


محتويات الفصل
نسيجيةلمحة-1المقدمة-أولاً

جنينيةلمحة-2

اً المركزيالعصبيالجهازأقسام-ثانيا

Brainالدماغ-1 (encephalon):النهائيالدماغ-أTelencephalon
Diencephalonالبينيالدماغ-ب
Bbrainstemالدماغجذع-ج
Cerebellumالمخيخ-د

Medullaالشوكيالنخاع-2 spinalis (spinal cord)
اً Arteriesالمركزيالعصبيالجهازشرايين-ثالثا of central nervous system
اً Meningesالبطينيوالجهازالسحايا-رابعا and cerebral ventricular system



المقدمة-أولاً

كزيًمر:ًإلىًقسمينًرئيسيين(ًالجملةًالعصبية)العصبيًيقسمًالجهازً
.ومحيطي

فًفيًجوالمتوضعةيشملًالجهازًالعصبيًالمركزيًالمراكزًالعصبيةً

(النخاعًالشوكي)الفقريًوفيًالنفقً(ًالدماغًبأقسامه)القحفً

قحفيةيتضمنًالجهازًالمحيطيًماًيصدرًعنًهذهًالمراكزًمنًًأعصابً

وشوكية

.السابقينالقسمينًبكال(ًالمستقل)الذاتيًيلحقًالجهازًالعصبيً



المقدمة-أولاً

:يتكونًالجهازًالعصبيًالمركزيًمن

(.الذيًيسكنًضمنًجوفًالقحف)Brainالدماغً-

Medulla spinalis(الحبلًالشوكي)الشوكيًالنخاعً- (spinal cord)
(.الذيًيسكنًضمنًالنفقًالفقري)

ًمحميًبالسائلًالدماغيًالشوكيcerebrospinal fluid (CSF) 
.وبالسحايا

مركزًمعالجةًوقيادةًلكلًأجزاءًالجسم،ًيمكَّنًالجسمًمنًالتأقلمًمع

.المحيطينًالخارجيًوالداخلي
ًالعََصبونات:الخاليانمطينًمنneuronsًالدبق،ًوخالياًداعمةًمن

اياالسح،ًيضافًإلىًذلكًالنسيجًالداعمًالذيًتشكلهneurogliaًالعصبيً

.واألوعيةًالدموية



لمحةًنسيجية-1
 Neuronالعََصبون

.هوًالوحدةًاألساسيةًفيًتشكيلًالنسيجًالعصبي-

إرسالًعددًمحدد،ًوهيًمتخصصةًبشكلًيتيحًلهاًاستقبالًوللعصبونات-

.العصبيةالدفعاتً

 axonومحوار  body cellمنًجسمًالخليةالعََصبونيتألفً-
.  dendritesوتغصنات

.وصفيالالعصبونبجسمًالخليةًفيًاستطالتوحيدًوعدةًمحواريرتبطً-

  gray matter(الرمادية)السنجابيةًالمادةًالعصبوناتتشكلًأجسامً-
. white matterالمادةًالبيضاءالمحاويريشكلًتجمعً-



لمحةًنسيجية-1

 axonالمحوار
عنًجسمً- .الخليةينقلًالدفعةًالعصبيةًبعيداًا

بيًتنتهيًفيًمشبكًعصانتهائيةالنموذجيًفروعًللمحوار-

.العصبيةالنواقلالمحوارحيثًيفرغً
دًبغمدًالنخاعين- .األبيضذيًاللونً myelin sheathمغمَّ

  cellsشوانيتشكلًغمدًالنخاعينًمنًخالياًتدعىًخالياً
schwan(ًالخالياًالمغمدةlemnocytes)ًوهيًأكثرًسماكةًفي
.المحيط



لمحةًنسيجية-1
dendritesالتغصنات-
.العصبونجسممنتتطاولثخينةقصيرةفروع-

مجسباتجاهالدفعاتهذهلتقودأخرىخاليامنالدفعاتتتلقى-

.العصبون

neurogliaالعصبيالدبق-
مثالاًالدماغفيوتشكلالعصبونيالنسيجبدعمتقومخاليامنيتألف-

.كتلتهمن%40نحو

طانيةوالب،التغصناتوقليلة،(الكوكبية)النجمية:منهاأشكاللها-

.والصغيرةالعصبية،

البالعاتمنmicrogliocyteالصغيرةالعصبيالدبقخالياتعتبر-

.العصبوناتبينتوجدوهي



لمحةًجنينية-2

منًاألديمًالظاهر- بدءاًا ًا  ectodermيتشكلًالجهازًالعصبيًجنينيا
.neural plateالذيًيشكلًالصفيحةًالعصبيةً

