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و  ی. اسکلت انسان شامل دو بخش محوردهندیم لیاسکلت بدن را تشک اصلی قسمت هااستخوان

و از  داده لیمحور بدن را تشککه  سر و تنه بوده هایشامل استخوان یاست. بخش محور یجانب

 دن،یشن دن،یدر جو یاز اسکلت محور هاییخشب. البته کندیحفاظت مها و ششمغز و قلب 

 نی. ااندیاسکلت جانب یدست و پا از اجزا هایحرکات بدن نقش دارند. استخوانکردن و  صحبت

 در حرکت بدن دارند. یشترینقش ب ،محوری اسکلت به نسبت هااستخوان
 

 توضیح وظیفه

 ها بر روی آناندامبرای استقرار تعیین شکل بدن و نیز ایجاد چارچوبی  پشتیبانی

 وی آن به استخوان و انجام حرکتانقباض ماهیچه ، انتقال نیر حرکت

 هاهای حساسی مانند نخاع، قلب، مغز و ششحفاظت اسکلت استخوانی از بخش های درونیحفاظت اندام

 ها بسیاری از استخوانهای خونی توسط مغز قرمز تولید یاخته های خونیتولید یاخته

 مانند فسفات و کلسیم ذخیره مواد معدنی ذخیره مواد معدنی

 های آرواره در تکلم و جویدنهای کوچک گوش در شنیدن و استخواناستخوان هاسایر نقش

 

  استخوان انواع 

 . شوندیم دهدی نوع چهار در اندازه، و شکل نظر ازها استخوانانسان  کریپ در

 دارز مثل:  هایاستخوان( 1   

 کوتاه مثل:   هایاستخوان( 2   

  پهن مثل: هایاستخوان( 3   

 :   مثلنامنظم  هایاستخوان( 4   

 

 

 

 

 

 
 

 شناسی استخوانیبافت 

 اینهیدر مادة زم یاستخوان هایاختهی یریو قرارگ شیآرا ،یاستخوان هایاز انواع بافت کیهر  در دو نوع بافت استخوانی در بدن وجود دارد.

  ه.شد لیتشک یمانند کالژن و مواد معدن هایینیز پروتئا یاستخوان هایهمه بافت اینهیمادة زماست.  ایژهیجامد به شکل و

به نام  ییواحدها جادیقرار دارند و ا اینهیهم مرکز، درون مادة زم هایدر قالب استوانه یاستخوان هایسلولفشرده  یدر بافت استخوان. 1

 ارتباط هارگ نیاست. ا استخوانی اعصاب و هاوجود دارد که محل عبور رگ یمرکز یهاورس مجرا ستمی. درون سکنندیهاورس م ستمیس

 ست.ا یبافت استخوان اینهیمادة زم یهومئوستاز یآن برقرار جهیو نت شوندیبدن را باعث م گرید هایبا بخش استخوانی بافت

 مغز و هاد دارد که توسط رگوجو هاییحفره ها،غهیت نبی. اندبه صورت نامنظم قرار گرفته یاستخوان هایغهیت یاسفنج یاستخوان در بافت. 2

 ین مغز استخوان معموالً قرمز است.ا اند.شده پر استخوان
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 یریو محل قرارگ زانیماما  ،در هر استخوان هردو بافت فشرده و اسفنجی وجود دارند. میکرد یمعرف یدو بافت استخوانو چهار نوع استخوان 

 بینیم؟هایی میکجاها چه بافت .تلف متفاوت استمخ هایدر استخوان یهر نوع بافت استخوان

 تنها استخوان بررسی شده در کتاب استخوان دراز است که دارای تنه و دو سر است. 

ای دوالیه پوشیده شده است و سراسر استخوان با یک بافت پیوندی رشته

بافت اسفنجی وجود دارد  استخوان دراز در دو سرکنند. ها از آن عبور میرگ

با مغز قرمز پر شده. ساختار تنه از خارج به داخل شامل بافت معموالً ه ک

بافت استخوانی اسفنجی و یک کانال ه، دپیوندی دو الیه، بافت استخوانی فشر

 مرکزی است که با مغز زرد پر شده. 

 

 . کندیاست که درون استخوان را پر م یاستخوان، بخش نرم مغز

را  یدیو لنفوئ یدیلوئیم هایاختهیبعداً  یادیبن هایاختهیاست.  یادیبن هایاختهیو محل استقرار  یخون هایاستخوان پر از رگ مغز قرمز

 کنند.یشرکت م سازیدر خون بیترت نیو به ا دیتول

 تواند وارد عمل شود. های شدید میخونیاین مغز استخوان در کم ست.ا یچرب یوندیبافت غالب آن، بافت پ مغز زرد

 
 ررسی آناتومی بدن انسان:* در ب
 است. کاسه سر بخش اصلی جمجمه و متشکل از چندین قطعه استخوانی است. ضمناً فک پائین تنها مفصل متحرک در جمجمه . 1
ده و در سطح پشتی بدن از به جناغ متصل نبو هادندهترین ها با واسطه غضروف به جناغ متصلند. پائینیتعدادی از دنده .جفت دنده وجود دارد 12. در قفسه سینه 2

