
|assilah.com-www.svtMohamedKAMMAH 1

بسم اهللا الرحمان الرحیم

العضلة الھیكلیة و تحويل الطاقة

الذي تستعمله في خاصیتھا الوظیفیة ATPتعتبر الخلیة العضلیة أكبر مستھلك و منتج ل 
:التقلص 

فما ھي مظاھر التقلص العضلي ؟- 
؟ATPما ھي آلیات انتاج و تجديد - 
ما ھي البنیات الخلوية المسؤولة عن التقلص ؟- 

ما ھي آلیة التقلص و تحويل الطاقة ؟

: التقلصات العضلیة تسجیل - 1

:مالحظة-أ

بعد تخريب المراكز العصبیة لضفدع ، نبرز 
بواسطة التشريح عضلة بطن ساق الضفدع و 

:عصبھا الوركي
نھیج العصب الوركي فتتقلص العضلة - 
نھیج العضلة مباشرة فنالحظ تقلصھا- 

. لصةفالعضلة إذا ھیوجة و متق

:ت العضلیةل التقلصاتسجی- ب

التي تسجل ھذا النشاط المیكانیكي myographeلھذا الھدف نستعمل الراسمة العضلیة 
:بعد التنبیه myogrammeللعضلة على شكل أخطوط عضلي 
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يمكن جھاز التنبیه من التحكم في شدة التنبیه و في تردد التنبیھات 
العضلة على شكل أخطوط عضلي على أسطوانة التسجیلمن تسجیل نشاط Mيمكن القلم 
من تسجیل لحظة تطبیق التنبیهSيمكن القلم 

من تسجیل الزمن Tو يمكن القلم 

: مفعول تنبیه واحد فعال + 

:يؤدي التنبیه الفعال إلى تسجیل رعشة عضلیة معزولة

Ab–10مدة االنتظارmsbc–40ص مرحلة التقل mscd–  50مرحلة االرتخاء ms
ce–وسع التقلصad– 100رعشة عضلیة ms

الرعشة العضلیة غیر متماثلة مرحلة التقلص أقصر من مرحلة االرتخاء 

: مفعول تنبیھات متصاعدة الشدة + 

غیر فعالةفھما إھاجتینال تعطي رعشة عضلیة I1و I0اإلھاجتان 
فعالة  و تعطي رعشات عضلیة معزولة يزداد وسع تقلصھا مع زيادة I7إلى I2اإلھاجات من 

، تم يستقر وسع التقلص رغم زيادة شدة التنبیه ، تعرف ھذه الظاھرة I6شدة التنبیه حتى 
يرجع ذلك إلى تجنید العضلة أللیافھا العضلیة ، فكلما زادت شدة بقانون التعبئة أو التجنید 

، عندما تنبه جمیع األلیاف المكونة للعضلة یه زاد عدد األلیاف المھاجة و زاد وسع التقلص التنب
.يصبح وسع التقلص مستقر في القیمة القصوى رغم زيادة شدة التنبیه 
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: مفعول إھاجتین متتالیتین بنفس الشدة + 

:الشدة حسب المدة الفاصلة بینھما تتغیر استجابة العضلة لتنبیھین متتالیین بنفس
بنفس الوسعتنبیھین متباعدين يعطیان رعشتین عضلیتین مستقلتین+ 
عندما يأتي التنبیه الثاني خالل فترة ارتخاء رعشة التنبیه األول يحدث التحام غیر تام   أو + 

ى ھذه ، و يكون وسع الثانیة أكبر من األولى ، تسمالتحام جزئي للرعشتین العضلیتین
الظاھرة بقانون اإلجمال ، و يعود إلى إضافة مفعول التنبیه الثاني على مفعول التنبیه األول

رعشة التنبیه األول يحدث التحام  تام   تقلصعندما يأتي التنبیه الثاني خالل فترة +
بفعل قانون اإلجمال فتسجل رعشة واحدة بوسع كبیر للرعشتین العضلیتین

: عول تنبیھات متتالیة بنفس الشدة مف+ 

تعطي التنبیھات المتتالیة بتردد متوسط 
زيادة تدريجیة في وسع التقلص ثم 
االستقرار عند وسع أقصى ، يظھر 

التسجیل على شكل أسنان المنشار و 
يسمى كزاز ناقص 

تعطي التنبیھات المتتالیة بتردد مرتفع 
لص ثم زيادة تدريجیة في وسع التق

االستقرار عند وسع أقصى ، يكون 
التسجیل منبسط و يسمى كزاز تام 
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: ملحوظة 

