كتبه احد في هوفمان وصف وقد. LSD هو التأثير شديد صناعيا مخدرا اكتشافه بعد هوفمان ألبرت أشتهر
 ( .1الوثيقة) ريبيتج ذاتي عالج إطار في المخدر لهذا تعاطيه

 

 

 

 

 
 هو العقار هذا أن بين", محسوس جسم وجود دون احساس"  هي الهولسة أن انطالقان – 1

 . الفعالية شديد هولسة عقار
 .فقط البصرية االحاسيس يغير ال العقار هذا أن برر – 2

 ونتائج تعاطيه , قمنا بإجراء الدراسة التالية : LSDبهدف فهم أشمل لتأثير عقار 

المسارات العصبية البصرية  2إلى أحاسيس بصرية . يبين الشكل)أ( من الوثيقة Aتؤدي تنبيهات العصبون المسمى 

رسم تخطيطي لمشبك عصبي بين نوعين من الخاليا  2الدماغية المعنية بهذه االحاسيس , ويظهر الشكل )ب( من الوثيقة

  تواصل الدماغية.في منطقة ال Bو  Aالعصبية يسميان 

 

 

 

 

 

 

 

 متزايدة شدة ذات فعالة تنبيهات باجراء قمنا
 . A النوع من العصبون على( 3ش<2ش<1ش) 
  الشق في السيروتونين كمية بقياس ذلك بعد قمنا 

 في العمل كمو تواترات تسجيل إلى إضافة, المشبكي
 مبينة عليها المحصل النتائج,  B و A العصبون 
 (3الوثيقة) في 

  العصبية المشابك في االنتقال مراحل فسر – 3
 عبر العين شبكية من القادمة العصبية للسيالة

 . البصرية المراكز الى وصوال A العصبونات 
 .التنبيه شدة بداللة السيروتونين كمية تغير يبين عموديا بيانيا رسما ارسم – 4
 وعلى العصبون مستوى على العصبية للسيالة الترميز عأنوا التحليل من واستخرج,  عليها المحصل النتائج حلل – 5

 .العصبي المشبك مستوى

( يظهر 4, بينما الشكل )ب( من الوثيقة )LSD( البنية الجزيئية لمادتي السيروتونين والـ 4يظهر الشكل )أ( من الوثقة )

  تثبيت السيروتونين على مستقبلها المتخصص.
 
 

 أشعر كنت يدراجت على وأنا.متعرجة مرآة في ينعكس كان كأنه ويتشوه يتموج كان رؤيتي مجال في يدخل ما كل
 باالنهاك الشعور كان, منزلي إلى وصولي عند. فائقة بسرعة نسير كنا أننا الحقا مساعدي أبلغني بينما,  أتقدم ال بأنني

 .سرير على التمدد إلى مضطرا نفسي وأجد الوقوف على أقدر أكن لم أنني حد إلى الشديدين والضعف
 تمر السيارات هدير أو الباب مقبض صوت مثل, السمعية األحاسيس كل أن أساسي بشكل الحظت,  الحق وقت في

 .المناسبين واللون بالشكل متحركة صورة ينتج كان صوت كل. بصرية أحاسيس إلى تتحول كانت,  المنزل أمام

 

 

 عصبون
 عصبون

 
سيالة عصبية قادمة 

 من شبكية العين

حويصالت مشبكية  

 بالسيروتونين

سيالة عصبية 
باتجاه المراكز 

 العصبية

 مستقبل السيروتونين

 Bعصبون 

 

 Aعصبون 

 
 العين اليسرى

 

 العين اليمنى
 

 العصب البصري

 

 منطقة تواصل
 دماغية

 

 مراكز
 بصرية

 

 -أ–الشكل 

 

 -ب–الشكل 

 2الوثيقة  

 

 كمون تواترات التبيه شدة
 في العمل

 A العصبون

 كمية
 السيروتونين

 وحدة)
 (إفتراضية

 كمون واتراتت
 في العمل

 B العصبون

11 5 1.5 8 

12 9 2.5 13 

13 12 3 18 
 

 3الوثيقة 

 

 1الوثيقة 
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 والسيروتونين. LSDقارن بين بنية  – 6

المؤدية إلى  LSD( ووفقا لكل ما تقدم , إقترح شرحا لطريقة تأثير الـ 4باالستعانة بالشكل )ب( من الوثيقة ) – 7

  الهلوسة البصرية.
 

 الثامنالتمرين 
ة ,للتعرف على هذه المستقبالت ودورها نجري الدراس عبره األيوني التدفق تراقب مستقبالت مشبكي بعد الغشاء يملك

 التالي:
 : 1التجربة 

 في المشبك لهذا الكيميائي الوسيط يتمثل, بنغاروتوكسين α:  سامة مادة عضلي- عصبي لمشبك المشبكي الشق في نحقن
 α بمادة المسمم العضلي العصبي للمشبك االلكتروني بالمجهر صورة( 1) الوثيقة تمثل .كولين األستيل مادة

 اكنة( .المشعة  )المناطق الد بنغاروتوكسين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .5إلى  1تعرف على البيانات المرقمة من  – 1

 فسرهذه التجربة , وماذا تستنج. – 2

 
 : 2التجربة 

 مستوى على عليه المحصل التسجيل( 2) الوثيقة لتمث
 المشبكي الشق في حقن لعصبون, بعد مشبكي بعد الغشاء 

