


تقد األم العام 

يعتبر علم العلوم العصبية هو ذلك العلم الذي يتناول اجلهاز العصبي من حيث بنيتة التشريحية ووظيفته.

ولقد أعد هذا الكتاب ليكون مرجع مختصر في العلوم واآلليات العصبية األساسية لطلبة كلية الطب وليس كمرجع شامل
واضيع طب األمراض العصبية اإلكلينيكية لكنه رغم للعلوم الطبية العصبية وبالتالي ال يحاول الكتاب تقد عرض شامل 

مارسة. مارس إذ يقدم لهم مراجعة مختصرة للعلوم التي تنبني عليها تلك ا ذلك مفيد للمتدرب وا

ويعتبر هذا الكتاب مختصرا جملال العلوم العصبـية الذي يتضخم بسرعة كبيرة مع اإلشارة إلى االضطرابات اإلكلينيكية
ـعلومات في سـياق إكلـينيكي وبـوجه عام فإن الـفصول األخيـرة من الكتاب حتـوي مادة إكلـينيكـية أكثر بـينما حيث ترتب ا
علومات العصبية التطبيقية علومات العصبية األساسية وصوال إلى ا الفصول األولى من الكتاب تمثلُ جزءًا تمهيديا من ا

ويـقدم كل فصل من فـصول هذا الـكتاب جـزءًا كبـيرا من مادته الـعلمـية على هـيئـة شكل مشـروح مع استفـاضة في النص
فرده.  صاحب وينصح الدارس بأن ينظر للشكل مع النص وليس ألحدهما  ا

كونـات احلسية وينـقسم هذا الـكتاب إلى أجـزاء: وهي التركـيب والفيـزياء احليـوية للـجهاز الـعصبـي (الفصول 1-17) وا
ـسـتقل ـكونـات احملـركة لـلـجهـاز الـعـصبي (الـفـصول 32-41) واجلـهاز الـعـصبي ا للـجـهاز الـعـصبي (الـفـصول 18-31) ثم ا
سؤولة عن الـنوم واليقظـة وكذلك اللدونـة العصبـية (الفصول 47-42) (األوتونومي) واجلـهاز احلوفي وأنظـمة جذع الدمـاغ ا

وأخيرا يقدمُ جزءًا عن طريقة التدخل واالستقصاءات خملتلف اضطرابات اجلهاز العصبي اإلكلينيكية (الفصول 55-48).

وأخـيرا نأمل بـأن يكون هـذا الكتـاب مفيدا لـكل من يقـرأه من طالب كليـات الطب وأن يكـون لبنة في
مكتبتنا الطبية العربية.

والله ولي التوفيقوالله ولي التوفيق
   

     

الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي

األم العام 

ــ هـ ــــ هـ ــ



ساعد  تقد األم العام ا

ينظـر الناس عـادة إلى التعـريب على أنه نقل لـلمعـرفة من لغـة إلى أخرى وأن تأثـيراته ال تتـجاوز حدود الـتعلـيم والتفـكير
عـرفة وهذه الـنتائج تـتباين ـستجـدات في ا والـثقافـة والهويـة وأنه يعـني ترجمـة أعمال اآلخـرين والتواصـل معهم ومـواكبة ا

ية... تحدث بلغة معينة وقوة لغتهم وإسهاماتهم في احلضارة العا أحياناً وتتوقف على عدد ا

لكن الكثيرين ال يدركـون أن التعريب أيضاً له عالقة باالقتصاد والسـياسة والدين وأن النظرة إليه يجب أن تكون في إطار
صطلـحات أو تعلم لغـة أجنبية فـهذه اجلزئيات الـكليات وليس اجلـزئيات كالقـول بأن التعريب تـرجمة أو مجرد الـبحث في ا

من مفهوم التعريب تتداخل في منظومة واحدة حتدد ماهية التعريب وطبيعته الشمولية.

