
  األقسام السنوات الثان�ة علوم تج����ة                                        �جا�ة–ثان��ة شع�ان اعمر اوقاس 
( مادة العلوم الطب�ع�ة

( األول +*
  إخت�ار الثال.-

* م                                                                   المدة 2018/2019السنة الدراس�ة :   ساعت<=
  :  التم��ن األول

، و K( دعامة انJشار الس�الة العص��ة ح�ث ت�دي اتصاالت ف�ما بAنها او  ) MNة للجهاز العص * =Pإن العصبونات، خال�ا مم
  اإلتصاالت �المشا�ك. مع خال�ا أخرى Wالخال�ا العضل�ة تدT هذه 

ح عل�ك الدراسة التال�ة:  _Pمستوى المشا�ك المنبهة نق aتقل الس�الة العص��ة عcلفهم ك�ف ت  
  . صور مجه��ة للوحة المحركة -1-تمثل الوث�قة 

  
 و قدم عنوانا مناس�ا لmل شlل -1-اkمل ب�انات الوث�قة  -1
( نص علq( آل�ة  لخص -1-�استغاللك للوث�قة  -2

  .  عa مستوى المش�كسالة العص��ة ر الو ترجمة نتقال إ+*
 : )

  التم��ن الثا.*
( حاالت تغP= الcشاط 

( الدم رغم نقص األغذ�ة أح�انا و +*
( الحالة العاد�ة عa ث�ات vس�ة السكر +*

تحافظ العض��ة +*
 . ) Mxولو� * =Pالف  

( الدم، المصابون �الداء السكري من  
  مرz* داء السكري �عانون من عدم قدرة عض��تهم عa ث�ات vس�ة السكر +*

* دوري ل عالجهم هو حقن   1النمط    .  l’insulinothérapieجرعات االvسول<=
* الدور�ة  لحقناتع��ض هذه  أ �د 1980منذ    . او هذا العالج �عالج آخر هو إستعمال مضخات األvسول<=

  pompe à insuline  الدم )
* �استمرار +* ( تقوم ب�فراز األvسول<= _Nال .   

  
  
  
  

*  ينلفهم ا�P- هذ العالج<=
 : )aح عل�ك ما� _Pنق  
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*  -1-تمثل الوث�قة  -1- ( ) sous-cutanée ( تحت الجلد  تأثP= حقن األvسول<=
* و التحلون +* عa تطور Wم�ة األسول<=

  -1-�الزما دم شخص  مصاب �داء سكري  من النمط 

  
D’après Baden et coll., Diabetes, 2003, 52:133-137 

* عa التحلون. وضح تاثP= حقن   -أ-    االvسول<=
  إستخ�ج  �ذلك المشlلة المطروحة من هذه الدراسة.  -ب-
مستخدما عالج حقن  -1-يوم  لشخص مصاب �داء السكري من النمط  v11س�ة التحلون خالل تطور  تم تتابع  -2-

*   دوري ل ( اليوم ، النتائج المحصل عليها  موضحة  8، وتم ق�اسها  L’insulinothérapieجرعات األvسول<=
مرات +*

 )
تطور التحلون عند شخص مصاب �داء السكري تم عالجه �مضخات  -ب-A-2نما تمثل الوث�قة ب،   -أ -2-الوث�قة +*

* و هذا خالل يوم واحد    االvسول<=

  
D’après Lauritzen et coll., Oiabetologia, 1979, 17:291-295 

D’après Couper et Prins, Recent Advances in Therapy of Diabetes, MJA, 2003, vol. 179 

*  إ� عالج  عالج او تع��ض برر ت�د�ل   -2-للوث�قة �استغاللك  -أ- * الحقن الدوري لألvسول<= �مضخة األvسول<=
 *   . م1980و هذا منذ  -1-�داء السكري من النمط  للمصاب<=

يانجر  -ب- =Pرسم تفس  *    .  تظهر ف�ة آل�ة عمل االvسول<=

  -عن أساتذة المادة  –�التوفيق و السداد 
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ح:  _Pالحل المق  

