
 
 
  

الشروط  البنیات المتدخلة و لتعرف علىاینبغي أوال ، آلیة التقلص العضليلفھم ھذه . تتمیز الخلیة العضلیة الھیكلیة ببنیة خاصة تؤھلھا للقیام بالتقلص العضلي

  :دراسة المعطیات التالیةإذن نقترح  .الالزمة للتقلص العضلي

  

  .على مستوى الساركومیر للتقلص العضلي المظھر المیكانیكي:  1الوثیقة 
بعد ذلك تتم مالحظتھما بالمجھر اإللكتروني . لدرجة الحرارةبخفض مفاجئ ) 2الشكل (و أخرى في حالة تقلص ) 1الشكل (یتم تجمید لییفات عضلیة في راحة 

   .ویمثل الرسم التخطیطي جانبھ تفسیرا لتقلص الساركومیر. لمعاینة التغیرات الخاصة
 تتراكم أیونات الكالسیوم :  ملحوظة

Ca2+ في الشبكة الساركوبالزمیة
یتم تحریر ھذه األیونات في . الداخلیة

عند  ساركوبالزم اللیف العضلي
إھاجتھ لیعاد ضخھا مرة أخرى بعد 
انتھاء االھاجة نحو الشبكة 

    .الساركوبالزمیة
  

  

  الكشف عن الشروط الضروریة للتقلص العضلي:  2الوثیقة 
 و الـ Ca2+ الكالسیومتم بعد ذلك قیاس توثر اللیف بعد اضافة . قصد الكشف على متطلبات التقلص العضلي، تم عزل ألیاف عضلیة و ووضعھا في وسط خاص

ATP مادتيو Salyrgan  وEDTA .  
النتائج ممثلة في .تطبیق إھاجة فعالة على عضلة أیونات الكالسیوم في الساركوبالزم قبل وبعد  بشكل متزامن نقوم بقیاس شدة توتر اللیف العضلي وتركیز :1تجربة 

  ).1(مبیان الشكل 
التي  Salygranمادة إضافة بمتبوعا +Ca2 وأیونات الكالسیوم  ATPبعد إضافة  عضلي في الظروف الفیزیولوجیةلیف تتبع وقیاس توثر لیف عضلي تم  :2تجربة 

  )2الشكل (  .ATPتمنع حلمأة 
 EDTA  (Ethyléneمانعة  مادةإضافة ب متبوعا+Ca2 وأیونات الكالسیوم  ATPلیف عضلي في الظروف الفیزیولوجیة بعد إضافة تم تتبع وقیاس توثر  :3تجربة 

Diamine Tétra Acétique)  3الشكل . (وھي مادة ترتبط بأیونات الكالسیوم والتتركھا حرة في الوسط( 
  

  
  3الشكل                                                          2الشكل                                                        1الشكل                       

  مع خییطات األكتین والمیوزین ATPالكشف عن تفاعل :  3الوثیقة 
في وسط مالئم  ATPعند وضع مستخلصات نقیة من جزیئات المیوزین بحضور  

في الدقیقة بالنسبة لكل  ATPجزیئتان من (بسرعة  ATP، یالحظ حلمأة +Ca2بھ 
 30، تصل سرعة الحلمأة إلى  عندما تضاف خییطات األكتین). جزیئة میوزین

  .في الدقیقة بالنسبة لكل جزیئة میوزین ATPجزیئة 
  دور أیونات الكالسیوم في التقلص العضلي:  4الوثیقة 

  النتائج  الظروف التجریبیة  التجارب

1  
 ATP+ میوزین + أكتین 

  )أو غیابھ +Ca2مع وجود ( 

األكتومی��وزین ) أو قن��اطر(تك��ون مرك��ب 
ال��ذي یس��تمر ) أو القن��اطر المستعرض��ة(

  .ATPمتقلصا إلى حین نفاذ 

2  
+ تروبونین+ میوزین + أكتین 

  ATP+ تروبومیوزین 
  .دم تكون مركب  األكتومیوزینع

3  
+ تروبونین+ میوزین + أكتین 

  +ATP  +Ca2+ تروبومیوزین 
  .األكتومیوزین مع التقلصتكون مركب  

  

  مفعول أیونات الكالسیوم على خییطات األكتین:  5الوثیقة 
ھیئة 

خییطات 
األكتین في 

 غیاب
Ca2+

  
  

ھیئة 
خییطات 

األكتین في 
وجود 
Ca2+

  

    

1-   

  

 .1وثیقة ،باعتمادك على معطیات ال لذلك واقترح تفسیراف العضلي یمختلف التغیرات التي تطرأ على مستوى اللی استخرج -1

 ,2الوثیقة الممثلة في لمختلف النتائج التجریبیة تحلیلك الشروط الالزمة للتقلص العضلي بعد حدد -2

مستعینا  مركبتكون ھذا الالعالقة بین أیونات الكالسیوم و اربطثم  في التقلص العضلي خییطات األكتین والمیوزیندور  استخرج -3

  .5و  4و  3بالمعطیات الممثلة في الوثیقتین 

4ال�ش�اط   الكشف عن ا�ٓل�ـــــــة والبن��ات املتد�� يف التقلـــــص العضلــــــي 

 املعــط��ـــــــــــــــــــــــــــات

 اس�مثــــــــــــار املعط�ـــــــــــــات


