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 الجهاز العصبي                  
 المحاضرات السادسة والسابعة

يتكون  الذي و جسم االنسان هو احد اهم اجهزة   (Nervous System)العصبي الجهاز
و الحبل الشوكي، وشبكة واسعة من األعصاب التي تغطي جميع  الدماغ من بشكل اساسي
 ىما يسماو من الخاليا العصبية  باليينمن  ضهابعمع  األعضاء كل هذه وتتكونأجزاء الجسم 
التي تعمل كقرون  التغصناتالتي تتكون من جسم الخلية والعديد من الزوائد او بالعصبونات 

الذي  االستشعار في استقبال وارسال اإلشارات ألعصبية لتنقلها إلى جسم الخلية والمحور العصبي
مختلفة على الجسم الأجزاء  ةساعدم، ويقوم الجهاز العصبي بإلى متر الجسمقد يصله طوله في 

ويقسم الجهاز  جسمالمن حركات وتفاعالت حيوية في التواصل والسيطرة على ما يحدث 
 ويتكون من الدماغ والحبل الشوكي الجهاز العصبي المركزي العصبي في جسم االنسان إلى

 .ويتكون من االعصاب المحيطية او الطرفية والجهاز العصبي المحيطي
الجهاز العصبي يمكن اإلنسان من التواصل مع المحيط الخارجي، باإلضافة إلى تحكمه 

يات األيض ويستطيع التحكم بردود فعل الجسم لآلالم ولمس المواد بكثير من وظائف الجسم وعمل
رسال رد الفعل  االساخنة وغيرها، وذلك باستقبال اإلحساس ثم معالجته وال يمكن ان يعمل وا 

% من االوكسجين 25اذ يستهلك الدماغ  يقةدق 20-15من  ألكثرالدماغ بدون االوكسجين 
% ، ويعتبر سكر الكلوكوز الواصل من الدم هو المصدر 50الكلي للجسم ويحتاج االطفال 

، ساعة 24غرام من سكر الكلوكوز خالل  115الرئيسي للدماغ ويحتاج االنسان الى حوالي 
العصبية يساعد في  وقبل التعرف على اقسام الجهاز العصبي فان معرفة طبيعة وظائف الخلية

 فهم الكثير من عمليات الجهاز العصبي. 
 :الخلية العصبية Neuron 

العصبونات في الدماغ الدفعات العصبية وتقوم بتحليلها او تستقبل الخاليا العصبية 
وترجمتها وتقرر ما يجب اتخاذه حيالها، فمثاًل تستجيب عضالت الساقين وتساعد اإلنسان على 

الخطر. وذلك يرسل الدماغ رسالة على شكل اشارة عصبية إلى القلب ليسرع من العدو بعيًدا عن 
 نبضه ويزيد من انقباضاته، ليرسل مزيًدا من الدم إلى عضالت الساقين لتقوم بالحركة السريعة
وتعتمد سرعة سريان االشارة العصبية على حجم الخلية وطبيعة غالف المحور ويمكن ان تصل 

وتتكون الخلية العصبية من االجزاء  متر في الثانية120العصبية الى سرعة انتقال االشارة 
 :الثالثة االتية

ملم ويعمل على استقبال 0,25يشبه الجسم الخلوي كرة صغيرة قطرها  :الجسم الخلوي -اوال:
رسال الدفعات ا رُوتينات واستخدام الطاقة للمحافظة على الخلية العصبية لعصبية وتصنيع البوا 

http://lazemtefham.blogspot.com/2015/03/blog-post_88.html
http://lazemtefham.blogspot.com/2015/03/blog-post_88.html
http://lazemtefham.blogspot.com/2015/03/blog-post_18.html
http://lazemtefham.blogspot.com/2015/03/blog-post_18.html
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حيث تتحد االشارات  تتمركز معظم األجسام الخلوية داخل الجهاز العصبي المركزي، ونموها
ث الرسائل الصادرة. أما تلك الموجودة خارج الجهاز العصبي المركزي فتتجمع في حزم الواردة وتب

 .مثل تلك الخاصة بالجهاز العصبي التلقائي العقد العصبية تسمى
ويسمى أيضًا الليف العصبي ويشكل امتدادًا أنبوبيًا للجسم الخلوي. وله العديد  :المحور -ثانيا:

من التفرعات التي تمكنه من االتصال بما يقرب من ألف عصبون آخر وهو متخصص في نقل 
طول المحور داخل الجهاز العصبي المركزي أقل من مليمتر واحد، بـينما يزيد عن و االشارات، 

خاع الشوكي ر الممتدة من النو طول بعض المحا يتراوحإذ  المحيطيذلك في الجهاز العصبي 
وتكون  فهي تجمعات لمحاور األعصاب أما، سم100-75عضالت القدمين إلى  باتجاه
 .الحبلالتصقت مع بعضها البعض مكونة ذلك الشكل  مختلطة أو حسية أو حركية

، حيث تساعد على الميلين غمد مصنوع من مادة دهنية بيضاء تسمى حورمال يغطي
عبرها، كما تساعد على التمييز بين المادة الرمادية والمادة سرعة انتقال الدفعات العصبية 

وتتكون المادة الرمادية من محاور غير مغطاة بالميلين وأجسام  ،البيضاء في الجهاز العصبي
مادة الميلين  تتكونخلوية عصبونية، بينما تتكون المادة البيضاء من محاور مغطاة بالميلين. 

بتصنيعها في الجهاز  الخاليا الدبقية تقوم عد انفي الجهاز العصبي المحيطي، ب خاليا شوان في
 .العصبي المركزي

ة أفرع في شكل قنوات تتفرع من كل جسم َخَلوي نحو ست )النتوءات(: ناتالتغص -ثالثا:
مك ويبلغ طولها نصف ملم وسمكها ضعفي س ،او المتشجرات سمى التغصناتأسطوانية، ت

ا متخصصة في استقبال الدفعات الواردة من التغصنات أجسامد تع ،أضعافه المحور أو ثالثة
 فعاتالذي تعبر خالله الد التشابكي الشقسمى ر أخرى، ويفصل بينهما فراغ ضيق يمحاو 

 .المشابكب االعصابوتسمى أماكن التقاء  العصبية
 :العصبية االشارةل اقتنا -

غالقها وخالل  اتبروتينيحتوي غشاء الخلية العصبية على  خاصة تتحكم في فتح مسامه وا 
وزيادة مستوى أيونات  الموجب الشحنة فترة سكونه يتم تخفيض مستوى أيونات الصوديوم

مقارنة بما يحيط بها من  وبعض األيونات العضوية السالبة داخل الخليةلنفاذية البوتاسيوم 
في هذه الحالة اسم الغشاء  الخلويويطلق على الغشاء  الخليةسوائل، ومن ثم تزداد سلبية داخل 

 .امن الساكناسم الكاو مى فرق الجهد عبر الغشاء الُمسَتقطب ويس
تتأثر  عبر االعصاب الحسية تنبيه بأحد المنبهات الكيميائية أو الكهربائية اآلليةالوعند 

دخول هذه المنبهات تفتح مسامات الغشاء وتزيد من و  ،مسامية الغشاء ويتغير الجهد الساكن
ويحدث ما يسمى بزوال حيث يزداد عدد الشحنات الموجبة  داخل الخلية أيونات الصوديوم

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9
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اد نشاطه ومن ثم تبدأ يزدبابأحد المنبهات يبدأ  الخلية العصبيةوعند إزالة استقطاب  االْسِتْقطاب
جدر وت، ويجب أن تكون للمنبه شدة معينة تعرف باسم جهد العتبة ،العصبية او االشارة الدفعة

نفس الحجم والزمن، بغض النظر عن قوة المنبه وتسمى هذه  لهاكل الدفعات اإلشارة إلى أن 
د ويحتمل أن ترجع قدرة إحساس الدماغ بقوة المنبه إلى عد ،العدم الظاهرة باسم ظاهرة الكل أو
 .د الدفعات الناتجة عن المنبهاأللياف العصبية المنبهة وترد

يوجد بداخل المحور العصبي ذو قدرة على سائل بواسطة  التوصيل عبر المحورويتم 
فعند إزالة االستقطاب من إحدى مناطق  ،توصيل الشحنات الكهربائية ونقلها في شكل تيار

المحور تنتشر هذه اإلزالة عبر هذا السائل إلى كل المناطق المجاورة في المحور وتسمى موجة 
 ،لدفعات العصبيةا تسرب غطى بمادة الَميلين ألمكنغير م المحوروأنه لو كان ، إزالة االستقطاب