فلو نـظرنا في عالقة تـعريب الطب باالقتـصاد لوجدنـا أننا نحتـاج إلى بحث طويل ليس هـنا اجملال للـخوض فيه لكن األمر
واضح تمامـاً في الذي نريد التـأكيد علـيه من خالل دراسة العالقة ب الـتعريب والتـنمية وأن اللـغة هي من أساسيات الـتنمية
ورد الـبشـري من خالل إنتاج عـزل عن التربـية وتـنمـية ا وأن هـذه التـنميـة مرتـبطـة بال شك باالقتـصاد واالقـتصاد ال يـتحـقق 
ـعرفة والـصناعـة بلـغتهـا وال تتردد فـتوحـة التي تعـتمـد على لغـتها وتـطور ا عـرفة والـتقنـية وهـذا ما نشـاهده في األ ا ا
ـعـرفـة بـلغـتـهم الـيـابانـيـة وكـذلك يـفـعل الروس بـاالسـتـفـادة من اآلخـرين وخـير مـثـال عـلى ذلك الـيـابانـيـون الـذين يـنشـرون ا

والفرنسيون واألمريكيون وغيرهم.

ذهلة في شتى عرفة والتطورات ا إن اعتماد هذه األ على لغاتها جعلها قادرة على تنمـية قطاع البحث العلمي وإنتاج ا
يادين لدرجـة أنها أصبحت تنافس بعضـها البعض في ميادين الثقافـة والصناعة واالقتصاد فالـتعليم بلغة األم إذن يزيد من ا
الفـهم واالختـراع وينـمي التـفكـير نـحو الصـناعـة والتـكنـولوجـيا الـلتان تـتجـاوز مردوداتـهمـا على االقـتصـاد تصـوراتنا عن أن

وارد الطبيعية. االقتصاد ال يترعرع إال في أجواء مناسبة تتالءم مع وجود ا

فعلينا االهتمام باللغة وجعلها محور التفكير واألفعال والنشاطات التي تفعّل دورنا في التقدم احلضاري.

والله ولي التوفيقوالله ولي التوفيق

الدكتور يعقوب أحمد الشراح

ساعد األم العام ا

ــ ز ــــ ز ــ



ؤلفون ا

الدالدكتور روجر باركركتور روجر باركر
لكية لألطباء (بريطانيا). ــ عضو الكلية ا

ــ دكتور في الفلسفة.
خ ــ قسم طب األعصاب. ــ مركز كمبردج لعالج ا

تحدة. ملكة ا ــ جامعة كمبردج ــ كمبردج ــ ا

الدكتور ستيفن بارازيالدكتور ستيفن بارازي
ــ دكتور في الفلسفة.

ــ كلية البيولوجيا الشاملة.
تحدة. ملكة ا ــ جامعة كارديف ــ كارديف. ا

الدكتور ميشيل نيلالدكتور ميشيل نيل
ــ دكتور في الفلسفة.

ــ أستاذ ورئيس قسم علم األدوية (الفارماكوجيا) والسموميات.
تحدة. ملكة ا ستشفيات جاي وسانت توماس ــ مستشفى سانت توماس ــ لندن ــ ا ــ احتاد كليات الطب وطب األسنان 

ــ ط ــــ ط ــ



ترجم ا

الدكتور وائل محمد أحمد إبراهيم وشهرته وائل أبو هندي.الدكتور وائل محمد أحمد إبراهيم وشهرته وائل أبو هندي.

َ معيدًا بقسم الطب النفسي. ــ بكالوريوس الطب البشري جامعة الزقازيق عام 1987 حيث ع

اجستير في طب األعصاب والطب النفسي عام 1992.  ــ درجة ا

ــ درجة الدكتوراه في الطب النفسي عام 1996. 

الوظيفة احلالية:الوظيفة احلالية:

ــ أستاذ الطب النفسي بكلية الطب ــ جامعة الزقازيق ــ مصر.

ــ ك ــــ ك ــ



راجع ا

الدكتور لطفي عبد العزيز الشربيني.الدكتور لطفي عبد العزيز الشربيني.

