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.أليات التنظيم على مستوى العضوية: 01اال التعلمي  
التنظيم العصيب: 01الوحدة التعلمية  

 النشاط02: الدعامة التشرحيية للمنعكس العضلي.
يضمن اجلهاز العصيب املركزي التنسيق بني عمل العضالت وحركتها كما يراقب يف كل حلظة درجة تقلص العضالت، هذه : وضعية اإلنطــالق

  .ة تعترب العضو املسؤول عن املنعكس العضلي ويف نفس الوقت عضوا مستقبال ومنفذااألخري

 ماهو دور العضلة خالل املنعكس العضلي ؟ :اإلشكاليــــة 
:التقصــــــي  

: القوس الإلنعكاسية للمنعكس العضلي-1  
Ø ر الرسالة العصبية يف الإلستجابة اإلنعكاسية، مذكرا بناءا على مكتسباتك القبلية يف السنة أوىل ويف املتوسط وضح يف خمطط بسيط مسا: 1س

 .بعناصره التشرحيية املتدخلة يف ذلك
Ø مركز -  ألياف عصبية حسية–مستقبل حسي : هي: بنيات تشرحيية ) 05( يتطلب حدوث  املنعكس العضلي بوجود تنبيه فعال تدخل :1ج 

 ).عضو منفذ (  العضلة اهليكلية – ليف عصيب حركي -)النخاع الشوكي ( عصيب 
  
  
  :التنظيم الوظيفي للمنعكس العضلي -2

Ø 2-1- من الكتاب املدرسي14ص) 2، 1( دراسة الوثيقيتني  :أنواع اإلتصاالت العصبية العضلية : 
Ø  موع ما يعرف بـ املغزل  توضح إرتباط ألياف عضلية ) :1( الوثيقةخاصة متواجدة يف مركز العضلة بنهايات عصبية حسية يشكل ا 

 ).إتصال من نوع حسي ( صيب احلسي الع
Ø  2( الوثيقة:( موع ما يعرف باللوحة احملركةتوضح إرتباط ألياف عضلية عادية تقلصية بنهايات عصبية حمركة ويشكل  ا  ) . إتصال من

 ).نوع حركي 
Ø ذ، أما يف األلواح احملركة توجد ألياف عصبية  يف املغازل العصبية توجد ألياف عصبية حسية تنقل السيالة العصبية يف اإلجتاه اجلاب:اإلستنتاج

 ).اإلحساس والتنفيذ يتم يف نفس العضلة ( إذن العضلة مستقبل ومنفذ . حركية تنقل السيالة العصبية يف اإلجتاه النابذ

  ماهو إجتاه السيالة العصبية خالل املنعكس ؟ : اإلشكاليــــة 
:التقصــــــي  

:احلركية للسيالة العصبية إظهار الطرق العصبية احلسية و-3  
Ø 3-1-اإلستحالة الوالريية  (: حتديد متوضع األجسام اخللوية(: 

م قام العامل والر بتجربته على الكلب، حيث قام بقطع أعصابه الشوكية يف مستويات خمتلفة، فالحظ إستحالة األجزاء احمليطية 1850يف حدود سنة 
  ).الحظ الوثيقة املقابلة . ( زاءاملركزية املتصلة به مع حتديد األجزاء اليت إستحالتالبعيدة عن النخاع الشوكي وعدم إستحالة األج

  :املطلوب
ü مع التعليلأ ـ ماهي طبيعة السيالة العصبية اليت ينقلها العصب الشوكي ؟ . 
ü  مع التعليل ماهو موقع األجسام اخللوية بالنسبة لأللياف العصبية ؟–ب . 
ü مع التعليللسيالة العصبية ؟ ماهو دور اجلذرين يف نقل ا-ج . 
ü 2(  علل إستحالة األلياف العصبية البعيدة عن العقدة الشوكية يف التجرية -د.(  
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Ø التحليل:  
ü ا يظهر من خالل التجربة األوىل حيث قطع هذا العصب يتسبب يف فقدان كل  العصب الشوكي سيالة عصبية حسية وحركية وهذقلن ي-أ

 .إحساس وفقدان القدرة على احلركة
ü تتواجد األجسام اخللوية على مستوى -ب : 

Ø تواجدة العقدة الشوكية وهذا يظهر من خالل التجربة الثانية حيث يؤدي القطع على جانيب العقدة إىل إستحالة األلياف امل: 1ب
 .يف بقية اجلذر الظهري و املنطقة الظهرية للعصب الشوكي وكذا األلياف املتصلة بالنخاع الشوكي وتبقى العقدة الشوكية سليمة

Ø املركز العصيب وبالتحديد املادة الرمادية وهذا يظهر من خالل التجربة الثالثة، حيث يؤدي قطع اجلذر البطين إىل إستحالة : 2ب
 .دة يف بقية اجلذر واملنطقة البطنية للعصب الشوكي وتبقى األلياف املتصلة باملركز سليمةاأللياف املتواج

ü دور اجلذرين يف نقل السيالة العصبية هو أن-ج : 
Ø الثانية حيث يؤدي قطع هذا اجلذر إىل فقدان كل اجلذر الظهري ينقل سيالة عصبية حسية ومت إثبات ذلك من خالل التجربة: 1ج 

 .ني يبقى للحيوان القدرة على احلركةاإلحساسفقطفي ح
Ø اجلذر البطين ينقل سيالة عصبية حركية ومت إثبات ذلك من خالل التجربة الثالثة، حيث يؤدي قطع هذا اجلذر إىل فقدان : 2ج

 .احليوان كل القدرة على احلركة ، يف حني حيافظ على قدرته على اإلحساس

 التجربة قطع بعد العقدة الشوكية النتائج الفورية الناجتة عن القطع

: املنطقة املعصبة بالعصب الشوكي-  
Ø تفقد كل إحساسها. 
Ø ا على احلركةتفقد قدر. 

