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 (.Nervous Systemالجهاز العصبي )

 
 وظيفة الجهاز العصبي.

 
 هناؾ العديد مف المهاـ التي يقـو بها الجهاز العصبي في الجسـ منها:

والبيئة الخارجية له والعمؿ عمى تعديؿ توازف الجسػـ وععادتػه الػى الحالػة الطبيعيػة عنػد حػدو   الحيوافإدامة االتصاؿ ما بيف  .1
 اي خمؿ فيه نتيجة لمتأثيرات الخارجية عميه.

يعمػػؿ الجهػػاز العصػػبي عمػػى ربػػط ععاػػات الجسػػـ المختموػػة فيمػػا بينهػػا وتنسػػيؽ العمػػؿ مثػػؿ ارتبػػاط الجهػػاز العصػػبي بالجهػػاز  .2
 ي الجسـ.الهامي والغدد الصمات ف

تنظيـ نشاط ععاات الجسـ المختموة مثؿ التحكـ بتقمص وانبساط العاػتت وعمػؿ القمػ. .... الػ  مػف العمميػات الحيويػة فػي  .3
 الجسـ.

 اقسام الجهاز العصبي
 

 مف ناحيتيف: الحيوافيتـ تقسيـ الجهاز العصبي في 
مػػف الناحيػػة التشػػريحية الػػى جهػػاز عصػػبي مركػػزي لوالػػوي يتاػػمف الػػدماغ والحبػػؿ الشػػوكي    وجهػػاز عصػػبي محيطػػي  االولىى 

 لوالوي يشمؿ االعصا. القحوية والشوكية التي تنشأ مف الدماغ والحبؿ الشوكي .
لمجهػػازيف العصػػبييف المركػػزي الجهػػاز العصػػبي البػػدني   ويشػػمؿ تمػػؾ العناصػػر العصػػبية  اوالا مػػف الناحيػػة الوظيويػػة الػػى  الثانيىىة

والمحيطي المشتركة في عممية نقؿ كت المعمومات الحسية االدراكية والتدراكيػة مػف الػرعس واالطػراؼ والجػدار الجسػمي الػى 
مراكػػز العمميػػات المتئمػػة داخػػؿ الجهػػاز العصػػبي المركػػزي وكػػولؾ المشػػتركة فػػي السػػيطري الحركيػػة لمجهػػاز العاػػمي االرادي 

فهػػػو الجهػػػاز العصػػػبي الحشػػػوي لالمسػػػتقؿ    والػػػوي يشػػػمؿ التراكيػػػ. العصػػػبية لمجهػػػازيف العصػػػبي  ثانيىىىاا ا لالمخطػػػط . عمػػػ
المركػػزي والمحيطػػي والمشػػتركة فػػي نقػػؿ المػػدخؿ الحسػػي الػػوي عػػادي مػػا يكػػوف ال إدراكػػي مػػف االجهػػزي الحشػػوية الػػى الجهػػاز 

 الترادية لالناعمة  والعامة القمبية والغدد. العصبي المركزي وكولؾ مع النشاطات الحركية المسيطري عمى العاتت
 تركيب الجهاز العصبي.
  وبمػػا اف الختيػػا وظيويػػة والتركيبيػػة لمجهػػاز العصػػبييتػػألؼ الجهػػاز العصػػبي مػػف الختيػػا العصػػبية والتػػي تعػػد هػػي الوحػػدي ال

حيػػ  تقػػـو هػػوي الختيػػا بتجهيػػز  Glial cellsالعصػػبية لػػيس لهػػا القػػدري عمػػى التكػػاثر لػػوا فهػػي تعتمػػد عمػػى ختيػػا سػػاندي تسػػمى 
 الختيا العصبية بالعناصر الارورية وما تحتاجه لمبقات.

  axonتتػػألؼ مػػف جسػػـ الخميػػة ويخػػرل مػػف جسػػـ الخميػػة امتػػداد موػػرد يسػػمى بػػالمحور ل خميىىة بصىىبيةبشػػكؿ عػػاـ فػػاف كػػؿ 
رعػة مػف جسػـ الخميػة تػدعى بالزوائػد الشػجيرية   وهنػاؾ امتػدادات متوات العصػبية بعيػداع عػف جسػـ الخميػةالوي يقـو بتحويؿ االشػار 