  کنند.ها حفاظت میبخش باالیی کلیه
 ها هستند.نده لنف تولید شده در بافتای وجود دارند که دریافت کن. در زیر دو استخوان ترقوه، دو سیاهرگ زیر ترقوه3
تر است و نی داخلینی نسبت به نازکاست. در پا درشت زمانی که کف دست به سمت جلو باشد، در ساعد زند زیرین نسبت به زند زبرین به بدن نزدیکتر. 4

 برخالف آن در مفصل زانو شرکت دارد.
 شود.* استخوان لگن در برخی منابع استخوان نامنظم و در برخی دیگر، پهن معرفی می

 شود.می ترشح و ختهسا هاآن توسط خود سلول اتیو محتو اینهی، مادة زم یوندیپ هایبافت ریمانند سا یدر بافت استخوان* 
 شود.یم دهیرشته کالژن د اینهیدرون ماده زم ،یخون و چرب هایبافت جز به هادر تمام انواع بافت* 

 مرکز)سیستم هاورس( احاطه شده.های استخوانی دارای انشعابات سیتوپالسمی با آرایشی منظم و هم* هر مجرای هاورس توسط سلول
  ای و از درون با بافت اسفنجی در تماس است.زو از بیرون با الیه داخلی بافت پیوندی رشته* بافت متراکم تنه استخوان با

 دهد.در غده تیموس رخ می Tبلوغ لنفوسیت  دهد.رخ می (قرمز)در مغز استخوان فعال  های خونیبه انواع یاخته های بنیادی لنفوئیدی و میلوئیدی* تمایز یاخته
 د.شو لیمغز زرد استخوان به مغز قرمز تبد د،یشد هایینممکن است به دنبال کم خو* 

@REZAIANBIOLOGY 
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 ییغذا هایبه کمک وعده 12Bکند. کمک می در مغز استخوان اسیدبه عملکرد صحیح فولیکاست که  12B نیتامیو یخونساز یمواد الزم برا نریتاز مهم یکی* 
  ت.و کمک به جذب آن در روده موثر اسن درون معده معده در حفاظت از آ یو عامل داخل شودیم نین تأمبد رونیاز ب ،جانوری

 

  استخوان بیتخر و لیتشک 

تا  یاستخوان هایاختهی. شوندیسخت م میکلس هایبا افزوده شدن نمک جیو به تدر لیتشک ینرم هایبافت از هااستخوان ،ینیدوران جن در

 یاستخوان هایاختهیسن،  شی. با افزاکندیم دایپ شیو تراکم آن افزا یخوانتودة است ن،یو بنابرا کنندیترشح م اینهیاواخر سن رشد، مادة زم

وزن  شیبا افزا ایمانند ورزش،  یبدن تفعالی اثر در هااست که استخوان واضح. کندیم دایکاهش پ جیبه تدر یو تودة استخوان شوندیکار م مک

 شوند.یم ترفی. ظررندگییمورد استفاده قرار مکه کمتر  هاییو استخوان شوندمی ترمحکم و ترمتراکم م،یضخ

 هاییدچار شکستگ وستهیبدن به طور پ هایاستخوان

 .اندمعمول بدن حرکات جهیکه نت شوندیم یکروسکوپیم

برخورد باشند.  ایاز ضربه  یتوانند ناشیم گرید هایشکستگی

. شوندیم میبه سرعت ترم یکروسکوپیم هاییو شکستگ هاترک

 زین ترییطوالن میتر، ترم یو جد ترقیعم هاییشکستگاما 

محل  یکیدر نزد یاستخوان هایاختهی میترم یخواهند داشت. ط

. بهبود سازندیهم م اینهیکرده و مادة زم توزیم یشکستگ

 . افتدیم فاقچند هفته ات طی معموالً هااستخوان یشکستگ

 
 هاو عدم استفاده از استخوان شود،یم ترمضخی و ترمحکم یوزن، تودة استخوان شیبه دنبال افزا نطوریمانند ورزش و هم یبدن تیفعال جهیدر نت

 . موثرند هاتراکم استخوان رییدر تغ زین یگری. اما عوامل مهم دشودمی آنها تراکم کاهش باعث ها،قسمت بعضی در

. ابدییم شیافزا یاستخوان بیاستخوان ، تخر یپوک در .شوندیاستخوان م یکه بتوانند تراکم تودة استخوان را کاهش دهند، باعث پوک یاملعو

 .شوندیو شکننده م فضعی هااستخوان جهیدر نت

 :شوندیاستخوان م پوکی باعث هادر استخوان میاز رسوب کلس یریعوامل با جلوگ نیا

       غذا میکمبود کلس .2                    غذا D نیتامیکمبود و .1

 اتیمصرف دخان. 4              یالکل هاییدنیف نوشمصر .3

 .در کاهش تراکم استخوان نقش دارند زین ریعامل ز دو

    یدیروئیو پارات نتونیکلسی مثل هاهورمون یاختالل در ترشح بعض. 1

  گازدار هایمصرف نوشابه .2
 
 های جنسی. تونین، هورمون پاراتیروئیدی و هورمونز: هورمون رشد، کلسیعبارتند ا انددارای گیرنده روی بافت استخوانیکه کنکوری  هایهورمون* 

