دستگاه حرکتی

دکتر محمد رضائیان
استخوانها قسمت اصلی اسکلت بدن را تشکیل میدهند .اسکلت انسان شامل دو بخش محوری و
جانبی است .بخش محوری شامل استخوانهای سر و تنه بوده که محور بدن را تشکیل داده و از
مغز و قلب و ششها حفاظت میکند .البته بخشهایی از اسکلت محوری در جویدن ،شنیدن،
صحبت کردن و حرکات بدن نقش دارند .استخوانهای دست و پا از اجزای اسکلت جانبیاند .این
استخوانها نسبت به اسکلت محوری ،نقش بیشتری در حرکت بدن دارند.
وظیفه

توضیح

پشتیبانی

تعیین شکل بدن و نیز ایجاد چارچوبی برای استقرار اندامها بر روی آن

حرکت

انقباض ماهیچه  ،انتقال نیروی آن به استخوان و انجام حرکت

حفاظت اندامهای درونی

حفاظت اسکلت استخوانی از بخشهای حساسی مانند نخاع ،قلب ،مغز و ششها

تولید یاختههای خونی

تولید یاختههای خونی توسط مغز قرمز بسیاری از استخوانها

ذخیره مواد معدنی

ذخیره مواد معدنی مانند فسفات و کلسیم

سایر نقشها

استخوانهای کوچک گوش در شنیدن و استخوانهای آرواره در تکلم و جویدن

انواع استخوان
در پیکر انسان استخوانها از نظر شکل و اندازه ،در چهار نوع دیده میشوند.
 )1استخوانهای دارز مثل:
 )2استخوانهای کوتاه مثل:
 )3استخوانهای پهن مثل:
 )4استخوانهای نامنظم مثل:

بافتشناسی استخوانی
دو نوع بافت استخوانی در بدن وجود دارد .در هر یک از انواع بافتهای استخوانی ،آرایش و قرارگیری یاختههای استخوانی در مادة زمینهای
جامد به شکل ویژهای است .مادة زمینهای همه بافتهای استخوانی از پروتئینهایی مانند کالژن و مواد معدنی تشکیل شده.
 .1در بافت استخوانی فشرده سلولهای استخوانی در قالب استوانههای هم مرکز ،درون مادة زمینهای قرار دارند و ایجاد واحدهایی به نام
سیستم هاورس میکنند .درون سیستم هاورس مجرای مرکزی وجود دارد که محل عبور رگها و اعصاب استخوانی است .این رگها ارتباط
بافت استخوانی با بخشهای دیگر بدن را باعث میشوند و نتیجه آن برقراری هومئوستازی مادة زمینهای بافت استخوانی است.
 .2در بافت استخوانی اسفنجی تیغههای استخوانی به صورت نامنظم قرار گرفتهاند .بین تیغهها ،حفرههایی وجود دارد که توسط رگها و مغز
استخوان پر شدهاند .این مغز استخوان معموالً قرمز است.
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چهار نوع استخوان و دو بافت استخوانی معرفی کردیم .در هر استخوان هردو بافت فشرده و اسفنجی وجود دارند ،اما میزان و محل قرارگیری
هر نوع بافت استخوانی در استخوانهای مختلف متفاوت است .کجاها چه بافتهایی میبینیم؟
تنها استخوان بررسی شده در کتاب استخوان دراز است که دارای تنه و دو سر است.
سراسر استخوان با یک بافت پیوندی رشتهای دوالیه پوشیده شده است و
رگها از آن عبور میکنند .در دو سر استخوان دراز بافت اسفنجی وجود دارد
که معموالً با مغز قرمز پر شده .ساختار تنه از خارج به داخل شامل بافت
پیوندی دو الیه ،بافت استخوانی فشرده ،بافت استخوانی اسفنجی و یک کانال
مرکزی است که با مغز زرد پر شده.
مغز استخوان ،بخش نرمی است که درون استخوان را پر میکند.
مغز قرمز استخوان پر از رگهای خونی و محل استقرار یاختههای بنیادی است .یاختههای بنیادی بعداً یاختههای میلوئیدی و لنفوئیدی را
تولید و به این ترتیب در خونسازی شرکت میکنند.
مغز زرد بافت غالب آن ،بافت پیوندی چربی است .این مغز استخوان در کمخونیهای شدید میتواند وارد عمل شود.
* در بررسی آناتومی بدن انسان:
 .1کاسه سر بخش اصلی جمجمه و متشکل از چندین قطعه استخوانی است .ضمناً فک پائین تنها مفصل متحرک در جمجمه است.
 .2در قفسه سینه  12جفت دنده وجود دارد .تعدادی از دندهها با واسطه غضروف به جناغ متصلند .پائینیترین دندهها به جناغ متصل نبوده و در سطح پشتی بدن از
بخش باالیی کلیهها حفاظت میکنند.
 .3در زیر دو استخوان ترقوه ،دو سیاهرگ زیر ترقوهای وجود دارند که دریافت کننده لنف تولید شده در بافتها هستند.
 .4زمانی که کف دست به سمت جلو باشد ،در ساعد زند زیرین نسبت به زند زبرین به بدن نزدیکتر است .در پا درشتنی نسبت به نازکنی داخلیتر است و
برخالف آن در مفصل زانو شرکت دارد.
* استخوان لگن در برخی منابع استخوان نامنظم و در برخی دیگر ،پهن معرفی میشود.
* در بافت استخوانی مانند سایر بافتهای پیوندی  ،مادة زمینهای و محتویات آن توسط خود سلولها ساخته و ترشح میشود.
* در تمام انواع بافتها به جز بافتهای خون و چربی ،درون ماده زمینهای رشته کالژن دیده میشود.
* هر مجرای هاورس توسط سلولهای استخوانی دارای انشعابات سیتوپالسمی با آرایشی منظم و هممرکز(سیستم هاورس) احاطه شده.
* بافت متراکم تنه استخوان بازو از بیرون با الیه داخلی بافت پیوندی رشتهای و از درون با بافت اسفنجی در تماس است.
* تمایز یاختههای بنیادی لنفوئیدی و میلوئیدی به انواع یاختههای خونی در مغز استخوان فعال (قرمز) رخ میدهد .بلوغ لنفوسیت  Tدر غده تیموس رخ میدهد.
* ممکن است به دنبال کم خونیهای شدید ،مغز زرد استخوان به مغز قرمز تبدیل شود.
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* یکی از مهمترین مواد الزم برای خونسازی ویتامین  B12است که به عملکرد صحیح فولیکاسید در مغز استخوان کمک میکند B12 .به کمک وعدههای غذایی
جانوری ،از بیرون بدن تأمین میشود و عامل داخلی معده در حفاظت از آن درون معده و کمک به جذب آن در روده موثر است.
تشکیل و تخریب استخوان
در دوران جنینی ،استخوانها از بافتهای نرمی تشکیل و به تدریج با افزوده شدن نمکهای کلسیم سخت میشوند .یاختههای استخوانی تا
اواخر سن رشد ،مادة زمینهای ترشح میکنند و بنابراین ،تودة استخوانی و تراکم آن افزایش پیدا میکند .با افزایش سن ،یاختههای استخوانی
کم کار میشوند و تودة استخوانی به تدریج کاهش پیدا میکند .واضح است که استخوانها در اثر فعالیت بدنی مانند ورزش ،یا با افزایش وزن
ضخیم ،متراکمتر و محکمتر میشوند و استخوانهایی که کمتر مورد استفاده قرار میگیرند .ظریفتر میشوند.
استخوانهای بدن به طور پیوسته دچار شکستگیهای
میکروسکوپی میشوند که نتیجه حرکات معمول بدناند.
شکستگیهای دیگر میتوانند ناشی از ضربه یا برخورد باشند.
ترکها و شکستگیهای میکروسکوپی به سرعت ترمیم میشوند.
اما شکستگیهای عمیقتر و جدی تر ،ترمیم طوالنیتری نیز
خواهند داشت .طی ترمیم یاختههای استخوانی در نزدیکی محل
شکستگی میتوز کرده و مادة زمینهای هم میسازند .بهبود
شکستگی استخوانها معموالً طی چند هفته اتفاق میافتد.

