
 فُسَىنىجُا انجهاز انعصثٍ

ياجذ يىسً. د  



وٌلعب دورا  هاما  , ٌعتبر الجهاز العصبً من أكثر أجهزة الكابن الحً تعقٌدا  •

 .وأساسٌا  فً حٌاة الكابن الحً

 

 

 :دور الجهاز العصبً فً حٌاة الكابن الحً•

 

 .تنظٌم كافة الوظابؾ الحٌوٌة فً الكابن الحً، وتنسٌق عمل األعضاء المختلفة -1•

 .ٌإمن العالقة المتبادلة للكابن الحٌوانً مع الوسط الخارجً -2•

 .ٌتحكم بمٌكانٌكٌة التنظٌم الخلطً فً الكابن الحً -3•

 



 ؟انُسُج انعصثٍ يًا َركىٌ 

 (.عصبونات)عصبٌة خالٌا •

 

لهذه المادة العصبٌة وظابؾ عدٌدة (: الضمام العصبً)العصبٌة بٌن الخلوٌة المادة •

 :منها

 

 .  وظٌفة دفاعٌة تتمثل بحماٌة النسٌج العصبً -1 •

 .منع انتقال التنبٌه من خلٌة إلى أخرى إال  عبر المحور والزوابد العصبٌة -2 •

 .دعم ثبات تركٌز األٌونات واالستقالب فً الخالٌا -3 •

 .  مكانا  لحفظ المعلوماتتعد  -4 •

 



 Neuron( انعصثىٌ)انخهُح انعصثُح 

 .من جسم الخلٌة وزوابدهاتتكون , العصبًالوحدة البنٌوٌة األساسٌة فً الجهاز هً •

 

هذه الطاقة من تنشؤ )ٌعد جسم الخلٌة وعروقها مصدرا  للطاقة الالزمة للجهاز العصبً، •

 (.نفسهاالتؽٌرات الكٌمٌابٌة التً تحدث فً جسم الخلٌة 

 

دراسة التمثٌل الؽذابً للمادة الرمادٌة لخالٌا المخ لوحظ أن هذه الخالٌا تإكسد لدى •

 .ذلك مصحوبا  بإنتاج الحرارةالالكتٌك، وٌكون الؽلوكوز بسهولة بعد تحوٌله إلى حمض 

 



 :َرصم تانخهُح انعصثُح َىعاٌ يٍ انسوائذ

نقل التنبٌه من السطح : وهً الزوابد الشجٌرٌة قصٌرة الطول، مهمتها: العروق  -1•
 .الخارجً، كما تإمن االتصال بٌن الخالٌا العصبٌة

وهو أطول من العروق ووظٌفته نقل التنبٌه من جسم الخلٌة إلى األعضاء : المحور -2•
 (.ؼدة أو عضلة)العاملة 

 

 

 

 

 

 

ٌؽلَؾ المحور االسطوانً هذا ؼشاء ٌسمى الؽالؾ النخاعً وؼالؾ آخر خارجً رقٌق •
 .ٌسمى الصفٌحة العصبٌة

ٌتركب الؽالؾ النخاعً من مواد فوسفورٌة دهنٌة، ولكنه الٌستمر فً تؽلٌؾ جسم المحور •
تسمح بمرور ( عقد رانفٌر)االسطوانً بل ٌنقطع على مسافات قصٌرة مكونا  عقدا  تسمى 

 .الؽذاء من األنسجة المحٌطة باألعصاب إلى المحور اإلسطوانً للعصبون

 



 :أَىاع انخالَا انعصثُح

وظٌفتها نقل النتبٌه من المستقبالت إلى الجهاز العصبً :  عصبونات حسٌة -1

 .المركزي، أجسام هذه الخالٌا توجد فً العقد الشوكٌة بٌن الفقرات

 

تنتقل اإلشارات من الجهاز العصبً المركزي إلى :  عصبونات حركٌة -2

 (.كالؽدد والعضالت الملساء)أو إلى األعضاء الداخلٌة ( العضالت الهٌكلٌة)الخارج 

 

 .وهً الؽالبة فً الجهاز العصبً المركزي: عصبونات موصلة -3

                             

 .بٌن مجموعات األعصاب السابقةتصل                       

 .بصورة خاصة فً الدماغ والنخاع الشوكًتوجد                       

 



 (:انًشاتك)انىصالخ انعصثُح 

عن طرٌق إفراز مواد ( أو للعضلة)ٌتم انتقال التنبٌه من خلٌة عصبٌة إلى أخرى •

 .كٌمٌابٌة وسٌطة عالٌة النشاط من النهاٌات العصبٌة

 

 (.بالوصلة العصبٌة)ٌدعى مكان التقاء العصبون مع الخلٌة العصبٌة األخرى •

 

 .تقع الوصالت على المحور العصبً أو تفرعاته أو على جسم الخلٌة العصبٌة•

 

 

 

 



تحتوي على مجموعة من الحوٌصالت  منتفخةنهاٌة اللٌفة العصبٌة فً مكان الوصلة •

كما تحتوي هذه النهاٌات ( استٌل كولٌن)الممتلبة بمادة كٌمٌابٌة وسٌطة عالٌة النشاط تدعى 

