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(muscle)العضالت 

 
كلمة أصل إن( (muscle الالتٌنٌة اللغة من جاء اإلنكلٌزٌه muscle تعنً كذلك الٌونانٌة وفً (الصغٌر الفؤر) ومعناها 

 ٌتحرك إنه أي) الوثابة الفؤر حركات تشبه العضالت حركات ألن هكذا وسمٌت (الفؤر) أو العضلة (muscle) كلمة

 الجسم تعطً والمفاصل العظام ان من الرغم وعلى, االنقباض فً متخصصه خالٌا من العضلٌه االنسجه تتكون. (بالوثب

 بالدور تقوم العضالت فآن لهذا , بمفردها الجسم تحرٌك على قادره غٌر تبقى انها اال توازنه فً وتساهم المناسب الشكل

  حوالً تشكل وهً القوام اعطاء فً وتساهم ارةوالحر بالطاقه الجسم وتمد الحركه على القدره الجسم تعطً حٌث االساسً

. للجسم الكلً الوزن من 40-50%

اذ , الحٌاة نهاٌة وإلى الوالدة منذ حٌاتنا فً هاما   دورا   العضالت تلعب حٌث عضلة (700) حوالً البشري الجسم وٌحتوي 

 وتضع , الهضمً الجهاز خالل الطعام وتحرك الداخلٌة الحرارة تنتج فهً ,  والالارادٌه االرادٌه الحركات بتآدٌة تقوم

 العضالت تقلص مقدار فً المستخدمه االوكسجٌن كمٌة  وتتحكم , والكالم الجري و التحرك فً وتعمل , الرئة فً الهواء

. وانبساطها

عضلٌه حزم من عضله كل تتكون MUSCLE FASCICLES ً(خالٌا ) الٌاف منها كل ف MUSCLE FIBERS 

. (MYOSIN ومٌوسٌن ACTIN اكتٌن ) عضلٌه خٌٌطٌات على تحتوي عضلٌه لوٌفات عدة من عضلً لٌف كل وٌتآلف
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وظٌفً تركٌبً اساس على انواع ثالث الى العضلٌه االنسجه تقسم

 العضالت المخططة اإلرادٌة  -اوالVountary Muscules  وتتصل

وتكون حركتها بآرادة االنسان كما فً . بالجهاز العظمً لذا تسمى بالهٌكلٌه 
(.عضالت االطراف) 

العضالت الملساء الالرادٌة  -ثانٌاinvoluntary Muscules  وتبطن

(عضالت الهضم, عضالت الرحم )االحشاء وتتقلص الارادٌا كما فً 

العضالت القلبٌة  -ثالثاCardic Muscules  لها تركٌب مماثل

.للعضالت االرادٌه ولكنها تقوم بوظائفها الارادٌا 

 تتمٌز انسجة هذه العضالت بآن لكل منها تركٌب ووظائف خاصه بها ولكن

الوظٌفه الممٌزه لهذه االنواع هً انتاج الحركه والتً تختلف بآختالف نوع 

العضله ففً العضالت الهٌكلٌه تتمثل فً حركة الهٌكل العظمً بٌنما تتمثل 

قً النوعٌن االخرٌن بحركة محتوٌات االعضاء الداخلٌه مثل االمعاء 
.والقلب 
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:الهٌكلٌه ( المخططه) العضالت اإلرادٌة  -اوال

 

لتحركها بالعظا تتصل  مخططه عضالت جمٌعها وتكون العظمً الهٌكل تغطً الهٌكلٌه العضالت 

 هذه العملوتمل فً المعاكسه والعضالت المتوافقه العضالت فً واالرتخاء التقلص فً بالتناوب
. تامه بصوره المركزي العصبً الجهاز سٌطرة تحت العضالت

صغٌرة كهربائٌة دفعة فإن حركه أٌه اإلنسان ٌإدي عندما (Impulses) عبر وتمر المخ تترك 

 فإن لذا ارادي بشكل ذلك وٌتم ما عمل لٌتم تتحرك فتجعلها المعنٌة العضالت إلى األعصاب
Vountary)  اإلرادٌة العضالت تسمى العمل ذلك تإدي التً العضالت Muscles)  حٌث 

 ما وهناك. المرأة عند بقلبل وأقل تقرٌبا   الكلً الوزن من 2/5 الرجل جسم فً العضالت هذه تشكل
. (إرادٌة عضلة 500) ال ٌقارب

العضلً النسٌج ماٌمٌز أهم إن (Muscle tissue) بدفعة ٌثار عندما األنقباض على قدرته هو 

