
 

 

 (Nervous Systemالجهاز العصبي )
 وظيفة الجياز العصبي

 ادامة االتصال بين الطير والبيئة الخارجية المحيطة بيا-1

 ربط اعضاء الجسم وتنسيق العمل فيما بينيا-2

 تنظيم نشاط اعضاء الجسم المختمفة-3

 اقسام الجهاز العصبي

 يمكن تقسيم الجهاز العصبي من ناحيتين

 -الناحية التشريحية: -1

 جياز عصبي مركزي وىو الدماغ والحبل الشوكي-أ

 جياز عصبي محيطي وىو االعصاب القحفية والشوكية-ب

 الناحية الوظيفية -2

 الجياز العصبي البدني وىو العناصر العصبية المشتركة في العمميات االدراكية-أ

 وىو العناصر العصبية المشتركة في العمميات ال االدراكية الجياز العصبي الحشوي -ب

 تركيب الجهاز العصبي

 الوحدة البنائية لمجياز العصبي ىي الخمية العصبية وتساندىا خاليا سانده .

 تتألف الخمية العصبية من 

 جسم الخمية -1
 المحور -2
 التفرعات -3
 التشجرات -4



 

 

 عقد رانفيرالغمد النخاعي والمناطق التي اليوجد فييا غمد تسمى بيحاط محور الخمية 
تحتوي  والفرق بين المحور والتشجرات ,ان المحور خالي من اجسام نسل بينما التشجرات 

 عمى اجسام نسل.

 كيف يتحسس الجهاز العصبي:

مد قد تكون ىذه المستقبالت بالج يستمم الجياز العصبي التأثير عن طريق وجود مستقبالت
)احساس حراري او كيميائي( او مستقبالت بالعين )عن طريق النظر(او مستقبالت في 

المعدة تعطي االحساس بالجوع او الشبع وبالتالي فان ىذه المستقبالت تقوم بنقل الحافز الى 
( تقوم بتجميع المعمومات وتنقميا الى االعضاء المنفذة Rreceptorمنظمة ) اعضاء

(Effector) 

 ة لمخمية العصبيةجهد الراح

عندما تكون الخمية العصبية في حالة استرخاء )عدم وجود حافز عصبي( تكون الخمية 
مستقطبة اي ان جدار الخمية من الخارج يحمل شحنة موجبة ومن الداخل يحمل شحنة 

سالبة, وتقوم الخمية في الحالة الطبيعية بالمحافظة عمى ىذة الشحنة )داخل وخارج الجدار 
ممي  -70ن طريق بذل جيد يسمى بجيد الر احة , وعندة حسابة وجد انو يساوي الخموي(ع

(, ويرجع ىذا الجيد الى اختالف تركيز االيونات في داخل وخارج الخمية mvفولت )
 .CLو  +Kو Na+العصبية واىم ىذه االيونات ىي 

 Nerve impulse)كيفية حدوث النبضة العصبية)

النبضة العصبية : ىي عبارة عن تغيرات فيزيائية وكيمايئية تنتقل بواسطة الخاليا العصبية 
 يصاحبيا تغيرات كيربائية تمتد عمى طول الخمية العصبية.

اي تغير في بيئة الخمية العصبية  و( هNerve stimulateالحافز الغصبي )
 Actionية العصبية ))حراري,كيمائي ....الخ( بحيث يغير من الجهد الفعال لمخم

Potential ) 



 

 

تصنع في الخاليا العصبية  ىي عبارة عن مواد ذات تراكيب احادي االمين النواقل العصبية
 وتصل الى مواقع التأثير عن طريق نياية االعصاب.

 :وتقسم النواقل العصبية حسب ماتحدثو من تغيرات

والذي  Actyl cholinمثل ناقل عصبي محفز وسريع لمخمية العصبية ما بعد االشتباكية -1
 .NEوالناقل العصبي والذي يرمز لو ب  AChيرمز لو 

والناقل  GABAب  Gama Amino Butyricناقل عصبي يكون فعمو مثبط سريع مثل  -2
 Serotoninالعصبي 

 (Neuropeptideمحفز بطئ مثل الببتيدات العصبية ) -3
 بالمورفينات . الشبيومثبط بطيء مثل المواد  -4

 Neuro – Reflexاالنعكاس العصبي 
ىو االستجابة التمقائية واالشعورية لمعضو المتأثر الذي قد يكون عضمة او غدة لمتحفيز 

 المناسب.
 انواع االقواس االنعكاسية

 القوس االنعكاسي البسيط -1
 القوس االنعكاسي االحادي -2
 القوس االنعكاسي المتعدد -3

 

 

 

 

 

 


