
فيزيولوجيا الحس

.حيالللكائنالحيويةالصفاتمنالخارجيوالداخليبالوسطينبالتغيراتاإلحساس•

الخارجيوالداخليالوسطينفيتحدثالتيالتغيراتهياملنبهات•

الطاقةأشكالحول تإذالطاقةمحوالتبتعرفو باملنبهاتتتأثرنسيجيةتراكيبهياملستقبالت•
عملكمون إلىللمنبهاتاملختلفة

عصبيةسيالةشكلعلىينتقلعملون مكيولداملستقبلةتنبيه•

إدراكيتمفاملركزيةالعصبيةالجملةفيمحددةنقطةحتىحس يعصبعبرالعملكمون ينقل•
اإلحساس

اساتاإلحس)الجسمأنحاءفيتنتشرأو(الحواس)محددةأعضاءفياملستقبالتتجتمع•
(العامة



تصنيف املستقبالت

:تصنف حسب أشكال الطاقة التي تؤثر عليها إلى 

تكشف التغيرات امليكانيكية كاملس و الضغط: مستقبالت ميكانيكية•

(برودة ، دفء ) تكشف تغيرات الحرارة : مستقبالت حرارية•

الضوء الساقط على تتأثر بالطاقة الكهرطيسية فتكشف: املعناطيسية-املستقبالت الكهربائية•
الشبكية

دل سكر الدم و تتأثر بالطاقة الكيميائية و تكشف الطعم و الرائحة و مع: مستقبالت كيميائية•
األكسجين والكربون أو إلي معلومات عن كيمياء الجسم

تكشف األلم و أذية النسج سواء الفيزيائية أو الكيميائية: مستقبالت األذية•



خواص املستقبالت

؟املنبهاتمنمختلفيننوعيناكتشافاملسقبالتمنلنمطينيمكنكيف•

املنبهاتنممعينلنمطحساساملستقبالتمننمطكل:املتباينالتحسسأوالتخصص•
.األخرى املنبهاتمنالسويةللشداتاألغلبإلىيستجيبأندون 

نميزفكيف،يةعصبسيالةشكلعلىينتقلعملكمون يتولدبتأثيرهاملنبهشكلانك مهما•
األحاسيس؟مناملختلفةاألنماط

تجابةاسهوبهنشعرماوالعصبيالجهازفيمحددةنقطةعندينتهيعصبيسبيلكل•
(سومو املالخطقاعدة)0املنطقةهذهلتنبه

 يتأثرمستقبلتنبيهعند•
 
 تأثرا

 
 إيولدوتوعيا

 
ألنهاملنبهطبيعةتكانمهماليتبدالحساسا

العلياالحسيةللمراكزالنوعيالجوابيمثل



تحويل طاقة املنبهات إلى سيالة عصبية 

املستقبلةكمون تغيرهوفالتأثيراملنبهاختلفمهما•

ومالصوديقنواتيفتحوغشائهايمطامليكانيكيةللمستقبلةاآلليالتعديل•

الصوديومقنواتيفتحكيميائيةمستقبالتعلىكيميائيةموادتطبيق•

الحراريةاملستقبالتنفوذيةعلىيؤثرالحرارةدرجةتغير•

للشواردنفوذيتهايبدلالكهرطيسيةاملستقبلةعلىالضوءسقوط•

• 
 
املستقبلةكمون فيغيرللشواردالنفوذيةيغيراملنبهإذا



مدى كمون املستقبلة

ميليفولط100املدى األعظمي •

لعتبة عتدما يتجاوز كمون املستقبلة ا•
الحرجة يبدأ كمون العمل بالظهور 

لما ازداد كلما ارتفع كمون املستقبلة ك•
تواتر كمونات العمل



العالقة بين شدة املنبه و كمون املستقبلة

قبلةاملستكمون معالعملكموناتتواتريتناسب•
أنحيثباملنبهشدةمعاملستقبلةكمون ويتناسب

وبذلكأأبطيصبحثمسريعالبدايةفيالزيادةمعدل
واسعاالستجابةمدىو عاليةاملستقبالتحساسية



تالؤم املستقبالت

منكثيرفينعدميحتىاملعدلينخفضثمكبيرطالقإبمعدلالبدايةفياملستقبلةتتجاوب•
التالؤميسمىهذاواملستقبالت

ريعةس)باسينيجسيماتمثلالثانيةمن%منجزءخاللتتالءماملستقبالتبعض•
(التالؤم

(التالؤمبطيئة)الضغطمستقبالتمثلأيامأوساعاتخالليتالءمبعضها•

 إيتالءمالاهبعضو•
 
األلممستقبالتمثلطالقا

املستقبلةلبنيةالتالؤمآليةتعود•



وظيفة املستقبالت

بطيئة التالؤم

بحالةماغالدتبقييأالتنبيهاستمرطاملاالدماغإلىدفعاتإرسالفيتستمر
باملحيطعالقتهوالجسملحالةمستمرةمعرفة

