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Ćwiczenie 1
Cechy tkanki pobudliwej na przykładzie mięśnia 

szkieletowego  

Zagadnienia teoretyczne Ćwiczenia praktyczne

1. Bodziec (podnieta), pobudliwość, pobudzenie. 
2. Pobudzenie bezpośrednie i pośrednie mięśnia. 
3. Pojęcie jednostki motorycznej – elementy 
składowe. 
4. Definicja prawa „wszystko albo nic” – podnieta 
progowa jest podnietą maksymalną. 
5. Prawo „wszystko albo nic” w odniesieniu do 
pobudzenia mięśnia. 
6. Budowa włókna mięśniowego – pojęcie 
sarkomeru. Skurcz izotoniczny i izometryczny a 
budowa mięśnia prążkowanego. 
7. Fizjologiczne znaczenia skurczu pojedynczego i 
tężcowego. 

1. Preparat nerwowo-mięśniowy mięśnia 
łydkowego żaby i łapka reoskopowa. 
2. Oznaczanie progu pobudliwości mięśnia 
szkieletowego przy pomocy stymulatora: 
• prąd otwarcia i zamknięcia 
• prawo Du Bois-Reymonda
3. Zapisywanie i analiza skurczu pojedynczego 
mięśnia żaby. 
4. Zapisywanie skurczów tężcowych. Tężec zupełny 
i niezupełny. Otrzymywanie skurczów 
tężcowych przy stymulacji ciągiem impulsów 
prostokątnych o różnych parametrach,
zastosowanie stymulatora. 
5. Stosowanie bodźców mechanicznych i 
chemicznych na nerwy. 



PODSTAWOWE POJĘCIA

CECHY ŻYWYCH 
KOMÓREK

POBUDLIWOŚĆ– zdolność 
tkanki pobudliwej do 

reagowania stanem czynnym 
na bodźce 

POBUDZENIE – stan czynny, 
specyficzny dla danej tkanki 
pobudliwej; zmiana stanu 
spoczynkowego na stan 
aktywny (stan czynny)



POBUDZENIE

BEZPOŚREDNIE

Bodziec oddziałuje bezpośrednio na mięsień

POŚREDNIE

Bodziec oddziałuje na mięsień poprzez nerw ruchowy
UDZIAŁ OUN!

BODZIEC (podnieta) - dostatecznie silna i szybka zmiana 
środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego wywołująca 

pobudzenie; czynnik wywołujący stan pobudzenia 



Bodźce można podzielić ze względu na: 

TYP BODŹCA:
mechaniczne

termiczne
chemiczne
elektryczne

optyczne

SWOISTOŚĆ

b. swoiste (fizjologiczne, adekwatne) – najłatwiej 
pobudzające receptor, wywołuje specyficzną reakcję

b. nieswoiste (nieadekwatne) – nie są charakterystyczne dla 
danego receptora, jednak przy dostatecznie dużym natężeniu 
mogą wywołać specyficzną reakcję, (np. mechaniczny ucisk 
gałek ocznych powoduje pobudzenie fotoreceptorów) a 
następnie ból

Impuls nerwowy jest naturalnym bodźcem w ustroju!



Rodzaje bodźców w zależności od ich siły:

wielkość
reakcji

siła bodźca

bodziec
progowy

bodziec
maksymalny

bodźce
podprogowe

bodźce nadpodprogowe bodźce supramaksymalne

bodźce skuteczne

Rodzaje bodźców w zależności od ich siły

Bodźce podprogowe – bodźce zbyt słabe do wywołania pobudzenia

Bodziec progowy – najmniejszy bodziec wywołujący reakcję

Bodźce nadprogowe – bodźce o sile większej niż progowy; 
im silniejszy bodziec tym silniejsza reakcja

Bodziec maksymalny – najmniejszy bodziec wywołujący maksymalną 
reakcję; każdy bodziec większy nie powoduje zwiększania wielkości 
reakcji

Bodziec supramaksymalny lub ponadmaksymalny – zwiększenie 
bodźca bez większego efektu; po przekroczeniu określonej siły 
bodziec supramaksymalny jest bodźcem uszkadzającym mięsień



prawo Du Bois-Raymonda: nie sam przepływ prądu
elektrycznego, ale odpowiednio szybka jego zmiana jest
bodźcem dla tkanki

• powoli rosnący sygnał musi być wyższy niż sygnał szybko rosnący, jeśli ma 
powodować pobudzenie

