
 

۱

  
  

  



 

۲

  فيزيولوژي عضالت و بافت عضالني

 مي دانيم كه بافت ماهيچه اي به سه گروه ماهيچه اسكلتي (مخطط)، صاف و قلبي تقسيم بندي مي شود. 

  اين سه گروه عضالت از نظر ساختمان، محل، عملكرد و نيز از نظر راههاي فعال شدن با يكديگر متفاوتند.

  : ويژگيهاي مشترك سه گروه بافت عضالتي

   . هر سه دسته از سلولهاي عضالني تشكيل شده اندـ 1

   هر سه دسته، فيالمان هاي اكتين و ميوزين كه عناصر اصلي انقباض هستند را دارند.ـ 2

  : ويژگي هاي بافت ماهيچه اي اسكلتي (مخطط)

  عضالت اسكلتي مخطط و ارادي هستند.ـ 1

  چنانچه فرد بيهوش باشد اين عضالت كار نمي كنند.ـ 2

  سريع منقبض مي شوند.ـ 3

  خستگي به سرعت در آنها ايجاد مي شود.ـ 4

  حركت دادن بدن را به عهده دارند.ـ 5

  اف:صويژگيهاي عضالت 

  غيرارادي هستند.ـ 1

  ديواره ارگانهاي توخالي را تشكيل مي دهند (مثانه، مري، رحم)ـ 2

  دادن غذا و ... را به عهده دارد.ي مانند فراهم كردن مسيري براي حركت خون، حركت دكارهاي متعدـ 3

  ويژگي هاي عضالت قلبي:

  يك عضله مخطط ولي غيرارادي است.ـ 1

  سلولهاي اين عضله به صورت خود به خود منقبض مي شوند.ـ 2

  كه در همه عضالت مشترك است: هايي ويژگي ●

  تحريك پذيري (عضالت توانايي پاسخ دادن به يك محرك را دارند).ـ 1

  قباض (قادرند انقباض انجام دهند).قابليت انـ 2

  قابليت كشيده شدن دارند.ـ 3

elmi-karbordi
Highlight

elmi-karbordi
Highlight

elmi-karbordi
Highlight

elmi-karbordi
Highlight

elmi-karbordi
Highlight

elmi-karbordi
Highlight

elmi-karbordi
Highlight

elmi-karbordi
Highlight

elmi-karbordi
Highlight



 

۳

  قابليت كشسان بودن (اگر عضالت كشيده شوند دوباره مي توانند به وضع اوليه باز گردند.)ـ 4

  عضله اسكلتي:

  % وزن بدن را تشكيل مي دهند.3% وزن بدن را و عضالت صاف تقريباً 40عضالت اسكلتي 

  ي) احاطه مي شوند.بافت همبند (پيوند سكلتي به وسيلهعضالت ا

  دوميوزوم نام دارد.آ نبافت همبندي كه يك تار (فيبر) عضالني را مي پوشاند 

  از كنار هم قرار گرفتن تارها يك دسته تار عضالني يا فاسيكول به وجود مي آيد.

  م دارد.بافت همبندي كه فاسيكول ها (گروهي از تارها) را احاطه مي كند را پري ميوزوم نا

  بافت همبندي كه اطراف كل عضله را فرا مي گيرد اپي ميوزوم نام دارد.

ادامه بافتهاي همبند به ل از تعداد زيادي فيبر (تار) تشكيل شده است.ول و هر فاسيكواز تعدادي فاسيكبنابراين يك عضله 
  د كه تاندون نام دارد.موازات تارهاي عضالني در انتهاي عضله به شكل محكم و فشرده به يكديگر مي چسب

يك فيبر عضله اسكلتي از واحدهاي كوچكتري به نام ميوفيبريل تشكيل مي شود و يك ميوفيبريل از واحدهايي به نام 
  ساركومر تشكيل شده كه كوچكترين واحد انقباضي در عضله است.

