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فوو   متمايزهووا تطوو ر موموو  ال اوويك ال     وو )نبرسههة ان  جةتيههالمن  جةسههة اننأعههأ  نأشهه أنأ      

وههيننإشم فينقأنتمىنتحتن(بأعمار مخت ف  uscnorvegi Rattus  ذك ر الجرذان المختبري  

نعلمن  حلة  ن/  جةتيالمنعلةمنفينعلةمن  حلةةننش ة ةتزءن نن اطلبةتن

ن

ن

ن  اةقلعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن حجأنعبأن  كميمن  عالقنمنهةش .نن:نن السمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن  لقبن  علجين:نأساةذن يةعأنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نتة عان  قة سلا/كللان  علةمنن  عنة  ن:ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن4162/ن3ن/ن61ننن  اأريخن:نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 ت ص   رئ س قسم ع  م الح اة

 جنان  جنةقشهان أر سها ةنإ ىننهذهن  مسة انجقأ ان نن ألساةذن  جشمفنأرشح  اةصلان  إ ىننشةرةإ    

نونبلة ن  مأينفل ة.

ن

ن

ننن  اةقلعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن .نتةسمنحنة نهةشم السمن:ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن أرسقبن  علجين:ن  لنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نتة عان  قة سلا/  عنة  ن:نكللان  علةمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن4162/ن3/ن61  اأريخن:نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
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 قائم  الجدامل                                                     

 الصفح  ال ن ان الرقم

 29 الجرذان  ف  االمام   االطراف ف  مال ايك الجسم مزن يب ن 1

 29 يب ن مزن الجسم مال ايك ف  االطراف الخ ف   ف  الجرذان 2

 31 يب ن عدد االل اف ال ا    ف  عايك االطراف االمام   ف  الجرذان  3

 31 يب ن عدد االل اف ال ا    ف  عايك االطراف الخ ف   ف  الجرذان  4

 31 ل جرذان االمام   االطراف عايك ف  ال ا    االل اف اقطار يب ن 5

 31 ل جرذان الخ ف   االطراف عايك ف  ال ا    االل اف اقطار يب ن 6

 

 قائم  األش ال

 الصفح  ال ن ان ش لال

(4 - 1) 
ف   .Tri. Bثيث   الرؤمس ال ادي   ا   العيق  عدد االل اف ال ا    مع مزن 

 الجرذان
32 

 32 ف  الجرذان .Ex ال ايك الباسط  عيق  عدد االل اف ال ا    مع مزن  (2 - 4)

 32 ف  الجرذان .Fال ايك القابا عيق  عدد االل اف ال ا    مع مزن  (3 - 4)

 33 ف  الجرذان .Gast بطن الساق  عيق  عدد االل اف ال ا    مع مزن عا   (4 - 4)

 33 ف  الجرذان .Solاالخمص     ا   العيق  عدد االل اف ال ا    مع مزن  (5 - 4)

 33 الجرذانف   .B.Fثنائ   الرؤمس الفخذي    ا   العيق  عدد االل اف ال ا    مع مزن  (6 - 4)

(4 - 7) 
ف   .Tri. Bثيث   الرؤمس ال ادي    ا  العيق  اقطار االل اف ال ا    مع مزن 

 الجرذان
34 

 34 ف  الجرذان .Ex ال ايك الباسط عيق  اقطار االل اف ال ا    مع مزن  (1 - 4)

 34 ف  الجرذان .F ال ايك القابا  عيق  اقطار االل اف ال ا    مع مزن  (9 - 4)

(4- 

11) 

 ف  الجرذان .Gastبطن الساق  عيق  اقطار االل اف ال ا    مع مزن عا   
35 

(4 -

11) 

 ف  الجرذان .Solاالخمص    ا   العيق  اقطار االل اف ال ا    مع مزن 
35 

(4–

12) 

 ف  الجرذان .B.Fثنائ   الرؤمس الفخذي   ا   العيق  اقطار االل اف ال ا    مع مزن 
35 

(4-13 

) 

 .Tri. B ثيث   الرؤمس ال ادي    ا  العيق  عدد االل اف ال ا    مع اقطار ال اف 

 ف  الجرذان
36 

 36 ف  الجرذان .Exال ايك  الباسط عيق  عدد االل اف ال ا    مع اقطار ال اف  (4-14)

 36 ف  الجرذان .F ال ايك القابا  عيق  عدد االل اف ال ا    مع اقطار ال اف  (4-15)

 37 ف  الجرذان .Gast بطن الساق عيق  عدد االل اف ال ا     مع  اقطار ال اف عا   (4-16)

 37 ف  الجرذان .Solاالخمص   ا   العيق  عدد االل اف ال ا    مع اقطار ال اف  (4-17)

(4- 

11) 

ف   .B.Fثنائ   الرؤمس الفخذي   ا   العيق  عدد االل اف ال ا    مع اقطار ال اف 

 الجرذان
37 



 

 

 

 قائم  الص ر

 الصفح  ال ن ان ص رةال

 31 ش ر(2-1)لجرذ ب مر  .Tri.Bتب ن ال ا   ثيث   الرؤمس ال ادي   1

 31 ش ر(13-12)ب مر لجرذ. Tri.B ال ادي  الرؤمس ثيث   ال ا   تب ن 2

 39 ش ر(25-24) ب مر لجرذ. Tri.B ال ادي  الرؤمس ثيث   ال ا   تب ن 3

 39 ش ر(2- 1 )لجرذ ب مر.Ex تب ن ال ايك الباسط   4

 41 ش ر( 13-12 )ب مر لجرذ.Ex  الباسط  ال ايك تب ن 5

 41 ش ر(25- 24 )ب مر لجرذ.Ex  الباسط  ال ايك تب ن 6

 41 ش ر(2- 1 )لجرذ ب مر.Fتب ن ال ايك القابا   7

 41 ش ر (13-12) ب مر لجرذ.F القابا  ال ايك تب ن 1
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 46 ش ر(25-24)رب م لجرذ الرؤمس ثنائ   الفخذي  ال ا   تب ن 11
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 47 ش ر(13- 12 )ب مر لجرذ الده ن منعا   بطن الساق  محت ى  تب ن 21
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 49 ش ر(13-12)ب مر لجرذ الده ن من الرؤمس ثنائ   الفخذي  ال ا   محت ى تب ن 23

24 
 (25-24 ) ب مر لجرذ الده ن من الرؤمس ثنائ   الفخذي  ال ا   محت ى تب ن

 ش ر
49 

 51 ش ر  (2-1)تب ن محت ى ال ا   ثيث   الرؤمس من الده ن لجرذ ب مر  25

 51 ش ر( 13-12) ب مر لجرذ الده ن من الرؤمس ثيث   ال ا   محت ى تب ن 26
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 53 ش ر1 ب مر لجرذ  يي  ج نال من الرؤمس ثنائ   الفخذي  ال ا   محت ى تب ن 31
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 فرداكالم ك
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1  

 .Triceps Brachii  Tri. Bال ا   ثيث   الرؤمس ال ادي  

2  

 Extensorsال ايك الباسط  
EX. 

3  

 .Flexors Fال ايك القابا  

4  

 Gastrocnemius عا   بطن الساق 
Gast. 

5  

 .Soleus Solال ا   االخمص   

6  

 Biceps Femorisال ا   الفخذي  ثنائ   الرؤمس 
B.F. 

  Periodic Acid Schiffs Reagentكاشف الدمري  7
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1 Distrene Dibutyl Phthalate Xylene  
D.P.X 

9 Adenosine Triphosphate  
ATP 

  Connective Tissueالنس ج الاام 11
C.T. 

 Muscle Bundleالحزم ال ا      11
M.B. 



 Fibersاالل اف ال ا     12
F. 

 

 

 

 الخالصة 
 

العضالت الهيكلية في االطراف  وتطور معرفة التغيرات المصاحبة لنمو الحالية تضمنت الدراسة

, اذ اختبرت ثالث عضالت في االطراف المختبرية بأعمار مختلفة االمامية واالطراف الخلفية في الجرذان

االمامية وهي  العضالت القابضة والعضالت الباسطة والعضلة ثالثية الرؤوس العضدية, وثالث عضالت في 

من  ا  ذكر  03خمصية والعضلة الفخذية ثنائية الرؤوس في والعضلة األ عضلة بطن الساق االطراف الخلفية وهي 

التي  ( شهر بهدف  معرفة التغيرات22-22و) (10-12( ,)2-1عمرية وهي )مختبرية وبثالث فئات الجرذان ال

تم قياس وزن حيث االلياف العضلية المكونة لها  مع التقدم بالعمر في اوزان العضالت واعداد واقطار تظهر

و حساب اعداد االلياف العضلية في  .( شهر2-1في الفئة العمرية االولى )الجسم ووزن العضالت للجرذان 

, وتم التوصل الى تي تدرجت من الصغير الى الكبير .تم قياس اقطار االلياف العضلية ال لعضالت .كماا

 -النتائج التالية :

زيادة  الست في وزن الجسم ,واظهرت العضالت ظهرت زيادة  ( شهر13-12في الفئة العمرية الثانية )

العضلة ثالثية الرؤوس العضلة االخمصية و اما اعداد االلياف العضلية فقد اظهرت زيادة في  ,في الوزن

العضالت القابضة والعضالت والعضلة الفخذية ثنائية الرؤوس و  عضلة بطن الساقنقصان في العضدية و 

 تميزت في هذه المرحلة بالزيادة في العضالت جميعها.كذلك اقطار االلياف العضلية  الباسطة.

في  ا  نقصان عضلة بطن الساقواظهرت ( شهر ازداد وزن الجسم 25-22في الفئة العمرية الثالثة )بينما 

العضلة ثالثية الرؤوس العضدية والعضالت والعضالت الباسطة و  وزنها مع زيادة في وزن العضلة االخمصية

 عضلة بطن الساقزيادة في اعداد االلياف العضلية فقد اظهرت  اما, سو ؤ ر والعضلة الفخذية ثنائية الالقابضة 

 العضالت القابضة والعضالت الباسطةونقصان في  والعضلة ثالثية الرؤوس العضدية والعضلة االخمصية



كذلك زيادة في اقطار االلياف العضلية في العضالت القابضة والعضالت  .والعضلة ثنائية الرؤوس الفخذية

والعضلة ثالثية  بطن الساقعضلة الباسطة والعضلة االخمصية والعضلة ثنائية الرؤوس الفخذية ونقصان في 

 الرؤوس العضدية .

هيكلية. الالتقدم بالعمر على الدهون والكاليكوجين في  العضالت  تأثيروتضمنت الدراسة ايضا معرفة  

وعضلة بطن اذ اختبرت ثالث عضالت وهي العضلة ثالثية الرؤوس العضدية في االطراف االمامية للجرذان 

-12( ,)2-1)ثالث فئات عمرية وهي لس في االطراف الخلفية للجرذان  و والعضلة الفخذية ثنائية الرؤو  الساق

 اذ .الدهون والكاليكوجين( شهر بهدف معرفة التغيرات  التي تظهر مع التقدم بالعمر في 22-22( و)10

 صبغة شف الدوري الدهون في العضالت واستعملت عن للكشف Sudan Blackاستعملت صبغة السودان 

PAS. الى النتائج التالية :عن الكاليكوجين في العضالت, وتم التوصل  للكشف- 

والعضلة الفخذية ثنائية الرؤوس في االطراف الخلفية للجرذان  عضلة بطن الساقوالكاليكوجين في الدهون ان 

في الفئة  مما رية الثانية اكثر في الفئة العم والعضلة ثالثية الرؤوس العضدية في االطراف االمامية للجرذان

 .مما في الفئة العمرية الثانيةاكثر في الفئة العمرية الثالثة واستمرت زيادة الدهون والكاليكوجين العمرية االولى 

                                                      -المقدم  :
ننننننننن نيشكلنحة  ين ن ذ ن, ن ناشةر  ن  جيم ن نيجا ن  نيلجن  عضلين كثم نن%21يعابم ن. نوياأ ف ننوز ن  جيم

ن ن ال لةف ن نتيجى ن ن اطةو ا نخالية ن و نوحأ ت ن ن نطبقاننFibers  نيلج ن ن ن ن  عضلي ن ن  نيلج نينشة نحلث .

  جلزو يممنن ثنةءن  اطةرن  جنلنين.نويجاةزنبقأرتهنعلىن النقبةضنو النبيةطنو  ذ ننيشامكنفينن حأ ثنن  حمكةتن

 اغذيانن  نيلجنن ننت انوتنظلمننعجلهن ننت انن  جخالفان لجيمن.نوتناشمن الوعلان  أ ةياننبلنن ال لةفنن  عضللا

ن(ن.4112ثةنلان)نزياة ن,ن

زنثالثن نة عنن نن  نيلجن  عضليننفين  ثأيةتننعلىن سةسننخصةئص ةنن  جظ مياننو  ةظلفلان.نو  نليجكننتجل

ن فيلجين:أتكلفنتمكلبيننيانةسبنن عن ورهننن كلننةع

  Smooth muscle  عضلان  جليةء -6

ويكة نن٬  عمضلان  خة لان نن  اخطلطةتنSpindle Cells نن جة لعن نن  خاليةن  جغز لاننتاأ فهينعضلان

 2003 )٬.)  حجة نوو لأنوالإر  يةتقلص ةنبطلئةن

ننننننننننننCardiac muscle  قلبلان  عضلا-4



وهينعضلان خططانعمضلةنو كةنان ننخاليةنن اطةو انو افمعاننتكة ن ة زيان بعض ةن  بعضن.نويالحظنن

عنأن ة قعنتجةسننن ةيةتنن ال لةفنن  عضللاننوتةتأننهذهن  ام كلبننننIntercalated Discوتة ن قم صنبلنلان

نفين  عضلان  قلبلاننفقطن.ن

ننSkeletal muscleن   لكللان  عضلا-3

نذ تن  جةقعن  جحلطلان  نةىن اعأ ةنSyncytiumنن السطة نلان  خاليةن ننحزمن  احةمن ننتاأ فنعضلانهي

و  عضالتن   لكللانهينننننننننننننننننن.وقةيةننسميعةننتقلص ةنويكة نCross  striationنن  عمضلان  اخطلطةت

ن(.نLeiter,2009نيلجنحلةينو ينة لكيننشكللةننووظلفلةن)

ويعة نذ كن  ىنوتة ننFresh state  ن  عضالتن   لكللانتكة نذ تن ة نور يننفين  حة ان  طميانن

فين ال لةفن  عضللانوغز رةنن  اج لزن  أ ةين لنيلجن,ن عنوتة نبعضن الخاالفةتنفينننMyoglobinصبغان

ن, ن)غة ي ن. نبلضةء نو خمى ن  ىنعضالتنحجم ء نفااجلز ن ن   لكللا ن  عضالت ن نوت6996نةع ن  عضالتن( اكة 

نو  فيلة ةتلان) ن  نيلجلان ن  اينتخالفنفينخصةئص ة  Barbara   لكللان ننعأ نكبلمن نن ال لةفن  عضللان

and Reet , 2000نوقأنبلنن  ن  لةفن  عضالتن   لكللانهينتاكة ن نننوحأ تنخلةيان عموفاننبةسمن ال لةفن.)

نMyo fibers  عضللا ن ن نطةيلا ن سطة نلا نتم كلب نهي نبةس  اي ن نيأعىةحةطا نغشةء ننSarcolemaطا

.نحلثنتحاةينن ال لةفن  عضللانعلىن  عأيأننAn Overlying Basal  Laminaو  صفلحان  قةعأيان  جغطلا

  نكلنعضلانتغطىنن.(Mahood et a l . ,2008)فين  للفنننPeripheral نن  نةىن  جيطحان حلطلان  جةقع

نبة غ نيأعى ننيلجنضةم ن ن ننيبلة نسجلكا ن  ججم ةننEpimysiumالفن  عضلين  خةرتينبطبقا نبة علن ويظ م

تحةطنكلننFasciclesنتأعىنعضللاكغالفن بلضن.تامتبن ال لةفن  عضللان  خلن  غالفنبحزيجةتن ونحزمن

نبة غالفن  عضلين  جحلطين نبغالفن نننيلجنضةمن رقنيأعىن ن .ويغطىن  للفن  عضليننPerimysium ن ة

نبة غالفن  عضلين  أ خلين ن.نEndomysium  ة حأنفين  حزيجانبنيلجنضةمنرقلقنيأعىن وقأن ظ متنعأةننن

ن  ضة ان نو النيجا ن  عضللا نو  حزم ن  عضللا ن أل لةف ن   نأسي ن  طةبع نذ ت نو  امتلبةت ن الشكةل ن    ر سةت

 Briguet et ةنيامنتغلمهةنعننطميقن  جمضن)نثلم  نك(نوPurslow,2002تافةوتنتفةوتةنكبلم نعبمن  عضالتن)

al .,2004, Lieber et al.,2003.)ن

ن  مئلياننننننن نو  ج جا نو النكجةشن. ن  عظةم ن  ى ن ن  قةة ن نعننطميقنتةتله ن  حمكا نتة أ ن  عضالتن   لكللا   

 لعضالتننهين  حمكانو ناةجنن  حمكان   لكللاننو  حفةظنعلىنن   لئانو  جةقعنن لجيمنو عمن النيجانن  مخةةنن

 Mahood etعلىن  حفةظنعلىنحم رةن  جيم)و حةطان العضةءن  أ خللان حجةيا ةن نن الصةبانوتيةعأن يضةن

al. ,2008ن(.ن

نن%4  لةفن  عضالتن   لكللانتحاةينعلىنحة  يننننن نكاليكةتلنن ن وهذ ننفين النية نGlycogen ننوزن ة

ن نن ن نيكفي ن ة نعلى ن  حصةل نفي نفشلت ن ذ  ن  عضالت ن   ء نعلى ن لحفةظ نيياخأم   كاليكةتلن

نو  عضالتن   Kareem,2012 الوكيجلن) ن  اجثللن(. نوتنظلم ن ن  كلةكةز نتة ز  نفي ن  م ن ور ن  ة ن يضة لكللا

.نحلثنتعابمن  عضالتن   لكللانهين  جةقعن  مئلسنألكيأهن الحجةضننذ ئين لكمبةهلأر تنفينكة لن  جيم  غ



نن  أهنلا ن) ن  عضالتن   لكللا ن ن ن  جياخأم ن  ةقة  نهي ن الحجةضن  أهنلا  ,Sinacore and Eric.حلثن  

 فيفمةنأ)ننATPناةج  مكةئزن  ج لجنانألطةقان  اقلصن  عضلينومبةهلأر تنهين  ن  أهة نو  ك(ننحلثن1993

(نوخاللن  شلخةخانيحأثنفقأ  نSpriet ,2002(نفين  عضالتن   لكللاننخاللن  اجةرينن  ميةضلان)  اأكيأيا

 نن ال لةفن ننعضالتن الطم فنن كلن نن  بشمنن%01تأريجينأل لةفن  عضالتن   لكللان,نحلثنيامنفقأ  ن

ن.نن(Faulkner et al.,2007)و  فئم  ن

ننن

ن

ن

 -ال دف من الدراس  :

ن عمفان  اغلم تن  حةصلانفين  عضالتن   لكللان ننخاللن ةنيلين:نت أفن  أر سان  حة لان  ى

ن عضالتن   لكللانفين  جمذ  ننفين عجةرننصغلمةنو عجةرنبة غانعننطميقنقلةس ننجةنوتطةرن عمفا -6

ن لعضالتن  جأروسان.نن ال لةفن  عضللانوعأ هةن قطةرنوز ن  جيمنو  عضالتنوقلةس

ن.علل ةن عن  اقأمنبة عجمنيون ةنيجمطم فن  خلفلان(ن  عضالتن  جحمكان ألرتلن)ن الن اةبعا -4

ن.نن ةنيجمينعلل ةن عن  اقأمنبة عجمن  عضالتن  جحمكان ألطم فن ال ة لانون اةبعا -3

ن عمفانتأثلمنتقأمن  عجمنعلىنكجلان  أهة ننفين  لةفن  عضالتن   لكللان. -2

نن.   لكللا عجمنعلىنكجلان  كاليكةتلننفين  لةفن  عضالتن  عمفانتأثلمنتقأمنن -0

ن

ننن

ن

ن

 -: Skeletal muscle: ال ايك ال       2-1

ن ابةيننننننننننن ننيلج ن  لبةئن نفي ن   لكللا ن  خصةئصن  عضالت نفي نتخالف ن  لةف   امكلبلانن ن

نهيPunkt,2002و  ةظلفلا) ن   لكللا نو  عضالت نن( ن ر  يا ن عظمنننVoluntary Musclesعضالت تكة 

تيببنتحميكننبة  لكلن  عظجينوعنأن نقبةضنهذهن  عضالتنتاصلنوسجلتنهلكللانألن ةنكثلم ن ةنعضالتن  جيم

ن  جنلنين م حلن  اطةرنخاللنطةيلانتكةنتنعننخاليةن سطة نلان  عضالتن   لكللانعبةرةنوخاليةن,  جيمن تز ء

علىن  عأيأننتحاةينكلنو حأةن ن ةن   لكللان  عضللان  جنلنلان. ذ نفة ن  خالية  خاليةننعأ ن نن نأ ةجنعننطميق

ن  لةفنعضللاننو يضةننةياأل  نن ن  امكلبلان(.ن4119,ن)  نب ة نMuscle Fibersف ينبة اة ينتيجىن و  ةحأة

نن لعضالت ن, ن  عضللا ن ال لةف نهي ن   لكللا ن ن ة ن ن ذ ن السطة نلانن كةنا ن  عضللا ن ال لةف ن ن ن الف عأة

(Jagmin,2000).ن ةن ن  عضللا ن ال لةف نطةل ننويام وح ن ةن21-6بلن نوقطمهة نن لم ن611-ن61بلن

ننيأعىنرقلقنغشةءن  عضلينويحلطنبة للفن(6996)غة ي, ةيكمو ام نوهةن جلةءنSarcolemma  يةركة لجة

بي ة انن  يةركةبالزمن الفن ننتم كلبنخلطلانتمىنفي.نتةتأنSarcoplasmهين  يةركةبالزمننبجة ةنهال لا

 ةيكمو امنوهينتجاأنن4-ن6تبلغن ننحلثن  قطمننMyofibrilsةتن  عضللانفل  جج من  ضةئينتأعىن  للنتحت



,ن ضةفاننActinو الكالنننMyosin  جةيةسلنننهجةنعلىنبموتلنلنن سةسللنن  عضلينوتحاةينبلننن ةياين  للف

ويحلطنن(Silverthorn et al .,2001)نTroponinنو  اموبةنلننTropomysin  اموبة ةيةسلننن  ىنبموتلن

ن ن  خةرتيننبأكجل ة  عضلا ن  غالفن  عضلي نيأعى ننEpimysiumنيلجنضةم نصلبا نطبلعا  Kent and)ذو

Miller.,1997)نضةمنبحزمنتحةطنكلنحز انن ن ةنبغالفن نننيلجنبلنجةنتامتبن ال لةفن  عضللان  خلن  غالفن

نيأعى نن  غالفن رق ن  جحلطي ننينشأننPerimysium  عضلي نEpimysium ن ن الوعلانن نيحجل ن يضة وهة

نرقلقنيأعىننيلجنضةمن  حز ان  عضللانفين  للفن  عضلين  ة حأن  عضالت.نبلنجةنيحلطنفينو العصةبن  كبلمة

ن  غالف نن.Gartner and Hiatt.,1997))ن Endomysium  أ خلين  عضلين ن نة عن نيةتأ  ال لةفننثالثا

نن  عضللا ن  حجم ء ن ال لةف نونRed Fibersوهي ن  بلض و ال لةفننWhite Fibers ال لةف

لنوك,ننعضالتن  حلة نةتنبضجن ةن النية  عظمنـينفهذهن النة عننفم,نتاة نIntermediate Fibers  ةسطلا

ن.(Punkt et al ., 1996; Williams et al .,  1997)نىننةعنيية نعلىن الخمعلعضلانتاجلزنبةحاة ئ ةن

ن

 ال ايك ال       متمايزها تط ر: 2-2

Developing and differentiation of skeletal muscle       

ن  عضالت  نوتطةر ننشةء نن  ن  عضلنهة نتأعىنتكةين ن ن ننعجللا نMyogenesisتزء نفين عظمنن .

