
الفصل الثاني: التواصالت العصبیة
لمراكز اینتج االنسان ردود أفعال مختلفة إثر تعرض حواسه لمهیجات خارجیة، إذ تحول هذه الحواس هذه المهیجات إلى رسالة عصبیة تعالج عل مستوى 

العصبیة التي تحدد نمط االستجابة لكل مهیج.

تساؤالت:

 التدخل في هذا النوع من التواصالت؟ماهي خاصیات األعصاب التي تمكنها من
ما هي طبعیة الرسالة العصبیة؟
ما هي البنیات المتخلة في التواصالت العصبیة؟
ما هي لیة التبلیغ العصبي؟

I-خاصیات العصب
الكشف عن خاصیات العصب-1

معطیات تجریبیة

 استنتاجتحلیل و
 وبالتالي فهو یتمیز بخاصیة االهتیاجیةیستجیب العصب لالهاجة:1المعطى
 عند قطع العصب الوركي تغیب االستجابة (ثني الطرف الخلفي) رغم تهییجه مما یؤكد أن التهییج ینتقل من موقع التهییج إلى :2المعطى

التي تستجیب بتقلصلها وبالتالي فدور العصب وخاصیته هي التوصیلیة.مكونات العضلة

دراسة خاصیات العصب-2
االهتیاجیة-أ

االهتیاجیة تمثل قدرة العصب على االستجابة لعامل مهیج 
ان یكون میكانیكیا او حراریا او كیمیائیا او الذي یمكن

ضح یو تتطلب االهتیاجیة مجموعة من الشروط كهربائیا.
بعضها:جانبهالمبیان 
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:استنتاج
عند الوصول إل عتبة من شدة التهییج نسمیها الریوباز وعتبة من مدة التهییج التي نسمیها الوقتت بل تبدأ االهتیاجیةلیست كل االهاجات فعالة

النافع وهو الوقت الالزم لتكون أقل قیمة من شدة التهییج فعالة(الریوباز).
 الوقت النافع.یمكن تحدید معامل خر وهو الكروناكسي وهي مدة التهییج المطابقة لضعف الریوباز بالنظر لصعوبة تحدید
تأثر اهتیاجیة العصب بعوامل أخرى كدرجة الحرارة التي تجعله أكثر اهتیاجیة.ت

التوصیلیة-ب

رارة وقطر تختلف سرعة السیالة العصبیة باختالف درجة الحإثر تهییج فعال، و العصبي على نقل السیالة العصبیة أو اللیفتمثل التوصیلیة قدرة العصب 
ى أو و االلیاف العصبیة وضغط االكسجین الهوائي، حیث یفقد العصب هذه الخاصیة إذا كان مقطوعا او مخذرا او خاضعا لدرجة حرارة غیر مالئمة (قص

دنیا) او اذا وضع في وسط ینخفض فیه ضغط االكسجین.

II-طبیعة الرسالة العصبیة
لظواهر الكهربائیة المصاحبة لنشاط اللیف العصبيا-1

ماد حالیا عتقصد الكشف عن الظواهر المالزمة لنشاط األلیاف العصبیة یتم االعتماد على كواشف الظواهر الكهربائیة وخاصة كاشف الذبذبات، كما یتم اال
التجریبي المناسب:" وتبین الوثیقة التالیة التركیبEXAOعلى تقنیات جدیدة مراقبة بالحاسوب "

جهد الكمون-أ

:تهییجأي في غیاباعمالقاعصبیاأو لیفاطریاعصبنستعمل في هذه التجربة 

 فيt0 : نضع المسریین المستقبلینR1 وR2ثم نالحظ على سطح اللیف العصبي
التطور على شاشة كاشف الذبذبات

 فيt1: ندخل المسرىR1 بینما نبقي المسرى داخل اللیف العصبيR2 عل سطح
اللیف

 انبهجنتتبع في الحالتین التطورات التي تظهر على الشاشة والتي تلخصها الوثیقة:
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:تحلیل

من التسجیل وهذا یدل على غیاب فرق الجهد بین نقطتین 0mvاألفقي الموافق للقیمة داخل اللیف نالحظ على كاشف التذبذب الخط R2قبل ادخال المسرى 
نفس الجهد.R2و R1على السطح الخارجي للیف او العصب اي ان لـ 

70mv-وهذا یدل على وجود فرق جهد بین خارج وداخل اللیف او العصب یقدر بـ العموديفي اللیف او العصب نحصل مباشرة على الخط R2عند ادخال 

