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تمرین
 في ظھور عیاء عضلي عام عند الشخص Oligomycineیتسبب استعمال بعض المضادات الحیویة كاألولیكومسین 

  :لفھم سبب ظھور ھذا العیاء العام، نقترح استثمار المعطیات التجریبیة التالیة. المعالج بھذه المادة
  ت بكمیة مھمة من مادة األولیكومیسین، بعد ذلك م وضعت عضلة فخذ ضفدعة في وسط تجریبي مناسب ثم حقن: 1التجربة

 النتائج 1تھییجھا خالل مدة كافیة بإھاجات فعالة، تمت معایرة جزیئات  في العضلة قبل وبعد التقلص، یلخص جدول الوثیقة 
.المحصلة

  یفت إلیھ على التواليبعد توفیر وسط مالئم یحتوي على حمض البیروفیك وثنائي األوكسجین، أض: 2التجربة:  
  :میتوكندریات: t1في الزمن -
.Pi+ADPكمیة مھمة من : t2في الزمن -
.t2كمیة ن األلیكومیسن بعد مدة وجیزة من : t3في الزمن -
 نتائج قیاس نسبة ثنائي األوكسجین في 2تلخص الوثیقة -

.الوسط حسب الزمن
ك، اقترح  وعلى معلومات2 اعتمادا على تحلیل نتائج التجربة – 1

.1فرضیة لتفسیر تأثیر األولیكومیسین في التجربة 

 لتحدید موقع تأثیر مادة األولیكومیسین على مستوى المیتوكوندري، تم عزل میتوكوندریات بواسطة تقنیة النبذ : 3 التجربة
مستوى جھتھا وتعریضھا لتأثیر الموجات فوق صوتیة، فتم الحصول على حویصالت مرصعة بكرات ذات شمراخ على 

أخضعت عینة من ھذه الحویصالت لتقنیة خاصة تمكن من إقصاء الكرات ذات شمراخ، ثم وضعت الحویصالت في . الخارجیة
.Pi+ADPإضافة إلى ) ناقل للھیدروجین (RH2وسط تجریبي مالئم یحتوي على ثنائي األوكسجین وعلى مركبات مختزلة 

.ظواھر التنفسیة نتائج تتبع بعض ال3یقدم جدول الوثیقة 

  :3 اعتمادا على نتائج التجربة – 2
  . حدد معلال إجابتك موقع تأثیر مادة األولیكومیسین-أ  
.من األولیكومیسین اقترح تفسیرا لسبب ظھور العیاء عند استعمال كمیة كبیرة -ب  

mg/g ــايرة ب  ــائج المع نت
ــة) gمن عضلة طري ــل في ك L'ATP من mg)

المادة      
ــايرة المع حالة عضــلة

ــفدعة الض

عضلة غــير محقونــة
باألوليكوميســـــين

ــة عضلة محقون
بكمية مهمة من  

ــين األوليكوميســ

ــة   ــلة متقلص ــى العض تبق
ــة ــترة اإلهاج طيلة ف

تتوقــف العضــلة عــن
التقلــص بعــد وقــت وجــيز
ــج، رغــم ــة التهيي من بداي

اســتمرار تطبيــق اإلهاجــات

ــص  ــل التقل ــص قب ــد التقل بع

ــلة  ــتجابة العض اس
لإلهاجات       

1الوثيقـــة 

ATP

ATP

1,351,35

1,350

2O2الوثيقـــة  ــبة نس
100%

50%

0%

إضــافة
ــدري الميتوكونـ

إضــافة
ADP+Pi

t1 t2 t3

إضــافة
ــين األوليكوميســ

الزمن     

ــتي الظواهر ال

ــا ــم تتبعه ت

ــالت  ــه حويص ــبي ب ــط التجري الوس
مرصعة بكرات ذات شــمراخ

وسط      ل ا
ــه  ــبي ب التجري

حويصــالت بــدون
كرات ذات شمراخ  

RH2 إعادة أكسدة 

ATP ــاج إنت

ــاب في غي
ــين األوليكوميســ

بوجود     
ــين األوليكوميســ
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