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 النسيج العصبي والجهاز العصبي

Nerve Tissue & the Nervous System 

 

، ويتألف من شبكة من ماليين الخاليا العصبية  -
ً
يعتبر الجهاز العصبي أكثر أجهزة الجسم تعقيدا

(neurons) والخاليا الدبقية ،glial cells التي تدعم وتساعد الخاليا السابقة   

 ملعالجة  -
ً
 بذلك جهاز معقد جدا

ً
يمتلك كل عصبون مئات الاتصاالت مع العصبونات ألاخرى، مشكال

. يتوزع النسيج العصبي في كامل الجسم كشبكة اتصاالت مندمجة. املعلومات وتوليد الاستجابات  

:من الناحية التشريحية يقسم النسيج العصبي إلى قسسمين رئيسيين  

 ويضم الدماغ و الحبل الشوكي: Central nervous system (CNS)الجهاز العصبي املركزي  -1

ويضم ألاعصاب القحفية والشوكية :  Peripheral nervous system (PNS)الجهاز العصبي املحيطي  -2

من وإلى الجهاز العصبي املركزي الناقلة للنبضات  cranial, spinal, and peripheral nervesواملحيطية 

 العقد العصبية (ألاعصاب الحسية والحركية)
ً
التي هي تجمعات صغيرة من الخاليا  ganglia، وأيضا

 . العصبية خارج الجهاز العصبي املركزي 

.شوارد عبر غشائها البالسميبتغير تركيز ال" املنبهات"تستجيب العصبونات للتبدالت البيئية  -  

 .ectodermيتطور الجهاز العصبي من الوريقة الظاهرة   -

                     

                     

    

      

            

              

              

             

               Nervous System
 

 Neurons  العصبونات -2

يسمى الغشاء الخلوي باسم خاص . العصبونات هي الوحدات الوظيفية في الجهاز العصبي املحيطي واملركزي 

 :تتـألف معظم العصبونات من ثالث أجزاء رئيسية .”neurolemma“ هو النيوروليما 
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 .والذي يحتوي على النواة ومعظم عضيات الخلية cell bodyجسم الخلية  -1

وهي استطاالت كثيرة تتمتد من الجسم، تخصصت في استقبال التنبيه من  dendrites التغصنات  -2

 .synapses العصبونات ألاخرى في مواقع خاصة تسمى املشابك 

، والذي هو استطالة وحيدة طويلة تنتهي باملشبك، مختصة بتوليد ونقل التنبيه إلى  axonاملحور  -3

 (خاليا عصبية، غدية أو عضلية)الخاليا ألاخرى 

         

          

      

      

         

           

      

            

            

                     
Structures of a typical neuron  

 

. بينما محاورها تتركز في املادة البيضاء في الجهاز العصبي املركزي في املادة الرمادية،تتجمع العصبونات  -  

في الجهاز العصبي املحيطي تتواجد أجسام الخاليا في العقد العصبية وفي بعض املناطق الحسية، مثل   -

.الحزم ضمن العصبتشكل لاملحاور تتجمع و املخاطية الشمية،   

 مكونات الخلية العصبيةو الاتصاالت املشبكية:

 Cell Body (Perikaryon or Soma) جسم الخلية  -1

يحتوي العصبون النموذجي على نواة حقيقية مع . يحتوي جسم العصبون  النواة وتحاط بالسيتوبالسما

 .نوية واضحة

تحتوي السيتوبالسما على العديد من الجسيمات الريبية املتعددة وشبكة سيتوبالسمية خشنة، كداللة  -

 . ت الهيكلية في الخاليا وبروتينات النقل وإلافرازعلى إلانتاج الفعال لكال بروتينا

  تبدو هذه املناطق التي تحوي الشبكة السيتوبالسمية
ً
الخشنة  وغيرها من الجسيمات  الداخلية  نسيجيا

 chromatophilicاملتعددة أسسة وتميز كمادة محبة للصباغ أو ما يعرف بمادة نيسل أو أجسام نيسل  

substance (or Nissl substance) . 
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كما تتواجد أنيبيبات دقيقة، خيوط ألاكتين، الخيوط املتوسطة . يتوضع جهاز غولجي في جسم الخلية فقط

