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تركيب و انقباض العضلة الهيكلية (املخططة)
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الجهاز العضلي هو املسؤول عن حركة الجسم البشري .وهناك حوالي  700عضلة مخططة أو هيكلية مسماة
ملتصقة بعظام الهيكل العظمي وتشكل ما يقرب من نصف وزن جسم الشخص .وكل عضلة من هذه العضالت
لها منشأ ومرتكز في العظام وكل عضلة هي وحدة منفصلة مستقلة مصنوعة من النسيج العضلي ولها األوعية
الدموية واألوتار واألعصاب الخاصة بها ،وتنتظم العضالت في تجمعات تساعد أو تعاكس أو تؤازر بعضها بحيث
ُ
َ ُّ
التدفع الكهربي امل ْرسل من عصبون حركي
تنتج وتعدل الحركة ،وتقوم العضلة الهيكلية (املخططة) بتحويل
تظهر في انقباض العضلة ،حيث ّ
سفلي إلى قوة ميكانيكية ُ
تحرير الناقل العصبي
يؤدي وصو ُل جهد الفعل إلى
ِ
ِ
ُ ُ
املوجودة على الغشاء خلف املشبكي ،وبالتالي تحدث إزالة
أستيل كولين الذي يعمل على ُم ْستقبالته النيكوتينية
ِ
ُ
اندفاق الكالسيوم إلى داخل الليف العضلي مما
الليف العضلي ،وتؤدي إزالة االستقطاب إلى
لغشاء
استقطاب
ِ
ِ
ِ
َ
انقباض العضلة ،وحصول الحركة املستهدفة.
ُي َس ِّب ُب
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بنية العضلة الهيكلية:
ُ
ٌ
ُ
ُ
الواحد هو خلية طويلة
تتكون العضلة الهيكلية (املخططة) من مجموعات من الليف العضلي ،والليف العضلي
ُ
ُ
ُ
ٌ
ُ
الخيوط هي الخيوط الغليظة
متعددة األنوية  ،وتحوي ل َي ْيفات عضلية كل منها مكونة من مجموعة من
ِ
ُ َُ ّ
ُ ُّ ُ
ُ
َ
الرفيعة التي تتر ُ
شكله املخطط ،وتحاط الل َي ْيفة
العضالت
النوع من
اكب بعض الش يء لتعطي هذا
والخيوط
ِ
ُ
َ ُ
اللييفات مكونا ُ
ُ
الغمد بين ْ
العضلية بغشاء يسمى ْ
الن َب ْيب
غم ُد الليف العضلي َ ،Sarcolemmaوي ْنغ ِلف هذا
ٌ
ْ ٌ
املُ ْستعرض أو ُ
مختلفة عن الشبكة َ
الهيولية
الن َب ْيب  ، T Transvers or T-tubuleوهو ِبن َية
ُّ
ُ
ُ
وتعتبر مخزنا (داخل
العضلية
العضلية  Reticulum Sarcoplasmicالتي تغلف الل َي ْيفات
ِ
ُْ َ
ٌ
ٌ
خلوي  ) Intracellularللكالسيومْ ،
الشذوذات في
وغم ُد الليف العضلي هو بنية مركبة وقد اكت ِشف حديثا أن
ِ
ََ
ُ
الحث ِل العضلي الوراثية .Dystrophies Muscular Inherited
أنواع
بعض مكونا ِت ِه هي سبب ِ
بعض ِ
ُ
ُ
مر َكز ُ
ُ
القسيم العضلي  ،Sarcomereويتكو ُن ُ
ْ
امليوسين من
يتكون الخيط الغليظ من
ِ
بروتين امليوسين ويقع في ِ
ْ
ٌ
تكسير
ثقيلتين هما من بروتين امليروميسين ويحتوي امليروميسين على أطراف هي مسؤولة عن
ِسل ِسلتين
ِ
ِ
تشكيل الجسر املتقاطع Cross
طاقة Stroke Power
ضربة
نهاية
الفوسفات في
األدينوسين ثالثي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
أس امليوسين.
