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 Nervous Systemالجهاز العصبي   
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 Nervous Systemتركيب الجهاز العصبي 

(، والوحدة البنائية في  Neuronsيتألف الجهاز العصبي من عدد كبير من الخاليا العصبية التي تدعى كذلك العصبونات )

 وهي تتألف من :” العصبة“الجهاز العصبي هي 

 

 Cell Bodyأوالً: جسم الخلية العصبية 

ميكرون، يحيط به غشاء خلوي يتكون من طبقتين من البروتين وبينهما طبقة من الدهن،  5-4يتراوح قطر جسم الخلية ما بين 

الميتوكوندريا وجسم كولجي، والغشاء  انغستروم، ويحتوي سيتوبالزم الخلية على العضيات التالية : 100وسمكه حوالي 

اف العصبية، واألكياس الصغيرة، وأجسام نسل ) مجموعة ميكروسومات (، وكل خلية االندوبالزمي، و الرايبوسمات، واأللي

 تحتوي على نواة بداخلها نوية. وهو موجود في المادة السنجابية ونوى الجهاز العصبي المركزي.

 Axonثانياً: المحور االسطواني 

سل، معظم المحاور االسطوانية تحاط بغمد ميليني قد يبلغ طوله متر، وهو قليل التشعب، و قطره ثابت، وهو خال من أجسام ن

( ويدعى المحور الميليني ) النخاعيني (، وهناك بعض المحاور غير محاطة بغمد  Schwan) نخاعيين ( يدعى غمد شفان ) 

(، كما  Impulsesشفان الميليني فتدعى المحاور الالميلنية وعبر هذا الغمد يتم تبادل الشوارد عند انتقال النبضات العصبية ) 

 أن هذا الغمد يلعب دورا في تجدد األلياف العصبية وتنكسها، ففقدانه يحرم الخلية من خاصية التجدد في حالة إصابتها بأذية.
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 ( Dendritesثالثاً: التغصنات الشجرية العصبية: ) 

ما ابتعدنا عن جسم الخلية، وهي عبارة عن زوائد أو استطاالت سيتوبالزمية تخرج من جسم الخلية، و يتناقض قطرها كل

 وتشعباتها غزيرة كي تزيد من السطح المعرض الستقبال المنبهات من التشعبات الطرفية للخاليا التي تليها.

 

 أنواع الخاليا العصبية:

 وتقسم الخاليا العصبية بالنسبة لعدد المحاور االسطوانية إلى ثالثة أنواع :

 أسطواني واحد.. عصبونات وحيدة القطب : لها محور 1

 . عصبونات ذات قطبين : لها محوران أسطوانيان.2

 . عصبونات كثيرة األقطاب : لها شجيرات عصبية غزيرة، و بعضها له محور أسطواني.3



 جامعة الشام الخاصة
 كلية الصيدلة

 2020-2019العام الدراسي         مقرر التشريح والنسج
 
 
 

4 | P a g e  
 

 أما حسب الوظيفة فتقسم الخاليا العصبية إلى ثالثة أنواع رئيسية، هي :

تقبال الى الجهاز العصبي المركزي، و تنتشر على الجلد و تعمل على نقل اإلحساسات من عضو االس خلية عصبية حسية:. 1

 أعضاء حسية كالعين واألذن واللسان واألنف.

تعمل على نقل األوامر الى أعضاء االستجابة التي قد تكون إرادية او غير إرادية، كالعضالت  خلية عصبية محركة:. 2

 المخططة أو الملساء أو الغدد.

 لى ربط العصبونات المتجاوزة.تعمل ع خلية عصبية موصلة:. 3

وتجدر اإلشارة إلى أن الجهاز العصبي ال يتكون كلياً من الخاليا العصبية فقط، بل هناك بين العصبونات خاليا بنائية مختلفة 

( وظيفتها نقل األغذية واألوكسجين الى العصبونات ونقل الفضالت من  Gliaاألشكال و الوظائف تدعى الدبق العصبي ) 

 نات إلى الدم.العصبو

 تتجمع المحاور العصبية واأللياف العصبية لتكون:

 المسارات العصبية إذا كانت داخل الدماغ والحبل الشوكي  -1

 األعصاب إذا خرجت متجهة لبقية أجزاء الجسم -2

حركية من تستقبل المثيرات الحسية الخارجية وتنقلها إلى المخ والحبل الشوكي، ترسل األوامر العصبية ال وظيفة األعصاب:

 المركزي إلى العضالت واألعضاءالجهاز العصبي 

 از العصبي وظيفيا إلى قسمين:يقسم الجه

 الجهاز العصبي المركز -1

 الجهاز العصبي المحيطي -2
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 يتكون من: الجهاز العصبي المركزي: -اوال

 الدماغ -1

 النخاع الشوكي -2

 اتصاالت عصبية أخرى -3

 :) تسمى السحايا(  من االغشية يحاط كل من الدماغ والنخاع الشوكي بثالثة طبقات

 األم الحنون: وهو غشاء رقيق يغلف السطح الخارجي للدماغ والمخيخ. -1

 األم العنكبوت: وهي تبطن األم الجافية. -2

 األم الجافية: وهي سميكة ومتينة تبطن عظام الجمجمة مباشرة. -3

هو سائل رقيق وظيفته حفظ الدماغ والحبل الشوكي يمأل المسافة بين األم الحنون واألم العنكبوتية السائل الدماغي الشوكي و

 عن طريق امتصاص الصدمات.

