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( Nervous System) الجهاز العصبً
 

وهو معقد التركٌب وٌتحكم فً عمل كافة االجهزه  , ٌعد الجهاز العصبً من اهم اجهزة الجسم.

و ٌتكون الجهاز العصبً من جزئٌن:

1-  الجهاز العصبً المركزيcentral nervous system

2-    ًالجهاز العصبً المحٌطPeripheral nervous. system

     

 وتعد الخلٌه العصبٌهNeurone  وحدة بناء الجهاز العصبً والجهاز العصبً فً االنسان ٌتكون من نوعٌن من الخالٌا

.والخالٌا الجٌالتٌنٌه ,العصبونات

 الخلٌة العصبٌةnervous cell:

 ٌحوي الذي الخلٌه جسم من وتتكون مختلفة أشكال على وتكون (ملم / األلؾ من جزء 130-5) العصبٌة الخلٌة حجم ٌبلػ 

  الشبكٌة باأللٌاؾ وتسمى الجذور تشبه االمتدادات وهذه اكثر أو امتدادان أو واحد امتداد سطحه من وتبرز الخلٌه نواة على

 فً عالقه لها التً العصبٌة األلٌاؾ هً وهذه (Axon المحور) ٌسمى الشكل وأسطوانً طوٌل منها فقط واحدا   وان

 هذه تتصل وعادة   بطولها تتمٌز التً األعصاب بالحقٌقة هً الجذور هذه حزمة وان , الكهربائٌه االشارات اونقل استقبال

 الشم , الضوء , الذوق , واأللم ,الحرارة) األحاسٌس تنقل أن تستطٌع وبذلك العضالت ألٌاؾ أو الحس بؤعضاء األعصاب

 من العصبٌه االشارات العصبون جسم وٌستقبل ( النشاط أثناء المخ من تصدر بؤوامر العضالت حركات تنظٌم أو

 مشابك طرٌق اخرعن عصبون محور من او اخر عصبون جسم من االمتدادات هذه طرٌق عن االخرى العصبونات

Synapsis لنقل اخر عصبون خلٌة جسم مع العصبون محور او العصبونٌه االمتدادات التقاء مناطق هً والمشابك 

  (وؼٌرها ادرنالٌن والنور واالدرنالٌن كولٌن االستٌل) مثل الكٌمٌاوٌه المواد  العصبٌه النواقل طرٌق عن العصبٌه االشارات

.
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 المحور  (Axon  )

 هو االمتداد الحقٌقً للخلٌة العصبٌة ألن الدفعات ( المحور االسطوانً)ٌعد الجزء المركزي

العصبٌة تمر خالله ومحور العصبون هو امتداد ٌخرج من جسم الخلٌه وٌقوم بنقل االشارات 
.العصبٌه من العصبون 

ٌؽلؾ المحور من الخارج صفائح النخاعٌن (Myelin Sheaths  ) وهً ماده عازله للمحور

وضرورٌه لنقل االشارات العصبٌه وتنتج هذه الماده من الخالٌا الجٌالتٌنٌه قلٌلة التؽصنات فً 
.الجهاز العصبً المركزي اما فً الجهاز العصبً المحٌطً فتنتج فً خالٌا شوان 

 تتجمع اجسام العصبونات على شكل مجامٌع تسمى بالنواة او العقده(Ganglion ) وتتجمع

:محاور العصبونات لتكون االعصاب التً تنقسم حسب موقعها من العقده الى 

 

اعصاب ماقبل العقده

اعصاب مابعد العقده

 ماقبل العقده مع اجسام العصبونات مابعد العقده ( محاور اجسام العصبونات ) تتشابك اعصاب
.خالل المشابك فً العقد لنقل االشارات العصبٌه 
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 الخالٌا الجٌالتٌنٌه(Glial Cell )

سمٌت بهذا االسم المشتق من الالتٌنٌه(Glia  ) جلٌا الؽراء او الصمػ العتقادهم بآن عملها االساسً هو الربط بٌن

العصبونات وهً خالٌا مسانده للعصبونات التشارك فً نقل االشارات العصبٌه الكهربائٌه وهً اكبر الخالٌا العصبٌه عددا 

وتشكل عشرة اضعاؾ عددالعصبونات فً الجهاز العصبً وحجمها ٌساوي عشر حجم العصبون لذا فهما ٌشؽالن نفس 

:الحٌز فً الجهاز العصبً 

 وظائف الخالٌا الجٌالتٌنٌه:

تعمل كسند ودعامه للعصبونات

عازله للشحنات الكهربائٌه بٌن العصبونات وبٌن المشابك

تزٌل الخالٌا التالفه والمٌته

تفرز مواد محفزه لنمو العصبونات

تحافظ على التركٌبه اآلٌونٌه الكهربائٌه للسوائل خارج العصبونات

 انواع الخالٌا الجٌالتٌنٌه

لخالٌا النجمٌها(Astrocytes)

 سمٌت بهذا االسم لكثرة تششعباتها البارزه للخارج من الخلٌه وهً اكبر الخالٌا الجٌالتٌنٌه حجما تشعباتها تربط بٌن االوعٌه

الدموٌه والعصبونات لنقل الؽذاء الٌها  ولها الفدره على تحوٌل الكلوكوز الى الالكتات لخزنه واستخدامه عند الحاجه لمد 

.العصبونات بالطاقه 

 ًوتساهم الخالٌا النجمٌه فً ازالة الشحنات الكهربائٌه الفائضه فً السائل خارج العصبونات للمحافظه على المحٌط اآلٌون
.المناسب لنقل االشارات العصبٌه 

 لها دور مع الخالٌا الجٌالتٌنٌه الصؽٌره فً افراز مواد محفزه لنمو العصبونات ٌعد تلفها.
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الخالٌا قلٌلة التشعبات 
(Oligodendrocytes)

 تعمل على تكوٌن طبقه عازله تحٌط بالعصبونات فً الجهاز العصبً المركزي وذلك عن طرٌق التشعبات الصادره عنها

التً تلتؾ حول العصبونات لعزل الشحنات الكهربائٌه التً تنتقل فً االعصاب عن بعضها حتى التإثراحداهما على 

.االخرى 

 

 الخالٌا الصغٌره (Microglia  )

 وهً اصؽر الخالٌا الجٌالتٌنٌه حجما وتعمل على ازالة الخالٌا التالفه فً الجهاز العصبً وٌعتقد انها مسإوله عن تجدد

.الخالٌا التالفه وتساعد فً نمو العصبونات 

 

خالٌا شوان(Schwann  )

تتكون هذه الخالٌا بشكل اساسً من الشحوم والتً تعطٌها صفتها العازله للشحنات الكهربائٌه و

 ًهً نظٌرة الخالٌا قلٌلة التؽصنا ت فً الجهاز العصبً المحٌط.

ًمسؤوله عن تكوٌن الطبقه العازله لصفائح الماٌلٌن فً الجهاز العصبً المحٌط

تساعدفً سرعة انتقال الشحنات الكهربائٌه فً العصبونات

لها دور فً نمو العصبونات بعد تلفها

وتحٌط خالٌا شوان بنفسها  احاطه تامه حول العصبون بعكس الخالٌا قلٌلة ا لتؽصنات فً الجهاز العصبً المركزي
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centriel n. Systemالجهاز العصبً المركزي 

  ٌعد الجهاز العصبً المركزي مركزا الصدار االوامر فً الجسم  اذ ٌتم بداخله التفاعالت المعقده ومعالجة االحساسات

.الناتجه عن االثاره  وٌإدي وظائؾ ذهنٌه كثٌره 

وٌتكون من :

   الدماغBrain  الذي ٌستقر فً الجمجمه

 ًوالنخاع الشوكSpina cord فً العمود الفقري .

وٌتكون الدماغ من:

( Cerebrain)المخ     

 وٌكون لونها رمادي اما محاور العصبونات ٌكون لونها ( قشرة المخ) وتوجد فٌه اجسام العصبونات فً الطبقه الخارجٌه

ابٌض وتوجد فً داخل المخ وفً الماده البٌضاء ٌوجد تجمع الجسام العصبونات تسمى بالنواة او العقده اما فً الحبل 

.فً الداخل ( االجسام) فً الخارج والمادده الرمادٌه ( المحاور) الشوكً ٌكون العكس أي الماده البٌضاء 

 ٌقسم المخ شق طولً انسً الً نصفٌن ؼٌر منفصلٌن اٌمن واٌسر وٌتحكم النصؾ االٌمن بالجانب االٌسر من الجسم

والنصؾ االٌسر ٌتحكم بالجانب االٌمن من الجسم  وذلك لتقاطع الالعصاب الدماؼٌه واحدهما ٌكون نصؾ الكره المخً 

.المسٌطر 

 تكون الماده الرمادٌه فً المخ على شكل تالفٌؾ لتزٌد من المساحه السطحٌه للمخ وتوجد بٌنها شقوق ٌنقسم كل من نصؾ

:الكره المخً فً سطحه الخارجً اى اربعة فصوص
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ًالفص الجبه

