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مقدمة:
دورا أساسيًا يف إجراء العديد من وظائف اجلسم األساسية فاجلهاز العضلي هو أحد أجهزة اجلسم
يلعب اجلهاز العضلي ً
دوًن عن ابقي
دور
أساسي يف وظائف اجلسم املختلفة وأمهها احلركة ،ومتتلك العضالت خاصيّةً فريد ًة ً
الرئيسي اليت هلا ٌ
ٌ

)(2), (1
حرك معها أجزاء اجلسم املتّصلة هبا
فالعضالت متصلةٌ
أنسجة اجلسم؛ إذ ّأّنا قادرةٌ على االنقباض واالنبساط لتُ ّ

ابلعظام أو األوعية الدموية واألعضاء الداخلية ،وُُيكن القول إ ّن العضالت مسؤولة عن كل احلركات اليت يقوم هبا اجلسم
وذلك عند انقباض العضلة وانبساطها ،إضافةً لبعض الوظائف األخرى املهمة يف اجلسم ) (3وحيتوي اجلسم على ثالثة

أنو ٍاع من العضالت اليت تشرتك ابلعديد من اخلصائص مع وجود بعض االختالفات بينها.

)(4

فاجلهاز العضلي هو اجلهاز الذي يستطيع اإلنسان أن يتحرك من خالله ،كما ُيارس النشاطات اليومية يف احلياة.
فالعضالت اليت حيتويها جسم اإلنسان واليت تبلغ حنو  600عضلة واليت تكون ما يسمي ابللحم والذي يوجد بني اجللد
واهليكل العظمي واليت تؤدي دورها منذ حلظة امليالد وحىت املوت ،واليت تشكل حنو  % 40من وزن اجلسم وتعطي
لإلنسان كتلته وشكله ،تستطيع أن تنقبض وأن تنبسط فتولد حركات اجلسم ،هذه احلركات تتم بعد أن تصلها األوامر
من اجلهاز العصيب عن طريق األعصاب.
والعضالت أيضا هي اليت متكن اهليكل العظمي بصفة عامة (الذراع العليا والدنيا والكتف والفخذ والساق واحلوض) من
احلركة إذ يرتبط كل جزء مبا جياوره عن طريق عضالت قوية حتقق له القدرة على احلركة .وليست كل العضالت مرتبطة
ابلعظام ،فعلى سبيل املثال عضالت املعدة والقلب ال ترتبط أبية عظام.
إن اجلهاز العضلي هو الذي ييسر لإلنسان احلركة من مشي وعدو وقفز وغري ذلك من التحركات اليت حتقق إجناز
األعمال اليومية اليت حتتاج إىل جمهودات عضلية سواء كان ذلك يف الصناعة أو يف الزراعة أو يف األعمال احلرفية أو يف
األعمال املكتبية أو يف قضاء احلاجات الشخصية ،فهذا مجيعه ال يتم إال من خالل اجلهاز العضلي ،حىت يف وقت
الراحة ،فالنظر مثال حيتاج إيل عضالت تعمل ،فالعينان تتحركان من خالل عضالت العينني ،والتلفت يتم من خالل
عضالت الرقبة .وأكثر هذه العضال ت موجود حتت اجللد مباشرة لذلك فهي تشكل غالفا مسيكا يكسو العظام وبذلك
يقوم اجلهاز العضلي بعمل هام لإلنسان إذ حيمي عظامه من الصدمات وتسمى هذه العضالت ابلعضالت اهليكلية
ألّنا ترتبط ابجلهاز اهليكلي أو العظمي.
1- Lana Burgess (25-4-2018), "What are the main functions of the muscular system?" ،
www.medicalnewstoday.com, Retrieved 9-9-2020. Edited.
2- Tim Taylor (29-7-2020), "Muscular System" ،www.innerbody.com, Retrieved 9-9-2020.
Edited.
3- "Introduction to the Muscular System", training.seer.cancer.gov, Retrieved-9-2020
Edited.
4- "Types of Muscle Tissues", courses.lumenlearning.com, Retrieved 9-9-2020. Edited.
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كما تلعب العضالت دورا هاما يف حياتنا فهي تنتج احلرارة الداخلية ,وحترك الطعام خالل اجلهاز اهلضمي ,وتضخ اهلواء
الشكل
اهليكلي
ضلي
يف الرئة .ونستطيع بواسطة العضالت وحركة العظام أن نتحرك وجنري ونتكلم  .ويعطي اجلهاز َ
َ
ّ
الع ّ
العظمي) ومن العضالت واألواتر
يتكو ُن من عظام اجلسم (اليت تُش ّكِّ ُل اهليكل
والث َ
اإلنسانُ ،
وه َو ّ
َّبات واحلركة جلسم َ
ّ
يدعم ويرب ُط
ضام آخر .يُ َ
ستخد ُم ُمصطَلح النَّسيج ّ
واألربطة واملفاصل والغضاريف ونسيج ّ
الضام لوصف النسيج الذي ُ
بعضا .تنطوي امل ِّّ
تتكون
لضام على الكوالجني واأللياف املرنة اليت َّ
النُّسج واألعضاء ببعضها ً
كوًنت األساسية للنسيج ا ّ
ُ
العمر.
ضلي
اهليكلي إىل العديد من ُّ
من بروتينات ُُمتلفةكما َّ
التغريات مع التقدُّم يف ُ
يتعرض اجلهاز َ
ّ
الع ّ
وابلتايل العضالت مهمة للقيام مبختلف حتركات اجلسم اإلرادية وغري اإلرادية وإن أكثر من نصف اجلسم اإلنساين مكون
من العضالت .وخالصة هي أعجب هبات اخلالق وتلعب العضالت من املهد إىل اللحد دوراً هاماً يف كل ما يقوم به
اإلنسان من أعمال .فهي اليت تدفع بنا إىل هذه الدنيا منذ الوالدة  ...عندما يقذف الرحم ابملولود إىل نور احلياة بعد أن
يقضي فيه تسعة أشهر .وعضالت اجلسم هي اليت متدًن ابحلرارة الداخلية الالزمة والعضالت هي اليت تدفع ابلطعام عرب
القناة اهلضمية وهي اليت متتص اهلواء وتدفعه داخل الرئتني وكل العضالت تنتج احلركة بطريقة واحدة .فبانقباضها تشد
على أواترها أو ملحقاهتا ،وابلتايل حترك العظام  ... )1 (.إخل.
ِّ
ُّ
نصف وزن اإلنسان,إذا
العضالت
تعد
عناصر ابلغة األمهّية يف اجلسم البشري ,ويقارب وز ُن كتلة العضالت يف اجلسم َ
ُ
َ

أردًن أن نتفادى إصابةَ العضالت ،وأن منيِّّز أعراض األمراض العضلية ،فمن الضروري أن نفهم ونعرف أنواع العضالت
وأشكاهلا ,كيف تعمل العضالت ،وكيف ُيكن أن تتأذَّى أو تُصاب.

 - 1جاب مريكن  ،دليلك إىل الطب الرايضي  ،ترمجة حممد قدري فكري وثراي انفع ،ط 1998:1مركز الكتاب للنشر  ،ص . 127
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محاضرة 01
 ماهية العض ــلة:كلمة  Muscleيرجع أصلها إىل الكلمة الالتينية املرادفة لكلمة  Mouseومثلما للفأر من جسم فإن للعضلة جسماً
هو العضلة نفسها وهلا ذنب وهو الوتر .والعضالت هي املوتورات اليت حترك أي جزء من أجزاء اجلسم ،فالكالم والتنفس
واألكل وكافة األفعال األخرى تتم عن طريق العضالت .
وكل العضالت تنتج احلركة بطريقة واحدة .فبانقباضها تشد على أواترها أو ملحقاهتا ،وابلتايل حترك العظام .

1

 -3مكـوانت اجلهاز العضلي:
يشتمل جسم اإلنسان على عدد كبري من العضالت اليت يتجاوز مقدارها  600عضلة منها حوايل  434عضلة
تشكل اهليكل اخلارجي للجسم وتعرف ابلعضالت اهليكلية  Skeletal Musclesيتحكم اإلنسان إراداي يف انقباض
وارختاء تلك العضالت اهليكلية بواسطة اجلهاز العصيب ،وعند فحص العضلة اهليكلية جمهرًاي تظهر أليافها يف شكل ُمطط
ُ Streatedييزها عن نوع آخر من العضالت املوجودة ابجلسم تعرف ابلعضالت امللساء  Smooth Musclesأو

العضالت غري اإلرادية اليت من أمثلتها :العضالت اليت تغطي جدران القناة اهلضمية ،األوعية الدموية ،املمرات التنفسية،
اجملاري البولية ،املثانة البولية وعضالت الرحم.
هناك نوع خاص من العضالت هي عضلة القلب  Cardiac Musleجتمع يف تركيبها ووظائفها بني كال
النوعني السابقني من العضالت  ،فيظهر نسيج عضلة القلب يف شكل ُمطط عند الفحص اجملهري كما هو احلال
ابلنسبة للعضالت اهليكلية اإلرادية  ،بينما يكون انقباضها غري إرادي كما هو احلال ابلنسبة للعضالت امللساء ،إال أن
عضلة القلب تنفرد بكوّنا ذاتية االنقباض مبعىن أن انقباضها يتم دون احلاجة إىل صدور إشارة من اجلهاز العصيب ،وإمنا
تنشأ االنقباض أو النبضة القلبية نتيجة مؤثر صادر من عضلة القلب ذاهتا  ،يف حني خيضع معدل انقباض القلب(معدل
النبض) لسيطرة اجلهاز الذايت (األوتونومي) . Autonomic Nervous System

2

 - 1جاب مريكن  ،نفس املرجع السابق ذكره.

 - 2أمحد نصر الدين سيد ،نظرايت وتطبيقات فيسيولوجيا الرايضة  ،ط ، 2003 :1دار الفكر العريب ،القاهرة  ،ص. 35:
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 -4النسي ــج العضلي :Muscular Tissue
يتكون النسيج العضلي من جمموعاات مان اخلاالاي املساتطيلة متعاددة الناوااي تسامى األليااف العضالية ،ومتتااز هاذه األليااف
ابلقدرة على االنقبااض واالنبسااط ويعمال النسايج الضاام علاى جتمياع ومحاياة هاذه األليااف وحييطهاا بغشااء رقياق مان هاذا
النسيج ،ووظائف األنسجة العضلية ُيكن إيضاحها بصفة عامة يف اآليت:
القيام ابلوظائف احلركية من خالل اتصال العضالت ابجلهاز العظمي واملفصلي .
قياام عضااالت التانفس أبداء احلركااات املساااعدة يف إمتاام حااركيت الشااهيق والازفري ومااا يتبعهمااا مان حركااات مكملااة
لوظيفة اجلهاز التنفسي .
املساعدة يف عملية مضغ وبلع وهضم وامتصاص الطعام عن طريق العضالت اإلرادية والالإرادية .
مسااعدة أجهازة اإلخاراج علاى القيااام بوظيفتهاا عان طرياق االنقبااض العضاالي للعضاالت اإلرادياة والالإرادياة هبااذه
األجهزة ومبنطقة البطن .
ابإلضافة إىل الوظائف املتعددة األخرى مثل احلركات املعربة بعضالت الوجه ومساعدة األوعية الدموية علاى أداء
وظيفتها.....اخل .
و
ي
و
ج
د
ا
ل
ن
س
ي
ج
ا
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لعضلي يف جسم اإلنسان على ثالث صور أو أنواع :
 -1-4العضالت اإلرادي ــة Vountary Muscles :
وتسمى أيضا العضالت اهليكلية أو العضالت املخططة ( )Skeletal or Striated Musclesووظيفة العضالة
جاااءت ماان هااذه الساامات وتنبسااط هااذه العضاالة بتااأثري اجلهاااز العصاايب أو حتاات يثااري عاماال ميكااانيكي أو كيميااائي آخاار
وتعترب هذه العضالت أحد العوامل الرئيسية املساعدة على اتزان اجلسم يف كافة األوضاع كما تشري إىل سالمة القوام .

 -2-4العضالت الالإرادي ــةInvoluntery Muscles :
ويطلق عليها أيضا العضالت غري املخططة أو امللساء ()Unsriated or Smooth Muscles
ومسميات هذه العضالت أيضاا تشاري إىل خصائصاها ابإلضاافة إىل كوّناا عضاالت رقيقاة تتحارك دون سايطرة مان اجلهااز
العصيب الالإرادي وتتوافر هذه العضالت يف جدران األوعية الدموية ويف القنوات اهلضمية واجلهاز البويل والتناسلي .
 -3-4عضـلة القلب Cardiac Muscle :
وهااي عضاالة فرياادة ماان نوعهااا ابجلساام فهااي ال إراديااة أي ال ختضااع للجهاااز العصاايب الااالإرادي ويف نفااس الوقاات ُمططااة
وليساات ملساااء كمااا أن ماادة انقباااض ألياااف هااذه العضاالة أقاال منهااا يف العضااالت غااري اإلراديااة وأكثاار ماان ماادة انقباااض
العضالت اإلرادية  ،وهلا القدرة على توصيل اإلشارات العصبية والكهربية إىل مجيع أليافها وبسرعة .

 -1حسن حممد النواصرة ،علم التشريح للجهاز احلركي  2007،دار اجلامعيني للطباعة  ،ص. 49
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1

 -5الصفات العامة للعضالت :Properties of Muscles
هناك بعض الصفات العامة اليت متيز العضالت أبنواعها الثالث وهي:
أ -اإلث ـارة : Excitability

أي القدرة على االستجابة للمنبهات فتصبح نشطة .والعضالت املخططة أكثر قدرة غلاى اإلررة عان األناواع األخارى,
هذه االستجابة للمنبهات املختلفة (امليكانيكية ,احلرارية ,الكيماوية والكهرابئية) املسؤول عن توصيلها يف الكاائن احلاي
هي األعصاب.
ب -النقل : Conductibility

أي عنااد تنبيااه بعااض الليفااات العضاالية فينتقاال هااذا التنبيااه يف وقاات قصااري لنج ازاء األخاارى .نقاال التنبيااه يف العضااالت
املخططة أسرع مان األناواع األخارى .سارعة النقال يف احلياواًنت ربتاة احلارارة حناو  12-6مرت/سااعة ,و ذوات احلارارة
املتغرية مثل الضفدعة  4-3مرت  /ساعة.
ت -االنقبا

: Contractibility
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لنناواع الثالثاة ماان العضاالت القاادرة علاى االنقباااض واالنبسااط .ويتكاون عنهااا الرعشاة أو االنتفاضااة  Twitchعنااد
انقباض العضلة تصبح أقصر وأمسك ولكن حجمها ال يتغري كثرياً ,االنقباض أكثر وأسارع يف العضاالت املخططاة أكثار
وأسرع من األنواع األخرى.
ث-التوتر : Tonicity

عضااالت اجلساام ال توجااد كلهااا يف حالااة اساارتخاء اتم يف آن واحااد .ولكنهااا توجااد يف حالااة انقباااض بساايط

(وال

يالحظ عليها مظاهر للنشاط) وذلك جيعلها تقاوم عملية املط وهذا النشاط يسمى توتر العضلة.
ج-القابلية للشد واملط : Tensility

مجيع العضاالت هلاا القادرة علاى الشاد لدرجاه معيناة .وعنادما يازول سابب الشاد فإّناا تساتعيد حالتهاا األوىل (االسارتخاء)
وهذه القدرة تسمى املطاطية.
ح-عتبة الشعور : Threshold

مجيع العضالت تنقبض فقاط عنادما تتاأثر مبنباه ذو قاوة معيناة ,وأقال قادر مان قاوة التنبياه والايت يبادأ عنادها تنبياه العضالة
يسمى عتبة التنبيه وأقل منه ال حيدث التنبيه وأعلى منه حيدث التنبيه.
خ-فرتة التمرد :Refractory Period

عنااد حاادوث تنبيااه للعضاالة تنقضااي فاارتة قصاارية تكااون فيهااا العضااالت غااري قابلااة لالنقباااض ,وتساامى هااذه الفاارتة بفاارتة
التمرد أو العصيان أو فرتة اسرتخاء العضالت.
د -فرتة الكمون : The latent period

وهااى الفاارتة املنقضااية بااني التنبيااه واالنقباااض العضاالي .والفاارتة الاايت تبقااى فيهااا العض الة يف حالااة انقباااض تساامى بفاارتة
االنقباض.

 -6تركيب العضلة اهليكلية

: STRUCTURE OF SKELETAL MUSCLE

تتألف العضلة اهليكلية من جمموعة حزم من األلياف العضلية  FASCIC – FIBER ULUSSحتاط كل ليفة منها بغشاء
رقيق يعرف ابلساركوليما  SARCOLEMMAيفصل بني حمتوايت الليف و وسائل ما بني اخلالاي  ،وتضم الليفة عددا
من اللويفات  MYOFIBRILSجيري بينها سائل الساركوبالزم ُيال فراغ اخللية من الداخل وتتعلق هبذا السائل وتسبح
فيه العديد من اجلسيمات الصغرية اليت تسمى عضيات اخللية واليت من أمهها :
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 – 1النواة  NUCLEUSاليت تعترب مركز نشاط وانقسام اخللية واملسئولة عن نقل الصفات الوراثية من جيل إىل جيل .
 – 2املايتوكوندراي  MITOCHONDRIAواليت تعرف مبخازن الطاقة الالزمة للخلية من كليكوجني  ،دهون  ،مواد
فسفورية  ،وغريها .
 – 3الشبكة االندوبالزمية  ENDOPLASMIC RETICULUMومهمتها الرئيسية توصيل املواد عرب اخللية
وخارجها .
 – 4أجسام كوجلي  GOLGI BODIESوتساهم يف بناء اإلنزُيات واهلرموًنت .
 – 5الرايبوزومات  RIBOSOMESوهلا أمهية كبرية يف بناء الربوتينات ابخللية.
 – 6األجسام املركزية  CENTRIOLESوهلا عالقة كبرية ابنقسام اخللية .
 – 7الفجوات اخللوية  VACUOLESوهي عبارة عن ُمازن مؤقتة لنفاايت اخللية.
وترتكب اللويفة العضلية

MYOFIBRIL

من خيوط من األكتني  ACTINوخيوط املايوسني MYOSINومها عبارة

اتسست النظرية املعروفة بنظرية انزالق
عن خيوط بروتينية  ،وعلى أساس احتاد هذين النوعني من اخليوط وانفصاهلما ّ

اخليوط  FILAMENT THEORY SILDINGاليت توصل إليها العامل االنكليزي ( هيوهكسلي

HUGH

 HUXLEYومساعده جني هانسون  ) JEAN HANSONويف ضوئها فسرت عمليتا االنقباض واالرختاء العضلي .
ومما سبق ُيكننا إجياز تركيب العضلة اهليكلية فيما يلي :
أ -لويفة عضلية  MYOFIBRILتتألف من فتائل األكتني واملايوسني .
ب -جمموعة لويفات عضلية تكون اللّيفة . FIBER
ت -جمموعة ألياف عضلية تكون احلزمة . FASICULUS
الشكل الكامل للعضلة
تكون ّ
ث -جمموعة حزم عضلية حماطة بغشاء رابط يسمى اندوماييزيوم ّ ENDOMYSIUM
اهليكلية . SKELETAL MUSKLE
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مقطع عرضي لعضلة ُمططة إرادياة

وأهم هذه العضالت اإلرادية يف اجلسم ،العضالت اليت تدير الرأس وتقوم بثنيها ،واليت حترك الكتفني والذراعني
والساعدين واليت تقبض وتبسط اليد واألصابع ،واليت نقوم بثين اجلذع يف كافة االجتاهات وعضالت الفخذين والساقني،
وعضالت الفكني.
وللعضالت اإلرادية عدة أشكال:
 دائرية :كعضلة اجلفن مسطحة :كعضلة الصدغ -مغزلية :كالعضالت اإلرادية.

14

محاضرة 02
 – 7بروتيـ ـنات العضالت :
حتتااوي العضااالت علااى ثالثااة أناواع ماان الربوتينااات تتباااين يف أوزاّنااا اجلزيئيااة ويف قابليتهااا علااى الااذوابن يف املاااء أو يف
احملاليل األخرى وهي -:
 -1األكتني  Actinالذي يعتقد له دور يف ترتيب اخليوط العضلية ويف تكوين اخليوط الرفيعة .
 -2املايوسني  Myosinالذي يدخل يف تركيب اخليوط السميكة وهو يتكون من مركبني خيتلفان يف وزّنما اجلزيئي ومهاا
املريومايوسني اخلفيف واملريومايوساني الثقيال ويشارتك املايوساني واملريومايوساني الثقيال بتجزئاة االدينوساني ثالثاي الفوسافات
 ATPيف تفاعل يساعد على تقلص العضلة .
 -3معقد الرتوبومايوسني  Tropomyosin complexالاذي يتاألف مان أربعاة أناواع مان الربوتيناات الايت لايس هلاا
القابلية على التقلص .

 -8االنقباضة العضلية البسيطة ( اخللجة العضلية )

TWITCH SIMPLE MUSCLE

عندما تستجيب العضلة إلشارة عصبية واحدة تصل إليها عن طريق تنبيه العصب أو العضلة نفسها كهرابئيا تعرف تلك
العملية ابالنقباضة العضلية البسيطة أو اخللجة العضلية  ،ومنذ حلظة وصول املنبه أو املثري العصيب إىل العضلة وحىت ّناية
تلك االنقباضة البسيطة متر العضلة بثالث مراحل هي :
 – 1مرحلة الكمون أو السكون  LATENT PERIODوهي فرتة زمنية قصرية تقدر حبوايل  10ملي رنية تنقضي
بني حلظة إعطاء احلافز أو املثري وبني بداية عملية التقلص أو االنقباض  ،وحتدث يف تلك الفرتة جمموعة من التغريات
الكيميائية والفيزايئية ابلعضلة كاستعداد لعملية االنقباض  ،حيث جتهز طاقة االنقباض ويزول استقطاب غشاء الليفة
العضلية وتتحرر مادة األستيل كولني .
 – 2مرحلة االنقبا

 CONTRACTION PERIODوفيها تنقبض العضلة وتتقلص أليافها ابنزالقها وتتداخل

فتائل األكتني وفتائل املايوسني مما يرتتب عليه حدوث قصر يف ألياف العضلة وزايدة يف توترها وتستغرق تلك العملية
حوايل  40ملي رنية .
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 – 3مرحلة االنبساط أو االرختاء  RELAXATION PERIODهذه املرحلة متثل رجوع األلياف العضلية إىل
سابق طوهلا أو توترها قبل االنقباض  ،وتستغرق تلك الفرتة حوايل  50ملي رنية .

 - 1-8خطـ ـوات االنقبا

:

انطالق احلوافز العصبية يف األلياف احلركية
تولد جهد الصفيحة النهائية

حترر استيل كولني عند الصفيحة النهائية

تولد جهد الفعالية يف الساركوليما

حترر الكالسيوم

ارتباط الكالسيوم ابلرتوبونني

تكون ارتباطات عرضية بني اخليوط السميكة واخليوط الرفيعة

انزالق اخليوط على بعضها

تقلص الليف العضلي وحدوث االنقباض يف العضلة ككل .

 - 2-8العوامل املؤثرة على االنقباضة العضلية البسيطة :
تتأثر االنقباضة العضلية البسيطة بعدد من أهم العوامل اليت تؤدي إىل زايدة قوة االنقباضة او نقصها ومن أهم تلك
العوامل ما يلي :
 – 1حالة العضلة قبل االنقبا

 :ويطلق على هذا العامل الطول االبتدائي لنلياف العضلية  ،ويعين ذلك انه كلما

زاد طول األلياف العضلية – نتيجة لشدها قبل بدء االنقباض – كانت درجة االنقباض أقوى  ،وتستمر هذه العالقة
الطردية إىل حدود معينة من درجة شد األلياف أو طوهلا  ،فإذا مت جتاوز تلك احلدود حيدث العكس وتقل درجة
االنقباض العضلي .
 – 2درجة حرارة العضلة  :يؤدي ارتفاع درجة حرارة العضلة إىل زايدة قوة االنقباضة العضلية البسيطة  ،كما يؤدي إىل
زايدة يف سرعتها وحيدث ذلك نتيجة لزايدة سرعة التغريات الكيميائية املنتجة ابلعضلة  ،وهذا ما يفسر أمهية قيام الالعب
بعملية اإلمحاء قبل أداء اجلهد البدين .
 – 3التعب العضلي  :يؤثر التعب العضلي سلبا على قوة االنقباض حيث يسبب التنبيه املستمر واملتتايل للعضلة إىل
ضعف االنقباض وطول زمن اخللجة العضلية
 – 4النشاط البدين والتدريب الرايضي  :يؤدي التدريب الرايضي املنتظم إىل تقليل فرتة الكمون ابلعضلة وزايدة سرعة
االنقباض وقوته .
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 -9استجابة العضلة للمثريات العصبية املتكررة :
ُيكم توضيح يثري املثريات العصبية املتكررة على العضلة من خالل استعراض ثالثة مناذج :
 – 1إذا تكرر تنبيه العضلة بعد وصوهلا إىل االرختاء الكامل انبساطها مباشرة فإّنا حتدث خلجات عضلية منفصلة تزداد
قوة حىت تصل إىل حدها األقصى وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة السلم أو الدرج  ،ومثال على ذلك تكرار رفع ابر
حديدي أو دمبلز بقبض الساعد على العضد  FLEXTIONمع التحرر من الثقل بعد كل تكرار ..وهكذا
 – 2إذا تكرر تنبيه العضلة أثناء فرتة انبساطها بسيل من التنبيهات املتعاقبة يف حدود (  15 – 10مرة يف الثانية ) فان
العضلة تبقى يف حالة تقلص مستمر  ،ولكن ال يزال هنالك متييز هلذه االنقباضات بعضها البعض بظهور قمم لالنقباض
 ،وهذا ما يطلق عليه التقلص أو االنقباض التشنجي غري الكامل  INCOMPLETE TETANUSومثال على
ذلك عند أداء التكرارات العادية لرفع البار احلديدي أو الثقل ألداء جمموعة كاملة من التكرارات حيث ترختي العضلة
نسبيا عقب كل تكرار .
 – 3إذا تعاقب وصول التنبيهات العصبية للعضلة مبعدالت تردد عالية أثناء انقباض العضلة ودون حصوهلا على أي
درجة من االرختاء ففي هذه احلالة تندمج اخللجات العضلية وتتداخل فيما بينها  ،وتبقى العضلة يف حالة تقلص مستمر
خال من القمم  ،وهذا ما يعرف ابلتقلص أو التشنج الكامل  COMPLETE TETANUSومثال على ذلك
عند رفع الالعب ابرا حديداي ذا أوزان ثقيلة نوع ما  ،مث قيام زميلني له بزايدة أثقال البار تباعا وبصورة سريعة ومتالحقة
أثناء استمراره يف أداء االنقباض .

محاضرة 03

 -10التعب العضلي

:MUSCULAR FATIGUE

ينشا التعب العضلي نتيجة تكرار عدد كبري من االنقباضات العضلية القوية واملتعاقبة اليت تشكل عبئا على اجلهازين
العصيب والعضلي  ،كما أن اجملهودات العنيفة واملستدُية ملدة زمنية طويلة تشكل عبئا آخر على اجلهازين الدوري
والتنفسي مما يتسبب أيضا يف حدوث التعب .
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وعند قيام العضالت بعدد كبري من التقلصات املنفردة او املستمرة لفرتة من الزمن حيدث اخنفاض واضح يف قابليتها على
التقلص  ،وقد تتقاعس العضلة متاما عن االستجابة ولكنها تبقى يف حالة تقلص جزئي .
وُيكن تعريف التعب العضلي على انه حالة من االخنفاض املؤقت للكفاءة البدنية والوظيفية للجسم  ،تنشأ كنتيجة ألداء
جمهودات بدنية قوية ومتالحقة تؤثر بشكل واضح على مستوى الفرد وقدرته على االستمرار يف األداء .

 - 1 -10أنواع وتفسريات حدوث التعب العضلي :
على مدى سنوات طويلة اختلفت تفسريات العلماء حول ظاهرة حدوث التعب العضلي  ،أسبابه أنواعه عالماته وارتبط
ظهوره بشكل كبري حتت يثري نوعيات معينة من اجلهد البدين أو محل التدريب  ،وتراوحت تفسريات العلماء يف ذلك
حول أنواع متعددة من التعب ترتبط بظروف التدريب واملنافسة منها  :التعب االنفعايل  ،والتعب الذهين  ،والتعب
احلسي  ،والتعب البدين  ،وكذلك من حيث مواضع شعور الالعب ابلتعب موضعيا يف جزء معني من العضالت أو تعب
كلي يف اجلسم عامة.
ولقد تركزت تفسريات العلماء حول أسباب التعب العضلي يف ثالثة عوامل أساسية:
 – 1جتمع وتراكم فضالت التعب ابلعضلة ومن أمهها حامض الالكتيك وحامض البريوفيك ورين أوكسيد الكاربون
والفوسفات احلامضية  ،وقد أطلق على ذلك االسم عامل مواد التعب . FATIGUE SUBSTANCES FACTOR

 -2نقص مواد الطاقة الالزمة لالنقباض العضلي مثل نقص ُمزون الطاقة الفوسفايت أو الكليكوجيين .
 – 3تعب االتصال العضلي العصيب الذي ينتج عن خلل يف انتقال اجلهد التأثريي  ACTION POTINTIALمن
غشاء الليفة العضلية إىل األلياف وهذا السبب هو الذي يرجحه العلماء يف اآلونة األخرية عما كان معتقدا من قبل ابن
نقص مادة األستيل كولني  ACETYLCHOLINEاليت تفرز عند ّناية األعصاب هي السبب يف حدوث التعب
لعمليات االتصال العصيب العضلي .
وفيما خيتص بنوعيات التعب الناتج عن استخدام وتدريب جمموعات عضلية معينة ابجلسم كبرية أو صغرية ُيكن متييز
ثالثة أنواع من التعب العضلي هي :
أ – التعب العضلي املوضعي  :وهو الذي حيدث عند مشاركة اقل من ثلث احلجم الكلي لعضالت اجلسم  ،مثل تعب
عضالت الذراعني عند التصويب يف كرة اليد أو السلة أو اللكم على الكيس يف لعبة املالكمة .
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ب – التعب اجلزئي  :وهو الذي حيدث عند مشاركة اقل من ثلثي احلجم الكلي لعضالت اجلسم مثل تعب عضالت
الرجلني يف السباحة أو تدريبات األثقال وغريها.
ج – التعب الكلي  :وهو التعب الذي حيدث عند مشاركة أكثر من ثلثي عضالت اجلسم ككل يف العمل  ،وما يرتبط
بذلك من زايدة التأثري على وظائف اجلهازين الدوري والتنفسي  ،مثلما حيدث يف رايضات اجلري والسباحة والعاب
الكرة .

 - 2 -10األل ـم العضـلي :
هو األمل الذي حيدث ابلعضالت عقب أداء مترينات مرتفعة الشدة ويظهر خالل املراحل األخرية من أداء اجملموعات
التدريبية أو خالل فرتة  48 – 12ساعة من انتهاء التدريب .
وترجع أسباب األمل العضلي إىل عوامل تتعلق ابلتلف البنائي الذي حيدث للنسيج العضلي نتيجة أداء التدريبات الشاقة
وزايدة ضغط السوائل ابألنسجة العضلية اليت تنتقل إليها بواسطة الدم وتراكم ُملفات التمثيل الغذائي ابلعضلة .
 - 3 -10التقلص العضلي لتشنج:
هو عبارة عن زايدة يف توتر العضلة يؤدي إىل انقباضها املفاجئ بقوة عالية يصاحبها تقلص وأمل شديد  ،وقد حيدث
التقلص العضلي أثناء الراحة الكاملة أو النوم كما قد حيدث عند مزاولة الرايضة  ،وغالبا ما تعزى أسباب التقلص
العضلي إىل عوامل تتعلق بنشاط الدورة الدموية املغذية للعضلة  ،أو نتيجة اإلجهاد عقب أداء التدريبات البدنية العنيفة
اليت مل تتعود عليها العضلة  ،كما حيدث التقلص العضلي نتيجة نقص أو فقد األمالح أو املاء أو كليهما  ،مثلما هو
احلال عند التدريب يف األجواء احلارة وفقد كمية كبرية من العرق  ،وابلنسبة لتكرار حدوث التقلص العضلي خالل فرتات
الراحة أو النوم فان ذلك يعزى يف الغالب إىل نقص األمالح يف الغذاء وخاصة كلوريد الصوديوم .
ويتم إسعاف وعالج حاالت التقلص العضلي بواسطة مط أو إطالة العضلة مع استخدام التدليك وتنشيط الدورة الدموية
ومترينات املطاطية والعناية ابلتغذية املتكاملة العناصر  ،وقد تستخدم العالجات الدوائية كاألسربين أو مضادات االلتهاب
أو األدوية املرخية للعضالت .

