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 المرحلة الثالثة المادة   جامعة تكريت

 المختبر االول سلجه الحيوان العمليفعلم                              كلية العلوم 

مروه عصام د.  م.-مدرس المادة:  قسم علوم الحياة
 سليمان

 

  Blood Pressureضغط الدم 

يكون القمب ومجموعة االوعية الدموية من شرايين واوردة وشعيرات جياز مقفال يعمل فيو    
القمب عمل مضخة تدفع الدم باستمرار في االوعية الدموية وينتج عن ىذا الضخ في جياز 

 (.(.B.Pمقفول ضغط يتولد في ىذا الجياز ىو ما يطمق عميو اسم ضغط الدم ولالختصار 

الدم بانو قوة دفع الدم لجدران االوعية الدموية التي ينتقل خالليا اثناء ويمكن تعريف ضغط     
 تغذيتو لكافة انسجة الجسم واعضاءه .

 -عند قياس ضغط الدم يتم قياس ضغطين هما :

 Systolic Pressureضغط انقباض القمب او الضغط االنقباضي  -1

 قباض القمب .ىو الضغط الذي يتولد في الشرايين الكبيرة عند ان           

 Diastolic Pressureضغط انبساط القمب او الضغط االنبساطي  -2

 .ىو الضغط الذي يتولد في الشرايين عند انبساط القمب           

 mean arterial pressureالضغط الشرياني متوسط 

مم  011فان الناتج  , فعند حساب المتوسط متوسط الضغطين االنقباضي واالنبساطيىو    
 مم زئبق.011=2\( 81+021.)زئبق 

  Pulse Pressureضغط النبض 

 مم زئبق. 41=  81-021ىو الفرق بين الضغطين االنقباضي واالنبساطي اي 
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  -:قياس ضغط الدم

مم زئبق واي زيادة عن ىذا الحد يسمى ضغط الدم  81\021يقاس ضغط الدم الطبيعي     
عن ىذا الحد يسمى ضغط الدم المنخفض , وان وحدة قياس ضغط الدم المرتفع واي انخفاض 

 ىي المميمتر زئبق .

 —"هناك طريقتان لقياس ضغط الدم 

 تستخدم ىذه الطريقة لقياس ضغط الدم في الحيوانات. -الطريقة المباشرة : -0
تستخدم ىذه الطريقة لقياس ضغط الدم في االنسان , وتتم  -: الطريقة غير المباشرة -2

 -الجياز من : ويتألف  Sphygmomanometerتخدام جياز خاص يسمى باس
 .رباط شريطي قابل لالنتفاخ مصنوع من قماش مبطن بمطاط  -أ(

  .مضخة صغيرة يدوية مجيزة بصمام -ب(
  .مانومتر زئبقي -ج(
 .سماعة الطبيب لتضخيم االصوات التي تسمع في الشريان  -د( 

  -:قياس ضغط الدمخطوات 
من الجياز  والتأكدالجموس عمى كرسي واسناد الظير وضع اليد بمستوى القمب  – 0

 .موضوع بمكان قريب من مستوى القمب
تثبيت الرباط الشريطي عمي اليد بمكان قريب من فوق المرفق بحيث يكون طرف  – 2

 .الرباط الشريطي عند الخط الذي يظير عند المفصل 
يطي عند باطن المرفق او فوق بقميل اي بمكان ضع السماعة تحت الرباط الشر  – 3

 .وجود الشريان وثبتيا جيدا وال تضغط عمييا
  .اغمق صمام اليواء – 4
مميمتر زئبق   200ابدا بالضغط عمى مضخة اليواء حتى يصل المؤشر الى حد – 5

 .وضع سماعات االذن 
مة الضغط بحل المضخة وتفريغيا من اليواء تدريجيا ونسجل قي نبدأبعدىا  – 6

االنقباضي عند سماع صوت اول نبضة من جياز القياس ونسجل ضغط الدم 
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االنبساطي عند اختفاء صوت النبض )صوت جريان الدم( ونقراىا من جياز القياس 
 . ونسجل القيمة  اخر دقة تمثل ضغط االنبساطي الواطئ