فين  عضالتنن  عضللانعأ ن ال لةفنوبة اة ينيكاجلن Prenatalقبلن  ةال ةنعجللانتكةينن  عضلن كاجلاون,  ثأيةت

 ججةعاننو قعةنتحتن يؤو لان  جنلنين ثنةءن  اكةيننوتطةرهةن  عضالتنحلثنيكة ننشةءن,قبلن  ةال ةنن   لكللا

ن نن  خالية ن لعضالتن)ن اخصصا ن  جة أة  ,Buckingham)نMyoblasts.نرو ةتن  عضل(أتيجىن  خالية

1994 ; Barjot et al ., 1998)وتجمنعجللاننجةنوتطةرن  عضالتن   لكللاننبجمحلالننهجةنن.ن(Han ,2012.)ن

ننن.Prenatal  muscle growth and development  نجةنو  اطةرنقبلن  ةال ةنن محلان-6

ننن  Postnatal Muscle Growth and Development.نبعأن  ةال ةن ةنو  اطةرن محلان  نجةن-4

   Prenatal muscle growth  and developmentم متط رال ايك قبل ال الدة و:2-2-1

ن ثنةءن  اطةرن  جنلنين لعضالتن ننخاليةنسالئفن  عضالتننMyoblastsتاطةرن الرو ةتن  عضللان

Myogenic precursor cellsن  يالئفنهينن ن  جاةسطننةشئاهذه   Cossu and)نMesodermن نن ال يم

Biressi , 2005)الرو ةتن  عضللان .نMyoblastsن  فجةةنعنأن محلانحلةةن  خللان  جنقيجانتنيحبن نن ورةن

نعننتكةينن اجةيزةنن ةئلة.نوتكة ن يؤو انMyocytesعضللاننخاليةن اصبحنFirst Gap Phase (G1)ن الو ى

نبة خللا نخةصا ننبموتلنةت ن ثل و خلم نMuscle Creatine Kinase ونMyosin heavy chain  عضللا

ن ن  عضللا ن النةيانMyocytes  خالية ن اطةو ان حة يا نتم كلب ن اكة  ن النةيانتلاحم ن ن النةبلبنتأعىن اعأ ة

ن  ;Olson ,1992 ; Rehfeld et al., 2000) ننةضجانعضللان  لةفنتعابمنوهذهنMyotubes  عضللا

Asakura et al ., 2002   ).ثنةءنعجللانتكةينن  عضالتنن Myogenesisن  عضللان الو لان ال لةفنتكةينيامنن

ن ن الو ىن نن تحة  ن ثنةءن  جم حلن ن نMyoblast  اينهين اكةنا   ثةنةيانن  عضللان نجةن كبمنعأ ن نن ال لةفن



  طةرن  ن ةئين.نMyoblastsالرو ةتن  عضللان  جنلنلانن ثنخاللن  جةتهن  ثةنلان ننتجةيزن  صغلمةن,ننهذهنتحأ

ن  فعلينأل لةفن  عضالتنيحأثنخاللن  اجةيزن  ن ةئينو نأ ةجن ن  عأ  ن  ىن  جنقيجانالرو ةتن  عضللا   ذينيحأ 

ن.(Shiffino and Reggiani , 1996) النةبلبنو ال لةفن  عضللان الو لانو  ثةنةيان

و ضحنبشكلنظ منتن  عضللانالرو ةت ن ننHeterogeneous populations  جاجةنيانن  ججة لعنغلمننن

 اعةقبان نننتلةلأل  اجةيزن  ن ةئيننو نأ ةجننهيحأثنخال و  عضالتننأل لةف  طةرن  ن ةئين  ذينيحأ ن  عأ ن  فعلينفين

نوبة اة ينيز    ن هن هجلانعأ ن ال لةفن  عضللانقبلن  ةال ةن ال لةفن  عضللا. ن  ن ةئينوهذ   لعضالت.ننقصةىنفين  حجم

 Basement  غشةءن  قةعأيننوتكة ن ال لةفن  عضللانتةتأنبلنالنتاجةيزن  ايننMyoblastsالرو ةتن  عضللان  ججةعان

Membraneو  غجأن  عضليننSarcolemmaوهذهنتعمفنبة خاليةن  جم فقاننفين  عضالتن  نةضجان  عضللان أل لةفنن

ن(Grounds and Yablonk, 1993  ; Bischoof,1994)نن Satellite Cells  قجميان و

ن ن  جم فقا نعلىنSatellite cellsو  خالية ن  قأرة ن ألن  ة ن ن صأر نبجثةبا نوتكة    عضللانننةيا النقيةم

 يضةنفينتجأيأننو  جشةركان  عضللانخاللن  نجةنبعأنن  ةال ةنتيةهمنفيننجةن ال لةفنألن ة.ننMyonuclei  جأيأةن

ن.(   Schultz,1996; Heslop et al. ,2001)نوعجللةتن الصالحن  عضالت

                                                      Postnatal muscle growth and development ال الدة وم متط رال ايك ب د-2-2-2

ن  ةال ة ن  عضالتن  زية ةنخاللننجةن  عضالتنبعأ نفينن   لكللانفينكالان نتمتعن  ىن  زية ة هين سةسة

ن ال لةف ن ةن  عضللانحجم ننيعمفنوهذ  ننHypertrophyبة اضخم نبةإلضةفا. نقبلنن نيحأث ن  ذي ن  اضخم   ى

فة ن  عأ نن,ننجةن  عضالتنبعأن  ةال ةن ننكجلانيحأن  ىنحأنكبلمنعأ ن ال لةفن  عضللان  ةال ة.نعلىن  مغمن نن  

ن نيبقىن  عضللان أل لةف  كلي ن  ةال ةنعة ة نبعأ ن  عضالت ننجة نفي ننفيه  Luff and Goldspink)ن

,1980;Wegner et al. ,2000نوقأن قامحن)Rehfeldtنعأ نزية ةنفين نهنقأنيكة نهنةك). 4111وتجةعاهن)ن

نبعأ ن  عضللا نقصلمن ال لةف ن  ةال ةنوقت ن  زية ةنو  ن ن ن نضةجنهذه ننالجا نربجة ن النةبلبنهي   عضللانننو ساطة ا

MyoTubesن الو ينننجةن  عضالتن ةنةَّ أ  جةتة ةنخاللنن ن  ةال ة .نحجمنن(Ontell and Kozeka, 1984)بعأ

تزءنيحأ هن  امكلبن  ةر ثين لحلة  ننقبلنوبعأن  ةال ةننهةنوعأ ن ال لةفن  عضللانعلىنحأنسة ءنخاللنن  اطةر

علىنكلن ننعأ ن ال لةفن  عضللان  جاكةنانقبلنن.ن ذ كنفة ننجةن النيجانن  عضللانن لحلة  ننيعاجأنعلىننحأنكبلم

  اطةرنبة عأيأن نن  عة  لننهذ نوياأثم.ن(Larzul et al .,1997)وبعأن  ةال ةنو عألنتضخمن ال لةفن  عضللانن

ن ن ةن  اينتصبحننشطا ن بةشمة ن  ةال ة نكة انظلمنعة  لنبعأ نخةرتلاننNeural regulation  عصبينن  خللا وعة  لن

ن.(Tomanek , 1987).نMuscle functionنبة كةئننننفيهنن ثلنوظلفان  عضلان حلطا

ن

ن

ن

 التقدم بال مر ع ى ال ايك ال       ممزو ا تأث ر: 2-3

 Effect of aging on skeletal muscles and their weightنن



نبة عجمن نن  ضعفنتعةنين  عضالتن   لكللا ن  ذينAtrophyو  ضجةرن  عضليننفين النية ن  جاقأم

ن  جابقلانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيناج ن ال لةف نوضجةر ن  عضللا ن ال لةف نعأ  ننقص  ن

(Larsson et al .,1993 ;Lexell ,1995 ;Musaro et al., 1995 ; Barton – Davis et al., 1998)-ن

نو ز  ا ن  شلل ن ن لظموفن ثل ن ن ساجةبا ن يضة ن  عضالتن   لكللا نويحأثنضجةر نDenervation  اعصلبنن.

ن خمىننو  شلخةخا نوحةالتن مضلا ن  غذ ء ن ن نو حأ ننةع نعلى ن العاجة  ن و  Appell,1990ونقصن  غذ ء

;Jackman and Kandarian, 2004).)ن

ن عنننننقص وتعةنين  عضالتن   لكللانن نبة عجمكالا ة  Lauretani et al) يعمفنبـنوهةن ةن  اقأم

.,2003)   Sarcopenia عجمن  عضالتن   لكللانن ؤ يان  ىن نخفةضنقةت ةننوتحأيأننعلىن.نوهةنخيةرةنتعاجأ

 ,. Aspnes et al.نو خاز لنعأ ن ال لةفن  عضللان)ن(Giresi et al . , 2005)حمكا ةننوزية ةنخطمن الصةبان

ن عن نخفةضن ياةيةتن  نشةطنن1997 نيجكنن  نتافةقمن نبة عجمنفين  عضالتن   لكللان نو  اغلم تن  جمتبطان ن. )

  اينيجكنن  نتؤ ين  ىنننن  اأكيأيا  بأنين عنتقأمن  عجمنو يضةنعننطميقنتغلم تنن  اجثللن  غذ ئينو  ضغةطن

ن  جذورن  حمة ن  نةتجانعنن ن  خالية ن نعلىن  مغمن نن  ن  نشةطنMeng and Yum,2010)نتم كمننحطةم ن. )

ن ننالسلجة  بأني نيجكن ن  جلأة نو  اغذيا ن  اجمين نقةة ن  عةهةت ن عأل ن بطةء نفي نتيةعأ ن  عضللان     عصبلا

Neuromuscular Impairments((Aagaard et a .,2010ن  عضالتن نوعة  لن  نجةن  بنةئلانهم ةنةتن

 Bain, 2010 ; Kovacheva  et) ن   sarcopenia تيةهمن يضةنفينظ ةرن  نجطن  ظةهمين نن  ضجةر

al.,2010 ;Perrini et al .,2010)نفين  بة غلننن ن ننضجةرن  عضالتن نيجكنن  نتيمعن نظموفن خمىن .

ن ال م ضن  نةشئان ثلن  يمطة  نفينذ كن نبجة ن و مضن  يكمينو مضن  شمية ننو  م ضن  كلىن الكبمنسنة

نةعن ال لةفنو  ةز نو  عضالتن   لكللان ننحلثن  ةظلفاننتاأثم.نحلثنن(Buford et al .,2010)  جحلطين

ن ن ن العجةرنو  عضللا نفين نوقطمهة ن نببعضنن  جاأخمةعأ هة ن نفين  لبةئنن  جينا ن ن  عضالتن   لكللا نتاجلز ن ذ ,

ةن قةبللاننتقلص ةننو فاقةرهننبطئ  صفةتنن  اينتجلزهةننعنن ثلالت ةننفين  لبةئنننن  نةضجانن ثلنضعفنقةت ةنن,ن

  نفقأ  نكالان  عضالتن  قةبضانن) 9469)نThompson كأنن.(Lexell , 1995)نن Regenerationن  اجأ 

Flexors و  عضالتن  بةسطاننExtensors يبأأنبة ظ ةرن  ذينيام فقن عهنفقأ  نقةةن  عضالتننو نخفةض ةننن

عأ ن ال لةفن  عضللانونقصة نحجمن ال لةفن  عضللان,بلنجةنحلثن  نفقأ  نكالان  عضالتنقأنيعة ن  ىننقصة ن

تعةنينبعضن  عضالتن   لكللان ننزية ةنفينعأ ن ال لةفن  عضللانن  ذينيؤ ين  ىنزية ةننوزن ةن.وفين ر سان ـن

Brandstetter (2000)نوز ن  عضلانثالثلان  مؤوسن  عضأيانوتأنن  Triceps Brachiiز   نخاللن  اقأمنن 

  نوز ن  عضلانثنةئلان  مؤوسن  فخذيانفين  جمذ  نيز   ننHegarty (1981)بة عجمنفين  ثلم  ن.نكجةنوتأن

نبة عجمن, ننحلثخاللن  اقأم ن  نوز   ننLayman (1980)وتأ نثنةئلا مؤوسن  فخذيانفين  جمذ  نفين  عضلا

 لغمنوفينعجمنن430يةمنكة نن26منوفينعجمن لغن676يةمنكة نن03 لغمنوفينعجمنن02يةمنكة نن40عجمن

ن  ن  عضالتن   لكللانفيعأةنوقأنبلنتن ر سةتن لغمن.ن344يةمنكة نن610 لغمنوفينعجمنن312يةمنكة نن619

 Phillips) الطم فن  خلفلانفين  قة رضن  جاقأ انبة عجمنتكة ن ضعفن نن ثلالت ةننفين  حلة نةتن القلنعجم ن



et al ., 1991 , 1993 ;Degens et al ., 1995 ;Mcbride et al ., 1995 ;Wineiger et al ., 

سنانبيبننقصنن71-ن11فينعجمنن%ن31ن–ن40بنيباننفين النية ن ذنتنخفضنكالان  عضالتن   لكللانن(1995

 Lexell,1993 ;Brooks and Faulkner, 1994)عأ ن ال لةفن  عضللاننوضجةرن ال لةفن  عضللان  جابقلان

; Frontera et al .,2000)نفينحلننوتأننن.(Evans (1995تنخفضنننفين النية   نكالان  عضالتن   لكللانن

فينن%31بةن ةننتنخفضنبنيبانن(2006) نFaulknerون Raderسنانكذ كنوتأن21-ن41فينعجمن%21بنيبانن

.وتخالفن  عضالتن   لكللاننفين ساجةبا ةنن لاغلم تن  جمتبطانن عن  اقأمننبة عجمنن,ننفين النية نسنان21عجمن

 Rectusف نةكنعضالتننتعةنين نخفةضةننشأيأ ننفيننوزن ةنن عن  اقأمننبة عجمننوهين  عضلان  فخذيانن  جياقلجان

Femoris ن(Wanagat et al .,2001ن)عضلان الخجصلا)  نعللا(و  نsoleusن  Brown et al ., 1992)ن

;Brown and Hasser,1996 ;Cartee et al .,1996; Meynial –Denis et al., 1996)عضلان,ن  

 ننGastrocnemius نعضلانبطنن  يةقون(Lexell et al.,1988)ن Vastus Lateralis  ةحشلا  جايعان

(Starnes et al ., 1989) ,ن  طةيلان ن ن الصةبع ن نبةسطا ن  Extensor Digitorum  Longus و  عضلا

((Brown et al ., 1992و  عضلان الخجصلان plantaris ن (Brown  and  Hasser ,1996)حلنن منفيننن

 Flexorن الصةبعن  طةيلانقةبضانا  عضلنوهين  جاأخمةنفين  ةز نفين العجةرن ينتغلمنعضالتن خمىنتظ م

Digitorum Longusن (Walters et al .,1990)ن ن  طةيلا ن  جقمبا ويعأنن.Adductor Longusو  عضلا

(نAnsved, 1995 لكللانن  جينانفين  جمذ  ن) صفان جلزةنن لعضالتن ننAtrophyضجةرن ال لةفن  عضللانن

 نن ال لةفن  صغلمةن(نننClusters ذنيظ منعلىنشكلنضجةرنن نن ال لةفنن  عضللا)نتظ منعلىننشكلنعنةقلأن

ويكة ننبشكلننضجةرنعةمننفين  لةفنعضللان فم ةننVastus Lateralisن  ةحشلاننكجةنفين  عضلانن  جايعا

ن  جينا نفين  عضلان الخجصلانفين  جمذ  ن نيشلمنبعضن(Bua et al ., 2001) كجة ن نكجة   بةحثلنن  ىن  ننن.

ن  عضالتن    ن  جةتضجةر نظ ةر نزية ة نيمتبطن ع  ,. Apoptosis. (Allen et alن  جبم جن لخاليةنلكللا

1997 ;Dupont – Verstcegden et al ., 2000; Smith et al ., 2000 ,Always et al ., 2002 

;Gallegly et al 2004). فين  عضالتن   لكللاننفين  حلة نةتنن(و  ذينتمتفعنننيبانظ ةرهن)  جةتن  جبم ج

ن الخجصلانDirks and Leeuwenburgh,2002,2004)ن  جينا. نفين  جمذ  نفين  عضلا ن الحظاه نتم ن ذ )

(Leeuwenburgh et al., 2005ن)نوعضلانبطنن  يةق(Dirks and Leeuwenbugh ,2002نكجةنتشلمننن)

ن ن  نجة نعة  ل نGrowth Factors بعضن  أر سةتن  ىن ور ن و ن  عضالتن   لكللا ن نكالا ن ن,نقص ةفينزية ة

ن  جعموف هجأو نعة لن  نجة ن ن النية لننة ن  ذينيؤ ين(IGF-I) (Insulin –Like Growth Factor)بشبله

نفينتكةينن ور  نفة ن  فئم  ن(Fernandez et al 2002) و    ا ةن  عضالتن   لكللان سةسلة ن  اينوبة جقةبلن

 Coleman)نHypertrophy تظ منتضخجةنعضللةنن  نجةن عة لنOver Expressingعةلننتكة نذ تنتعبلم

et al ., 1995 ; Musaro et al .,2001)ياةيةتن  ضمرن عن  اقأمنفين  يننقأنيكة ن  ةن زيأنو  نزية ةننن 

نوفقأ   ن ثلنتغلمن  اعبلمن  جلنين ن النيجان نن  عة قبن  ةخلجا نوتفككنو خاز لن ن ن  خالية نعلىن نقيةم نن  قأرة

ن أل ن  اعمضن ن ون  فقأ  نتؤ ين  ىنت ة وزية ة ن  خيةرة ن ذ كنزية ة منوضعن  اجةثلن  أينة لكين عنفقأ  نتغلن,



نو النيجا ن ن  خالية وعأمنن.(Gavrilov and Gavrilova 2004;Rattan 2006) صالحن الضم رألنكفةءة

فين عأ  نن  قأرةنعلىنن صالحنن الضم رن  اينحأثتننيؤ ينن  ىنفقأ  ننبقةءن  خللانن عن النخفةضن  اأريجينن

ن.ن(Gavrilov and Gavrilova 2004, 2006 ;Rattan 2006)   ةقتن عن مورن  خاليةنووظةئف ة

ن

ن

نن

ن

ن

ن

ن
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ن   لكللان ن  عضالت ن  خل ن  عضللا ن ال لةف ن عأ  نكبمى ن هجلا نهنةك ن   لكللا ن  عضالت ن نجة بة نيبا

(Rehfeldt et al.,1999ن. ذ كننقصنعأ ن ال لةفنن  عضللا)نن ظةهمن  اقأمنبة عجمننفين  عضالتننيعابمن 

طانةكالان  عضلاننتاحأ نبشكلنكبلمننو سةسيننبةسننوذ كنال (ننLarsson and Edstrom ,1986   لكللانن)

عنننبشكلنرئلس  نجةننبعأن  ةال ةنفين  عضالتن   لكللانعأ ن ال لةفنن  عضللاننوحجمنتلكن ال لةفن.نوياحققن

نعأ ن ال لةفنفين  زية ةن ننخاللنو كنن عنبعضن الساثنةء ت ال لةفنن  عضللاننوحجمنطةلفينن  زية ةطميقن

(نعنأن ر ساهنن ثالثننعضالتننفين4116وتجةعاهن)نBuaنكجةن شةر.ن(Rehfeldt et al .,1999)نننن  عضللان

.نن منتظ من يننتغلمنفينعأ ن.Solو الخجصلانننAdductor Longus  جمذ  ننبة نعضلاين  جقمبان  طةيلان

ن0فينن أةن)ن عنةيةننقصةن ظ متن  ةحشلا  جايعاننن  لةفن  عضلان  نفينحلنن ال لةفنن  عضللان عن  اقأمنبة عجم

ن  عضلافين  نهنةكننقصةنفينعأ ن ال لةفن  عضللانن(6922)نوتجةعاهنLexellنكذ كنوتأن(نش م ن.نن31ن–

  عضلانبةسطاننEdstrom(6921)ونLarsson ر سانن ذنتنةو تن.فين  متةلنعنأن ر ساهن  ذهن  ةحشلان  جايعا

ن  طةيلان الصةبع ن نو  عضلان الخجصلان ن  عضلان الخجصلاننتعةنين نننقصنفينعأ ن ال لةفنن فةتأن  ن  لةفن

ننلخالن  عضللا نقبل ن ن ن ن كأتنالحقة ن ن  نالجا نوهذه ن, نبة عجم نTempleton  اقأم ن)ن ن  ةن6922وتجةعاه ن, )

عأ ن ال لةفنن  عضللاننوالنفين يةحان  جقطعن  عمضيننفين  عضلانبةسطان الصةبعن  طةيلاننفلمنتعة ن ينتغلم

وتة ننقصن عنةينفين(ن4112)نوتجةعاهنMckiernan  عضللاننفين  جمذ  ن.نكذ كنبلنتن ر ساننأل لةف 

,ن  عضلان الخجصلانو  عضلانننRectus Femoris  جياقلجاننفينكلن ننن  عضلان  فخذيان أل لةف  عأ ن  كلين

ن  ى(ن4116)نوتجةعاهنWanagatتةصلنكذ كن(نش م نفين  جمذ  ن,ن31ن–ن46فينعجمن)نةحشلا  جايعانن  

ن  كلين   ن لعضلان أل لةفن  عأ  ن  جياقلجان  عضللا نن  فخذيا ن نفين32ن–ن62فينعجمن)ن%40ينخفضنبنيبا (ن