 :نقسم الدماغ عند اإلنسان إلى ثالثة أقسام رئيسية

 :يتألف من قسمين prosencephalon   الدماغ األمامي -1

 الدماغ االنتهائي   Telencephalonنصفي كرتي  ، يتألف منالمخ هو نفسه

لمادة الرمادية ويحتوي أيضاً على ا العصبونات على أنوية تحتوي المخية القشرةو المخ

مثل: النواة الذيلية والنواة العدسية،  القاعدية العقد وتشكل تتوضع بشكل مركزي

صبونات،، ويحتوي المادة البيضاء المحيطية والتي تتكون بشكل أساسي من محاور الع

 .البطين الجانبي باإلضافة لذلك حيوي المخ

 الدماغ البيني  : Diencephalon  

  Mesencephalon :  الدماغ المتوسط -2

 :يتألف من قسمين  Rhombencephalon :  الدماغ الخلفي -3

 الدماغ التالي  : Metencephalon  والجسر المخيخ يحوي 

 الدماغ البصلي   : Myelencephalon  أو ما كان يسمى   النخاع المستطيل يحوي

  البصلة السيسائية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%B1_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%B1_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84
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من: الدماغ المتوسط والجسر والنخاع المستطيل، أي أن جذع الدماغ يتكون من: الدماغ المتوسط والدماغ  جذع الدماغ يتألف

 .الخلفي عدا المخيخ

 

 أجزاء الدماغ

 :التالية يتكون الدماغ من األجزاء

 .(Cerebrum) المخ  -

 .(Diencephalon) الدماغ البيني  -

 .(Brainstem) جذع الدماغ  -

 .(Cerebellum) المخيخ  -

 .كل من هذه األجزاء له وظيفة مختلفة عن االخر، لكن تعمل جميع األجزاء بتناسق تام فيما بينها للتحكم بالجسم

 

 المخ

 ن الدماغ، والذي يقع أعلى المخيخ وجذع الدماغ،هو الجزء األكبر م (Cerebrum) المخ

 يتكون من جزئين:

 .القشرة المخية: وتتكون من مادة رمادية تكثر فيها التالفيف عند االنسان 

 .اللب : ويتكون من مادة بيضاء تشمل اليافا مرسلةومستقبلة 

 لمخ ثالثة أجزاء رئيسية:ل

 مقدم المخ ) المخ االمامي(

 المخ المتوسط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
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 )مؤخر المخ )المخ الخلفي 

  :ب أنشطة اإلنسان الجسمية وهو أكبر أجزاء المخ، ويتكون من نصفي كرة مخية تتحكمان في أغلالمخ األمامي

 ة.والعقلي

مقدم المخ / مقدم الدماغ : هو أكبر جزء بالدماغ يتكون من نصفي كرة ينقسمان طوليا و عن طريق شق روالندو . يقسم كل 

خرى شقوق صغيرة و تسمى هذه الفصوص تبعا للعظام التي تقع تحتها بالجمجمة . الا هي انصف إلى فصوص صغيرة تفصله

 فيف المتصلة ببعضها اتصاال تاما.التو يغطي سطح مقدم الدماغ أعداد كبيرة من ال

 :ويتخذ شكالً كروياً. يتم تقسيم المخ الى نصفين 

 .(Right Hemisphere) النصف الكروي األيمن  -

 .(Left Hemisphere) النصف الكروي األيسر  -

ر الى أن كل نصف نشي .(Longitudinal Fissure Of Cerebrum) ويفصل ما بينهما شق يسمى الشق الطولي للمخ

 .كروي مسؤول عن النصف المعاكس له في الجسم، أي أن النصف األيمن مسؤول عن نصف الجسم األيسر والعكس صحيح

بشكل عام فان النصف الكروي األيسر هو المسؤول عن العمليات الدقيقة، الحساب، وكل ما هو موضوعي وبحاجة لقرار، 

شاعر، الموسيقى، النغمات وكل ما هو يرتبط باألحاسيس. لدى معظم البشر فان فيما النصف الكروي األيمن مسؤول عن الم

 .النصف الكروي األيسر هو النصف المسيطر والرئيسي، ولدى البعض يكون النصف الكروي األيمن هو المسيطر

 :كل نصف كروي للمخ يتكون من أربعة فصوص استمرارية واحدة لألخرى، بحيث توجد الفصوص التالية

 .الفص األمامي :(Frontal Lobe) لفص الجبهيا  ·

 .في وسط الدماغ وما بين الجبهي والصدغي :(Parietal Lobe) الفص الجداري  ·

 .خلف الفص الجداري :(Temporal Lobe) الفص الصدغي  ·

 .الفص الخلفي للمخ :(Occipital Lobe) الفص القذالي  ·

الجزء الخارجي  -(Cortex) تغطيه. كل من الفصوص يتكون من قشريسمى كل فص باسمه نسبةً لعظمة الجمجمة التي 

 .الجزء الداخلي للمخ – (Medulla) الظاهر، ولب
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 الفص الجبهي

يقع في مقدمة المخ ومقدمة الدماغ، وهو مسؤول عن عدة أمور: تحريك عضالت الوجه،  (Frontal Lobe) الفص الجبهي

والعين. كما يقع مركز التكلم في الفص الجبهي، وكذلك المركز المسؤول عن الذراع، الجسد، الرجل، عضالت الرأس 

شخصية االنسان وقدرته على التحكم بنفسه بحيث ال يقوم بأعمال غير مالئمة. المركز المسؤول عن التحكم بالبول والبراز 

 .موجود في الفص الجبهي ومن هنا تُصدر األوامر للتحكم بالبراز أو البول

نواة صغيرة جداً ومسؤولة عن الشعور بالخوف لدى االنسان. كما  :(Amygdala) فص الجبهي ترقد األميغداالفي باطن ال

