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 مفردات المحاضرة الثامنة:

 Nervous Tissuesالنسج العصبية  رابعاً:

 . مقدمة عن النسيج العصبي.1

 . الخلية العصبية وأقسامها )جسم الخلية ، البروزات البروتوبالزمية(.2

 . تصنيف الخاليا العصبية.3

 . أنواع األلياف العصبية )النخاعينية وغير النخاعينية(.4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مقدمة عن النسيج العصبي:1

هو نسيج عالي التخصص يستلم المحفزات من المحيط الخارجي ويحولها إلى دفعات 

إلى أجزاء أُخرى في الجسم ليحدث رد الفعل أو  ثم ينقلها nervous impulsesعصبية 

االستجابة لذلك الحافز ، وتقوم بهذه الوظائف خاليا متخصصة تسمى الخاليا العصبية 

nerve cells  أو العصباتneurons وتكّون هذه الخاليا مع الخاليا الدبقية العصبية..

neuroglia ومواد مرافقة أُخرى بين خلوية نسيج الجهاز العصبي. 

 تشريحياً يقّسم الجهاز العصبي إلى:

 يتكون من: central nervous system (CNS)( الجهاز العصبي المركزي 1)

 الدماغ. -

 الحبل الشوكي. -

 يتكون من: peripheral nervous system (PNS)( الجهاز العصبي المحيطي 2)

 (.cranialوالقحفية  spinalاألعصاب )الشوكية  -

 .gangliaالعقد العصبية  -

الذي يرتبط باألعصاب  autonomic nervous systemالجهاز العصبي المستقل  -

الشوكية وبقسم من األعصاب القحفية عن طريق روابط تدعى بالفروع االتصالية.. 

)يعمل على تسريع ضربات  sympatheticينقسم هذا الجهاز وظيفياً إلى جزء ودي 

ة للعضالت وتوسيع األنابيب التنفسية وتوسيع القلب وتوسيع األوعية الدموية المزود

)يعمل  parasympatheticالبؤبؤ وإبطاء الحركة الدودية لألمعاء( وآخر ال ودي 

 نقيض األول(.
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 الخاليا العصبية في النسيج العصبي *

/ وحدات وظيفية في الجهاز العصبي.. تعد دوائر تكاملية معقدة neuronsالعصبات  -

تعالج ، تخزن ، تنقل المعلومات من وإلى العصبات األُخرى ، الخاليا التركيب )تستلم ، 

 العضلية ، الغدد( ، وهي تتكون من جسم الخلية والبروزات البروتوبالزمية.

، تزود  1:10/ عددها يفوق عدد العصبات بنسبة supportive cellsالخاليا المساندة  -

يضي ، التوازن ، فضالً عن الوظيفة الخاليا العصبية بعدة وظائف )الدعم الهيكلي واأل

)توجد بنوعين ليفية في المادة  astrocytesالبلعمية( وهي تتكون من خاليا نجمية 

البيضاء وبالزمية في المادة السنجابية ، وظائفها: اسناد العصبات ونقل المواد المغذية لها 

)توجد في  oligodendrocytesوحفظ التوازن األيوني( وخاليا ترسيب محفظة المايلين 

المادة البيضاء والسنجابية ، تنتج الغمد النخاعي( وخاليا عقدية دقيقة )بلعمية(  

microglia  ليست خلية ساندة عصبية حقيقية إذ تـُشتق من األديم المتوسط في حين أن(

الخاليا الساندة العصبية وكذلك العصبات تـُشتق من األديم الظاهر ، خلية بلعمية إلى حٍد 

في الجهاز  ependymal cellsير( وخاليا بطانة القناة المركزية للحبل الشوكي كب

العصبي المركزي. أما الخاليا المساندة في الجهاز العصبي المحيطي فتتكون من خاليا 

 التي تحيط بأجسام الخاليا في العقد العصبية. Schwann cellsشوان 

 

 البروزات البروتوبالزمية(:. الخلية العصبية وأقسامها )جسم الخلية ، 2

 soma or perikaryon or cellتتألف الخلية العصبية من: جسد أو جسم الخلية 

body  والبروزات البروتوبالزمية ،protoplasmic processes  الممتدة من جسم الخلية

 وتكون على نوعين:

من قطر النوع الثاني / يكون مفرداً دائماً ، وهو بشكل عام ذو قطر ثابت أصغر axonالمحور  -

وأكثر طوالً منها ، وينتهي بتفرعات كثيرة )لكنها أقل من النوع الثاني( تسمى التغصنات 

التي تتماسك مع تغصنات خلية عصبية أُخرى أو مع جسدها )مع  telodendriaاالنتهائية 

نتهائية بعض االستثناءات( وتنتهي التغصنات االنتهائية بانتفاخات صغيرة تدعى البراعم اال

boutons terminaux  أو الروادفcollaterals .تكّون زوايا قائمة مع المحور 

/ كثيرة الفروع )أولية وثانوية وثالثية.. الخ( وبزوايا dendrons or dendritesالتغصنات  -

حادة ، وتكون سميكة عند منطقة اتصالها بالخلية ثم تصبح أدق فأدق بزيادة تفرعاتها ، وقد 

لزيادة المساحة السطحية لالتصال أو التشابك العصبي،  spinesسطوحها أشواك  تمتلك على

 إذ تشكل أغلبية مساحة االستقبال العصبي التي تنقل الدفعات العصبية إلى داخل جسم الخلية.
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 جسم الخلية العصبية النموذجية *

يتراوح حجم جسم الخلية بين صغير وكبير )الكبير منها يمثل أكبر الخاليا الموجودة 

في الجسم( ، كما يختلف شكله فمنه المستدير أو البيضوي أو المغزلي أو الهرمي أو 

 nucleolusالمسطح، أما النواة فتتميز بكونها كبيرة كروية مركزية الموقع عادة وذات نوية 

يحوي على العديد من  neuroplasmلسايتوبالزم العصبي بارزة ، في حين أن ا

المايتوكوندريا وجهاز كولجي جيد التكوين ووفرة من الشبكة البالزمية الداخلية الخشنة و 

)تحوي بروتين نووي ريبي  polysomes (Nissl substanceحبيبات نسل )

ribonucleoprotein تستعملها الخلية العصبية  يُعتقد أنها تقوم بخزن المواد البروتينية التي

للقيام بوظيفتها ، وحبيبات نسل هي تركيز للشبكة الداخلية الخشنة وهي تنتشر في 

السايتوبالزم والتغصنات لكنها ال توجد في جزء جسم الخلية المقابل لقاعدة المحور المسمى 

كما ال توجد في المحور نفسه( ولييفات عصبية  axon hillockبالبروز المحوري 

neurofibrils  تتكون من خيوط عصبية(neurofilaments  ونبيبات عصبية ، وتتشابك

هذه اللييفات مع بعضها وتنتشر في جسم الخلية العصبية وبروزاتها(.. ويندر وجود الجسيم 

 ألن الخلية العصبية ليس لها القابلية على االنقسام.  centrosomeالمركزي 

 

 . تصنيف الخاليا العصبية:3

 الخاليا العصبية تبعاً لعدد بروزاتها إلى ما يأتي:تصنف 

وز بروتوبالزمي واحد هو تمتلك بر /unipolar neuron( خلية عصبية أُحادية القطب 1)

، على سطح جسم الخلية نفسها nervous impulseوبذلك تنشأ الدفعة العصبية المحور.. 

 نادر الوجود في الفقريات البالغة.ويالحظ هذا النوع من الخاليا في األدوار الجنينية وهو 

 

/ تمتلك الخلية بروزان أحدهما المحور الذي bipolar neuron( خلية عصبية ثنائية القطب 2)

ينشأ من قطب واآلخر هو التغصن الذي ينشأ من القطب المعاكس لجسم الخلية وبذلك يكون 

رة أو من أي جزء من جسم الخلية مغزلي الشكل.. فتسير الدفعة العصبية من النهاية الح

التغصن إلى جسم الخلية ومنه إلى المحور إلى نهايته ، ويالحظ هذا النوع في النسيج الظهاري 