. بغزارة في الجسم والاستطاالت  

  Dendritesالتغصنات  -2

غطى بالعديد من املشابك،
ُ
 تنشأ وتتفرع من الجسم، و ت

ً
وهي تعتبر مكان  وهي استطاالت قصيرة غالبا

 . استقبال ومعاملة إلاشارة ألاساس ي في العصبونات

من  القادمة  يسمح العدد الكبير من هذه التغصنات املتفرعة للعصبون الواحد باستقبال و دمج إلاشارات -

 . العديد من الخاليا العصبية

 Axonsاملحاور العصبية  -3

 أطول من التغصنات تمتلك أغلب العصبونات محور واحد،
ً
 . غالبا

 ويبدي في نهايته تفرعات انتهائية  -
ً
 . terminal arborizationيتفرع املحور بشكل أقل من التغصنات عموما

والذي يتصل مع عصبون آخر أو خلية غير عصبية  bouton terminalكل محور صغير ينتهي بتوسع يدعى  -

 . في مشبك لنقل السيالة إليها

 من  -
ً
يحتوي املحور على ميتوكوندريا، انيبيبات دقيقة، خيوط عصبية وحويصالت ناقلة، ولكن القليل جدا

  .الجسيمات الريبية العديدة أو صهاريج من الشبكة السيتوبالسمية الداخلية الخشنة

 Synaptic Communicationالاتصاالت املشبكية  -4

السيالة العصبية من عصبون إلى آخر أو من عصبون إلى اقع حيث  يتم نقل او املشابك العصبية هي امل

 . الخاليا ألاخرى املستجيبة

 . يدل تركيب املشبك العصبي على أن النقل هو أحادي الاتجاه -

إلى إشارة  cell presynapticتحول املشابك العصبية إلاشارة الكهربائية من الخلية ما قبل املشبك   -

 .postsynaptic cellكيميائية تؤثر على الخلية ما بعد املشبك  

، والتي هي جزيئات صغيرة  neurotransmittersمعظم املشابك العصبية تعمل بإطالق النواقل العصبية  -

ناقل تترتبط مع مستقبالت نوعية لتؤدي إما إلى فتح أو إغالق قنوات إيونية شاردية أو إلى إطالق شالالت ال

 . الثانوي 

 :يتألف املشبك العصبي من املركبات التالية

 presynaptic axon terminalنهاية املحور العصبي قبل املشبك العصبي أو ما يسمى بالزر الانتهائي  -

(terminal bouton) : تحتوي على ميتوكوندريا والعديد من الحويصالت املشبكية، والتي منها تتحرر النواقل

 exocytosisلطرح خارج الخلوي العصبية با

وهي تحتوي على مستقبالت للنواقل :  postsynaptic cell membraneغشاء الخلية مابعد املشبك  -

 .العصبية وقنوات شاردية أو آليات أخرى من أجل بدء دفقة عصبية جديدة

يفصل مابين ألاغشية قبل  -to 30-nm -20مسافة مابين خلوية بعرض :  synaptic cleftالشق املشبكي  -

 .    وبعد املشبك
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Major components of a synapse  

 

 

                

                           -                  -       

                 

                  

      

                      
Types of synapses

 
 

 العصبونات. μm 150يتفاوت حجم  وشكل العصبونات واستطاالتها بشكل كبير، ليصل قطرها إلى حوالي  -

 .ألاخرى مثل الخاليا الحبيبية في املخيخ هي من أصغر الخاليا في الجسم

https://manara.edu.sy/



  

رنا عيسى. د  Page 5 
 

 :يمكن تصنيف العصبونات بحسب عدد الاستطاالت املمتدة من الجسم

لكل منها محور واحد و تغصنين أو أكثر ، وهي ألاكثر  Multipolar neuronsالعصبونات عديدة ألاقطاب  -1

 
ً
 .شيوعا

ذات محور واحد وتغصن وحيد تشكل العصبونات : Bipolar neuronsالعصبونات ثنائية القطب  -2

 .الحسية في الشبكية والظهارة الشمية وألاذن الداخلية

والتي : Unipolar or pseudounipolar neuronsالعصبونات وحيدة القطب أو وحيدة القطب الكاذبة  -3

 من الجسم، التفرع ألاطول تتضمن كل العصبونات الحسية ألاخرى، لكل منها استطالة وحيدة  
ً
تتفرع قريبا