 - 4 – 10النغمة العضلية للجسم :

THE BODY MUSCLE TONE
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تبقى عضالت اجلسم دائما يف حالة من التوتر أو االنقباض اجلزئي غري املرئي نتيجة وجودها املستمر يف حالة من الشد
السليب الناتج عن عاملني أساسني مها :
 – 1إن طول األلياف العضلية اقل من املسافة بني بداية العضلة وّنايتها ( منشأ العضلة ومدغمها ) لذلك تظل العضلة
مشدودة عن اتصاهلا ابلعظم .
 – 2هنالك قوى لشد اجلاذبية األرضية على العضالت املقاومة لتأثري اجلاذبية واليت حتفظ قوام اجلسم يف صورته املعتدلة
ويطلق عليها العضالت النّاصبة للقوام  POSTURAL MUSCLESوتتمثل يف عضالت الظهر والعضالت

الباسطة  EXTENSOR MUSCLESللفخذ والساق .

ويالحظ ابن وجود شد دائم على العضلة يؤدي إىل استثارة املستقبالت احلسية هبا  PROPRIOCEPTORSوخاصة
املغازل العضلية  SPINDLES MUSCLEاليت ترسل إشارات عصبية إىل اجلهاز العصيب املركزي الذي يقوم بدوره
ابإلشارة إىل انقباض األلياف العضلية حول املغزل العضلي  ،ويكون ذلك بصفة مستمرة ودائمة مما حيدث تلك النغمة
العضلية الدائمة  ،واجلدير ابلذكر ابن ضعف النغمة العضلية ابجلسم يعد احد أهم أنواع اخللل اليت تتسبب يف احنراف
قوام اجلسم  ،ويظهر ذلك بشكل جلي يف حاالت املرض وعند التقدم ابلعمر وكذلك لدى األشخاص ذوي البنية
العضلية الضعيفة .
ومما سبق ُيكننا تعريف النغمة العضلية ابجلسم أبّنا :
درجة التوتر اجلزئي الدائم غري املرئي لعضالت اجلسم اليت تساهم يف حفظ قوام اجلسم يف وضعه املعتدل املسلم به من
الناحيتني التشرحيية وامليكانيكية .

1

MYONEURAL JUNCTION -11االتصال العضلي العصيب :يتصل عادة بكل ليف عضلي هيكلي فرع واحد فقط من ليف عصيب حركي ،وتكون ّناية الفرع منتفخة على شكل
قرص او كمثرى وتدعى القدم النهائية  END FOOTتستقر على جزء من غشاء الليفة العضلية
(الساركوليما)  SARCOLEMMAيدعى الصفيحة النهائية  END PLATEوتتداخل امتدادات عديدة من القدم
النهائية يف الصفيحة النهائية ولكنها على الرغم من ذلك يتبقى بينهما فراغ يظهر حتت اجملهر االلكرتوين  ،وحتتوي القدم

 - 1أمحد نصر الدين سيد ،مرجع سابق ،ص44:
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النهائية على عدد كبري جدا من األكياس الدقيقة تدعى احلويصالت  VESICLESممتلئة ابلناقل الكيميائي الذي
يعرف  :ابألستيل كولني .
وعندما تصل احلوافز العصبية إىل ّناية الليف العصيب ينفجر عدد كبري من هذه احلويصالت فيتحرر االستيل كولني
الذي ينتشر ابلفراغ الكائن بني غشاء القدم النهائية وغشاء الليف العصيب ( الساركوليما ) وُير االستيل كولني عرب غشاء
الليفة العضلية إىل داخلها ويبدأ يف التأثري على الغشاء  ،وإذا حتررت مادة األستيل كولني بكمية كافية فان ذلك يؤدي
اىل إزالة استقطاب  DEPOLARIZATIONوتولد جهدا يثرياي  ( ACTION POTENTIALأو سيالة
عصبية ) يف الليفة العضلية ذاهتا  ،وهذه العملية جتري يف نفس الوقت جلميع األلياف العضلية املكونة للوحدة احلركية
طبقا ملا يعرف بقانون الكل أو الال شيء  ALL OR – NONE LAWالذي ختضع له األلياف العضلية املكونة
للوحدة احلركية ابلعضلة وليست العضلة اهليكلية ككل .
بعد ذلك تبدأ عملية انبساط العضلة إبعادة االستقطاب لغشاء الليفة العضلية مرة أخرى فيما يطلق عليه
مصطلح  REPOLARIZATIONوالذي حيدث بفعل إفراز إنزمي خاص يسمى ( كولني
اسرتيز)  CHOLINESTERASEيساعد على حتليل مادة االستيل كولني  ،وهذا اإلنزمي يفرز بنفس الفراغ السابق
ذكره بني غشاء القدم النهائية لليف العصيب وغشاء الليف العضلي .

محاضرة 04
-12الفسيولوجية وخصائصها العضلية األلياف أنواع :
ختتلف إمكاًنت األفراد واستعداداهتم الفطرية التكوينية مبا ُييز بعضهم البعض فيما ُيتلكونه من عناصر اللياقة
الفسيولوجية  ،وكما هو معلوم أن اللياقة الفسيولوجية تعين جممل لياقة مجيع وظائف اجلسم واليت يعرب عنها بعناصر اللياقة
البدنية وبعض املؤشرات الفسلجية األخرى  ،ويرتبط متيز األفراد يف جوانب اللياقة الفسيولوجية خبصائص امتالكهم
لتكوين جسمي معني وان األلياف العضلية تنقسم عموما إىل نوعني رئيسيني مها :
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LOW S TWITCH FIBERS – 1االنقبا

بطيئة األلياف وُييزها البعض من ًنحية اللون فيطلق عليها

األلياف احلمراء  RED FIBERSويتميز هذا النوع من األلياف ابلقدرة على أداء انقباضات عضلية متتالية لفرتة
طويلة من الوقت معتمدة على األوكسجني يف إنتاج الطاقة ولذا فإّنا تعرف أيضا ابأللياف البطيئة املؤكسدة SLOW

 OXIDATIVEويرمز هلا ابلرمز (  ) SOويتضح من مسمى هذه األلياف أبّنا تكون بطيئة االنقباض حيث تصل
إىل قمة انقباضها يف زمن مقداره حوايل  12ملي رنية  ،ويصل معدل انقباضها إىل  15 – 10انقباضه يف الثانية الواحدة
كما تتميز أبّنا مقاومة للتعب  ،ولذا فإّنا متثل التكوين املميز لعضالت العيب املاراثون واخرتاق الضاحية اخل  ،وهذه
الرايضات تعرف برايضات التحمل واملقصود هنا هو التحمل الدوري التنفسي  ،أو فيما يعرب عنه حديثا مبصطلح
القدرات اهلوائية  AEROBIC ABILITIESوتشتمل األلياف البطيئة على حجم اكرب من امليوكلوبني  ،وعدد أكرب
من امليتوكوندراي والشعريات الدموية كما تتميز بكفاءة اكرب يف إنتاج  ATPبطريقة هوائية .2األلياف سريعة االنقبا :
وُييزها البعض من حيث اللون فتعرف ابأللياف البيضاء  WHITE FIBERSكما تتميز بسرعة انقباضها حيث تصل
إىل قمة االنقباض يف زمن مقداره حوايل  8ملي رنية  ،ويبلغ معدل انقباضها  50 – 30انقباضه يف الثانية الواحدة ،
وتكون قوة انقباض هذا النوع من األلياف بدرجة أكرب من قوة انقباض األلياف البطيئة لذا ُيكن تسمية األلياف سريعة
االنقباض ابسم ( ألياف القوة والسرعة ) وعلى هذا األساس ُيكن االستناد أن الالعبني الذين يتميزون بتكوين جسماين
يتضمن نسبة غالبة من األلياف سريعة االنقباض ( األلياف البيضاء ) هم – بال شك رايضيو العاب
القوة  STRENGTHأو العاب السرعة أو رايضيو األلعاب اليت تتميز ابلقوة والسرعة معا ( القدرة
العضلية  ) MUSCULAR POWERويندر حتت هذا التصنيف العداءون  - SPRINTERرابعو
األثقال  WEIGHT LIFTERSالعبو الرمي والوثب أبنواعهما املختلفة ...

1

-13أشكال االنقبا

وأنواعه : MUSCULAR CONTRACTION TYPES

ختتلف أشكال االنقباض العضلي تبعا للتغيري الذي حيدث يف طول العضلة ومقدار ما يتولد هبا من توتر ينشأ عنه تثبيت
أو حتريك بعض أجزاء اجلسم وهنالك نوعان أساسيان من االنقباض العضلي مها :

-1-13االنقبا

العضلي الثابت االيزومري:

يف هذا النوع من االنقباض ينشا توتر ابلعضلة عند انقباضها  ،إال انه ال حيدث تغري يف طول األلياف العضلية وبناء على
ذلك ال يظهر عمال ميكانيكيا للعضلة فال تستطيع أن حترك ثقال معينا أو حتركه ومن أمثلة ذلك توتر العضالت اليت
 - 1أمحد نصر الدين سيد ،مرجع سابق ،ص49:
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حتافظ على بقاء اجلسم يف وضع قوامي معتدل  POSTURAL MUSCLESومن أمهها عضالت الظهر والعضالت
الباسطة للفخذين والساقني  ،فانقباض هذه العضالت ال تنتج عنه حركة ظاهرة للجسم  ،ولكنها تعمل على اتزان اجلسم
ومقاومته لتأثريات اجلاذبية األرضية أثناء الوقوف واجللوس  ،كذلك فانه عند حماولة الشخص دفع مقاومة ربتة تفوق
قدراته البدنية كدفع جدار أو جهاز مثبت على األرض  ،وعند حماولة العب اجلمباز الثبات ابجلسم يف وضع معني لفرتة
ما  ،مثل الثبات يف وضع تعلق الزاوية على جهاز احللق أو الوقوف على الذراعني  ،ومقدار االنقباض احلادث
ابلعضالت للمحافظة على هذه األوضاع .
-2 -13االنقبا

العضلي املتحرك :DYNAMIC MUSCULAR CONTRACTION

ويعرف هذا النوع ابالنقباض متغري الطول أو االيزوتوين (  ) ISOTONICويف هذا االنقباض يتولد توتر ابلعضلة  ،وحيدث
تغريا يف طول أليافها  ،ونتيجة لذلك تؤدي العضلة عمال ميكانيكيا ظاهرا مثلما حيدث يف العديد من احلركات اليت نقوم
هبا يف حياتنا اليومية كاملشي واجلري واستخدام اليد يف الكتابة أو تناول الطعام  ،وكذلك ابلنسبة ألداء ُمتلف املهارات
واألنشطة الرايضية  ،وحيث أن النوع الثاين ( الديناميكي ) هو األكثر استخداما يف جمال التدريبات البدنية  ،لذا فإننا
نتناول فيما يلي أنواع هذا االنقباض وجماالت استخدام كل منها يف التدريب الرايضي .

-1- 2– 13انواع االنقباض لعضلي الديناميك ياالزوتوني:
– 1االنقبا

االزوتوين املركزي:

ويف هذا النوع من االنقباض تتقلص العضلة بتقصري أليافها ويكون تقلص األلياف يف اجتاه مركز العضلة  ،وحيدث هذا
النوع من االنقباض نتيجة زايدة القوة الناجتة من العضلة مقابل املقاومة اليت تالقيها  ،ومن أمثلة ذلك مجيع حركات
االنقباض العضلي أو التمرينات اليت تؤدي إىل حدوث ثين  FLEXIONيف املفصل  ،مثل انقباضه العضلة ذات الرأسني
العضدية  BICEPS BRACHIALSاليت تعمل على ثين الساعد على العضد وانقباض العضلة الرفيعة
الفخذية  GRACILISاليت تعمل على ثين الفخذ .
 – 2االنقبا

االزوتوين الالمركزي:

وفيه تنقبض العضلة يف عكس االجتاه السابق أي بعيد عن مركزها  ،واالنقباض هنا حيدث ابلتطويل يف األلياف العضلية
 ،وهذا االنقباض ينتج غالبا عن زايدة مقدار املقاومة عن القوة الناجتة بواسطة العضلة  ،ومن أمثلة ذلك االنقباض الذي
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حيدث بواسطة العضالت املثنية للذراعني  ARM FLEXORSعند حركة خفض اجلسم بعد الشد على جهاز العقلة ،
أو كما حيدث عند مقاومة عضالت الرجلني لثقل اجلسم أثناء عمل ثين للركبتني  ..وهكذا .
– 3االنقا ملشابه للحرك يزوكينتيك : ISOKINETICوهو نوع االنقباض العضلي الذي يؤدى بسرعة ربتة وعلى املدى الكامل للحركة حبيث أيخذ الشكل الطبيعي ألداء
احلركات الفنية التخصصية  ،فتقصر األلياف العضلية أو تطول عند انقباضها وفقا للحركة املطلوبة  ،ومن أمثلة ذلك
حركات الشد يف السباحة والتجديف .
 -4االنقبا

البليومرتيل : biliometret

وفيه متط العضلة أبكثر من طوهلا العادي قبل االنقباض مباشرة  ،وبعبارة أخرى فان االنقباض يتم من خالل عمليتني
متتاليتني يف اجتاهني ُمتلفني  ،يبدأ االنقباض بعمل مطاطية سريعة للعضلة  STRETCHكاستجابة لتحميل متحرك مما ينبه
أعضاء احلس العصبية العضلية  PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULARفتقوم بعمل رد فعل انعكاسي حيدث
انقباضا عضليا سريعا يتم بطريقة تلقائية  ،وحيدث ذلك عند أداء الكثري من املهارات الرايضية فأداء حركات الوثب
ألعلى اليت يقوم هبا العبو الكرة الطائرة عند عمل حائط الصد

BLOCK

كما يتمثل ذلك يف مجيع حركات

االرتقاء  TAKE OFFاليت تسبق مهارات العاب الوثب أبنواعه املختلفة  ،كذلك يالحظ االنقباض البليومرتي يف أنواع
احلركات التمهيدية اليت تسبق مهارات العاب الرمي وركل الكرات يف العاب الكرة .

1

 14خصائص العضالت :تتميز العضالت اهليكلية بعدة خصائص:
 -1القوةهي التغلب على قوة خارجية ومقاومتها او مواجهتها التغلب على قوة هو ًنتج عن حتريك العضلة وانقباضها
املتحرك اما املواجهة فهي ًنجتة عن انقباض ابت للعضلة بدون حركة.
 -2التحمل:للعضالت القدرة علي االنقباض واالرختاء لفرتات طويلة مع احلفاظ على الطاقة اليت تسمح ابلعمل لفرتات
مديدة
1
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: 3املطاطية:وهي القدرة النسيج العضلي على التمدد ايل اقصي درجة ممكنة م العودة ايل وضعه الطبيعي هذه اخلاصية تلعب
دورا هاما يف حتديد درجة احلركة علي مستوي املفاصل
 -4السرعة:تتميز العضالت أو النسيج العضلي بقدته على االنقباض السريع حسب متطلبات التمرين او احلركة كذلك
إبمكان العضالت القيام ابالنقباض ببطء إذا اراد الشخص املسؤول ذلك.
احلركة االنعكاسية
ابإلضافة إيل احلركات اإلرادية تقوم العضالت حبركات انعكاسية وهي االستجابة ملنبه فمثال عند تالمس اليد النار او
التيار كهرابئي نالحظ إّنا تبعد مباشرة دون انتظار تفكري يشرتط يف هذه احلركة وجود مري إما ان يكون حراري
وكهرابئي.
-15الضخامة العضلة والضمور:
تغري العضالت اهليكلية شكلها يف اجلسم وفقا للغاية املوجودة منها أو بناءا على استعماهلا او عدم استعماهلا ففي
رايضة كمال األجسام يقوم الرايضيون بتضخيم عضالت أجسامهم عن طريق تكيب األلياف العضلية ابإلضافة إيل
بقية الكتلة العضلية وهذا مايسمى الضخامة.
عندما االستخدام عضلة ما ملدة طويلة تضعف االلياف العضلية ويقل الربوتني داخل الليف العضلي فتصبح العضالت
ضعيفة وحنيلة وحيدث مايسمى الضمور العضلي ابإلضافة اىل ذالك اذا ما خسرت العضلة عصبها اخلص نتيجة اذية ما
فاآلن يكون مبقدورها تلقي اي اوامر من الدماغ وهو ما يعرب عنه ابلشلل فيحدث الضمور مباشرة1.

 )1ستيف ابركر تقدمي بروفيسور روبرت وينستون املوسوعة الشاملة جلسم االنسان ،أصالة للثقافة  ،ط 2013 ،1ص.200:
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محاضرة 05
-16تدريبات القوة العضلية:
-1-16مفهوم القوة العضلية:
القوة العضلية هي من الصفات البدنية الضرورية اليت جيب ان تنمى بشكل مالئم ابستعمال املقاومة وان سبب
امهيتها يعود اىل:
 )1كوّنا من املتطلبات االساسية لتنمية االنفجاربة والسرعة.
 ) 2هيكل عضلي مبين بشكل جيد يعمل كدرع يساعد يف حتمل الصدمات الناجتة عن ارتطام اجلسم ابجسام اخرى.
 ) 3تساهم القوة العضلية يف احلفاظ على صحة االنسان وتقيه من بعض االصاابت اليت تظهر بعد تعدي سن االربعني.
وتعرف القوة العضلية بطرق عديدة من اهم هذه التعاريف هو ان القوة العضلية هي القابلية على التغلب على اكرب
مقاومة او هي القابلية على توليد القوة  .FORCEواذا اخذًن مبدأ اخلصوصية بنظر االعتبار تعرف القوة العضلية
اكثر تفصيال .وهي قابلية عضلة او جمموعة عضلية على توليد اقصى قوة  forceوبسرعة معينة يف وضع معني ويف
اجتاه معني .ويعرض لنا هذا التعريف ان القوة العضلية هي خاصة جدا.
تصنيف القوة العضلية:
تصنف القوة العضلية بعدة اصناف منها القوة العضلية القصوى  maximal muscular strengthوالقوة
لعضلية املطاطية (ابور)  elastic muscular strengthومطاولة القوة العضلية strength
 enduranceوالقوة العضلية املطلقة absoluteوالنسبية .relative
التدريب على تنمية القوة العضلية حبد ذاته عملية شاقة ومن املهم ان يوفر الرايضي الوقت املالئم لكي تتأقلم خالله
خالاي اجلسم بشكل متدرج اىل املستوى املطلوب .وال يتعلقى مبدأ التدرج يف عملية التأقلم على تدريبات القوة
العضلية فحسب وامنا يف االنتقال من شكل من اشكال القوة اىل اىل آخر.
مبدأ اخلصوصية والقوة العضلية:
ان القوة العضلية خصوصية لدرجة عالية بطرق ُمتلفة .ولكي ينمى ما حنتاج اليه يف اللعبة جيب ان منارس اللعبة
نفسها او عن طريق اداء حركات تشبه حركات اللعبة نفسها مستعملني املقاومة .وبشكل اساس يبدأ الرايضي بتنمية
القوة العضلية العامة متدرجا اىل القوة العضلية اخلاصة .وتتمثل خصوصية القوة العضلية يف كل من:
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* نوع القوة املولدة
* اجتاه احلركة
* سرعة احلركة
* زوااي العمل العضلي
* نوع املقاومة اليت تواجه مسار القوة العضلية
* عمل العضالت االخرى املرتبطة ابملفصل
* ابجملموعة العضلية ،الطرف ...
-2-16تدريب القوة العضلية:
وصف اجلرعات التدريبية:
تنمية القوة العضلية ابشكاهلا املختلفة ُير مبدى واسع من انواع التدريب ابستعمال املقاومة .وان كل شكل من
اشكال القوة اهلضلية هذه ينمى بطريقة خاص يف توضيف مكوًنت اجلرعة التدريبية – احلمل ،الشدة ،االيقاع ،التكرار
والتوقف .ولكن مجيعها تطور ابستعمال املقاومة كحمل.
ُيكن تنمية القوة العضلية بدرجة عالية يف فرتة زمنية قصرية نسبيا .ويعود هذا التحسن اىل الزايدة يف كفاءة التوافق
العصبية – العضلي وخالل اسبوعان فقط بعد البدىء ابلتدريب .وُيكن زايدة القوة العضلية بنسبة  %150يف سنة
واحدة من التدريب وان اصعب شيء يف تدريبات القوة هو زايدة صالبة الرابطات واالواتر وكبسولة املفصل اذ تتطلب
فرتة اطول من سنة واحدة.
يعتمد وصف اجلرعة التدريبية لتنمية االشكال املختلفة من القوة على التالعب بكل من احلمل والشدة والتكرار1
وااليقاع التوقف واجملاميع .ويعرب عن احلمل بكمية املقاومة اليت جيب التغلب عليها وعادة تكون وزن .وحتسب الشدة
كنسبة من اقصى وزن ُيكن التغلب عليه يف حمالة واحدة (اعلى وزن ُيكن رفعه مرة واحدة مثال).
وتنظم اجلرعة التدريبية كما يف ادًنه:
* تطوير القوة العضلية القصوى :نلجأ اىل زايدة احلمل ،تقليل التكرارات ،وايقاع ربت.
* مطاولة اقوة العضلية :نلجأ اىل العمل حبمل واطىء  ،تكرارات اكثر ،وايقاع هادىء,
* القوة العضلية املطاطية او (القدرة االنفجارية)  :نلجأ اىل اختيار احلمل نسبة اىل مدى املقاومة اليت حنتاج اليها ومن
مث خنتار التكرارات اليت تالئم احلمل وخنتار االيقاع.
 /1أبو العالء أمحد عبد الفتاح أمحد نصر الدين سيد :فسيولوجيا اللياقة البدنية دار الفكر العريب 1993م
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جيب ان تبدأ خطة التدريب بتنمية القوة العضلية االساس اذا كان الرايضي مبتدىء يف التدريب على االثقال .وجيب ان
يستمر التدريب على وفق القوة العضلية االساس لفرتة  6اشهر او سنة واحدة .ومن املستحسن ان يبدأ الياضي بتمارين
بدنية بدون مقاوة يف ابدىء االمر ومن بعدها يستعمل املقاومة.
بعد القوة العضلية االساس يبدأ التدريب على القوة العضلية العامة مستعملني مقاومة ُيكن تكرارها بني  8اىل 12
مرة .يبدأ الرايضي بثمانية تكرارات ويتم زايدة احلمل بعد ان يتمكن الرايضي من تكرار احلمل  12مرة بشكل مريح.
ويستمر التدريب على القوة العضلية العامة لفرتة  6اشهر ومبعدل ثالثة اايم يف االسبوع .من بعد هذه الفرتة ُيكن
البدىء بتدريب القوة العضلية القصوى ومن مث القدرة االنفجارية (القوة العضلية
املطاطية) .يستمر العمل ابلقوة العضلية القصوى لفرتة  8اسابيع يتم احملافظة على املستوى الذي مت التوصل بعد ذلك.
يلي تدريب القوة العضلية القصوى التدريب على تنية القوة العضلية املطاطية (القدرة االنفجارية) وملدة  4اىل  6اسابيع
فقط ويتم احلفاظ على املستوى بعد ذلك..
اختيار التمارين للقوة العضلية األساس:
يهدف التدريب االساس يف القوة العضلية اىل اقلمة العضالت واملفاصل واالنسجة احمليطة ابملفصل للعمل ضد
مقاومة .هذه التمارين تبين االساس الذي عليه تبىن االشكال االخرى للقوة العضلية .وهلذا السبب جيب ان أيخذ
التمرين على القوة العضلية االساس حصه كبرية من املنهاج التدرييب السنوي وتعتمد هذه الفرتة على اخلربات السابقة
للرايضي وعلى كمية القوة العضلية االساس اليت مت احملافظة عليها خالل السنوات السابقة .يستمر الرايضي يف تنمية
القوة العضلية االساس لفرتة ما بني  4اىل  122اسبوع يف التدريب استنادا اىل اخلربات السابقة .وختدم القوة العضلية
االساس يف ما أييت:
* للتاكيد من التطور املتناسق للعضالت الرئيسية كافة ويساهم هذا يف منع حدوث اصاابت االستعمال الزائد.
* فوائد بدنية تساهم يف مرحلة استعاة القوى خالل فرتة املنافسات اذا اديت التمارين حبمل ُمفف.
* بناء قاعدة عند الرايضي اليت من بعدها ينتقل اىل مستوايت اعلى من القوة العضلية مثل القوة العضلية القصوى من
مث القوة املطاطية .
هكذا ان التدريب على القوة العضلية االساس يليب متطلبات تنمية خليط من اشكال القوة العضلية وهو خليط فريد
من الربامج التدريبية مصصمة على وفققدرات الرايضي اآلنية ،الوقت املتوفر للتدريب وعلى نوعية التمرين.
جيب ان نتذكر هنا ان احلمل يف التدريب على تنمية القوة العضلية االساس اليكون بتلك الشدة اليت جتربك على بذل
جهد عايل يف اجناز الرفعات االخرية ويكون االيقاع دائما ربتا وهاديء.
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محاضرة 06
-17تطوير العضالت أثناء التدريب:
-1-17التخطيط لربامج تدريبات القوة :
يتم تنمية القوة العضلية بطريقة ُمططة ومدروسة  ,ويتلخص ذلك يف ضرورة تصميم برًنمج يتناسب مع الظروف
الواقعية  ,تراعى فيه املكوًنت األساسية اليت تبدأ بتحليل االحتياجات لعنصر القوة ,وابلتايل حتديد طبيعة العمل العضلي
 ,مث حتدد كيفية تنفيذ مفردات الربًنمج خالل جرعة التدريب الواحدة واالستمرار يف تنفيذ ذلك خالل فرتة املوسم
ابلكامل ,وما يتبع كل ذلك من االعتبارات التنفيذية للجرعة التدريبية  ,وتتلخص خطوات وضع برًنمج تدريب القوة
العضلية يف املراحل التالية :1
أوال :حتليل االحتياجات للقوة:
يقصد هبذه اخلطوة ضرورة اإلجابة على التساؤالت االتيه:
 /1ما هي اجملموعات العضلية اليت حتتاج إىل التدريب ؟
 /2ما مصدر الطاقة االساسى املطلوب تنميته وفقا لطبيعة اللعبة ؟
 /3ما نوع االنقباض العضلي املستخدم (االيزومرتى – االيزوتوىن…) ؟
 /4ما مواضع اإلصاابت الشائعة يف تلك الرايضة حىت ُيكن العمل على تفاديها وُيكن االستعانة ابلتحليل
البيوميكانيكى يف حتديد العضالت العاملة والزوااي اليت تعمل عليها العضالت  ,واملدى احلركي الذي تعمل خالله ,كما
ُيكن عمل نفس اإلجراء من خالل مشاهدة األفالم التعليمية وشرائط الفيديو  ,ومن خالل اخلطوات السابقة ُيكن
التوصل إىل أهم املواصفات اليت جيب أن يشتمل عليها الربًنمج ,كما ُيكن وضع برامج وقائية لالعب تعتمد على تقوية
العضالت واملفاصل احمليطة ابملواضع الشائعة اليت يتعرض فيها الالعب لإلصابة.
اثنيا :تنظيم جرعة التدريب:
يتطلب حمتوايت جرعة التدريب ضرورة ترتيب التمرينات داخل اجلرعة التدريبية واختيار داخل اجملموعات املستخدمة وكل
ذلك يستلزم حتديد النقاط التالية:
 /1اختيار نوعية التمرينات:
 / 1أمر هللا أمحد ألبساطي  :أسس وقواعد التدريب الرايضي وتطبيقاته دار املعارف ابإلسكندرية 1998م.
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توجد مترينات بنائية عامة هتدف إىل تنمية القوة العضلية بشكل عام لعدة جمموعات عضلية ,كما توجد مترينات أخرى
جزئية يتم خالهلا الرتكيز فقط على تنمية جمموعة عضلية ألحد أجزاء اجلسم ,وُيكن استخدام التمرينات البنائية العامة
للجسم يف حالة االحتياج للقوة العامة للجسم ككل مثل أنشطة كرة القدم والسلة واملصارعة واملضمار وامليدان ,وتصلح
مثل هذه التمرينات يف حالة األشخاص الذين يهدفون إىل اكتساب اللياقة العامة ,أما تدريب أجزاء معينة فيحتاج إليه
الفرد يف حاالت خاصة مثل حاالت ضعف جمموعة عضلية معينة أو حاالت التأهيل البدين.
 /2ترتيب التمرينات:
ظل ترتيب مترينات املقاومة لعدة سنوات يعتمد على البدء بتدريب اجملموعات العضلية الكبرية مث اجملموعات العضلية
الصغرية ,ويتأسس هذا الرتتيب على أساس افرتاض استفادة العضالت خالل عمل اجملموعات الكبرية أيضا ,غري أنه
حاليا يستخدم ترتيب آخر يف دول أوراب الشرقية ,وهذا الرتتيب عكس الرتتيب األول حيث يتم تدريب العضالت
الصغرية أوال يليها العضالت الكبرية وتدريب العضالت املساعدة قبل العضالت األساسية ,كما يشمل أيضا تدريب
الذراع مث الرجل وليس الذراع األخرى ,مبا يسمح حبدوث بعض االستشفاء لعضالت الذراعني ,ويراعى ذلك عند تصميم
برامج التدريب الدائري ,غري أنه ما زال الكثري يفضل الرتتيب التقليدي من اجملموعات العضلية الكبرية إىل اجملموعات
الصغرية  ,وحيتاج حسم ذلك إىل اخلربة الشخصية وإجراء املزيد من الدراسات والبحوث.
 /3تشكيل محل التدريب:
ويشمل ذلك حتديد عدد اجملموعات التكرارية ,وغالبا ترتاوح ما بني  6-3جمموعات ,كما حتدد التكرارات يف كل
جمموعة وتتحدد فرتات الراحة تبعا لذلك.
اثلثا  :التخطيط للموسم التدرييب:
يعتمد ختطيط التدريب لتنمية القوة العضلية على فكرة الدورات التدريبية حبيث تقسم فرتة املوسم كلها إىل عدة
دورات تدريبية ,وتتكون كل دورة من أربع فرتات خالفا لفرتة الراحة النشطة ,ويفيد هذا التقسيم يف جتنب حالة اإلجهاد
وضمان حدوث عملية التكيف ,ويتدرج محل التدريب من الفرتة األوىل حىت الرابعة ابلتدرج من احلمل ذى احلجم الكبري
والشدة املنخفضة إىل تقليل حجم احلمل مع زايدة شدته وفقا للجدول التايل:
 /1الفرتة األوىل – التضخم  :وتتميز بزايدة حجم احلمل مع اخنفاض الشدة واهلدف الرئيسي هلا هو تضخم العضالت.
 /2الفرتة الثانية – القوة  :يقل احلجم وترتفع الشدة تدرجييا واهلدف الرئيسي هو القوة.
 /3الفرتة الثالثة – القدرة  :تستمر يف حتقيق أهداف الفرتة السابقة.
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 /4الفرتة الرابعة – القسمة  :حتقيق أقصى قوة لنوع الرايضة التخصصي يستمر يف االخنفاض حجم احلمل  1وزايدة
شدته مع اإلعداد النفسي الذي ُيكن لالعب من الوصول ألفضل أداء مع حدوث التكيف الفسيولوجي املصاحب
لذلك.
 /5الراحة النشطة  :ويتم خالهلا أداء أنشطة بدنية ُمتلفة  ,وهى هتدف إىل إاتحة الفرصة لالستشفاء الكامل من محل
التدريب خالل دورة احلمل السابقة مع االحتفاظ ابملستوى العايل للقوة استعدادا لبدء الدورة التدريبية التالية.
وعادة يستخدم العبو رفع األثقال دورة تدريبية واحدة خالل املوسم التدرييب مع مراعاة أن فرتة القمة تؤدى قبل البطولة
الرئيسية مباشرة  ,وتستمر كل فرتة تدريبية من  2إىل  3أشهر  ,غري أنه لوحظ أن استخدام الدورات األقصر زمنيا يكون
أفضل من تقسيم املوسم كله إىل دورة واحدة  ,مع مالحظة أن حتديد جمموعات وتكرارات التدريب خالل كل فرتة ال
يعىن منع املدرب من التنويع يف حجم احلمل االسبوعى  ,بل البد من استخدام ذلك إلاتحة الفرصة لعمليات االستشفاء
رابعا :تدريبات القوة للناشئني:
يعترب موضوع استخدام تدريبات القوة خالل مراحل النمو للناشئني والبالغني من املوضوعات اليت ما زالت
موضع جدل ومناقشات كثرية ,غري أنه جيب أن يوضع يف االعتبار أن هناك فرقا كبريا بني استخدام التدريب ابألثقال
ذات الشدة املتوسطة إىل األقل من القصوى  ,وبني التدريب ابستخدام األثقال القصوى اليت ُيكن أن يؤدى استخدامها
إىل حدوث بعض املشاكل ابلنسبة للناشئني وخاصة يف إصاابت غضاريف النمو ,ويؤدى تكرار تلك اإلصاابت إىل
حتوهلا حلالة مزمنة ,كإصاابت مفصل القدم والعمود الفقري واألم أسفل الظهر وتشوهات القوام.
غري أنه ُيكن تنمية القوة العضلية خالل فرتة ما قبل املراهقة دون التعرض ملثل هذه اإلصاابت إذا ما مت ذلك وفقا لتنظيم
جيد وبرامج موجهة مع مراعاة عدم استخدام أقصى قوة ,ويف هذه احلالة تكون التكرارات من  10إىل  12مرة  ,كما
ُيكن استخدام ثقل اجلسم نفسه كمقاومة أو استخدام الزميل كثقل مقاومة ,ومراعاة عوامل األمن والسالمة وجتنب أداء
التمرينات اليت تؤدى برفع الثقال فوق مستوى الرأس حلماية العمود الفقري ,كما جيب أن يصاحب تدريبات األثقال-
وخاصة بعد فرتة النمو السريعة املفاجئة يف سن البلوغ -مترينات للمرونة واإلطالة لتجنب التأثريات السلبية لتدريبات القوة
العضلية على مرونة املفاصل2 .
خامسا :تدريبات القوة لإلانث:
 ./ 1قاسم حسن حسني :علم التدريب الرايضي يف األعمار املختلفة دار الفكر العريب 1998مص 123
 ./ 1قاسم حسن حسني :نفس املرجع السابق ص125
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اختلفت آراء العلماء حول استخدام تدريبات القوة العضلية للمرأة ,حيث خيشى كثري من اإلًنث ممارسة
تدريبات القوة خوفا من زايدة مظهرهن العضلي وزايدة كتلة أجسادهن الصلبة ,وابلرغم من ذلك فأننا نالحظ املزيد من
االجتاه إىل رايضات القوة للمرأة كممارسة رايضة كمال األجسام ورفع األثقال يف البيئات األوروبية.
وبنظرة عامة للفرق بني املرأة والرجل يف مستوى القوة العامة ودرجة استعداد كل منهما لتنمية القوة العضلية يتضح أن
مستوى القوة العضلية العامة لدى املرأة يبلغ حوايل  %62.5من قوة الرجل ) (Laubach,1976وإذا نسبت القوة
العضلية إىل وزن أو كتلة اجلسم بدون الدهن فأن قوة عضالت الرجلني النسبية للمرأة أكثر منها للرجل ,وعلى العكس
فأن قوة األطراف العليا للمرأة اقل من الرجل.
ومبقارنة يثري برامج املقاومة فأن كال من اجلنسني يستفيد بنفس الدرجة تقريبا  ,وقد تزيد القوة أسرع لدى املرأة نظرا ألن
مستوى البداية عندها اقل من الرجل.
وتدريبات القوة ال تؤدى إىل الصالبة البدنية ونقص املرونة واملطاطية كما يعتقد البعض ,ولكن استخدام تدريبات املرونة
واملطاطية إىل جانب تدريبات املقاومة يساعد على تطوير وحتسني املرونة واملطاطية  ,وعموما يراعى عند وضع برامج القوة
العضلية للمرأة حماولة تغطية ضعف الطرف العلوي وخاصة لالعبات الرمي ,وذلك أبداء جمموعات تدريبية أكثر ,ومراعاة
احلذر من إصاابت عضالت الظهر أو العمود الفقري  .الناتج عن هذا الضعف.
سادسا:أنظمة تدريبات القوة :
يقصد أبنظمة تدريبات القوة..القالب التنظيمي الذي من خالله تقدمي اجلرعة التدريبية للفرد  ,مبعىن كيفية إخراج
التدريب يف شكل يتفق والغرض من التدريب ,ويشمل ذلك ترتيب التمرينات وحتديد التكرارات واجملوعات وأسلوب
التنفيذ ,وقد يقوم بعض املدربني ابالعتماد على نوع واحد من نظم تدريبات القوة إال أن ذلك يؤدى إىل عدم اكتساب
مزيد من القوة ,وحدوث هضبة (فرتة توقف) يف تقدم الالعب يف التدريب ,كما يتسبب يف ظاهرة “احلمل الزائد”,
ولذلك يفضل دائما تنويع نظم التدريب للتغلب على امللل ,وفيما يلي بعض نظم التدريب الشائعة يف تدريبات القوة:
 /1نظام تدريبات اجملموعة الواحدة: Single Set System
ويعترب هذا النظام أقدم النظم التدريبية ,وفيه تؤدى التمرينات يف جمموعة واحدة من التكرارات اليت عادة ما
ترتاوح بني 12-8تكرار ,ويصلح هذا النظام يف حالة عدم توافر الوقت الكايف لتدريب القوة لدى بعض األفراد أو يف
ظروف معينة أخرى.
 /2نظام اجملموعات املتعددة: Multiple System
ويعتمد على أداء جمموعتني إىل ثالث جمموعات مع زايدة املقاومة ابستخدام 6-5تكرارت قصوى يف ثالث جمموعات
على األقل ,وُيكن أداء أعداد تكرارية وجمموعات على أجهزة وأدوات ُمتلفة تبعا للهدف من تنمية القوة العضلية.
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 /3نظام من اخلفيف إىل الثقيل: Light to Heavy System
وكما هو واضح من اسم هذا النظام فهو يتكون من جمموعة من التكرارات ترتاوح بني 5-3مرات ابستخدام مقاومة
خفيفة نسبيا ,مث يتم زايدة املقاومة حوايل  2.5كيلو جرام وتؤدى جمموعة أخرى من التكرارات ,مث يقوم الفرد بتكرار
ذلك مع زايدة املقأومة تدرجييا بنفس املقدار حىت يصل إىل األداء ملرة واحدة فقط.
 /4نظام من الثقيل إىل اخلفيف: Heavy to Light System
وهذا النظام هو عكس النظام السابق ,ويتلخص العمل هبذا النظام يف أنه بعد عملية التسخني يتم العمل ابستخدام أثقل
املقاومات ,وحيتاج األمر إىل إجراء دراسات عملية لتحديد أيهما أفضل يف التدرج ابملقاومة :من اخلفيف إىل الثقيل..أم
العكس.
 /5النظام اهلرمي: Triangle System
ويشمل هذا النظام استخدام جمموعة من التمرينات مبقاومة خفيفة مع تكرار التمرين من 10إىل12مرة ,مث تتم زايدة
املقاومة تدرجييا حىت يقل عدد التكرارات إىل أن يصل إىل مرة واحدة أبقصى أداء  ,ومن خالل أداء عدة جمموعات يتم
ختفيض املقاومة بنفس األسلوب السابق حبيث تنتهي اجلرعة التدريبية أبداء جمموعة من 10إىل12تكرار.
 /6نظام اجملموعة املمتازة: Super Set System
يعتمد هذا النظام على استخدام عدة جمموعات لتمرينني ُمتلفني لكنهما يركزان على نفس اجلزء من اجلسم ,حبيث يؤدى
احد التمارين جملموعة عضلية معينة يليه مباشرة تنفيذ التمرين الثاين للمجموعة العضلية املقابلة ,وكمثال على ذلك عند
أداء جمموعة من مترين ثىن الذراع ابلثقل للعضلة ذات الرأسني العضدية وهى العضلة املثنية للذراع ويتم فورا االنتقال إىل
أداء مترين آخر للعضالت الباسطة للذراع وهى العضلة ذات الثالث رءوس العضدية ,أو أداء مترين العضالت الباسطة
للرجلني مث يليه فورا مترين آخر عكسي للعضالت املثنية للرجلني ,وتؤدى التكرارات من  8إىل 10مرات بدون راحة أو
براحة قليلة بني اجملموعات وهو نظام مفيد لالعيب كمال األجسام لتأثريه على عملية التضخم العضلي.
 /7نظام التدريب املنفصل: Split Routine
ويعتمد هذا النظام على عدم تدريب مجيع أجزاء اجلسم خالل جرعة تدريبية واحدة ,حبيث يتم تدريب جمموعات عضلية
معينة يف جرعة تدريبية مث يتم استكمال اجملموعات العضلية األخرى يف جرعة تدريبية يف يوم آخر ,ومثال على ذلك
تدريب عضالت الذراعني والرجلني والبطن أايم السبت واالثنني واألربعاء وتدريب اجملموعات العضلية للصدر والكتفني
والظهر أايم األحد والثالرء واخلميس ,وبذلك تتاح الفرصة للتدريب يوميا نظرا الختالف عملية الرتكيز على اجملموعات
العضلية مما يتيح الوقت الكايف لالستشفاء.
 /8نظام برانمج “بليتز: Blitz Program
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وهو احد أنواع التدريب املنفصل مع الرتكيز على جزء واحد من أجزاء اجلسم,بدال من الرتكيز على عدة جمموعات وتقسم
أجزاء اجلسم على اجلرعات التدريبية طوال األسبوع.
مثال:
الذراعني يوم السبت اجلذع يوم الثالرء.
الصدر يوم األحد الظهر يوم األربعاء.
الرجلني يوم االثنني الكتفني يوم اخلميس.
ويصلح هذا النظام إذا كان أداء الالعب يعوقه ضعف جمموعة عضلية معينة ,وُيكن لالعب الوثب الطويل مثال استخدام
هذا النظام لعضالت الرجلني يف بداية املوسم التدرييب.
 /9نظام اجملموعة املتعبة: Exhaustion Set System
ويعتمد استخدام هذا النظام على أداء جمموعات تكرارية حىت التعب ,وهذا يستدعى تعبئة حركية أكثر للعمل ,وُيكن
استخدام جمموعة واحدة من عشرة تكرارات ,كما ُيكن استخدام جمموعتني أو ثالث جمموعات حىت التعب.
 /10النظام التكراري املقوى: Forced Repetition System
وهذا النوع يشبه نظام اجملموعات املتعبة ولكنه يتم أبن يؤدى الالعب التمرين ابستخدام جمموعة حىت التعب مث يقوم
الالعب الزميل مبساعدة الالعب املؤدى للتمرين لعمل  4-3تكرارات إضافية ,ويستخدم هذا النوع من التدريب لزايدة
التحمل العضلي املوضعي ألنه يساعد على دفع العضلة لالستمرار يف العمل ابلرغم من التعب.
 /11النظام االيزمومرتى الوظيفي: Functional isometrics System
يهدف استخدام هذا النظام إىل التغلب على عيوب التدريب االيزومرتى اليت تتمثل يف تنمية القوة العضلية يف زاوية
املفصل اليت استخدمت يف التدريب ,ويستخدم هذا النظام أسلوب التدريب االيزومرتى على ُمتلف زوااي املفصل ,ويتم
ذلك أبن يقوم الالعب أبداء انقباض متحرك ملسافة 12-8سم وعند هذه النقطة يقوم بتثبيت املقاومة ملدة 7-5ثوأن,
وُيكن الرتكيز على الزوااي الضعيفة لنداء احلركي ويستخدم هذا النظام حىت يكون اهلدف الرئيسي هو زايدة القوة
القصوى ألداء التمرين ملرة واحدة.
 /12نظام التدريب الدائرى: Circuit Training System
ظهرت طريقة التدريب الدائري يف بداية اخلمسينيات يف جامعة “ليدس  ” Leedsابجنلرتا على يد كل من “مورجأن
وادمسون” لتطوير اللياقة البدنية لطالب اجلامعة  ,ويتكون هذا التدريب من جمموعة مترينات مقاومة تؤدى واحدا تلو
اآلخر مع وجود راحة بينية ال تقل عن 15-10رنية بني كل مترين يف الدورة والتمرين األخر ,وترتاوح املقاومة ما بني
 %60-40من أقصى مقاومة  ,وُيكن تكرار عدة دورات يراعى يف اختيار التمرينات اليت تتكون منها أن حتقق
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األهداف احملددة للربًنمج ,ويساعد استخدام هذا النوع من التدريب يف حالة تدريب عدد كبري من األفراد  ,ويعترب أيضا
من التدريبات املفيدة لتنمية التحمل اهلوائي  ,وُيكن أداء التدريب يف وقت قصري وتكون الدورة الكاملة عبارة عن
جمموعة التمرينات احملددة مبحطات يستخدم يف كل منها احد التمرينات املكونة للدورة .1
خالصة تطوير الوظائف العضلية :
تشمل اللياقة العضلية اهليكلية كال من عناصر (القوة العضلية والتحمل العضلى واملرونه) ،ومن املعروف أن عدداً
من الشواهد العلمية تشري إىل أنه ُيكن تطوير القوة العضلية عن طريق تدريبات القوة العضلية ،حيث حيدث نتيجة
للتدريب البدىن تكيف لكل من العضالت املتدربه واجلهاز العصىب املسئول عن حتفيزها.
إن األثر الفسيولوجى الناتج عن التدريب البدىن حيتاج إىل وقت كاف ليظهر يثريه ،فإن أمهية القاعدة الثانية وهى التدرج
تبدو واضحة ،فقاعدة التدرج متلى على املمارس أن يزيد من احلمل التدريىب بشكل متدرج كاف حلدوث تكيف
العضالت ذاهتا.
وعلى الرغم من العالقه الوثيقة بني القوة العضلية وحجم العضله إال أن املالحظ أن أقوى الرايضيني الذين هم رافعى
األثقال ليسوا أكرب الرايضيني حجماً العضالت ،إذ أن العىب كمال األجسام عضالهتم أكرب حجماً ،ولكن ليسو
ابلضرورة أكثر الرايضيني قوة عضلية ،وهذا يقودًن إىل أن السبب