 -انواع اجيزة الضغط :
 جياز الضغط الزئبقي. -0
 جياز الضغط االلكتروني. -2

 . اليدوية الطريقة الى  المجوء فيمكن الدم ضغط جياز توفر عدم حالة في اما
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 المرحلة الثالثة المادة   جامعة تكريت

 المختبر الثاني سلجه الحيوان العمليفعلم                              كلية العلوم 

 . مروه عصامد م.-مدرس المادة:  قسم علوم الحياة
 سليمان

 
  -نفاذية اغشية الكريات الحمر لمماء ولعدد من المواد االخرى :

يتحكم  Plasma membraneبالغشاء البالزمي يحيط بالخمية الحية غشاء رقيق جدا يدعى 
 في دخول المواد المختمفة الى الخمية وخروجيا منيا.

 -لمغشاء البالزمي خواص نفوذية مختمفة : 
 الماء والكميسرين. شديد النفوذية لجزيئات -0
 قميل النفوذية لمكموكوز. -2
ال تستطيع  ألنياوذلك ))عديم النفوذية تقريبا لمعظم االيونات مثل الصوديوم والبوتاسيوم  -3

 . ((ان تخترق اغشية الكريات اال بصعوبة بالغة

 .Diffusionاالنتشار تخترق جزيئات المواد المختمفة الغشاء البالزمي بطريقة 

لبالزمي اثر فعال في عبور جزيئات المواد من خارج الخمية الى داخميا او بالعكس يكون لمغشاء ا
 .Active Transport بالنقل الفعالتدعى ىذه الظاىرة والتي تستيمك كمية من الطاقة 

يمكن دراسة عدد من مظاىر نفوذية الغشاء البالزمي باستخدام كريات الدم الحمر حيث ان 
في الحقيقة الغشاء البالزمي مع طبقة رقيقة جدا من السايتوبالزم الغشاء الذي يحيط بيا ىو 

 الممتصق بو في الجية الداخمية.

 -: Osmosisالتناضح 

ىو صافي حركة انتقال جزيئات الماء عبر غشاء نصف نافذ من منطقة ذات كثافة مائية    
 ز اعمى لمذوائب (قة ذات كثافة مائية منخفضة )تركيعة )تركيز مخفف لمذوائب ( الى منطمرتف

 دون الحاجة الستيالك طاقة.

ىو الظاىرة التي تحدث نتيجة وضع كريات الدم الحمر في  -:Haemolysisالتحمل الدموي 
الماء المقطر او محمول مخفف جدا حيث تدخل جزيئات الماء الى داخل الكريات وبذلك تنتفخ 

 وتنفجر.
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المحمول الذي يسبب تحمل الكريات  ىو  -:Hypotonic Solutionالمحمول ناقص التوتر 
 الحمر او يسبب انتفاخ االنواع االخرى من الخاليا الحية.

تفقد كمية من الماء وتصاب باالنكماش  فإنياركيز وضعت الكريات في محمول شديد التاذا 
Crenation المحمول المفرط التوتر ,ويدعى مثل ىذاHypertonic Solution. 

ىو المحمول الذي تبقى فيو كريات الدم -: Isotonic Solutionالمحمول المثمي التوتر 
الحمر عمى حجميا عند وضعيا في تركيز معين لمحمول اي مادة معينة الن كمية الماء المفقود 

  يساوي تماما كمية الماء المكتسب . 

 -عمى : Osmotic Pressureط التناضحي يعتمد الضغ

وليس عمى حجم ىذه الدقائق لذا فان الضغط  عدد الجزيئات او االيونات المذابة فيو
التناضحي لمحمول مادة معينة ذات وزن جزيئي عالي )كالبروتينات ( ىو أوطأ بكثير من 

 الضغط التناضحي لمادة اخرى ذات وزن جزيئي واطئ.

 -: تجربة عدد من الخواص النضوحية لكريات الدم الحمر

ج عمى التوالي وحضرىا  ب, أ, حرفباألخذ ثالث انابيب اختبار نظيفة واشر عمييا  -0
  -: يأتيكما 

 مل من الماء المقطر. 5االنبوبة )أ( -أ
 % محمول كموريد الصوديوم.0.9) )مل من   5االنبوبة )ب(   -ب
 % محمول كموريد الصوديوم.( 5)مل من   5االنبوبة )ج(  -ج

ب في اعاله الى كل من االنابي  Oxalate Bloodاضف قطرة واحدة من الدم المؤكسل  -2
 ورجيا جيدا.

