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  :آلیة التقلص العضلي * 

   من الشبكة السركوبالزمیةCa++ بعد إھاجة فعالة للیف العضلي یتم تحریر -
   على تحریر مواقع إرتباط جزیئات المیوزین باألكتینCa++ تعمل أیونات -
ATP تكون قناطر األكتومیوزین التي تعمل على حلمأة -
   عنھا تحریر للطاقة الالزمة لدوران رؤوس المیوزینینتج -
  انزالق خییطات األكتین بخییطات المیوزین و تقصیر لطول الساركومیر -
   إلى الشبكة السركوبالزمیة Ca++ رجوع أیونات -
  . انفصال األكتین عن المیوزین و إرتخاء اللیف العضلي-

  : على مستوى العضلةATPطرق تجدید    * 

  دور جزیئة فوسفوكریاتین: ریعة الھوائیة طرق س-
ATP في تجدید ADP                            دور جزیئة 

  التخمر اللبني للكلیكوز:  طرق متوسطة السرعة ال ھوائیة-
  ھدم الكلیكوجین إلى الكلیكوز:  طرق بطیئة السرعة-

    .                           التنفس الخلوي

- I

.تغییر فجائي في المادة الوراثیة حیث ینتقل عبر األجیال عن طریق الوراثة و یؤدي إلى تغییر في الصفة الوراثیة:  الطفرة -1

. الساللة المتوحشة للفطر قادرة على تركیب األرجنین في جمیع األوساط-2
).وسط سیترولین, وسط أورنتین, وسط أدنى(اط الثالثة غیر قادرة على تركیب األرجنین في األوس: 1 الساللة -  
.وسط أورنتین بینما یكون قادرا على تركیبھ في وسط سیترولین, غیر قادرة على تركیب األرجنین في وسط أدنى: 2 الساللة -  
.اطغیر قادرة على تركیب األرجنین في وسط أدنى ویكون قادرا على تركیبھ في باقي األوس: 3 الساللة -  

. وظیفیة و المسؤولة على تركیب األرجنین انطالقا من البشیرE1,E2,E3 بالنسبة للساللة المتوحشة للفطر فھي تتوفرعلى  األنزیمات -3
E1,E2,E3  نالحظ تركیب األرجنین في أوساط مختلفة و ھذا راجع إلى الطفرات التي لحقت باألنزیمات3 و 2 و 1   بینما في السالالت 

.بالتالي أصبح الفطر غیرقادرعلى تركیب األرجنین.  أصبحت غیر وظیفیةحیث
).غیر وظیفیة(غیر قادرة على تركیب األرجنین في جمیع األوساط یعني أن جمیع األنزیمات طافرة : 1 الساللة-  
.)تركیب األرجنین في وسط سیترولین( متوحش E3 طافرة و أنزیم E1,E2تضم أنزیمات : 2 الساللة-  
).تركیب األرجنین في وسط أورنتین و السیترولین( متوحشة E2,E3 طافر و أنزیمات E1تضم أنزیم : 3 الساللة-  

:بروتین-  عالقة مورثة-4
نعلم أن األنزیمات ھي عبارة عن بروتینات و ). غیر وظیفي(    تؤدي الطفرة إلى تغییر في المورثة مما یؤدي إلى تركیب بروتین طافر 

.الي ھناك عالقة مباشرة بین المورثات الطافرة للفطر و المسؤولة عن تركیب أنزیمات غیر وظیفیةبالت

:صفة-     عالقة بروتین
.إذن ھناك عالقة بین بروتین وصفة.    الصفة ھي قدرة الفطر على تركیب األرجنین التي تحكمھا تواجد أنزیمات وظیفیة أو طافرة

) نقط10(:الثانيالتمرین 

) نقط4(:األولالتمرین 
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- II

  . مصاب فإن الحلیل المسؤول عن ھذا المرض سائد2II سلیمة و أنجبا طفال 2II مصاب و األم 1I  بما أن األب -1

  سلیم إذن فھو غیر محمول 1II المصاب أنجب ابن 1Iألن األب  .  الصبغي الحامل للمورثة المسؤولة عن ھذا المرض ھو صبغي الجنسي-2
  .Yذكور بااتالي فھو غیر محمول على الصبغي الجنسي و بما أن المرض یصیب ایناث و . Xعلى الصبغي الجنسي 

3- 1I :  1مختلف اإلقتران ألنھ أنجب أبناء سلیمینII 4 وII           

    2I :            متشابھ اإلقتران ألن األم سلیمة

ینجبان أبناء , Oفصیلتھ الدمویة  سلیم 5VI و األب BA حاملة للحلیل المسؤولة عن المرض لھا فصیلة دمویة 4VI نالحظ أن األم -4
 محمولة على A والحلیل Mھذا یعني أن الحلیل المسؤولة عن المرض . A وأبناء مصابین جمیعھم حاملین للحلیل Bسلیمین یحمالن الحلیل 

  .نفس الصبغي
  . 9قم نستنتج أن المورثتین المسؤولتین عن المرض وعن الفصائل الدمویة مرتبطتین و محمولتین على الصبغي ر

