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 املخ واجلهاز العصبي يف االمساكو

 راخٌ ايػضضٚيف املدٞ ايتذٜٛـ يف األزلاى يف املخ ٜكع

 ٚبأغؾ١ٝ ايععِ أٚ بايػضضٚف ستُٞ ٖٚٛ ادتُذ١ُ

 ر١ٖٝٓ ٚمبار٠ ايؾٛنٞ املدٞ ٚبايغا٥ٌ احملٝط١ ايغشاٜا

 َٔ املد١ٝ األعضاب ٚمتتز.  املدٞ ايتذٜٛـ َععِ مت٧ً

 ايؾٛنٞ اذتبٌ ٜذلى بُٝٓا ادتُذ١ُ ثكٛب عدل املخ

 َٔ ارتًـ عدل ايٓكض٠ ايعع٢ُ.

 سزٚر راخٌ بٝٓٗا ؾُٝا األزلاى أْٛاع بني املخ تًـخي

 بعض تطٛص َٔ ْتذت سٝح األعاعٞ ايتضُِٝ

 تعكٝز يف تتضح ٚاييت األْٛاع تطٛص َٔ االختالؾات

 منٛ يزصد١ االختالؾات ٖشٙ تعظٟ قز أٚ ايعضٛ ٚاْزَاز

 ٚطٕ خيتًـ نُا ٚاذتضن١ٝ اذتغ١ٝ ايٛظا٥ـ بعض

 ٚطٕ َٔ% 1.0 إىل ضٌؾٝ ٚبعضٗا األزلاى بني ؾُٝا املخ

 املخ يٛطٕ ْغيب سذِ ٚأندل ايكضش أزلاى يف ايغُه١

 أنجض إىل ٜضٌ سٝح األؾضٜكٞ ايؿٌٝ زله١ يف َٛدٛر

 املخ َٔ األَاَٞ ادتظ٤ ٜتُٝظ% َٔ ٚطٕ ايغُه١. 0َٔ 

 ُٖا األٚي١ٝ ايؾ١ُٝ املضانظ َٔ طٚز بٛدٛر(  املخ َكزّ)

 ايعضٛ إىل سلٝإ عضبإ ؾٝٗا ميتز ايؾُٝتإ ايبضًتإ

 املخ َٓطك١ عكـ َٔ ايضٓٛبضٟ ايعضٛ ٜٚٓؾأ, ايؾُٞ

 ايضٓٛبضٟ ايعضٛ ٚٚظٝؿ١(  املخ عضٜض أٚ) األٚعط

 ٚتكع .يًض٤ٛ اذتغاع١ٖٝٞ  ايضٓٛبضٟ داص ٚايعضٛ

 املٗار حتت َٓطك١ َع االتضاٍ َٛقع يف ايٓدا١َٝ ايػز٠

 ٚاييت األَاَٞ املخ قاع عٓز ايبضضٟ(  اشلٝبٛثاالَػ)