  .الحظ شفافية كل انبوبة وفسر ذلك  -3
 افحص قطرة من االنبوب )أ( تحت المجير والحظ التغير لمكريات الحمر وفسر ذلك  -4
اي المحاليل الثالثة مثمي التوتر واييا ناقص التوتر واييا مفرط التوتر مع كريات الدم  -5

 الحمر. 
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 -تفسير النتائج:

عند وضع كريات الدم الحمر في  -:  Hypotonicعند المحمول ناقص التوتر  الحالة االولى
الماء المقطر يالحظ انفجار كريات الدم الحمر وذلك الن الماء المقطر اقل في التركيز من 
التركيز داخل الكريات فيدخل الماء الى داخل الكريات وبذلك تنتفخ تدريجيا مما يؤدي الى 

 انفجارىا. 

(% تبقى (0,9عند وضع كريات الدم في محمول كموريد الصوديوم -:  Isotonicية الحالة الثان
الكريات عمى حجميا نتيجة تساوي الضغط األسموزي الن التركيز داخل خاليا الدم مساو لتركيز 

 المحمول الممحي المتعادل.

بنسبة  عند وضع الكريات الحمر في محمول كموريد الصوديوم -: Hypertonicالحالة الثالثة 
يالحظ انكماش الكريات الحمر وسبب ذلك ان المحمول الممحي المستخدم اكثر تركيزا  (0.05)

 من تركيز المواد داخل الكريات الحمر مما يسبب خروج الماء منيا وحدوث حالة االنكماش. 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Erythrozyten_und_Osmotischer_Druck.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Erythrozyten_und_Osmotischer_Druck.svg
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 المرحلة الثالثة المادة   جامعة تكريت

 الثالثالمختبر  سلجه الحيوان العمليفعلم                              كلية العلوم 

. مروه عصام د م.-مدرس المادة:  قسم علوم الحياة
 سليمان

 

 الضفدع 
 -الصفات الخارجية :

 لون الجسم العام )وىو لون تكيفي(. -0
 غياب العنق )وىي صفة متوارثة من اسالف الضفدعة السميكة(. -2
 غياب الذيل )الضفدعة تنتمي الى الالذيميات (. -3
الى االماميين )وذلك الن الخمفية تستخدم في القفز طول الطرفين الخمفيين بالنسبة  -4

 (.يعتبر حيوانا برمائيا ألنووكذلك في السباحة 
ولسانو طويل  الراس مثمث ولكنو مضغوط من اعمى الى اسفل وينتيي بفم متسع -5

 .لسانو لصيد الحشرات كغذاء لو يتخذنسبيا ) 
 الى االسفل.حركة قاع الفم الى اعمى و  -6
وكل منيما محاطة بجفنين ,الجفن العموي غير متحرك والجفن , بروز العينين  -7

 السفمي نصف شفاف متحرك.
 األماميفتحتي االنف الخارجيتين ىما فتحتان صغيرتان تقعان بالقرب من الطرف  -8

 لمراس.
وبخاصة عمى الظير. كما  تأليلصغيرة او  نتوءاتسطح الجسم خشن بسبب وجود  -9

ان الجمد لزج ويرجع ىذا الى افراز مخاطي يحفظ الجسم نديا ويحفظ الجمد من 
 الجفاف.

الغشاء الطبمي او طبمة االذن وىي دائرية تقريبا تقع خمف العين. وىي تمثل  -01
 الخارجية تكون غائبة في الضفادع. فاألذنالحد الخارجي لالذن المتوسطة 

وىي التي تبين بمساحة مرتفعة من الجمد توجد في الجية ية , فانالغدة النك -00
الطبميين عند ضغطيما برفق فترى مادة لزجة  الغشاءينالظيرية والخمفية لكل من 
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بيضاء كالمبن تخرج منيا. وىذه الغدة عبارة عن تجمعات من الغدد السامة في ىذه 
 المساحة.

 طن.الجذع وىو متكتل وينقسم الى منطقة الصدر ومنطقة الب -02
االطراف وىما زوجان خماسيا االصابع ويتركب كل طرف من ثالث مناطق ,  -03

 قريبة ومتوسطة وبعيدة.
يختمف الذكر عن االنثى حيث تتميز االنثى بمون المنطقة تحت الحمقية ابيض ,         -04

 فيي سوداء في الذكر )صفة جنسية ثانوية(.       