عملية
 ،Formation bridgeوهي مهمة أيضا في
ِ
ِ
حركة ر ِ
َ
ُ
ُ
َ
وبسبب خواص امليروميسين ّ
ُ
رؤوس ا متجهة للخارج
فإن خيوط امليوسين تلقائيا ت َت َح َّز ُم سويا بحيث تكون ال
ِ
ِ
ُّ
املتقاطع مع األكتين.
تشكل الجزء الرئيس ي من الجسر
باتجاه
خيوط األكتين ،وهي بالتالي ِ
ِ
ِ
ِ

ُ
ُ
ُ
َ
بإمساكها
العضلة
انقباض
الرفيع من األكتين والتروبوميوسين والتروبونين ،واألخير ي َع ِّدل
ويتك َّون الخيط
ِ
ِ
ُ
التروبوميوسين في مكانه ملنع رأس امليوسين من االرتباط باألكتينّ ،
اندفاق الكالسيوم
االستقطاب إلى
وتؤدي إزالة
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
ْ
َ
تغيرا بن َيو ّيا في الخيط الرفيع ،بحيث ي ُ
يرتبط بالتروبونين مسببا ُّ
ارتباط امليوسين
ترك التروبوميوسين مكان
الذي
ِ
ِ ِ
َ
َُّ
َ
العضالت من خالل عملية ت ْقييد
انقباض
الن
ِ
على األكتين ،وبالتالي فإن التروبوميوسين والتروبونين يع ِد ِ
.Block Stearic
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انقباض العضلة الهيكلية (املخططة):
َ
يؤدي وصو ُل جهد الفعل إلى املوصل العصبي العضلي (املشبك) إلى اندفاق الكالسيوم وتحرير حويصالت تحوي
ُ
َ
استقطابه ومحررا
غشاء الليف العضلي مزيال
األستيل كولين والذي يرتبط بمستقبالته النيكتونية على
ِ
الكالسيوم من الشبكة َ
ابط للكالسيوم (في مركب
الهيولية العضلية ،ويؤدي ذلك إلى إزالة مركب البروتين الر ِ
ّ
املكون الرئيس ي للخيوط الرفيعة ،وإلغاء هذا
التروبوميوسين)
ِ
وإلغاء إحصاره وإبعاد التروبونين عن األكتين ِ
ُ
يسمح للميوسين -املكون الرئيس ي للخيوط الغليظة -بأن يرتبط باألكتين عبر الجسور
اإلحصار  Blockو
ُ
َ
ُ
َ
َ
املتقاطعة  ،Cross bridgesثم ت ْسح ُب الخيوط العضلية منزلقة على بعضها البعضّ ،
وتكسر الجسور املتقاطعة
َ ُ
ُ
تشكيل
تعاد دورة
ويمكن أن
الطاقة  Stroke Powerبتحليل األدينوسين ثالثي الفوسفات،
ضربة
نهاية
ِ
ِ
عند ِ
ِ
ُ
تنقبض العضلة بما يشبه َّ
ُ
السقاطة  ،Ratchet-like Fashionوت َس َّمى هذه
الجسور املتقاطعة ثم تكسيرها وبالتالي
َ
ُ
النقباض العضلة .Hypothesis Filament Sliding
لقة
العملية كلها :فرضية
الخيوط املنز ِ
ِ
ِ
و يعتمد توتر االنكماش على عدد الجسور التي تشكلت بين خيوط األكتين وامليوسين العضلي .رقم الجسور
املتقاطعة التي تم تشكيلها ال تعتمد فقط على الوفرة من جزيئات األكتين وامليوسين  ،ولكن أيضا على تردد املنبه
لتشكيل الجسور.