 األزلاى ألشتاذ املُٝظ ايٛعا٥ٞ ايهٝػ أٜضا بٗا ٜٛدز

 ٚحيٟٛ َؤنز٠ بضٛص٠ ٚظٝؿت٘ تعضف ال ٚايشٟ ؾكط

 يف نبرلإ ٜهْٛإ ايًشإ ايبضضٜإ ايؿضإ األٚعط املخ

 ٜهٕٛ بُٝٓا ايبضض ع٢ً اعتُارا تتػش٣ اييت األزلاى

 ادتظ٤ ٖٚشا األثض١ٜ ايعٕٝٛ سات األزلاى يف دزا صػرلا

 ايٛظٝؿ١ إيٞ باإلضاؾ١ ي٘(  املتٛعط املخ) املخ َٔ

 ايضعا٥ٌ ٚإٜضاٍ بايتعًِ تتعًل أخض٣ ٚظا٥ـ ايبضض١ٜ

 . اذتضن١ٝ املغتًُات إىل اذتغ١ٝ

 ٚأِٖ ارتًؿٞ يًُخ األَاَٞ ادتظ٤ يف املدٝخ ٜٚكع

 ٚسؿغ ايعضًٞ ٚايٓؾاط اذتضن١ تٓغٝل ٚظا٥ؿ٘

 إٔ صتز ايغباس١ عضٜع١ األزلاى ؾؿٞ يشيو ايتٛاطٕ

 ؾكز عا١َ صؿ١ يٝغت ٖشٙ إٔ إال ْغبٝا نبرل املدٝخ

 بط١٦ٝ ٚيهٓٗا نبرل شتٝخ سات األزلاى بعض تالسغ

 اذتٛاؾظ بني تهاٌَ ٚدٛر ٜؤنز مما َا ْٛعا اذتضن١

 االعتكباٍ بأعضا٤ َظٚر٠ األزلاى ٖشٙ إٔ سٝح اذتغ١ٝ

 يًُخ األَاَٞ ادتظ٤ يف املدٝخ ٜٚكع . ايهٗضبا١ٝ٥ اذتٛاؾظ

 ٚايٓؾاط اذتضن١ تٓغٝل ٚظا٥ؿ٘ ٚأِٖ ارتًؿٞ

 عضٜع١ األزلاى ؾؿٞ يشيو ايتٛاطٕ ٚسؿغ ايعضًٞ

 يٝغت ٖشٙ إٔ إال ْغبٝا نبرل املدٝخ إٔ صتز ايغباس١

 شتٝخ سات األزلاى بعض تالسغ ؾكز عا١َ صؿ١

 ٚدٛر ٜؤنز مما َا ْٛعا اذتضن١ بط١٦ٝ ٚيهٓٗا نبرل

 َظٚر٠ األزلاى ٖشٙ إٔ سٝح اذتغ١ٝ اذتٛاؾظ بني تهاٌَ

  . ايهٗضبا١ٝ٥ اذتٛاؾظ االعتكباٍ بأعضا٤

 بتشزٜز ٜكّٛ املضنظٟ ايعضيب ادتٗاط إٔ ايكٍٛ ٚميهٔ

 ٚحتٜٛضٖا ب٘ احملٝط١ يًب١٦ٝ بايٓغب١ األزلاى عًٛى

 عًٝٗا حيضٌ اييت يًُجرلات طبكا ايغًٛى ٖشا ملٛا١ُ٥

 نُا األزلاى صاحل يف العتدزاَ٘ اذتٛاؼ طضٜل عٔ

 بني باملال١ُ٥ ٜكّٛ ايشٟ ؾإٕ ايزاخ١ًٝ يًب١٦ٝ بايٓغب١ أْ٘

 دتغِ املدتًؿ١ األدٗظ٠ ٚبني بٛظؿٗا ٚقٝاَٗا االعضا٤

 ٚتضتبط ايضُا٤ ايػزر ؾٗٛ ايغُه١ يضاحل ايغُه١

 حتت َا طضٜل عٔ ايبعض بعضُٗا َع املٝهاْٝهٝتإ

 ايعٛاٌَ تأثرل ٜٓكٌ ٚايش٣ ,Hypothalamus املٗار

 بايعهػ ٚايعهػ ايزاخ١ًٝ ايب١٦ٝ ع٢ً ارتاصد١ٝ  ايب١ٝ٦ٝ

 طضٜل عٔ االزلاى عًٛى ع٢ً ايزاخ١ًٝ ايب١٦ٝ تؤثض

 . ايعضيب ادتٗاط ع٢ً بتأثرلٖا اشلضَْٛات

   Diencephaion املتىسط املخ
 خالٜا َٔ تهٜٛٓات عٔ عباص٠ ٖٚٛ املخ ٚاَاّ ؾٛم ٜٚكع

 ايٓٛاٜا َٔ عزٜز تؾٌُ دزا َعكز تضنٝب سات عضب١ٝ

 حتت َٚا املٗار َٔ أعاعا املتٛعط املخ ٜٚتهٕٛ ٚايٓت٤ٛات

 .املٗار

 ارتالٜا َٔ نبرل٠ زتُٛع١ عٔ عباص٠ املٗار حتت َٚا

 تؤر٣ املُٝظ٠ ايٓٛاٜا َٔ زتاَٝع تهٕٛ َتؾابه١ ايعضب١ٝ

 : املٗار حتت َا ْٛاٜا أِٖ َٚٔ. ستزر٠ ٚظا٥ـ َٓٗا نٌ

 . ايبضض١ٜ ؾٛم ايٓٛا٠ ـ0

 . ايبضض١ٜ قبٌ ايٓٛا٠ ـ2

 . بط١ٝٓ ادتاص ايٓٛا٠ ـ3

 املٗار حتت ملا ارتًؿ١ٝ ايٓٛاٜا زتُٛع١ ـ 4

  ايغٓذاب١ٝ ايٓٛاٜا زتُٛع١ ـ5

 ٜتضٌ سٝح االزلاى يف يًتهاثض اال١ُٖٝ غا١ٜ يف ٢ٖٚ

 بايٓت٤ٛ تغ٢ُ بضٚط َهْٛا ايٓدا١َٝ ايػز٠ دشع بٗا

 ايعضيب يًذٗاط َضنظا ٜعتدل ايش٣ ايٛعط٢

 : َٔ َهٔ ايٓت٤ٛ ٖٚشا ايباصازلبجا٣ٚ

 ايعٗض١ٜ ايٛعط١ٝ ايٓٛاٜا زتُٛع١ 

 ايبط١ٝٓ ايٛعط١ٝ ايٓٛاٜا زتُٛع١ 
 ايٝاف بٛاعط١ ببعضٗا املٗار حتت َا ْٛاٜا ٚتتضٌ

 يؿٛم امله١ْٛ ايعضب١ٝ ارتالٜا ستاٚص ٚتضٌ عضب١ٝ

 ايػز٠ اىل ٚايغٓذاب١ٝ بط١ٝٓ ٚادتاص ايغٓذاب١ٝ ايبضض١ٜ

 . ايٓدا١َٝ

 بطٝين ادتاص بضض١ٜ ايؿٛم ستاٚص َععِ ٚتٓت٢ٗ

 ايز١َٜٛ تاايؾعرل سٍٛ َٓٗا ايكًٌٝ ٜٚٓت٢ٗ ايٓداَٞ

 َععِ تٓت٢ٗ سني يف ايٓدا١َٝ يًػز٠ ايباب١ٝ يألٚع١ٝ
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 ايؾضٜإ تؿضعات سٍٛ ايغٓذاب١ٝ رتالٜا احملاٚص