 .retinaوفي شبكية العين  olfactory epitheliumلحاسة الشم 

 

/ بعض الخاليا ثنائية القطب pseudounipolar neuron( خلية عصبية أُحادية القطب الكاذب 3)

أثناء مراحل تكوينها يقترب منشأ التغصن والمحور من بعضهما تدريجياً إلى أن يصبح 

منشأهما واحد تقريباً ويستمران ملتحمين مسافة قصيرة قبل أن ينفصال إلى فرعين متشابهين 

غصن واآلخر يتجه تركيبياً من حيث القطر وعدم التفرع.. أحدهما يتجه محيطياً ويعمل عمل الت

مركزياً نحو الجهاز العصبي المركزي ويعمل بصفة محور، يالحظ هذا النوع من الخاليا في 

 .cerebrospinal gangliaمجموعة العقد العصبية المخية الشوكية 
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/ تمتلك الخلية أكثر من بروزين multipolar neuron( خلية عصبية متعددة األقطاب 4)

أطولها المحور ، فيكون شكل الخلية مختلف تبعاً لموقع وعدد البروزات البروتوبالزمية 

التي تخرج منها.. فهي إما هرمية أو مخروطية أو نجمية ، وكلما زاد عدد التغصنات 

النوع من وتفرعاتها فإن التعرض إلى مواقع التحفيز أوسع مما هو عليه ، لذا يعد هذا 

الخاليا أكثر األنواع انتشاراً وهو يوجد في الجهاز العصبي المركزي وفي العقد العصبية 

 .autonomic gangliaالمستقلة 

 

 . أنواع األلياف العصبية )النخاعينية وغير النخاعينية(:4

 تشمل األلياف العصبية كالً من المحور والتغصن.. وتصنف هذه األلياف إلى نوعين:

/ يتألف من لب مركزي myelinated or medullatedنخاعينية أو النخاعية ( ال1)

central core  واسطوانة محوريةaxis cylinder  أو المحور الذي هو استمرار

 white fatty sheathلسايتوبالزم جسم الخلية. يحاط اللب المركزي بغالف دهني أبيض 

لتفة دائرياً حول المحور المركزي ( يتألف من طبقات مmyelin sheath)غمد النخاعين 

.. أي أن تركيبه Schwann's cellوأن أصل هذه الطبقات هو الغشاء البالزمي لخلية شوان 

الكيميائي عبارة عن بروتينات ودهون )مشابه للتركيب الكيميائي للغشاء البالزمي( ، وما 

يدعى بالغشاء العصبي يتبقى من خاليا شوان يكّون غالفاً آخر رقيق يحيط بغمد النخاعين و

neurolemma or neurilemma  أو غمد شوانSchwann's sheath. 

إن غمد النخاعين متقطع في مناطق وعلى مسافات منتظمة تقريباً حيث يقترب الغشاء 

العصبي ويصبح متماس مع المحور المركزي فتدعى هذه المناطق المتخصرة بعقد رانفير 

nodes of Ranvier ين العقد تدعى السالمية والمسافة ما بinternodal segment  وتقدر

ملم ووجد أن خلية واحدة من خاليا شوان تغطي سالمية واحدة.  0.6 –0.1بحوالي 

يظهر الغمد النخاعيني واضحاً  osmium tetroxideوباستخدام رابع اوكسيد االوزميوم 

شمت النترمان  وتظهر فيه أيضاً شقوق بوضع مائل مع المحور المركزي تدعى بشقوق

Schmidt–Lanterman clefts  هي مناطق ال يحدث فيها التحام الغشاء البالزمي لخلية(

شوان سواء كان من سطحها الخارجي أو الداخلي(. تعد خاليا شوان ضرورية لتجدد 

regeneration  المحاور العصبية ، وقد تكون لها قابلية االلتهام وبذلك تزيل البقايا التالفة

اليا.. تكثر األلياف العصبية النخاعية في األعصاب المحيطية.. وظيفة غمد النخاعين من الخ

 saltatoryأنه يعمل على زيادة سرعة التوصيل العصبي )ايصال عصبي وثبي 

conduction نتيجة تولد فرق جهد بين آيونات الخاليا فيتولد تيار كهربائي عندما يصطدم )