  حي  تقـو بنقػؿ االشػارات العصػبية الػى جسػـ الخميػة والمحػور. وتسػمى الختيػا العصػبية حسػ. منػاطؽ تواجػدها dendritesل
  عند تواجدها امف منطقة الجهاز العصبي المركػزي لالػدماغ والحبػؿ الشػوكي  وتسػمى Neuroneفتسمى بالمحاور العصبية ل

   عند وقوعها خارل الجهاز العصبي المركزي.Fiber Nervusبااللياؼ العصبية ل
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عمػػى نػػواي والتػػي تحتػػوي بػػدورها عمػػى النويػػة وعمػػى  Perikaryonوالػػوي يسػػمى اياػػاع بالػػػ  جسىىم الخميىىة العصىىبيةيحتػػوي 
RNA  ويحتوي جسـ الخمية العصػبية اياػاع عمػى سػايتوبتـز والػوي يسػمى  Neuroplasm وري عمػى المايتوكونػدريا ويحػوي بػد

  والشبكة االندوبتزميػة. تسػمى اجسػاـ الختيػا العصػبية تبعػاع لموقعهػا فػي الجهػاز Nissl bodiesوجهاز كولجي واجساـ نسؿ ل
العصبي   فاوا وقعت اجساـ الختيا العصبية في الجهاز العصػبي المركػزي لالػدماغ والحبػؿ الشػوكي  يطمػؽ عميهػا اسػـ النػو  او 

 . عػػاديع تقػػع اجسػػاـ Ganglion  امػػا اوا وقعػػت خػػارل الجهػػاز العصػػبي المركػػزي تسػػمى بالعقػػد ل Nucleiالعصػػبية لالنويػػات 
الختيػػا العصػػبية فػػي الػػدماغ   الحبػػؿ الشػػوكي   عقػػد الجػػور الظهػػري   عقػػد االعصػػا. القحويػػة وفػػي العقػػد المتحػػدي مػػع الجهػػاز 

 المحرؾ الحشوي.
  اال في بعض المنػاطؽ يكػوف خاليػاع مػف هػوا الغػتؼ Mylelin Sheathلنخاعي لبالغمد ا محور الخمية العصبيةيحاط 

    وتنحصر فائدي هوا الغمد النخاعي في انػه يكػوف كطبقػة عازلػة تسػاعد Raniver nodesوتسمى هوي المناطؽ بعقد رانوير ل
 عمى انتقاؿ النباات العصبية ومنع تسربها.

  وتصػطب  هػوي االجسػاـ Nissl bodiesية   فػالمحور خػالي مػف اجسػاـ نسػؿ لهناؾ فرؽ ما بيف المحور والزوائد الشػجير 
بصبغات مختموة بينما الزوائد الشجيرية تحتوي عمى هوي االجساـ   كولؾ فاف الزوائد الشػجيرية متورعػة بينمػا المحػور ال يتوػرع اال 

 لزوائد الشجيرية.قر. نهايته   وايااع فاف لكؿ خمية عصبية محور واحد بينما هناؾ العديد مف ا
 كيف يتحسس الجهاز العصبي.

  قد تكػوف هػوي المسػتقبتت بالجمػد لاحسػاس حػراري receptorيستمـ الجهاز العصبي التأثير عف طريؽ وجود مستقبتت ل
 او كيميػػائي  او مسػػتقبتت بػػالعيف لعػػف طريػػؽ النظػػر  او مسػػتقبتت فػػي المعػػدي تعطػػي االحسػػاس بػػالجوع او الشػػبع وبالتػػالي فػػاف

  تقػػـو بتجميػػع المعمومػػات وتنقمهػػا الػػى افعاػػات المنوػػوي preceptorهػػوي المسػػتقبتت تقػػـو بنقػػؿ الحػػافز الػػى اعاػػات منظمػػة ل
  .effectorل

 (Nerve Impulseكيفية حدوث النبضة العصبية )
 

هػي عبػػاري عػف تغيػػرات فيزيائيػة كيميائيػػة تنتقػؿ بواسػػطة الختيػا العصػػبية يصػاحبها تغيػػرات كهربائيػة تمتػػد  النبضىة العصىىبية
 عمى طوؿ الخمية العصبية.
هػػي اي تغيػػر فػػي بيئػػة الخميػػة العصػػبية لحػػراري   كيميػػائي ...الػػ   بحيػػ   (Nerve Stimulatesالحىىا ز العصىىبي )