 عٓز)  ايغٓذاب١ٝ ايٛعط٢ ايٓت٤ٛ َٓطك١ يف ايٓداَٞ

 َه١ْٛ(  املٗار حتت مبا ايٓدا١َٝ ايػز٠ دشع اتضاٍ

 َععِ يف ايٓدا١َٝ ايػز٠ إٔ َٚع ايٓداَٞ احملٛص

 خنا١َٝ بٛاب١ٝ رٚص٠ أٚ ٚعطٝا بضٚطا شلا يٝػ االزلاى

 ايٓدا١َٝ ايػز٠ إىل املٗار حتت َٔ ب٘ ٚمتض ايزّ حتٌُ

 ايٝاف حتذلؾ٘ ايعع١ُٝ يألزلاى ادتاْيب ايؿط إٔ إال

 ايٓدا١َٝ يًػز٠ ارتًؿٞ أٚ ايعضيب ايؿط َٔ عضب١ٝ

 ٖٚشٙ املٗار حتت ملا ادتاْب١ٝ ايٓٛا٠ خالٜا يف َٓؾؤٖا

 ٖٞ ادتاْب١ٝ يًٓٛا٠ املدتًؿ١ املٓاطل َٔ ايٓاؽ١٦ االيٝاف

 ع٢ً املٗار حتت َا حتهِ ألسزاخ ستت١ًُ ٚع١ًٝ

 ايؿط يف ايهْٛارٚتضٚؾني شلضَْٛات املؿضط٠ ارتالٜا

 عزّ َٔ ايضغِ ٚع٢ً ايٓدا١َٝ يًػز٠ األَاَٞ أٚ ايػز٣

 ؾإٔ ايعع١ُٝ االزلاى يف ايُٓطٞ ايٛعط٢ ايدلٚط ٚدٛر

 ٖض١َْٝٛ َٛار بٛاعط١ ٜتِ ايهْٛارٚتضٚؾني يف ايتشهِ

 . ايزّ إىل متض أٚ تطًل
 تضٌ املؿضط٠ ايعضب١ٝ االيٝاف َٔ ْٛع١ٝ صصز اَهٔ ٚقز

 :  ايٓدا١َٝ يًػز٠ األَاَٞ ايؿط إىل

 اْٗا ٚدز ٚقز ايبضض١ٜ قبٌ ايٓٛا٠ َٔ تٓؾأ(: أ) ْٛع االٚىل

 ٜذلاٚح أٚي١ٝ عضب١ٝ إؾضاط١ٜ سبٝبات ع٢ً حتت٣ٛ

 ٖشٙ ٚتٓت٢ٗ اصتغذلّٚ 0611 ـ 0411 بني َا قطضٖا

 ادتاْيب طايؿ إىل متز ٚقز األَاَٞ طايؿ  يف االيٝاف

 .االْٛاع بعض يف

 ايغٓذاب١ٝ ادتاْب١ٝ ايٓٛا٠ يف ٚتٓؾأ(: ب) ايٓٛع َٔ ايجا١ْٝ

 قطضٖا ٜذلاٚح  نبرل٠  سبٝب١ٝ سٜٛضالت ع٢ً ٚحتت٣ٛ

 َٓٗا نجرل ٚخيذلم اصتغذلّٚ 0111 ــ 911 بني َا

 ايٓدا١َٝ يًػز٠ ايعضيب ٜؿضٌ ايش٣ ايكاعزٟ ايػؾا٤

 سٝح ايٓدا١َٝ يًػز٠( األَاَٞ) ايػزٟ ايؿط أدظا٤ عٔ

 ايػز٣ ايؿط خالٜا أْٛاع مجٝع َع ٚثٝكا اتضال تتضٌ

 .يًهٛتارٚتضٚؾني املؿضط٠ ارتالٜا سيو مبا ايٓدا١َٝ يًػز٠

 َٔ األيٝاف يف ايهبرل٠ اذتبٝب١ اذتٜٛضالت إٔ ٜٚعتكز

. ايهْٛارٚتضٚؾني إلؾضاط احملزر ايعاٌَ تهٕٛ صمبا( ب)

