ا.م.د فالح حسن عبدهللا الخفاجً
الدراسات العلٌا ( الماجستٌر )
جامعة الكوفة – كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة

إمجال الوظائف
ٌتحكم فً نشاطات جمٌع وظائؾ أجهزة جسم اإلنسان األخرى
وٌنسك أعمالها بدلة عالٌة.
وسٌلة تلمً المعلومات وخزنها سواء من البٌئة الخارجٌة أو
البٌئة الداخلٌة بواسطة أجهزة االستمبال ثم االستجابة لها.
مركز مهم ألعضاء الحس والبصر والسمع والتذوق واأللم والتفكٌر
والكالم وهذا ٌعنً إن أي تلؾ او خلل فً أجزاءه ٌعنً حدوث عجز خطٌر
فً جسم اإلنسان.

اخللية العصبية Nervous cell :

معدل التمثيل الغذائي للخلية العصبية
ٌ تمٌز التمثٌل الؽذائً للخالٌا العصبٌة بسرعته واعتماده على االوكسجٌن
حٌث ٌستهلن المخ حجم كبٌر من االوكسجٌن اثناء الراحة حوالً 46
مللً /دلٌمة على الرؼم من ان وزن المخ بالنسبة لوزن الجسم ٌبلػ %2
فٌما ممابل ذلن فان حجم االستهالن الكلً لالوكسجٌن ٌبلػ  %25من حجم
االستهالن الكلً للجسم وهذه النسبة تتضاعؾ لتصل الى  %50لالطفال
وكلما كان هنالن نمص فً االوكسجٌن لفترة لصٌرة فان ذلن سٌحدث
تؽٌرات ؼٌر طبٌعٌة فً عمل الجهاز العصبً والتً تظهر فً النخاع
الشوكً عبد  60-30دوالمخ  20-15دوفً لشرة المخ  6-5د.
 وٌعتبر الكلوكوز هو المصدر الرئٌسً للدماغ اذ ٌستهلن حوالً  115جرام
خالل  24ساعة وٌتم الحصول علٌة من الدم .

فسيولوجيا اخللية العصبية (السيال العصيب)
 اللٌفة العصبٌة ؼٌر المثارة تكون مستمطبة كهربائٌا إذ ٌكون السطح الخارجً للخلٌة موجبا نسبٌا
والداخلً سالبا ولهذا فان ؼشاء الخلٌة بوصؾ بأنه ٌعانً من فرق فً الجهد الكهربائً ٌدعى بفرق
جهد الراحة  Resting potentialالذي ٌبلػ حوالً  70ملً فولت  .وتشبه الخلٌة (الؽٌر محفزة)
بالبندلٌة التً فً أي لحظة ممكن ان تثٌر (مهٌئا لإلطالق) وٌتجلى ذلن فً التؽٌٌر المفاجئ فً فرق الجهد
الكهربائً  .وٌرجع وجود فرق فً ولت الراحة (جهد الراحة) لألسباب التالٌة-:
 .1أعداد االٌونات الموجبة هً تمرٌبا نفس أعداد االٌونات السالبة خارج وداخل الخلٌة ,ولكن التوزٌع
ؼٌر متساوي االٌونات .
 .2النفاذٌة ؼٌر المتساوٌة الٌونات الصودٌوم والبوتاسٌوم  ,فالؽشاء العصبً أثناء الراحة أكثر نفاذٌة
للبوتاسٌوم منه للصودٌوم بحوالً ()40مرة.
 .3وجود اٌونات عضوٌة سالبة (معظمها بروتٌنات متأٌنة) ذات أوزان جزئٌة عالٌة داخل الخلٌة
العصبٌة  .إذ إن معظم هذه البروتٌنات تحمل شحنة سالبة.
ونتٌجة لهذه األسباب الثالثة مجتمعة تتسرب كمٌة من اٌونات البوتاسٌوم من داخل الخلٌة العصبٌة إلى
خارجها على ؼشائها مكسبه إٌاه شحنة موجبة فً حٌن ٌبمى داخل الخلٌة ٌحمل شحنة سالبة  ,وال تبتعد
اٌونات البوتاسٌوم الموجبة المتسربة عن سطح الؽشاء ألنها تكون منجذبة من لبل االٌونات العضوٌة
(البروتٌنات) السالبة الموجودة داخل ؼشاء الخلٌة ,خاصة وان هذه االٌونات السالبة ال تستطٌع أن ترافك
البوتاسٌوم (الموجبة) الن أوزانها الجزٌئٌة عالٌة .

