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 الجهاز العصب   :  السادسة الجلسة  

 :  
 اإلحساسات والمنعكسات   الجزء الثان 

 

 مقدمة: 

  الجسم مسفق الت حسية معفلفة تفلفس المعلومات الحسية مو الوسا المحيا وتنقلها     
تنتشــــــــــــــــق ال 

 نمط    مو 
 
وا. ويوجد  موما اإلحســاســات: العامةإل واإلحســاســات العا ــة المقاكز العصــةية المســ ولة لتفم تفســي 

 المسفقلة بأجهزة خا ة بها. 

  النعاع الشوك  كأول محطة لهاإل ومو النعاع الشوك  
تسي  جمتع اإلحساسات  ي  مسالك حسية تلففس ال 

  النعاع الشـــوك  محطف    سيتســـلف    لتحســـاســـات ينطل  مو كل 
محطة  تنفقل    المقاكز الدماغية العليا. يوجد ال 

 سةيل خاص يصل منطقة محددة مو الدماغ. 

  
  النعاع الشــــوك  وتفو ــــع ال 

ــ ولة  و الحل العمت  والحل المحطة األو  ال  المنطقة العلفية منه مسـ

از  ــعة وا ويس  ــ ـ ـ ــفققاس  الدقت  وحل الو ـ   المكان وا ســــــــ
)أي حقكات الث ات ال 

واإلحســـــــاســـــــات محددة الشـــــــدة والمو ـــــــع إل و ســـــــ  الســـــــةيل الصـــــــادس  نها 

  ب
 . سةيل الحل العمت  والو عة أو السةيل العلف 

  
ــة  ففو ــــــــــــــــع ال  ــانيـ ــة الثـ ــا المحطـ األجزاء الجــانةيــة للنعــاع وتعفي  أمـ

ــــات الحك  ـ ـ ـ ـ ــــاسـ ـ ـ ـ ـ ــــات الفجة أو غي  الدقيقة ك حسـ ـ ـ ـ ـ ــــاسـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ولة  و اإلحسـ ـ ـ ـ ـ مسـ

ودة  ــة واللمل العفيا واأللم والحقاسة والي  إل حيـــــق تفلفس وـــــ   والـــدغـــدغـ

بســةيل الحل الفأ أو اته الدقيقةإل و ســـ  الســـةيل الصـــادس  نها المحطة شـــكل اإلحســـاد  قا دون تحديد  ـــف

 . السةيل الجانب   

ة الففســي  الدقت  له   اإلحســاســات مو حيق   ة المعيةإل تفو  القمــة  ندما تصــل اإلحســاســات    القمــة

إل ل لك تعفي  مســــــــ ولة بشــــــــكل أســــــــا    و   وسد الفعل المناســــــــع الواس 
اإلدساك الواس  الشــــــــدة والموقع الدقيق   

 لتحساسات والفمتي   الدقت  لتحساسات  و بعضها. 

 : إل ويجع أن ننف ه    ما يل   يو ح الشكل المجاوس مساس كل سةيل حس 

  ال صلة الستسايية.  -
  ال 
 يفصالع السةيل العلف 

-  .   مسفوي النعاع الشوك 
 يفصالع السةيل األمام  الجانب   ال 
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 : طقق تحقي اإلحساسات العامة

  أو الجانب    ي  واخزات حادة أو نا مة  
يمكو تحقي اإلحســــــــــــــــاســــــــــــــــات العامة المنقولة بالســــــــــــــــةيل    العلف 

 .  لفحقي نوس  اإلحساسات العامةإل ويجع أن يكون المريض مغمض العتن   

ــــعة يقا المريض مغمض العتن    مغل  القدم    وننفيق ا اتية المريض  ـ ـ   حال  دم الث اتية  لفحقي حل الو ـ
إل ال 

إل أو يمكو اللجوء     خالل الوق   
  السةيل العلف 

  نه.   تحقي حل الو عة بالمفا ل وف يجع الففكي  بعلل ال 
 
  و ا

)كاللمل العفيا بواـسطة قطنة أو  قـشاة أو    حل السةيل الجانب   نقوم باخف اس اإلحساسات غي  الدقيقة لفحقي  

 .   والمريض مغمض العتن   
 
 واخزة نا مة جدا
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  دوس اإلدساك الواس  الفحقي 
:  لدماس   نعفي 

. حل تمتي   النقطف     - وما مو خاللها  ل أنهما منبه    منفصل     : أكي  مسا ة ب    منبه    يمكو تمتي  

 . الحل المجسم -

 تحديد موقع األذية

 
  

 
 
  نصـــــــا قطعة نعا ية ما تســـــــ ع خل 

 ن األذية ال 

  نـــفـــل الـــجـــهــــــــةإل 
   ال 
  الـــحـــل الـــعـــمـــتـــ  )الـــعـــلـــف 

ال 

  وتســـــــ ع 
  ســـــــةيل اإلحســـــــاد غي  الدقت  ال 

خلال ال 

 الجهة المقابلة. 