 شود.ای تحریک شده و به طول استخوان اضافه می، در صفحات رشد استخوانی، تقسیم یاختهشود* تحت اثر هورمون رشد که از بخش پیشین هیپوفیز ترشح می
هورمون پاراتیروئیدی برداشت کلسیم از این بافت را بیشتر کرده و شود. ش رسوب آن میتونین باعث توقف برداشت کلسیم از استخوان و افزایکلسی
 های تولیدمثلی بیشتر محرک رشد و استحکام آن هستند.هورمون

 ماًی. بلکه خود مستقکندینم یریجلوگ یدر بافت استخوان Ca از رسوب ،موارد سایر خالف برگازدار  هایمصرف نوشابه و هاهورمون یاختالل در ترشح بعضدو مورد  *

تراکم  اهشو ک یاز بافت استخوان Ca ونیباعث برداشت  یدیروئیمثال هورمون پارات ی. براشوندیم یو کاهش تراکم استخوان اینهیمادة زم فیباعث تضع

  .شودیم یاستخوان



 

 

4

های استخوانی و تولید یاخته البته در هر دو نوع شکستگی تقسیمترمیم هستند.  های ماکروسکوپی دائمًا در حال ایجاد وهای میکروسکوپی برخالف شکستگیشکستگی* 
 افتد.های کلسیم اتفاق میای جامد پرکالژن و حاوی نمکماده زمینه

 شود.های نرم اطراف به رنگ سفید دیده می* در تصویر رادیوگرافی بافت استخوان برخالف بافت
 
 

 نیه بذر ریز یتوده استخوان تراکمجدول 

که  دهدینمودار نشان م کشیم. نموداری براساس جدول کتاب می .1

از زنان  شیدر مردان ب یتراکم استخوان نیانگیم یسن هایدر تمام دوره

 .استخوان قرار دارند یدر معرض پوک ترشیب اننز و است

 دارد. یشتریب تیدر زنان اهم یمصرف روزانه مواد لبن .2

تراکم  راتییشدت تغشیب و  ،یسالگ 50 تا 20 یدر بازة سن .3 

 .است شتریدر مردان ب (یسرعت کاهش تراکم تودة استخوان) یاستخوان

 بیزنان با ش یبه بعد برا یسالگ 50از  باًینمودار تقر یروند نزول نیاما ا

 .افتدیاتفاق م یتندتر
 

 

 . در انسان اسکلت ....... اسکلت ....... ، در ....... .1

 شنیدن و جویدن نقش دارد –جانبی  –( محوری 2حرکت نقشی ندارد                        –جانبی  –محوری ( 1

 حرکت نقش دارد  –محوری  –( جانبی 4تکلم و حفاظت از قلب نقش دارد     –محوری  –( مرکزی 3

 خواهد داشت. امکان تغییر وضعیت ، در شرایط ....... ....... ، های. ماده درون مجرای مرکزی استخوان2

 برداشت بخشی از معده –( بند انگشت و لگن 2تخریب دیواره مری                               –و ران  دنده( 1

 کاهش شدید اریتروپویتین –( زند زیرین و بازو 4               اسیدالکتیککاهش شدید  – راننی و ( نازک3

 خوان ران نادرست نیست؟. کدام مورد در ارتباط با ساختار تنه است3

 شود.تولید میهایی با زوائد سیتمپالسمی ای توسط یاخته، ماده زمینهاست ( در سیستم هاورسی که بافت اسفنجی را محاصره کرده1

 های نامنظم استخوانی، بافت چربی با مقادیر زیاد وجود دارد.( درون فواصل بین تیغه2

 شود.های هاورس میالیه سطح استخوان عبور کرده و وارد سامانهافت پیوندی ضخیم و تک( رگ خونی وارد شده به استخوان، از ب3

 های بنیادی سایر مجاری دارای ارتباط خونی است.مغز استخوان مستقر در یک مجرای هاورس، با یاخته( 4

 ر بدن انسان دارند؟. سه عامل معرفی شده در کدام گزینه، اثرات مشابهی روی تغییرات تراکم توده استخوانی د4

 های الکلیمصرف نوشیدنی –کاهش هورمون پاراتیروئیدی  - Dکاهش ویتامین   (1

 های گازدارمصرف نوشابه –افزایش وزن  –( کاهش تستوسترون 2

 ازدیاد استروژن –تونین ازدیاد کلسی –( عدم استعمال دخانیات 3

 ف الکلعدم مصر –عدم تحرک  –ازدیاد هورمون پاراتیروئیدی ( 4
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 مفصل 

 شوند. بندی میها با هم است و به طور کلی در دو گروه دستهمحل اتصال استخوان

 