  CNSيمتد إلى النهاية املحيطية وآلاخر إلى 

تمتلك العديد من التغصنات ولكن بدون محور، وهي Anaxonic neurons العصبونات بدون محور  -4

 . تقوم بتنظيم التبدالت الكهربائية في عصبونات الجهاز العصبي املركزي املجاورة

 

          

          

          

          

      

      

      

        

                

        

                  

                

                   

                 

 
 

 من الناحية الوظيفية يمكن تقسيم املركبات العصبية )خاليا وألياف عصبية( :

، تتلقى التنبيهات من املستقبالت afferent وهي واردة  Sensory neuronsالعصبونات الحسية  -1

 .املوجودة عبر كامل الجسم

وترسل النبضات إلى ألاعضاء املستجيبة  efferentوهي صادرة   Motor neuronsالعصبونات الحركية  -2

 مثل ألالياف العضلية والغدد 
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وهي تحت التحكم إلارادي، وتعصب عادة الخاليا  Somatic motor nervesألاعصاب الحركية الجسمية  -3

 .العضلية الهيكلية

وتتحكم بالفعاليات الالإرادية والالواعية مثل :  autonomic motor nerves  ألاعصاب الحركية الذاتية -4

  .الغدد، عضلة القلب ومعظم العضالت امللساء

 

 Glial cells and neuronal activity الخاليا الدبقية والنشاط العصبوني   

عشر مرات بتقوم الخاليا الدبقية بوظيفة دعم بقاء وفعالية النسيج العصبي، وهي أغزر من العصبونات  -

 . و تتطور كما العصبونات من خاليا السليفة  في الصفيحة العصبية الجنينية. في دماغ الثدييات

في الجهاز العصبي املركزي تحيط الخاليا الدبقية بأجسام الخاليا واستطاالتها لتشغل الحيز ما بين  -

 . العصبونات

والكوالجين، حيث يتوضع بشكل أساس ي حول  يحتوي الجهاز العصبي املركزي  القليل من النسيج الضام -

 .  ألاوعية الدموية الكبيرة

 العصبونات، ومشكلة بيئة  -
ً
تحل الخاليا الدبقية محل النسيج الضام في العديد من النواحي، داعمة

 . مجهرية، محيطة مباشرة بالعصبونات، مثالية لنشاط العصبونات

 
ً
، ولكنها هي في الحقيقة عبارة الكوالجيني الجهاز العصبي املركزي ف ياالشبكة الليفية بين الخال تشبه : مجهريا

  اللبد العصبي عن شبكة من استطاالت خلوية دقيقة تتبارز من العصبونات والخاليا الدبقية وتسمى

neuropil  

 

 :هناك ستة أنماط رئيسية من الخاليا ، اربعة في الجهاز العصبي املركزي واثنتان في املحيطي

 .تتواجد في الجهاز العصبي املركزي : Oligodendrocytesالخاليا الدبقية قليلة التغصنات  -1

عند الفحص . تمتد منها عدة استطاالت ، كل منها تحيط وتلتف حول الجزء القريب لعدة محاور عصبية  -

 .باملجهر الضوئي تبدو كخاليا صغيرة ذات نواة مدورة كثيفة وسيتوبالسما رائقة غير متلونة

وهي فريدة للجهاز العصبي املركزي ذات عدد كبير من الاستطاالت  : Astrocytesالخاليا النجمية   -2

 . املتفرعة
ً
 في الدماغ ، وألاكثر تنوعا

ً
تنشأ من الخاليا السليفة في ألانبوب العصبي  وتعد الخاليا ألاكثر عددا

 . من الناحية البنيوية والوظيفية

وهي خاليا مكعبة أو اسطوانية تبطن البطينات الدماغية  :  Ependymal cells خاليا البطانة العصبية -3

 . اململوءة بسائل ، وكذلك القناة املركزية في الحبل الشوكي

 من بقية الخاليا: Microgliaالخاليا الدبقية الصغيرة  -4
ً
وهي خاليا صغيرة مع . أقل عددا

 . متحركة بنشاط تتوزع بشكل متساٍو في املادة البيضاء،استطاالت

 املشابك املتأذية أو املركبات الليفية  -
ً
تهاجر هذه الخاليا وتقوم استطاالتها بعملية مسح اللبد العصبي مزيلة

