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زّی  ثِ هدوَػِ فیجطّبی ػًالًی وِ تَؾٍ یه ًطٍى حطوتی )ذبضج قًَسُ اظ قبخ لساهی ًربع( ػهتٍاحس حطوتی: 

 هیگطزًس، ٍاحس حطوتی گَیٌس.

وَچه: وِ زض آى یه فیجط ػهجی ثِ یه تب ؾِ فیجط ػًالًی ػهت زّی هیىٌٌس. ایي ٍاحسّب، هطثٌَ  -1اًَاع ٍاحس حطوتی: 

 یب تىلن. زاضًس هیجبقس. هثل ػًالت اًگكتبى،زلیك  ثِ ػًالتی وِ ػولىطز

ثعضي: وِ زض آى یه فیجط ػهجی ثِ چٌسیي فیجط ػًالًی ػهت زّی هیىٌٌس. ایي ٍاحسّب، هطثٌَ ثِ ػًالتی وِ ػولىطز  -2

ػجَض اظ لجِ ٍاحس وَچه، ثطای لسم ظزى، یب  :ایي ػًالت ّط زٍ ٍاحس ضا زاضًس .زلیك ًساضًس هیجبقس. هثل ػًالت ثبظٍ یب ضاى

 بت غیط زلیمتط(.  ) حطوبت ظطیفتط(، ٍ ٍاحس ثعضي ثطای زٍیسى)اًمجبيَة یب خَی آةخ

                                                  

 :نفحِ حطوت اًتْبیی -ی ػًالًی) ًَضٍهبؾىَالض خبًىكي (هحل توبؼ ػهج

 ) اوؿَى ثِ ٍؾٍ فیجط ػهت ػًالًی هی گَیٌسػهجی توبؼ هحل  ،ػًلِحل اتهبل آوؿَى ّبی ػهت اضازی ثب غكبء ثِ ه

 نفحِ ی هحطوِ اًتْبیی گفتِ هی قَز. ؾبذتبض هَخَز زض آى،ٍ ثِ  زّی هیىٌس(

 : هحتَیبت اًتْبیی آوؿَى ػهت اضازی-

Caزض غكبء اًتْبئی اوؿًَْب وبًبل ّبی  
اوؿَى، ایي  ز.  ثب ضؾیسى پیبم ػهجی اضازی ثِ اًتْبیحؿبؼ ثِ ٍلتبغ خَز زاض ی +2

 وبًبلْبی ٍلتبغی ثبظ هیگطزًس.

ّط ثبض وِ پتبًؿیل ػول ثِ اًتْبی  .اؾتیل وَلیي زاضًس ػسز 10ّط وسام ایي ٍظیىَلْب،  :ٍظیىَل ّبی حبٍی اؾتیل وَلیي-

 .ذَز ضا ثساذل فًبی ؾیٌبپؽ آظاز هی وٌس تیل وَلیيٍظیىَل آهبزُ ضّبیف، اؾ 125 ←آوؿَى هی ضؾس

وَاًتبلی  ضّبیف، ػهجیهبزُ ثِ ایي ًَع آظاز قسى هیگطزز.  اؾتیل وَلیي1250 اگعٍؾیتَظ ثبػث← ّط پتبًؿیل ػولپؽ 

 .(Quantal release of Neurotransmiter )گفتِ هی قَز

:اگعٍؾیَظ   

فًبی  ذَز ضا ثِ ذبضج ؾلَل )زض ایٌدب اؾتیل وَلیي ثِ ًطٍتطاًؿویتط )هبزُ اًتمبل زٌّسُ ػهجی(ضًٍسیؿت وِ َی آى ٍظیىَلْب 

ولؿین. وِ ایي اهط ثب ثبالی غلظت  -1زٍ ػبهل زض ًعزیىی غكبء )اًتْبی اوؿَى(  ًیبظ اؾت:  ِؾیٌبپؿی( ضّب هیىٌٌس. ثطای اگعٍؾیتَظ ث

وِ زض ؾلَل فؼبل هطتجب تَلیس هیگطزز. ثؼالٍُ پطٍتئٌْبیی زض غكبء ٍخَز  :ATP  -2 ضؾیسى پیبم ػهجی ثِ اًتْبی اوؿَى ضٍی هیسّس.