 :            4VI النمط الوراثي لألم -5

                   :5VI    النمط الوراثي لألب 

 : 7V    النمط الوراثي للبنت 

.B و الحلیل M خالل تشكل أمشاجھا ظاھرة العبور الصبغي مما أدى إلى تشكل مشیج یحمل الحلیل 4VI عرفت األم -6

- III

.ألن انطالقا من آباء سلیمین ینجبو أبناء مصابین. ؤول عن ھذا المرض متنحي الحلیل المس-1

 و 3IIكما أن زواج األفراد , ألن المرض یصیب الذكور و اإلناث معا. X الحلیل المسؤول عن ھذا المرض محمول على الصبغي الجنسي -2

4IIور لدیھم نموذج واحد من الصبغي الجنسي  أعطى ذكور مصابة بینما اإلناث غیر مصابات ألن الذكXو الحلیل متنحي  .

: حساب ترددات مختلف األنماط الوراثیة و الحلیالت-3
F(Xh) = N xh/ N = q = 74/500 = 0,148

:Hardy-Weinbergساكنة متوازنة و ترددات الحلیلین متساو عند الجنسین و حسب قانون لدینا 
1- qp == 1p + q

F(XH) = p = 1- 0,148 = 0,852 إذن
F(XhXh) = q2 = (0,148)2 = 0,0219
F(XhXH) = 2pq = 0,2521
F(XHXH) = p2 = (0,852)2 = 0,7259

:عند الذكور المصابین تردد الحلیل المسؤول عن المرض یساوي تردد النمط الوراثي بالتالي تردد الذكور المصابین ھو لدینا -4
F(Xh) = 0,148

F(XhXh)                                           :       بینما تردد اإلناث المصابات ھو تردد النمط الوراثي = 0,0219
  .نستنتج أن الذكور أكثر إصابة من اإلناث بھذا المرض,    إذن تردد الذكور المصابین أكبر بكثیر من تردد اإلنات المصابات

ل المسؤول عن المرض متنحي و محمول على الصبغي أنجبا طفلین ذكرین مصابین و نعلم أن الحلی,  سلیمین11III و 12III لدینا األبوین -5
.hX أن یكون حامل للحلیل الممرض 50% لھ احتمال 13IV بالتالي الفرد YHX و األب XhXH إذن األم مختلفة اإلقتران Xالجنسي 

.YHX:  لألب ھوأما النمط الوراثي. XHXHأو XhXHیمكن أن یكون ,  انطالقا من شجرة النسب15IV النمط الوراثي لألم -6
  : إذن2/1ھو XhXHبما أن احتمال األم أن یكون نمطھا الوراثي, 4/1 سیكون احتمال انجاب طفل ذكر مصاب ھو XhXHفي ھذه الحالة 

   .8/1 أي 4/1x2/1:  ھو15VI و 14VIاحتمال إنجاب ولد ذكر مصاب بالناعوریة من زواج 
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: عند الطفاللمریضT غیاب اللمفاویات  یترتب عن-1
 المناعتیة الخلویةغیاب اإلستجابة -
B و Tاإلستجابة المناعتیة الخلطیة نظرا لغیاب التعاون بین اللمفاویات   غیاب-
 إلى بلزمیاتB عدم تفریق اللمفاویات -
 . عدم إفراز مضادات األجسام-

.ة و الخلطیة ظھور أمراض تعفنیة عند ھذا الطفلھكذا ینتج عن غیاب اإلستجابة المناعتیة الخلوی

 یوما من بدایة 180بعد ,  كما أنھ أنتجTاللمفاویات استطاع الطفل المریض أن ینتج كمیة عادیة من ,  یوما من بدایة العالج270 بعد -2
ھكذا یتم .  یوما من العالج270صبح عادیة بعد  لتT كمیة من مضادات األجسام یمكنھا أن تزداد بالموازاة مع ارتفاع عدد اللمفاویات, العالج

.تصحیح القصور المناعتي عند ھذا الطفل

مما یعني استرجاع الجھاز , استجابة الطفل المعالج للتلقیحات الثالثة بانتاج مضادات أجسام نوعیة بكمیة عادیة,  بالمقارنة مع الطفل السلیم-3
. إذن یعتبر العالج المقترح فعاال. المناعتي لوظیفتھ العادیة عند الطفل المعالج

.حدوث فالق على مستوى الغالف الصخري المحیطي :  -95 MA 1-
. صعود القشرة المحیطیة فوق القشرة القاریة و تكون موشور ھوازینا : -75  MA -
.ظھور جبال عمان و تكون قشور مسقط : - 5  MA -

.اء البحر في المنطقة الغربیة و حت السلسلة الجبلیة مع استسطاح قشور مسقطاختف:  حالیا-  
. النمط الذي تنتمي إلیھ سالسل الطمر

. یرجع سبب تحول القشور إلى ارتفاع الضغط و درجة الحرارة أثناء زحف السدیمة-2

. معادن مؤشرة تدلنا على ظروف درجة الحرارة و الضغط أثناء التحول-3

.یكون فیھ عامل الضغط أھم من عامل درجة الحرارة, لق األمر بتحول دینامي یتع-4

) نقط3(:الرابعالتمرین 

) نقط3(:الثالثالتمرین 