در نتیجه فعالیت بدنی مانند ورزش و همینطور به دنبال افزایش وزن ،تودة استخوانی محکمتر و ضخیمتر میشود ،و عدم استفاده از استخوانها
در بعضی قسمتها ،باعث کاهش تراکم آنها میشود .اما عوامل مهم دیگری نیز در تغییر تراکم استخوانها موثرند.
عواملی که بتوانند تراکم تودة استخوان را کاهش دهند ،باعث پوکی استخوان میشوند .در پوکی استخوان  ،تخریب استخوانی افزایش مییابد.
در نتیجه استخوانها ضعیف و شکننده میشوند.
این عوامل با جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوانها باعث پوکی استخوان میشوند:
 .2کمبود کلسیم غذا
 .1کمبود ویتامین  Dغذا
 .4مصرف دخانیات
 .3مصرف نوشیدنیهای الکلی
دو عامل زیر نیز در کاهش تراکم استخوان نقش دارند.
 .1اختالل در ترشح بعضی هورمونها مثل کلسیتونین و پاراتیروئیدی
 .2مصرف نوشابههای گازدار
* هورمونهای کنکوری که روی بافت استخوانی دارای گیرندهاند عبارتند از :هورمون رشد ،کلسیتونین ،هورمون پاراتیروئیدی و هورمونهای جنسی.
* تحت اثر هورمون رشد که از بخش پیشین هیپوفیز ترشح میشود ،در صفحات رشد استخوانی ،تقسیم یاختهای تحریک شده و به طول استخوان اضافه میشود.
کلسیتونین باعث توقف برداشت کلسیم از استخوان و افزایش رسوب آن میشود .هورمون پاراتیروئیدی برداشت کلسیم از این بافت را بیشتر کرده و
هورمونهای تولیدمثلی بیشتر محرک رشد و استحکام آن هستند.
* دو مورد اختالل در ترشح بعضی هورمونها و مصرف نوشابههای گازدار برخالف سایر موارد  ،از رسوب  Caدر بافت استخوانی جلوگیری نمیکند .بلکه خود مستقیماً
باعث تضعیف مادة زمینهای و کاهش تراکم استخوانی میشوند .برای مثال هورمون پاراتیروئیدی باعث برداشت یون  Caاز بافت استخوانی و کاهش تراکم
استخوانی میشود .
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* شکستگیهای میکروسکوپی برخالف شکستگیهای ماکروسکوپی دائم ًا در حال ایجاد و ترمیم هستند .البته در هر دو نوع شکستگی تقسیم یاختههای استخوانی و تولید
ماده زمینهای جامد پرکالژن و حاوی نمکهای کلسیم اتفاق میافتد.
* در تصویر رادیوگرافی بافت استخوان برخالف بافتهای نرم اطراف به رنگ سفید دیده میشود.