 .(12ٍ13هیگطزًس)قىل  ًطٍتطاًؿویتطِ زض حًَض ولؿین ثبػث ازغبم ٍظیىَلْب ثب غكبء ٍ پبضگی ٍظیىَلْب، ٍ ضّبیف زاضًس، و
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زض  SNARE-Tغكب ، ٍ  زاذلیزض ؾُح  SNARE-v)ٍ پطٍتئیي ّبی اوتیي ٍ هیَضیٌی ←ػَاهل ووه وٌٌسُ ثِ اگعٍؾیتَظ 

  س.كًَهی بثب غكبء، ٍ پبضگی ٍظیىَلٍْظیىَل ضًس ثبػث تطویت ؾلَلی غكبء آوؿَى ٍخَز زاوِ زض ظیط اؾىلت (  ذبضخیؾُح 

هیٌكیٌس ٍ ثبػث  ػًلِ ءثط غكب لیگبًسگیطًس ُ ّبی ذَز ثٌبم وبًبلْبی ؾسیوی حؿبؼ ثِ  ط ضٍیث ُسآظاز ق اؾتیل وَلیي

 .ثبظقسى وبًبل هیگطزز

 اًَاع گیطًسُ ّب ثطای هیبًدیْب: 1- ثطذی آیًََتَییه اًس Inotropic←ثِ ػٌَاى وبًبل ػول هی وٌس.  

 2-هتبثَتطٍپیه  Metabotropic← هؿتمیوب وبًبل ضا ثبظ ًوی وٌٌس. ایي گیطًسُ ّب زض زاذل ثِ خی پطٍتئیي ّب هتهل اًس. 

 زض ثرف زاذل ؾلَلی فؼبل قسُ، ٍ ثسًجبل آى  protein  -Gلیگبًس ثِ ثرف ذبضخی گیطًسُ هتهل قَز ، ّط گبُ یه

  . َلی فؼبل قسُ، ٍ وبًبلْبی یًَی زض غكب ؾلَل ضا ثبظ، یب آًعیوْبی زاذل ؾلَلی ضا فؼبل هیىٌٌسپیبهجطّبی ثبًَیِ زاذل ؾل

 ٍ... هیجبقس. 1M2,,Mاؾن گیطًسُ اؾتیل وَلیي ثط ضٍی ػًلِ، گیطًسُ ًیىَتیٌی، ٍ ثط ضٍی احكبء، گیطًسُ هَؾىبضیٌی

 ؟ هی قَز زض غكب ػًلِ  چِ ػبهلی ثبػث تدوغ وبًبل ّبی اؾتیل وَلیي

فؼبل ثَزى گیطًسُ. چًَىِ زض افطاز لُغ ًربػی، ضؾپتَضّبی اؾتیل  -2. (lipid Raft) : زض اًتْبی خلؿِ اٍل شوط قس1ُخَاة 

 .وَلیي اظ ؾبضوَلن )غكب ػًلِ( ثِ اَطاف پطاوٌسُ هیگطزًس

 زًساًِ زاض )افعایف ؾُح ( -1 ←ٍیػگی ّبی غكبء اؾىلتی زض هحل توبؼ ػهجی ػًالًی

  .اًس خوغ قسُ اظ غكبء وبًبل ّب ثِ تؼساز ظیبز زض ًمبَی -2←                                                        

 : ٍیصگی  عولکردی کاًالْای ٍابستِ با استیل کَلیي-

 

 ّنقسُ، ٍ قسُ، ٍ زضیچِ وبًبل ثبظ  وبًبل زچبض چطذف ،وبًبل هتهل قَزی αظیط ٍاحس ّبیتب  2اؾتیل وَلیي  ثِ تب  2ّطگبُ 

 .ثیكتط اؾت ًفَشپصیطی وبًبل ثِ ؾسین ذیلی  ؾسین ٍاضز، ٍ ّن پتبؾین ذبضج هیگطزز. ٍلی

لبزضُ پیًَس الىتطیىی لَیتط ثب اتوْبی زاذل وبًبل تكىیل ،  OH–  وِ اَطافف پط ّؿت اظ))ثِ زلیل ایٌىِ یَى ّیسضاتِ ؾسین 

–زّس. اظ ایٌطٍ، 
OH   زض حبلیىِ یَى ّیسضاتِ ٍ ؾسین ثطاحتی ٍاضز ػًلِ هیگطزز،  ُ،ؾطیؼب اظ ؾسین خسا قساَطاف ؾسین
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هیلی ٍلت اؾت. ٍ ؾسین ّب)ی  -90پتبًؿیل هٌفی ؾُح زاذل غكبء ػًالًی ثؼالٍُ  هیسّس(.پتبؾین پیًَس يؼیفی تكىیل 

ؾلَل( ثساذل پتبًؿل غكب ػًلِ( ٍ قیوبیی )پتبًؿل ًطًؿت ؾسین ثطای ٍضٍز ثساذل   -90هثجت( تحت اثط ًیطٍی الىتطیىی)

 . توبیل ثِ ذطٍج زاضز -mv4(. ٍلی پتبؾین ثِ اًساظُ -mv 150;61+90ؾلَل ػًالًی ؾطاظیط هیگطزًس) 