 

 

 )أ( 4الوثيقة 

 (ب) 4الوثيقة 

 

1 

2 

  

3 

 4 1الوثيقة 

 

5 
5 
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 األستيل نم قطرات إضافة ثم بنغاروتوكسين αبمادة 
 . كولين 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فسرالتسجيلين )أوب( , وماذا تستنتج .  – 3

 .Rastopاستخدام الحاسوب وبرنامج ب( بنية هذه المستقبالت الغشائية 3تمثل الوثيقة ) – 4
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حدد البنية الفراغية لهذه المستقبالت. –أ 

 (.3إلى  1اغية للشكل )ب( المرقمة من )حدد البنيات الفر -بـ 

 الغشائية . المستقبالت بنية هذه  ( , ومعارفك المكتسبة. صف3للوثيقة ) بإستغاللك -جـ 

 أيونية )اينوفورية( كقنوات كولين لألستيل مشبكية بعد الغشائية المستقبالت ميزة تخطيطي برسم مثل - 5
 

 

 

 

 

 

 

 بنغاروتوكسين α في غياب بنغاروتوكسين αحقن  

 2الوثيقة 

 التسجيل )ب( التسجيل )أ(

 

 

 رـــبيـتك 

1 

2 

3 

ب  –الشكل 

- 

 -أ –الشكل 

 - 3-الوثيقة 
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 لتاسعاالتمرين 
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 التصحيح

 التمرين األول
 Cl. Botulinumعبارة عن سم بروتيني عصبي تنتجه بكثرة  سم البوتولينيوم لبنية الممثلة بالشكل )أ(:وصف ا  -1أ/ 

، يتركب السم من سلسلتين ببتيديتين أحدهما السلسلة الخفيفة واألخرى السلسلة الثقيلة ترتبطان مع بعضهما برابطة تعاونية 

Znثنائية الكبريت وترتبط ذرة من 
++

  . بالسلسة الخفيفة 

 عالقة نشاط الجزيئة بالبنية الفراغية: -2
يظهر من خالل الشكل ب  الصورة  الفعالة لتركيب السم التي يدخل بها الى النهايات العصبية ليقوم بعمله،حيث أن تواجد 

بالخلية  السم في صورة سلسلة ببتيدية منفردة يكون قليل الفعالية نسبيا لذا االرتباط بين السلسلتين يضعف بعد اتصال السم

  المستهدفة أما نشاط سم البوتولينيوم يعود إلى التركيب الفراغي أو البنائي لجزيئه كما في سائر البروتينات.

 حدوث ارتباط جديد بين السلسلتين البيبتيديتين .:  المالحظة التي يبينها الشكل )ب( هي -3

 .  449و 448يظهر االرتباط بين الحمضين األمينين  التعليل :

 ب/ 
 :6الى  1تابة البيانات الموافقة لألرقام من ك -1

مستقبالت  -5األستيل كولين ، – 4غشاء قبل مشبكي ،-3حويصالت مشبكية ، 2نهاية محورية عصبية ،-1

 الخلية العضلية . -6األستيل كولين ، 

 المشبك المستوى الذي يتم فيه عمل السم: -2

3-   

 الطبيعية:تحديد الشكل المناسب للحالة الطبيعية والحالة غير  -1
 الحالة الطبيعية: 01الشكل 

 الحالة غير الطبيعية : 02الشكل 

 شرح كيف يتدخل حقن سم البوتولينيوم في هذه الطريقة العالجية: -2

في مكان التقاء العضلة بالعصب األستيل كولين ارتخاء العضلة حيث يمنع انتشار مادة  البوتولينيوميسبب سم 

 حد البروتينات المكونة لألستيل كولينبشق أ البوتولينيومبأن يقوم  سم 

 ( بالتركيب الجليكوبروتيني الموجود في النهايات العصبية ارتباطا متخصصاHحيث ترتبط السلسلة الثقيلة )

ضمن طبقة الدهون المزدوجة للثقوب الموجودة في النهايات العصبية  البوتولينيوم. يتداخل  سم )نوعيا(

ل السيتوبالزم في الفجوة، حيث تحفز إنزيم مفكك البروتينات لتحليل بعض ( داخLوتبقى السلسلة الخفيفة )

البروتينات مانعة بذلك تواجد األستيل كولين في الفجوات. عند ذلك يحدث شلل للعضلة بسبب توقف اإلشارات 

 الكيميائية من العصب لمنع انتشار األستيل كولين ولتوقف عمله فترتخي العضلة.

