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The Human Nervous System 

 Central nervous system (CNS)الجهاز العصبي المركزي  -1

 Peripheral nervous system (PNSالجهاز العصبي المحيطي  -2
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 الجهاز العصبي المركزي

 الجهاز العصبي المحيطي

 المخ

 المخيخ

 الحبل الشوكي

 القحفيةاألعصاب 

 الشوكيةاألعصاب 

 العقد العصبية
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 تركيب النسيج العصبي

 الخاليا العصبية •

 الدبقيةالخاليا •



 Neurons  العصبونات

   .”neurolemma“يسمى الغشاء الخلوي •

من ثالث أجزاء  العصبوناتتتـألف معظم •
 :رئيسية

 (: Perikaryon or Soma)جسم الخلية  -1

 : dendrites  التغصنات -2

 : axonالمحور  -3

https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


 Neurons  العصبونات

 Multipolarعديدة األقطاب  العصبونات -1
neurons 

 :Bipolar neuronsثنائية القطب  العصبونات -2

وحيدة القطب أو وحيدة القطب الكاذبة  العصبونات -3
Unipolar or pseudounipolar neurons: 

 Anaxonic neurons بدون محور العصبونات -4



 :يمكن تقسيم المركبات العصبية وظيفيا  

 Sensoryالحسية  العصبونات -1

 Motor neuronsالحركية  العصبونات -2

 Somatic motor nervesاألعصاب الحركية الجسمية  -3

 autonomic motor nervesاألعصاب الحركية الذاتية  -4
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  Synaptic Communication المشبكيةاالتصاالت 

 :presynaptic axon terminal (terminal bouton)  االنتهائيالزر  •
 postsynaptic cell membrane  المشبك مابعدغشاء الخلية •

   synaptic cleft: 20- to 30-nmالشق المشبكي •
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 مشبك محوري جسمي 

محوري  -محوري مشبك   تغصني -محوري مشبك  مشبك محوري جسمي   

 مشبك محوري محوري 

  تغصنيمشبك محوري 

 المحور

 أنواع المشابك العصبية 
Types of synapses 



 Glial cells and neuronal activity    العصبونيوالنشاط  الدبقيةالخاليا 

   .الثديياتعشر مرات في دماغ ب العصبوناتدعم بقاء وفعالية النسيج العصبي، وهي أغزر من •

  .العصبوناتلتشغل الحيز ما بين  واستطاالتهابأجسام الخاليا  الدبقيةتحيط الخاليا •

 neuropil .العصبي  االلبد•
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 المركزيالنسيج العصبي:  

 oloigodendrocytes التغصناتقليلة  الدبقيةالخاليا 1.

  astrocytes النجميةالخاليا 2.

    Ependymal cell  خاليا البطانة العصبية3.

  Microglia الصغيرة الدبقيةالخاليا 4.

 المحيطيالنسيج العصبي: 

 Schwann cell شوانخاليا 1.

   Satellite cells  الخاليا التابعة2.

 

 Glial cells الدبقيةالخاليا 







 Glial cell type نوع الخلية  Main function الوظيفة األساسية  Location التوضع  Originالمنشأ

 األنبوب العصبي

Neural tube 

 الجهاز العصبي المركزي

CNS 

 الخاليا الدبقية قليلة التغصنات انتاج النخاعين، العزل الكهربائي

oloigodendrocytes 

 األنبوب العصبي

Neural tube 

 الجهاز العصبي المركزي

CNS 

الدعم البنيوي واالستقالبي للعصبونات، 

خاصة على مستوى المشابك وعمليات 

 اإلصالح 

  astrocytes الخاليا النجمية

 األنبوب العصبي

Neural tube  

تبطن البطينات والقناة المركزية للجهاز 

 العصبي المركزي

Ventricles and  central canal 

of CNS 

السائل  تساعد في انتاج وحركة 

الجهاز العصبي الدماغي الشوكي في 

 المركزي

 Ependymal خاليا البطانة العصبية

cell 

 نقي العظم

Bone marrow 

 الجهاز العصبي المركزي

CNS 

  Microglia الخاليا الدبقية الصغيرة الدفاع والفعالية المناعية

 القنزعة العصبي

Neural crest 

 األعصاب المحيطية

Peripheral nerves  

 Schwann cellخاليا شوان انتاج النخاعين والعزل الكهربائي

 القنزعة العصبي

Neural crest 

 العقد العصبية المحيطية

Peripheral ganglia 

الدعم البنيوي واالستقالبي ألجسام 

 العصبونات

 Satellite cells الخاليا التابعة



النجميةالخاليا   
Astrocytes 



في العقدة العصبية للجهاز العصبي المحيطي العصبوناتالخاليا الكوكبية حول   

Satellite cells around neurons of ganglia in the PNS 



Ependymal cells 

Microglial cells 



 Central nervous systemالجهاز العصبي المركزي 

  . spinal cordو الحبل الشوكي   cerebellum، المخيخ  cerebrumالمخ  •

 gray matterو المادة الرمادية  white matterالمادة البيضاء •
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المركب  التغصناتقليلة  الدبقيةتعتبر المحاور العصبية المغمدة بالنخاعين مع الخاليا  -
الصغيرة ولكن أعداد قليلة  والدبقية النجميةالخاليا  تتواجد أيضا  .البيضاء للمادة اآلساسي

   العصبوناتأجسام من  جدا

، التغصناتالخاليا قليلة  العصبية،تحتوي المادة الرمادية أعداد غزيرة من أجسام الخاليا  -
 .، وهنا تشاهد معظم المشابك العصبيةصغيرة دبقيةو خاليا  ،نجميةخاليا 