سريعة التالؤم

بدء التنبيه و نهايته و تغير شدتهبينتكشف تغيرات شدة املنبه 

تساهم بعملية التنبؤ بالوضعيةو تعلم الدماغ شدة و سرعة التغير 



تمييز شدة املنبه

أي زيادة عدد املستقبالت املنبهة•
جمع مكاني

(يجمع زمان) زيادة تواتر الكمونات •



تصنيف اإلحساسات

I- احساسات عامة

اللمس ،الضغط ،الحرارة  : سطحية -أ:  هيكلية

االهتزاز الوضعية األلم :عميقة -ب  

األلم, الضغط الوريدي  املركزي : حشوية 

II-او الحواس السمع البصر الشم الذوق : احساسات خاصة



حس اللمس

:منهنميزوالجلدتحتاألنسجةفيمنتشرةآليةمستقبالته•

والجلديفمستقبالتتنبيهعنوينجمسطحيةومستقبالتهاملسأوالخفيفاللمس•
.مباشرةالجلدتحتالنسج

.العميقةالنسجتشويهعنالضغطإحساسينجم•

أنماطضبعتستعمللكنهابسرعةاملتكررةالحسيةاإلشاراتعناالهتزازإحساسينجم•
التالؤمالسريعةخاصةوالضغطواملسمستقبالت



أنواع6مستقبالت اللمس 

التالؤمسريعةاملشعرةغيراألجزاءفيتوجد:مايسنرجسيمات-1

متاغيربشكللكنتتالءماملشعرغيرواملشعرالجلدفيتوجد:ميركلأقراص-2

التالؤمبطيئةالعميقةالطبقاتفيتوجد:رافينيجسيمات-3

باسينيجسيمات-4

مكانكلفيتنتشرحرةعصبيةنهايات-5

.التالؤمسريعةهيوالعصبيليفهامعالشعرة:الشعريةاللمسنهايات-6

النخاعفيالنقلسبيلي،وعبربطيئةوسريعةعصبيةأليافعبرسياالتهااملستقبالتتنقل
الدماغفيالحس يالقشرإلى



.Aنمطالمنأليافتثيروبمحفظةمغطاةمتطاولةعصبيةنهايات:مايسنرجسيمات(1
خاللتتالءمالشفتين،واألصابعرؤوسفيخاصةالجلدمنمشعرةالغيراألجزاءفيتوجد
.التواترولالهتزازاملنخفضالخفيفةاألجساملحركةحساسةفهيلذلكالثانيةمنجزء



:(ميركلأقراص)ميركلجسيمات(2•

 رمايسنجسيماتتواجدأماكنوفياألصابعرؤوسفيالجلدتحتتوجد
 
وأيضا

 وغامتسعرأسذاتمستقبالتهي,الجلدمناملشعرةاألجزاءفيتوجد
 
مالبا

.إيغوقبةتسمىقبةبشكلبعضهامعتجتمع

 تتالءم
 
اإلشاراتبنقلوتستمرالقويةالبدئيةاإلشاراتتنقللذلكببطءجزئيا

 مايسنرأجساممعتلعبAعبراإلشاراتتنقل.أضعفبدرجةلكن
 
 دورا

 
هاما

طحسعلىاللمسحسموضعتحديدوفيامللموسالش يءماهيةتحديدفي
.الجسم



فيوجدتبمحفظةمغطاةالتفرعكثيرةعصبيةنهايات:رافينيجسيمات(3
ستمراملاملسإشاراتتعطيوهيقليلتالؤمهاالجلدمنالعميقةالطبقات
طاءإععلىلتساعداملفاصلمحافظفيكذلكتوجد,املستمروالضغط
.املفصلدوراندرجةعنمعلومات

 الجلدتحتتتوضع:باسينيجسيمات(4
 
بالحركةهتتنب,النسجفيوعميقا

 السريعة
 
أوجالنساهتزازلكشفهامةفهيلذلكسريعتالؤمهاألنجدا

 السريعةالتغيرات
 
.جدا



،األخرى النسجوالجلدمنمكانكلفيموجودة:حرةعصبيةنهايات(5•
 العينقرنيةفي)والضغطاملستكشفأنيمكن

 
.(مثال

قاعديالالعصبيليفهامعشعرةكل:العصبيةالشعريةاللمسنهاية(6•
الؤمالتسريعةحسيةمستقبلةهيوالشعرةنهايةعضويسمىماتشكل

.الجسممعالبدئيالتماسأوالجسمسطحعلىاألشياءحركةتكشف

30بسرعةAأليافطريقعناملركزي العصبيبالجهازاللمسسياالتتنقل•
الحرةبيةالعصالنهاياتبعضمنالناشئةالسياالتلبعضويمكنثا/مرمتر
.Cأليافعبرتنقلأن



