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 السؤال االول )01 درجات( االجابة عن فرعين فقط/ لكل فرع خمس درجات 

   )اجوبة الدور االول( 

 

 

- A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B- اوال  

  يسبب Kفيتامين  نقص
 
كما في مرض الرعاف  (bleedingوالنزيف ), انخفاض نسبة البروثرومبين في الدم -1
(epistaxis) 
 امراض الكبد والمرارة-2
 

There are 3 forms of vitamin K: 

 Vitamin K1 or phylloquinone, the natural version of K1 and 
phytonadione, the synthetic type of K1. 

 Vitamin K2 or menaquinone. 
 Vitamin K3 or menaphthone or menadione. 

Fat soluble vitamins Water soluble vitamins 
 

 
 

A, D,E,K  B complex   
(B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,B10,B12) 
& C  

Types 

In fats In water Solubility 

High levels or quantities  (in cells 
with fat) 

Low levels or quantities 
(circulate freely) 

Storage 

Every week (low consuming) Every 2-3 days (high consuming) Requirements 

Require carrier free Transport 

Stored with fat (not excreted) In urine Excretion 

lymph Directly to blood Absorption 

Likely with supplements Possible with supplements Toxicity 

Advanced organism Advanced organisms and others Present in  

Some has precursor Don’t have precursor (except 
niacin) 

Precursor 

Only C, H, O C, H, O (Some has  N, S, Co) Composition 
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 ثانيا/

 

 

 

 

 

 

 

 C/اوال

وهي التي تحلل الرابطة الكاليكوسيدية  (Carbohydrases)األنزيمات المحللة للكربوهيدرات 

 :في السكريات البسيطة والمركبة والعديدة وينتمي إليها

 

0-   Glycosidases يدات البسيطة أو المركبة إلى سكريات كاليكوسوهي التي تحلل ال

 .الذي يحلل السكروز إلى كلوكوز وفركتوز Invertase ومثال عليها أنزيم   .بسيطة

 

2-     Polysaccharidases ،وهي االنزيمات التي تحلل السكريات العديدة مثل النشا

ومثال  .السيللوز والكليكوجين إلى الوحدات األساسية المكونة لها مثل الكلوكوز والمالتوز

  :على هذه االنزيمات

 (α and β Amylase)  

 

 ثانيا/

 

 وظائف البروتينات االتية:
Haemoglobin,     وظيفته نقل االوكسجين من الرئتين الى االنسجة 

 Fibrinogen,        وظيفته دفاعية يساهم في تخثر الدم 
من بروتينات العضلة الهيكلية يساعد في تقلص العضالت               Myocin,   

يقوم مقام الهرمون ينظم ايض الكلوكوز ويسبب مرض السكري                Insulin,  
 Collagen            بروتين ليفي وظيفته بنائية موجود في العظام واالنسجة الرابطة 
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 السؤال الثاني )01 درجات( رسم المركب مع ذكر المختصر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guanidine monophosphate (GMP) OR quanylate 

Adenosine 5-diphosphate (ADP)  

Vitamin c 

Vitamin c 
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 السؤال الثالث : عرف / عشر درجات

    Competitive Inhibition-Non تنافسي ال تثبيط/ 0 

 

في هذه الحالة عندما يتحد انزيم معين مع مثل هذه المواد ويحدث التثبيط، فإنه ال يمكن إعادة نشاط االنزيم عن 

غير مشابهة للمادة االساس  المثبطةإذ أن المادة  –كما في الحالة السابقة  –طريق زيادة تركيز المادة المتفاعلة 

ويتأثر مقدار التثبيط في هذه  .بل ترتبط بمكان اخر غير الموقع الفعال في االنزيمبالمركز الفعال لالنزيم  ترتبط وال

 :الحالة بعاملين فقط وهما

 .ثبطةتركيز المادة الم -0

 ةثبطقوة جذب األنزيم للمادة الم -2

 

 /2Basic amio acid : االحماض االمينية القاعدية هي التي تحتوي على مجاميعاالمين اكثر

 lysine / arginine/ histidine من مجاميع الكربوكسيل وتشمل

A double reciprocal plot/3: 