 -الجهاز الهضمي:

ىو ) الجزء النيائي من  والمذرق .الفم ومخرجو ىو فتحة المذرقمدخل الجياز ىو فتحة     
القناة اليضمية والذي يعمل كممر مشترك لمجيازين اليضمي والبولي التناسمي ويفتح لمخارج 

 .بفتحة المذرق عند نياية منطقة الجذع( 

 د لديو تجويف بمعومي بل يكونجفتحة الفم تؤدي الى تجويف الفم عديم االسنان وال يو  -0
 االثنان تجويفا واحدا وىو التجويف الفمي البمعومي.

وىذا اسطواني قصير )لغياب العنق( ويفتح  المريءيؤدي التجويف الفمي البمعومي الى  -2
 في المعدة.

المعدة كيس عضمي مقوس يقع في الجية اليسرى لتجويف البطن , احدىما فؤادي يفتح  -3
 فيو , واالخر بوابي يمتد الى االمعاء.  المريء

االمعاء طويمة ومميزة الى االمعاء الدقيقة واالمعاء الغميظة وتتركب االولى من االثني  -4
)يحصر ذراعيا البنكرياس (, ثم المفائفي  Uعشر الذي يكون مع المعدة ثنية عمى شكل 

تركب توىو ممتف حول نفسو عدة لفات متصمة بالمساريقا , اما االمعاء الغميظة فقصيرة 
ىو اوسع من المفائفي ويمتد الى الخمف مستقيما حتى يفتح في المستقيم فقط و من 

 المذرق .
 , يصل بينيما برزخ ايمن وايسر الكبد كبيرة حمراء داكنة المون وتتركب من فصين -5

, والفص االيسر مشقوق واكبر من االيمن , وتقع المرارة بين الفصين مستعرض وضيق 
 خمف البرزخ.
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قع بين المعدة واالثني عشر, لونيا ابيض قشدي باىت ت مفصصوغدة  -:البنكرياس  -6
 .كثيرا من الكبد كما انو اصغر

والقمب محاط بغشاء رقيق ىو  التأمورييقع في حجرة امامية ىي التجويف  -:القمب -7
التامور . وكثيرا ما يحدث في الضفدع المقتول حديثا ان يكون القمب فييا ال يزال يدق. 

النقباض تتبعيا فترة من الراحة او االرتخاء تسمى وتتضمن كل دقة موجة من ا
 االنبساط.

القمب مركب من خمس حجرات , اربع منيا فقط تظير من الناحية البطنية او من  -8
 الناحية الظيرية .تمك الحجرات ىي

 .ويكون البطين كبير ,ىي حجرة خمفية جدارىا عضمي سميك  -:البطين  -0
 .ايسر( جدارىما رقيق ولونيما احمر داكنحجرتان اماميتان )ايمن و -:االذينان   -2
 لدىن بين االذينين والبطين .اوالحظ وجود حزام من   -3
 ثم الجذع الشرياني ويقع من الناحية البطنية لمقمب.   -4
 اما الحجرة الخامسة فيي الجيب الوريدي ويقع من الناحية الظيرية .  -5

 
 -خطوات تشريح الضفدع  كما في االشكال التالية:

عمى ظيره باستخدام اربعة دبابيس تمسك تخدير الضفدع باستخدام المخدر ثم تثبيتو  -1
 غير مباشر في الساقين بشكل
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 رفع الجمد بالممقط وجعل عروة في الجمد في معرض  -2
  لمحدد الى الفماتقديمو 

 

 أجراء شق في االطراف االمامية والخمفية -3

 
 مشرططية الجمد مرة اخرى عمى الجانب باستخدام  -4
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 تثبيت الجمد بدبابيس -5

 
 رفع وخفض في الجدار العضمي لمبطن -6

 
 والقص قطع كل جانب من حزام الكتف والعضالت -7

 
 قطع بعقب بي وسي -8
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 تركيب الجياز اليضمي في الضفدع -9

 
 

  -تشريح االعضاء التناسمية : -11
 مقارنة بين الذكر واالنثى 

 