ٌتحكم فً االنفعاالت والعواطؾ والشخصٌه كذلك تعلم وممارسة المهارات الحسٌه المعقده

 ٌحتوي الفص الجبهً على التلفٌؾ الجبهً السفلً فً الجزء الخلفً منه فً نصؾ الكره المخً المسٌطر عى منطقة

.بروكاس المسإوله عن التكلم 

 التلفٌؾ امام الشق المركزي وجدار الشق المركزي االمامً ٌحتوٌان على القشره الحركٌه المسإوله عن حركة العضالت

االرادٌه فً الجانب المعاكس من الجسم فً القشره الحركٌه تكون اعضاء الجسم ممثله بالمقلوب أي الجزء السفلً من 

.القشره الحركٌه ٌتحكم فً اللسان والحنجره  والوجه والجزء العلوي ٌكون منطقة التحكم بعضالت القدم 

الفص الجداري

 ٌحتوي على التلفٌؾ خلؾ المركزي الذي ٌشترك مع تلفٌؾ الجدار للشق المركزي فً مسإولٌة االحساس فً الجانب

.المعاكس لكونهما ٌحتوٌان على القشره الحسٌه 

ًالفص الصدغ

 ٌحوي على التلفٌؾ الصدي العلوي مسإول عن السمع كذلك ٌحوي التالفٌؾ المسإوله عن الذاكره الخاصه بالكمات
.المقروءه 

 (القذالً) الفص المؤخري

 ومن الجدٌر بالذكر ان نصفً المخ لٌسا مفصولٌن تماما بل فً الجزء ,ٌقع فً مإخرة المخ وٌحتوي على مركز االبصار

محاور عصبٌه توصل بٌن مناطق متشابهه ) العلوي فقط وٌتصالن فً السطح الداخلً مع بعضهما بواسطة الجسم الثفنً 

( .فً نصفً المخ 
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 جذع المخBrainstemو ٌشمل

الدماغ االوسطMidbrain 

 الجسرPons

 النخاع المستطٌلMedulla oblogata .

 وٌقع الدماغ  االوسط فوق الجسر والجسر فوق النخاع المستطٌل المتصل بالحبل الشوكً وخلفهم المخٌخ.

 ٌوجد فً الدماغ االوسط مراكز رد الفعل البصري وكذلك مراكز رد الفعل السمعً وٌحوي الدماغ االوسط

.كذلك على نواة لالعصاب القحفٌه الثالث والرابع والخامس 

 وٌحتوي الجسر على نواة لالعصاب القحفٌه الخامس والسادس والسابع والثامن.

 والنخاع المستطٌل ٌحتوي على نواة لالعصاب القحفٌه التاسع والعاشر والحادي عشر والثانً عشر.

 المخٌخCerebellum.

 ٌتصل المخٌخ بجذع الدماغ عن طرٌق السوٌقه المخٌخٌه العلوٌه والسفلٌه وٌقوم المخٌخ بتنظٌم حركات

.العضالت لتكون متناؼمه وكذلك حفظ التوازن واالحساس بوضع الجسم فً الفراغ 
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الحبل الشوكً

القطنٌه الفقره ولحد الفقري للعمود الفقرٌه القناة فً االسفل الى وٌمتد المستطٌل النخاع ٌبدآبعد 
. الفرس ذنب شكل على ٌنتهً بعدها الثانٌه

حرؾ شكل على العصبونات اجسام من تتكون والتً الرمادٌه الماده على بداخله ٌحتوي H 
 الحركٌه االعصاب ومنه الحركً الجذر منه ٌنشآ الذي االمامً القرن ٌسمى االمامً والذراع

 من االتٌه الحسٌه االعصاب تدخل حٌث حسً وٌكون الخلفً باالقرن ٌسمى الخلفً اما للعضالت
الوحشً الجانبً القرن الجانب وعلى  الحسً الجذر طرٌق عن الٌه المختلفه الجسم اعضاء

العصبونات محاور من البٌضاء الماده وتتكون الرمادٌه الماده وسط فً المركزٌه القناة وتجري 

 تحمل التً صاعده عصبٌه الٌاؾ عن عباره وهً الشوكً الحبل فً الرمادٌه بالماده وتدٌط

 الحركٌه القشره من  االوامر تحمل  الهابطه العصبٌه االلٌاؾ اما الدماغ الجزاء الحسٌه المعلومات

 الجسم بحركة للقٌام الحركً الجذر طرٌق عن الحركٌه االعصاب الى ومنه االمامً القرن الى

هالمطلوب
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