ويمكننا ترتيب أحداث انقباض العضلة كما يلي:
• املرحلة  :1في حالة الراحة ُ
نجد أن مركب التروبونين ُي ْمس ُك بالتروبوميوسين في وضع ُ
االرتباط
يمنع امليوسين من
ِ
ِ
ِ
باألكتين (تقييد إستيري)
ُ
ُ
ينتقل عبر
توليد جهد فعل خلف مشبكي
• املرحلة  :2يؤدي وصول جهد الفعل إلى املوصل العصبي العضلي إلى ِ
بالن َب ْيب املستعرض ويقوم هذا ُ
املسمى ُ
ّ
ْانغالف الغشاء العضلي املُ َت ّ
النبيب بنقل جهد الفعل َ
العضلة
عبر
ص
ِ
ِ ِ
ِ
خص ِ
ُ
َ
ُ
ْ
كلها منشطا كل أليافهاُ ،
ويقع الن َبي ُب امل ْست ْعرض مجاورا للصهريجين االنتهائيين للشبكة َ
الهيولية العضلية في ِبنية
تسمى بالثالوث ،أي أن كل ُنبيب مستعرض ُ
يقع بين صهريجين انتهائيين من الشبكة َ
الهيولية العضلية والتي
الثالوث إلى تحر ِير الكالسيوم
أيونات الكالسيوم ،ويؤدي وصو ُل جهد الفعل إلى
تحتوي على تركيزات عالية من
ِ
ِ
ُ
االنتهائية تبعا مليله الكهروكيماوي باتجاه ْ
بمركب
يلتحم الكالسيوم
اللييفات العضلية ،ثم
من الصهاريج
ِ
ِ
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َ
ُ
تستطيع الرأس امليوسينية أن ترتبط مع األكتين
تغيير وضع التروبوميوسين بحيث
التروبونين وهو ما يؤدي إلى ِ
مشكلة الجسر املتقاطع.
ُ
التوت ُر في الجسر املتقاطع ،وهذا ُّ
يتنامى ُّ
تأخير قبل أن َ
ٌ
التوت ُر
ارتباط امليوسين باألكتين يحدث
• املرحلة  :3بعد
ِ
َ
ْ
ّ
ُ َُُّ
ُ
َ
الجسور
الطاقة تلك تفصل
ضربة
نهاية
ويسب ُب هذا
ِ
ِ
انقباض العضلة ،وفي ِ
يسحب ويد ِور األكتين على امليوسين ِ
ٌ
الناتجة عن تحليل األدينوسين ثالثي الفوسفات وهي عملية
بواسطة الطاقة
املتقاطعة امليوسين من األكتين
ِ
ِ
ُ
ُ
ٌ
ويمكن أن َ
ٌ
الجسور
وحركة الخيوط
املتقاطعة
تشكيل
تعاد الدورة كلها وعملية
معتمدة على الكالسيوم أيضا،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
لقة النقباض العضلة ،وذلك ألن ّ
قان كل منهما على اآلخر بما
نوعي
تلك ت َس ّمى فرضية
ِ
الخيوط املنز ِ
ِ
الخيوط ينزل ِ
َ
ُ ُ
حركة ُم َس َّن َنة َّ
امل َح ّرر من الصهاريج االنتهائية للشبكة َ
الهيولية
السقاطة مع تكرار الدورة ،وأما الكالسيوم
يشبه
ِ
ُ
َ
وتكسير الجسور املتقاطعة ممكناُّ ،
َ
ُ
عملية استرداد نشطة إلى
استرداده في
فيتم
تشكيل
يجعل
العضلية والذي
ِ
َّ
داخل الشبكة َ
مضخ ِة كالسيوم معينة.
