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 ملخص دور البروتينات في االتصال العصبي

 جابات نموذجية للبكالورياإ -تحفظ أكثر من هذا  ال

 

 المكتسبات -1

 تركيز المبلغ العصبيبالشق المشبكي  في وتشفر، عملبتواتر كمونات  في الغشاء قبل مشبكي شفرتالسيالة العصبية  شفير السيالة العصبية:ت 
في  كهربائيةم ث كيميائيةثم  كهربائيةتعاقب ظواهر تمن جديد. ونقول:  عملتواتر كمونات ب شفرلتلى الغشاء بعد مشبكي إ هالاتقان الذي يؤمن

 نفس المستويات السابقة.

 :سائل الر تعالج" أنها ونقول ،الرسائل العصبية الواردة (الحركية والجامعة)ات لعصبونا تدمج ،المركز العصبيفي  دور المركز العصبي
 العصبية".

 التقنيات المستعملة -2

 لد فيها التيارات التي تتويسجل بواسطة ماصة مجهرية متصلة بجهاز  مع أو دون فصلها عن الغشاءتتمثل في عزل قناة : باتش كالمب تقنية
 )الداخلية والخارجية(. 

  :وليد كمون اصطناعي مفروض.ليف العصبي إللغاء الكمون الطبيعي وتلإرسال تيار كهربائي ذو شدة معينة  يتمثل فيفرض الكمون 

  :تمر حزمة من االلكترونات عبر صفيحتين أفقيتين متصلتين بمسريي استقبال وتسقط على شاشة مفلورة. تأخذ جهاز راسم االهتزاز المهبطي
 الصفيحتين األفقيتين شحنة المسريين وتحدد اتجاه انحراف االلكترونات مسجلة منحنى على الشاشة.

 كمون الراحة -3

 :(ميلي فولط 70 –يقدر بحوالي )على جانبي غشائه كمون في الفرق أي يوجد  ،مستقطبالليف العصبي في حالة الراحة  االستقطاب. 

  :زع غير المتساوي لشوارد والت ثباتمصدر كمون الراحة+Na و+K  تركيز على جانبي الغشاء، حيث+K   داخل الليف أكبر من+Na 
لبية له أكثر كهروسخ)موجب الشحنة +( ودا ةخارج الليف أكثر كهروجابيللشوارد، يصبح  هذا التوزع غير المتساوي نتيجة .والعكس خارجه
 هو ما يخلق فرق االستقطاب الطبيعي )كمون الراحة(.و (-)سالب الشحنة 

  :بـ ثبات كمون الراحة قنوات التسرب الخاصة يؤمنثبات كمون الراحة +Na و+K و( مضخة+/K+Na) . قنوات التسرب مفتوحة باستمرار
تحافظ  .أكبر في وحدة المساحة K+ألن قنوات التسرب لـ  Na+أكبر من  K+حيث ناقلية شوارد  وتنقل الشوارد حسب تدرج التركيز )انتشار(

  .ل فعال()نق ATPمن إماهة الـ طاقة وتستمد الفي نفس الوقت  3Na+وتخرج  2K+المضخة على ثبات كمون الراحة كما يلي: تدخل 

 كمون العمل -4

  :تغيرات سريعة للنفاذية الغشائية مسببة تدفق شوارد مصدر كمون العمل+Na و+K .على جانبي غشاء العصبون 

 تفسير منحنى كمون العمل 
 ميلي فولط. 70قدره كمون راحة نسجل حيث وصول موجة زوال االستقطاب يفسر بعدم  االستقطاب: -
 .المرتبطة بالفولطية Na+انفتاح قنوات نتيجة  Na+ داخلي لشوارد تدفق شوارديفسر بزوال االستقطاب:  -
 .المرتبطة بالفولطية K+انفتاح قنوات نتيجة  K+يفسر بتدفق خارجي لشوارد عودة االستقطاب:  -
 .K+واستمرار خروج شوارد  K+تأخر انغالق القنوات المرتبطة بالفولطية للـ ب يفسرفرط االستقطاب:  -
 .Na/+K+بتدخل مضخة  K+و  Na+بعودة التراكيز الطبيعية لشوارد يفسر عودة االستقطاب:  -