فعات فال تحدث هذه الد قد رانفيرر في مناطق عولكن لوجود غطاء الميلين وتقطعه عبر المحو 
 .العصبية إال في هذه العقد حيث تقفز من عقدة إلى أخرى عبر المحور

بوساطة مواد كيميائية الدفعات العصبية عبر المشابك بانتقال يتم و االنتقال عبر الَمشابك 
فعند وصول الدفعة للنهاية الطرفية للمحور تقوم بحفز إفراز  ،خاصة تسمى الناقالت العصبية

ومن ثم تتحرك الناقلة العصبية  )الشق التشابكي( إحدى الناقالت العصبية في الفلح المشبكي
األيونات إلى نحو تغصنات الخلية العصبية المجاورة، وتفتح مسامات غشائها لتتدفق بعض 

 .داخل الخلية، لتحدث تغييًرا في جهدها يسمى الكامن خلف المشبك
بط ويعمل النوع المثير إلحداث فعل مثير أو مث اما ينقسم الكامن خلف المشبك إلى نوعين

 ط لمنع حدوثه، بينما يعمل النوع المثباالخرى لعصبيةكامن آخر في محور إحدى الخاليا ا
لة إلى المشبك من الوصول وتجدر اإلشارة إلى عدم قدرة بعض الدفعات العصبية الواص العمل،
صبونات المجاورة، مما يعني أن المشابك تعمل على تنظيم مسار تدفقات الدفعات إلى الع

 .العصبية الثابتة في كل أجزاء الجهاز العصبي
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 العصبية المنعكسات -

عبر سبل محددة كهربائية تنتقل من خلية الى اخرى الشحنة او الاالشارة العصبية ان 
 ،وهي استجابة تلقائية ال إرادية  او المنعكسات العصبية المداراتتسمى االعصاب و وثابتة بين 
البسيطة بين االعصاب والنخاع الشوكي دون اشعار الدماغ ومنعكسات  عكسنموتقسم الى 

 عار الى الدماغ لفهم المنبه وعادتا شديد.المعقدة بين االعصاب والنخاع الشوكي مع ارسال اش
 مال تستطيع المنعكسات بمفردها احتواء كل أفعال اإلنسان وتفسيرها، ويمكن لإلنسان تعل

فمثاًل تنتقل حركات العضالت اإلرادية المطلوبة الكتساب خبرات  ،أنماط جديدة من السلوك
 .المعقدة التي تمتد من الدماغ إلى جميع أعضاء الجسم االعصابجديدة عبر مجموعة من 

 

 اقسام الجهاز العصبي
   : (Central Nervous System)الجهاز العصبي المركزي -اواًل:

 الدماغ والحبل الشوكي ويقسم الى، ة عصبالخاليا المن الجهاز العصبي المركزي يتكون 
 داخل الفقرات القناة الشوكية يوجد فيالنخاع الشوكي اما تجويف الجمجمة  داخلالدماغ  ويوجد

جزء األضخم من الجهاز العصبي، الالجهاز العصبي المركزي  ويحتل، وكالهما مغلفان بالسحايا
على نشاط جميع األجزاء  يلعب الدور الرئيس في التحكم بسلوك وتصرفات اإلنسان ويؤثرو 
وينتهي  التجويف الحقي او الثقب العظمي حيثأ الحبل الشوكي من قاعدة الجمجمة ويبد جسم،ال

 .ى الفقرة القطنية األولى والثانيتقريبا مع مستو 
ويمكن أن ينظر  ،الجهاز العصبي المركزي المادة البيضاء والرمادية يطغى على شكل 

قليلة دبقية خاليا من محاور و  القسم االكبر المادة البيضاءتشكل حيث  الدماغظاهريا إلى أنسجة 
 أساسا من الخاليا العصبية، وكال النسيجين تتشكلوالتي التفرع، في حين أن المادة الرمادية 

بقية، والتي غالبا ما يشار إليها باسم خاليا دعم الجهاز العصبي يشمالن عدد من الخاليا الد
أشكال أن حيث هناك أشكال مختلفة من الخاليا الدبقية ولكل منها وظائف مختلفة، ، و المركزي

تشارك في نظام المناعة في و أخرى مثل الخاليا الدبقية الصغيرة هي نوع خاص من البالعم 
في  التي تشارك الخاليا النجميةو  ،الدماغ وكذلك تخليص أنسجة المخ من نواتج األيض المختلفة