 
 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-n43_I5tElmk/VfMfxJmJbkI/AAAAAAAAAF4/2dWuwdcHFGQ/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A.png
http://3.bp.blogspot.com/-n43_I5tElmk/VfMfxJmJbkI/AAAAAAAAAF4/2dWuwdcHFGQ/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A.png
http://3.bp.blogspot.com/-n43_I5tElmk/VfMfxJmJbkI/AAAAAAAAAF4/2dWuwdcHFGQ/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A.png
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apparel urogenital male 

 
 

Apparel urogenital female  
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 المرحلة الثالثة المادة   جامعة تكريت

 المختبر الرابع سلجه الحيوان العمليفعلم                              كلية العلوم 

. مروه عصام د م. -مدرس المادة:  قسم علوم الحياة
 سليمان

 

 -فسيولوجيا قمب الضفدع:

تستعمل عادة قموب الضفادع او السالحف او المبائن لدراسة فسيولوجيا القمب , ولكن    
لذا  ,ال تحتاج الى كمية كبيرة من الطاقة ألنياقموب الضفادع والسالحف اسيل استعماال 

فيي ليست بحاجة الى تموين مستمر من االوكسجين والغذاء كما ىو الحال في قموب 
المبائن . تستمر قموب الضفادع والسالحف عمى النبض لساعات عديدة بعد قطعيا من 

 . Ringer Solutionبمحمول رينكر الجسم عمى ان ترطب باستمرار 

 Myogenicن اصل عضمي ىو م الالفقارياتان نبض قموب الفقريات ومعظم    
heart beat  اي ان النبض ينشا بدون الحاجة الى تنبيو عصبي بدليل استمرار النبض

بعد قطع االعصاب المتصمة بالقمب او حتى بعد فصل القمب من الجسم. اما قموب 
ال تنبض اال عندما  فإنيا Limulusكسرطان المموك المعروف عمميا  الالفقارياتبعض 

 Neurogenic heartعصبية النبض  فإنيايعازات العصبية , لذا تنبو بواسطة اال
beat. 

ومثل ىذه القموب تتوقف عن النبض عند قطع االعصاب عنيا تقوم االعصاب    
المتصمة بالقمب سواء في القموب العصبية او العضمية بتحوير سرعة وقوة النبض وتدعى 

 . Neural Controlبالسيطرة العصبية ىذه 

يخفض سرعة النبض , اما العصب العطوف  Vagus Nerveفالعصب المبيم    
معاكسا في انو يزيد من سرعة  تأثيرفان لو  Cervical Sympathetic Nerveالعنقي 

 Hormonalالى السيطرة العصبية ىناك السيطرة اليرمونية  باإلضافةالنبض . 
Control مثال يسبب النورادرينالين , noradrenaline  مفرز من لب االدرينالية ال

 زيادة سرعة وقوة النبض بينما يؤدي االستيل كولين الى تخفيض السرعة . 
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 -تجربة حساب نبض قمب الضفدع بالدقائق:

 .النخاع الشوكي بإتالفخذ ضفدعا وخدروه  -0
  .وازل الجمد وجدار الجسم فوق القمب مباشرة   -2
  .عين معدل النبض -3
 الجوفاء والمخروط الشرياني .افصل القمب وذلك بقطع االوردة  -4
ضع القمب في زجاجة ساعة تحتوي عمى محمول رينكر . يجب ان يفصل   -5

 .الكيس الوريدي سالما مع القمب 
 بعد ثالث دقائق احسب النبض من جديد . -6

 .(((تالحظ بان معدل النبض االن ىو اعمى من النبض قبل القطع عمل ذلك )))        

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-yxYwdfikH0k/VfMfcP_AhYI/AAAAAAAAAFg/Wb0Z_9X2YoE/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8.png
http://1.bp.blogspot.com/-yxYwdfikH0k/VfMfcP_AhYI/AAAAAAAAAFg/Wb0Z_9X2YoE/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8.png
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 المرحلة الثالثة المادة   جامعة تكريت

 المختبر الخامس سلجه الحيوان العمليفعلم                              كلية العلوم 

. مروه عصام د م.-مدرس المادة:  قسم علوم الحياة
 سليمان

 

 Heart Rateمعدل النبض 

 رينكر.احدة وذلك عن طريق محمول يمكن تعيين سرعة نبض الضفدع في الدقيقة الو    

وعين  .م عمى قمب الضفدع 38الى  المدفأنسكب كمية من محمول رينكر   -0
  .سرعة النبض الجديدة

ثم اسكب كمية من محمول رينكر المثمج عمى القمب وعين سرعة النبض لممرة  -2
الثانية عمى ىذا االساس كيف تفسر زيادة النبض في االنسان في حاالت 

 الحمى .