 مثال ها در محل مفصلمیزان و جهت حرکت استخوان نوع مفصل

  فاقد هرگونه حرکت ثابت

 متحرک

  لغزش دو استخوان در کنار هم لغزنده

  ها استخوانحرکت رفت و برگشتی لوالیی

  هاحرکت تقریبًا آزادانه استخوان کاسه گوی و

 

شتردر  صل بی ستخوانها ، مف ستخوانر سقابلیت حرکت دارند.  هاا در ها ا

ها در ها توسط بافت غضروفی پوشیده شده است. استخوانمحل این مفصل

صل شتهمحل این نوع مف سول از جنس بافت پیوندی ر سط یک کپ ای ها تو

 مایع مفصلی لغزنده است. اند که پر از احاطه شده

دهد که ها امکان میبه اسللتخوان غضللروف صللیقلیو سللطح  مایع مفصلللی

شند.  شته با صطکاک چندانی ندا سالیان زیادی در مجاور هم لیز بخورند و ا

ها در محل مفاصل، وجود دقت کنید سه ویژگی غضروفی بودن سر استخوان

صلی و  صل متوجود مایع مف صلی مختص مفا سول مف ست. کپ برخی حرک ا

در بدن ثابت بوده و دو اسلللتخوان مجاور در محل آن حرکت  ، امامفاصلللل 

  ندارند.

 
های جمجمه با مفاصتتتتل ثابت به هم متصتتتتلند. در این مفاصتتتتل * بیشتتتتتر استتتتتخوان

اند. در قطعات استخوانی داشته که در هم فرو رفته داردندانههای لبه های مجاوراستخوان

ستتتری لوب مغزی، چهار استتتتخوان پیشتتتانی، آهیانه، گیجگاهی و پ مشتتتابه چهار جمجمه، 

 فک پائین در محل اتصال به بقیه جمجمه دو سر دارد.استخوان نیم داریم.

مفصتتتتل بین مثل  ،ها را معرفی نکردهگروهی از مفاصتتتتل نیمه متحرکند که کتاب آن* 

 ها با هم.مهرههای ستوناستخوان

 باشند.ای کم اما کالژن فراوان میها و ماده زمینهیعنی دارای یاخته ؛ای)متراکم( هستندپیوندی رشته* رباط و زردپی از جن  بافت 

 ها به هم و زردپی در اتصال استخوان به ماهیچه دخالت دارد.ناو* رباط در اتصال استخ

 کنند عبارتند از:ها در محل مفصل کمک میبه کنار یکدیگر ماندن استخوان که عواملی* 

 های اطراف مفصل. ماهیچه4                 ها . زردپی3                         ها. رباط2                      . کپسول مفصلی1

ضروف*  صیقلی غ سیببخش  ضربات، آ ضی بیماریها در اثر کارکرد زیاد،  سرعت شود. ولی بدن دوباره آن را ترمیم میها تخریب میها و بع تخریب کند. اگر 

 های مفصلی شود. تواند باعث بیماریبیش از ترمیم باشد، می
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 در بدن انسان ممکن نیست یک استخوان ........ .. 5

 وکاسه و هم در تشکیل مفصل لوالیی شرکت کند.( هم در تشکیل مفصل گوی1

 لوالیی شرکت دارد.( در بخش باال و پائین خود در تشکیل نوعی مفصل 2

 و پائین خود در تشکیل نوعی مفصل لوالیی شرکت دارد. ( در بخش باال3

 ( هم در تشکیل مفصل ثابت و هم در تشکیل مفصل متحرک شرکت کند.4

 نی ، .......... .میان ران و درشتمفصل  همانند......... ،  های. در مفصل میان استخوان6

 ها در مجاورت هم وجود داردحداقل حرکت استخوان –( جمجمه 1

 دت دارسطح بیرونی کپسول پوشاننده مفصل، در تولید مایع مفصلی دخال –گن و ران ( ل2

 ها یکسان استمحدوده حرکتی استخوان –( بازو با کتف و ترقوه 3

 ها در کنار یکدیگر، غضروفی شده استسر استخوان –ها مهره( ستون4

 کنند؟ها در محل مفصل کمک نمیدر مفصل زانو، چند مورد زیر به کنار هم قرار گرفتن استخوان. 7

 نی و ران     د. کپسول مفصلیچهارسر     ج. رباط میان نازک زردپی ماهیچه نی و ران     ب.میان درشترباط صلیبی . الف

 صفر (4         ( سه                      3                 ( دو                  2            ( یک                   1

 

 

 هاماهیچه 

حرکتی در جانوران بافت  اصلللیشللود. در حقیقت بافت ها میو حرکت آنها اسللتخوانباعث انتقال نیرو به  اسللکلتیهای انقباض ماهیچه

ست و از میان انواع بافتماهیچه شتر ماهیچههای ماهیچهای ا ست. بی سکلتهای مخطط به ای، بافت مخطط مرتبط با حرکات ارادی بدن ا  ا

