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اشرح مع الرسم االنواع المختلفة للخاليا العصبية -0  

فى الشكل فمنهاا المساتدير والبيضااوا والمضالع كماا تختلاف  العصبية تختلف الخاليا

  -االنواع : الخاليا حسب الزوائد المتصلة بها وتشتمل على

  Unipolar nerve cellخاليا وحيدة القطب  -أ

 تتصل بها زائدة واحدة فقط تمثل محور الخلية وتوجد فى االطوار الجنينية. 

 Bipolar nerve cell خاليا ثنائية المحور  -ب

تتصل بها زائدتين تمثل احداهما الزائدة الشجرية واالخارا محاور الخلياة وتوجاد فاى 

 العين. 

  Multipolar nerve cellخاليا عديدة االقطاب  -جـ

 وهى النوع الشائع فى الجهاز العصبى ، لها محور واحد وعدة زوائد شجيرية. 

ل الما  والحبال الشاوكى والعقاد وتوجد اجسام الخاليا فى المركز العصبية المختلفة مثا

 العصبية اما المحاور فهى التى تكون االلياف العصبية التى تتكون منها األعصاب الجسمية. 

ويخاارج ماان المحااور التفرعااات الجانبيااة التااى تتفاارع عنااد نهايتهااا مكونااا مااا يعاارف 

  terminal arborisationsبالتفرعات النهائية 



مااة بطريقاة معيناة بحيااى تنتهاى التفرعاات النهائيااة ويالحا  ان الخالياا العصابية منت 

الحاادا الخاليااا عنااد بدايااة الزوائااد الشااجيرية للخليااة التااى تليهااا ولكنهااا ال تاارتبط بهااا ارتباطااا 

عضويا وعلى الرغم من ذلك فان المؤثرات الحسية والعصبية تنتقل من محور احادا الخالياا 

 .  Synapseا باالتصال بالتشابك العصبى الى الزوائد الشجيرية للخلية التالية ويعرف هذ

أما النواة فهى مستديرة محاطة بغشاء نووا محدد المعالم وتحتوا على كمية قليلة من المواد 

الكروماتينية كما تحتوا على انوية متميزة وان كان البعض يحتوا على عدة نويات ويحيط 

 بالنواة السيتوبالزمة التى توجد بها االجسام التالية

                                        

 

اذكر الفرق  بين كل من العضالت الحمراء و العضالت البيضاء مع ذكر مثال لكل منهما. -2  

   Red and white musclesالعضالت الحمراء والعضالت البيضاء 

العضاالت الداكناة او الحماراء  –يوجد نوعان من العضاالت اللحمياة فاى الجسام هماا 

مثل العضالت الصدرية فى الدجاج وفى األسماك والباهتة أو البيضاء  –مثل عضالت الساق 

تكون العضالت ال هرية حمراء والجانبية بيضااء ، وقاد يوجاد النوعاان فاى العضالة كماا هاو 

 لية الحال فى مع م العضالت الجسمية ويختلف النوعان عن بعضهما فى النقاط التا

توجد الحمراء فى االماكن التى تحدى فيها انقباضات عضلية متتالية تستغرق وقتا مان  -1

 الزمن أما البيضاء فانقباضاتها قوية وسريعة. 



تحتوا الحمراء على صبغ الهيموجلوبين الحمراء الذا يشبه هيموجلوبين الدم وهاو ال  -2

 يوجد فى النوع األبيض. 

 اف الحمراء كثيرة فى األلياف البيضاء. الليفات قليلة فى األلي -3

 المناطق الداكنة والباهتة أقل وضوحا فى الحمراء.  -4

 كمية الساركوبالزمة فى الحمراء أكثر منها فى البيضاء.  -5

 تكلم عن تركيب العضالت االرادية او الهيكلية -3

  Voluntary (skeletal) musclesالعضالت االرادية او الهيكلية  -2

وهى ارادية النها تتحرك بارادة الحيوان وهيكله النهاا متصالة بااالجزاء المختلفاة مان 

مان الملليمتار  2،  0.1.الهيكل الع مى والليفة العضلية اسطوانية الشكل يتراوح قطرها باين 

ملليمتاار او اكثاار ويمكاان مشاااهدة هااذس األلياااف بسااهولة فااى قطعااة ماان  .4وطولهااا حااوالى 

الجاازء األكباار ممااا هااو معااروف باااللحم والعضااالت االراديااة هااى  العضااالت الحيااة وتكااون

 المسئولة عن حركة األطراف والراس. 

وتحتااوا علااى المااادة   Sarcolenmaوتحاااط الليفااة ماان الخااارج بالغشاااء العضاالى 

اللحميااة أو الساااركوبالزمة ويوجااد فااى كاال ليفااة عاادد ماان االنويااة البيضاااوية الشااكل موازيااة 

وقاد تكاون هاذس  Syncytiamهذا النوع عدياد االنوياة بالمادمل الخلاوا لمحور الليفة ويعرف 

االنوية موزعة فاى انحااء الليفاة كماا يشااهد فاى اليااف العضاالت االرادياة فاى البرمائياات او 

تحتاال المنطقااة الخارجيااة الليفااة بجااوار الغشاااء العضاالى كمااا هااو الحااال فااى االلياااف االراديااة 

 للثدييات. 

موازيااة   myofibrilsيضااا علااى عاادد ماان الليفااات العضاالية كمااا تحتااوا كاال ليفااة ا

لمحور الليفة وتتركب كل منها من مادتين متبادلتين مع بعضها بانت ام وتختلفان فى التركياب 

الكيماوا والخواص الطبيعية ولذلك يبدو جزء معين مان الليفياة داكان اللاون علياه جازء اخار 

مياع الليفاات فاى مساتوا واحاد فاى الليفاة الواحادة باهت اللون وهكذا توجد االجزاء الداكنة لج

كما توجد االجزاء الباهتة فى مستوا واحد ايضا متبادل مع االول وعلى ذلك تتميز الليفة الى 



االولاى   Light bandsومناطق او حازم اخارا باهتاة   Dark bandsمناطق او حزم داكنة 

 Hanse'sيعارف بخاط هانسان  قدرتها على التمدد واالنقبااض ضاعيفة ويخترقهاا خاط باهات

line   ويرمز له بالرمزZ- zone  يمتد فاى كال مان السااركوبالزمة والليفياات ، أماا المنااطق

الباهتااة تتميااز بقاادرتها الواضااحة علااى التماادد واالنقباااض كمااا يوجااد خااط مماثاال داكاان اللااون 

 . Z- lineويرمز له بالرمز   Kraus's membraneيخترقها يعرف بغشاء كراوس 

تن م كل مجموعة من االلياف العضلية مع بعضها بواسطة نسيل ضام مكونة حزماا و

 عضلية وهذس االخيرة ترتبط مع بعضها بالتالى بواسطة نسيل ايضا لتكون عضالت الجسم. 

ويعاارف النساايل الااذا يااربط االلياااف العضاالية مااع بعضااها وياادعمها بااا لحشااو العضاالى 

Endomysium  كماا يحايط  –ات الدموياة والعصابية يحتاوا علاى كثيار مان التفرعا

وتتجمع الحازم ماع  Perimysiumبالحزمة العضلية ويربطها ببعضها غالف الحزمة 

بعضها لتكون عضلة جسمية التى يحيط بها غشاء من نسيل ضاام هاو غاالف العضالة 

epimysium 



 