عند تطبیق تنبیھات متتالیة بنفس الشدة و بتردد مرتفع  لمدة طويلة ، يتم تسجیل األخطوط 
العضلة و تراكم نسبة الحمض pHانخفاض dو cالعضلي التالي ، و يالحظ خالل المرحلتین 

:ھا اللبني ب

التسجیل المحصل علیه ؟ فسر كل مرحلة من مراحل 

التحام تام للرعشات العضلیة مع زيادة تدريجیة في الوسع : aالمرحلة 
تام كزارتسجیل : bالمرحلة 
، و يعود إلى انخفاض اء العضلي ھرة بالعینقصان وسع التقلص ، تسمى ھذه الظا: cالمرحلة 

pHتراكم الحمض اللبني  الناتج
عدم استجابة العضلة للتنبیه ، تفقد العضلة خاصیاتھا بسبب االنخفاض المھم : dالمرحلة 

.الذي يكبح نشاط بروتینات العضلة pHل 

:الظواھر المرافقة للتقلص العضلي - 2

: الظواھر الحرارية -1- 2

الكشف عنه-أ

رية و تسجليتم ذلك بواسطة إبر حرا
التغیرات بواسطة كاشف الذبذبات 
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: التسجیل -ب

:في الوسط الھوائي تطرح العضلة عند تقلصھا كمیتین حراريتین 

:حرارة أولیة أو ابتدائیة تتزامن و الرعشة العضلیة ،و تنقسم إلى - 
حرارة التنشیط و الدعمو تطرح خالل فترة التقلص
ناء االرتخاءحرارة االرتخاء و تطرح أث

حرارة متأخرة و تطرح بعد الرعشة العضلیة ، شدتھا ضعیفة و تدوم مدة طويلة - 
يدل طرح الحرارة على حدوث تفاعالت كیمیائیة في الجبلة الشفافة للخلیة العضلیة 

:الظواھر الكیمیائیة -2- 2

:ATPإنتاج تفاعالت - 2-1- 2

:Kaufmanو chauveauأعمال -أ

قاما بتحلیل الدم الداخل إلى العضلة الرافعة للشفة العلیا للحصان و الدم الذي يخرج منھا في 
:حالة االستراحة و  بعد التقلص فحصال على النتائج التالیة 

:نتیجة - ب

عضلة نشیطةعضلة مستريحة
L0.3075.207كمیة األوكسجین المستھلكة ب 

L0.2205.950وحة ب المطرCO2كمیة 
g0.3078.432كمیة الكلیكوز المستھلكة ب 

g00كمیة البروتیدات المستھلكة ب 
g00كمیة الدھون المستھلكة ب 

.CO2ارتفاع استھالك األوكسجین و الغلیكوز ، و ارتفاع طرح 
.عدم استعمال البروتیدات و الدھون كمحروقات عضلیة 
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:1استنتاج - ت

األكسدة التنفسیة ATPإلنتاج و تجديد تدل ھذه النتائج على أن العضلة تستعمل كمصدر 
للغلیكوز 

: 2تجربة -ث

نقیس كمیة الحرارة المطروحة من طرف العضلة عند تنبیھھا في ظروف ھوائیة ثم في ظروف 
.ال ھوائیة 

:نتیجة - ج 

حرارة األولیة ثم طرح الحرارة المتأخرة في الظروف الھوائیة يالحظ طرح ال
في الظروف الالھوائیة يالحظ طرح الحرارة األولیة و عدم طرح الحرارة المتأخرة ، 

:2اسِتنتاج - ح 

تنتج الحرارة األولیة عن تفاعالت ال ھوائیة سريعة تحدث أثناء الرعشة العضلیة 
تحدث بعد الرعشة العضلیة ، تنتج الحرارة المتأخرة عن تفاعالت ھوائیة بطیئة 

:خالصة -خ 

:   ATPتمتلك العضلة مسلكین إلنتاج 

:مسلك سريع ال ھوائي يحرر الحرارة األولیة تتم خالله التفاعالت التالیة + 
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و تسمى تمتلك الخلیة العضلیة في الجبلة الشفافة جزيئة عضوية تخزن الطاقة
ATPل ديد السريع تستعملھا الخلیة للتج، و ( PC )فوسفوكرياتین 