 وجود دارد.  اسکلتیماهیچة  600شوند. در بدن انسان بیش از هم شناخته می اسکلتیهای بدن متصلند و به همین دلیل به نام ماهیچه
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ها ها به صلللورت جفت باعث حرکات انداماز ماهیچه بسلللیاری

 د.فقط قابلیت انقباض و کوتاه شللدن دار ماهیچهشللوند. هر می

انی را در جهتی خاص تواند اسللتخوانقباض هر ماهیچه فقط می

اسللتخوان را به حالت قبل دراز شللود و تواند نمیبکشللد، ولی 

این وظیفه برعهدة ماهیچه متقابل آن اسللت، بنابراین  ؛برگرداند

های متقابل در حالت انقباض هنگامی که یکی از جفت ماهیچه

در ی حرکتی پیکری با دخالت دستگاه عصبماهیچة دیگر  ،است

 حال استراحت است.

متقارن های جفت یا متقابل را، اشتباهاً به صورت * دقت کنید که ماهیچه

 نشناسید. چند ماهیچة متقابل مهم بدن عبارتند از: یو راست یچپیا 
 

 * چند ماهیچه غیر جفت بدن را هم بشناسید: 
 

سر * ماهیچه سر ران، دو  سطح جلویی بدن چهار سینههای مهم  ای و بازو، 

ستند. ماهیچه شتی بدن شکمی ه سطح پ سههای مهم  سر ران،  سر بازو ، دو

ستند.  سرینی ه سطح بدن ای های دلتایی و ذوزنقهماهیچهتوام و  در هردو 

 شوند.میدیده

 ای مثال و بنابراین فاقد زردپی هستند. بر به استخوان متصل نبودهدر دو سر خود های اسکلتی ماهیچهالزاماً هر * 

 

 های اسکلتی اشاره شده است. در جدول زیر به پنج وظیفة اصلی ماهیچه
 

 توضیح وظیفه

 ایجاد حرکت ارادی  وها اتصال به استخوان حرکات ارادی

 ها پلک روی دهان، مخرج، میزراه وکنترل ارادی  های بدنکنترل دریچه

 ها و انقباض به استخوانماهیچه اتصال بدن به صورت قائم به دلیل  ها کنار هم و نگهداریاستقرار استخوان حفظ حالت بدن

 کمک به سخن گفتن، نوشتن یا رسم شکل و ایجاد حاالت مختلف چهره  ارتباطات

 حفظ دمای مناسب بدن و ای های ماهیچههای سوخت و ساز در یاختهفعالیتایجاد گرمای زیاد به دنبال  حفظ دمای بدن

 

ولی بعضی از این  شود.ها آگاهانه انجام میو انقباض آن تحت کنترل ارادی هستند های صاف و قلبیبرخالف ماهیچه کلتیهای اسماهیچه

شتتتود یا پلک زدن ما در مواردی تنف  در خواب که با دخالت دیافراگو انجام میشتتتوند. ها به صتتتورت غیرارادی هم منقبی میماهیچه

 هاست. از این انقباض دیگری ر اثر انعکاس نمونهها دانقباض ماهیچهاند. اینگونه

ضی از ماهیچهدر اثر انعکاس منقبی نمی هااوالً همة ماهیچهپ   شیدن شوند و این ویژگی مربوط به بع ست. دوماً در انعکاس عقب ک ها

 شود. اه عصبی پیکری انجام میهای حرکتی دستگدست که در فصل تنظیم عصبی معرفی شد، گفتیم که این انعکاس به کمک نخاع و نورون
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 ساختار ماهیچه اسکلتی  

های اسلللکلتی بدن از کنار هم قرار گرفتن چندین دسلللته تار تمام ماهیچه

اند. این دسلللته تارها با غالفی از بافت پیوندی ای تشلللکیل شلللدهماهیچه

های پیوندی در انتها، به صورت ای محکم احاطه شده است. این غالفرشته

تهیا طناب  نام زردپیرشللل به  ند زردپیدرمی ای محکم  های آی های دو انت

شللوند. با انقباض ماهیچه، دو های مختلف متصللل میماهیچه، به اسللتخوان

شیده می ستخوان به طرف هم ک ستخوان ا صال ماهیچه به ا شوند. نحوة ات

طوری است که معموالً با تغییر کوتاهی در طول ماهیچه، استخوان به اندازه 

 شود. جا میجابه زیادی

 ای، به طور کامل دور ماهیچه را احاطه کرده است.بافت پیوندی رشته

سته تار ماهیچه صورت خاص هر د ضمناً به  صره کرده.  ایاین بافت  را محا

به تان نرود ال تهیاد ها، رگالی دسللل تار های خونی هم برای تنظیم های 

 ای وجود دارند. هومئوستازی بافت ماهیچه

  ایهای ماهیچهتارچه ای  یاخته یا تار ماهیچهیک   ای  تارهای ماهیچهیک دستۀ   ایتارهای ماهیچه چندین دسته ماهیچه 

 