جدول تراکم توده استخوانی زیر ذره بین
 .1نموداری براساس جدول کتاب میکشیم .نمودار نشان میدهد که
در تمام دورههای سنی میانگین تراکم استخوانی در مردان بیش از زنان
است و زنان بیشتر در معرض پوکی استخوان قرار دارند.
 .2مصرف روزانه مواد لبنی در زنان اهمیت بیشتری دارد.
 .3در بازة سنی  20تا  50سالگی ،شیب و شدت تغییرات تراکم
استخوانی (سرعت کاهش تراکم تودة استخوانی) در مردان بیشتر است.
اما این روند نزولی نمودار تقریباً از  50سالگی به بعد برای زنان با شیب
تندتری اتفاق میافتد.
 .1در انسان اسکلت  .......اسکلت  ، .......در . .......
 )1محوری – جانبی – حرکت نقشی ندارد

 )2محوری – جانبی – شنیدن و جویدن نقش دارد

 )3مرکزی – محوری – تکلم و حفاظت از قلب نقش دارد

 )4جانبی – محوری – حرکت نقش دارد

 .2ماده درون مجرای مرکزی استخوانهای  ، .......در شرایط  ، .......امکان تغییر وضعیت خواهد داشت.
 )1دنده و ران – تخریب دیواره مری
 )3نازکنی و ران – کاهش شدید الکتیکاسید

 )2بند انگشت و لگن – برداشت بخشی از معده
 )4زند زیرین و بازو – کاهش شدید اریتروپویتین

 .3کدام مورد در ارتباط با ساختار تنه استخوان ران نادرست نیست؟
 )1در سیستم هاورسی که بافت اسفنجی را محاصره کرده است ،ماده زمینهای توسط یاختههایی با زوائد سیتمپالسمی تولید میشود.
 )2درون فواصل بین تیغههای نامنظم استخوانی ،بافت چربی با مقادیر زیاد وجود دارد.
 )3رگ خونی وارد شده به استخوان ،از بافت پیوندی ضخیم و تکالیه سطح استخوان عبور کرده و وارد سامانههای هاورس میشود.
 )4مغز استخوان مستقر در یک مجرای هاورس ،با یاختههای بنیادی سایر مجاری دارای ارتباط خونی است.
 .4سه عامل معرفی شده در کدام گزینه ،اثرات مشابهی روی تغییرات تراکم توده استخوانی در بدن انسان دارند؟
 )1کاهش ویتامین  - Dکاهش هورمون پاراتیروئیدی – مصرف نوشیدنیهای الکلی
 )2کاهش تستوسترون – افزایش وزن – مصرف نوشابههای گازدار
 )3عدم استعمال دخانیات – ازدیاد کلسیتونین – ازدیاد استروژن
 )4ازدیاد هورمون پاراتیروئیدی – عدم تحرک – عدم مصرف الکل
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مفصل
محل اتصال استخوانها با هم است و به طور کلی در دو گروه دستهبندی میشوند.
نوع مفصل

میزان و جهت حرکت استخوانها در محل مفصل

ثابت

فاقد هرگونه حرکت
لغزنده

لغزش دو استخوان در کنار هم

لوالیی

حرکت رفت و برگشتیها استخوان

گوی و کاسه

حرکت تقریب ًا آزادانه استخوانها

متحرک

مثال

در بی شتر مف صلها  ،ا ستخوانها قابلیت حرکت دارند .سر ا ستخوانها در
محل این مفصلها توسط بافت غضروفی پوشیده شده است .استخوانها در
محل این نوع مف صلها تو سط یک کپ سول از جنس بافت پیوندی ر شتهای
احاطه شدهاند که پر از مایع مفصلی لغزنده است.
مایع مفصلللی و سللطح صللیقلی غضللروف به اسللتخوانها امکان میدهد که
سالیان زیادی در مجاور هم لیز بخورند و ا صطکاک چندانی ندا شته با شند.
دقت کنید سه ویژگی غضروفی بودن سر استخوانها در محل مفاصل ،وجود
مایع مف صلی و وجود کپ سول مف صلی مختص مفا صل متحرک ا ست .برخی
مفاصلللل اما ،در بدن ثابت بوده و دو اسلللتخوان مجاور در محل آن حرکت
ندارند.

