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.  المسافات الطویلة كالمارتونيستعملھا الریاضیون المتخصصون ف إحدى المنشطات التي یEPO مادة رتعتب
: على تحسین أداء عدائي المسافات الطویلة، نقترح استثمار المعطیات التالیةEPOلتوضیح كیفیة تأثیر مادة 

ة تتوفر العضلة الھیكلیة على نوعین من األلیاف العضلیA وB كل نوع حسب التخصص الریاضي، ، یختلف عدد
عدائي عند و) Aاأللیاف (عند كل من عدائي المسافات الطویلة  بعض خاصیات األلیاف المھیمنة 1دم الوثیقة ـــــــــتق

.MDH و LDH دور األنزیمین العضلیین 2 الوثیقة ز، وتبر)Bاأللیاف (المسافات القصیرة 

  إحدى حاالت استعمال مادة 3تبین الوثیقة EPOفي المجال الطبي .

��ΪѧѧѧѧϨϋ�ΔѧѧѧѧϨϤϴϬϤϟ�ϲΪϋϭ�ΔϠϳϮτϟ�ΕΎϓΎδϤϟ�ϲΪϋ�Ϧϣ�Ϟϛ��B(و ) A (لیاف العضلیة بعد مقارنة خاصیات األ– 1
   .عملھما داخل الخلیة مبرزا موقع LDH و MDH حدد دور كل من األنزیمینالمسافات القصیرة، 

  .ستنتج طبیعة التفاعالت المنتجة للطاقة عند عدائي المسافات الطویلة وعند عدائي المسافات القصیرة ا– 2
 المسافات القصیرة عند ن المتخصصین فيعدائیال فسر سبب العیاء العضلي السریع الذي یمكن أن یسجل عند – 3

   .محاولتھم إنجاز مسافات أطول
 على إنجازات عدائي EPO، وعلى المعطیات السابقة، فسر كیفیة تأثیر مادة 3 اعتمادا على معطیات الوثیقة – 4

 .المسافات الطویلة

3الوثیقة 

، غیر أن Ribavirine في إطار عالج المرضى المصابین بالكباد، ینصح الطبیب المختص المریض بتناول مادة
ھذه المادة تسبب عند المریض أعراضا ثانویة من بینھا ظھور مرض فقر الدم الناتج عن نقص في عدد الكریات 

.EPO مصحوبة بمادة Ribavirineذا العرض الثانوي، یتناول المریض مادة من أجل تفادي ھ. الحمراء
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