• bodziec o wolno rosnącym natężeniu powoduje akomodację i przy zbyt wolnym 
wzroście nigdy nie osiągnie wartości progowej

Jakie warunki musi spełnić bodziec, by wywołać 
reakcję: 

ODPOWIEDNIA 
SIŁA

ODPOWIEDNIO 
DŁUGI CZAS 
DZIAŁANIA

ODPOWIEDNIO 
KRÓTKI CZAS 
NARASTANIA



Jednostki miary pobudliwości tkanki: 

Próg pobudliwości – najmniejsza siła bodźca wywołująca reakcję
Czas użyteczny – najkrótszy czas działania bodźca potrzebny do wywołania 
reakcji; krótsze jego stosowanie nie wywołuje reakcji

Krzywa Hoorwega-Weissa-Lapicque’a



Reobaza – minimalne natężenie, o nieskończonym czasie trwania, które jest 
niezbędne do pobudzenia mięśnia i efektywnego działania stymulacji; wartość 
reobazy dla prawidłowo unerwionego mięśnia wynosi: 2-10 mA
Chronaksja – minimalna ilość czasu, jaką prąd o intensywności równej 
dwukrotności reobazy musi być zastosowany w celu pobudzenia mięśni; wartość 
chronaksji dla prawidłowo unerwionego mięśnia wynosi od 0,1 do 1 ms

Jednostki miary pobudliwości tkanki: 

Krzywa Hoorwega-Weissa-Lapicque’a



• Próg pobudliwości - najmniejsza siła 
bodźca wywołująca reakcję

• Reobaza - próg pobudliwości dla 
prądu elektrycznego

siłowe

• Czas użyteczny - najkrótszy czas 
działania bodźca potrzebny do 
wywołania reakcji

• Chronaksja - czas użyteczny dla 
bodźca o sile podwójnej reobazy

czasowe

Jednostki miary pobudliwości tkanki: 



Komórka mięśniowa odpowiada na bodziec zgodnie z 
prawem „wszystko albo nic”, to znaczy pod wpływem 

każdego bodźca o intensywności progowej lub 
większej od progowej reaguje maksymalnie, nie 

odpowiada zaś na bodźce podprogowe

Zgodnie z prawem „wszystko albo nic” reaguje:

• pojedyncze włókno nerwowe (neuron)

• pojedyncze włókno mięśniowe (miocyt)

• jednostka motoryczna

• mięsień sercowy (w całości)

Prawo „ wszystko albo nic” nie stosuje się do mięśni szkieletowych.

Prawo „wszystko albo nic”

BODZIEC PROGOWY JEST BODŹCEM MAKSYMALNYM DLA TKANKI



TKANKA MIĘŚNIOWA

Mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe (1) i serca (2) oraz mięśnie gładkie (3)

Mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe

Biologia komórki włókna mięśniowego:
• długie wielojądrzaste włókna
• jądra na obwodzie włókien
• otoczone sarkoplazmą, wyposażone w system kanalików T (kanaliki T i retikulum

sarkoplazmatyczne dzielą włókno na segmenty)

• w warstwie powierzchniowej – jądra, mitochondria, aparat 
Golgiego; wnętrze włókna – miofibrylle

Włókna mięśniowe dzieli się 
na:

Typ II (szybkokurczące się)

mniejsze stężenie 
mioglobiny, szybsze 

narastanie siły skurczu, 
energia z procesów 

beztlenowych, mniejsza 
wytrzymałość na 

zmęczenie

Typ I (wolnokurczące się)

wiele mitochondriów, 
duże stężenie mioglobiny, 

energia z procesów 
tlenowych, powolne 

narastanie siły skurczu, 
duża wytrzymałość na 

zmęczenie



BUDOWA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH

➢ Włókna mięśniowe odznaczają się 3 zasadniczymi 
właściwościami fizjologicznymi:

▪ pobudliwością – zdolnością wytwarzania potencjału w 
odpowiedzi na bodziec (funkcja związana z sarkolemą)

▪ zdolnością przewodzenia fal pobudzenia (funkcja
związana z sarkolemą)

▪ kurczliwością – zdolnością do skracania się pod
wpływem pobudzenia (funkcja związana z miofibryllami
znajdującymi się w sarkoplazmie)

➢ Dzięki skurczom mięśni szkieletowych zachodzących pod wpływem 
impulsów nerwowych możliwe są:

▪ przemieszczanie się organizmu w przestrzeni

▪ zmiany ułożenia części ciała względem siebie

▪ utrzymanie postawy ciała



Struktura mięśni szkieletowych

➢ Mięśnie szkieletowe stanowią 40 – 50% masy ciała; są one
zbudowane z pojedynczych wielojądrzastych komórek o kształcie
długiego cylindra zwanych włóknami mięśniowymi; większość mięśni
zwierząt domowych składa się z 20 – 100 tys. włókien mięśniowych



BUDOWA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH

Omięsna

Śródmięsna

Namięsna

➢ Warstwy tkanki łącznej mięśnia szkieletowego:

• namięsna – wnika do wnętrza mięśnia, dzieląc go na 
pęczki, łączy włókna mięśniowe

• omięsna – otacza pęczki mięśniowe

• śródmięsna – otacza pojedyncze włókno mięśniowe w 
pęczku mięśniowym 



➢ Mięśnie szkieletowe zbudowane są z włókienek mięśniowych ( miocytów)

➢ Włókienko mięśniowe stanowi zespólnię komórkową  - syncytium morfologiczne

➢ Wewnątrz miocytów występują kanaliki poprzeczne – wpuklenia sarkolemmy do wnętrza włókna, 
liczne jądra ułożone pod sarkolemmą, mitochondria i reticulum sarkoplazmatyczne oraz białka kurczliwe 
(miozyna, aktyna, tropomiozyna i troponina )

➢ Włókienka mięśniowe są od siebie całkowicie odizolowane – pobudzenie rozchodzące się po jednym 
włóknie nie może przenieść się na sąsiednie

Budowa miocytu



SKŁAD CHEMICZNY MIĘŚNIA

Skład chemiczny mięśni

Woda

75%
Białko

20%

Inne

5%

Białka strukturalne

- kurczliwe 50%

-inne 20%

Białka 

rozpuszczalne
-albuminy 20%

-enzymatyczne 10%

Fosfokreatyna

M. szkieletowe 5

M. sercowy 1.5

M. gładkie 2

20 !

2

0,7



Różnice we współczynnikach załamania światła różnych części włókna mięśniowego 
odpowiadają za charakterystyczne poprzeczne prążkowanie.

Przyjmuje się, że sarkomer leży pomiędzy prążkami (liniami) Z, które regularnie 
powtarzają się w mięśniu

W obrębie sarkomeru można wyróżnić:
odcinki anizotropowe (prążek A, ciemniejszy)
odcinki izotropowe (prążek I, jaśniejszy)

Sarkomer jest w istocie złożonym kompleksem kilkunastu białek, które tworzą dwa 
podstawowe filamenty:
filamenty grube (miozyna i tytyna kotwiczące filament w prążku Z)
filamenty cienkie (aktyna, troponina i tropomiozyna)

Wzajemne oddziaływania między oboma typami filamentów, pod wpływem jonów 
wapnia powodują skurcz sarkomerów i co za tym idzie również skurcz całych mięśni

Sarkomer – funkcjonalna jednostka włókna 
mięśniowego; długość ok. 2-3 μm



Prążek I = włókna wyłącznie 
aktynowe (izotropowe; jasne)

Podzielony ciemną linią Z Prążek A = włókna aktynowe i miozynowe 
(anizotropowe; ciemne)

Prążek H = włókna wyłącznie miozynowe (lekkie 
przejaśnienie)



Sarkomer – funkcjonalna jednostka włókna 
mięśniowego

FAZA   SKURCZUFAZA   ROZKURCZU



Układ sarkotubularny

Układ kanalików i cystern tworzonych przez błony wewnątrz miocytów tkanki
mięśniowej poprzecznie prążkowanej, odpowiedzialny za przenoszenie pobudzenia w
komórce i uwalnianie jonów wapniowych inicjujących interakcje białek kurczliwych
mięśnia, generujących skurcz komórki mięśniowe





Filamenty kurczliwe

➢ MIOZYNA (miofilament gruby) składa się z 2 nitkowatych
podjednostek – meromiozyny lekkiej i meromiozyny ciężkiej, która
tworzy końcówki (główki) stanowiące mostki miozynowo – aktynowe
oraz wykazuje aktywność ATPazy, ale jedynie w obecności aktyny i
jonów wapnia

➢ AKTYNA (miofilament cienki) posiada kuliste cząsteczki, które
tworzą strukturę nitkowatą poprzez powiązanie ich za pomocą
tropomiozyny; tropomiozyna zasłania miejsca potencjalnych
połączeń z mostkami znajdujące się na aktynie

➢ TROPONINA – białko umieszczone w pewnych odstępach na nici
tropomiozynowej , składa się z 3 podjednostek:

T – podjednostka łącząca troponinę z tropomiozyną
I – podjednostka hamująca łączenie aktyny z miozyną
C - podjednostka przyłączająca jony wapnia, przez co

zmienia się przestrzenna konformacja cząsteczki, nić tropomiozyny
odsłania „zaczepy” mostków i podjednostka I przestaje hamować
łączenie aktyny z miozyną

➢ Po przyłączeniu miozynowej „główki” do aktyny następuje rozkład ATP przez działanie 
meromiozynowej ATPazy. Uzyskana energia powoduje zmiany struktury mostka, wzrost jego 
wewnątrzcząsteczkowego napięcia i wsunięcie nici aktyny w głąb sarkomeru między nici miozyny



• Skracanie się miofibryli jest 
wynikiem interakcji białek 
kurczliwych: 
aktyny i miozyny.

• Nici aktyny przesuwają się w 
kierunku środka sarkomeru bez 
zmiany długości jej włókien 
(ślizgowa teoria skurczu).

• W procesie tym zużywana jest 
energia, którą dostarcza rozkład 
ATP.

ATP → ADP + Pi + energia

miozyna aktyna

sarkomer

ATP ADP
E

Energia z działania meromiozynowej ATPazy zmiany struktury 
mostka         wzrost napięcia         przesunięcie nici aktyny w głąb 
sarkomeru



JEDNOSTKA MOTORYCZNA 
(płytka motoryczna)

motoneuron wraz ze swymi wypustkami 
oraz włóknami mięśniowymi 

unerwianymi przez te wypustki

MOTONEURON

komórka nerwowa mająca początek 
w rogach brzusznych rdzenia, 

unerwiająca włókna mięśniowe



Różnice w wielkości jednostek motorycznych

MAŁA JEDNOSTKA MOTORYCZNA
Mięśnie odpowiedzialne za precyzyjne ruchy 

np. gałka oczna, palce

• małe motoneurony

• wysoka pobudliwość motoneuronów

• szybkie przewodzenie we włóknach 
nerwowych

• mała liczba komórek mięśniowych

• głównie komórki mięśniowe czerwone

DUŻA JEDNOSTKA MOTORYCZNA
Mięśnie wykonujące ruchy

• duże motoneurony

• niska pobudliwość 
motoneuronów

• bardzo szybkie przewodzenie we 
włóknach nerwowych

• dużą liczbą komórek mięśniowych

• głównie komórki mięśniowe białe



1. Wydzielenie neurotransmitera (acetylocholiny)

2. Propagacja potencjału czynnościowego

Molekularny mechanizm skurczu

Receptor 
DHP

Receptor 
rianodynowy



3. Zmiana konformacji receptora DHP 

4. Otwarcie kanału wapniowego (receptor 
rianodynowy)

5. Wypłynięcie jonów wapniowych z siateczki 
sarkoplazmatycznej

6. Ca2+ łączy się z jednostką C troponiny 

7. Miozyna łączy się z aktyną

Receptor 
DHP

Receptor 
rianodynowy

Molekularny mechanizm skurczu



Rodzaje skurczów mięśnia

Ze względu na częstotliwość 
docierania impulsów 

nerwowych

Ze względu na rodzaj reakcji 
mięśnia

- pojedynczy

- tężcowy niezupełny

- tężcowy zupełny

- pseudotężec

- izotoniczny

- izometryczny

- aukostoniczny



Skurcz pojedynczy

ms

Latencja (L) – okres pobudzenia 
utajonego (10ms) (mięsień nie kurczy 
się natychmiast po zadziałaniu 
bodźca).
Refrakcja bezwzględna to okres 
utraty pobudliwości – występuje na 
początku latencji, wynosi 1-3ms

Faza skurczu (S) – około 40ms,

Faza rozkurczu (R) – około 60ms,

•Wszystkie mięśnie wykazują latencję, 
a rozkurcz jest dłuższy niż skurcz

•W mięśniu zmęczonym okres 
rozkurczu się zwiększa

L

10 40 50-60

S R

100

Bodziec



Pełne skurcze

T>100ms T-czas stymulacji
f=1/T
f<10Hz

Skurcz pojedynczy



Następuje wzrost częstotliwości 
występowania po sobie kolejnych 
bodźców o określonej sile, w wyniku 
czego mięsień nie ma czasu na 
zupełne odprężenie się pomiędzy 
kolejnymi skurczami
(kolejne pobudzenia następują w 
okresie rozkurczu).