  در ميوفيبريل نوارهاي تيره روشني ديده مي شود:

  المان هاي اكتين در آن وجود دارد.كه في (I Band)نوارهاي روشن ـ  

  كه فيالمان هاي ميوزين در آن وجود دارد. (A Band)نوارهاي تيره ـ 

  : نحوه قرارگيري فيالمانهاي نازك و ضخيم

  فيالمان هاي ضخيم از پروتئين هاي ميوزين تشكيل شده اند.

  فيالمان هاي نازك از پروتئين هاي اكتين تشكيل شده اند.

  فيالمان نازك احاطه مي شود. 6م به وسيله هر فيالمان ضخي

تا از اين زنجيره ها، زنجيره هاي سنگين هستند كه دور هم پيچيده شده و دم  2زنجيره است.  6يك مولكول ميوزين شامل 
  زنجيره ديگر زنجيره هاي سبك هستند. 4مولكول را تشكيل مي دهند و 

  تغييرات شيميايي:

پتانسيل تبديل انرژي شيميايي به انرژي مكانيكي ناميده اند. وجود  شيندارد. عضله را ماانقباض عضالني نياز به انرژي 
نيروهايي بين رشته هاي اكتين و ميوزين  ATPمي شود. انرژي آزادشده از  ATPعمل سبب تجزيه آدنوزين تري فسفات يا 
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ماده شيميايي مهم ديگري است كه  (CP)، كراتين صفات ATPايجاد مي كند تا به طرف ديگر كشيده شوند. عالوه بر 
  بخشي از انرژي ذخيره را تأمين مي كند.

  انواع تارهاي عضالني:

همه تارهاي عضالت ارادي انسان و حيوانات از يك نوع نيستند. هرچند كه تمام تارها مي توانند در شرايط هوازي و 
عضي ديگر براي انجام كارهاي هوازي مناسب تر غيرهوازي كار كنند ولي بعضي از آنها براي انجام كار غيرهوازي و ب

  هستند.

  تارهاي عضالني (ماهيچه اي) را مي توان بر پايه رنگ ظاهري به دو دسته قرمز و سفيد تقسيم كرد.

  به عضالت گروه قرمز عضالت كند انقباض و به عضالت گروه سفيد عضالت تند انقباض گفته مي شود.

نيست، زيرا تعدادي داراي خصوصيات ويژه مخلوطي از هر دو نوع تار عضالني مي در عين حال اين تقسيم بندي كامل 
  باشند.

  (ST)ويژگي هاي تارهاي عضالني كند انقباض 

  دير خسته مي شوند.ـ 1

  داراي تارهاي عضالني باريكند.ـ 2

  داراي ذرات چربي ذخيره شده زياد و ذخيره گليكوژن اندك هستند.ـ 3

  (FT)تند انقباض  ويژگي هاي تارهاي عضالني

  زود به دوره خستگي خود مي رسند.ـ 1

  داراي تارهاي عضالني قطورترند.ـ 2

  داراي ذخيره گليكوژن زياد هستند.ـ 3

  دستگاه گردش خون:

  مي باشد. قعضله قلب و عروسيستم گردش خون شامل 

  عروق شامل سرخرگها، سياهرگها (وريدها) و مويرگها مي باشد.

  كه حاوي مواد غذايي و اكسيژن مي باشد توسط سرخرگها در بدن توزيع مي گردند.خون پمپ شده از قلب 

  مبادله مواد بين خون و سلولهاي اندامهاي مختلف در سطح مويرگها انجام مي گيرد.

  پس از مبادله مواد، خون مويرگي به وريدچه ها منتقل شده و نهايتاً توسط سياهرگهاي بزرگ مجدداً به قلب برمي گردد.
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  ه ويژگي مهم قلب:س

  قانون همه يا هيچـ 3             مرحله تحريك ناپذيريـ 2             قابليت انقباض ريتميكـ 1

بي امواج تحريكي را خود به عضله قلب داراي يك خاصيت ذاتي مي باشد كه بدون هيچ تحريك عص انقباض ريتميك:
سيم و كلسيم با غلظت مناسب تأمين خود و منظم توليد مي كند. براي انقباض الزم است محيط از نظر يونهاي سديم، پتا

  شود.