 .التً تعد محطات إلنتاج الطاقة الضرورٌة لنقل التنبٌهالمتٌوكوندرٌا العصبٌة على 

 



 انعصثُح ؟اَرقال انرُثُه خالل انىصهح كُف َرى 
عند وصول اإلشارات العصبٌة إلى نهاٌة العصب المنتفخة تتوسع المسام •

 الموجودة على الؽشاء األولى، 

 

 ،(جزء بالملٌون من الثانٌة 0.5-0.3)األستٌل كولٌن بسرعة تبلػ وٌنطلق •

 

منطقة تؤثٌر كهربابً على الؽشاء الثانوي ٌتشكل نتٌجتها جهد تؤثٌري قدره وتظهر •

 ،(مٌلً فولط 70-50)مٌلً فولط مكان جهد السكون البالػ  90-110

 

تنتقل اإلشارات العصبٌة على شكل جهد كهربابً إلى بقٌة الخالٌا العصبٌة وهكذا •

 .العضالتأو 

 

فور وصوله إلى وٌتحلل ٌتمثل األستٌل كولٌن فً النهاٌات المنتفخة باستمرار •

 .الؽشاء الثانوي الذي ٌحتوي على أنزٌم كولٌن أستٌراز

 



 :انفعم اإلَعكاسٍ فٍ انجهاز انعصثٍ انًركسٌ

الشكل األساسً لعمل الجهاز العصبً المركزي، وهو هو :  Reflexاإلنعكاس العصبً •

 .عبارة عن تفاعل رد فعل الكابن الحً على تؽٌر الوسط الخارجً أو الداخلً

 

 

بؤنه التفاعل البٌولوجً المعقد للكابن الحً الذي كما ٌمكن تعرٌؾ اإلنعكاس العصبً •

ٌحدث نتٌجة تنبٌه المستقبالت العصبٌة الواقعة على سطح الجسم وفً داخله، وٌتم 

 .بمساعدة األلٌاؾ العصبٌة وبمشاركة الجهاز العصبً المركزي

 



 :األفعال اإلَعكاسُحياهٍ أَىاع 

 :حسب األهمٌة البٌولوجٌة لإلنعكاسات -1•

 

 .  إنعكاسٌة تؽذوٌةأفعال  - أ 

 .إنعكاسٌة دفاعٌةأفعال  - ب 

 .إنعكاسٌة جنسٌةأفعال  - ج 

 .إنعكاسٌة منبهةأفعال  - ح 

 .إنعكاسٌة حركٌةأفعال  - خ 

 .إنعكاسٌة قلبٌةأفعال  - د 

 .إنعكاسٌة توترٌةأفعال  - ذ 

 



 :العصبٌة المسببة للفعل اإلنعكاسًالمستقبالت مكان وجود حسب  -2

 

 .تحدث عند إثارة المستقبالت على السطح الخارجً للجسم: خارجٌة - أ

 

 

 .تنشؤ عند إثارة مستقبالت األعضاء الداخلٌة والعضالت واألربطة العضلٌة: داخلٌة - ب

 



 :الطرفٌةاإلنعكاسات  -3

 

 .وتتحقق بمشاركة العقد العصبٌة الجدارٌة وخارج الجدارٌة

 

 :على أجزاء الجهاز العصبً المركزي المشاركة فً الفعل اإلنعكاسًباالعتماد  -4

 

 .النخاع الشوكً، البصلة السٌسابٌة، الدماغ المتوسط، قشرة نصفً الكرة المخٌة

 

 :نوعٌة التفاعل الجوابًحسب  -5

 .حركٌة، مفرزة، محركة لألوعٌة

 

 :طبٌعة ظهورها خالل فترة النشوء والتطورحسب  -6

 .مكتسبة –ؼرٌزٌة 

 



ٌ عُذ انحُىاَاخ نهجهاز َظهر انعًم اإلَعكاسٍ  انعصثٍ انًركس

 :انراقُح راخ انرُاسق انعانٍ تشكم ذفاعالخ يعقذج

الحك، رفع األقدام، انتفاض الجسم، النطح، التكشٌر عن األسنان، الرفس، : وقابٌةتفاعالت  -1
 .العض

 

 .الرضاعة، تناول الطعام، التسلل، االعتداء: البحث عن الؽذاءتفاعالت  -2

 

 .إفراز اللعاب والعصارات المعدٌة والبنكرٌاسٌة والكبدٌة، حركة األمعاء: هضمٌةتفاعالت  -3

 

 .البحث عن الجنس اآلخر، الضم، ؼٌر ذلك: جنسٌةتفاعالت  -4

 

 .انتصاب األذن، التفات األعٌن والرأس، اتساع المنخرٌن: أعضاء الحستفاعالت  -5

 

 .، المواء، التؽرٌد(عند الفبران)النباح، الصوصؤة : صوتٌةتفاعالت  -6

 

 .المختلفةالتً تإمن انتصاب ودعم أجزاء الجسم : التوترتفاعالت  -7

 



 :ذىافق األفعال اإلَعكاسُح
 .ٌنتج عن التؤثٌر المتبادل للمراكز والعملٌات العصبٌة فً الجهاز العصبً المركزي•

 

 : مبادئ توافق األفعال اإلنعكاسٌة•

 