Tężec niezupełny

50ms<T<100ms
20Hz>f>10Hz

Skurcz tężcowy niezupełny



Działanie dużej liczby bodźców w 
krótkim czasie powoduje, że brak jest 
jakiegokolwiek rozkurczu, a kolejne 
skurcze mięśnia nakładają się na 
siebie (kolejne pobudzenia następują 
w fazie skurczu).

T<50ms
f>20Hz
Mięsień cały czas pozostaje w 
skurczu

Skurcz tężcowy zupełny

Tężec zupełny



Jednostki motoryczne wyładowują się w sposób niesynchroniczny dzięki temu 
możliwy jest  płynny ruch. W pojedynczej jednostce motorycznej nie może się 
utrzymywać zbyt długo.

Pseudotężec - pobudzenie dochodzące do mięśnia z motoneuronu

powoduje skurcze pojedyncze poszczególnych miocytów; sumując te skurcze 
dostajemy skurcz pseudotężcowy całego mięśnia.



Elementy budowy mięśnia:

Kurczliwe – białka – aktyna miozyna

Elastyczne – ścięgna, błony

Skurcz izometryczny (isometric contraction)
charakteryzuje się zwiększeniem napięcia mięśnia bez 
zmian jego długości ; przyczepy mięśnia w układzie 
szkieletowym nie zmieniają swojej odległości

Skurcz izotoniczny (isotonic contraction)
komórki mięśniowe skracają się i cały mięsień 
ulega skróceniu, jego napięcie zaś nie zmienia się



Skurcz izometryczny

L = 0
V = 0

F = max
M = 0
W = 0

L – długość mięśnia,
V – szybkość skracania mięśnia
F – napięcie mięśnia,
W – wykonana praca (F x L)
M – moc (W / t)



Skurcz izotoniczny

L = max
V = max

F = 0
M = 0
W = 0

L – długość mięśnia,
V – szybkość skracania mięśnia
F – napięcie mięśnia,
W – wykonana praca (F x L)
M – moc (W / t)

∆ L



Skurcz auksotoniczny

L > 0
F > 0

Ruchy kończyn i całego ciała są spowodowane przede wszystkim skurczami 
tężcowymi mięśni szkieletowych o typie skurczów auksotonicznych, czyli 
z jednoczesnym zbliżeniem przyczepów i zwiększeniem napięcia 
mięśniowego



Gradacja siły skurczu mięśnia szkieletowego:
-zmiana całkowitej liczby aktywowanych jednostek 
motorycznych,
-zmiana częstotliwości potencjałów czynnościowych w 
pojedynczej jednostce motorycznej (dłużej utrzymujący się 
tężec),

Im większa siła aktywowanych jednostek, tym większa siła 
skurczu

Czas trwania skurczu zależy od rodzaju badanego mięśnia:
-szybkie mięśnie związane z szybkimi precyzyjnymi ruchami; 
czas trwania całego skurczu nie dłuższy niż 7,5 ms,
-wolne mięśnie związane z długimi, silnymi ruchami; czas 
trwania pojedynczego skurczu 100 ms;



• w m. sercowym nie dochodzi do skurczów tężcowych

• w m. sercowym nie ma jednostek ruchowych, zamiast tego impuls
rozprzestrzenia się we wszystkich włóknach w przedsionkach, a
następnie w komorach i wywołuje skurcz zgodnie z zasadą „wszystko
albo nic” najpierw w obu przedsionkach, a następnie w komorach

• siła skurczu m. sercowego może się zmieniać dzięki zmianom czasu
trwania potencjału czynnościowego, zależnego od zmiennego
dokomórkowego prądu wapniowego

• mięsień szkieletowy jest bardziej rozciągliwy niż mięsień sercowy, tzn.
przy jednakowym rozciąganiu spoczynkowe napięcie bierne mięśnia
sercowego jest większe niż m. szkieletowego

Różnice czynnościowe między mięśniem sercowym 
i szkieletowym



Ćwiczenie 2
Fizjologia mięśni, skurcz mięśniowy

Zagadnienia teoretyczne Ćwiczenia praktyczne

1. Podstawowe wiadomości dotyczące 
charakterystyki skurczu mięśniowego.

2. Podstawowe wykładniki efektywności 
skurczu mięśniowego.

3. Skurcz izometryczny i jego kryterialne 
znaczenie w mechanizmach zachowania 
się i czynności regulacyjnej ośrodkowego 
układu nerwowego.