 ْؾاط بني َباؽض٠ عالق١ ايعًُا٤ بعض ٚدز نُا

 يف اإلؾضاطٟ ايعضيب ٚايٓؾاط ايتٓاع١ًٝ األدٗظ٠

 ادتاْب١ٝ يًٓٛا٠ ايعضب١ٝ االيٝاف َٔ ادتاْب١ٝ اجملُٛع١

 رصدات إٔ  ٚدز نُا( ب) ايٓٛع أيٝاف ٚؾ٢ ايغٓذاب١ٝ

 يًٓٛا٠ ايعضب١ٝ االيٝاف تٓؾط املٓدؿض١ اذتضاص٠

 املؤثض٠ ٚارتالٜا( ب) ايٓٛع أيٝاف أٚ ادتاْب١ٝ

 َٔ ايعاي١ٝ اذتضاص٠ رصدات تكًٌ بُٝٓا يًهْٛارٚتضٚؾني

 املٝاٙ ألزلاى بايٓغب١ ٖشا األزلاى بعض يف ْؾطٗا

 ايزاؾ١٦ املٝاٙ ألزلاى بايٓغب١ بايعهػ ٚايعهػ ايباصر٠

 ايعاٖض ايٓؾاط بني اجياب١ٝ عالق١ إجيار أَهٔ نشيو

 ايض٤ٛ نشيو ادتٓغٞ ٚايٓضٛز بضض١ٜ ايكبٌ ايٓٛا٠ يف

 .ايبضض١ٜ ايكبٌ ٚاالْٛا٤ ايتٓاع١ًٝ ايػزر َٔ نٌ ٜٓؾط

 ميهٔ املٗار حتت َا ٚظا٥ـ أِٖ ؾإٔ عا١َ ٚبضؿ١

 : االتٞ يف تًدٝضٗا

 ارتًؿٞ ايؿط َٔ تؿضط اييت اشلضَْٛات بعض تهٜٛٔ ـ 0

 ملا ايعضب١ٝ ٚاالؽاصات ايٓبضات تأثرل حتت يًٓدا١َٝ

 . املٗار حتت

 ٚاحملاؾع١ يًٓدا١َٝ األَاَٞ ايؿط ٚظا٥ـ تٓعِٝ ـ 2

 َا ْٛاٜا بعض تكّٛ سٝح يًذغِ اشلضَْٛٞ ايتٛطإ ع٢ً

 املطًك١ اشلضَْٛات اٚ ايعٛاٌَ بتضٓٝع املٗار حتت

 املغٝطض٠ ايٓدا١َٝ ايػزر ٖضَْٛات بعض إلؾضاط املٓؾط١

 املٗار حتت َا ٜغتطٝع ٚبشيو ايضُا٤, ايػزر ع٢ً

 َباؽض بطضٜل يًذغِ اشلضَْٛٞ ايتٛطإ ع٢ً احملاؾع١

 طضٜل عٔ ايزّ يف اشلضَْٛات َغت٣ٛ ع٢ً باحملاؾع١

 ايٓدا١َٝ يًػز٠ األَاَٞ ايؿط ٖضَْٛات إؾضاطات تٓعِٝ

 بؿضٌ ايزاخ١ًٝ يًب١٦ٝ ايشاتٞ ايجبات ٜتشكل سٝح

 . ٚاشلضَْٛٞ ايعضيب يًذٗاطٜٔ املتبارٍ ايٛظٝؿٞ ايٓؾاط

 . ٚايؾبع ٚادتٛع املتٓاٚي١  ايػشا٤ نُٝات تٓعِٝ ـ 3

 . يًزّ األزلٛطٟ ايضػط تٓعِٝ ـ 4

 . يًذغِ اذتضاص٣ ايتٓعِٝ يف االؽذلاى ـ5

 ٟايغُبجاٚ ايعضيب ادتٗاطٜٔ ْؾاط تٓعِٝ ـ 6

 . ٟٚايباصازلبجاٚ

 ( .ايؾتٟٛ ايبٝات)  ٚايٝكع١ ايّٓٛ تٓعِٝ يف االؽذلاى ـ7

 

 ٜكّٛ ايعضيب ادتٗاط إٔ ايكٍٛ ْغتطٝع عا١َ ٚبضؿ١

 املدتًؿ١ ادتغِ أدٗظ٠ مجٝع عٌُ ٚتٓغٝل بتٓعِٝ

 اذت١ٜٛٝ ايعًُٝات ٖشٙ َٚال١ُ٥ َتها١ًَ بضٛص٠

 َٔ ايؿعٌ صر حيزخ سٝح ارتاصد١ٝ ايب١٦ٝ يف يًتػرلات

 : ٢ٖٚ ـ زتتُع١ َٓٗا أٚ ـ ايعضيب َغتٜٛات أسز

 .ايؾٛنٞ اذتبٌ َغت٣ٛ ـ 0

 .املغتطٌٝ ايٓداع َغت٣ٛ ـ2

 (.املٗار حتت َا)  املتٛعط املخ َغت٣ٛ ـ3

 ( .االع٢ً املغت٣ٛ) ايهضٜٚني ايٓضؿني قؾضتٞ َغت٣ٛ ـ 4

 

 ايؿعٌ صرٚر عزٚخ ايتظاٚز َٛعِ ايغُه١ تزخٌ ٚع١ًٝ

 ايعضيب يًذٗاط املعكز٠ ايعًُٝات َٔ يعزٜز املتغًغ١ً

 بُٝٓٗا ٚااليتضام يألْج٢ بايٓغب١ ايشنض صؤ١ٜ َٔ بز٤ا

 نٌ , اخل...  احملٝط ايٛعط سضاص٠ رصدات يف ايتػرلات أٚ

 إىل ٚتضمجت٘ باعتكباي٘ ايعضب١ٝ املغتكبالت تكّٛ سيو

 يًػزر األٚاَض ٜضزص ايش٣ املخ تبًؼ سغ١ٝ ْبضات

  . ايالطّ باختاس ايضُا٤
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 ٤أدظا أصبع١ َٔ ٜتهٕٛ األزلاى يف ايعضيب ادتٗاط

 : ٖٞ ص٥ٝغ١ٝ
 Brain  املخ -0

      Cranial Nerves   املد١ٝ االعضاب-2

      Spinal cord  ايؾٛنٞ اذتبٌ-3

    Spinal Nerves   ايؾٛن١ٝ االعضاب-4

 

 بارتالٜا َتُج١ً ايغُه١ دتغِ ارتاصد١ٝ األدظا٤

 املخ إىل ايعضيب ادتٗاط إىل  ايعضب١ٝ ٚاملضانظ ايعضب١ٝ

)  املٗار حتت ؾُا(  ايجاالَػ)  املٗار  ثِ املتٛعط ؾاملخ

 . ايضُا٤ ايػزر عٝز٠ ايٓدا١َٝ ايػز٠ إىل(  اشلٝبٛثاالَػ

 Receptors ايعضب١ٝ املغتكبالت

 خاص١ تضانٝب سات عضب١ٝ أْغذ١ عٔ عباص٠ ٢ٖٚ

 تكّٛ ثِ ارتاصد١ٝ ايب١٦ٝ يف تػرلات ألٟ سغاع١

 باختالف ختتًـ ٢ٖٚ. عضب١ٝ ْبضات إىل بتشًٜٛٗا

 ايض٤ٛ َجٌ)  املؤثضات َٔ ْٛع ؾًهٌ  ايب٦ٝٞ املؤثض

 خاص١ عضب١ٝ َغتكبالت( اخل....  ٚايضٛت ٚاذتضاص٠

 تٓكغِ ٚعَُٛا. املٛصؾٛيٛد٢ تضنٝبٗا خيتًـ

 : إىل ايعضٝب١ املغتكالت

 ـ:زتُٛعتني إىل تٓكغِ يٛدٛرٖا تبعا -0

 خاصد١ٝ عضب١ٝ َغتكبالت  Extroceptors 

 باملتػرلات ٚتتأثض ادتغِ عطح ع٢ً ٚتٛدز

 احملٝط ارتاصدٞ ايٛعط يف حتزخ اييت ايب١ٝ٦ٝ

. 

