التصحيح :
التمرين األول  5 :نقاط
 - 1التعرف على المرحلتين أ  ،ب وو ِّمس العناصر المرقمة من  1إلى 10ثس اوتخلص
البنيات و الجزيئات الضرورية لترجمة اللغة النووية إلى لغة بروتينية مع إبراز أھميتھا :
التعرف على المرحلتٌن :
 المرحلة أ  :االستنساخ (االستطالة)
 المرحلة (ب)  :الترجمة
البٌانات :
 – 6أحماض آمٌنٌة
ADN – 1
 – 7معقد " – ARNtحمض أمٌنً"
 – 2إنزٌم ARNpolymérase
 – 8رٌبوزوم (تحت وحدة كبرى)
 – 3نٌكلٌوتٌدات رٌبٌة حرة
 – 9رابطة بٌبتٌدٌة
ARNm – 4
 – 10سلسلة بٌبتٌدٌة
ARNt – 5
استخالص البنٌات والجزٌئات الضرورٌة الضرورٌة لترجمة اللغة النووٌة إلى لغة بروتٌنٌة
 +إبراز أهمٌتها :
الجزٌئات :
 ARNm – 1حامل للمعلومة الوراثٌة ٌشفر لعدد وترتٌب وطبٌعة األحماض األمٌنٌة
 : ARNt – 2تثبٌت ونقل وتقدٌم األحماض األمٌنٌة
 - 3األحماض األمٌنٌة  :المادة األولٌة لتركٌب البروتٌن.
 – 4إنزٌمات تنشٌط نوعٌة  :ضرورٌة لربط الحمض األمٌنً بالـ  ARNtالخاص به.
 – 5طاقة على شكل ATP
البنٌات :
– 6الرٌبوزومات  :مقر ترجمة ( ARNmقراءة رامزات  ) ARNmإلى سلسلة
بٌبتٌدٌة
- 2التبيين في نص علمي أن بناء البروتين يخضع آلليات دقيقة تومح بتركيب جزيئات
محددة وراثيا .من خالل المعلومات التي توصلت إليھا في ھذه الدراوة:
ٌخضع بناء البروتٌن آللٌات دقٌقة تسمح بتركٌب جزٌئات محددة وراثٌا فكٌف ذلك ؟
ٌتم تركٌب البروتٌن من خالل التعبٌر عن المعلومة الوراثٌة التً توجد فً  ADNعلى
مرحلتٌن :
 االستنساخ ٌ :حدث على مستوى النواة ٌتم خالله التصنٌع الحٌوي لنسخة عن
المورثة ( )ADNفً شكل وسٌط جزٌئً هو  ARNmبواسطة اإلنزٌم ARN
بولٌمٌراز الذي ٌقرأ تتابع القواعد اآلزوتٌة على إحدى سلسلتً ( ADNالسلسلة
المستنسخة) وٌربط النٌكلٌوتٌدات الرٌبٌة الحرة الموافقة لها (المكملة) لتركٌب
 ، ARNmحٌث عدد وترتٌب وطبٌعة نٌكلٌوتٌدات ٌ ADNحدد عدد وترتٌب
وطبٌعة نٌكلوتٌدات  ARNmبحٌث :
القواعد األزوتٌة فً السلسلة المستنسخة بالـ  ADNالقواعد األزوتٌة فً ARNm
C
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 وبهذا ٌحمل  ARNmنسخة عن المعلومة الوراثٌة المحمولة على الـ ADN
 الترجمة  :وٌتم خاللها التعبٌر عن المعلومة التً ٌحملها ( ARNmاللغة النووٌة)
بمتتالٌة أحماض آمٌنٌة (سلسلة بٌبتٌدٌة :لغة بروتٌنٌة) على مستوى متعدد الرٌبوزوم
بالهٌولى.
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التمرين األول  5 :نقاط
 وحدة الشفرة الوراثٌة كلمة نووٌة ثالثٌة النٌكلٌوتٌدات تدعى الرامزة التً تشفر
لحمض أمٌنً معٌن فً البروتٌن حٌث عدد وترتٌب وطبٌعة رامزات ARNm
ٌحدد عدد وترتٌب وطبٌعة األحماض األمٌنٌة المشكلة للسلسلة البٌبتٌدٌة
 تبدأ الترجمة دائما فً مستوى الرامزة AUGلـ  ARNmتدعى الرامزة البادئة
للتركٌب بوضع أول حمض أمٌنً هو المٌثٌونٌن ٌحمله  ARNtخاص بهذه
الرامزة حٌث ٌتثبت على الرٌبوزوم إنها بداٌة الترجمة ( االبتداء).
ٌتنقل الرٌبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى ،وهكذا تتشكل تدرٌجٌا سلسلة
بٌبتٌدٌة بتكوٌن رابطة بٌبتٌدٌة بٌن الحمض األمٌنً المحمول على  ARNtالخاص
به فً موقع القراءة وآخر حمض أمٌنً فً السلسلة المتوضعة فً الموقع المحفز .
إن ترتٌب وطبٌعة وعدد األحماض األمٌنٌة فً السلسلة ٌفرضه تتالى وطبٌعة وعدد
رامزات الـ  : ARNmإنها مرحلة االستطالة.
تنتهً الترجمة بوصول موقع القراءة للرٌبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف .
 وبهذا ٌسمح الـ  ARNmومختلف متطلبات الترجمة بتركٌب بروتٌن نوعً.
 بناء البروتٌن ٌخضع آللٌتٌن دقٌقتٌٌن  :االستنساخ ثم الترجمة مما ٌسمح بتركٌب
بروتٌن نوعً ذي طبٌعة وترتٌب وطبٌعة محددة من األحماض األمٌنٌة المحددة
وراثٌا بترتٌب وطبٌعة وعدد نٌكلٌوتٌدات . ADN
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اىزَش ِٝاىضبّّ 7 : ٜقبؽ
 - 1انًؼهٕيبد انًغزخشعخ يٍ دساطح ْزِ انٕصبئق:
اىشنو : 1
أصْبء اىزفبػو االىزٖبثٝ ٜزٌ رشمٞت اىغضٝئخ االىزٖبثٞخ "ثشٗعزبغالّذ "ِٝخاله رفبػالد
أٝؼٞخ رزٌ فٍ ٜشؽيز ِٞثزذخو إّض: َِٞٝ