ذلك يعود إىل أن كالً من رايضىي محل األثقال

وكمال األجسام يتبع برًنجماً رايضياً خيتلف عن األخر.
فرايضيوا محل األثقال عادة ما يتدربون أبوزان قليلة وتكراراً أقل مع فرتة راحة أطول نسبياً بني كل تكرار وآخر ،بينما
العىب كمال االجسام عادة ما يتدربون أبوزان أقل ثقالً وتكراراً عالياً مع فرتات راحة أقل بني كل تكرار وآخر.
وجتدر اإلشارة إىل أن اإلستعداد الوراثى يؤدى دوراً كبرياً مدى إمكانية زايدة حجم العضالت كما حيدث
كمال االجسام.
ُيكن تطوير القوة العضلية إبتباع أى من أنواع التدريبات العضلية الثالثة التالية:
 التمرين الثابت. التمرين املتحرك. -التمرين الثابت املتحرك.

 -1مفيت إبراهيم محاد :التدريب الرايضي احلديث ختطيط وتطبيق وقيادة ط 1دار الفكر العريب 1998م.ص .89
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رايضة

وفيما يلي نبني أشكال العضالت:

محاضرة 07
 -18مراحل االنقبا

العضلي :
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حتدث عملية االنقباض العضلى تبعا للنظرية االنزالقية الىت قدمها "هوكسلى وهانسون" 1954م
حيث تنزلق فتائل االكتني لتتقارب مع بعضها البعض خالل املسافات البينية االجزاء فتائل املايوسني تسمى "اجلسور
املتقاطعة" حيث تتصل بفتائل االكتني وتكون متجهة للخارج  ,وعند حترر الطاقة الكيمائية لتتحول اىل طاقة حررية
وميكانيكية تتحرك هذه اجلسور املتقاطعة اىل الداخل

اجتاه املايوسني وجتذب معها فتائل االكتني املتشابكة هبا  ,ويتم

االنقباض العضلى وفقا لسلسة من املتغريات .
-1-18أعضاء احلس ابلعضلة :
ال تقتصر عالقة اجلهاز العصىب ابلعضلة على جمرد االعصاب احلركية االمرة هلا ابالنقباض من خالل الوحدة احلركية  ,بل
انة يتلقى معلومات عن طبيعة االنقباض العضلى من حيث مقدرتة وسرعتة وزوااي العمل على المفاصل اجلسم املختلفة ,
ويتلقى اجلهاز العصىب هذه املعلومات عن طريق نوع من املستقبالت احلسية يعرف ابالعصاب االنتهائية احلسية الىت
تستقبل االحساسات من العضالت واالواتر واملفاصل وترسلها اىل النخاع الشوكى  ,وحتتوى العضلة على نوعني من هذه
املستقبالت مها:
املغازل العضلية واعضاء جوجلى الوترية حيث ينتشران

شكل متواز مع االلياف العضلة  ,ويتم استشارة هذة االعضاء

احلسية عن طريق الشد  ,ويظهر ذلك عند رفع ثقل من على االرض فان بداية الرفعة تكون حبدوث مط

العضلة

نتيجة مواجهة الثقل وبناء على درجة القوة املطلوبة  ,كما تباشر نفس الدور اعضاء جوجلى الوترية ابالواتر  ,وقد تقوم
مثل هذه االعضاء احلسية بكف العمل العضلى اذا كانت هناك خطورة على العضلة من جانب زايدة درجة املقاومة
الواقعة عليها.

-2-1-18انواع واشكال االنقبا
-1االنقبا

العضلى :

املركزى :
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هو احد انواع االتقباض االيزوتوىن  ,وفية تنقبض العضلة بتقصري طول االلياف

اجتاه مركزها  ,وينتج عن هذا

1االنقباض حتريك المفاصل.
-2االنقبا

الالمركزى :
عكس التجاه مركزها وهى تطول  ,وبذلك تؤدى حركة ايقاف

وفية تنقبض العضلة على عكس االنقباض السابق اى

لدفع املقاومة  ,مثلما حيدث عند مقاومة ثقل اجلسم بواسطة العضالت املثبتة للذراعني

حركة النزول من الشد على

العضلة  ,او كما حيدث عند مقاومة عضالت الرجلني لثقل اجلسم اثناء ثىن الركبتني
-3االنقبا

املشابة للحركة :

وهو انقباض عضلى يتم على املدى الكامل و بسرعة ربتة  ,وايخذ الشكل الطبيعى الداء احلركات الفنية التخصصية
مثل حركات الشد
4االنقبا

السباحة او التجديف .

البليو مرتك :

وهو عبارة عن انقباض متحرك غري انة يتكون من عمليتني
سريعة للعضلة كاستجابة لتحميل متحرك مما يودى

اجتاهني ُمتلفني  ,حيث يبدا االنقباض حبدوث مطاطية

بداية االمر اىل حدوث شد على العضلة مما ينبة اعضاء احلس فيها

 ,فتقوم بعمل رد فعل انعكاسي حيدث انقباضا عضليا سريعا يتم بطريقة تلقائية  ,وحيدث ذلك عند اداء الكثري من
املهارات الرايضية كاداء حركة الوثب العلى الىت يقوم هبا العبو حائط الصد كرة الطائرة  ,كما جند ذلك متمثال
مجيع حركات االرتقاء الىت تسبق مهارات الةثب ابنواعة املختلفة  ,واحلركات التمهدية الىت تسبق مهارات الرمى وركل
الكرة.

-5االنقبا

االيزومرتى  :وهو االنقباض العضلى الثابت الذى فية ينتج توتر ابلعضلة اال انه ال حيدث تغري

فية اى نوع من احلركة  ,ويستخدم هذا النوع من االنقباض

طوهلا وال

عمليات تثبيت احلركة كدفع جدار حائط او الثبات
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وضع معني حلركات اجلمباز او عند الشد على جهاز الدينامومرت  ,وكذلك عندما يقوم شخص حبركة شد اليدين بعضهما
البعض
العضالت االسس الفزيولوجية والكيميوحيوية يف عمل
حتدث تغيريات عديده عند حتفيز العضله ُيكن توضيحها اباليت:
اوال -التغيريات املورفولوجيه:
تشمل التغيريات الشكليه اليت تطرآعلى العضله عند حدوث التقلص العضلي  ,أي كيفية حصول األنقباضات العضلية
واألسرتخاء ودور األلياف العضلية خالل هذه العمليات
إن انقباض وأنبساط العضلة حيدث بسبب أنقباض وأنبساط األلياف العضلية املايوفريين) (myofibrilواليت تتكون من
اخليوط الربوتينية لويفات املايوسني السميكة واليت متتاز خباصية املطاطيه العاليه ولويفات األكتني الرفيعة ,حيث ترتتب
هذه اللويفات على شكل حزم حبيث تدخل خيوط األكتني بني خيطني مسيكني من املايوسني عمقاً وحلد ⅓ طول
املايوسني من كل جهة  ,وتسمى منطقة املايوسني اخلالية من األكتني مبنطقة ) (Hأما املنطقة يف الثلث الوسطي واملنطقة
الكلية املتداخلة للمايوسني واألكتني تسمى(A) .
يثبت أحد طريف خيوط األكتني على خيوط ) (Zوطرفها األخر يدخل بني خيطني من املايوسني  ,متلك خيوط األكتني
1خاصية مطاطية عالية إذ تتحرك بعد أستثارهتا داخل منطقة ) (Hأي تقتحم لويفات املايوسني ابألنزالق إىل داخل
لويفات املايوسني وتتحد معه بشكل وقيت مكونه مايسمى ( ابالكتومايوسني )وان انزالقه ااىل الداخل سيؤدي اىل قصر
طول وحدة العضلة ويصل إىل  %65من الطول األصلي للعضلة ,
إن هذا األنقباض يتطلب طاقة كما إن رجوع العضلة إىل وضعها األصلي أي انبساطها حيتاج إىل طاقة أيضاً
اثنيا-التغيريات الكهرابئيه:
تتمثل يف انعكاس او زوال االستقطاب اي انعكاس فرق اجلهد الكهرابئي جلدار اخلليه العضليه الذي يعادل  110مللي
فولت ( ويشمل  80مللي فولت فرق اجلهد يف الراحه مضافا له 30مللي فولت عند االستثاره العصبيه) ويسمى ذلك
فرق جهد احلركه .ويظهر الكالسيوم من شبكة الساركوبالزم.
تتميز اخلالاي احليه ابلقدره على التجاوب مع املؤثرات ,وعند التحليل الكيميائي لالمالح املوجوده يف السوائل خارج
وداخل اخلليه  ,وجد ان العنصرين االساسيني يف اخلليه مها الصوديوم والبواتسيوم  ,اللذان هلما امهيه كبريه يف احملافظه على
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حجم اخلليه ونشاطها وحساسيتها.ويشكل الصوديوم نسبة 15:3من كميته يف سوائل خارج اخلليه بينما يشكل
البواتسيوم  50:2من كميته خارج اخلليه  ,لذلك فآن الصوديوم ونظرا لوجوده خارج اخلليه بكميه اكرب حياول النفاذ من
خالل غشاء اخلليه ليتساوى مع نسبته داخل اخلليه وكذلك البواتسيوم حياول اخلروج من داخل اخلليه ليتساوى مع نسبته
خارج اخلليه  ,ولكن غشاء اخلليه يسمح لبعض العناصر ابلعبور وُينع االخرى ,ونظرا لكون جزيئات الصوديوم كبرية
احلجم اضافة اىل قابليتها لالحتاد مع املاء التستطيع املرور من خالل فتحات الغشاء فتتجمع خارجه  ,اما البواتسيوم
فيوجد داخل اخلليه يف حالة احتاد مع احلوامض العضويه حياول اخلروج من اخلليه لكنه ايضا اليستطيع ويبقى عند فتحات
الغشاء من الداخل حيث ُيثل الشحنه السالبه من االمالح ويبطن السطح الداخلي  ,بينما يتجمع الصوديوم املوجب
الشحنه على السطح اخلارجي من الغشاء مما حيدث فرق جهد بني سطحي الغشاء  ,هذا مما يولد سري تيار كهرابئي من
اخلارج اىل الداخل حيث يصبح السطح اخلارجي ذو جهد كهرابئي اعلى من السطح الداخلي.
فرق اجلهد هذا هو السبب يف خاصية احلساسيه اليت تتصف هبا مجيع اخلالاي واالنسجه احليه .ويقل فرق اجلهد ويتالشى
بعد التحفيز وكذلك ينعدم بعد موت اخلليه ,وبسبب فرق اجلهد على غشاء اخلليه ما يسمى ابلغشاء املستقطب لوجود
قطبني الحدها جهدا اكرب من االخر
يف حالة الراحه التامه تكون العضالت يف حالة استقطاب متعادل الذي يتمثل بتعادل الشحنات الكهرابئيه على
السطحني الداخلي واخلارجي للغشاء احمليط اباللياف العضليه ,وحتافظ الفعاليات احليويه على ابقاء هذا التعادل الذي
يطلق عليه ) ) Polarisationاي ( االستقطاب)  , ,ويف حالة حتفيزالليفه العضليه حيدث احلافز تغيريا موضعي اي
اضطرااب يف حالة التعادل هذه (االستقطاب ) يف غشاء اخلليه يطلق عليه ()  ( De- polarisationفقدان
االستقطاب ) الذي يبقى موضعيا دون االنتقال اىل االجزاء االخرى من االلياف العضليه  ,اال اذا كان مبقدار كبري حبيث
يكون كافيا الحداث موجة سراين على طول غشاء الليفه العضليه
وعندما ينتقل االضطراب بشكل موجه متثله حالة استقطاب معكوس حبيث تكون الوصله اليت يصلها االضطراب سالبه
االستقطاب )  (Electronegativeابلنسبه لالخرى اجملاوره هلا واليت مل يصلها االستقطاب او اليت اسرتجعت
استقطاهبا االساسي بعد عبور االضطراب ويطلق على حالة االسرتجاع االستقطايب ) (Re-Polarisation
تسري موجة االستقطاب على سطح الغشاء حمدثه جهد استقطايب ) ُ (Spike-Potentialيثل سري وانتقال موجة
التهيج على سطح غشاء الليفه العضليه وبعده مباشرة حيدث تغيريآيل ( ميكانيكي )يف العضله قابل بعدئذ للتحول اىل
شغل .
تنتقل موجة االستقطاب على سطح الغشاء بسرعه ختتلف تبعا لنوع العضله ونوع الكائن احلي  ,فعند االنسان تقدر
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حبوايل ( ) 7-3مرتات يف الثانيه بعدها يتم العمل اآليل ( التقلص العضلي )الذي حيدث بعد فرته قصريه جدا وينتقل
العمل اآليل على االلياف العضليه بنفس سرعة سراين موجة االستقطاب ولكنه يستمر لفرته اطول
اثلثا -التغيريات التهيجيه:
ان مجيع االنسجه احليه هلا القابليه على التهيج ولكن بدرجات ُمتلفه  ,بعضها له قابليه عاليه جدا للتهيج واالخرتقل
قابليته  ,وان االنسجه ذات التهيج العايل تستجيب للحوافز اسرع واكثر من االنسجه االخرى ذات التهيج االقل.
عند وصول حافز اىل نسيج عضلي ذو قابليه حتسسيه اعتياديه سوف يستجيب للمحفز وحيدث فعال تقلصيا ولكنه
بنفس الوقت حيدث تغيرييف قابلية التهيج لذلك النسيج ويتمثل ذلك حبصول دور عصيان االنسجه ( بسبب هبوط
التهيج ) يسمى بدورة العصيان )  (Refractory periodوكلما ازدادت قابلية التهيج كلما زادت سرعة االستجابه
للتحفيز والعكس صحيح عندما تقل قابلية هتيج النسيج اىل حد االنعدام يصبح النسيج غري قادر على االستجابه  ,اي
ان مجيع احملفزات اليت تصل سوف تفشل يف احداث آتثري او استجابة ذلك النسيج مهما كانت قوة احملفز.
اما اذا اخنفضت قابلية التهيج ومل تصل اىل االنعدام فآن احملفزات الضعيفه تصبح غري قادره على احداث استجابه يف
النسيج بينما احملفزات القويه تستطيع احداث استجابه وعلى هذا االساس فآن دورة العصيان للنسيج تكون اما نسبيه او
مطلقه.
دورة العصيان املطلقه ABSOLUTE REFRACTORYهو الدور الذي يكون فيه النسيج احلي عدمي االستجابه للمحفزات مهما كانت قوهتا بسبب هبوط هتيج النسيج اىل حد
الصفر.
دورة العصيان النسيبRELATIVE PERIODفيه تقل قابلية النسيج التهيجيه اىل حد اقل من االعتيادي ولكن التنعدم لذلك يستجيب للمحفزات القويه ولكنه يفشل
يف االستجابه للمحفزات الضعيفه.
ويف اخلالصه ُيكن القول ,ان احملفزات مهما تكون قوهتا تفشل وال تؤثر يف دورة االنعكاس املطلق بينما تفشل احملفزات
الضعيفه فقط يف دو.رة االنعكاس النسيب وتبقى احملفزات االكثر قوة على النسيج دون ان تنعكس.
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رابعا-التغيريات امليكانيكيه:
تتمثل يف النظريه االنزالقيه وعملية تداخل االكتني وامليوسني وابلتايل حدوث التقلص العضلي , .ويقصد به ايضا كيفية
حتول الطاقة الكيميائية إىل الطاقة ميكانيكية (حركية) النتاج شغل 1
تتقلص العضلهآ اليا بعد حدوث اجلهد االستقطايب ويزداد مسكها ويبقى حجمها ربتا وُيكن ان تنجز شغال عندما
تستخدم مقاومه معينه.
الشغل املنجز = الثقل ( املقاومه ) × املسافه
إن مصدر الطاقة امليكانيكية يكمن يف الطاقة الكيمياوية املخزونة يف جزيئة الا  ATPفعند حتللها حترر الطاقة امليكانيكية
(احلركية) أما عند توقف اإلررة (النبضة العصبية) يعود الا  ATPإىل حالته غري النشيطة وينفصل عن الا  SHمما يؤدي إىل
توقف حتلله حينها يفقد املايوسني مطاطيته وينفصل االكتني عنه مما يسبب األسرتخاء العضلي
ان االكتني ليست له قابلية على إحداث انشطارثالثي فوسفات االدينوزين كما يف املايوسني واالكتومايوسني  ,وتستطيع
العضلة أن تتمدد حبدود  %150 – 65من طوهلا األصلي يف حالة األسرتخاء والراحة
خامسا -التغيريات الكيمياويه:
يقصد هبا مصدر الطاقة الالزمة حلركة العضلة ونوعها وعمليات االيض ومسؤولية بناء الطاقة امليكانيكية  ,وتبدآ عند
افراز مادة االستيل كولني من النهايه العصبيه عند وصول االشاره العصبيه وعند وصول اإلررة (النبضة العصبية) حيصل
تغيري كيميائي وتوزيع جديد لنيوًنت املوجودة يف الياف العضلة مما يؤدي إىل حصول فرق جهد يؤدي إىل حترر أيوًنت
الكاليسيوم إليت بدورها تعمل على تنشيط فوسفات االدينوزين
يشكل املايوسني اجلزء الرئيسي يف األلياف العضلية ويعمل أيضاً عمل األنزُيات حيث يساعد يف حتلل ثالثي فوسفات
االدينوزين  ATPاملاده الفعاله يف التفاعالت الكيمياويه إىل  ADPوفوسفات  ,كذلك فإن جزء من الطاقة الناتج من
عمليات االيض (غري احلرارية) خيزن يف جزيئة  ATPعند بنائه من أحتاد(  ADPثنائي فوسفات األدينوزين) و CP
فوسفات الكرايتني.
انزمي املايوسني
طاقة ATP ADP + pi +
ADP + cp ATP + Cكرايتني
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ان اجلزء املخزون من الطاقة الكيمياوية سيتحرر عند أنطالق جزيئة الا  ATPومبساعدة املايوسني الذي يعمل كأنزمي
 ,ويساعد على حتلل ثالثي فوسفات االدينوزين اىل ثنائي فوسفات االدينوزين وفوسفات  ،حيث تتحرك الطاقة املتحررة
إىل طاقة حركية ختدم عمليات التقلص واإلنبساط العضلي ,وقد أتضح أن املايوسني أيضاً يتخذ صفة املطاطية حتت يثري
إنقسام اATP .
عند التقلص العضلي يظهر حامض الفوسفور من  ATPويكون ايضا  ADPحيث يتحد الفوسفوراملتحرر مع مادة
الكلوكوز املتحرره من الكالكوجني املخزون يف العضله مكوًن الكلوكوز متعدد الفوسفور  ,ويتحرر حامض الفوسفور ايضا
من مادة فوسفات الكرايتني املوجوده يف الليف العضلي حيث يدخل يف تركيب ماديت  ATPوADP .
ُير الكلوكوز متعدد الفوسفور بعدة تفاعالت ينتج عنها حترير وانتاج حامض اللبنيك الذي يعمل اجلزء االكربمنه 5/4
على اع ادة الكالكوجني  ,اما الباقي فيتآكسد مكوًن رين اوكسيد الكربون واملاء ,والطاقه املتحرره من حامض اللبنيك
يستفاد منها لتحويل اجلزء االكرب 5/4منه اىل الكالكوجني
تستهلك العضله الكالكوجني املخزون فيها اثناء التقلص مث يعاد انتاج الكالكوجني عن طريق التفاعالت الكيمياويه
1خلزن الطاقه  ,هلذا يعوض النقص احلاصل من الغذاء عن طريق الدم
حتدث هذه التفاعالت الاوكسجينيا ولكن التفاعالت يف املراحل االخريه حتتاج اىل االوكسجني حىت يتآكسد حامض
اللبنيك ويستعاد الكالكوجني
مما سبق نستنتج ان مصدر الطاقه االساس عند تقلص العضله هو حتلل و انفالق مادة ATPاىل حامض الفوسفور و
ADP ,وكذلك فوسفات الكرايتني Cpاليت حترر حامض الفوسفورمكونه  ATP ,وان الكلوكوز متعدد الفوسفات
يتجزآ اىل حامض اللبنيك ويتحرر حامض الفسفور  ,ومن هذا يتكون فوسفات الكرايتني  ,كذلك حامض اللبنيك يعد
مصدرا العادة تكوين الكالكوجني
سادسا -التغيريات احلراريه:
تنتج احلراره عن فعالية الكالسيوم يف ايقاف نشاط الرتبتونني  ,وابلتايل حترر انزمي ثالثي فوسفات االدينوزين وانشطار
ثالثي فوسفات االدينوزين اىل ثنائي فوسفات االدينوزين وفوسفات وطاقه .تظهر احلراره اوالعند تقلص العضله