حسطربيضاللذلكوالجانبيالخلفيالطريقينعبرتنقلاللمسسياالت•
.واسعةالنخاعيةاألذيةكانتإذاإالاللمس

خلفيةالالحبالفتخريبآلخرطريقمناملنقول اللمسحسنوعيةتختلف•
انه،مكتحديدواضطراباللمسحسعتبةورفعاالهتزازحسلفقدانيؤدي
موقعتحددقىيبلكناللمسحستنبيهعتبةيرفعالجانبيةالحبالقطعبينما

.طبيعياللمس





:التمييز اللمس ي 

كوحدتينبهاعرنشتجعلناملسيتينجلديتيننقطتينبينتفصلمسافةأقصر•
اللمس يالتمييزعتبةلهايقالمنفصلتين

كنقطةبهمانشعرالعتبةهذهمنأقلالنقطتينبينالفاصلةاملسافةكانتإذا•
غزارة)سةامللمو باملنطقةيتعلقبمنبهينوليسواحدبمنبهالشعور .واحدة

مم65حواليهيفوأخرى منطقةبيناللمس يالتمييزعتبةتختلف,(املستقبالت
 تساوي العتبةوهذهاليدظهرجلدعلىمم3والظهرجلدعلى

 
رقطتقريبا

.حسيةلوحدةاملرافقةالجلديةالساحة



الحس الحروري 

أضعاف10-4وعددهامئويةدرجة23-10بينالبردمستقبالتتتنبه•
الدفمستقبالت

.مئويةدرجة45-23الدفءمستقبالت•

واملرتفعةاملنخفضةالحرارةفياأللممستقبالتتتنبه•

يؤثرمماباالستقال معدلعلىالحرارةدرجةتأثيرنتيجةاملستقبالتتتنبه•
التنبيهإطالقمعدلوبالتالينفوذيتهاعلى

تامبشكلليسلكناملستقبالتتتالءم•



:الحس الحروري 

 املختلفةوالحرارةالبرودةتدرجاتيدركأنإلنسانيمكن•
 
املجمدردالبمنبدءا

.املحرق الحاروحتى

وهيلحسيةااملستقبالتمنمختلفةأنماطبثالثةالحرارةتدرجاتتمييزيتم•
توضعت.األلممستقبالتوتشاركهماالدفءومستقبالتالبردمستقبالت
.منفصلةنقاطفيمباشرةالجلدتحتوالبرودةالدفءمستقبالت

عدديختلف.الدفءمستقبالتأضعاف10-4البردمستقبالتعدد•
.الجذعفيكثيربوأقلالشفتينفيغزيرةفهيالباحاتباختالفالبردمستقبالت



 طبيعتهاتحددلموإنالدفءمستقبالت•
 
 لكنهانسيجيا

 
حرةعصبيةاياتنهغالبا

ثا/م2-0.5بسرعةCنمطمنبأليافاإلشاراتتنقل

نمطمنفبأليااإلشارتتنقلنخاعينيةالعصبيةنهايةهيالبردمستقبلة•
Aأليافطريقعنوبعضهاثا/متر20بسرعةدلتاC.

نفسلهايالتالخشبيةاألجساممنبرودةأكثرالباردةاملعدنيةاألجسامتبدو•
برديوبالتاليأسرعبشكلالجلدمنالحرارةيأخذاملعدنألنالحرارةدرجة

.الجلدتحتالنسيج



:تنبيه مستقبالت الحرارة  

مختلفةمستوياتعندمختلفبشكلوالبرودةالدفءمستقبالتتستجيب•
الحرارةفعترتوعندمااأللمأليافتتنبهالشديدةالبرودةفي.الحرارةدرجةمن
فيتتخامديالتالبردمستقبالتلتبدأاألمليةالدفعاتتتوقفدرجة15-10حتى

دتعو ،الفءمستقبالتتتنبهدرجة30الحرارةدرجةتتجاوز عندما33الدرجة
.مئوية45حرارةدرجةفيللتنبهاألمليةاملستقبالت

ملستقبالتبيالنسالتنبيهعلىالحراريةاألحاسيستدرجاتتعيينيعتمدلذلك•
.والبرودةالدفء

ثيرانيألنهمااأللموهوالشعور نفسيعطياناملجمدالباردواملحرق الحار•
.األلممستقبالت





:تالؤم مستقبال ت الحرارة 

فيتتنبهردالبمستقبالتفإنالحرارةدرجاتفيمفاجئالنخفاضالتعرضعند•
أبطأشكلبثماألولىالثوانيخاللبسرعةيتخامدالتنبيههذاولكنالبداية
يصلالنلكبعيدمدىإلىاملستقبلةتتالءمأيالتاليةساعةالنصفخالل