 (: التجمٌع)مبدأ التقارب  -1•

أن اإلشارات العصبٌة الصاعدة بالطرق الحسٌة المختلفة ٌمكن أن تعود خالل نفس وٌعنً •

 العصبونات الموصلة والحركٌة، 

تكون اإلجابة على اإلشارات الحسٌة اآلتٌة من عدة حقول مستقبلة هً إشارات حركٌة فقد •

 تجري فً عصبونات حركٌة وموصلة واحدة، 

فً األجزاء العلوٌة من الجهاز ( الصاعدة)تجمٌع اإلشارات العصبٌة الحسٌة وٌحدث •

 .العصبً المركزي وخاصة فً قشرة نصفً الكرة المخٌة

وٌمكن لنفس العصبون الحركً أن ٌتنبه باإلشارات المتولدة عند إثارة المستقبالت السمعٌة •

 .أو البصرٌة أو الجلدٌة

 

 

 



وهو انتقال التنبٌه وخاصة القوي من عصبون إلى آخر، وٌساعد على : مبدأ االنتشار -2•

 .ذلك وجود العصبونات الموصلة

وٌتمثل فً العالقات المتضادة للمراكز العصبٌة إذ ٌصاحب : مبدأ التنبٌه المقرون -3•

حدوث أٌة حركة متناسقة لألطراؾ بانقباض مجموعة من العضالت واسترخاء مجموعة 

 .أخرى بنفس الوقت

ٌتؽٌر مستوى التنبٌه فً المركز العصبً بتؽٌر التثبٌط فٌه، : مبدأ التؤثٌر المتتابع -4•

 .فالتنبٌه القوي ٌتبعه تثبٌط قوي

وٌعبر عن وجود عالقة عكسٌة ودابرة اتصال كاملة بٌن : مبدأ العالقة العكسٌة -5•

 .المراكز العصبٌة واألعضاء العاملة

أعداد التركٌبات العصبٌة الحركٌة أقل من التركٌبات الحسٌة، : مبدأ الطرٌق المشترك -6•

لذلك قد ٌشترك عصبون حركً معٌن فً تركٌب الكثٌر من الدراسات اإلنعكاسٌة وتشكل 

 .العصبونات الحركٌة طرٌقا  نهابٌا  مشتركا  لكل اإلنعكاسات ذات الطبٌعة المختلفة

 



 :انجهاز انعصثٍ انًركسٌ
 .  الدماغ ، النخاع الشوكً، األعصاب: ٌضم الجهاز العصبً •

 .لجهاز العصبً المركزيماٌسمى باالشوكً ٌشكالن والنخاع الدماغ 

 

 .زوجا  من األعصاب القحفٌة الجمجمٌة 12ٌصدر عن الدماغ  •

 

زوجا  من األعصاب الشوكٌة التً تطلق فروعا  إلى  31ٌصدر عن النخاع الشوكً  •
بالجهاز )مختلؾ أعضاء وأنسجة جسم الحٌوان وتشكل هذه األعصاب مع تفرعاتها ماٌسمى 

 (  العصبً الطرفً

 

ٌؽذي الدماغ والنخاع الشوكً شبكة كثٌفة من األوعٌة الدموٌة، فالنسٌج العصبً  •
 . ٌحتاج إلى إمداد مستمر وؼزٌر من المواد الؽذابٌة واألكسجٌن 

 

أو انقطاع اإلمداد بالدم ( التلؾ أو الجروح)تإدي إصابة الدماغ أو النخاع الشوكً  •
إلى اضطراب مختلؾ وظابؾ الجسم فقد ٌحدث شلل العضالت وانعدام الحركة، أو تفقد 

 .الحواس وتتعطل بعض الوظابؾ الحٌوٌة األخرى

 



 .تعد األعصاب حزما  من ألٌاؾ عصبٌة محاطة بؽالؾ من نسٌج ضام •

أو صادرة،  أعصابا  حركٌةتتكون بعض األعصاب من ألٌاؾ حركٌة لذا تدعى  •

 .وتتشكل ألٌاؾ هذه األعصاب من الزوابد الشجٌرٌة للخالٌا العصبٌة

هناك نوع آخر من األعصاب التً تتكون من ألٌاؾ عصبٌة حسٌة بصورة أساسٌة لذا  •

 .أو الواردةاألعصاب الحسٌة تدعى ب

ٌوجد نوع ثالث من األعصاب التً تجمع بٌن األلٌاؾ الحسٌة والحركٌة لذلك تدعى  •

 .باألعصاب المختلطة

 .بنهاٌات حركٌة( مثل العضالت أو الؽدد)تنتهً األلٌاؾ الحركٌة فً األعضاء  •

بنهاٌات حسٌة أو : مثل الجلد)بٌنما تنتهً األلٌاؾ الحسٌة فً أعضاء أخرى  •

 .مستقبالت

 

وهكذا ٌتصل الجهاز العصبً المركزي بكل أعضاء وأنسجة جسم الحٌوان من خالل 

 .األعصاب الممتدة إلٌها

 



 :انُخاع انشىكٍ
وٌمتد حتى ثقب الجمجمة القفوي، حٌث تزداد ثخانته متحوال  إلى الفقري، ضمن العمود ٌقع • 

