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فسٌولوجٌا الحركه

او عضله تقلص عن تنتج والتً الجسم فً الحٌوٌه الصفه هً الحركه 

 النسبه هذه وتزداد الجسم كتلة 1/3 العضالت كتلة وتبلػ, عضلٌه مجموعة
. النصؾ الى الرٌاضٌٌن عند

ب العضلٌه االلٌاؾ طول بتقصٌر ٌتم الذي العضلً التقلص ٌسمى ( 

 العضلٌه االلٌاؾ طول على الٌإثر الذي التقلص اما (المركزي التقلص

 , االعتٌادي طولها على العضله تبقى حٌث (الثابت التقلص)ب فٌسمى
.تقلصها وشدة العضله طول ٌتؽٌر حٌث مختلط تقلص احٌانا وٌحدث

الى ٌإدي وهو الثابت العضلً العمل عند الحركً العضله عمل وٌختلؾ 

 الوارده الدم كمٌة من ٌقلل الذي المستمر التقلص بسبب وذلك السرٌع التعب

 العمل فً بٌنما العضلً النسٌج داخل الضؽط ارتفاع نتٌجة العضله الى
. التعب  الٌحدث لذلك العضلٌه  المجموعات تقلص ٌتناوب الحركً
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 تؽٌٌر طول العضله وشدة تقلصها ٌتم بواسطة الحوافز العصبٌه وٌستمر

العمل العضلً باستهالك الطاقه وٌزداد شدة التقلص بزٌادة شدة المنبه 
.العصبً وازدٌاد عددااللٌاؾ العضلٌه المشاركه فً التقلص 

 ٌتوزع الجهد العضلً على االلٌاؾ العضلٌه بحٌث الٌحدث تعبا سرٌعا
.واجهادا وٌمكن زٌادة قوة التقلص العضلً بتحدٌد وقت الراحه ثم العمل 

 ان قوة العضله الترتبط بعدد االلٌاؾ العضلٌه المشتركه ومساحة العضله بل

الحوافز التً تصل من الجهاز العصبً المركزي تعمل على التآثٌر الجهاز 

العصبً الذاتً فتوقؾ العمل وٌظهر المنبه المحرك للعضله بشكل تٌار 

اللوح ) كهربائً عند منطقة اتصاله بااللٌاؾ العضلٌه فً الصفٌحه النهائٌه 

والتً تعمل بتآثٌر الوسٌط الكٌمٌاوي الذي ٌفرز فً نهاٌة العصب (الطرفانً

كل فرع من الفروع النهائٌه للعصب الحركً ٌجهز ( االستٌل كولٌن) 

لٌؾ عضلً وٌكون معه ماٌسمى بالوحدة الحركٌه للعضله (  100)حوالً 
.والتً تقوم بتقلص العضله 
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التقلص العضلً

  كٌف تعمل العضالت:

 تعمل العضالت جمٌعها بنفس الطرٌقة مهما كان نوعها وذلك عن طرٌق

تقرٌباً من  1/5التقلص واإلنبساط وعندما تتقلص العضلة ٌقل طولها بمقدار 
.طولها الكلً 

كٌف ولماذا تتقلص العضالت :

ان إالا  تتقلص ال إرادٌة ؼٌر أو إرادٌة , ملساء أو مخططة كانت سواء العضالت أنواع جمٌع إن 

 من اإلٌعازات هذه وتؤتً , األعصاب طرٌق عن العضلة إلى تمرر رسالة والمثٌر , (تنبه) تستثار

 العصبً الجهاز من رسالتها فتتلقى اإلرادٌة ؼٌر العضالت أما , اإلرادٌة العضالت حالة فً المخ
. والبطن والصدر العنق فً (الذاتً العصبً الجهاز) السمبثاوي

(الخلٌة فً أصالً  الموجودة) الكٌمٌائٌة الطاقة تتحول العضلة الى‘ إٌعازاً  األعصاب تنقل وعندما 

 العتالت عمل قانون ٌنطبق المخططه العضالت ففً معٌنة ألٌة عبر(حركٌه) مٌكانٌكٌة طاقة إلى

 , ارتكاز نقطة المفصل وٌعمل المقاومه المتحرك والجزء القوه العضلً التقلص ٌمثل حٌث علٌها

 العضالت خالٌا تقلص على المعٌنة الكٌمٌاوٌة المواد بعض تعمل العضالت األعصاب تنبه وعندما