%100إلىالتالؤم

إلىضافةباإل الحرارةلتبدالتملحوظبشكلالحراريةالحواستستجيبلذلك•
أكثرفءبداإلنسانيشعر.الثابتةالحرارةلدرجاتاالستجابةعلىقادرةأنها

إلىئدافمكانمنخروجهعندببرودةوالحاراملاءمنلرشاشيتعرضعندما
.باردمكان



:آلية تنبيه املستقبالت الحرارية 

 باالستقال معدلتغيرعلىوالدفءالبردمستقبالتتنبيهيعتمد•
 
لتغيرتبعا

أي،الشواردنفوذيةعلىيؤثراالستقالبمعدلتبدلو،الحرارةدرجة
وإنماقبالتاملستعلىاملباشرتأثيرهاعنينجمالالحرارةفيالتغيراتكشف

.الحرارةدرجةأساسعلىاملبنيللنهاياتالكيميائيالتنبيهعلى



: الحس املجسم 

اصاألشخيستطيع.إليهاالنظردون باملالمسةاألشياءعلىالتعرفهو•
 املتداولةاألشياءمعرفةالطبيعيون 

 
أمااملجسمالحسطريقعنيوميا

.يدركونهافالاملجسمالحسباضطراباملصابون 

الحساباضطر يعتبر.املخيةوبالقشرةوالضغطباللمسالحسهذايتعلق•
الفصيفمتوضعةإصابةأيفييحدثوقدقشريةألذيةمبكرةعالمةاملجسم
.غطالضأواللمسفياضطرابغيابمعاملركزي خلفوالتلفيفالجداري 



اإلحساسات العميقة 

أي معرفة موقع أجزاء الجسم ةاالهتزاز و الوضعية السكوني

.أي إدراك سرعة الحركة ةو الوضعية الحركي



:حس االهتزاز

شاراتفاإل واللمسالضغطمستقبالتتنبيهطريقعناالهتزازحسينتقل•
ومرتبطةؤمالتال سريعةمستقبالتإلىلنقلهاوتحتاجالترددسريعةاالهتزازية

يماتوجسباسينيجسيماتفيمتوفروهذاالنقلسريعةنخاعينيةبألياف
100مناألقلاالهتزازاتبينماثا/دورة800حتىاالهتزازاتاألولىتكشفمايسنر

.مايسنرجسيماتتنقلهاثا/دورة

يقتطبطريقعنالحسهذافحصلذلكالخلفيالحبلعبرالحسهذاينقل•
التكاملمدىتكشفالجسممنمختلفةمحيطيةأجزاءعلىرنانةشوكة

الداءمثلالحاالتمنكثيرفييضطربقدوالذيالخلفيةللحبالالوظيفي
.وغيرهالخبيثالدموفقرالسكري 



:ـ حس الوضعية

:قسمينإلىيقسمأنويمكن

معاوعالقتهاملختلفةالجسمأجزاءوضعمعرفةأي:السكونيالوضعحس•
.بعضها

.الحركةإدراكأي:الحركةسرعةحس•



:مستقبالت الوضعية

.غيرهاتومعدالتاملفاصلتزويدرجةمعرفةعلىتعتمدالوضعيةحسمعرفة•
 تعملاملستقبالتمنمختلفةأنماطلذلك

 
.فاصلاملتزويدرجةلتحديدمعا

مععملتاملفاصلقربالعميقةواملستقبالتالسطحيةاللمسمستقبالت•
 األصابعفي.املفصلوضعيةلتحديدبعضها

 
الجلديةالتاملستقبحيثمثال

العميقةالتاملستقببينماالوضعية،تمييزفيالدور بنصفتقومفهيغزيرة
.الكبرى الجسممفاصلوضعيةلتحديدأهميةاكثر



علىدالشعندتتنبهالشدةمستقبالتوهي:العضليةـالعصبيةاملفازل ـ1•
تعيينيفأهميةأكثروهياملخططةالعضالتفيوتوجدتوترهازيادةأوالعضلة

تمططتاملفصلزاويةتتغيرعندما.الحركةمجالمنتصففياملفصلتزوي
يالشوك النخاعإلىالتمططمعلوماتفتمرأخرى وترتخيالعضالتبعض

.املتعددةالعالقاتلتفسيرالعلياواملناطق

.ربالتوتوتتنبهالعضالتأوتارفيتوجد:الوتريةكولجيجسيماتـ2•

العميقطبالضغوتتنبهالعضليةاملحفظةحول تتوضع:باسينيجسيماتـ3•
.األنسجةهذهعلىوالشد

هذهتربتو وتتنبهواألربطةالعضالتأوتارفيتوجد:حرةعصبيةنهاياتـ4•
.عليهاالشدمعاألنسجة



نهائيةالالدرجاتفياملفصلحول العميقةوالنسجاألربطةتتمططعندما•
.املستقبالتهذهتتنبهللتزوي

