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 : متثل اخللية الوحدة البنائية للكائن احلي. على مستوى الراقية منها متعددات اخلاليا تنتظم اخلاليا املتماثلة شكال ووظيفة مدخل
 ضمن مفهوم النسيج وتتجمع األنسجة مشكلة عضوا وتنتظم األعضاء مشكلة جهازا أما األجهزة فمجموعها يشكل الكائن 

 ليا ومستمرا بني األجهزة ألن توقف التنسيق بني األجهزة سبب أول للوفاة. إن التنسيق يتمثل والذي يتطلب بقاؤه تنسيقا عا
 بشكلني أساسيني مها العصيب أكثرمها انتشارا واهلرموين وتنسيق أقل تواجدا بكثري هو جمموعهما حيث تفرز بعض النهايات 

 .GnRHرز العصبية هرمونات يف الدم كعصبونات حتت السرير البصري اليت تف
 أقسام: جسما خلويا، حمورا أسطوانيا، 10: خلية متمايزة لنقل الرسالة العصبية يضم الليف العصبي -: أمف اهيم عامة -11

 هناية عصبية. 
 : هو قيمة فرق كمون ثابتة بني داخل وخارج الليف العصيب دون تنبيه. متثل حالة االستقطاب.  كمون الراحة -ب
 ناتج عن تنبيه فعال. )تنبيه مفاجئ تساوي أو تفوق عتبة التنبيه(. لالستقطابزوال موضعي  :السيالة العصبية -ج
 : خيص الليف العصيب حيث ال يستجيب لتنبيه أقل من العتبة ويستجيب بسعة قصوى ق انون الكل أو الالشيء -د

 التنبيه أكثر من العتبة( ) يزداد عدد الكمونات بزيادة شدة لتنبيه يساوي أو يفوق العتبة مهما زادت شدته.
 : خيص العصب حيث اليستجيب لتنبيه أقل من العتبة ويستجيب بسعات متزايدة كلما زادت ق انون التجنيد -هـ

 زيادة عدد األلياف العصبية املتدخلة يف االستجابة مث تثبت السعة لتدخل مجيع األلياف العصبية.لشدة التنبيه عن العتبة 
 بينهما فراغ يسمى الشق املشبكي. يتوىل نقل الرسالة  تكون ليفا عصبيا أو عضليا أو غدة.د عصيب خبلية ق : اتصال ليفالمشبك -و

 العصبية عرب وسيط كيميائي.
 اليت تقوم على قياسات التيارات الداخلية  clamp-Patchتقنية : تتم الدراسة عرب: النق ل المشبكي )الكمون الغشائي( -10

 رب قناة غشائية واحدة ويتم ذلك عرب عزل قطعة غشائية أو نزعها تضم قناة واحدة أو متزيق الغشاء أو قطعة و اخلارجية املتدفقة ع
 عرب إدخال إلكرتود ضمن الليف وضخ شحنة موجبة تعدل أو تلغي  نفرض كمونا غشائيامنزوعة منه مبقدار قناة واحدة. كما ميكن أن 
 . mv 00لفرض كمون يساوي  mv 70+ـ كمون الراحة فمثال ميكن ضخ شحنة تقدر ب

 اليت تتواجد ضمن سم أحد الثعابني  αBungarotoxine: مقر تاثري األستيل كولني: يسببب حقن مادة آلية النق ل المشبكي -10
 يف شق مشبكي للوحة حمركة مث حقن األستيل كولني يف الشق املشبكي فال حتدث استجابة بينما حتدث إذا أعيدت التجربة دون 

αBungarotoxine ويبني استعمال نفس املادة مشعة كما يف الوثيقة أن تراكمها على مستوى الغشاء بعد املشبكي ما ميكن من . 
 ما مينع عمل  αBungarotoxineاستنتاج أن األستيل كولني يتثبت على الغشاء بعد املشبكي على مستوى مستقبالت نوعية تشغلها 

 تعمال تقنية الفلورة املناعية عرب أجسام مضادة ملستقبالت األستيل كولني بإظهار أن الفلورة ختص فقط الغشاء بعد املشبكي.األستيل كولني. يسمح كذلك اس
 : ميكن اآلن بنيويا تفسري أن املشبك ناقل عصيب أحادي االجتاه بعكس الليف العصيب ثنائي االجتاه حيث أن العنصر مالحظة

 عصبية فقط ألهنا بنيويا متلك حويصالت مشبكية حتمل جزيئات الوسيط الكيميائي وال  قبل املشبكي جيب أن يكون هناية
 حتمل مستقبالت غشائية له والعكس متاما للعنصر بعد املشبكي الذي ميكن أن يكون ليفا عصبيا او عضليا أو غدة.