 .البصلة السٌسابٌة التً تعد جزءا  من الدماغ

 .السفلٌة تكون مخروطٌة الشكلنهاٌته • 

 .فً مركز النخاع الشوكً فراغ ٌدعى القناة السٌسابٌةٌقع • 

 .، تقعد المادة الرمادٌة فً المركز(الرمادٌة والبٌضاء)النخاع الشوكً من المادتٌن ٌتكون • 

المادة الرمادٌة فً المقطع العرضً على شكل فراشة نتوءان أو قرنان أمامٌان أو تظهر • 
 .بطٌنان وقرنان خلفٌان أو ظهرٌان

القرون البطنٌة على أجسام الخالٌا الحركٌة بٌنما تحتوي القرون الظهرٌة على أجسام تحتوي • 
، أما الخالٌا الحسٌة فهً ال تقع داخل (التً تقوم بربط العصبونات المختلفة)الخالٌا الموصلة 
بل خارجه حٌث تشكل مجموعات أو تجمعات فً الفجوات بٌن الفقرٌة على النخاع الشوكً 

 .جانبً النخاع الشوكً لذلك تدعى العقد الشوكٌة

عن القرون البطنٌة محاور الخالٌا الخالٌا العصبٌة مشكلة حزما  تدعى الجذور تصدر • 
 .البطنٌة أو األمامٌة، وتمر عبر الفجوات بٌن الفقرٌة

تمتد إلى القرون ( أو الخلفٌة)حزم من ألٌاؾ عصبٌة تدعى الجذور الظهرٌة وهناك • 
 .الظهرٌة، وتتكون هذه األلٌاؾ من محاور الخالٌا الواقعة فً العقد الشوكٌة

 



 انشىكٍ ؟انُخاع ياهٍ وظائف 

 :  نقل التنبٌه -1•

ٌتصل النخاع الشوكً مع مختلؾ أجزاء الدماغ بواسطة األلٌاؾ والطرق العصبٌة،  ••

 .الشوكٌةبواسطة األعصاب ( العضالت،الجلد،األوعٌة الدموٌة)وٌرتبط مع األعضاء 

إلى النخاع الشوكً من السطح أو من األعضاء ( التنبٌه)تصل النبضات العصبٌة  ••

عبر األلٌاؾ الحسٌة لألعصاب الشوكٌة، وتنتقل على طول الطرق ( الجلد والعضالت)

 .الصاعدة إلى مختلؾ أجزاء الدماغ

 

، ٌنتقل التنبٌه إلى قشرة المخ وترجع (ألم، حرارة، برودة)إثارة المستقبالت الجلدٌة : مثال•

اإلشارات العصبٌة الجوابٌة من الدماغ إلى الحبل العصبً عبر الطرق الهابطة وتنتقل بعد 

ذلك إلى السطح أو األعضاء األخرى بواسطة األلٌاؾ الحركٌة لألعصاب الشوكٌة، وتكون 

اإلرادي نتٌجة ذلك أن تتؽٌر حالة األعضاء المعنٌة كانقباض العضالت الهٌكلٌة واالمتناع 

 .عن التبول أو اإلخراج

 



 :الفعل اإلنعكاسً -2•

ٌحتوي النخاع الشوكً على مراكز انعكاسٌة تشرؾ على وظابؾ عدٌدة كالنشاط  ••

 .العضلً

فالجزء الرقبً مسإول عن : العضالتكل جزء منه مسإول عن مجموعة معٌنة من  ••

الحاجز وعضالت الرقبة والحزام الكتفً واألطراؾ العضلٌة للحجاب الحركات اإلنعكاسٌة 

 العلوٌة، 

فً األجزاء الصدرٌة من النخاع الشوكً مراكز العضالت الحوضٌة واألطراؾ وتتوضع •

السفلٌة، باإلضافة لوجود المراكز اإلنعكاسٌة لوظابؾ أخرى مثل التنفس والمركز الوعابً 

ومراكز التبول واإلخراج والنشاط منه الحركً الموجودان فً األجزاء الصدرٌة والقطنٌة 

 .النخاع الشوكًالجنسً تتوضع فً الجزء العجزي من 

 

مختلؾ وظابؾ النخاع الشوكً تخضع إلشراؾ األجزاء العلوٌة من الجهاز : مالحظة•

 .العصبً المركزي

 



 :انذياغ

 :أؼشٌة 3ٌتوضع فً جوؾ الجمجمة وٌؽلؾ ب  ••

 

 .وهً ؼشاء لٌفً ملتصق بجدار الجمجمة: األم الجافٌة -1•

 .وهً ؼشاء مصلً شفاؾ ٌلً األم الجافٌة إلى الداخل: الشبكة العنكبوتٌة -2•

وهً ؼشاء رقٌق جدا  تنتشر فٌه األوعٌة الدموٌة التً تمد الدماغ بما : األم الحنون -3•

 .ٌلزمه من مواد مؽذٌة

 

ٌمتلا الفراغ الموجود بٌن األم الحنون والشبكة العنكبوتٌة بسابل ٌقً الدماغ من  ••

 .االحتكاك بالعظام

 