وِ  فحِ اًتْبیی، ٍ پتبًؿیل هثجتی: لؿوتی اظ فیجط ػًالًی وِ اًتْبی اوؿًَی زض آى لطاض هیگیطز نپتاًسیل صفحِ اًتْایی

زاذل قسى ًبگْبًی یَى ّبی ؾسین ز هیكَز، پتبًؿیل نفحِ اًتْبیی ًبم زاضز. ساذل ؾلَلْبی ػًالًی ایدباثط ٍضٍز ؾسین ثزض 

+ هیلی ٍلت  هیكَز.  ایي ثبضّبی +،  ثِ ضٍـ ّسایت 70+ تب50هٌدط ثِ ایدبز  پتبًؿیل ثعضگی زض نفحِ اًتْبیی ثِ اًساظُ 

ثِ ٍلتبغ  زض غكبء ػًلِ )زض هدبٍضت  الىتطٍتًَیه )هثل ثطق( فَضا ثِ اَطاف هٌتكط هی قًَس تب ثِ وبًبلْبی ؾسیوی حؿبؼ

اٍلیي وبًبل ؾسیوی ٍلتبغی، پیبم ػهجی زض ؾطاؾط غكب ػًلِ ًجبل ثبظ قسى ثسس، ٍ زض ازاهِ، طؾٌث( 2قىل -نفحِ اًتْبیی

 ٍ ثبػث اًمجبو هیگطزز. ،هٌتكط

 فاکتَر اطویٌاى = داهٌِ ی اطویٌاى

ایدبز  ، یِ پتبًؿیل هثجتی زض نفحِ اًتْبیی)زاذل ػًلِ(ِ  هیطؾسثِ ََض هؼوَل ّط ایوپبلؿی وِ ثِ ًمُِ اتهبل ػهت ٍ ػًل

ایي پتبًؿیل هثجت ایدبز قًَسُ زض  اؾت. ایي یؼٌی وِ، تحطیه فیجط ػًالًی  ثیكتط اظ پتبًؿیل الظهِ ثطایثطاثط  3هیىٌس وِ 

 زاضز .ثطای تحطیه ػًلِ ػًلِ فبوتَض اَویٌبى ثبالیی -هحل اتهبل ػهت

ًٍیه همساضی وبّف ٍلتبغ زاضین وِ ایي فبوتَض اَویٌبى ؾجت هی قَز تب حتوب پتبًؿیل یب ػسز آؾتبًِ زض حیي ّسایت الىتط

ثبًیِ ثؼس اؾتیل وَلیي  زٍیه تب ←ضا ثُطف وبًبلْبی ؾسیوی ایدبز وٌس. ظهبًی وِ اؾتیل وَلیي ثِ گیطًسُ اـ هی چؿجس

.  (تحطیه ثِ ََض هساٍم قىل گیطز )هگط ایٌىِهی ضٍز  ىٌس. ٍ تحطیه ػًالًی اظ ثیيهی عیِضا تد وَلیيتطاظ، اؾتیل ؾا

 همساضی اظاؾتیل وَلیي ّن ثِ نَضت اًتكبض اظ ؾپٌبپؽ ذبضج هی قَز .

ْبی اؾتیل وَلیي هی اوثط وبًبلیه ًَع ثیوبضی اتَایویَى ) ذَزایوٌی ( وِ ثبػث اظ ثیي ضفتي  ←ثیوبضی  هیبؾتٌی گطاٍیؽ

) زض اثط قل قسى ػًالت  ←ػًلِ هٌمجى ًوی قَز ٍ فطز هی هیطز  ←ز ّیچ ؾیگٌبل ػهجی قىل ًوی گیط ←قَز 

 تٌفؿی (.

  -ضاُ زضهبى : 

 ْبی هَخَزضا هْبض هی وٌس ٍ اؾتیل وَلیي ضٍی وبًبلظ زاضٍ ّبی آًتی وَلیٌطغیه هی زٌّس : ایي زاضٍّب اؾتیل وَلیي اؾتطا

  .ئَ ؾتیوگیيگویي ٍ ًهی زّس . هثل : فیعٍ ؾتی ثبًس هی قَز ٍ قرم اظ فلح تٌفؿی ًدبت

 اًتْبیی ایدبز هی قَز ثبلی هبًسـ ثِ زٍ ػبهل ثؿتگی زاضز : ًىتِ : ٍلتی پتبًؿیل نفحِ 

 ، وِ ایي ذَزـ ٍاثؿتِ ثِ پیبهْبی اضازی قرم اؾت.) پلىبًی(اؾتیل وَلیي یپسیسُ ضّبیف وَاًتَال-1