الهيولية العضلية بواسطة

النسيج الضام داخل العضلة:
يتكون بطن العضالت من الخاليا العضلية أو األلياف والنسيج الضام الذي يربط الخاليا ببعضها .الطبقة
الخارجية من الغالف الضام للعضلة تقسم إلى أقسام تحيط بالحزم واأللياف العضلية فتكون البنية للنسيج
الضام كشبكة قوية تحيط بالحزم العضلية واأللياف وترتبط في طرفي العضلة باألوتار العضلية بشكل تداخلي
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قوي كمية النسيج الضام داخل العضالت و حجم األوتار املتصلة يختلف اختالفا كبيرا في العضالت .و كمية
األنسجة الضامة املوجودة داخل العضلة تؤثر على الخصائص امليكانيكية لتلك العضالت ويساعد على تفسير
االستجابات امليكانيكية املتنوعة للعضالت الفردية.

أنواع األلياف العضلية:
هناك معياران يجب مراعاتهما عند تصنيف أنواع ألياف العضالت:
مدى سرعة انقباض بعض األلياف بالنسبة إلى أنواع أخرى  ،وكيف تنتج األلياف .ATP
باستخدام هذه املعايير  ،هناك ثالثة أنواع رئيسية من ألياف العضالت والهيكل العظمي.
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• األلياف البطيئة املؤكسدة ( )SOأو( النوع  ) Iتتقلص ببطء نسبيا وتستخدم التنفس الهوائي
(األكسجين والجلوكوز) إلنتاج .ATP
• األلياف السريعة املؤكسدة (( )FOالنوع  )IIAتسبب تقلصات سريعة وتستخدم التنفس الهوائي بشكل
أساس ي  ،ولكن ألنها قد تتحول إلى التنفس الالهوائي (تحلل السكر)  ،يمكن أن تتعب بسرعة أكبر من
ألياف .SO
• األلياف السريعة محللة للكلوكوجين (( )FGالنوع  )IIBو تمتاز بانقباضات سريعة وتستخدم في األساس
التحلل الالهوائي .األلياف  FGتتعب بسرعة أكبر من غيرها .تحتوي معظم العضالت الهيكلية في
اإلنسان على الثالثة أنواع  ،وإن كانت بنسب متفاوتة.
تعتمد سرعة االنكماش على مدى سرعة تحلل  ATPaseللميوسين  ATPإلنتاج الحركة .تعمل األلياف السريعة
على تحلل  ATPبمعدل أسرع مرتين تقريبا من األلياف البطيئة  ،مما يؤدي إلى ركوب جسر متقاطع أسرع بكثير
(والذي يسحب الخيوط الرقيقة باتجاه املركز بمعدل أسرع) .يحدد املسار األيض ي الرئيس ي الذي تستخدمه
ألياف العضالت ما إذا كان يتم تصنيف األلياف على أنها مؤكسدة أو تحلل غليكوجيني .إذا كانت األلياف تنتج في
املقام األول  ATPمن خالل املسارات الهوائية  ،فهي مؤكسدة .يمكن إنتاج املزيد من الـ  ATPخالل كل دورة أيضية
 ،مما يجعل األلياف أكثر مقاومة للتعب .تخلق ألياف الجليكوجين  ATPبشكل أساس ي من خالل تحلل الالهوائي
 ،والذي ينتج  ATPأقل في كل دورة .ونتيجة لذلك  ،تتعب ألياف وتستهلك سكر الدم بمعدل أسرع.
تحتوي األلياف املؤكسدة على العديد من امليتوكوندريا أكثر من األلياف املحللة  ،ألن األيض الهوائي  ،الذي
يستخدم األكسجين ( )O2في املسار األيض ي  ،يحدث في امليتوكوندريا .تمتلك ألياف  SOعددا كبيرا من
امليتوكوندريا وقادرة على التقلص لفترات أطول بسبب كمية  ATPالكبيرة التي يمكن أن تنتجها.
لكن لها قطر صغير نسبيا وال ينتج عنها توتر كبير.
يتم تزويد األلياف  SOعلى نطاق واسع بالشعيرات الدموية لتزويد  O2من خاليا الدم الحمراء في مجرى الدم.