* بیشتتتتتر استتتتتخوانهای جمجمه با مفاصتتتتل ثابت به هم متصتتتتلند .در این مفاصتتتتل
استخوانهای مجاور لبههای دندانهدار داشته که در هم فرو رفتهاند .در قطعات استخوانی
جمجمه ،مشتتتابه چهار لوب مغزی ،چهار استتتتخوان پیشتتتانی ،آهیانه ،گیجگاهی و پ ستتتری
داریم .استخوان نیمفک پائین در محل اتصال به بقیه جمجمه دو سر دارد.
* گروهی از مفاصتتتتل نیمه متحرکند که کتاب آنها را معرفی نکرده ،مثل مفصتتتتل بین
استخوانهای ستونمهرهها با هم.
* رباط و زردپی از جن

بافت پیوندی رشتهای(متراکم) هستند؛ یعنی دارای یاختهها و ماده زمینهای کم اما کالژن فراوان میباشند.

* رباط در اتصال استخوانها به هم و زردپی در اتصال استخوان به ماهیچه دخالت دارد.
* عواملی که به کنار یکدیگر ماندن استخوانها در محل مفصل کمک میکنند عبارتند از:
 .3زردپیها
 .2رباطها
 .1کپسول مفصلی

 .4ماهیچههای اطراف مفصل

* بخش صیقلی غ ضروفها در اثر کارکرد زیاد ،ضربات ،آ سیبها و بع ضی بیماریها تخریب می شود .ولی بدن دوباره آن را ترمیم میکند .اگر سرعت تخریب
بیش از ترمیم باشد ،میتواند باعث بیماریهای مفصلی شود.
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 .5در بدن انسان ممکن نیست یک استخوان . ........
 )1هم در تشکیل مفصل گویوکاسه و هم در تشکیل مفصل لوالیی شرکت کند.
 )2در بخش باال و پائین خود در تشکیل نوعی مفصل لوالیی شرکت دارد.
 )3در بخش باال و پائین خود در تشکیل نوعی مفصل لوالیی شرکت دارد.
 )4هم در تشکیل مفصل ثابت و هم در تشکیل مفصل متحرک شرکت کند.
 .6در مفصل میان استخوانهای  ، .........همانند مفصل میان ران و درشتنی . .......... ،
 )1جمجمه – حداقل حرکت استخوانها در مجاورت هم وجود دارد
 )2لگن و ران – سطح بیرونی کپسول پوشاننده مفصل ،در تولید مایع مفصلی دخالت دارد
 )3بازو با کتف و ترقوه – محدوده حرکتی استخوانها یکسان است
 )4ستونمهرهها – سر استخوانها در کنار یکدیگر ،غضروفی شده است
 .7در مفصل زانو ،چند مورد زیر به کنار هم قرار گرفتن استخوانها در محل مفصل کمک نمیکنند؟
الف .رباط صلیبی میان درشتنی و ران

 )1یک

 )2دو

ب .زردپی ماهیچه چهارسر

ج .رباط میان نازکنی و ران

 )3سه

د .کپسول مفصلی

 )4صفر

ماهیچهها
انقباض ماهیچههای اسللکلتی باعث انتقال نیرو به اسللتخوانها و حرکت آنها میشللود .در حقیقت بافت اصلللی حرکتی در جانوران بافت
ماهیچهای ا ست و از میان انواع بافتهای ماهیچهای ،بافت مخطط مرتبط با حرکات ارادی بدن ا ست .بی شتر ماهیچههای مخطط به ا سکلت
بدن متصلند و به همین دلیل به نام ماهیچههای اسکلتی هم شناخته میشوند .در بدن انسان بیش از  600ماهیچة اسکلتی وجود دارد.

دستگاه حرکتی

دکتر محمد رضائیان
بسلللیاری از ماهیچهها به صلللورت جفت باعث حرکات اندامها
میشللوند .هر ماهیچه فقط قابلیت انقباض و کوتاه شللدن دارد.
انقباض هر ماهیچه فقط میتواند اسللتخوانی را در جهتی خاص
بکشللد ،ولی نمیتواند دراز شللود و اسللتخوان را به حالت قبل
برگرداند؛ این وظیفه برعهدة ماهیچه متقابل آن اسللت ،بنابراین
هنگامی که یکی از جفت ماهیچههای متقابل در حالت انقباض
است ،ماهیچة دیگر با دخالت دستگاه عصبی حرکتی پیکری در
حال استراحت است.
* دقت کنید که ماهیچههای جفت یا متقابل را ،اشتباهاً به صورت متقارن
یا چپی و راستی نشناسید .چند ماهیچة متقابل مهم بدن عبارتند از:
* چند ماهیچه غیر جفت بدن را هم بشناسید:
* ماهیچههای مهم سطح جلویی بدن چهار سر ران ،دو سر بازو ،سینهای و
شکمی ه ستند .ماهیچههای مهم سطح پ شتی بدن دو سر ران ،سه سر بازو ،
توام و سرینی ه ستند .ماهیچههای دلتایی و ذوزنقهای در هردو سطح بدن
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دیدهمیشوند.
* الزاماً هر ماهیچههای اسکلتی در دو سر خود به استخوان متصل نبوده و بنابراین فاقد زردپی هستند .برای مثال
در جدول زیر به پنج وظیفة اصلی ماهیچههای اسکلتی اشاره شده است.
وظیفه
حرکات ارادی
کنترل دریچههای بدن
حفظ حالت بدن
ارتباطات
حفظ دمای بدن