يػػيدي التغيػػر فػػي بيئػػة الخميػػة العصػػبية الػػى تغيػػر فػػي نواويػػة   .Action Potentialيغيػػر مػػف الجهػػد الوعػػاؿ لمخميػػة العصػػبية ل
الصػوديـو   حيػ  تبػدع قنػوات فػي جػدار الخميػة العصػبية باالنوتػا  والسػما  لمصػوديـو بػالنووو الػى  فيونػاتجدار الخمية العصبية 

    ممػػا يػػيدي الػػى جعػػؿ جػػدار Depolarizationداخػػؿ الخميػػة العصػػبية   وتػػيدي هػػوي الحالػػة الػػى ازالػػة حالػػة االسػػتقطا. ل
 الخمية العصبية يحمؿ شحنة سالبة مف الخارل ومف الداخؿ يحمؿ شحنة موجبة بسب. زيادي تركيز ايونات الصوديـو الداخمة.

ممػي فولػت ويسػمى هػوا  11وتستمر حالة دخوؿ ايونات الصوديـو الى داخؿ الخمية العصبية حتى يصؿ جهد الخمية الى +
  والػػػوي هػػػو عبػػػاري عػػػف النباػػػة Action Potential  ويػػػيدي ولػػػؾ الػػػى حػػػدو  الجهػػػد الوعػػػاؿ ل Thresholdالػػػػ الجهػػػد ب

العصػػػبية التػػػي تحػػػد  نتيجػػػة لزيػػػادي نواويػػػة ايونػػػات الصػػػوديـو وازالػػػة اسػػػتقطا. الخميػػػة العصػػػبية وحػػػدو  تغيػػػر فػػػي جهػػػد الخميػػػة 
 ممي فولت. 11العصبية الى +
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 Current Impulseالخميػػػة العصػػػبية وتنتقػػػؿ النباػػػة عمػػػى شػػػكؿ تيػػػار يسػػػمى تسػػػتمر النباػػػة العصػػػبية عمػػػى طػػػوؿ 
 مف الثانية. 511\1وبسرعة 

بعػػد حػػدو  الحػػافز العصػػبي تنغمػػؽ قنػػوات الصػػوديـو وال يسػػمق بنوػػووي وتنوػػتق قنػػوات ايونػػات البوتاسػػيـو ويبػػدع بػػالخرول الػػى 
 كانت عميه.خارل الخمية العصبية محاوالع اعادي الخمية العصبية الى ما 

اف النباة العصبية هي عباري عف معمومات ترسؿ مف خمية عصػبية الػى اخػر  ويكػوف انتقػاؿ المعمومػات فيمػا بػيف الختيػا 
    وولؾ لعدـ وجود اتصاؿ تشػريحي بػيف ختيػا الجهػاز العصػبي   حيػ  عنػدما تنتقػؿ Synapseالعصبية عف طريؽ اشتباؾ ل

ي النباػػة تسػػتمر عمػػى طػػوؿ محػػاور الخميػػة العصػػبية وعنػػدما تصػػؿ الػػى نهايػػة محػػور النباػػة العصػػبية عمػػى شػػكؿ تيػػار فػػاف هػػو
  فتعمػػؿ النباػػة العصػػبية عمػػى زيػػادي نواويػػة ايونػػات الكالسػػيـو Presynapseالخميػػة العصػػبية فػػي منطقػػة مػػا قبػػؿ االشػػتباكية ل

  الموجػودي فػي الحويصػتت Neurotransmitters  النواقؿ العصبية لExocytiosisوتيدي زيادي نواويته الى زيادي طر  ل
  وبعػد ولػؾ تنتقػؿ هػوي النواقػؿ العصػبية Synapsis cleft  الػى التجويػؼ االشػتباكي لSynaptic vesleclesاالشػتباكية ل

  وكما هو مواق في الشكؿ ادناي   وهوا يعني وصػوؿ المعمومػات الػى الخميػة Postsynapsisالى منطقة ما بعد االشتباكية ل
االخر  وعندها يتـ حصوؿ تغيرات في الخمية العصبية حس. نوع الناقؿ العصبي.العصبية 

  تصػػنع فػػي الختيػػا العصػػبية وتصػػؿ Monoamineالنواقػػؿ العصػػبية هػػي عبػػاري عػػف مػػواد وات تراكيػػ. احػػادي االمػػيف ل
ر عف طريؽ نهاية االعصا.  الى مواقع التأثي