تِ ثِ فؼبلیت اؾتیل وَلیي اؾتطاظ اؾت. اگط ثِ ثسى وِ ایي ذَزـ ٍاثؿ :هست ظهبى ثبًس قسى اؾتیل وَلیي ثِ گیطًسُ اـ-2

آًعین ضا ذطاة وطزُ، ٍ ػًالت )ثرهَل زاضٍ ) زاضٍی هَخَز زض ثوت قیویبیی( ٍاضز قَز، ایي  ؾتیگویيفیعٍقرهی زاضٍی 

 قسُ، ٍ فطز هیویطز.وعاظی ثیي زًسُ ای ووه وٌٌسُ ثِ تٌفؽ( زچبض اؾپبؾن 

 للجی -3اؾىلتی  -2نبف  -1ػًالت :اًَاع 
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ػًلِ اؾىلتی، فیجطّبی ػًالًی ثهَضت زؾتدبتی ثٌبم فبؾیىَل ػًالًی لطاض زاضًس )فبؾیىَل ّبی ػًالًی – فیجط ّبی 

ػًالًی – هیَفیجطیل – ّط هیَفیجطیل اظ چٌیي ٍاحس اًمجبيی یب ؾبضوَهط تكىیل قسُ، ٍ ّط ؾبضوَهط اظ زٍ خَض  فیالهبى یب 

هیَ فالهٌت )ضیعتبضچِ( يرین هیَظیي ٍ ًبظن اوتیي تكىیل قسُ اؾت. زض ّط ؾبضوَهط، 150هیَفیالهٌت هیَظیي، ٍ 300 

 هیَفیالهٌت اوتیي لطاض زاضز()قىل 5(.

زض ( ضقتِ ّبی ًبظن اوتیي، وِ 2( ضقتِ ّبی يرین هیَظیي. 1 ←ززاض هیَفیالهٌت ٍخَز ًَع 2ؾبضوَهط زض  :ّبهیجَفالهٌت 

  .(8ٍ 5هتهل اًس)قىل zاَطاف ثِ نفحبت پطٍتئٌی  زٍ َطف هیَظیٌْب لطاض زاضًس ٍ اظ 

ظًدیطُ  4ٍ ( KD200ظًدیطُ ؾٌگیي ٍ ثلٌس )ٍظى ّط یه،  2← ظًدیطُ تكىیل قسُ اًس، 6اظ ←:ی يرین(هیَظیي ّب1

 (.6)قىل وِ ثط ضٍی ؾطّبی هیَظیي لطاض زاضًس( KD20ؾجه)

 ؾط. –گطزى  –لؿوت زاضًس: زم  3 ،ظًدیطُ ّبی ؾٌگیي

ؾط لطاض زاضز. ؾط  ٍ ، گطزى )ثبظٍ، یب لَال( زم ثؼس .ؾٌگیي هیَظیي ثِ زٍض ّن هی پیچٌس ٍ  زم هیَظیي ضا هیؿبظًس * زٍ ظًدیطُ

ز.ؾجه لطاض زاض ُضا هیؿبظًس.  ة. ثط ضٍی ّط ؾط، زٍ ظًدیطهیَظیي ایي زٍ ظًدیطُ، زٍ ؾط   

تجسیل ثِ اًطغی (  ←ضا هی قىٌٌس   ATP( آظی زاضًس ATP ٌظیوی ذبنیتظًدیطُ ّبی ؾجه ت  

. ثِ هدوَػِ ؾط ٍ گطزى هیَظیي ← پل ػطيی هیَظیي هیگَیٌس. 150 تب زهْبی هیَظیي، ثط ضٍی ّن ؾَاض قسُ، ٍ تٌِ هیَظیي 

 ضا زض ٍؾٍ ؾبضوَهط هیؿبظًس)قىل 6(. 

 فیالهٌت ًازک اکتیي از 3 بخش تشکیل شذُ است )شکل7(:

 1-زٍ ظًدیطُ  F اوتیي وِ زٍض ّن پیچ هیرَضزًس، وِ ذَزقبى اظ هَلىَل ّبی  G –actin وطٍی قىل تكىیل قسُ اًس: 

 ) G : گلَثَالض یؼٌی وطٍی( ثط ضٍی  G –actin ّب ًمبٌ فؼبل زاضین )ACTIVE SITE( وِ هحلی اؾت وِ ؾط

 هیَضیي لبزض اؾت ثِ ایي هحل ّبی فؼبل ثبًس قَز ٍ ثبػث ذن قسى ؾط هیَضیي ّب ثِ َطف زاذل قَز)قىل 7(.

