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( :الالإرادٌة)العضالت الملساء  -ثانٌا 

الداخلٌه االعضاء  تغطً هذه العضالت فً الغالب جدران االجهزه (

وتتكون من خلٌة واحدة طوٌلة نواتها مركزٌة والمادة الحٌة ,  (المجوفه 
.ولذا سمٌت بالملساء , متجانس ( الهٌولً)

  وتتكون هذه , تتجمع ألٌافها على شكل حزم لتكون العضلة الملساء

, العضالت من خالٌا أو ألٌاف مستطٌلة التحتوي على خطوط مستعرضة 

و تحٌط , وهً غٌر متصلة بالهٌكل العظمً كما فً العضالت المخططة 

اإلمعاء والقصبة الهوائٌة واألوعٌة الدموٌة ) بجمٌع األعضاء المجوفة مثل 

وهذه العضالت تنمو قبل غٌرها فً الكائنات الحٌة وال ,( الرحم , المثانه , 
.نستطٌع تحرٌكها بإرادتنا لذا سمٌت بالعضالت الإلرادٌة
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( :nvolunatry)والتجهٌز العصبً ( الالإرادٌة)العضالت الملساء 

للجسم الداخلٌة بالوظائف عادة   تقوم وهً ذاتً بشكل وتعمل تلقائٌا   (الالرادٌه )الملساء العضالت تنقبض 

 على المحافظة على تساعد حٌث الشراٌٌن سمك من كبٌرا   جزءا   وتكون , واألمعاء المعدة جدران فً وتوجد

 مسإوال   انقباضها ٌكون دقٌقة الارادٌة بعضله شعر بصٌلة كل تزود كذلك الطبٌعً المستوى عند الدم ضغط

. الشعر حركة عن

متوازي بشكل تمتد ورفٌعة طوٌلة الالرادٌه العضالت ألٌاف تكون (parallel) خالٌا تشكل حٌث بعضها مع 

 ألٌافها العضالت وهذه , طوٌل مغزل شكل فً الخلٌة بالزما ومن (nucleus) النواة من وتتكون العضالت

. المخططة العضلة ألٌاف وبٌن بٌنها للتفرٌق (الناعمة باألنسجة) ٌسمى لذلك ناعمة وأنسجتها

مع المرتبطة األنسجة سحب ٌتم حٌث التقلص على وقدرتها التقصٌر بخاصٌة عام بشكل العضالت تتمٌز 

 موجود هو كما) الالإرادٌة للعضلة الدائرٌة الخطوط حالة فً أما , البعض بعضها مع فتقترب العضلة نهاٌات

. الخارج إلى محتوٌاتها تدفع وهكذا وسطها فً الموجود التجوٌف بتضٌق ٌتم تؤثٌره فإن (األمعاء جدار فً

الذاتً العصبً الجهاز من األوامر لها تصدر الالإرادٌة العضالت إن (Autonomic-system) جزء وهو 

. الشخصٌة اإلرادة العضالت هذه حركة فً تتحكم وال , المحٌطً العصبً الجهاز من
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: العضلة القلبٌة -ثالثا

,

ًنواة على تحوي معقدة بطرٌقة ومتشابكة مرتبة عضلٌة ألٌاف من تتكون حٌث , الجسم فً عضلة أهم وه 

 عضالت وتجعل النسٌج تقوٌة فً تساهم بٌنٌه اقراص بوجود غٌرها عن القلبٌه العضالت وتمتاز مركزٌه

 ومستمراا  شاقاا  عمالا  تعمل إلنها وذلك , القوة من عالٌة درجة على عضلة وهً , واحده كوحده تنقبض القلب

 العضالت تشابه  حٌث والوظٌفه التركٌب حٌث من العضلٌٌن النوعٌن تتوسط القلبٌة فالعضلة. راحة وبدون

العضالت تشبه كما مخططه عضالت كونها الهٌكلٌه

 المركزي العصبً الجهاز من الحوافز الى حاجتها بدون وتعمل االرادي غٌر الذاتً عملها فً الالإرادٌة  

 ومتواصله بعضها مع ومتصله بعضها عن منفصله غٌر ( العضلٌه ألٌافها ) خالٌاها كون عنهما وتختلف

 مع وتتفاغر تتفرع ( syneytium) علٌه ٌطلق والذي النوى متعدد واحد تركٌب وكآنها العضله ٌظهر بشكل

 فً العضلٌه الخالٌا جمٌع على واحدا تآثٌرا الحافزٌحدث فآن السبب ولهذا الحٌة المادة جسور خالل بعضها

 وهذا قلبٌه, ضربه كل فً واحده مره تتقلص القلبٌه العضله الٌاف جمٌع ان اي واحد ان وفً القلبٌه العضله

 وال أجزائها جمٌع فً التقلص وٌنتشر تعباا  أقل بشكل ٌحدث (تقلصها) اي القلبٌة العضلة عمل ماٌجعل

 هذا ٌتطلب والذي لعملها ضروري أمر وهذا تقلص حالة فً تكون عندما ثانً لمنبه القلبٌة العضلة تستجٌب

. التركٌب
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المواد الداخلة فً تركٌب العضلة
 
ٌدخل فً تركٌب العضلة المواد األتٌة :-

1-  80وٌشكل : الماء. %

2-  ًمواد أخرى وتشمل ما ٌأت:

  من وزن العضلة % (  16–14) المواد الزاللٌة وتشكل نسبة.

 من %(  5)األمالح العضوٌة وغٌر العضوٌة  وتشكل نسبة , المواد النشوٌة , الدهون ) المواد األخرى

(.مواد العضلة 

 واألخر ٌساهم فً إنتاج الطاقة الالزمة للنشاط مثل ( تكوٌن العضلة)هذه المواد بعضها ٌدخل فً تركٌب

وكذلك السكرٌات ( األمالح المعدنٌة , البوتاسٌوم , الفوسفور , الكلور , الصودٌوم , المغنٌسٌوم , الكالسٌوم)

.كغم من وزن العضلة 1/ غم ( 15-13) والدهون وٌشكل الكالٌكوجٌن

-  وتوجد مواد أخرى مهمة إلنتاج الطاقة مثلATP (ثالثً فوسفات األدٌنوسٌن ) فوسفات )وكذلك

والتً تتمٌز بؤنتاج الطاقة السرٌعة للنشاط العضلً ولها اهمٌه كبٌرة فً انتاج الطاقه الالزمه  CP (الكرٌاتٌن

.للعضله عند تقلصها  

.-
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المواد البروتٌنٌه وتنقسم الى

مواد ذائبه فً سائل اللٌفه العضلٌه والتً تساعد فً بناء مادة العضله ونموها

مواد صلبه لها اهمٌه كبٌره فً الوظٌفه العضلٌه واهمها

لمٌوسٌن

االكتٌن

االكتومٌوسٌن

المٌوسٌن

 من المواد البروتٌنٌة للٌفة العضلٌة وتتكون جزٌئاته من سالسل % 40ٌشكل المٌوسٌن.

االكتٌن

 من المواد البروتٌنٌه للعضله وٌظهر على حالتٌن اما خٌطً او كروي وذلك حسب الوسط الموجود % 15-12وٌشكل نسبة

.فٌه وهو اٌضا قابل للتحول من حاله الى اخرى 

االكتومٌوسٌن

 وٌوجد بحاله خٌطٌه او كروٌه1:3وهو اتحاد المٌوسٌن مع االكتٌن بنسبة

 

 وتحتوي العضله مواد بروتٌنٌه اخرى تتحول الى المٌوسٌن عند الحاجه.
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