 .تؽلؾ األؼشٌة المذكورة النخاع الشوكً أٌضا  باإلضافة للدماغ ••

 



 :انذياغ إنً األجساء انرانُحَقسى 

 (.أٌمن وأٌسر)وٌنقسم إلى نصفٌن مخٌٌن (: أو المخ)الدماغ األمامً  -1•

 

السرٌرٌن البصرٌٌن، وتحت سرٌر المخ، والؽدتٌن من وٌتكون : الدماغ السرٌري -2•

 .النخامٌة والصنوبرٌة، وزوجٌن من األجسام الركبٌة

 

 .وٌضم السوٌقتٌن المخٌتٌن، والحدبات التوأمٌة األربعة: الدماغ المتوسط -3•

 

 .وٌشمل المخٌخ وجسر فارول: الدماغ الخلفً -4•

 

 .وتسمى أٌضا  الدماغ المستطٌل، وتتصل بالنخاع الشوكً: البصلة السٌسابٌة -5•

 



 :َصذر عٍ انذياغ األعصاب انرانُح

ٌخرج من الجزء األمامً نصؾ كرة المخ، وٌمتد إلى الؽشاء : العصب الشمً -1•

 .المخاطً الذي ٌكسو باطن األنؾ

وهو من األعصاب الحركٌة التً تحرك بعض : العصب المحرك المشترك العام -2•

 .عضالت العٌن

وهو من االعصاب المحركة، وٌذهب إلى العضالت المابلة لكرة : العصب األشتٌاقً -3•

 .العٌن

 .وٌمتد إلى شبكٌة العٌنٌن: العصب البصري -4•

فروع، وٌحتوي على أعصاب حسٌة تذهب إلى الفم  3وله : العصب التوأمً الثالثً -5•

 .واللسان، وعلى أعصاب حركة تحرك العضالت التً تتدخل فً عملٌة المضػ

 .وهوعصب ٌحرك مقلة العٌن إلى الجهة الوحشٌة: العصب المحرك الوحشً للمقلة -6•

 



 .وتمتد ألٌاؾ هذا العصب إلى عضالت الفم والوجه والشفاه: العصب الوجهً -7•

 

 .ٌبدأ من جانبً البصلة السٌسابٌة وتصل ألٌافه إلى األذن: العصب السمعً -8•

 

وهو عصب حسً وحركً، وٌمتد إلى اللسان وعضالت : العصب اللسانً البلعومً -9•

 .البلعوم، وٌبدأ من جانبً البصلة السٌسابٌة

 

وهو عصب حسً وحركً، : العصب الربوي المعدي أو العصب العاشر أو المبهم-10•

وٌخرج من جانبً البصلة السٌسابٌة مارا  بالرقبة والصدر والمعدة وٌتفرع إلى الحنجرة 

 .والربة والقلب والمعدة واألمعاء والكبد

 

وهو عصب حركً ٌبدأ بواسطة عشر جذوع من النخاع الشوكً فً : العصب اإلضافً-11•

ألٌافه إلى بعض عضالت الرقبة والكتؾ األولى وٌرسل  7-6منطقة الفقرات الرقبٌة 

 والعضلة المنحرفة الرابعة

عصب حركً ٌبدأ من الجزء البطٌنً للبصلة السٌسابٌة، وٌرسل وهو : العصب اللسانً-12•

 .ألٌافه إلى عضالت اللسان

 



 :انثصهح انسُسائُح وجسر فارول

 .البصلة السٌسابٌة هً امتداد للنخاع الشوكً ••

 

أما جسر فارول فهو عبارة عن شرٌط سمٌك مستعرض من األلٌاؾ العصبٌة، ٌقع  ••

 .أمام البصلة السٌسابٌة، وٌتصل بالسوٌقتٌن المخٌتٌن إلى األمام منه

 

كما فً النخاع )نقل التنبٌه العصبً والفعل اإلنعكاسً : وظٌفتهما بشكل أساسً ••

 (.الشوكً

 



 فارول ؟انثصهح انسُسائُح وجسر يا هٍ وظائف 
 .تحتوي على المراكز اإلعاشٌة المسإولة عن نشاط القلب والتنفس -1•

تضٌٌق )تحتوي أٌضا  على المركز الوعابً الحركً الذي ٌسبب تؽٌر أقطار األوعٌة الدموٌة  -2•
 (.االوعٌة الدموٌة

إفراز اللعاب والعصارات المعدٌة )ٌوجد فً البصلة السٌسابٌة عدة مراكز انعكاسٌة هضمٌة  -3•
 .، وتنظٌم حركات األمعاء والمعدة واالبتالع(والبنكرٌاسٌة

تعد البصلة جزءا  إعاشٌا  هاما  من أجزاء الجهاز العصبً المركزي، وقد ٌإدي تلفها إلى  -4•
 .الموت نتٌجة توقؾ التنفس أو القلب

تقوم البصلة السٌسابٌة وجسر فارول باإلشراؾ إما بشكل مباشر أو بالمشاركة مع النخاع  -5•
 .الشوكً على بعض الوظابؾ كما هو الحال بالنسبة إلنعكاس التقٌإ