4. Elastyczność mięśnia prążkowanego jako 
czynnik decydujący o efektywności 
skurczu mięśniowego .

5. Cechy fizjologiczne i znaczenie ustrojowe 
mięśni gładkich.

1. Wpływ siły bodźca na wielkość skurczu.
2. Elastyczność mięśnia szkieletowego. 
Wpływ rozciągnięcia mięśnia na wielkość 
skurczu.
i na wielkość wykonanej pracy (prawo 
średnich obciążeń).
3. Zapis krzywej znużenia ergografem Mosso.
4. Oglądanie filmu "Skurcze mięśni 
szkieletowych".



Cechy mięśnia

POBUDLIWOŚĆ

• Reaguje na bodźce

KURCZLIWOŚĆ

• Zmniejsza swoją długość kiedy zostanie pobudzony

ROZCIĄGLIWOŚĆ

• Zdolność do rozciągania

ELASTYCZNOŚĆ

• Zdolność powrotu do wyjściowej długości po 
rozciągnięciu



Elastyczność mięśnia

Mięsień wykazuje fizyczne cechy elastycznych ciał martwych
- zdolność do reagowania odkształceniem na działającą siłę  

Cechy szczególne:
-mięsień reaguje na przyłożoną siłę i pobudzenie nerwowe (nie jak 
ciało martwe)
-mięsień może zmieniać swoje napięcie nie zmieniając długości
-konsekwencją plastyczności jest rozciągnięcie po zdjęciu ciężaru
-mięsień pęknie jeżeli obciążając go przekroczymy 3 – krotną jego 
długość
-wstępne rozciąganie zwiększa siłę skurczu;  maksymalna siła 
skurczu przy 120% długości



Rozciągliwość i elastyczność

Zapis przyrostu długości mięśnia w 
stosunku do przyrostu obciążenia. 

Po obciążeniu mięsień wróci do stanu 
pierwotnego, ale nie zupełnie.

Jednak mięsień posiada zdolności małej 
regeneracji – po pewnym czasie różnica 
długości zostaje zniwelowana.

Mięsień nie działa zgodnie z prawem 
Hooka tzn. równy ciężar przyłożony 
(dodawany) nie powoduje 
jednakowego przyrostu długości.
Po dłuższym obciążeniu zmiany 
elastyczne przekształcają się w zmiany 
plastyczne, jednak przy dalszym 
stosowaniu obciążenia następuje 
zniszczenie mięśnia.
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Siła mięśnia

• największa masa, jaką pod wpływem bodźca maksymalnego 
zdoła podnieść mięsień mierzona w kilogramach na cm2

przekroju fizjologicznego mięśnia

• siła zależy od wstępnego rozciągnięcia  - optimum działania 
przy rozciągnięciu wynoszącym 20% (czyli w sumie 120%) jego 
długości spoczynkowej 

Wydajność mięśnia

•procent energii zamienianej 
podczas skurczów na pracę 
mechaniczną 
•przeciętna wydajność to ok. 25% 
•reszta energii zamieniana jest na 
ciepło

zależność między wartością 
obciążenia, a wartością która 

pozwala na rozwinięcie 
pewnej siły



Siła skurczu zależy od:

Liczby jednostek motorycznych 
biorących udział w skurczu

Częstotliwości, z jaką poszczególne 
jednostki motoryczne są pobudzane

Stopnia rozciągnięcia mięśnia przed 
jego skurczem



REKRUTACJA CZASOWA I PRZESTRZENNA

➢ Jednym z głównych czynników decydujących o sile mięśnia jest tzw.
rekrutacja włókien mięśniowych, w szczególności rekrutacja przestrzenna
i czasowa

➢ REKRUTACJA PRZESTRZENNA – do komórki docierają pobudzenia z wielu 
synaps jednocześnie; sumowanie zachodzi w ciele komórki; mamy do 
czynienia z salwą impulsów

➢ Dlaczego jest to ważne:
• tylko włókna, które są dedykowane do

pracy mogą stać się silniejsze
• im więcej włókien pobudzonych, tym lepiej
• włókna nerwowe mogą być pobudzone

tylko w przypadku, gdy stosowana
intensywność stymulacji jest wystarczająca
silna

➢ REKRUTACJA CZASOWA – bodźce podprogowe docierają w takich
odstępach czasu, że depolaryzacja wywołana każdym kolejnym bodźcem
nakłada się na zmiany wywołane bodźcem poprzednim, sumowanie dotyczy
jednej synapsy, mamy do czynienia z serią impulsów
Większa rekrutacja czasowa oznacza większą liczbę potencjałów
czynnościowych, które są wysyłane do mięśni