أٗال

صبّٞب

األّض" : 1 ٌٝف٘عف٘ىٞجبص" ٝؾفض اىزفبػو  1اىزٝ ٛغَؼ ثزؾ٘ٝو اىف٘عف٘ىجٞذاد
إى ٚؽَغ األساشٞذّٗٞل.
األّض" : 2 ٌٝعٞني٘ – أٗمغٞغْٞبص" ٝ COXؾفض اىزفبػو  2اىزٝ ٛغَؼ ثزؾ٘ٝو
ؽَغ األساشٞذّٗٞل إى ٚاىغضٝئبد اإلىزٖبثٞخ  :اىجشٗعزبغالّذ.ِٝ

اىشنو : 2
یَضو اىَْؾْ ٚاىْشبؽ األّضیَ ٜإلّضیٌ عٞني٘-أمغٞغْبص ثذالىخ رشمٞض دٗاء
ةٗثشٗفبُ"
"اإلة
أػظَ. ( 100 % )ٜ
ا
 ػْذ اّؼذاً اإلیج٘ثشٗفبُ ف ٜاى٘عؾ ینُ٘ اىْشبؽ اإلّضیَٜ
 فٗ ٜع٘د اىذٗاء "إٝج٘ثشٗفبُ" (  )µM 180 – 0ميَب اصداد رشمٞض اإلیج٘ثشٗفبُ یزْبقض
اىْشبؽ اإلّضیَ ٜرذسیغٞب ؽز ٚیْؼذً اىْشبؽ ميٞب ػْذ اىزشمٞض µM. 180
اهٍؼيٍ٘بد اىَغزخشعخ:
ٗقف) ّشبؽ إّضیٌ عٞني٘-أمغٞغْبص فٜ
مجؼ (ٛ
ؽ اىزفبػو  2ؽٞش ٛ
صت
اىذٗاء اإلیج٘ثشٗفبُ ٛ
إّزبط عضٝئخ االىزٖبة اىجشٗعزبغالّذ ِٝاّطالقب ٍِ ؽَغ األساشٞذّٗٞل .
و فشضٛز ٍٛرفغش فٓٛب رأصٛش اإلیجٕثشٔفبٌ ػهٗ انُشبط اإلَضیً ٙإلَضیى
قذ٘
-2د
):(COX
 اىفشػٞخ  : 1اإلیج٘ثشٗفبُ یْبفظ ٍبدح اىزفبػو ؽَغ االساشٞذّٗٞل ػي ٚاىَ٘قغ