 راخ١ًٝ عضب١ٝ َغتكبالت Entroceptors 

 ْؾاط يف بايتػرل ٚتتأثض ادتغِ راخٌ يف ٚتٛدز

 .ٚايزّ ايزاخ١ًٝ األعضا٤ ساي١ أٚ

 مخػ إىل ٚتٓكغِ: املؤثض ْٚٛع يطبٝع١ تبعا -2

 :زتُٛعات

  سضاص١ٜ عضب١ٝ َغتكبالت 

Thermoreceptors  ٌاذتضاص٠ تغتكب 

 .ادتًز عطح ع٢ً ٚايدلٚر٠

 ٚايض٤ٛ يًضٛت عضب١ٝ َغتكبالت Sound 

and Light receptors  سٛاؼ ؾ٢ ٢ٖٚ 

 .ٚاإلبضاص ايغُع

  نُٝا١ٜٚ عضب١ٝ َغتكبالت 

Chemoreceptorse ٌَغتٜٛات تغتكب 

 ٚايكٓٛات ايزّ يف ايهُٝاٜٚات ٚأْٛاع ٚتؿاعالت

 .اشلض١ُٝ

 َٝهاْٝه١ٝ عضب١ٝ َغتكبالت 

Mechanoreceptors  ٌايضػط تغتكب 

 . ادتًز عطح ع٢ً ٚايًُػ

 يألمل عضب١ٝ َغتكبالت Painreceptors  

 .ايتًـ بعٛاٌَ ٚتتأثض تغتكبٌ

 :  Neurones ايعضب١ٝ ارتالٜا

 يًذٗاط ايبٓا١ٝ٥ ايٛسز٠ ٖٞ ايعضب١ٝ ارتالٜا

 غا١ٜ ٚٚظٝؿ١ تضنٝب سٚ بأْ٘ ٜتضـ ايش٣ ايعضيب

 سات ايعضب١ٝ ارتالٜا إٔ َٔ بايضغِ ايتعكٝز يف

 : َٔ ايعضب١ٝ ارت١ًٝ ٚتذلنب , ٚاسز بٓا٥ٞ أعاؼ

 ٜٚتهٕٛ(   Some Body cell)  ارت١ًٝ دغِ ـ0

َٔ : 

 ايغٝتٛبالطّ)  Neuro Plasm:  ايٓٝٛصٚبالطّ ـ أ

 : اذت١ٝ َهْٛات٘ ٚأِٖ(  ايعضيب

 املٝتانْٛزصٜا Mitachondria 

 عضب١ٝ يٝؿ١ٝ خٝٛط Neurofibrils 

 ّٛىلن أدغا 

 . أنجض أٚ ٚاسز٠ ٢ٖٚ ايٓٛا٠ ـ بـ

 أٚ ظزاص َػطا٠ ٢ٖٚ: Processes طٚا٥ز ـ2

 ايعضب١ٝ ايضؿٝش١ ٜغ٢ُ خاصدٞ دزاصٜٔ

Neurolema ٚ ًٞايٓداعٞ ايػالف ٜغ٢ُ راخ 

Myclin_ Sheath  ِإىل ايظٚا٥ز ٚتٓكغ : 

 ط١ًٜٛ ١ٝعٝتٛبالطَ طا٥ز٠ ٖٚٛ Axon ستٛص ــ

 تكّٛ عضب١ٝ يٝؿ١ٝ خٝٛط ٚبٗا خًٟٛ ظزاص َػطا٠

 ( .Impulses) ايٓبضات بتٛصٌٝ

 طٚا٥ز ٢ٖٚ  Dendrites ؽذض١ٜ طٚا٥ز ــ

 تكّٛ عضب١ٝ يٝؿ١ٝ خٝٛط بٗا عٝتٛبالط١َٝ

 . ايكار١َ ايٓبضات باعتكباٍ

 ايؾذرل١ٜ ٚايظٚا٥ز احملاٚص َٔ نبرل عزر ٜٚتذُع ــ

 َهْٛا ضاّ ْغٝر َٔ ٜتهٕٛ ٚاسز غالف يف

 أٚ املخ خاصز تهٕٛ إٔ إَا ايتذُعات ٖٚشٙ االعضاب

 Gangl ايعضب١ٝ ايعكز ٚتغ٢ُ ايؾٛنٞ اذتبٌ

Brain Brain ions  ٚايعضيب ادتٗاط راخٌ أ 

 . ايعضب١ٝ املضانظ ٚتغ٢ُ املضنظٟ

 : أْٛاع ثالث١ إىل ايعضب١ٝ ارتالٜا ٚتٓكغِ

 سغ١ٝ عضب١ٝ خالٜا (Neurons 

Sensory.) 
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 َؤثض٠ ٚا ستضن١ عضب١ٝ خالٜا 

(Motor Neurons) 

 ٚعط١ٝ عضب١ٝ خالٜا (Interneurons 

Contact Neurons ) 

 باعتكباٍ – اذتغ١ٝ -األٍٚ ايٓٛع خالٜا ٚتكّٛ

 ايعضب١ٝ املغتكبالت َٔ اإلثاص٠ أٚ ايتأثرل ٚتٛصٌٝ

 ايٓبضات تٓتكٌ بُٝٓا املضنظٟ ايعضيب ادتٗاط إيٞ

 إيٞ – احملضن١ – ايجاْٞ ايٓٛع ستاٚص طضٜل عٔ

 – ايٛعط١ٝ – ايجايح ايٓٛع ٜٚهٕٛ اشلٝه١ًٝ ايعضالت

 ٚتٓكغِ ٚايجاْٞ األٍٚ ايٓٛعني بني ايٛصٌ ُٖظ٠ ٖٛ

 يضر تبعا قغُني إىل ايٛعط١ٝ ايعضب١ٝ ارتالٜا

 : حتزث٘ ايشٟ ايؿعٌ

 َٓب١ٗ ٚعط١ٝ عضب١ٝ خالٜا Exitatory . 