وذلكريعالسالتغيرمعدللكشففعالةالعضليةواملغازل باسينيجسيمات•
 مالئمةهيلذلكالسريعتالؤمهابسبب

 
.الحركةلكشفتماما



التجربة الثانية 
قياس عتبة التمييز املكاني لحس الضغط 

مثأزرقناشفحبرقلمبرأسالعينينمعصوبشخصجلدعلىاضغط-1
اشفنحبرقلمرأسمستخدماالتأثيرمنطقةبنفسهيحددأنمنهاطلب
.أحمر

ستقبالاال ساحةتقديرخاللهامنيمكنكحيثالنقطتينبيناملسافةقس
.الضغطملستقبالتالواحد

اليدروظهاليدراحةمثلالجسممنمختلفةمناطقفيذاتهاالتجربةاجر-2
ائجالنتسجلثموالساقالرقبةمنالخلفيوالجزءوالعضدالذراعوظهر
.مناسبجدول فيوبوبها

.باشينيجسيميحوي الجلدفيملقطعجاهزامحضراادرس-3



األلم

نبهامللوجوداإلنسانينبهاأللمجهازتنبيهعنينجممستحبغيرمزعجشعور •
العالمةعتبرهيالبعضحتىوللجسموقائيةآليةوهوآثارهاستبعادأوتجنبهواملؤذي

الخامسةالحيوية

؟؟العالجيستوجبدفاعيةآليةكونه•

 معالجتهيجبمزعجشعور إلىيتحول عندما•
 
.أمكنإنالسببمعالجةمعحتما



نمطا  األلم 

:السريعاأللم•

قصيراستمرارهزمناملنبهتطبيقمنثا0.1خالليبدأ•

الفمجفافالعضليالتوتروالضغطوالقلبمعدلزيادةمثلوديةبفعاليةيترافق•
بالقلقيترافقعادةاألحشاءيصيبوالحادواخزمبرحبأنهيوصفو 

:املزمناأللم•

 يستمروالزمنمعويزداداملنبهتطبيقعنمتأخريبدأ•
 
وديةعاليةبفيترافقالطويال

املجتمعمنوانسحابباكتئابيترافقو 

العميقةأوالسطحيةاألنسجةبتخربيترافقونابضحارق بأنهيوصف•

الجنسيةالرغبةوالشهيةتضعفوالنومفترةتقل•



أسباب األلم

انخفاضهاأومئويةدرجة45منأعلىالحرارةارتفاع•

األلمدةوشنسيجيكتخربسببألياألليمةالكيميائيةاملنبهاتتنطلقعندما•
املثيرةاملوادتركيزمعتتناسب

كانماكل،دقائقخاللشديدألميحدثنسيجعنالترويةانقطاع:النسيجاقفار•
لترويةانقص،األلمإلطالقالالزمالزمنقصركلماسريعالنسيجاستقالبمعدل
ألنزيماتالدور باإلضافةلأللممثيرةكلهاأخرى وعواملاللبنحمضتشكلمنيزيد

للبروتينالحالة

الترويةونقصاآلليبالتنبيهاألمليةللمستقبالتمباشرتحريض:العضليالتشنج•
 ,الدمويةاألوعيةالنضغاطاملرافق

 
االستقالبلمعدبزيادةيترافقالتشنجبأنعلما

لأللممثيرةكيميائيةموادوتنطلقاالقفاريفاقممما



مستقبالت األلم

أمليمثيرمنبأكثرتتنبهكانتوإناأللمنحونوعية•

مختلفانتشارهاتركيز•

العميقةالنسجفيوقليلةواملحافظاملفصليةالسطوحعلىوالسطحعلىغزيرة•

واآلليةالحراريةباملنبهاتالسريعاأللميثار•

والكيميائيةواالليةالحراريةباملنبهاتالبطيءيثار•

واألستيلالبوتاسيومو والهستامينالبراديكينينمثلالكيميائيةاملواداملستقبالتتثار•
واملادةاغالنيدناتالبروست.الكينيناتتحرر والتيللبروتيناتالحالةواألنزيماتكولين

Pحساسيتهاتعزز إنماواألمليةالنهاياتتثيرال



هل تتالءم املستقبالت األملية ؟؟•

ا يسمى فرط ال تتالءم  يمكن أن تزداد استثارتها مع استمرار تطبيق املنبه املؤلم بم
التألم