 ظهور تيارات  Patch-clampإن إحداث تنبيهات متزايدة الشدة يسبب عرب تقنية  -:أآلية تأثير األستيل كولين* 
 داخلية متزايدة الشدة وميكن احلصول على نفس النتيجة باستعمال كميات متزايدة من األستيل كولني. ما يؤكد أن أستيل 

 كولني يسبب حركة شوارد داخلية بعد مشبكية.
 مشع وتوضع  +Naمث حتقن بـ  بعد عزل قطعة من الغشاء بعد املشبكي بتقنية األمواج فوق الصوتية تتحوصل تلقائيا -ب

 يف انبوب اختبار مث يعاين اإلشعاع اخلارجي دون إضافة أستيل كولني فال يظهر اإلشعاع ويظهر عند 
 أن إضافة األستيل كولني يسبب تيارات داخلية. Patch-clampكما تؤكد تقنية إضافته  

 حتت وحدات وحتمل موقعي تثبيت  10: ذات طبيعة بروتينية تتألف من بنية المستقبالت الغشائية -ج
 أستيل كولني تغلق بدونه وتنفتح بتثبيت جزيئتني منه.

 : يتميز الليف العصيب خبصائص ثالث هي: قابلية التنبيه وناقلية التنبيه واالستقطاب. كمون الراحة -10
 لعمل. ميكن استعمال جهاز األوسيلوسكوب لقياس النشاط الكهربائي لليف العصيب خالل الراحة وا

 مبدأ عمله: يضم قناة مفرغة من اهلواء تتحرك عربها حزمة إلكرتونات مندفعة من منبع إلكرتوين لتعرب حقال 
 كهربائيا بني صفيحتني عموديتني تتبادالن بينهما شحنة موجبة مث صفيحتني أفقيتني تتصل السفلية منهما 

  mv 70 –قيم نتج عن تأثري الصفيحتني العموديتني وعند : كمون الراحة خط مستتنبيهبسطح الليف والعلوية مبقطعه. 
 نتيجة االجنذاب حنو الصفيحة السفلية املوجبة.

 مرات. والثانية أكرب يف  10أن األوىل أقل يف الداخل من اخلارج حبوايل  +Kو  +Naيبني جدول قياسات توزع شارديت * 
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نفوذ للشاردتني مستدلني منطقيا بظاهرة فيزيائية هي امليز الذي الواضح يف التوزع افرتض العلماء أن غشاء الليف العصيب غري  مرة. وهلذا وانطالقا من الفرق 01الداخل من اخلارج بـ 
فيزيائية ولكن ميكن مقاومة القوانني تركيز إىل أقل تركيز و ال يتوقف حىت حدوث التوازن. كما ميكن انطالقا من املعارف احليوية التاكيد أنه ال تتضارب القوانني ال أعلىينقل املواد من 

كن إجناز قياسات على ليف ميت فلوحظ الفيزيائية بتدخل القوانني احليوية إذن هناك فرضية ثانية نصها أن حيوية الليف العصيب تتدخل يف فرض التوزع غري املتساوي السابق. أم
 ني.تساوي كل من الشاردتني على جانيب الغشاء ما يؤكد نفاذيته للشاردت

 فإنه  ATPو عومل مبادة متنع استعمال أو الغلوكوز أكسجني كما لوحظ ان الليف العصيب احلي إذا منع من األ* 
 ما يؤكد أن التوزع غري املتساوي نتج عن نشاط  سيظهر توزعا متساويا لكل من الشاردتني على جانيب غشاء الليف

 الذي يتم مع تدرج الرتكيز )من أعلى إىل أقل تركيز(. امليز حيوي يتطلب صرف طاقة ألنه يقاوم قانونا فيزيائيا هو
 : منشأ كمون الراحة هو التوزع غري املتساوي للشوارد على جانيب غشاء الليف العصيب.وحيافظ على استمرار نتيجة

 بصرف  تزامن امليز الفيزيائي للشوارد مع تدرج الرتكيز عرب قنوات مفتوحة باستمرار ونقل فعال هلا عكس التدرج
 .+Na+/Kطاقة بتدخل مضخة 

 : إن استمرار عمل املضخة يضمن استمرار فرق الرتكيز وبالتايل كمون الراحة. يضمن استمرار عمل املضخة مالحظة
 منها للسماح بفسفرهتا جمددا وضمان استمرار  الفسفورالذي بتثبته على موقعه يف املضخة حمفزا نزع  +Kوجود 
 .+Kأن نستخلص أن منشأ كمون الراحة هو تركيز . ميكن إذن +Naطرد 
 ناجتا عن التنبيه الفعال مير باملراحل التالية  لالستقطابميثل زواال : كمون العمل -10

 [ الزمن الضائع لبلوغ السيالة العصبية من نقطة 1]أ،  رجة التنبيه. -كما يف املنحىن: أ
 [ عودة 0، 0كاس االستقطاب. ][ زوال مث انع0، 1لتنبيه إىل نقطة التسجيل. ]ا

 [ عودة االستقطاب.0، 0[ فرط االستقطاب. ]0، 0االستقطاب. ]
 أن  Patch-clamp: أظهر استعمال تقنية مصدر كمون العمل قبل المشبكي -أ

 يسمح بتشكل تيار داخلي يليه تيار خارجي. وأظهرت  mv 00فرض الكمون 
 فيالحظ اختفاء  +Naاملانعة النتقال  Tétrodotoxineإعادة التجربة بوجود مادة 