 َجبط١ عضب١ٝ خالٜا Inhibitory . 

 ايعضب١ٝ ارتالٜا خالٍ ايعضب١ٝ ايٓبضات ٚتٓتكٌ

 املغبب ع٢ً بايضر تكّٛ إٔ جيب اييت ٚاألعضاب

 .غرلٖا أٚ ايػزر أٚ ايعضالت َجٌ املؤثض

 Nerve Centers: املضانظ ايعضب١ٝ

 يف املٛدٛر٠ ايعضب١ٝ ارتالٜا َٔ زتُٛع١ ٖٚٞ

 بعضٗا َع تؾذلى ٚاييت املضنظٟ ايعضيب ادتٗاط

 َا ملؤثض احملزر االْعهاؼ ايؿعٌ تهٜٛٔ يف ايبعض

 شلا املضانظ ٖٚشٙ. َع١ٓٝ س١ٜٛٝ ٚظٝؿ١ تٓعِٝ أٚيف

 .تؾضحيٞ َٓ٘ أنجض ؾغٝٛيٛدٞ َزيٍٛ

 .ايعضيب ادتٗاط ٚظٝؿ١

 ايعضيب ادتٗاط بٗا ٜكّٛ اييت املٗاّ َٔ ايعزٜز ٖٓاى

 :َٓٗا ادتغِ يف

 ارتاصد١ٝ ٚايب١٦ٝ ايغُه١ بني َا االتضاٍ إرا١َ .0

 اىل ٚأعارت٘ ادتغِ تٛاطٕ تعزٌٜ ع٢ً ٚايعٌُ اشل

 ْتٝذ١ ؾٝ٘ خًٌ اٟ سزٚخ عٓز ايطبٝع١ٝ اذتاي١

 .عًٝ٘ ارتاصد١ٝ يًتأثرلات

 ادتغِ أعضا٤ صبط ع٢ً ايعضيب ادتٗاط ٜعٌُ .2

 اصتباط َجٌ ايعٌُ ٚتٓغٝل بٝٓٗا ؾُٝا املدتًؿ١

 يف ايضُا٤ ٚايػزر اشلضُٞ بادتٗاط ايعضيب ادتٗاط

 .ادتغِ

 َجٌ املدتًؿ١ ادتغِ أعضا٤ ْؾاط تٓعِٝ .3

....  ايكًب ٚعٌُ ايعضالت ٚاْبغاط بتكًط ايتشهِ

 .ادتغِ يف اذت١ٜٛٝ ايعًُٝات َٔ اخل

 ايعضيب ادتٗاط اقغاّ

 َٔ االزلاى يف ايعضيب ادتٗاط تكغِٝ ٜتِ

 :ْاسٝتني

 عضيب دٗاط اىل ايتؾضحي١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ االٚىل

 ,(ايؾٛنٞ ٚاذتبٌ ايزَاؽ ٜتضُٔ ٚايشٟ) َضنظٟ

 االعضاب ٜؾٌُ ٚايشٟ) ستٝطٞ عضيب ٚدٗاط

 ٚاذتبٌ ايزَاؽ َٔ تٓؾأ اييت ٚايؾٛن١ٝ ايكشؿ١ٝ

 (.ايؾٛنٞ

 ادتٗاط اٚاًل اىل ايٛظٝؿ١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ ايجا١ْٝ