عيرات كل من إزالة نواتج األيض ونقل الوقود والمواد المفيدة المختلفة للخاليا العصبية من الش
الدموية في الدماغ، وخالل إصابة الجهاز العصبي المركزي فإن الخاليا النجمية سوف تتكاثر 

 .مما يتسبب في ندب النسيج العصبي وبالتالي إلى نقص في الخاليا العصبية الوظيفية
ت بــــــثالث طبقـــــــا والحبــــــل الشــــــوكي الــــــدماغ حــــــاط أقســــــام الجهــــــاز العصــــــبي المركـــــــزيت

، وتقــــع بــــين الجــــزء العظمــــي المحــــيط بــــأجزاء الجهــــاز العصــــبي المركــــزي وبــــين الســــحايا ســــمىت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
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الموجــودة تحتهــا، وتــدفع عنهــا ضــرر  األعصــاب تســاعد علــى اســتقرارالطبقــات  وهــذه األعصــاب
 : وهذه الطبقات هي االحتكاك بالعظام المحيطة بها 

وهــــــي األقــــــرب إلــــــى األعصــــــاب وفــــــي هــــــذه الطبقــــــة  :(piamater) األم الحنووووووو  .1
 .بالدم التي تزود أعصاب الدماغ والحبل الشوكي لشرايينا تكون

وهو الغشاء الذي يتلو األم الحنون من حيث الترتيب ويفصله  :(arachnoid) العنكبوتية .2
 .تحَت العنكبوتية، وفي هذه الحيِّز يوجد السائُل النُّخاعي   زعن األم الحنون الحيِ 

 الشـــــوكي الحبـــــل حـــــول الفقـــــرات ، وهـــــي األقـــــرب للعظـــــام (duramater) :األم الجافيوووووة .3
 .حول الدماغ الِقحف وعظام

 العصبي المركزيمكونات الجهاز 
 الدماغ والحبل الشوكي جزئين رئيسة هي يتكون الجهاز العصبي المركزي من

إلى األعلى من الحبل الشوكي والذي يشكل الجزء األكبر من الجهاز   يقع الدماغ: Brain الدماغ -
العصبي المركزي، وغالبا ما يكون الهيكل الرئيسي المشار إليه عند الحديث عن الجهاز العصبي، 

الـــدماغ الوحـــدة الوظيفيـــة الرئيســـية فـــي الجهـــاز العصـــبي المركـــزي، وفـــي حـــين أن الحبـــل  ويعتبـــر
معينــة مثــل تحريــك العمــود الفقــري ومعالجــة ردود الفعــل، فالــدماغ هــو الشــوكي لديــه قــدرات معالجــة 

 :االتية االربع الدماغ من االجزاء تركيب ويتكون وحدة المعالجة الرئيسية للجهاز العصبي
 

 ،العديــد مــن األجــزاءو المــخ يشــكل الجـزء األكبــر مــن الــدماغ البشــري  :Cerebrumخ والموو .1
ين، ونصــفي الــدماغ مـــع والُحصـــ تشــكل نصــفي الكــرة المخيـــة مــن القشــرة والعقـــد القاعديــة واللــوزة 

  .بعضهما يسيطران على جزء كبير من وظائف الدماغ مثل العاطفة والذاكرة واإلدراك والحركة
  وبصـرف النظـر عـن ذلـك فـإن نصـفي الكـرة المخيـة مسـؤوالن عـن القـدرات المعرفيـة للـدماغ

والتي تتكون من المادة الرمادية التي تغطي سطح الدماغ، وتشـارك القشـرة وظيفيـًا فـي  ،في القشرة
ويشـارك الحصـين فـي تخـزين الـذكريات، واللـوزة المخيـة تلعـب دورا  التخطيط وتنفيذ المهـام اليوميـة

 في التصور والعاطفة، في حين أن العقد القاعدية تلعـب دورا رئيسـيا فـي تنسـيق الحركـات اإلراديـة
 .المحافظة على توازن الجسمو 

يتكــون ايضــا مــن القشــرة الرماديــة الخارجيــة واالليــاف  المخــيخ: Cerebellum المخوويخ  .2
ويتكون من عدة فصوص وتشمل وظائفه السـيطرة علـى ،  المخ يقع وراء الجسر البيضاء الداخلية