 .تخزن الذاكرة

 

 الفص الجداري

يقع خلف الفص الجبهي، ومن أعلى الفص الصدغي. في الفص الجداري يتركز المركز  (Parietal Lobe) الفص الجداري

لحرارة وغيرها من حواس يشعر بها الجلد والعضالت والمفاصل. يرتبط هذا المركز المسؤول عن حاسة اللمس، األلم، ا

مباشرةً بمركز الحركة في الفص الجبهي، وذلك لضرورة تحريك عضلة ما كاستجابة للشعور باأللم. يحوي المركز الحسي 

 .معلومات عن جميع المناطق في الجسم

 المسيطر المركز المسؤول عن اللغة ويسمى مركز فيرنيكية اضافةً لذلك يحوي الفص الجداري في الفص الكروي

(Wernicke’s Area)-  .)ومن هنا يستقبل الدماغ جميع المعلومات المتعلقة باللغة )صوت اللغة، ملفظ اللغة، حركة الشفاه

يجمع  أما في النصف الكروي غير المسيطر فان الفص الجداري يحوي مركز مسؤول عن صورة الجسم في محيطه، بحيث

هذا المركز معلومات عن موقع ووضعية المفاصل والعضالت. هذا المركز له أهمية كبرى في الحفاظ على التوازن وبالسماح 

بالتأقلم في عدة وضعيات. الفص الجداري في النصف الكروي المسيطر هو المسؤول عن المهارات الحسابية أو تلك   للجسم

 .المتعلقة باألرقام

 

 الفص الصدغي

يقع خلف الفص الجبهي ويفصل بينهما شق واضح. من أعلى الفص الصدغي يقع  (Temporal Lobe) ص الصدغيالف

 :الفص الجداري، ويحده من الخلف الفص القذالي. وظائف الفص الصدغي عديدة وتشمل

لمخ. حيث أن مركز السمع: يتواجد في قشر الفص الصدغي، ويوجد فرق في المعلومات التي يلتقطها في كل من أنصاف ا

مركز السمع يلتقط األصوات المتعلقة باللغة في النصف الكروي المسيطر، بينما يلتقط المعلومات عن الموسيقى ونظم السمع 

 .في النصف الكروي غير المسيطر

 .مركز مسؤول عن الذاكرة والتعلم

ة الشم، والثاني المشاعر األول حاس –جزء من الفص الصدغي ومسؤول عن أمرين  :(Limbic Lobe) الفص الحوفي

 .واألحاسيس

 

 الفص القذالي

هو الفص الخلفي للمخ ويحوي المركز المسؤول عن الرؤية. حيث تنتقل المعلومات من  (Occipital Lobe) الفص القذالي

صرها العين. العين الى المخ مروراً بالفصين الجداري والصدغي، و تصل الى الفص القذالي. هنا يتم تفسير المعلومات التي تب

عملية نقل المعلومات من العين تستغرق أجزاء الثانية، لذا ال نشعر بدور المخ. نشير الى أن مركز الرؤية يرتبط بباقي 

 .فصوص المخ، حيث يرسل المعلومات الى الفص الجداري أو الصدغي وهناك يتم تفسير ما أبصرته العين

 الدماغ البيني

 :ويتكون من عدة مبان، أهمهايقع قبل جذع الدماغ بقليل 

مركز مهم موجود في عمق الدماغ قرب الغدة النخامية وله أهمية كبرى في التحكم بالجهاز  :(Hypothalamus) الوطاء
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العصبي الذاتي، حيث يتحكم بسرعة القلب، عمل الجهاز الهضمي، البول وحرارة الجسم. كما يعمل الوطاء كمنظم للجسم وله 

جهاز الغدد الصماء حيث أنه يتواسط بين الجهاز العصبي وبين الغدد الصماء ويحث أو يكبت افراز أهمية في عمل 

 .الهرمونات من الغدة النخامية

يقع من جانبي الدماغ وتحديداً فوق الوطاء. المهاد هو عبارة عن محطة تصل بين النخاع الشوكي  :(Thalamus) المهاد  

 .المعلومات من هناوبين المخ، بحيث تمر الكثير من 

 – (Pineal Gland) الغدة الصنوبرية  ·

 – (Pituitary Gland) الغدة النخامية  ·

 جذع الدماغ

هو الجزء الذي يصل ما بين النخاع الشوكي والدماغ، وهو استمراري لكليهما. يقع جذع الدماغ  (Brainstem) جذع الدماغ

 :ت المخ ومن أمام المخيخ ويتكون بدوره من ثالثة أجزاءتح

 الدماغ األوسط (Midbrain): الجزء العلوي األقرب للدماغ. 

 الجسر (Pons): الجزء األوسط ويصل بين الدماغ األوسط والنخاع المستطيل. 

 النخاع المستطيل (Medulla Oblangata): شوكي مباشرةً الجزء السفلي والذي يرتبط بالنخاع ال. 