 . ألاخرى 
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البالعة تنشأ الخاليا الدبقية الصغيرة من الخاليا الدموية وحيدة النوى وتنتمي إلى نفس عائلة الخاليا  -

في املحضرات امللونة بتلوين الهيماتوكسيلين إيوزين الوتيني يمكن . وغيرها من الخاليا املقدمة للمستضدات

 
ً
 .تمييز نوى هذه الخاليا ببنيتها الصغيرة الكثيفة املتطاولة قليال

 -.  لعصبيةو تتواجد في الجهاز العصبي املحيطي، وهي تشتق من القنزعة ا :Schwann cells خاليا شوان -5

تعتبر املكافئ للخاليا الدبقية قليلة التغصنات املوجودة في الجهاز العصبي املركزي، حيث لها تأثير مغذي   -

 . للمحاور العصبية، وألاهم من ذلك هو تصنيع ألاغماد النخاعينية لها

تشكل غمد النخاعين حول جزء من   وبشكل مغاير للخاليا الدبقية قليلة التغصنات  فإن خلية شوان -

 محور عصبي واحد

وهي تشتق من القنزعة العصبية ، وتشكل طبقة دبقية  Satellite Cells of Ganglia  الخاليا الساتلة -6

رقيقة حول كل جسم عصبون في العقد العصبية  في الجهاز العصبي املحيطي، حيث لها تأثير تغذوي و 

 .  م البيئة الدقيقة املحيطة بهاداعم لهذه العصبونات، كم تنظ

 :املرافق تلخيص لوظائف، ومنشأ، وموقع هذه الخاليا في الجدول .

 

 Main الوظيفة ألاساسية  Location التوضع  Originاملنشأ

function  

 Glial cell type نوع الخلية

 ألانبوب العصبي

Neural tube 

 الجهاز العصبي املركزي 

CNS 

العزل  انتاج النخاعين،

 الكهربائي

الخاليا الدبقية قليلة 

 التغصنات

oloigodendrocytes 

 ألانبوب العصبي

Neural tube 

 الجهاز العصبي املركزي 

CNS 

الدعم البنيوي والاستقالبي 

للعصبونات، خاصة على 

مستوى املشابك وعمليات 

 إلاصالح

 astrocytes الخاليا النجمية

 ألانبوب العصبي

Neural tube 

البطينات والقناة تبطن 

املركزية للجهاز العصبي 

 املركزي 

Ventricles and  central 

canal of CNS 

تساعد في انتاج وحركة 

 السائل الدماغي الشوكي

 خاليا البطانة العصبية

Ependymal cell 

 نقي العظم

Bone marrow 

 الجهاز العصبي املركزي 

CNS 

 الصغيرةالخاليا الدبقية  الدفاع والفعالية املناعية

Microglia 

 القنزعة العصبي

Neural crest 

 ألاعصاب املحيطية

Peripheral nerves 

انتاج النخاعين والعزل 

 الكهربائي

 Schwann cellخاليا شوان

 القنزعة العصبي

Neural crest 

 العقد العصبية املحيطية

Peripheral ganglia 

الدعم البنيوي والاستقالبي 

 ألجسام العصبونات

 Satellite الخاليا التابعة

cells 

منشؤها ووظيفتهاو أنواع الخاليا الدبقية توضعها   
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neuronal cell

  د  ي     ي  
Glial cell

    د       
neuropil

                                         

Neurons, neuropil, and the common glial cells of the CNS  
 

 

  Central nervous systemالجهاز العصبي املركزي  -

 .  spinal cordو الحبل الشوكي   cerebellum، املخيخ  cerebrumيتألف الجهاز العصبي املركزي من املخ   

 .  meninges ُيغطى هذا الجهاز بشكل كامل بطبقات من أغشية ضامة هي ألاغشية السحائية  -

 من املادة البيضاء  -
ً
، gray matterو املادة الرمادية  white matterتبدي العديد من املناطق انتظاما

 . حيث يعود الاختالف بينهما إلى الاختالف في توزع  النخاعين الغني باللبيد

تعتبر املحاور العصبية املغمدة بالنخاعين مع الخاليا الدبقية قليلة التغصنات املركب ألاساس ي للمادة  -