األلم الحشوي 

 مهمالحشوي األلم•
 
يانبغثويترافقمحددوغيرمبهمعادةوهوللتشخيصجدا

شريانيتوتروهبوطوإقياء

مبهماأللميكون لذلكقليلةاألحشاءفياأللممستقبالت•

ومنالوديةالجملةأليافعبروتمرالبطيءالنمطمنالحشويةاألمليةاإلشارات•
املزمناأللمينقلالذيCالنمط

خاعينينتعصيبوذاتاألمليةبالنهاياتوغنيةالحساسيةشديدةاألحشاءمحافظ•
.حادأملهالذلكذاتيوغير

 فهوصعبالحشوي األلمموضعتحديد•
 
 ةبعيدسطحيةباحةإلىيحول غاليا

 
غالبا

املتألمالعضوعن



أسباب األلم الحشوي 

املثيرةالعديدةوالوسائطالحمضيةاالستقالبنواتجلزيادةيؤدي:الترويةنقص•
للبروتينالحالةواألنزيماتلأللم

 املعدةعصارةتسرب:األحشاءلسطوحالكيميائيةاألذية•
 
مثال

 البوليالجهازأوالهضمجهازفيامللساءالعضالتتشنج:أجوفحشاتشج•
 
تثيرمثال

املرافقالترويةوبنقصاآلليبالتنبيهاأللم

وانخماصتمططيحدثاألجوفالحشاامتالء:األجوفللحشااملفرطالضغط•
.األلميثيراقفاريحدثواألهمآليألمفيثيرالدمويةلألوعية



:طرق نقل األلم الحشوي 

من الظهري األول Cينقل ألم األحشاء الصدرية والبطنية عبر ألياف ودية من النمط  •
حتى القطني الثاني 

ألم املري والرغامى و الحنجرة تنقل عبر املبهم•

ألم األعضاء الحوضية ينقل عبر ألياف الضفيرة العجزية الالودية•

يترافق األلم الحشوي مع تشنج العضالت املجاورة للحماية•

ن باحات ملية قادمة من نفس الباحة أو متنبيه ألياف حسية ضخمة يثبط اشارات األ•
.مجاورة بآلية تثبيط جانبي



األلم الرجيع أو األلم املحول 

الشعور باأللم الحشوي و كأنه قادم من منطقة جسدية سطحية •

األلم السطحي ال يمكن أن يكون محول •

؟من املهم معرفة كيف يتحول األلم و إلى أين •



لتفسير حدوث األلم املحول وضعت عدة نظريات وهي تفسر 
:مجتمعة األلم املحول 

ب عندما يتحول ألم حشوي فإنه يتحول إلى تركي:قاعدة القطعة اآلدميةـ 1•
دأ  قاعدة يطلق على هذا املب. هيكلي لـه نفس املنشأ الجنيني للحشا املصاب

 من املنطقة الرقبية وتتب. القطاع اآلدمي 
 
عه يهاجر الحجاب الحاجز بدءا

ة ألياف العصب الحجابي تدخل في قطاع القطع1/3لذلك , األعصاب الحجابية
دة من الرقبية الثانية  و حتى الرابعة وهي نفس    مناطق دخول األلياف الوار 

.الكتف

دئي تهاجر الخصية مع توابعها من العرف الب, للقلب والذراع نقص املصدر•
 الحالبين 

 
البولي التناسلي ومنه ينشأ أيضا



بية الواردة تصل األلياف العص, بسبب املنشأ الجنيني الواحد :مبدأ التالقيـ 2
املستوى في من التراكيب الحشوية والهيكلية التي يتحول إليها األلم إلى نفس

توى في النخاع، فتتالقى الطرق الواردة الهيكلية و الحشوية على نفس مس
 واملخ مدرب على تفسي. النخاع 

 
ره، لذلك و بما أن األلم الجسمي أكثر شيوعا

.  ةعندما يتألم الحشا يبدو وكأن التنبيه  قادم من املنطقة الهيكلي



املستوى في بسبب التالقي على نفس: أو مفهوم ظل الفعاليةنظرية التسهيلـ 3
بة تنبيه السياالت الواردة من التراكيب الحشوية تخفض عت,  النخاع الشوكي 

سمية مما العصبونات الشوكية املهادية التي تتلقى سياالت من املناطق الج
املناطق يسمح للفعاليات الضعيفة املنقولة بهذه العصبونات والقادمة من

ة ، و يبدو أن تصل إلى املخ فيدركها وكأنها قادمة من املناطق الجسميالحشوية
.بذلك األلم الحشوي و كأنه قادم من مناطق هيكلية 



ق الكتفين تترافق أذيات القلب بألم رجيع في قاعدة العنق وفو :األلم القلبيـ 1
 في الجانب األيسر وذلك, وعضالت الصدر والطرفين العلويين

 
بسبب غالبا

القلبي يحدث األلم. تعرض الجانب األيسر من القلب لإلصابة أكثر من األيمن
 لأللم الرجيع 