 طولها من %60 بمقدار ٌقل العضلة طول فإن شدٌد أنقباض حدث وإذا , قصٌرا   فٌصبح عصبٌة
. التقلص أثناء سمكا   أكثر العضلة تصبح كذلك (Relaxed) مرتخٌة وهً
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: التركٌب النسٌجً للعضالت االرادٌه

عضلٌه لوٌفات عدة من عضلً لٌف كل وٌتآلف عضلٌه (خالٌا ) الٌاف منها كل فً عضلٌه حزم من عضله كل تتكون 

. (مٌوسٌن و اكتٌن ) عضلٌه خٌٌطات على تحتوي

الشكل اسطوانٌه وهً خالٌا مجموعة من تتكون ألنها الجسم خالٌا اكبر واحده عضلٌه خلٌه تمثل التً العضلٌة اللٌفٌه تعد 

 وعلى البرتوبالزم بها ٌحٌط التً بٌضوٌه نوى عدة على  غشائها تحت وتحتوي , متجانس  ومطاطً رقٌق غشاء ٌحٌطها

. الماٌتوكوندرٌا

اللوٌفات هذه وتعطً (العضلٌة باللوٌفات) تعرف الرقٌقة الخٌوط من عدد ٌحوي سائل العضلٌه اللٌفه غشاء داخل ٌوجد 

 على القدرة لها مناطق فٌها (الساركومٌر) خاص تركٌب لها جزٌئات من تتكون العضلٌة واللٌفه , للعضلة الطولً التخطٌط

 تقع بحٌث العضلٌة اللٌفه داخل اللوٌفات وتترتب مضٌئة تظهر حٌث الضوء تمتص ال أخرى ومناطق الضوء امتصاص

 تخطٌطا   العضالت ٌعطً الترتٌب وهذا , العضلة طول على وهكذا المضٌئة المناطق تلٌها بعضها بجوار المعتمة المناطق

. التوالً على والمضٌئة المعتمة المناطق تجمع عن ناتج عرضٌا  

 تحتوي , مستعرضة خطوطا   وتحمل الرفٌعة (األلٌاف) الخٌوط من حزمة شكل على عادة   المخططة العضالت تكون 

 , الجذع , الرأس عضالت) العضالت هذه وتشمل العضلٌة األلٌاف من مالٌٌن (10) حوالً الحجم المتوسطة العضلة

 إٌعازات طرٌق عن الشخص بإرادة تعمل ألنها اإلرادٌة بالعضالت تسمى لذا إرادي بشكل ٌتم الحركً عملها (واألطراف

 تغطً وهً االخرى االنواع مع بالمقارنه واالتبساط التقلص بسرعة العضالت هذه وتتمٌز  المخ طرٌق عن إلٌها تنقل

 والعضالت المتوافقه العضالت فً واالنبساط التقلص فً بالتناوب تحركها ٌتم حٌث بالعظام وتتصل العظمً الهٌكل

.المعاكسه

بنقل وذلك الحركة من تمكننا التً العضالت فهً , كبٌر بشكل وأحجامها وأشكالها أطوالها فً العضالت هذه وتختلف 

. الحركة على القادرة غٌر الروافع من ٌعد الذي العظمً الهٌكل من المختلفة األجزاء
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:التجهٌز العصبً للعضالت اإلرادٌة 

المركزي العصبً الجهاز سٌطرة تحت تعمل كونها االرادٌه العضالت تتصف 

 الخالٌا من العصبٌه بااللٌاف الهٌكلٌه العضالت جمٌع تجهز حٌث تامه بصوره

 المراكز فً المتجمعه او الشوكً للنخاع االمامً القرن فً المتجمعه العصبٌه

 العصب بنواة المراكز هذه وتسمى الحركٌه القحفٌه االعصاب لنشوء المتخصصه

 العضالت تجهز االعصاب هذه جمٌع و الدماغ جذع فً ٌوجد الذي القحفً

 مراكز من او الدماغٌه القشره مراكز من التحفٌز ٌصلها حٌث , وتحفزها الهٌكلٌه

 الحسٌه االعصاب فآن لذا الجسم سطح وخاصة الجسم انحاء مختلف فً االستقبال

 تسبب الثانٌه الحوافز , الفرد به ٌتحكم ارادٌا عضلٌا فعال االولى الحوافز تسبب

 الناشئه العضلٌه التقلصات حاالت فً كما نفسها العضالت فً االنعكاسٌه االفعال

 لكون , المستقبالت من وغٌرها التوازن ومراكز والسمعٌه البصرٌه المراكز من

 بالرغم المركزي العصبً الجهاز لسٌطرة تخضع فهً لذا ارادٌا العضالت عمل

 الهٌكلٌه للعضالت ان القول ٌمكن لذا ارادٌه غٌر انعكاسٌه اعمالها بعض ان من

. ( انعكاسً ) ارادي غٌر واالخر الغالب وهو ارادي احداها فعالن
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الدفعات تمر حٌث  الالزمه بالحوافز تجهزها التً العصبٌه االلٌاف على وظٌفتها فً الهٌكلٌه العضله تعتمد 