نن  جمذ   ن  عضلا. نفي ن ن ال لةفن  عضللا نعأ  نن   نيز   ف الخجصلا ن  جمذ ن أةن%31نبنيباني ن–ن3)نخالل

  عضللانيمتبطنعكيلةن عنن.نوعأ ن ال لةف(Tamaki and Uchiyama,2002)   ةال ةنبعأن سةبلعن الو ى(61



ن ال لةف ن ال لةفننن(Fiedler et al.,1997;Larzul, et al .,1997)   عضللانسجك نحجم نفي ن .و  نقصة 

ن  نةوين أل  عضللاننيم فقهن نخفةضنفينعأ ن ن ون حاةىن  حة ضن ن  عضللان  عنزية ةنفيننيبننDNAنةيان

 ذ كنفة ننن(Schadereit et al., 1995;Tanaka et al., 1992)نDNA ونبموتلنن  ـنن  نةوين  يةياةبالزم

حلثن(.Rehfeldt et al ., 1999حجج ةن)ن ون  عضللان الخاالفةتننفينكالان  عضالتننتمتبطن عنعأ ن ال لةف

 Elbowفين  كةعنن  لجمفقن  ن يةحان  جقطعن  عمضينن لعضالتن  قةبضافين النية ن(.6927وتجةعاهن)ن Saleوتأن

Flexorsن.وعنأننفين  ذكةرن%11 ز   تنبنيبانن ن  ةصةلن جمحلان  بلةغننالجان زية ةنعأ ن ال لةفن  عضللانفل ة عنأ

نن01عجمن ن  خيةرة ن ال لةفن  عضللانن%60سنانكةنتننيبا نيمتعن  ىنفقأ  ن ن ن  خيةرة ن  عضالتنوسببنهذه فينكالا

سنان نن  عجمن  نعأ ن ال لةفن  عضللاننن21سنانون01بلنننةن ةجأ  ن  .فقأن ةحظن لةفن  عضللاننالجانضجةرن ال

ن ن  مؤوسن  فخذيا نثنةئلا ننBiceps Femorisفين  عضلا ن نخفضنبنيبا ن  ةحشلا ن  جايعا  ننن%01وعضلا

نن111111 نتفقأن.(Lexell et al.,1988) لفنن343111 لفن  ى ن  جمذ   نفي ن عضالتن الطم فن  يفلى

(.نفينحلننوتأن  نعأ ن ال لةفن  عضللانLarkin,2003خاللن  اقأمنبة عجم)ن%61-0بنيبان ال لةفن  عضللانن

ن76سنان  ىنن41فين النية نيبأ نبةالنخفةضن ننعجمننTriceps Brachiiفين  عضلانثالثلان  مؤوسن  عضأيان

ن) ن  قةبضا(.McDonagh,1984سنا ن  عضالت ن ن ن كل ن  عمضي ن  جقطع ن يةحا ن   نوتأ تنو  عضالن وقأ

فين  شبةبنننالجاننزية ةنعأ نن%66فين الطم فن  عللةنو الطم فن  يفلىننفين النية ننتز   نبنيباننن   بةسطا

 ال لةفن  عضللانفل ةن.وفين ر سان قةرنان لعضالتن   لكللانبلننعضالتنن الطم فن  عللةنوعضالتن الطم فن

فين يةحان  جقطعن  عمضينن%31ية ةننبنيبانسناننوتأن  نهنةكنزن21سنان  ىنن31  يفلىنفين  بشمنبلننعجمن

عضالتن الطم فن  يفلىننالجانزية ةنحجمنن ال لةفن  عضللان وننفين%21فينعضالتن الطم فن  عللةنوبنيبان

ن)نبيببنزية ة ن ال لةفن  عضللانفينStickland (1994(.وفين ر سان ـ)Thompson,1994عأ هة . كأن  نعأ 

 ال لةفن  نعأ ن.نLayman (1980)  عضلان  فخذيانثنةئلان  مؤوسنيز   نخاللن  اقأمننبة عجمنفين  فئم  ن.بلنجةنوتأن

 لفنن1041يةمنكة نن03 لفنوفينيةمنن7207يةمنفين  جمذ  نن40  عضللانفين  عضلانثنةئلان  مؤوسن  فخذيانفينعجمن

يةمنكة نن610وفينعجمنن لفن1362يةمنكة نن619 لفنوفينعجمنن7670ة نعأ ن ال لةفن  عضللانيةمنكن26وفينعجمن

نفين قةطعن  جنةطقن  جياعمضان%30بنيبانن نخفةضةتنهنةكن  ن(young et al.,1985)كجةنوتأنن لفن.ن1137

ن  يةنةر نQuadriceps muscle لعضلانربةعلان  مؤوسننبةساخأ م نـ قةرنان عن  شبةبن  ن  كبةرنفين  متةلنو  نيةءن

Controlsنوقأن ظ متنناةئجن جةثلاننالجان نقصة نعأ ن ال لةفن  عضللانفل ةن ونبيببن نخفةضنحجمن ال لةفن  عضللان,ن

بلننن%21  جيةحان  كللان لجقطعن  عمضينتنخفضنبنيبان  متةلن.فيننTricepsونننBrachial  Biceps عضلان

ن (.Ross et al.,1997سنانن)ن21و41 الشخةصن  ذيننتام وحن عجةرهمنبلنن

ن

ن

 ال مر ع ى اقطار االل اف ال ا   ب تأث ر التقدم: 2-5
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نيعاجأن ةيكمو امننو كننهذ ن الخاالفن611ن-ن61نبلنن ةنتام وحنعةمن  عضللانوبشكلن ال لةفنتخالفن قطةر

نعة  ل نن ثلنعأةنعلى ن  نيل نو نة ع ن ن  اغذيا ن ياةى ن, ن  عجم ن  جنس, ن,  ثبتن.(Choi and Kim,2008)   صحا

(Alnaqeeb and Goldspink 1987)ن ر  ةتلكلةن  ن نتز    ن ال لةفن  عضللا ن  جبكمنخاللن قطةر فيننو كن ةن  نجة

نMoor.نفينحلنن ثبتنSplittingنو النشطةرن  طة ينو  اجزقنAtrophyتعةنين نن  ضجةرن  عضلينن  جينان  حلة نةت

سنان.ن  ةنن21 كبمن نننفين النية نفين عظمن  عضالتن   لكللان ال لةفن  عضللان خاز لن اةسطن قطةر(6926)نوتجةعاه

Reimersعضلاطننبنفين نطقان ال لةفن  عضللانتقلن  ن قطةرنفقأنوتأو(ن6999)نوتجةعاهن  Muscle Bellyن لعضلان

فين قطةرهةنفيننو خاز لن ننضجةرن  بلضن ال لةفنحلثنتعةني.نفين  جمذ  ن عن  اقأمنبة عجمنن  فخذيانربةعلان  مؤوس

ن-46)ن أةنخاللن%49نبنيبان Rectus Femoris  جياقلجان  فخذيانوفين  عضلا%22بنيبانن  ةحشلاعضلانن  جايعان

بةسطاننفين  عضلان  ثالثانبأنة ع ةن  ن ال لةفن  عضللان.(Mckiernan et al., 2004)ن  جمذ  ن ننعجمنش م(ن31

نفين  قطمن ننعجمن)ن الصةبع ن نتياجمنبة زية ة نتجللن ال لةفن(نش م64ن-66وحاىن كثمن نن)ن(نش من4-6  طةيلا ن ذ

ن  نجةن  ةسطلا ن نتكة نفينبأ يا نبلنن النة عن  ثالثان السمعن  ىن  ن فينن ال لةفن  حجمنتياجمنبة نجةنحاىن عن  ن ن

-67 ن)نألكثمن الخجصلانفة نكالن نن ال لةفن  بلضنو  حجمننتياجمنبة زية ةننبة قطمنان,ن  ةنفين  عضلا  حلة نةتن  جين

كبلمنفينن نن خاز لنفينحلننتعةنين ال لةفن  بلضن  حجمنبأو نتغلمن  عضللان(نش م,نوبعأنهذ ن  عجمنتبقىن ال لةف62

 ذ كنيالحظننSplitting قطةرهةن,نو نن  ج من الحظانن  ن الخاز لن  كبلمنفين  قطمننربجةنبيببنن نشطةرن  للفنطة لةن

ن(Kareem,1995)نفين  عضالتن  جينانطة لةن نن ال لةفن  جنقيجانوتة نعأ نكبلم   ن ن(1981)نHegarty نوتأ.

ن نبة عجم ن  اقأم نخالل نتز    ن  جمذ   نفي ن  مؤوس نثنةئلا ن  فخذيا ن  عضلا نفي ن  عضللا ن ال لةف نل قطةر ن ر سا نوفي

Laymanيةمنن40 ةيكمو امنفينعجمنن4619فين  جمذ  ن  ذينوتأن  ن عألن قطةرن ال لةفن  عضللانكة نن(1980) ن

ن2910يةمنون619 ةيكمو امنفينعجمنن2111يةمنون26 ةيكمو امنفينيةمنن3712يةمنون03 ةيكمو امنفينعجمنن3117و

(ن  ن قطةرن ال لةفن  عضللانفين  عضالتنن  بةسطان2003)نAndersen كأننيةمن.نفينحلننن610 ةيكمو امنفينعجمن

ن  اقأم نخالل نفين النية نتز    ن  ن قطةرنن(Velotto et al.,2007)  ـنوفين ر سانبة عجم.نو  عضالتن  بةسطا وتأ

غلنلةننتز   نخاللن  اقأمنو  عضلان  فخذيان  جياقلجانفينخنةزيمنن  ال لةفن  عضللانفين  عضلانثالثلان  مؤوسن  عضأيا

ن  عضللا .بة عجم ن ال لةف ن قطةر ننتز    نفي ن  يةق نبطن نكبلمةعضلا ننزية ة نن2 ن نعجمن ش من7  ى   جمذ  نن ن

(Sugiura and Kanda,2003).ن

ن

  التقدم بال مر ع ى الده ن ف  ال ايك تأث ر:2-6

  Effect of aging on lipids in muscle   
ن  أهة ن صأر ن السةسلان  نتعأ ن ن  حلة  نبة طةقا ن ازويأ ن)ن  فعة لةتنأل  ءن  م ن لجيم زياة ن  ضموريا

و كننن  جةءننيبلةنفينتكة نغلمنقةبلان لذوبة ن  اين اجةنيانن نن  جمكبةتنغلمنهين ججةعانو  أهة (ن4112,

ن  جذيبةتنتذوب ن  قطبلان  عضةيانفي ن  مئليانغلم نو  أهة  ن, ن  كلةروفةرم ن  أمنن  جةتة ةن ثل هيننفي

ن نو  كة ليامول ن  ثالثلا ن  فةسفةتلاو  أهة  نن  أهة  نKim et al., 2004)نو الحجةضن  أهنلا ن صبحن.  قأ

ن ن  أهنو ضحة نن   ن  عضالتنن  جةتة  نبلن ن  ى ن عظجه ننتم كميمتع ن ن  ثالثلا   خلننTriglyceride  أهة 

ن ن ن  عضللا ن(Kim et al., 2004)  خالية نوفي ن  أر سةتن  حأيثا. نبلننن ن ن  أهنلا ن النيجا ن ن ياة ع ن   تبلن



ن  ن نزية ة ن ال من  ذينيةحين  ن ن  عضالتن نكالان ن ن  مغمن ننزية ة نعلىن  نيلجن  عضالتن كبمنفين  ضخة ان

ن(Freda et al., 2008)  نيام فقن عنهم ة ن  نجةن  نةتمنعنن قةو انن النية لنن  أهنيننفين  عضالتننيجكنن

نتبلن ننوقأ ن  أهنلا   ن ن  عضالتنن النيجا نكالا ن نخفةض نعنأ نحاى ن  عضلي ن  نيلج نضجن ن ةتة ة ننتكة 

(Schiaffino and  Partridge ,2008;Chan and Liu,2002)شلخةخانخاللن  Senile ن(Kourt and 

Hollozy,1995;Song   et al., .2004)نوفين ر سةتنسةبقا  ,Ceglia, 2008;Oh et al., 2009)ن.

Tagliafico et al .,2010)جةثلنهةننتأثلموعلىنن  ىن  خلنن  عضالتنفينتيللن  أهة نزية ةن  نهنةكتبلنننن 

نن.وقةت ةن الحظنفين الفم  ن  جينلننحلثن  فقأ  ن  اأريجينفينكالانن  عضالت

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

نننننننننن

 تاث ر ال مر ع ى محت ى ال ايك ال       من ال يي  ج ن :2-7

Effect on aging on glycogen in skeletal muscle 
ن  حلانويطلقنعلل ةن سمن  جة  ن  نشةيان ون  جة  ن  كمبةهلأر تلانهين صأرن سةسين لطةقانفين   خالية

غذ ئلانن خازناننفين  نبةتةتنو  حلة نةتننو  كةئنةتن  حلان الخمىن,ن ذننكجة  نو  كمبةهلأر تنشةئعان  يكميان.

لهنفنبجةننةت   خاليةن  نبةتلاننونشأننفين  بموتةبالزم.نفينحلننتةتأنفين  حلةنفينتأ رنكيلللةزنتةتأنفين  نبةتةت

ننكاليكةتلنن النية نعلىنشكل نو  عضالتن.)زياة , نحلة ني(نفين  كبأ ن  كاليكةتلن4112)نشأ ن. هةنوقة نن(

(نHargreaves et al., 1995  جكثفن)ن  نشةطن  بأنينخاللن  عضلانن نن  طةقانو  منن أعمن اطلبةتن سةسي

نبصةرة. نفةنه ن نن هجلاه ن ن  جعموفانوكلن نة عنفين  بشمنعة انعلىن  مغم نتخزينننن  حلة نةتن نيام ن ال ن  حأ

ن نو  كبأ ن ن   لكللا ن ن  عضالت نفي ن نتأ  ن نقلللا نبكجلا نن(Fournier et al., 2002)  كاليكةتلن نخز ن. يام

ن حالةتنةن لحفةظن  كاليكةتلن ن  طةقانعلى نن ن ن  نشةطةت ن ن نقلللا ن  جكثفان و يةعةت ن  ميةضلا ن ن  اجةرين

(Ivy,1991نبصةرةنعة ان.)عةلن نن  كاليكةتلنننو قطةرهةنن حاةىنعلىاةينضةءنتحل ال لةفن  عضللانن  ب

نتجالكنن حاةىن نخفضن نن  كاليكةتلن ن ال لةفن  عضللان  حجم ءن نبلنجة ن. و قطةرهةنصغلمةن.نوتاجلزننكبلمة

ن ننintermediate Fibers ال لةفن  جاةسطا ن. ن ال لةفن  عضللا ن  خل و  نبجأىن اةسطن نن جلز تن الثنلن

  عضللانوتحتن  غشةءنننبلنن  لللفةتنSarcoplasm  كاليكةتلنن ةزعنفينتجلعن نحةءنن  يةياةبالزمن  عضلين

ن ن نننعلىنشكلنحبلبةتنPlasma Membarane  بالز ين ن نيام وحنقطمهة ن افةوتا ن ننnmن21-ن40 نفصلا



نيكة ن عاجأ  ن  حبلبةتنقأ ن ن ن  عأ  نوهذ  نذ كنفة نكجلاننننةنة ام. نو ع ن  غذ ئي, ن لاجثلل ن  خللا علىن اطلبةتن

ويجكننبمهنانوتة ن  كاليكةتلننن(ن.Qazi et al.,2005.)ن  كاليكةتلنننتكة ن كبمنفين ال لةفن  عضللانن  بلض

  نيلجيننن  اقللمويامنن.ن PAS (Pearse et al., 1968) صبغانتفةعلنبةساخأ منفين  عضالتن   لكللانفين قةطعن  بم فلن

ن  كلجلةئينن جحاةىن  كاليكةتلننفين نة عن خالفانن نن ال لةفن  عضللانعة ةنعننطميقن  اقأيمن  ذ تين)ن  خةصن(ن شأة

ن ن ع نتعة ل ة نKugelbery and  Edstrom,1968)نPeriodic Acid-Schiffs Reagentصبغا ن  ن( نتبلن نوقأ .

ن  حم ري نزية ةنيؤ ينHeat Stress الت ة  نن  ى و ناعةشن.ن(Febbraio et al.,1994)ن  كاليكةتلنتحلل

  جيانزفاننن  كمبةهلأر تن عن صة رنعضالتن  جيمنتغذيانعجللانيامن ننخال  ةنهةنفين  عضالتن  كاليكةتلن

ن.ن(Graham et al .,2001)حمكان  ن  جبذو انفين جةرسان  طةقان ننخالل

  Materials and Methodsالم اد م طرائق ال مل   -3ن

  Apparatus and Materialsاألج زة م الم اد  3-1

   Apparatusاألج زة   3-1-1

 المنشأ الشرك  المصن   األج زة ك

  جشم حننت ةزن6

ننننننننننننننن النججة ي

Freezing Microtome Thermo England 

ت ةزن  جشم حنن4

ن العالة ي

Rotary Microtome ThermoنEngland 

نEnglandنSensitive balance Gallan kampن لز  نحيةسن3

نGermanyنOven Memmertنفم نك مبةئين2

نGermanyنSartoriusنElectronic Balanceن لز  ن  كامونين0

كة لم ن  جج من  ضةئينن1

ن ابةينن الطة رنن

Nikon Digital Sight 

 DS-L1ن.ن

NikonنJapanن

 JapanنNikon Eclipse 50i Nikonن ج منضةئين7

 GermanyنWater bath Memmertنحجةمن ةئين2

نGermanyنMemmertنDistillatorنت ةزن  اقطلمن9

 Compoundن ج منضةئين61

microscope 

OlympusنJapanن

نGallan Kamp (England)نHot plateن يخننحم رين66

ن

نن

 Chemical materials الم اد ال  م امي  3-1-2



 المنشأ الشرك  المصن   الم اد  ك

 BDH EnglandنEthanol 99%نكحةلنأثللين6

نEnglandنBDHنChloroformنكلةروفةرمنن4

 Distrene  Dibutylن.ن  الصقاD.P.X ة ةنن3

Pthalate Xyleneن

PancreacنSpanishن

 Xylen Gainlandنز يللنن2

Chem.Comp. 

Englandن

نEnglandنBDHنEosin stainنصبغان اليةسلننن0

 Hematoxylinنصبغان   لجةتةكيللنن1

stainن

BDHنEnglandن

نEnglandنBDHنParaffin waxنشجعن  بم فلنن7

نMerck GermanyنAcetoneن سلاة نن2

نGermanyنMerckنPeriodic acidن كوحة ضن  بلمن9

 Sudan Black Merck Germanyنصبغان  ية   نن61

 

 

 

ن

ن

 -طرائق ال مل : - 3-2

  The animal used in experimentف  الدراس   المست م   الح  اواك-3-2-1

) RattusAlbino Rats   بلضةءننننمويجلاذكم ن نن  جمذ  نن  ن31فينن رستن  عضالتن   لكللان

)uscorveginنن ن  قة سلا نتة عا ن  طبن  بلطمينفي نكللا نفي ن  بلتن  حلة ني ن ن نعلل ة ن  حصةل ننبأعجةرنتم

تام وحننبلنننش مننونصفن  ىننسنالننونصفن.نحلثنوضعتننفين  بلتن  حلة نين كللان  امبلانفينتة عان

وتجتن  عنةيانن عأنلان شبكانفمشتن رضلا ةنبنشةرةنخشبننظلفانننبأغطلا  قة سلاننفين قفةصنخةصانن غطةةن

ن ن لظموفن  جخابميا ن خضةع ة نوتم ن ن السبةع نفي ن القفةصن متلن ن نو الضةءةننننفي ةبنظةفا نحلثن  ا ةيا  ن

لىنثالثنفئةتنعةنن  اجمبان.نقيجتنن  حلة نةتن غمضنن  أر سان أوزو تنبة جةءنو  غذ ءننبشكلن ياجمنطللان

ن-حلة نةتن كلنفئانعجمياننوكةالتين:ن61عجميانن

نش م نن(1-2)نneonatal groupنن  عجميان الو ىن:حأيثان  ةال ة  فئان -6



نش م ن 12-13))ننننAdult group  فئانن  عجميان  ثةنلان:ن  بة غان -4

نش م نن(24-25)ننSenile group  فئان  عجميان  ثة ثان  جينان -3

  Isolation of musclesعزل ال ايك  3-2-2

من  حلة نةتنن.نو ننثمنتمنتخأيقبلن  اضحلانب ةنتجلعة ن لحلة نةتننبجلز  ن  كامونينتمنقلةسنوز ن  جيم

بطميقانن السانشةقنثمنسلخن  جلأنعنن الطم فن ال ة لانو الطم فن  خلفلانوعز تن  عضالتنبجة ةن  كلةروفةرمن

ن ن  عضالتن  جطلةبا نوزنتن نثم ن الطم فنو الطم فن  خلفلا ن ن نحيةس  جطلةبا ن النيجاننبجلز   ن ز  ا بعأ

ن م بطانو  أهنلانن  جحلطاننب ةننو  عضالتننهين: 

A-عضالتن  جعزو ان نن الطم فن ال ة لانن  Fore Limbs:ن

ننFlexorsن  قةبضا  عضالتن-6

ننExtensorsن  بةسطا  عضالتنن-4

نTriceps Brachii  عضلانثالثلان  مؤوسن  عضأيانن-3

B-عضالتن  جعزو ان نن الطم فن  خلفلانن  Hind Limbs:ن

 نGastrocnemiusبطنن  يةقنعضلانن-6

نSoleusالخجصلان  -4

نBiceps Femoris    عضلانثنةئلان  مؤوسن  فخذيانن-3

ن

بعأنعزلن  عضالتن نن الطم فن ال ة لانو الطم فن  خلفلانوضعتنعلىنورقننشةفن لاخلصن نن

ن ن ن ن ن ن  جيم نوز  ن  ى ن  عضلا نوز  ن  حيةسنوحيبتننيبا ن  جلز   ن نبةساعجةل نوزن ة نوتم -AL)    ية ئل

barazanchi,1977):ن-بحيبن  جعة  ان التلان

100%  نيبان  جئةيان ةز ن  عضلان=ن ×
  وزن العضلة بالغرام

وزن الجسم بالغرام 
ن

نسةعانألتم ءن  جقةطعن  نيلجلانالحقة.ن22 جأةنن%61بعأهةنتمنحفظن  عضالتنفين  فةر ة لنن

 -: Histological studyالدراس  النس ج    -3-3

ب ةنبعأنقلةسنوز ننحلثنتمن  اضحلا )uscorvegin Rattus  بلضةءن)ننمويجلامن ساخأ مننجةذجن  جمذ  ن  ت

ن  نثمنعز تن  عضال  جيم نبة بحثلحلة نةت. ن نقلةسنوز نكلنبعأنتن  خةصا فينن  علنةتنعضلانوحفظتن  اشميحنوتم

نبامكلز ن  جشم حن  أو رن حلنن تم ءن  اقطلعننن%61 حلةلن  فةر ة لنن نبةساخأ م ننRotary   Microtome  نيلجين

نتح ن نتم نضحلث ن  نيلجلا ن ن  جقةطع ن نننلم ن النيجانن  عمضلا ن  م ض ن خابم نفي ن  أو ر ن ن  جشم ح ن بةساخأ م

histopathologyن ن  أية نلان نوو قطةرهةن  عضللان ال لةفن غمضنحيةبنعأ ن  اعللجينفين ياشفىن ننننننننحيبنطميقاب.