  .  هرگاه غلظت سديم كم باشد، انقباض سريع و ضعيف مي شود

  هرگاه غلظت پتاسيم بسيار زياد شود، سلولهاي عضالني تحريك پذيري خود را از دست مي دهند.

  رت انقباض مي شود.هرگاه غلظت كلسيم افزايش يابد، قدرت انقباض نيز زياد مي شود و كاهش كلسيم سبب كاهش قد

  در جريان پتانسيل عمل به تحريك ثانويه صرف نظر شدت يا ماهيت جواب نمي دهد. تحريك ناپذيري:

  جمع انقباضات در عضله قلب امكان پذير نيست اين حفاظتي براي قلب است.

با تمام ، يك عضله قلب هنگام تحريك شدن مانند سلول واحد عمل مي كند. پاسخ به يك تحرقانون همه يا هيچ: 
                                 در آن زمان به تحريك جواب مي دهد و يا اصالً جواب نمي دهد. ، قدرت

  جدار قلب مانند رگهاي خوني از سه اليه تشكيل شده است كه عبارتند از:

  يوماليه خارجي يا اپي كاردـ 3            اليه مياني يا ميوكارديومـ 2            اليه داخلي يا اندوكارديومـ 1

  رگهاي لنفي:

بست از بافتها سرچشمه مي گيرند مايعات ميان بافتي موسوم به لنف را از بافتها جمع آوري و به  ورت بنصبه اين رگها كه 
  سيستم گردش خون باز مي گردانند. جريان لنف يك طرفه بوده و از بافتها به سوي قلب مي باشد.

يتر است. حجم خون ل 6تا  5ليتر و در مردان  5تا  4دار خون در زنان تنها بافت مايع بدن است. مقخون  ساختمان خون:
  % وزن بدن است7

روز عمر مي  100ميليون در هر ميليمتر مكعب، در مغز قرمز استخوان ساخته مي شوند،  5/5تا  4/5 گلبولهاي قرمز:
  كنند. نقش مهمي در انتقال اكسيژن و دي اكسيدكربن دارند.

  گلبول سفيد:

  دفاعي بدن مي باشد.سيستم  ●

  در هر ميليمتر مكعب خون 8000تعداد  ●

  در مغز قرمز و بافت لنفاوي ساخته مي شود. ●
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  پالكتها:

  در هر ميليمتر مكعب وجود دارد. 250000بطور متوسط  ●

  در مغز قرمز استخوان ساخته مي شود. ●

  نقش آنها انعقاد خون است در مقابل خونريزي ●

  ني در جمعيت جهان:ميزان درصد گروههاي خو

  Aگروه خوني ،  A% داراي آنتي ژن 42حدود ●

  Bگروه خوني ،  B% داراي آنتي ژن 9حدود ●

  ABگروه خوني  ،  A,B% داراي آنتي ژن 3حدود ●

  Oگروه خوني ، % فاقد آنتي ژن 46حدود ●

يدكربن به دستگاه تنفس بدن موجودات زنده جهت تهيه اكسيژن براي متابوليسم سلولي و دفع دي اكس دستگاه تنفس:
  است .وابسته 

انتقال اكسيژن از هوا به بافتهاي بدن و انتقال دي اكسيدكربن از بافتها به بيرون مي باشد. تبادالت گازها بين  تنفس:
  سلولهاي بدن و محيط خارجي توسط مجاري تنفسي صورت مي گيرد.

  دستگاه تنفس به دو ناحيه هوايي و تنفسي تقسيم شده است.

حفره بيني، حلق، حنجره، ناي و سيستم نايژه هاست كه هوا را از محيط پيرامون به قسمت تنفسي  حيه هوايي شامل:نا
  ششها مي رساند.

ت، حفره بيني را از حفره دهاني جدا خحفره بيني بوسيله ديواره بيني به دو بخش قرينه تقسيم مي شود. كام س حفره بيني:
  مي كند.