مستخدما ممقط واضغط عميو بشدة الحظ ارتفاعا واضحا امسك المخروط الشرياني     
في سرعة نبض القمب. ان السبب في ذلك ىو تجمع كمية من الدم في القمب نتيجة لعدم 
السماح لمدم بالخروج عن طريق المخروط الشرياني وورود كمية منو عن طريق االوردة 

الذي  Starling law of the heart الرئيسية تدى ىذه الظاىرة بقانون ستارلنج لمقمب
في  (التمدد)ينص)بان شدة وسرعة تقمص العضالت القمبية يعتمد عمى مقدار الشد 

 الياف العضالت القمبية(.

 Heart Pacemakerمنظم النبض 

 Actionان موجة التقمص في العضالت القمبية مسبوقة بموجة من جيد الفعل    
Potential  التي تبدا في مجموعة من االلياف العضمية المتحورة والواقعة في الكيس

 . بمنظم نبض القمبالوريدي بالقرب من اليالل االبيض يدعى 
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اما في المبائن حيث الكيس الوريدي غير موجود فان المنظم يقع عند اتصال الوريد     
 Sino- atrialاالذينية  – يسيةالكبالعقدة االيمن ويدعى ) باألذيناالجوف االمامي 

Node)  اوnode) (S-A . 

 -طريقة عمل تجربة منظم النبض :

  .عين معدل النبض الطبيعي -0
 تجنبمقبض ابرة ترشيح مثال( من الكيس الوريدي ))ثم سخن قضيبا معدنيا  -2

 مالمسة الكيس الوريدي مباشرة ( .
والي ىل تاالن قرب القضيب الساخن الى كل من االذينين والبطين عمى ال  -3

 .يتغير معدل نبض القمب
وفي الحقيقة تستخدم ىذه الطريقة الميسرة )اي تغيير معدل النبض  **

القمب (  لتعيين منظم الخطى في كثير من  ألجزاءبالتسخين الموضعي 
 . (الحيوانات التي ال يعرف فييا موقع المنظم

 Sequence of Heart Beatتعاقب نبض القمب 

ال يحدث االنقباض واالنبساط في اجزاء القمب المختمفة في وقت واحد وانما تسري    
موجة من التقمص مبتدئة من جدران الكيس الوريدي الى االذينين فالبطين وتتالشى في 

اكثر اذا ابطئ نبض القمب المخروط الشرياني ويمكن مشاىدة ىذا التعاقب بسيولة 
 م.5 الى بسكب كمية من محمول رينكر المبرد 

ورجوع المون االحمر اثناء  Systoleشاىد شحوب لون البطين عند االنقباض     
 فترة زمنية بين االنقباض االذيني واالنقباض البطيني . الحظ وجودDiastoleاالنبساط 

 بأجزاءوىي تقدر  atrial- ventricular delayاالذيني البطيني  بالتأخريدعى 
 الثانية.
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 المرحلة الثالثة المادة   جامعة تكريت

 والسابع لسادسالمختبر ا سلجه الحيوان العمليفعلم                              كلية العلوم 

. مروه عصام د م.-مدرس المادة:  قسم علوم الحياة
 سليمان

 

 فسيولوجيا الجهاز العصبي 

 االفعال االنعكاسية 

والوحدة   Reflex arcالوحدة التركيبية في الجياز العصبي ىي القوس االنعكاسي 
وما فعاليات الحيوان سواء  Reflexالوظيفية فيو ىو الفعل االنعكاسي او المنعكس 

 اكانت ظاىرية ام باطنية اال سمسمة من االفعال االنعكاسية.