تقوم البصلة السٌسابٌة وجسر فارول بنقل التنبٌه العصبً حٌث ٌعتبران طرقا  صاعدة وهابطة  -6•
 .لإلشارات العصبٌة التً تعبر من النخاع الشوكً إلى الدماغ والعكس بالعكس

ٌقوم جسر فارول بنقل التنبٌه من أحد نصفً الكرة المخٌة إلى النصؾ اآلخر منسقا  بذلك  -7•
 .حركات العضالت فً جهتً جسم الحٌوان

ٌحتوي جسر فارول على مركز عصبً وظٌفته العمل على إؼالق جفون العٌون فً حال  -8•
 .وجود ضوء ساطع

 

ٌقعان تحت تؤثٌر أو إشراؾ قشرة المخ وؼٌرها ( البصلة وجسر فارول)إن هذٌن الجزأٌن : مالحظة•
 .من أجزاء الدماغ األخرى

 



 :انذياغ انًرىسظ

 .ٌقع أمام جسر فارول ••

 .ٌتكون من السوٌقتٌن المخٌتٌن فً األسفل، والحدبات التوأمٌة األربعة فً األعلى ••

 

 

 :الدماغ المتوسطماهً وظابؾ •

تعمل نوى الحدبات التوأمٌة األربعة كمراكز عصبٌة إلنعكاسات التوجٌه واإلرشاد حٌث أنها •

: الحركات المعقدة للجسم كرد فعل على اإلثارات السمعٌة والبصرٌة المفاجبة مثلتنظم 

 .تضٌٌق حدقة العٌن عند وقوع الضوء الشدٌد علٌها

 

نوى السوٌقتٌن المخٌتٌن على توزٌع التوتر العضلً وتنسٌقه، فتعمل على تنظٌم تشرؾ •

 .درجة ارتخاء مختلؾ المجموعات العضلٌة مثل العضالت القابضة فً األطراؾ

 

 



 :انًخُخ

 فارول، ٌقع فوق البصلة السٌسابٌة وجسر  ••

 

فصوص الجانبان منهما متساوٌان بالحجم وٌسمٌان نصفً الكرتٌن  3لـ مقسما  ٌبدو •

المخٌخٌتٌن، والثالث ٌدعى الفص الدودي وهو أكبر حجما  وٌتمٌز بوجود تعارٌج خاصة 

 .على سطحه

 

 .تشكل المادة الرمادٌة الطبقة الخارجٌة للمخٌخ وتقع تحتها المادة البٌضاء ••

 



 ؟ يا هٍ وظائف انًخُخ

 .على عملٌات تناسق وتوافق ووضوح وتلطٌؾ الحركاتٌشرؾ  •

 

 .هاما  فً حفظ توازن الجسم فً الفراغٌلعب دورا  • 

 

على توتر العضالت، وٌإدي إتالفه أو إصابته إلى اضطراب السٌر أو انعدام القدرة ٌإثر • 

 .على السٌر بعد ان تصبح الحركات ؼٌر متوافقة

 

نشاط المخٌخ من خالل العمل اإلنعكاسً حٌث ٌتلقى النبضات العصبٌة من العضالت ٌتحقق • 

وتعود اإلشارات الجوابٌة إلى العضالت بواسطة ( الشوكٌة المخٌخٌة)بواسطة الطرق الصاعدة 

 (عبر النوى الحمر الموجودة فً السوٌقتٌن المخٌتٌن)الطرق الهابطة 

 

وجد أن تنبٌه المخٌخ عند الحٌوان أدى )ٌإثر على الوظابؾ اإلعاشٌة فً الجسم المخٌخ • 

 (.إلرتفاع ضؽط الدم وتؽٌر عمل القلب وتوسٌع حدقة العٌن

 



 :قشرج انًخ

 معقدلها تركٌب نسٌجً , مم 4-2، سمكها الرمادٌةعن طبقة من المادة عبارة • 

تزداد مساحة وأهمٌة قشرة المخ عند الحٌوانات الفقارٌة كلما صعدنا فً سلم النشوء • 

تبلػ مساحتها عند )والترقً، وهً أعقد ماتكون عند الحٌوانات الثدٌة وخاصة دماغ اإلنسان 

 (.2سم 2200اإلنسان بما فٌها التالفٌؾ واألخادٌد 

فٌها مناطق مستقبلة خاصة بالمستقبالت الخارجٌة الربٌسٌة أطلق علٌها بافلوؾ اسم ٌوجد  •

 .محلالت البصر والسمع والحركة: مثل( أو النهاٌات المخٌة للمحلالت)المحلالت 

كل محلل فً القشرة المخٌة من جزء مركزي أو نواة ٌجري فٌها تحلٌل وصنع وٌتكون • 

 .البسٌطةاالشارات ٌتم فٌه تحلٌل وصنع ( سطحً)اإلشارات العصبٌة المركبة، وجزء طرفً 

المختلفة من قشرة المخ التنفصل عن بعضها بشكل قاطع بل تتداخل قلٌال  فٌما بٌنها المناطق • 

عند استبصال أجزاء مختلفة من نصفً الكرة المخٌة عند الحٌوانات كاستبصال الفص : فمثال  