 
ية في تمر النهايات العصبية الحس. الحاد خلف القص مرافقا

كل القلب عبر االنعكاسات التامورية حول األوعية فينتقل حس األلم بش
.مباشر عبر األعصاب الشوكية التابعة ملستوى القلب 



.  اتئ الرهابي ألم رجيع يظهر في منتصف املسافة بين السرة والن:األلم املعديـ 2•
 كيميائي

 
.منشأ األلم غالبا

قمة يتوضع األلم في منتصف الشرسوف مع انتشار  إلى:األلم املراري ـ 3•
 تقلصات املرارة النوبية التشنجية

 
.الكتف والسبب غاليا

تكون ألم رجيع ينتقل إلى  سطح الرأس من التراكيب العميقة قد: ـ الصداع4•
لم النسيج الدماغي غير حساس لأل. داخل القحف أو من تراكيب خارج القحف

.





الصداع

ف ألم رجيع ينقل إلى السطح من تراكيب داخل القحف أو من تراكيب خارج القح•

النسيج الدماغي غير حساس لأللم •

يمكن أن  نقسمه على صداع داخل القحف  وصداع خارج القحف•



:الصداع داخل القحف 

تحدث صداع شديد يشمل كامل الرأس: التهاب السحايا •

انخفاض الضغط داخل القناة النخاعينية  يشوه األم الجافية •

بتأثير سمي على النسيج والسحايا: الصداع الكحولي •

بسبب امتصاص مواد سامة : صداع االمساك •

بادرية ظاهرة وعائية شاذة تحدث صداع بأحد نصفي الرأس تبدأ بأعراض: الشقيقة •
تروية تعود لتشنج في الشرايين يحدث نقص( غثيان اهالسات سمعية أو بصرية ) 

ا  ليوم أو مسؤولة عن األعراض البادرية ، تسترخي األوعية بعد الشدة وتفقد مقويته
يومين مما يحدث ألم شديد ناجم عن تمطط جدر الشرايين



الصداع خارج القحف

تشنج عضالت العنق والرأس بسبب التوتر واالنفعال•

صداع الجيوب واألغشية املخاطية وهي حساسة لأللم •

لة الهدبية قد تترافق أسواء االنكسار بتقلص في العض: صداع االضطرابات العينية •
نفسجية وحتى عضالت الجبين والوجه مما يثر ألم، التعرض املديد لألشعة فوق الب

يؤدي لصداع ناتج عن تهيج امللتحمة





:في الدماغ والنخاع( التسكين)جهاز التحكم باأللم 

 . تختلف ردة فعل كل شخص تجاه األلم بشكل كبير•
 
عن تدخل ينجم هذا جزئيا

فعيل الدماغ في درجة ورود اإلشارات األملية إلى الجملة العصبية عن طريق ت
.جهاز التحكم باأللم والذي يدعى جهاز التسكين 

:يتألف هذا الجهاز من •



من ـ الباحة السنجابية حول املسال في الدماغ املتوسط والقسم العلوي 1•
الجسر املحيط باملسال ترسل هذه الباحة عصبوناتها إلى 

بصلة ـ نواة الرفاء العظمى تقع على الخط املتوسط أسفل الجسر وأعلى ال2•
ومنها تنطلق السياالت إلى

.ـ املركب املثبط لأللم في القرون الخلفية للنخاع الشوكي 3•

 عند دخوله القرون ا•
 
لخلفية إن تنبيه الباحة السنجابية يكبت األلم تماما

بية يؤدي على وكذلك تنبيه باحات املستويات األعلى التي تثير الباحة السنجا
.تثبيط األلم وإن بدرجة أقل 



كثير من . تعمل عدة نواقل في جهاز التسكين أهمها االنكفالين والسيروتونين
.  نكفالين األلياف الصادرة من املادة السنجابية والنوى حول البطين تطلق اال 

وتونين يؤثر ألياف نواة الرفاء العظمى تطلق السيروتونين عند نهايتها والسير
.على مجموعة عصبونات في النخاع  تفرز االنكفالين 



دلتا  عند Aوالنمط Cيثبط االنكيفالين النقل املشبكي لأللياف من النمط 
ج هذا التثبيط ينت. تشابكها في القرون الخلفية بنمط تثبيط ما قبل املشبك 

بك فيتوقف عن حصر قنوات الكالسيوم في أغشية النهايات العصبية قبل املش
 يحدث لدينا تثبيط ق. تدفق الكالسيوم للنهاية قبل املشبك 

 
,  بل مشبكي إذا

 ومن امل. وبالتالي حصر لإلشارات االملية عند دخولها البدئي للنخاع 
 
حتمل أيضا

 في أن يحدث تثبيط لنقل األلم في نقاط أخرى من الطريق األملي خصوص
 
ا

.النوى الشبكية في جذع الدماغ وفي النوى الصفائحية في املهاد 





جهاز األفيون الدماغي 

كيفالين من أهم املورفينات الداخلية البيتاأندروفين وامليتاأنكيفالين والليو أ•
.والدانورفين 