 النخاع أسفل من تؤتً الحوافز إن , العمل لٌنتج اإلرادٌة العضالت إلى المخ من القادمة العصبٌة (المثٌرات)

spinal) الشوكً cord) الشوكٌة األعصاب عبر الخارج إلى ثم (spinal n.) العضالت إلى المناسبة , 

carnial) المخ من اعصاب ألٌها تصل والوجه الرأس عضالت بعض ولكن nerves) وبشكل , مباشرة 

 (الحسً - الوارد العصب) (الحوافز) األحساسات ٌحمل أحدهما األعصاب من زوج على العضلة تحتوي عام

 األوامر ٌحمل إلنه الحركً وٌسمى (الحركً- الصادر العصب) واألخر المركزي العصبً الجهاز الى

. بالحركة

العضلة من الحركً العصب ٌقترب وحٌن , الحوافز بنقل وٌقومان والوظٌفة التركٌب فً العصبان وٌتشابه 

 ٌتحور عندها (العضلة داخل اي) داخلها تتفرع ثم العضلٌة اللٌفه غشاء تخترق التً عصبٌة ألٌاف منه تخرج

 منطقة أو) الطرفانً باللوح ٌسمى ما مكونا   (العصبٌة اللٌفه) العصب أخترقها التً العضلٌة اللٌفه سائل

 والتً للعضلة الحركٌة العصبٌة األشارات نقل فً كبٌرة أهمٌة المنطقة ولهذه (العضلً العصبً األتصال

 ٌولد عصبٌة لٌفه أي تحفٌز وإن عضلٌة لٌفه (100:3) حركٌة عصبٌة لٌفة كل وتغذي العضلً التقلص تسبب

 ومجموعة العصبٌة اللٌفة على وٌطلق ٌغذٌها التً العضلٌة األلٌاف جمٌع فً تقلص وٌحدث عصبٌة إشارة

 الحركٌة الوحدات فً العضلٌة االلٌاف عدد وٌتوقف (الحركٌة الوحدة) تسمٌة تغذٌها التً العضلٌة األلٌاف

.الحركٌة الوحدة فً العضلٌة االلٌاف عدد قل كلما دقتها ازدادت فكلما العضلٌة وظٌفتها دقة على
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:خصائص العضالت اإلرادٌة 

  االرادٌه البٌضاء واالخرى )تختلف العضالت اإلرادٌة فً اللون فبعضها فاتح وٌمٌل إلى اللون األبٌض تسمى بالعضالت

(لونها غامق تسمى االرادٌه الحمراء 

البٌضاء اإلرادٌة العضالت  

ٌأتً بما وتتمٌٌزهذه :-

اللٌفً السائل من أقل كمٌة على وتحوي سمٌكة تكون .

بسهولة تمٌٌزه ٌمكن فال الطولً أما واضح العرضً تخطٌطها .

من أكبر كمٌة على تحتوي ATP و CP كبٌرة وأغشٌة الكالٌكوجٌن –الفسفور –(ماٌوفٌرٌن) عالٌة ألٌاف إلى إضافة 

. وقوٌة

أنزٌم نشاط ATP  الحمراء األلٌاف من أكبر .

 للكالٌكوجٌن الألوكسجٌنٌة للطاقة األنزٌمات نشاط قلة .  

الدهنٌة لألحماض األكسدة انزٌمات نشاط لة

 الحمراء من أقل (المٌتاكوندرٌا) الطاقة بٌوت عدد .

أٌضا   أقل لٌفة بكل الدموٌة الشعٌرات عدد .

العالً باالنفعال وتتمٌز التحفٌز سرٌعة .  

أكبر أجسام ذات عصبٌة خالٌا على تحتوي .–سرعة فً ٌساعد وتركٌبها الخاصة مورفولوجٌتها بسبب األنقباض سرٌعة 

 فً تأثٌر له وهذا أكبر العصبٌة فروعها عدد , العصبٌة اإلشارات سرعة مقاومة من ٌقلل مما أكبر ومحورها حجما  

. العصبٌة اإلشارات تردد وسرعة (الوظٌفٌة الناحٌة من) التوصٌل سرعة
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