 فيالحظ اختفاء التيار اخلارجي.  +Kاملانعة النتقال   Tétraéthyl-ammoniumالتيار الداخلي. أما إعادهتا بإضافة مادة 
 حسب تدرج الرتكيز  +Na: ميكن اعتبار أن الكمون املفروض يسبب فتح قنوات غشائية كانت مغلقة تسمح بدخول إذن

 تفتح وتغلق لفرق حسب تدرج الرتكيز. تسمى هذه القنوات بالفولطية ألهنا  +Kنفتاح قنوات غشائية تسمح خبروج مث ا
 حسب فرق الرتكيز. تغلقالرتكيز تفتح و  تدرجحسب  نوعيا. تتميز هذه القنوات بكوهنا تنقل الشوارد كمون معني

 كما يلي: * كمون الراحة الذي يسبق التنبيه يليه الزمن   : ميكن تقدمي تفسري شاردي لكمون العمل قبل املشبكيخالصة
 عكس تدرج الرتكيز مع عمل القنوات املفتوحة باستمرار للشوارد مع  +Na+/Kالضائع ناتج عن تزامن عمل مضخة 

 باستمرار الفولطية مسببة دخوله إضافة إىل دخوله عرب القنوات املفتوحة  +Naتدرج الرتكيز.  * يسمح التنبيه بفتح قنوات 
 وتوقف خروجه عرب املضخة ما يسبب ارتفاع إجيابية الداخل واخنفاضها يف الداخل فيحدث زوال استقطاب مث يصبح 

 الفولطية فيسبب  +Kالفولطية وانفتاح قنوات  +Naانعكاسا لالستقطاب.   * يسبب انعكاس االستقطاب بغلق قنوات 
 املفتوحة باستمرار وتوقف دخوهلا عرب املضخة فيحدث عودة االستقطاب  خروجها إضافة إىل استمرار خروجها عرب القنوات

 الفولطية ويسبب عودة  +Kيسبب إفراطا يف االستقطاب.   * يغلق الفرط يف االستقطاب قنوات  +Kلكن استمرار خروج 
 إىل قيمها األصلية. +Kو  +Naعمل املضخة لتعيد الرتاكيز الشاردية لـ 

مشبكي متطابقني ماعدا أن بعد املشبكي يكون  : انطالقا من أن التنبيه الفعال قبل املشبكي يسبب كمون عمل قبل مشبكي وآخر بعدبعد المشبكي  كمون عمل الغشاء -ب
النهايات العصبية املنبهة يف الشق املشبكي ه متأخرا زمنيا ما يدل على أن وسيطا تدخل يف نقل الرسالة العصبية عرب املشبك. يعرف الوسيط الكيميائي أنه املركب الكيميائي الذي حترر 

 يتوىل نقل السيالة العصبية إىل العنصر بعد املشبكي. ميكن تسجيل املالحظات التالية: بزيادة شدة التنبيه قبل 
 املشبكي يزداد تركيز األستيل كولني يف الشق املشبكي. يسبب التنبيه قبل املشبكي كمون عمل بعد مشبكي بينما يسبب 

 املثبطة إلنزمي األستيل كولني استرياز املفكك لألستيل كولني ظهور كمونات عمل بعد  Pilocarpineمادة  وجود
 احلر يف اهليوىل قبل املشبكية. Ca+0مشبكي متتالية. تؤدي زيادة شدة التنبيه قبل املشبكي إىل زيادة كمية 

 دة التنبيه قبل املشبكي إىل زيادة عدد الكمونات قبل : ميكن إذن صياغة جمموعة العالقات التالية: تسبب زيادة شنتيجة
 املشبكية مث زيادة تركيز الوسيط الكيميائي املفرز يف الشق املشبكي مث زيادة سعة الكمون بعد املشبكي.
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  : تتحكم املراكز العصبية العليا يف تنسيق االستجابات ملختلف التنبيهات لضمان سالمة الكائناإلدماج العصبي -16
 حيث ميكن معاجلة الكثري منم الرسائل العصبية يف نفس الوقت مث حتديد مستوى وشدة ومدة االستجابة اليت تناسب هذه 

 الرسائل. إذن حيدث اإلدماج العصيب فقط على مستوى املراكز العصبية وبتدخل األلياف العصبية اجلامعة وعلى مستوى 
 . حيث املشبك )أ( منشط ألنه يولد كمون عمل 10ز العصبية كما يف الوثيقة األلياف العصبية احلركية الصادرة من املراك

 يف بداية احملور االسطواين كمون عمل. املشبك )ب( مثبط ألنه يولد  SIبعد مشبكي تكون حمصلته على مستوى املنطقة 
 كمونا يسمى فرط استقطاب تكون حمصلته كمون راحة.