grooveيظهرًعلىًهذهًالصفيحةًفيًاليومًالثامنًعشرًًتلمً-
.foldsوطيتان

هوًاألنبوبًالعصبيًالتلميتمايزً- ًا .neural tubeليشكلًأنبوبا

والذيneural crestًيلحقًباألنبوبًماًيسمىًبالعرفًالعصبيً-

العقدًَالخلفيةًالحسيةًفيًالجذرًالشوكي ًا والعقدًالذاتيةًسيشكلًلحقا
.الكظرولبً

(الخطميالرأسيًأوً)األماميًيتشكلًالدماغًبأقسامهًمنًالقسمً-

(ًًالذيلي)يًالخلفلألنبوبًالعصبيًويتطورًالنخاعًالشوكيًمنًالقسمً
.لألنبوب



لمحةًجنينية-2

فيًكلًيظهرًفيًالنهايةًالرأسيةًلألنبوبًالعصبيًثالثًحويصالت،-

حويصلةًجوف
الدماغً- ًا  forebrain(المخ)األماميًالحويصالتًستشكلًتباعا

(cerebrum)ًوالدماغًالمتوسطmidbrainًوالدماغ

.hindbrainالخلفي

:األدمغةينتجًعنًتطورًكلًمنًهذهً

الدماغًالنهائي)المخيةًسيشكلًنصفيًالكرةً(المخ)األماميًالدماغً-
telencephalonً)ًوالدماغًالبينيdiencephalon.

.سيتابعًبنفسًالسمالدماغًالمتوسطً-

الدماغً)والمخيخًيشكلًالجسرًالدماغًالخلفي
الدماغً)والبصلةmetencephalonً)التالي

(.myelencephalonالنخاعي
.امًالدماغداخلًأقسالبطيناتسيحتفظًكلًقسمًبالجوفًفيًداخلهًمشكالًا



لمحةًجنينية-2

أديمًظاهرً
Ectoderm

Neural plateصفيحةًعصبيةً
(foldوطيةgrooveًتلمً)

Neural tubeأنبوبًعصبيً

عقدًحسيةًوذاتيةًولبًالكظرNeural crestعرفًعصبيً

(حويصالت3)نهايةًرأسيةً

Forebrainدماغًأماميً
( Cerebrumمخً)

دماغًمتوسط

Midbrain
دماغًخلفي

Hindbrain

دماغًنهائي

Telencephalon
دماغًبيني

Diencephalon
دماغًمتوسط

Mesencephalon
دماغًتالي

Metencephalon
دماغًنخاعي

Myelencephalon

 Spinal cordحبلًشوكيً

(بصلة)نخاعًمتطاولًجسرًومخيخسقف،غطاء،ساقًمخيةعائلةًالمهادنصفيًكرةًمخية



أقسامًالجهازًالعصبيًالمركزي-ثانيا ً



 Brain (encephalon)الدماغً-1

ًفالقحفيًجوفًالمتوضعهوًقسمًالجهازًالعصبيًالمركزي.
نصفيًكرةًمخيةًودماغً) cerebrumوهوًيتشكلًمنًالمخً

.cerebellumوالمخيخbrainstemًوًجذعًالدماغً(ًبيني

ًالكهلعندًغ1400غًعندًالوليدًونحو350ًيزنًنحو.

ًالمؤلفةًمنًثالثًطبقاتًومحاطًبالسائلبالسحايامغطى
.(CSF)الدماغيًالشوكيً

ًًايحوي بهذاًالسائل(ًبطينات)أجوافا ًا .مملوءةًأيضا



Telencephalonالدماغًالنهائيًً-أ
Sufacesنصفًالكرةًالمخيةً(ًسطوح)وجوه of cerebral 

hemisphere 
وحشيًوإنسيً(:ًسطوح)وجوهًيتشكلًكلًنصفًكرةًمخيةًمنًثالثةً-

.وسفلي
longitudinal fissureالطولنييفصلًبينًنصفيًالكرةًالمخيةًالشقً-

.corpus callosumالثفنيويرتبطانًبالجسمً

رئيسيةًتقسمهًإلىًفصوصsulciًعلىًكلًنصفًكرةًمخيةًًثالثةًأتالم

lobes.



Telencephalonالدماغًالنهائيًً-أ

:هيالمًالرئيسيةًتاأل

(الجانبي)الوحشيً-

المركزيً-

.القذاليالجداريً-

جبهيال:ًأربعةًمنهاًلهاًأسماءًعظامًقبةًالقحفًوهي،ًخمسةًفصوصتوجدًعلىًنصفًالكرةًالمخيةً
frontalوالجداريparietal والقذاليoccipital الصدغيًوtemporal

(.يوسسلفالجانبيًأوًشقًالتلم)الوحشيًلمًتالذيًيقعًفيًعمقًالinsulaوالخامسًهوًفصًالجزيرةً

تحددًعليهً ًا .gyriتالفيفتوجدًعلىًالفصوصًأتالمًأقلًعمقا



لمخيةالرئيسيةًعلىًوجوهًنصفيًالكرةًاوالتالفيفاألتالم

:الوحشيعلىًالوجهً-

:األتالمأهمً-
central sulcusالمركزيًالتلم-
lateral sulcus(الجانبي)الوحشيًالتلم-
parietooccipitalالقذاليالجداريًالتلمجزءًمنً-

sulcus.



