فیسیَلَشی ٍرزشی

1

سلَل
سلَل ٍ اجساء سبزًذُ آى




2

ّش یک اص 75تا  100هیلیاسد ػلَل هَخَد دس تذى اًؼاى یک ػاختاس صًذُ هحؼَب ؿذُ
کِ هی تَاًذ تِ صَست ًا هحذٍد صًذُ تواًذ ،تیـتش ػلَل ّا حتی هی تَاًٌذ خَد سا
تکثیش کٌٌذ ،هـشٍغ تش ایٌکِ هایؼات اؼشاف آًْا ؿاهل هَاد غزایی هٌاػة تاؿٌذ.

سبزهبى سلَل


ّش ػلَل اص دٍ تخؾ اصلی تِ ًام ّؼتِ ٍ ػیتَپالػن تـکیل ؿذُ اػتّ .ؼتِ تِ ٍػییلِ
یک غـاء ّؼتِ ای ٍ ػیتَپالػن تِ ٍػیلِ یک غـاء ػیتَپالػوی اص هایؼات اؼشاف خیذا
ؿذُ اًذ.



هییَاد هختل ییی کییِ ػییلَل سا تـییکیل هییی دٌّییذ ،سٍی ّیین پشٍتَپالػیین ًاهیییذُ هییی
ؿًَذ.پشٍتَپالػن تِ ؼَسکلی اص پٌح هادُ اصلی آب ،الکتشٍلیت ّیا،پشٍتییي ّیا ،لیدییذّا ٍ

کشتَّیذسات ّا تـکیل ؿذُ اػت.
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سبزهبى سلَل


آة:
هحیػ هایغ توام پشٍتَپالػن ّا سا آب تـکیل هی دّذ ٍ غلظت آى تیي  70تا  85دسصذ



اػت.
الکترٍلیتّب:

هْوتشیي الکتشٍلیت ّای هَخَد دس ػلَل سا پتاػین (  ،) kهٌیضین ( ،)mgفؼ ات(،)pi
ػَل ات(  ،)so4تیکشتٌات( ،(co3Hهقذاس کوی ػذین( ،(Naکلش( ٍ (clکلؼین((ca
تـکیل هی دّذ.
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سبزهبى سلَل


پرٍتئیي ّب:
تؼذ اص آب فشاٍاًتشیي هادُ تـکیل دٌّذُ ػلَل پشٍتییي ّا ّؼتٌذ کِ تِ ؼَس ؼثیؼی 10
تا  20دسصذ تَدُ ػلَل سا تـکیل هی دٌّذ .پشٍتییي ّا سا هی تَاى تِ دٍ ًَع هختلف
یؼٌی پشٍتییي ّا ی ػاختواًی ٍ پشٍتییي ّای کشٍی ؿکل کِ تیـتش آًضین ّؼتٌذ تقؼین
کشد.



لیپیذ ّب:
هْوتشیي لیدیذّای هَخَد دس تیـتش ػلَل ّا فؼ َلیدیذّا ٍکلؼتشٍل ّؼتٌذ کِ دس حذٍد
 2دسصذ کل تَدُ ػلَل سا تـکیل هی دٌّذ .فؼی َلیدیذّا اخیضای تـیکیل دٌّیذُ اصیلی
غـاّای هختلف ّؼتٌذ ٍ کلؼتشٍل ًیض داسای اّویت صیادی دس ػیٌتض تویام ّشهیَى ّیای
اػتشٍئیذی اػت.
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سبزهبى سلَل
کربَّیذرات ّب :