توضیح
اتصال به استخوانها و ایجاد حرکت ارادی
کنترل ارادی روی دهان ،مخرج ،میزراه و پلکها
استقرار استخوانها کنار هم و نگهداری بدن به صورت قائم به دلیل اتصال ماهیچه به استخوانها و انقباض
کمک به سخن گفتن ،نوشتن یا رسم شکل و ایجاد حاالت مختلف چهره
ایجاد گرمای زیاد به دنبال فعالیتهای سوخت و ساز در یاختههای ماهیچهای و حفظ دمای مناسب بدن

ماهیچههای اسکلتی برخالف ماهیچههای صاف و قلبی تحت کنترل ارادی هستند و انقباض آنها آگاهانه انجام میشود .ولی بعضی از این
ماهیچهها به صتتتورت غیرارادی هم منقبی میشتتتوند .تنف در خواب که با دخالت دیافراگو انجام میشتتتود یا پلک زدن ما در مواردی
اینگونهاند .انقباض ماهیچهها در اثر انعکاس نمونه دیگری از این انقباضهاست.
پ

اوالً همة ماهیچهها در اثر انعکاس منقبی نمی شوند و این ویژگی مربوط به بع ضی از ماهیچهها ست .دوماً در انعکاس عقب ک شیدن

دست که در فصل تنظیم عصبی معرفی شد ،گفتیم که این انعکاس به کمک نخاع و نورونهای حرکتی دستگاه عصبی پیکری انجام میشود.
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ساختار ماهیچه اسکلتی
تمام ماهیچههای اسلللکلتی بدن از کنار هم قرار گرفتن چندین دسلللته تار
ماهیچهای تشلللکیل شلللدهاند .این دسلللته تارها با غالفی از بافت پیوندی
رشتهای محکم احاطه شده است .این غالفهای پیوندی در انتها ،به صورت
ط ناب یا رشللل تهای محکم به نام زردپی درمیآی ند زردپی های دو انت های
ماهیچه ،به اسللتخوانهای مختلف متصللل میشللوند .با انقباض ماهیچه ،دو
ا ستخوان به طرف هم ک شیده می شوند .نحوة ات صال ماهیچه به ا ستخوان
طوری است که معموالً با تغییر کوتاهی در طول ماهیچه ،استخوان به اندازه
زیادی جابهجا میشود.
بافت پیوندی رشتهای ،به طور کامل دور ماهیچه را احاطه کرده است.
این بافت ضمناً به صورت خاص هر د سته تار ماهیچهای را محا صره کرده.
یاد تان نرود ال بهالی دسللل ته های تار ها ،رگ های خونی هم برای تنظیم
هومئوستازی بافت ماهیچهای وجود دارند.
ماهیچه  چندین دسته تارهای ماهیچهای  یک دستۀ تارهای ماهیچهای  یک یاخته یا تار ماهیچهای  تارچههای ماهیچهای

یاخته یا تار ماهیچهای
یاختههای بافت ماهیچهای اسکلتی را با ویژگیهای زیر میشناسیم.
 -1تارهای ماهیچهای در دوران جنینی با هم ادغام شده و از به هم پیوستن چند تار ماهیچهای تک هستهای ،یک تار بزرگ چند هستهای
ایجاد میشود .پس اینها چند هستهای هستند .راستی موقعیت هستههای این سلولها . ...........
 -2در این سلولها اندامک میتوکندری برای تأمین انرژی مورد نیاز ماهیچه فراوان است.
 -3درون تارهای ماهیچهای رشللتههای باریک فراوانی به نام تارچه وجود دارد که تمام داسللتان انقباض در ماهیچههای اسللکلتی ،زیر سللر
همین تارچههاست .کمی جلوتر آنها را بررسی میکنیم.
 -4شبکة آندوپالسمی گسترده در یاختههای ماهیچهای دور تارچهها را احاطه میکند .این ساختا هنگام انقباض نقش مهمی ایفا میکند.
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دستگاه حرکتی