 اییاخته یا تار ماهیچه 

 شناسیم.های زیر میای اسکلتی را با ویژگیهای بافت ماهیچهیاخته

ای ای، یک تار بزرگ چند هستهای تک هستههم پیوستن چند تار ماهیچهای در دوران جنینی با هم ادغام شده و از به تارهای ماهیچه -1

 ........... .ها های این سلولهستهموقعیت راستی ای هستند. ها چند هستهشود. پس اینایجاد می

 ها اندامک میتوکندری برای تأمین انرژی مورد نیاز ماهیچه فراوان است. در این سلول -2

های اسللکلتی، زیر سللر های باریک فراوانی به نام تارچه وجود دارد که تمام داسللتان انقباض در ماهیچهای رشللتهدرون تارهای ماهیچه -3

 کنیم.ها را بررسی میکمی جلوتر آنهاست. همین تارچه

  کند.مهمی ایفا می این ساختا هنگام انقباض نقش کند.ها را احاطه میای دور تارچههای ماهیچهشبکة آندوپالسمی گسترده در یاخته -4
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 و اما تارچه 

شده تارچه شکیل  سارکومر ت ست از واحدهای تکراری به  سارکومر ای ظاهر و مخطط )خط خط( میکه به تار ماهیچه ا دهند. دو انتهای هر 

ین و میوزین اسللت که با آرایش تة پروتئینی اکتشللها به دلیل وجود دو نوع رشللود. ظاهر مخطط این یاختهدیده می Zخطی به نام خط 

صی در کنار هم قرار گرفته سارکومرها را میخا شتهاند و  صل Zهای اکتین نازک و از یک طرف به خط سازند. ر شتهمت  های میوزیناند. ر

 هایی برای اتصال به اکتین دارند.ها سراند. این رشتههای اکتین جا گرفتهو بین رشته بوده ضخیم

صل سارکومر فا ست. اما بین دو خط  Zة بین دو خط یک  شتهچه می Zا صلند. در دو طرف این  Zهای نازک اکتین که به خط بینیم؟ ر مت

 . های قطور پروتئینی قرار دارند، رشتههای نازک پروتئینیالی رشتهاند . در وسط سارکومر و البهخط قابل مشاهده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 است. در یک سارکومر سه بخش وجود دارد: Zفاصل دو خط * تارچه توالی سارکومرها و سارکومر حد

 هنگام انقباض ......           بخش روشن              Z وطای که فقط اکتین وجود دارد: دو سر سارکومر و مجاور خط. محدوده1

 هنگام انقباض ......           بخش روشن           Zای که فقط میوزین وجود دارد: وسط سارکومر و دور از خطوط . محدوده2

 هنگام انقباض ......            بخش تیره       ای که هر دو پروتئین وجود دارند: بین دو بخش باالیی               . محدوده3

 اند.تیره سکوپ الکترونی زیر میکرو هاو بخش میانی باریک در وسط سارکومر. هردو این بخش Z* به دو بخش سارکومر اشاره نشد. خودِ خطوط 

 کنند؟ به توضیحات من گوش کنید.های روشن و تیره، تارچه و تار، به ترتیب چه تغییری میحین انقباض طول اکتین و میوزین، سارکومر، بخش* 

 

 مکانیسم انقباض ماهیچة اسکلتی  

ست صبی ا ستور انقباض از مراکز ع سیدن د صبی محیطی پیکری به ماهیچه  برای انقباض یک ماهیچه، اولین اتفاق، ر ستگاه ع سط د که تو

سکلتی منتقل می سلول ماهیچها سون نورون حرکتی با  سیناپسِ آک سیتوز از نورون شود. در محل  صبی به روش اگزو ای مخطط، ناقل ع

سطح غشا سیناپس خارجپیش صال یک موای متصل میسلول ماهیچه شده و به گیرندة خود در  ج تحریکی در طول شود. به دنبال این ات

رسد و باعث خروج یون کلسیم از داخل آن به ای میشود. این تحریک در ادامه به شبکه آندوپالسمی یاخته ماهیچهغشای یاخته ایجاد می

ل سر شوند. با اتصاهای اکتین متصل میهای میوزین به پروتئیندر حضور یون کلسیم سرهای پروتئینشود. ها مییتوپالسم و روی تارچهس

طول  در نهایت ازشللوند. سللارکومر به هم نزدیک می Zدو خط میوزین به اکتین و تغییر شللکل آن، دو رشللته پروتئینی در هم فرو رفته و 

برای به اسللتراحت  اولین قدم شللود،در پایان انقباض و وقتی ارسللال پیام عصللبی متوقف و سللیناپس غیرفعال میشللود. میکاسللته ماهیچه 

 .برگرددشبکة آندوپالسمی  است. یون کلسیم باید بهاز سیتوپالسم  Caجمع کردن ، درآمدن ماهیچه
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و به روش انتقال فعال  ATPبرگرداندن کلسیم با صرف 