 -1يوسف الزم كماش صاحل بشري أبو خيط ،علم وظائف األعضاء يف اجملال الراضي ،دار زهران للنشر و التوزيع االردن ،ط 2013 1ص.55:
.
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وانبساطها والتعتمد على وجود االوكسجني بل ترافق حتلل  ATPو  CPعندما تتقلص العضله يف غياب االوكسجني ,
وتظهر بعض احلراره املتآخره الالهوائيه مبرافقة حامض اللبنيك الناتج عن حتللل الكالكوجني الاوكسجينيا
عند وجود االوكسجني وبعد انبساط العضله تظهر احلراره املتآخره اهلوائيه اليت تتولد لفرته طويله ولعدة دقائق  ,حيث
ترافق ازالة حامض اللبنيك من العضله عند اكسدته اىل ثنائي اوكسيد الكربون وماء بصوره مباشره اوغري مباشره.
ان معظم احلراره اليت تتولد يف العضله تظهر بعد ان تنهي العضله عملها لذا فآن احلراره ليست مصدرا حلركة العضله ,
كما يدل ذلك ان العضله بذلت طاقه كبريه بعد االنتهاء من تقلصها العادة بناء الطاقه ملواصلة حركتها

محاضرة 08
الجهاز العصبي

تقدمي :
يعترب اجلهاز العصيب أهم األجهزة اليت متيز االنسانو اململكة احليوانية  .يشاهد عند كل الكائنات احلية ابتداءً من وحيدات
اخلالاي وحىت الثدييات حيث يكون مؤلفاً من دارات بسيطة بني جمموعات صغرية من خالاي عصبية عند وحيدات
اخلالاي ،ويزداد تعقيداً كلما صعدًن يف سلم التطور ليصل إىل أقصى درجات التعقيد والكفاءة عند اإلنسان.
اجلهاز العصيب هو شبكة اتصاالت داخلية يف جسم احليوان ،تساعده على التواؤم مع التغيريات البيئية احمليطة به.
جهازا عصبيًا
نوعا من األجهزة العصبية .متتلك احليواًنت الالفقارية ً
وُيتلك كل حيوان ا ماعدا احليواًنت األولية البسيطة ا ً
يرتاوح بني شبكات بسيطة من األعصاب وجهاز عصيب منظم مرتبط بدماغ بدائي .أما يف اإلنسان واحليواًنت الفقارية،
وخناع شوكي وأعصاب .وختتص هذه املقالة ابجلهاز العصيب يف اإلنسانُ .خلق اإلنسان
فيتكون اجلهاز العصيب من دماغ ُ
وزود بدماغ متطور جداً يعمل بكفاءة ال يدانيها أي حاسوب ليساعده يف النُّطق ،وحل كل ما يالقيه من صعاب،
ُ
واستنباط الكثري من األفكار اخلالقة البديعة.وللجهاز العصيب يف اإلنسان عدة ُسبل تُ ِّّ
سهل انتقال املعلومات
واإلحساسات من البيئة احمليطة ابإلنسان إىل الدماغ ،الذي يقوم إبرسال أوامر وتعليمات لعضالت اجلسم املختلفة،

لتتجاوب مع تلك املعلومات .وتسلك هذه األوامر ُسبُالً غري اليت سلكتها املعلومات الواصلة للدماغ .وكذلك خيتص
اجلهاز العصيب بتنظيم العديد من وظائف اجلسم الداخلية ،مثل عمليات التنفس واهلضم والنبض القليب .فاجلهاز العصيب

مسؤول عن كل ما يقوم به اإلنسان من حركات وأفكار وانفعاالت وأحاسيس.
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و يعترب اجلهاز العصيب من الناحية التشرحيية هو شبكة االتصاالت العامة اليت تربط بني مجيع أجزاء اجلسم عن طريق
جمموعة من األعصااب املمتدة ما بني أطراف اجلسم املختلفة وأعضائه الداخلية واخلارجية ،وبني املخ وحمتوايت اجلمجمة.
أما من الناحية الوظيفية فيمكن اعتباره اجلهاز الذي يسيطر على أجهزة اجلسم املختلفة ،والذي يشرف على مجيع
الوظائف العضوية ويؤلف بينها مبا حيقق وحدة وتكامل الكائن احلي .فهو جمموعة من املراكز املرتبطة فيما بينها ،وإىل
هذه املراكز ترد التنبيهات احلسية من مجيع أحناء اجلسم سطحية كانت أو عميقة ،وعنها تصدر التنبيهات احلركية اليت
تصل إيل العضالت إرادية كانت أو غري إرادية ،وكذلك إيل الغدد املوجودة ابجلسم قنوية كانت أو صماء .وينقسم اجلهاز
العصيب يف اإلنسان إىل ثالثة اجزاء هي اجلهاز العصيب املركزي والذايت والطريف
*1التكوينات األساسية للجهاز العصيب :
لكي نكون تصور واضح عن اجلهاز العصيب لدى اإلنسان البد من معرفة ابسط أشكاله لدى احليواًنت األدىن يف
سلم التطور وحىت وصول هذا اجلهاز إىل أعلى درجة يف تطوره وتعقيده كما هو احلال لدى اإلنسان .حىت أصبح تطور
اجلهاز العصيب لدى الكائن احلي مؤشرا على مدى تطور ذلك الكائن.
*2األجهزة العصبية للالفقرايت:
معظم األوليات احلية ال توجد هبا تركيبات عصبية ,ولكن بعض اهلديبات مثل الرباميسيوم هلا جهاز حمدد من
ليفات عصبية ,فاحليواًنت وحيدة اخللية مثل االميبا ال تفقد القابلية لإلررة والقدرة على االستجابة ولكن يالحظ ان
أعضاء احلس لديها تكون هي نفسها أعضاء احلركة وال ُييز احلالتني إال تفاوت درجة اإلررة على سطحها ,فيحدث عند
إررة االميبا ان السطح املواجهة للمثري يقوم بوظيفة االستقبال ,بينا يقوم السطح املقابل له بوظيفة احلركة ,وهذا يؤكد
عدم وجود جهاز عصيب مركزي لدى االميبا.
أما يف احليواًنت متعددة اخلالاي ,نالحظ على سبيل املثال احليواًنت األسفنجية ليس لديها متايز يف اخلالاي ,فكل خلية
يف هذه احليواًنت تستقبل وتستجيب وخاصة تلك اخلالاي اليت حتيط ابلفتحات (الفوهات) فإذا لَمست تنقبض ببطء,
لكن يبدو ان هذه االستجاابت حملية بدون ان حيدث فيها انتشار حقيقي للخالاي القريبة وال توجد فيها خالاي أو
تركيبات عصبية

حمدده1.

لكن يف اهليدرا أو الالسعات (اجلوف معوية) تكون فيها االستجابة العصبية أكثر تطورا ,الن هذه احليواًنت هلا شبكة
عصبية منتشرة حول اجلسم بداخل أو أسفل طبقة اجللد ,لكن ال توجد عقدة مركزية .والشبكة العصبية لديها مكونة من
1

إحسان محاسنة ،العلوم الحياتية،ج،1ط،2دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان, 1992،ص.44:

45

خالاي شبكية ال تشبه األعصاب النموذجية (لدى الفقرايت) لكن هذه الشبكة متصلة بكل املستقبالت يف البشرة
وقواعد اخلالاي الطالئية العضلية اليت تنقبض ببطء لتغري شكل اجلسم.
*3اجلهاز العصيب يف الفقرايت:
يف مجيع الف قرايت يكون للجهاز العصيب منشأ جنيين متشابه يف الشكل األساسي يتكون من جهاز عصيب
مركزي يتميز مبخ كبري متصل حببل شوكي أو عصيب .واجلهاز العصيب الطريف ومكون من ( )12-10زوجا من األعصاب
املخية وزوج من األعصاب الشوكية خيرج من كل فقرة من فقرات العمود الفقري ,وأيضا لديها جهاز عصيب ذايت ُمتص
بردود األفعال الداخلية
فنرى على سبيل املثال اجلهاز العصيب يف األمساك مكون من نصفني مقسم إىل دماغ أمامي وأوسط وخلفي ,وهلا
ُميخ كبري ظهري يقع فوق النخاع املستطيل ,وهلا حبل شوكي متصل ابلدماغ .ويكون احلبل الشوكي حممي متاما ابألقواس
العصبية للفقرات ويربز من بني األقواس العصبية للفقرات املتتابعة أزواج من األعصاب الشوكية ,خيرج زوج من كل فقرة.
وهلا أزواج من األعصاب الراسية ,وهلا عيون متكنها من الرؤية.
أما اجلهاز العصيب للضفدع فهو مكون من دماغ يف ترتيب خطي وله يف األمام نصفا الكرة املخيان ,اللذان ينتهيان
من ًنحية األمام بفصني مشيني صغريين ,ونصفني بصريني ابرزان ,يتبعهما ُميخ صغري جدا .النخاع املستطيل كبري ملتحم
مع احلبل الشوكي الذي ينتهي خبيط رفيع يف العصعص ,خيرج منه ومن بني الفقرات ( )10أزواج من األعصاب
الشوكية1.

أما يف الث دايت فالدماغ نسبيا اكرب منه يف غري الثدايت من الفقرايت األخرى .حيث يكون الفصان الشميان
وساق الدماغ تغطى بنصفي الكرة املخني الكبريين ,وهذه الزايدة يف األنسجة يواكبها زايدة يف درجة الذكاء اليت متارسها
هذه احليواًنت يف سلوكها .املخيخ لديها كبري ذو ثنيات يتكون من فص أوسط وفصني جانبيني ,لديها ( )12زوج من
األعصاب الرأسية (القحفية) .وخيرج زوج من احلبل الشوكي من كل فقرة من فقرات العمود الفقري .تقع جذور اجلهاز
العصيب الذايت حتت الفقرات مباشرة .تتشابه أعضاء التذوق ,الشم ,اإلبصار ,السمع يف القطط مع مثيالهتا يف اإلنسان
ابلنسبة ملوقعها ووظيفتها.
*4اجلهاز العصيب املركزي:
1

إحسان محاسنة ،نفس المرجع السابق .ص.45:
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يتكون من :
 - 1املخ .
 - 2النخاع الشوكي.
 - 3اتصاالت عصبية أخرى
مكوًنت اجلهاز العصيب املركزي :
املخ والنخاع الشوكي حماطان بثالثة أنواع من األغشية :
 األم احلنون  :وهو غشاء رقيق يغلف السطح احلارجي للمخ واملخيخ . األم العنكبوتية  :وهي تبطن األم اجلافية األم اجلافية  :وهي مسيكة ومتينة تبطن عظام اجلمجمة مباشرة .وُين احليز بني األم احلنون واألم العنكبوتية السائل املخي الشوكي وهو سائل رقيق وظيفته حفظ املخ واحلبل الشوكي عن
طريق امتصاص الصدمات .
املخ :
املخ ويتكون من جزئني :
القشرة املخية  :وتتكون من مادة رمادية ،تكثر فيها التالفيف عند اإلنسان .
اللب  :ويتكون من مادة بيضاء تشمل أليافا مرسلة ومستقبلة .
وللمخ ثالثة أجزاء رئيسية :
– مقدم املخ
 – 2املخ املتوسط
 – 3مؤخر املخ
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النخاع الشوكي :
يوجد النخاع الشوكي داخل فقرات العمود الفقري على شكل أسطوانة .
املادة السنجابية (الرمادية ) املكونة للخالاي العصبية تكون موجودة يف الداخل ،واملادة البيضاء تكون يف اخلارج .
للحبل الشوكي وظيفتان :
 oحمطة لنقل السياالت العصبية من أعضاء احلس للمخ ،ومن املخ ألعضاء االستجابة .
 oمركز لنفعال املنعكسة. 1
*5اجلهاز العصيب عند االنسان :
*1*5منشأ اجلهاز العصيب:
أثناء تكوين وتطور اجلهاز العصيب املركزي يكون يف وقت ما له شكل أنبوبة مكونة من ثالث أجزاء هي:
الدماغ األمامي ,والدماغ املتوسط ,والدماغ اخللفي ,ويكون جتويف اجلهاز العصيب املركزي هي التجويف الواسع هلذه
األنبوبة العصبية ,انظر الشكل ( .)19يف هذا الطور من التكوين والنمو يكون قطر التجويف منتظم تقريبا .ومع التطور
يضيق جتويف اجلهاز العصيب املركزي يف بعض األجزاء ,بينما يظل كبريا ومتسعا يف األجزاء األخرى ,وبذلك تكون
األجزاء الضيقة هي القنوات املركزية للجهاز العصيب املركزي بينما تكون األجزاء الواسعة ما يسمى بطينات الدماغ.
بعد ذلك تشكل البطينان اجلانبيان نصف كرة املخ ,أما البطني الثالث فيشكل جتويف الدماغ البيين الذي ُيتد بني
املهاد األُين واملهاد األيسر تتكون أرضيته من حتت امل هاد ,أما البطني الرابع فيشكل جتويف الدماغ اخللفي ( القنطرة
والنخاع املستطيل واملخيخ) تتكون أرضيته من أسفل من اجلزء العلوي من النخاع املستطيل ,ومن أعلى ابلقنطرة,
ويتكون سقفه من املخيخ.

 1حكمت فرحات عبد الكريم ،فيزيولوجيا جسم االنسان ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان  1990 ،ص .45
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*1*1*5وصف اجلهاز العصيب لدى اإلنسان :
جهاز اإلنسان معقد جدا ومكيف بشكل معني ليخدم حاجات كائن حي غاية يف التطور ,انظر الشكل (.)18
وقد ارتقى دماغ اإلنسان كثريا عن أدمغة ابقي احليواًنت ليقوم بوظائف معقدة .مثل التفكري والذاكرة والتوقع واالستنتاج
وكثري أخرى غريها .ويف كتلة الدماغ الصغري نسبيا حيتفظ اإلنسان خبربات حياته كلها مهما كانت غنية ووفرية ,وتقوم كتلة
الدماغ ذاهتا ابلتعاون مع ابقي أجزاء اجلهاز العصيب بتنظيم وتنسيق عمل املئات من العضالت املستقلة واملفاصل الدقيقة
يف جسم اإلنسان ليتمكن من عمل حركات غاية يف النظام والدقة كالعزف على اآلالت املوسيقية والرقص أو العمليات
اجلراحية والعمل على احلاسوب وغريها الكثري من األعمال املعقدة .كما يتمثل يف اجلهاز العصيب املركزي وعي اإلنسان
الكامل هلذا الكون احمليط به .وفوق ذلك كله وعي اإلنسان ابلدماغ نفسه ولقد حاول اإلنسان تقليد بعض خصائص
الدماغ البشري ببناء احلاسبات واألدمغة االلكرتونية فإذا عرفنا ان الدماغ مؤلف 1من أربعة عشر بليون خلية عصبية ,وان
وزنه يف املعدل العام ال يتجاوز ( ) 1500غرام .فان بناء دماغ الكرتوين له نفس عدد خالاي الدماغ البشري يتطلب
حجما يعادل جمموع حجوم عدد من العمارات الكبرية وان الطاقة الكهرابئية الالزمة لتشغيله رمبا فاقت كل ما تنتجه
شالالت نياجارا الشهرية من الكهرابء.
وال يستطيع ميدان مستقل بذاته من ميادين البحث ان يغطي موضوع الدماغ والبد من تضافر جهود كل امليادين
العلمية والنظرية والتكنولوجية ليكون البحث متكامال ومستمرا .ويستطيع علم النفس ببحوثه وجتاربه وخصوصا يف جمال
 1حكمت فرحات عبد الكريم ،نفس المرجع السابق ص.46
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اإلدراك ان يشارك بدوره يف فهم الدماغ والياته الفسيولوجية والنفسية ,الن ما ندركه يف الواقع أبجهزتنا احلسية يعتمد
آليات دماغية نفسية وكيميائية وكهرابئية ورمبا أخرى غريها .والدماغ يقوم بذلك كله ألجراء عمليات اشتقاق للمعلومات
اليت تزوده هبا أجهزة اجلسم احلسية مثل البصر والسمع واللمس والشم وغريها .وعن طريق التجريب على وظيفة
اإلحساس واإلدراك نستطيع ان نفهم الكثري من آلياته تلك .فوظائف اجلهاز العصيب تعتمد كليا على جمموع وظائف
اإلحساسات كما تعتمد على عالقاته أبعضاء اجلسم األخرى كالتنفس والدورة الدموية والغدد وأكثر من ذلك اعتماده
على العالقات املتداخلة بني أقسامه املختلفة ذاهتا.1
والية السلوك الفسيولوجية تتكون من مستقبالت وجهاز عصيب مركزي مكون من الدماغ والنخاع الشوكي ومن
أعصاب حركية تنقل الومضات من الدماغ إىل أعضاء اجلسم وأخريا من املوردات احلسية املختلفة املوجودة يف العضالت
والغدد ,وهذه األجزاء الرئيسية هي وحدها اليت تعمل على تنظيم سلوك اإلنسان أو احليوان ليتكيف مع بيئته ويف أدًنه
ُمطط مبسط يوضح عمل اجلهاز العصيب,

محاضرة 09

األحاسيس

الجهاز العصبي المركزي
يربط ويدمج ويتقن الربط
والدمج (اإلدراكي)

اآلليات العصبية
الحسية

العضالت والغدد

اآلليات العصبية
الحركية

*6أساسيات اجلهاز العصيب :
أجزاء الدماغ :
حياط الدماغ بثالث أغشية سحائية وهي ابتدءا من اخلارج إىل الداخل:

 1حكمت فرحات عبد الكريم ،نفس المرجع السابق ص.46

50

األم اجلافية :وهي غالف ليفي مسيك قوي حييط ابلدماغ.
األم العنكبوتية :وهي تبطن السطح الداخلي لالم اجلافية أي اّنا تقع بني األم اجلافية و األم احلنون.
ج.األم احلنون :وهي غشاء رقيق ملتصق ابلدماغ مباشرة أي بتماس مباشر مع طبقة القشرة

يوضح األغشية السحائية احمليطة ابلدماغ

يتألف الدماغ من ث الثة مناطق رئيسية هي :الدماغ األمامي ,والدماغ اخللفي ,والدماغ األوسط .,وتنقسم هذه األقسام
إىل أجزاء اصغر كما يتضح يف أدًنه:1
 1عايش زيتون ،علم حياة االنسان بيولوجيا االنسان ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،بيروت 1994 ،ص.88 :
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الدماغ األمامي  forebrainويتألف من:
أ .نصفا كرة املخ Cerebral hemispheres
ب .الدماغ املتوسط الدايتناسفالون Diencephalon
ج .املهاد (التالمس) Thalamus
ء.حتت املهاد Hypothalamus
الدماغ األوسط  midbrainويتألف من:
سويقات الدماغ cerebral peduncles
األجسام التواؤمية الرابعية Corpora quadrigeming

يوضح أجزاء الدماغ البشري
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الدماغ اخللفي  Hindbrainويتألف

من1:

املخيخ Cerebellum
القنطرة Pons
النخاع املستطيل Medulla oblongata
*7وصف أجزاء الدماغ :
نصفا كرة املخ:
يشكل نصفا كرة املخ اكرب أجزاء الدماغ وتتميز فيها منطقتان ُمتلفتان من الناحية النسيجية .املنطقة اخلارجية منها
تسمى القشرة  Cortexتكون سنجابية اللون وتتألف من أجزاء العصبوًنت ابلدرجة األساسية ويبلغ مسكها (- 1,6
 )4,6ملم .واملنطقة الداخلية وتكون بيضاء اللون  .White matterيرتبط نصفا كرة املخ بواسطة حزمة عريضة من
ألياف أو عصبوًنت تسمى اجلسم اجلاسي  Corpus collosumفضال عن ثالثة أجسام رابطة صغرية هي
القبو  Fornixواجلسمان الواصالن األمامي واخللفي.
يكون سطح الدماغ من املراحل األوىل أملسا وكلما منا اجلنني يصبح السطح متزودا ابخنفاضات ُمتلفة العمق
تسمى الضحلة منها ابسم األخاديد  Sulciأما العميقة فتسمى الفطر  Fissureوحتصر بينهما طيات التفااتت
 . Gyriومن اجلدير ابلذكر عدم متاثل هذه الطيات حىت يف فردين إال إن بعض األخاديد والفطر ربتة املوقع وينقسم
كل نصف كرة إىل فصوص واليت تسمى فصوص الدماغ,2

 1عايش زيتون ،نفس المرجع السابق ص.88:
 2عايش زيتون ،نفس المرجع السابق ص.100:
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يوضح نصفا كرة املخ
*8املظهر الوظيفي للدماغ :
لو نظرًن ابختصار إىل العالقة بني الدماغ والسلوك ,سنجد ان الدماغ يسيطر على ثالث وظائف سلوكية رئيسية
هي1:

أوال .السيطرة على تنظيم الوظائف وحاجات اجلسم احلي (ضغط الدم مثال) يبدأ من الدماغ اخللفي ولكنه يتأثر
بشكل غري مباشر مبنطقة اهلايبوثالمس يف الدماغ األمامي.
رنيا .مجع املعلومات احلسية وإصدار األوامر احلركية ويف هذه الوظائف تستخدم املناطق الثالث للدماغ (الدماغ
املؤخر((اخللفي)) (النخاع املستطيل والقنطرة) الدماغ األوسط يقع بني الدماغ األمامي واخللفي والدماغ املقدم األمامي
((القنطرة والثالموس أو املهاد هاتني املنطقتني  -املهاد وما حتت املهاد  -مع الدماغ األوسط والدماغ اخللفي جمتمعة
تدعى جبذع الدماغ) وال ُيكن متيزها على أساس أي واحد من األقسام .
رلثا .االستجاابت املختارة وخاصة فيما يتعلق ابلتعلم والتذكر مسيطر عليها من قبل اجلزء القشري (قشرة الدماغ) للدماغ
املقدم (األمامي).
-2- 1محمود أحمد البنهاوي وآخرون ،علم الحيوان،ط،6دار المعارف ،القاهرة1995،ص .213:
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الثالموس :تقسم إىل ثالث مناطق لتوصيل املعلومات هي:
 .1جتمع األجسام املنحنية (تشبه الركبة) اجلانبية )Lateral Geniculate Nucleus (LGNحمطة
لتوصيل املعلومات البصرية إىل منطقة اإلبصار يف الفص اخللفي للقشرة.
 .2جتمع األجسام املنحنية األوسط )Medial Geniculate Nucleus (MGNحمطة لتوصيل
املعلومات السمعية إىل منطقة السمع يف الفصني الصدغي للقشرة.
 .3عقدة أو (تشكيل) ابسال الباطنية  Ventrobasal complexوهذه العقدة مكونة من ثالث
أجسام أو أقسام .وهي حمطة لنقل املعلومات احلسية عرب مسالك اإلحساس البدنية والذوقية ,حماور اخلالاي
الناقلة لنحاسيس من اجل سم إىل اخلالاي يف تلك املناطق ومنها تصل إىل مناطق األحاسيس املختصة يف
القشرة.
ان مسالة تنظيم البيئة الداخلية للجسم تقع خصوصا حتت مسؤولية اهلايبوثالمس وابختصار يقوم اهلايبوثالمس
ابلوظائف

التالية1:

 .1السيطرة على وظائف اجلهاز العصيب املستقل السمبثاوي والربامسبثاوي.
 .2مركز للسيطرة على االستجاابت العاطفية والسلوك االنفعايل.
 .3تنظيم حرارة اجلسم.
 .4تنظيم الدافعية لتناول الطعام .
 .5تنظيم توازن املاء يف اخلالاي والعطش.
 .6توازن دورة النوم واليقظة ابالشرتاك مع القنطرة.
 .7توازن وظائف الغدد الصماء وذلك بتنظيم عمل الغدة النخامية اليت تنظم إفراز هرموًنت الغدتني الدرقية
الكظرية وابقي الغدد الصماء.
ان اهلايبوثالمس يتحكم بتلك الوظائف والسلوكيات بطريقتني أساسيتني مها:
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أوال :إصدار إشارات عصبية كهرابئية إىل اجلهاز العصيب املستقل.
رنيا :إصدار إشارات كيميائية (هرموًنت) من خالل األوعية الدموية إىل الغدة النخامية.
ان احلديث عن اهلايبوثالمس يف حتكمه يف الكثري من السلوك الداخلي هو أشبه ابحلديث عن سيدة الغدد وهي
الغدة النخامية  Pituitary glandواليت تقع يف قاعدة

الدماغ1.

محاضرة 10
* تعريفات اجلهاز العصيب:
اجلهاز العصيب ) (Nervous Systemهو اجلهاز الذي من خالله يستطيع اجلسم االستجابة لتغريات البيئة داخل
اجلسم أو خارجه .كما أن اجلهاز العصيب يتحكم بعدة حركات وعمليات يف اجلسم ،كحركة التنفس ونبض القلبُُ .يكن
القول أن اجلهاز العصيب يشكل شبكة اتصاالت داخل جسم االنسان تساعده على التأقلم مع البيئة الداخلية واخلارجية،
ومركز التحكم بشبكة االتصاالت هذه هو الدماغ الذي يستقبل املعلومات ويُصدر األوامر لكافة أحناء اجلسم .يتم تقسيم

اجلهاز العصيب اىل اجلهاز العصيب املركزي واجلهاز العصيب احمليطي ،نظراً لوجود اختالفات يف الوظيفة واملبىن .كما ُُيكن

تقسيم اجلهاز العصيب اىل جهاز عصيب جسدي ) (Somatic Nervous Systemوهو مسؤول عن كل ما هو
حمسوس من عضالت وجلد ويقوم ابستقبال املعلومات اخلارجية ومعاجلتها ،وجهاز عصيب ذايت (Autonomic
)Nervous Systemوالذي يتحكم ابألعضاء الداخلية.
*1خالاي اجلهاز العصيب:
بشكل دائم يف اجلهاز العصيب هناك نوعني من اخلالاي:
• اخلالاي العصبية

1

مدحت حسين خليل محمد ،علم حياة االنسان،ط،1دار الطباعة و النشر االسالمية ،القاهرة 1998 ،ص.66:
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• اخلالاي الداعمة  /اخلالاي الدبقية ( :)Glial Cellsخالاي تدعم اخلالاي العصبية ومنها انواع عديدة تقوم بوظائف
ُمتلفة .تقوم هذه اخلالاي بتوفري احلماية للخالاي العصبية ،الغذاء وحتيط ابخلالاي العصبية يف كافة أحناء اجلهاز العصيب.
عدد اخلالاي الداعمة أكثر خبمس مرات من عدد اخلالاي العصبية يف اجلهاز العصيب.
اخللية العصبية :
اخللية العصبية ( ) Neuronهي الوحدة البنائية والوظيفية جلهاز األعصاب وُييزها عن ابقي خالاي اجلسم قدرهتا على
ايصال املعلومات بسرعة .تتكون اخللية العصبية من ثالثة أجزاء أساسية:
جسم اخللية العصبية :اجلسم املركزي للخلية ،وفيه تقوم اخللية العصبية جبميع العمليات املهمة ومبعاجلة
1املعلومات.
تغصنات اخللية العصبية ( :)Dendriteهي عبارة عن تفرعات قصرية تسبق جسم اخللية وترتبط خبالاي
عصبية سابقة .وظيفة التغصنات هي استقبال االشارات القادمة من اخلالاي احمليطة ابخللية العصبية.
حموار اخللية العصبية ( :)Axonدقيق وطويل واستمراري للخلية العصبية ،وهو الذي ينقل االشارات العصبية
من اخللية العصبية اىل خالاي أخرى .حتيط ابحملوار أغشية امليالني ( )Myelinوهي أغشية تتكون من الدهن
وتعزل احملوار عن البيئة احمليطة به .هتدف أغشية امليالني اىل زايدة سرعة نقل املعلومات يف اجلهاز العصيب.
غالباً ما تنتظم اخلالاي العصبية يف سلسلة متتالية حبيث تستقبل كل خلية معلومات من خالاي أخرى سابقة هلا ،وترسل
معلومات اىل خالاي أخرى الحقة هلا .نقطة االتصال ما بني خلية عصبية وأخرى تسمى املشبك ( .)Synapseيف
اجلهاز العصيب ماليني اخلالاي العصبية.
*2أنواع خالاي اجلهاز العصيب:
 -/1خلية عصبيّة حركيّة:
هي اخللية اليت ترسل املعلومات للعضالت ملساعدهتا على احلركة.
 -/2خلية عصبيّة حسية:
هي اخللية اليت جتمع املعلومات من مجيع األماكن داخل جسم اإلنسان ،وتنقلها للدماغ.