 لخالٌا ا من ٌنتشآ والذي العصبً المنبه بتآثٌر العضلبه االلٌاؾ تقصر عندما التقلص وٌحدث

  المقابله الجهه عضالت فً وٌنتهً  المستطٌل النجاع بآتجاه وٌسٌر الدماغ لقشرة الحركٌه
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 ًان المنبه الناشىء من الخالٌا الحركٌه لقشرة الدماغ فً الجهه الٌمنى ٌنته

فً عضالت الجهه الٌسرى فً الجسم والعكس صحٌح والمنبه ٌنتقل حتى 

نهاٌته بالصفٌحه العصبٌه والتً بدورها تنقل االٌعاز الى االلٌاؾ العضلٌه 

وال تسمح اال للمنبه العصبً الحركً ذو الشده المعلومه والكافٌه لتنبٌه 

اللٌؾ العضلً وال تتم استجابة اللٌؾ العضلً وال ٌتقلص عندماٌكون المنبه 
. بشده منخفضه

 ( عمل شدٌد أو جهد شاق)عند تقلص العضلة بؤكملها وبعد عدة تقلصات

ٌصٌب العضلة التعب وهذا ٌرجع إلى تراكم  حامض اللبنٌك حٌث ٌتجمع 

فً العضالت وعند الراحة ٌتالشى هذا الحامض وٌذهب قسم منه عبر 

األوردة حٌث ٌتم اتالفه فً الكبد وبوجود األوكسجٌن حٌث ٌتم تؤمٌن كمٌة 

أوكسجٌن إضافٌة لهذه العملٌات عن طرٌق التنفس السرٌع والعمٌق الذي 
.ٌحدث أثناء التمرٌنات الشدٌدة 
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مصدر الطاقه لالنقباض العضلً

 تحصل الخالٌا العضلٌه على طاقتها من جزيءATP  ومن فوسفات

وٌوجد هذا , الذي ٌحوي روابط فوسفاتٌه ؼنٌه بالطاقه  CPالكرٌاتٌن

وهو ٌزود جزيء , المركب فً الخالٌا البعضلٌه بكمٌات محدوده 
ADP بمجموعة فوسفات وٌعاد تكوٌنATP.

 كما ٌحدث فً العضالت النشطه , وعند نفاذ المخزون فوسفات كرٌاتٌن

وللحصول .فان تلك العضالت تعتمد على التنفس الخلوي كمصدر طاقه ,
تحتاج الخلٌه العضلٌه لالكسجٌن الذي ٌحمل ,ATPعلى كمٌات كبٌره من 

التً  myoglobinمٌوجلوبٌن,فً خالٌا الدم الحمراء بواسطه الهٌموجلوبٌن

.توجد فً الخلٌه العضلٌه
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انواع التقلص العضلً

 ٌنقسم التقلص العضلً الى:

 التقلص الثابت الشد  –اوالISOTONIC   CONCTRATION

 الشد ) وفٌه ٌقل طول العضله عندما ترفع ثقال معٌنا ثابتا فتنجز شؽال
.العضلً ٌبقى ثابتا اثناء التقلص 

 التقلص ثابت الطول -ثانٌاISOMETRIC CONCTRATION 

 وفٌه ٌبقى طول العضله ثابت وال ٌقصر وال ٌنجز شؽال الن العضله الترفع
.ثقال بالرؼم من زٌادة الشد العضلً فٌها الى الحد االقصى اثناء التقلص 

 التقلص العضلً البسٌطSIMPLE MUSCLE TWICH

 اذا حفزت العضله مباشرة او بوساطة العصب الحركً فآنها تتقلص تقلصا

الذي ( التقلص العضلً البسٌط) بسٌطا ٌتمثل بحركه آلٌه خاطفه تسمى 
.ٌستؽرق فتره زمنٌه معٌنه ومن ثم ٌعقبه االرتخاء العضلً 
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::وتمر العضله اثناء التقلص العضلً بثالثة ادوار هً

 1- الكمون دور PERIODLATENT    

ومدته التقلص وبدآ التحفٌز لحظة بٌن المستؽرقه الزمنٌه بالفتره ٌتمثل والذي 

 فً والتظهر المحفزه العضله ونوع الحً الكائن نوع حسب وٌتحدد اعشارالثانٌه

 ولكن متآثره ؼٌر وكآنها كامنه ظاهرٌا الحركه وتبقى آلٌه حركه اي الدور هذا

 هذه وفً .  (اوكٌمٌاوٌه تهٌجٌه او كهربائٌه ) مثأل آلٌه ؼٌر تؽٌٌرات فٌها تحصل

 والترابط العضلٌة الخالٌا إلى الحركً العصب من الحركٌة القدرة نقل ٌتم المرحله
. الكهربائً

