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:النخاع الشوكي-

.سم1، قطره متقلب بمعدل (سم45-40)، وطوله غ35يتصل النخاع الشوكي بجذع الدماغ من األعلى وزنه في اإلنسان

07الرقبة )، إال في العجز ودونه، تسمى الفقرة وترقم حسب موقعها فقرة مستقلة33العمود الفقري مقسوم إلى

وتظهر كقطعة واحدة وكذلك أربع فقرات 05وهي قطنية، ويوجد في العجز05فقرة وهي ظهرية، البطن 12فقرات، الصدر 

.سم70وطول العمود الفقري في اإلنسان . (تكون قطعة واحدةعصعصية

:أنظر الرسم التخطيطي التالي





تجتمع في النخاع الشوكي ممرات حسية مختلفة فتحزم أوتارها معا في حزمة واحدة، نسميها الجذع العصبي الذي 

.يصعد إلى الدماغ، ويتفرع كل ممر لينتهي في مركزه النهائي

من الممرات الضخمة الصادرة والواردة بين المخ وأطراف الجسم من النخاع الشوكي، وتنقسم األعصاب زوجا31ويوجد 

.إلى فروع أمامية للحركة وخلفية للحس

واسطة أما خارج العمود الفقري وعلى امتداده تقع سلسلتا الجهاز العصبي المستقل، وتتصل عقده بالنخاع الشوكي ب

.أوتار خصوصية

.وكل عصب شوكي ينشأ من خاليا منطقة ما في النخاع الشوكي ينقسم إلى جذرين أو مجموعتين

دية في النخاع الشوكي تكون هناك المادة الرمادية في الوسط، وحولها المادة البيضاء، وتوجد ثقب وسط المادة الرما
.القناة المركزيةيشكل 



:وظيفة النخاع الشوكي-

:تتلخص وظائف النخاع الشوكي، فيما يلي

عن يحتوي النخاع الشوكي على مراكز عصبية انعكاسية متنوعة كالمراكز العصبية المسئولة-* 

ة حركمن النخاع الشوكي مراكز عصبية مسئولة عن الرقبية، مثال توجد في القطع السلوك الحركي

كما توجد في القطع الصدرية من النخاع الشوكي الحجاب الحاجز، وعضالت الرقبة، واألطراف العلوية،

شوكي ، بينما في القطع القطنية والعجزية من النخاع التحريك عضالت الجذعمراكز عصبية مسئولة عن 

.لتحريك عضالت الحوض واألطراف السفليةتوجد مراكز عصبية 

.عرقتوجد في المنطقتين الصدرية والقطنية مراكز عصبية محركة لألوعية الدموية وإفراز ال-*

-الدهليزيةيعمل على تنظيم توتر العضالت وتناسق الحركة والتوازن، وذلك لوجود الحزم -*

.الظهرية فيه

.الجهاز العصبي الذاتييحتوي على مراكز عصبية انعكاسية مسئولة عن 

.بيضاء فيه، وذلك بفضل المادة الالمدخالت الحسية تصاعديا، واألوامر الحركية تنازليايقوم بنقل -*



بمكان ، واالنعكاسية المرتبطةالحركيةيحدث اضطراب أو فقدان الوظائف في حالة تعرضه إلى أذى معين أو إصابة
.كانعدام اإلحساس أو الشلل أو االضطراب في السلوك الحركياإلصابة، 

 الجهاز العصبي الطرفي: األعصاب الدماغية واألعصاب الشوكية

يتكون الجهاز العصبي المحيطي من جميع أنسجة الجهاز العصبي المجاورة أو 

، حيث يتكون من نوعين من األعصاب الحبل الشوكيالواقعة خارج المخ و
 والتي تتمثل فيما يلي:

:األعصاب الدماغية-1

التخطيطيرسم لواوهي اثنا عشر زوجا من األعصاب التي تخرج عبر فتحات في الجمجمة، 

:التالي يوضح ذلك





:وسوف نذكر أسماءها بالترتيب التسلسلي لها ووظيفة كل منها

.وهو المسئول عن حاسة الشم لدى اإلنسان:العصب الشمي-1

.وهو المسئول عن اإلبصار لدى اإلنسان:العصب البصري-2

ويغذي عضالت العين الخارجية المسئولة عن حركة العين كلها ما عدا العضلة :العصب المحرك للعين-3

ن للضوء ويحمل معه أليافا عصبية ودية وهي مسئولة عن رد فعل العي. المستقيمة الوحشية والعضلة المائلة العلوية

.المنعكس الضيائي، وكذلك منعكس التكيف

.يغذي العضلة المائلة العلوية للعين:العصب البكري-4

الت وفروة الرأس وكذلك يحمل أليافا حركية لعض( اإلحساس)وهو عصب حسي للوجه :العصب الثالثي التوائم-5

.المضغ

.ويغذي العضلة المستقيمة الوحشية للعين:المبعدالعصب -6

افا حسية ، ويحمل ألي(عضالت التعبير مثل االبتسام والعبوس)ويغذي العضالت السطحية للوجه :العصب الوجهي-7

.للعابيةلأللم والحرارة من األذن وكذلك أليافا حسية للتذوق في الثلثين األماميين من اللسان وأليافا ال ودية للغدد ا

.وهو العصب المسئول عن السمع والتوازن عند اإلنسان:القوقعيالدهليزيالعصب -8

عابية وـأليافا يحمل أليافا حسية من الثلث األخير من اللسان وأليافا ال ودية للغدد الل:اللساني البلعوميالعصب -9

.حركية لعضالت البلعوم



ب المبهم يحمل أليافا ال ودية ألعضاء الصدر والجهاز الهضمي والقلب، إن تحفيز العص:العصب المبهم التائه-10

.يقلل سرعة ضربات القلب ويزيد حركة األمعاء، وكذلك يحمل أليافا حركية لعضالت الحلق والبلعوم والحنجرة

في ويغذي عضالت الحنجرة والبلعوم مع العصب المبهم ويغذي فرع منه عضالت إرادية:العصب اإلضافي-11

.الرقبة

عضالت اللسانوهو العصب المحرك للسان، أي يغذي :العصب تحت اللسان-12

(:النخاعية)األعصاب الشوكية -2

33والعمود الفقري مقسوم إلى . زوجا وهي تخرج من ثقوب بين الفقرات، على طول العمود الفقري31عددها 

فقرة وهي 12فقرات، الصدر 07الرقبة )فقرة مستقلة، إال في العجز ودونه، تسمى الفقرة وترقم حسب موقعها 

تكون يةيعصعصوتظهر كقطعة واحدة وكذلك أربع فقرات 05وهي قطنية، ويوجد في العجز 05ظهرية، البطن 

(.قطعة واحدة

. (C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8)(:في الرقبة)مناطق ُعنقية ( 8)

. (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12)منطقة صدرية( 12)



. (L1,L2,L3,L4,L5)مناطق قطنية( 5)

. (S1,S2,S3,S4,S5)مناطق عجزية( 5)

.عصعصيهمنطقة ( 1)

تنقل األوامر الحركة من النخاع الشوكي إلى أعضاء فروع أماميةوتنقسم األعصاب الشوكية إلى 

.تنقل المعلومات الحسية من أعضاء الحس إلى النخاع الشوكيوخلفيةاالستجابة، 

:والرسم التخطيطي التالي يوضح ذلك
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يالجهاز العصبي الجسمي والجهاز العصبي الذات: الجهاز العصبي الطرفي

الجسمي/ الجهاز العصبي البدني-1

جل القيام بالحركات ويتكون من األعصاب التي تربط الجهاز العصبي المركزي بخاليا االستقبال وخاليا اإلرسال التي تتحكم في العضالت، من أ