 -1حممد نزار فتيح نفس املرجع السابق ص. 95:
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* أجزاء اخلالاي العصبيّة:
وجيهزها لنقلها إىل املكان املخصص هلا.
املكون الرئيسي للخلية ،والذي جيمع املعلومات ،ويعاجلهاّ ،
* اجلسم:هو ّ
* الفروع :هي تفرعات تشبه أغصان األشجار ،تربط اخلالاي العصبية معاً ،وتستقبل اإلشارات القادمة من اخلالاي
األخرى ،املوجودة حول اخلالاي العصبية.
* احملور :هو الذي ينقل اإلشارات الصادرة من اخللية العصبيّة ،إىل ابقي اخلالاي ،وحتيط به أغشية تتكون من الدهون،
املكوًنت احمليطة به ،وللمساعدة يف تسريع نقل املعلومات.
لعزله عن ّ
اخلالاي الداعمة:
هي خالاي وظيفتها دعم وتوفري احلماية للخالاي العصبيّة ،وتتكون من العديد من األنواع املتخصصة مبجموعة وظائف،

كتزويد اخلالاي العصبيّة ابلغذاء الالزم هلا ،وكما أ ّن عددها يفوق عدد اخلالاي العصبية خبمسة أضعاف.
اجلهاز العصيب املركزي;

اجلهاز العصيب املركزي ( )CNS- Central Nervous Systemيتكون من الدماغ ومن النخاع الشوكي
( .) Spinal Cordالوظيفة األساسية للجهاز العصيب هي التقاط ،معاجلة وارسال كافة املعلومات يف اجلهاز العصيب
وذلك للقيام ابلعديد من الوظائف كالتفكري ،التعلم ،التكلم وغريها .يوجد الدماغ داخل اجلمجمة يف حني النخاع
الشوكي ُيتد منه ويقع داخل فقرات العامود الفقري.
يتكون الدماغ من املخ ،املخيخ وجذع الدماغ ،ويقع املخ فوق املخيخ وجذع الدماغ ويشكل معظم دماغ االنسان .أما
املخيخ فانه يقع فوق جذع الدماغ ،واألخري يتصل مباشرةً ابلنخاع الشوكي يف قاعدة اجلمجمة .توجد فروق وظيفية بني
أجزاء الدماغ املختلفة ،وُيكن القول أن الدماغ نفسه مسؤول عن احلركات واالحساس ،النطق ،الكالم ،السمع ،البصر،
الشم ،الذوق وغريها من حواس .أما املخيخ فله أمهية يف احلفاظ على التوازن والقيام حبركات حتتاج لدقة كبرية ،وجذع
الدماغ مسؤول عن وظائف مهمة مثل التنفس ،نبض القلب وضغط الدم.
يف الدماغ تتجمع أجسام اخلالاي العصبية يف أماكن معينة مما يُنتج مبىن يُسمى النواة ( )Nucleusويف الدماغ العديد

منه خاصةً يف عمق الدماغ .أما حماور اخلالاي العصبية فهي توجد أكثر يف قشرة الدماغ ،وتصل ما بني أجسام اخلالاي
املوجودة يف النواة.
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النخاع الشوكي هو عبارة عن مبىن يشبه احلبل املمدود ويتدىل من العنق اىل ّناية العامود الفقري ،لكنه ينتهي قبل ّناية
الفقرات وحتديداً يف مستوى الفقرات القطنية  .4-3الوظيفة األساسية للنخاع الشوكي هي ربط الدماغ ابجلهاز العصيب
احمليطي.
حتيط ابجلهاز العصيب املركزي ثالث طبقات من األغشية واليت تسمى ابلسحااي ( .)Meningesوظيفة السحااي
األساسية هي محاية اجلهاز العصيب املركزي وعزله عن العامل اخلارجي وعن ابقي أعضاء اجلسم نظراً ألمهيته .بني السحااي
واجلهاز العصيب املركزي يوجد سائل خاص يسمى السائل النخاعي ( )CSF- Cerbrospinal Fluidوالذي حيمي
الدماغ والنخاع الشوكي من االصاابت والرضات ،حبيث ُيتص قوة االصاابت وُينع وصوهلا للجهاز العصيب املركزي.
*3اجلهاز العصيب احمليطي:
اجلهاز العصيب احمليطي ( )PNS- Peripheral Nervous Systemيتكون من ألياف عصبية وخالاي عصبية
اليت تقع خارج اجلهاز العصيب املركزي ،واليت تقوم بنقل االشارات من واىل اجلهاز العصيب املركزي .أي أن اجلهاز العصيب
1احمليطي يتكون من أعصاب تصل اجلهاز العصيب املركزي بباقي أعضاء اجلسم .رغم الفصل التام بني اجلهاز العصيب
احمليطي واملركزي ،لكن االستمرارية ما بينهما ال تنقطع.
األلياف العصبية ( – )Nerve Fibersهي أحد املباين الرئيسية يف اجلهاز العصيب احمليطي وتتكون من حموار اخللية
العصبية ،غشاء امليالني احمليط به والذي تنتجه اخلالاي الداعمة ،اخلالاي الداعمة والنسيج الضام احمليط به الذي حيوي
األوعية الدموية املغذية .ليست كل األعصاب حتاط ابمليالني والبعض منها عدمي امليالني خاصةً األعصاب احلسية يف
اجللد.
العصب ( – )Nerveهو مبىن حيوي عدة ألياف عصبية ،واليت حتاط أبغشية من النسيج الضام لعدة درجات اضافةً
ألوعي ة دموية تغذي العصب نفسه .بشكل عام فان العصب شديد وقوي ومرن ،وهو حيمل االشارات العصبية من واىل
اجلهاز العصيب املركزي .أي ان األعصاب تنتظم تقريباً كأسالك شركة الكهرابء يف اجلسم .من املهم التمييز بني األلياف
العصبية وبني األعصاب ،وكثريون يعتقدون أّنما ذات املبىن.
اجسام اخلالاي العصبية يف اجلهاز العصيب احمليطي تنتظم مببىن يُسمى العقدة ( ،)Ganglionوكما هي احلال يف فصل
انواع اخلالاي العصبية ،فان األمر ساري على العقد حبيث بعض العقد حتوي خالاي حسية وأخرى خالاي حركية .أي ال

يوجد اختالط بني اخلالاي العصبية احلسية واحلركية يف اجلسم.
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أ*أنواع األعصاب يف اجلهاز العصيب احمليطي :
ُيكن تقسيم االعصاب وفقاً لعدة معايري ،ولكن من املقبول ان يتم تقسيم األعصاب ألعصاب حسية ( Sensory
 )Nerevesحتمل املعلومات من كافة أحناء اجلسم اىل اجلهاز العصيب املركزي ،واعصاب حركية ( Motor
 )Nervesحتمل املعلومات من اجلهاز العصيب املركزي اىل العضالت والغدد.
يف اجلهاز العصيب احمليطي جزئني من األعصاب:
 -1األعصاب القحفية ( :)Cranial Nervesهي اثنا عشر زوجاً من األعصاب خيرجون من اجلمجمة من خالل
فتحات معينة ويتم ترقيمهم من  1اىل  12ابألرقام الرومانية .األعصاب  10-1و  12خيرجون من الدماغ ،والعصب
رقم  11خيرج من النخاع الشوكي .بعض األعصاب القحفية حتمل أعصاابً حركية ،واألخرى حتمل أعصاابً حسية،
وبعضها حتمل خليطاً من األعصاب .نشري اىل أن بعض األعصاب القحفية تنقل معلومات عن احلواس اخلاصة،
كالسمع ،البصر ،الذوق والشم.
 -2األعصاب النخاعية ( :)Spinal Nervesأعصاب خترج من النخاع الشوكي من خالل فتحات يف العامود
الفقري يف كال اجلهتني .خترج األعصاب من النخاع الشوكي أبزواج ،ويوجد  31زوج من األعصاب .يتم ترقيم العصب
وفقاً لرقم الفقرة اليت خيرج منها ،حبيث يوجد أعصاب رقبية ،صدرية ،قطنية وعجزية .كما خترج أعصاب حركية أيضاً من
النخاع الشوكي واليت تذهب مباشرةً اىل العضالت.
-3األعصاب احلسية ( - )Sensory Nervesحتمل االحساس من اجللد اىل جهاز األعصاب املركزي ،وتنقل
االحساس ابحلرارة ،األمل ،اللمس والضغط .كما تنقل األعصاب احلسية اىل الدماغ معلومات عن موقع العضالت
واملفاصل .يتم دمج هذه املعلومات مع معلومات قادمة من األذن الداخلية وذلك للحفاظ على التوازن .توجد أعصاب
حسية من األعضاء الداخلية أيضاً واليت تنقل اىل الدماغ معلومات عن توسع أو تقلص األعضاء ،نسبة الغازات يف
اجلسم ،وضغط الدم.
يف اجلسم أيضاً تتبع األعصاب احلسية نظاماً معيناً ،حبيث أن اجللد مقسم اىل مقاطع ،وكل مقطع مسؤول عنه عصب
حسي واحد .يُرتب األمر حبيث أن كل مقطع من مقاطع اجللد اتبع لعصب خيرج من النخاع الشوكي .كل مقطع كهذا

يسمى ابملبشار (.)Dermatome

األعصاب احلركية ( - )Motor Nervesمعظم األعصاب احلركية تصل من الدماغ اىل العضالت وتقوم بتحريك
العضالت .كما توجد أعصاب حركية تصل لنعضاء الداخلية واليت تؤدي لتقلص العضالت أو الفراز هرموًنت.
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محاضرة 11
**4آلية عمل جهاز األعصاب :
على سبيل املثال يقوم االنسان مبحاولة لقطف زهرة ،لكن توخزه شوكة يف هذه الزهرة .تلتقط األعصاب احمليطية املوجودة
يف اجللد وخز الشوكة ،وتقوم بسرعة بتحويل هذه املعلومة اىل اشارة كهرابئية تنتقل بسرعة اىل جسم اخللية ،ومنها اىل
الدماغ مروراً ابلنخاع الشوكي .يف الدمغ تستقبل اخلالاي املسؤولة عن االحساس هذه االشارة وتُفسرها على أّنا احساس
ابألمل .تقرر هذه اخلالاي ضرورة اجلسم التخلص من الشعو ابألملُ ،فرتسل معلومات اىل اخلالاي املسؤولة عن احلركة يف

الدماغ وتُعلمها بضرورة حتريك العضالت .تقوم اخلالاي املسؤولة عن احلركة ابرسال االشارة الكهرابئية اىل النخاع الشوكي،

ومنه اىل جسم اخل لية العصبية احلركية املوجودة يف اجلهاز العصيب احمليطي ،وأيمر الدماغ اخللية احلركية ابلعمل .اخللية
احلركية ترسل بواسطة األعصاب احلركية اشارة اىل العضالت يف اليد ويمرها ابلتحرك واالبتعاد عن الشوكة.
هذا كان مثال فقط ،ولكن املنطق املوجود هنا ينطبق على معظم األعمال اليت يقوم هبا االنسان – يلتقط املعلومات من
اخلارج ،ينقلها للدماغ حيث تتم معاجلة املعلومات ،ومن مث يرسل الدماغ األوامر لكي يستجيب جسم االنسان .يف بعض
احلركات واحلاالت ال يشرتك الدماغ يف عملية معاجلة املعلومات.

 *5فيزيولوجية األعصاب:
تركيب اجلهاز العصيب:
يلعب اجلهاز العصيب دورا قياداي يف تنظيم العمليات الفيزيولوجية
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يف اجلسم ويف ربط أجهزة اجلسم املختلفة مع بعضها ويمني
التوازن بني الكائن احلي والبيئة اخلارجية.
تركيب اجلهاز العصيب  :يتكون اجلهاز العصيب لإلنسان من
جزأين أساسيني.
*/1اجلهاز العصيب املركزي:
ويشمل كل التكوينات العصبية املوجودة يف جتويف اجلمجمة وقناة الفقرات ،ويتكون من مخ وساق املخ واحلبل الشوكي.
*/2اجلهاز العصيب الطريف:
ويشمل كل التكوينات العصبية املوجودة خارج جتويف اجلمجمة وخارج قناة الفقرات ،ويتكون من:
أعصاب ُمية  :وهي األعصاب اليت خترج من املخ أو ساق املخ وعددها ( )12زوج من األعصاب.
األعصاب الشوكية  :وهي األعصاب اليت خترج من احلبل الشوكي وعددها ( )31زوج من األعصاب الشوكية.
األعصاب السمثاوية والبارمسثاوية  :وهي األعصاب املكونة للجهاز العصيب الذايت املسؤول عن التحكم يف األعضاء
الالإرادية للجسم.
وظائف اجلهاز العصيب:
تنظيم نشاط األعضاء املختلفة ونشاط كائن حي ككل.
ربط أعضاء اجلسم املختلفة مع بعضها .
يمني التوازن بني الكائن احلي والبيئة احمليطة به من املستقبالت العصبية.
وهي مركبات خاصة توجد يف النهاايت الطرفية لنعصاب  ،تستجيب للمتغريات اليت حتدث يف وسط خارجي أو
وسط داخلي  ،وابلتايل تنقسم املستقبالت إىل :
 -/1املستقبالت الداخلية :
وهي املستقبالت اليت تستجيب للمتغريات واملؤثرات اليت حتدث داخل اجلسم مثل  :املستقبالت املوجودة يف األوعية
1الدموية ويف اجلهاز التنفسي.
 -/2املستقبالت اخلارجية :
وهي املستقبالت اليت تستجيب للمتغريات واملؤثرات اخلارجية  ،وتوجد ابلتايل يف أو ابلقرب من سطح اجلسم ،مثل :
مستقبالت اللمس  ،واألمل واحلرارة  ،والشم والسمع.....اخل.
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اخلواص الفيزيولوجية األساسية لنعصاب:
 -/1القابلية لإلشارة :
وهو قابلية بروتوبالزم اخللية العصبية لالستجابة لإلررة  ،وللمستقبالت العصبية قدرة عالية يف االستجابة للمؤثرات
املختلفة.
 -/2القدرة على التوصيل :
وهي قدرة األعصاب على نقل وتوصيل موجة اإلررة العصبية من مكان إىل مكان فعندما تصل موجة اإلررة العصبية
لنهاية الليفة العصبية  ،تستطيع أن تنقل إىل اخللية العصبية التالية .
وذلك عن طريق إلفراز مادة كيميائية تسمى ابلناقل الكيميائي مثل  :األستيل كولني واإلدرينالني ....إخل.
*وجند أن قدرة األعصاب على نقل وتوصيل اإلشارات العصبية تتناسب تناسبا طرداي مع مسك األعصاب  ،فقد تصل
سرعة التوصيل يف بعض األعصاب إىل ( 120مرت ) يف الثانية  ،ويف بعض األعصاب األخرى تقل لتصل إىل ( 0.5مرت
) يف الثانية أو أقل من ذلك.
*3احلبل الشوكي:
يوجد احلبل الشوكي يف قناة الفقرات وهو املتصل ابملخ بواسطة النخاع املستطيل وينتهي يف اجلزء القطين يف العمود
الفقري ،ويتكون من ( )05مناطق وهي :
العنقية – الصدرية – القطنية – العجزية – العصوصية.
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وكل منطقة من هذه املناطق تنقسم إىل عدة أجزاء
كما يلي :
  08أجزاء يف املنطقة الصدرية.  12جزء يف املنطقة الصدرية.  05أجزاء يف املنطقة القطنية.  05أجزاء يف املنطقة العجزية.  01جزء يف املنطقة العصوصية.وخيرج من كل جزء من هذه األجزاء زوج من األعصاب الشوكية.
*1*3وظائف احلبل الشوكي :
وهو استجابة غري إرادية للكائن احلي ملؤثر ذو حد أدىن من القوة  ،وحيتوي احلبل الشوكي على
*/1مراكز إنعكاسية لكثري من الوظائف مثل  :مركز التبول ومركز التربز ومركز التوتر العضلي.......إخ.
 */2توصيل اإلشارات العصبية :
أ -توصيل اإلشارات للمخ بواسطة ألياف حسية.
ب-

توصيل اإلشارات من املخ بواسطة األلياف احلركية.

ت-

توصيل إشارات لربط أجزاء احلبل الشوكي مع بعضها بواسطة ألياف الربط.

ج -توصيل اإلشارات لربط النصف األُين مع النصف األيسر من اجلسم.
ح * -املمرات العصبية :
هي جمموعة من األلياف العصبية توجد داخل اجلهاز العصيب املركزي  ،تبدأ كلها من نفس املنبت  ،وتنتهي يف نفس النهاية
وحتمل نفس الوظيفة وتنقسم إىل ما يلي :
 -/1املمرات اهلابطة :
أ-املمر اهلرمي :
هذا املمر له منبت يف اجلزء احلركي لقشرة املخ  ،مث ينتهي يف ساق املخ أو خالاي القرون األمامية للحبل الشوكي يف اجلانب
اآلخر من اجلسم  ،حيث تنتقل اإلشارات العصبية إىل أعصاب حمركة لتحريك العضالت اهليكيلية.
ب-املمرات خارج اهلرمية :
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واإلشارات احملمولة هبذه املمرات تلعب دورا هاما يف توافق احلركات الغري إرادية  ،ومنبع هذه األلياف يوجد أساسا اجلزء
السفل للمخ  ،وينتهي أيضا يف اجلهة األخرى مثل املمرات اهلرمية.
 -/2املمرات الصاعدة :
تنتقل اإلشارات من اجلسم للجهاز العصيب املركزي أي ممرات حسية مسؤولة عن توصيل اإلشارات من املستقبالت
1املختلفة املوجودة يف اجللد  ،والعضالت  ،واملفاصل  ،وربطة (مستقبالت اللمس – احلرارة – األمل – احلركة....إخل)
وتبدأ يف القرون اخللفية للحبل الشوكي ومعظمهم يعرب إىل اجلانب املقابل للحبل الشوكي  ،تنتهي يف ساق املخ  ،ومنها
بواسطة جمموعة من االتصاالت العصبية  ،تنتهي يف مناطق اإلحساس املوجودة يف قشرة املخ.

محاضرة 12

 *4املـ ـ ـ ــخ :
هو اجلزء األكرب من اجلهاز العصيب املركزي ،ويوجد يف جتويف اجلمجمة ومتوسط وزنه  1380-1280غرام .
الوظائف العامة للمخ :
 -/1معظم اإلشارات احلسية تنتقل مباشرة عن طريق غري مباشر للمخ.
 -/2اإلشارات احملركة تنطلق من املخ.
 -/3مكان الوعي.
 -/4يتحرك املخ يف االنفعاالت .
 -/5مكان الذاكرة والتفكري والذكاء.
 -/6مراكز الكالم توجد يف املخ.
املناطق املتخصصة يف قشرة للمخ :
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حتتوي قشرة املخ على العديد من املناطق اليت تقرتن وختتص بوظائف حمددة ،ومن املناطق املتخصصة لقشرة املخ ما يلي :
 */1املنطقة احلركية :
وهي املنطقة املسؤولة عن احلركات اإلدارية للجسم ،ويالحظ أن املنطقة متحكمة يف النشاط العضلي للرأس  ،توجد يف
اجلزء السفلي من املنطقة احلركية  ،يف حني أن املنطقة متحكمة يف الفخذ توجد يف اجلزء العلوي للمنطقة احلركية وجند أن
اجلزء املسؤول عن حركة العضالت يعتمد على نوع وكمية احلركة اليت تقوم هبا هذه العضالت وال يعتمد على حجم
العضلة  ،فنجد أن اجلزء املسؤول عن حركة الظهر كله ،ويالحظ أيضا أن املنطقة احلركية مسؤولة عن اجلانب األُين من
اجلسم يوجد يف اجلهة اليسرى من قشرة املخ والعكس ابلعكس.
 */2املنطقة احلسية :
وهي املنطقة املسؤولة عن إستقبال وتفسري االحساسات مثل اللمس– احلرارة – األمل  -الظغط
إحساس العضالت واحلركة والوظائف....إخل.
وتنقسم هذه املنطقة مطابق تقريبا ملا يف املنطقة احلركية أي اإلحساسات من اجلانب األُين للجسم تنتهي ابجلانب األيسر
والعكس ابلعكس.
 */2املنطقة السمعية :
وهي املنطقة املسؤولة عن إستقبال وتفسري اإلشارات الواردة من األذن عن طريق األعصاب السمعية  ،ويالحظ أن
اإلشارات الواردة من كل أذن تنتهي يف املنطقة السمعية يف اجلانبني .
 */2املنطقة البصرية :
وهي املنطقة املسؤولة عن استقبال وتفسري اإلشارات البصرية من العني ويالحظ أن األلياف العصبية الواردة من كل عني
تنتهي يف املنطقة البصرية يف جانبني ويعتقد أن معظم املناطق املوجودة يف قشرة املخ تعترب مكان للذاكرة جبانب وظيفتها
املذكورة سابقا ،وأن إنطباعاهتا عن ُمتلف األشكال ختتزن حىت يطلبها الوعي  ،علما أبن التفكري يكون مصحوب
بنشاط كل القشرة املخية وليس بنشاط مناطق منفصلة.
*1*4ساق املـ ـ ــخ :
يتكون ساق املخ من املخ املتوسط ،القنطرة  ،النخاع املستطيا.
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وظائفه:
 -/1يوجد يف ساق املخ الكثري من املراكز احليوية مثل مركز التنفس ،مركز اجلهاز الدوري...إخل.
 -/2ساق املخ هو منبت الكثري من األعصاب املخية مثل :العصب العائر .
 -/3يوجد يف ساق املخ الكثري من مراكز اإلنعكاسات اهلامة إلنعكاسات الالوعي مثل البلع والعطس والقيء.
 -/4يعمل كجزء موصل بني املراكز العليا والسفلى للمخ .
 -/5متر ممرات العصبية يف ساق املخ وبعضها ينتهي فيه.
* التالمس (املهد):
الوظيفة:
 -/1يعمل كمحطة إستقبال جلميع املعلومات اخلاصة ابإلحساس من جهة أخرى للجسم فيما عدا حاسة الشم وينقل
هذه املعلومات إىل املنطقة احلسية املوجودة يف قشرة املخ اليت بدورها تتوىل حتليل هذه املعلومات واالستجابة هلا.
 -/2يساعد يف تنظيم درجة احلرارة عن طريق اتصاله ابهليبو تالمس بواسطة ممر عصيب.
 -/3يساعد يف منع بعض احلركات الالإرادية الغري مرغوب فيها عن طريق اتصاله ابلعقد العصبية القاعدية .
 -/4يساعد يف تنظيم حركة اجلسم عن طريق اتصاله بقشرة املخ وابلعقد العصبية القاعدية.
* اهليبو تالمس (حتت اليد):
الوظيفة:
 -/1يساعد يف تنظيم نشاط اجلهاز العصيب الذايت  ،حيث تتوىل األنوية األمامية تنظيم نشاط اجلهاز الربامسثاوي ،وتتوىل
األنوية اخللفية تنظيم نشاط اجلهاز السبثاوي.
 -/2يساعد يف تنظيم درجة احلرارة حيث حيتوي على مركز تنظيم درجة حرارة اجلسم الذي يشمل مركز الفقد احلراري
ومركز اكتساب احلرارة.
 -/3يساعد يف تنظيم التمثيل الغذائي للجسم عن طريق مستقبالت جلوكوز الذي يستجيب لنقص مستوى اجللوكوز يف
الدم  ،فتعمل على زايدته إىل املستوى الطبيعي.
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 -/4يساعد يف حتقيق التوازن املائي للجسم عن طريق مركز العطش .
 -/5يساعد يف احملافظة على وزن اجلسم عن طريق مركز اجلوع ومركز الشبع.
 -/6يساعد يف تنظيم النوم عن طريق مركز النوم ومركز اليقظة.
 -/7يساعد يف تنظيم عمل الغدد الصماء ونشاط الغدد احلسية عن طريق هرموًنت منشطة
وهرموًنت مثبطة عن طريق االتصال املباشر مع بعض الغدد الصماء .
 -/8يساعد يف تنظيم إنفعاالت حيث حيتوي على مركز الغضب الذي خيضع للتأثري تثبيطي لقشرة املخ وبذلك يتم
استجابة اجلسم لإلنفعال نتيجة للتكامل بني اهليبو تالمس و قشرة املخ.
*العقد العصبية القاعدية:
الوظيفة:
 -/1تساعد يف تنظيم حركة اجلسم اإلرادية.
 -/2تساعد يف تنظيم احلركات الالإرادية األتوماتيكية املصاحبة مثل حركة الطرف العلوي أثناء املشي.
 -/3تساعد يف تنظيم التوتر العضلي .
 -/4تساعد يف منع بعض احلركات الالإرادية الغري مرغوب فيها.
*املخيخ:
الوظيفة:
 -/1ضبط وتوافق احلركات اإلرادية املعقدة دون أن خيلقها.
 -/2يلعب دورا هاما يف التوتر العضلي الذي يساعد يف حفظ ووضع إتزان اجلسم.
 -/3يشارك يف االنعكاسات املسؤولة يف احملافظة على وضع واتزان اجلسم.
 -/4يساعد يف ضبط وتوافق احلركات الالإرادية املصاحبة مثل األطراف العليا أثناء السري.
اجلهاز العصيب الطريف:
يتكون هذا اجلزء من اجلهاز من جمموعة من األعصاب اليت تنقسم إىل :
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 */1أعصاب ُمية :
وعددها  12زوج خترج من املخ أو من ساق املخ  ،وهذه األعصاب قد تكون حسية مثل أعصاب الشم والرؤية والسمع،
أو حمركة مثل العصب احملرك للعني  ،ولكن معظمها ُمتلط (حمرك  ،حسي) مثل العصب الثالثي والعصب اللسان بلعمي.
 */1األعصاب الشوكية :
وعددها  31زوج من األعصاب الشوكية :
  08أزواج ييت يف اجلزء العنقي للحبل الشوكي.  12زوج من جزء الصدري للحبل الشوكي.  05أزواج ييت من جزء القطين للحبل الشوكي.  05أزواج ييت من جزء العجزي للحبل الشوكي. زوج من اجلزء العصعوصي للحبل الشوكي. */3أعصاب اجلهاز العصيب الإلرادي:
اجلهاز العصيب الالإرادي هو اجلزء من اجلهاز العصيب مسؤول عن تنظيم نشاط األعضاء الالإرادية مثل القلب والعضالت
امللساء والغدد  ،وينقسم اجلهاز العصيب الالإرادي إىل :
اجلهاز السمبثاوي
اجلهاز البارامسبثاوي
 */1اجلهاز السمبثاوي:
يتكون من سلستني من العقد اليت ترقد موازية للعمود الفقري  ،وينبت هذا القسم من املنطقة الصدرية واجلزء العلوي
للمنطقة للحبل الشوكي  ،ويعمل هذا اجلزء بسرعة عند تعرض اجلسم للخطورة أو شغل زائد أو إجهاد ويف حاالت1
الطوارئ والنشاط الرايضي  ،ويؤدي عمل هذا القسم إىل :
 -/1زايدة حجم الدم الدائر نتيجة إنقبا

الطحال.

 -/2اإلرتفاع يف ظغط الدم وزايدة دقات القلب.
 -1حممد نزار فتيح نفس املرجع السابق ص.111:
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 -/3زايدة قوة ضراابت القلب وزايدة كمية الدم املدفوعة من القلب يف االنقباضة الواحدة ويف الدقيقة.
 -/4زايدة معدل التنفس.
 -/5انقباض األوعية الدموية.
 -/6اتساع حدقة العني.
 -/7اتساع الشرايني الناجتة والشرايني املغذية للعضالت .
 -/8زايدة السكر يف الدم الناتج عن هدم اجلاليكوجني يف الكبد.
 -/9اتساع الشعب اهلوائية.
 -/10حتسني االنقباض العضلي.
 -/11تبسيط نشاط اجلهاز اهلضمي.
 -/12زايدة إفراز العرق.
وعلى العموم ُيكن القول أبن القسم السمبثاوي يعمل أثناء الطوارئ  ،لزايدة استعداد ومقامة وحيمل اجلسم حىت
يستطيع التغلب على هذا الطارئ  ،ويؤدي نشاط هذا القسم من اجلهاز العصيب الالإرادي إىل فقد كمية كبرية من
الطاقة.
 */1اجلهاز البارمسبثاوي:
مركز القسم يوجد يف ساق املخ أو يف املنطقة القطنية للحبل الشوكي  ،واأللياف ما قبل العقدية للجزء املخي من اجلهاز
البارمسبثاوي هي جزء من األعصاب املخية رقم  10-9-7-3 :وأهم هذه األعصاب هو رقم ( 10العصب احلائر)
واليت متتد أليافه إىل األعضاء الداخلية للرقبة وجتويف الصدر والبطن (غدة درقية  ،القلب  ،الرئة  ،البلعوم  ،املعدة ،
األمعاء الدقيقة ،اجلزء األكرب من األمعاء الغليظة  ،الكبد  ،البنكرايس  ،الطحال  ،الكليتني  ،الغدد فوق الكلية
واجلنسية).
واأللياف البارمسبثاوية اليت خترج من القسم القطين للحبل الشوكي كجزء من األعصاب الشوكية تغذي هبا األعضاء
الداخلية للحوض وقبل دخول األعضاء كل األلياف البارمسبثاوية القبل عقدية تنتهي يف مقدمتها وتغذي األلياف
البعد عقدية لنعضاء.
والقسم البارمسبثاوي يلعب دورا خاصا يف كل العمليات أثناء الراحة لكوّنا تضبط عمليات إعادة البناء .
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بعض التأثريات البارمسبثاوية :وهي
 -/1تقليل ضرابت القلب .
 -/2ختزين اجلليكون يف الكبد.
 -/3تصنيف شعيبات الرئة.
 -/4تضييق حدقات العني.
طبيعيا يكون نشاط القسمني السمبثاوي والبارمسبثاوي يف إتزان ويسود أحدمها اآلخر فقط حسب احتياج الكائن ،
ولكن بعض األشخاص ال يتمتعون هبذا االتزان بني اإلثنني  ،مما يؤدي إىل اضطراابت وظيفية مقابلة.
 -/5زايدة نشاط اجلهاز اهلضمي.

محاضرة 13
**6اضطراابت اجلهاز العصيب:
تضر بعض األمراض واإلصاابت ابجلهاز العصيب .ويصعب إصالح حماوير اجلهاز العصيب املركزي بعد تلفها الكبري .ولكن
ُيكن لبعض األعصاب يف اجلهاز العصيب احمليطي اسرتداد وظيفتها إذا كان الضرر طفي ًفا.
تتجمع معظم العصبوًنت اليت ِّ
تؤدي وظيفة حمددة يف منطقة واحدة من الدماغ .وبسبب هذا االنتظام التجميعي الذي
ّ
َ

يسمى ت وضيع الوظيفة ،فإن العطب أو الضرر اجلزئي يف الدماغ ،ال يؤدي إال لفقدان تلك الوظائف املسؤول عنها ذلك
اجلزء .ولكن قد يصدف أن تتوىل بعض األجزاء السليمة من الدماغ عمل تلك األجزاء التالفة مؤدية إىل ما يُسمى
ابستعادة الوظيفة.
والسكتة الدماغية .من أخطر اضطراابت اجلهاز العصيب ،وحتدث عندما يتوقف سراين الدم إىل بعض أجزاء الدماغ ،مما
يؤدي ملوت اخلالاي العصبية وعدم القدرة ا الدائمة أو املؤقتة ا على أداء بعض الوظائف مثل الكالم أو حتريك األطراف.
وقد ُيوت اإلنسان يف حالة تلف مراكز التحكم يف التنفس أو أية وظيفة حيوية أخرى.
ومن أمراض اجلهاز العصيب املعدية الشائعة بعض اإلصاابت الفريوسية البسيطة اليت تستمر ألايم قليلة فقط مسببة الصداع
أيضا بعض األمراض اخلطرة مثل التهاب الدماغ وااللتهاب السحائي تسببها بعض البكترياي،
ً
أحياًن .ولكن هنالك ً
والفريوسات وامليكروابت األخرى.
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أيضا مبرض التصلب املتعدد وهو غري معروف السبب ويؤدي لفقدان األغشية امليلينية للمحاوير
ويُصاب اجلهاز العصيب ً
يف اجلهاز العصيب املركزي ،مما يُبطل قدرهتا على توصيل الدفعات العصبية بصورة جيدة.