قٌذّا تِ ؼَس کلی ػول ػاختواًی تؼیاس اًذکی دس ػلَل داسًذ ،اها ًقؾ ػوذُ ای دس
تغزیِ ػلَل تاصی هی کٌٌذ .قٌذ ّا دس حذٍد  1دسصذ تَدُ کل ػلَل سا تـکیل هی
دٌّذ.
هتذاٍل تشیي کشتَّیذساتْا پٌتَص یا  5کشتٌی ٍ قٌذ ّای  6کشتٌی یا ّگضٍصّا 
هی تاؿٌذ .
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اًذاهک ّبی سیتَپالسن
ؿثکِ آًذٍپالػویک 
دػتگاُ گلظی 
لیضٍصم ّا 
سیثَصٍم ّا 
هیتَکٌذسی







دس هیتَکٌذسی ّا هشکض تٌ غ ػلَل تِ ؿواس هی آیٌذ ٍ تٌ غ َّاصی ػلَلی دس داخیل آًْیا صیَست هیی
گیشد ٍ اًشطی هَخَد دس هَاد غزایی سا اػتخشاج کشدُ ٍ تِ صَست آدًَصیي تشی فؼی ات ( )ATPدس اختییاس
توام تخؾ ّایی ػلَل قشاس هی دّذ تیِ ّوییي دلییل هیتَکٌیذسی ّیا سا ًیشٍگیاُ ػیلَل ًییض هیی ًاهٌیذ
هیتَکٌذی ّا دس داخل ػیتَپالػن قشاس داسًذ ٍ تؼذاد ٍ اًذاصُ آًِ تشاػاع ًیاصهٌذی ّای هتیاتَلیکی ػیلَل
فشق داسد  .دس ٍسصؿکاساى اػتقاهتی تا تَخِ تِ فؼالیت صیاد َّاصی آًْا تؼذاد هیتَکٌذسی ّا تیـتش ٍ اًیذاصُ
آًْا تضسگتش هی ؿَد چشخِ کشتغ یا چشخِ اػیذ ػیتشیک دس داخل هایغ هیتَکٌذسی قشاس داسد.
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ببفت عصبی
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اًَاع سلَلْبی عصبی


اعصبة حسی :
ا سػال اؼالػات پیشاهًَی تِ دػتگاُ ػصثی هشکضی تَػػ اػصاب آٍساى اًدیام ؿیذُ ٍ هشتیَغ تیِ احؼاػیات
هختل ی چَى حشاست ًَ ،س  ،صتشی  ،تَ  ،فـاس ٍ غیشُ هی تاؿذ کِ تِ آى ّلضٍى ّای حؼی گ تِ هی ؿَد .



اعصبة حرکتی :
اػصاتی کِ اص دػتگاُ ػصثی هشکضی ػشچـوِ گشفتِ ٍ دس اًذام ّای ػول کٌٌذ هاًٌذ ػعیالت هخؽیػ خیتن
هی ؿًَذ اػصاب حشکتی ًام داسًذ.
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سیٌبپس
ًشًٍْا دس هحلی تِ ًام ػیٌاپغ تِ یکذیگش هتصل هی ؿًَذ .ػیٌاپغ  ،خایگاُ اًتقال تکاًِ اص ًشًٍی تِ ًشٍى
دیگش ٍ یا ػعلِ هی تاؿذ .ػیٌاپغ ؿیویایی ؿایغ تشیي ًَع ػیٌاپغ هی تاؿذ.
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بخشْبی دستگبُ عصبی

دػتگاُ ػصثی خَدکاس داسای دٍ تخؾ اصلی اػت


دػتگاُ ػصثی ػوداتیک



دػتگاُ ػصثی پاساػوداتیک
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دستگبُ عصبی سوپبتیک

دػتگاُ ػصثی ػوداتیک ،ػیؼتن خٌگ ٍ گشیض اػت ٍ تذى سا تشای هقاتلِ تا ؿشایػ تحشاًیی
آهادُ هی کٌذ ٍصهاًی کِ خَد تشاًگیختِ اػت،دػتگاُ ػصثی ػوثاتیک تخلیِ تضسگیی سا دس
ػشاػش تذى ایداد هی کٌذٍ تذى سا تشای ػول آهادُ هی ػاصد.صذای تلٌذ ًاگْیاًی ،هَقؼییت
تْذیذ کٌٌذُ صًذگیَ یا آخشیي ثاًیِ ّای قثل اص ؿشٍع هؼاتقِ ًوًَِ ّایی اص هیَاقؼی اػیت
کِ فشد چٌیي تخلیِ تضسگی سا تدشتِ هی کٌذ.
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تأثیرات دستگبُ عصبی سوپبتیک