الصدؼً الذي ٌحتوي على الجزء المركزي لمحلل السمع عند الكلب ٌفقد الحٌوان قدرته على 

األصوات المركبة ولكنه ٌحتفظ بقدرته على إدراك األصوات المركبة ولكنه ٌحتفظ إدراك 

بقدرته على تمٌٌز األصوات البسٌطة، وٌدل ذلك على أن محلل السمع ٌمتد إلى أجزاء أخرى 

 .من نصفً الكرة المخٌة

 



 فُسَىنىجُا انعضالخ



 :أنواع من العضالت 3كل الحٌوانات الفقارٌة بمافٌها الطٌور تمتلك 

 

  

 (.كالعضالت الهٌكلٌة)عضالت مخططة إدارٌة  -1

 

 (.عضالت القلب) عضالت مخططة ال إدارٌة  -2

 

 .كاألعضاء الداخلٌة واألوعٌة الدموٌة والجلد( ؼٌر مخططة وال إدارٌة)العضالت الملساء  -3

 



العضالت المخططة اإلدارٌة  -1
 (:الهٌكلٌة)

 

 هً األساس فً أداء الحركة•

عبارة عن حزم عضلٌة : الهٌكلٌةالبنٌة •
محاطة بنسٌج ضام لٌفً و كل حزمة 

تتكون من مجموعة من األلٌاؾ العضلٌة 
fiber  ًٌؽلفها أٌضا  نسٌج ضام لٌف 

أما اللٌؾ، له شكل إسطوانً ٌحٌط به •
بداخله ( ساركولٌما)ؼالؾ مطاطً ٌسمى 

توجد لٌٌفات عضلٌة قابلة لإلنقباض 
اللٌٌفات من عدد من الخٌوط وتتكون 

البروتٌنٌة الدقٌقة والؽلٌظة من بروتٌن 
دقٌقة من بروتٌن أولٌة المٌوسٌن ولٌٌفات 

 .األكتٌن

 

عند عمل مقطع عرضً فً اللٌؾ •
تظهر خٌوط المٌوسٌن واألكتٌن العضلً 

على شكل سداسً أي ٌحٌط بكل خٌط 
خٌوط أكتٌن وتظهر تحت  6مٌوسٌن 

-Iالمجهر بشكل أقراص عاتمة ونٌرة 
Band A-Band ،  تقسم المناطق العاتمة

 Zوالمسافة بٌن خطً  Zبواسطة الخط 
 .الساركومٌرتدعى 



 :انعضالخ( ذًاَس)ذطىر 

تلتحم التطور عملٌة خالل       المٌوبالست لتعطً الخالٌا األولٌة العضلٌة تتماٌز وتتطور •

المٌوبالست مع بعضها وتكون المٌوتوب ولكً ٌتم اإللتحام ٌحصل التصاق عمٌق وقوي 

ولفترة طوٌلة بمساعدة المستقبالت الخاصة الحاوٌة على الالكتوز ثم ٌحصل تماٌز 

 .المٌوتوب لٌعطً ألٌاؾ عضلٌة ناضجة 



 :عًهُح اإلنرحاو ذرى عهً انشكم انرانٍ
الهٌولى أوالسٌتوبالزما مناطق تماس ثم ظهور حوٌصالت أو تجاوٌؾ وقنوات بٌن تتشكل •

المتجاورة أو المتالصقة، فً المرحلة النهابٌة تبدأ بقاٌا األؼشٌة الخلوٌة باالختفاء وٌتشكل 

 .سٌتوبالزما موحد أو مشترك

 

 6-5)وخٌوط األكتٌن الرفٌعة ( نانومتر 16-15قطرها )تتشكل خٌوط المٌوسٌن الثخٌنة •

عن طرٌق تجمٌع الرٌبوزمات السٌتوبالزمٌة التً تشكل عند تجمعها ماٌسمى بـ ( نانومتر

 .للتقلصوهً عبارة عن بروتٌنات قابلة  بولٌسوم

 .طول األلٌاؾ العضلٌة عن طرٌق إضافة ساركومٌر جدٌد كل مرةٌزداد •

 لٌؾداخل كل  Microfibilٌزداد عرض اللٌؾ عن طرٌق زٌادة عدد اللٌٌفات العضلٌة بٌنما •

 

 

 (.عند الفرارٌج:مثال)مع العمر  Zالقوة المٌكانٌكٌة لألقراص تزداد •

الموجودة فً عضالت رجل الطٌر أقوى مما هً علٌه فً تلك  Zتصبح األقراص كذلك •

 .فً عضالت الصدرالموجودة 

 



 :أَىاع األنُاف انعضهُح

 type Iأو  Iالنوع -•

   type IIأو  IIالنوع -•

 type IIIأو  IIIالنوع -•

 

نسبة هذه األلٌاؾ فً العضلة الواحدة و من نوع آلخر وقد ٌتواجد نوعان أو أكثر تختلؾ •

 .بجوار بعضهم فً العضلة الواحدة

 

أؼلب العضالت تحتوي مزٌج من ألٌاؾ مختلفة األنواع وؼالبا  أكثر من نوعٌن ٌمكن •

 .تمٌٌزها

 

أنواع األلٌاؾ العضلٌة لدى الفروج تتشابه بشكل كبٌر مع تلك الموجودة فً عضالت •

 .الثدٌات

 