 يف الشق املشبكي )أ( السابق يسبب استمرار كمون الراحة. أما حقنه يف الشق  GABA: إن حقن مادة المشابك المثبطة -أ  
 العنصر قبل املشبكي للمشبك )ب(  همن الشق. كما أن تنبي -Clاملشبكي )ب( فيسبب فرطا يف االستقطاب وتناقصا يف كمية 

 قطاب قبل املشبكي فيفتح قنوات وسيط كيميائي حيرره زوال االست GABAيف الشق املشبكي. إذن:  GABAيسبب ظهور 
 .10كما يف الوثيقة ويسبب دخوله فرطا يف االستقطاب.   -Clكيميائية خاصة بـ 

)فضائي(: إدماج جمموعة كمونات من مشابك خمتلفة )الوضعية يف الفراغ( ميكن أن ختتلف يف طبيعتها )منبهة ومثبطة( وأن تكون  فراغي: منطان: أنماط اإلدماج العصبي-ب  
 : إدماج جمموعة كمونات من نفس املشبك تكون من نفس الطبيعة ومتتالية زمنيا. زمنيمتزامنة. 

 : قبل حتديدها ينبغي أن يكون الفاصل الزمين بني المبادئ العامة لإلدماج العصبي  -ج
 الكمونات املتتالية يساوي أو أقل من الزمن الذي يسمح باإلدماج. وإال اعتربت الكمونات 

 مل حيدث اإلدماج ألن الفاصل  10و  11. ففي احلالة 10مل تدمج. كما يف الوثيقة منفصلة و 
  10يف احلالة  وفتم الدمج الزمين.  10الزمين كبري واعترب الكمونان منفصالن. أما يف احلالة 

 .للكمونني املتزامنني فتم اإلدماج الفراغي
 كمون عمل.                                      حمصلة الكمون أعلى من عتبة الزوال هي   -11مبادئه: 

 حمصلة كمون ال يصل إىل العتبة كمون راحة. -10
 حمصلة فرط االستقطاب كمون راحة.                           -10
 فرط االستقطاب يلغي زوال االستقطاب بتخفيض سعته إىل  -10

 أقل من العتبة فتكون حمصلته كمون راحة. 
 ميكن لكثري من املواد أن تؤثر على عمل املشابك بأشكال وآليات خمتلفة. : المخدرات على النق ل المشبكي  تأثير -17

 من مقارنة نتائج  17تركيبا جتريبيا ميكن من دراسة هذه التأثريات حبيث متكن الوثيقة  16: متثل الوثيقة دور المورفين -أ
 من املشتقات النباتية تستخدم يف التخدير الطيب.التنبيه بوجود أو غياب مادة املورفني وهي مادة 

 طا مقارنة بغياب املورفني.: يف وجود املورفني يتناقص بشكل معترب عدد كمونات األمل املتأخر حىت تقرتب من اإلنعدام أما كمونات األمل اخلاطف فيكون تناقصها بسيالتحليل
أما  m/s 24-6مك فتبلغ السرعة فيها  0-1( تتميز بقطر كبري A( تنتمي لنفس العصب احلسي حيث أن األلياف )Cر )( واملتأخA: إن األلياف الناقلة لألمل اخلاطف )تنبيه

 . m/s 2-1مك وسرعتها  1 -1.0( فقطرها Cاأللياف )
  10و  18: تبني الوثيقتان مقر تأثير المورفين -ب

 رمسا مبسطا للجزء املعين بالتجربة اجملراة ونتائجها.
 املسؤولة Pينتج املادة  0-1: املشبك فلى النتائجالتعليق ع

 مثبط يقلل عرب  1-0عن توليد كمونات األمل. املشبك ف
  Pللمادة  0-1وسيطه الكيميائي النكيفالني من انتاج ف

ني ميتلك هناية تطابق هناية جزيئة األنكيفالني ما يسمح له بالتثبت يتبني ان املورف 01فيقلل من اإلحساس باألمل. املورفني يعمل عمل األنكيفالني متاما. انطالقا من رسومات الوثيقة 
 على مستقبالته و آداء دوره. 

 : ميكن للمواد املخدرة أن متتلك نفس بنية الوسيط الكيميائي فتتثبت على مستقبالته الغشائية بعد املشبكية ومتنعه مننتيجة
 ن الوسيط منبه أو يكون مثبطا فتقوم املادة بدوره فتزيد من معدلالتثبت عليها فإما أن ال تقوم بدوره ويتوقف نشاطه أل

  تأثريهاميكن اجلسم من رفع قدرته على التخلص منها تدرجييا ما خيفف من  ةاملخدر  ةاملاد استعمال نفس التثبيط. إن استمرار
 املدمنني حيتاجون يف كل مرة إىل تناول جرعة أكرب من املادة املخدر. وهو ما جيعل
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 ما ال جيعلها مستقلة متاما بل إن سالمة  ةإن متيز كل جهاز يف العضوية بوظيف: التمرين األول
 العضوية مرتبط بنقل املعلومات اىل املراكز العصبية لترتجم اىل رد مناسب يضمن التنسيق بني 

 االجهزة ندرس جانبا من هذا التنسيق ودور الربوتينات فيه.
 I- لياف الة العصبية جمموعة الظواهر الكهربائية الناشئة على مستوى األمتثل السي 