 ايعضب١ٝ ايعٓاصض تًو ٜٚؾٌُ , ايبزْٞ ايعضيب

 املؾذلن١ ٚاحملٝطٞ املضنظٟ ايعضبٝني يًذٗاطٜٔ

 االرصان١ٝ اذتغ١ٝ املعًَٛات نال ْكٌ ع١ًُٝ يف

 ادتغُٞ ٚادتزاص ٚاالطضاف ايضأؼ َٔ ٚاإلرصان١ٝ

 ايعضيب ادتٗاط راخٌ املال١ُ٥ ايعًُٝات َضانظ اىل

 ايغٝطض٠ يف املؾذلن١ ٚنشيو املضنظٟ

 أَا(. املدطط) االصارٟ ايعضًٞ يًذٗاط اذتضن١ٝ

 ٚايشٟ ,( املغتكٌ) اذتؾٟٛ ايعضيب ادتٗاط ؾٗٛ ثاًْٝا

 ايعضيب يًذٗاطٜٔ ايعضب١ٝ ايذلانٝب ٜؾٌُ

 املزخٌ ْكٌ يف ٚاملؾذلن١ ٚاحملٝطٞ املضنظٟ

 االدٗظ٠ َٔ إرصانٞ ال ٜهٕٛ َا عار٠ ايشٟ اذتغٞ

 َع ٚنشيو املضنظٟ ايعضيب ادتٗاط اىل اذتؾ١ٜٛ

 ايعضالت ع٢ً املغٝطض٠ اذتضن١ٝ ايٓؾاطات

 .ٚايػزر ايكًب١ٝ ٚايعض١ً( ايٓاع١ُ) ايالصار١ٜ

 دٗز ايضاس١ يًد١ًٝ ايعضب١ٝ

ــ١    ــ١ ايعضـــب١ٝ يف سايـ ــٕٛ ارتًٝـ اعـــذلخا٤ عٓـــزَا تهـ

)عـــزّ ٚدـــٛر ســـاؾظ عضـــيب( تهـــٕٛ ارتًٝـــ١ َغـــتكطب١       

(Polarized    ٌــ ــاصز حيُـ ــٔ ارتـ ــ١ َـ ــزاص ارتًٝـ ( اٟ إ دـ

ؽش١ٓ َٛدب١ َٚٔ ايزاخٌ حيُـٌ ؽـش١ٓ عـايب١ , ٚتكـّٛ     

ارت١ًٝ يف اذتاي١ ايطبٝع١ٝ باحملاؾع١ ع٢ً ٖـشٙ ايؾـش١ٓ   

)راخـــٌ ٚخـــاصز ادتـــزاص ارتًـــٟٛ( عـــٔ طضٜـــل بـــشٍ دٗـــز  

( , ٚعٓــز Resting Potentialٜغــ٢ُ ظٗــز ايضاســ١ ) 

( , ٜٚضدـع  MVًَـٞ ؾٛيـت )   71-سغاب٘ ٚدز اْ٘ ٜغـاٟٚ  

ٖشا ادتٗز اىل اختالف تضانٝظ االْٜٛات يف راخـٌ ٚخـاصز   

ــات ٖــٞ      ٚ  +Na+  ٚKارتًٝــ١ ايعضــب١ٝ ٚاٖــِ ٖــشٙ االْٜٛ

Cl- :ٙٚنُا ٖٛ َٛضح يف ايضعِ ارْا 
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 النىاقل العصبية 
 اصتباط َٓطك١ يف َٛدٛر٠ نُٝٝا١ٝ٥ َٛار عٔ عباص٠ ٖٞ

 ٖشٙ ٚتٓعِ املؾبو, أخض٣, عضب١ٝ غ١ًٝ عضب١ٝ خ١ًٝ

 أٚ ايزَاؽ َٔ ايكار١َ ايعضب١ٝ اإلؽاص٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ املٛار

 يف ايهُٝٝا١ٝ٥ املٛار ٖشٙ تتهٕٛ. ايزَاؽ إىل املتذ١ٗ

 خًٝتني بني ايتؾابو َٓطك١ َا قبٌ تزع٢ َٓطك١

 بعز َا َٓطك١ إىل اإلٜعاطات بأصعاٍ ٚتكّٛ عضبٝتني

 عٔ ال ٜكٌ َا عار٠ ٜٛدز. ارتًٝتني بني ايتؾابو

 تؾابو َٓطك١ يف ايعضب١ٝ اإلصعاٍ ْٛاقٌ َٔ 010111

 َٔ َعني إٜعاط ٜضٌ ٚعٓزَا عضبٝتني خًٝتني اٟ

 ْٛاقٌ َٔ اآلالف ٜتشؿظ عضب١ٝ خ١ًٝ ْٗا١ٜ إىل ايزَاؽ

 بعز َا َٓطك١ إىل اإلٜعاط بٓكٌ يتكّٛ ايعضب١ٝ اإلصعاٍ

 تكّٛ سٝح اجملاٚص٠ ايعضب١ٝ ارت١ًٝ َع ايتؾابو

 ايعضب١ٝ ارت١ًٝ يف َٛدٛر٠ َغتكبالت َع باالحتار

 .اجملاٚص٠

 :ايعضب١ٝ اإلصعاٍ ْٛاقٌ َٔ ص٥ٝغني ْٛعني ٖٓاى

 ٌبتشؿٝظ ٚتكّٛ ستؿظ٠ عضب١ٝ إصعاٍ ْٛاق 

. َعني بٓؾاط يًكٝاّ ادتغِ يف َع١ٓٝ أعضا٤

 ايػًٛتاَٝو محض املجاٍ عبٌٝ ع٢ً َٓٗا

 نٛيني ٚأعٝتٌٝ

 ٌأعضا٤ مبٓع ٚتكّٛ َاْع١ عضب١ٝ إصعاٍ ْٛاق 

 َٓٗا. َعني بٓؾاط ايكٝاّ َٔ ادتغِ يف َع١ٓٝ

 اَٝٓٛبٝٛترلٜو ايػاَا محض املجاٍ عبٌٝ ع٢ً

 ٚايػًٝغني

 :تػرلات َٔ حتزث٘ َا سغب ايعضب١ٝ ايٓٛاقٌ ٚتكغِ

 ٌَا ايعضب١ٝ يًد١ًٝ ٚعضٜع ستؿظ عضيب ْاق 

 ٚايشٟ Actyl Cholin َجٌ االؽتبان١ٝ بعز

 ايعضيب ٚايٓاقٌ ACh ي٘ ٜضَظ

Norepinepherine ٟبـ ي٘ ٜضَظ ٚايش NE. 

 ٌَجٌ عضٜع َجبط ؾعً٘ ٜهٕٛ عضيب ْاق 

Gama Amino Butyric Acid بـ ي٘ ٜٚضَظ 

GABA ٌايعضيب ٚايٓاق Serotonin. 

 ايعضب١ٝ ايببتٝزات َجٌ بط٤ٞ ستؿظ 

(Neuropeptide.) 