  يني:مزاياي تنفس از طريق ب

  وجود اليه مخاطي مجاري بيني و شاخكها و سلولهاي مژكدار؛

  به داخل بدن مي شود. خارجيت مانع از عبور گرد و غبار و ذراـ 1

  هواي تنفسي را به كمك رگهاي خوني خود گرم و به كمك سلولهاي پوششي مرطوب مي كند.ـ 2

حلقي را از حفره دهان جدا  -. كام نرم، ناحيه بينيحلقي تقسيم شده است -حلقي و دهاني -حلق به دو بخش بيني حلق:
  حلقي راه تنفسي و گوارش است. -ناحيه دهاني مي كند.
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  حنجره:

  .حنجره در عقب حفره بيني و در باالي ناي قرار دارد. حنجره غضروفهايي دارد كه باعث باز نگه داشتن آن مي شود

دا مي شود. يك زايده صدر حنجره تعدادي تار يا طناب صوتي وجود دارد كه ارتعاش آنها بوسيله هواي بازدم باعث توليد 
  غضروفي به نام اپي گلوت در هنگام بلع غذا دهانه حنجره را مي بندد و مانع ورود غذا به درون ناي مي شود.

  افت پيوندي ارتجاعي هستند.بتارهاي صوتي از جنس 

شش به صورت جفت در داخل پرده جنب قرار دارد. شش سمت راست داراي سه لوب و شش سمت چپ داراي  ها:شش 
  دو لوب است.

را دريافت مي كند. ساختار دروني ششها داراي سيستمي شاخه اي است كه به نام درخت  اصلي هر لوب يك شاخه از نايژه
  نايژكي خوانده مي شوند.

  است. Uد است و هوايش از حنجره وارد ناي مي شود. هريك از بندها قطعه اي به شكل بن 20تا  16ناي داراي  ناي:

  چگونگي تنفس:

تنفس در آدمي شامل دو مرحله دم و بازدم است. در مرحله دم هوا وارد ششها و در هنگام بازدم از آن خارج مي شود. در 
اليه پرده جنب هميشه كمتر از فشار اتمسفر است و به انجام دم و بازدم پرده جنب نقش مهمي دارد. فشار فضاي ميان دو 

  همين دليل ششها حتي در حالت بازدم ارادي نيز كامالً بسته نمي شوند.

ورت يك گنبد است و دنده ها در پايين صقبل از شروع دم كليه ماهيچه هاي تنفس در حال استراحت هستند و ديافراگم به 
اي جنب كمتر از فشار اتمسفر و ششها در حالت نيمه باز هستند. هنگامي كه فرمان ترين وضعيت خود قرار دارند و فشار فض

عصبي دم توسط مراكز تنفسي در مغز صادر مي شود اعصاب حركتي ماهيچه هاي بين دنده اي خارجي و ديافراگم را 
  منقبض مي كنند.

ن مي شود. انقباض ديافراگم موجب افزايش انقباض ماهيچه هاي بين دنده اي خارجي موجب حركت دنده ها به باال و طرفي
حجم قفسه سينه مي شود. اين افزايش حجم باعث كاهش فشار مايع جنب و باز شدن كيسه ها مي شوند و هوا را به درون 
خود مي كشانند. بنابراين عامل اصلي باز شدن كيسه هاي هوايي و ورود هوا به ششها پرده جنب است. اگر پرده جنب پاره 

خاصيت ارتجاعي ششها كامالً جمع شده و از كار مي افتد. در پايان دم ماهيچه هاي ويژه دم استراحت مي كنند.  شود شش
و وزن قفسه سينه موجب مي شود كه ششها به حالت اوليه خود برگردند. برگشت ششها باعث افزايش فشار هواي درون 

  را بطور فعال مي توان انجام داد.بازدم شش نسبت به اتمسفر و در نتيجه بيرون راندن هوا مي شود و 
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گازهاي تنفسي نيز در ميزان فعاليت تنفس نقش دارند. عامل اين تنظيم مقدار اكسيژن و بويژه دي اكسيدكربن موجود در 
  خون است. توازن اين دو گاز در خون بايد حفظ شود.