وعندما ٌستخدم مؤثرا (حافز) كاؾ لؽشاء الخلٌة العصبٌة فان االستمطاب
(ٌ )polarizationزال عن مكان التنبه  ,حٌث تتؽٌر بصورة جذرٌة وفجائٌة نفاذٌة
ؼشاء الخلٌة العصبٌة الٌونات الصودٌوم والبوتاسٌوم ,بحٌث ٌصبح الؽشاء (بعد التنبٌه)
ولفترة لصٌرة جدا أكثر نفاذٌة الٌونات الصودٌوم منه الٌونات البوتاسٌوم  ,األمر الذي
ٌؤدي إلى دخول كمٌات للٌلة نسبٌا من هذه االٌونات إلى داخل الخلٌة العصبٌة فً مكان
التنبٌه فمط ,وعلٌه ٌؤدي دخول اٌونات الصودٌوم إلى تبدل فً الجهد الكهربائً على جانبً
الؽشاء فً موضع التنبٌه بحٌث ٌصبح فرق الجهد الكهربائً الل مما هو علٌه لبل التنبٌه
وتدعى هذه الظاهرة بزوال االستمطاب .

ٌ ,Depolarization رجع زوال االستمطاب إلى اندفاع كمٌة من اٌونات الصودٌوم الموجبة من
خارج إلى داخل الؽشاء العصبً وفً هذا الصدد ٌنبؽً مالحظة أمرٌن.
 .1إذا كان زوال االستمطاب ضئٌل  ,فانه سرعان ما ٌتالشى موضعٌا خالل أجزاء صؽٌرة من
الثانٌة.
 .2أما إذا بلػ حدا معٌنا (حوالً خمس لٌمة جهد الراحة ٌسمى العتبة) فأنه تحدث تؽٌرات جذرٌة فً
الخواص النفاذٌة للؽشاء العصبً و مما ٌؤدي إلى اندفاع كمٌات إضافٌة من اٌونات الصودٌوم فً
فترة زمنٌة لصٌرة إلى داخل الخلٌة العصبٌة عند موضع وعندئذ ٌنخفض جهد الراحة إلى
الصفر ثم ٌتعدى ذلن بحٌث ٌصبح السطح الخارجً للؽشاء سالبا والسطح الداخلً موجبا بحوالً
 30ملً فولت إال أن هذه الحالة ال تدوم طوٌال حٌث ٌعود ؼشاء الخلٌة إلى طبٌعة نفاذٌتة السابمة
 ,مما ٌترتب علٌه تسرب كمٌة للٌلة من اٌونات البوتاسٌوم إلى خارج الؽشاء فٌكتسب السطح
الخارجً من جدٌد شحنة موجبة بحوالً  70ملً فولت وتسمى هذه الظاهرة بعودة االستمطاب
 polarizationوتدعى ظاهرة زوال االستمطاب من  -70ملً فولت إلى  30ملً فولت) ومن
ثم العودة إلى  70ملً فولت بجهد الفعالٌة  Action potentialوجهد الفعالٌة المستمل بسرعة
من اللٌؾ العصبً هو فً الوالع الحافز (السٌال العصبً) Nervous impulseإذ ٌكون جهد
الفعالٌة الناتج من التنبٌه (عدٌم الفائدة) إذا بمً فً مكان التنبٌه فمط