 

لجذع الدماغ وظائف عديدة ومهمة، وال يُمكن الحياة دون جذع الدماغ. يمثل جذع الدماغ نقطة وصل بين النخاع 

الشوكي والدماغ وتمر منه جميع األعصاب الحسية والحركية، أي أن أية اصابة له قد تؤدي للشلل أو فقدان 

تخرج من جذع الدماغ. اضافةً لذلك فان  (Cranial Nerves) االحساس الكامل. كما ان معظم األعصاب القحفية

 .مركز التحكم بالتنفس، والذي يعمل تبعاً لنسبة األوكسجين وثاني أوكسيد الكربون موجود في جذع الدماغ

 

 المخيخ

هو كتلة كبيرة من النسيج العصبي التي تقع في الجزء الخلفي من الدماغ وتمأل خلف  (Cerebellum) المخيخ

مة، وتحديداً خلف جذع الدماغ. غشاء خاص يفصل بين المخ والمخيخ، وكما هي حال المخ فان المخيخ يتكون الجمج

 .(Vermis) الدودة –يصل بينهما مبنى في الوسط  (Lateral Hemisphere) من نصفين كرويين جانبيين

رة. كما ان المخيخ ينظم الحركات وظيفة المخيخ األساسية هي التوازن، الثبات والقيام بالحركات الدقيقة والصغي

الالرادية، ويعمل بالتناسق مع األذن الداخلية ليحافظ على توازن االنسان. المخيخ أيضاً له دور مهم في المشي، 

واصابته تؤدي لعدم الثبات في المشي. على سبيل المثال فان المخيخ مسؤول عن أية حركة متبدلة بسرعة، واصابته 

 .ى تأدية هذه الحركات وكذلك لعدم الثباتتؤدي لعدم القدرة عل

وظيفة أخرى للمخيخ تدخل في التكلم، ويحافظ على ثبات المقاطع واللفظ ويمنع اندفاع الكالم بسرعة. لذا غالباً ما 

 .نالحظ التكلم السريع لدى مصابي المخيخ

 

 بطينات الدماغ

الموجودة داخل الدماغ والتي تسمى هي مجموعة من الفجوات  (Ventricles Of brain) بطينات الدماغ

اثنان جانبيان متوازيان في المخ، والبطين الثالث والرابع. يمأل السائل  –البطينات. توجد أربعة بطينات في الدماغ 

 .النخاعي بطينات الدماغ

كل منهما هما األكبر من جميع البطينات ويقع  2و  1البطينات رقم  – (Lateral Ventricles) البطينات الجانبية

 في عمق النصف الكروي للمخ، ويتخذان شكالً منحنياً. توجد فتحة تصل بين البطينات الجانبية وبين البطين الثالث

(3RD Ventricle)  والذي يقع في وسط الدماغ البيني ويتخذ شكل شق صغير. من البطين الثالث تخرج قناة



 جامعة الشام الخاصة
 كلية الصيدلة

 2020-2019العام الدراسي         مقرر التشريح والنسج
 
 
 

10 | P a g e  
 

 4th) قة تربط البطين الثالث بالبطين الرابعوهي قناة ضي (Cerebral Aqueduct) تسمى القناة المخية

Ventricle).  يبدأ البطين الرابع في الجزء الخلفي من جذع الدماغ ومن ثم يمتد الى النخاع الشوكي ويُكمل في

 .الوسط كقناة النخاع الشوكي المركزية
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 السحايا

نها وبين الجهاز العصبي هي عبارة عن غشاء محيط بالدماغ والنخاع الشوكي، وبي (Meninges) السحايا

المركزي فراغ يمتأل بالسائل النخاعي. وظيفة السحايا األساسية هي حماية الجهاز العصبي المركزي وامتصاص 

الصدمات، اال أنها تقوم أيضاً بوظائف أخرى كصرف الدم الوريدي من الدماغ. توجد ثالثة طبقات من السحايا 

 :تختلف فيما بينها بدرجة صالبتها

 .الطبقة الداخلية وتعتبر رقيقة جداً  :(Pia Matter) حنونال  ·

الطبقة الوسطى وتنتظم كشبكة عنكبوتية، وتحوي األوردة التي يصب فيها الدم  :(Arachnoid) العنكبوتية ·

 .الوريدي من خاليا الدماغ

 .بين كافة الطبقاتالطبقة الخارجية واألقرب للجمجمة وتُعد األكثر صالبة من  :(Dura Matter) الجافية ·

 

 السائل النخاعي

هو سائل يُفرز في داخل بطينات الدماغ ويبقى داخلها. يُفرز  (CSF- Cerebrospinal Fluid) السائل النخاعي

ملم من السائل النخاعي يومياً، وتقوم مجموعة من الخاليا واألوعية الدموية في  500-400الدماغ ما يقارب 

يجري السائل النخاعي في بطينات  .(Choroid Plexuses – مى الضفائر المشيميةتُس) بطينات الدماغ بافرازه

الدماغ متبعاً المسار المذكور أعاله، ومن ثم يخرج من البطينات الى ما حول الدماغ والنخاع الشوكي ويمأل جميع 

 .الفراغات الموجودة. في السحايا توجد شبكة من األوردة والتي تمتص السائل النخاعي

 :ئف السائل النخاعي هيوظا

 .حماية الدماغ من خالل امتصاص الصدمات  ·

 .منع التالمس بين الدماغ وبين الجمجمة بحيث ال يصاب الدماغ بشدة اثر اصابة طفيفة للجمجمة  ·

 .الحفاظ على الضغط داخل الجمجمة ومنع تغير الضغط بحيث ال يتضرر الدماغ منها  ·

 

 خاليا الدماغ

الدماغ عن باقي الخاليا في الجهاز العصبي، لكنها تقوم بوظيفة مختلفة. في مقال منفصل عن الجهاز ال تختلف خاليا 

 :العصبي يُمكن االطالع على تفصيل حول الخاليا العصبية، ونذكر أن الدماغ يحوي نوعين من الخاليا

 .(Neuron) الخاليا العصبية  ·

 .(Glia Cells) الخاليا الداعمة / الدبقية  ·

 