  انتقال و تبادل گازهاي تنفسي:

دستگاه تنفس مي شود تا زماني كه به درون يكي از سلولهاي بدن برسد بايد  هنگامي كه يك مولكول اكسيژن هوا وارد
  مراحل زير طي شود:

  انتقال از خون به بافتها ـ               انتقال در خون ـ            انتقال از شش به خون ـ            انتقال از هوا به شش ـ

  انواع تنفس عبارت است از:

  از بين خون و هواتنفس خارجي: تبادل گـ 1

  تنفس داخلي: تبادل گاز بين خون و سلولهاـ  2

  تنفس سلولي: استفاده اكسيژن توسط سلولها براي متابوليسمـ 3

ساز و كارهاي دستگاه عصبي: دو دستگاه كليه اعمال بدن را تنظيم مي كند و رفتار انسان را شكل مي  دستگاه عصبي:
  دهند.

  سيستم عصبيـ 2                             سيستم اندوكرينـ 1

دستگاه عصبي با داشتن نورونها، هدايت تحريكات را به عهده دارد، تحريكات را حس مي كند و به مغز مي فرستد در مقابل 
  بخش تحريك شده كه تحريك را حس كرده است واكنش نشان مي دهد.

واج الكتريكي و عبور آنها از يك بخش سلول سلولهاي عصبي با توليد ام بي نورون است.صواحد ساختار دستگاه ع
  به سلول ديگر و از طريق رهايش پيكهاي ميانجي هاي شيميايي به منظور ايجاد ارتباط با ساير سلولها عمل مي كند.

  قسمتهاي نورون:

  پايانه هاي آكسونـ 4                آكسونـ 3              دندريتهاـ 2            جسم سلوليـ 1

  ها از لحاظ عملكرد:نرون

  نرونهاي ارتباطي (ارتباط بين آوران و وابران)-3                       نرونهاي وابرانـ 2                  نرونهاي آورانـ 1

  محل اتصال يك نرون به نرون ديگر مي باشد. سيناپس:

  نده مي شود.ي خواپسنروني كه امواج را به سوي يك سيناپس هدايت مي كند، نرون پيش سينا

  ي معروفند.پسنرونهايي كه امواج را از سيناپس دور مي كنند به نرونهاي پس سينا
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۹

  گروهي از تارهاي عصبي كه به سمت اندامهاي هدف حركت مي كنند عصب نام دارند. عصب:

  :عبارتند از  بيصسه پرده پوشش محافظتي بافت ع

  ترين و سفت ترين پردهت شامه: بيروني فس* 

  ه: در وسط بين سفت شامه و نرم شامهعنكبوتي* 

  نرم شامه: در مجاورت بافت عصبي داخلي ترين اليه* 

  دستگاه عصبي مركزي شامل مغز و نخاع مي باشد.

  زيرمجموعه است كه عبارتند از: 6مغز مركب از 

  مخچهـ 6              اعبصل النخـ 5           پل مغز ـ 4         مغز مياني ـ 3           ديانسفالـ  2      مخـ 1

مغز بخشي از دستگاه عصبي مركزي است كه در باالي نخاع و درون جمجمه جاي دارد. اين بخش از پايين به باال شامل 
  پياز نخاع، پل مغزي و مخچه، مغز مياني، مغز واسطه اي و نيمكره هاي مخ است.

  نيمكره هاي مخ شامل:

  تارهاي عصبيـ 4                هسته هاي زيرقشريـ 3                قشر مغزـ 2          پوسته خارجيـ 1

دو نيمكره مخ توسط پلي از ماده سفيد به نام جسم پينه اي بهم مربوطند. هر نيمكره با دو بخش سفيد در وسط و خاكستري 
ي يا كانال، هرمي، ستاره اي در قشر مشخص شده است. انواع نرونهايي كه در قشر مخ وجود دارند عبارتند از: سلولهاي افق

يا دانه اي، دوكي و چندشكلي. هر قسمت از قشر خاكستري مخ كار ويژه اي را بر عهده دارد. مراكز مربوط به دريافت و 
  تفسير اطالعات رسيده از اندامهاي حسي مختلف مانند چشم و گوش و پوست در اين قسمت واقع است.