تشكل المادة الرمادية القشرة السميكة أو الطبقة السطحية لكٍل من المخ والمخيخ، معظم  -
 .في العمقتتواجد  البيضاءالمادة 

المادة البيضاء في المحيط و المادة الرمادية  تتوضع: في المقطع المعترض للحبل الشوكي -
 H-shapedـ التشبه حرف كتلة  مشكلةفي المركز، 

 Central nervous systemالجهاز العصبي المركزي 







 Meninges  السحايا

     .منتظمنسيج ضام كثيف غير : Dura Materاألم الجافية  -1

 :Arachnoidالغشاء العنكبوتي   -2

 صفيحة من نسيج ضام على تماس مع األم الجافية و -

كوالجين و خاليا مولدة لليف، منتظمة بشكل رخو، مستمرة مع طبقة  ترابيقنظام من من  -
، العنكبوتيةتجويف يشبه اإلسفنج يدعى بالمسافة تحت  الترابيقويحيط بهذه  .الحنوناألم 

 .المملوءة بالسائل الدماغي الشوكي

 .المسطحة وهي الطبقة الداخلية وتتألف من طبقة من الخاليا : Pia Materاألم الحنون  -3
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حول الدماغ السحايا  
Meninges around the brain 

 األم الجافية

 األم الحنون

العنكبوتيةالطبقة   



 Peripheral nervous systemالجهاز العصبي المحيطي  

 :األعصاب•

 Myelinated Fibersاأللياف المغمدة بالنخاعين  1.

 Unmyelinated Fibersاأللياف غير المغمدة بالنخاعين  2.

  

 العقد العصبية •

 النهايات العصبية•
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  Gangliaالعقد العصبية 

  Sensory Gangliaالحسية  •

 Autonomicالذاتية  الالإرادية  •
Ganglia: 
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  Skeletal muscleالعضالت الهيكلية •

 Cardiac muscleالعضلة القلبية •

 Smooth muscleالعضالت الملساء •



 العضالت المخططة

  الضامالنسيج 

 الليف العضلي 

 التخطيطات
 النوى



 الغليكوجين

 النواة

 التخطيطات

 التفرع
 القرص المقحم

 العضلة القلبية



 النوى الخاليا العضلية

 العضالت الملساء



 بعض المسميات الخاصة بالخاليا العضلية

•Sarcoplasm 

•sarcoplasmic reticulum 

•sarcolemma 



 Skeletal (or striated) muscle العضلة الهيكلية أو المخططة

، عديدة النوى ذات قطر اسطوانية ، طويلة خاليا •
10-100 μm 

  satellite cellsالخاليا •

 كوالجين وخاليا ليفية•



 Organization of a Skeletal Muscleتنظيم العضلة المخططة   

  الضامةالنسج •

 epimysium العضلي  الصفاق  -1

 perimysiumالـغشاء حول الحزمة  -2

 endomysiumغمد الليف العضلي  -3

 

 myotendinousالوصالت الوترية العضلية •
junctions 



 الغشاء حول الحزمة

 غمد الليف العضلي

العضلة صفاق  

 الوصل العضلي الوتري
myotendinous junction 

  بهاالثالث المحيطة  الضامةالعضلة المخططة مع طبقات النسج 

striated muscle with all three layers of connective tissue 



 العضالت المخططة في مقطع طوالني 
Striated skeletal muscle in longitudinal section 

  Zالقرص 

  I العصابة   A العصابة 

  Hمنطقة 
   الميتوكوندريا

 نواة ارومة الليف 

  A العصابة 

  I العصابة 

 نواة الليف العضلي



 العضلية اللييفاتتنظيم 

  :sarcomere  القسيم العضلي  

 السميكة الميوزينالرفيعة مع خيوط  األكتينيتألف من تداخل خيوط •

  A  عاتمةوأخرى  I التداخل ما بين الخيوط يؤدي إلى تشكيل أشرطة نيرة •

  .حةيالمسترطوالً في العضلة  μm-2.5 حوالي  سيويق Z إلى قرص Z من قرص متدي•

 الخيوط الرفيعة :   I bandsالعصابات  •

 الخيوط السميكة والرفيعة:  A bandsالعصابات •

 

 



المسترخي  الساركومير  

المتقلص بشكل كلي  الساركومير  

 Mخط 

 Z القرص 

 Z القرص 

 Z القرص  Z القرص 
 Mخط 

 Z القرص 

  Iالعصابة   Iالعصابة   A العصابة   A العصابة   Iالعصابة   Iالعصابة 

 Mخط 
 Z القرص  Z القرص 

  A العصابة 

  A العصابة 

 الخيط السميك Z القرص 

 الخيط الرفيع



 Innervationالتعصيب 

 synapsesعضلي مشبك عصبي •

 motor end plates (MEP)اللوحة الحركية النهائية  أو الـ •







 Cardiac muscleالعضلة القلبية 

و طول   μm 30-15قطر الخاليا متفرعة ذات •
85-120 μm 

 التوضعنواة وحيدة مركزية •

 %40 الميتوكوندرياتشغل  •

•intercalated discs األقراص المقحمة 



 Smooth musclesالعضالت الملساء 

األطراف  مستدقةاألطراف وغير مخططة، هي خاليا متطاولة  مستدقةهي خاليا متطاولة •
 مركزيةذات نواة  مخططة،وغير 

 في رحم الحامل μm 500وعية الدموية إلى األفي جدران  μm 20طول من •

 