:استنتاج

حالة الراحة أي في غیاب أي تهییج، یتوفر اللیف العصبي على فرق في االستقطاب بین في 
نسمیه جهد الكمون أو جهد الغشاء.70mv-وسطیه الداخلي والخارجي یقدر ب 

جهد العمل-ب
a-جهد العمل ثنائي الطور

للكشف عن جهد العمل الثنائي نعتمد على لیف عصبي طري نضعه داخل حوض عصب یتوفر على 
مع اإلبقاء على المسریان R2و R1و المسریان المستقبالن S2و S1المسریان المهیجان 

بإحداث إهاجة فعالة فنحصل على النتائج t1المستقبالن معا على سطح اللیف. نقوم في الزمن 
قة جانبه:المبینة بالوثی
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:تحلیل وتفسیر التطورات المالحظة

:استنتاج

ان التهییج یؤدي الى ظهور لحظي لمنطقة ازالة االستقطاب تنتقل على سطح اللیف العصبي او العصب على شكل موجة سالبة. 

b-جهد العمل أحادي الطور

R1نعتمد في هذه الحالة عل نفس التركیب التجریبي السابق مع إدخال المسرى 
ثابت، فنحصل على التطور الممثل في جهد مرجعيR2ووضع المسرى داخل اللیف

:بالوثیقة جانبه

بعد االهاجة نحصل على التسجیل التالي:

:تحلیل
 المرحلةAB مدة الكمون وهي المدة التي تستغرقها السیالة لتصل الى المسرىR1
 المرحلةBC انحراف النقطة الضوئیة نحو االعلى یشیر الى انR1 اصبح موجبا ویسمى طور ازالة االستقطاب لـR1
 المرحلةCD یسترجعR1 جهده االصلي :طور اعادة االستقطاب لـR1
 المرحلةDEFلـ اعادة استقطاب مفرطR1(الدور المقاوم)
 المرحلةFGالرجوع الى الحالة االصلیة
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:استنتاج

منطقة ازالة استقطاب تنتقل على شكل موجة موجبة.العصب أو اللیف العصبيتهییج تظهر داخلالبعد 

:خالصة

ة داخله.بتتمثل الظواهر الكهربائیة المرافقة  لنشاط اللیف العصبي في منطقة ازالة استقطاب على شكل موجة سالبة خارج اللیف او العصب وموجة موج

المصاحبة لنشاط اللیف العصبيالظواهر االیونیة -2

أصل جهد الكمون-أ

طین سیتمثل جهد الكمون في وجود فارق في الجهد بین سطح اللیف العصبي المشحون موجبا وداخله المشحون سالبا، ویساهم تمریر اإلیونات بین الو 
الداخلي والخارجي للیف العصبي في خلق جهد الكمون من جهة والحفاظ علیه من جهة أخرى.

:إن غشاء اللیف العصبي نفوذ ألیونات خلق جهد الكمونNa+ وK+  حیث یعمل عل إدخال إیوناتNa+ وٕاخراجK+ بواسطة االنتشار الحر
جي ر وحسب درجة تنازلیة للتركیز. لكن دور االنتشار الحر یكون محدودا حیث سیؤدي في النهایة إلى تساوي التركیز بین الوسطین الداخلي والخا

لهذه اإلیونات.بالنسبة

:نظرا لمحدودیة ظاهرة االنتشار الحر في الحفاظ على اختالف االستقطاب بین الوسطین الداخلي والخارجي للیف الحفاظ على جهد الكمون
سط من الوسط الداخلي األقل تركیزا نحو الو +Naاخراج ) تتدخل لیة جدیدة تعمل على +Kو +Naالعصبي (الذي یضمنه انتقال االیونات 

بالوسط الخارجي، +Kالخارجي األكثر تركیزا یتم عكس الدرجة التنازلیة وبالتالي فهو مستهلك للطاقة (إذن فهو نقل نشیط) ویتم بتوفر ایونات 
وهو ما یجعل سطح +Kمقابل ادخال ایونین فقط من +Naعلى إخراج ثالث ایونات +Kو +Naحیث تعمل نواقل خاصة نسمیها مضخات 

اللیف العصبي مشحونا موجبا مقارنة بالداخل.
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أصل جهد العمل-ب

