
 

 

 

 الليف العصبي

هو أحد األجهزة التي يمتاز بها اإلنسان عن غيره من العصبي  الجهاز

الجهاز  الكائنات الحية، ويتألف من عدد كبير من الخاليا العصبية، ويعتبر

الكائنات الحية ، ويحفّز الجهاز  العصبي لدى اإلنسان األكثر تعقيداً بين

على البيئية التي تطرأ  اإلنسان على القدرة على التأقلم مع التغيرات العصبي

 ما يحيط به.

اإلنسبببان  ببي نقببو المعلومبببات  يلعببا الجهبباز العصبببي دوراً هامببباً  ببي جسببم 

يتبولى  ببه اإلنسبان مبن البيئبة المحيطبة ببه البى دماغبه، ا  واألوامر وما يشبعر

البدما  الببى الع ببالت حتببى تةبببد  ردة  نقببو األوامببر والتعليمببات مببن مسبوولية

الجهبباز العصبببي يحفّببز  المناسبببة للمعلومببات، وباإل ببا ة الببى  لبب   بب ن الفعببو

 .عمليات التنفس واله م والنبض القلبي

  :الجهاز العصبي

الشوكي والّدما  ، يمتل  قدرات هائلة  هو شبكة من األعصاا متصلّة بالنّخاع

التّحليو، والتّحكم، واالستنباط، والتّعلم، وغيرها من المهارت بكفاءة  تمكنّه من

أجزاء الجسم األخرى، و ي العمليّات  عاليّة، ويتحكم الجهاز العصبي بكا ة

مع  الحيويّة التي تقوم بها مثو التّنفس، واله م، وعمو القلا، وتفاعو الجسم

واإلحساس، وعمو رّد  مع، والّشم،الموثّرات الخارجيّة على اختال ها، كالسّ 

 وينقسم الجهاز العصبي لقسمين رئيسييّن، هما:  عو مناسا له ه الموثّرات،

 :الجهاز العصبي المركزي -

عن أخ  المعلومات الحسيّة من  يحتو  على مراكز مسوولة 

والرد عليها، وي ّم كّو من الّدما ، والنّخاع  األعصاا، و همها،

 تتّم حمايتهما بوسائو عديدة مثو أغشية الّسحايا،الل ين  الّشوكي،

العمود الفقر   والجمجمة، والجلد، والّشعر لحماية الّدما ، و قرات

  التحّكم  ي الجسم: لحماية النّخاع الشوكي، وهما مركز



 

 

األقطاا، وتبلغ  يتكّون من حوالي مئة بليون عصبونة عديدة: الّدما 

 كتلته حوالي كيلو غرام، وأربعمئة غرام، وينقسم لعّدة أجزاء، وهي:

عصبيّة التي  : أكبر جزء  ي الّدما ، ويحتو  على عّدة مراكزالمخ 

المعلومات واسترجاعها، والتّفكير،  تقوم باالحساس، والحركة، وحفظ

الّدما  عّدة أجزاء وهي: التال يف. القشرة.  ويتّكون الّدما  من

 .البيني

والمخيخ،  ينقسم الى الّدما  المتوسط، والقنطرة،: ج ع الّدما 

على توازن الجسم،  والنّخاع المستطيو، وهو مسووو على الحفاظ

القلا، ويرتبط بالمخ، وبالحبو  وتنظيم التّنفس، ومعدالت نب ات

 الشوكي.

وأربعين  حبو طويو يصو طوله الى ثالثة :الّنخاع الّشوكي 

ويتفّرع من بينها، وهو ، سنتيمتراً، ويختبئ  ي  قرات العمود الفقر 

العصبيّة من العصبونات  ي الجهاز  المسووو عن نقو اإلشارات

  المسووو عن رد الفعو.الّدما ، كما أنّه  المحور ، الى

 الجهاز العصبي المحيطي )الّطرفي(:

الجسم، وهي  الممتدة  ي جميع أنحاءوي ّم جميع الخاليا العصبيّة  

 على نوعين: 

: وهي األعصاا التي تنقو اإلحساس من خاليا عصبيّة حسيّة

األع اء المختلفة، الى الحبو الّشوكي،  هي تنقو الّشعور بالبرد، 

واأللم مثو وخز الّدبوس، واإلشارات السمعيّة، والبصريّة، والشميّة، 

 وغيرها.