3-  

 البوتولينيومحدوث انبثا قات جديدة  للعصب عند بدء ذهاب مفعول سم  ار إليها بالوثيقة :تمثل المراحل المش  - أ

 

 يحدث تراكم الفجوات بجانب الغشاء البالزمي للنهايات العصبية. -1

 نمو وانبثاق عصب جديد من صفيحة موجودة في نهايات األعصاب.  -2

 إعادة ارتباط العضلة بالعصب واستعادة الوظيفة.  -3

  األستيل كوليننمو العصب تدريجيا ويعود التركيز الطبيعي لمادة . يحدث 5،  -4

التطور البيوتكنولوجي سمح للتدخل الطبي من معالجة بعض االضطرابات التي قد تصيب الجسم من خالل دراسة آليات  -4

ت غير نقل الرسالة العصبية بالجهاز العصبي وما يترتب عن ذلك كان بإمكان العلماء وضع عالجات لبعض الحاال

 الطبيعية .
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 الثانيالتمرين 
I  -1 – : عنوان التسجيالت 

 PPSEكمون بعد مشبكي تنبيهي  :3و 1التسجيل -
 كمون الراحة : 2التسجيل -
 كمون عمل احادي الطور : 4التسجيل -

 تسمية االجزاء : 

  : كمون الراحة الجزء أ 
 الجزء ب : زوال االستقطاب 
 عودة االستقطاب الجزء جـ : 
 افراط في االستقطاب : الجزء د 

 تفسير االجزاء )ب( و )جـ( مع الرسم التخطيطي :  – 3

 
  : )زوال االستقطاب سريع للغشاء نتيجة انفتاح قنوات الجزء )بNa+.  المرتبطة بالفولطية وتدفق داخلي للـNa+  داخل المحور

 . حسب تدرج التركيز
 

 

 

 

  : )ق قنوات عودة االستقطاب , يعود إلى انغالالجزء )جـNa+.  المرتبطة بالفولطية وانفتاح القنوات الفولطية للـK+  فيسمح بخروج

 . حسب تدرج التركيز +Kبطيئ ولمدة أطول لشوارد 

 

 

 

 

 الى : 2وج 1يرجع التسجيالت المحصل عليها في ج –4

, بينما يسجل الجهاز  PPSE( يسجل كمون بعد مشبكي تنبيهي 1( , الجهاز )ج1على اثر تنبيه ذات شدة ضعيفة )ت -

 ( كمون الراحة.2)ج

, بينما يسجل الجهاز  PPSE( يسجل كمون بعد مشبكي تنبيهي 1( , الجهاز )ج1على اثر تنبيه ذات شدة قوية )ت -

 ( كمون عمل.2)ج

 : 1و تلك المحصل عليها في ج 2العالقة التي يمكن وضعها بين التسجيالت المحصل عليها في ج - 5

- PPSE ( ال ينتشر على مستوى الليف العصبي المفرز للدوبامين اال اذا كان يساوي او يفوق عتبة زوال 1)ج في المسجل

 استقطاب الغشاء.
 :1فرضية تسمح بشرح االختالف بين التسجيالت المحصل عليها في ج - 6

 ( يتوقف على كمية المبلغ الكيميائي المحرر في الفراغ المشبكي )ف(1المسجل في )ج PPSEسعة  -
 تفسير النتائج : –أ  – 7

( :  تفسر بتحرير كمية كبيرة من السيروتنين وذلك عندما تكون شدة التنبيه 2إضاءة مهمة جدا عند تطبيق شدة )ت -

 (.2المطبقة تكون قوية )ت
 االستنتاج : –ب 

 السيروتنين اذن عبارة عن مبلغ كيميائي تنبيهي  يحرر في الفراغ المشبكي )ف(. -

 

 

 قنوات التسرب مفتوحة

 لقنوات المرتبطة بالفولطية

 قنوات التسرب مفتوحة

 لقنوات المرتبطة بالفولطية

مضخة 
+/K+aN 
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 :(6النتائج  من التحقق من الفرضية المقترحة في السؤال)تسمح هذه نعم  -جـ 
عندما تزداد شدة التنبيه المطبقة على العصبون المفرز للسيروتنين , تزداد سعة الكمون بعد مشبكي التنبيهي التعليل :  -

PPSE. 
II – 1 –  

 : ساعات بعد تناوله عل العصبون المفرز للسيروتنين 4إلى  0تأثيرات اإلكستاسي من  -
 كمية السيروتنين المحررة تزداد واعادة امتصاصه تنخفض.

 : تناوله عل العصبون المفرز للسيروتنين من ساعات4بعد تأثيرات اإلكستاسي  -
 وقف تركيب  السيروتنين من طرف العصبون المفرز للسيروتنين .

 شرح تغيرات القياسات المحصل عليها على مستوى العصبون المفرز للدوبامين :  -2

 : ساعات بعد تناوله عل العصبون المفرز للسيروتنين 4إلى  0من 
يزيد من تحرير السيروتنين وخفض من امتصاصه ,مما يعني زيادة في تواتر كمونات العمل على مستوى  اإلكستاسي -

 العصبون المفرز للدوبامين.
 : تناوله عل العصبون المفرز للسيروتنين من ساعات 4بعد 

فرز للدوبامين , يفسر بغياب تركيب وتحرير السيروتنين من قبل العصبون القبل مشبكي نشاط العصبون الم تراجع -

 )المفرز للسيروتنين( .

