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.استعمال المغذيات-4:المفاھميةالوحدة

ة ةال ل الت :التعلميةالحصة
الجلوكوز-1 العضلةO2الواستعمال طرف .من وز1  و ج ر O2لول  .ن 



بنشاط العضوية حركة ترتبط حركة العضوية بنشاطترتبط
إل تا ت ذا ل ھ ضالت العضالت وھي لھذا تحتاج إلىال
ال ف ا شاط ت ة .تغذية وينتج عن نشاطھا فضالتتغذ

المواد:01اإلشكالية ھي ما ما ھي المواد : 01اإلشكالية
العضالت طرف من المستھلكة من طرف العضالتالمستھلكة
الفضالت ھذ ة ط ھ ؟ا ؟وما ھي طبيعة ھذه الفضالت



الـــــــــــــــــــــــاستعم الـــــــــــــــــــــــاستعم
ك ل زال وزــــــــــــــــــــــالجلوك

نواألكسجي نـــــــــــــــــــواألكسجي
ط رفــــــــــــــــــــمن رن 
ضل ةال ةــــــــــــــــــــــــــالعضل



األكسجين-1 استھالك العضلة2oإظھار طرف :من

ة ط ة ل ة ط ثذ ك ل

:من طرف العضلة 2oإظھار استھالك األكسجين1

توضع و)لحم سمك مثال(تؤخذ قطعة عضلية طازجة
مجھز مغلق حيز في بجھازO2للبمسبارمباشرة يتصل جھز ق  يز  ي  ر  رب ب ز O2لب ل بجھ ي

       ) .  O2 )Oxymétreقياس تركيز ال 
ا ال ل نتا ذلك ا ال ك ت ثم تركب مع الحاسوب، بعد ذلك نتابع على الحاسوبث

. الموجود في الوعاءO2تطور كمية ال ي2ر
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من طرف العضلةO2نستنتج أنه يتم استھالك م 2ج



العضلة-2 طرف من السكريات استھالك :إظھار :إظھار استھالك السكريات من طرف العضلة-2

ن ك ل نال ن تك دد ت ك سكر متعدد يتكون من:الجليكوجين
ا الخال ف د ز ك ل ال ك وحدات سكر الجلوكوز، يوجد في الخاليا دات

انية ادة)العضالت(الحي ك الفطريات الفطريات كمادة و)العضالت(الحيوانية
مدخرة )مخزنة(سكرية ).مخزنة(سكرية مدخرة



تغمر قطعة عضلية صغيرة طازجة في محلول 
ك ل ال ل الذ الل ك ل ) مولد سكر العنب(ملون الذي يلون الجليكوجين

.بالبنفسجيبالبنفسج
القطعة ھذه من رقيق مقطع يفحص ذلك ن  بعد يق  ع ر ص  ب  ي

.تحت المجھر



تغمر قطعة عضلة صغيرة في محلول يلون السكريات بالبنفسجي وبعد 
المجھر تحت رقيق مقطع يفحص ذلك يفحص مقطع رقيق تحت المجھرذلك

عضلة من مأخوذة عضلةشريحة من مأخوذة شريحة ن  و  ري 
كانت في حالة راحة

ن   و  ري 
قامت بمجھود

قارن لون الشريحتين واشرح سبب االختالف



ظهور اللون البنفسجي الفاتح يدل على وجود 
الجليكوجين في الخاليا العضلية بكمية قليلة ألن 
ة أثناء نشاطها ية كبي نه ك تهلكت  .   العضلة استهلكت منه كمية كبيرة أثناء نشاطها   العضلة ا

ظهور اللون البنفسجي الداكن يدل على وجود ظهور اللون البنفسج الداكن يدل عل وجود 
الجليكوجين في الخاليا العضلية بكمية كبيرة ألن 

.  العضلة استهلكت منه كمية قليلة أثناء الراحة ر ي ي ه



كمية الجليكوجين
لة ال ف ط ل ال الك إ ا إظهار إستهالك الجليكوجين من طرف العضلةإظ

مدة الجھد العضلي



:من طرف العضلة2oCإظھار إنتاج-3

ط

ج إ ر ھ ر2إ ن

في حيز مغلق مع إناء )عضلة(توضع قطعة لحم- 
الكلس ماء .يحتوي ماء الكلسيحتوي

.ننتظر بضع دقائق و نالحظ مظھر ماء الكلس-  ع
.نحضر تركيبا آخر مشابه ال يحتوي قطعة عضلية - 



في الحيزين ماذا تستنتجالكلسصف مظھر ماء جھ ي

قطعة لحم
)عضلة(

رائق الكلس



: 01النتيجة 
الزمن• زاد كلما العضلة طرف من األكسجين استھالك يزداد استھالك األكسجين من طرف العضلة كلما زاد الزمنيزداد
تستھلك العضلة األكسجين و تزداد كمية استھالكه كلما زاد المجھود •

ضل .العضليال
تستھلك العضلة الغلوكوز في حالة القيام بنشاط عضلي أكثر من حالة •

.الراحة
و يزداد طرحه بزيادة المجھود )CO2(تحرر العضلة غاز الفحم• )2(م

. العضلي

تستھلك الخاليا العضلية مثل جميع الخاليا األخرى في الجسم

و يزداد ھذا CO2 الو تحرر غاز O2والجلوكوز

ال ا الك لا ال .العضلياالستھالك بزيادة المجھود



ونشكركم على تفاعلكم
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