وهي األعصاا التي تحمو األوامر من  :خاليا عصبيّة حركيّة 

مصدرها الدّما ، أو الحبو الشوكي  ي الحبو الشوكي سواء أكان 

 .االستجابة حالة رّدة الفعو المنعكس الى خاليا الجسم لتحفّزها على

 

 



 

 

 لة العصبيةالسيا

واسطة  وهو عبارة عن عملية تناقو األوامر والمعلومات باالعتماد على

 يما التفاعالت الكيماوية  ه ه المهمة، وأحياناً باالعتماد علىى كهربائية تتّول

الواحد الى أكثر من مائة سرعة السياو العصبي  بين األعصاا، وتصو

الساعة.  كيلو متر  ي 432تقريباً متراً  ي الثانية الواحدة، أو  وعشرين

ي  يما بين العصبونات   األسلوا الوحيد أو لغة التخاطاالسياو العصبي هو 

 ، وتعتبرتتمكن من أداء وظيفتها على أكمو وجهالعصبي الواحد حتى  الجهاز

بين الخاليا العصبية،  المعتمدة  ي نقو السياوالروابط الفجوية هي الوسيلة 

بأنها قنوات دقيقة تتيح المجاو له ه  وصف الروابط الفجويةويمكن 

  الكيماو . العصبونات باالنتقاو بسرعة كبيرة بواسطة ما يسمى بالتشاب

كيفية انتقاو السيالة العصبية األعصاا تتخطى الطريق  ي مسيرها  ي جسم 

اإلنسان، اال أن كو مجموعة من األعصاا تن م لبع ها البعض لتكّون 

العصبية أو الحزم  تسير باتجاه محدد، وتلعا ه ه األعصااحزمة عصبية 

، وتبدأ جسم اإلنسانداخو الجهاز العصبي واليه  تناقو السياالت العصبية من

الكهربائية المتواجدة  وق سطح  بواسطة تبديو الشحناتعملية النقو ه ه 

بالتغير و قاً لالتجاه ثم يبدأ انتقاو السياالت العصبية  امتداد الخلية العصبية،

 .لتل  الحزمة العصبية المحدد

 : العصب و الليف العصبيبنية 

العصبية متوزعة  ي نسيج  كبير من حزم االليافيتكون العصا من عدد 

باألوعية الدموية اما الليف العصبي  يتكون من محور اسطواني  ام غني 

المتكون اساسا من خاليا النخاعين وال   يحيط به غمد شوان  محاط بغمد

تماس مع على  شوان يكون غمد شوانبها أنوبه  خمة تدعى خاليا  متطاولة

  تسمى اختناقات رنفر اعينمحور االسطواني  ي مناطق تقطع غمد النخ

 :االدماج العصبي 

للقلا القدرة على النبض التلقائي بحيث ي خ الدم الى الشريين من  -

خالو عملية االنقباض و االرتخاء ه ا النبض ال اتي يخ ع الى مراقبة 



 

 

االعصاا قرا الودية التي تبطئ حركة القلا و االعصاا الود  التى 

 .تسرعها 

 .الرسائو التي تنقلها هده االعصاا  تاتي من المراكز العصبية البصلية  -

 .المراكز المبطئ لحركة القلا  -

 .المراكز المسرعة لحركة القلا  -

 .للمركزين اتصاالت عصبية حيث ا ا ازاد نشاط احدهما تثبط االخر  -

ل   تخ ع الوتيرة التنفسية العادية الى المركز التنفسي  ي البصلة  ا -

يرسو رسائو عصبية تتحكم  ي تقلص ع لة الحجاا الحاجز 

 والع الت البي لعية للقفص الصدر  

 انخفاض او  2co وطرح و 2oللنشاط الع لي دور  ي استهال  او  -

له المركز التنفسي بالبصلة يتحسس  2coاو او 2oارتفاع تركيز او

مباشرة ويستجيا بر ع وتيرة وسعة الحركة التنفسية ويحدث  السيسائية

نفس الشيئ مع المراكز المسرعة ل ربات القلا  ينتج عن  ل  زيادة 

لتلبية حاجة الع وية كما تتحسس له القوس االبهرية التي تمل   2oتركيز 

مستقبالت حسة كيميائية  السيالة العصبية االتية من القوس االبهرية تنتقو 

 تنتبه وتزداد الوتيرة التنفسية كما cyonالمركز التنفسي عبر عصا الى 

تنتقو ه ه السيالة من قوس االبهرية الى المركز المبطئ ل ربات القلا 

 تبطئ نشاطه ويتحسس ل ل  المركز المسرع مما يود  الى زيادة الوتيرة 

 .القلبية 

التنفسي لتحقيق يومن الجهاز العصبي تنسيق النشاط القلبي و النشاط  -

 .وظيفة التنفس 

 

 

 