ZJAWISKO POWSTAWANIA CIEPŁA

Sir Archibald Vivian Hill – fizjolog brytyjski –
prowadząc badania nad funkcjonowaniem 
mięśni, odkrył zjawisko powstawania ciepła 
w mięśniach w wyniku podrażnienia nerwu

Wydajność energetyczna mięśnia:

20 – 25% praca 70 – 80% ciepło

➢CIEPŁO SPOCZYNKOWE – związane z podstawowymi procesami metabolicznymi

➢CIEPŁO POCZĄTKOWE CIEPŁO AKTYWACJI – AKTYWACJA MIOZYNY

CIEPŁO SKRACANIA

CIEPŁO ROZKURCZU

➢CIEPŁO WYPOCZYNKU – resynteza ATP



Równanie Hilla

E całkowita = E aktywacji + E skurczu + E pracy + E ciepła 
(około 80% E całkowitej – ciepło Hilla)

procesie spoczynkowego metabolizmu wewnątrzkomórkowego

czasie reakcji chemicznych związanych z aktywowaniem miozyny

czasie skracania się komórki mięśniowej

procesie rozkurczu i wydłużania się komórki mięśniowej

procesie odnowy związanej z resyntezą ATP i działaniem pompy 
sodowo-potasowej

Energia cieplna powstaje w komórce mięśniowej w:



Największa praca (100%) zostaje wykonana przez 
mięsień przy połowie obciążenia maksymalnego 
(1/2 P max) 

Prawo średnich obciążeń

P max - to wartość takiego obciążenia przy którym 
mięsień nie może się skurczyć

Vmax

0 Pmax1/2Pmax

1/3

W [%]

0 Pmax½ Pmax

Mięsień się wtedy kurczy z 
szybkością 1/3 V max 



ZNUŻENIE MIĘŚNI
Przyczyny zmęczenia:

➢ Wyczerpanie się zapasów energetycznych

➢ Zatrucie produktami metabolizmu (kwas mlekowy)

➢ Wpływ ośrodków ruchowych

• najpierw męczy się komórka czuciowa (pobudzić można inną komórkę i
uzyskać skurcz)

• potem męczy się płytka motoryczna (można uzyskać skurcz działając 
bezpośrednio na mięsień)

• na końcu męczy się mięsień

Rodzaj pracy, a zmęczenie mięśni

➢ PRACA INTENSYWNA – organizm nie nadąża dostarczać O2 tworzy się
bardzo duży dług tlenowy (zaciągany od rozpoczęcia pracy do
przystosowania się układu krążenia i oddechowego do większego
zapotrzebowania na tlen)

➢ PRACA DŁUGOTRWAŁA – praca przy uregulowanym dopływie O2; zaczynają
się wyczerpywać zapasy energetyczne

➢ PRACA STATYCZNA – wzrasta napięcie mięśni, stały ucisk na naczynia
krwionośne zmniejsza odżywianie mięśni
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Zmęczenie
1. dłuższa latencja,
2. zmniejszona amplituda skurczów,
3. dłuższy czas rozkurczów

Cechy zmęczenia mięśnia



Przykurcz

• Przy dłuższym zmęczeniu może dojść do przykurczu

• Jest on wynikiem wyczerpania się wszystkich zapasów ATP i 
fosfokreatyny i nagromadzeniem Ca2+ 

• Przy braku ATP nie następuje oswobodzenie główek miozynowych

• Zmiany te narastają wraz z narastającym zmęczeniem

Stężenie pośmiertne

Główną jego przyczyną jest spadek zawartości wysokoenergetycznych 
fosforanów – aktyna i miozyna pozostają w stanie ciągłego związania

Objawy: skrócenie mięśnia, brak elastyczności (mięśnie stają się sztywne i 
twarde)



Energetyka skurczu mięśnia

Źródłem energii niezbędnej do skurczu mięśni 
szkieletowych jest ATP !

