
دروس و تمارین علوم الحیاة و االرض
التواصل العصبي

عتبة –. عتبة الشدة الریوبان-: الشروط الضروریة لفعالیة التھییج : اإلھتیاجیة : 1النشاط 
المطلق : * الدور المقاوم ینقسم إلى قسمین –. التغییر المفاجئ للجالء–. المدة الكروناكسي

. لھما نفس الشدة والمدة، حیث تصبح الثانیة غیر فعالة. ینمجلة تفصل بین إھاجتیین فعالت: 
مجلة معینة تفصل بین إھاجتین فعالتین، لھما نفس الشدة والمدة حیث تنخفض : النسبي * 

إذا كانت تھیجات غیر فعالة ومتتابعة وذات تردد سریع فإنھا . شدة اإلستجابة لإلھاجة الثانیة
ع كمیة الشحنات لمختلف التھییجات وترتقي بھذا تحدث كذلك إجابة ویمكن شرح ذلك بتجم

. القیمة الشدة البدئیة، وتسمى بظاھرة اإلجمال الزمني 

: التوصیلیة : 2النشاط 

ھي خاصیة العصب أو اللیف لتوصیل السیالة العصبیة إثر تھییج فعال وتنقل ھذه السیالة 
بائي أثناء الدراسة وھي ظاھرة الیمكن مقارنة بالتیار الكھر/ 273000kmبسرعة 

: للتسجیالت المحصل علیھا 

المصلة الفاصلة بین لحظة التھییج ولحظة رد الفعل المدة التي : وقت الكھون -1
. تستغرقھا السیالة العصبیة لتنتقل من مكان اإلھاجة إلى مستوى اإلستقبال

داخل فارق الجھد المسجل بین السطح الخارجي للغشاء البالزمي: جھد الكھون -2
. األخلیة في غیاب أي تھییج

فارق الجھد المسجل بین سطح الخلیة وداخلھا على إثر تھییج فعال، : جھد العمل -3
. أو ثنائي الظھر . إما أحادي الطور : ویمكتھ أن یتخذ أحد األشكال التالیة 

ب ھي ظاھرة تعبر عن إنخفاض في تطبیقھ الكھون لأللیاف العص: إزالة اإلستقطاب -4
. المدروس

وقد مكنت القنوات . ھي ظاھرة تعبر عن عودة قطبیة الكھون: إعادة اإلستقطاب -5
الفولطیة من فھم قریب للخاصیات اللیف العصبي حیث تقابل إزالة إستقطاب ضروریة 

إلى إنتاج دور مقاوم Na+وتعطیل قنوات . لعتبة اإلھاجة شدةNa+لإلنفتاح قنوات 
. الذي یلي جھد العمل

فالعصبون . تتكون البنیة النسیج العصبي من خالیا متخصصة تدعى العصبون: 3النشاط 
ھي خلیة عالیة التخصص والتفرق وعددھا محدود نتج الوالدة تتألف من وحدات وظیفیة، 

محورة مع تشجیرھا النھائي على المستوى المادة الرمادیة تكون –جسم خلوي بتفرعاتھ 
والمادة البیضلي تتشكل خاصة من األلیاف العصبیة النخاعینیة، .األلیاف العصبیة الغازیة

وبعض الخالیا الدبقیة التي تعتبر مصدر النخاعین التلتفة حول األلیاف وبالعصب على 



مستوى تضییق رانقي تكون المحدرة عاریة وكل تضییق رانقي یعد حدا لخلیتي بثوالف 
.متتابعتین 

Iالشدة < Rhللیف معزول یجیب كلیا لوال یجیب عند بالنسبة : قانون الكل أو العدم -
. اإلھاجة غیر فعالة 

Rh > الشدةI اإلھاجة فعالة وإستجابة أعظمیة مھما تكن قیمة الشدة .

كلما إزدادت شدة التھییج كلما جندت ألیاف جدیدة، ال یطبق إال : قانون التجنید أو التعبئة -
. على العصب

تحت بدئیة = إھاجة غیر فعالة Iالشدة < Rh← : بالنسبة للعصب أثناء التسجیل نالحظ 
.عدم التسجیل : 

 ←Rh =I إھاجة فعالة، العتبةIشدة معینة ← . وسع اإلستجابة صغیر <>I یستقر
. وسع اإلستجابات مھما زادت شدة اإلھاجة

ى إتصاالت نطلق علیھا إسم نقطة تحدث الخالیا العصبیة مع الخالیا األخر: 4النشاط 
اإلستتباث أو السیتابس وھي قادرة على إظھار نشاط العصبة األولى على مستوى العصبة 

. التي یلیھا

تتفرغ كل عصبة عند نھایتھا مشكلة مرتكبا خاصا یسمى التشجیر النھائي وینتھي كل فرع 
صبیتین مختلفتین عصب بعد في التشجیر النھائي بحبة سیناسبیة التي تفرز الرابطة بین ع

سینابس بین خلیتین . سیناسبیة وقبل سیناسبیة یمكن التمییز لبین أنواع السیناسبات
. عصبیتین التي تتفرع بذورھا إلى سینابس تمحوریة 

سینابس عصب عضلة تربط العصبة . * سینابس محور جسدة وسینابس محور تفرعیة* 
صب وغذة تربط بین العصبة والخلیة سیناسب ع. * بألیاف عضلیة وصفیحة محركة

).P.P.S(یعرف غشاء السینابسي تغیرات كھربائیة على شكل جھد بعد سینابسي . الغذیة

تعمل على إزالة إستقطاب الغشاء بعد السینابسي مما ) PPSE(وظیفة السینابس مھیجة 
قطاب تعمل على ظھور فرط اإلست) PPSI. (وتابعة. یؤدي إلى جھد تھییجي بعد سینابسي

. للغشاء ینتج عنھ جھد كناتج بعد سینابسي

: 4تتمة النشاط 

ھناك مبلغات . تلعب وظیفتا التھییج والكبح دورا رئیسیاني تناسق وظائف األعضاء
Sératineو Dopamineاألدرنیالیس والمورفین واإلنكیفالین و : عصبیة متنوعة 

ھا بواسطة نقط اإلشتباك العصبي ترتبط العصبات فیما بین. أھمھا األستیلكولینGABAو
یتم في مستوى ھذه األخیرة إرسال السیالة العصبیة بواسطة وسیط . أو السینابسات



ولیكن تقسیم عمل مبلغ عصبي على مستوى السینابس إلى . كیمیائي یسمى البلغ العصبي
.أربعة مراحل 

سیؤدي وصول متوجة 
إزالة اإلستقطاب إلى 

+ Ca²إدخال أیونات 
ذا إلى إرتفاع تفادیة وك

الغشاء قبل السینابسي 

یتم إفراغ المبلغ 
العصبي في الحیز 
السینابسي یثبت ھذا 
المبلغ على مستقبالت 

.الغشاء بعد السینابسي

ینتج عن ذلك إنفتاح 
مما + Kو+ Naقناتي 

یؤدي إلى نشوء موجة 
إزالة اإلستقطاب على 
مستوى العصبة بعد 

. السینابسیة

ینفصل المبلغ 
العصبي على 
المستقبل ویتم 

و + Kإغالق قناتي 
Na + ویتم تفكیك

المبلغ بواسطة أنزیم 
.نوعي