2- العضلً التقلص دور 

العضلٌة األلٌاؾ انقباض اي (Myofibren) ًالعضله تظهر المرحله هذه ف 

 ( 0,04 ) حوالً الحاله هذه فً وتبقى سمكها وٌزداد طولها وٌقصر خاطفه حركه
.الحركه تنتهً حٌث االخٌر الدور مباشرة ٌعقبها الثانٌه من

3-العضلً األرتخاء 

حوالً ذلك وٌستؽرق التحفٌز قبل حالة الى وسمكها العضله طول ٌرجع(  
. الثانٌه من(0,05 8



العوامل التً تؤثر على التقلص البسٌط 
نوع العضله   -اوال

ًسرعة التقلص تختلؾ وفق نوع العضله وااللٌاؾ المكونه لها ووفقا لذلك ٌمكن تقسٌم العضالت الى ماٌل:

 ( .العٌن)العضالت التً تتمٌز وظٌفتها بالدقه تمتاز بسرعة التقلص كما فً عضالت

ً(حركات الذراعٌن والفخذ) التقلص العضلً ٌكون ابطآ فً العضالت التً تإدي حركات عامه ؼٌر دقٌقه كما ف

 العضالت التً تتمٌز بتؽلب االلٌاؾ العضلٌه الحمراء ٌستؽرق مدة التقلص فٌها اطول وهً ابطآ فً سرعته من العضالت

.ذات االلٌاؾ البٌضاء التً تكون سرٌعة التقلص ولكن الٌدوم التقلص مدة طوٌله 

 جمٌع عضالت الجسم تكون فً حالة مط دائم فآذا قطعت العضله الى جزئٌن كل جزء ٌتقلص وٌقصر.

 اي ان االلٌاؾ العضلٌه االكثر طوال , ان قوة التقلص تتناسب طردٌا مع طول االلٌاؾ العضلٌه الى حد معٌن لطول اللٌؾ

تكون اقوى تقلصا وذلك ٌتوقؾ على الطول االساسً للعضله ال طولها بعد المط الن ذتك ٌحدث العكس اذا سلطت قوة 

العضله القلبٌه تضعؾ عندما ) بالرؼم من زٌادة طولها (المط اكثر من حد معٌن) خارجٌه بمط اكثر وتضعؾ قوة التقلص

     فً الحاالت المرضٌه ال السباب رٌاضً( ٌزداد اوٌتوسع القلب بسبب الضؽط المسلط علٌها من الدخل 
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الحراره -ثانٌا  

التفاعالت وسرعة لقوة قصٌره لفتره التقلص قوة من وتزٌد البسٌط العضلً التقلص على تإثر هرالحرا 

 الى عضلٌه لٌفه من الحوافز انتقال تمنه التً العضلٌه المخلفات كمٌة من تزٌد لذلك الكٌمٌاوٌه والتؽٌرات

. العضله الى الحوافز تصل وال المحرك العصب حول الالكتٌك حامض فٌتجمع اخرى

رفعت أذا اما ( العضلى االرتخاء خاصة) ادواره جمٌع اطالة بسبب التقلص منحنى من تزٌد البروده ان 

 ( العضلً التقلص ادوار جمٌع) التقلصً المنحنى مدة تقصٌر على تعمل معاكس التؤثٌر للعضله الحراره

  : الى ٌرجع وذلك

وتنعكس وكثافتها لزوجتها من وٌقلل العضله فى الكٌمٌاوٌه التفاعالتوالتؽٌرات ٌسرع الحراره درجة أرتفاع 

. تبرٌدها عند الظاهره هذه

الحاله الى أعادتها ٌمكن وال تتخثر سوؾ بروتٌناتها معظم فؤن (45 ) العضله حرارة درجه ارتفعت اذا 

ireversible) الطبٌعٌه coagulation) الحرارى التصلب هذا على وٌطلق وتموت العضله فتقصر  

(Heat Rigor)

 العضلى التعب-ثالثا     fatigueMuscle

العضله فى التقلص قوة  تضعؾ سرٌعه متوالٌه بمحفزات العضله تحفٌز تكرار بسبب العضلً التعب ٌحدث 

. خارجً بمحفز حفزت اذا مجددا العضله وتتقلص   ( االرتخاء وخاصة ) ادوارها مدة وتطول
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