التشابك العصيب synapse

جتهيز الدماغ ابلدم
 من الضروري (الجوهري) بان ٌتسلم الدماغ كمٌة من األوكسجٌن الكافً لضمان االٌض الؽذائً
الخلوي لذلن فأن حوالً  800-750مل من الدم تدور حول الدماغ فً الدلٌمة وهذا ٌعنً أن الدماغ
ٌحتاج حوالً  %15من الناتج الملبً علما انه من ولت الراحة تكون كمٌة الدم المنتجة 5لترا فً
الدلٌمة أن أي ؼرق أو جرح أو أي خلل أثناء عملٌة التجهٌز سوؾ ٌؽٌر وبسرعة فً وظائؾ الدماغ ,
لذلن تحدث ولفترة لصٌرة حالة من عدم اإلدران واالعتماد وفمدان الشعور  ,ومثال على ذلن فرق
الشرٌان الرسؽً وللتأكد من استمرارٌة وضمان تجهٌز الدماغ بالدم ٌوجد هنالن شرٌانٌن رئٌسٌن
ٌؽذٌان الدماغ هما (الشرٌان السباتً الداخلً والشرٌان الفمري) اللذان ٌحٌطان بالدماغ من خالل حلمة
مرئٌة من الشراٌٌن ومولعهما فً لاعدة الدماغ  ,أما الفروع الشرٌانٌة والتً تعمل ضمن دائرة منتظمة
فأنها تحافظ على تجهٌز الدم لمناطك مختلفة من الدماغ وهذا ٌعنً أن أي مشكلة تحدث فً أي فرع فأن
بمٌة الفروع تستمر بالتجهٌز وال ٌتمطع الدم عن الدماغ بالكامل.
 أن جرٌان الدم من الممكن أن ٌزداد حسب تؽٌٌر االستجابة فً الدم مثل (األوكسجٌن  ,الكربون ,
مستوى  PHالدم) والتً نضبط وترالب بواسطة المستمبالت الكٌمٌائٌة كما ٌستطٌع الدم أن ٌحول من
منطمة ألخرى حسب الحاجة لألوكسجٌن وهذا مثال جٌد للتعبٌر عن ممدرة الدماغ للمحافظة على
االستمرار التجانسً أن الدم الورٌدي ٌترن الدماغ عن طرٌك أوردة صؽٌرة ولنوات تصرٌؾ وهذا ٌتم
عن طرٌك الورٌد الودجً الداخلً وكذلن الورٌد األجوؾ العلوي  ,الذي ٌحمل الدم إلى األذٌن األٌمن
من الملب.
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خزن املعلومات (الذاكرة)
ٌولد جزء صؽٌر من المعلومات الحسٌة المهمة استجابة حركٌة آنٌة  ,بٌنما ٌخزن الكثٌر األخر منها
للتحكم المستمبلً فً الفعالٌات الحركٌة والستعماالتها فً عملٌات التفكٌر وٌتم معظم خزن المعلومات
فً لشرة الدماغ éclat cortexوكذلن المناطك الماعدٌة للدماغ وربما النخاع الشوكً ٌمكنها خزن
كمٌات محدودة من المعلومات.
وخزن المعلومات هو العملٌة التً تسجلها الذاكرة وهذه هً أٌضا إحدى وظائؾ المشابن فكلما مر احد
أنواع اإلشارات الحسٌة خالل سلسلة من المشابن تصبح هذه المشابن أكثر لدرة على إمرار مثٌالتها
من اإلشارات خاللها فً المرات الالحمة  ,وتسمى هذه العملٌة التٌسٌر وبعد مرور نفس هذه اإلشارات
خالل هذه المشابن لمرات عدٌدة كثٌرة فأنها تصبح مسٌرة لدرجة عالٌة بحٌث تتمكن بعض اإلشارات
التً تتولد فً الدماغ نفسه من أن تؤدي إلى نمل اإلشارات فً نفس سلسلة المشابن بالرؼم من عدم
استشارتها مداخلها الحسٌة  ,فٌولد ذلن لدى الشخص إدراكا حسٌا بالحس األصلً بالرؼم من أن ذلن لم
ٌكن إال مجرد ذكرٌات له فمط  .ومتى ما الترنت الذاكرة فً الجهاز العصبً فأنها تصبح جزء من آلٌة
العملٌة الفكرٌة وتمارن عملٌات الدماغ الفكرٌة بٌن الخبرات الحسٌة الجدٌدة مع الذكرٌات المخزونة
وتساعد هذه فً انتماء المعلومات الحسٌة الجدٌدة وتراسلها إلى مراكز الخزن المناسبة الستعمالها فً
المستمبل والى المراكز الحركٌة لتولٌد استجابات حسٌة.

كيف نراقب تطور امكانيات اجلهاز العصيب للرايضيني
الجهاز العصبً
للرٌاضٌٌن

مراحل التعلم

التدرٌب
الرٌاضً

مراحل التعلم
التوافك االولً ( اثارة عصبٌة عالٌة )

التوافك الجٌد ( تملٌل االثارة العصبٌة
مع ظهور عملٌة الكؾ )
الثبات وااللٌة ( توازن بٌن االثارة
وعملٌات الكؾ )

التدريب الرايض
سرعة رد
الفعل

حاالت ما لبل
المنافسة

السرعة

رد الفعل
البسٌط

حمى
البداٌة

المرونة

المركب

عدم
المباالة

الموة