األطــراف، وضــعية الجســد، وتنســيق حركــات أجــزاء الجســم، بمــا فــي ذلــك العينــين والــرأس وكــذلك 
تقانها مع الممارسة، كما أنه قادر على  وعالوة على ذلك فإنه يشارك في الحركة التي تم تعلمها وا 

فــإن المخــيخ يشــمل أيضــا وصــالت إلــى منــاطق القشــرة المخيــة  التكيــف فــي تعلــم حركــات جديــدة،
تشــارك فـــي اللغـــة وكـــذلك وظــائف معرفيـــة، وقـــد تبـــين أن هـــذه االتصــاالت تـــم كشـــفها عـــن طريـــق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AD%D9%81
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جســم المخــيخ يحمــل المزيــد  ،الــرنين المغناطيســي  تصــوير اســتخدام تقنيــات التصــوير الطبــي مثــل
أو نصـــفي الكـــرة مـــن الخاليـــا العصـــبية أكثـــر مـــن أي بنيـــة أخـــرى مـــن الـــدماغ بمـــا فـــي ذلـــك المـــخ 

 .كما يعالج المحفزات الحسية والمعلومات الحركية وكذلك معلومات التوازن  ،المخي
همـــــا يتكـــــون الـــــدماغ المتوســـــط مـــــن جـــــزان  :Midbrain( البينوووووي) المتوسووووو  الووووودماغ .3
، ويعمـــل المهـــاد علـــى الـــربط بـــين المســـارات (Hypothalamus)وتحـــت المهـــاد (Thalamus)المهـــاد

أنـه ال يتلقـى مـدخالت مـن  غيـرالواردة من الجهـاز العصـبي المحيطـي وكـذلك العصـب البصـري 
أنـه يشـارك فـي فـرز المعلومـات التـي ستصـل نصـفي الكـرة ، العصب الشمي لنصفي الكرة المخية

فالمهــاد أيضــا يـربط بــين المخــيخ والعقــد القاعديـة مــع المــخ، ومـن القواســم المشــتركة مــع  ،المخيـة 
 .مشاركة المهاد في اليقظة والوع النظام الشبكي المذكور سابقاً 

العواطـف البدائيـة أو  يشارك في وظائف لعدد منيقع تحت المهاد مباشرتا و ما تحت المهاد ا
، وينظم هذا جزئيا من خالل السيطرة (رابطة األمومة) المشاعر مثل الجوع، والعطش، وارتباط األم
يضــًا مــا تحــت المهــاد توتنظــيم الســكر فــي الــدم علــى إفــراز الهرمونــات مــن الغــدة النخاميــة لعــب ، وا 

 .ز العصبي السمبثاويوتنشيط الجها دللفر  الخرى العديد من السلوكياتدورا في التحفيز 

يتكون من يوجد في قاع الجمجمة بين المخ والمخيخ و  :Brain Stem  جذع الدماغ .4
النخـــاع التـــي تـــربط بـــين الجســـر والجـــزء الـــذي يليهـــا وهـــو والقنطـــرة  الـــذي يـــرتبط بـــالمخيخ الجســـر

كامتــــداد للنخــــاع الشــــوكي، كمــــا أن تنظيمــــه  المســــتطيل ، ويمكــــن اإلشــــارة إلــــى النخــــاعالمســــتطيل
كما أن المسارات التي تمر من الحبل  ،وخصائصه الوظيفية مماثلة لتلك الخاصة بالحبل ألشوكي

يعتبــر أساســي ًا للحيــاة إذ يــتحكم بــالتنفس، ونبضــات القلــب، و  الشــوكي إلــى الــدماغ تعبــر مــن خاللــه
  . األعصاب القحفيةبواسطة وجه والرقبة على حركات السيطرة الإرادية و ، وضغط الدم

     

 تركيب الدماغ                                  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:21318-0550x0475_(2).jpg
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 Spinal Cord :الشوكي النخاع -

بخيــوط االعصــاب التــي الشــوكي مــع الجلــد والمفاصــل والعضــالت وغيرهــا  النخــاعبط تر يــ
لى الحبـل الشـوكي وهـذه األعصـاب ، وتسـمح  تمتد  الـى شـارات الحسـية والمحفـزاتبـورود اإلمن وا 