(Bancroft et al.,2013)ننن- عجلن  جقةطعن  نيلجلانوكجةنيأتين:ن

نن%61نبامكلزنثباتن  علنةتن بةشمةنبعأن خذهةن نن  جمذ  ننفين حلةلن  فةر ة لنن-:نFixation  اثبلتن -6

 Relative  weightق اس النسب المئ ي  ل زن ال ايك بالنسب  الى مزن الجسم 3-2-3

:- 

 



ن) ن-4 نألسحبن  جةء ن الثللينن-:نDehydrationنكةز( ن  كحةل ن ن حة لل ن ن نتصةعأيا  مرتن  علنةتنبيليلا

ن.ن(%611)وسةعانو حأةن امكلزنن(نو جأةنسةعالنن كلنتمكلز,%91,ن71%,01%)

نسةعان(3-ن4عة لتن  علنةتنبجة ةن  ز يللنن  نقين امويق ةن جأةن)ن-:نClearing  امويقنن-3

علىن محلالنننºمنن11نقلتن  علنةتنن  ىنشجعن  بم فلنن  ذ ئبنبأرتاننحم رةننن-:ننFilteration  اشميبنن-2

نبة قعنسةعانو حأةن لجمحلان الو ىنفلجةنتمكتن للانكة لان لجمحلان  ثةنلان.

نEmbeddingن  طجمن-0 ن نص ةرنن-:ن نºمن11تمنطجمن  علنةتنفينقة  بن حاةيانعلىنشجعن  بم فلننبأرتان

ن.وتمكتن  قة  بنفين رتاننحم رةنن  غمفانن حلننتصلبن  شجعننوبعأهةنوضعتنفين  ثالتانحاىننوقتن  اقطلعن

ن  جشم حن  أو رنن-:نSectioning  اقطلعن-1 نrotary microtome ساعجلنت ةزن نعجلن  جقةطعننن ن غمضن .

(ن ةيكمو نن.ن ذنقطعتن  علناننعلىنشكلن شمطانتمننقل ةن  ىنحجةمن ةئينبأرتاننحم رةن1-ن0  نيلجلاننبيجكن)

ن غمضنفمشن  جقةطعنو نبيةط ةننثمن خذتنعلىننشم ئحنزتةتلان.نº(نم00-ن01)

ن-يلين:ن يةسلننوكجةن–صبغتن  جقةطعن  نيلجلاننبصبغانن   لجةتةكيللننن-:نstaining  اصبلغنن-7

ن(ن قلقاننحاىننيز لن  شجعننن ةئلةن.60 زيلن  شجعنعنن  علنةتنوذ كنبغجمن  شم ئحن  زتةتلاننبة ز يللنن جأةن)ن-أ

ننن. جأةن قلقالنن6:6وضعتن  شم ئحنفين حلةلن  كحةلن  جطلقنو  ز يللنننبنيباننن-ب

ن)ن-ت ن الثللي ن ن  كحةل ن ن ن نتنةز لا نبيليلا ن  شم ئح ن %01,%71,%91,%611 مرت ن كلن( ن ن قلقالن جأة

نتمكلزن.

ن قلقانن64غجمتن  شم ئحنبصبغان   لجةتةكيللنن جأةنن-ث

نغيلتن  شم ئحنبة جةءن  جةرينحاىنتز لن  صبغان  ز ئأةن..ن-ج

ن1٬0(ننو  جحضمةنن ن)ننAcid –Alcohol)ن  حة ضي ساكجلتن ز  ان  صبغان  ز ئأةننبةساعجةلنن  كحةلنن-ح

ن6%- ن   لأروكلةريك نحة ض )HCL)ن نفي ن71%( نصبغاننن ن ة  نياحةل ن كي ن نقلللا نثة ني ن جأة كحةل

ن   لجةتةكيللنن  زرقةءن  ىنحجم ءنبفضلن  حة ضن.

ن قةئقنن3ييامتعن  لة ن الزرقنوذ كنبغيلن  شم ئحنبجةءنقةعأين جأةنن-خ

ن  جةرين.نءغيلتن  شم ئحنبة جةن- 

ن(ن قةئقن.0-ن3 جأةن)ن%6صبغتن  شم ئحنبصبغان اليةسلنن  جةئلانذ تنن  امكلزنن-ذ

ن  جةريننحاىنتز لنن  صبغان  ز ئأةن.نءغيلتن  شم ئحنبة جةن-ر

ن(ن جأةن قلقالنن كلننتمكلز%611,%91,%71.%01سحبن  جةءنفين  شم ئحنبيليلانتصةعأيان نن  كحةلن الثللي)ن-ز

نلنن.(ن جأةن قلقا6:6غجمتن  شم ئحنفين حلةلنن  كحةلن  جطلقنو  ز يللنننبنيبان)ن-س

ن(ن قلقان.60روقتن  نجةذجنبجة ةنن  ز يللننن  نقين جأةن)ن-ش

ناكة نتةهزةن لفحصنن.   الصقاننوغطتن  نجةذجنبأغطلاننزتةتلانشفةفانننD.P.Xوضعتنقطم تن نن ة ةنن-ص

 Histochemical techniqueتقن   الدراس  ال  م ائ   النس ج    -3-4



بةساخأ من  كاليكةتلننتمن خذن قةطعنعمضلانن نن  جنةطقن  اشميحلانن  جشةرن  ل ةنسةبقةنوقأنتمن  كشفننعنن

  ةن لكشفنعنن  أهة نفالنيجكنن ساعجةلنن.موتلنلان احضلمن  شم ئحن  نيلجلابعأن تم ءن  طميقان  نPASكةشفن  أورين

اة ءنهذهن  طميقانعلىن ذيبةتن  أهة ن)  كحةل(ن جةنيؤ ين  ىن  طميقان  موتلنلانن احضلمن  شم ئحن  نيلجلانوذ كنالح

فقأ نهن نن  نيلجن ذ كنتمنتقطلعنن  علنةتننبطميقان  اججلأنوبأو ن ساعجةلن ة ةن ثباانو ساخأمنبذ كننت ةزن  كميةساةتن

Cryostatن نFreezing microtome ونن ن)ن نن31-ن-ن60-بأرتانحم رة نم ن ن)بوذ كن˚( نذكمه نوتم رن  طلبحيبن ة

ن(.Kareem ,1986ن;ن6990

 ( Periodic Acid  - Schiffs Reagent )PASكاشف  الدمري  -3-4-1

ن  كةشف نهذ  ن  جحجمنن(  كمبةهلأر تنن لكشفنعنن  كاليكةتلنن)ن ساخأم ن الرتة نين نبة لة ن حلثنتصطبغن

Magentaنن  جة  ن التلاننياأ فنون (Bancroft et al.,2013) ن-:ن

ن Basic Fuchsinفةكيلننقةعأينغمن6

ن  Distilled water ةءن قطمن للامنن411

نن   Sodium Metabisulfateثنةئينكبمياةتن  صة يةمنغمنن4

نن  Hydrochloric acidحة ضن   لأروكلةريكن  جمكزن للامنن4

نن Decolorizing charcoal  فحمن  جخازلن  لة نننغمنن114

 Aldehyde)ننننننننأ أي ةيأن ججةعان  ىن  كاليكةتلننفينتةتأن  ايننOH–ن   لأروكيللن ججةعانتأكيأ.نPASنصبغا

 (-CHOنحة ضنطاةبةسنperiodic acidن  جججةعانوهذهنAldehydeن  Schiffنشلفنكةشفن عنتافةعلنسةفن

Reagentن نن الرتة نين الحجمن  لة ن اكة ن ننPASنتفةعلن ذ ك, ن ياخأمنهة. نعنن  كشفنفين ن  كاليكةتلنن ن  خلن

ن.   لكللان  عضالتنن  لةف

ن-طميقان  اصبلغن:

  قةئق.ن0 جأةنن Periodic acidوذ كنبةضع ةنفين حلةلنن  شم ئح كيأتن -6

  قةئقن3بة جةءن  جةرين جأةنن  شم ئحغيلتن -4

  قةئقنن0فين حلةلنشلفن جأةنن شم ئحوضعتن  -3

  قةئقن  ىن  نظ من  لة ن  ةر ين.ن0بة جةءن  جةرين جأةنن شم ئحغيلتن  -2

  قلقان.ن6 مرتن  شم حنفين حلةلنحة ضن  خللكن جأةن -0

  قةئقنن3شم ئحنبة جةءن  جةرين جأةنغيلتن   -1

 ثةنلان.ن31وضعتن  شم ئحنفينصبغان   لجةتةكيللنن جأةن -7

 غيلتن  شم ئحنبة جةءننحاىنتبأون زرقان. -2

 تففتن  شم ئحنبام كلزنتصةعأيةن نن  كحةلنوروقتنبة ز يلن -9

  الصقانعلىن  شم ئحنوغطتن  نجةذجنبأغطلانزتةتلانشفةفان اكة نتةهزةن.D.P.X وضعتنقطم تن نن ة ةنن-61

  لفحص.

   Sudan stainالس دان  صبغ  3-4-2



نتناخةصنينصبغاوه نغلم ن  أهة  نحلثنتصطبغ نفين النيجا نعةم نبشكل ن  أهة  ن لكشفنعن جشبعان  ياخأم

Unsaturated Lipidنن ننCholesterolو  كة ليامول نEstersو السام ت نن ن  ثالثلا بلة ننTriglyceridesو  أهة 

ن  جلة ن نن  جة  ن التلانوياأ فنGreyبلة نر ة يننPhospholipidوتصطبغن  أهة ننBlue To Black سة ن زرقن

(Bancroft et al.,2013نن)ن-:نن

ن  Sudan Black يحةقن  ية   نغمن6

نن   Aceton سلاة ن للامنن01

نن  Ethanol  ALcoholن%71كحةلن اليثةنةلننبامكلزن للامنن01

ن  جشم حن النججة ين نبج ةز نخةصا ن  اشميحنوثباتنفينقة  بن نبة بحثنبعأ عز تن  عضالتن  خةصا

Cryostat  Frozen Cabinetن نRechert –Jung –Frigocut نننةعنن ن النججة نن ووضعتن  خلنغمفا

نحم رة) نبأرتا ن ن-ن31-ن60-  جبم ة نم ن( نقطعتنبيجكن)˚ نثم نووضعتن  جقةطعن61-ن7 ااججأ ن ةيكمو امن. )

 Frozenعن  جججأةن(نثةنلانثمننقلتن  جقةط11-ن31  نيلجلاننعلىنشم ئحن ج مياننثمنتمكتن اجفنبة  ة ءن جأةن)

Sectionsقةئقننثمننبعأنذ كنشطفتننبة جةءننووضعتنن0فةر ة لنننو جأةنن%61  جج زةنوبيمعانفةئقانن  ىننن 

 قةئقننوغيلتنبة جةءنثمنن0 قةئقننونقلتنن  جقةطعنن  ىنكحةلن اليثةنةلنو جأةنن61فينصبغانن  ية   نن جأةن

نوضعتنفين حلةلن ن جأة ن نن0   لجةتةكيللن ن ن ة ة قةئق ن ن نوضعتنقطم تن ن ن ن نشطفتنبة جةء نثم ن ن اثبلتن  صبغا

D.P.Xنن نوغطتن  نجةذج نتحتن  جج منبأغطلا  الصقا ن نفحصتن بةشمة نوتمكتن اجفنثم  غمضننزتةتلا

ن.ن  كشفنعنن  أهة ن

  Measurement the diameters of muscle fibersق اس اقطار االل اف ال ا    -3-5

ن منيكنن  ئميةن.نفقأن خذن عألن قصىننن  ئجلهتمنتحضلمنشم ئحن  قلةسنن قطةرن ال لةفن  عضللانو كة نبعض ة

نOcular micrometer كلن لفنعضلين كينيجثلن  قطمنبةساخأ من  عأسان  جأرتانن4وقيمنعلىننطةلنو قصىنعمض

 لفنعضلينعشة ئين كلن ننن01تمنقلةسنقطمن ذنن(4166ن,ن  حينةوين(نأساخأ  ةنحيبن  طميقان  ايب(ن21xباكبلمن)

ننبن عأ  ة.ةوحي ال لةفن

 :  Muscle fiber numberحساب عدد االل اف ال ا     -3-6

ييةعأنعلىنن حصةءن  عأ ن  كلينن جةننCalf or  belly نن نطقانبطنن  عضلان  كة لننتمن خذن  جقطعن

  عضللاننفين  عضلان,نال نتجلعن ال لةفننتجمنفينهذهن  جنطقان.حيبتن ال لةفن  عضللاننفينكلن قطعننن أل لةف

 ال لةفن  جخالفاننألنة ع  نةتجن نن  اةزيعنغلمن  جايةويننarea sampling errorن  خطأوهذ نيقللن ننحأوثن

(Pullen,1977ن)ن

 -: المج ري  التص ير -3-7

ن ننCompound Light Microscopن  جمكبن  ضةئينبة جج منفحص ةنبعأن  جج ميان  شم ئحنصةرت

 Nikonننةعن نن  نيلجلان لجقةطعنتصةيمنبكة لم ن  جزو ن  ضةئين  جج مننو ساخأ مننNikon Eclipse 50iننةع

Digital Sight  DS-L1ن.ن ال كامونين  حةسةبنت ةزننعلىن  جثباا.نن

 Statistical analysisالتح  ل االحصائ   -3-1



 خضعتن  ناةئجن لاحلللن الحصةئينب أفن عمفان  فموقن  جعنةيانبلنن عأالتن وز  ن  عضالتنو عأ  ن

 ال لةفن  عضللان لعضالتننو قطةرهةنفين  ججة لعن  عجميانن  جخالفاننوقأنحأ تن  فموقن  جعنةيانعلىن ياةىن

ن ن ن الحة ين%0 حاجةل ن ن  ابةين نتحللل ن ن الحصةئي ن  احللل نشجل  One Way Analysisن((ANOVA  ذ

Varianceن نن ن ن عنةي نفمق ن صغم ن خابةر نبةساخأ م ن  جاةسطةت نبلن ن  جعنةيا ن  فموق ن خابةر نتم نLSDكجة

(Schefler,1980)طانبمنة جنةتمنتحلللن  ناةئجن حصةئلةنبةس.نspssفين  كة بلةتمنن(SAS,2001).ن
 

 : The weight of muscles and body    مال ايك الجسم مزن -4-1

ن  عجمن عنوعالقاهن  جيمنوز نعلىن  أر سانناةئجنظ متأ ن  جخابميان  جمذ  نذكةرنفين نن عألن  ن

ننغم0124±419ن  ىنن الو ىنن  عجميان  جمحلانفينغمن2113±606ن ن(نp<0.05)ن عنةيةن ز   ن  جيمنوز 

ن  عجميان  جمحلانفي نفينن عنةيانزية ةن ز   نثم,ن%23121حلثنكةنتننيبان  زية ةننفينوز ن  جيمنن  ثةنلان

ن(.6)ن  جأول.ن%23111وكةنتننيبان  زية ةنفينوز ن  جيمنن1126±غم277نبلغتن  ثة ثانن  عجميانن  جمحلا

نن عنةيةن ز   نن لجمذ  نن ال ة لان الطم فنفين  عضأيان  مؤوسنثالثلان  عضلانوز ن عألن  (ن6)ن  جأولن ظ م

(p<0.05ن)فين  جمحلانن لغمن33134±071بعأن  نكة نننغم لن37149±6121ن  ىنن  ثةنلان  عجميان  جمحلانفي

نفين عنةيانزية ةن ز   نثمن%1139  ىنن%1137حلثنتغلمتن  نيبان  جئةيان ةز ن  عضلان نن  عجميان الو ىنن

نو ز   (ن.ن6)ن  جأول.نن%1129وبنيبان ئةيان قأ رهةننغم لن21192ن±ن4321نبلغتن  ثة ثانن  عجميانن  جمحلا

ن±ن241  ىنن  ثةنلانن  عجميان  جمحلانفين عنةيةن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  بةسطان  عضالتنوز ن عأل

نننغم ل69120 نكة  ن   نن لغمن66111±671بعأ ن الو ى ن  عجميا ن  جمحلا ن ةز ننفي ن  جئةيا ن  نيبا و ز   ت

وبنيبان ئةياننغم لن02137±211بلغتن عنةيانغلمنزية ةن عن%1161  ىنن%1166  عضالتن  بةسطانن نن

ن نن  ثة ثان  عجميان  جمحلانفي%1161 قأ رهة ن6)ن  جأول. ن الطم فنفين  قةبضان  عضالتنوز ن عألن  ة(ن.

بعأن  نكة نننغم ل34122ن±ن221ن  ىنن  ثةنلانن  عجميانن  جمحلانفينن عنةيانغلمنزية ةن ز   ن لجمذ  نن ال ة لا

ن ز   نثمن%1161  ىنن%1140فين  جمحلان  عجميان الو ىنوبنيبان ئةيانتأرتتن ننن لغمن40147±نن371

ن  قةبضانوز ن عأل نزية ةن  عضالت نبلغتننم لغن30194ن±291نبلغتن عنةيان ن ئةيا نفين%1169وبنيبا

ن(ن.ن6)ن  جأول.نن  ثة ثان  عجميانن  جمحلا

ن  جمحلانفي(نp<0.05)ن عنةيةن لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفينعضلانبطنن  يةقنوز ن عألن ز   بلنجةن

نيبانوكةنتننفين  جمحلان  عجميان  ثةنلاننغم لن622123±4101ن  ىنغم لن34194±780ن نن الو ىن  عجميا

فين  جمحلان  عجميانون%1104فين  جمحلان  عجميان الو ىننبة نيبان  ىنوز ن  جيمننعضلانبطنن  يةقوز ن

نغم لن611172ن±6701نبلغن ذن عنةيةن نخفةضةن  جمذ  نفين  عضلانوز ن عألن نخفضنثم,نن%ن1171ن  ثةنلا

ن نوزن ة ن  عجميان  جمحلانفين%1137وكةنتننيبا ن4)ن  جأول.ن  ثة ثان ن. ن4)ن  جأولن ظ م( ننوز ن عألن  (

نp<0.05)ن عنةيةن ز   نخجصلا ألن  عضلا نوز ن عألن ز   نحلثن  جمذ  نفين  ثالثن  عجميان  جم حلنفي(

ن  نبعأن%1112وبنيبان ئةيان قأ رهةننغم ل61191ن±ن461ننبلغن ذن  ثةنلان  عجميان  جمحلانفين عنةيةن  عضلا

نكة  ننغم لن2120±064ن ن قأ رهة نن الو ىن  عجميان  جمحلانفين%1117وبنيبا نزية ةن ز   نثم, نفين عنةيان



ن  عجميان  جمحلا نبلغتنغم ل61166ن±ن491نبلغتن  ثة ثان ن%1111وبنيبا ن  فخذيان  عضلانوز ن عألن  ة.

نP<0.05)ن عنةيةن ز   نفقأن  ثنةئلا ن  عجميان  جمحلانفي( ن  نكة نننغم ل661129ن±ن4611ن  ىن  ثةنلان بعأ

ن%6149حلثنتغلمتن  نيبان  جئةيان ةز ن  عضلان ننفين  جمحلان  عجميان الو ىننن لغمنن6901±674122

نغم ل642131ن±ن3401نبلغنحلثنن ثا  ثةن  عجميان  جمحلانفين عنةيةنن  عضلانوز ن عألن ز   نثمن%1121  ىن

ن(.ن4)  جأول.)ن%1112وبنيبان ئةيان قأ رهةن

 : Number of muscle fibers ال ا    االل اف اعداد -4-2

ن ال ة لان الطم فنفين  عضأيان  مؤوسنثالثلان  عضلانفين  عضللان أل لةفن  كلين  عأ ن عألنز    

ن لجمذ   ن(p<0.05ن عنةيةن ن  جمحلانفي( ن  عجميان ن  ثةنلان نعضللةن لفةن46112±2394ن  ىن نكة نن ن   بعأ

نن%2129حلثنبلغتننيبان  زية ةنفينعأ ن ال لةفن  عضللاننفين  جمحلان  عجميان الو ىنن لفن7121±43124

وكةنتننيبان  زية ةنن لفن20122نن±ن2244ننبلغتنن  ثة ثان  عجميانن  جمحلانفينن عنةيانغلمننزية ةنن ز   نثم

  ن عألن  عأ ن  كلين ننن  ناةئجنو ظ مت.ن(3٬4٬6)  صةر(ن3)ن  جأول.نن%1131فينعأ ن ال لةفن  عضللان

ن  عضللان ال لةف ن  عضالتنفين ن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  بةسطان ن نخفضن ن عنةيةن نp>0.05)ن ن نفي(

نعضللةن لفة33104±ن1164ن  ىن  ثةنلان  عجميان  جمحلا نن نكة  ن   نن1692بعأ ن  جمحلاننن لف±46164 في

ن ال لةفن  عضللان ن  نقصة نفينعأ  نن  جمحلانفين عنةيةن نخفضنثم,ن%3119  عجميان الو ىنحلثنبلغتننيبا

(ن3)ن  جأول.نن%0107 لفنوكةنتننيبان  نقصة نفينعأ ن ال لةفن  عضللانن43119±0222  ىنن  ثة ثان  عجميا

نفين عنةيةن نخفضن  قةبضانن  عضالتنفينن  عضللان أل لةفنن  كلين  عأ نن عألن  نوتأنوقأ.ن(1٬0٬2)  صةر

فين  جمحلان  عجميانن لفن46142±1222بعأن  نكة نننعضللةن لفةن31100±0914ن  ىن  ثةنلان  عجميانن  جمحلا

نفين عنةيةعأ ن ال لةفن  عضللانن نخفضنثمن%2171 الو ىنحلثنبلغتننيبان  نقصة نفينعأ ن ال لةفن  عضللان

.ن%2146وكةنتننيبان  نقصة نفينعأ ن ال لةفن  عضللانن لف41109ن±ن0746ننبلغتن  ثة ثانن  عجميان  جمحلا

 .(9٬2٬7)  صةر(3)ن  جأول

ن  خلفلان الطم فنفيننعضلانبطنن  يةقنفين  عضللان أل لةفن  كلين  عأ ن  (ن2  جأولن)بلنجةن ظ من

ن43140±نن1232بعأن  نكة ننن لفةن49130±0313ن  ىن  ثةنلان  عجميانن  جمحلانفينن عنةيةن نخفضن لجمذ  

ن ز   نثمن%46134  نقصة نفينعأ ن ال لةفن  عضللا عألنحلثنبلغتننيبانفين  جمحلان  عجميان الو ىنن لف

نيبان  زية ةنفينعأ ن ال لةفنن لفنوكةنت39122ن±ن0326ن  ىنن  ثة ثانن  عجميان  جمحلانفينن عنةيانغلمننزية ة

ن ن أل لةفن  كلين  عأ ن عألن ظ منحلننفي(.64٬66٬61  صةر)ن.%6120  عضللا ن  عضللان ن  عضلانفين

ن  خلفلان الطم فنفينخجصلا أل ن لجمذ  ن ن عنةيانغلمنزية ةن ن  جمحلانفين ن  عجميان ن±ن3121بلغتنن  ثةنلان

كةنتننيبانحلثنفين  جمحلان  عجميان الو ىننن لفن24194±3161بعأن  نكة ن عألنعأ ن ال لةفنن لف42133

ن ن  عضللا ن ال لةف نعأ  نفي ن  جمحلانفين عنةيانزية ةن ز   نثمن%6162  زية ة نبلغتن  ثة ثان  عجميان

ننة نعضللن لفةن3621±42132 ن  عضللا ن ال لةف نعأ  نفي ن  زية ة ننيبا ن(2)ن  جأول.%3162وكةنت

نن(60٬62٬63  صةر) ن الطم فنفين  مؤوسنثنةئلان  فخذيان  عضلانفين  عضللان ال لةفن عأ  نناةئجنبلنت.