تمتلك ألياف  SOأيضا  ، myoglobinوهو جزيء يحمل  O2يشبه الهيموغلوبين الذي يحمل  O2في خاليا الدم
الحمراء .يقوم امليوغلوبين بتخزين بعض من  O2الالزم داخل األلياف نفسها (ويعطي ألياف  SOلونها األحمر).
كل هذه امليزات تسمح أللياف  SOبإنتاج كميات كبيرة من  ، ATPوالتي يمكن أن تحافظ على نشاط العضالت
دون تعب لفترة طويلة من الزمن.
حقيقة أن ألياف  SOيمكن أن تعمل لفترات طويلة دون تعب مما يجعلها مفيدة في الحفاظ على املوقف  ،وإنتاج
تقلصات متساوي القياس (الطول)  ،وتثبيت العظام واملفاصل  ،وجعل حركات صغيرة تحدث في كثير من األحيان
7

ولكن ال تتطلب كميات كبيرة من الطاقة .ال ينتج عنها توتر شديد  ،وبالتالي ال يتم استخدامه في حركات قوية
وسريعة تتطلب كميات كبيرة من الطاقة وركوب الدراجات السريعة عبر الجسر.
تسمى ألياف  FOأحيانا باأللياف الوسيطة ألنها تمتلك خصائص متوسطة بين األلياف السريعة واأللياف
البطيئة .أنها تنتج  ATPبسرعة نسبيا  ،وبسرعة أكبر من األلياف  ، SOوبالتالي يمكن أن تنتج كميات عالية نسبيا
من التوتر .أنها مؤكسدة ألنها تنتج  ATPالهوائية  ،وتمتلك كميات كبيرة من امليتوكوندريا  ،وال تعب بسرعة .ومع
ُ
ذلك  ،ال تمتلك ألياف  FOميوغلوبين كبير  ،مما يعطيها لونا أفتح من ألياف  SOالحمراء .تستخدم ألياف FO
أساسا في الحركات  ،مثل املش ي  ،التي تتطلب طاقة أكثر من التحكم في الوضع ولكن تتطلب طاقة أقل من حركة
متفجرة  ،مثل الركض .ألياف  FOمفيدة لهذا النوع من الحركة ألنها تنتج توترا أكثر من ألياف  SOولكنها أكثر
مقاومة للتعب من ألياف .FG
تستخدم ألياف  FGبشكل أساس ي تحلل الالهوائي كمصدر للطاقة لديها قطر كبير وتمتلك كميات كبيرة من
الجليكوجين  ،والذي يحلل لتوليد  ATPبسرعة إلنتاج مستويات عالية من التوتر (التقلص) .ألنها ال تستخدم في
املقام األول األيض الهوائي  ،فإنها ال تمتلك أعدادا كبيرة من امليتوكوندريا أو كميات كبيرة من امليوغلوبين وبالتالي
ُ
لها لون أبيض .تستخدم ألياف  FGإلنتاج انقباضات سريعة وقوية إلجراء حركات سريعة وقوية .تعب هذه
األلياف بسرعة  ،مما يسمح باستخدامها لفترات قصيرة فقط .معظم العضالت تمتلك مزيجا من كل نوع من
األلياف .يتم تحديد نوع األلياف السائدة في العضالت من خالل الوظيفة األساسية للعضلة.
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أنواع التقلص العضلي:
املتقاصر  :Concentricيحدث فيه قصر لطول العضلة أثناء العمل ويكون متساوي التوتر(  )isotonicفي حال
عدم املقاومة أو متزايد التوتر  hypertonicفي حال التقلص ضد مقاومة أو بتنبيه عالي وبكل الحاالت تكون
املقاومة أقل من قوة تقلص العضلة.
متطاول  :Eccentricيحدث ان تكون قوة التقلص أقل من املقاومة املطبقة على العضلة مما يجعلها تتطاول تحت
تأثيره رغم التقلص.