 باملٛصؾٝٓات املؾب١ٗ املٛار َجٌ بط٤ٞ َجبط 

(Morphine Like Activity.) 

 ٚظا٥ـ ايٓٛاقٌ ايعضب١ٝ 

, ٚاالثاص٠ ايعايٞ ايتٛتض ساالت يف ُٜؿضط: أرصٜٓاينيْٛص -0

 ايز١َٜٛ االٚع١ٝ ٜٚضٝل ايكًب رقات عضع١ طٜار٠ حيؿظ

 ايزّ دضٜإ يف طٜار٠ ؾٝشزخ اشلٛا١ٝ٥ اجملاصٟ ٜٚٛعع

 ٜؤرٟ ٚبشيو, ايزّ يف االٚنغذني ٚدضٜإ يًعضالت

 .ايها٥ٔ اْتباٙ يف ٚطٜار٠ يًذغِ عايٞ ْؾاط اىل

, ايتؿهرل عٔ املغؤٍٚ ايض٥ٝغٞ ايٓاقٌ: نٛيني أعٝتاٌٜ-2

 ايٓؾاط تؿعٌٝ ع٢ً نشيو ٜعٌُ, ٚايشانض٠ ايتعًِٝ

 ٚحتغني باالْتباٙ نشيو ايٓاقٌ ٖشا ٜضتبط, ايعضًٞ

 .االعتٝكاظ عٓز اذتغٞ االرصاى

 ايؾعٛص يف ٜؾاصى اْ٘ املعتكز َٔ: عرلٚتْٛني-3

 ايّٓٛ رٚص٠ ٜٚٓعِ, ايٓؿػ عٔ ٚايضضا بايغعار٠

 االَعا٤ سضن١ ٜٚٓعِ املٝالتْٛني َع باملؾاصن١

 ,ايزقٝك١

, بايهآب١ غايبًا تضتبط ايٛاط١٦ ايغرلٚتْٛني َغتٜٛات

 االر١ٜٚ ؾإٕ يشا, ايٓؿغ١ٝ االضطضابات ٚبعض ايكًل

 .ايغرلٚتْٛني إلؾضاط نُشؿظ تعٌُ يًهآب١ املضار٠

 ايعضب١ٝ ٚاالعتذاب١ االْتباٙ ع٢ً ٜؤثض: أرصٜٓايني ْٛص-4

 عًٛى حتؿٝظ ع٢ً االرصٜٓايني َع باالؽذلاى ٜٚعٌُ

 .ايٓؿغٞ ”اشلضب اٚ ايكتاٍ“

 املاْع ايعضيب ايٓاقٌ ٖٛ: أَٝٓٛبٝٛترلٜو-ايػاَا-5

 ايعضب١ٝ االؽاصات اطالم مبٓع ٜكّٛ, ايزَاؽ يف ايض٥ٝغٞ

 شلشا ايعاي١ٝ املغتٜٛات تؤرٟ, املضنظٟ ايعضيب ادتٗاط يف

, ٚاالصتٝاح ايشٖين ايذلنٝظ حتغني اىل ايعضيب ايٓاقٌ

 نشيو, َٓ٘ َٓدؿض١ مبغتٜٛات ايكًل ٜضتبط بُٝٓا

 .ايضضع را٤ عٔ َعًَٛات تعطٞ ايٓاقٌ ٖشا ن١ُٝ ؾإٕ

 ٚنشيو, ٚايضضا باملتع١ ايؾعٛص يف ٜؾذلى: رٚباَني-6

 ؾإٕ يشيو, االجيابٞ ٚايتشؿٝظ االرَإ ساالت يف

 إ املُهٔ َٔ ايزٚباَني اؾضاط اىل تؤرٟ اييت ايغًٛنٝات

 بضٛص٠ تهضاصٖا اىل بايؾدط تؤرٟ َضغٛب١ تضبح

 ع١ٜٛ ايغًٛنٝات ٖشٙ تهٕٛ إ ممهٔ, ارَا١ْٝ

 غرل تهٕٛ إ ٚممهٔ, ٚادتٓػ بايطعاّ ناملضتبط١

 .ٚغرلٖا املدزصات نتٓاٍٚ ع١ٜٛ

, االقٌ ع٢ً ؽهٌ 21 بـ ايٓاقٌ ٖشا ٜٛدز: إْزٚصؾني-7

, ايضٛص٠ يف ايعاٖض ٖٛ االؽهاٍ ٖشٙ َٔ ايؿعاٍ ادتظ٤

 امحاض عز٠ َٔ ط١ًٜٛ عًغ١ً َٔ ايٓاقٌ ٖشا ٜتهٕٛ
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, ايٓؾاط ايعايٞ اثٓا٤ ايزَاؽ َٔ ايٓاقٌ ٖشا ُٜطًل, ا١َٝٓٝ

 . ادتٓغٞ ٚايٓؾاط االمل, االثاص٠

 يف ؽٝٛعًا االنجض ايعضيب ايٓاقٌ ٖٛ: دًٛتاَات-8

 نايتعًِ االرصان١ٝ بايٛظا٥ـ ٜٚضتبط, ايزَاؽ

 ايٛصالت ٚاْتاز منٛ ع٢ً نشيو ٜٚعٌُ ٚايشانض٠

, يالعضاب عاًَا ٜعتدل َٓ٘ عايٞ تضنٝظ, ايعضب١ٝ

 نُٝات اؾضاط تغبب إ ايزَاغ١ٝ يالضطضابات ٚميهٔ

 ارتالٜا َٛت عٓ٘ ٜٓتر مما ايٓاقٌ ٖشا َٔ نبرل٠

 .ايعضب١ٝ
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