  ند داراي بخش خاكستري در قشر و بخش سفيد در مركز است.مخچه كه تعادل بدن را حفظ مي ك مخچه:

  : قشر مخچه داراي سه طبقه است

  پوركنژ در وسطـ 3                           دانه اي در درون ـ 2                          طبقه ذره اي در بيرونـ 1

ارتباط برقرار مي كند. در مركز ند با مغز مياني مخچه بوسيله سه جفت پايك كه شامل دسته هايي از تارهاي عصبي مي باش
مخچه، هسته هاي مركزي مخچه قرار دارند. اين هسته ها از جنس بخش خاكستري هستند كه بوسيله بخش سفيد احاطه 

  شده است.

سط تو مي رود ، مخچه در كار كنترل فعاليتهاي ماهيچه اي به مخ كمك مي كند. پيامهاي حركتي كه از مخ به اندامها
  مخچه، تقويت و هماهنگ مي شوند. در كل كارهايي كه مخچه انجام مي دهد همگي غيرارادي هستند.

  اين بخش را مي توان به عنوان ناحيه وسيعي از نخاع تلقي نمود كه شكل آن در انسان شبيه پياز است. بصل النخاع:
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۱۰

تشكيل شده است  از ماده سفيد و رشته اعصاب لنخاعبصل النخاع بدون مرز مشخص با نخاع ارتباط حاصل مي كند. بصل ا
و فعاليت اندامهاي داخلي بدن مانند قلب، ششها و اندامهاي گوارشي را اداره مي كند به همين سبب يكي از مهمترين اجزاي 

  مغز است و آسيب وارده به آن مرگ را به دنبال دارد.

  صل معين به نخاع وارد و يا از آن خارج مي شوند. نخاع رابط مغز و قسمتهاي ديگر بدن است اعصاب در فوا نخاع:

اعصاب حسي از طريق ريشه هاي پشتي وارد نخاع مي شوند. اعصاب حركتي ريشه هاي شكمي نخاع را ترك مي كنند. دو 
  ريشه پشتي و شكمي به هم متصل شده و اعصاب نخاعي را مي سازند.

  نخاع داراي دو بخش مي باشد:

  ي ميلين دار است.سفيد: كه داراي تارها-1

خاكستري: داراي نرونهاي ارتباطي، جسم سلولي، آكسون نرون آوران، آكسون نرون وابران مي باشد. از هر دو طرف -2
هر كدام از به هم پيوستن دو دسته تار عصبي بنام ريشه هاي  كه مي شود ورت قرينه خارجصجفت عصب به  31نخاع 

  ي بوجود مي آيد.شكمي و ريشه هاي پشتي به نام عصب نخاع

  امواج عصبي را بين دستگاه عصبي مركزي و ساير بخشهاي بدن جابجا مي كند. : دستگاه عصبي محيطي

  جفت كه با نخاع تماس دارند. 31جفت عصب مغزي و  12جفت عصب مي باشد كه  43دستگاه عصبي محيطي شامل 

  اعصاب محيطي شامل سه گروه عصب است كه شامل:

  ز اندامها به مغز و نخاع مي روند.اعصاب حسي كه اـ 1

  اعصاب حركتي كه از مغز و نخاع به ماهيچه ها و غده ها مي روند.ـ 2

  اعصاب مختلط كه شامل رشته هاي حسي و حركتي هستند.ـ 3

بخش آوران: اعصاب آوران تمام اطالعات را از گيرنده هاي پايانه هاي محيطي خود به دستگاه عصبي مركزي منتقل مي 
  سازد.

  بي خودكاري خودمختار تقسيم مي شود.صبخش وابران: به دو زيرمجموعه دستگاه عصبي پيكري و دستگاه ع

  نرونهاي بخش پيكري، عضالت اسكلتي را اعصاب مي دهند و ارادي هستند.

دي نرونهاي بخش خودكاري (خودمختار)، عضالت صاف و قلب و غدد و نرونهاي روده اي را عصب رساني مي كند و غيرارا
  است.

  رشته اين اعصاب به دو صورت سمپاتيك و پاراسمپاتيك نامگذاري مي شوند.
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