 الدورة الدموية في الدماغ

الدورة الدموية في الدماغ مركبة ومعقدة، ولن ندخل بكامل التفاصيل عن الدورة الدموية في الدماغ. رغم أن الدماغ 

% من الجسم اال أنه يحصل على ما يقارب ُسدس الدم الذي يضخه القلب، وحوالي ُخمس 2.5يشكل فقط 

 .األوكسجين في الجسم يذهب للدماغ فقط

 :لشرايين الرئيسية التي تمد الدماغ بالدم هيا

لى إ ويُعتبر الشراين الرئيسي الذي يمد الدماغ بالدم، ويتفرع  (Carotid Artery) صلياألالشريان السباتي   -1

ي العضالت ذي يغذوالسباتي الظاهر ال داخل الدماغ الى عدة تفرعات تمد معظم الدماغي يتفرع ذصلي الالسباتي األ

 الوجهية 

تحت الترقوة ويصعد نحو الدماغ ماراً يمتد مباشرةً من الشرايين  :(Vertebral Artery) الشريان الفقري -2 

 .بفقرات العامود الفقري. يمد الشريان الفقري المخيخ والقسم الخلفي من المخ وجذع الدماغ
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وهي حلقة من الشرايين.  (Circle Of Willis) في الدماغ يتصل الشريانان واحد باالخر ويشكالن حلقة ويليس

 .داد أحد التفرعات يعوض عنه بامداد الدم الشرياني بواسطة الحلقةتوجد أهمية كبيرة لهذه الحلقة بحيث أن انس

الدم الوريدي الذي يخرج من الدماغ يصب في أوردة محيطة بالدماغ تقع داخل السحايا، والتي تصب في نهاية األمر 

 صل عنهافي أوردة الرقبة والرأس ومنها الى القلب. توجد العديد من األوردة الرئيسية في الدماغ لكن لن نف

 

 :الدماغيةعصاب األ

يتكون السطح الخارجي لمقدم الدماغ من مادة سنجابية لونها رمادي و هي النيورونات المرسلة العاملة، أما جزئه الداخلي  

تقبلة يا العصبية الموصلة فقط، ولكل واحد من التالفيف على كل جانب منه وظيفة حسية ( مسالالخفيتكون من مادة بيضاء و هي 

عصاب تخرج من ثقوب بالجمجمة بدايتها قشرة الاستجابة ) و هناك اثنا عشرة زوجا من اللثارة ) و أخرى حركية (مصدرة الل

عصاب الاعضاء الموجودة بالرأس و الرقبة و لكل من هذه الات و الالعضالمخ و نهايتها مناطقها الوظيفية الموزعة على الجلد و 

 الدماغية رقمه الخاص.

ع الدماغ و هي تنقل معلومات حسية إلى الدماغ من العين و ذجعصاب من المركز السفلي للدماغ خصوصا من الا هذه اتنش

ت عصبية للسيطرة الحركية على السيات الحسية لذات الحبل الشوكي و هي كذلك تنقل الالمستقبنف و الفم ومن ذات الاذن و الا

ت الملساء و الغدد في المنطقة الالعضو لها كذلك دور اساسي في السيطرة على العين و الفم و الوجه و اللسان و الحنجرة 

 .الحشوية للجسم 

 

 عصاب وظيفيا إلى أعصاب حسية و أعصاب حركية و أعصاب مختلطة.الاوتقسم هذه 
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 األعصاب الحسية : -اوال

 العصب الشمي  -1

 العصب البصري -2

 العصب السمعي -3

 األعصاب الحركية: -ثانيا

 المحرك العينيالعصب  -1

 العصب البكري ) يحرك العين بطريقة دائرية( -2

 العصب المبعد ) يحرك المقلة أفقيا ( -3

 العصب المساعد/ التابع/االضافي )حركة الرقبة الدائرية و الرأسية ( -4

 العصب تحت اللساني ) يحرك اللسان عند المضغ و البلع و الكالم ) -5

 :األعصاب المختلطة االربعة الباقية فهي  -ثالثا

 العصب المثلث او التوأمي الثالثي ( يتصل بحركات المضغ و االحساس بالوجه ) -1

 العصب اللساني البلعومي (االحساس بالذوق و الح اررة من الحلق كما يتصل بالحركات الخاصة بالبلع و القيئ ) -2

الدموية و األحشاء كما العصب التائه او المبهم )أول جزء من الجهاز العصبي التلقائي ، يتصل بالقلب و األوعية  -3

 يتدخل في االحساس بالذوق(

 العصب الوجهي ( يختص بتحريك عضالت الوجه عند التعبير و كذا الذوق( -4

 ترتيب االعصاب حسب المنشأ:

 العصب الشمي -1

 العصب البصري -2

 العصب المحرك للعين -3

 العصب البكري -4

 العصب مثلث التوائم -5

 العصب المبعد -6

 العصب الوجهي  -7

 السمعيالعصب الدهليزي  -8

 العصب اللساني البلعومي -9

 العصب المبهم -10

 العصب االضافي -11

  العصب تحت اللسان. -12
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 المخيخ 

ثاني جزء من حيث الحجم يقع في مؤخرة الرأس و هو من المراكز الهامة بالنسبة للحركة الجسمية وينقسم المخيخ إلى 

القنطرة و النخاع المستطيل، و يتكون من لحاء خارجي شطرين يلتصقان ببطن مقدم المخ ( الجزء الخلفي منه ) و بظهر 

مادته سنجابية و نخاع داخلي من مادة بيضاء تتفرع خالياها و انسجتها على شكل الشجر. و يتصل المخيخ بالجدع عن طريق 

 ثالث حزم عصبية .