لمخيةالرئيسيةًعلىًوجوهًنصفيًالكرةًاوالتالفيفاألتالم

:الوحشيعلىًالوجهً-

:التالفيفأهمً-

أمامًالمركزيًالتلفيفالجبهيعلىًالفصً-
precentral gyrusًأخرىًوأهمهاًتالفيفوثالثة

.inferior frontal gyrusالسفليالجبهي

غيًأهمهاًالصدتالفيفعلىًالفصًالصدغيًثالثةً-
.superior temporal gyrusالعلوي

خلفًالتلفيفعلىًالفصًالجداريًيوجدً-
postcentralالمركزي gyrusً،أخرىًأقلًوتالفيف

.أهمية



:اإلنسيعلىًالوجهً-

:األتالمأهمً-

المركزيللتلمتماديً-

القذاليالجداريًالتلم-
calcarineالمهمازيالتلم- sulcus
.cingulated sulcusالحزاميًالتلم-

:التالفيفأهمً-
paracentralحولًالمركزيالفصيص- lobule 
cingulateالحزاميالتلفيف- gyrus
المهمازيًالتلمينالذيًيقعًبينcuneusًالوتدً-

.القذاليوالجداري

لمخيةالرئيسيةًعلىًوجوهًنصفيًالكرةًاوالتالفيفاألتالم



:السفليعلىًالوجهً-

:األتالمأهمً-
lateral sulcus(الجانبي)الوحشيًالتلم-
olfactory sulcusالشميالتلم-
collateral sulcus(المساير)الجانبيًالتلم-
occipitotemporalالصدغيالقذاليالتلم- sulcus
.حجاجيةأتالمً-

:التالفيفأهمً-
straight gyrusالمستقيمالتلفيف-
lingual gyrusاللسانيالتلفيف-
parahippocampal(جانبًالحصين)البحرًجانبًحصانًالتلفيف- gyrus
uncus(المحجن)المعقف-

لمخيةالرئيسيةًعلىًوجوهًنصفيًالكرةًاوالتالفيفاألتالم



فيًقشرةًالمخًالوظيفيالتقسيمً

ظمًفيًستًالتيًتنتالعصبوناتتتشكلًقشرةًالمخًمنًأجسامًخالياً-
.neocortexطبقاتًنسيجيةًمتميزةًمشكلةًالقشرةًالجديدةً

:الطبقاتًبالترتيبًمنًالسطحًإلىًالعمقًهي-

.Molecular layerالطبقةًالجزيئيةً-1

.External granular layerالطبقةًالحبيبيةًالخارجيةً-2

.External pyramidal layerالطبقةًالهرميةًالخارجيةً-3

.layer Internal granularالطبقةًالحبيبيةًالداخلية-4

.Internal pyramidal layerالطبقةًالهرميةًالداخليةً-5

.Multiform layerالطبقةًعديدةًاألشكالً-6



ذلكًحسبًلباحات،ًوالتالفيفبرودمانقسمًالعالمًالبريطانيً-

اًأرقاختالفًالنتظامًالنسيجيًبينًطبقاتهاًوأعطىًلهاً تبينً.اما

ارتباطًهذاًالختالفًبوظيفيةًكلًمنطقةًأوً ًا منًيفتلفلحقا
.الدماغقشرةً

اًفيًهذهًالباحاتًتوجدًباحاتًأوليةًوثانويةًلكلًحاسةًت- قريبا

لكلً(ًالذاكرة)المكتسبةًتقومًالباحاتًالثانويةًبتخزينًالخبراتً

نوعًمنًاألحاسيس

إلىًأوليةًوثانوية،ًحي- ًا ثًتنظمًالباحاتًالحركيةًتقسمًأيضا
.ةًالمكتسبةالباحاتًالثانويةًالحركاتًالكتليةًوالفعاليةًالحركي

فيًقشرةًالمخًالوظيفيالتقسيمً



:رةًالمخوموقعهاًعلىًقشبرودمانفيماًيليًأرقامًالباحاتًالرئيسيةًحسبً

Primary somestheticاألولية(ًالجسمي)الجسديًباحةًالحسً-
area ًالمركزيخلفًالتلفيفتقعًفي2ً-1-3رقم.