دهد. تمام اتصلاالت میان میوزین و اکتین از بین رخ می

رود و سارکومر و در نتیجه تارچه به حالت استراحت می

 آید. درمی

یاز لغزیدن میوزین و اکتی به انرژی ن جاورت هم  ن در م

های اتصال میوزین و اکتین پل بایستمی آندارد. برای 

سپس با حرکتی مانند پارو زدن به یک  شکیل و  دائماً ت

صل، جدا و به  سرهای مت سپس  شود.  شیده  سمت ک

صل می صال، لغزیدن و جدا بخش جلوتر و شوند. این ات

صدها مرتبه در ثانیه تکر سرهای میوزین  ار و در شدن 

 شود. نتیجه ماهیچه اسکلتی منقبض می

 

سیتوپالسم تار ماهیچه سیم به  به روش در آغاز انقباض ای * ورود کل

است. ورود کلسیم به شبکه آندوپالسمی در پایان انتشار تسهیل شده 

 انقباض به روش انتقال فعال ست.

 * رستتتیدن هر پیام عصتتتبی به ماهیچه و ایجاد ستتتیناپ  فعال الزاماً 

پیام عصتتبی ممکن  شتتود.باعث درهم فرو رفتن اکتین و میوزین نمی

 است مهاری باشد.

 
 

 زیر ذره بین  ATPانقباض و نقش 

 مام داستان انقباض ماهیچه با مصرف انرژی ممکن است. اما این انرژی دقیقاً کجا مورد نیاز است؟ ت

 ! اما اصل ماجرا چیز دیگری است. له؟ آن هم ببه شبکة آندوپالسمی Caبرای پدیدة انتقال فعال و برگرداندن 

شیده پلکنم که تکرار می سمت ک سپس با حرکتی مانند پارو زدن به یک  شکیل و  صال میوزین و اکتین دائماً ت سپس شودمیهای ات  .

  شوند.وصل می ی از اکتینجدا و به بخش جلوتر میوزین سرهای متصل

 دهد.مرحله رخ می 4این اتفاق طی 

 تراز اکتین و متصل شدن به بخش جلور میوزین برای جدا شدن س -1

ست. با گرفتن  ATPآن، نیازمند یک مولکول  سر میوزین از  ATPا  ،

 شود. اکتین جدا می

انرژی با  کند.تولید می Pو  ADPرا تجزیه و  ATP میوزین سلللر -2

شده سارکومر کم می آزاد  سرمیوزین به طرف مرکز  تا  شودخمیدگی 

 تر اکتین متصل شود.به بخش جلویی بتواند
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برای شللود. میوزین دوباره به بخش جدیدی از اکتین متصللل می -3

سارکومر،  سمت مرکز  شیدن اکتین به  سر میوزین و ک شدن  خمیده 

ADP شود. از سر میوزین جدا می 

سارکومر می -4 سمت خود و داخل  شد و حاال میوزین اکتین را به  ک

، نیازمند یک مولکول  1برگشللت به مرحله  برای جدا شللدن از آن و

ATP  .جدید است 

 (رو مراحل را با شکل کتاب تطبیق دهید.شکل روبه )در

 

 دهند:رخ می ترتیببهای * اتفاقات زیر حین انقباض تار ماهیچه

  دو طرف غشا     در پتانسیل و تغییر اختالف  ،تار بین آکسون نورون حرکتی دستگاه عصبی پیکری با. ایجاد سیناپ  فعال تحریکی 1

 ایجاد موج الکتریکی در سطح غشا تار و حرکت موج در عرض آن. 2

 شده. رسیدن موج به شبکه آندوپالسمی و خروج کلسیم به سیتوپالسم، به روش انتشار تسهیل3

 برداشت مولکولی به نام تروپونین از روی اکتین و امکان اتصال سرمیوزین به آن. 4

 ADPیک  آزاد کردنزمان با هم ؛و کوتاه شدن سارکومر و کشیدن اکتین سمت مرکز سارکومر بهرویی سر میوزین . حرکت پا5

  ATPزمان با جذب یک مولکول جدا شدن سر میوزین از اکتین؛ هم. 6

 یِ سر میوزینو عملکرد آنزیم ATPزمان با مصرف برای گرفتن بخش جدید اکتین؛ هم. برگشت سر میوزین به حالت باز قبلی 7

 پایان پیام عصبی و غیرفعال شدن سیناپ . 8

 قطع موج الکتریکی و برگشت کلسیم از سیتوپالسم به شبکه آندوپالسمی، به روش انتقال فعال. 9
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 تامین انرژی انقباض

و کبد گلوکوز طی سنتز آبدهی به شکل  هاآید. در ماهیچهها از سوختن گلوکز به دست میم برای انقباض ماهیچهبیشتر انرژی الز . گلوکز:1

سکلتی ودر بافت ماهیچه شود.میذخیره و  درآمدهگلیکوژن  ایساکارید ذخیرهپلی صورت لزوم ای ا شود. به گلوکز تجزیه می ، گلیکوژندر 

  اتفاق بیفتد.هوازی  و هوازیبی فرم تواند به دوحاال سوختن گلوکز می

حین تنفس سلللولی شللود. هوازی انجام میت بیتجزیة گلوکز به صللور ،رسللدها نمیکسللیژن کافی به ماهیچههای شللدید که ادر فعالیت