زمن توقفها، عالوة على أنه  يعمل المخيخ دائما بالمستوى الالشعوري . فهو يربط و يضبط االنشطة العضلية و يتحكم في

 يوازن بين االفعال المنعكسة التي تحافظ على توازن و انتصاب قامة الكائن الحي

و تتمثل الوظائف الرئيسية للمخيخ في : وظائف الذاكرة الحركية ، االشتراك في التكامل و التناسق الحسي الحركي ، أساس 

يستقبل االستثارة العصبية الحسية من الجلد و العضالت و األوتار و األربطة و للتعلم الحركي ، مرشح النشاط الحركي الدقيق ، 

 دهليز األذن و العينين و األذن و القشرة المخية والعائد المرتد من اتصال معلومات المخيخ بالشرة المخية .

 جذع المخ :

ء آخر داخل مقدم المخ ، وظيفته مساندة و يسمى عنق الدماغ في بعض المراجع ، و يشغل الجزء المتبقي من الجمجمة و جز

 الوظائف العصبية العظمى بالمخ ، و ينقسم إلى أربعة أجزاء .

 المستطيل النخاع : -1

وصل هذه المنطقة المخ بالنخاع الشوكي ، لذلك فإن المادتين البيضاء و السنجابية تختلطان فيها قبل انفصالهما ثانية بالنخاع ت

وية يترتب عليها بقاء الكائن الحي يي بالمخ . و يحتوي النخاع المستطيل على ألياف عصبية حالشوكي بعكس ترتيبهما االصل

على الحياة. و هي االعصاب المتصلة بالقلب و التي تتحكم في سرعته ، اثنتان من مراكز التنفس الثالث التي تتحكم في عمق 

يتم توسيع أو تضييق مجاري الدم مما يسبب انخفاض أو  و سرعة التنفس : مراكز التحكم في االوعية الدموية و عن طريقهما

ارتفاع الضغط الدموي . و كلها وظائف تتصل بالحفاظ على التوازن الداخلي للجسم . هذا باإلضافة إلى أن النخاع المستطيل 

 يحوي مراكز القيئ ، العطس ، السعال و البلع.

 

 (الجسر ) القنطرة: -2

هي المادة العصبة الموصلة فقط و المكونة أساسا من أنسجة مايلين و المساعدة عظم القنطرة مكون من المادة البيضاء ، و م

على سرعة االرسال العصبي . أي أن القنطرة عبارة عن مجاري عصبية توصل االشارات الواردة و الصادرة من مناط 

أو ارتباك التنفس . و ذلك تبعا دية ، فقدان التوازن ، االحس و إليها . و إصابة هذه المنطقة يتسبب في تعثر الحركات االر

 لمكان التلف بالقنطرة .

 وسط :الالمخ ا وسط : أوالالدماغ ا

يتكون من جزئين رئيسيين ، السقف ، و الغطاء . و يقع السقف في الجزء الظهري من الدماغ االوسط وأجزاؤه االساسية 

 نتوءات على سطح جذع الدماغ. تشمل االكيمة العلوية و االكيمة السفلية ، و هي تظهر على شكل أربعة

نعكاسات البصرية وردود الفعل للمثير ات القة باالبصار ، وهي بشكل أساسي لها عالكيمة العلوية هي جزء من جهاز ااال

المتحركة ، أما االكيمة السفلية فهي جزء من الجهاز السمعي . وعليه و مقارنة باالنسان، فإن االكيمة السفلية عند الوطواط 
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منها عند االنسان ، و ذلك النه يستقبل الصدى و يستطيع تحديد التركيب في الفضاء . و السبل أو الممرات من االكيمات أكبر 

 تتصل مع الخاليا الحركية و تؤثر على حركة الرقبة و الرأس كاستجابة للمعلومات البصرية أو السمعية .

 ط ، و يشمل النهاية االمامية للتكوين الشبكي،أما الغطاء فهو يكون الجزء أسفل السقف من الدماغ االوس

ء ، و المادة السوداء ، و المنطقة البطنية من الغطاء ، و المادة ارتضبط حركة العين ، و النواة الحمو عدد من النوى التي 

 الرمادية حول القناة الدماغية تسمى ( بالمسال ) 

 العصبية بين المخ و بقية أجزاء الجسم.و يمثل الدماغ االوسط مركز اتصال من مسارات االلياف 

نعكاسات المخية : رمشة العين ، حركة الرأس الفجائية التالي االنتباه ، ضبط اشيط و بالمسؤول عن الميكانيزمات االساسية للتن

عسر القرائي و كاستجابة لمثير معين ،انعكاسات انسان العين ، االنعكاسات السمعية ، و لذلك فإن كثيرا من صعوبات التعلم كال

 مشكالت الفهم قد ترجع إلى اضطراب المخ االوسط في عالقته بالقشرة المخية .

 المخ الثنائي:

 يتكون من جزئين هامين هما الثالموس و الهيبوتالموس ، و معنى ثالموس : السرير من اليونانية القديمة.

لرسائل العصبية من النوع الواحد، سواء وردت من منطقة اتصال عصبي بين كل أجزاء المخ . يقوم بتجميع ا الثالموس *

منقطة واحدة أو من مناطق مختلفة ، من كل مراكز الحس فيما عدا الشم ، ثم يوصلها موحدة إلى المنطقة الخاصة بها باللحاء 

(اليقظة ) . كما يحتوي الثالموس على بعض أطراف الجهاز المنشط الشبكي وهو بذلك جزء من الجهاز المسؤول عن اإلفاقة 

 و نشاط الكائن الحي.