الالإرادية

(الذاتي)الجهاز العصبي المستقل -2

ية التي وظيفتها اكتسب الجهاز العصبي المستقل اسمه هذا، بسبب استقالله عن الضبط اإلرادي، وهو يتكون من مجموعتين من األلياف العصب

.إرسال الدفعات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى الغدد والعضالت الملساء والقلب

.  ا الطاقة العصبيةوهاتان المجموعتان المسميتان بالقسمين السمبثاوي والباراسمبثاوي، لهما إجماال آثارا متضادة على األعضاء التي يعطيانه

التغيرات و. وإجماال فإن اإلطالق السمبثاوي يعبئ الجسم ألداء المجهودات المضنية، ولكن نشاط الجهاز الباراسمبثاوي يحفظ موارد الجسم

.التي يسببها نشاط الجهاز السمبثاوي يكون من شأنها أن تجعل الكائن الحي في حالة تأهب قصوى للقتال أو الفرار

اع الغدتين فوق ثم إن التغيرات الجسمية التي تتوالى بفعل اإلطالق السمبثاوي يعززها ويزيدها األدرينالين الهورموني الذي يفرزه نخ

.الكلويتين، وهما في حد ذاتهما تحت الضبط السمبثاوي

.ويعمل الجهاز السمبثاوي األدريناليني كوحدة ليتمكن الجسم من أن يغالب الطوارئ المباغتة مغالبة سريعة فعالة



:ما يليفي( قرب الودي/ نظير)والجهاز الباراسمبثاوي ( الودي)ويمكن تلخيص وظائف الجهاز السمبثاوي 

(:الودي)وظائف الجهاز السمبثاوي •

لمخ والقلب يعمل على التحكم في السلوك خالل المواقف الطارئة، حيث يقوم بتنظيم الدورة الدموية بشكل يسمح ل-

.واألطراف العضلية بتلقي ما يكفيها من الدم للقيام بعملها في حالة المواجهة أو الهرب

.توسيع حدقة العين للسماح للفرد بتوسيع مجاله البصري-

.عن العمل، حيث أن عملية اإلخراج غير ضرورية في المواقف الطارئةاإلخراجيكف الجهاز -

لذي يتم اإلبطاء من عملية إنتاج األنسولين واإلنزيمات الهاضمة األخرى، حتى ال تستولي المعدة على جزء من الدم ا-

.توجيهه ألعضاء حيوية أخرى

.في حاالت الطوارئتنشيط عملية إذابة الدهون الستخدامها كمصدر للطاقة-

.تقليل إفراز اللعاب بسبب توقف عمليات الهضم-

ويهيئ الفرد المشاركة في عملية تنظيم مستوى األدرينالين في الدم مما يؤثر على مستوى عمليات التمثيل الغذائي-

.للتكيف مع الضغوط النفسية المحيطة به

.رفع ضغط الدم بسبب انقباض األوعية الدموية لإلسراع في عمليات ضخه للمناطق المحتاجة له-



(:نظير الودي)وظائف الجهاز الباراسمبثاوي •

.يعمل على تضييق حدقة العين، وتوسيع األوعية الدموية، وزيادة إفراز الدموع-

.يعمل على تنشيط المعدة وعمليات الهضم عن طريق زيادة اإلفرازات الهاضمة-

.يعمل على تضييق المسالك الهوائية لعدم الحاجة إلى زيادة كمية األكسجين-

.  عتهااإلبطاء من سرعة ضربات القلب تمشيا مع عمليات الكف وعودة العمليات الجسمية االعتيادية إلى طبي-

لتخطيطي يعمل على انقباض عضالت المثانة مما يؤدي إلى كثرة مرات القبول للتخلص من الماء الزائد، والرسم ا-

:التالي يوضح ذلك



المصادر 

الدكتور محمود )تركيبه التشريحي ووظائفه( الجهاز العصبي المركزي)الدماغ -1
2013(حياوي

العلوجيصباح –علم وظائف األعضاء -2