:و التخمر اللبني 

:رة مسلك بطيء ھوائي يحرر الحرارة المتأخ+ 

: يمثل ھذا المسلك األكسدة التنفسیة التي تتم حسب التفاعل اإلجمالي التالي  

:ملحوظة - د

، تقوم بحلمأته أثناء نشاطھا للحصول تخزن الخلیة العضلیة في الجبلة الشفافة الغلیكوجین 
الغلیكوز مستقلبھا الطاقيعلى

و تخزن الخلیة العضلیة األوكسجین بفعل تتبیثه بواسطة الخضاب العضلي الموجود في 
السیتوبالزم 

:++Caتحرير -2- 2-2

:المعطى األول -أ
عمل ھذه المادة في ، نست++Caاإليكورين مادة كیمیائیة تصبح مضاءة عند تثبیتھا أليونات 

:التجارب التالیة 

النتیجةالتجربة
إضاءة ضعیفة في السیتوبالزم حقن اإليكورين في سیتوبالزم خلیة عضلیة

تنبیه الخلیة العضلیة المحقونة باإليكورين
ظھور إضاءة قوية في السیتوبالزم 

بعد ذلك اختفاء . يصاحبھا تقلص 
اإلضاءة و حدوث االرتخاء

النتائج المحصلة ؟حلل- 1
ماذا تستنتج ؟- 2
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:الحل -
في سیتوبالزم ++Caنسبة إيونات : في السیتوبالزم ضعیفة تكون اإلضاءةقبل االھاجة - 1

الخلیة العضلیة ضعیفة
إلى ++Caيعني وصول : بشدة العضلیة مضاءيصبح سیتوبالزم الخلیةاالھاجةبعد 

التقلص السیتوبالزم ، ينتج عن ذلك
.یتم االرتخاء إلى مصدره  ف++Caعودة : اإلضاءة اختفاء

، و يسمى بالشبكة++Caتمتلك الخلیة العضلیة في سیتوبالزمھا خزانا أليونات - 2
.یتوبالزمیة الداخلیة الس

منھا فیسبب التقلص ، و عودته إلیھا تسبب االرتخاء ++Caيؤدي التنبیه إلى خروج 
مسؤولة إذا عن التقلص و االرتخاء   ++Caأيونات 

: المعطى الثاني - ب

نسجل بعد كل حقن التوتر , أو ھما أو معا ATPأو ++Caنحقن في سیتوبالزم الخلیة العضلیة 
.العضلي الناتج عن التقلص 

حلل النتائج المحصلة ؟ ماذا تستنتج ؟ 

:الحل -

ال يتم تسجیل أي تقلص عضلي وحدھا ATPوحده أو مع ++Caمع 
يتم تسجیل التقلص العضلي ATPو ++Caمع 

.ATPو ++Caلكي يتم التقلص العضلي البد من وجود 

:لفھم دور ھذه المواد في آلیة التقلص العضلي نتعرف على بنیة العضلة 
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:الھیكلیةبنیة العضلة-3

تتكون العضلة من حزمات ألیاف عضلیة ،كل 
.لیف عضلي عبارة عن حلیة عضلیة 

سیتوبالزم اللیف العضلي متعدد النوى  و 
.غني باللییفات العضلیة 

مركبة تتكون اللییفات من خیوط بروتینیة دقیقة
التروبونین و األكتینبروتینات3من 

التروبومیوزين  

و خیوط بروتینیة سمیكة تسمى المیوزين 
.تحمل رؤوس 
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تنتظم الخیوط الدقیقة و السمیكة على مستوى اللییفات العضلیة مكونة الوحدة البنیوية و 
الوظیفیة للیف العضلي  و تسمى ساركومیر

، و الساركومیر ھو +Ca2ة السیتوبالزمیة الداخلیة خزان تكون اللییفات العضلیة محاطة بالشبك
Zالمنطقة المحصورة بین حزي 

يعطي االنتظام الطولي للییفات تخطیطا طولیا لأللیاف العضلیة  و يعطي اصطفاف األقراص 
.الداكنة و األقراص الفاتحة  تخطیطا عرضیا لأللیاف العضلیة  ، لذلك توصف العضلة بالمخططة 

ستوى الساركومیر يمكن مالحظة مظاھر التقلص ، فلنقارن ساركومیر متقلص مع على م
:ساركومیر مرتخي 
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، ينقص حجم H، ينقص طول الساركومیر و تتضیق المنطقة Zأثناء التقلص تتقارب الحزات 
القرص الفاتح ، أما القرص الداكن فال يتغیر حجمه ،  تنتج ھذه التغیرات عن انزالق خیوط 