و يعتقد أنه يشترك في تنظيم المظاهر الخارجية لالنفعاالت النه مسؤول عن االنتباه االنتقائي فالمهاد االيسر يساعد في توجيه 

 رية .االنتباه لالشياء و الظواهر التي نترجمها لكلمات ، أما المهاد االيمن فيساعدنا في تركيز انتباهنا نحو الصور البص

تؤدي االصابة في المهاد االيسر إلى تدني المهارات المعرفية اللفظية ، أما في المهاد األيمن فترتبط االصابة بتدني أو خلل في 

القدرة المكانية و إدراك الوجوه و الموسيقى ، و بشكل عام فإن اصابات المهاد تؤثر على ترحيل المعلومات إلى االجزاء 

 غية ، و أحيانا تكون االعراض الناتجة مؤقتة و هذا قد يعني أن ممرات جديدة يمكن أن تكون قد تكونت المختلفة للقشرة الدما

و موقعه جنوب المخ الثنائي ، فله وظائف متعددة ، فهو المتحكم في درجة حرارة الجسم ، النه ينظمها  أما الهيبوثالموس*

الدم بالجلد أو يضيقها تبعا للمتطلبات الداخلية و الخارجية سنتجراد تحت كل الظروف ، بأن يوسع أوعية  37بحيث تظل 

للجسم ، عالوة على أنه يتحكم أيضا في توازن كمية المياه لنفس االسباب ، و للهيبوثالموس السلطة على التحكم في كمية 

 جزء الخلفي للغدة النخامية .العصارات الهضمية التي يفرزها و له اتصال مباشر بال الغذاء الذي يتناوله الكائن الحي ، وكمية

و هو كذلك منطقة تكامل الوظائف الدافعية، فهو يشترك في عمليات الضبط او التحكم في السلوك العدواني ، النشاط الجنسي 

النوم و اليقظة ، ضغط الدم و االنفعاالت ، بعض وظائف الفص االمامي و الجهاز العصبي المستقل و ذاكرة االحداث القريبة 

 خصائص التعلم. و بعض

 

 النخاع الشوكي :

الحسية  -تجميع –هو تكوين طويل أسطواني الشكل بسماكة االصبع الصغير ، وظيفته االساسية هي استقبال المعلومات 

الجسدية لتمريرها الى الدماغ ، و توصيل الرسائل العصبية من الدماغ و عن طريق االعصاب الحركية الى االجهزة الفاعلة 
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مثل الغدد و العضالت ، و هو محمي كالدماغ بواسطة عظام الفقرات و السحايا و السائل الشوكي الدماغي ، و في الجسم 

 الفقرات تكون عظمية وبينها قرص غضروفي لتسهيل الحركات و امتصاص الصدمات الميكانيكية .

ة و حركية اذا كانت صادرة من تكون االعصاب الصادرة من النخاع الشوكي حسية إذا كانت صادرة من المنطقة الظهري

هناك زوج من الموردات و هي ألياف جذرية ظهرية تنقل  -فقرة–المنطقة البطنية ، و يعني ذلك في كل الثالثين مستوى 

المعلومات الحسية ، و هناك ألياف جذرية بطنية هي االعصاب الحركية و التي تحمل الرسائل العصبية إلى الغدد و العضالت 

سيطرة عليها من الدماغ. و هذه االعصاب هي التي توصل المعلومات الى الجهاز العصبي الجانبي الجسدي و التي يتم ال

 الذاتي .

أجسام  –الشكل الخارجي للنخاع الشوكي ، في حين تكون المادة الرمادية  –المادة البيضاء  –يا العصبية المحاور الخ تشكل

من النخاع الشوكي تقابل مكانا معينا في الجسم و تسيطر على الحركة و  في الداخل ، و كل منطقة –الخاليا العصبية 

 االحساس المرتبط بتلك المنطقة مثل الجلد ،العضالت و االجهزة الداخلية.

زوجا من االعصاب تنتشر في جميع أرجاء الجسم و تسمى باالعصاب الشوكية تمييزا لها  31و يخرج من الحبل الشوكي 

من االعصاب القحفية التي تتفرع من قاعدة الدماغ و تنتشر أيضا في جميع أرجاء الجسم، و يتجه عن االثني عشر زوجا 

 القسم االيمن منها نحو القسم االيسر من الجسم و العكس .

و عن طريق المادة البيضاء يتم االتصال بين الحبل الشوكي و الدماغ ، في حين أن المادة السنجابية اللون هي مركز 

 غير الشرطية البسيطة مثل تقلص حركة العين بفعل مواجهتها ضوء ساطعا المنعكسات

 الجهاز العصبي الطرفي:

يحتوي على جميع الخاليا العصبية المنتشرة في الجسم (باستثناء الدماغ و النخاع و الشوكي ) وخصوصا في أطراف الجسم 

الممتدة من النخاع الشوكي الى الساقين والجذع و المختلفة . و يشتمل هذا الجهاز بشكل رئيس على االعصاب الشوكية 

اعصاب الجمجمة الممتدة من السطح االمامي للمخ الى الوجه االذنين . و تتمثل الوظيفة االساسية العصاب الجهاز العصبي 

 غيرها . الطرفي بنقل المعلومات من بين الجهاز العصبي المركزي و أعضاء الجسم المختلفة كالحواس و الجلد و المعدة و

 و ينقسم الجهاز العصبي الطرفي الى قسمين هما الجهاز العصبي الال إرادي و الجهاز العصبي الجسمي أو البدني .

