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  انقهثيح \انمهساء  \انهيكهيح أّ٘اع اىعضالخ فٜ جسٌ اإلّساُ ثالثح أّ٘اع ٕٜ : اىعضالخ 

 ش : مما تتركة انعضهح انهيكهيح ؟

 حسو مه أنياف عضهيح 

  خيٞح عضيٞح ٍرعذدج اىْ٘ٙ كم نيف عضهيَٝثو 

  ٛ٘عذد مه انهييفاخ انعضهيحعيٚ  كم نيف عضهيٗ ٝحر 

 ّ٘عِٞ ٍِ اىخٞ٘ط اىثزٗذْٞٞحٝرنُ٘ ٗاحذ  كم نييف عضهي ٍِ 

 ٗىٖا رؤٗص ذسَٚ رؤٗص اىَٞ٘سِٞ  انميىسيهذعٚ ذحر٘ٛ عيٚ تزٗذِٞ ٝ سميكح 

 ٗاألكتيهذعٚ ذحر٘ٛ عيٚ تزٗذِٞ ٝ  رفيعح 

  ش : ما هى انهييف انعضهي ؟

  ٝرنُ٘ ٍِ ّ٘عِٞ ٍِ اىخٞ٘ط اىثزٗذْٞٞح خٞ٘ط سَٞنح ذحر٘ٛ تزٗذِٞ اىَٞ٘سِٞ ٗأخزٙ رفٞعح ذحر٘ٛ  وحذج مؤنفح نهيف انعضهيٕ٘ 

 تزٗذِٞ األمرِٞ 

 

 تسثة ذزذٞة خٞ٘ط األمرِٞ ٗ اىَٞ٘سِٞ عيٚ ّح٘ ٍرذاخو؟  ش : تظهر انعضالخ انهيكهيح عهى شكم أو مظهر مخطظ ؟ عهم 

  خظ ٍِ ّٖاٝرٖا تثزٗذِٞ فٞرنُ٘ ذزمٞة ٝسَٚ  خيىط األكتيهذثثدZ  (Z-line )  ٚأطراف انقطعح انعضهيحٝقع عي 

  ٜٝطيق عيٚ اىَْطقح اى٘اقعح تِٞ خطZ  : ٜانقطعح انعضهيحٍِ اىيٞف اىعضي 

  فٜ ٍ٘اقعٖا ت٘اسطح تزٗذِٞ ٝنُ٘ ذزمٞثا ٝسَٚ  خيىط انميىسيهذثثدM-line  ٜهيحمىتصف انقطعح انعضٗٝقع ف 
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 آنيح اوقثاض انعضهح انهيكهيح : 

  وشىء جهذ فعمٍِ عصثُ٘ حزمٜ إىٚ  وصىل سيال عصثيٝسثة 

  ايىواخ انكانسيىو اىرٜ ذخشُ  محاطح تانشثكح اإلوذوتالزميح انمهساءٗذنُ٘  انهييفاخ انعضهيحذَرذ تِٞ   أويثيثاخ مستعرضحفٜ ٗ َٝز  عهى طىل غشاء انهيف انعضهيجهذ انفعم ْٝرشزCa+2  

 ٍ ٚتِٞ اىيٞٞفاخ اىعضيٞح واوتشارها في انسيتىسىلٍِ ٍخاسّٖا فٜ اىشثنح اإلّذٗتالسٍٞح اىَيساء  خروج ايىواخ انكانسيىوَا ٝؤدٛ إى 

 خيىط األكتيهعيٚ  ترتثظ ايىواخ انكانسيىو تمستقثالخ خاصح 

  تكشف مىاقع ارتثاط رؤوش انميىسيه تخيىط األكتيهٍسثثح 

  تكىيه انجسىر انعرضيحٍَا ٝسثة   األكتيهرؤوش انميىسيه تخيىط ذزذثظ 

  ٍا ذسَٚ فزضٞح اىخٞ٘ط  قصر انقطعح انعضهيح  ٍسثثح  خيىط األكتيه تيه خيىط انميىسيهفرْشىق  وسظ انقطعح انعضهيحتاذجآ  انخيىط انرفيعحإىٚ حزمح  اوثىاء انجسىر انعرضيحٝسثة ٜٕٗ (

 اىَْشىقح (

  إلحذاز االّقثاض اىَطي٘ب ٕٗذا ٝرطية ذنُ٘ جس٘ر عزضٞح جذٝذجفررنزر اىخط٘اخ اىساتقح  يىسيه تكىن غير كافيح إلحذاث االوقثاض انمطهىبانم االوسالق تيه خيىط األكتيه وعَيٞح 

 ( إّغَاداخ غشائٞح عزضٞح فٜ اىغشاء اىثالسٍٜ ذقع عيٚ طزفٜ خٞ٘ط اىَٞ٘سِٞ: ٕٜ )  األويثيثاخ مستعرضح

 ومكان استهالك انطاقح األساسي هي رؤوش انميىسيه ATPطاقح عهى شكم جسئياخ تكىيه انجسىر انعرضيح أو فكها يتطهة 
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 ش : مارا يحذث عىذ تىقف تىثيه انعضهح انهيكهيح مه انجهاز انعصثي ؟

ص اىَٞ٘سِٞ تاألمرِٞ غٞز ٍرنشفح ٍَا ٝح٘ه دُٗ ذنُ٘ ذع٘د اّٝ٘اخ اىناىسًٞ٘ ٍزج أخزٙ إىٚ ٍخاسّٖا فٜ اىشثنح اإلّذٗتالسٍٞح تعَيٞح ّقو ّشظ ٗتاىراىٜ ذصثح األٍامِ اىَخصصح الذصاه رؤٗ

 اىجس٘ر اىعزضٞح فٞحذز اّثساط ىيعضيح 

 آنيح اوقثاض انعضهح انهيكهيح حسة فرضيح انخيىط انمىسنقح : 

 تزؤٗص اىَٞ٘سِٞ ٍْخفضح اىطاقح ىرْشٞطٔ  ATPارذثاط جشئٞاخ  -1

  ATPاٍرالك رؤٗص اىَٞ٘سِٞ طاقح ٍِ ذحيو جشئٞاخ  -2

 اىَٞ٘سِٞ تخٞ٘ط االمرِٞ ىرنِ٘ٝ اىجس٘ر اىعزضٞح  ارذثاط رؤٗص -3

 اّثْاء اىجس٘ر اىعزضٞح ّح٘ ٗسظ اىقطعح اىعضيٞح  -4

 تزؤٗص اىَٞ٘سِٞ ىفل اىجس٘ر اىعزضٞح ATPارذثاط جشئٞاخ  -5

 