:Reakcje energetyczne zachodzące podczas skurczu: 

Rozpad ATP

Resynteza ATP z fosfokreatyny

Beztlenowy rozpad glikogenu do 
resyntezy ATP 

Fosforylacja tlenowa glukozy i wolnych 
kwasów tłuszczowych w okresie odnowy 

i wypoczynku



Energetyka skurczu mięśnia

Wysiłki kilkusekundowe

•zapas komórkowego ATP jest 
wystarczający na kilka skurczów

•1 cząsteczka ATP =10 skurczów 
mięśniowych

• resynteza ATP odbywa się kosztem 
rozkładu fosfokreatyny i starcza na kilka 
sekund pracy

fosfokreatyna kreatyna

ADP ATP

Przemiana beztlenowa



Energetyka skurczu mięśnia

Wysiłki trwające do 60 sekund 
zanim układ oddechowy i krwionośny dostosuje się 
do zwiększonego zapotrzebowania na tlen, lub przy 
b. intensywnym wysiłku (dług tlenowy) łącznie ze 

zmianami tlenowymi przez ok. 15 minut
(do zakwaszenia)

• Glukoza magazynowana jest w tkance mięśniowej w 
postaci glikogenu.

• Dług tlenowy – zaciągany od rozpoczęcia pracy aż 
do przystosowania się układu oddechowego i 
krążenia do zwiększonego zapotrzebowania na tlen, 
lub przy b.intensywnym wysiłku - odnawiany jest w 
okresie wypoczynku (bieganie do autobusu).

• Gromadzenie się kwasu mlekowego powoduje silne 
zakwaszenie środowiska tkanki mięśniowej 
(charakterystyczny skurcz lub ból w przypadku pracy 
długotrwałej). 

• Kwas mlekowy przenika do krwi i jest 
transportowany do wątroby, gdzie ulega przemianie 
w glukozę (glikoneogeneza). Kwas mlekowy rozkłada 
się przez kilkanaście do kilkudziesięciu godzin.

glukoza kwas mlekowy

2 ADP 2 ATP

Przemiana beztlenowa



Energetyka skurczu mięśnia

Wysiłki trwające do 60 minut

• Produkty końcowe tej przemiany nie 
zmieniają pH środowiska.

• Czynnikiem ograniczającym pracę w 
tym trybie jest szybkość dostarczania 
tlenu do mięśni.

Źródłem tlenu jest:

• mioglobina – białko mięśniowe 
magazynujące tlen

• hemoglobina – białko czerwonych 
krwinek transportujące tlen

glukoza CO2 + H2O

36 ADP 36 ATP

Przemiana tlenowa 
przy bardzo intensywnym wysiłku częściowo beztlenowa



Energetyka skurczu mięśnia

Wysiłki trwające ponad 60 minut

• Zasoby kwasów tłuszczowych w 
organizmie są ogromne.

• Jest to najwolniejszy z przedstawionych 
szlaków metabolicznych.

• Czynnikiem ograniczającym tę przemianę 
jest szybkość transportu kwasów 
tłuszczowych z krwi do komórek 
mięśniowych.

• Czynnikiem ograniczającym długość pracy 
mięśni w tym trybie są inne układy 
niezdolne do długotrwałego 
funkcjonowania (np. układ nerwowy).

Kwas tłuszczowy

129 ADP 129 ATP

Przemiana tlenowa

CO2 + H2O



Zestawienie przemian produkujących ATP 
w mięśniach

PRZEMIANY BEZTLENOWE

• fosfokreatyna + ADP → kreatyna + ATP

• glukoza + 2 ADP + 2P → 2 kwas mlekowy + 2 ATP

PRZEMIANY TLENOWE

• glukoza + 6 O2 + 36 ADP + 36 P → 6 CO2 +6 H2O + 36 ATP

• kwas tłuszczowy (C16) + 23 O2 +129 ADP +129 P → 16 CO2 +16 
H2O + 129 ATP

• Czerpanie energii potrzebnej do resyntezy ATP w fazie beztlenowej jest znacznie mniej wydajne w 
porównaniu z fazą tlenową i jest ograniczone w czasie ze względu na zmniejszenie wartości pH w 
komórce na skutek gromadzenia się mleczanów.

• Większa część energii (od 75 do 80%) wytworzonej w komórce mięśniowej z metabolizowania 
glukozy jest zamieniana na energię cieplną. Na energię mechaniczną związaną ze skracaniem się 
mięśnia jest wykorzystane tylko 20 do 25% energii wytworzonej w komórce mięśniowej.



Cykl Coreck

1/5 kwasu mlekowego + O2
E

4/5 kwasu mlekowego glikogen wątrobowy

glukoza

mięśnie

glikogen mięśniowy

Kwas mlekowy przenika do krwi i jest transportowany do wątroby, 
gdzie ulega przemianie w glukozę (glikoneogeneza). Kwas mlekowy 
rozkłada się przez kilkanaście do kilkudziesięciu godzin.