  :أن يكون التنبيه يساوي أو أكبر من العتبة.شرط تولد كمون العمل 

  :هي انفتاح عدد معين من القنوات الفولطية كاف لتوليد كمون عمل.عتبة التنبيه 

 النقل المشبكي -5

 آلية النقل المشبكي 
 .Ca++فتح القنوات الفولطية الخاصة بشوارد فتنإلى الزر المشبكي )كمونات العمل( صل موجة زوال االستقطاب ت -
عن طريق االطراح  ( في الشق المشبكيAchحرض طرح المبلغ العصبي األستيل كولين )وتفي العصبون قبل مشبكي  تدخل هذه الشوارد -

  .الخلوي
 .Na+الكيميائية الخاصة به في الغشاء بعد المشبكي مسببة انفتاحها ودخول شوارد مستقبالت اليتثبت األستيل كولين على  -
 .لد موجة زوال استقطاب في الغشاء بعد مشبكييو Na+التدفق الداخلي لـ  -
الغشاء المتربطة بالكيمياء ويعود  Na+ز فتنغلق قنوات يفقد المبلغ العصبي نشاطه )فعاليته( نتيجة إماهته بواسطة االنزيم أستيل كولين أسترا -

 بعد المشبكي لحالة الراحة.

 :يمكن أن يعطى في تمرين مبلغ عصبي آخر غير الـ  مالحظةAch  والـGABA  ولكن سيكون لهما تأثير أحد المبلغين السابقين فقط. أي كل
 .المبلغات العصبية إما تنبه أو تثبط العصبون بعد مشبكي

 



 إعداد األستاذ: بن خريف مصطفى               المسيلة -عين الملح  -ثانوية الرائد بعرير محمد العربي                : االتصال العصبي 5الملخص                

 

 مثبطالمشبك الو منبهقارنة بين المشبك الم 

 SIمشبك مثبط  SEمشبك منبه 

 GABAيحرر في الشق المشبكي المبلغ العصبي الـ  األستيل كولين يحرر في الشق المشبكي المبلغ العصبي الـ
 Cl-الكلور تنفتح قنوات كيميائية خاصة بشوارد  Na+ الصوديوم تنفتح قنوات كيميائية خاصة بشوارد

شاء في الغ في استقطاب زوالينتج عن التدفق الداخلي لهذه الشوارد 
 (PPSE) كمون بعد مشبكي تنبيهي يسمى بعد مشبكي

بعد  الغشاء استقطابفرط في ينتج عن التدفق الداخلي لهذه الشوارد 
 (PPSI) كمون بعد مشبكي تثبيطييسمى  مشبكي

 الخلية بعد مشبكيةيثبط  (ينشطها) إذا كان يساوي أو يفوق العتبة الخلية بعد مشبكية تشر فيين

 والذي  بل مشبكية،تواتر كمونات العمل القفي الشق المشبكي ب رتبط تركيز المبلغ العصبيي :السيالة العصبية مشفرة بتركيز المبلغ العصبي
 .PPSبدوره يحدد سعة الكمون العمل بعد مشبكي 

 اإلدماج العصبي -6

 مقارنة بين التجميعين الزمني والفضائي 
 .تصل في نفس الوقت :ثانياتصل من نهايات عصبية مختلفة،  أوالدمج عدة كمونات قبل مشبكية )إثنان على األقل(: تجميع فضائي: 

 .رة جدا()تفصل بينها مدة زمنية قصي زمنيا متقاربة: ، ثانياتصل من نفس النهاية العصبية أوال قبل مشبكية:كمونات دمج عدة  تجميع زمني:

  االدماج العصبي في المحور االسطواني:الكمون الناتج عن ( بعد تولد الكمونات بعد المشبكية التنبيهيةPPSE( والتثبيطية )PPSI ) في
مون الناتج والك .جميعها إلى منطقة التجميع )منطقة ارتباط المحور األسطواني بالجسم الخلوي(الجسم الخلوي( تصل في الغشاء بعد مشبكي )

تساوي أو تفوق  المحصلةإذا كانت  .الواردةالكمونات هذه في المحور األسطواني )كمون راحة أو كمون عمل( يتوقف على محصلة مجموع 
راحة في  كمونفإنه ينتج أو فرط استقطاب  أقل من العتبة المحصلةذا كانت إو. في المحور األسطوانيينتشر فإنه يتولد كمون عمل  العتبة

 المحور االسطواني.

 ثير المخدراتأت -7

  المادةP  عنهما ولدتوت (في القرن الخلفي للنخاع الشوكي) خاصة مشابكفي ا النهايات العصبية متفرزه انعصبي نمبلغا :واالنكيفالين 
فهي مزيلة  ما االنكيفالينأ لم باأل مسؤولة عن اإلحساس  Pحيث المادة كمونات عمل في العصبون بعد مشبكي. لهاتين المادتين تأثير متضاد

 .لملأل

  المادة آلية عملP   :المادة ر فإنه ينشط ويحر بعد اإلصابة أو تنبيه العصبون الحسي،واالنكيفالينP  سيالة عصبية  فتولدفي الشق المشبكي
التي نكيفالين األ يفرز تنشط عصبونا بعد اإلحساس باأللم، يرسل المخ سيالة عصبية لم.لى إحساس باألإلى المخ يترجمها إبعد مشبكية تنتقل 

 .لمباألوبالتالي تمنع تولد اإلحساس  Pالمادة ح طرتثبط العصبون السابق الذي ي

 :(.نكيفاليناألنفس تأثير  لها)لم باألبدقة لتخفيف اإلحساس  ةبكمية محددمادة طبية )مخدر( تستعمل  المورفين 

 منع نقل وتنكيفالين تثبت على المستقبالت الغشائية الخاصة باألتعند حقنها  ،نكيفالينبنية فراغية مشابهة لأل للمورفين :لمورفينا كيفية تأثير
 لم.يفقد اإلحساس باألف (السيالة العصبية التي تترجم إلى إحساس باأللم)لى المخ إالسيالة العصبية 

 النقل المشبكيتخل بوعلى مستوى المشابك في أنها تؤثر المخدرات تشترك : لمخدراتأخرى لأثيرات ت. 
 .مثل الكورار الذي يمنع تثبت االستيل كولين .شغل المستقبالت الخاصة بالمبلغ العصبي الطبيعي مسببة إعاقة عملهتد ق -
 .تمنع إعادة امتصاص الوسيط الكيميائي مثل الكوكايينقد  -
 .تحرير الوسيط الكيميائيتحفز قد  -
 .يط الكيميائي الطبيعي مثل الكحولتعطل نشاط انزيمات تفكيك الوسقد  -

 

 ةــــــــالخالص

 العصبيالبروتينات في االتصال دور 

  مضخة تعمل : العصبونستقطاب االحفاظ على+K  و+Na  قنوات التسرب الخاصة بالـ و+Na  و الـ+K  ذات الطبيعة
 .وتولد كمون الراحة على جانبي الغشاء الهيولي Na+و  K+على إحداث فرق في تدرج تركيز البروتينية 

  لشوارد ولطيةالفقنوات الينتج كمون العمل عن انفتاح كمون العمل: توليد وانتشار +Na  ـ ذات الطبيعة البروتينية  K+و ال
  على طول الليف العصبي.هذه القنوات وينتشر نتيجة توزع  في الغشاء القبل مشبكي

  :القنوات الفولطية البروتينية لشوارد تتدخل  على مستوى المشبك،النقل المشبكي++Ca  تحرير المبلغ العصبي في في
 ذات طبيعة بروتينية. نوعية مستقبالتؤثر على الغشاء البعد مشبكي عن طريق يي ذالو ،الشق المشبكي