األنُاف انثُضاء وانحًراء نذي انطُىر ذخرهف يٍ حُث 

 :انذقُقانرركُة انثُُىٌ 
 :فاأللٌاؾ البٌضاء•

 

شكل محدد وثابت وواضح لها • 

 Fibrillen Structureوتدعى 
ومشابه لما هو علٌه فً عضالت 

 .الثدٌات

 

العرضٌة واضحة بشكل الخطوط • 

جٌد، وتظهر الشرابط العاتمة والنٌرة 

 .بشكل واضح

 

األكتٌن والمٌوسٌن ٌتالقٌان خٌوط • 

بحٌث تصبح  Hعلى طرفً المنطقة 

 .منطقة الساركومٌر أكثر كثافة

 



 :أما األلٌاؾ الحمراء•

 

شكل ُحبٌبً وظهور ؼٌر واضح لها • 
 .Felder Structureأو محدد وتدعى 

 

ؼٌر منتظمة ال فً الحجم اللٌٌفات •
 .وال فً التوزٌع

 

اللٌٌفات على شكل رفٌع تكون • 
وضٌق فً المقطع العرضً وؼٌر 

بالساركوبالزم محاط بشكل منتظم 
 .والحبٌبات

 zigتؤخذ شكل متعرج   Zالخطوط • 
zag عبر عرض اللٌؾ. 

 

أقل تمٌزا  فً األلٌاؾ  Mالخط • 
 .الحمراء منها فً البٌضاء



 :االرذثاطاخ انعضهُح انعصثُح

 .ارتباط داخلً وثٌق بٌن التركٌب البنٌوي للعضلة والنظام العصبً الموجود فٌهاهناك • 

 

 .نضج األلٌاؾ العضلٌة بشكل كامل ٌحدث تطور االرتباطات العصبٌة العضلٌةعند • 

 

 (.أثناء التطور العضلً)األلٌاؾ العصبٌة فً مرحلة المٌوبالست لوحظت • 

 

عام عندما ٌبدأ المٌوتوب بالتطور فإنه باإلمكان رإٌة أو مالحظة بعض اإلتصاالت بشكل • 

 .العصبٌة العضلٌة

 

االرتباطات العصبٌة العضلٌة ٌختلؾ باختالؾ نموذج الثدٌات وكذلك الطٌور، فإن عند • 

أنواع األلٌاؾ العضلٌة فعند األلٌاؾ البٌضاء ٌوجد واحد أو فقط عدد قلٌل من النهاٌات العصبٌة 

 .وعند األلٌاؾ الحمراء فإنها ترتبط بالكثٌر من النهاٌات العصبٌة

 



 :خصائص انعضالخ انًخططح انهُكهُح

القدرة على العودة للوضع الطبٌعً األولً بعد زوال القوى المختلفة المطبقة : المرونة -1

 .علٌها

 

وتقاس من خالل األقطاب الكهربابٌة المتوضعة علٌها وهً عملٌة : قابلٌة التنبٌه -2

بٌولوجٌة معقدة تإدي لتؽٌٌر مجرى عملٌات استقالب المواد، وهً تستجٌب للمثٌرات 

 .المٌكانٌكٌة الحرارٌة الكٌمابٌة والكهربابٌة وتستجٌب باالنقباض

 

 .وتتعلق قوة التقلص للعضلة باألكتٌن والمٌوسٌن: قابلٌة االنقباض أو التقلص -3

 



 :انُقم انعصثٍ انعضهٍ

العصبً فً مناطق االرتباط العضلً العصبً هو أنزٌم األستٌل كولٌن الذي ٌتكون الناقل • 

 .من األستٌل كولٌن ترانسفٌرار

 

أي مكان )األستٌل كولٌن ٌخزن ضمن أوعٌة أو حوٌصالت تتواجد عند نقاط التشابك هذا • 

 (.العصبً-االرتباط العضلً

 

األستٌل كولٌن عبر آلٌة مكونة من مرحلتٌن، حٌث تدخل الجزٌبات المشحونة إٌجابٌا  ٌخزن • 

وإن الجزبٌات  ATPaseإلى هذه األوعٌة أو الحوٌصالت بآلٌة نقل فعالة مشركة معها الـ 

 .المشحونة إٌجابٌا  تتبادل باألستٌل كولٌن عبر نواقل األستٌل كولٌن

 



.دوراألكتٌن والمٌوسٌن: التقلص العضلًكٌفٌة حدوث االنقباض أو   



  ٌتؤلؾ اللٌؾ العضلً من خٌوط مإلفة من جزٌبات بروتٌن المٌوزٌنMyosine  وخٌوط مإلفة من

 .Tropomyosinوكمٌة قلٌلة من التروبومٌوزٌن  Actineجزٌبات بروتٌن األكتٌن 

 

 خالل تقلص العضالت ٌحدث انزالق األكتٌن بٌن خٌوط المٌوزٌن وٌتشكل بٌنهما روابط كٌمٌابٌة  ,
 .الزمة للتقلص العضلًطاقة وتنطلق من جراء ذلك  ADPإلى  ATPوٌتفكك مركب األتب 

المجهرٌة للٌؾ العضلًشكل تخطٌطً ٌبٌن البنٌة   
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 اَرهد انًحاضرج