 
 املالحظات بعد بضعة أيام

v تستحيل كل األلياف العصبية املشكلة لقطعة من العصب الشوكي واملفصول عنه. 

 األوىل

 التجربة القطع على جانيب العقدة الشوكية النتائج الفورية الناجتة عن القطع

: املنطقة املعصبة بالعصب الشوكي-  
Ø تفقد كل إحساسها. 
Ø ا على احلركةحتافظ على قدر. 

 
 املالحظات بعد بضعة أيام

v تستحيل كل األلياف العصبية املتواجدة على جانيب العقدة الشوكية واجلزء الظهري للعصب الشوكي 

 الثانية

 قطع اجلذر البطين النتائج الفورية الناجتة عن القطع

شوكي القدرة على  تفقد كل  املنطقة املعصبة بالعصب ال-
 احلركة

 

 التجربة

 املالحظات بعد بضعة أيام
v  تستحيل كل األلياف العصبية املتواجدة يف اجلذر البطين واملفصولة عن النخاع الشوكي وكذا اجلذر اجلذر البطين للنخاع

 .الشوكي
 الثالثة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


بعلي سليم: األستاذعتج                     2: مـالقس                         علوم جتريبية:الشعبة               متقنة محام دباغ املتشعبة       : املؤسسة  

 3 

ü إىل القطع الذي أحدثناه على جانيب العقدة والذي أدى إىل  ) 2(  العقدة الشوكية يف التجربة  يعود إستحالة األلياف العصبية البعيدة عن-د
 .الفصل بني األجسام اخللوية احلاملة لألنوية واملتواجدة يف العقدة الشوكية عن األلياف العصبية املتواجدة على جانيب العقدة

v اإلستنتـــاج:  
ü  تنقل السيالة ( بينما اجلذر الظهري حيتوي على ألياف حسية فقط ). اف حسية وأخرى حركية حيتوي على ألي(العصب الشوكي عصب خمتلط

تنقل السيالة العصبية ( باإلضافة إىل أجسام خلوية حسية، أما اجلذر البطين فيحتوي على ألياف عصبية حركية     ) العصبية يف اإلجتاه اجلابذ 
 .ركية فتقع يف مستوى النخاع الشوكيأما األجسام اخللوية احل) يف اإلجتاه النابذ 

Ø 3-2-من الكتاب املدرسي16ص ) 5( دراسة الوثيقة  : إظهار املركز اإلنعكاسي للمنعكس العضلي : 
ü الوخز باإلبرة، :  من املعطيات الطبية نستنتج أن املنعكسات املرتبطة بالنخاع الشوكي هي املنعكسات العادية املرتبطة باحلس اجللدي مثل

 . إخل..... ، الكهرباء واملواد الكيميائيةاحلرارة
ü  إىل زيادة يف مقوية العضالت ) أعلى البصلة السيسائية والذي مينع اإلتصاالت بني املخ والنخاع الشوكي ( يؤدي قطع الطرق العصبية

 .هو التخفيف من مقوية العضالت الباسطة) أعلى البصلة ( دور املراكز العصبية العليا : الباسطة ومنه
ü إنعدام املقوية العضلية( منعكسات احلفاظ على وضعية اجلسميؤدي القطع بني البصلة والنخاع الشوكي إىل بقاء املنعكسات العادية وإختفاء ( 
ü نيات  يتمثل املركز املسؤول عن منعكس احلفاظ على وضعية اجلسم يف املراكز النخاعية املتدخلة يف النشاط اإلنعكاسي إضافة إىل ب:اإلستنتاج

 .اجلذع املخي
 

 :اخلالصة 
  :حلدوث املنعكس العضلي تتدخل البنيات التالية

حيول ( ركز العصيب ، امل)ينقل السيالة العصبية حنو املركز العصيب( ، العصبون احلسي اجلابذ )يلعب دور مستقبل حسي ( املغزل العصيب العضلي 
، العضلة )ينقل السيالة العصبية احلركية حنو العضو املنفذ (  العصبون احلركي النابذ ،) العصبية احلسية إىل سيالة عصبية حركية ويترجم السيالة

  ).تتقلصإستجابة للتنبيه( املنفذة 
  .ينتج منعكس احلفاظ على وضعية اجلسم عن تغريات يف وضعية العضلة القابضة والباسطة واليت تتحكم فيها املراكز العصبية 

إسترخائها مايعرف باملنعكس العضلي العكسي حيث تتدخل فيه األجسام اخللوية الوترية اجلوجلية اليت تؤثر على يؤدي التمدد الشديد للعضلة إىل 
  .من الكتاب املدرسي 27 كما هو موضح يف الوثيقة ص ) 5( وعصبون جامع مثبط )ب 1( بواسطة ليف حسي  ) 3( العصبون احلركي 

  
:  
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