 سيلوسكوب جهاز يستعمل يف هذا اجملال هو األ 1متثل الوثيقة  زمن حمدد العصبية خالل
 سم البيانات املرقمة .  -1
 فائدة استعمال اجلهاز. ما – 2
 عة من جممو  2متثل الوثيقة  -3

  .الشكل الذي سيظهر على شاشة اجلهاز مع التعليل غياب التنبيه.حدد وأبوجود ( 5)على ( 6)احتماالت تثبيت العناصر 
II - ولية هي كمون الراحة. أى حالة كهربائية لإن تشكيل كمون عمل الناتج عن التنبيه يعتمد ع 

 طار دراسة هذه التغريات .إتدخل املعطيات التالية يف 
+متثل نتائج التحليل الكمي لشارديت  3اجلدول يف الوثيقة  -1

Na وK
 على جانيب غشاء الليف العصيب . +

  .حلل النتائج اجلدول -أ
 ؟ هي املشكلة اليت يطرحها اجلدول ما -ب
 النتائج . اقرتح فرضيات تفسر هبا -ج
+مسح وضع ليف عصيب يف وسط به  - 2

Na شعاع داخل الليف.مشع بظهور اإل 
+ به ىل وسطإنقل الليف املشع السابق  *  

Na لـ غري مشع ومت معايرة التدفق اخلارجي +
Na  

 حقن كميات  3مث يف ز 2. يف زATPمتنع تركيب  NaFحقن : 1.)ز4ى النتائج الوثيقة لملشع فحصلنا ع
Kمن إخالء الوسط اخلارجي  5ز. ويف NaF: غسل 4. يف زATPمن  متزايدة

 (   °م 22ختفيض احلرارة إىل  7نعيد الرتاكيز العادية للوسطني و يف ز 6. يف ز+
 ذلك ؟حدى الفرضيات السابقة ؟ كيف إهل تؤكد هذه النتائج  -ما ذا تستنتج من هذه املراحل التجريبية ؟                         -
  .23يقة استنتج إذن كيفية احملافظة التوزع الشاردي جلدول الوث -3
 مواج فوق الصوتية على حويصالت من النقطتني املؤطرتنيحنصل باأل 25على  مستوى املشبك العصيب العضلي املبني بالوثيقة  -4
 أسفله. مث تعامل كما يف اجلدول ) ب (و ) أ ( 
 
 
 
 
 
 (. 4و  3) فسر نتائج املرحلة  -أ

 تنتاجها من هذه النتائج حول آلية عمل املشبك ؟ما هي املعلومات اليت ميكنك اس -ب
 شابك العضلة القلبية دورا خمتلفا حيث تبني مستيل كولني على مستوى ينجز األ -5

 فسر هذه النتائج .أحد هذه املشابك سيتيل كولني يفنتائج حقن األ 26الوثيقة 
 صبية أمكنمن دراسة على بعض خصائص العصبونات على مستوى املراكز الع -6

 املتواجدة يف القرن األمامي  α( اليت متثل أحد العصبونات 27احلصول على الوثيقة )
 للنخاع الشوكي و املشاركة يف املنعكس العضلي. تتلقى رسائل من ألياف خمتلفة 

 رق زمين خمتلفعند تنبيه األلياف ) أ ( بفا 2و  1( نتائج تنبيهات: الشكالن 20) أ، ب ( متثل الوثيقة )
 .2يف ج ( تنبيه متزامن لأللياف )أ و ب(4و الشكل ) 1يف اجلهاز جتنبيه األلياف )ب(  (3الشكل )

 ؟ 2و  1كيف تفسر االختالف بني االستجابتني يف الشكلني   -أ
 (.4فسر إذن االستجابة يف الشكل ) -ب
 يف السلوكات املرتبطة بالعاطفة واملزاج .  تنسيق احلركات املعقدة على وسيط كميائي يشرفالدوبامني   -7

 مفيتامني ري الكوكايني و األدن اجلرعات من خمأ لوحظميتص من الشق املشبكي دون تفكيك عرب نواقل غشائية. 
 ثري حقن املادتني على الوسيط.أت 29وتوضح الوثيقة .) سهو. ذهول ... (تصيب املدمن بارختاء زائد 

  .حلل املنحىن –أ 

 

1 2 3 

4 

5 
 

 

1 2 3 4 
 2م 1م

 

6 

 
 الوسط
 الشوارد

 الرتكيز ميلي مول/ل
 الوسط اخلارجي اهليوىل

K
+ 422 22 

Na
+ 52 442 

 
 

  1ز        2ز  3ز    4ز     5ز     6ز   7ز

 ب 

 أ

 24 23 22 21 الرقم

 إضافة األستيل كولني دون تنبيه وجود تنبيه فعال الشروط التجريبية

 ) ب ( ) أ ( ) ب ( ) أ ( حويصالت املنطقة

املشع  +Naظهور  النتيجة
 اخل احلويصالتد

املشع  +Naعدم ظهور 
 داخل احلويصالت

   +Naعدم ظهور 
 املشع داخل احلويصالت

املشع داخل  +Naظهور 
 احلويصالت

 