 العالقة التي يمكن وضعها بين تأثيرات مخدر اإلكستاسي على مختلف العصبونات وحاالت النشوة : -3

السيروتنين وخفض اعادة امتصاصه , مما  ساعات  بعد تناول االكستاسي يفسر بزيادة تحرير 4إلى  0حاالت نشوة من  -
 .يؤدي إلى زيادة نشاط العصبون المفرز للدوبامين

العالقة التي يمكن وضعها بين تأثيرات مخدر اإلكستاسي على مختلف العصبونات و االكتئاب المتتالي مع االستهالك 
 : لإلكستاسي

 يرجع الى غياب تركيب وتحرير السيروتنين. , ساعات من تناول االكستاسي 4في حالة االكتئاب المالحظ بعد 

 

 الثالثالتمرين 
 وضح دور ومكان تأثير كل من النواقل العصبية مع التعليل :  - 1

 :مثبط دور االنكيفالين -

 Dوالخلية  Iالمشبك بين الخلية مكان التأثير : -

 : ملي فولط( فقط على مستوى  95- ملي فولط )الكمون المسجل يقدر بـ 25نالحظ إفراط في االستقطاب سعته  التعليل

R2  ملي فولط على مستوى   70-,على العكس من ذلك ال نالحظ اال كمون الراحة قدرهR4,R3,R1  بعد إضافة

 االنكيفالين.

 منبهة : Pدور المادة  -

 .Lوالخلية  Dالمشبك بين الخلية مكان التأثير : -

 : ملي فولط( فقط  50-ملي فولط )قيمة الكمون المسجل  20الننا نالحظ تسجيل كمون بعد مشبكي تنبيهي سعته التعليل

بعد  R3.R2.R1ملي فولط على مستوى  70-, على العكس من ذلك ال نالحظ اال كمون الراحة قدره R4على مستوى 

 .Pإضافة المادة 

 تفسير النتائج التي تم الحصول عليها في الحالة )أ( : -2

ملي  30ملي فولط )قيمة الكمون تقدر بـ + 100عمل لها نفس السعة المقدرة بـ  ملي ثانية6كمونات عمل/3رسالة عصبية لـ  -

.وهذا ما يثبت أن التنبيه فعال وأن كمونات العمل المنتشرة على نفس الخلية  R3وااللكترود  R2فولط( تم تسجيلها على مستوى 

 كلها تحافظ على نفس السعة ونفس التردد )التواتر(.

,لكن ترددها  R3و  R2لها نفس السعة المالحظة على مستوى R5صبية على مستوى وبالمثل نالحظ رسالة ع -

ملي ثانية بعد وصول أستقطاب الغشاء إلى العتبة )كمون بعد مشبكي يساوي عتبة 6كمون عمل/ 2ضعيف يقدر بـ 
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الرسالة العصبية  تنبيهي  ولكنه يقلل فقط ترددات Lو  Dتوليد كمون العمل(.وهذا يدل على أن المشبك بين الخليتين 

 وعدم الزيادة في سعتها.

وهذا يدل أن الرسالة العصبية المتولدة  R1ملي فولط على مستوى  70-عل عكس ذلك نسجل دائما كمون راحة قدره  -

 . Iإلى الخلية  Dعلى مستوى المستقبل الحسي لأللم ال تنتقل من الخلية 

 )ب( مع تسجيالت الحالة )أ( :المقارنة بين التسجيالت المحصل عليها في الحالة  –3

في وجود السيروتنين  الحالة )ب( على العكس ال نسجل أي كمون عمل  R1نسجل كمون عمل واحد على مستوى  -

 في الحالة )أ(.

كمونات عمل 3في غياب السيروتنين )الحالة ب( على العكس نسجل  R2نسجل إفراط في االستقطاب عل مستوى  -

 أ(. ملي ثانية في )الحالة 6خالل 

 3في وجود السيروتنين )الحالة ب( , على العكس نسجل R5 و R3ال توجد أية استجابة وال تسجيالت عل مستوى  -

 ملي ثانية في )الحالة أ( .6كمون عمل/ 2وتسجيل  R3ملي ثانية في 6كمونات عمل /

 . Dي الخلية ويمنع انتشار رسالة االحساس بااللم ف Iوهذا يدل على ان السيروتنين ينبه فقط الخلية  -

 .Iوالخلية  Sيؤثر السيروتنين بين المحور االسطواني للخلية  -

 دور البروتينات الغشائية في الحفاظ على كمون الراحة : – 4

 يتم الحفاظ على التوزع الغير متساوي للشوارد على جانبي الغشاء عن طريق بروتينات غشائية هي :

 : بالخصائص التالية :وتمتاز  قنوات تسرب الصوديوم والبوتاسيوم 

 مفتوحة باستمرار -

 تنقل الشوارد حسب تدرج التركيز )نقل غير فعال( -

من الوسط الخارجي الى الوسط  +Naتمتاز بنقل اصطفائي )اختياري( , فهناك قناة تختص بنقل  -

من الوسط الداخلي الى الوسط الخارجي حسب  +Kالداخلي حسب تدرج تركيزها , وقناة تختص بنقل 

 يزها.تدرج ترك

 عبر الغشاء أكبر. +Kمما يجعل ناقلية الـ  +Naأكثر من عدد قنوات الـ  +Kعدد قنوات  -

  مضخةNa+ و K+: وتمتاز هذه القنوات بالخصائص التالية 

 ATPaseتحتوي على نشاط انزيمي من نوع  -

 تحافظ هذه المضخة على ثبات كمون الراحة بالطريقة التالية : -

 يتوبالزم وتخرجها الى الوسط الخارجي عكس تدرج تركيزها.من جهة الس +Naشوارد  3تثبت  -