Secondary somestheticباحةًالحسًالجسديًالثانويةً- area ًتقع

ةًرقمًإلىًاألسفلًمنًالباحةًاألولية،ًوهناكًباحةًالحسًالجسديًالترابطي
.األوليةتقعًخلفًالباحةًوهيً،5-7ً

التلفيفتقعًفي4ًرقمً Primary motor areaالباحةًالحركيةًاألوليةًً-

.المركزيأمامً

Premotorالباحةًأمامًالحركيةً- area  ًالتالفيفتقعًفي8ً-6رقم

أيضاًَعنًمسؤولة8والباحةًرقمً.هرميةوتعتبرًباحةًخارجًالجبهية
.حركاتًالعينين

فيًقشرةًالمخًالوظيفيالتقسيمً



تقع17ًرقمPrimary visual areaًالباحةًالبصريةًاألوليةً-

باحةًالبهاوتحيطً،ًالقذاليالمهمازيًفيًالفصًالتلمعلىًشفتيً
.التيًتحتفظًبالذاكرةًالبصرية19-18البصريةًالثانويةًرقمً

42-41رقمً Primary auditory areaباحةًالسمعًاألوليةً-

.الصدغيًالعلويالتلفيفتوجدًفيً

فيًقشرةًالمخًالوظيفيالتقسيمً



:الكالمباحتاً-

Motor speech area of Brocaلبروكاباحةًالكالمًالحركيةً-
حبسةابتهاًالسفليًوتسببًإصالجبهيالتلفيفتوجدًفي45ً-44رقمً

،ًأيًإنًالمريضًيفهمًماًيقالً expressive aphasiaتعبيرية

اً .ويعجزًعنًالتعبيرًعماًيريدًشفهيا

 Receptive speech area ofلفرنيكهباحةًالكالمًالحسيةً-
Weirnickeًسببًالصدغيًالعلويًوتالتلفيفتوجدًفي39ً-22رقم

،ًأيًإنًالمريضً receptive aphasiaاستقباليةًحبسةإصابتهاً

طاعتهًيفقدًالقدرةًعلىًفهمًالكالمًالمسموعًأوًالمكتوب،ًولكنًباست
.التكلمًبطالقةًدونًأنًيدركًمعنىًالكلماتًالتيًيستخدمها

.وسلوكهابشكلًعامًعنًالشخصيةًمسؤولةالجبهيةالباحاتً-

فيًقشرةًالمخًالوظيفيالتقسيمً



البنيةًالداخليةًلنصفًالكرةًالمخيةً

فيًنصفًالكرةًالمخية White matterالمادةًالبيضاءً-

بيةًذواتًتتألفًالمادةًالبيضاءًفيًنصفيًالكرةًالمخيةًمنًأليافًعص

ثًأقطارًمختلفة،ًويمكنًتصنيفًهذهًاألليافًالعصبيةًفيًثال
ًا :لتصالتهامجموعاتًتبعا

اإلسقاطيةاألليافً(1ً)

األليافًالترابطية(2ً)
الصواريةاألليافً(3ً)



البنيةًالداخليةًلنصفًالكرةًالمخيةً

White matterالمادةًالبيضاءً

projecting fibersاإلسقاطيةاألليافً-1
طتقومًبالربطًبينًبينًالمراكزًالقشريةًالمركزيةًوالمحي-

يتعينًعلىًاألليافًالعصبيةًالصادرةًوالواردة؛ًسواءًمنها-

الصاعدةًعبرًجذعًالدماغًإلىًأرجاءًالقشرةًالمخية،ًأمًالنازلةًمن

اًالقشرةًالمخيةًإلىًجذعًالدماغًوالنخاعًالشوكي،ًيتعينًعليه
 internalالمحفظةًالداخليةالمرورًفيًحزمةًمتراصةًتعرفًباسمً

capsule .

فتربطassociation fibersً(المشاركة)الترابطيةًاألليافً-2

.دواحوالفصوصًالدماغيةًفيًنصفًكرةًمخيةًالتالفيفبينً



commissural fibers(الصوارية)اللتقائيةًاألليافً-3
تربطًبينًنصفيًالكرةًالمخيةً-
corpus callosumالثفنييعرفًباسمًالجسمً(ًملتقى)صوارًأهمهاً-
rostrum(منقار)خطم-:ًًًًالثفنيللجسمً-

genuركبةً-
bodyجسمً-
splenium(ضماد)حوية-

البنيةًالداخليةًلنصفًالكرةًالمخيةً

White matterالمادةًالبيضاءً



.البيضاءمحطاتًسنجابيةًأيًمراكزًحركيةًتقعًفيًعمقًالمادةً-

.ارًالوضعيةواستقرالثباتيةعنًتنسيقًالفعاليةًالحركيةًوضمانًمسؤولة-
.والعدسيةالمذنبة،ً:ًتتكونًمنًالنواتين-

بشكلًحرفًالواوًلهاًرأسًوجسمCaudate nucleusًالنواةًالمذنبةً-

.اللوزيوذيلًيتمادىًللخلفًواألسفلًوينتهيًبالجسمً

Lentiformالعدسيةالنواةً- nucleusًلهاًشكلًالعدسةًوتقعًإلى

(بةاألت،ًالعجمة)اللحاءً:ًالوحشيًمنًالنواةًالمذنبة،ًتتشكلًمنًقسمين
putamenفيًالوحشي،ًوالكرةًالشاحبةglobus pallidusفيًاإلنسي.