الص ْرع الذي حتدث فيه اختالجات عضلية قد تكون مصحوبة بتغيري أو
وكذلك يصاب اجلهاز العصيب املركزي مبرض َّ

العصبوًنت يف
فقدان مؤقت للوعي .وحتدث النوابت الصرعية عند انبثاق عدد هائل من الدفعات العصبية من بعض َ

أحد مناطق الدماغ .ويصف األطباء بعض األدوية للتقليل من هذه النوابت أو منعها ّنائيًا.

العصبوًنت
وإضافة هلذا فقد يصاب اجلهاز العصيب مبرض شلل األطفال الذي يسببه فريوس شلل األطفال .وهو يتلف َ
احلركية يف النخاع الشوكي وجذع الدماغ مؤدية بذلك إىل الشلل يف بعض األحيان .ولكن بعد اكتشاف لقاحات هذا

1املرض وتطويرها قلت اإلصابة به.
وتؤدي اضطراابت اجلهاز العصيب إىل بعض األمراض العقلية أو التخلف العقلي.
*1*6املر العصيب:
يؤدي ابلشخص إىل عدم قدرته على
املرض العصيب الذي يعين وجود اضطراب أو علّة يف أحد أجزاء اجلهاز العصيبّ ،

ٍ
ٍ
بشكل مباشر ،ممّا يزيد من ح ّدة
بشكل طبيعي ،وقد تكون إصابة جزء اجلهاز العصيب
القيام ببعض الوظائف املطلوبة منه

املرض العصيب ،ومن املمكن أن تصاب بعض األعصاب بسبب إصابة جها ٍز آخر مبرض ما يف جسم الشخص ،فترتاجع
ٍ
اضح ،ومن أهم األمراض املؤثرة على اجلهاز العصيب ،مرض السكري ،إذا كان هذا
قدرة اجلهاز العصيب املصاب
بشكل و ٍ
ُ
املرض مزمناً فإنّه من املمكن أن يؤثّر على بعض األعصاب احمليطة.
 -/1أمرا

اجلهاز العصيب:

األمراض االلتهابية مثل التهاب السحااي ،أو التهاب الدماغ ،التهاب أعصاب اجلسم أو بعضاً منها ،والسبب يف ظهور
هذه األمراض هي اجلراثيم أو الفريوسات املنتقلة إىل األشخاص ،وهذه األمراض ُيكن أن يتم عالجها والتخلص منها
ٍ
يؤدي أحد هذه األمراض إىل موت الشخص
بشكل كامل ،إذا مت تشخيصها ،ووصف العالج املناسب هلا ،لكن قد ّ
املصاب هبا ،وذلك إذا يخر الكشف عنها ،وعالجها.

 -/2األمرا

الرضوضية:

 -1حممد نزار فتيح نفس املرجع السابق ص. 115:
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كتعرضه إلصابة ًنمجة عن حركة رايضية ،فقد يتأثّر الرأس ،أو
هذه األمراض تنتج عن يثّر الشخص حبدث أو إصابةّ ،

ٍ
تعرض
العمود الفقري ،أو أي عصب حميط تل ّقى ضربة
بشكل مباشر ،ويعتمد شفاء املريض أو مصريه على مدى ّ

ٍ
بشكل كبري كاملخ أو
العصب لإلصابة أو التلف ،فاجلزء الذي تلقى ضربة قوية ّأدت إىل تلف األعصاب واضطراهبا

النخاع الشوكي.

إ ّن من غري املمكن يف الوقت احلايل عودة هذه األعصاب إىل ما كانت عليه ،لكن قد تكون إصابة اجلزء اجملانب
للعصب امليت متوسطة وُيكن عالجه ،وهنا جيب أن يتم عالجه بشكل فوري ،فإذا تركت إصابة األعصاب لفرتة طويلة
وتتعرض للموت ،ويكون دور العالج العصيب يف هذه احلالة ،توفري الوضع السليم الطبيعي هلذه األعصاب
قد تتلف ّ

ٍ
بشكل سري ٍع ،وإذا كان هناك كتلة عظمية أو نزيف
املصابة ،من أجل مساعدهتا يف الشفاء ،والعودة إىل وظائفها الطبيعية
قد جتلط أو وجود ضغط ُمسلط على املخ أو النخاع ،أو على أي خالاي عصبية ،فيجب التخلص منه؛ حىت نوفر
لنعصاب سهولة وصول الدم احململ ابألكسجني إليها ،وكذلك املواد الغذائية واألدوية.

 -/3أمرا

التقدم يف العمر:

العصبية الكثري من كبار السن حيدث عندهم اهرتاء لننسجة العصبية ،وتتقلص قدرهتا يف القيام أبعماهلا على أكمل
ٍ
بشكل كبري،
وجه ،وتعترب هذه األمراض غري حادة ،لكنها تتفاقم وتتطور مع مرور الوقت ،ويثر على اجلهاز العصيب
ودور العالج هنا يكمن يف ختفيف حدهتا ،وليس التخلص منها ،وُيكن للعالج الطيب احملافظة على األجزاء العصبية اليت
مل تتعرض لإلصابة ،فيحفزها وُينع سقوطها ألطول فرتة ممكنة ،لذلك جيب على املريض االلتزام ابلعالج الطيب املوصوف
من قبل طبيبه اخلاص.
 -/4أمرا

التطور الورمي العصيب :

هي أمراض السرطان اخلبيثة ،وكذلك تشمل أورام السرطان احلميدة .هذه األورام اخلبيثة هلا عدة أسباب ،ولكن بعضاً
منها قد ال يكون له سبب ظاهر ،وهنا جيب اإلشارة إىل أمهية الكشف الطيب السريع هلذه األورام اخلبيثة ،حىت يتم
عالجها ،والتخلص منها عن طريق العمليات اجلراحية (االستئصال) ،ومن املمكن الشفاء من هذه األورام ،وحسب
درجاته املختلفة ،حيث ُيكن شفاء احلاالت املتوسطة ،ولكن هناك بعض احلالت اخلطرة احلادة واليت تقضي على
املريض ،وهناك األشخاص املصابني بتورم أخف شدةُ ،يكن أن يعاجل بواسطة العالج اجلراحي والدوائي واإلشعاعي،
ٍ
بشكل
وابلنسبة لنورام احلميدة ،فإذا كانت تقع يف أماكن ليست خطرية ،وكذلك كانت احلالة متوسطة ،تُعاجل احلالة
اتم ،من دون تعرض املريض آلرر جانبية خطرية.
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-/5األمرا

الوراثية العصبية :

تورث من اآلابء إىل األبناء ،وُيكن للعالج الطيب أن خيفف آرر هذه املرض املوروث ،وهناك الربامج
وهي األمراض اليت ّ

الطبية اليت جتعل الشخص املصاب هبذا األمراض ابلتكيف والتعايش معها ،والتغلب على إصابته ،مستخدماً اإلمكانيات
الالزمة اليت تساعده على ذلك.
/6أعرا

األمرا

العصبية:

 تقسم األمراض العصبية حسب مكاّنا إىل:_ أعراض تدل على إصابة الدماغ.
_ أعراض تدل على إصابة النخاع الشوكي.
_ األعراض اليت تدل على وجود علة يف عصب أو جمموعة من األعصاب.
_األعراض عامة.
مثل :األعراض غري النوعية ،كالصداع ،والشعور ابلدوخة ،والقيئ ،واإلحساس بثقل يف الرأس ،وضبابية الرؤية،
واختالالت يف السمع ،فعندما تظهر األعراض العقلية والنفسية العليا ،فهذا يدل على إصابة املخ :مثل االضطراب
الذهين ،واهلذاين ،والتهيّج العاطفي والنفسي واحلركي ،وعدم قدرة الشخص يف التعامل مع اآلخرين ،وهناك أيضاً

اختالالت يف الوعي :مثل شعور الشخص ابلنعاس ،والتهيج ،وهناك احلاالت اليت يصيبها تغييب كامل يف الوعي وحالة

من السبات .وهذه األعراض تعترب خطرية ،وهي حباجة عاجلة إىل طبيب ُمتص.
*االضطراابت احلسية:
يتعرض الشخص لنقص يف احلس ،وهناك من يشعر بتنميل أو خدر ،وحسب املنطقة املصابة ابحلس احلراق ُيكن
قد ّ

معرفة اخلالاي العصبية املتعرضة لإلصابة.
* االختالالت احلركية:

مثل اخلذل والذي يعين قلة احلركة أو نقص مقدرة الشخص على احلركة ،وهناك احلاالت اليت تعاين من الشلل والذي
يعين تعطل أو غياب احلركة الكاملة يف جزء حمدد من عضالت اجلسم.
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محاضرة 14
**1*6عالج األمرا

العصبية:

*عالج قصور الدورة الدموية للمخ :
يتم إعطاء املريض أدوية عالجية تعمل على منع جتلط؛ وذلك لسيولة الدم ،وهناك العمليات اجلراحية للرأب الوعائي
الدموي ،وذلك إلزالة االنسداد الذي يتواجد يف الشراين ،ويتم وضع دعامة ،حيث جيد املريض حتسن ملحوظ ،بعد مرور
 3-2أشهر.
*عالج مر اجلهاز العصيب الذايت:
بشكل ٍ
ٍ
حمدد للحاالت القابلة للتحسن والشفاء ،مثالً عندما يوجد اعتالل عصيب ،يؤخذ يف االعتبار
هذا العالج يقدم
العالجات احملورية للمناعة ،لكن إذا كان مرض السكر هو السبب التحيت ،فأفضل عالج هو ضبط مستوى السكر يف
الدم ،وذلك ملنع تدهور املرض لنسوأ.
بعض املرضى ال يتحمل الوقوف ،وهنا بتم إعطاء املريض كميات كافية من السوائل وامللح.
جيب على املريض أن يبتعد عن املشروابت الكحولية ،وكذلك أن يهتم حبركته ،فرياعي احلذر ،وجيب أن يتم تشجيع
املريض على اجللوس ،أو الرقاد عندما يضطرب ضغط الدم الوقائي ،حيث يتم إعطاء املريض حمصرات مستقبالت بيتا،
وكذلك يُعطى مستحضرات ميدودرين يف اإلصاابت احلادة.
ٍ
بشكل كاف.
* غذاء األشخاص املصابني ابملرض :حيتاج األشخاص املرضى إىل الكثري من السوائل ،وكذلك تناول امللح
الوقاية من األمراض العصبية:
جيب على املرضى املصابني بنقص ضغط الدم الوقويف املسبب الضطراب األعصاب ،جتنب الوقعات ،وابألخص كبار
السن.
جتنب األجواء احلارة ،ذلك حىت ال يصاب املريض بضربة مشس قد تؤثر على حالته بشكل أسوء .
* التهاب املخ والنخاع الشوكي:
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يعاجل األشخاص املصابني ابلتهاابت يف النخاع الشوكي واملخ ،بواسطة تناول جرعات مرتفعة من الكورتيكوستريود ،واليت
ُحتقن ابلوريد ،ومن املمكن أن يظهر التحني خالل ساعات ،ولكنه يف العادة حيتاج إىل عدة أايم ،وهناك بعض احلاالت
اليت يلزمها جرعات إضافية من الكورتيكوسرتود ابلفم ،وملدة ثالث أسابيع ،وهناك احلاالت اليت حتتاج عالج
ابجللوبيولينات املناعية ،واليت تعطى ابلوريد ملدة ال تقل عن يومني إىل ثالثة أايم ،ويكون هذا العالج بديل عن العالج
السابق.
قد يلجأ الطبيب إىل إجراء بعض العمليات اجلراحية للمريض املصاب ابلتهاابت حادة يف النخاع الشوكي واملخ ،والذي
بشكل ٍ
ٍ
حاد على اجلمجمة ويسبب الضغط1 .
أيثر
* *7أتثري التدريب الرايضي على اجلهاز العصيب:
التدريب الرايضي حيسن عمل اجلهاز العصيب و يؤدي إىل :
حتسني قابلية الرتابط و التوافق العصيب –احلركي
تقصري زمن رد الفعل
زايدة سرعة االستثارة (سرعة توصيل اإلشارات العصبية )
ويطهر تكيف اجلهاز العصيب يف حالة زايدة القوة العضلية دون زايدة حجمها و يتلخص دوره يف إمكانية زايدة
القوة العضلية عن طريق تعبئة اكرب عدد من األلياف العضلية للمشاركة يف التقلص العضلي كذلك تزامن عمل الوحدات
احلركية .
 -2التمارين الرايضية و اجلهاز العصيب :
االداء االنعكاسي  :ويعمل على :
حتقيق الوقاية أثناء التمارين الرايضية
توافق أداء وظائف أداء أعضاء اجلسم
-

*1*7أمهية و دور اجلهاز العصيب يف التدريب الرايضي:
أوال  :يقوم اجلهاز العصيب ابلتنظيم والتحكم يف نشاط أجهزة وأعضاء اجلسم املختلفة مثل إنقباض العضالت وإنبساطها
أثناء أداء اجلهد البدين وتنظيم بعض عمليات التمثيل الغذائي مبا يتناسب مع شدة اجلهد وطول فرتته وتنظيم والتحكم يف
إفراز الغدد اليت تلعب دوراً كبرياً يف زايدة نشاط اجلسم خالل اجلهد البدين وهذا يعين أن اجلهاز العصيب يتحكم إرادايً وال
إرادايً يف مجيع أعضاء وأجهزة اجلسم املختلفة أثناء اجلهد البدين وخالل فرتات الراحة  ،وهناك العديد من العمليات
الفسيولوجية اليت تؤثر على مستوى األداء مرتبطة بقدرة اجلهاز العصيب على التنظيم والتحكم يف نشاط أجهزة وأعضاء
 -1سعد كمال طه" كتاب مبادئ الفيسيولوجي – -مصر  1997ص .123:
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اجلسم ومع ذلك فإن اجلهاز العصيب حيتاج إىل العديد من الدراسات واملعلومات لتوظيفها لتحسني مستوى األداء فمثالً
يف احلركات األرضيه يف اجلمباز يتطلب درجة عالية من التكنيك فسرعة الالعب العالية مث حتويل هذه السرعة إىل وضع
عمودي وحدوث اللف والدوراًنت واهلبوط السليم كل هذه العمليات حتتاج إىل توافق بني نشاط اجلهاز العصيب والعضلي
والعظمي واليت تسمح هبذا التداخل املعقد وتكراره بطريقة جيدة وبظروف ُمتلفة وكيف ُيكن حتليل هذه العمليات
لتحسني أداء الالعبني.
رنياً  :يعمل اجلهاز العصيب على ربط األعضاء والتنسيق بني أنشطتها حبيث تصبح وحدة واحدة تساعد على هتيئة بيئة
داخلية ربتة حيث أن نشاط األعضاء يتأثر بعدة عوامل فمثالً أن عمل نظام أو عضو معني يؤدي إىل التأثري على
األعضاء األخرى  ،فالزايدة يف تنفيذ األمحال التدريبية تؤدي إىل زايدة معدل ضرابت القلب وهذا يؤدي إىل زايدة نشاط
أعضاء وأجهزة أخرى كزايدة عمليات األيض وعمليات التنفس لتوفري األوكسجني واملواد الغذائية للخالاي العضلية لضمان
إستمرار تنفيذ احلمل التدرييب املطلوب بكفاءة وقدرة عالية.
رلثاً  :يعمل اجلهاز العصيب على تكيف اإلنسان مع البيئة احمليطة به  ..إن تنفيذ األمحال التدريبية تؤدي إىل إنتاج طاقة
حركية يستفاد منها يف األداء وكذلك طاقة حرارية كبرية داخل اجلسم جيب التخلص منها من خالل زايدة نشاط األجهزة
الوظيفية إبجتاه زايدة التعرق للتخلص من احلرارة  ،ولكى يستطيع اجلهاز العصيب من القيام بعملياته املختلفة كالتنظيم
والتحكم والربط والتنسيق والتكيف البد من توفر أجهزة وظيفية قوية قادرة على املسامهة يف حتسني قدرة اجلهاز العصيب
على القيام بوظائفه بكفاءة عالية.

محاضرة 15
فسيولوجيا التدريب الرايضي
امهية علم الفسيولوجي يف اجملال الرايضي :
 – 1االنتقاء :
ان اكتشاف اخلصائص الفسيولوجية اليت يتميز هبا الفرد مث توجيهه ملمارسة فعالية معينة مبا يتناسب وخصائصه البيولوجية
سوف يؤدي اىل حتسني املستوايت الرايضية املتميزة خالل املنافسات الرايضية مع االقتصاد ابجلهد واملال الذي يبذل مع
افراد ليسوا صاحلني يف ممارسة أي نشاط ا وان قابليتهم حمدودة يف هذا النشاط او ذالك  ،وذلك ُيكن ان يتم من خالل
قياس او اختبار اجهزة اجلهاز العضلي جهاز الدورات  ،التنفس اخل  ،اذ يتم توجيه الرايضي اىل الفعالية املناسبة املتطابقة
مع امكاًنته الفسيولوجية .
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تقنني محل التدريب :
ان تقنني محل التدريب مبا يتناسب والقدرة الفسيولوجية للرايضي تعد من اهم العوامل لنجاح املنهج التدرييب ومن مث
حتسني االجناز  ،اذ يعد محل التدريب هو الوسيلة الحداث التاثريات الفسيولوجية للجسم مما حيقق حتسني استجاابته
وتكيف اجهزته .
ويعترب استخدام احلمل البدين املالئم للرايضي هو الشيء املهم اذ ان استخدام امحال بدنية يقل مستواها عن امكانية
الرايضي الفسيولوجية لن تؤدي اىل تطور اجهزته الداخلية ويصبح التدريب مضيعة للوقت  ،اما اذا زادت هذه االمحال
عن قابلية الرايضي فاّنا سوف تؤدي اىل االرهاق وتدهور حالة الرايضي الصحية وكثرة االصاابت .
 - 3التعرف على التاثريات الفسيولوجية للتدريب :
عند اداء مكوًنت محل التدريب اخلارجي من حيث احلجم والشدة واالستشفاء خالل اجلرع التدريبية ال ُيكن للمدرب
ان يفهم ويالحظ مدى تطابق مكوًنت هذا احلمل مع قدرة الرايضي الفسيولوجية اثناء اداء جمموعات التمارين البدنية
اال من خالل املالحظة او سؤال الرايضي او من خالل الزمن الذي طبق خالل االداء او الراحة وهذا يعتمد على مدى
التقومي الذايت وصدق الرايضي  ،اال ان الفهم الصحيح والتطابق ما بني مكوًنت احلمل اخلارجي وامكانية وقدرة االجهزة
الداخلية ( احلمل الداخلي ) للرايضي اتيت من خالل املؤشرات الفسيولوجية مثل النبض اثناء او بعد االداء مباشرة ملعرفة
شدة احلمل البدين املمارس  ،فضال عن النبض وقت الراحة ملعرفة هل وصل الرايضي اىل مرحلة االستشفاء او ال وفق
القدرة البدنية املراد تطويرها اضافة اىل الراحة بني التكرارات واجملاميع .
 – 4االختبارات واملقاييس :
تعد االختبارات الفسيولوجية من اهم العوامل اليت جيب ان تصاحب املنهج التدرييب حىت نتمكن من التاكد من مالئمة
محل التدريب ملستوى الرايضي  ،ومن مث ُيكن رفع وخفض محل التدريب على وفق هذه االختبارات  ،كما تساعد
االختبارات الفسيولوجية على الكشف عن أي خلل يف احلالة الصحية ومن مث معاجة ذلك قبل ان تتفاقم لدى الرايضي
مما يؤدي اىل عدم املشاركة يف التدريب او املنافسة وحىت اىل خسارة الرايضي .
 – 5احلالة الصحية :
ان حتسني احلالة الصحية للرايضي تعد واحدة من االهداف الرتبوية للتدريب الرايضي  ،والتقنني اخلاطئ حلمل التدريب
يؤدي اىل حدوث خلل يف اجهزة الرايضي  ،ولعل السبب املباشر لعلماء الطب الرايضي وفسيولوجيا التدريب عن
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الكشف على احلالة الصحية للرايضي امنا ًنتج عن الزايدة اهلائلة المحال التدريب من حيث احلجم والشدة  ،وهذا ما
يتوجب على املدرب فهم البياًنت الفسيولوجية عن اتثري حالة التدريب على حالة الرايضي الصحية  ،ان قلة الفهم
الفسيولوجي من قبل املدرب والالعب عن كيفية ختليص اجلسم من احلرارة وامهية تناول املاء يف اجلو احلار فضال عن
التغريات الفسيولوجية اليت حتدث اثناء ممارسة النشاط الرايضي قد تؤدي اىل االضرار ابلرايضي من الناحية الصحية فضال
عن نوع الغذاء املتناول .
من خالل ما تقدم شرحه من مفهوم وامهية لكل من الفسيولوجيا بصورة عامة وفسيولوجيا التدريب الرايضي بصورة
خاصة  ،ان ما يهمنا ابملوضوع هو دراسة االنسان
تقسم الدراسات الفسيولوجية اىل ثالثة اقسام :
 – 1الفسيولوجيا العامة  :وهي تعين بدراسة اخلصائص االساسية املشرتكة بني معظم الكائنات احلية دون التقيد بنوع
معني من هذه الكائنات وهي دراسة العمليات احليوية املميزة لكل كائن حي مثل التغذية التنفس التكاثر  ..اخل  ،فهو
يدرس التنفس مثال كعملية حيوية بصورة عامة وهذا يعتمد على بناء اخللية واليت تشابه يف كثري من اخلواص ( خلية ارنب
 ،مسكة  .اخل ) هي واحدة ومتشاهبة .
 – 2فسيولوجيا اجملموعات اخلاصة  :ويعين هذا الفرع بدراسة اخلصائص الوظيفية جملموعة معينة من احليوان او النبات
مثل فسيولوجيا ( الثدايت  ،احلشرات  ،االمساك  ..اخل ) وقد ختتص بدراسة نوع واحد ( فسيولوجيا االنسان مثال ) .
 – 3الفسيولوجيا املقارنة  :وهي دراسة مقارنة الطرق اليت تؤدي هبا الكائنات احلية وظائف متشاهبة  ،فاحليوان يتكاثر
واالنسان كذلك وحىت النبات لكن املهم وجود االختالف يف طبيعة ذالك التكاثر ونوعيته .
املصطلحات االساسية يف علم الفسيولوجيا :
 – 1االيض
كافة التغريات الكيميائية املصاحبة لعملية انتاج الطاقة .
 – 2العتبة التدريبية :
هي احلد االقصى ملعدل القلب الذي حتدث عنده الفائدة املرجوة من التدريب الرايضي ومتثل حوايل  % 60من
احتياطي معدل القلب .
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او هي مقدار الشدة الكافية لتحقيق االستجابة املناسبة للجهازين الدوري والتنفسي اثناء اجلهد البدين ويصل معدل
القلب اىل  % 60من معدل القلب .
 – 3العتبة الالفارقة اهلوائية :
حد التمرين الذي يكون عنده االنتاج الالهوائي للطاقة .
مستوى شدة احلمل البدين اليت يزيد عندها معدل انتقال حامض الالكتيك من العضالت اىل الدم بدرجة تزيد عن معدل
التخلص منه .
قدرة العضالت على العمل مع كفاءة االنظمة اخلاصة بتخليص اجلسم من حامض الالكتيك الناتج عن ذلك .
الكفاءة الالهوائية .
قدرة الفرد يف تكرار انقباضات عضلية قوية تعتمد على انتاج الطاقة بطريقة ال هوائية ومبعدل ( مدة ) ال تزيد عن ( – 1
 ) 2دقيقة .
التحمل اهلوائي :
قدرة اجلسم على استهالك اكرب قدر من االوكسجني خالل وحدة زمنية معينة وابلتايل انتاج طاقة حركية متكن الفرد من
االستمرار يف االداء البدين لفرتة طويلة مع اتخري ظهور التعب .
العتبة االوكسجينية :
هي العتبة اليت بعدها يبدا التحسن يف النظام االوكسجيين وتساوي  % 60من  HR - MAXهي بداية الدخول اىل
النظام االوكسجيين بعد النظام الالاوكسجيين .
القدرة االوكسجينية :
ويطلق عليها املطاولة اهلوائية وهي مقياس اللياقة البدنية من خالل قياس  ( VO2MAXقدرة اجلسم على انتاج الطاقة
بوجود االوكسجني ) .
القدرة الالاوكسجينية :
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قدرة اجلسم على انتاج الطاقة الالزمة للتقلص العضلي بدون االعتماد على االوكسجني أي عدم االعتماد على
االوكسجني اجلوي .
التمارين البدنية االوكسجينية :
هي تلك التمارين اليت تؤدي اىل حتسني كفاءة نظم انتاج الطاقة بوجود االوكسجني وكذلك حتسني التحمل الدور
التنفسي .
احلالة الثابتة :
هي تلك احلالة اليت يستقر عندها االداء مبعدل نبض ربت تقريبا ملدة معينة من الزمن وتبدا بعد العمل الال اوكسجيين (
او العجز االوكسجيين )
القدرة الالاوكسجينية القصوى :
وهي القدرة على انتاج اقصى طاقة او شغل ابلنظام الفوسفاجيين وترتاوح ما بني (  10 – 1ثواين ) وتشمل مجيع
االنشطة الرايضية اليت تؤدى ابقصى سرعة وقوة ويف اقل وقت .
القدرة الال اوكسجينية الالكتيكية ( التحمل الال اوكسجيين ) :
وهي القدرة على االحتفاظ او تكرار انقباضات عضلية قصوى اعتمادا على انتاج الطاقة الالاوكسجينية بنظام حامض
الالكتيك وترتاوح ما بني (  2 – 1د ) وتشمل مجيع االنشطة الرايضية اليت تؤدى ابقصى انقباضات عضلية .
اللياقة الفسيولوجية :
لياقة كل وظائف اجلسم املختلفة وكفاءة عمل مجيع اجهزته .
الكفاءة البدنية :
كفاءة اجلسم يف انتاج الطاقة اهلوائية والالهوائية خالل النشاط البدين .
امكانية اجلسم يف توفري مواد الطاقة اهلوائية والالهوائية الالزمة الداء اقصى عمل عضلي ميكانيكي واالستمرار فيه الطول
فرتة زمنية ممكنة .
اللياقة الدورية التنفسية :
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قدرة اجلهازين الدوري والتنفسي على توجيه االوكسجني اىل العضالت العاملة الستهالكه اثناء العمل البدين الذي يؤديه
ملدة طويلة .
الوحدات احلركية :
عبارة عن العصب احملرك وجمموعة االلياف العضلية اليت يسيطر عليها ذلك العصب .
مفهوم وظيفي يربط عمل جهازين ُمتلفي الرتكيب والوظيفة ( مها اجلهاز العصيب واجلهاز العضلي ) .
املغازل العضلية :
جسيمات خاصة تتحسس التغري احلاصل يف طول العضلة ( معدل ذلك التغري ) وتكون منتشرة يف العضلة ومتمركزة يف
الوسط .
اجسام كوجلي الوترية :
عبارة عن حويصالت مضغوطة من وسطها تتصل ببعضها البعض بواسطة خيوط تسمى اخليوط الشبكية اهم وظائفها
تكوين اهلرموًنت واالنزُيات .
عبارة عن اجسام اجلس ابلعضلة تعمل ضد املغازل العضلية .
بيوت الطاقة :
احد عضيات اخللية ليس هلا شكل ربت وتتغري حسب احلالة الفسيولوجية وهي حتتوي على مواد الطاقة الالزمة للخلية (
املواد الزاللية  ،كاليكوجني  ،دهون  ..اخل ) وهي عبارة عن حبيبات دقيقة او عصى قصرية او خيوط .
االستجابة :
عبارة عن ردود االفعال اليت حتدث يف االجهزة الداخلية عند التدريب ملرة واحدة .
تغري يف البناء والوظيفة حتدث نتيجة التدريب ملرة واحدة .
التكيف :
تغري او اكثر يف البناء او الوظيفة حتدث كنتيجة لتكرار جمموعة من التمرينات البدنية .
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هرموًنت :
مادة كيميائية تنتج بواسطة خالاي خاصة ( الغدد ) وتفرز داخل الدم حيث تنتقل لتؤثر على االنسجة احملددة .
اخللية :
عبارة عن مادة حية معقدة الرتكيب على درجة كبرية من التنظيم  ،من حيث البناء واهلدم كما تؤدي كل خلية وظيفة
معينة .
اصغر وحدة بنائية يف تركيب الكائن احلي متعددة الوظائف وهلا عمر معني مث جيري هدمها .
الدين االوكسجيين :
كمية االوكسجني اليت تستهلك خالل فرتة االستشفاء وهي تزيد عن كمية االوكسجني اليت تستهلك وقت الراحة .
النغمة العضلية :
االنقباض الضعيف الناشئ من انقباض بعض اللويفات العضلية .ختتلف عدد اللويفات العضلية يف النغمة العضلية
ابختالف وضع اجلسم  ،والنغمة العضلية جتعل العضلة معدة للحركة  ،اذ ان عدم وجود نغمة عضلية ابلعضلة جتعل
انقباضها يبدا من الصفر ويكون بطيئا .
النقص االوكسجيين :
الفرق بني كمية االوكسجني املستهلك منذ الدقائق االوىل حىت الوصول اىل احلالة الثابتة اثناء االداء او التدريب او
اجلهد.
معدل التمثيل االساسي :
هو قياس لكمية الطاقة املستهلكة يف اجلسم اثناء الراحة .
النشاط البدين :
أي حركة ًنجتة من العضالت اهليكلية املكونة للجسم والذي تنتج عنه استهالك طاقة .
التقلص البدين :
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عبارة عن حتويل طاقة كيميائية ُمزونة يف العضلة اىل طاقة حركية ميكانيكية مبساعدة البناء الرتكييب اخلاص ابلليف
العضلي .
دورة كريس :
حتويل ذرات الكاربون اىل رين اوكسيد الكاربون غاز والتخلص منه يف الزفري  ،وحتميل املركبات الفيتامينية للهيدروجني
لكي ينقل اىل السلسلة التنفسية .
السلسلة التنفسية :
عبارة عن سبع تفاعالت كيميائية امهيتها تكمن يف حتويل اهليدروجني اىل ماء ( حرق االوكسجني حيواي ) بفعل
االوكسجني القادم من الدم .

