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1. Przyczyny pojawienia się ruchu u 
zwierząt

• konieczność zdobywania pokarmu

• obrona przed napastnikiem

• ucieczka



2. Sposoby poruszania się zwierząt

W zależności od rozmiarów ciała 
zwierząt

rzęskowy mięśniowy
• oparty na ruchu rzęsek, wici;

• charakterystyczny dla organizmów 
niewielkich, żyjących w wodzie

wypławek

np. wirki, larwy 
zwierząt

• oparty na udziale mięśni utworzonych z 
włókien mięśniowych, zawierających 
filamenty aktynowe i miozynowe

ruch bez przemieszczania się w celu:
• komunikacji (np. strzyżenie uszu);
• usuwania pasożytów (drapanie);
• napływania lub chwytania pokarmu 

poprzez ruch części ciała (np. 
parzydełkowce, wieloszczety 
osiadłe);

ruch lokomotoryczny
został usprawniony 
poprzez pojawienie 
się szkieletu, który 
jest podporą i 
zaczepem dla mięśni



3. Funkcje układu mięśniowego

• odpowiada za ruch (lokomocja, transport płynów ustrojowych);

• utrzymywanie postawy ciała;

• wytwarzanie ciepła;



4. Typy mięśni tworzących układ mięśniowy

mięśnie szkieletowe mięśnie gładkie mięsień sercowy

utworzone z 3 typów włókien 
mięśniowych, których klasyfikacja 
została dokonana na podstawie:

• rodzaju metabolizmu (uzależniony 
od częstotliwości pobudzenia);

• szybkości skurczów;
• podatności na zmęczenie;

włókna
czerwone

włókna
białe

włókna
pośrednie



mięśnie czerwone:

• dominują w mięśniach 
utrzymujących postawę 
ciała;

• są dobrze ukrwione;
• wyposażone w magazyn 

tlenu w postaci 
mioglobiny;

• zawierają wiele 
mitochondriów i 
komplet enzymów 
niezbędnych do 
oddychania tlenowego;

• napięcie w nich narasta 
powoli;

• długo się nie męczą ( są 
wytrzymałe na 
zmęczenie);

• przystosowane do 
długotrwałego wysiłku o 
umiarkowanym 
natężeniu np. u  
maratończyków;

mięśnie białe:

• dominują w mięśniach 
pracujących podczas 
biegu;

• zawierają znaczny zapas 
glikogenu, który 
zużywany jest w 
procesie glikolizy ( w 
warunkach 
beztlenowych);

• działają szybko;
• przystosowane do 

krótkotrwałego wysiłku 
o dużym natężeniu np. u 
sprinterów;



5. Poziomy organizacji mięśnia



6. Grupy czynnościowe mięśni

ponieważ jeden mięsień 
może spowodować ruch 
kości tylko w jednym 
kierunku większość mięśni 
współpracuje parami 
(pracują jednocześnie);

Mięśnie antagonistyczne:

• zginacze (m. zginające) – powodują skurcz
• prostowniki (m. prostujące) – powodują rozkurcz

m. dwugłowy ramienia 
(=biceps) - zginacz

m. trójgłowy - prostownik

• przywodziciele i odwodziciele – powodują zbliżenie 
i oddalenie kości kończyny do i od ciała;

• nawracacze i odwracacze – powodują obrót 
kończyn;

• zwieracze i rozwieracze – zmniejszają lub zwiększają 
wielkość niektórych otworów w ciele
np. zwieracz odbytu, 
mięsień okrężny oka i ust;



Mięśnie synergistyczne

mięśnie współdziałające w 
wykonaniu ruchu w jednym 
kierunku np. mięśnie 
międzyżebrowe zewnętrzne 
umożliwiające wdech;



7. Jednostka motoryczna w mięśniu szkieletowym kręgowca

grupa włókien mięśniowych 
unerwianych przez jeden neuron

Skurcz mięśni szkieletowych 
jest wywoływany impulsami 
przesyłanymi przez neurony 
motoryczne



8. Mechanizm skurczu mięśnia

impuls nerwowy dociera do 
zakończenia neuronu -
synapsy

ACETYLOCHOLINA uwalniana do 
szczeliny synaptycznej i wiąże się 
ze swoim receptorem

depolaryzacja błony korki 
mięśniowej (sarkolemmy) 

pod wpływem potencjałów 
czynnościowych z cystern ER gładkiego 
uwalniane są jony Ca+2 do cytoplazmy

ich wysokie stężenie wokół 
miofilamentów aktywuje rozpad 
ATP i uwalnianie energii

energia zostaje wykorzystana do 
przesuwania się względem siebie 
miofilamentów aktynowych i 
miozynowych

skurcz mięśnia 
przejawiający się zmianą 
jego napięcia i długości



9. Źródła energii skurczu mięśnia