متساوي الطول  :Isometricوهنا ال يحدث تغير في طول العضلة أثناء التقلص العضلي وبالتالي تتساوى املقاومة
املطبقة مع القوة.

العوامل التي تؤثرعلى القدرة على إنتاج الحركة في العضالت:
الوظيفة األساسية للعضلة هي إنتاج حركة املفاصل .املدى السلبي للحركة ( )ROMاملتاح عند املفصل يعتمد
على شكل األسطح املفصلية وكذلك على األنسجة الرخوة املحيطة .لكن  ROMالفاعل للمفصل يعتمد على قدرة
العضالت على سحب الطرف من خالل  ROMمتاح.
املفاصل الكبيرة تتطلب عضالت قادرة على تحريك مشترك عبر النطاق بأكمله .لكن مثل هذه العضالت غير
ضروري في املفاصل ذات الحركة األصغر .ويؤثر عامالن في القدرة العضلية إلنتاج الحركة وهما:
• طول األلياف املكونة للعضلة.
• طول ذراع العضلة.
ويعتمد قصر العضلة على عدد الساركومير املرتب بشكل تسلسلي في العضلة يمكن لأللياف تقصير ما يقرب
ُ
من  50إلى  ٪ 60من طولها ،على الرغم أن هناك بعض الدالئل على أن األلياف تظهر تقصيرا متنوعا.
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هناك تباين واسع في أطوال األلياف املوجودة في جسم اإلنسان  ،تتراوح من بضعة سنتيمترات إلى ما يقرب من
نصف متر .و طول األلياف داخل العضالت هي تشكيل من الهندسة املعمارية في تلك العضالت بدال من الطول
اإلجمالي للعضلة .على الرغم من أن جميع العضالت الهيكلية تتكون من ألياف العضالت  ،يمكن أن يختلف
ترتيب هذه األلياف بشكل كبير بين العضالت .هذا الترتيب من األلياف له آثار ملحوظة على قدرة العضالت على
إنتاج الحركة وتوليد القوة .ترتيبات األلياف لها أسماء مختلفة ولكنها تقع في اثنين الفئات الرئيسية  ،املتوازية
واملسندة املائلة .بشكل عام  ،تكون األلياف داخل العضالت املتوازية تقريبا مركبة بالتوازي مع طول العضلة
بأكملها .و تحتوي على أوتار عند طرفي العضلة وتتشكل من توضع طوالني لأللياف العضلية أما العضالت املائلة
فتحتوي وتر واحد وممكن أكثر ترتبط فيه األلياف بشكر مروحي ومائل وطول االلياف أقصر من النوع املتوازي
ويتغير الجهد العضلي حسب االلياف املتقلصة وهناك عدة أنواع منها مثل الوحيدة  unipennateأو الثنائية
 bipennateحسب عدد األوتار املخترقة للعضلة .وبالتالي فإن قدرة العضالت الطوالنية املتوازية على التقصير
أكبر من املائلة.
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كذلك فإن لحظة الحركة (العزم ) تلعب دورا مهما في قدرة العضلة على الحركة ّ
يعرف ذراع العزم العضلي على
أنه العمودي املسافة بين العضلة ونقطة الدوران .هذا الذراع يعتمد على موقع ارتكاز العضالت على العظام
ُ
والزاوية بينها وبين خط شد العضلة و تعرف هذه الزاوية بزاوية التطبيق.
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العوامل املؤثرة على القوة العضلية:
 .1حجم العضلة:
كلما زاد املقطع العرض ي للعضلة زادت القوة املنتجة من التقلص العضلي وذلك متعلق بعدد اللييفات املوجودة
في املقطع (األكتين وامليوسين) وحجم العضلة وثخانة القطر هو أهم عنصر في انتاج القوة العضلية .ويؤخذ
املقطع في أكثر املناطق ثخانة وعمودي على اتجاه األلياف العضلية ويختلف عدد األلياف في املقطع حسب التوزع
التشريحي لها ضمن العضلي وتتباين القوة املنتجة من العضالت حسب املقطع بين  135-20نيوتن في السم املربع.