 من أجسام العصبونات.  البيضاء
ُ
 الخاليا النجمية والدبقية الصغيرة ولكن أعداد قليلة جدا

ً
 . تتواجد أيضا

، التغصنات، خاليا نجمية و خاليا دبقية تحتوي املادة الرمادية أعداد غزيرة من أجسام الخاليا العصبية -

 .صغيرة، وهنا تشاهد معظم املشابك العصبية

تشكل املادة الرمادية القشرة السميكة أو الطبقة السطحية لكٍل من املخ واملخيخ، معظم املادة البيضاء   -

  .تتواجد في العمق

املادة البيضاء في املحيط و املادة الرمادية في املركز، مشكلة  تتوضع :في املقطع  املعترض للحبل الشوكي -

 . H-shapedكتلة تشبه حرف الـ 

، ويحتويان على أجسام  anterior hornsالتبارزان ألاماميان من املادة الرمادية يدعيان القرنان ألاماميان  -

، تشكل  محاورها الجذور ألامامية لألعص
ً
 . اب الشوكيةالخاليا لعصبونات كبيرة جدا

النورونات البينية التي تستقبل ألالياف الحسية من   posterior hornsيحتوي القرنان الخلفيان  -

 (.الجذور الظهرية)العصبونات في العقد العصبية الشوكية 
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بالقرب من منتصف الحبل تحيط املادة الرمادية بقناة مركزية صغيرة، مستمرة مع البطينات في الدماغ  -

 .تحتوي على السائل الدماغي الشوكيو  ependymal cellsبخاليا البطانة العصبية وتبطن 

 

 Meninges السحايا  -

تقوم الجمجمة و والعمود الفقري بحماية الجهاز العصبي املركزي، ولكن بين العظام والنسيج العصبي  -

 : وهي ثالث طبقات. تتواجد أغشية من نسج ضامة تسمى ألاغشية السحائية

 .   وهي الطبقة الخارجية السميكة، تتألف من نسيج ضام كثيف غير منتظم: Dura Materألام الجافية  -

 :ويتألف من مركبيتين : Arachnoidالغشاء العنكبوتي   -

 صفيحة من نسيج ضام على تماس مع ألام الجافية و -1

تشبه إلاسفنج تدعى باملسافة  نظام من من حجب كوالجين و خاليا مولدة لليف، تتشكل بينها تجاويف -2

مع طبقة ألام الحنون  مملوء بالسائل الدماغي الشوكي وتستمر subarachnoid spaceتحت العنكبوتية 

 .الواقعة تحتها

 .وهي الطبقة الداخلية وتتألف من طبقة من الخاليا املسطحة : Pia Mater ألام الحنون  -

 

  Choroid Plexus الضفيرة املشيمية  -

 . تتألف من نسيج  موعى بشدة، مطوى ومتبارز ضمن البطينات الكبيرة للدماغ

 .  تواجد في سقف البطينات الثالث والرابع وفي جزء من جدران البطينان الجانبيانت -

كل زغابة من الضفائر املشيمية على طبقة رقيقة من طبقة من ألام الحنون موعاة بشدة، مغطاة تحتوي  -

وظيفة هذه الضفائر هي ازالة املاء من   .cuboidal ependymal cellsبطانة عصبية مكعبة بطبقة من خاليا 

 .  الدم وإطالقه كسائل دماغي شوكي

 

  Peripheral nervous system الجهاز العصبي املحيطي  -

 .ألاعصاب، العقد العصبية و النهايات العصبية: ألاجزاء الرئيسة للجهاز العصبي املحيطي

 .محاطة بخاليا شوان وطبقات من ألانسجة الضامة( محاور )هي حزم من ألياف عصبية ألاعصاب

 Nerve Fibers ألالياف العصبية  -

 . بخاليا شوان( املحاور العصبية)تحاط أو تتغمد ألالياف العصبية 

 :  Myelinated Fibers ألالياف املغمدة بالنخاعين  -1

 . لتصبح ألياف عصبية مغمدة بغمد النخاعين بتغليفها سلسلة من خاليا شوان املتمايزةتقوم  -

يتحد الغشاء السيتوبالسمي لكل خلية من خاليا شوان املغطية مع نفسه في منطقة تسمى امليساكسون   -

mesaxon   وتأخذ استطالة  مسطحة عريضة  من الخلية باالمتداد ، والتحرك باتجاه املحيط  حول املحور