 ل أسرع ، وفي الوقت ذاته يعمل الغالف كعازل للمحور.بالغالف الدهني تصبح عملية النق
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/ في هذا النوع unmyelinated or non-medullated( غير النخاعينية أو غير النخاعية 2)

من األلياف ينعدم غمد النخاعين ويوجد فقط غمد شوان.. لذا فإن عقد رانفير غير متميزة. وقد 

األلياف العصبية يقع ضمن خلية شوان بشكل مفرد أظهر المجهر االلكتروني أن هذا النوع من 

أو مجاميع في اخدود أو أخاديد متعددة ، وترتبط نهايات خاليا شوان ببعضها على شكل سلسلة 

مستمرة على طول الليف مكونة ما يعرف بغمد شوان أو الغشاء العصبي ، وفي مناطق 

تجاورتين. وتوجد األلياف العصبية االرتباط هذه توجد تداخالت للغشاء البالزمي للخليتين الم

غير النخاعية المغمدة بغمد شوان في األعصاب القحفية والشوكية ، أما غير المغمدة بخاليا 

 شوان فتوجد في المادة السنجابية للدماغ والحبل الشوكي.

 * المشـــابـك

ن المشابك هي مواقع النتقال الدفعات العصبية بين الخاليا العصبية باتجاه واحد.. قد تكو

وأمثلتها قليلة نسبياً فيكون انتقال الدفعة العصبية من خلية إلى  electrical synapses كهربائية

 الكيميائيةذي مقاومة واطئة ، أما المشابك  gap junctionأُخرى عن طريق رابط فسحي 

chemical synapses ناقلة  فهي أكثر شيوعاً وهنا تنتقل الدفعة العصبية بوساطة مادة عصبية

neurotransmitter substance. 

يكون التماس عادة بين المحور لعصبة وتغصن لعصبة أُخرى فيسمى بالمشبك عندما و

أو يكون بين المحور لعصبة وجسد لعصبة  axodendritic synapse المحواري التغصني

لكن يكون أحياناً بين  axosomatic synapse المحواري الجسديأُخرى فيدعى بالمشبك 

أو بين التغصنات  axoaxonic synapse المحوري المحوريالمحاور فيسمى بالمشبك 

. ومن الناحية الوظيفية dendrodendritic synapse التغصني التغصنيفيدعى بالمشبك 

 .inhibitory مثبطةوأُخرى  excitatory)مثيرة(  محفزةهناك مشابك 

ادة انتفاخات صغيرة تكون متماسة مع سطح عصبي آخر وتـُظهر الفروع المحورية ع

إذا كانت عند النهايات ، أو  boutons terminauxوتدعى هذه االنتفاخات بالبراعم االنتهائية 

 عندما تقع مجاورة لذلك السطح العصبي. boutons enpassantتدعى بالبراعم المرورية 

 synaptic وشق مشبكي presynaptic knot عقدة قبل مشبكيةيتكون المشبك من 

cleft تغصن أو جسد الخلية العصبية(  وعنصر بعد مشبكي(postsynaptic element ..

بالشق تكون األغشية قبل وبعد المشبكية في منطقة المشبك متوازية مع بعضها ومفصولة 

تجمعات لحويصالت  العقدة قبل المشبكيةالذي يكون مملوء بمادة كثيفة ، ويقع ضمن  المشبكي

مشبكية )مملوءة بمادة ناقلة عصبية( ومايتوكوندريا وشبكة بالزمية داخلية ملساء ونبيبات 

عصبية ومادة كثيفة مرافقة للسطح الداخلي السايتوبالزمي للغشاء قبل المشبكي ، كذلك يـُظهر 

 مادة كثيفة زغبية عند سطحه السايتوبالزمي. الغشاء بعد المشبكي

ونورايبينفرين  acetylcholineد الناقلة العصبية: اسيتيل كولين تشمل الموا

norepinephrine  ودوبامينdopamine  وسيروتونينserotonin .وغيرها 