كما تؤثر زاوية األلياف العضلية وانتشارها كثيرا في انتاج القوة وذلك بالفرق بين نمط العضالت الطوالني ذو
األلياف املتوازية والشكل املروحي الذي قد ينتج قوة كبيرة على الوتر ولكن املدى الحركي يكون أقل من املدى
املحرك للعضالت الطوالنية.

 .2العالقة بين الطول والتوترفي العضلة:
ان الساركومير يكون في وضع الراحة للعضلة في حالة مقابلة أعظمية لعدد الرؤوس من امليوسين واملواقع املقابلة
لها على األكتين وبالتالي في حال التقلص تكون القوة املنتجة للعضلة في ذروتها في هذا الطول ولكن في حال تزايد
طول العضلة أو قصرها يحدث ترابط لعدد أقل من اللييفات العضلية لعدم التواجد املثالي لعدد رؤوس
امليوسين مع األكتين و بالتالي تخف القوة والتوتر املنتجة من الساركومير.
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لكن العالقة بين الطول والتوتر بالعضلة ككل تختلف وذلك بسبب وجود النسج الضامة التي بسبب خواصها
املرنة تسبب توتر سلبي ضد الشد عند تطويل العضلة ممانعا التطول وذلك يضاف له نفس الخاصية في الوتر
املوصول مع العضلة لتكون العالقة مع التطويل للعضلة بشكل سلبي هي زيادة التوتر فإذ ضفنا التقلص الفاعل
للساركوميرات حصلنا على مخطط الطول مع التوتر املوضح بالشكل.
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مثال سريري:
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العالقة بين العزم الدوران وطول الذراع هي عالقة طردية فكلما زاد الزراع و كان محور القوة الناتجة عن التقلص
عمودي على ذراع العزم كلما كانت القوة الناجمة أكبر وبالتالي يختلف العزم الدوراني أثناء حركة املفصل لتغير
زاوية ذراع الحركة مع القوة.
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 .3العالقة بين سرعة التقلص وكمية القوة املنتجة من العضلة:
عادة ما يتم تحديد سرعة تقلص العضلة بالتغير في الطول في وحدة الزمن .وبالتالي التقلص متساوي الطول
isometricليس له سرعة تقلص .طبعا على املستوى املجهري هناك تغير في طول العضالت حتى في تقلص
متساوي الطول .على النقيض من ذلك  ،تقلص املتقاصر  concentricيوجد فيه هو تقصير واضح للعضلة
وبالتالي لديه سرعة تقلص إيجابية.
أظهرت الدراسات أن القوة املنتجة أعظمية عندما تكون السرعة صفر أي في التقلص متساوي الطول و تناقص
القوة املنتجة مع زيادة سرعة التقلص .أي التقلص سريع ينتج قوة أقل من التقلص البطيء في التقلص املتقاصر.
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وهذه القاعد تنعكس في التقلص الالمركزي التطاولي  eccentricحيث تزداد القوة املنتجة مع زيادة سرعة
التقلص التطاولي وتبين أن التقلص التطاولي ينتج قو تساوي1.5إلى  2مرة من أعظم تقلص تقاصري .كما أن هذه
العالقة تظل نفسها بغض النظر عن زاوية املدى الحركي ففي أيزاوية إذا قارنا القوى املنتجة نجد التقلص
التطاولي هو األعلى ثم املتساوي الطول واألضعف هو للتقلص التقاصري.