وهــذا  الحركيــة االشــارات الــى اجــزاء الجســم بواســطة االعصــاببنقــل و  الجهــاز العصــبي المركــزي 
زوج  31يوجـد  و ،للحركات الطوعية وغير الطوعية للعضالت، فضال عن تصور الحواس يسمح
بعضـــها تشــــكل ضـــفيرة لتفرعهــــا مثـــل الضــــفيرة  و ،يبـــرز مــــن جـــذع الــــدماغعصـــب شــــوكي مـــن ال

وكل عصب شوكي يحمل اإلشارات الحسية والحركية على حـد سـواء،  العضدية والضفيرة العجزية
ســواء مــن األطــراف إلــى الخاليــا  مختلفــة مــن الحبــل الشــوكيولكــن األعصــاب تشــبك فــي منــاطق 

العصــبية الحســية التــي تنقــل المعلومــات إلــى الجهــاز العصــبي المركــزي أو مــن الجهــاز العصــبي 
الحبـل الشـوكي ينقـل  ،المركزي إلى الخاليا العصبية الحركية، التي تنقـل المعلومـات إلـى األطـراف

إلـى  العمـود الفقـري مـن خـالل المسـار المشـترك النهـائيالمعلومات إلى الدماغ من خالل مسـارات 
المهـاد وفـي نهايـة المطـاف إلـى القشـرة، وال يــتم ترحيـل كافـة المعلومـات إلـى القشـرة المخيـة، ولكــن 

 .بدال من ذلك فإنها تنقل فقط إلى المهاد الذي يفرزها ويتكيف وفقا لذلك

ـــة عصـــ اشـــتراكقـــد تحـــدث ردود الفعـــل أيضـــا دون  بي ة واحـــدة مـــن الجهـــاز أكثـــر مـــن خلي
 .العصبي المركزي كما في المثال التالي من رد فعل قصير

 
 صورة تخ ي ية توضح مواقع بعض المسارات للحبل الشوكي

 
تحـدث نقـاط االشـتباك العصـبي الحسـي و توضيحي لألعمدة ومسارات األلياف في الحبـل الشـوكي 
األعصاب الحركية فإنها تغـادر مـن خـالل في الحبل الشوكي الظهري أعاله في هذه الصورة، أما 

 .الحبل البطني ويسمى جانبي وهي قرون من الحبل الشوكي كما هو موضح أدناه في الصورة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A#cite_note-Kandel-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:1615_Locations_Spinal_Fiber_Tracts.jpg
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طرق مختلفة يمكن من خاللها تفعيل الجهاز العصبي المركـزي وجعلنـا علـى إدراك لألفعـال بـدون 

توسـع الحدقـة خـالل الضـوء الخافـت،  يظهـر المثـال أعـاله العمليـة التـي يـتم خاللهـا ،إشراك القشـرة
يظهـر المثـال الثـاني تضـيق الحدقـة نتيجـة لتفعيـل ، و وتفعيل الخاليـا العصـبية فـي النخـاع الشـوكي

 .نواة العقدة المخية

بصرف النظر عن الحبل الشوكي، هناك أيضـا األعصـاب الطرفيـة مـن الجهـاز العصـبي 
المحيطــي التــي تشــبك مــن خــالل وســطاء أو العقــد مباشــرة إلــى الجهــاز العصــبي المركــزي، ويوجــد 
ـــة. هـــذه  ـــة وتســـمى األعصـــاب القحفيـــة أو الدماغي ـــة الـــرأس والرقب اإلثنـــي عشـــر عصـــبًا فـــي منطق

لــى الوجــه، وكــذلك لعضــالت األعصــاب تجلــب المعلومــات إلــ ى الجهــاز العصــبي المركــزي مــن وا 
وكـــذلك بعـــض  مثـــل العضـــالت شـــبه المنحرفـــة، التـــي يزودهـــا العصـــب الشـــوكي اإلضـــافي معينـــة

زوجين من األعصاب القحفية همـا العصـب ، وهناك األعصاب الشوكية العنقية في العمود الفقري
العصبي المركزي؛ وذلك ألنهما ال يشبكان  غالبا ما يعتبران من الجهاز الشمي والعصب البصري

أواًل علــى العقــد الطرفيــة، ولكــن مباشــرة علــى الخاليــا العصــبية للجهــاز العصــبي المركــزي. ويعتبــر 
نســيج الظهــارة الشــمية مميــزًا فــي أنــه يتكــون مــن النســيج العصــبي المركــزي و يكــون فــي اتصــال 