اىفؼبه رضجٞؾ رْبفغٜ
ىجْی اىفشاغٞخ إلّضیٌ عٞني٘-أمغٞغْبص ٍَب
 اىفشػٞخ  : 2اإلیج٘ثشٗفبُ یغجت رغٞٞشا ح
یَْغ رضجٞذ اىشمٞضح ػي ٚاىَ٘قغ اىفؼبه ( رضجٞؾ غٞش رْبفغ.)ٜ
٘ انذٔاء "اإلیجٕثشٔفبٌ" ػهٗ األػشاض اإلنزٓبثٛخ  +كزبثخ
 - 1ششػ كٛفٚخ رأ سس
يؼبدنخ انزفبػم ف ٙانؾبنز : ٍٛؽبنخ ٔعٕد اإلیجٕثشٔفبٌ ٔ ف ٙؽبنخ غٛبثّ
ثبعزؼًبل انشيٕص يٕضؾب يب یًضهّ كم سوص :
اىشنو : 1
 اىَ٘قغ اىفؼبه إلّضٝ COX ٌٝزنُ٘ ٍِ ثؼغ أؽَبع أٍْٞٞخ إَٖٔب ، Tyr 385 :
 Ser 530، Arg120اىز ٜرغَؼ ثبىزؼشف ػي ٚاىشمٞضح  :ؽَغ األساشٞذّٗٞل ،
مَب رغَؼ أٝؼب ثزضجٞذ اىذٗاء اإلٝج٘ثشٗفبُ اىزٝ ٛجذ ٛثْٞخ فشاغٞخ شجٖٞخ
ثبىشمٞضح.
اىشنو : 2
 ىيَ٘قغ اىفؼبه ألّض COX ٌٝشنو عٞت أٗ شق ٝزنُ٘ ٍِ  6أؽَبع أٍْٞٞخ ثٔ
ٍْطقخ رغَؼ ثزضجٞذ ؽَغ األساشٞذّٗٞل أٗ اإلث٘ثشٗفبُ أٗ األعجش. ِٝ
مٞفٞخ رأصٞش اىذٗاء
 ىإلیج٘ثشٗفبُ ثْٞخ فشاغٞخ شجٖٞخ ىؾَغ األساشٞذّٗٞل رغَؼ ىٔ ثبىزضجٞذ ػيٚ
اىَ٘قغ اىفؼبه إلّضیٌ عٞني٘-أمغٞغْبص فزْبفظ ثزىل اىشمٞضح األطيٞخ ؽَغ
االساشٞذّٗٞل فَْٞغ رؾ٘یو ٕزٓ األخٞشح إى ٚعضیئبد اىجشٗعزبغالّذیِ اىَغؤٗىخ
ػِ ظٖ٘س اإلىزٖبة اىؾبد ثزىل یز٘قف اإلؽغبط ثبألىٌ ٗرخزف ٜأػشاع االىزٖبة.
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اىزَش ِٝاىضبّّ 7 : ٜقبؽ
ل:
٘
ػم
ْ - 2م رى انزأكذ يٍ طؾخ إؽذٖ انفشضٛز ٍٛانغبثقز + ٍٛانذ
ّؼٌ رٌ اىزأمذ ٍِ إؽذ ٙاىفشػٞبد اىغبثقخ  :اىفشػٞخ : 1
اُ اإلیج٘ثشٗفبُ ٍضجؾ رْبفغ ٜىْشبؽ إّضیٌ عٞني٘ -امغٞغْبص ألُ ٗع٘دٓ ف ٜاى٘عؾ
ر٘ػغ ػي ٚاىَ٘قغ
یْبفظ ىيشمٞضح ػي ٚاىَ٘قغ اىفؼبه ىزشبثَٖٖب ف ٜاىجْٞخ اىفشاغٞخ فٛ