 وتقسـ النواقؿ العصبية حس. ما تحدثه مف تغيرات:
والناقػػؿ  AChوالػوي يرمػز لػه  Actyl Cholinناقػؿ عصػبي محوػز وسػريع لمخميػة العصػبية مػا بعػد االشػػتباكية مثػؿ  .1

 .NEوالوي يرمز له بػ  Norepinepherineالعصبي 
والناقؿ العصػبي  GABAويرمز له بػ  Gama Amino Butyric Acidناقؿ عصبي يكوف فعمه مثبط سريع مثؿ  .2

Serotonin.
  .Neuropeptideمحوز بطيت مثؿ الببتيدات العصبية ل .3
 .Morphine Like Activityمثبط بطيت مثؿ المواد المشبهة بالمورفينات ل .4



 النواقل العصبية
 دورا   تمعب عصبية كنواقل تعمل التي العضوية المركبات مف عدد عمى الحيواف جسـ يحتوي 

 ببعضيا تتصل الدماغ في العصبية الخاليا فإف عامة وبصورة العصبي، الجياز عمل في ميما  
 ُتطمق خميتيف، بيف الموجودة العصبية التشابكات في العصبية النواقل ىذه حركة طريق عف

 المقابمة، العصبية الخمية في مستمـ الى العصبية الخمية طرؼ في غدد مف يةالعصب النواقل
 .الكيميائي العصبي الناقل نوع عمى يعتمد تأثير فيحدث

 :العصبية النواقل مف رئيسياف نوعاف يوجد
 :المحّفزة -1

 العضمية الخاليا تقّمص اشارة مثل كيربائية، اشارة وىي الفعل، جيد اطالؽ عمى تعمل
 :المثّبطة -2

 .الُمطمق الفعل جيد منع عمى تعمل

 عصبية نواقل ثماف سنذكر لكننا ،دماغال في عصبي ناقل مئة مف أكثر عف االبحاث كشفت
 :جيدا   ومدروسة معروفة رئيسية

 ويضيق القمب دقات سرعة زيادة يحفز، واالثارة العالي التوتر حاالت في ُيفرز :أدرينالين -1
 وجرياف لمعضالت الدـ جرياف في زيادة فيحدث اليوائية المجاري  ويوسع الدموية االوعية

 .الشخص انتباه في وزيادة لمجسـ عالي نشاط الى يؤدي وبذلؾ، الرئتيف في االوكسجيف
 عمى كذلؾ يعمل، والذاكرة التعميـ، التفكير عف المسؤوؿ الرئيسي الناقل :كولين أسيتايل-2

 العصبي الناقل ىذا انتاج عف المسؤولة المناطق يصيب الذي الضرر، العضمي النشاط تفعيل
 وتحسيف باالنتباه كذلؾ الناقل ىذا يرتبط، الدماغ ألمراض المصاحب الذاكرة فقداف بحاالت يرتبط

 .االستيقاظ عند الحسي االدراؾ
 دورة وينظـ، النفس عف والرضا بالسعادة الشعور في يشارؾ انو المعتقد مف :سيروتونين-3

 ،الدقيقة االمعاء حركة وينظـ الميالتونيف مع بالمشاركة النـو
 فإف لذا، النفسية االضطرابات وبعض القمق، بالكآبة غالبا   ترتبط الواطئة السيروتونيف مستويات

 .السيروتونيف الفراز كمحفز تعمل لمكآبة المضادة االدوية
 عمى االدريناليف مع باالتشراؾ ويعمل العصبية واالستجابة االنتباه ىعم يؤثر: أدرينالين نور-4

 .النفسي ”اليرب او القتاؿ“ سموؾ تحفيز
 في العصبية االشارات اطالؽ بمنع يقـو، الدماغ في الرئيسي المانع العصبي الناقل ىو: جابا-5

 التركيز تحسيف الى العصبي الناقل ليذا العالية المستويات تؤدي، المركزي  العصبي الجياز
 .منو منخفضة بمستويات القمق يرتبط بينما، واالرتياح الذىني
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، االيجابي والتحفيز االدماف حاالت في وكذلؾ، والرضا بالمتعة الشعور في يشترؾ :دوبامين-6
 بالكائف تؤدي مرغوبة تصبح اف الممكف مف الدوباميف افراز الى تؤدي التي السموكيات فإف لذلؾ
 .والجنس بالطعاـ كالمرتبطة سوية السموكيات ىذه تكوف  اف ممكف، ادمانية بصورة تكرارىا الى