، أما Hكتین بین خیوط المیوزين و اقترابھا من بعضھا نحو مركز الساركومیر أي المنطقة األ
.خیوط المیوزين فال تتحرك 

الساركومیر ، فیطلق على الغشاء السیتوبالزمي اسمتسمى مكونات اللیف العضلي على 
شبكة اخلیة توبالزم ساركوبالزم و على الشبكة السیتوبالزمیة الدیساركولیم ، و على الس

. ساركوبالزمیة 

نسبة متقاربة عند الشخص العادي IIو نوع Iيوجد في العضلة نوعین من األلیاف العضلیة نوع 
:الذي ال يمارس أي نشاط رياضي منتظم 

 يتمیز النوعI  بوفرة المیتكندريات الضخمة ، فھي تعتمد على األكسدة التنفسیة أو
.، لذلك تسمى باأللیاف البطیئة ATPالمسلك البطيء لتجديد

 يتمیز النوعIIبقلة المیتكندريات الصغیرة الحجم ، فھي تعتمد على التفاعالت
.، لذلك تسمى باأللیاف السريعة ATPالالھوائیة أو المسلك السريع لتجديد 
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ر نسبة نوعي يؤدي التدريب المستمر و المنتظم لممارسي مختلف أنواع الرياضة إلى تغی
:األلیاف في العضلة 

 عند ممارسي الرياضة التي تتطلب مجھودا شاقا لمدة قصیرة مثل حمل األثقال و
بسرعة ، فیؤدي التدريب إلى ارتفاع ATPالجري السريع ، تحتاج العضلیة لتجديد 

نسبة األلیاف السريعة في العضلة لتستجیب لحاجیات المجھود الشاق القصیر 

 و كرة القدممثل طويلةعند ممارسي الرياضة التي تتطلب مجھودا شاقا لمدة
بكمیات كبیرة مع اجتناب تكون الحمض اللبني ATPالمارتون ، تحتاج العضلیة لتجديد 

في العضلة البطیئةنسبة األلیاف المسبب للعیاء ، فیؤدي التدريب إلى ارتفاع 
دون حمض لبني لتستجیب لحاجیات المجھود ATPبیرة من المنتجة لكمیات ك
.الطويل دون عیاء 

:آلیة التقلص العضلي و تحويل الطاقة : خالصة - 4

:يتم التقلص عبر المراحل التالیة 

إلى ظھور جھد عمل عضلي ينتشر عبر األنیبباتميؤدي تنبیه الساركولی
.+Ca2خزان وبالزمیة لیصل إلى الشبكة الساركTالمستعرضة 

 تفتح قنواتCa2+ فتتدفق إيونات ،Ca2+ من جوف الشبكة إلى الساركوبالزم
 يثتبتCa++فتغیر التروبونین و التروبومیوزينعلى البروتینات مانعة التقلص ،

.ھیئتھا و تكشف عن  مواقع ارتباط رؤوس المیوزين على األكتین
ملة ل ترتبط رؤوس المیوزين الحاATP تكون ، فتاالرتباطمرحلة: على األكتین

.، و تظھر القناطر األكتومیوزينیةATPالمركبات أكتین میوزين 
 اتحاد رؤوس المیوزين مع األكتین ينشط أنزيم حلمأةATP الموجودة في رؤوس

.و تتحرر طاقتھا الكیمیائیة ATPةحلمأیقوم بالمیوزين ، ف
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یوزين الطاقة المحررة في تحريك خیوط األكتین نحو مركز تستعمل رؤوس الم
مرحلة: الطاقة الكیمیائیة إلى طاقة میكانیكیة ، فتتحولHالساركومیر أو المنطقة 

.الدوران
ATPدام و مامثبتا على البروتینات المانعة للتقلص++Caيستمر التقلص ما دام 

.يتجدد 
 تسترجع الشبكة السیتوبالزمیة سیطرتھا على قنواتCa++ فتغلقھا و توظف

عن طريق النقل النشیط  إلى داخل الشبكة++Caلتعید Ca++ATPaseمضخة 
 التقلص من مانعة تتخلص البروتیناتCa++ تطرد رؤوس ، فتستعید ھیئتھا  و

ترجع رؤوس المیوزين إلى أماكنھا و    ATPتحادھا مع المیوزين عن مواقع االرتباط ، و با
مرحلة االنفصال: تعود خیوط األكتین إلى مواقعھا مؤدية إلى االرتخاء 