2-ضقتِ تطٍپَهیَظیي : ایي ضقتِ ّب زض حبلت اؾتطاحت ثط ضٍی خبیگبُ فؼبل لطاض زاضز ٍ آى ضا پَقبًسُ، ٍ ًوی گصاضز ؾط هیَظیي ثِ خبیگبُ 

 فؼبل هتهل قَز← هبًغ اًمجبو.

 3- ووپلىؽ تطٍپًَیي ← تطٍپًَیي  T← ثِ تطٍپًَیي هتهل اؾت.

 تطٍپًَیي I ←ثِ اوتیي هتهل اؾت. 

 تطٍپًَیي c←لبزضاؾت ثِ ca هتهل گطزز.

  ← c ٍاضز ؾبضوَپالؾن هی قَز ٍ ثب اتهبل ثِ تطٍپَتیي ca ،ِثب ضؾیسى ؾیگٌبل ّبی ػهجی ثِ ػًل 

 تطٍپَهیَظیٌْب اظ ضٍی خبیگبُ فؼبل ثلٌس قسُ، ٍ ؾط هیَظیي ّب ثِ خبیگبُ فؼبل هتهل هی قَز ←ایدبز اًمجبو

 سارکَهر)شکل8ٍ5(: 

 ← ٍاحس اًمجبيی: ثِ ََل 2 هیىطٍهتط. 

   * هیَفالهیٌت ّبی اوتیي اظ 2 َطف ثِ نفحبت Z  هتهل ّؿتٌس. 
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 ٍ هیٌَفالهٌت ّبی اوتیي تَؾٍ پطٍتئیي TITINثِ نفحبت Z هتهل اًس.

 ًَاض I   ← ًبحیِ ضٍقي ) 2َطف نفحِ  Z ( ←  نطفب اوتیٌِ. 

 ←ثِ ًَض پالضیعُ ) لُجی( ضفتبض یىؿبى یب ایعٍتطٍپیه ًكبى هی زّس.

 ًَاض A ←هطثٌَ ثِ نفحبت تیطُ ٍ ضٍقي زض ّن فطٍضفتِ هیَظیي ٍ اوتیي 

 ←ًؿجت ثِ ًَض پالضیعُ ذبنیت آًیعٍتطٍپیه زاضز ٍ ضفتبضّبی هتفبٍتی ًكبى زٌّس چَى هلىَل ّبی هتفبٍتی ٍخَز زاضز.

 ٍؾٍ ثبًس A ثبًس H ضا زاضین ←  وِ ثط ضٍی آى پطٍتئیٌْب ٍ آًعین ّبیی هثل وطاتیي فؿفبت لطاض زاضز.  

ؾبضوَهطّب زض ػطو فیجط وكیسُ قسُ، ٍ ثِ قىل ػطيی اظ یه هیَفیجطیل ثِ هیَفیجطیل زیگط هیطٍز ٍ هیَفیجطیلْب  zنفحبت 

ضا زض توبم ػطو فیجط ػًالًی ثْن هتهل هیىٌس. اظیٌطٍ  فیجط ػًالًی)ٍ ول ػًلِ( ّوبًٌس هیَفیجطیلْب زاضای ًَاضّبی ضٍقي ٍ 

 .(5)قىل تیطُ ٍ ظبّطی هرٍُ هیجبقس

زاضًس. ّط ٍلت ؾط  لطاضّب  G-ACTINخبیگبُ فؼبل  زض همبثلتٌِ هیَظیي )ثِ اؾتثٌبء هطوع آى( َطف  زض زٍی ػطيی پلْب* 

 ( ضا زاضز.ؾبضوَهطّب )ٍ وَچه وطزىاوتیي گی اتهبل ثِ خبیگبّْبی فؼبل آهبز ، ذبنیت ٍاًطغی زاض ثبقسهیَظیي 

 

 

زض هیتَوٌسضی ػًلِ تَلیس، ّوَاضُ  ATP اؾت. ATP ثَزى ،خبیگبُ فؼبل ػطيی اظ اظ قطایٍ الظم ثطای خساؾبظی پلْبی *یىی 

 .زض زؾتطؼ ؾطّبی هیَظیي اؾت یهؼوَل فؼبلیتْبیثطای  ATPهمساضی زض ؾیتَپالؾن ػًلِ ٍ 

  -(شیویایی حرکت سرّای هیَزیي )چرخِ ی پلْای عرضی هیَزیي-ٍقایع فیسیکی

.8شکل -  

.9شکل -  
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 :(01)شکل در طی هراحل زیر رٍی هیذّذکِ هکاًیسن اًقباض: 

زض  :(در اثر فسفریلِ ٍ اًرشی دارشذى)اکتیٌْا -آهادگی ٍ قائن شذى سرّای هیَزیي برای اتصال بِ جی-1