  التم��ن االول : 
 تlملة الب�انات:  -1
هيو� خل�ة �عد   - 4الشق المش�¢( ،  -3ح��صالت مش�ك�ة ،  -2ق�ل المش�ك�ة، ( عصبون)  هيو� خل�ة - 1

)  - 5، مش�ك�ة  * ( الشق المش�¢( ( األس�Jل كول<=
  . تح��ر محتوى الح��صالت +*

  عنوان مناسب : 
( العضa( أثناء الراحة -أ–الشlل  MNلمنطقة إتصال العص ( )

و.* _Pصورة مجه��ة ( مجهر إل�ك  
( الخل�ة ق� -ب–الشlل 

( العضa( أثناء تول�د Wمون عمل +* MNلمنطقة إتصال العص ( )
و.* _Pل صورة مجه��ة ( مجهر إل�ك

  مش�ك�ة الذي ¦سمح ب�نتقال الرسالة العص��ة عa مستوى المش�ك 
2-  : )qالنص العل 

( مواد ك�م�ائ�ة  تفرزها 
( تتمثل +* _Nك �استعمال الوسائط العص��ة، و ال�مستوى المش aيتم إنتقال الرسالة العص��ة ع

 المش�¢( النها�ات العص��ة الق�ل المش�ك�ة و تؤدي إ� زوال استقطاب غشاء ال�عد 
  ؟ المش�ك عMP الس�الة العص��ة و ترجمة  فما آل�ة إنتقال 

ح�ث �كون الJشفP=  عa ، موجة زوال االستقطاب إ� النها�ة العص��ة ق�ل مش�ك�ةإثر إحداث تcب�ه فعال تصل 
انتقال الح��صالت المش�ك�ة والتحامها وهذا ما ¦سªب بتوترات Wمونات عمل ، مشفرة  مستوى الغشاء ق�ل المش�¢( 

* ط�ح محتوى الح��صالت ، يتم �ذلك الغشاء ق�ل المش�¢( مع  و يتحول �ذلك   إ� الشق المش�¢( هو االس�Jل كول<=
( إ� ت¬شفP= تلك الرسالة 

* الوس�ط ال®�م�ا. =Pاأل  (رك * =Pك _Pالشق ب )
* المفرز +*    . ) س�Jل كول<=

* ) Jث�ت محتوى الح��صالت المطروح ي ، �ه عa الغشاء �عد المش�¢( عa المستق�الت الخاصة  ( االس�Jل كول<=
 . ( تقلص العضلة)بتوترات Wمون عمل أي Wمون �عد مش�¢( من�ه مشفر ،مما¦سªب تول�د س�الة عص��ة �عد مش�ك�ة 

جم إ� ن�أ إذن: عa مستوى المش�ك تكون الس�الة العص��ة  _Pمونات عمل تW ¢( مشفرة بتوترات�ل المش�للعصبون ق
( ث MNعص )

* الوس�ط ال®�م�ا. =Pك _Pمشفر ب )
جم من جد�د إ� Wمونات �عد مش�ك�ة. ك�م�ا. _Pم ي  

 : )
  التم��ن الثا.*

* عa التحلون   -أ -1   توضيح تأثP=  حقن األvسول<=
 * ( الدم يحقن األvسول<=

( نصف الساعة االو�  ؤدي إ� ز�ادة Wميته +*
)، ثم  °عان ما  pmol/l(  150ليتعدى +*

ساعات  من حقنه، بAنما �ظهر منحN* التحلون إنخفاض التحلون �مجرد  5يJناقص ل�عود إ� ق�مته اإلبتدائ�ة  �عد 
ا�د من جد�د �عد  * _Pثم ي ، * *   3حقن االvسول<=   ساعات من حقن األvسول<=