دکتر محمد رضائیان
و اما تارچه

تارچه از واحدهای تکراری به سارکومر ت شکیل شده ا ست که به تار ماهیچهای ظاهر و مخطط (خط خط) میدهند .دو انتهای هر سارکومر
خطی به نام خط  Zدیده میشللود .ظاهر مخطط این یاختهها به دلیل وجود دو نوع رشللتة پروتئینی اکتین و میوزین اسللت که با آرایش
خا صی در کنار هم قرار گرفتهاند و سارکومرها را می سازند .ر شتههای اکتین نازک و از یک طرف به خط  Zمت صلاند .ر شتههای میوزین
ضخیم بوده و بین رشتههای اکتین جا گرفتهاند .این رشتهها سرهایی برای اتصال به اکتین دارند.
یک سارکومر فا صلة بین دو خط  Zا ست .اما بین دو خط  Zچه میبینیم؟ ر شتههای نازک اکتین که به خط  Zمت صلند .در دو طرف این
خط قابل مشاهدهاند  .در وسط سارکومر و البهالی رشتههای نازک پروتئینی ،رشتههای قطور پروتئینی قرار دارند.

* تارچه توالی سارکومرها و سارکومر حدفاصل دو خط  Zاست .در یک سارکومر سه بخش وجود دارد:
 .1محدودهای که فقط اکتین وجود دارد :دو سر سارکومر و مجاور خطوط Z

بخش روشن

هنگام انقباض ......

 .2محدودهای که فقط میوزین وجود دارد :وسط سارکومر و دور از خطوط Z

بخش روشن

هنگام انقباض ......

 .3محدودهای که هر دو پروتئین وجود دارند :بین دو بخش باالیی

بخش تیره

هنگام انقباض ......

* به دو بخش سارکومر اشاره نشد .خودِ خطوط  Zو بخش میانی باریک در وسط سارکومر .هردو این بخشها زیر میکروسکوپ الکترونی تیرهاند.
* حین انقباض طول اکتین و میوزین ،سارکومر ،بخشهای روشن و تیره ،تارچه و تار ،به ترتیب چه تغییری میکنند؟ به توضیحات من گوش کنید.

مکانیسم انقباض ماهیچة اسکلتی
برای انقباض یک ماهیچه ،اولین اتفاق ،ر سیدن د ستور انقباض از مراکز ع صبی ا ست که تو سط د ستگاه ع صبی محیطی پیکری به ماهیچه
ا سکلتی منتقل می شود .در محل سیناپسِ آک سون نورون حرکتی با سلول ماهیچهای مخطط ،ناقل ع صبی به روش اگزو سیتوز از نورون
پیش سیناپس خارج شده و به گیرندة خود در سطح غ شا سلول ماهیچهای مت صل می شود .به دنبال این ات صال یک موج تحریکی در طول
غشای یاخته ایجاد می شود .این تحریک در ادامه به شبکه آندوپالسمی یاخته ماهیچهای میرسد و باعث خروج یون کلسیم از داخل آن به
سیتوپالسم و روی تارچهها میشود .در حضور یون کلسیم سرهای پروتئینهای میوزین به پروتئینهای اکتین متصل میشوند .با اتصال سر
میوزین به اکتین و تغییر شللکل آن ،دو رشللته پروتئینی در هم فرو رفته و دو خط  Zسللارکومر به هم نزدیک میشللوند .در نهایت از طول
ماهیچه کاسللته میشللود .در پایان انقباض و وقتی ارسللال پیام عصللبی متوقف و سللیناپس غیرفعال میشللود ،اولین قدم برای به اسللتراحت
درآمدن ماهیچه ،جمع کردن  Caاز سیتوپالسم است .یون کلسیم باید به شبکة آندوپالسمی برگردد.
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برگرداندن کلسیم با صرف  ATPو به روش انتقال فعال
رخ میدهد .تمام اتصلاالت میان میوزین و اکتین از بین
میرود و سارکومر و در نتیجه تارچه به حالت استراحت
درمیآید.
لغزیدن میوزین و اکتین در م جاورت هم به انرژی ن یاز
دارد .برای آن میبایست پلهای اتصال میوزین و اکتین
دائماً ت شکیل و سپس با حرکتی مانند پارو زدن به یک
سمت ک شیده شود .سپس سرهای مت صل ،جدا و به
بخش جلوتر و صل می شوند .این ات صال ،لغزیدن و جدا
نتیجه ماهیچه اسکلتی منقبض میشود.
* ورود کل سیم به سیتوپال سم تار ماهیچهای در آغاز انقباض به روش
انتشار تسهیل شده است .ورود کلسیم به شبکه آندوپالسمی در پایان
انقباض به روش انتقال فعال ست.
* رستتتیدن هر پیام عصتتتبی به ماهیچه و ایجاد ستتتیناپ
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شدن سرهای میوزین صدها مرتبه در ثانیه تکرار و در

فعال الزام ًا

باعث درهم فرو رفتن اکتین و میوزین نمیشتتود .پیام عصتتبی ممکن
است مهاری باشد.