 من جهة الوسط الخارجي للخلية وتدخلها داخل الخلية عكس تدرج التركيز. +Kتثبت شاردتين  -

 )نقل فعال( ATPتستهلك جزيئة  -

 الرسم التخطيطي الوظيفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +Na+/Kمضخة  -3طة بالفولطية      بقنوات مرت – 2قنوات االنفالت )التسرب(     – 1
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II– لم :شرح كيفية تدخل الدماغ في منع انتقال رسالة االحساس باأل 

.مما يولد  Iوالخلية  Sويتسبب في تحرير السيروتنين على مستوى المشبك بين الخلية  Sيرسل الدماغ رسائل عصبية إلى الخلية 

مما يولد إفراط  D-I. هذه الرسالة تنتشر وتتسبب في تحرير االنكيفالين عل مستوى المشبك  Iرسالة عصبية على مستوى الخلية 

تثبط وتمنع  D,وهكذا فالرسالة العصبية المنتشرة عن طريق الخلية  Dلغشاء بعد مشبكي للخلية في االستقطاب عل مستوى ا

 وبالتالي نقل الرسالة العصبية المسببة لاللم. Pتحري المادة 

 

 

 الرابعالتمرين 

 ب( : – 1تحليل الوثيقة ) –أ  - 1

 . 3MV-ي بقيمة تقدر بـ فقط : تسجل افراط في االستقطاب على العصبون بعد مشبك GABAفي وجود  -

 5MV-: نسجل تضخيم في االفراط في االستقطاب بقيمة تقدر بـ  Benzodiazépine))و GABAفي وجود  -

 االستنتاج فيما يخص تأثير مادة البنزوديازيبين : –ب 

 . تثبيطي تأثيره بالتالي ويكون اإلستقطاب في اإلفراط يضخم البنزوديازيبين أن -

 : فرضيات تفسر بها طريقة تأثير مادة البنزوديازيبينأقتراح فرضية أو  -جـ 

 من قبل العصبون قبل مشبكي . GABA( : البنزوديازيبين يعيق اعادة امتصاص المبلغ العصبي 1الفرضية ) -

فيزيد من فعالية تثبيت   GABAالـ  على مستقبالت نوعية مجاورة لمستقبالتثر ( : البنزوديازيبين يؤ2الفرضية ) -

GABA. 

 : ب( – 2تحليل منحنى الوثيقة الوثيقة ) – أ - 2

 GABA: هناك عالقة طردرية فكلما زادة كمية البنزوديازيبين تزداد نسبة جزيئات  100إلى  1كمية البنزوديازيبين من -

 نانومول.1% عندما تكون كمية البنزوديازيبين المحقونة في الشق المشبكي تساوي  140المثبتة ، حيث تصل الى 

مرتفعة وثابتة عند قيمة قصوى تقدر بـ  GABAنانومول : تبقى نسبة تثبيت  0100إلى  100البنزوديازيبين من كمية كمية -

140 .  % 

 ( :2نعم تم التحقق من الفرضية ) –ب 

 التعليل :

وموقع لثبيت جزيئات  GABAتوجد مستقبالت قنوية على مستوى الغشاء بعد مشبكي تحتوي على موقع تثبيت جزيئات 

 .GABAوديازيبين ، وان تثبيت البنزوديازيبين على هذه المستقبالت يزيد من فعالية تثبيت الـ البنز

 طريقة تأثير مادة البنزوديازيبين : -جـ      

Clعندما يرتبط البنزوديازيبين بالمستقبالت القنوية النوعية الخاصة بشوارد 
-

على نفس  GABAفإنها تنشط تثبيت جزيئات الـ  

Clالنوعية والتالي زيادة عدد قنوات المستقبالت 
-

المفتوحة مما يسمح بتدفق كمية اكبر من هذه الشوارد الى داخل العصبون بعد  

 مشبكي مما يسبب تضخيم في االفراط في االستقطاب .

 على مستوى المشبك. GABAرسم تخطيطي وظيفي آللية عمل – 3
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 امساخلالتمرين 

 : (1تحليل الوثيقة ) –أ  - 1

 وحدة إفتراضية . 1ياب الكوكائين نالحظ ثبات كمية الدوبامين عند القيمة في غ -

دقيقة  50وحدة افتراضية بعد  2عند حقن الكوكائين نالحظ ارتفاع كمية الدوبامين وتصل الى قيمة قصوى حوالي  -

دقيقة  120ائية بعد من حقن الكوكائين ، وبعد هذه المدة نالحظ تناقص في كمية الدوبامين وتعود الى القيمة االبتد

 من حقن الكوكائين.

 الفرضيتين حول تأثيرمخذر الكوكائين : –ب 

 ( : الكوكائين يمنع تفكيك الدوبان خارج الخلية العصبية )الشق المشبكي( .1الفرضية ) -

 : الكوكائين يعيق عملية امتصاص الدوبامين من قبل العصبون قبل مشبكي . 2الفرضية  -

 ( :2)تحليل الوثيقة  -أ  – 2
في غياب الكوكائين او في وجوده نالحظ في كال الحالتين تساوي في ترددات االشارات الكهربائية للعصبون الذي  -

 يعمل بالدوبامين ، كما نالحظ كذلك تساوي في كمية الدوبامين المحرر.