ظشتاى ٍ قذست اًقثاظی فلة افضایؾ هی یاتذ.
سگْای کشًٍشی گـاد هی ؿًَذٍخًَشػاًی تِ ػعلِ قلة افضایؾ هی یاتذ.
گـاد ؿذى سگْا هَخة هی ؿَد کِ خَى تیـتشی تِ دسٍى ػعیالت اػیکلتی فؼیال ٍاسد
ؿَد.
تٌگ ؿذى سگْا دس اغلة تافتْا تاػث اًحشاف خَى اص آًْا تِ ػَی ػعالت فؼال هی ؿَد.
فـاس خَى افضایؾ هی یاتذ.
تشًٍـْا گـاد هی گشدد...
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دستگبُ عصبی پبراسوپبتیک

دػتگاُ ػصثی پاساػوداتیک،ػیؼتن هحافظ تذى اػت.ایي ػیؼتن ًقؾ هْویی دس اًدیام
فشآیٌیذّایی هاًٌییذ ّعین غییزا،دفغ ادساس،تشؿیف غییذد ح یظ اًییشطی داسد.دػیتگاُ ػصییثی
پاساػوداتیک تِ ٌّگام آساهؾ فؼلتش اػت.
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ببفت عضالًی

اًَاع عضالت




صاف
قلثی
اػکلتی (هخؽػ)
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عضلِ صبف

تِ ػعلِ صاف ػعلِ غیش اسادی هی گَیٌیذ ،صییشا هؼیقیواح تحیت کٌتیشل اسادی ًیؼیت .اییي
ػعالت دس دیَاسُ تیـتش سگْای خًَی ٍخَد داسًذ ٍ تِ آًْا اخاصُ هی دٌّذ تا خْیت تٌظیین
خشیاى خَى،تٌگ یا گـاد ؿًَذ .ایي ػعالت ّوچٌیي دس دیَاسُ اغلة اًذاهْای داخلی یافیت
هی ؿًَذ ٍ تِ آًْا اخاصُ هی دٌّذ کِ هٌقثط ٍ هٌثؼػ ؿًَذ ،تا غزا دس لَلِ گَاسؽ حشکیت

کٌذ ،ادساس دفغ گشدد ٍ کَدک هتَلذ ؿَد.

16

عضلِ قلبی

ػعلِ قلثی فقػ دس قلة ٍخَد داسد ٍ تیـتش ػاختاس قلة سا دس تش هی گیشد .ایي
ػعلِ تشخی اص ٍیظگیْای ػعلِ اػیکلتی سا داسد اهیا هاًٌیذ ػعیلِ صیاف تحیت
کٌتشل دػتگاُ ػصثی اسادی ًیؼت.
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عضلِ اسکلتی

18

سبرکَهر
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ًظریِ لغسشی فیالهبى ّبی اًقببضی:
اػاع ًظشیِ لغضؿی فیالهاى ّا ایي اػت کِ تِ ٌّگام اًقثاض ،صهاًی کِ یک پل
ػشظی تِ یک فیالهاى آکتیي هتصل هی ؿَد ،فیالهاى ّای ًاصک آکتییي تیشسٍی
فالهاى ّای ظخین هیَصیي هی لغضًذ.
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اًَاع عضالت هخطط:


تاسّای کٌذ اًقثاض)so((slow twich(:
تِ ؼَس کلی تاسّای ػعالًی کٌیذ اًقثیاض داسای ػیؽف تیاایی اص اػیتقاهت
َّاصی ّؼتٌذٍ .اطُ َّاصی تِ هؼٌی دس حعَس اکؼییظى اػیت .تاسّیای کٌیذ
اًقثاض کاسایی صیادی دس تَلیذ  ATPاص اکؼایؾ کشتَّیذسات ٍ چشتی داسًذ.
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اًَاع عضالت هخطط:


تاسّای تٌذ اًقثاض)FG( :
اص ؼشف دیگش تاسّای ػعالًی تٌذ اًقثاض اػتقاهت ّیَاصی ًؼیثتاح ظیؼی ی
داسًذ .آًْا تیـتش هٌاػة اًدام کاسّای تی َّاصی (تذٍى اکؼییظى) ّؼیتٌذ،
تذیي هؼٌی کِ  ATPآًْا اص ؼشیق هؼیشّای تی َّاصی تاهیي هی ؿَد.
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طبقِ بٌذی تبرّبی عضالًی
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کٌذ اًقببض )(ST

تٌذ اًقببض )(FT

ظشفییت اکؼایـی
ظشفیت گلیکَلیتیک

تاا
پائیي

پائیي
تااتشیي

ػشػت اًقثاض

آّؼتِ

ػشیغ

هقاٍهت دس تشاتش خؼتگی

تاا

پائیي

قذست ٍاحذ حشکتی

پائیي

تاا

اًَاع اًقثاظات ػعالًی:
 اًقثاض ّن تٌؾ یا پَیا ()DYNAMIC() ISOTONIC
اًقثاض دسًٍگشا()CONCENTRIC
اًقثاض تشًٍگشا ()ECCENTRIC
اًقثاض ّن خٌثؾ()ISOKINETIC


اًقثاض ّن ؼَل()ISOMETRIC
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هٌاتغ اًشطی
اًرشی:
ظشفیت تَلیذ ًیشٍ ،اًدام کاس یا ایداد گشها اػت.

آدًَزیي سِ فسفبت(:)ATP
یک تشکیة ؿیویایی پیچیذُ اػت کِ اص تدضیِ غزا ّا تذػت آهذُ ٍ دس تویام
ػلَل ّای تذى ،تَیظُ ػلَل ّای ػعالًی رخیشُ هی ؿَد تٌْا تا تدضییِ اییي
هادُ اػت کِ ػلَل ّا هی تَا ًٌذ حشکت کشدُ ٍ کاسی سا اًدام دٌّذ
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ػیؼتن تی َّاصی فؼ اطى()ATP-PC










ػادُ تشیي دػتگاُ اًشطی دػتگاُ  ATP-PCاػت.
ػالٍُ تش  ATPػلَلْا هلکَل فؼ ات پش اًشطی دیگشی داسًذ کِ اًشطی رخیشُ هی کٌذ .ایي
هلکَل فؼ َکشاتیي یا ( PCکشاتیي فؼ ات) ًاهیذُ هی ؿَد .تشخالف  ATPاًشطی آصاد
ؿذُ اص تدضیِ  PCتِ ؼَس هؼتقین تشای اًدام کاس ػلَلی اػت ادُ ًوی ؿَد .تلکِ تا دٍتاسُ
ػاصی  ATPهَخة فشاّوی ًؼثتاح ثاتت آى هی ؿَد.
آصاد ػاصی اًشطی اص  PCتِ ٍػیلِ آًضین کشاتیي کیٌاص ( )CKتؼْیل هی ؿَد.
دس خشیاى چٌذ ثاًیِ اٍل فؼالیت ػعالًی ؿذیذ هاًٌذ دٍّای ػشػت ،ػؽف  ATPتِ ؼَس
ًؼثی ثاتت تاقی هی هاًذ اها ػؽف  PCتِ ػٌَاى تشکیة هَسد اػت ادُ دس دٍتاسُ ػاصی
 ATPتخلیِ ؿذُ تِ ؼَس یکٌَاخت کاّؾ هی یاتذ.
رخایش  PC ٍ ATPهی تَاًٌذ ًیاصّای اًشطی ػعالت سا تٌْا تِ هذت  3تا  5/1ثاًیِ دس
یک دٍ ػشػت تاهیي کٌٌذ.
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دػتگاُ گلیکَلیتیک:


سٍؽ دیگش تَلیذ  ATPآصاد ػاصی اًشطی اص تدضیِ گلَکض اػت .ایي دػتگاُ تحت ػٌَاى
دػتگاُ گلیکَلیتیک ًاهیذُ هی ؿَد ،چَى دس ایي ػیؼتن اص فشایٌذ گلیکَلیض اػت ادُ هی

ؿَد .گلیکَلیض ػثاست اػت اص تدضیِ گلَکض تَػػ آًضین ّای گلیکَلیتیک ٍیظُ.


هحذٍیت اصلی گلیکَلیض تی َّاصی ،تدوغ اػیذاکتیک دس ػعالت ٍ هایؼات تذى اػت.



ػؽف اػیذاکتیک ػعلِ هی تَاًذ اص یک هیلی هَل دس ّش کیلَگشم ػعلِ تِ  25هیلی
هَل دس ّش کیلَگشم ػعلِ تشػذ.
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ػیؼتن َّاصی







ایي دػتگاُ تؼیاس پیچیذُ تش اص دػتگاّْای دیگش اػت .فشایٌذی کِ تَػیلِ آى تذى تا کوک اکؼیظى اص
ػَختْای هختلف تشای تَلیذ اًشطی اػت ادُ هی کٌذ تٌ غ ػلَلی ًاهیذُ هی ؿَد.
تِ ػلت هصشف اکؼیظى ،ایي ػیؼتن یک فشایٌذ َّاصی اػت.
تَلیذ َّاصی  ATPدس دسٍى اًذاهکْای ػلَل ٍیظُ ای تٌام هیتَکٌذسی صَست هی گیشد.
دػتگاُ َّاصی تاهیي کٌٌذُ  ATPهَسد ًیاص دس حالت اػتشاحت اػت.
دٍ دلیل اػاػی سا هی تَاى ػلت هحذٍدیت هؼیش َّاصی دس تاهیي  ATPکافی ٌّگام اخشای ّش ًَع توشیي
داًؼتّ -1 :ش یک اص ها داسای حذی اص تَاى َّاصی یا دسخِ تیـیٌِ ای اص هصشف اکؼیظى ٍ -2حذاقل 3-2
دقیقِ ٍقت اصم اػت تا اکؼیظى هصشفی تِ ػؽف تااتشی استقاء یاتذ.
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ػیؼتن َّاصی


.1

.2
.3
.4

عَاهلی کِ در ٌّگبم بکبرگیری ایي دستگبُ ببعث برٍز خستگی هی شًَذ عببرتٌذ از:

خؼتگی هَظؼی ػعالًی تِ ػلت کاّؾ رخایش گلیکَطًی ػعلِ
اص دػت دادى آب ٍ الکتشٍلیت ّا کِ تِ تاا سفتي حشاست تذى هی اًداهذ
پائیي تَدى ػؽف گلَکض تِ ػلت کاّؾ رخایش گلیکَطًی کثذ
خؼتگی فشػایـی کِ تؽَس کلی تذى هتحول هی ؿَد.
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ػیؼتن گشدؽ خَى



توام اػوال تذى ٍ ّش یک اص ػلَل ّا تِ ًَػی تِ ػولکشد قلة تؼتگی داسًذ.
دػتگاُ قلثی ػشٍقی یک دػتگاُ گشدؿی اػت ٍ ّش دػتگاُ گشدؿی هؼتلضم

تشخَسداسی اص ػِ تخؾ صیش اػت.
.1
.2
.3

تلوثِ (قلة)
دػتگاُ هداسی (سگْای خًَی)
هایغ ٍاػؽِ(خَى)
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