محاضرة 16
مفهوم اخللية :
تعد اخللية  CELLالوحدة االساسية يف بناء الكائنات احلية على اختالف انواعها وان اختلفت يف اشكاهلا ووظائفها ،
واخللية احلية ُيكن اعتبارها عاملا فريدا قائما بذاته  ،وعلى درجة عالية من التعقيد على الرغم من صغر حجمها  ،حيث
ال ُيكن ان نراها ابلعني اجملردة  ،وداخل هذا الكيان املتناه يف الصغر توجد االف من اجلزيئات العضوية املختلفة
االشكال والوظائف  ،كما يتم داخلها جمموعة من التفاعالت الكيميائية اهلامة واملعقدة  ،وتتم مجيع العمليات احليوية من
بناء وهدم ومبعىن اخر فان هذه الوحدة تكاد متثل نشاط اجلسم كله  ،الذي هو نتاج نشاط مجيع خالايه .
ويرجع الفضل يف اكتشاف اخلالاي احلية اىل العامل االنكليزي روبرت هوك  R.HOOKEالذي استطاع يف القرن السابع
عشر ( عام  ) 1665ان يصنع لنفسه ميكروسكواب استخدمه يف فحص بعض االنسجة النباتية ومنها نبات الفلني ،
فاكتشف وجود فراغات صغرية وتقسيمات منتظمة يف رقائق الفلني  ،منفصلة عن بعضها البعض  ،وتشبه خالاي خلية
النحل  ،واطلق على كل وحدة من هذه الوحدات خلية  ،وهو يعين الفجوة الصغرية  ،ويف عام  1673استطاع العامل
اهلولندي ليفنهوك ان يكتشف اخلالاي احليوانية  ،وبعد ان صنع مكرسكواب ذو قوة تكبريية اكرب ساعدت على التعرف
على اجزاء النسيج احليواين  ،وعلى الرغم من هذا التاريخ الطويل اال ان اخللية ظلت لفرتة طويلة واىل وقت قريب جمهولة
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التفاصيل  ،ومل يتمكن العلماء من معرفة اجزائها ومكوًنهتا على حنو دقيق اال يف منتصف القرن املاضي  ،وساعدهم يف
ذلك التقدم التكنلوجي يف صنع امليكروسكوابت االلكرتونية ذات القوة اجلبارة يف التكبري .
وختتلف الكائنات احلية بشكل عام يف عدد اخلالاي اليت تتكون منها  ،كما ختتلف يف اشكاهلا ووظائفها ايضا  ،فالكائن
احلي الذي يرتكب من خلية واحدة كالبكرتاي يقوم جبميع العمليات احليوية الالزمة لبقائه داخل هذه اخللية الوحيدة  ،فهي
اليت تقوم ابحلركة والتنفس  ،وعمليات التمثيل الغذائي وعمليات التخلص من نواتج هذا التمثيل  ،ابالضافة اىل ذلك
فاّنا تقوم بعمليات الدفاع املختلفة  ،اليت حتتاجها يف التخلص مما حييط هبا من اخطار  ،ومثل هذا النوع من الكائنات
ال ُيلك أي خالاي متخصصة  ،تقوم كل منها بوظيفة حمددة  ،وامنا خلية واحدة متعددة الوظائف  ،واالمرهنا خيتلف عن
احليواًنت واالنسان حيث جند ماليني اخلالاي املتخصصة .
واذ ما نظرًن اىل اجلسم البشري فسوف جند انع يتكون مما يقرب من مائة تريليون خلية او اكثر ويكفي القول لتوضيح
ذلك ابن البوصة املربعة من جلد االنسان حتتوي على حوايل مليون خلية  ،بينما حيتوي املخ على اكثر من ثالثني بليون
خلية  ،وهذه اخلالاي ال توجد يف فراغ وامنا تعوم يف حميط سائل داخلي  ،حيث ُيثل املاء  % 60من الوزن الكلي جلسم
االنسان  ،وهذا املاء موزع على النحو التايل  % 40موجود داخل اخلالاي  % 15 INTRACELLULARموجودة
خارج اخلالاي  % 5 EXTRACELLULARيف الدم  ،واخلالاي بشكل عام حتصل على احتياجاهتا من الغذاء
واالوكسجني الالزم لعملياهتا احليوية من السائل احمليط هبا  ،ويف نفس الوقت تفرز اخلالاي هذا السائل ما ينتج من هذه
العمليات من نواتج احرتاق غري مرغوب فيها  ،وال ُيكن للخلية االحتفاظ هبا داخلها  ،وحيمل الدم بعد ذلك هذه
النواتج لينقلها اىل الكليتني بغرض التخلص منها اىل خارج اجلسم يف صورة البول .
واخللية احلية داخل جسم االنسان على درجة عالية من التخصص  ،وكل جمموعة متشاهبة من اخلالاي تتخصص يف القيام
بوظيفة واحدة  ،او عدة وظائف متخصصة  ،وينشأ من جتمع اخلالاي معا ما يسمى ابلنسيج احلي  ، TISSUEوكل
جمموعة من االنسجة تتجمع معا لتكون ما يسمى ابلعضو  ORGANوكل جمموعة من االعضاء تكون ما يسمى
ابجلهاز  ، SYSTEMمثال عليه ان جتمع اخلالاي العصبية مثال ينتج عن تكوين النسيج العصيب الذي يتجمع ليكون
املخ مثال واملخيخ واحلبل الشوكي  ،وهي جمموعة من االعضاء اليت تكون يف النهاية اجلهاز العصيب بشكل عام  ،ونفس
الكالم ينطبق على املريء واملعدة واالمعاء حيث تكون اجلهاز اهلضمي  ،ولذلك فاننا نالحظ ان جسم االنسان يتكون
من جمموعة من االجهزة املتخصصة  ،اليت يقوم كل منها بوظيفة حمددة ال تستطيع االجهزة االخرى القيام هبا  ،فوظيفة
اجلهاز التنفسي مثال تتحدد يف امتصاص االوكسجني من هواء الشهيق  ،والتخلص من رين اوكسيد الكاربون  ،حيث
يعد الغاز االول مطلواب والزما لعمليات التفاعل اليت تتم داخل اجلسم  ،بينما يعد الغاز الثاين احد النواتج الغري مرغوب
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فيها لعملية التمثيل الغذائي  ،بينما نرى وظيفة اجلهاز اهلضمي تتمثل يف تناول الطعام وهضمه وجتزيئه مث حتويله اىل مواد
بسيطة ُيكن امتصاصها  ،يتم التعامل معها لالستفادة منها وتوزيعها على اجزاء اجلسم  ،وهكذا ابلنسبة لبقية االجهزة .
ونظرا هلذا التنوع يف وظائف اجهزة اجلسم املختلفة  ،فاننا نالحظ ان كل نسيج خاص بكل عضو امنا يتكون من جمموعة
من اخلالاي اليت تتفق وطبيعة الوظائف اليت يقوم هبا  ،سواء من حيث الشكل او من حيث الرتكيب  ،فخالاي اجلهاز
التنفسي هلا القدرة على امتصاص االوكسجني  ،ابالضافة اىل ان بعضها حيتوي على جمموعة من االهداب على السطح
تساعد يف طرد االجسام الغريبة من جمرى اهلواء وترطيب اهلواء املستنشق  ،ورفع درجة حرارته  ،حىت يتسىن للرئتني القيام
ابلوظيفة على حنو افضل .
اشكال اخلالاي واحجامها :
ختتلف احجام اخلالاي فمنها الكبري كبيضة الطيور ومنها الصغري كاالميبا حيث يبلغ قطرها  0.3ملم والبعض ال يرى اال
ابجملهر كالبكرتاي حيث يبلغ قطرها  0.003ملم  ،اما اشكال اخلالاي فيكون دائما مالئما لوظيفتها فمثال اخلالاي العضلية
طويلة الّنا تقوم ابالنقباض واالنبساط وهكذا .
وتقسم اخلالاي حسب درجة تعقيدها اىل :
 – 1اخلالاي بدائية النواة  :نواهتا غري حماطة بغشاء نووي كالبكرتاي .
 – 2اخلالاي حقيقية النواة  :نواهتا حماطة بغشاء نووي كاحليواًنت والنبااتت .
تركيب اخللية احلية :
ساعد التطور التقين احلديث يف صناعة امليكروسكوابت ( اجملاهر) االلكرتونية على الكشف عن الكثري من مكوًنت
اخللية احلية  ،واليت كانت اىل وقت قريب عاملا شبه جمهول  ،بل ان االمرمل يقتصر على معرفة االجزاء العامة للخلية  ،بل
وصل اىل حد التعرف على طبيعة االجزاء الدقيقة يف كل جزء من اجزائها ابالضافة اىل ذلك فقد مت تزويد هذه
امليكروسكوابت ابجهزة الكومبيوتر اليت ُيكن تسجيل اجزاء اخللية واالحتفاظ هبا  ،وكذلك رصد ما حيدث داخل اخللية
من حركة اجلزيئات وتفاعالهتا الكيميائية .
وتعترب اخللية ببساطة جتمعا جملموعة من اجلزيئات اليت حييط هبا غشاء حمدد  ،وتتكون اخللية بصفة عامة من جزئني :
االول غشاء او جدار اخللية والثاين من الربوتوبالزم  PROTOPLASMاليت حييط هبا الغشاء  ،وتتميز اىل جزئني :
سائل هالمي يطلق عليه السيتوبالزم  CYTOPLASMونواة اخللية .
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اوال غشاء اخللية : cell membrane
مب ثابة اجلدار الواقي الذي حيمي اخللية وحيافظ على حمتوايهتا  ،وينظم العالقة بينها وبني ما حييط هبا  ،وينظم ما يدخل
اليها  ،وما خيرج منها  ،ابالضافة اىل انه املسئول عن الشكل العام للخلية نظرا النه حييط ابلسائل اهلالمي الذي يتشكل
تبعا لطبيعة جدار اخللية  ،ابلضبط كما يتشكل املاء يف االًنء الذي حيتويه  ،ومتثل اغشية اخلالاي احلدود اليت تفصل بني
بعضها البعض  ،ومسيت ابسم الغشاء البالزمي . PLASMA MEMBRANE
ويتكون غشاء اخللية من بعض اجلزيئات العضوية الدهنية اليت تعرف ابلفوسفوليبيدات  PHOSPHOLIPIDSحيث
يشري املقطع االول فوسفو اىل الفسفور  ،واملقطع الثاين ليبيدات اىل الدهون  ،ابالضافة اىل جزيئات الربوتني  ،ويتكون
جدار اخللية من املئات من هذه اجلزيئات اليت ترتاص جبوار بعضها البعض ابنتظام شديد  ،وبطريقة معقدة تتشكل يف
النهاية ذلك الغشاء احمليط ابخللية .
ويتكون الغشاء م ن طبقتني من الفوسفوليبيدات توجدان يف اجتاهني متضادين  ،ونظرا الن اخللية تسبح يف املاء داخل
اجلسم  ،فان اجلزيئات املكونة جلدارها تنتظم بطريقة معينة  ،حيث تنتظم اجلزيئات يف الطبقة العلوية حبيث تتجه الرؤوس
العلوية اىل اخلارج لتالمس املاء املوجود خارج اخللية  ،بينما تنتظم جزيئات الطبقة السفلى حبيث تتجه الطبقات
الفوسفورية اىل الداخل لتالمس املاء املوجود داخل اخللية وعليه تصبح الذيول الدهنية ( اليت حتاول االبتعاد عن املاء ) اىل
الداخل وسط جدار اخللية مبتعدة عن املاء .
ابالضافة اىل جزيئات الفوسفوليبيدات املكونة لغشاء اخللية توجد جزيئات اخرى هامة هي جزيئات الربوتني  ،اليت تتخلل
طبقة الفوسفوليبيدات  ،وهلا العديد من الوظائف  ،اذ اّنا تساعد على دعم وتقوية جدار اخللية  ،كما تعمل كمناطق
فصل بني االجزاء الدهنية يف الغشاء ابالضافة اىل محل املواد اليت سيتم نقلها من واىل اخللية  ،حيث تستقبل اهلرموًنت
وتعمل كقنوات تساعد على عملية التبادل بني السيتوبالزم داخل اخللية من ًنحية  ،والوسط املائي احمليط ابخللية من
ًنحية اخرى  ،كذلك تلعب هذه الربوتينات دورا هاما يف عملية الدفاع داخل جسم االنسان الّنا تعمل على متييز خالاي
اجلسم عن غريها من اخلالاي الدخيلة ممثلة يف امليكروابت  ،وابلتايل فهي تساعد االجسام
املضادة  ANTIBODIESاليت يفرزها اجلسم للدفاع عن نفسه  ،ويف التعرف على اخلالاي الغريبة عنه لتهامجها وترتك
خالاي اجلسم .
ويتميز غشاء اخللية خباصية شبه النفاذية  SEMI PERMEABILITYفيسمح لبعض املواد ابلنفاذ من خالله وال
يسمح للبعض االخر  ،وهذه اخلاصية تساعده على التحكم بصورة ابلغة يف نفاذ املواد الداخلة اىل اخللية او اخلارجة منها
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 ،وذلك وفقا الحتياجات اخللية وتوجد على هذا اجلدار بواابت  GATESومستقبالت خاصة تعمل على تنظيم هذه
العملية .

محاضرة 17
الربوتوبالزم :
يعد الربوتوبالزم املادة االساسية للحياة  ،وكلمة الربوتوبالزم كلمة التينية تتالف من مقطعني االول بروتو وتعين اساسي
واملقطع الثاين بالزم تعين املادة احلية أي املادة احلية االساسية  ،والربوتوبالزم مادة اشبه ما تكون للسائلة كزالل البيض
حيث يشكل املاء اربع امخاس وزّنا  ،وتسبح فيها الكثري من املواد العضوية على شكل حبيبات وايضا يوجد فيها العديد
من املواد العضوية كالكربوهيدرات  ،والدهون والربوتينات  ،واالمحاض النووية اضافة اىل وجود االمالح املعدنية كامالح
احلديد والكالسيوم والصوديوم والبواتسيوم  .اخل  ،وان الربوتوبالزم ينقسم اىل السيتوبالزم ونواة اخللية .وسوف نفصلها
كما يلي :
أ – السيتوبالزم : CYTOPLASM
السيتوبالزم كلمة مكونة من مقطعني املقطع االول سيتو ومعناه له عالقة ابخللية  ،واملقطع الثاين بالزم أي املادة احلية أي
املادة احلية اخلاصة ابخللية 1 .
السايتوبالزم  :هي املادة اليت تقع بني النواة والغشاء البالزمي وهي عبارة عن سائل مسيك مرن يسمى السايتوسول حيتوي
على جسيمات معلقة وسالسل من النبيبات الدقيقة واخليوط  ،ويتكون السايتوسول يف معظمه من املاء % 90 – 75
ومكوًنت صلبة تشمل الربوتينات والسكرايت واللبيدات ومواد ال عضوية ( امالح معدنية ) .
والسايتوبالزم وسط دينامي متغري ابستمرار ففي حلظة معينة حتدث االف التفاعالت الكيميائية يف السايتوبالزم ووجود
الرتاكيب الغشائية يف السايتوسول يسمح حبدوثها دون غريها  ،وتعزل بعض املواد الكيميائية عما حييط هبا  ،وهكذا فان
امهية االغشية تتمثل يف تقسيم السايتوبالزم اىل وحدات وظيفية تسمى عضيات خلوية ختتص كل منها بوظائف معينة ،
وحيدث حبصول تفاعالت كيميائية حدور مستقال دون تداخل بينها  ،وال يعين وجود هذه العضيات ان اخللية هي

 -1رمزي الناجي  ،عصام الصفدي  ،تشريح جسم االنسان  ،ط 1العربية ( عمان  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ) 2010 ،ص .13
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جمموعة اجزاء منفصلة بل يعين مبدأ تقسيم العمل بينها وتكامل وظائفها يف اخللية الواحدة ومن ابرز عضيات اخللية ما
يلي :
اوال العضيات اخللوية :
أ – عضيات حية حماطة بغشاء خلوي وهي  :املايتوكوندراي وجهاز كوجلي واجلسيمات احلالة والشبكة االندو بالزمية .
ب – عضيات حية غري حماطة بغشاء وهي  :الرايبوسومات واجلسم املركزي واالهداب والسياط واالًنبيب الدقيقة .
العضيات احملاطة بغشاء :
املايتوكوندراي : MITOCHONDRIA
توجد يف مجيع اخلالاي ذات االنوية حتتوي على انزُيات التنفس  ،تتكون من دهون بروتينات  ،فيتامينات انزُيات ،
وتظهر :
ابجملهر الضوئي  ----على شكل عصيات وحبيبات او لييفات .
ابجملهر االلكرتوين  ----على شكل حويصلة حماطة بغشائني يفصل بينهما حيز .
وظيفتها تكوين الطاقة  ،اكثر اخلالاي احتواء على املايتوكوندراي هي العضلية واملنوية الّنا اكثر نشاطا .
 – 2جهاز كوجلي : GOLGI APPARATUS
يظهر ابجملهر االلكرتوين على شكل جمموعة من الرتاكيب الغشائية املكونة من حزمة من اكياس منبسطة مرتبة ترتيبا متوازاي
 ،ومن حويصالت كروية ذات اغشية رقيقة تقع ابلقرب من حافة االكياس  ،ان الوظيفة الرئيسية هلذا اجلهاز هي تعديل
تركيب الربوتينات املصنعة يف الرايبوسومات وحزمها وتوزيعها على اجزاء اخللية املختلفة  ،يتم حزم الروتينات يف
حويصالت وبعض هذه احلويصالت تصبح حبيبات افرازية تتحرك جهة سطح اخللية حيث يتم اطالق الربوتني من
احلبيبات االفرازية اىل احليز خارج اخللية كما يندمج غشاء احلبيبات ابلغشاء اخللوي حمافظة ودعامة له  ،كما ان بعض
احلويصالت تكون االجسام احلالة ( الليموسومت ).
 – 3االجسام احلالة ( الليموسومات : ) LYSOSOMES
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تظهر على شكل تراكيب هلا اشكال ُمتلفة  ،وغالبا على شكل كرات مغلقة بغشاء واحد  ،حتتو على انزُيات التحليل
املائي القادرة على حتليل املركبات العضوية املعقدة والبكترياي واالجسام الغريبة اليت تدخل اخلالاي بواسطة احلويصالت
البلعمية
واالجسام احلالة تنشا عن حويصالت تنفصل عن جهاز كوجلي  ،وهي توصف ابّنا مبنزلة جهاز هضمي يف اخللية  ،فهي
اليت حتلل املواد اليت يتم بلعمتها وحتويلها اىل مواد بسيطة يستفاد منها  ،كما ان انزُياهتا حتلل العضيات اخللوية اهلرمة .
 – 4الشبكة االندوبالزمية : ENDOPLASMIC RETICULUM
تتكون من قنوات انبوبية مزدوجة الغشاء واكياس وحويصالت مملوءة بسائل وحماطة ابغشية هلا تراكيب الغشاء البالزمي ،
تنتشر القنوات يف معظم اجزاء السايتوبالزم وتتصل مع الغالف النووي والغشاء البالزمي  ،وهي تقسم اىل نوعني :
أ – خشنة او حبيبية – اذا وضعت عليها الرايبوسوماتعلى السطح اخلارجي هلا ووظيفتها  :تكوين الربوتني وختزينه .
ب – ًنعمة او غري حبيبية – ال يقع عليها رايبوسومات وظيفتها :
 – 1تكوين الدهون واستقالب املعادن وتكوين الكاليكوجني .
 – 2هلا دور يف انقباض العضالت والتخلص من اهلرموًنت الزائدة .
ب – اجلزيئات احلية الغري حماطة بغشاء :
 – 1الرايبوسومات : RIBOSOMES
عبارة عن اجسام صغرية تكون حرة تسبح يف السايتوبالزم او ملتصقة على سطح الشبكة االندوبالزمية  ،ووظيفتها تلعب
دورا هاما يف تكوين الربوتني املستعمل داخل اخللية ( الرايبوسومات احلرة ) والربوتني لالستعمال خارج اخللية ( املرتكزة
على سطح الشبكة االندوبالزمية ) .
 – 2اجلسيم املركزي : CENTRIOL
اجلسيم املركزي عبارة عن ابحة كثيفة كروية الشكل تقع ابلقرب من النواة ويقع داخلها زوج من البنياًنت االسطوانية اليت
تسمى املريكزات  ،يتكون كل مريكز من تسع جمموعات ثالثية من االنيبيبات مرتبة على شكل دائري  ،حتتوي اخللية
على زوج من اجلسيمات املركزية يتواجدان بصورة متعامدة اخلالاي العصبية ختلو منه لذلك ال تنقسم وال تتوالد امهيهه :
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يلعب دور يف انقسام اخللية الغري مباشر  ،يلعب دورا يف تشكيل السياط واالهداب واالًنبيب الدقيقة .
 – 3االهداب : CILIA
زوائد شعرية متعددة وقصرية متثل امتدادات للغشاء البالزمي  ،حتتوي االهداب على تسع جمموعات ثنائية من االنيبيات
تكون حلقة حول زوج من االنيبيبات يقع يف املركز  ،توجد االهداب غالبا يف اجلهاز التنفسي حيث يبلغ عددها املئات
يف كل خلية طوهلا (  ) 15 – 5ميكرون وعرضها حوايل (  ) 2ميكرون وظيفتها احلركة واالنتقال .
 – 4السياط : FLAGELLA
زوائد شعرية طويلة وقليلة تعترب امتدادات للغشاء البالزمي هلا نفس تركيب االهداب اال اّنا اطول  ،توجد فقط يف
احليواًنت املنوية يف االنسان .
رنيا اجلزيئات غري احلية :
أ – بقااي طعام .
ب – اصباغ ملونة .
ج – بلورات .
النواة : NUCLEUS
حتتوي مجيع اخلالاي على نواة او اكثر ( ما عدا الكرايت احلمر ) وتكون النواة بيضوية او كروية او كلوية او دائرية الشكل
.حتتوي النواة على عصارة نووية سائلة تفاعلها حامضي لذا تتلون ابمللوًنت االساسية ( هيماتوكسني ) ابللون البنفسجي
 .وتتكون كل نواة من :
 – 1غشاء نووي . NUCLEAR MEMBRANE
 – 2عصارة نووية . NUCLEAR SAP
 – 3نوية . NUCLEOLUS
 – 4احلبيبات الضابطة . CHROMATIN GRANULES
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 – 1الغشاء النووي:
حييط ابلنواة وخيتفي خالل انقسام اخللية وهو يتكون من طبقتني  ،كل طبقة تشبه يف تركيبها الغشاء البالزمي ومها :
الطبقة اخلارجية وهي خشنة لوجود الرايبوسومات عليها .
الطبقة الداخلية  :ليفية لوجود خيوط الكروماتني عليها  ،حيتوي الغشاء على ثقوب نووية دقيقة ( مسامات ) .
 – 2العصارة النووية :
تتكون من سائل مكون من بربوتينات نووية  ،انزُيات دهون ومعادن مثل الفوسفور والبواتسيوم و الكالسيوم .
توجد اتعصارة النووية بني الكروماتني الذي يظهر على شكل خيوط ويتكون من حامض  DNAوهي حتمل الصفات
الوراثية .
 – 3النوية :
عبارة عن كتلة صغرية دائرية مفردة او متعددة اتخذ اللون القاعدي لغناها ب ا  RNAوتتكون النوية من بروتني RNA +
 ، DNAوتظهر على شكل جزيئات وخيوط قاعدية واليت تشكل الكروموسومات .
تركيب وفسيولوجيا اخللية  :شتيوي العبد هللا  :علم وظائف االعضاء  ،ط  ( 1عمان  ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،
 ) 2012ص . 2
ترتكب اجسام الكائنات مجيعها من خالاي لذا فان اخللية تعد وحدة البناء للكائن احلي  ،اول من شاهد اخلالاي العامل
االنكليزي روبرت هوك  Hookeعام  1650م  .لكن تطور دراسة اخلالاي كان بطيئا مع ذلك فبعد حوايل قرنني من
الزمن أي عام  1850م جاء العاملان االملانيان شاليدن وشفمان  Schleiden & Schwannبنظرية
اخللية  cell & doctrineاليت تقول ابن اجسام الكائنات احلية مجيعها مؤلفة من خالاي ومن مكوًنت هذه اخلالاي
 ،مث جاء الحقا العامل االملاين ادولف فريشو  Virchowواضاف ابن اخللية ال تنتج اال من خلية موجودة سابقا ُمالفا
بذلك نظرية اخللق التلقائي  spontaneous generationاليت كانت سائدة حىت ذلك الوقت  ،وبسبب تطور
صناعة اجملاهر بشكل خاص  ،وتطور تقنيات دراسة اخلالاي بشكل عام  ،اصبح ابالمكان دراسة الرتاكيب الدقيقة
للخالاي وفهم وظائفها وطرق تكاثرها  ،كما اصبح ممكنا ربط نشاطات اخلالاي بنشاطات الكائن املتكامل حبيث اصبحنا
نعرف احلقائق العامة االتية عن اخللية :
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أ – ان اخللية هي الوحدة البنائية الجام الكائنات احلية .
ب – ان نشاط الكائن احلي ينتج من النشاطات املفردة واجملتمعة للخالاي أي ان اخللية هي وحدو الوظيفة للكائن احلي.
ج – ان النشاطات البيوكيميائية للخلية تنتج من جمموع نشاطات الرتاكيب املكونة للخلية ( عضيات اخللية ) .
د – ان اخلالاي تنتج من خالاي سابقة هلا بعملية االنقسام .
يف االنسان جند ان اجلسم يتكون من عدد من اخلالاي يرتاوح ما بني  60 – 50تريليون خلية وهذه اخلالاي العديدة تنِّشأ
من خلية واحدة هي البيضة املخصبة اليت تنقسم انقسامات عديدة لتعطي خالاي تكون يف البداية غري متمايزة  ،مث تتمايز
الحقا ليصبح بعضها خالاي عصبية واخرى عضلية ورلثة غدية وهكذا  ،وحيث ان خالاي اجلم مجيعها تنشأمن خلية
واحدة ابالنقسام املتساوي فاّنا حتمل حتما العدد من الكروموسامات نفسه  ،كما حتمل حتما املوررت نفسها  ،فما
الذي جيعل بعض اخلالاي يتخصص للقيام بوظيفة دون غريها ؟ بعبارة اخرى مالذي جيعل خلية الكبد تقوم بوظائف معينة
ال تقوم هبا اخللية العصبية مثال  ،وهذه االخرية تقوم بوظائف ال تقوم هبا هبا اخلالاي العصبية .
متايز اخلالاي Cell Differentiation
تتعرض اخلالاي يف مناطق اجلنني املختلفة اىل مواد كيميائية متباينة اذ ال تتعرض اخلالاي مجيعها للرتركيز نفسه من اوكسجني
ورين اوكسيد الكاربون واملواد الغذائية واالشارات اهلرمونية  ،تعترب هذه العوامل اشارات كيميائية اولية الحداث بعض
التمايز يف اخلالاي لكن ما ان يستمر التطور اجلنيين فأن بعض اخلالاي تفرز اشارات كيميائية اىل اخلالاي اجملاورة هلا مثبطة
أو مشجعة جينات معينة يف هذه اخلالاي  ،وهكذا فان بعض اجلينات تنشط يف خالاي معينة وال تنشط يف خالاي اخرى مل
تصلها تلك املواد الكيميائية  ،ففي خالاي بيتا (  ) Bالبنكرايسية وحدها ينشط اجلني الذي يسبب بنا انسولني وهذا
جيعل هذه اخلالاي البنكرايسية تقوم هبذه الوظيفة دون غريها  ،ويف اخلالاي العضلية وحدها تنشط اجلينات اليت تبين
ميوسني واكتني بكميات كبرية مما ُين سيتوبالزم هذه اخلالاي ابخليوط املنقبضة اليت تعطي اخللية شكال معينا وتنيط هبا
وظيفة االنقباض دون غريها  ،هكذا فان التمايز يف نشاط اجلينات يؤدي اىل متايز تركييب اوال يعقبه متايز وظيفي  ،فخالاي
العضالت مملوءة ابخليوط السميكة والرفيعة واخلالاي الغدية ذات حمتوى عال من جهاز كوجلي واخلالاي االكولة غنية
ابالجسام احمللة .
تركيب اخللية : Cell Structure
يوجد نوعان رئيسيان من اخلالاي يف اشكال احلياة على االرض :
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 – 1خالاي بدائية النوى  prokaryotic cellكخالاي البكتريية وهذه متتاز أبن املادة الوراثية هلا تكون حرة أو
سائب ة يف السايتوبالزم فال حتاط بغالف نووي  ،يكون سايتوبالزم هذه اخلالاي فقريا ابلعضيات وحجم اخلالاي صغري اذ
يرتاوح ما بني  10 – 1ميكرومرت .
 – 2خالاي حقيقية النوى  eukaryotic cellوتضم خالاي بقية الكائنات احلية االخرى مبا فيها االنسان متتاز هذه
اخلالاي ابن امل ادة الوراثية هلا حمتواة داخل نواة حماطة بغالف نووي كما ان السايتوبالزم غين ابلعضيات اليت حياط معظمها
ابغشية ذات تركيب مشابه لغشاء اخللية البالزمي  ،يتفاوت حجم اخلالاي حقيقية النوى تفاوات كبريا ففي االنسان يرتاوح
بني  2مايكرومرت اىل املرت كما هو احلال يف اخلالاي العصبية ذات احملاور الطويلة ترتكب اخللية حقيقية النوى من ثالثة
اجزاء
 – 1غشاء اخللية  cell membraneالذي يشكل حاجزا ينظم تدفق املواد من واىل اخللية .
 – 2السايتوبالزم  cytoplasmويشكل املصنع الذي تنجز فيه نشاطات اخللية وحيتوي الكثري من العضيات اليت
ت ؤدي كل منها وظيفة حمددة للخلية ويعترب نشاط اخللية جمموعا للنشاطات الكيميائية احليوية اليت تقوم هبا هذه العضيات
ومن العضيات  :ميتوكوندراي  ،الشبكة االندوبالزمية  ،جهاز كوجلي  ،االجسام احملللة  ،رايبوسومات  ،االجسام
املؤكسدة مكوًنت اهليكل اخللوي ( االنيبيبات الدقيقة اخليوط الدقيقة )  ،اجلسيمات املركزية واالسواط واالهداب .
 – 3النواة  nucleusوتشكل بنك املعلومات اليت حتفظ فيه املادة الوراثية اليت تستخرج منها نسخ بشكل متكرر
الستخدامها كقوالب لبناء بروتينات اخللية .
الغشاء اخللوي Cell membrane
يشكل الغشاء اخل لوي احلاجز الذي جيب ان ُير عربه املاء واملواد املختلفة من واىل اخللية وهو هلذا حيمي اخللية من
التغريات اليت تطرأ يف البيئة الداخلية للجسم ( أي يف السائل خارج اخلالاي ) كما انه حيدد نوع حمتوايت اخللية وحيافظ
على الرتكيز االمثل هلذه احملتوايت ضمن احلدود الفيزيولوجية املقبولة من جانب اخر فان غشاء اخللية حيافظ على حجم
ربت للخلية عن طريق حتديد كمية املاء اليت تدخل او خترج من اخللية كذلك ينظم الغشاء البالزمي تدفق املواد
املستخدمة يف ايض اخللية مثل  CO2 , O2كلوكوز  ،االمحاض االمينية  ،اهلرموًنت  ...اخل  ،من جانب اخر سوف
نرى ان كثريا من العمليات احليوية يرتبط اجنازها بصورة او ابخرى ابلغشاء البالزمي وابالغشية البالزمية االخرى يف اخللية
ابتداء من عمليات استقبال الرسل الكيميائية ومرورا ابلتعامل مع اخلالاي السرطانية وابلتفاعالت املناعية وانقسام اخللية
وانتهاء ابستخراج الطاقة من املواد الغذائية واحلركة اخللوية وحتديد شكل اخللية .
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تركيب الغشاء البالزمي
حيث ان غشاء اخللية يرتاوح مسكه بني ً 7 – 4ننومرتات لذا فان اجملاهر يف مطلع القرن العشرين مل يكن لديها قوة
فصل كافية لرؤية غشاء اخللية وااتحة اجملال ملعرفة تركيبه  ،بقي األمر كذلك لفرتة طويلة اذ مل يكن ممكنا رؤية الغشاء
البالزمي بدرجة تسمح بوضع نظرية حول تركيبه  ،بعد ان تطورت صناعة اجملاهر االلكرتونية بشكل كاف متكن
روبرتسون  Robertsonعام  1964من وضع مفهوم الوحدة الغشائية  unit membraneاذ شاهد الغشاء
البالزمي مكوًن من ثالث طبقات اثنتان داكنتان ورلثة بينهما فاحتة اللون  ،وبسبب هذه العقبات امام رؤية غشاء اخللية
بواسطة اجملاهر فان النماذج اليت حاولت تفسري تركيب الغشاء واليت ظهرت يف مطلع القرن العشرين  ،اعتمدت على
حتليل نتائج الدراسات الكيميائية ملكوًنت الغشاء .

