
 : العضالت
تقريبًا وإن الوزن الكلي لهذا العدد يشكل حوالي نصف  عضلة 066يحتوي جسم االنسان على 

 ةي يقوم بها االنسان سواء االراديوزن الجسم ، والعضالت مسؤولة عن كل الحركات واالعمال الت
 ةكافو لمشي والجري والقبض والكالم منها أو تلك التي تحدث دون تدخله ، كما عند المسك وا

الوظائف المتعلقة بأجهزة الجسم الوظيفية كالدوري التنفسي والهضمي والبولي ، فهي بذلك تلعب 
 توقف عضلة القلب عن الخفقان . ةحتى لحظ ةالوالد ةمهمًا في حياة االنسان منذ لحظ دوراً 

 
 : يتألف الجهاز العضلي من

 
 . عضليةمجموعة حزم  من االلياف العضلية أو ةمجموع :  العضلة .1
 . الصغيرة ةمجموعة من اللويفات العضلي:  الليفة  .2
 . مجموعة من التراكيب األنقباضية :  اللويفة .3
 الرفيعة وهي: والتراكيبالسميكة  التراكيبمجموعة من  : التراكيب األنقباضية .4

 بالمايوسين وهي أجسام تشبه عصا الكولف مستطيلة تسمى   : التراكيب السميكة
 . ةالشكل أو أسطواني

 باآلكتين وهي أجسام حلقية الشكلتسمى   : التراكيب الرفيعة . 
 
 

 : أنواع العضالت
 على ثالثة أنواع من العضالت هي :يحتوي جسم األنسان 

 
 الالأرادية أو الحشوية : العضالت غير المخططة أو الملساء أو .1

طويلة ومستطيلة ، نواتها مركزية والمادة الحية ) الهيولي  ةخلية واحدتتكون هذه العضالت من 
( متجانسة لذلك سميت بالملساء ، تتجمع اليافها على شكل حزم وتكون العضله الملساء. وتكون 



ير غ، وهذه العضالت  مستعرضة ليس فيها خطوطهذه العضالت من خاليا والياف مستطيلة 
مخططة وهي تحيط جميع األعضاء المجوفة مثل كما في العضالت ال متصلة بالهيكل العظمي

 ال، وهذا النوع من العضالت ينمو قبل غيره واألمعاء والقصبة الهوائية واالوعية الدموية 
لك طاقة وتسته، ) الالأرادية ( نستطيع تحريكها بأرادتنا لذلك سميت بالعضالت غير األرادية 

 . أقل
 

الياف عضلية مرتبة ومتشابكة بطريقة  أهم عضلة في الجسم تتكون من عضلة القلب : .2
 على درجة من القوة وذلك ألنها تعمل عماًل شاقًا ومستمرًا وبدون راحة معينة وهي عضلة

. 
فالعضلة القلبية تشابه العضالت المخططة من حيث التركيب وتشابه العضالت الالأرادية من 

مل مرور المادة الحية وهذا مايجعل عناحية عملها الذاتي وتختلف عنها كون أليافها تتفرع خالل 
العضلة القلبية ) تقلصها ( يحدث بشكل أقل تعباً ويتساوى التقلص في جميع أجزاءها وال تستجيب 
العضلة القلبية لمنبه ثاني عندما تكون في حالة تقلص وهذا أمر ضروري لعملها الذي يتطلب 

 هذا التركيب .
 

 أو األرادية : ةالعضالت المخطط .3
أسطوانية الشكل يحيطها غشاء رقيق مطاطي متجانس ويحتوي عدد  مجموعة خاليامن تتكون 

من الليف على سائل يحوي عدد من الخيوط الرفيعة تعرف ) بالليفة العضلية ( وتعطي هذه 
 اللويفات التخطيط الطولي للعضلة .

ها القدرة على ل فيها مناطق) الساركومير (  والليفة العضلية تتكون من جزيئات لها تركيب خاص
أمتصاص الضوء ومناطق أخرى التمتص الضوء حيث تظهر مضيئة ، وتترتب اللونيات داخل 
الليفة العضلية بحيث تقع المناطق المعتمة بجوار بعضها تليها المناطق المضيئة وهكذا على 

 ةطول العضلة ، وهذا الترتيب يعطي العضلة تخطيطًا عرضيًا ناتج عن تجمع المناطق المعتم
 والمضيئة على التوالي .



 ،وتحمل خطوطًا مستعرضة وتكون العضالت المخططة على شكل حزمة من االلياف الرفيعة 
وتشمل هذه ( ماليين من األلياف العضلية ،  11تحتوي العضلة المتوسطة الحجم حوالي ) 

ى وتسم(عملها الحركي يتم بشكل أرادي ،  العضالت ) عضالت الرأس ، الجذع ، األطراف
عن طريق إيعازات تنقل اليها عن طريق المخ ،  الشخص بالعضالت األرادية كونها تعمل بأرادة

مي ، وترتبط هذه العضالت بالهيكل العظ وتستهلك طاقة أكبر متصلة بالهيكل العظميوتكون 
 ( . األوتارتعرف ب ) أربطة نسيجية قوية غير معرضة للتلف بواسطة 

اللون فبعضها فاتح ويميل الى اللون األبيض وتسمى بالعضالت وتختلف العضالت األرادية في 
 (اآلخر من العضالت األرادية فيسمى)العضالت األرادية الحمراء) األرادية البيضاء ( أما النوع 

. 
 

 : خصائص االلياف العضلية البيضاء ) السريعة (
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 العمل لفترة قصيرة.
 تحتوي على خاليا عصبية ذات أجسام أكبر حجمًا ومحورها أكبر . -8
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