 ىو االشكاؿ ىذه مف الفعاؿ الجزء، االقل عمى شكل 02 بػ الناقل ىذا يوجد: إندورفين-7
 ىذا ُيطمق، امينية احماض عدة مف طويمة سمسمة مف الناقل ىذا يتكوف ، الصورة في الظاىر

 النفس عف بالرضا شعور مكونا   الجنسي والنشاط االلـ، االثارة، التماريف اثناء الدماغ مف الناقل
 .واالبتياج

 كالتعمـ االدراكية بالوظائف ويرتبط، الدماغ في شيوعا   االكثر العصبي الناقل ىو :جلوتامات-8
 ساما   يعتبر منو عالي تركيز، العصبية الوصالت وانتاج نمو عمى كذلؾ ويعمل والذاكرة

 ينتج مما الناقل ىذا مف كبيرة كميات افراز تسبب اف الدماغية لالضطرابات ويمكف، لالعصاب
 .العصبية الخاليا موت عنو
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(. Reflex -Neuroاالنعكاس العصبي )
هػػو االسػػتجابة التمقائيػػة والتشػػعورية لمعاػػو المتػػأثر الػػوي قػػد يكػػوف عاػػمة او ،ػػدي لمتحويػػز المناسػػ.   الوعػػؿ االنعكاسػػي 

عصػػبيتيف واحػػدي خميػػة حسػػية لمسػػتقبمة  واالخػػر  خميػػة عصػػبية حركيػػة  خميتػػيفيشػػتمؿ عمػػى سمسػػمة مػػف مكونػػة عمػػى االقػػؿ مػػف 
يكوف القوس االنعكاسي بسيطاع حي  اف القوس االنعكاسي متكػوف مػا بػيف خميػة  قد (reflex arcقوساا انعكاسياا )ويكوناف معاع 

مستقبمة وخمية متأثري   ويوجد مثؿ هػوا القػوس االنعكاسػي فػي المنػاطؽ القريبػة مػف بعاػها الػبعض   امػا فػي حالػة كػوف المسػافة 
  امػػا فػػي حالػػة االتصػػاؿ مػػا بػػيف  كاسػػي احػػاديي ولػػؾ وجػػود قػػوس انعمػػا بػػيف الختيػػا المسػػتقبمة والختيػػا المتػػأثري طويمػػة فيسػػتدع

.عف طريؽ وجود قوس انعكاسي متعدد النويات العصبية في الجهاز العصبي المركزي واالعصا. المحيطية فيكوف ولؾ
االرتباط العصبي العضمي

(Neuromuscular Junction)
االخر  المرتبطػة بالجسػـ   حيػ  اف كػؿ عاػمة فػي الجسػـ تكػوف مػزودي  بافجهزييعد ابسط مثاؿ الرتباط الجهاز العصبي 

مف عص. واحػد   ويتوػرع العصػ. فػي داخػؿ العاػمة مكونػاع نػوع مػف الشػبكة العصػبية  بأكثربعص. واحد وقمما اف تكوف مزودي 
دو  الحػػافز العصػػبي الممتػػدي عمػػى طػػوؿ االليػػاؼ العاػػمية   بحيػػ  تصػػؿ االعصػػا. الػػى كافػػة الختيػػا العاػػمية   وفػػي حالػػة حػػ

الػػوي يػػيدي الػػى تقمػػص عاػػمي لسػػوؼ تحػػد  نوػػس الخطػػوات السػػابقة الػػوكر بالنسػػبة لحػػدو  النباػػة العصػػبية  وعنػػد وصػػوؿ 
  عػف طريػؽ الصػويحة النهائيػة Achالنباة العصبية الى نهاية محور الخمية العصبية يتـ افراز الناقؿ العصػبي االسػتيؿ كػوليف ل

فػػػي الصػػػوري ادنػػػاي حيػػػ  يػػػتـ افػػػراز الناقػػػؿ العصػػػبي االسػػػتيؿ كػػػوليف الػػػوي يكػػػوف متخصػػػص   وكمػػػا هػػػو مواػػػق Endplateل
الممتدي لمعاتت الهيكمية ميدياع الى حدو  تقمص عامي كنتيجة الستجابة حافز عصبي. لألعصا.




