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الحمراء االرادٌة العضلٌة االلٌاف
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 وفق الهٌكلٌه العضالت انواع

عملها

 شكلها وفق االرادٌه العضالت
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 األلٌاف العضلٌة االرادٌه الحمراء:ثانٌاً [
. (الحمراء) اإلرادٌة بالعضالت ٌسمى اإلرادٌة العضالت من اآلخر النوع

ٌأتً بما وتتمٌز :-

        لفترة التقلص إلى حركتها تحتاج التً األجزاء فً توجد،. الهٌموغلوبٌن من أكبر كمٌة على تحتوي،التحفٌز بطٌئة 

 العضالت مع بالمقارنة أطول مدة تقلصها على تحافظ، وبقوة ببطًء تتقلص وكذلك البٌضاء من تحفزا   أقل لكونها طوٌلة
. البٌضاء األلٌاف ذات

الى تنقسم الحمراء الهٌكلٌه وااللٌاف:

البطٌئه الحمراء االلٌاف 

السرٌعه الحمراء االلٌاف

 عبارة) والماٌوكلوجٌن العضلٌة االلٌاف فً المخزونة المواد من ٌعد الذي الماٌوكلوجٌن من أضعاف خمسة على تحوي 

 وٌعمل األضافً األوكسجٌن ٌخزن حٌث ، األوكسجٌن وٌحمل العضلة فً ٌوجد الحدٌد مع حمراء بروتٌنٌة كرٌات عن

. ( كأحتٌاطً

MgbO2Mgb + O2ماٌوكلوجٌن

 الضغط أنخفاض عند الهٌموغلوبٌن من أفضل بشكل باألوكسجٌن بأتحاده الماٌوكلوجٌن وٌتمٌز 
 مما االوكسجٌن على معتمداً  الغذائً التمثٌل على العضلة قدرة من ٌزٌد حٌث  O2  لـ األزموزي

. للعمل تحمالً  أكثر ٌجعله
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 االلٌاف من أكثر بشكل تكبر فإنها لذلك عالٌة بنسب (المٌتاكوندرٌا) الطاقة بٌوت على تحوي 

. وأكثر أعلى بشكل فٌها الطاقة لوجود  البٌضاء

عالً فٌها األنزٌمات نشاط .

النظام على تعتمد والتً) طوٌلة لفترة تستمر والتً الواطئة الشدة ذات بالتدرٌبات تتضخم 
. (األوكسجٌنً

األكسدة بصفة تمتاز .

العضلً الكالٌكوجٌن من عالٌة كمٌة على تحوي .

الشعرٌة األوعٌة من بشبكة غنٌة .

متغٌرة أقطار ذات ظاهرة غٌر رفٌعة الحمراء األلٌاف .

طوٌلة لفترة والعمل والمتوسط القصوي من األقل للحمل التعبئة على القدرة فً زٌادة . 

 ًالهٌكلٌة العضلٌة األلٌاف من ثالث نوع هناك : ثالثا 

 ٌجمع بٌن األلٌاف الحمراء والبٌضاء وتمٌل صفاته إلى هذا النوع أو

.ذاك حسب المتغٌرات الكٌمٌاوٌة 

.
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انواع العضالت الهٌكلٌه وفق عملها

عضالت فً كما) المفاصل تثبٌت فً العضالت تقوم كذلك , اتجاه كل فً تحركه التً عضالته مفصل لكل 

 . (السفلى األطراف

وٌوجد , الرخوة األنسجة داخل مكانا   لنفسها تتخذ ولكنها بالعظام ترتبط ال اإلرادٌة العضالت من القلٌل ان 

 أو الكالم عند والوجه والعٌن الفم شكل فً تغٌر إلى انقباضها تإدي حٌن الوجه فً العضالت هذه من العدٌد

. بالمالمح التغٌٌر عند أو األكل

المثنٌة بالعضالت تسمى المفاصل تثنً التً العضالت وان العمق متعددة طبقات فً العضالت توجد  

(flexors) الباسطة بالعضالت تسمال المفاصل تبسط التً والعضالت (Extensors) ٌنطبق ال هذا ولكن 

 وٌنبسط (Toes) القدم أصابع تمد عندما وٌنثنً األمام إلى منحنً مفصل فهو  (Ankle) العقب مفصل على

  (Abductor) لها المجاورة األجزاء عن بعٌدا   الجسم تحرك التً منها المبعدة العضالت أما تقف عندما

 بؤجزاء الساعد ٌتمٌز كذلك , الداخل إلى األجزاء تقرب أي عكسها فتعمل (Addoctor) المقربة والعضالت

 أما  (pronatov) الباطحة بالعضالت تسمى األسفل إلى الٌد راحة تجعل التً فالعضالت خاصة حركات

(supinater) الطارحة بالعضالت فتسمى األعلى إلى الٌد راحة تدٌر التً العضالت
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:.تقسم العضالت وفق عملها الى 

 

-  (الثانٌه) العضالت الضامهFixor

-  ( الباسطه )العضالت المادهExtensor

-  العضالت المقربِهAdductor

- العضالت المبعدهAbductor

-  العضالت المدورهRotator  وتشمل

-  الباطحهPronator

- الطارحهSupinator
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؛ الى الٌافها وتنظٌم شكلها وفق االرادٌه العضالت تقسم

 
- الجهتٌن من او واحده جهه من المدغم الى المنشآ من مائل بشكل وننجه الرٌشه تشبه وهً الرٌشٌه .

- شكل على او االضالع رباعً بشكل وتكون المدغم الى المنشآ من متوازي بشكل الٌافها تتجه المتوازٌه 

. شرٌط

- كالمروحه المدغم الى المنشآ من الٌاقها تتجمع الٌدوٌه المروحه تشبه مسطحه وتكون المثلثه .

- المدغم تحو العضله وسط وتتقارب المنشآ عند الٌافها تتباعد حٌث المغزل وتشبه المغزلٌه .

الطولً المحور فً ٌتم والذي السحب اتجاه تحدٌد فً كبٌره اهمٌه العضله التجاه ان بالذكر الجدٌر ومن 

 بوترٌن ٌنتهٌان الذٌن العضله ومدغم منشآ معرفة ٌجب االلٌاف اتجاه ولمعرفة , فقط العضلٌه لاللٌاف

 العمل وتر ٌمثل حٌث اطول ٌكون المدغم اي والثانً الحركه اثناء ثابت االرتكاز وتر ٌبقى حٌث , قصٌرٌن

. المنشآ نحو العضلٌه لاللٌاف السحب خط اتجاه فً ٌتحرك الذي
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