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ثشٔرٍٛ عبو ٚغزخشج يٍ ثكزشٚب  : (BOTOX)انجٕرٕكظ 
، (Clostridium botulium)كهٕعزشٚذٕٚو ثٕرٛهٕٛو 

ْزا انًشض ٚصٛت خًٛغ  .  ٔانزٙ رغجت رغًى غزائٙ خؽٛش
انؼعالد ًٔٚكٍ أٌ ٚؤد٘ إنٗ شهم ػعالد خٓبص انزُفغٙ 

ٔيغ رنك ٚغزخذو انجٕرٕكظ ػهٗ َؽبق . يًب ٚؤد٘ إنٗ انًٕد
ٔاعغ يٍ لجم خًٛغ أٔنئك انزٍٚ ٚشغجٌٕ فٙ إصانخ أثبس انشٛخٕخخ 

. ػٍ ؼشٚك زمٍ ْزا انغى كم عزخ اشٓش (انؼالج ظذ انزدبػٛذ) 
:  نزسذٚذ ؼشٚمخ رأثٛش انجٕرٕكظ، أخشٚذ انزدبسة انزبنٛخ

 

فٙ ٔعػ صسع فٛضٕٚنٕخٙ ٔثبعزؼًبل خٓبص يُبعت،   :1التجربة 

َؽجك أسثغ رُجٛٓبد فؼبنخ راد شذاد يزضاٚذح ػهٗ ػصجٌٕ  
. زشكٙ انز٘ ٚؼصت ػعهخ ْٛكهٛخ

َمٛظ يٍ اخم كم شذح،  . َالزظ ػُذ كم رُجّٛ، رمهص ػعهٙ
رٕارش كًَٕبد انؼًم ػهٗ يغزٕٖ انؼصجٌٕ انسشكٙ انمجم  

، ٔرشكٛض شٕاسد انكبنغٕٛو فٙ انُٓبٚبد انمجم  (1انٕثٛمخ )يشجكٙ 
ٔ كًٛخ األعزٛم كٕنٍٛ انًسشسح فٙ انشك  (2انٕثٛمخ )يشجكٛخ 

( 3انٕثٛمخ )انًشجكٙ 
 هاذا تستٌتج؟  .1انُزبئح انًسصم ػهٛٓب فٙ انٕثٛمخ  دلل – 1
ى  انًُسُٗ انز٘ ًٚثم رغٛش كًٛخ األعزٛم كٕنٙ ارسن – 2

. انًسشسح ثذالنخ شذح انزُجّٛ
. 3 2َٕٔع رشفٛش انشعبنخ انؼصجٛخ انزٙ رجشصْب انٕثٛمزٍٛ  ددد – 3
 

.  رى إظبفخ انجٕرٕكظ إنٗ ٔعػ انضسع ٔثبعزؼًبل اندٓبص انغبثك، َكشس انزُجٛٓبد انغبثمخ َٔدش٘ َفظ انمٛبعبد :2التجربة 

 ( 1)َسصم ػهٗ َفظ انُزبئح انًسصم ػهٛٓب فٙ انزدشثخ 
ثبعزثُبء رهك انًزؼهمخ ثكًٛخ األعزٛم كٕنٍٛ انًسشس ٔال َالزظ 

.  أ٘ رمهص ػعهٙ
فشظٛخ أٔ فشظٛبد رفغش ؼشٚمخ رأثٛش انجٕرٕكظ   اقترح – 4

. ػهٗ َمم انشعبنخ انؼصجٛخ ػهٗ يغزٕٖ انًشجك
 

رى ٔعى انسٕٚصالد لجم يشجكٛخ نؼصجٌٕ زشكٙ  :3التجربة 

ٕٚظغ ْزا انؼصجٌٕ فٙ ٔعؽٍٛ، . نهعفذع ثٕاعؽخ يبدح يفهٕسح
 . 2ٚسزٕ٘ األٔل ػهٗ يبدح انجٕرٕكظ ٔاَؼذايٓب فٙ انٕعػ 

داخم انضس انًشجكٙ ٚمبط لجم  (االعزشؼبع)شذح انزفهٕس
 (.4)انُزبئح انًسصم ػهٛٓب يًثهخ فٙ انٕثٛمخ.ٔثؼذ رُجّٛ انؼصجٌٕ