اىفؼبه ٗ یَْغ رشنٞو ٍؼقذ سمٞضح -اّضیٌ.
 - 3اقزشاػ رفغٛش ٜنٛخ رأصٛش دسعخ ال  PHػهٗ َشبط ْزا اإلَضیى ٔ ًَزعخ
رأصٛش دسعبد انؾشاسح ° 100 ٔ 37 - ° 20 -° 10 :و ػهٗ َشبطّ :
رأصٞش اىـ : PH
دسعخ  PHاىَضي ٚىٖزا األّضٝ 7,4 = ٌٝنُ٘ فٖٞب ّشبؽ األّض ٌٝأػظَٞب ىزشنو ػذد
أػظَ ٍِ ٜاىَؼقذاد األّضَٞٝخ ىغالٍخ ثْٞزٔ اىفشاغٞخ.
أٍب ػْذٍب رخزيف دسعخ ؽَ٘ػخ اى٘عؾ ػِ ٕزٓ اىذسعخ رزغٞش اىؾبىخ اىنٖشثبئٞخ
ىيَغَ٘ػبد اىنَٞٞبئٞخ ىيغزٗس اىفؾَٞخ ىألؽَبع األٍْٞٞخ اىَشنيخ ىيَ٘قغ اىفؼبه
فززغٞش ؽبىزٔ األّٞ٘ٝخ ٍَب یَْغ ّش٘ء سٗاثؾ اّزقبىٞخ ثْٖٞب ٗث ِٞاىَغَ٘ػبد اىنَٞٞبئٞخ
ىَبدح اىزفبػو فٝؼٞق اسرجبؽ ٍبدح اىزفبػو فٞقو رشنو اىَؼقذاد اإلّضَٞٝخ فزقو عشػخ
اىزفبػو اإلّض. َٜٝ
فف ] 6 – 7,4 ] = PH ٜميَب قيذ دسعخ  PHاى٘عؾ ميَب قيذ عشػخ اىزفبػو ىقيخ
رشنو اىَؼقذاد اإلّضَٞٝخ إلػبقخ اسرجبؽ ٍبدح اىزفبػو ثبىَ٘قغ اىفؼبه ىإلّضّ ٌٝزٞغخ رغٞش
ؽبىزٔ اىشبسدٝخ ى٘ع٘دٓ فٗ ٜعؾ ؽبٍؼ ٜثبىْغجخ ىألٍضو فٝغيل عي٘ك اىقبػذح
المزغبثٔ ثشٗرّ٘بد فزظجؼ شؾِرٔ اإلعَبىٞخ ٍ٘عجخ.
ٗف ]8 – 7,4 ] = PH ٜميَب صادد دسعخ  PHاى٘عؾ ميَب قيذ عشػخ اىزفبػو ىقيخ
رشنو اىَؼقذاد اإلّضَٞٝخ إلػبقخ اسرجبؽ ٍبدح اىزفبػو ثبىَ٘قغ اىفؼبه ىإلّضّ ٌٝزٞغخ رغٞش
ؽبىزٔ اىشبسدٝخ ى٘ع٘دٓ فٗ ٜعؾ قبػذ ٛثبىْغجخ ىألٍضو فٝغيل عي٘ك اىؾَغ ىفقذٓ
ثشٗرّ٘بد فزظجؼ شؾِرٔ اإلعَبىٞخ عبىجخ.
َّزعخ رأصٞش دسعخ اىؾشاسح :
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اىزَش ِٝاىضبىش
انششػ يٍ خالل دساعخ َزبئظ األثؾبس انؼهًٛخ ٔانغذٔل أعجبة ظٕٓس األٔساو انغشطبَٛخ:

رشمٞت مَٞبد مجٞشح ٍِ اىجشٗر RAS ِٞاىزْٝ ٛشؾ االّقغبً اىخي٘ٝ ٛزؾفٞض رؼبػف اىـ ADN
ّزٞغخ رشنو ثشٗر P53 ِٞاىطبفش ٗغٞش اى٘ظٞف.ٜ
اىخيٞخ
ARNm
اىجشٗرP53 ِٞ

خيٞخ اى٘سً

اىخيٞخ اىؼبدٝخ
AGU GAU AGG CUA

AGU GAA GGC UA

Ser Asp

Ser Glu Gly

Arg Leu

اىجشٗر P53 ِٞاىْبرظ ٍِ قجو خيٞخ اى٘سً ؽبفش (ّبقض) ٍٗخزيف رَبٍب ػِ اىجشٗر ِٞاىؼبدٛ
ّزٞغخ ؽزف إؽذ ٙاىْٞني٘ٞرٞذاد ف ٜاىَ٘سصخ ( اىْٞني٘ٞرٞذح  Aاىَ٘ع٘دح ف ٜاىَ٘قغ ٍَ )6ب
ٝؤد ٛإى ٚرغٞش مي ٜىيشاٍضاد ثؼذ ٍ٘قغ اىطفشح ٗثبىزبى ٜاخزالف مي ٜىألؽَبع األٍْٞٞخ
اىَ٘افقخ ٍِٗ صٌ رغٞش اىجْٞخ اىفشاغٞخ ىيجشٗر P53 ِٞا اىطبفش ٗثبىزبى ٜاخزاله ٗظٞفزٔ فال
ؽفض ػي ٚاالّقغبً ٍَب
ٝغزطٞغ رضجٞؾ ّشبؽ اىجشٗر RAS ِٞاىزْٝ ٛشؾ رؼبػف  ADNفٜ
رؾ٘ه اىخالٝب اىؼبدٝخ إى ٚخالٝب
ٝؤد ٛإى ٚاّقغبً اىخالٝب ثظ٘سح ٍغزَشح ٗػذٗاّٞخ فذ
شنو أٗساٍب عشؽبّٞخ.
عشؽبّٞخ د
 - 1انًؼهٕيخ انًغزخشعخ يٍ انزؾهٛم انًقبسٌ نًُؾُٗ انٕصٛقخ  01ؽٕل رأصٛش  +THCاقزشاػ
فشضٛبد نزفغٛش انُزبئظ ػُذ يغًٕػز ٙانفئشاٌ.

انزؾهٛم انًقبسٌ:


ٍ٘ٝ 22 – 0ب ٍِ صسع اىخالٝب اىغشؽبّٞخ ٝزشنو ٗسً عشؽبّ ٜػئٞو ف ٜفئشاُ
اىَغَ٘ػخ ( )1اىَؾقّ٘خ ثـ  ، THCثَْٞب ال ٝظٖش إؽالقب ػْذ اىَغَ٘ػخ ()02
اىشبٕذح.



ٍ٘ٝ 50 -22ب ٍِ صسع اىخالٝب اىغشؽبّٞخ ٝضداد ؽغٌ اى٘سً ثشنو ٕبً ػْذ اىَغَ٘ػخ
 01اىَؾقّ٘خ ثـ  THCؽٞش ٝزؼبػف ثـ ٍ 7شاد ؽٞش ٝجيغ  .3 ٌٍ 14000ثَْٞب ٝزضاٝذ
ثشنو ػئٞو ػْذ اىَغَ٘ػخ اىشبٕذح ؽٞش ال ٝضٝذ ػِ . 3ٌٍ 4000

االعزخالص :
صبّٞب

ٍخذس ٝ THCقيو ٍْبػخ اىفئشاُ ػذ اىغشؽبُ (ٝؼشقو االعزغبثخ اىَْبػٞخ ػذ األٗساً اىغشؽبّٞخ :
ٝغٖو َّ٘ األٗساً اىغشؽبّٞخ)
اقزشاػ فشضٛبد نزفغٛش انُزبئظ ػُذ يغًٕػز ٙانفئشاٌ.
َّ٘ اى٘سً اىغشؽبّ ٜمبُ ػئٞال ػْذ اىَغَ٘ػخ  02اىشبٕذح ألُ عٖبصٕب اىَْبػ ٜمبُ قبدسا
ػي ٚاىزظذ ٛىٔ ثزذخو اىخالٝب  LTcاىز ٜقبٍذ ثزخشٝت اى٘سً.
ثَْٞب مبُ َّ٘ اى٘سً اىغشؽبّٕ ٜبٍب ػْذ اىَغَ٘ػخ  01اىَؾقّ٘خ دالىخ ػي ٚػغض اىغٖبص
اىَْبػ ٜىيزظذ ٛىيخالٝب اىغشؽبّٞخ إٍب ألُ: THC


ٝقؼ ٜػي ٚاىخالٝب  LT8اىز ٜرزَبٝض إى ٚؽالٝب  LTcاىز ٜرقً٘ ثبىقؼبء ػيٚ
اىخالٝب اىغشؽبّٞخ .