 

- 72 

- 122 

 الكمون الغشائي

 
   حترير الدوبامني بوجود 

 امنياألمفيت

   الدوبامني بوجود  امتصاص
 كوكاينيال

 

 2الوثيقة  1الوثيقة 

قة 
لوثي

ا
3

 

+تدفق  4الوثيقة 
Na اخلارجي  

 25الوثيقة 

 26الوثيقة 

 مفيتامنيالكوكايني و األتركيز  29الوثيقة 

  

 

 

1 2 

3 4 

 (27الوثيقة )

 (20الوثيقة )

 

 0ج
 0ج

 1ج



 

 8 من 0 صفحة

 

 النهاية العصبية قبل املشبكية والثانية على غشائها ول يف هيوىلشعاع األإمفيتامني والكوكايني منفصلتان ومشعتان على مستوى مشبك يالحظ ن استعمال األأعلمت  اذإ –ب 
  .ريندخثري كل من املتألية اقرتح تفسريا آل

III -  ح آلية عمل الوسيط الكيميائي.قدم خمططا يوضاستعانة باملعلومات املقدمة سابقا ومكتسباتك                   

 : لدراسة شروط ونتائج التنبيه الفعال نعاجل املعطيات التجريبية التالية:التمرين الثاني
I- ( على ليف عصيب.1000-1866( متثل نتائج أعمل لويس البيك )11الوثيقة ) 
 رة.اقرتح تعريفا للمصطلحات املثخنة )خبط مسيك( و املسط -1
 استنتج شروط التنبيه الفعال. -0
II- .متثل السيالة العصبية زواال لإلستقطاب طبيعيا لأللياف العصبية 
 ( حتليال كميا هليوىل حمور الليف العصيب العمالق للكاملار ودمه وماء البحر.10متثل الوثيقة ) -1
 عصيب للكاملار.برر إذن استعمال ماء البحر يف التجارب املتعلقة بالنشاط ال -أ

 قدم حتليال للنتائج وماذا تستنتج ؟ -ب
 اقرتحت فرضية أوىل تنص على عدم نفاذية الغشاء للشاردتني. هل تبدو الفرضية منطقية ؟ كيف ذلك ؟ -ج
 ( أعماال جتريبية أجنزت على خاليا أخرى )القياسات بوحدة ميلي مول/ل(10متثل الوثيقة ) -0
 ئج. قدم حتليال للنتا -أ

 (.10قدم إذن نتيجة حول ثبات الرتاكيز املالحظ يف جدول الوثيقة ) -ب
 (10كيف ميكنك جتريبيا تأكيد دور الغلوكوز يف املرحلة )  -ج
 ( متثل نتائج على شاشة األوسيلوسكوب قبل وبعد تنبيه فعال.10الوثيقة ) -0
 قدم تفسريا فيزيائيا للمراحل )س( و )ع( و )ص(. -

 : لدراسة آليات النقل املشبكي نقرتج املعطيات التجريبية التالية:ثالثالتمرين ال
 (  Otto Loewi( تركيبا جتريبيا اعتمده العامل ) 11: متثل الوثيقة )التجربة األولى

 على قلبني معزولني من ضفدعتني. 1001سنة 
 ما أمهية سائل رجنر احليوي هنا ؟ -1
 القلب )ب(  ضرباتتباطؤ ضربات القلب )أ( مث تباطؤ  إىل( يؤدي X) رالعاشتنبيه العصب أن الحظ لوي  -0

 تسارع ضربات القلب )أ( مث تسارع ضربات القلب )ب( إىليؤدي املستقيم املعدي الرئوي تنبيه العصب و أن 
   الرابط هو السائل فقط ؟ أن( رغم أالقلب ) بعد( بهي الفرضية تقرتحها لتفسري استجابة القلب ) ما -أ

  .فقطقدم دليال من النتائج التجريبية وليس القلب )أ(.  العصب املنبهلوي أن املادة املقرتحة مصدرها  تأكد -ب
 فقط.اقرتح تعريفا للمفهوم الذي متثله املادة ابتداء من النتائج التجريبية  - 0

 و )ن( بعد املشبكية: جترى على حويصالت غشائية من املنطقتني )م( قبل املشبكية التجربة الثانية
 (.10شروطها ونتائجها يف جدول الوثيقة )

 فسر النتائج احملصل عليها. -1
 ما هي املعلومات اليت ميكن استخراجها من هذه  -0

 التجارب فيما خيص آلية النقل املشبكي ؟
Ca: حنقن مادة اإليكورين اليت تعطي نشاطا إشعاعيا أمحر اللون بوجود التجربة الثالثة

 حيث يسمح تنبيه البنية )م( يظهر إشعاعا امحر على مستواها مث تقلص البنية )ن(. .2+
 ما هي املعلومة املكملة اليت ميكن استخرجها ؟ -