المهادًمنًمنًجهةًوالنواةًالمذنبةًوالعدسيةتقعًالمحفظةًالداخليةًبينًالنواةً
.جهةًأخرى

البنيةًالداخليةًلنصفًالكرةًالمخيةً

Basal nucleiالنوىًالقاعديةً



م،ًوتقعًمجموعةًمنًالتراكيبًالتشريحيةًتتبعًللدماغًالقدي-

(ومنهًاسمها)الحديثًعلىًحافةًالدماغً

.لهًأهميةًفيًالنفعالًوالعواطفًوالذاكرة-

(الُحَصين)البحرًمنًأهمًأقسامهًالتشريحيةًحصانً-
hippocampus ًوالجسمًاللوزيamygdaloid body 

الحزاموالتلفيف
فصً- .الجزيرةيتبعًلهًأيضاًا

ةًمادةًسنجابيةًتمتدًعلىًأرضي(الحصين)البحرًحصانً

دغي،ًويعودًالقرنًالسفليًللبطينًالجانبي،ًأيًفيًالفصًالص

هوًاسمهًإلىًشبههًفيًالمقطعًاإلكليليًبحصانًالبحر،ًو
.معنيًبتحويلًالذاكرةًالحديثةًإلىًذاكرةًطويلةًاألمد

البنيةًالداخليةًلنصفًالكرةًالمخيةً

Limbic system(اللمبي)الحوفيالجهازً



Diencephalonالدماغًالبينيً-ب
بينًا.المخيةيقعًالدماغًالبينيًبينًنصفيًالكرةً- ًا لدماغًاألماميًوهوًيقعًأيضا

.المتوسطوالدماغً

.المهاديتكونًمنًعدةًأقسامًتستمدًتسميتهاًبحسبًموقعهاًمنً-
.الناصفيحويًالدماغًالبينيًفيًداخلهًجوفًالبطينًالثالثًالواقعًعلىًالخط-

:Thalamusالمهاد-

(.نوياتمجموعةً)سنجابيةًالشكل،ًيتشكلًمنًمادةًبيضوي-

منًالجدارًالوحشيًللبطينًالثالث،ًأيًإنهًيقعًجانبًالخ- ًا طًيشكلًقسما

.الناصف

(.مماًعداًالش)للدماغًيمثلًالمحطةًاألهمًفيًمسيرًجميعًاألحاسيسًالمتجهةً-

حاسيسًالذيًينقلًاأل(ًفلترًاإلحساس)األحاسيسًيمكنًتشبيهًعملهًبمصفاةً-

.لالنتباهذاتًاألهميةًإلىًالقشرةًويحولًدونًوصولًاألحاسيسًالمشتتهً
(.اإلحساسًالخام)األلمًيحدثًفيهًالتنبيهًاألوليًعندً-



Diencephalonالدماغًالبينيً-ب

يقعًخلفًووحشيًالمهادً:Epithalamusًالمهادًماًفوقً-

.منًالجهتينًوتتبعًلهًالغدةًالصنوبرية

يقعًإلىً:Subthalamusً(المهادأسفلً)المهادًماًدونً-

بهأهمًمكوناتهًالنواةًدونًالمهاد،ًوتلحقً.المهاداألسفلًمنً
(.العدسيةمنًالنواةً)الشاحبةًالكرةً

هوًالطابقً:ً Hypothalamus(تحتًالمهاد)الوطاء-

خاميةًولهًالغدةًالنبهفيًبناءًالدماغًالبينيًوترتبطًاألخفض

نظيمًحرارةًوالذاتيةًًوفيًتالحشويةأهميتهًفيًتنظيمًالفعاليةً
hypophysisالنخامىًتتصلً.الماءالجسمًوالشهيةًواحتباسً

(.القمع)ةًالنخاميعبرًالساقًبالوطاء(ًالعصبي)الخلفيًبقسمهاً



 Brain stemجذعًالدماغً-ج

ولهً،الشوكيالجزءًالذيًيقعًبينًالدماغًالبينيًوالنخاعً-

.أهميةًحيويةًكبيرة

ةًًللبقاءًيقومًبتنظيمًالفعاليةًالحياتيةًالذاتيةًالضروري-

.يناإلبينيفرعلىًإفرازًالكظركتسرعًالقلبًوحثًلبً

لعبورًالسبلًالصاعدةًوالنازلةًإلىًومنًق- ًا شرةًيؤمنًمكانا

اًالدماغً .تباعا

ًا- اًقحفييحويًنوىًلعشرةًمنًأصلًاثنيًعشرًعصبا .ا

.يوجدًجوفًالبطينًالرابعًبينًجذعًالمخًوالمخيخ-



 Brain stemجذعًالدماغً-ج
يتألفًجذعًالدماغًمنًثالثةًأجزاء

:Midbrainالدماغًالمتوسطً-1

حركيةًالتيًتحتويًعلىًالسبلًالالساقًالمخيةًفيًاألمامًيتشكلًمن-

،ًكماًتحتويًعلى(الهرمي)الشوكيًالنازلة،ًوأهمهاًالسبيلًالقشريً

.السبلًالحسيةًالصاعدة
tegmentumمنطقةًالدماغًالمتوسطًخلفًالساقًالمخيةًتدعىًالغطاءً-