 -: القوس االنعكاسي عادة من ثالثة خاليا عصبية هي يتألف

 .  Afferent or sensory neuronالخمية العصبية الواردة او الحسية  -0
 . efferent or motor neuronالخمية العصبية الصادرة او الحركية  -2
 تربط الخميتين السابقتين.  association neuronخمية عصبية بينية او رابطة  -3

 -: موقع مراكز االقواس االنعكاسية

 Central nervousتقع مراكز االقواس االنعكاسية في الجياز العصبي المركزي 
system      غ وبصورة عامة تقع مراكز االقواس       سواء في الحبل الشوكي او في الدما

 االنعكاسية الجسمية في الحبل الشوكي بينما تقع مراكز االقواس االنعكاسية الذاتية في الدماغ . 

بسبب سيولة نزع الجمد منيا والن عضالتيا تكون بارزة من ))م الضفادع وقد تم استخدا
ريب ماد عمى الضفدع الشوكي من خالل تخولكن تم االعت ((السيل الحصول عمى االعصاب

 دماغو

 ىو الضفدع الذي خرب او اتمف دماغو وبقي النخاع الشوكي سميما.  -: فالضفدع الشوكي 
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 تجربة الضفدع الشوكي 

فعند اخذ ضفدع ونخرب دماغو مع بقاء نخاعو الشوكي سميما ونعمقو عمى حامل ثم 
نقوم بوخز احد طرفيو بدبوس او غمس اصبع في محمول حامضي ذو تركيز مناسب 
فنجد ان قدمو تبتعد بانحناء يسمى ىذا الفعل المنعكس , واذا قطعنا العصب الوركي 

) )فان ىذا الفعل ال يتم ايضا لماذا يوجد في فخد الضفدع او نخرب دماغو الشوكي 
 . (وذلك ال المنعكس يستوجب حدوثو سالمة النخاع الشوكي والعصب(

ان الفعل االنعكاسي ىو ابسط انواع النشاط العصبي ويظير ىذا النشاط عمى شكل 
حركة ىذا الفعل االنعكاسي يسمى بالقوس االنعكاسي مثال عند لمس اليد لجسم ساخن 

 عن الجسم  فان اليد تبتعد
 كيف يحدث المنعكس 

العصبية  ان وخز االصبع ينبو النيايات العصبية الحسية مما يسبب انتشار سيالة
الحسية اي الطريق الحسي حتى تصل الى المادة الرمادية لمنخاع الشوكي وىو  باأللياف

المركز العصبي ثم تنعكس ىذه السيالة كما ينعكس شعاع ضوئي عمى سطح عاكس 
الحركية اي الطريق الحركي كي تتقمص تدعو ىذه  باألليافلتاتي عمى العضمة الساق 

 تتألفلعصبية فيو القوس االنعكاسي مما الحادثة بالفعل المنعكس ويشكل مسار السيالة ا
المكان الذي يحدث فيو التنبيو  والعصبونات الواردة والبينية او الواصمة المستقبل  من

المركزي في  والصادرة عن الجياز المركزي وخاليا التي تغادر محاورىا الجياز العصبي
 اتجاه المنفذات تحمل اوامر حركية او افرازية.

 فعال االنعكاسية انواع اال
  .وىي التي تخمو من االفعال البينية -: وحيدة المشبك -0
  .ىي التي تتضمن عصبون بيني  -: ثنائية المشبك -2
  .اذا اخل اكثر من عصب بيني -: عديدة التشابك -3

 -:مميزات المنعكسات 

 تحدث ال اراديا اي دون تدخل المخ -0
 ذاتي وردة فعل متوقع تأثيريتميز تحت  -2
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 اغراض معينة ىادفة لحماية الجسم  تحدث لتحقيق -3
عرضة لمتعب بسبب نفاذ النواقل العصبية من الغشاء قبل المشبك نتيجة االستعمال  -4

 الزائد ليا 

 قوانين دفموزر لممنعكسات الشوكية

 مسك الضفدع بقوة مع تحرير راسو  -0
غرس دبوس في مؤخرة جمجمتو ويتم تحديد ذلك برسم خط وىمي من مقدمة راسو  -2

باتجاه الخمف ويتقاطع مع الغشاء السمعي يوجد في نقطة التقاطع انغماس يتم فيو 
 التأكدانغراس الدبوس ويتم تحريك الدبوس الى ان يتم تخريب الدماغ بالكامل ويتم 