 توصف  Bénzodiazépine: مادتا الفاليوم و البنزوديازبني التجربة الرابعة
 لحاالت األوىل كعالج لبعض حاالت التشنج العضلي املصاحبة للحمى والثانية ل

 ( بشكليها )أ( و )ب( 10املتقدمة من القلق حتت طائلة الَقَسم وتقدم الوثيقة )
 كل من املادتني.تأثري 
 بني من الوثيقة ما إذا كانت املادتان منشطتني أم خمدرتني. -1
 (.10فسر تاثري الفاليوم املبني يف الشكل )ب( من الوثيقة ) -0

الفرق بني منطي املواد املخدرة وكذا حاجة املدمنني  α-Bungarotoxineر واعتمادا على ما جاء يف التمرين ومعلوماتك اخلاصة حول تأثري أسط 10* بني يف نص علمي ال يتجاوز 
 إىل جرعات أكرب كل مرة.

 

 

 منطقة التنبيهات الفعالة

زمن تنفيذ  غري الفعالة
 0.1  1.8  1.0  1.0   1.0   1.6  1.0   11 (msالتنبيه )

 الريوباز سياالكروناك الزمن المجدي

1.1 

1.0 

 

 ماء البحر دم الكاملار اهليوىل الوسط       الشوارد 
Na

+
 01 001 061 

K
+

 011 01 11 
 

ة )
وثيق

ال
10)

 

 املرحلة الشروط الشوارد اهليوىل الدم

100 10 Na
+

 11 غ/ل(1م + غلوكوز )°07 يفبالزما  
10 100 K

+
 

100 110 Na
+

 10 ز غلوكو خالية من الم °07 يفبالزما  
10 10 K

+
 

100 110 Na
+

 10 غ/ل(1م + غلوكوز )°11 يفبالزما  
10 10 K

+
 

 

ة )
وثيق

ال
10)

 

 

 بالقل
 أ

 بالقل
 أ

 ب

 

 
سائل رنجر 

 الحيوي

 

 إضافة األستيل كولني تنبيه فعال الشروط
Naاحلويصالت + )

 مشع +
 (خارجي

 ( نن ) م من ) م ( ( نمن )  من ) م (

 ظهور إشعاع عدم ظهور عدم ظهور ظهور إشعاع  اإلشعاع داخل احلويصالت
 

 

+  GABAوجود 
 فاليوم

وجود 
GABA 

 القياسات

عدد القنوات  08 00
 املفتوحة

 مدة فتحها 00 00

 

 الشكل )أ(

 الشكل )ب(

 (11الوثيقة )

ة )
وثيق

ال
10)

 

 

 شدة التنبيه



 

 8 من 6 صفحة

 

 الرضفي أمكن احلصول على النتائج التالية: خالل املنعكسخالل دراسة على النشاط الكهربائي العصيب : رابعالتمرين ال
I - ( تقدم متثيال ختطيطيا 11الوثيقة )العصبية املشاركة يف املنعكس. لالتصاالت 
 سم البيانات املرقمة وحدد منط االتصال العصيب العضلي يف )أ( و )ب(. -1
 .Patch-clamp( اعتمادا على تقنية 10( أمكن القيام بالتجربة املبينة نتائجها يف الوثيقة )0على مستوى العنصر ) -0
 العام للتقنية )دون شرح(.قدم املبدأ  -أ

 فسر النتائج. -ب
 ماذا تستخلص حول منشإ الكمون املالحظ يف  -ج

 (؟11( يف الوثيقة )0من الشكل ) (0املنحىن )
 انسب إىل كل جهاز تسجيل من الثالثة  -0

 الكمون الذي يوافقه مع التعليل. املستعملة
II- ( 10الوثيقة.)( متثل قياسات أجريت على مستوى االنهاية قبل املشبكية للعنصر )ب 
 ؟Ca+0( مبينا دور 10ما هي املعلومات املمكن استخراجها من الوثيقة ) -1
 أحدها يعطل نشاط العنصر  أنخالل دراسة على السموم اكتشف  -0

 بعيدا عن الغشاء بعد املشبكي.  اإلشعاع)ب( وان استعماله مشعا بني تناقص 
 ماذا تستنتج؟ -أ

 لوحظ أن استعمال السم مرارا بنفس الرتكيز ينتج عنه تراجع يف مستوى  -ب
 تأثريه. ما هي الفرضية املقرتحة لتفسري هذه املالحظة؟

 حماولة ( تبني ما الذي مت اكتشافه على مستوى املشبك خالل 10الوثيقة ) -ج
 اجلديد.  التفسريبقة. هل ستغري فرضيتك السابقة؟ قدم تفسري املالحظة السا

III- .مستعينا مبا جاء يف التمرين ومعلوماتك قدم خمططا آللية عمل الوسيط 
 : يفرض تعقيد الكائنات احلية الراقية نظما عالية الدقة من امسالتمرين اخل

 عض آليات هذا التنسيق.التنسيق بني خمتلف أجهزهتا لضمان بقاء الكائن نرغب التعرف إىل ب
I-  يرافق السيالة العصبية ظواهر يسمح 