    Lineweaver-Burk Plot of Enzyme Kinetics ويسمى ايضا

 x, y, slopeاليجاد كل من قيم وذلك حيث يتم رسم القيم المعكوسة لسرعة االنزيم وتركيز المادة االساس 

 كما موضح

 

1/V vs. 1/[S]. القيم المعكوسة (the reciprocal values )      
 

 M1/k- X intercept=To find              
 

max Y intercept= 1/V                        

 

max     /VMslope=K                    

 

4/globular proteins: تقسم البروتينات البسيطة التي تتحلل بشكل كامل الى احماض امينية فقط الى

وليس لها وظيفة تركيبية  مثال  تذوب في الماء والمحاليل الحامضية او القاعدية بروتينات ليفية ومكورة واالخيرة 

   )  (myoglobinعليها
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5/purines/ التي تدخل في بناء النيوكلوتيدات  تتكون القواعد النيتروجينية: البيورينات

    :purines and pyrimidines)البيورينات والبريميدينات ) من واالحماض النووية

قاعدتين  وتتكون من حلقتين احدهما سداسية واألخرى خماسية و تشمل :purines البيورينات 

 Gويرمز له  Guanineوانين كال ,    Aويرمز له  Adinine نيناألدهما: 

 / عشر درجاتالسؤال الرابع: علل

االنزيمات حساسة لدرجة الحرارة فعند درجة الصفر يقف عمل االنزيم تماما ويمكن أن  -0

يستعيد نشاطه مرة اخرى تدريجيا برفع درجة الحرارة. ويصل نشاط االنزيم إلى ذروته عند 

)درجة حرارة الجسم(. كما ينخفض نشاط االنزيم  41-73درجة الحرارة تتراوح بين 

حدوث بسبب تماما عند درجة الغليان وذلك لتغير طبيعة االنزيم  بالتسخين حيث يفقد فاعليته

 التحطم الحراري

2-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكون نشاطه عندها أكبر ما يمكن  (Optimal pH) مناسبة PHلكل انزيم درجة حموضة  - 7

وذلك )ارتفاعا أو انخفاضا وذلك لما يطرأ على االنزيم من تغير  PHويقل نشاطه إذا تغير درجة 

شحنة األحماض االمينية المكونة لسلسلة البروتين والتي تشارك في ربط المواد المتفاعلة لتغيير 

تحديد درجة الـ  المختبرية ية. وعلى ذلك فإن من المهم في الدراسات االنزيم(بمركز نشاط االنزيم

pH مزيج التفاعل يجب وضعه في محلول منظم اي ان المثلى بدقة (Buffer)  ذي فعالية



6 
 

، وبذلك تتم السيطرة على تغيرات درجة الحموضة التي قد pHعند الحد المالئم من تنظيمية 

 .تحدث أثناء التفاعل لضمان الفعالية القصوى لالنزيم

 

 وتطوير بالمعادن العظم تزويد على يساعدو في الجسم. الكالسيوم مستول منّظم ،D فيتامين -4
 (Osteomalacia) العظام لين و rickets  الكساح يسبب Dان نقص فيتامين  العظمي الهيكل

ضات عادة تعالج الحالة هذه  حيث الشتاء في شيوعا أكثر النقص يكونوD وفيتامين الكالسيوم بمعوِّ

 أن يمكن حيث جدا، الملّوثة المناطق في وكذلك صعب الشمس نور على الحصول
 في الجسم  Dالضرورية لبناء فيتامين  البنفسجية فوق األشعة ُتحجب

 

 Inter and intra)المزدوجه) DNAوذلك لوجود نوعين من االواصر في جزيئة - 5

strand bonds   وهي االصره الهايدروجينية مابين نيوكليوتيدات شريطيDNA  واالصره

 ثنائية الفوسفات التساهميه التي تربط بين نيوكليوتيدات الشريط الواحد

 (( 3,5 phosphodiester linkage 