.tectumتليهاًمنطقةًتدعىًالسقفً

يحةًأوًصفالتوَءميةالحديباتمنًاألسماءًاألخرىًللسقفًصفيحةً-

.األكيمات

.يفصلًالمسالًالمخيًماًبينًالسقفًوالغطاء-

البكريًمحركًالعينًوالقحفيينيحويًالدماغًالمتوسطًنوىًالعصبينً-
المراكزًالتيًتؤمنًمنعكسًتفاعلًالحدقةًللضوء ًا .ويحويًأيضا



 Brain stemجذعًالدماغً-ج

:Ponsالجسرً-2

.والمخيخيشكلًجسرًالعبورًماًبينًالجذعً-

.جهةمنًكلًمخيخيةسويقاتيتعلقًعليهًالمخيخًبثالثً-

.الثامنمنًالخامسًحتىًالقحفيةيحوىًنوىًاألعصابً-

معًوالذوق،ًوإفرازًاللعابًوالدمع،ًوالس،ًيسهمًبفعالياتًالمضغ-

.والتوازن

:(Medulla oblongataالنخاعًالمتطاولً)Medullaالبصلةً-3

تصلًبينًالجسرًوالنخاعًالشوكي-

األربعةًاألخيرةالقحفيةتحوىًنوىًاألعصابً-

اإلقياءلمنعكساتتقعًضمنهاًالمراكزًالتنفسيةًوالقلبية،ًومراكزً-
.والسعال



Cerebullumالمخيخً-د

لخيمةًتحتًا،ًالخلفيةالقحفيةيقعًالمخيخًفيًالحفرةً-

.والبصلةعلىًظهرًالجسرً،ًالمخيخية

يشابهًبشكلهًشكلًالدماغًإلىًحدًماًمنًحيثًتوضع-

فيً(ًاةشجرةًالحي)والبيضاءًالمادةًالسنجابيةًفيًالمحيطً

.ءالبيضاالمركزًوتوضعًنوىًسنجابيةًداخلًهذهًالمادةً

.المخيخبينهماًدودةًمخيخيةيتشكلًمنًنصفيًكرةً-



Cerebullumالمخيخً-د
وظيفةًالمخيخً

شبيهةًبغرفةًالمراقبةًللفعاليةًالحركيةًوللتوازنً-

تصلهًنسخةًعنًاألمرًالحركيًالصادرًعنًالدماغ-

ركي،ًيصلهًمنًالمحيطًماًيشبهًالتقريرًعنًتنفيذًهذاًاألمرًالح-

قادمةًمنًوذلكًبالمعلوماتًالتيًتبينًوضعيةًالجسمًفيًالفراغًوال

.والدهليزالمفاصلًومنًاألوتارً

.وتنفيذهيقومًالمخيخًبمقارنةًاألمرًالحركيً-

آخرًفيًحالًحدوثًأيًخللًيقومًبتنبيهًالدماغًإلصدارًأمرًحركي-

جنبًفيًحالًعدمًتنفيذًاألمرًالحركيًالسابقًبدقةًكماًفيًحالًت
.السقوطًفيًحفرةًأثناءًالمشيًبشكلًخطًأفقي



 Spinal cordالشوكيً(الحبل)النخاعً-2
.يضمنًالنفقًالفقر(النخاعًالمتطاول)استمرارًللبصلة-
حتىforamen magnumً(الكبرى)الكبيرةًالثقبةمنًيمتدً-

.الثانيةمستوىًالفقرةًالقطنيةً

(ذيلًالفرس)األعصابًالقطنيةًالعجزيةبيتتابعً-

جابيةًنشاهدًعلىًالنخاعًالشوكيًفيًالمقطعًالمعترضًمادةًسن-

.مركزيةًوبيضاءًمحيطية

انًتتشكلًالمادةًالسنجابيةًمنًهاللينًمتالصقينًلهماًقرن-

قرنانًخلفيانًو(ًنشأًالجذورًالحركيةم)أماميانًعريضانً

(ً.يتلقيانًالجذورًالحسية)ضيقانً

ائلًالقناةًالمركزيةًالتيًيملؤهاًالسثقبةفيًالمركزًتوجدً-
.الدماغيًالشوكي



 Spinal cordالشوكيً(الحبل)النخاعً-2

.الحبالبمنًمجموعاتًيصطلحًعلىًتسميتهاًتتشكلًالمادةًالبيضاءً-

.خلفيًبينهماًحبلًجانبيحبلًأماميًويوجدًفيًكلًجهةًحبل-

:الحبالتحويًهذهً

نًالسبلًوالحزمًالصاعدةًأيًالتيًتنقلًالمنبهاتًالحسيةًم-

.القشرةالمحيطًإلىً

مراكزًالسبَلًالنازلةًالتيًتحملًاألوامرًالحركيةًمنًالقشرةًوال-
.المحركةًللعضالتالعصبوناتخارجًالهرميةًإلىً