سید تولید الکتیک هوازی،بی شته می ایماهیچهیاخته در  وا ، باعث گرفتگی و درد ورزشی طوالنی پس از تمریناتِ تجمع این مادهشود. انبا

 یابد. ای کاهش میشود و اثرات درد و گرفتگی ماهیچهبه تدریج تجزیه می بافت اسید اضافیشود. الکتیکای میماهیچه

سیژن نیاز دارد ماهیچه سلولی هوازی  برای تجزیه کامل گلوکز به اک شدمیدرون اندامک میتوکندری که همان تنفس  صورت وجود .با در 

 را فراهم کند.  ATPساخت  یتواند تا چند دقیقه انرژی الزم براگلوکز میهوازی ، تجزیه فیکا اکسیژن

سیدهای چرب: .2 در بافت چربی از تجزیه . روندمیاسللیدهای چرب  از گلوکز به سللراس سللوزاندنپسها تر، ماهیچهبرای انقباض طوالنی ا

سیدهای چرب تولید و از راه خون به بافت تری سرید، ا سوختن ای وارد میماهیچهگلی شابه  سیری م سیدهای چرب در م سوختن ا شوند. 

 کند. می ATPگلوکز، تولید 

، مولکول  ADPبه  تواند با دادن فسفات خودکراتین فسفات است که می ای وجود دارد،ی که در تار ماهیچهماده دیگر: . کراتین فسفات3

ATP  .را به سرعت بازتولید کند 
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 ! دنوشدومی ، اسیدهای چرب مصرف می بوده و در هوازی گلوکزی همراه با سوختن بی. اولدبا انقباض طوالنی فرق دارض شدید انقبا* 

 د. خواهدشدستگاه ادراری دفع  توسط و نهایتاًتینین تولید آبه نام کردار نیتروژندر مصرف کراتین فسفات، یک متابولیت دفعی * 

س * سلولی یا همان  سوختن گلوکز  همانوختن گلوکز، اگر در میتوکندری رخ دهد یعنی هوازی بوده . تنفس بی هوازی بدانید که تنفس 

 در حضور اکسیژن هر دو نوع تنفس سلولی ممکن هستند.دهد. داخل سیتوپالسم رخ می و اکسیژنیا کمبود در نبود 

 * 

 

* 

 

 
 

 ایهای بافت ماهچیهانواع یاخته

سیم بندی بروان به دو نوع یاختهتای را میهای ماهیچهیاخته سیم کرد. این تق سیاری از های تند و کند تق ست. ب سرعت انقباض ا ساس  ا

شده های نوع کندهای بدن هر دو نوع یاخته را دارند. تار ماهیچهماهیچه شنا کردن ویژه  ستقامتی مانند  اند. این تارها مقدار برای حرکات ا

شبیه هموگلوبین( دارند که می بینمیوگلوزیادی رنگدانه قرمز به نام  شتر انرژی خود ) سیژن را ذخیره کنند. این تارها بی توانند مقداری اک

 آورند. را به روش هوازی به دست می

اند. این شوند. این تارها مسئول انجام انقباضات سریع مثل دوی سرعت و بلند کردن وزنهسریع منقبض می ای تند یا سفید،تارهای ماهیچه

شتر از راه تنفس بیتا ست میرها تعداد میتوکندری کمتری دارند و انرژی خود را بی آورند. مقدار میوگلوبین این تارها هم کمتر هوازی به د

توانند با ای تند بیشتری هستند که میشوند. افراد کم تحرک، تار ماهیچهدهند و خسته میاست. این تارها سریع انرژی خود را از دست می

 تارهای تند را به نوع کند تبدیل کنند.  ورزش،
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 ای تند و کند زیر ذره بین:تارهای ماهیچه

ای توان پی برد که تارهای ماهیچهبندی، میبا توجه به این نوع طبقه

های اسلللتقامتی نقش دارند، در ابتدای قرمز یا کند، که در فعالیت

تأمین ندن گلوکز  قدار کمی از روش سلللوزا به م باض  انرژی  انق

ذخیره شلللده در میوگلوبین،   O2کمک  به کنند، و بعد از آنمی

سیدهای چرب را انجام می سیون ا صلی انرژی اکسیدا دهند و منبع ا

 خواهد بود. اسیدهای چرب  طور ویژه و به گلیسیریدها تریآن

نقش  های سللریعکه در فعالیت ای سللفید یا تندهای ماهیچهیاخته

هوازی گلوکز سللریعاً و به مقدار به کمک سللوزاندن بیعمدتاً ، دارند

  د.نکنکم، انرژی و البته الکتیک اسید تولید می

  

 تندتار  کندتار  اینوع تار ماهیچه

 زیاد کم سرعت انقباض

 کوتاه طوالنی انقباضمدت 

   ظاهریرنگ 

   نوع فعالیت

   مقدار میوگلوبین یاخته

   هاراکیزهتعداد 

   منبع تامین انرژی
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