 =Pالدم ( خفض التحلون) ل®ن تأث )
* �عمل عa خفض vس�ة السكر +*   ( ال �دوم، زائل...) ه مؤقت إذن: األvسول<=

  المشlلة المطروحة:  -ب-1
́عة ( ل³س دائم) فما هو العالج األvسب لمرz* الداء السكري من النمط  µ مؤقت و يزول *    -1-تأثP= حقن األvسول<=

�ر  -أ -2 MPت  *   : -1-لمرz* الداء السكري من النمط العالج �مضخة األvسول<=
* عند الم��ض المعالج  -أ -2-من الوث�قة  خالل Wل  نالحظ ان ق�مة التحلون لد�ه متذ�ذ�ة �حقن دور�ة لألvسول<=

( تم مراق�ة فيها vس�ة التحلون  _Nاأل�ام ال  * غ¸ل)  ، Wما انها �مكن ان تتعدى  2.7 - 0.7 ( و غال�ا ما تكون محصورة ب<=
  لمرz* الداء السكري ،  �الن³س�ة و ت�º_ هذه الق�م مرتفعة غ¸ل 2.7

* عند الم��ض المعالج  -ب-2-بAنما تظهر الوث�قة  ( اليوم الواحد تكون  �مضخة األvسول<=
ات التحلون عنده +* =Pتغ

 ) * لمرz* الداء �الcس�ة  وتعتMP هذه الق�م مقبولة فاإلرتفاع هنا طف�ف  ،غ¸ل) كحد اق¼  1.8 – 0.6محصورة ب<=
  السكري . 

*  :  -2-من  تحل�ل الوث�قة  إذن * �داء السكري من ان العالج �مضخة األ  لنا تب<= * أ�P- نجاعة للمرz* المصاب<= vسول<=
( الدم ألنه ¦سمح -1-النمط 

*+ * ( vس�ة هرمون االvسول<=
مراق�ة مستمرة  و دائمة تكون هناك  �ذلك  و  �التحlم +*

 * ( الدم  لcس�ة التحلون ، بAنما الحقن الدوري لألvسول<=
( ، و تناقصه تدر�ج�ا  يJ�عه  +*

حاالت تكون vس�ته معظم ال +*
( الدم يؤدي عa ضع�فة و منخفضة و هذا ما 

 أي المراق�ة ال تكون مستمرة و دائمة  من جد�د ارتفاع vس�ة التحلون +*
( هذه الحالة 

  فالعالج �المضخة انجع من الحقن الدوري . ، فقط  دور�ةتكون  و إنما +*
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-أ–الشlل  lالش
صب–الشlل  -ب–الشlل 

ش�ك�ة الذيمش�ك�ة الذي ¦سم
-   ))qqص العلالنص العلqq

ل الرسالة العنتقال الرسالة العص��ة
ص��ة الق�ل الم العص��ة الق�ل المش�ك

فمفما
تصل فعال تصل  موجةموجة زوالل
))¢�¢ ببتوترمشفرة  مشفرة  �المش

ط�حط�ح محتو �ذلك يتم �ذلك 
)
 (�ط ال®�م�االوس�ط ال®�م�ا..

=<=طروح  =<=�Jل ك�Jل كول Jسس ( اال( اال
أي Wأي Wمون �عد،�ة مش�ك�ة 

للعصبوللعصبون ق���ة العص��ة 
جم من جدجم من جد�دث __PPج يم ي PPث

50ف الساعة االصف الساعة االو� 
NNN �ظهر منحبAنما �ظهر منحNN* التح

  * =>* =   <سول
==PP== ( PPPه مؤقته مؤقت ==PP==ن تأثن) ل®ن تأث

z لمرzz** الداء الس الداء السكري

خ خالل متذ�ذ�ةن لد�ه متذ�ذ�ة
نها �مكن ان Wما انها �مكن ان تتعد

د تكون الواحد تكون 
zلمرzz* الداء  الداء 

من
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* الرسم  -ب-2 ي آلل�ة عمل األvسول<= =Pالتفس :  
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