تي تفرز الدوبامين في وجود الكوكائين نالحظ ان كمية الدوبامين المسترجعة في وقت واحد من الخلية العصبية ال -

 تكون منخفضة مقارنة مع حالة غياب الكوكائين .

 : كيفية احداث الكوكائين الشعور بالمتعة والسعادة -ب

يعطل الكوكائين اعادة امتصاص الدوبان ممايؤدي الى ارتفاع حاد في كمية الدوبامين  مما يؤدي الى الشعور  -

 بالمتعة والسعادة.

 معلومات العصبية على مستوى المشبك .شرح كيفية اتنتقال ال–أ  - 3

 وصول موجة زوال االستقطاب الى الزر المشبكي. -

 انفتاح قنوات الكالسيوم المرتيطة بالفولطية ، ودخول شوارد الكالسيوم الى الداخل. -

 هجرة الحويصالت المشبكية الحاوية على المبلغ الكميائي ) الدوبامين( وتحرير الدوبامين في الشق المشبكي. -

 ثبت الدوبامين على مستقبالته النوعية على الشاء بعد مشبكي.ي -

 دخول شوارد الصوديوم نتيجة انفتاح القنوات المبوبة كميائيا ، يولد ذلك كمون عمل بعد مشبكي. -

 يعاد امتصاص المبلغ الكيميائي من طرف الغشاء قبل مشبكي ) او يخرب بواسطة انزيمات في الشق المشبكي( -

 : لكوكائين على مستوى المشبكمكان تثبيت ا -ب 
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 يثبت الكوكائين على مستوى الغشاء القبل مشبكي الذي له دور في اعادة امتصاص الدوبامين.

 : النظام الذي يختل يضطرب -

يثبت الكوكائين على مضخة من طبيعة بروتينية في الغشاء القبل مشبكي) والتي لها دور في اعادة امتصاص  -

 تعطيل عمل المضخة . الدوبامين( ، يؤدي ذلك الى

 ( :2نعم تؤكد هذه النتائج صحة فرضية ) -جـ 

 التعليل : -

( نالحظ ان كمية الدوبامين المسترجعة من طرف الخلية العصبية المفرزة للدوبامين 3( و)2من نتائج الوثيقة )

 ائين .منخفض ويرجع ذلك إلى تعطيل اعادة امتصاصه من طرف المضخة نتيجة توقيف عملها من طرف الكوك

العالقة بين التغيرات التي يحدثها الكوكائين على مستوى لمشبك , والتغيرات السلوكية المالحظة  بعد أمتصاص هذا –د 

 المخدر:

عندما يزول تأثير الكوكائين تضمر بعض مستقبالت الدوبامين في خاليا المخ . إن انخفاض عدد المستقبالت يغير  -

بكية، على ان يكون العصبون بعد مشبكي أقل تهيجا ويؤدي ذلك لتعكير مزاج من مدى نفاذية غشاء الخلية بعد مش

 الزائفة . السعادةو البهجةليصل لنفس اإلحساس من  المخدراتالمتعاطي، ويضطر لزيادة كمية 

 

 السادسالتمرين 
 : 1لتجربةا

 :2تفسير نتائج الوثيقة – 1

 عند احداث تنبيهين متتالين على االلياف الحسية )أ( وكان الفارق الزمني بين التنبيه األول والتنبيه الثاني يقدر 

بعد مشبكيين أقل من عتبة زوال االستقطاب   على التوالي  نسجل كمونيين ms ،10 ms ،5 ms 15بـ  

 بعد مشبكي)عدم حدوث دمج للكمونيين(.وبالتالي عدم تسجيل كمون عمل على مستوى الغشاء 

  4بين التنبيه األول والتنبيه الثاني يقدر بـ   عند فارق زمنيms  نسجل كمون عمل على مستوى الغشاء بعد

مشبكيين األقل من العتبة مما أدى الى تسجيل كمون بعد مشبكي ، يفسر ذلك بدمج الكمونيين البعد  مشبكي

عتبة زوال < PPSE1+PPSE2بعد مشبكي )تجميع زمني:  أكبر من العتبة نجم عنه توليد كمون عمل

 (االستقطاب 

 : 2لتجربةا

 

 :4و ش 3و ش 2و ش 1ش إثر تطبيق التنبيهات O1 فيعليها  فسر تطور سعة االستجابات المحصل – 1

 ة أقل من عتبة زوال االستقطاب شد 1ش 

  يتزايد عدد االلياف الحسية المنبهة مما )عتبة زوال االستقطاب( وبتزايد شدة التنبيه  2شانطالقا من الشدة

التي تناسب استجابة جميع   3يفسر تزايد سعة كمون العمل الى ان يصل الى قيمة قصوى عند الشدة ش

 االلياف العصبية الحسية.

 
 عند تطبيق: O2سجيل المحصل عليه بواسطة يمثل الت – 2

 نحصل على كمون بعد مشبكي تنبيهي  1الشدة  ش :PPSE أقل من عتبة توليد كمون عمل )زوال استقطاب

 ضعيف(.
 نحصل على كمون عمل بعد مشبكي )احادي الطور(.2الشدة  ش : 

 

 :O2 بواسطة والتسجيالت المسجلة O1بواسطة  العالقة بين التسجيالت المسجلة– 3

  ال نحصل على أي استجابة )كمون الراحة( في مستوى العصبون بعد مشبكيM1  في حالة عدم توليد كمون عمل

 على مستوى االلياف العصبية الحسية.