فنحصل بعد تهییج فعالKو+Na+الیونات لنقوم بقیاس تغیر نفاذیة الغشاء 
:المبیان جانبهممثلة في الالنتائج على 

:تحلیل
 نفاذیةNa+: بعد االهاجة وفترة الكمون ترتفع نفاذیةNa+ بشكل سریع

مرحلة إزالة االستقطاب لتنخفض بعد ذلك خالل مرحلة إعادة االستقطاب.یتوازى مع 
 نفادیةK+ : بعد االهاجة وفترة الكمون ترتفع نفاذیةK+ بشكل تدریجي لتصل قمتها خالل مرحلة إعادة االستقطاب لتعود إلى قیمتها البدئیة عند نهایة

مرحلة االستقطاب المفرط.
:تفسیر

Na+یرتبط انتقال السیالة العصبیة بتغیر نفاذیة الغشاء العصبي لكل من ایونات
التي تنفذ عبر قنوات خاصة تخضع لتأثیر فرق جهد كهربائي محلي تسمى Kو+

قنوات مرتبطة بالفولطیة.

لظاهرة السابق والتي تربط بین ایمكن، بالتالي تفسیر التطورات المالحظة بالمبیان
االیونیة ونشاط اللیف العصبي كالتالي:

+ إنفتاح قنواتNa:ایونات دخول+Na الى الوسط الداخلي مما یؤدي
الى ازالة االستقطاب.

روج ایونات+خK.الى الوسط الخارجي مما یؤدي الى اعادة االستقطاب

 تغلق قنوات+Na+بینما یستمر خروج ایوناتK مما یؤدي الى
)دور مقاوماستقطاب مفرط (

 مضخة في االخیر تعمل+Na+/Kتركیز ایونات ارجاععلى+Na
بین الوسطین الداخلي والخارجي الى حالته االصلیة.Kو +
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خالصة:

ترمیز المعلومات داخل الجهاز العصبي وهي عبارة عن موجة كهربائیة تعمل على انعكاس االستقطاب بموجبها السیالة العصبیة الظاهرة التي یتم تمثل 
.Kو +Na+ألیونات غشاء العصب أو اللیف العصبيالغشائي بعد كل تهییج فعال بسبب تغیر نفاذیة 

III- العصبيالبنیات المتدخلة في التواصل
یتكون النخاع الشوكي، الممتد على طول العمود الفقري لإلنسان، 

من مادتین أساسیتین هما المادة البیضاء والمادة الرمادیة، 
جانبیة بواسطة األعصاب ویرتبط النخاع الشوكي باألعضاء ال

السیسائیة:

تمثل أجساما خلویة تنطلق منها امتدادات سیتوبالزمیة تتكون المادة الرمادیة من نجیمات
.تتكون المادة البیضاء من عناصر مستدیرة الشكل (عند قطعها عرضیا) تمثل ألیافا عصبیة
) یتكون كل لیف عصبي من محورة محاطة بغمد نخاعني وغمد شفانschwann (تضیقات) مع توفر بعض المناطق التي یختفي فیها الغمد (

).Ranvierضیقات رونفیي (وتسمى ت

یمتد سیتوبالزم األجسام الخلویة المتواجدة على مستوى المادة البیضاء عبارة عن الیاف عصبیة فتتشكل الوحدة البنیویةوالوظیفیة للجهاز
العصبي والتي نسمیها الخلیة العصبیة أو العصبون

 تتواجد بها حیث تكون اما هناك اشكال مختلف من العصبونات حسب المراكز العصبیة التي
احادیة القطب او ثنائیة القطب او هرمیة الشكل او متعددة االقطاب.

IV-خاصیات اللیف العصبي
الشدةاستجابة اللیف العصبي والعصب الهاجات متصاعدة-1
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شدات متصاعدة فنحصل على نطبق على لیف عصبي وعلى عصب اهاجات ذات 
التسجیالت التالیة

 العصبيحالة اللیف
جاتاإلهانالحظ عدم نشوء جهد عمل نقول ان هذه3و 2و 1الشدةتطبیقعند

غیر فعالة . 
مة قیازدادتمهما قصوىإستجابة الریوباز) تعطي (العتبة:اهاجة فعالة4الشدةـ 

الشدة. 
.قانون الكل أو العدم : نتحدث عن ال یجیبوأیجیب كلیا العصبيللیف انقول ان

 العصب:حالة
تحت بدئیة: عدم التسجیل.إهاجة غیر فعالة1الشدةـ 
صغیر. االستجابةوسع یكون)العتبة(إهاجة فعالة2الشدةـ 