ن  جمحلانفي(نp>0.05ن)ن عنةيةن نخفضن أل لةفن  كلين  عأ ن عألن  ن لجمذ  ن  خلفلا ن  عجميان ن  ثةنلان ن  ىن

حلثنبلغتننيبان  نقصة ننفين  جمحلان  عجميان الو ىنن لف41167±7411بعأن  نكة نن لفن7612±31162

ن ال لةفن  عضللان نن لفةن30101ن±ن1721ن  ىن  ثة ثان  عجميان  جمحلانفين عنةيةن نخفضنثمن%6124فينعأ 

نو ن.ن(62٬67٬61  صةر)ن(2)ن  جأول.)ن%0107حلثنكةنتننيبان  نقصة نفينعأ ن ال لةفن  عضللاننعضللة

حلثن.نبلن جةننثةبااننعالقانوتة نيابلنن منن  عضالتن وز  ن عنو قةرنا ةن  عضللان ال لةفن عأ  نناةئجن الحظا

ن نن(6-2)نشكل  يشلم نفينوزن ةن ز   نقأن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  عضأيان  مؤوسنثالثلان  عضلا  

ن ال ة لان الطم فنفين  بةسطان  عضالتننبلنجة.ننفل ةن  عضللان ال لةفن عأ  ننزية ةن عن  ثالثن  عجميان  جم حل

نن  جمحلانفينن  عضللانن ال لةفنعأ ننقصة ن عن  ثالثنن  عجميانن  جم حلنفينن يضةنوزن ةن ز   نفقأنن لجمذ  

نفينن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفينن  قةبضانن  عضالتنوز ن ز   نو(.ن4-2)ن  شكل.ننو  ثة ثان  ثةنلان  عجميا

-2  شكل)نو  ثة ثان  ثةنلانن  عجميان  جمحلانفينن  عضللان ال لةفنعأ ننقصن عن  ثةنلانو  ثة ثان  عجميانناحل  جم

نن  جمحلانفينن لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفيننعضلانبطنن  يةقنوز نزية ةن  ى(ن2-2)ن  شكلنيشلمنبلنجة.ن(.3

نثمن  عضللان ال لةفن عأ  ننقصن عنن  عضلانوز ن نخفضنونن  عضللان ال لةفن عأ  ننقصن عن  ثةنلان  عجميا

ن  عضللان ال لةفن عأ  نزية ةن عن  ثة ثان  عجميان  جمحلانفيعضلانبطنن  يةقننوز ن نخفض (ن0-2)ن  شكل.

ن عن  ثالثن  عجميان  جم حلنفينوزن ةن ز   نفقأن لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفينخجصلا ألن  عضلان  ن  ىنيشلم

ن1-2)ن  شكلن.فل ةن  عضللان ال لةفن عأ  نزية ة ن  عضلانوز ن ز ية ن  ىنيشلم(. نفين  فخذيان  مؤوسنثنةئلان

ن.نفل ةنن  عضللان ال لةفن عأ  ننقصن عن  ثالثنن  عجميان  جم حلنفينن لجمذ  ن  خلفلان الطم ف

 :  Diameter of muscle fibers ال ا    االل اف اقطار -4-3

ن  عضلانفين  عجمن عنوعالقا ةن  عضللان ال لةفن قطةرنعلىن  أر سانناةئجن ظ مت ن  مؤوسنثالثلان

ن قطةرن عألن  ن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  عضأيا ن  عضللان ال لةفن ن عنةيةن ز   ن نن(p<0.05ن ن نفي(

ن  جمحلانفين ةيكمو امن1102±40197نكة ن  نبعأنن ةيكمو امن6111±03117نبلغن ذن  ثةنلانن  عجميان  جمحلا

ن  عجميا ن الو ىن ن عألن نخفضنثمن ن قطةرن ن ال لةفن ن  عجميان  جمحلانفين ن  ثة ثان ن نخفةضةن ننبلغنة ن عنةين

ن ةيكمو امن32144±1174 ن  عضللان ال لةفن قطةرن عألنبلنجة.نن(3٬4٬6)  صةر(0)ن  جأول. ن  عضالتنفين

ن43170ننبلغتنن  ثةنلانن  عجميانن  جمحلانفينن عنةيانغلمنزية ةنن ز   نن لجمذ  نن ال ة لان الطم فنفين  بةسطا

ن قطةرن عألنز  نثمن الو ىن  عجميان  جمحلانفين ةيكمو امن1121±ن44170ننكةنتن  ننبعأن ةيكمو امن±1121

ن ال لةف ن  جمحلانفين ن  عجميان ن  ثة ثان نزية ةن نبلغتن عنةيان ن ةيكمو امن1137±31137ن ن  جأول.

ن.1٬0٬2)  صةر(0) ن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  قةبضان  عضالتنفين  عضللان ال لةفن قطةرن عألن  ة(

نكةنتن  نبعأن ةيكمو امن6117±42124نبلغتن عنةيانزية ةن  ثةنلان  عجميان  جمحلانفين ز    ن±ن44111ن

نزية ةن  ثة ثان  عجميان  جمحلانفين ال لةفن قطةرن عألن ز   نثمن الو ىن  عجميان  جمحلانفين ةيكمو ام1113

ن.(9٬2٬7)  صةر(ن0)نتأول.ن ةيكمو ام1109ن±ن37170تبلغنا عنةي



ن نبطنن  يةقنفين  عجمن عنوعالقا ةن  عضللان ال لةفن قطةرنعلىن  أر سانناةئجنبلنتبلنجة ن  نعضلا

ن(p<0.05ن عنةيةن ز   ن  عضللان ال لةفن قطةرن عأل ن±ن06197نبلغن ذن  ثةنلان  عجميان  جمحلانفي(

ن قطةرن عألن نخفضنثمن الو ىن  عجميان  جمحلانفين ةيكمو امن1111±47137نكة ن  نبعأن ةيكمو ام1122

نة ن عنةين نخفةضةن  ثة ثان  عجميان  جمحلانفين  عضللان ال لةف (ن1)ن  جأولن ةيكمو ام1133±ن3012نبلغن

نن  خلفلان الطم فنفينخجصلا ألن  عضلانفين  عضللان ال لةفن قطةرن عأالتنظ متأنكجة(ن64٬66٬61)  صةر

ن  عجمن عنطم يانعالقان لجمذ   ن ز   تن ذن ن قطةرن نزية ةن  عضللان ال لةفن ن عنةيان ن±ن43197ن نن

ن  عجميان الو ىن ةيكمو ام1127 ن  ثةنلان  عجميان  جمحلانفي ةيكمو امنن1172±41120  ىننفين  جمحلا نثمن

.نن(60٬62٬63)  صةر(1)ن  جأولن.  ثة ثان  عجميانن  جمحلانفينن ةيكمو امن1132±49110ن  ىن عنةيةن ز   

ن ظ متنفقأن لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفين  مؤوسنثنةئلانن  فخذيان  عضلاننفين  عضللان ال لةفن قطةرن عألن  ة

ن ةيكمو امن1112±42167ن نن عنةياننزية ةن  عضللان ال لةفن قطةرن ز   تن ذن  عجمن عنطم يانعالقان يضة

ن  ىن عنةيةن ز   تننثمن  ثةنلان  عجميان  جمحلانفين ةيكمو امن1113±32117ن  ىن الو ىن  عجميان  جمحلانفي

ن(.62٬67٬61)  صةر(ن1)ن  جأولن.  ثة ثان  عجميان  جمحلانفين ةيكمو ام6143ن±ن22140

نوز نبلنننطم يانعالقانوتة ننالحظنن  عضللان ال لةفن قطةرن عن  عضالتن وز  نناةئجن قةرنانو ن

ن  عضلا نتأ نو ضحةنهذ نوكة ن  عضللان  لةف ةنو قطةرن و  عضالتن  بةسطانو  عضلانن  قةبضان  عضالتنفين

نوز ن ز   نقأن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  عضأيان  مؤوسنثالثلان  عضلانفيفنعضلانبطنن  يةقخجصلان أل

نفين  عضلانوز نفين  زية ةن ساجمتنحلثنن  عضللان  لةف ةن قطةرنزية ةن عن  ثةنلان  عجميان  جمحلانفين  عضلا

ن  عضللانلةف  الن قطةرنض نخفةن عن  ثةنلان  عجميان  جمحلا نن  ثة ثان  عجميان  جمحلانفين ن7-2)ن  شكل. ن  ة(

ن عنن  ثةنلانن  عجميانن  جمحلانفينن  عضلاننوز ن ز   نفقأنن لجمذ  نن ال ة لانن الطم فنفينن  بةسطان  عضالت

ن عن  ثة ثان  عجميانن  جمحلانفيننوزن ةنفيننبة زية ةنن  عضلانن ساجمتنحلثنن  عضللانن ال لةفن قطةرننزية ة

نن  طم يانن  عالقاننكةنتنن لجمذ  نن ال ة لان الطم فنفين  قةبضان  عضالتنوفين(2-2)  شكل.ن قطةرهةنزية ة

نبلن ن  لةف ةنطةرقو ن  عضلانوز ن ن  عضللان ن ساجمتنحلثنتأ نو ضحان ن  عضلان نبة زية ةن نوزن ةنفين نفين

ن  ثالثنن  عجميانن  جم حلنفيننبة زية ةن ساجمتنفل ةنن  عضللانن ال لةفن قطةرننوكذ كنن  ثالثن  عجميان  جم حل

نن  ثةنلان  عجميان  جمحلانفين لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفينعضلاننبطنن  يةقنوز نن ز   نبلنجةن(ن.9-2)ن  شكل.ن

ن قطةرنن نخفةضن عنن  ثة ثانن  عجميان  جمحلانفيننن  عضلاننوز ن نخفضنثمنن  عضللان ال لةفن قطةرننزية ةن ع

نن  عضللان ال لةف ن61-2)ن  شكل. ن  عضلانوفي( نخجصلا ألن ن لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفين ن  عالقانكةنتن

نفيننوزن ةنفيننبة زية ةنن  عضلانن ساجمتنحلثنتأ نو ضحان  عضللان  لةف ةنو قطةرن  عضلانوز نبلننن  طم يا

ن  خلفلان الطم فنفين  فخذيانن  ثنةئلان  عضلانوفي(ن.ن66-2)  شكل.ن قطةرهةنزية ةن عن  ثالثنن  عجميانن  جم حل

ننوزن ةنفينبة زية ةن  عضلان ساجمتنحلثن  عضللان  لةف ةنو قطةرن  عضلانوز نبلننطم يان  عالقانكةنتن لجمذ  

ن عن  عضللان ال لةفن عأ  ننناةئجن قةرنانو نن(ن.ن64-2)ن  شكل.ن قطةرهةنزية ةن عن  ثالثن  عجميان  جم حلنفي

نن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  عضأيان  مؤوسنثالثلان  عضلان ظ متن قطةرهة نفي ن ال لةفن عأ  نزية ة



ن نخفةضن عن ال لةفن عأ  نفين  زية ةنو ساجمتن  ثةنلان  عجميان  جمحلانفينو القطةرن  عضللا نفينهة قطةرن

ن(ن.ن63-2)نن  شكل.نن  ثة ثان  عجميان  جمحلا

ن ال لةفن عأ  نبلنننعكيلانعالقانوتة ن ةحظن لجمذ  نن ال ة لان الطم فنفينن  قةبضانن  عضالتنفين

ن  ثةنلان  عجميان  جم حلنفين  عضللان ال لةفنعأ ن نخفضنحلثنو قطةرهةنن  عضللا ن قطةرن ز ية ن عنو  ثة ثان

ن  عجميان  جم حلنفين  عضللان ال لةف ننو  ثة ثان  ثةنلان ن.ن62-2)ن  شكل. ن نكةنتنو يضة( نعكيلان  عالقان نبلنن

ن ال لةفن عأ   ن  عضللان نعأ ن نخفضنحلثن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  بةسطان  عضالتنفينو قطةرهةن

ن.(60-2)ن  شكل.نن  عضللان ال لةفنن قطةرننزية ةن عنو  ثة ثان  ثةنلانالن  عجمين  جمحلالننفين  عضللان ال لةف

ن نبطنن  يةقننفين  عضللان ال لةفن عأ  ن ظ متبلنجة ن عنعكيلاناقعالن لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفيعضلا

ن ز   نبلنجةن ال لةفن قطةرننزية ةن عنن  ثةنلانن  عجميانن  جمحلانفين  عضللان ال لةفنعأ ن نخفضنحلثن قطةرهة

ن  عأ ن ننكلن ز   ن ذ.نن  عضللان ال لةفنن قطةرنن نخفةضن عنن  ثة ثان  عجميانن  جمحلانفينن  عضللان ال لةفنعأ 

ن  خلفلان الطم فنفيننخجصلا ألنن  عضلان  ة(.ن61-2)ن  شكل.ننو  ثة ثان  ثةنلانن  عجميالنن  جمحلالننفينو  قطم

ن  ثةنلان  عجميالننن  جمحلالننفينن قطةرهةن عننطم يانعالقانفل ةنن  عضللان ال لةفن عأ  نن ظ متننفقأنن لجمذ  

ننو  ثة ثا ن67-2)ن  شكل. نبلنجة(. ن  عضللان ال لةفن عأ  ن ظ متن نفين ن  فخذيان  عضلان ن  مؤوسنثنةئلان نفين

ن  عضللان ال لةفنعأ ن نخفضنحلثن قطةرهةن عنعكيلانعالقان لجمذ  ن  خلفلان الطم ف ن  جمحلالننفين

ن.(62-2)ن  شكلن.ن  عضللان أل لةفن القطةرن ز   تنبلنجةنو  ثة ثان  ثةنلان  عجميالن

ن

ن

ن

ن

 Skeletal muscle lipid contents الده ن من ال ايك محت ى -4-4

فين الطم فنن  عضأيان  مؤوسنثالثلان  عضلانفيبلنتنناةئجن  أر سان  حة لان ساجةبان ال لةفن  عضللان

ن لجمذ  ن ن)ن  أهة نعننبة كشفن  خةصاSudan Black ن  ية   نصبغا  ىن ال ة لا نفين  صةرة ن.(69كجة

فين الطم فن  خلفلان لجمذ  ن يضةن  ذهن  صبغاننعضلانبطنن  يةقو ساجةبان  عضلانثنةئلان  مؤوسن  فخذيانو

ويظ منفين  جقةطعن  نيلجلان خاالفن ال لةفن  عضللانن(نفين  جمحلان  عجميان الو ىن.44٬40كجةنفين  صةرن)

فين  جمحلان  عجميانجن نن  لة ن  م ة ينفين ساجةبا ةنن لصبغانويظ منهذ ن الخاالفنو ضحةن ننخاللن  اأر

فين  جمحلانن كثمن جةحلثنكةنتن  أهة نفين  جمحلان  عجميان  ثةنلانن  ىن  لة ن السة نعنأن  اقأمنبة عجم. الو ىن

(نو ز   تن  أهة ن كثمنفين  جمحلان  عجميان  ثة ثان جةنكةنتنعللهن41٬43٬41  عجميان الو ىنكجةنفين  صةرن)

ن(.46٬42٬47 عجميان  ثةنلانكجةنفين  صةرن)فين  جمحلان 

 Skeletal muscle glycogen contents ال يي  ج ن من ال ايك محت ى -5-3



نPASنصبغا ن   لكللان  عضالتنSarcoplasmنتلة ن نور ينبلة ن ن اجةنسن نتظ منوالن ن ألنةيان

نMyonucleiنن  عضللا ن  عضللان ال لةفن  اصةصنشأةنفين الخاالفن سةسنوعلىن نPASن صبغان نوتلةن ةن

ن  عضأيان  مؤوسنثالثلان  عضلانوهينهلكللانعضالتنثالثنفينن  كاليكةتلنننكجلاننتقأيمنتمنن  ةر يننبة لة 

ن  يةقون  مؤوسنثنةئلان  فخذيانو  عضلان لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفي نبطن نعضلا ن  خلفلان الطم فنفين

نفينن  عضأيان  مؤوسنثالثلان  عضلانفين  عضللان ال لةفن ساجةبان  حة لان  أر سانناةئجن ظ متنحلث.نن لجمذ  

ن  فخذيانو  عضلا(ن42كجةنفين  صةرةن)نعضلانبطنن  يةقون(32كجةنفين  صةرةن)ن لجمذ  ن ال ة لان الطم ف

ن  جقةطعنفينويظ م.نPAS لنصبغان  ىن لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفي(ن36كجةنفين  صةرةن)ن  مؤوسن  ثنةئلا

حلثنظ متن ال لةفن  عضللان  بلضنبلة ن حجمنغة قنن لصبغان ساجةبا ةنفين  عضللان ال لةفن خاالفن  نيلجلا

ن  عة ين نن   نذ تنن ون صفمنفةتحن حجمنجمنبلة كاليكةتلننبلنجةنظ متن ال لةفن  حوذ كنبيبن حاة هة ألن ة

نكجلا ةن نن كثمن  ثةنلان  عجميان  جمحلانفينكةتلن  كالينكجلا حاةىنو طئن نن  كاليكةتلنن,وبشكلنعةمنكةنتن

ن  جمحلانفين كثمن  كاليكةتلننكجلان ز   تنبلنجة(ن49٬34٬30)ن  صةرنفينكجةن الو ىن  عجميان  جمحلانفي

نفين كثمنبكجلان ناشمةن  كاليكةتلننكجلان  نعلىنيألنربجةنوهذ (ن31٬33٬31)ن  صةرنفينكجةن  ثة ثان  عجميا

ن وننعجلنالخاالفنوذ كننو  ثة ثانن  ثةنلانن  عجميان  جمحلانفين  جأروسانبة عضالتن  خةصانن  عضللان  حزم

ننو  نشةطن  حمكان  ن ي.نو  خلفلان ال ة لان الطم فننحمكانفيننتيةهمن  اينن  عضالتنفينن  عضللان  حزمنت أ

ن لحزمن أليضين  نشةطنزية ةنيؤكأنوهذ ن  جاقأ ان  عجميان  جم حلنفينن كثمنيكة نن عالهن  جذكةرةنن  عضالتنفي

ن .PAS لننصبغان  ىن ساجةبتن  اين  عضللا

 الجرذان ف   Fore Limbs االمام   االطراف ف  ال ايك ممزن الجسم مزن( 1) الجدمل

 الجرذان ف   Hind Limbs الخ ف   االطراف ف  ال ايك ممزن الجسم مزن( 2) الجدمل
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ن

ن

ن  خطأن  قلةسين±ن  جاةسطةتنتجثلن  قلم*

ن(P>O.O5)ن  جاةسطةتنبلنن عنةينفمقنوتة نعأمنتعنين  ة حأن  عجة نضجنن  جاشةبهن  حموف*

ن(P<0.05)ن  جاةسطةتنبلنن عنةينفمقنوتة نتعنين  ة حأن  عجة نضجنن  جخالفان  حموف*

ن*  نيبان  جئةيان%نتجثلننيبانوز ن  عضالتنبة نيبان  ىنوز ن  جيمن

 الجرذان ف   Fore Limbs االمام   االطراف عايك ف  ال ا    االل اف عدد( 3) جدمل
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 الجرذان ف  Hind Limbs الخ ف   االطراف عايك ف  ال ا    االل اف عدد( 4) جدمل

عا
جة

ج
 ج
 

 

م)
عج
  

م
ش 

أل
بة

)
 

ت
ال
ض
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 ن 

عأ
 

وز ن  جيمن

 )بة غم(

نغمن(جلوز ن  عضالتن)بة 

ن
Gastrocnemiusن

ن
Soleusن

ن
Biceps Femoris 

ن       cن61ن4-6ن6

ن2113ن±ن606

c         ن

ن34194ن±ن721

 %ن1104

b       ن

ن2120ن±ن641

ن1117%

c         ن

 ±ن6901

ن674122

ن6149%

4 64-63 61 b       ن

 0124ن 419±

a           

ن±ن4101
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ن1171%

a         

ن61191ن±ن461

ن1112%

b          

 ±ن4611

ن661129

ن1121%

3 42-40 61 a        

 1126ن 277±

b           

ن 6701±

ن611172

1137% 

 a         

ن61166ن±ن491
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a          

 ±ن3401

ن642131

ن1112%
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ن)
م
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بة

)
 

ت
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ض
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 ن 

عأ
 

ن

 عأ ن ال لةفن  عضللا

ن
Gastrocnemius 

ن
Soleus 

 

 

Biceps Femorisن

ن

 61 4-6ن6
aن

 43140ن±ن1232

bن

ن24194ن±ن3161

aن

ن41167ن±ن7411

4 64-63 61 
b 

 49130ن±ن0313

b 

ن42133ن±ن3121

b 

ن31162ن±ن7612

3 42-40 61 
b 

 39122ن±ن0326

a 

ن42132±ن3621

c 

ن30101±ن1721
نن

ن  خطأن  جقلةسين±ن  جاةسطةتنتجثلن  قلم*

ن(P>O.O5)ن  جاةسطةتنبلنن عنةينفمقنوتة نعأمنتعنين  ة حأن  عجة نضجنن  جاشةبهن  حموف*

ن(P<0.05)ن  جاةسطةتنبلنن عنةينفمقنوتة نتعنين  ة حأن  عجة نضجنن  جخالفان  حموف*

 الجرذان ف  Fore Limbs االمام   االطراف عايك ف  ال ا    االل اف اقطار( 5) جدمل

عا
جة

ج
 ج
 

م( 
ش 

أل
بة
م)

عج
  

 