 من تدلي اطرافو
اليدف من ذلك لمحصول  سفمي لمفم عن طريق كالب تعميق الضفدع من الجزء ال -3

 عمى اطراف متدلية من اجل غمسيا بمحمول حامض الخميك
كاس بو ماء بحيث يالمس الطرف السفمي لمضفدع الماء الذي ىو الوسط  نأخذ -4

 -:الذي نضع فيو محمول حامض الخميك ونتابع ما يحدث 
 

نضع قطرات من المحمول في الماء سوف نالحظ انثناء طفيف  -:قانون التمركز -0
اي عندما يصل محمول )) بقانون التمركزفي طرفو السفمي وتسمى ىذه الحالة 

الحامض الى مستوى االستجابة االنعكاسية تحدث استجابة طفيفة تتزلق في انحناء 
ىنا مسار التي تتركز االستجابة في عدد محدود جدا من العضالت ويكون االصابع 

عصبون المستقبل الوارد حسي, عصبون موصل ,  ما يميالسيالة العصبية يتضمن 
 ((عصبون محرك 

وضع التدريجي في محمول الحامض نالحظ بان  -قانون احادي الجانب :  -2
مي ن العضالت الموجودة في الطرف السفالتقمصات سوف تمتد الى عدد اكبر م

دون ان يقوم  بأكممووفي جية التنبيو نفسيا نالحظ انثناء الطرف الخمفي المنبو 
ويفسر حدوث ىذه   بقانون احادي الجانبالطرف المناظر باي حركة ىذا يسمى 

 الحالة ان محور العصبون المستقبل يتفرع الى فرع صاعد وفرع ىابط موزع 
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ركيز محمول حامض الخل  ))يجب ماذا يحدث اذا قمنا بزيادة ت -: قانون التناظر -3
ان يحدث انثناء الطرفين السفميين مع بعضيما البعض ونالحظ نفس شدة االستجابة 
يفسر ذلك بان عصبونات موصمة تمقائية افقية تقوم بنقل السيالة العصبية الى 
العصبونات المحركة في المستوى ذاتو من النخاع الشوكي ولكن من الجية المقابمة 

 قانون التناظربالقانون ويسمى ىذا 
يجب ان ينتقل التنبيو او رد الفعل ليشمل الطرفين السفميين     -: قانون التشعع -4

اذ ان زيادة وذلك من خالل االستمرار بزيادة القطرات والطرفين االماميين ايضا 
التركيز يصل الى مرحمة يمتد فيو رد الفعل الى الطرفين االماميين ايضا الذين 

تقوم بربط  شاقوليوبالحركة ويفسر ذلك بتدخل عصبونات ارتباطية موصمة  يأخذان
 مستويات مختمفة من النخاع ببعضيا البعض.

؟)نالحظ حمول عالي التركيز ماذا سيحدثاستخدام م -: قانون التعميم او الشمول -5
ويفسر ذلك بتدخل المزيد من عصبونات االرتباط  بأكممورد الفعل يشمل الحيوان 

دع بأكممو استجاب الى ن الضفا ىذا يسمى قانون التعميم او الشمول اذ الحبمية
  .التنبيو(

نالحظ بان التقمصات العضمية الناتجة عن المنعكسات الشوكية  -: قانون التناسق -6
جميعيا ليا مظير قصدي موجو اذ انيا تكون متناسقة من اجل تنفيذ فعل معين 

الكائن الحي وىذا ما الحظنا في قوانين دفموزر لممنعكسات الشوكية التي تم  ألجل
  مالحظتيا عمى الضفدع الشوكي

 
اىمية المنعكسات فعندما نقوم برفع تركيز المحمول حامض الخميك في المحمول  -7

واعادة غمس طرف الضفدع يحدث انو يبتعد عن مصدر الخطر وىنا تكمن اىمية 
الكائنات الحية بانيا عبارة عن حركات سريعة تيدف الى المنعكسات عند جميع 

 حماية الجسم من االخطار المحاطة بنا. 
فالضفدع كمما تحسس لممحمول )منبو كيميائي ( وىذا ىو اليدف من المنعكسات سواء 
عند االنسان او اي كائن اخر فالمنعكسات تحمينا من جميع المواقف الحرجة التي 

 قية الحيوانات.تصادفنا سواء نحن ام ب