یستقر. حیث6بة الى الشدة ستجاوسع االال وازدادازادت شدة اإلهاجةـ كلما 
ارتفع عدد االلیاف العصبیة المستجیبة، وعندما تستجیب جمیع شدة التهییجازدادتكلما حیثیفسر هذا بكون العصب یتكون من الیاف عصبیة،

(االجمال)قانون التجنید أو التعبئة : إنه االلیاف یبقى وسع االستجابة ثابتا

عالقة بنیة اللیف بتوصیل السیالة العصبیة-2

ة : یتختلف سرعة انتشار السیالة العصبیة حسب نوع الكائن الحي وقطر األلیاف العصبیة ونوعها، حیث یتوفر الجسم على نوعین من األلیاف العصب
نخاعنیة أو النخاعنیة.

 :في غیاب النخاعین تتواجد قنوات حالة األلیاف الالنخاعنیةNa+ وK+ الناتج عن االهاجة الفعالة في نقط متقاربة وهو ما یمكن جهد العمل
ةمن تولید جهد عمل في النقطة المجاورة وفق تیار محلي، ونسمي هذه الظاهرة بنظریة التیارات المحلیة التي تبطئ من سرعة السیالة العصبی

 :في هذه الحالة یمكن تواجد غمد النخاعین العازل كهربائیا من تباعد قنوات حالة األلیاف النخاعنیةNa+ وK+ النشیطة على مستوى تضیقات
رات ارنفیي فقط، فیتولد عن االهاجة الفعالة جهد عمل في أقرب تضیق، ثم في التضیق الموالي وفق تیار قفزي، ولهذا نسمي الظاهرة بنظریة التی

القفزیة التي تجعل توصیل السیالة العصبیة أكثر سرعة من الحالة السابقة.

نقطة االشتباك العصبي: السینابس-3

خلويوجسمالمحوراتنهایاتبینالتالقينقطةالسینابستشكل
بوجودالسینابسیةقبلوتتمیز العصبةتفرع،أومحورةأو

قبلالعصبةبینیفصلحیزیتواجدكماسینابسیة،حویصالت
حیزا سینابسیا.یسمىسینابسیةوبعد
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فرعیةسینابس محور تیة، سینابس محور جسدالبیعصبتیة: عدة انواع من السینابسات یمكن التمییز بین
سینابس تمحوریة.و 

آلیة التبلیغ السینابسي-4

یتم في مستوى نقط اإلشتباك العصبي أو السینابسات إرسال السیالة العصبیة بواسطة وسیط كیمیائي یسمى 
العصبي. لمبلغا

یتم التبلیغ السینابسي عبر عدة مراحل:

.وصول منطقة ازالة االستقطاب الى العصبون قبل السینابسي
 دخول مفرط الیونات++Ca.
في الحیز البیسینابسي.(مثل االستیلكولین)افراغ المبلغ العصبي
تثبیت المبلغ العصبي على مستقبالت نوعیة توجد على الغشاء بعد السینابسي.ى
 انفتاح قنوات+Na وبالتالي دخول ایونات+Na وظهور منطقة ازالة

(اعادة االستقطاب) وهكذا یظهر جهد عمل على K+ثم خروج االستقطاب،
مستوى الغشاء بعد السینابسي.ینفصل المبلغ العصبي عن المستقبالت وتنغلق 

القنوات ثم یتدخل انزیم لتفكیك المبلغ العصبي.

المبلغات العصبیة-5

وتبین الوثیقة التالیة بعضا منها وطریقة تأثیرها:نمیز بین أنواع مختلفة من المبلغات العصبیة، 
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السینابس الكابحة والسینابس المهیجة-6

:تتعتبر وظیفتا الكبح والتهییج معا أساسیة في التواصل العصبي حیث تضمنان تناسق وظائف األعضاء، ویمكن التمییز بین نوعین من السینابسا

 :تؤدي الى ظهور جهد عمل بعد سینابسي تهییجي السنابسات المهیجةPPSE+نتیجة دخولNa وخروج+K،
 :كابحتؤدي الى ظهور جهد عمل بعد سینابسي السنابسات الكابحةPPSIدخول(لغشاءافرط إستقطاب نتیجة-Cl وخروج+K مما یوقف (

انتشار السیلة العصبیة.
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