ت
ال
ض

 ع
 ن 

عأ
 

 )بة جةيكمو ام( قطةرن ال لةفن  عضللا

ن
Triceps Brachii 

ن

Extensors 

ن

Flexorsن

 0 4-6ن6
cن

ن40197±1102

bن

ن44170±1121

cن

44111±1113 

4 64-63 0 
a 

ن03117±6111

b 

 1121±ن23.75

b 

42124±6117 

3 42-40 0 
b 

ن1174±ن32144

a 

ن1137±ن31137

aن

ن1109±ن37170

 الجرذان ف   Hind Limbs الخ ف   االطراف عايك ف  ال ا    االل اف اقطار( 6) جدمل

عا
جة

ج
 ج
 

 

م)
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م
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)
 

ت
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 )بة جةيكمو ام( قطةرن ال لةفن  عضللا

ن

Gastrocnemiusن

ن

Soleusن
ن

Biceps Femorisن



 0 4-6ن6
cن

ن1111±ن27.37

cن

ن43197±1127

cن

42167±1112 

4 64-63 0 
a 

ن06197±1122

b 

ن41120±1172

b 

32117±1113 

3 42-40 0 
b 

3012±1133 

a 

ن49110±1132

a 

22140±6143 

ن
ن  خطأن  قلةسين±ن  جاةسطةتنتجثلن  قلم*

ن(P>O.O5)ن  جاةسطةتنبلنن عنةينفمقنوتة نعأمنتعنين  ة حأن  عجة نضجنن  جاشةبهن  حموف*

ن(P<0.05)ن  جاةسطةتنبلنن عنةينفمقنوتة نتعنين  ة حأن  عجة نضجنن  جخالفان  حموف*

ن
ننن لجمذ  فين الطم فن ال ة لاننثالثلان  مؤوسن  عضأيانعضلا  (نعالقانعأ ن ال لةفن  عضللان عنوز ن6-2  شكلن) نن ن .G1ن:

نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.:نG3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,

ن
:نG1                       G1.لجمذ   الطم فن ال ة لانن نفين  عضالتن  بةسطا(نعالقانعأ ن ال لةفن  عضللان عنوز ن4-2  شكلن)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,
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ن
:نتجثلنG1ننننننننننننننننننننننن.لجمذ    عضالتن  قةبضانفين الطم فن ال ة لان (نعالقانعأ ن ال لةفن  عضللان عنوز ن3-2  شكلن)

 :نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2  فئان  عجميان الو ىن,

ن
:نG1                         G1.لجمذ   الطم فن  خلفلانن نفينقنبطنن  يةن(عالقانعأ ن ال لةفن  عضللان عنوز نعضلا2-2  شكل)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,

ن
:نG1                        G1.لجمذ  ن الطم فن  خلفلان فين الخجصلانعضلان  (نعالقانعأ ن ال لةفن  عضللان عنوز ن0-2  شكلن)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,
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:نG1.نننننننننلجمذ    فخذيانثنةئلان  مؤوسننفين الطم فن  خلفلان عضلان  (نعالقانعأ ن ال لةفن  عضللان عنوز ن1-2  شكلن)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2 الو ىن,تجثلن  فئان  عجميان

ن
نننثالثلان  مؤوسن  عضأيانفين الطم فن ال ة لان لجمذ  .عضلان  (نعالقان قطةرن ال لةفن  عضللان عنوز ن7-2  شكلن) :نG1ن

ن  فئان  عجميان  ثة ثان.:نتجثلنG3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,

ن
:نG1:ن                  G1.لجمذ    بةسطانفين الطم فن ال ة لان (نعالقان قطةرن ال لةفن  عضللان عنوز نعضالتن2-2  شكل)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,
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ن
:نG1:ن             G1.لجمذ   الطم فن ال ة لانن نفين  قةبضانعضالتن  (نعالقان قطةرن ال لةفن  عضللان عنوز ن9-2  شكلن)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,

ن

ن

ن
:نG1:ن               G1.لجمذ   الطم فن  خلفلانن نفين  يةقبطنن(نعالقان قطةرن ال لةفن  عضللان عنوز نعضلان61-2  شكل)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,

ن
:نG1:ن              G1.لجمذ   الخجصلانفين الطم فن  خلفلان نعضلان  (نعالقان قطةرن ال لةفن  عضللان عنوز ن66-2  شكلن)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,
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ن
:نG1نننننن.  فخذيانثنةئلان  مؤوسنفين الطم فن  خلفلان لجمذ  نعضلان  (نعالقان قطةرن ال لةفن  عضللان عنوز ن64-2  شكل)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2,تجثلن  فئان  عجميان الو ىن

ن
:نG1ن.ثالثلان  مؤوسن  عضأيانفين الطم فن ال ة لان لجمذ  ن  عضلا(نعالقانعأ ن ال لةفن  عضللان عن قطةرن  لةفن63-2  شكل)

ن  عجميان  ثة ثان.ن:نتجثلن  فئاG3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,

ن
:نG1            .  عضالتن  بةسطانفين الطم فن ال ة لان لجمذ  (نعالقانعأ ن ال لةفن  عضللان عن قطةرنن  لةفن62-2  شكل)

نن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,
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ن
:نG1ن:G1.ن.ننننننننننننننن  عضالتن  قةبضانفين الطم فن ال ة لان لجمذ  ةفن  عضللان عن قطةرنعأ ن ال ل(عالقان60-2  شكل)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,

ن
:نG1              .لجمذ   الطم فن  خلفلانن نفينبطنن  يةق(نعالقانعأ ن ال لةفن  عضللان عن قطةرن  لةفنعضلان61-2  شكلن)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,

ن
:نG1            .لجمذ   الطم فن  خلفلان نفينن  الخجصلانعضلان  (نعالقانعأ ن ال لةفن  عضللان عن قطةرن  لةفن67-2  شكل)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3:نتجثلن  فئان  عجميان  ثةنلان,G2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,
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ن
:نG1.لجمذ    الطم فن  خلفلاننفين  فخذيانثنةئلان  مؤوسنعضلان  (نعالقانعأ ن ال لةفن  عضللان عن قطةرنن  لةفن62-2  شكلن)

ن:نتجثلن  فئان  عجميان  ثة ثان.G3  عجميان  ثةنلان,:نتجثلن  فئانG2تجثلن  فئان  عجميان الو ىن,

ن
نو قطةرهةن(. قطعنعمضي6  صةرة) ن ال لةفن  عضللا ن  مؤوسن  عضأيانيةضحنعأ  نثالثلا نافن ال ة ل طمفين النفين  عضلا

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B  نيلجن  ضةم,:تجثلن.C.T:تجثلن ال لةف,نF.(H & E stain, X 611)ن(ش م4-6)بعجمن لجمذ  ن

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 10 20 30 40 50 60

ية
ضل

لع
 ا
ف

يا
الل

 ا
دد

ع

قطر االلياف العضلية بالمايكرومتر

قطر االلياف

عدد االلياف 

G1 G2 G3

G1 G2 G3

M.

B. 

C.

T. F 



ن
نن(. قطعنعمضين4  صةرة) ننفين الطم فن ال ة لاننفين  عضلانثالثلان  مؤوسن  عضأيايةضحنعأ ن ال لةفن  عضللانو قطةرهة

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B  ضةم,ن:تجثلن  نيلج.C.T:تجثلن ال لةف,نF.(H & E stain, X 211)نش م(ن63-64)جمبعن لجمذ  ن

ن
نو قطةرهةن(. قطعنعمضي3  صةرة) ن ال لةفن  عضللا نثالثنيةضحنعأ  ن  مؤوسن  عضأيافين  عضلا فين الطم فن ال ة لاننلا

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.(H & E stain, X 211)ش من(40-42)بعجمن لجمذ  ن

M.B. 

C.T.    

  

F 

M.

B.ن

F 

C.T

. 



ن
نعمضي2  صةرة) نون(. قطع ن  عضللا ن ال لةف نعأ  ننن قطةرهةيةضح ن  بةسطا ن  عضالت ن ال ة لافي ن الطم ف ن لجمذ  ننفي

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.ن(611H & E stain, Xش من)ن(4-6)بعجم

ن

ن
ن(. قطعنعمضين0  صةرة) ننبعجمن. جمذ  ننفين الطم فن ال ة لانفين  عضالتن  بةسطايةضحنعأ ن ال لةفن  عضللانو قطةرهة

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.(H & E stain, X 611ش من)(ن64-63)
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ن
ن(. قطعنعمضين1  صةرةن) نبعجم لجمذ  نفين الطم فن ال ة لاننفين  عضالتن  بةسطايةضحنعأ ن ال لةفن  عضللانو قطةرهة

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.ن(H & E stain, X 611ش من)ن(42-40)

ن
نعمضي7  صةرة) نن(. قطع نو قطةرهة ن  عضللا ن ال لةف نعأ  ن  قةبضانيةضح ن  عضالت ننفي ن ال ة لا ن الطم ف ن لجمذ  نفي

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.ن(611H & E stain, Xش من)ن(4-6)بعجم

M.F. 

F 

C.T

. 

F 
C.

T. 

M.

B. 



ن
ن(. قطعنعمضين2  صةرة) نننبعجمن لجمذ  نفين الطم فن ال ة لاننفين  عضالتن  قةبضايةضحنعأ ن ال لةفن  عضللانو قطةرهة

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.ن(نH & E stain, X 611ش من)ن(64-63)

ن
ن(. قطعنعمضين9  صةرة) نو قطةرهة ن ال لةفن  عضللا نيةضحنعأ  نفين  عضالتن  قةبضا ننبعجم لجمذ  نفين الطم فن ال ة لا

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.ن(ن611H & E stain, Xش من)ن(42-40)

M.B

ن.

C.T

ن.

F 

C.

T. 

F 

M.B

. 



ن
ن(4-6)بعجمنن لجمذ  ن الطم فن  خلفلانفينبطنن  يةق عضلانيةضحنعأ ن ال لةفن  عضللانو قطةرهةن(. قطعنعمضين61  صةرة)

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نH & E stain, 100X.F) ش من)

ن
-64)بعجمن لجمذ  نبطنن  يةقنفين الطم فن  خلفلان عضلانيةضحنعأ ن ال لةفن  عضللانو قطةرهةن( قطعنعمضين66  صةرة)

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.ن(نH & E stain, X 611)نش من(63

M.

B. 

C.T. 

F 

F 

C.T

.. 

M.B 



ن
نعمضين64  صةرة) ن قطع ن( نو قطةرهة ن ال لةفن  عضللا ننعضلافينيةضحنعأ  ن  يةقنفين الطم فن  خلفلا ن لجمذ  بطن  ن

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.ن(H & E stain, X 611)نش م42ن(40-42)بعجم

ن
ننبعجم لجمذ  ننفين الطم فن  خلفلانفين  عضلان ألخجصلانيةضحنعأ ن ال لةفن  عضللانو قطةرهةنن قطعنعمضي(.63  صةرة)

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.(نH & E stain, X 611)ننش من(6-4)

C.T. 

F 
M.B. 

C.T

. 

F 

M.B. 



ن
ننبعجمن لجمذ  نفين الطم فن  خلفلاننخجصلافين  عضلان أليةضحنعأ ن ال لةفن  عضللانو قطةرهةن قطعنعمضين(.62  صةرة)

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.ن(ن611H & E stain, X)نش من(64-63)

ن
ننبعجمنن لجمذ  ننفين الطم فن  خلفلانخجصلافين  عضلان ألنيةضحنعأ ن ال لةفن  عضللانو قطةرهةنن قطعنعمضي(.60  صةرة)

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.ن(H & E stain, X 611)نش من(42-40)

C.T. 

M.

B.ن

F 

M.B. 

C. 

T. 

F 



ن
نعمضين(.61  صةرة) ن قطع نو قطةرهة ن ال لةفن  عضللا ن  مؤوسيةضحنعأ  نثنةئلا ن  فخذيا ن  عضلا فين الطم فن ال ة لاننفي

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.ن(ن611H & E stain, X)نش من(4-6)بعجم لجمذ  ن

ن
ن(.67  صةرة) نعمضي ن قطع نو قطةرهة ن ال لةفن  عضللا نعأ  ن  مؤوسيةضح نثنةئلا ن  فخذيا ن  عضلا ن الطم فن  خلفلاننفي في

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.ن(611H & E stain, X)نش من(63-64)بعجمن لجمذ  

M.

B 

C.T

. 

F 

M.

B. 

F 

C.T

. 



ن
ن(.62  صةرة) نعمضي ن قطع نو قطةرهة ن ال لةفن  عضللا نعأ  ن  مؤوسيةضح نثنةئلا ن  فخذيا ن  عضلا ن الطم فن  خلفلانفي نفي

ن:تجثلن  حزمن  عضللان.M.B:تجثلن  نيلجن  ضةم,.C.T:تجثلن ال لةف,نF.ن(H & E stain,X100)نش من(40-42)بعجم لجمذ  ن

ن
ن69  صةرة) نعمضي ن(. قطع ن  أهة  نوتة  نيةضح ن  يةقفي نبطن ننعضلا ن لجمذ  في ن ن  خلفلا نش من(4-6)بعجمن الطم ف

(Sudan Black Stain,X400)..)ن)تقطلعنتججلأي

C.T

.. 

M.B. 

F 



ن
نعضلانبطنن  يةقنفين الطم فن  خلفلانفينيةضحنزية ةن  أهة ن ننخاللنزية ةنشأةن  لة ن السة ننعمضين قطع(.41)  صةرة

ن(تججلأينتقطلع(.)(Sudan Black Stain,X400ش من(63-64)نبعجم لجمذ  ن

ن
نفين الطم فن  خلفلا عضلانبطنن  يةقنفينيةضحنزية ةن  أهة ن ننخاللنزية ةنشأةن  لة ن السة ننعمضين قطع(.ن46)  صةرة

ن(نتججلأينتقطلع(.)(Sudan Black Stain,X4ooنش من(40-42)بعجمن لجمذ  ن



ن
نفينش من(4-6)بعجمن الطم فن  خلفلافينن  مؤوسنثنةئلان  فخذيان  عضلانفينيةضحنوتة ن  أهة ننعمضين قطع(.44)  صةرة

ن(.تججلأينتقطلع(.)(Sudan Black Stain,X400.  جمذ  

ن
فينن  مؤوسنثنةئلان  فخذيان  عضلانفينيةضحنزية ةن  أهة ن ننخاللنزية ةنشأةن  لة ن السة ننعمضين قطع(.43)  صةرة

ن(تججلأينتقطلع(.)(Sudan Black Stain,X400.ش من(63-64)نبعجمن الطم فن  خلفلان لجمذ  ن



ن
فينن  فخذيان  مؤوسنثنةئلان  عضلانفييةضحنزية ةن  أهة ن ننخاللنزية ةنشأةن  لة ن السة ننعمضين قطع(ن42)  صةرة

ن(.تججلأينتقطلع(.)(Sudan Black Stain,X400نش من(40-42)بعجمن الطم فن  خلفلان لجمذ  ن

ن
-6)بعجمنفين الطم فن ال ة لان لجمذ  نفين  عضلانثالثلان  مؤوسن  عضأيانيةضحنوتة ن  أهة نن(. قطعنعمضي40  صةرة)

ن.)تقطلعنتججلأي(.(Sudan Black Stain,X400)نش من(4



ن
نعمضين41  صةرة) ن السة (. قطع ن  لة  نشأة نزية ة ن  أهة ن ننخالل نزية ة ن  مؤوسن  عضأيانيةضح نثالثلا ن  عضلا فيننفي

ن(.)تقطلعنتججلأي((Sudan Black Stain,X400(نش من63-64)بعجمنن الطم فن ال ة لان لجمذ  

ن

ن
ن قطعنعمضي47  صةرة) ن  لة ن السة ن( نشأة ن  أهة ن ننخاللنزية ة ننيةضحنزية ة ن  مؤوسفين  عضلا فينن  عضأيانثالثلا

ن(.)تقطلعنتججلأي((Sudan Black Stain,X400ش منن(40-42)بعجمن الطم فن ال ة لان لجمذ  ن



ن
نعمضين42صةرة) ن(. قطع ن  كاليكةتلن ننفييةضحنوتة  ن لجمذ   ن  يةقنفين الطم فن  خلفلا نبطن ننننننننننننننننننننننش من(4-6)بعجمعضلا

(PAS Stain,X100.)W.F ,تجثلن ال لةفن  عضللان  بلضنذ تن  جحاةىن  عة ين نن  كاليكةتلنن:R.F.تجثلن ال لةفن  عضللان:

ن  حجمنذ تن  جحاةىن  ة طئن نن  كاليكةتلنن

ن

ن
نش من(63-64)بعجمنعضلانبطنن  يةقنفين الطم فن  خلفلان لجمذ  نفييةضحنوتة ن  كاليكةتلنننعمضين قطع(.49)صةرة

(PAS Stain,X100.) W.F كاليكةتلنن,:تجثلن ال لةفن  عضللان  بلضنذ تن  جحاةىن  عة ين نن  R.F.تجثلن ال لةفن  عضللان:

ن  حجمنذ تن  جحاةىن  ة طئن نن  كاليكةتلن

R.F

. 

W.F. 

R.F. 

W.F

. 



ن
نش من(40-42)بعجمعضلانبطنن  يةقنفين الطم فن  خلفلان لجمذ  ننفييةضحنوتة ن  كاليكةتلنننننعمضين قطع(.31)نصةرة

(PAS Stain,X100.) W.F ,تجثلن ال لةفن  عضللان  بلضنذ تن  جحاةىن  عة ين نن  كاليكةتلنن:R.F.تجثلن ال لةفن  عضللان:

ن  حجمنذ تن  جحاةىن  ة طئن نن  كاليكةتلن

ن
ن.36)صةرة نننعمضين قطع( ن  كاليكةتلن نوتة  ن لجمذ  نن  فخذيان  مؤوسنثنةئلان  عضلانفييةضح ن  خلفلا ن الطم ف نفي

:تجثلن.R.F:تجثلن ال لةفن  عضللان  بلضنذ تن  جحاةىن  عة ين نن  كاليكةتلنن, W.F (PAS Stain,X100.)ش من(4-6)بعجم

ن ال لةفن  عضللان  حجمنذ تن  جحاةىن  ة طئن نن  كاليكةتلن

W.F. R.F

. 

W.F. 

R.F. 



ن
ننعمضين قطع(.34)صةرة ن  كاليكةتلن نوتة  ن لجمذ  نن  فخذيان  مؤوسنثنةئلان  عضلانفينيةضح ن  خلفلا ن الطم ف نفي

ن  كاليكةتلنن W.F (.PAS Stain,X100)نش من(63-64)بعجم ن ن ن  عة ي ن  جحاةى نذ ت ن  بلض ن  عضللا ن ال لةف :تجثل

,R.F.ن:تجثلن ال لةفن  عضللان  حجمنذ تن  جحاةىن  ة طئن نن  كاليكةتلن

ن
نبعجمنفين الطم فن  خلفلان لجمذ  نن  فخذيان  مؤوسنثنةئلان  عضلانفييةضحنوتة ن  كاليكةتلننننعمضين قطع(.33)صةرة

ن:تجثلن ال لةفن  عضللان  بلضنذ تن  جحاةىن  عة ين نن  كاليكةتلن W.F (PAS Stain,X100)ننش من(42-40)

W.F

. 
R.F. 

W.F. 



ن
-6)بعجمفين الطم فن  خلفلان لجمذ  ننفين  عضلانثالثلان  مؤوسن  عضأيايةضحنوتة ن  كاليكةتلنن(. قطعنعمضين32صةرة)

:تجثلن ال لةفن.R.F:تجثلن ال لةفن  عضللان  بلضنذ تن  جحاةىن  عة ين نن  كاليكةتلنن, W.F (PAS Stain,X100ش م.)ن(4

ن  عضللان  حجمنذ تن  جحاةىن  ة طئن نن  كاليكةتلن

30صةرة)

نعمضي نن(. قطع ن  كاليكةتلن ننيةضحنوتة  ن  مؤوسن  عضأيا نثالثلا ن  عضلا نفي ن لجمذ   -64)نبعجمفين الطم فن ال ة لا

:تجثلن ال لةفن.R.F:تجثلن ال لةفن  عضللان  بلضنذ تن  جحاةىن  عة ين نن  كاليكةتلنن, W.F (.PAS Stain,X100)نش م(63

ن  عضللان  حجمنذ تن  جحاةىن  ة طئن نن  كاليكةتلن

W.F

. 

R.F. 

W.F

. 

R.F

. 



ن
ن31صةرة) نعمضي نن(. قطع ن  كاليكةتلن نوتة  ن  عضأيايةضح ن  مؤوس نثالثلا ن  عضلا ن لجمذ  ننفي ن ال ة لا ن الطم ف نفي

ن)ن(40-42)بعجم ن  كاليكةتلنن PAS Stain,X100) W.Fش م ن ن ن  عة ي ن  جحاةى نذ ت ن  بلض ن  عضللا ن ال لةف :تجثل

,R.F.ن  كاليكةتلن:تجثلن ال لةفن  عضللان  حجمنذ تن  جحاةىن  ة طئن نن

ن

ن

 مزن الجسم مال ايك: 5-1

ن  ةز نفينن  زية ةنفل ةنتكة ن  اين  جبكمةن العجةرنالسلجةن  عجمن عنطم يانعالقانذ ن  جيمنوز نيكة 

نبةالنخفةضنن  جيمنوز نيبأ نثم.نننAnabolismنن  حلةتين  بنةءنعجللةتن عأالتنزية ةنننالجانو لحةظانسميعا

نفينن  جمذ  نفينن  جيمنوز نبلغ.نن  بنةءننعجللةتن نن كثمنCatabolismن   أمنعجللةتنفل ةنتكة ن محلانفي

ننيبانوبلغت,نن  عجمن عنطم يانعالقان ظ من نهن ي,نن  ثة ثان  عجميان  جمحلانفينن هنقلجان علىن  حة لان  أر سا

نن  ثة ثانن  عجميان  جمحلانفين قلنبزية ةن ابةعان23121نن  ثةنلانن  عجميان  جمحلانفين  جيمننوز نفينن  زية ة

نعالقانذونن  جيمنوز ن  نفل ةنوتأن  جمذ  نعلىن تميتنعأةن ر سةتنسلةقنفينتأتين  ناةئجنن23111نبلغت

نطم يا ن ن  عجمن عن نMuller –Delp et al ,2002 ;Sugiura and Kanda ,2003)ن نهذهنتافقنو يضة(

نفين%01ننبنيبانيز   نن  فئم  نفينن  جيمنوز ن  ن ن(ن4110)نوتجةعاهننConsolinoننوتأهن ةن عن  نالجا

ن  جيمنوز نفين  زية ةن  ن(6999)نBrownونThompsonنبلننحلننفي.نش م (ن64-3)نعجم نن  ىننتصلن

ن  ىنتصلن  زية ةن  نبلننفقأنن(Wanagat et al.,2001)ن  ة,ننفين  جمذ  نش م (ن31-64)نعجمننفين34%

ن  عضالتن  نوبجة.نن  جمذ  نعجمن نن ش من2-0نعجمنفين21% ن   لكللان نتجثلن ن نن%00ن الكبمن  جكة ن

ن.ن(Zierrath and Hawley ,  2004)ن  جيم

ن  حة لان  ناةئجنبلنت ن  ةز نحلثن ننبة عجمنبة اقأمنتأثم ن الكثمنهينعضلانبطنن  يةقن  ن ننبلنن نن

ن  ثة ثان  عجميان  جمحلانفين  ةز نفين لحةظةن نخفةضةن مت ظنفقأ,نن لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفين  عضالت

W.F. 