ين األلمتوجد مستقبالت االنكيفالين في جذع الدماغ والنخاع في أجزاء جهاز تسك•

مستقبالت البيتا أندروفين توجد في الوطاء والنخامى•

ملستقبالت الدانورفين نفس توزع مستقبالت االنكيفالين •

دوية تنبه جهاز تسكين األلم سواء باالشارات القادمة من مختلف الباحات أو باأل •
الشبيهة باملورفين يكبت اشارات األلم











:ينقل السبيل الجانبي 

األلم

الدفء و البرودة

ةاللمس و الضغط دون تحديد املوضع و الدق

الحكة و الدغدغة و اإلحساسات الجنسية

: يتميز النقل فيه 

طيف واسع من اإلحساسات 

عدم دقة في تديد املوقع و تدرجات الشدة 

أبطأ



:ينقل الحبل الخلفي 

اللمس مع دقة في تحديد الشدة و املوقع

االهتزاز 

الوضعية 

حركة األشياء على سطح الجسم 

التبدالت الدقيقة للضغط 

:يتميز النقل فيه 

السرعة 

الدقة الزمانية و املكانية





تؤدي األذية الواسعة للباحة 
:الحسية إلى 

و عدم القدرة على تحديد املوقع أ

تدرجات الشدة

ية ال يستطيع تحديد شكل و ماه
األشياء 

أو عمى التجسيم 

ال يتأثر حس الحرارة و األلم 



:هدف التجربة•

.التعرف على عتبة التمييز املكاني لحس اللمس و الضغط

:األدوات املستخدمة

قلم _زرققلم حبر ناشف أ_فرجار ذو رأسين مؤنفين_منديل لتعصيب العينين
مسطرة_حبر ناشف احمر



:طريقة العمل•

.ملم(1)استخدم فرجارا ذا رأسين مؤنفين و باعد بين الرأسين مسافة .1

هل عصب عيني الشخص املفحوص بمنديل و اطلب منه اعالمك باحساسه.2
 من شعر بنقطة تماس واحدة أم بنقطتين في كل مرة يالمس بها الفرجار ج

 
زءا

جسمه؟

ابدأ مالمسة رأس ي الفرجار لذروة اللسان فأذا كان احساس الشخص .3
ين املفحوص لرأس ي الفرجار بنقطة تماس واحدة باعد قليال و تدريجيا ب

يجة مالمسة الرأسين الى القدر الذي يعلمك به بأحساسه بنقطتين للتماس نت
.وة اللمسرأس ي الفرجار لذروه اللسان و تعرف هذه املسافة بالقوة الفاصلة لق



ه النتيجةسجل النتيجة و ذلك بقياس املسافة بين رأس ي الفرجار الذي اظهر هذ

ين أما دون هذه املسافة فأن املفحوص يشعر بنقطة تماس واحدة الن الراس
سان و يتناوالن مسافة تقل عما نسميه القوة الفاصلة لحس اللمس في الل

ترتبط هذه املسافة بكثافة مستقبالت اللمس في ذلك العضو



ا كرر الخطة السابقة من التجربة على مناطق مختلفة من الجسم كذر .4•
غيرها االصابع و راحة اليد و الجبهة و الجزء الخلفي من الرقبة و ساعد اليد و

التي من من املناطق املختلفة و حدد في كل مرة القوة الفاصلة لحس اللمس و
خاللها يعلمك الشخص املفحوص بأحساسه بنقطتين للتماس

.بوب النتائج في جدول مناسب و فسرها.5•



:مالحظة

الحين للتحقق من صحة جواب الشخص املفحوص و أمانة النتيجة يمكنك بين
و االخر ان تلمس ذلك الجزء من جسم الشخص برأس واحد من رأس ي 

الفرجار



التجربة الثانية

ثم اضغط على جلد شخص معصوب العينين برأس قلم حبر ناشف أزرق1.
 رأس قلم حب

 
ر ناشف اطلب منه أن يحدد بنفسه منطقة التأثير مستخدما

.أحمر

ة حيث يمكنك من خاللها تقدير ساح, قس املسافة بين النقطتين2.
.األستقبال الواحدة ملستقبالت الضغط



هر أجر التجربة ذاتها في مناطق مختلفة من الجسم مثل راحة راحة اليد و ظ.3
بوبها ثم سجل النتائج و, الذراع و العضد و الجزء الخلفي من الرقبة و الساق 

.في جدول مناسب

 ملقطع في الجلد يحوي جسم باشيني. 4
 
ادرس محضرا جاهزا