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  )في مستوى العصبون بعد ظهور زوال استقطاب ضعيف )كمون بعد مشبكي اقل من عتبة زوال االستقطاب

 على مستوى االلياف العصبية الحسية. عة ضعيفةفي حالة ظهور كمون عمل ذو س M1مشبكي 
  في مستوى العصبون ظهور كمون عمل بعد مشبكيM1  على في حالة ظهور كمون عمل ذو سعة قصوى

 مستوى االلياف العصبية الحسية.

 بتطبيق : O3تفسير النتائج المحصل عليها بواسطة  – 4

 ستوى في م نسجل كمون بعد مشبكي تنبيهي اقل من العتبة :  2شM1  غير قابل لالنتشار وبالتالي تسجيل كمون

 O3راحة في مستوى 

 تسجيل كمون عمل بعد مشبكي على مستوى  3ش :M1  والذي ينتشر وبالتالي تسجيل كمون عمل فيO3. 

 : 4وش  3و ش 2شدات شإثر تطبيق  O4تسمية التسجيالت التي تم الحصول عليها بواسطة  – 5

  كمون بعد مشبكي تثبيطيPPSI 

 

 : 3التجربة

 :Aspartate و GABAدور كل من  التعليل د معيحدت – 1

  الغابا MGaba. مادة مثبطة 
 عند إضافة الغابا . O4التعليل : تسجيل افراط في االستقطاب في مستوى 

  Aspartate مادة منبهة : 
 .O2وى تسجيل زوال استقطاب ضعيف )كمون بعد مشبكي تنبيهي اقل من العتبة( في مست :التعليل 

 
 :Aspartate و GABAتنعت هذه المواد مثل  – 2

  )بمبلغات كيميائية عصبية )وسائط عصبية 

3 – 

  Aspartate:  مبلغ عصبي يؤثر بين االلياف الحسية وM1 . 
 Gaba :  مبلغ يؤثر بين العصبون الجامع والعصبونM2. 

 تحديد نوع المشبك : – 4

  على مستوىM1 مشابك تنبيهية إذ سجلنا زو=( ال استقطابPPSE  ) في مستوىM1. 

  على مستوىM2  مشابك تثبيطية ، اذ سجلنا إفراط في االستقطاب )كمون بعد مشبكي تثبيطي( في مستوى =

M2. 

   المخطط : – 5

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشار موجة زوال  مستقبالت حسية تنبيه فعال
االستقطاب عبر 

 الجذر الخلفي

 مركز عصبي

 "النخاع الشوكي"

تنشيط العصبون 

 M1الحركي 
بواسطة 

Aspartate 

تثبيط العصبون 

 M2الحركي 

 Gabaبواسطة 

انتشار سيالة 

عصبية حركية في 

اتجاه العضلة 

 القابضة

عدم انتشار السيالة 

اتجاه  العصبية

 العضلة الباسطة

تقلص العضلة 

 القابضة

استرخاء العضلة 

 الباسطة

ع
ي الذرا

تن
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 السابعالتمرين 
 الن : الفعالية شديد هولسة هوعقار العقار هذا– 1

 أحاسيس إلى تتحول كانت,  المنزل أمام تمر السيارات هدير أو الباب مقبض صوت مثل, يةالسمع األحاسيس كل -
 .بصرية

 .المناسبين واللون بالشكل متحركة صورة ينتج كان صوت كل -
- LSD .يسبب تصورات ال عالقة لها بادراكه 

 : فقط البصرية االحاسيس يغير ال العقار هذا أن تبرير – 2

- LSD فالعالم  .بصرية فقط , ولكنه يسبب أيضا اضطرابات عامةال يعدل األحاسيس الHoffmann    كان ال
 على يقدر يكن لم أنه حد إلى الشديدين والضعف باالنهاك يشعر يدرك بانه كان يسر على دراجته بسرعة كما كان

 سرير. على التمدد إلى مضطرا نفسه ويجد الوقوف
 الى وصوال A عبرالعصبونات العين شبكية من القادمة العصبية للسيالة  العصبية المشابك في االنتقال مراحل فسيرت –3

 : البصرية المراكز
  وصول الرسالة العصبية القادمة من الشبكية عبر العصبون القبل مشبكيA  الى نهايته المحورية )الزر ,

 المشبكي( .

  انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية لشواردCa+2
 الى الزر المشبكي. , دخول شوارد الكالسيوم 

 .هجرة الحويصالت المشبكية المحتوية على السيروتونين , وتماسها مع الغشاء قبل مشبكي 
 .تحرير المبلغ الكيميائي )السيروتونين( في الشق المشبكي 
  تثبيت السيروتونين عل مستقبالته الغشائية النوعية في الغشاء بعد مشبكي للعصبونB. 
 يميائيا , ودخول شوارد انفتاح القنوات المبوبة كNa+

, يسبب زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي ينتقل عبر  

 غلى المراكز العصبية.  Bالعصبون 
  .التنبيه شدة بداللة السيروتونين كمية تغير يبين عمودي بياني رسم – 4
 
 : عليها المحصل النتائج تحليل – 5

 نتزداد تواترات كمون العمل على مستوى العصبوA 

 إلى  8, من 12إلى 5من Bوعلى مستوى العصبون 

 على التوالي وذلك كلما زادت شدة التنبيه. 18

 1.5في نفس الوقت , كمية السيروتونين ترتفع من 

 وحدة إفتراضية 3إلى

  العصبون مستوى على العصبية للسيالة الترميز أنواع
 :العصبي المشبك مستوى وعلى
 ى العصبونتشفر الرسالة العصبية على مستو 

 بتواترات كمون العمل. وتشفر على مستوى المشبك
 بتركيز المبلغ الكيميائي.

