برای جمعبندی ،آزمونهای جامع 10یس را بخوان!

گفتار  :2ماهـیچـه و حـرکـت
بدن انسان بیش از  600ماهیچۀ اسکلتی دارد که با انقباض خود بسیاری از حرکات بدن را ایجاد میکنند.

ماهیچههای صاف ،قلبی و اسکلتی
اسکلتی (مخطط)

مورد مقایسه

قلبی

صاف

ویژگی یاختههای تشکیلدهنده

ظاهر استوانه ای شکل و منشعب
ظاهر دوکی شکل
ظاهر استوانهای شکل
قرمز رنگ
رنگ سفید مایل به صورتی
قرمز رنگ
اغلب تکهستهای و گاهی دوهستهای
چندین هسته در نزدیکی غشا دارند .یک هسته در وسط یاخته وجود دارد.
(موقعیت هستهها :مرکز یاخته)

ویژگی انقباضی

عملکردی ارادی و گاهی غیرارادی
تحت کنترل اعصاب پیکری میباشد.
سرعت انقباض متوسطی دارند.

عملکردی غیرارادی دارند.
تحت کنترل اعصاب خودمختار
میباشند.
سرعت انقباض کندی دارند.

عملکردی غیرارادی دارند.
تحت کنترل اعصاب خودمختار است.
سرعت انقباض باالیی دارند.

بخشی که از آن دستور
انقباض میگیرند

بخش پیکری مخ و نخاع

دستگاه عصبی خودمختار

گرۀ سینوسی  -دهلیزی و بصلالنخاع

مثال

هر ماهیچۀمتصل به استخوان
دیافراگم  -بخش ابتدایی مری
بندارۀ خارجی میزراه و مخرج

ماهیچههای تنفسی که عملکرد
غیرارادی دارند  -ماهیچههای لولۀ
گوارش که عملکرد غیرارادی دارند
ماهیچۀ جدارۀ رحم
ماهیچۀ عنبیه چشم

الیۀ میوکارد قلب
بخشهای ماهیچهای بطنها
و بخشهای ماهیچهای دهلیزها

i

نکات تصاویر

ماهیچـه سـینهای :از نظـر موقعیـت بـر روی دندههـا قـرار دارد و توسـط
ٔ

ذوزنقه

زردپی به استخوانهای جناغ و ترقوه متصل میشود.

دلتا


ماهیچههـای بیـن دنـدهای :ایـن ماهیچههـا در انقبـاض و اسـتراحت

سه

ماهیچـه بیـن دنـدهای داخلـی،
ٔ
دسـته
ٔ
قفسـه سـینه نقـش دارنـد و بـه سـه
ٔ

خارجی و مورب طبقهبندی میشوند.

ماهیچههـای شـکمی :بـه حالتهـای مختلفـی دیـده میشـوند و نقـش

سينهای

توأم

شكمى

مؤثری در ایجاد بازدم عمیق دارند.

دو

ـه ســه ســر بــازو :در پشــت اســتخوان بــازو قــرار دارد و در اتصــال
ماهیچـ ٔ

با استخوان کتف و زند زیرین میباشد.

ـه چهــار ســر ران :در جلــوی اســتخوان ران قــرار دارد و در اتصــال
ماهیچـ ٔ

با درشتنی ،کشکک و لگن میباشد.

دو

 ي
چهار ُ ِ

ـه ذوزنقـهای در هــر دو ســطح پشــتی و جلویــی بــدن
ـه دلتایــی :بــه تعــداد دو عــدد در بــدن انســان وجــود دارد و هماننــد ماهیچـ ٔ
ماهیچـ ٔ

قابل مشاهده است .این ماهیچه روی شانه را میپوشاند و از یک سمت به بازو و سمت دیگر به ترقوه متصل میشود.

ماهیچۀ دوسر ران :در پشت استخوان ران قرار گرفته است از یک طرف به استخوان لگن و از طرف دیگر به درشتنی متصل شده است.

ـر باالیــی آن بــه اســتخوان کتــف و ســر پایینــی آن بــه
ماهیچــۀ دوســر بــازو :در جلــوی اســتخوان بــازو واقــع شــده اســت کــه دو سـ
ِ

استخوان زند زبرین متصل شده است.

ماهیچۀ توأم :این ماهیچه در پشت ساق پا قرار گرفته است و از یک سمت به استخوان ران و سمت دیگر به پاشنۀ پا متصل است.