 برصدها. 11األوسيلوسكوب املمثل يف الوثيقة 
 تعرف إىل البيانات املرقمة. -1
 اذكر احلاجة إىل املضخم. -0
 التسجيل الظاهر على اجلهاز  10متثل الوثيقة  -0

 .نتيجة تنبيه فعال
 قدم برسم متقن تفسري اجلزء )س( من التسجيل  -أ

 السابق.
 .10لتفسري باقي أجزاء التسجيل أجريت التجربة كما يف الوثيقة  -ب
α-  ؟ 10و  11ماذا تستنتج من كل من املرحلتني 
β-   ؟ 10انطالقا مما استخلصته من  10كيف تفسر إذن نتيجة املرحلة 
 يال ختطيطيا التصال ليفني عصبيني حسيني متث 10متثل الوثيقة  -10

 بليف حمرك خناعي ) الشكل أ ( ونتائج تنبيهات فعالة ) الشكل ب (.
 ما هي املعلومات املستخلصة من ) الشكل ب ( ؟ -أ

 لية:( مث إعادة التجربة يف ) الشكل ب ( حنصل على النتائج التا 0و م 1يف املنطقتني ) م  Picrotoxineيؤدي حقن مادة  -ب
 .1يف ج 0( مت احلصول على تسجيل ج1املرحلة )
 .0و ج 1( مت احلصول على نفس التسجيالت يف ج0املرحلة )
 (.0( مت احلصول على تسجيالت املرحلة )0املرحلة )

α-  ما هي املعلومة املمكن استخالصها حول دورPicrotoxine ؟ 
β-  إذا علمت أن استعمالPicrotoxine  مشعة يوضح تناقص اإلشعاع 

 ( ؟α-(. ما هي املعلومة املكملة الستنتاجك يف )ب1كلما ابتعدنا عن الليف احملرك يف )م
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 التعرف إىل بعض آليات هذا التنسيق.يسمح النشاط العصيب بتنسيق وظائف خمتلف أجهزة الكائنات احلية نرغب يف  :التمرين السادس
I-  مكنت تقنيةPatch-clamp  التعرف إىل كثري من املعطيات الدقيقة حول النشاط الكهربائي إىل غشاء الليف العصيبمن. 
 ما هي أمهية إجراء هذه التقنية. -1
 ( نتائج استخدام التقنية السابقة بفرض كمون معني.1متثل الوثيقة ) -2
 احسب قيمة الكمون املرسل داخل الليف العصيب. -أ

 فسر إذن وابتداء من املعطيات التجريبية مصدر التغريات الفيزيائية املرافقة للرسالة العصبية -ب
 لقد وجد أن سم بعض أنواع العقارب قد حيدث اختالال يف النشاط العصيب للمصاب  -ج

 (2وية معينة كالنبض القليب. حيث مت تسجيل املعطيات يف الوثيقة )يسبب الوفاة إذا امتد إىل وظائف حي
α- قارن بني التسجيلني. وماذا تستخلص حول تأثري السم العقريب؟ 
β- .اقرتح فرضية تفسريية على املستوى اجلزيئي هلذا التأثري 
II- ة الناجتة عن التنبيهات اخلارجية عرب إدماج املعلومات الناجتةالعصبونات اجلامعة على مستوى املراكز العصبية تتوىل تنسيق االستجاب 

 العامة عن ميزة  ( عرب الشكلني ) أ، ب ( بعض املعطيات3عن هذه التنبيهات وتلك القادمة عن املراكز العصبية العليا حيث متثل الوثيقة )
 اإلدماج. 

 انطالقا من الشكل )أ( ماذا تستخلص ؟ -1
 مبادئ عامة اليت يقوم عليها اإلدماج العصيب. 4ة الشكل )أ( ومعطيات الشكل )ب( قدم باستخدام خالص -2

III- ( جتارب أجريت خالل دراسة آليات النقل املشبكي.4تبني الوثيقة ) 
 ماذا تستنتج من كل منها. -1
 بني باختصار وانطالقا من هذه املعطيات أن: -2
 ا جزيئات كيميائية عالية التخصص.  نقل املعلومة بني اخلاليا تتدخل فيه 
 .تدخل هذه اجلزيئات الكيميائية خيضع لتأثري مواد كيميائية أخرى 
 .إنتاج وحترير هذه اجلزيئات خيضع للتنظيم حسب حاجيات اخللية 
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III- ( جتارب أجريت خالل دراسة آليات النقل املشبكي.4تبني الوثيقة ) 
 ماذا تستنتج من كل منها ؟ -1
 :بني باختصار وانطالقا من هذه املعطيات أن -2

 فيها جزيئات كيميائية عالية التخصص. نقل املعلومة بني اخلاليا تتدخل 
 تدخل هذه اجلزيئات الكيميائية خيضع لتأثري مواد كيميائية أخرى. 

 إنتاج وحترير هذه اجلزيئات خيضع للتنظيم حسب حاجيات اخللية.  
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