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 :أنواع الخاليا العصبية

 هناك ثالثة أنواع للخاليا العصبية كما يأتي:      

الخاليا العصبية الحسية: وتكون هذه الخاليا حساسة ملختلف املحفزات غير العصبية،  -

والعضالت، واملفاصل، وألاعضاء، كما يتم من ويوجد هذا النوع من الخاليا في الجلد، 

خاللها إلاحساس بدرجة الحرارة، والضغط، وألالم، ومن ألامثلة عليها الخاليا املتخصصة 

التي توجد في ألانف، واللسان التي تكون حساسة للتذّوق، والرائحة، والخاليا التي توجد 

 اسنسان بمعلومات حوا ألاصواتفي ألاذن الداخلية التي تكون حساسة لالهتزازات وتزود إلا

 املختلفة.

الخاليا العصبية الحركية: تعمل الخاليا العصبية الحركية على تحفيز الخاليا العضلية  -

في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك عضالت القلب، والحجاب الحاجز، وألامعاء، 

 واملثانة، والغدد.

بين الخاليا العصبية الحسية،  وصلةالخاليا العصبية املوصلة: تربط الخاليا العصبية امل -

والخاليا العصبية الحركية، ومن ألامثلة عليها الخاليا العصبية في الجهاز العصبي املركزي؛ 

 .كالدماغ

 :عدد الخاليا العصبية في جسم إلانسان

مليار خلية عصبية  011دت الدراسات أن دماغ إلااسنسان يحتوي على في السابق أوج       

، لكن بعد عدد من الدراسات والبحوث الجديدة تبين أنه يحتوي على
ً
 ما يقارب تقريبا

 مليار خلية عصبية. 68
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 :الخاليا العصبية في جسم إلانسان

 من      
ً
يحتوي جسم إلااسنسان على تريليونات الخاليا، وتعد خاليا الجهاز العصبي نوعا

؛ وهي متخصصة في نقل السياالت (neurons)عصبيةتلك الخاليا، وتسمى بالخاليا ال

مليار  68العصبية من خالا عملية كهروكيميائية، ويمتلك دماغ إلااسنسان وحده حوالي 

 خلية عصبية.

تأتي الخاليا العصبية بأشكاا وأحجام مختلفة، فمنها الصغير الذي ال يتجاوز عرضها       

 1.110ميكرون= 0يكرون، حيث إن م 011ميكرون، ومنها الكبير التي يبلغ عرضها  4

 مليمتر.

تتشابه الخاليا العصبية مع الخاليا ألاخرى في الجسم؛ فهي محاطة بغشاء خلوي،         

ولديها نواة تحتوي على جينات، كما تحتوي على السيتوبالزم وامليتوكوندريا وعضيات 

اج ن وإنتأخرى، وتقوم الخاليا العصبية بعمليات خلوية أساسية مثل صناعة البروتي

 اليا ألاخرى في الجسم كما يأتي:الطاقة، ومع ذلك فإن العصبونات تختلف عن الخ

 :الخاليا العصبية

، حيث تقوم الزوائد ، واملحاور زاء متخصصة تسمى الزوائد الشجريةلديها أج     

 
ً
 الشجرية باستقباا إلاشارات الكهربائية إلى جسم الخلية وترسل املحاور املعلومات بعيدا

عن جسم الخلية. تتواصل الخاليا العصبية مع بعضها البعض من خالا عملية 

كهروكيميائية. تحتوي الخاليا العصبية على بعض التراكيب املتخصصة مثل بعض املواد 

 .كيميائية؛ كالنواقل العصبية
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 :سبب اعتبار عدد الخاليا العصبية مهما

في الكثير من أنواع الكائنات الحية يعتبر عدد الخاليا العصبية وتركيزها في أجزاء       

 للوظيفة العصبية، كما يحدد سلوك الكائن مختلفة م
ً
دا ّ

 مهما ومحد 
ً
ن الدماغ عامال

الحي، فعلى سبيل املثاا الثدييات ذات ألادمغة الكبيرة في الحجم كالحيتان والقرود لديها 

 في الطيور حيث 
ً
قدرات أكبر من الكائنات التي تمتلك عقوا صغيرة كالحشرات، وأيضا

 يعد الببغاء الذي يمتلك دماغ
ً
 كبير الحجم من أذكى الطيور. ا

 

 

 

 

 