 . عدة مرات

 .  بقات املتعددة من غشاء خلية شوان لتشكل غمد  النخاعينتتحد الط -
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تتواجد يبدي غمد النخاعين بين خاليا شوان املتجاورة عقيدات رانفييه أو فجوات عقدية، حيث  -

 .   تغطى املحور بشكل جزئي فقطاستطاالت اصبعية من خاليا شوان 

            ي  
ع ى          ر 
    د  ن ا  س  ا   

 سي    س ي 
ي   عر

   سي    س ي  ن     س  ا   
   ي        ا    ا    ر  
  س  ر  ا ن            ن 

      ي      د   ي  
ا      ى               ن

     ر ا  نى ر ا   
         ا سي    س ا

   ار ي      س      ي 

         ا        ني  
ر           ا    

ا    عن ا   ن اعين     
   سي    س ا  ادر 

  س  ا     نا ي 

     ر

      ي  

  د   ن اعي 

    ن      ي  

      ي   سي    س ا

                  
  

 Unmyelinated Fibers ألالياف غير املغمدة بالنخاعين  -2

خاليا شوان أجزاء من عدة   وإنما تحصرفي هذه ألالياف التشكل الخاليا الدبقية لفات من غمد النخاعين، 

.في نفس الوقت محاور عصبية  صغيرة  القطر   

      ي  

     ر

    ن       ي  

      ي  

   ر  ير   ا   ا ن اعي 

ع  ي   ا  ا         د    ي   ا ر    د    

ر      ي   ير     ا    ا ن اعي          يا  ا      
د      د   ا    د   ن اعي            ر           
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. 

 Nerve Organizationتنظيم العصب   -

اع . في الجهاز العصبي املحيطي تتجمع ألالياف العصبية لتشكل ألاعصاب
ّ
تبدو ألاعصاب بلون أبيض مل

تحاط خاليا شوان واملحاور العصبية بطبقات من ألانسجة . بسبب احتوائها على النخاعين والكوالجين

:الضامة  

 .يحيط مباشرة بالصفيحة الخارجية لخاليا شوان:  endoneurium غمد الليف العصبي -

 .من خاليا شوان ومحاور عصبية يةيحيط  بمجموعات حزم: perineuriumغمد الحزمة العصبية  -

ويشكل معطف كثيف غير منتظم حول ألاعصاب املحيطية ويمتد ليمأل : epineuriumغمد العصب   -

 .املسافات مابين الحزم

 

 
 

  Gangliaالعقد العصبية  -3-7

وهي بنى بيضوية تحتوي على أجسام العصبونات مع الخاليا الدبقية التابعة املحيطة بها، ومدعومة بنسيج 

 .ضام ليفي وكذلك محاطة بمحفظة كثيفة

 :هناك نوعان العقد العصبية

 من  وتستقبل السياالت:  Sensory Gangliaالحسية   -1
ً
القادمة إلى الجهاز العصبي املركزي وترافق كال

 .   spinal gangliaوالجذور الظهرية لألعصاب الشوكية  cranial gangliaألاعصاب القحفية  

تؤثر على الخاليا العضلية امللساء، إفراز بعض الغدد، ضربات : Autonomic Gangliaالذاتية  الالإرادية  -2

ليات الالإرادية والتي عن طريقها يحافظ الجسم على بيئة داخلية ثابتة القلب، والعديد من الفعا

(homeostasis) 
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 :Autonomic  nervous systemالجهاز العصبي الالإرادي   -11

الودي ونظير الودي: ويتألف من جزأين    

ألاعصاب الودية قبل العقدية ضمن ألاقسام الصدرية والقطنية من الحبل  تتوضع أجسام عصبونات -

الشوكي، وتلك التي تنتمي إلى نظير الودي تتوضع ضمن اللب والدماغ املتوسط وفي القسم العجزي من 

.الحبل الشوكي  

العصبون العصبون الثاني الودي في عقد عصبية صغيرة على طول العمود الفقري، بينما يشاهد يتوضع  -

 قرب أو بجانب ألاعضاء املتأثرة، كمثال في جدران 
َ
 تتوضع دائما

ً
الثاني نظير الودي  في عقد صغيرة جدا

  .املعدة وألامعاء
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