س. هحهَالت تدعیِ ٌضا هیكىٌ  ATPذَز ی  ATPaseٍ ؾطّب ثب فؼبلیت ،ٍاضز ؾطّبی هیَظیي قسُ ATPلجل اظ اًمجبو، 

فیالهبى اوتیي همبثل ػوَز قسُ، ٍ  ؾطّب هی هبًٌس. زض ایي هطحلِؾط ثبلی  هتهل ثِ ،، ٍ اًطغی شذیطُ ای ADP  ٍPiیؼٌی 

 .ًویجبقٌسس اهب ٌَّظ ثِ اوتیي هتهل ًلطاض هی گیط

َهیَظیي ثِ ولیؿن پطٍت-ًیيٍَلتی ووپلىؽ تطٍپ رسیذى پیام عصبی ٍ رّایش کلسین بذاخل سارکَپالسن:-2

اضًس ٍ ثٌبثطایي ؾطّبی هیَظیي ثِ آًْب هتهل هی ، خبیگبّْبی فؼبل ثط ضٍی فیالهبى اوتیي پَقكی ًسهتهل هی قَز

 قًَس.

: زض ایي هطحلِ پیًَس ثیي پلْبی ػطيی ٍ خبیگبُ فؼبل هیَزیي ٍ کَتاُ شذى سارکَهر ّای خن شذى سر  -3

حبلت ذویسُ ثِ  º90 اظ حبلتتغییط )هیگطززؿَی تٌِ )زاذل ؾبضوَهط(  ث هیَظیي ّبیؾط ذن قسىاوتیي ثبػث 

º45) .  ًبم زاضز، وِ هٌدط ثِ لغعیسى ؾط هیَظیي ثطضٍی اوتیي )یب تئَضی چطخ زًساًِ ٍ ظثبًِ(ایي ػول، يطثِ لسضتی

 هیگطزز. ٍ زاذل خلَ( ٍوكیسى اوتیي ثِ ؾَی زض وٌبض ّن)ضاُ ضفتي 

جیِ اؾت.وِ زض ؾط شذیطُ قسُ اؾت)ق  ATPاًطغی وِ يطثِ لسضتی ضا فؼبل هی وٌس ّوبى اًطغی حبنل اظ قىؿتي 

 .، ٍ آظازقسى اًطغی ضٍی هیسّس  ADPفٌطفكطزُ (. زض اثط يطثِ ًیطٍ،  ضّب قسى 

 :اکتیي بعذی-Gذا شذى سرّا، ٍ آهادگی هجذد پلْای عرضی برای اتصال بِ ج -4

،  ADP  ٍPiخسیس هحسزا ثِ  ATPثِ ؾط هتهل هی قَز.  ATPهیَظیي،  یه هلىَل خسیس  ثؼس اظ ذن قسى ؾط 

اظ اوتیي هی قَز. ٍ ؾطّب زٍثبضُ ثِ حبلت ػوَز  پل ػطيیقسى خسا تجسیل قسُ، ٍ ایي هٌدط ثِ شذیطُ ی ٍ اًطغی 

  .قىل گیطز پلْبی ػطيیلطاض هیگیطًس تب چطذِ خسیسی اظ 

ٍ ؾبضوَهط اظ  ،هیىكٌسثِ خلَ ضا فیالهبى اوتیي پلْبی ػطيی هؿتمل اظ ّن ػول هیىٌٌس، ٍ زض ّطثبض تىطاض چطذِ، -

 وغ ، وَچه ٍ هٌمجى هیگطزز.ثُطف زاذل خ هتطًبًَ 7/2زٍ َطف 

( هتهل زض ًمبٌ ثؼسیخسیس خی اوتیي )فؼبل خسیس  ْبی( ثِ خبیگبّی ذَزفكطزُ قسُ)ثب اًطغی شذیطُ  ّبیٍلتی وِ ؾط -

ثٌبثطایي، ایي ضًٍس زٍثبضُ ٍ ثبضُ اظ حبلت فكطزگی ذبضج هی قَز ٍ یه يطثِ لسضت خسیسی ضا ایحبز هیىٌٌس. ٍ، زهی قًَس

اظ زٍ َطف وَچىتط هیكًَس. ثؿتِ ثِ ٍظى ثبض، ؾبضوَهطّب  ، zٍنفحبت اوتیي، ضقتِ ّبی زض اثط آى ٍثبضُ تىطا هیگطزز ٍ ز

ْبی فؼبل ًوبیبى قسُ، ٍ زض ازاهِ، ثب فؼبل پیبهْبی اضازی فطز ثِ ػًلِ)زاضای ثبض(ثیكتط قسُ، ٍ هست ظهبى ثیكتطی خبیگبّ