 الجهاز العصبي الال إرادي / الذاتي / المستقل: -1

العصبي  هو جهاز مستقل جزئيا عن الجهاز العصبي المركزي ، هذا إلى جانب أنه احد المجموعات الثالث الفرعية للجهاز

التي تسيطر على تغذية العضالت الال إرادية جميعها كالقلب و جدران االوعية والبشرة المخاطية للغدد . و هذا الجهاز خاضع 

لتنظيم و تكييف المخ رغم أنه يعمل تلقائيا و أحيانا دون ارادة منا . و من حيث العمل فإن الجهاز ينقسم إلى مجموعتين 

عمل مضاد آلخر و إن كان العمالن مكملين لبعضهما كذلك فإن االتصال بينهما معقد و هاتين فرعيتين يقوم كل منهما ب

 المجموعتين هما:

 :المجموعة الودية 

 . المجموعة نظيرة الودية 

المجموعة الودية : عبارة عن حبل مسبحي واحد على كل ناحية من العمود الفقري يمتد من أمام الفقرة الحاملة إلى  1-1

 يشمل : العصعص و

 .عدة عقد يربط بعضها ببعض ألياف عصبية 
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 . كما يربطها باالعصاب الشوكية و النخاع الشوكي جملة خيوط تعرف باالعصاب الموصلة 

 . يخرج من هذه العقد ألياف توزع الى أجزاء الجسم المختلفة يتخللها كثير من العقد الثانوية 

االحتفاظ بحيوية الجسم و تجديدها ، إلى جانب أن اعصاب هذه  تعمل هذه المجموعة على : نظيرة الوديةالمجموعة 

المجموعة تعمل عكس ما تعمله األعصاب السمبثاوية ، و المنبه الذي ينبه إحدى المجموعتين يسبب تهدئة أو توقف االخرى 

 عن العمل. تسير أليافه العصبية بصحبة العديد من االعصاب المخية و هي :

لذي يعمل على عدد ستة عضالت دقيقة لتحريك العين ، باالضافة الى العضلة المسؤولة العصب المخي الثالث و ا (1

 عن التحكم في حجم بؤبؤ العين.

العصب المخي السابع المسؤول عن ضبط العضالت المشتركة في تعبيرات الوجه كاالبتسامة ، هذا الى جانب  (2

 لسان الى المخ لندرك المذاق الخاص باالطعمة.اشتراكه في نقل المعلومات الحسية الخاصة بالتذوق من قمة ال

العصب المخي التاسع و هذا يشترك مع جزء من العصب السابع في عملية التذوق وهو يرسل اشارات قادمة من  (3

 الحلق الى المخ ليساعد في عملية الكالم .

 العصب المخي العاشر و المعروف بالحائر و المسؤول عن أغلب االعراض السيكوسوماتية . (4

 العصب المخي الحادي عشر و المسؤول عن نقل االشارات العصبية الحركية من المخ الى اللسان . (5

 و أخيرا فإن بعض ألياف الجهاز العصبي السمبثاوي تصاحب العصب االمامي العجزي الثاني و الثالث (6

 الجهاز العصبي الطرفي البدني أو الجسمي : 

يعمل هذا الجهاز عندما تتقلص عضالتنا ارديا ، و كذلك يعمل عندما يكون  ارادي يسيطر على كل العضالت الهيكلية حيث

 هناك تنظيم أو تعديل االرادي للقوام و االفعال االنعكاسية االخرى.

 

 االضافة إلى االجهزة السالفة الذكر توجد مراكز أخرى تحت قشرية نذكر منها :

أقدم التكوينات بالمخ و يعرف باللحاء القديم وقد اعتبر حتى فترة يعتبر من  الجهاز اللمبي : أو النطاقي أو الحوفي : -أ

قصيرة مسؤوال عن الشم فقط ، ثم وجدت له حديثا وظائف أخرى غير الشم : منها التذكر و التعلم و التحفز و الغضب ، 

المثيرات بسيطة مثل تغير ووظائف الجهاز كلها ذاتية أي انها تتصل باالحساس بالمحيط و االستجابة لمثيراته ، سواء كانت 

 الوقت او قوية مثل مواجهة أزمة نفسية أو جسمية.

  تلفيف حصان البحر : -ب

له عالقة هامة و واضحة بتخزين الذاكرة الدائمة ، و قد أوضحت التجارب العلمية أن أي تلف في تلفيف حصان البحر في فص 

تغيير في التركيز ، الذكاء، المنطق أو المهارات اليدوية . وبدو المخ يؤدي الى اضطراب شديد في ذاكرة الحوادث القريبة دون 

أن تلفيف حصان البحر يلعب دورا هاما لتكامل وتذكر االحداث القريبة، كذلك وجد أن هذا المركز في المخ له عالقة بدرجة 

 االنتباه في الفرد، وأن له تأثير كفي مع التكوين الشبكي في مسألة اليقظة و االنتباه.

 عقد القاعدية :ال -ج

يتكون الجزء االمامي من الدماغ االمامي و الذي يشهد أثناء النمو الجنيني توسعا كبيرا ليكون على الجانبين نصفي كرة المخ . 

في قاعدة كل نصف كرة و إلى الداخل توجد كتلة من المادة السنجابية المكونة من تجمع خاليا عصبية على شكل ثالث نوى 

 نبة ، و النواة العدسية واالخيرة هي في الحقيقة نواتين : نواة البطامة و نواة الكرة الشاحبة .هي : النواة المذ
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