R.F

. 



 Always et al .,2002; Dirks and)ن  جمذ  نفين  عضلانهذهنعلىن تميتنعأةن ر سةتن عنيافقنوهذ 

Leeuwnburgh ,2002;Muller- Delp  et al.,2002;Spangenburg et al  ., 2002;   Drew   et 

al. ,2003  ; Sugiura   and Kanda,2003)ن

نفينن  جاأخمةن العجةرنفينن   لكللهن لعضالتن جلزةنصفانAtrophyنن  عضللان ال لةفنضجةرنيعابم

نHolloszy et al .,1991;Ansved ,1995)نو  جمذ  ن النية  ن وز  ن نخفةضنذ كنعلىنيامتبنوربجة(

ن  عضللان لةف ةأن ضجةرنتبعةن  عضالت نفين نخفةضن ين  حة لان  أر سانفينخجصلا ألن  عضلانتظ من منكجة,

نMuller –Delp ,2002)ن عنيافقنوهذ ن  ثالثن  عجميان  جم حلنفينوزن ة ن نن  جمذ  نفي( نبلننحلننفي,

Leeuwenbughنش من62نعجمنفين%42نبنيباننينخفضنخجصلا ألنن  عضلانوز ن  (نن4110)نوتجةعاهنن

نن  جمذ  نفي نConsolinoن شةرنكجة. ن4110)نوتجةعاهن ن  عضلانوز نفينتغلم تن ينوتة نعأمن  ى(

ننالجانتأتينبة عجمن  اقأمنخاللنن  جيمننوز نفين  زية ةنفة نوبة اة ين  فئم  نفينن  نجةن م حلنخاللنخجصلا أل

ن  مؤوسن  ثنةئلان  فخذيان  عضلانوز ن ظ منبلنجة.ننفلهننAdipose tissuesنن  أهنلان النيجاننتججعةتنن زية ة

ن عنةيانزية ةن لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفي ن  عجميان  جمحلانفين ن  ثةنلان ن  زية ةنو ساجمتن نفين  جعنةيان

ن  ثة ثان  عجميانن  جمحلا ن  ناةئجنبلنتنكجة(ن.6993)نوتجةعاهنStarkن ننن  جمذ  نفينوتأن جةنن شةبهنوهذ ن

ن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  عضأيان  مؤوسنثالثلان  عضلانوز ن عألن  ن  حة لا ن عنةيةن ز   ن نفين

ن  ثالثن  عجميان  جم حل نTehraniن عنيافقنوهذ ن ن4166)نوتجةعاهن نثالثلان  عضلانوز ن  نوتأن  ذي(

ننبة عجمن  اقأمن عنيز   ن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  عضأيان  مؤوس  Hakkinen et al)ن شةرنكجة,

ن1985,. نكالانفينزية ةنهنةكن  ن تم هةن ر سانفي( ن   لكللان  عضالتن ن  عللةن الطم فنفين نوز ن ظ م.ن

ن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  بةسطان  عضالت ن  أر سانفين ن  حة لان ن  جمحلانفينن عنةيانزية ةن نن  عجميان

نن  ثةنلا نزية ةن كأن  ذين(Brown ,1991)ن عنيافقنوهذ ن  ثة ثان  عجميانن  جمحلانفينن عنةيانغلمنزية ةن ع,

نن  ذر عنعضالتنفين  بةسطان  عضالتننوز  نذكمن(Sale et al ., 1990)  نن تميتن خمىن ر سانوفي,

نفين  قةبضان  عضالتنوز ن عألن  ن  حة لان  ناةئجنبلنتنبلنجةن.ن  بةسطانن  عضالتنوز نفينزية  تنوتة 

نفينن عنةياننزية ةنن ز   نثمنن  ثةنلان  عجميان  جمحلانفينن عنةيانغلمنزية ةن ز   ن لجمذ  ن ال ة لان الطم ف

ن  حةصلان  زية ةن  ة(.ن(Stark et al .,1993ن نن  جمذ  ننفينوتأن جةنن شةبهنوهذ .نن  ثة ثان  عجميانن  جمحلا

ن  حمكان ون  جشينكججةرسان  جخالفان  فعة لةتن نن اليجةبلان لاغلم تننالجانتكة نفقأن   لكللان  عضالتنكالانفي

نو  ذي(ننGlass,2003)ن فم ةنعضللان  لةفنفيننHypertrophyن  عضلينن لاضخمننالجان  زية ةنهذهنتأتينو,ن

ننننن(Allen et al ., 1995 ;Mccall et al ., 1998)ن  عضللان  لللفةتننأنةيان عنيمتبط

 Lexell)ن  عضللان ال لةفنعأ نفين النخفةضنبيبنيحأثنفمبجةن   لكللان  عضالتنكالانفين  نقصن  ة

et al .,1986ن ونكالهجةن  عضللان ال لةفنحجمن و(ن(Essen and Borges ,1986).ن

 Wanagat .,et al)ن   لكللان  عضالتنفين  ةز ن نخفةضنفينسببةنن  عضللان ال لةفنضجةرنيعابم

ن71نعجمننفين%ن31-41نبنيبانن النية نفين   لكللانن  عضالتنكالانن نخفةضن  نن  علجةءنيعاقأنكجة(ن2001



نن  عضللان ال لةفنوعأ نحجمننقصنعلىنيعاجأنYoung et al .,1985))نسنا نن  عضللان ال لةفنحجمنو  ,

ننسنا71ن نن كبمن الشخةصنفينيخازل نيعابمن(Grimby et al.,1982) أل لةفنعضلينضجةرنوتة ن ع,

 Lexell)  النية نفين  جاأخمةن العجةرنفين   لكللان لعضالتن جلزةنصفانAtrophyن  عضللان ال لةفنضجةر

et al.,1988)ن نHolloszy et al .,1991;Ansved,1995)نو  جمذ  ن نيامتبنوربجة( ن نخفةضنذ كنعلىن

ن  عضالتن وز   نتبعةن ن  لةف ةن ضجةرن نن  عضللان ن  يميعان ال لةفنوتعابم, ننو  ةسطلان  بلض) نتأثم ن كثم(

نن  بطلئان ال لةفن ننبة عجمن  اقأمن عن  عضلينبة ضجةر ن  حجم) ن. نن  يميعان ال لةفنحجمن عألن  نوتأن ذ(

نفينينخفض ن  جينان  عضالتن ن ال لةفنهذهن يةحان خاز لن عن ن يةحانتخازلنحلننفين%ن01-41نبنيبان

ن  بطلئان ال لةف ن40-6نبنيبان   Lexell and Downham ,1992;Ross et al. , 1997)ن%ن

;Vandervoort,2002)ننيبانوتة ن  ىن  جمذ  نفينعضلانبطنن  يةقنننوز ن نخفةضنتفيلمنيجكننوعللهنن

ن سبةبن وننالجاننفل ةن  بلضن ال لةفن ننعة لا ن خمىن ن عنApoptosisن لخاليةن  جبم جن  جةتنظ ةرن ثلن

ن و(نDirks and Leeuwnburgh,2002,2004)نن  جمذ  نفينعضلانبطنن  يةقنفينوتأن  ذينبة عجمن  اقأم

نفينعضلانبطنن  يةقنفينبة عجمن  اقأمن عن%01نبنيبانينخفضن  ذينATPن  طةقان مكبن ناةجن نخفةضنبيب

نDrew et al.,2003)ن  جمذ   ن  عضلانونشةطنفعة لان نخفةضن  ىنيؤ ين جة( ن  لةف ةنضجةرنوبة اة ين

نثالثلانو  عضلان  فخذيان  مؤوسنثنةئلانو  عضلانخجصلا ألن  عضلانن ننكلنتظ من منحلننفين,نوزن ةنو نخفةض

نن  ثالثن  عجميانن  جم حلنفينوزن ةنفينن نخفةضن ين  قةبضا  عضالتنون  بةسطانو  عضالتن  عضأيان  مؤوس

ن  اشميحلان البحةثن ننكثلمن تميتنوقأ,نن  حجمن ال لةفن نننعة لاننيبانعلىننالحاة ئ ةن  حة لان  أر سانفي

نن قةرنانهين  اشميحلانن  أر سةتنفينن  جياعجلانق ئ  طمنو ش من  عضلين  ضجةرن يببةتن افيلمنو  فيلة ةتلا

نتحصلن  اين  اغلم تنو قةرنانعضليننيلجن كلن  عمضين  جقطعن يةحانفين  اغلم ت ن ال لةفن نة عنعلىن

ن.  جخالفان  عضللا

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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نفضال خمىننت ان ننتكةن ةن  اين  عضلانونةعنت ان نننةع ةنبةخاالفن  عضللان ال لةفن عأ  ن خالفت

نحيبن  جبكمةنن  عجميان  جم حلنفين  عضللان ال لةفن عأ  نوتاغلم.نن  حلة  نب ةنيجمن  اين  عجميان  جم حلنعن

نفاعابمنن  جاأخمةنن  عجميان  جم حلنفينن  عضللان ال لةفن عأ  نتغلم تن  ة,نن ن ةنكلن ةظلفان  عضالتنتخصص

نبة اقأمنتأثمهةنعأمن ون  عضلانوتأثمن  حلة  نعجمنحيبنظ ةرهةنيخالفنو  اين  جينان  عضالتنعال ةتن ن



ن  جاأخمةن العجةرنفين  عضللان ال لةفنعأ نفين عنةيننقصن النية نفينوتأنكجة,ن  قة رضنفينوتأ.نبة عجم

(Larsson and Ansved ,1995 ; Lexell,1995)ن  جينان  فئم  نعلىن تميتنعأةنتجةربنعززتنوقأن

نن  حقلقانهذه نو  عضلان  مؤوسنربةعلان  عضلا,(Aspnes .,et al 1997) .  ةحشلان  جايعان  عضلانفي,

نن,ن(Wanatag et al.,2001)ن  جياقلجان  فخذيا

نفين  عضأيان  مؤوسنثالثلانن  عضلانفينن  عضللان أل لةفن  كلين  عأ نن  ن  حة لان  أر سانناةئجنبلنت

 June)ن  جمذ  نفينوتأن جةن شةبهننوهذ ن  ثالثن  عجميانن  جم حلنفينن عنةيةن ز   ن لجمذ  ن ال ة لان الطم ف

نفين%26نبنيبانن  عضللان ال لةفنعأ ننفل ةنز  نن  جينان  فئم  ن  ننLawrence (2012)ن كأنكجة.نن(1989,

ننعضلا   ن  مؤوسن  عضأيا ن  عضللان ال لةفنحجمن  نبلننحلثثالثلا نعلىنتعاجأن حأ ةنبطميقانيز   ن ننةعن

ن  عضللان ال لةفنعأ نزية ةن كأنMakovicy (2009)ن تم هةن ر سانوفي.نن  عضلانفين  عضللان ال لةفننتكةين

ن  عضلانفي ننبة عجمن  اقأمن عنغلنلةنخنةزيمنفين  عضأيان  مؤوسنثالثلان ن نن علننعأ ن عن  حلة نةتتة أنن.

(ن(Tristan et al  2009ن تم هةن ر سانفي.نحلةت ةنة أنخاللنو  يجكن  طةلنفيننتنجةن  اين  عضللان ال لةف

نعلىنتؤثمنقأنو  اينن لحلة نةتنMascle cellularityن  عضالتنخلةيان عنيمتبطن  ةال ةنعنأن  ةز ن  ن ساناج

نتمتبطن  عضللان ال لةفنعأ نفين  زية ةن  نحلث.نن  عضالتنأل لةفنن  ن ةئينو  حجمن  ةال ةنبعأنن  عضالتننجة

ننفين  زية ةن ع نبنيبان  عضلانوز  نAnzil and Wenig ,1989)نفةقنفجةن%41ن نتضخمنتةثلقنتمنوقأ(

ن(Brown et al. ,1996 ;Roman et al .,1993)ن  عللةن الطم فنفين   لكللان لعضالتن  عضللان ال لةف

ن ر سانوفي ن نفين خالفانبأرتةتنيحأثن  عضللان ال لةفنتضخمن  نبلننAndersen et al. ,(2008)ن ـن

نبلنجةنن  يميعان لحمكةتننة رنبشكلنتياخأمن   لكللان  عضالتنبعضن  نحلثنوظلفلةن  جاجلزةن   لكللان  عضالت

نو حأنش منبعأ(نن(Kaman et al., 1995ن ناةئجنوفقة.نن لجيمنن   لئانعلىن لحفةظنبةساجم رنن الخمىنتياخأم

ن  ةال ةن ن ن  عضللان ال لةفنتنقيمن نثالثلان  مؤوسن  عضأياننعضلا  نفين ن ال لةفنعأ نيز   نة نية ن22نوبعأ,

نعضللان  لةفنتكةيننطميقنعننن  ةال ةنبعأن ةن أةنفينتياجمن  نيجكنن  عضالتنتكةيننوعجللا.ننعة انبصةرة

نن  نحلث,ن(Mesires et al .,2002 ;Kalbe et al., 2005).نن  جم فقان  خاليةنبعأ ن حأ ةنتكة ن  ايننتأيأة

ن  عضللان النةبلبنن ساطة ان  ىننتمتعنربجةنن  ةال ةن نننقصلمننوقتنبعأنن  عضللانن ال لةفنعأ نفينن  زية ة

Myotubesن  جةتة ةنن(Rehfeldt et al .,1999ن)ن  جنقيجان  عضللان ال لةفن ننكبلمنعأ نوتة نويالحظ

ننKareem.1995)) لفئم  ن  جينان  عضالتنفيننطة لة

نتفيلمنيجكننوعلله ن  عضللان ال لةفنعأ نفين  زية ةن ننالجانهةن  عضأيان  مؤوسنثالثلان  عضلانفين

ن ضةفانن  ةال ةنبعأن ةن  عضالتنننجةنة أننخاللن  جةتة ةننMyotubesنن  عضللان النةبلبننو ساطة ان نضةج

ن.نن  جينان  عضالتنفينن  عضللان ال لةفنعأ نزية ةن  ىنيؤ ين  ذينطة لةن  عضللان ال لةفن نشطةرن  ى

نو  عضالتن  بةسطان  عضالتنفين  عضللان ال لةفنعأ ن عألن  ن  حة لان  أر سانناةئجنو ظ مت

نعأةن ر سةتن عنيافقنوهذ ن  ثالثن  عجميان  جم حلنفين عنةيةن نخفضن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  قةبضا

ن أل لةفن  كلين  عأ ن  نThompson (1994)نالحظنحلث,ن  بةسطانو  عضالتن  قةبضان  عضالتنعلىن تميت



نن  قةبضانو  عضالتن  بةسطان  عضالتنفينبة عجمن  اقأمنخاللننينخفضنن  جخالفان  حلة نلان النة عنفين  عضللا

نتأثلمنوتة نعأمن عنبة عجمن  اقأمن عن  بةسطان  عضالتنفينخيةئمنLynch et al., ( 1999)ننننننوتأنبلنجة,ن

ن  مكبانفين  بةسطا  عضالتنون  قةبضان  عضالتن قةةنخيةئم.نFrontera et al., (2000)نوتأنبلنجة.ن لجنس

نن ال لةفنعأ ننالنخفةضننالجان  جذكةرةن لعضالتن  عمضين  جقطعن يةحانفينكبلمن نخفةضنيم فق ةنو  كةع

ننبة عجمن  اقأمن عنفل ةن  عضللا ن نففين نهن فمنالن  منهةن  بشمنفين عن  شلخةخان   لكللان  عضالتنضجةر.

نيقةربن ةنفقأ  نيامنسنان21نسننحاىنويياجمنسنان01نسنن ننيبأ ن  ذينن  عضللان أل لةفنن  اأريجين  فقأ  

ن ال لان  ن  جالحظ.ننو  جمذ  ن  بشمن نن كلن ر سا ةنتمن  اين الطم فنعضالتن ننن  عضللان ال لةفن نن01%

نعلىنكبلمنحأن  ىنتعاجأن  اين  عضللان ال لةفنفين  ضجةرن رتانهينن  عضللان ال لةفننفقأ  نعنن  جيؤو ا

ن ال لةفنعأ نتنةقصننتفيلمنيجكننوعلله(نFaulkner et al. ,2007)ن لفم ن  بأنين  نشةطن نن  جعاة ن  جياةى

ن  ن ظ منيعأن  ذينن  عضللان ال لةفن ضجةرننالجاننبة عجمن  اقأمنخاللنو  قةبضان  بةسطان  عضالتنفينن  عضللا

ن.ن   لكللان  عضالتنفينن  شلخةخان ظةهمن ن

ن ن  كلين  عأ ن  ن  حة لان  أر سانناةئجنبلنتكجة نبطنن  يةقنفين  عضللان أل لةفن نفمقةن ظ من.عضلا

ن  جمحلانفين عنةية ن  ثةنلان  عجميان ننوهذ نفقطن ن ع ن  جمذ  نفين  يةقنبطننعضلانفينوتأن ةيافق

(Kadhiresan et al.,1996;Sugiura and Kanda,2003)ن  حمكلان  ةحأ تنعأ نتحأيأنتقنلةتنوبةساخأ من

Motor unitsنن(Doherty et al., 1995;Doherty and brown ,2002)نوظلفانفيننقصنوتة ن ةحظن

 Doherty and Brown)نبة عجمن  اقأمن عننو  يفلىنن  عللةن الطم فنعضالتنفينن  حمكلان  ةحأ تنوعأ 

ن.(2002,

ن العجةرنفينوتلف ة عن  اقأمنبة عجمنن  حمكلان العصةبن نقصن ة زيةن  عضللان ال لةفنعأ ننقصنيكة نوعلله

ن عننخجصلا ألنن  عضلانفينن  عضللان ال لةفن عأ  نناةئجنوتافق(ننLarsson and  Ansved,1995)نن  جاأخمة

نعلىنيؤثمن من  بلضن ال لةفن عأ  نو نخفةضن  حجمن  عضللان ال لةفن عأ  نزية ةن  ن  ىنتشلمنعأةن ر سةت

ن خمىن ر سةتنن ظ متنحلننفين(Brown ,1987;Bua et al .,2001)نن  عضلانفينن أل لةفن  كلين  عأ 

نبة عجمن  اقأمن عن  عضللان أل لةفن  كلين  عأ نفين نخفةضنوتة   Larsson and Edstrom, 1986)ن

;Ishihara et al ., 1987)نبقةءن عن  حجمن ال لةفنعأ نزية ةن قةبلن  بلضن ال لةفنعأ ننقصنيعزىن  نويجكنن

نبلضن  لةفن نن  عضللان ال لةفنألنة عنTransformationنتحةلنعجللانحأوثن  ىنتغلمن و  ننن  كلين  عأ 

ننقصنحأوثنبيببن ونن(Holloszy  et al., 1991 ;Karrem ,1995; Bua et al 2001)نحجمن  لةفنن  ى

ن  كلين  عأ ن نخفةضن  ناةئجنبلنتنكجة.ن(Wanagat et al., 2001)ن  بلضن أل لةفننSelective lossن خالةري

نفين  مؤوسنثنةئلان  فخذيانن لعضلان  ثالثن  عجميان  جم حلنفيننبة عجمنن  اقأمنخاللن عنةيةن  عضللان أل لةف

 Wanagat et)ن تم هةن ر سانوفين(Andersen et al  ., 2008)ن عنيافقنوهذ ن لجمذ  ن  خلفلان الطم ف

al ( 2001ـن  نةوين لحة ضن  طفم تن عن متبطن لعجمنخلةينتأثلمنهنةكن  نفل ةنبلنن  DNAنن لجةياةكةنأريةن,

ن  ـنسببتن  اينو  خيةرةن  عضللان ال لةفنضجةرنفينسةهجتن  جةياةكةنأريةنDNAن ـن  حذفنطفم تن  نحلث



Sarcopeniaنفين%33ن نخفةضن  عضالتن ظ متنحلثن  جمذ  نفين  فخذيان  جياقلجان  عضلان رستنوقأنن

نفينن   لكللان لعضالتن  عضللان ال لةفنتضخمننتةثلقنتمنوقأ.نن  بطنن ناصفنفينن  عضللان ال لةفنن ججةع

ن  جينان لجمذ  ن  يفلىن الطم فنعضالتنفين  أهة نكجلان  نووتأ(نPyka ,1995)ن لجيمنن  يفلىن الطم ف

نعأ نتنةقضنلمتفينيجكننوعلله.(Chiu et al  .,2011)ننعجم ن القلن  جمذ  نفينكجلا ةن نن كبمنتأ نكبلمة

ن ال لةف ن  مؤوسنن  فخذيان  عضلانفين  عضللان ن لجمذ  ن  يفلىن الطم فنفيثنةئلا ن ال لةفن لضجةرننالجان

ننفل ةنن  أهة ن نننكبلمةننكجلةتننتم كمن  ىنسببهنفلمتعنثنةئلان  مؤوسن  فخذيان  عضلانكالانزية ةن  ةنن  عضللا

ن.نبة عجمن  اقأمنخالل

ن
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ن  عضأيانن  مؤوسنثالثلانن  عضلانفينن  عضللان ال لةفن قطةرن عألنزية ةن  حة لان  أر سانناةئجنبلنت

ن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفي ن عنةيانزية ةن ن  جمحلانفين ن ال لةفن قطةرن عألن نخفضنثمن  ثةنلان  عجميان

ن اةسطن  نبلنن  ذين(Orzechowska et al .,2008)ن عنيافقنوهذ ن  ثة ثان  عجميان  جمحلانفين  عضللا

ن.نن  ةز نزية ةن عنة ن متبطنكة نن  عضللان ال لةفن قطةر

ن  عجميالنن  جمحلالننفين عنةيةن  عضللان ال لةفن قطةرنلأ عنزية ةن  حة لان أر سا نناةئجن ظ متنوقأ

ن عنيافقنوهذ ن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  قةبضانو  عضالتن  بةسطان  عضالتن نن كلنو  ثة ثان  ثةنلا

(Frontera et al .,2008ن نن  عجمن عن  بةسطان  عضالتنفين  عضللان ال لةفن قطةرنزية ةنبلنن  ذي( نبلنجة,

نStark et al., 1993)نالحظ ن  عضللان ال لةفن قطةرنزية ة( ن ال ة لان الطم فنفين  قةبضان  عضالتنفين

نن لجمذ   ن  عضللان ال لةفنألقطةرن عألن علىن  ن نةنياضحن  حة لان  ناةئجن الحظانو ن. ن  جمحلانفينكة ن