 .هٌمجى هیگطزز، ػًلِ ثیكتط ّب ایي چطذِثَزى ثیكتط 

ثٌبثطایي اگط وؿی ثویطز ثِ ػلت اتوبم  .زض هحیٍ اؾت ATP، ٍخَز بلقطٌ خساقسى ؾط هیَظیي اظ خبیگبُ فؼ* 

 .هیكَز )حبلت ؾفتی ٍ اًمجبو هساٍم(كیؼزچبض حبلت خوَز ًػًالتف  ATPشذبیط 

+2تَؾٍ  ،فیالهبى ّبی اوتیياوتیٌْبی -خیًوبیبى قسى "
Ca": 

 زض قجىِ ؾبضوَپالؾوی caای هىبًیؿن چطذِ پل ّبی ػطيی ثبال ثَزى غلظت یَى یىی اظ قطایٍ الظم ثط

 هی قَز.  

 ثؼس اًمجبو، ولؿین تَؾٍ پوپ ایي قجىِ خوغ آٍضی هیكَز.
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، ول ًتیدِ ضؾیسى ؾیگٌبل ثِ یه ػًلِتهلٌس ٍ زض ثِ ّن هػًلِ، ثَُض هٌظن ٍ ٍاحس ّبی ؾبضوَهطی  zنفحبت 

     ..........ه ػًلِ ثَُض هٌظن، ٍ ضٍ ثساذل هٌمجى هیگطزًس.، ٍ زض ازاهِ ول فیجطّبی یقسٍُاحس ّبی ؾبضوَهطی خوغ 

     
 

ی )ْبهیَفیجطیلغلظت ولؿین زض ؾطاؾط  ،تحطیه هی قَززض اثط پیبهْبی اضازی قرم حطوتی  ّبیظهبًی وِ ٍاحس*

اًمجبو هٌظن ٍ وبضاهس زض ّوِ ایي اهط هٌدط ثِ  ثِ ََض یىٌَاذت ثبال هی ضٍز. فیجطّبی ػًلِ تحطیه قسُ(

َى ؾبذتبضی یىؿبى ثٌبم تطیبز زض ثیي ّوِ چ ز.فیجط تحطیه قسُ( هیگطز نسهیَفیجطیلْبی یه فیجط )ٍ یب چٌس

زچبض  هكرم ثِ ًبم تَثَل ّبی ػطيیغكبء فیجط ػًالًی زض ًَاحی ایي قىل وِ،  ثِ هیَفیجطیلْب لطاض زاضز.

اًتْبی تَثل ّبی  .ٍ قجىِ ؾبضوَپالؾوی احبَِ هی قَززٍ َطف تَؾتَثَل ّبی ػطيی زض  فطٍضفتگی هی قَز.

 .ب احبَِ هی قَز ٍ تطیبز ضا هی ؾبظزؾوی ثٌبم ؾیؿتطًػطيی تَؾٍ پبیبًِ ّبی قجىِ ؾبضوَپال

 2)قىل بی ػطيی اًتْبی تَثَلْ ٍ)ثبال ٍ پبییي(  : هدوَػِ پبیبًِ ّبی قجىِ ؾبضوَپالؾوی اظ زٍ َطف Triadتطیبز 

 ٍ11.) 

یسیٌی سُ حؿبؼ ثِ ٍلتبغ یب زی ّیسضٍپیطی ػطيی گیطًّبثط ضٍی غكبء لَلِ  -1تطیبز زٍ ًَع وبًبل زاضین:  زض

ًَزیٌی ٍخَز طًسُ ّبیی ثِ ًبم وبًبلْبی ضیبثط ضٍی غكب ؾیؿتطًب. گی-2( ٍخَز زاضز. DHPحؿبؼ ثِ ٍلتبغ)

زض حبلت  هتهل ّؿتٌس.(R)ًَزیٌیضیب بل ّبیی وبًؾٍ ضقتِ ای پطٍتئیٌی ثِ زضیچِ ّبتَ DHPزاضز.گیطًسُ ّبی 

هیجبقس. ایي وبًبل ثط ضٍی غكب قجىِ آًسٍپالؾن)ؾبضوَپالؾن( لطاض ثؿتِ  Rزضیچِ وبًبل  ، ٍاؾتطاحت ایي ضقتِ قل

 ثبظ گطزز، ولؿین ثساذل ؾبضوَپالؾن ؾطاظیط، ٍ اًمجبو ضٍی هیسّس. Rٍ ّط گبُ زضیچِ  زاضز

 ِ:تحریک عضلِ ٍ اًقباض عضل  رًٍذ جفت شذى

.11شکل -  
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وِ ایوپبلؽ ػهجی ثِ اًتْبی ًَضٍى زض یه ٍاحس ّط ٍلت  ثؿتِ اؾت. Rبلت اؾتطاحت زضیچِ وبًبل ّبی زض ح