انقباض و نقش  ATPزیر ذره بین
تمام داستان انقباض ماهیچه با مصرف انرژی ممکن است .اما این انرژی دقیقاً کجا مورد نیاز است؟
برای پدیدة انتقال فعال و برگرداندن  Caبه شبکة آندوپالسمی؟ آن هم بله! اما اصل ماجرا چیز دیگری است.
تکرار میکنم که پلهای ات صال میوزین و اکتین دائماً ت شکیل و سپس با حرکتی مانند پارو زدن به یک سمت ک شیده می شود .سپس
سرهای متصل میوزین جدا و به بخش جلوتری از اکتین وصل میشوند.
این اتفاق طی  4مرحله رخ میدهد.
 -1سر میوزین برای جدا شدن از اکتین و مت صل شدن به بخش جلوتر
آن ،نیازمند یک مولکول  ATPا ست .با گرفتن  ، ATPسر میوزین از
اکتین جدا میشود.
 -2سلللر میوزین ATPرا تجزیه و  ADPو  Pتولید میکند .با انرژی
آزاد شده خمیدگی سرمیوزین به طرف مرکز سارکومر کم می شود تا
بتواند به بخش جلوییتر اکتین متصل شود.

دستگاه حرکتی

دکتر محمد رضائیان
 -3میوزین دوباره به بخش جدیدی از اکتین متصللل میشللود .برای
خمیده شدن سر میوزین و ک شیدن اکتین به سمت مرکز سارکومر،
 ADPاز سر میوزین جدا میشود.
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 -4میوزین اکتین را به سمت خود و داخل سارکومر میک شد و حاال
برای جدا شللدن از آن و برگشللت به مرحله  ، 1نیازمند یک مولکول
 ATPجدید است.
(در شکل روبهرو مراحل را با شکل کتاب تطبیق دهید).
* اتفاقات زیر حین انقباض تار ماهیچهای بهترتیب رخ میدهند:
 .1ایجاد سیناپ

فعال تحریکی بین آکسون نورون حرکتی دستگاه عصبی پیکری با تار ،و تغییر اختالف پتانسیل در دو طرف غشا

 .2ایجاد موج الکتریکی در سطح غشا تار و حرکت موج در عرض آن
 .3رسیدن موج به شبکه آندوپالسمی و خروج کلسیم به سیتوپالسم ،به روش انتشار تسهیلشده
 .4برداشت مولکولی به نام تروپونین از روی اکتین و امکان اتصال سرمیوزین به آن
 .5حرکت پارویی سر میوزین به سمت مرکز سارکومر و کشیدن اکتین و کوتاه شدن سارکومر؛ همزمان با آزاد کردن یک ADP
 .6جدا شدن سر میوزین از اکتین؛ همزمان با جذب یک مولکول ATP
 .7برگشت سر میوزین به حالت باز قبلی برای گرفتن بخش جدید اکتین؛ همزمان با مصرف  ATPو عملکرد آنزیمیِ سر میوزین
 .8پایان پیام عصبی و غیرفعال شدن سیناپ
 .9قطع موج الکتریکی و برگشت کلسیم از سیتوپالسم به شبکه آندوپالسمی ،به روش انتقال فعال
 .10قطع پلهای اتصالی اکتین و میوزین و برگشت طول سارکومر به حالت اوّلیه
تامین انرژی انقباض
 .1گلوکز :بیشتر انرژی الزم برای انقباض ماهیچهها از سوختن گلوکز به دست میآید .در ماهیچهها و کبد گلوکوز طی سنتز آبدهی به شکل
پلی ساکارید ذخیرهای گلیکوژن درآمده و ذخیره می شود .در بافت ماهیچهای ا سکلتی و در صورت لزوم ،گلیکوژن به گلوکز تجزیه می شود.
حاال سوختن گلوکز میتواند به دو فرم بیهوازی و هوازی اتفاق بیفتد.
در فعالیتهای شللدید که اکسللیژن کافی به ماهیچهها نمیرسللد ،تجزیة گلوکز به صللورت بیهوازی انجام میشللود .حین تنفس سلللولی
بیهوازی ،الکتیکا سید تولید و در یاخته ماهیچهای انبا شته می شود .تجمع این ماده پس از تمریناتِ ورز شی طوالنی ،باعث گرفتگی و درد
ماهیچهای میشود .الکتیکاسید اضافی بافت به تدریج تجزیه میشود و اثرات درد و گرفتگی ماهیچهای کاهش مییابد.
ماهیچه برای تجزیه کامل گلوکز به اک سیژن نیاز دارد که همان تنفس سلولی هوازی درون اندامک میتوکندری میبا شد.در صورت وجود
اکسیژن کافی ،تجزیه هوازی گلوکز میتواند تا چند دقیقه انرژی الزم برای ساخت  ATPرا فراهم کند.
 .2ا سیدهای چرب :برای انقباض طوالنیتر ،ماهیچهها پساز گلوکز به سللراس سللوزاندن اسللیدهای چرب میروند .در بافت چربی از تجزیه
تریگلی سرید ،ا سیدهای چرب تولید و از راه خون به بافت ماهیچهای وارد می شوند .سوختن ا سیدهای چرب در م سیری م شابه سوختن
گلوکز ،تولید  ATPمیکند.
 .3کراتین فسفات :ماده دیگری که در تار ماهیچهای وجود دارد ،کراتین فسفات است که میتواند با دادن فسفات خود به  ، ADPمولکول
 ATPرا به سرعت بازتولید کند.
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* انقباض شدید با انقباض طوالنی فرق دارد .اولی همراه با سوختن بیهوازی گلوکز بوده و در دومی  ،اسیدهای چرب مصرف میشوند!
* در مصرف کراتین فسفات ،یک متابولیت دفعی نیتروژندار به نام کرآتینین تولید و نهایتاً توسط دستگاه ادراری دفع خواهدشد.
* بدانید که تنفس سلولی یا همان س وختن گلوکز ،اگر در میتوکندری رخ دهد یعنی هوازی بوده  .تنفس بی هوازی همان سوختن گلوکز
در نبود یا کمبود اکسیژن و داخل سیتوپالسم رخ میدهد .در حضور اکسیژن هر دو نوع تنفس سلولی ممکن هستند.
*
*