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.4

العالقة بين قوة العضلة والوحدات املحركة:

الوحدة املحركة مكونة من خلية عصبية واحدة والتي تعصب بمحورها عدة ألياف عضلية في آن واحد ( بين -4
 )400وتحوي العضلة أعداد مختلفة من الوحدات املتحركة .تزداد القوة العضلية بعدد الوحدات املحركة التي
تتفعل في آن واحد كما أن القوة العضلية املنتجة من االلليف العضلي يختلف حسب تردد التنبيه الكهربائي
املحرض في الوحدة املحركة ففي حال تنبيه وحيد أو متكرر مع فواصل زمنية كبيرة نسبيا يحدث تقلص بقيمة
معينة ثابتة في الليف املعصب وعند تسريع التنبيهات تبدأ التقلصات بالتداخل حيث ال تسترخي بالكامل ويتعاظم
التقلص والقوة املنتجة بشك تقلص مع استرخاء جزئي ومع االستمرار في زيادة سرعة التنبيه ليصل إلى تردد ال
تسترخي العضلة فيه نهائيا والتقلص املنتج يكون أعظميا وهذا ما يسمى بالتقلص التكززي بحيث إذا استمر
التنبيه يصل الليف إلى مرحلة التعب ويخف التقلص وينهار رغم وجود التنبيه الكهربائي املحرض.
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ونالحظ أن في التخطيط الكهربائي للعضلة النمط املوجود في التقلص األعظمي يكون واحد في كل من التقلص
التطاولي والتقاصري بغض النظر عن القوة املنتجة من العضلة ألن الفرق ناتج عن ألية التقلص امليكانيكية
وليس من زيادة التنبيه العصبي .إن الشخص الشاب الرياض ي قد يستطيع أن يفعل  % 100-95من الوحدات
املحركة -ولكن عند وجود األلم أو عدم الحركة لفترة طويلة فإن الشخص ال يستطيع تفعيل هذه النسبة من
الوحدات وبالتالي القوة املنتجة تكون أقل من املتوقع وبالتالي بعد التدريب القليل وتخفيف األلم تتحسن القوة
العضلية قبل أن تزداد سماكة األلياف العضلية بسبب التدريب.
.5

العالقة بين القوة املنتجة من العضلة ونوع الليف العضلي املكون لها:

ان العضلة تتكون من نسب مختلفة جينيا )بالنسبة للشخص( ألنواع األلياف العضلية املكونة لها كما تختلف
حسب عمل العضلة بشكل عام ومن املعروف أن األلياف من النمط السريع الغليكوجيني  Type IIbيستطيع أن
يولد قوة في التقلص أكبر من باقي األنماط وخاصة النمط البطيء التقلص  Type Iوالتي تكون أليافه أصغر
صحيح أن قابليته للتعب أكبر ولكن كإنتاج قوة األشخاص الذين لديهم نسب أعلى من األلياف السريعة في
عضالتهم ينتجون قوة أكبر من اآلخرين .العالقة بين القوة املنتجة من العضلة مع كمية الحركة :من املعروف أن
القوة العضلية تزداد مع الحركة والتدريب وأكثر التمارين والنشاطات التي تزيد القوة العضلية هي الحاملة للوزن
والتمارين ضد املقاومة فقد وجد أن التمارين تسبب زيادة في ثخانة الليف العضلي وال تحدث زيادة في أعداد
األليف العضلية وهذه الثماكة تكون في جميع أنماط األلياف العضلية وهو يظهر بزيادة قطر العضلة طبعا
ويتجلى ذلك بزيادة القوة العضلية طبعا والتدريب يزيد من التروية الدموية ومن عدد امليتاكوندري في األلياف
وخاصة من النمط الثاني .والعكس يحدث تماما في حال عدم الحركة فيبدأ الضمور العضلي وتصغر سماكة
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األلياف في كل أشكالها وتضعف القوة العضلية املنتجة من التقلص العضلي وتخسر العضلة حوالي  % 25من
حجمها خالل  5أسابيع تقريبا من الراحة في الفراش.

د غياد درويش__
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