 

   
  نصـــــا ال صـــــلة الســـــتســـــايية  تســـــ ع خلال ال 

أما األذية ال 

 الجهة المقابلة لكال نوس  الحل العمت  وغي  الدقت . 

  ال صلة: 
 يمثل الشكل المجاوس نموذج  و أذية أحد نصف 

يمثل العا األخض  المسفمق سةيل الحل العمت إل ال ي  

  
نفل الجهة حبس يصــــــــل    ال صــــــــلة ويفصــــــــالع  يســــــــي  ال 

  ندوا. 

ــدقت   ــل الحل غي  الـ ــل العا األحمق المنقا ســــــــــــــــةيـ يمثـ

  النعاع    الجهة المقابلة ويصـــعد نحو 
ال ي يفصـــالع ال 

 ال صلة. 

 

 ال صلة الستسايية 
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 : المنعكسات الشوكية

  النعاع 
. تفألا المنعكسات الشوكية مو طري  حس  واسدإل وطري  حقك   ادس متشابكان ال   الشوك 

 

إل ول لك  ند     الواس 
    سادية يفم  ــــــ طها والســــــيطقة  لتها مو القـمـــــة الدماس 

 
المنعكســــــات الشــــــوكية تمثل أ عاي

 دساسة المنعكسات يجع أن نحدد ول ه  مشفدةإل  عيفةإل أم غاي ة. 

  الحوادث  
   لتهاإل كما ال 

  حالة  عا سيطقة القمة الدماس 
 الو ايية الدماغية. يحدث اشفداد المنعكسات ال 

  حالة األذيات العصــــــــةية المحيطية كأذية العضــــــــلة المعنيةإل أو العصــــــــع  
يحدث  ــــــــعا أو غياس المنعكســــــــات ال 

 .  الج س العصب   الشوك 
 المعصع لهاإل أو حبس

 نفحقى المنعكسات العضلية بالنقق  ل وتق العضلة المعنية ومقاق ة الحقكة الناتجة. 

 منعكسات الطقف العلوي:  -1

 . C5ومس ول  نه الج س الققب      منعكل ذات القأس    العضدية:  -

ية  -  . C6: ومس ول  نه الج س الققب    منعكل العضلة العضدية الكعي 

 . C7: ومس ول  نه الج س الققب    منعكل االاية القؤود العضدية  -

 

a.  :  منعكسات الطقف السفل 

     منعكل القك ة )الداغص  :  -
 . L3-L4ومس ول  نه الج س القطب 

 . S1-S2ومس ول  نه الج س العجزي    منعكل الكاحل:  -
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ــــ   :  - ــ ــ ـ ـ ـ ونفحقا  بفمريق أداة حادة )غي  م ذية   ل حا ة القدم األنسية    المنعكل األخمص  ) المة بابنســ

إل ونقاقع حقكة األ ابع واإلبهام:   
 باتجا  الوحسة

o    إل وتس   المة بابنس   ونا سلبية. انثناء كل األ ابع: منعكل أخمص  با نعطاف: طبيع 

o    ابفعاد )ان ســــــــــــاع  اإلبهامإل مع انثناء بقية األ ــــــــــــابع أو ت ا دوا: منعكل أخمصــــــــــــ  با ن ســــــــــــاعإل غي

ي.    القمة
  المقكز الدماس 

إل  المة بابنس    يجابيةإل وتدل  ل أذية ال   طبيع 

o  ي لكل القدم:   يعي   و أي نتيجة للمنعكلإل  ابفعاد اإلبهام مع ابفعاد األ ــابعإل وحدوث انثناء ظهق

 وإنما مجقد حقكة سحع مو المريض نتيجة  قع حساسلفه. 

o  .ء: المنعكل غايع  
  دم حدوث أي  ة
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 تحقي منعكل االاية القؤود العضدية  تحقي منعكل ذات القأس    العضدية  نحقك المطققة مو المعصم 

 
 

يةتحقي منعكل   تحقي المنعكل الداغص   العضدية الكعي 

 

 تحقي منعكل الكاحل 

 انفهت الجلسة السادسة 