@REZAIANBIOLOGY

انواع یاختههای بافت ماهچیهای
یاختههای ماهیچهای را میتوان به دو نوع یاختههای تند و کند تق سیم کرد .این تق سیم بندی برا ساس سرعت انقباض ا ست .ب سیاری از
ماهیچههای بدن هر دو نوع یاخته را دارند .تار ماهیچههای نوع کند برای حرکات ا ستقامتی مانند شنا کردن ویژه شدهاند .این تارها مقدار
زیادی رنگدانه قرمز به نام میوگلوبین ( شبیه هموگلوبین) دارند که میتوانند مقداری اک سیژن را ذخیره کنند .این تارها بی شتر انرژی خود
را به روش هوازی به دست میآورند.
تارهای ماهیچهای تند یا سفید ،سریع منقبض می شوند .این تارها مسئول انجام انقباضات سریع مثل دوی سرعت و بلند کردن وزنهاند .این
تا رها تعداد میتوکندری کمتری دارند و انرژی خود را بی شتر از راه تنفس بیهوازی به د ست میآورند .مقدار میوگلوبین این تارها هم کمتر
است .این تارها سریع انرژی خود را از دست میدهند و خسته می شوند .افراد کم تحرک ،تار ماهیچهای تند بیشتری هستند که میتوانند با
ورزش ،تارهای تند را به نوع کند تبدیل کنند.

دستگاه حرکتی

دکتر محمد رضائیان
تارهای ماهیچهای تند و کند زیر ذره بین:
با توجه به این نوع طبقهبندی ،میتوان پی برد که تارهای ماهیچهای
قرمز یا کند ،که در فعالیت های اسلللتقامتی نقش دارند ،در ابتدای
انق باض به م قدار کمی از روش سلللوزا ندن گلوکز تأمین انرژی
میکنند ،و بعد از آن به کمک  O2ذخیره شلللده در میوگلوبین،
اک سیدا سیون ا سیدهای چرب را انجام میدهند و منبع اصلی انرژی
آنها تریگلیسیرید و بهطور ویژه اسیدهای چرب خواهد بود.
یاختههای ماهیچهای سللفید یا تند که در فعالیتهای سللریع نقش
دارند ،عمدتاً به کمک سللوزاندن بیهوازی گلوکز سللریعاً و به مقدار
کم ،انرژی و البته الکتیک اسید تولید میکنند.

نوع تار ماهیچهای

تار کند

تار تند

سرعت انقباض

کم

زیاد

مدت انقباض

طوالنی

کوتاه

رنگ ظاهری
نوع فعالیت
مقدار میوگلوبین یاخته
تعداد راکیزهها
منبع تامین انرژی

 .8هر ماهیچه اسکلتی همواره ........
 )1در وضعیتی مخالف ماهیچه متقابل خود قرار دارد.

 )2در دو سر خود دارای بافت رشتهای زردپی است.

 )3با کوتاه و بلند شدن رشتههای پروتئینی ،تغییر طول میدهد.

 )4دارای بیشاز دو مجموعه فامتن در سیتوپالسم است.

 .9در ماهیچه ذوزنقهای ممکن نیست .........
 )1در دو طرف خط  ، Zمحدوده روشن و اکتین وجود داشته باشد )2 .در منطقه روشن وسط سارکومر ،نواری تیره مشاهده شود.
 )3انقباض باعث کوتاه شدن بخشهای روشن سارکومر شود.

 )4در بخش روشن میوزین و اکتین دیده شوند.

 .10در انقباض تار عضالنی و در یک سارکومر ،بالفاصله پساز  .......... ، ..........رخ میدهد.
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 )1دریافت  – ATPافزایش خمیدگی سر میوزین

 )2مصرف  – ATPکاهش خمیدگی سر میوزین

 )3رها شدن  – ADPبرقراری پل اتصالی

 )4تولید  – ADPجدا شدن سر میوزین از اکتین