وَلیي  اؾتیل وبًبلْبی ؾسیوی حؿبؼ ثِثِ  ، ٍحطوتی هی ضؾس، اؾتیل وَلیي اظ پبیبًِ اوؿَى ًَضٍى حطوتی آظاز

Na یًَْبی ثب ٍاضز قسى ٍْب ثبظ، وبًبلؾپؽ ٍ ،  زض غكبء فیجط ػًالًی ثبًس
ػًلِ زپَالضیعُ غكبء ػًلِ،  ثِ +

غكبء فیجط زض ثِ )یب ثطلی( الضیعُ ثب ّسایت الىتطٍتًَیه پ. هَج زنفحِ اًتْبیی( هثجت زضپتبًؿیل ایدبز )هیكَز

اٍلیي وبًبل ٍ ایدبز پتبًؿیل   ثبظ قسىاظ  ثؼسثبظ قسُ ٍ  ٍلتبغی ًَاحی هدبٍض هی ضؾس وِ زضآًدب وبًبل ّبی ؾسیوی 

س ٍ ؾیگٌبل ػهجی ثِ گیطًسُ ّبی ًثبظ هی قٍَ لَلِ ػطيی فیجط ػًلِ، زض ؾطاؾط غكب  ْب ّن هبثمی وبًبل ،ػول

DHP ثِ وبًبل قسُ هتهل  یٍ ضقتِ پطٍتئیٌقسُ، زچبض تغییط قىل زض اثط ٍلتبغ،  یگیطًسُ ّبی ٍلتبغایي  .طؾسهی

R وبًبل  زضیچِ ّبی (.ؾپؽ ؾطیؼب11)قىل هیىكس (زاذلُطف ث)ثِ ؾوت ذَز  ضاR  قسُ،ثبظ  ٍCa
ثِ ّب  ++

 ٍ اًمجبو ػًلِ ضخ هی زّس. قسُهتهل  Cتطٍپًَیي ثِ ٍ آظاز،  زاذل فًبی ؾبضوَپالؾن

 
 

 زٍ ػبهل قل قسى ػًلِ:

)ٍ الجتِ حصف پیبم اضازی قرم(. تَؾٍ اؾتیل وَلیي اؾتطاظ حصف اؾتیل وَلیي اظ ضٍی گیطًسُ اـ-1  

ولؿین ؿتطیي ٍخَز زاضز وِ یًَْبی هثجت ئؾن. ثؼالٍُ زض زاذل ایي قجىِ، پطٍتئیٌی ثٌبم وبلؿىَپوپ ولؿین زض غكبء قجىِ ؾبضوَپال-2

ثطاثط(. 40ضا ثرَز هیگیطز)ووه ثِ تغلیظ ولؿین: تب   

.11شکل -  
(Rianodin) 
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 ّبیپط تطٍفی یؼٌی افعایف حدن ػًلِ وِ ػلت آى افعایف تؼساز فیالهبى ّبی اوتیي ٍ هیَظیي زض ّط فیجط ّبیپطتطٍفی ٍ آتطٍفی ػًلِ:

اًمجبيبت قسیس ضٍی هی زّس. فكبضّب، ٍ ػًالًی هی ثبقس ایي حبلت  اغلت زض ثسى ؾبظی ٍ زض پبؾد ثِ  

اگط ػهت ضًٍسُ ثِ ػًلِ یؼٌی ػهت ًربػی لُغ  .آتطٍفی یؼٌی وبّف حدن ٍ تَزُ ػًلِ وِ هؼوَال ًبقی اظ وبّف فؼبلیت هی ثبقس

ایي افطاز ثطای خلَگیطی اظ آتطٍفی ػًلِ ثب اؾتفبزُ اظ فیعیَتطاپی ػًالت ضا  قَز ػًلِ ثِ ََض وبهل زض ظطف چٌسهبُ آتطٍفی هی گطزز.زض

 تحطیه هی وٌٌس ٍ هبًغ اظ تحلیل ٍ آتطٍفی آى هی قًَس.

 . اثط في ًبم زاضزیكتط هیگطزز. ایي هَيَع قسُ ًیع ث تدعیِ ATPهمساض ،ّطچِ همساض وبض اًدبم قسُ ثیكتط ثبقس :اثط في

 
Hyperplasia of Muscle Fibers. Under rare conditions of extreme muscle force generation, the actual number of 

muscle fibers has been observed to increase (but only by a few percent), in addition to the fiber hypertrophy 

process. This increase in fiber number is called fiber hyperplasia. When it does occur, the mechanism is linear 

splitting of previously enlarged fibers. 

 

 

 
.13شکل -  

.12شکل -  