 .مباشر مع البيئة
   (Peripheral Nervous System):الجهاز العصبي المحي ي -ثانيًا:
اجزاء الجسم تعمل على حركة و  الجسم يطالتي تح األعصاب مجموعة منالذي يتكو ن من هو و 

االعصاب التي تكون من  ين زوج منوتكون االعصاب الطرفية من ثالثة واربع معلومبشكل 
 قسمين هي : 

( زوج من االعصاب المتصلة بالدماغ وتوزع على اعضاء 12وتكون ) :القحفية االعصاب -
 .منطقة الرئس كالعينين والسمع واللسان والعصب الحائر المسؤل عن الجهاز الدوري واالمعاء

( زوج من االعصاب تنطلق من النخاع الشوكي لتتصل 31وتكون ) :الشوكية االعصاب -
 ثالث انواع من االعصاب هي: االعصاب الى هذه بالعضالت الهيكلية وتقسم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:1508_Autonomic_Control_of_Pupil_Size.jpg
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وتنقل االيعاز من العضالت الى  تدخل النخاع الشوكي من القرن الخلفياعصاب حسية  -
 النخاع الشوكي.

وتنقل االيعازات العصبية الى  تخرج من القرن االمامي للنخاع الشوكي :حركيةالعصاب ا -
 العضالت الهيكلية.

داخل النخاع الشوكي لغرض وترتبط االعصاب الحسية والحركية اعصاب رابطة :  -
 .المعلومات الواردة وارسال االيعاز ةمعالج

عن نقل االشارات العصبية الى العضالت  المسؤولةوتعتبر االعصاب الشوكية هي  
 باألليافليتصل  نهايتهعند  الذي يتفرع، الهيكلية عن طريق محور الخلية العصبية الحركية

العضلية عن طريق المغازل العضلية التي توزع االشارة العصبية الى انحاء العضلة وان اتصال 
النهايات العصبية مع االلياف العضلية تسمى بالوحدة الحركية، كما توجد مستقبالت حسية في 

عمل تثبيطي عند شد تقوم ب العضالت تسمى اجسام كولجي والتي بألياف نقطة اتصال االوتار
 ة الزائد.العضل

 :وهي قسمي ويمك  تقسيم الجهاز العصبي المحي ي الى 
   Autonomic Nervous System) ( الجهاز العصبي الذاتي )الالإرادي(  -

وتكمن وظيفة هذا الجهاز في التحكم تصل المعلومات من والى المهاد وتحت المهاد 
بوظائف الجسم التي تحدث بشكل مستمر ودون طلٍب واٍع منا، ومثال ذلك التنفس، وضربات 
القلب، وعمليات األيض، ويتمي ز الجهاز العصبي الذاتي باالستجابة السريعة للظروف وقدرته 

 على تكييف الجسم على الظروف المحيطة كما هو 
الحال عند إعطائه إشعارًا للجسم ليقوم بإفراز العرق إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم. 

ن الجهاز العصبي الذاتي من   رئيسة هي:  ئيينجزاويتكو 
ويقوم هذا الجهاز  (Sympathetic Nervous System) :الودي. الجهاز العصبي 1

بتثبيط عملية الهضم، وتحفيز النشاط الفيزيائي  والعقلي  للجسم؛ إذ ُيسر ع نبضات القلب، ويفتح 
 مجرى التنفس لُيسه ل عملية التنفس.

وُيعتبر هذا  (Parasympathetic Nervous System) :الالوّدي. الجهاز العصبي 2
ء الراحة؛ إذ ُيساعد الجسم على االرتخاء، وُيحف ز الجهاز المسؤول عن التحكم بوظائف الجسم أثنا

 عمليات األيض وعملية الهضم. 
وتكمن  Somatic Nervous System) ()اإلرادي(: ال رفي او الجهاز العصبي الجسدي -

من خالل  وظيفة هذا الجهاز في التحكم باألمور التي ُندركها واألفعال التي تعي التحكم بها،
ومثال ذلك تحريك الذراَعين والساقين وغيرها من  حركة او فعل، ءالدااالنقباضات العضلية 

 . اراديةواعية التي تكون حركاتها  أجزاء الجسم
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