بًعصشدقةيخرجًمنًكلً(ًشدف)قطعًيقسمًالنخاعًالشوكيًإلىً-

قطعًقطنية،5ًوقطعةًصدرية،15ًو،ًرقبيةقطع8ً)يوجدًشوكي،ً

،ًويحويًالنخاعًالشوكيًفيً(عصعصية،ًوقطعةًعجزريةوقطعً
.،ًوقطنيةرقبية:ًضخامتينمسيرهً



شرايينًالجهازًالعصبيًالمركزي-ثالثا ً



اً شرايينًالجهازًالعصبيًالمركزيً-ثالثا
Arteries of central nervous system

السباتيةالجملة:ًالشريانيةًللدماغًمنًمصدرينالترويةتأتيً-
.الخلففيًاألمامًًوالجملةًالفقريةًفيً

انًعنًطريقًالشريالسباتيةمنًالجملةًالترويةتصلً-
الذيinternal carotid arteryً(الباطن)الداخليًالسباتيً

.السباتييدخلًالقحفًعبرًالنفقً
فرعانًللشريانينvertebral arteriesالشريانانًالفقريانً-

ةًالكبيرالثقبةتحتًالترقوةًوهماًيدخالنًالقحفًعبرً

علىًالوجهًاألماميًلجذعًالدماغ(ًالكبرى) ليتحداًلحقاًا
.basilar arteryمشّكلَينًالشريانًالقاعديً

دماغًتتوزعًفروعًالشريانًالسباتيًالداخليًعلىًوجوهًال-
.القذاليالجداريًالتلمالوحشيةًواإلنسيةًحتىًحدودً



أهمًفروعًالشريانًالسباتيًالداخلي-1

   Anterior cerebral artery (ACA)األماميًالشريانًالمخيً-
.المرويًلمعظمًالوجهًاإلنسي

المرويً Middle cerebral artery(MCA)األوسطًالشريانًالمخيً-

.لمعظمًالوجهًالوحشي

.والحجاجالذيًيتجهًنحوًالعينOphthalmic arteryًالشريانًالعيني-



أهمًفروعًالشريانًالقاعدي-2

. Posterior cerebral artery (PCA)الشريانًالمخيًالخلفي-

Superior cerebellarالشريانًالمخيخيًالعلوي- artery (SCA) .

Anterior inferior cerebellarالشريانًالمخيخيًالسفليًاألماميً- artery (AICA)(ًينشأًالشريان

Posterior inferior cerebellarالمخيخيًالسفليًالخلفي artery (PICA) منًالشريانًالفقري.)

شريانانً .الشوكيالنخاعًلترويةSpinal arteries(أماميًوخلفي)شوكيانوينشأًمنًالشريانًالفقريًأيضاًا

الشهيرةCerebral arterial circleًوالفقريةًعبرًالدائرةًالمخيةًالشريانيةًالسباتيةيوجدًاتصالًبينًالجملتينً

.فيًقاعدةًالدماغWilisويلسباسمًمسبعً



والجهازًالبطينيًالدماغيالسحايا-رابعا ً



لىًأغلفةًتحيطًبالدماغًوالنخاعًالشوكيًوهيًمنًالسطحًإ
.الحنونواألمًالعنكبوتيةاألمًالجافيةًواألمً:ًالعمق

Dura materاألمًالجافيةً-أ
.وريقتينوتتألفًمنً،ًوهيًالغالفًالخارجيًالسميك

وبًالوريديةًتنفصلًالوريقتانًفيًبعضًالمواقعًلتشكلًالجي
.القحفية

طياتًاألمًالجافية-

:الجافيةتوجدًثالثًطياتًلألمً
Falxالمخً(ًمشول)منجلً- cerebri.

Falxالمخيخً(ًمشول)منجلً- cerebelli.

Tentoriumالمخيخيةالخيمةً- cerebelli.

اً Meningesوالجهازًالبطينيًالدماغيًالسحايا-رابعا and cerebral ventricular system

Meningesالسحايا-1



الجيوبًالوريديةًضمنًاألمًالجافيةً

خارجًهيًأنفاقًبينًطياتًاألمًالجافيةًيمرًمنهاًالدمًالوريديًال
.القحفمنً

:القحفجيوبًقبةً-

Superior sagittalالجيبًالسهميًالعلويً- sinusًيقعًعلى

.الحافةًالعلويةًلمنجلًالمخ

Inferior sagittalالجيبًالسهميًالسفليً- sinusًيقعًعلى

.الحافةًالسفليةًلمنجلًالمخ

للجيبStraight sinusًالجيبًالمستقيمً- يتشكلًامتداداًا

.السهميًالسفليًويصبًفيهًالوريدًالمخيًالكبير

 confluenceالجيوب(ًمقرن)ملتقىًتصلًهذهًالجيوبًإلىً
of sinus  ًالقذاليعلىًالعظم.