محاضرة 17
اجلهاز التنفسي :
يقوم اجلهاز التنفسي مبجموعة العمليات الفسيولوجية الالزمة لتوفري االوكسجني النسجة وعضالت اجلسم  ،وختليصها
من رين اوكسيد الكاربون أي عمليات تبادل الغازات اليت يتبعها عمليات االكسدة الالزمة النتاج الطاقة امليكانيكية
ابجلهاز العضلي االرادي خالل اجلهد البدين  .ويعترب اجلهاز التنفسي من االجهزة احليوية املهمة ويظهر مدى امهيتها يف
ممارسة االنشطة الرايضية وخباصة الشاقة منها واليت تدعى برايضات التحمل  ،اذ تتالحق فيها االنفاس بني شهيق وزفري
لتعويض املستهلك من االوكسجني يف العمليات االيضية والتخلص من رين اوكسيد الكاربون كمخلفات هلذه العمليات.
يف ضوء ما تقدم منضي اىل تعريف مباهية اجلهاز التنفسي  ،والتنفس :
تعريف اجلهاز التنفسي : DEFINITION OF RESPIRATORY SYSTEM
هو جهاز يضم جمموعة من االعضاء متكن من التنفس .
تعريف التنفس : DEFINITION of RESPIRATION
هو جمموعة من العمليات اليت متكن اجلسم من احلصول على حاجته من االوكسجني وختليصه من رين اوكسيد الكاربون.
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جيب االشارة اىل الدور احليوي الذي يشارك به اجلهاز القليب الوعائي اجلهاز التفسي اداء مجلة وظائفه  ،بل ويعد هذا
الدور مكمال لدور اجلهاز التنفسي .
الرتكيب التشرحيي للجهاز التنفسي : anatomical structure of respiratory system
يتكون اجلهاز التنفسي بشكل عام من االجزاء الرئيسية اخلمسة التالية :
 – 1املمرات اهلوائية – مجيعها يبطنها نسيج طالئي بسيط مركب من طبقة واحدة من اخلالاي ويدعى النسيج العمودي
اهلديب ع دا القصبة اهلوائية اليت يدعى نسيجها ابلنسيج العمودي اهلديب الكاذب ،وتتكون املمرات اهلوائية من االيت :
االنف  ،البلعوم  ،احلنجرة  ،القصبة اهلوائية والشعبتني .
 – 2الرئتان – اسفنجيتان وتتصالن ابلقصبة اهلوائية عن طريق شعبتيها .
 – 3عضالت التنفس – اجلزء العضلي املكون من جزئني هامني مها  :أ – عضلة احلجاب احلاجز  ،ب – العضالت
بني الضلوع الداخلية واخلارجية .
 – 4الدورة الرئوية هي الدورة الدموية  circulation of bloodاليت حتمل الدم املشبع بثاين اوكسيد الكاربون اىل
الرئتني للتخلص منه مث محل االوكسجني يف طريق العودة اىل القلب وتسمى ايضا ابلدورة الصغرى .
 – 5املركز التنفسي – هو جزء من املخ مسئول عن تنظيم عمليات التنفس .
اوال املمرات اهلوائية  : VIA AEROBICتتكون من االنف والبلعوم واحلنجرة  ،والقصبة اهلوائية  ،والشعبتني :
االنف : NOSE
يعد جهازا متميزا لتنقية اهلواء املتنفس  ،اذ ينقسم اىل جتويفني بواسطة احلاجز االنفي  ،وهذا احلاجز عظمي يف اجلزء
املتصل بعظم الوجه  ،ويكمله جزءا غضروفيا يف الطرف االخر  ،وينقسم التجويفان كل اىل ثالث مرات بواسطة نتوءات
عظمية تنمو من اجلدران اجلانبية  ،يبطن املمرات نسيج بسيط من النوع العمودي اهلديب  ،ويشكل النسيج غشاء ُماطي
رطب ومسيك .
يف حالة الشهيق ُير اهلواء املستنشق وهو يف العادة ابرد وجاف وحممل ابالتربة فتقوم املمرات اهلوائية بدءا من االنف برفع
درجة حرارته اىل درجة تقارب درجة حرارة اهلواء داخل الرئتني ( ما بني  30درجة مئوية  32 ،درجة مئوية تقريبا ) اىل
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جانب ترطيبه وترشيحه من الغبار واالتربة قبل مروره اىل البلعوم على هذا جند ان اهلواء املستنشق ُير ابلعمليات الثالث
الرئيسية التالية :
 – 1العمل على رفع درجة حرارة اهلواء املستنشق اىل ما بني  32 ، 30درجة مئوية .
 – 2تنقية اهلواء املتنفس من االتربة والغبار العالق خباصة يف املدن الكبرية .
 – 3ترطيب اهلواء اجلاف املتنفس .
البلعوم : PHARYNX
يوجد خلف االنف والفم معا  ،ويتصل به كال التجويفني ُ ،يرر البلعوم هواء الشهيق او الزفري خالل فتحة يف اجلدار
االمامي تؤدي اىل احلنجرة .
احلنجرة : LARYNX
هي ج زء ابرز يف مقدم العنق ويسمى تفاحة ادم ويفصل بيني احلنجرة والبلعوم غشاء متحرك يسمى اللهاة أو لسان
املزمار  Epiglottisوهو جزء غضرويف يتدىل من اجلزء اخللفي لسقف احللق اعلى فتحة املزمار يسمح مبرور اهلواء اىل
القصبة اهلوائية وُينع الطعام من ذلك  ،يؤدى اجلزء السفلي من احلنجرة اىل القصبة اهلوائية .
القصبة اهلوائية : WINDPIPE OR TRACHEA
عبارة عن انبوبة اسطوانية الشكل مدعمة حبلقات غضروفية غري كاملة االستدارة طوهلا من  12 – 10سم تسمح مبرور
اهلواء دون عائق ما  ،ويغلفها من الداخل نسيج طالئي بسيط يرتكب من طبقة واحدة من اخلالاي من النوع العمودي
اهلديب الكاذب .
الشعبتان : BRONCHI
عبارة عن امتداد للقصبة اهلوائية  ،ينقسمان عند الطرف السفلي اىل شعبتني  ،تؤدي الشعبة اليمىن اىل الرئة اليمىن
والشعبة اليسرى اىل الرئة اليسرى  ،مث تتشعب هذه االمتدادات اىل شعب صغرية تتشعب بدورها شعيبات تنقسم بدورها
لتزود كل حويصلة بفرع صغري ويبطن جدران الشعب سلسلة من احللقات الغضروفية جتعلها مفتوحة ابستمرار ملرور اهلواء.
رنيا الرئتان : LUNGS
97

عبارة عن نسيج يشبه االسفنج من حيث خفة الوزن واملطاطية أي القدرة على التمدد  ،والرئة ُمروطية الشكل قمتها
العلى وقاعدهتا السفل وتشغل الرئتان معظم التجويف الصدري  ،وتغلف من اخلارج بغشاء من طبقتني يدعى (
البلورا  ) Pleuraوتوجد على جانيب القلب وتتصل كل واحدة ابلشعبة اليت ختصها .
الرئة اليمىن : Right LUNG
تتصل ابلشعبة اليمىن للقصبة اهلوائية وتنقسم بواسطة شقني  Fissuresاىل ثالثة فصوص متميزة وواضحة هي :
الفص العلوي  ، Superior Lobeالفص االوسط  ، Middle Lobeالفص االسفل Inferior
 Lobeوالرئة اليمىن اكرب قليال من الرئة اليسرى .
الرئة اليسرى : LEFT LUNG
تتصل ابلشعبة اليسرى للقصبة اهلوائية وتنقسم اىل فصني مها  ) 1 ( :الفص االعلى  ) 2 ( ،الفص االسفل والرئة
اليسرى اصغر حجما من الرئة اليمىن لوجود القلب جبانبها .
الفصيصات : LOBULES
ينقسم كل فص ابلرئة اىل حنو  200فصيص  ،ويتكون كل فصيص من جمموعة من التجاويف الصغرية احملاطة جبدران
رقيقة من نسيج الرئة وتفتح كل منها على شعيبة  ،وتسمى هذه التجاويف ابحلويصالت الرئوية Alveoli
 . Puimonisحييط هبا شبكة من الشعريات الدموية الرقيقة يتم عن طريقها تبادل الغازات .وعلى هذا االساس
فيوجد يف الرئة حنو  1000فصيص .
رلثا – عضالت التنفس : RESPIRATION MUSCLES
تنقسم هذه العضالت اىل نوعني رئيسيني مها  ) 1 ( :عضلة احلجاب احلاجز  ) 2 ( ،العضالت بني الضلوع :
(  ) 1عضلة احلجاب احلاجز : DIAPHRAGM M . OR DIAPHRAGMA
تعد العضلة االساسية يف عملية التنفس وهي عبارة عن عضلة مسطحة وقوية تشكل حاجزا عضليا ليفيا يفصل بني
التجويف الصدري والبطين  ،مقعرة من اسفل وحمدبة من اعلى وتتصل حافتها ابجلزء السفلي من الصدر  ،يغذي عضلة
احلجاب احلاجز عصبيا  ( :أ ) عصب مسمى ابمسها هو عصب احلجاب احلاجز  ( ،ب ) االعصاب بني الضلوع
الستة السفلى .
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ابنقباض عضلة احلجاب احلاجز يف حالة الشهيق يزداد التجويف الصدري اتساعا ويسحب اهلواء من اخلارج اىل الرئتني ،
وبذلك متتلئ احلويصالت ابهلواء  ،وابنبساطة عضلة احلجاب احلاجز حيدث الزفري  ،اذ يصاحب ذلك ابرتفاع احلجاب ،
وصغر حجم التجويف الصدري  ،وابلتايل انكماش احلويصالت  ،وطرد اهلواء اىل اخلارج عرب املمرات اهلوائية .
(  ) 2العضالت بني الضلوع : INTERCOSTAL MUSCLES
هي عبارة عن جمموعتني من العضالت تشغل املسافة ما بني كل ضلعني متجاورين  ،وهذه العضالت مرتبة بطريقة مائلة
حبيث ينتج عن انقباضها يف حالة الشهيق حترك الضلوع اىل االعلى وابلتايل زايدة حجم التجويف الصدري  ،واملساعدة
يف سحب اهلواء من اخلارج  ،وعلى العكس يف حالة انبساط العضالت بني الضلوع تعود الضلوع اىل وضعها الطبيعي ،
أي اىل اسفل ويقل بذلك حجم التجويف الصدري  ،مما يساعد على طرد هواء الزفري  ،وتنقسم العضالت بني الضلوع
اىل نوعني مها :
( أ ) – العضالت بني الضلوع اخلارجية وعددها  12عضلة على كل جانب من جانيب القفص الصدري  ،وهي اكرب
مسكا من العضالت الداخلية .
( ب ) – العضالت بني الضلوع الداخلية وعددها  12عضلة ايضا على كل جانب من القفص الصدري  ،وهي اقل
مسكا من العضالت اخلارجية .
وظيفة العضالت بني الضلوع :
 – 1احلماية  :محاية االعضاء الداخلية ابلتجويف الصدري ومها القلب والرئتان .
 – 2الدعم  :تعد دعامة قوية للمسافة بني الضلوع اثناء عملية التنفس .
 – 3الرفع  :ترفع الضلوع وجتذهبا اىل اعلى عند انقباضها وبذلك يزداد حجم التجويف الصدري اتساعا يف حالة
الشهيق . Inspiration
 – 4اخلفض  :ختفض الضلوع وجتذهبا اىل اسفل عند انبساطها  ،وبذلك يقل حجم التجويف الصدري يف حالة
الزفري . Expiration
رابعا – الدورة الدموية الرئوية : PULMONARY CIRCULATION
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تسمى ايضا ابلدورة الدموية الصغرى  ، Leaser Circulationوتبدأ بدفع االذين االُين للدم احململ ابوكسيد
الكاربون اىل اىل البطني االُين ومنه اىل الشراين الرئوي  ( pulmonary arteryوهو الشراين الوحيد يف اجلسم
الذي حيمل دم وريدي  venous bloodأي غري مؤكسد ) ومن الشراين الرئوي بتفراعاته املختلفة واملتعددة اىل
الرئتني .
تنتهي تفرعات الشراين الرئوي ابلشعريات الدموية الرقيقة احمليطة ابحلويصالت الرئوية  ،حيث يتخلص الدم من رين
اوكسيد الكاربون  ،ويتحد ابالوكسجني ويتحول الدم الوريدي اىل شرايين Arterialize or
 Arterialisationأي مؤكسد مث يعود عرب االوردة الرئوية االربعة ( وهي االوردة الوحيدة يف اجلسم اليت حتمل دم
شرايين  ) Arterial Bloodاىل االذين االيسر من القلب ومنه اىل البطني االيسر  ،حيث يتم ضخه ليبدأ رحلته
الكربى واملسماة ابلدورة اجلهازية  System Circulationاو الدورة الكربى  ،واليت ينقل عربها الدم املشبع
ابالوكسجني اىل كافة انسجة وأعضاء اجلسم .
خامسا املركز التنفسي : RESPIRATORY CENTER
يسيطر املخ على نشاط عملية التنفس عن طريق اعصاب ُمية ( دماغية ) تنشأ من على السطح السفلي من املخ من
مركز يعرف ابملركز التنفسي  ،او مركز التنفس ويقوم هذا املركز ابلتحكم يف :
(  ) 1عدد مرات التنفس أي سرعة التنفس .
(  ) 2عمق كل من الشهيق والزفري .
ويؤثر اجلهاز العصيب الذايت ( التلقائي ) اتثريان عصبيان متضادان جبهازيه على النحو التايل :
اجلهاز العصيب السمبثاوي – تنبع االعصاب السمبثاوية املنبهة لعمل الرئتني من العقد البطنية  ،واليت تنبع من االعصاب
الشوكية الصدرية وتقوم بتنبيه عمليات بسط الشعب اهلوائية  ،وبذلك يتم توسيع املسارات التنفسية.
اجلهاز العصيب البارامسبثاوي تتبع االعصاب البارامسبثاوية املنبه لعمل الرئتني من املسار الدماغي النابع من االعصاب
الدماغية  ،وفيه يؤثر العصب احلائر  ،وهو العصب العاشر يف سلسلة االعصاب البارامسبثاوية  ،ويتكون من زوج من
االعصاب املختلطة  Mixed Nervesأي الياف عصبية حركية وحسية معا  ،ويغذي هذا العصب اهلام اىل جانب
عمل الرئتني عمل كل من القلب  ،واالمعاء واحلنجرة  ،اما عن التاثري العصيب فيسبب قبض الشعب اهلوائية  ،وبذلك
يقل حجم املسارات التنفسية.
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آلية التنفسMECHANICAL OF RESPIRATION :
يقصد ابلية التنفس ميكانيكية الشهيق والزفري  ،وما يتبعهما من تبادل للغازات ابحلويصالت اهلوائية  ،ويعرب عن ذلك
ابلتنفس اخلارجي  EXTERNAL RESPIRATIONنظرا حلدوثه بني الرئتني واهلواء مباشرة  ،ومن اجلدير ابلذكر ان
الرئتني التعمالن اثناء منو اجلنني يف رحم االم  ،وتقوم املشيمة بعملهما  ،وفور الوالدة تبدأ الرئتان عملهما ابستنشاق
اجلنني اهلواء الول مرة.
اذ ما مت قياس هواء الشهيق والزفري فان ذلك يعرب عن التهوية الرئوية ( p.v. )Pulmonary
Ventilationوهذا عرض لعملييت الشهيق والزفري يف حالة الراحة واجلهد البدين:
اوال – يف حالة الراحة  in the rest case :الشهيقINSPIRATION :
يصاحب استنشاق اهلواء من البيئة اخلارجية احمليطة زايدة يف حجم التجويف الصدري  ،وبروز خفيف يف جدار
عضالت البطن  ،ويساعد على امتام عملية االستنشاق  ،وهي انقباض كل من العضالت بني الضلوع  ،وعضلة احلجاب
احلاجز واخنفاض ضغط اهلواء داخل الرئتني عنه خبارجهما مما يؤدي اىل زايدة حجم التجويف الصدري  ،وابلتايل سحب
اهلواء اىل الرئتني عرب املمرات التنفسية حىت يتساوى الضغطان الداخلي واخلارجي  ،ومن مث ينتشر اهلواء ابحلويصالت
اهلوائية يف حالة انقباض العضالت بني الضلوع واحلجاب احلاجز.
بدخول اهلواء اىل احلويصالت ومالمسة االوكسجني الذي حيتويه اهلواء الداخل جلدران احلويصلة اهلوائية اليت حييط هبا كم
كبري من الشعريات الدموية الرقيقة مبجرد هذه املالمسة تقوم...
(أ ) – خالاي الدم احلمراء ابالحتاد ابالوكسجينوتكوين مركبا كيميائيا يدعى ابالوكسي هيموكلوبني
(Hbo2 ) Oxyhaemoglobin .يرتاوح عمر كرية الدم احلمراء ما بني  16 – 15اسبوعا وعندما تعجز عن
االحتاد ابالوكسجني فان الطحال  spleenيقوم بتفتيتها ونقل اهليموكلوبني اىل الكبد لصنع الصفراء ونقل احلديد
لصنع هيموكلوبني جديد هذا ويقوم الطحال جبملة الوظائف التالية  ) 1 ( :جذب الطفيليلت اليت تغزة اجلسم واابدهتا ،
(  ) 2انتاج كرات الدم البيضاء  ) 3 ( ،انتاج كرات الدم احلمراء عند الضرورة ن اذ يقوم خناع العظم هبذه العملية
ابلعادة وبذلك يقوم الطحال بعمليتني هامتني مها – ) : ( Aاحنالل خالاي الدم Haemolytic or
)Haemolysis (Bانتاج خالاي الدم Haemopoietic
(ب ) – كما تتحد بالزما الدم ( مصل الدم  ) Blood Plasmaبنسبة اقل من االوكسجني وحتمله مذااب هبا.
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ابنتقال الدم املتحد برتكيز عايل من االوكسجني من احلويصالت اهلوائية اىل مناطق استهالكه خبالاي واجهزة اجلسم
املختلفة – حيث يقل هبا تركيز االوكسجني – ينتقل االوكسجني من الدم اىل اخلالاي الستخدامه يف اكسدة املواد
الغذائية يف العمليات االيضية يتم ذلك وفقا خلاصية تسمى خاصية االنتشار Diffusionوتعين احلركة التلقائية
للجزيئات او الذرات من الوسط االعلى تركيزا اىل الوسط االقل تركيزا).
الزفريEXPIRATION :
يعقب سحب اهلواء اجلوي اىل الرئتني هبوط عظام الصدر وانكماشها وكذلك تسطح عضالت جدار البطن  ،وذلك
بتاثري انبساط العضالت بني الضلوع وعضلة احلجاب احلاجز  ،مما يسبب صغر حجم التجويف الصدري  ،وابلتايل طرد
اهلواء من داخل الرئتني عرب املمرات التنفسية اىل اخلارج يف حالة انبساط العضالت واحلجاب احلاجز.
كنتيجة الكسدة املواد الغذائية خبالاي اجلسم ينتج عن ذلك رين اوكسيد الكاربون ويتم التخلص منه ابخلالاي عن طريق:
(أ ) – احتاد جزء صغري منه ابخلالاي احلمراء ابلدم وتكوين مركبا كيميائي يدعى
الكارابمينوهيموكلوبنيCarbaminohaemoglobin ( Hbco2 ) .
(ب )  -وجزء اخر حيمل متحدا ببالزما الدم.
(ج ) – اما اجلزء االكرب فيتحد بثاين اوكسيد الكاربون مكوًن ملح بيكربوًنت الصوديوم Sodium
Bicarbonateوبذلك حيمل رين اوكسيد الكاربون يف الدم اىل الرئتني للتخلص منه يف هواء الزفري.
بوصول مركب الكارابمينوهيموكلوبني وبيكربوًنت الصوديوم اىل احلويصالت اهلوائية – حيث تركيز رين اوكسيد الكاربون
منخفض هبا – فانه ينتقل من الدم اىل احلويصالت اهلوائية ومنها اىل الشعيبات اىل خارج الرئتني عرب املمرات اهلوائية
ُمتلطا هبواء الزفري  ،وبذلك تكون الدورة التنفسية قد اكتملت دورهتا  ،وهذا ما ُيكن ان ندعوه ابلية التنفس او
ميكانيكيته.
رنيا يف حالة اجلهد البدينIN THE PHYSICAL EFFORT CASE :
نظرا الضطراد زايدة حاجة اجلسم اىل املزيد من االوكسجني يف حالة اجلهد البدين – وذلك الكسدة املواد الغذائية
للحصول على الطاقة الالزمة العادة بناء ال ا  ATPفان هنالك تغريات كبرية يف حجم كل من الشهيق والزفري  ،وما يتبع
ذلك من اضطراد يف عملية تبادل الغازات  ،ويرتبط معدل الزايدة بكل من حجم ونوع العضالت العاملة اثناء اجملهود ،
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وكذلك االجهزة واالعضاء احليوية ذات االمهية ومدى استجابتها  ،ومثلها اجلهاز العصيب  ،واجلهاز اهلرموين  ،واجلهاز
القليب الوعائي  ،واجلهاز التنفسي  ،وسطح اجللد  ...اخل.
بشكل عام يرتبط معدل الزايدة يف االوكسجني املستهلك مع مكوًنت احلمل التدرييب او التنافسي من حيث الشدة
واحلجم والراحة البينية وملا كان للشدة اثرها الواضح من حيث التاثريات الفسيولوجية على اجلهاز التنفسي فيجب التمييز
بني حالتني على النحو التايل:
– ) ( 1التاثريات الفسيولوجية للحمل املعتدل الشدة – حيث تزداد احلاجة اىل مضاعفة كمية االوكسجني املستخلصة
من  2اىل  4مرات ضعف حالة الراحة  ،ومثال ذلك يف رايضة االسكواش  ،والتنس  ،وتنس الطاولة  ،واداء مجلة
مترينات او مجلة على احد اجهزة اجلمباز.
– ) ( 2التاثريات الفسيولوجية للحمل العايل الشدة – حيث قد ترتفع كمية االوكسجني املستهلك من حنو – 20
 30مرة ضعف حالة الراحة  ،ومثال ذلك يف رايضات جري وسباحة املسافات الطويلة  ،والتجديف والدراجات.
مالحظة  :شدة احلمل  :تعين سرعة االداء او وزن الثقل املستخدم
حجم احلمل  :هو عدد مرات تكرار التمرين او زمن استمراره  .هذا وتتناسب شدة احلمل عكسيا مع حجمه.
االحجام الرئويةPULMONARY VOLUMES :
ُيكن قياس االحجام الرئوية ابستخدام جهاز بسيط الرتكيب يسمى االسبريوميرت  Spirometer .كما ُيكن
ابستخدام جهاز االسبريوجراف  Spirographتسجيل منحنيات كل من اهلواء الداخل اىل الرئتني أي هواء
الشهيق  ، Inhalationواهلواء اخلارج من الرئتني وهو هواء الزفري  ،Exhalationاىل جانب احتياطي كل منهما ،
يف ضوء ما تقدم جند ان هنالك اربعة احجام رئوية ُيكن لنا قياسها وتكون يف جمموعها اقصى سعة للرئتني:
) ( 1حجم هواء التنفس [حجم اهلواء املد جذري] ( T.V. ) TIDAL VOLUME
هي كمية هواء الشهيق والزفري املتنفس يف املرة الواحدة حيث يرتاوح معدل ( عدد مرات ) التنفس Breathing
Rateلدى الشباب البالغ ما بني  45 – 35مرة  /دقيقة اثناء التدريبات الرايضية الشاقة وقد ترتاوح لدى الالعبني
االوملبيني من اجلنسني ما بني  76 – 60مرة  /دقيقة اثناء منافسات التزجل السريع  ، Speed Skatingايضا يسمى
ابهلواء الدوري او احلجم املد اجلذري ويرتاوح حجم هذا اهلواء لدى الشخص البالغ ما بني  500 – 350ملليلرت يف
املرة الواحدة يف حالة الراحة وقد يصل اىل حنو  1لرت لدى البعض ويوضح الشكل ادًنه منحنيات احلجم املد جذري
103

والشهيق الزفري اهلادئ ومقارنة بني الرجل واملراة من حيث عدد مرات التفس وحجم هواء التنفس واالوكسجني
املستخلص ومتوسط كل منهم وذلك لدى االشخاص البالغني  Adultsيف حالة الراحة هذا ويرتاوح معدل التنفس
الطبيعي لدى االطفال دون سن البلوغ ما بني  25 – 20مرة  /دقيقة.
وجه املقارنة

الرجل

املرأة

عدد مرات التنفس

18 - 14

20 – 16

متوسط عدد مرات التنفس

16

18
8.5 - 6.8

حجم هواء التنفس ( لرت  /دقيقة 7.65 – 5.59
)
متوسط حجم هواء التنفس(لرت

7.65

6.8

/د)
حجم االوكسجني املستخلص

1.78 – 1.43

1.6 – 1.17

ابلرئتني ( لرت  /دقيقة ) حيث
ان نسبة االوكسجني متثل
 % 20.96من هواء التنفس ،
وحجم اهلواء املتنفس يرتاوح ما
بني  500 – 350ملليلرت
متوسط حجم االوكسجني

1.61

1.39

املستخلص لرت /د

محاضرة 18
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حالة التدريبات الشاقة  Strenuous Exercisesفريتفع حجم هواء التنفس اىل ما بني  3 – 2لرت  /مرة ،
ويقدر احلجم املستهلك لدى الرايضيني املمارسني لرايضات التحمل  Endurance Athletesبنحو  160لرت /
دقيقة  ،ويف عدة دراسات وصل اىل  200لرت  /دقيقة  ،وارتفع اىل  208لرت  /دقيقة لدى احملرتفني من العيب كرة القدم
عند التدريب على العجلة  ،وعلى الرغم من هذه االحجام الكبرية فان حجم التنفس ًندرا ما ختطى نسبة ال ا  %55من
السعة احليوية.
– ) ( 2احلجم االحتياطي هلواء الشهيق  INSPIRATORY RESERVE VOLUMEيقصد به كمية اهلواء اليت
ُيكن استنشاقها عالوة على الكمية املستنشقة يف احلالة العادية  ،وهو ما ُيكن ان نطلق عليه احلد االقصى للشهيق او
احلجم املكمل  ،ويعرف ابنه (( حجم اهلواء املستنشق االضايف )) ويرتاوح حجمه ما بني  3.5 – 2.5لرت تقريبا.
– ) ( 3احلجم االحتياطي هلواء الزفري EXPIRATORY RESERVE VOLUME
هو حجم اهلواء االضايف اخلارج مع هواء الزفري ويعين كمية اهلواء املطرودة عالوة على كمية هواء الزفري يف احلالة العادية
يعرب عنه ابقصى زفري ُيكن اخراجه ويرتاوح حجمه ما بني  1.5 – 1لرت تقريبا لدى الشخص متوسط احلجم.
– ) ( 4احلجم املتبقيRESIDUARY OR RESIDUAL VOLUME :
يعرف هذا احلجم ابنه (( كمية اهلواء املتبقية يف الرئتني واملمرات اهلوائية بعد خروج هواء الزفري )) وهذه الكمية تسمى
ابملتبقية نظرا لعدم خروجها مع هواء الزفري  ،وترتاوح ما بني  1.2 – 1لرت تقريبا لدى االًنث  ،وما بني 1.4 – 1.2
لرت تقريبا لدى الذكور.
من ًنحية اخرى هنالك مسمى يطلقه البعض على االجزاء اليت يشغلها احلجم املتبقي من اهلواء وهو املنطقة التشرحيية
اخلاملة  Anatomical Dead Spaseويقصد به املمرات اهلوائية والرئتان  ،وهذا التعبري جيانبه الصواب الن هذه
املناطق نشطة وهوائها دائم التجدد  ،وليست خاملة كما يصورها البعض  ،بل اّنا تلعب دورا هاما ابحلفاظ على التوازن
فيما بني ضغط اهلواء ابلبيئة الداخلية ( املمرات اهلوائية والرئتان ) وضغط اهلواء ابلبيئة اخلارجية احمليطة ابجلسم  ،هذا
ابالضافة اىل ان اختالط هواء البيئة اخلارجية احمليطة اجلاف البارد نسبيا  ،واليت قد تصل درجة حرارته اىل حنو  16درجة
مئوية او اقل  ،الداخل اىل املمرات اهلوائية والرئتني هبواء احلجم املتبقي يكسبه الرطوبة والدفء حيث درجة حرارة اهلواء
داخل اجلسم ترتاوح ما بني  32 – 30درجة مئوية مما يرتك اثره على استمرار حيوية عمليات تبادل الغازات
ابحلويصالت.
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يتم االعتماد على هواء احلجم املتبقي يف بعض االنشطة اليت تتطلب حبس ( كتم ) النفس يف بعض املواقف احلركية
ومثلها يف رايضة رفع االثقال وخالل تنفيذ بعض اخلطفات يف املصارعة وتنفيذ الضربة الساحقة يف الكرة الطائرة او التنس
 ،والطعن يف السالح والغطس والغوص حتت املاء  ...اخل.
السعات الرئويةPULMONARY CAPACITIES ( P.Cs ) :
هنالك جمموعة من السعات الرئوية جيب االملام هبا  ،نظرا المهيتها يف التقييم الوظيفي أي الفسيولوجي للحالة التدريبية ،
ويطلق مسمى السعات الرئوية نظرا الستخدامها كمعايري لقياس الوظائف الرئوية  ،هذا وتقل هذه السعات لدى االًنث
بنسبة ترتاوح ما بني  % 25 – 20وتزيد لدى املدربني  ،وهذه السعات هي:
– ) ( 1سعة الشهيقINSPIRATORY CAPACITY ( I . C .) :
هي اقصى حجم من اهلواء ُيكن استنشاقه عالوة على الشهيق يف احلالة العادية ويقصد ابحلالة العادية هنا وقت الراحة
ويقدر حجم سعة الشهيق بنحو  3.5لرت هواء.
– ) ( 2السعة الوظيفية املتبقيةFUNCTIONAL RESIDUAL CAPACITY :
هي عبارة عن كمية اهلواء املتبقية ابلرئتني واملمرات اهلوائية بعد اطالق الزفري العادي وتقدر بنحو  2.4لرت تقريبا لدى
الذكور وبنحو  1.8لرت تقريبا لدى االًنث.
متوسط االحجام والسعات احليوية ابمللليلرت:
القياس

ذكور

اًنث

 30 – 20سنة

 30 – 20سنة

احلجم املد اجلذري

600

500

500

سعة الشهيق

3600

2400

2600

حجم احتياطي الشهيق

3000

1900

2100

حجم احتياطي الزفري

1200

800

1000
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ذكور  60 – 50سنة

السعة احليوية

4800

3200

3600

احلجم املتبقي

1200

1000

2400

السعة الوظيفية املتبقية

2400

1800

3400

السعة الرئوية الكلية

6000

4200

6000

العوامل املؤثرة يف االحجام والسعات الرئوية FACTORS WHICH EFFECT ON THE
PULMONARY VOLUMES AND CAPACITIES :
1املرحلة العمرية ( السن.2الطول والوزن واجلنس.3قوة وعضالت التنفس.4عدد مرات التنفس ابلدقيقة.5عمق كل من الشهيق والزفري أي عمق التنفسDepth Breathing .6التدريب الرايضي من حيث :أ – نوع النشاط الرايضي التخصصي  .ب -احلالة التدريبية لالعب .ج – العمرالتدرييب لالعب.
7اختالف وضع اجلسم.8-العادات والطباعHabits .
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خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
ومن هنا نكون قد توصلنا ألمهية اجلهاز العضلي وتعرفنا على صفات العضالت واألدوار املختلفة اليت تقوم هبا يف اجلسم
وهبذا أصبحنا واعني لكيفية استخدامها واحلفاظ عليها.
فالعضالت تتعدد أشكاهلا وأنواعها وقمنا بذكرها وذكر االختالفات بينها وتعرفنا على خصائصها ومن أدوار العضالت
احلركة وتوليد احلرارة وحفظ الوضع...وتعد من األدوار اهلامة يف اجلسم.
وكما أن العضالت هي اليت تقوم حبركات اجلسم فيجب احملافظة على صحتها وفعاليتها لضمان قيامها بوظائفها على
أكمل وجه  ,وذلك يكون من خالل تناول الغذاء السليم واملثابرة على أداء التمارين الرايضية الالزمة.
كما ان للجهاز العصيب دور فعال يف النشاط البدين من خالل آلية عمله اليت تعتمد على احلواس اليت تلتقط املثريات
احلسية من اخلارج و من احمليط مما يؤدي إىل استثارة األجهزة الوظيفية اليت تعمل على حتليل هذه املثريات إلنتاج رد فعل
يوافق املثري و يتناسب مع املوقف املعاش و كلما كان عمل اجلهاز العصيب دقيق و سريع مما يؤدي إىل النجاح و الدقة يف
األداء الرايضي
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