 والسيروتونين. LSDالقارنة بين بنية  – 6

 ( يختلفان من حيث البنية الفراغية للجزيئ , ومن حيث الوزن الجزيئيLSD  وزنه الجزيئي اكبر من

 السيروتونين(.
 .يتشابهان في جزء طرفي من الجزيئ 

 المؤدية إلى الهلوسة البصرية: LSDرح لطريقة تأثير الـ ش– 7

 نظرا لكون جزيئات السيروتونين وLSD   يمتلكان جزء مطابق في بنيتهما الفراغية , او هذا الجزء المشترك هو

 الذي يسمح لجزيئة السيروتونين بالتثبيت على مستقبالتها الغشائية النوعية.
  جزيئةLSD شائية الخاصة بالسيروتونين لوجود تكامل بنيوي بين جزء من جزيئة تثبت على المستقبالت الغ

LSD .والمستقبل الغشائي للسيروتونين 

 

 كمية السروتونين )وحدة إفتراضية(

 شدة التنبيه
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  باالضافة  غلى ذلك فإنLSD  هي جزيئات منبهة مثل السيروتونين ,حيث تسبب في توليد كمون بعد مشبكي

وبالتالي  يتم  Aالعصبون  رغم غياب الرسالة العصبية على مستوى  B( على مستوى العصبون PPSEتنبيهي)

 وتتجه نحو المراكز العصبيةالمركز البصري , بدون  Bانتشار الرسالة العصبية المتولدة على مستوى العصبون 
 .ان تكون العين متصلة مع أي كائن , وهذا ما يفسر الهلوسة البصرية التي وصفها هوفمان

 

 الثامنالتمرين 
 :5إلى  1التعرف على البيانات المرقمة من  – 1

 حويصل مشبكي – 4هيولى الخلية بعد مشبكية     – 3غشاء قبل مشبكي     – 2شق )فراغ( مشبكي    – 1

 غشاء بعد مشبكي. – 5

 تفسير التجربة : – 2

  ظهور االشعاع )المناطق الداكنة( في الغشاء بعد مشبكي يفسر بثتبيت جزيئاتα على مستقبالت غشائية  بنغاروتوكسين
 على مستوى الغشاء بعد مشبكي.

 االستنتاج :

 كولين تتواجد على مستوى الغشاء بعد مشبكي. األستيل الكيميائي بالوسيط خاصة كانت مواقع شغلت السامة المادة 
 تفسير التسجيلين )أوب( : – 3

 : )عند حقن مادة  التسجيل )بα ال نسجل كمون عمل على مستوى الغشاء بعد مشبكي , يفسر ذلك  بنغاروتوكسين ,

, فال تنفتح القنوات الكيميائية على مستوى الغشاء بعد  بنغاروتوكسين αبان مستقبالت االستيل كولين مشغولة بالسم 

 مما أدى إلى عدم حدوث زوال االستقطاب على مستوى الغشاء بعد مشبكي. +Naمشبكي ,عدم تدفق شوارد 
 في غياب  لتسجيل )أ( :اα يثبت االستيل كولين على مستقبالته الغشائية على مستوى الغشاء بعد  بنغاروتوكسين ,

وهذا ما يولد زوال أستقطاب الغشاء بعد  +Naمشبكي مما يؤدية الى انفتاح القنوات الكيميائية مما يسمح بتدفق شوارد 

 مشبكي .
 االستنتاج :

 للشوارد األيوني التدفق تراقب طبيعة بروتينية الكيميائي ) االستيل كولين( من للوسيط بالتمستق مشبكي بعد الغشاء يمتلك 
 .الغشاء هذا عبر

 البنية الفراغية لهذه المستقبالت : –أ  – 4

 البنية الرابعية 
 البنيات الفراغية للشكل )ب( : –ب 

 1 – ( بنية ثانوية : النمودج الحلزونيα )حلزون 

 2 – .منطقة االنعطاف 

 3 – ( بنية ثانوية : نمودج الورقة المطويةβ )وريقات 
 وصف بينة المستقبالت الغشائية : -جـ 

 بروتينية  طبيعة من غشائية ضمن وحدات تحت 5 من مشبكي بعد الغشاء في الكيميائي الوسيط مستقبل يتكون

سطحها  على تحمل منها للغشاء البعد مشبكي مكونة في مركزها قناة, اثنان )غليكوبروتينية( تخترق طبقتي  الفوسفوليبيد

  .كولين األستيل لتثبيت موقع خلوي الخارج
 

 الرسم التخطيطي: – 5
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 لتاسعاالتمرين 
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