:القحفًجيوبًقاعدةً-
.الجيوبيبدأًمنًملتقىTransverse sinusًالجيبًالمعترضً-

للجيبSigmoid sinusًالجيبًالسينيً- .المعترضيشكلًامتداداًا

.Basilar sinusالجيبًالقاعديً-

(.الكبرى)الكبيرةًالثقبةيقعًحولً Occipital sinusالقذاليالجيبً-

يقعًعلىًجانبيًجسمًالعظمCavernous sinusًالجيبًالكهفيً-

هةًللعينًالوتدي،ًويمرًعبرهًالشريانًالسباتيًالداخليًواألعصابًالمتج

انًعلويًباإلضافةًللعصبًالفكيًالعلوي،ًويصبًفيهًجيبانًصخري

قدً،ًو(خارجًالقحف)الوجهًيتصلًالجيبًالكهفيًمعًأوردةً.وسفلي
لدخولًأوًلنتشارً .اإلنتانتشكلًهذهًالتصالتًمجالًا

الجيوبًالوريديةًضمنًاألمًالجافيةً



Arachnoid(الغشاءًالعنكبوتي)العنكبوتيةاألمً-ب mater  
لجافيةًيفصلهاًعنًاألمًا.الجافيةإلىًالعمقًمنًاألمًالعنكبوتيةتقعًاألمً
المملوءًبطبقةًرقيقةًمنsubdural spaceًتحتًالجافيةًً(ًالمسافة)الحيزً

تحتًالعنكبوتي(ًالمسافة)الحيزًسائل،ًويفصلهاًعنًاألمًالحنونً
subarachnoid spaceًالمملوءًبالسائلًالدماغيًالشوكي،ًويحوي

.الغشاءرقيقةًمنًنسيجًليفيًتعطيًمظهرًشريطات

Piaاألمًالحنونً-ج mater
والشقوقًاألتالمتدخلًضمنًأعماقً.بالدماغالطبقةًالرقيقةًالملتصقةً

الضفائرًالتالفيفمغطيةً ًا السائلًالتيًتفرزالمشيميةالمخية،ًوتحويًأيضا
.الدماغيًالشوكي

Meningesالسحايا



ملؤهاًتوجدًأربعةًأجوافًضمنًالدماغًتُبّطنًبالبطانةًالعصبيةًوي

:وهيالسائلًالدماغيًالشوكيً

يوجدًفيًكلًنصفًكرةً:Lateral ventriclesالبطينانًالجانبيانً-

وسفليً(قذالي)وخلفيً(ًجبهي)أماميًمخيةًبطينًجانبيًلهًثالثةًقرونً

(.صدغي)

.البينيفيًالدماغًيقع:ً Third ventricleالبطينًالثالث-

.الدماغًبينًالمخيخًوجذعًيقع:ً Fourth ventricleالبطينًالرابع-

 Cerebral ventricular systemالجهازًالبطينيًالدماغي-2



 Cerebral ventricular systemالجهازًالبطينيًالدماغي-2

لبطينيةابينًالثقبةيتصلًكلًبطينًجانبيًمعًالبطينًالثالثًعبرً-
interventricular foramen(مونروًثقبةforamen of Monro.)

 cerebralيتصلًالبطينًالثالثًمعًالبطينًالرابعًعبرًالمسالًالمخي-
aqueduct (ًسيلفيوسمسال.)

للنخاعًالشوكيcentral canalًيتصلًالبطينًالرابعًمعًالقناةًالمركزيةً-

الناصفةفتحةًال(:ًثقب)فتحانًيتصلًمعًالحيزًتحتًالعنكبوتيًعبرًثالثً-
median aperture(ماجنديثقبةForamen of Magendieًً)

لوشكاالجانبيتان،ًثقبتاً)Lateral aperturesوالفتحتانًالوحشيتانً

Foramina of Luschka.)

قناةًتوسعًفيًالنهايةًالسفليةًلل:Terminal ventricleًالنتهائيالبطينً-

.المركزية



 Cerebro-spinal fluid (CSF)السائلًالدماغيًالشوكي

الدماغًبطيناتضمنchoroid plexusesًالمشيميةتنتجهًالضفائرً-

.العنكبونييغادرًالجهازًالبطينيًالدماغيًليدخلًالحيزًتحتً-

اعًيجولًالسائلًنحوًاألعلىًحولًسطحًالدماغًونحوًاألسفلًحولًالنخ-

(.حتىًالفقرةًالعجزيةًالثالثة)الشوكيً
.الثانيةيةًيمكنًبزلًالسائلًالدماغيًالشوكيًإلىًاألسفلًمنًالفقرةًالقطن-

الجيوبًإلىالعنكبوتيةالزغاباتيدخلًالسائلًمجرىًالدمًبالمرورًضمنً-
.ولسيَّماًالجيبًالسهميًالعلويالقحفيةالوريديةً

ًا،ًًوالعصبونيةدورهًنقلًنواتجًالفضالتًالمرتبطةًبالفعاليةً- يشكلًوسطا
يطفوًفيهًالدماغ،ًولهًدورًفيًالنقلً .الهرمونيسائالًا