 .ػهم إخبثزك. (4)نك ْزِ انُزبئح ثزأكٛذ صسخ انفشظٛخ أٔ انفشظٛبد انًمزشزخ فٙ انغؤال هل تسوخ  – 5
. كٛف نًبدح انجٕرٕكظ انًغزؼًهخ فٙ إصانخ انزدبػٛذ أٌ رؤد٘ إنٗ انًٕد ثبنزغًىاشرح . نًؼبسفك انًجُٛخبتوظيفك  – 6
   .رجشص فّٛ زبنخ انُشبغ انفٛضٕٚنٕخٙ نهًشجك فٙ ٔخٕد ٔفٙ غٛبة يبدح انجٕرٕكظ سعى رخؽٛؽٙ رفغٛش٘أًجز  – 7
 

، نذساعخ االعزدبثخ انًُبػٛخ 1يٍ انٕثٛمخ  (انشكم أ) VHB ػُذ إصبثخ خالٚب انكجذ ثفٛشٔط B انكجذ٘االنزٓبةُٚدى يشض 
 :نهدغى َزٛدخ اإلصبثخ ثٓزا انفٛشٔط، َسمك انزدبسة انزبنٛخ
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: السلسلة األولى هي التجارب

. HBsٔ HBeانًصم انذيٕ٘ ٔرُمٛخ اندضٚئبد انفٛشٔعٛخ  (Xانًشٚط) Bٚؤخز يٍ شخص يصبة ثذاء انزٓبة انكجذ٘
 ٔٚزى ، رسذس ثالثخ زفش فٙ يبدح اندٛهٕص(ٔعػ يغز٘ ٚغًر ثبَزشبس انًٕاد)ثبإلظبفخ نزنك رغؽٗ نٕزخ صخبخٛخ ثًبدح اندٛهٕص 

 :ٔظغ 
  انًصم انذيٕ٘ نهًشٚط : 1فٙ انسفشح X. 
 يسهٕل نهدضٚئبد انفٛشٔعٛخ  : 2فٙ انسفشحHBs. 
 يسهٕل نهدضٚئبد انفٛشٔعٛخ  : 3فٙ انسفشحHBe. 

 (ة- 1)انُزبئح انًسصم ػهٛٓب يًثهخ ثبنٕثٛمخ
 َزبئح َفظ انزدشثخ يغ يصم ديٕ٘ نشخص عهٛى يًثهخ 

 (ج- 1 )ثبنٕثٛمخ
 
  انُزبئح انًسصم ػهٛٓب يغ ديٕ٘ يغ يصم انذيٕ٘ فسر – 1

 ( ة– 1انٕثٛمخ ) Bنهشخص انًصبة ثبالنزٓبة انكجذ٘ 
 َٕع االعزدبثخ انًُبػٛخ ٔانظبْشح انًغؤٔنخ ػهٗ ددد  – 2

 . رشكم ألٕاط انزشعٛت
  انُزبئح انًسصم ػهٛٓب يغ انًصم  انذيٕ٘ كيف تفسر – 3

 .( ج– 1انٕثٛك )نهشخص انغهٛى
 . VHb رخؽٛؽٙ ؼشٚمخ رأثٛش انًصم ػهٗوضخ برسن – 4

 
 

:  هي التجاربثاًيةالسلسلة ال
 ، َسمك انزدبسة انًٕانٛخ،VHbيٍ أخم دساعخ خبَت آخش يٍ االعزدبثخ انًُبػٛخ ظذ 

 .2يشازم انزدبسة َٔزبئدٓب يجُٛخ فٙ انٕثٛمخ 
 يبرا رغزُزح؟. 2 َزبئح انٕثٛمخ دلل – 1
 . أٚبو3يذح انضسع علل  – 2
ثبالعزؼبَخ ثشعى رخؽٛؽٙ انُزبئح انًسصم ػهٛٓب فٙ انسبنخ األٔنٗ ٔ انسبنخ انثبَٛخ يٍ اشرح ، (أ- 1) ثبنشخٕع إنٗ انٕثٛمخ– 3

 (.2)انٕثٛمخ
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