ن. لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  عضأيان  مؤوسنثالثلان لعضلان  ثةنلان  عجميا

نفينعضلانبطنن  يةقنفين  عجمن عنوعالقا ةنن  عضللان ال لةفن قطةرنعلىن  حة لان  أر سانناةئجنبلنتو

ن الطم ف ن لجمذ  ن  خلفلان ن  عضللان ال لةفن قطةرن عألن  ن ن عنةيةن ز   ن ن  جمحلانفين ن  عجميان نثمن  ثةنلان

ن  جمحلانفين  عضللان ال لةفن قطةرن عألن عنةيةن نخفض  Sugiura and)ن عنيافقنوهذ ن  ثة ثان  عجميان

Kanda;2003ن كلنو  ثة ثان  ثةنلان  عجميالنن  جمحلالننفين عنةيةن  عضللان ال لةفن قطةرن عألن ز   نبلنجة,(ن

نن ر سان عنيافقنوهذ .نن لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفينثنةئلان  مؤوسن  فخذياننو  عضلانخجصلا ألن  عضلالنن ن

نوفي,ن  فئم  نفينخجصلا ألن  عضلانفين  عضللان ال لةفن قطةرن عألنزية ةنفل ةن كأ(ن(Kareem 1995ن تم هة

 .بة عجمن  اقأمنخاللنن  عضللان ال لةفن قطةرنزية ةنفل ةنبلننStark et al ., 1993))نب ةنقةمن ر سا

ن ن  يةقنعضلان  لةفنفينوضةحةن كثمنكة ن  عضلين  ضجةرن  نوياضح. نحلننفينبطن نتظ من من

ن  عضللان ال لةف نن قطةرهةنفين نخفةضةنخجصلا ألن  عضلانفين ن اضخجانعضللان  لةفنوتة نبيبنوذ ك,

Hypertrophyن نفينو ضحةن  عضلين  ضجةرنبأ نحلننفي,ن خمىن  لةفنفين  عضلين  ضجةرنعننتعةضن

ن قةرنانعنأ(نن4112)وتجةعاهننHeppleنن كأهن ةنوهذ ننفل ةنن اضخجان  لةفنوتة ن عأمن  اؤ  لان  عضلان  لةف



ن أل لةفن نقيةمنحصةلن ساناةجنيجكننكجةنخجصلا ألنونعضلانبطنن  يةقن  عضلالننفين  عضللان ال لةفنألقطةر

ننزية ةن ةحظن ذ,نن قطةرهةن عن  عضللان ال لةفن عأ  نن قةرنان ننعضلانبطنن  يةق فيننSplittingن  عضللا

نن قطةرهةن نخفةضن قةبلن  ثة ثان  عجميان  جمحلانفين  عضللان ال لةفنعأ  نوتة ن  ىنعأةن ةبةحثن شةرنوقأ,

ن  ن الحظان  ج منو نن(Sadeh,1988;fiori et al .,1996)ن  جينان  عضالتنضجنن نقيجانعضللان  لةف

نعأ نوتة نيالحظن ذ كننSplittingنطة لةن  عضلين  للفن نشطةرنبيببنيحأثنربجةن  قطمنفين  كبلمن الخاز ل

نKareem,1995)ن  جينان  عضالتنفينطة لةن  جنقيجان ال لةفن ننكبلم نيجكننوعلله( ن قطةرنزية ةنتفيلمن

ن لجمذ  ن ال ة لان الطم فنفين  عضأيان  مؤوسنثالثلان لعضلان  ثةنلان  عجميان  جمحلانفين  عضللان ال لةف

ن  جمحلانفين  عضللان ال لةفن قطةرن عألن نخفضنثم.نHypertrophyنن اضخجانعضللان  لةفن ةتة ننالجا

نيجكننبلنجة,نن  عضللان ال لةفنعأ نزية ةن عننSplittingن  عضللان أل لةفن نقيةمنحصةلننالجان  ثة ثان  عجميا

نو  ثة ثان  ثةنلان  عجميالنن  جمحلالننفين  عضللان ال لةفن قطةرن عألنزية ةنسببنتفيلم ن  بةسطان لعضالتن

نن  عضللان ال لةفنتضخمننالجان  مؤوسن  ثنةئلان  فخذيانو  عضلان  قةبضانو  عضالت نتضخمنتةثلقنتمنوقأ,

 ;Frontera et al .1988; Roman et al .,1993)   عللةن الطم فنفين   لكللان لعضالتن  عضللان ال لةف

Pyka et al.,1995; Brown et al .,1996)ن

 -: الده ن من ال ايك محت ى 4 -5

ن الطم فنفين  عضأيان  مؤوسنثالثلان  عضلانفين  عضللان ال لةفن ساجةبان  حة لان  أر سانناةئجنبلنت

ن لجمذ  ن ال ة لا ننعضلانون  فخذيان  مؤوسنثنةئلانو  عضلا. ن  يةق ن  ىن لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفيبطن

ن  ية   نصبغا ن  أهة نعننبة كشفن  خةصاSudan Blackن ن ال لةفن خاالفن  نيلجلان  جقةطعنفينويظ م.

ويظ منهذ ن الخاالفنو ضحةن ننخاللن  اأرجن نن  لة ن  م ة ينفين  جمحلاننن لصبغانن ساجةبا ةنفين  عضللا

ن نن  ثةنلان  عجميان  جمحلانفين كثمن  أهة نكجلانكةنتنحلث.ن  عجميان الو ىن  ىن  لة ن السة نعنأن  اقأمنبة عجم

نفينعللهنكةنتن جةن  ثة ثان  عجميان  جمحلانفين كثمن  أهة نكجلانو ز   تن الو ىن  عجميان  جمحلانفينكجلا ة

ن كأن  ذينغلنلةنخنةزيمنفي(نMakovicky,2009)ن  لهنتةصلن ةن عنقتافن  ناةئجنوهذهن.  ثةنلان  عجميان  جمحلا

ن  جياقلجانو  عضلان  عضأيان  مؤوسنثالثلان  عضلان ننكلنفينبة عجمن  اقأمنخاللنتز   ن  أهة نكجلان  

ن  فخذيا نن  جمذ  نفينن  أهة نكجلان  نفل ةنبلنن  جمذ  نفي(Chiu et   a l., 2011)نن تم هةن ر سان.وفين

نش من61ن-64نبلنن عجةرهةنتام وحن  اينAdult Ratsن  بة غا ن قلنكةنتن نفينز  تن  اين  أهة نكجلان نن

ن الطم فنعضالتنفين  أهة نز  تنحلث,نش من42نبلنن عجةرهةنتم وحتن  اينAged Ratsن  جينان  جمذ  

ن  عضالتنفين  أهة نكجلانزية ةن  ىنعأةن ر سةتن شةرتنكجة(ننخجصلا ألنو  عضلانعضلانبطنن  يةق)ن  يفلى

حلثنن(Poulsen et al.,2007;Faulkner  et al.,2008;Wang et al.,2001) بة عجمن  اقأمنخاللن   لكللا

 Wheatley et al)ن  جيمنفين  أهة نتم كمنتعزيزن  ىنيؤ ينبة عجمن  اقأمنخاللن لجيمن  نشةطن نخفةضن  

ن  حجمن ال لةفننةعنفين لأهة ن  اأكيأيان  قأرةن  نبيبن  عضالتن  خلن  أهة ننيبانزية ةنتكة نقأنن,(2008,.

ن.Noren et al.,2008.)  بلضن ال لةفننةعن نن على ن نن نخفضن ياةىنذ تن  بلضن ال لةفن  نحلث(



نة نرئلين  ن صأرنGlycolytic Reaction  يكمين  احللنعلىنتعاجأنف ين ذ ن الكيأةنو نزيجةتنن  جةياةكةنأرية

 Berchtold) بيمعانتاعبنو كن ةن لجحفز تن الساجةبانسميعانف ين ذ نكبلمةنبكجلةتنATPن ناةجن ي,نن لطةقا

et al .,2000; Olson and Williams ,2000).نفين  بلضن ال لةفنعأ نزية ةن كأتعأةنن ر سةتنوهنةك

نن(Sandoval et al. ,1995; Alabay et al .,1996)نغلنلةنخنةزيمنفينن  نجةن عنن   لكللان  عضالتنبعض

ن  أ خلين  اجةيفنيحاةي ن نزيجةت النزيجةتن ننكبلمةنكجلةتن لجةياةكةنأريةن ن  ثالثين  حة ضن ورةن)

ن  أهنلانو الحجةضن  كمبةهلأر تن كيأةنفينتشةركن  اين.Tricarboxylic acid cycle)ن  كةربةكيلل

(Holloszy,2009),ن الكبمن  حلة نةتن عن قةرناكبلمنن  جةياةكةنأريةنحجمنيكة نفل ةننسننةن الصغمن  حلة نةتن

نفل ةنسننة ن  اينتجاةزنبصغمنحجمن  جةياةكةنأرية نوبة اة ين ن الحجةضن  ىن  جةياةكةنأريةن نن  قمبنزية ةنفة ن

ن  أهنلا ن  ثالثلان ن  عضالتنفين نيزيأنقأنIntramuscular Triacylglyceridesن ن  Watt et)ن اليضن

al.,2002;Kanatous et al .,2008)نننن

 ,.Ryall et al)ن النيجان  خلنن  أهة نتمسلبنزية ةن عنتمتبطنSarcopeniaنظ ةرنبأ يان  نتبلن

 Lenoir et al., 1996;Blumberg et al.,2006;Kong and Li, 2006)نسةبقان ر سةتنوفين(2008

;Thomson et al.,2007 ;Zhuang et al.,2007)نفلاة لنن  نتبلنننDن  شحمنتكةيننعلىنقةيانتأثلم تن هن

نتفيلمنيجكننوعللهن.ن  عضالتنوتكةين ن  جأروسان  عضالتنفين  أهة نزية ةن نبة عجمن  اقأمنخاللن ننالجان

نالنخفةض ن  ضموريان النزيجةتنعلىنتحاةين  اين  جةياةكةنأريةنحجمن ن  أهنلان الحجةضنألكيأةن ننوبة اة ين

نحلث,نن  حجمن  عضللان ال لةفنعأ نو نخفةضن  بلضن  عضللان ال لةفنعأ نزية ةنبيببن ون  أهة نتم كمنزية ة

.نن  أهة نتم كمنيز   ن ذ كنن الكيأةنو نزيجةتنن  جةياةكةنأريةن ننن نخفضنن ياةىنذ تن  بلضن ال لةفن  

ن  عضالتنفين  أهة نتم كمنسببنيكة نوربجة ن   لكللان نبنلان  خلن لأهة نعلى نتججعن ون علىنتيللنبيببن

ن  عضالت نبصةرةنبةظةئف ةن  عضالتنقلةمنعأمن ونوتم تع ةن  عضالتنوظلفانتأهةرنسببنكأؤين ةنوهذ ن

ن(.Visser et al .,2002)ننصحلحا

 -: ال يي  ج ن من ال ايك محت ى 5-5

ن  عضللان  حة لان  أر سانناةئجن ظ مت ن ال لةف نفين عضأيا ن  مؤوسنثالثلان  عضلانفين ساجةبا

ن لجمذ  ن  خلفلان الطم فنفين  مؤوسن  ثنةئلان  فخذيانو  عضلانوعضلانبطنن  يةقن, لجمذ  ن ال ة لان الطم ف

ن  ىن لصبغان.PAS نـ  ىنصبغان   ن ال لةفن  عضللانفين ساجةبا ة حلثنويظ منفين  جقةطعن  نيلجلان خاالفن

نظ متن ن  عة ين نن  كاليكةتلننبلنجة ن  بلضنبلة ن حجمنغة قنوذ كنبيببن حاة هة ظ متن ال لةفن  عضللا

كلنعةمنكةنتن ال لةفن  عضللان  حجمنبلة ن حجمنفةتحن ون صفمنالن ةنذ تن حاةىنو طئن نن  كاليكةتلنننوبش

ن ز   تنكجلانكجلان  كاليكةتلنن نفين  جمحلان  عجميان الو ىنبلنجة فين  جمحلان  عجميان  ثةنلان كثمن ننكجلا ة

وهذ نربجةنيألنعلىن  نكجلان  كاليكةتلنن ناشمةنبكجلان كثمنفين  كاليكةتلنن كثمنفين  جمحلان  عجميان  ثة ثان

ت أن  حزمن  عضللانو  اينتيةهمنفيننلانو  ثة ثانوذ كنالخاالفنعجلن و  حزمن  عضللانفين  جمحلان  عجميان  ثةن

ن نو  خلفلا ن الطم فن ال ة لا نفينن.نحمكا ن كثم نيكة  ن عاله ن  جذكةرة ن  عضالت نفي نو  نشةط ن  حمكا ن    ي



ن .PASوهذ نيؤكأنزية ةن  نشةطنن اليضين لحزمن  عضللان  اين ساجةبتن  ىنصبغان لن  جم حلن  عجميان  جاقأ ان

نبة عجمنأمق  انعنأنعة لانكةنتن  كاليكةتلننكثةفان  نHopp(1993)نالحظنحلثن,عأةن ر سةتن عنيافقنوهذ .

ن تم هةن ر سانفي(ننKareem,2012)نبلننكجةن  عضأيان  مؤوسنثالثلانو  عضلان.عضلانبطنن  يةقن  لةفنفي

نننعضلا  نعلى ن ال ة لا نTibialis Anterior  قصبلا ن نن   لكللان  عضالتن حاةىن  ن  جمذ  نفين

ن  كمبةهلأر تن يضنفينتغلمنهنةكحلثن  نن.  عجمن عنيز   ن  كاليكةتلن ن عن متبطن   لكللان  عضالتنفين

نفين  صغلمةن  حلة نةتن عن قةرنانسميعان  ذكةرن  جينان  جمذ  نفين  عضلين  كاليكةتلننتحللنعجللا,ن  عجم

نكة نحلثن  عضللان ال لةفن نن خالفان نة عنفينة ن خالفنكة ن  كاليكةتلننتمكلزن,و  (Russell,2000)  عجم

نو  نشةطن  حمكان  نحلث,ن  عضالتن سام حانوقتنفين  بلضن ال لةفنفين جةن كثمن  حجمن ال لةفننةعنفينعةل

نتكة ننعة انبصةرةن  بلضن ال لةفنبلنجة.ننGraham et al.,2001))نن لعضالتنن  اأكيأيانن  قأرةنيعزز  

نتكةينن عة ةن.ن(Olson and Williams ,2000)ن  أ ةيان الوعلانفينوقلان  كاليكةتلنن ننعةلن حاةىنذ ت

نفينن  جبذو انن  طةقانخاللن ننتيا لكن  اين  كمبةهلأر تن صة رن عنجأ اتن  جيمنعضالتنفين  كاليكةتلن

ن قلقان31ن  ىن قلقان60نغضة نفينن  عضالتن خةز نن ننتجة ةنييا لكن  كاليكةتلنن عظم.ننحمكا  نن جةرسا

ن نن61ن  أقلقانفين  كاليكةتلنن نن  جخزونان الحالةطةتنكلنزفيانتنقأن عضالت ن,  حمكان جةرسانبأءن ن

ن عن  جمتبطن  مئلسن  خطم.ن  نشةطنهذ نخاةمنعنأنخزنهنو ساعة ةن  كاليكةتلنن سام   نويجب.نن  عضالتنت أ

نن كةنةت)نوتم كلبن  خاليةنتلفنهةن السانز فنهذ    خللانألنشةءننهلةكلن ن لةرن  ىنتؤ ينقأنبلن,  عضالت(

ن لج ةزن  عة ان  ةظلفانعلىن  كبلمن  ضغطن ننيزيأن  عضالتنكاليكةتلنن سانز ف  نن.  بأيلان  طةقان  أ   ت

 Nielsen)نغذ ئيننظةمن تبةعنخاللن ننفعة لان كثمنهةن  عضالتنكاليكةتلنن  سانفةنتجنبنغلمن  ,ن  جنةعي

and  Richter,2003;Price et al.,2000)نن  عضالتنفين  كاليكةتلنن حاةىنزية ةنتفيلمنيجكننوعلله.ن

 Glycogen ن  كاليكةتلننو يضنن   لكللان  عضالتنكلةكةزننقلنعلىن  عجمنتأثلمننالجان  عجمنتقأمن عن   لكللا

metabolismتيةهمنفينحمكان الطم فن ال ة لانو  خلفلانحلثن  ن  حمكانو خاالفنعجلن  حزمن  عضللان  اين

ن  بلضنن  عضللان ال لةفنعأ نزية ةن  يببن يضةنيكة نوربجةو  نشةطنيكة ن كثمنفين  جم حلن  عجميان  جاقأ ان.

ن.نبة عجمن  اقأمننالجان   لكللان  عضالتنفين  حجمن ال لةفنعأ نو نخفةضن  كاليكةتلنن نن  عة ين  جحاةىنذ ت

 -االستنتاجاك :
ن ألنتأثم هين كثمن  عضالتننعضلانبطنن  يةقإ ن -6 ن نبة عجمن ننحلثن  ةز نو  عضلا خجصلانبة اقأم

نو  عضالتن  بةسطانن قل ةن.

ن  جمذ  ن.  ن  جمحلان  عجميان  ثة ثانتجثلنبأ يانعجمن  شلخةخانفين -4

حيبن  اخصصن  ةظلفين كلنعضلانو منبتغلمتن عأ  ن ال لةفن  عضللانفين  جم حلن  عجميان  جبكمةن -3

نتاأثمن عأ  ن ال لةفن  عضللانبة اقأمنبة عجمنبشكلنو ضحن.

  ةن  زية ةنفينعأ ن ال لةفن  عضللاننفين  فئان  عجميانحأيثان  ةال ةنعأ ن ال لةفن  عضللانيكة ن كاجال ن -2

نظ متنخاللن  اقأمنبة عجمنفيبب ةن نشطةرن ال لةفن  عضللانطة لةن.ن  اي



ن  جمح -0 نفي نو  كاليكةتلن ن  أهة  ن  جمحلانن  عجميانالتغلمتنكجلا نفي نكةنتنعلله نعجة نو  ثة ثا   ثةنلا

نو  كاليكةتلننبة اقأمنبة عجمنبشكلنو ضحن.نحلثنتأثمتنكجلان  أهة ن  عجميان الو ى

ن -1 ن   لكللا ن ن  عضالت نخالكالا ننلتز    نبة عجم ن  اقأم نزية ة نفيننالجا نكجلا ة نتز    ن  اي ن  أهة  نيبا

ن  عضالتن   لكللانخاللن  اقأمنبة عجمن ضةفان  ىن  اضخمن  عضلينفين ال لةفن  عضللانوزية ةنحجج ة.

عالقانعكيلانبلنن عأ  ن ال لةفن  عضللانو قطةرهةنحلثن نخفضنعأ ن ال لةفن  عضللان عنن ةحظنوتة  -7

ن قطةر ز  ن ننية  ن كل ن  عضللا ن  يةق  ال لةف نبطن ن  بةسطانعضلا ن  قةبضانو  عضالت نو  عضالت

نو  عضلان  فخذيانثنةئلان  مؤوس.

ن

  -الت ص اك:
ن ر سانتةزيعن العصةبنو الوعلان  أ ةيان  اينتغذين  عضالتنو عمفان أىنتأثمهةنبة اقأمنبة عجم. -6

علىننةعن ال لةفن  عضللانن تم ءن ر سانكلجلةئلاننيلجلان قةرنان جعمفانتأثلمنزية ةنكجلان  كاليكةتلن -4

نفين  عضالتن   لكللانخاللن  اقأمنبة عجم.

نالجان   ءن  اجةرينن  ميةضلانو قةرنانذ كننبةساخأ منت ةزن  يةنةرن ر سان  اغلم تنفين ال لةفن  عضللا -3

 عن  حة ان العالة يانفين النية نغلمن  جاأربنالساخأ من  ميةضانفين نعنبعضن  عال ةتن  يلبلان  اين

نتظ من عن  اقأمنبة عجمنعلىن  عضالتن.

نثنفين  عظةمن  جمتبطانبة عضالتن   لكللاننالجان  اقأمنبة عجم.أ ر سان  اغلم تن  نيلجلان  اينتح -2

نن. ر سانتأثلمن الصةبةتن  عصبلانعلىننجةنوتطةرن  عضالتن   لكللانو  عظةمن  جمتبطانب ة -0

ن
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summary 

This study included acknowledge of the alterations that accompanied with 

growth and development in skeletal muscles in the fore limbs and hind limbs in 

laboratory rats , where tested three muscles in the forelimbs : Flexors muscles, 



Extensors muscles and Triceps Brachii muscle, and three muscles in the hind limbs, 

Gastrocnemius muscle ,Soleus muscle and the Biceps Femoris muscle in 30 of 

laboratory male rats in three age groups are : (1-2 ), (12-13) and ( 24-25) month to 

determine the alterations that occurs with aging in muscles weights and  numbers and 

diameters of muscle fibers which its constituent ,where was measured the weight of 

body and weight of muscle of rats in the first age group(1-2)month. And  calculate 

the number of muscle fibers in muscles. And  also measure muscle fiber diameters 

which graduated from small to bigger. the study revealed the following results:                                

in the second age group (12-13) month showed increase in body weight, 

whereas the numbers of  muscle fiber show increase in Soleus muscle and Triceps 

Brachii muscle and decrease in  Flexors muscles , Extensors muscles , Gastrocnemius 

and Biceps Femoris muscle , also diameters of fibers characterized at this state by 

increase in all muscles. 

while in the third age group (24-25) month increased body weight and showed  

decrease in weight of gastrocnemius muscle with increase in the weight of Soleus 

muscle , Extensors muscles , Triceps Brachii muscle , Flexors muscles and  Biceps 

Femoris muscle, whereas the numbers of  muscle fiber show increase Gastrocnemius 

muscle, Triceps Brachii muscle and decrease in the Flexors, Extensors muscles and 

Biceps Femoris muscle . As well as increase in diameters of muscle fiber  in the 

Flexors  and Extensors muscles and  Soleus muscle and Biceps Femoris muscle and 

decrease in Gastrocnemius muscle and Triceps Brachii muscle . 

 Also this study  included acknowledge the effect of aging on the fat and 

glycogen in skeletal muscles  . where tested three muscles a Triceps Brachii muscle  

in the  fore limbs of the rat , Gastrocnemius muscle and Biceps Femoris muscle in the 

hind limbs  of the rats in three age groups , namely, (1-2 ) ,(12-13) and ( 24-25) 

month in order to determine the changes that appear with aging in the amount of fat 

and glycogen where  used Sudan stain for the detection of fat in the muscles and PAS 

stain  used to detect glycogen  in muscles , the study revealed to the following results: 

d glycogen  in  



That the fat and glycogen in Gastrocnemius muscle and  Biceps Femoris 

muscle in the hind limbs of rats and Triceps Brachii in the forelimbs of rats in the 

second age group more than in the first age group ,and continued to increase fat and 

glycogen in the third age group more than in the second age group. 
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