ماهیچههــای گــردن :مجموعـهای از ماهیچههــای اســکلتی کــه از یــک ســمت بــه جمجمــه و از ســمت دیگــر بــه ترقــوه متصلانــد .ایــن

ماهیچه ها در هنگام انجام فرآیند دم عمیق به افزایش حجم قفسۀ سینه از باال کمک میکنند.
ماهیچه ذوزنقهای :ماهیچهای که در اتصال با ترقوه و بخش پشتی جمجمه میباشد.
ٔ

ماهیچـۀ دیافراگـم :پـردهای نـازک از جنـس ماهیچـۀ اسـکلتی کـه در زیر قفسـۀ سـینه قـرار گرفتـه اسـت و در حد فاصل بین قفسـۀ سـینه و

حفـرۀ شـکمی اسـت .ایـن ماهیچـه میتواند بـا دندههـای پایینی و اسـتخوان هایی از سـتون مهرههـا در ارتباط باشـد .همچنیـن از طرفی در

تمـاس بـا پـردۀ جنـب و شـش قـرار میگیرد .سـوراخهایی در طول آن قابل مشـاهده اسـت که سـرخرگ آئورت ،بزرگ سـیاهرگ زیریـن و لولۀ

مری از آن عبور میکند .توجه کنید که دیافراگم در تنفسهای آرام و طبیعی نقش بسزایی دارد.
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مرجع کامل آموزش فصل( 3دستگاه ت
حرک�)
ماهیچۀ بین دنده ای :مجموعهای از ماهیچههای اسکلتی است که با انقباض و استراحت آنها قفسۀ سینه با افزایش و کاهش حجم روبهرو

خواهد شد  ،این ماهیچه ها به سه دستۀ خارجی ،داخلی و میانی تقسیم میشوند .انقباض ماهیچه بین دندهای خارجی باعث جلو و باال رفتن
دنده ها و جناغ میشود .اما انقباض ماهیچههای بین دندهای داخلی باعث عقب و پایین رفتن دندهها و جناغ میگردد .ماهیچههای بین
دندهای خارجی و داخلی به ترتیب در انجام فرآیند دم و بازدم نقش دارد.

ماهیچه بزرگی که در اتصال با استخوانهای نیم لگن میباشد.
ٔ
ماهیچه سرینی:
ٔ

ماهیچههای عمودی و راست موجود در ناحیۀ شکم :در بخش مرکزی ناحیۀ شکم قرار گرفتهاند و میتوانند توسط نوعی بافت پیوندی به

قسمتهای مجزایی تقسیم شوند .توجه کنید که ماهیچههای مورب در کنارهها قرار میگیرند.

ماهیچههایی که تنها در سطح جلویی بدن دیده میشوند :دو سر بازو  -ماهیچههای شکمی  -چهار سر ران  -سینهای

ماهیچه هایی که تنها در سطح پشتی بدن دیده میشوند :دو سر ران  -توأم  -سه سر بازو  -سرینی

ماهیچه دو سر عالوه بر ران در بازو نیز وجود دارد .به طور یکه در سطح پشتی ران و سطح جلویی بازو قابل مشاهده است.
ٔ

ماهیچههایی که در هر دو سطح بدن دیده میشوند :ذوزنقهای  -دلتایی

بسیاری از ماهیچهها به صورت جفت باعث حرکات اندامها میشوند ،زیرا ماهیچهها فقط قابلیت انقباض دارند .انقباض هر ماهیچه فقط میتواند استخوانی را در
ٔ
ٔ
ماهیچه متقابل آن است .برای مثال،
عهده
جهتی خاص(نه تنها در یک جهت) بکشد ،ولی آن ماهیچه نمیتواند استخوان را به حالت قبل برگرداند ،این وظیفه بر
ٔ
ٔ
ماهیچه روی بازو میتواند ساعد را به سمت جلو یا باال بیاورد ،ولی نمیتواند آن را به حالت قبل برگرداند و این حرکت توسط ماهیچه پشت بازو انجام میشود.