ٝضجؾ أٗ ٝقؼ ٜػي ٚاىخالٝب  LT4اىز ٜرؾفض  LT8ػي ٚاىزنبصش ٗاىزَبٝض إى LTc ٚاىزٜ
رقؼ ٜػي ٚاىخالٝب اىغشؽبّٞخ .
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ٝضجؾ األّزشى٘مْٞبد اىَفشصح ٍِ قجو اىخيٞخ ٗ LT4اىز ٜرؾفض  LT8ػي ٚاىزنبصش ٗاىزَبٝض إىٚ
 LTcاىز ٜرقؼ ٜػي ٚاىخالٝب اىغشؽبّٞخ .

 - 2اعزخش اط رأصٛش  THCػهٗ سفض انٕسو ْ ،م رذػى َزبئظ انزغشثخ  02فشضٛبرك انغبثقخ ؟
ٔضؼ رنك.

ّؼٌ رذػٌ اىزغشثخ  2اىفشػٞبد اىغبثقخ
فبىـ ٝ THCؤصش ػي ٚاالعزغبثخ اىَْبػٞخ ٍَب ٝؤد ٛإى ٚػذً سفغ اى٘سً ٗاىضٝبدح ف ٜؽغٌ اى٘سً
فبألّزشى٘مْٞبد اىَفشصح ٍِ قٞو اىخالٝب اىؼبسػخ أٗ اىخالٝب  LThىذ ٙاىَغَ٘ػخ  01اىَؾقّ٘خ ثـ
 THCػؼٞفخ ٗىٖزا ىٌ رزؾفض اىخالٝب  LT8ػي ٚاىزنبصش ٗاىزَبٝض إى ٚاىخالٝب  LTcاىز ٜرقؼ ٜػيٚ
اىخالٝب اىغشؽبّٞخ ٗىٖزا رزنبصش اىخالٝب اىغشؽبّٞخ ٗٝضداد ؽغٌ اى٘سً ف ٜغٞبة فؼبىٞخ اىغٖبص
اىَْبػ.ٜ
ثؼذ انزؼشف ػهٗ انخهٛز ٍٛطف انظبْشح انًالؽظخ يشرجب أشكبنٓب ٔدػى إعبثزك ثشعى
رفغٛش٘



اىخيٞخ LTc : 1



اىخيٞخ  : 2اىخيٞخ اىغشؽبّٞخ

اىشنو (ة) :


رؼشف اىخيٞخ  LTcث٘اعطخ  TCR + CD8رؼشفب ٍضدٗعب ػي ٚاىخيٞخ اىغشؽبّٞخ
اىؾبٍيخ  + CMHIثٞزٞذ ٍغزؼذ ٛػي ٚعطؼ غشبئٖب.

اىشنو (أ) :

صبىضب



إفشاص اىخيٞخ ٍ LTcؾز٘ ٙؽ٘ٝظالرٖب اإلفشاصٝخ ٍِ عضٝئبد اىجشف٘سٍ ِٝغ األّضَٝبد
اىؾبىخ (غشاّض)ٌٝ



رْزظٌ عضٝئبد اىجشف٘س ِٝػَِ غشبء اىخيٞخ اىَغزٖذفخ فٗ ٜع٘د ش٘اسد
اىنبىغٍ ً٘ٞشنيخ قْبح ؽي٘ىٞخٝ .ذخو ٍِ خالىٖب اىَبء ٗاىش٘اسد ٍغجخ طذٍخ
ؽي٘ىٞخ رؤد ٛإى ٚرفغٞش اىخيٞخ اىغشؽبّٞخ (اىَغزٖذفخ).



أٗ رغَؼ ثذخ٘ه األّضَٝبد اىؾبىخ ٍؤدٝخ إى ٚرؾطٗ ADN ٌٞاىَٞز٘مّ٘ذسٝبد
ٍغججخ ٍ٘رب ٍجشٍغب ىيخيٞخ اىَغزٖذفخ.

ٔضؼ ثٕاعطخ يخطظ آنٛخ سد فؼم انؼضٕٚخ رغبِ ظٕٓس األٔساو انغشطبَٛخ نذٖ شخض ػبد٘
ٔشخض آخش ٚزؼبطٗ انقُت انُٓذ٘ .
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عند متعاطي القنب

عند االنسان العادي
ا
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