ã

موشکافی

 آیــا میتــوان گفــت تمامــی ماهیچههــای اســکلتی باعــث ایجــاد نوعــی حرکــت در اســتخوان میشــوند ؟خیــر! زیــرا گروهــی از ماهیچههــای اســکلتی
ً
اصــا بــه اســتخوان متصــل نیســتند .مثــل اســفنکتر خارجــی راســت روده  ،اســفنکتر خارجــی میــزراه ،ماهیچههــای اســکلتی موجــود در بنــدارۀ فوقانــی مــری،
برخــی از ماهیچههــای اطــراف کــرۀ چشــم ،بســیاری از ماهیچههــای موجــود در صــورت  ،ماهیچــۀ زبــان و پــردۀ دیافراگــم
 آیــا میتــوان گفــت هــر ماهیچــۀ اســکلتی بــه صــورت جفــت منقبــض میشــود؟ خیــر! ماهیچــۀ دیافراگــم کــه باعــث افزایــش حجــم قفســۀ ســینه میشــود
بــه صــورت منفــرد انقبــاض پیــدا میکنــد.
 آیــا میتــوان گفــت هــر حرکــت ایجــاد شــده در بــدن توســط نوعــی ماهیچــۀ اســکلتی بــه وجــود مــی آیــد ؟ خیــر! حــرکات کرمــی و قطعــه قطعــه کننــدۀ
موجــود در لولــۀ گــوارش وحــرکات  کرمــی موجــود در میزنــای نمون ـهای از حرکاتــی هســتند کــه توســط ماهیچههــای صــاف ایجــاد میشــود.
 آیــا میتــوان گفــت حــرکات کرمــی در تمــام طــول خــود از ماهیچههــای صــاف بــرای ایجــاد شــدن اســتفاده میکننــد ؟ خیــر! در حلــق و ابتــدای مــری
ایجــاد حــرکات کرمــی بــه کمــک ماهیچههــای اســکلتی انجــام میشــود.
ً
 آیــا میتــوان گفــت تمامــی فرآینــد هــای انعکاســی تنهــا در عضــات اســکلتی دیــده میشــوند ؟ خیــر! مثــا توجــه کنیــد کــه انعــکاس تخلیــه شــدن مثانــه
توســط انقبــاض عضــات صــاف موجــود در دیــوارۀ مثانــه انجــام میشــود کــه در نهایــت ادرار موجــود در آن را تخلیــه میکنــد.
 آیــا میتــوان گفــت تمامــی ماهیچههــای اســکلتی در بــدن انســان توســط زردپــی بــه اســتخوانها متصــل انــد ؟ خیــر! اســفنکتر انتهایــی لولــۀ گــوارش
و میــز راه از نــوع ماهیچههــای اســکلتی هســتند کــه بــه اســتخوانها متصــل نمیشــوند.
ً
 آیــا میتــوان گفــت ماهیچههــای اســکلتی متصــل بــه اســتخوان تنهــا بــا دو زردپــی بــه آنــان متصــل شــدهاند ؟ خیــر! مثــا زبــان بــه عنــوان یــک ماهیچــۀ
اســکلتی تنهــا از یــک ســمت و بــا یــک زردپــی  ،عضالتــی مثــل ماهیچــۀ جلــو پــا بــه وســیلۀ چنــد عــدد زردپــی بــه اســتخوانها متصــل میشــود.
آیــا میتــوان گفــت هــر حرکتــی کــه در بــدن انســان توســط ماهیچههــای مختلــف انجــام میشــود مربــوط بــه دســتگاه حرکتــی اســت؟ خیــر!
ً
ً
توجــه کنیــد کــه تقریبــا تمامــی ماهیچههــای موجــود در بــدن مثــا ماهیچههــای قلبــی و ماهیچههــای صــاف میتواننــد باعــث ایجــاد حرکــت شــوند امــا تنهــا
ماهیچههــای اســکلتی جــزء دســتگاه حرکتــی محســوب میشــوند.
 آیــا میتــوان گفــت همــواره زردپــی هــا بــه اســتخوانها متصــل هســتند ؟ خیــر! توجــه کنیــد کــه ماهیچههــای موجــود در اطــراف کــرۀ چشــم از یــک ســمت
بــه کاســۀ چشــم و ســمت دیگــر بــه صلبیــه چشــم متصلانــد!
چه ماهیچههایی در بدن انسان اسکلت جانبی و چه ماهیچه هایی اسکلت محوری را پوشاندهاند؟  1ماهیچه هایی که اسکلت جانبی را پوشانده اند:
ماهیچههای توام دو سر ران چهار سر ران سرینی دو سر بازو سه سر بازو و دلتایی  2ماهیچههایی که اسکلت محوری را پوشاندهاند :ماهیچههای سینهای ،شکمی ،
بین دنده ای خارجی و داخلی ،دیافراگم ،ماهیچههای گردنی ،ماهیچههای اطراف کرۀ چشم  ،ماهیچه زبان و ماهیچههای موجود در ناحیه جمجمه  .اما توجه کنید
که ماهیچه ذوزنقهای از یک طرف با شانه که جزئی از اسکلت جانبی است و از طرفی با پشت جمجمه که جزئی از اسکلت  محوری است در ارتباط است.

i

نکات تصاویر

همزمــان بــا انقبــاض یکــی از ماهیچههــای متقابــل،

ماهیچه دیگر به حالت استراحت درمیآید.

ماهیچه سه سر بازو ،استخوانهای
ٔ
همزمان با انقباض

ساعد و بازو هم راستا میشوند.

ماهیچه دو سر بازو ،ساعد به سمت باال
ٔ
همزمان با انقباض

حرکت میکند.
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