ــ بكالوريوس الطب واجلراحة من كلية الطب القصر العيني عام 1974.

ــ حاصل على ماجستير الدراسات العليا في األمراض العصبية والطب النفسي ودراسات متقدمة من جامعة لندن.

تحدة. ملكة ا ــ دبلوم وشهادة التخصص في العالج النفسي من ا

ــ دكتوراه في العلوم النفسية من جامعة كولومبيا األمريكية.

ــ حاصل على جائزة الدولة في تبسيط العلوم الطبية والنفسية عام 1996 (مصر).

تميزين عام 1997 (مصر). ــ حاصل على جائزة مؤسسة «األهرام» للمؤلف ا

ــ م ــــ م ــ



تقد األم العامتقد األم العام
ساعد ساعدتقد األم العام ا تقد األم العام ا

ؤلفون ؤلفونا ا
ترجم ترجما ا
راجع راجعا ا

ــ قائمة اخملتصراتــ قائمة اخملتصرات
اجلزء األول: التنظيم التشريحي والوظيفي للجهاز العصبياجلزء األول: التنظيم التشريحي والوظيفي للجهاز العصبي

11 ــ تركيب اجلهاز العصبي

اء اجلهاز العصبي 12 ــ 

13 ــ خاليا اجلهاز العصبي أ: العصبونات

14 ــ خاليا اجلهاز العصبي ب: اخلاليا الدّبقية العصبية

15 ــ القنوات األيونية

16 ــ اجلهد الكامن للغشاء وجهد الفعل العصبي

شابك العصبية وصل العصبي العضلي وا 17 ــ ا

شبكي وصل العصبي والتكامل ا 18 ــ ا

19 ــ الناقالت العصبية ومستقبالتها ومساراتها

10 ــ تركيب العضلة الهيكلية (اخملططة)

11 ــ انقباض العضلة الهيكلية

12 ــ تنظيم احلبل (النخاع) الشوكي

13 ــ تشريح جذع الدماغ

14 ــ األعصاب اجلمجمية

15 ــ تنظيم القشرة اخملية

16 ــ السحايا والسائل اخملي الشوكي

ركزي 17 ــ اإلمداد الدموي للجهاز العصبي ا

اجلزء الثاني: اجملموع احلسياجلزء الثاني: اجملموع احلسي
18 ــ اجملموع احلسي: نظرة عامة

19 ــ التحاس (التحويل العصبي) احلسي

20 ــ اجلهاز احلسي اجلسدي

21 ــ أجهزة األلم أ: مستقبالت ومسارات األلم العصبية

22 ــ أجهزة األلم ب: العقاقير والتدبير العالجي

23 ــ اجلهاز البصري أ: الع والشبكية
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احملتـويــات



سارات البصرية والباحات البصرية حتت القشرية 24 ــ اجلهاز البصري ب: ا

25 ــ اجلهاز البصري ج: الباحات القشرية البصرية

26 ــ اجلهاز السمعي أ: األذن والقوقعة 

سارات السمعية واللغة 27 ــ اجلهاز السمعي ب: ا

28 ــ اجلهاز الدهليزي

29 ــ الشم والتذوق

30 ــ القشرات الترابطية: القشرة اجلدارية اخللفية والقشرة قبل اجلبهية

31 ــ االضطرابات اإلكلينيكية للمسارات احلسية

اجلزء الثالث: اجملموع احلركياجلزء الثالث: اجملموع احلركي
32 ــ تنظيم اجلهاز احلركي

غزل العضلي والعصبون احلركي السفلي 33 ــ ا

34 ــ التنظيم احلركي للحبل الشوكي والتحرك

35 ــ الباحات احلركية القشرية

36 ــ القشرة احلركية األولية

37 ــ اخمليخ

38 ــ النوى القاعدية: التشريح والفيزيولوجيا

39 ــ أمراض النوى القاعدية وعالجها

40 ــ حركات الع

41 ــ االضطرابات اإلكلينيكية للجهاز احلركي

ستقل واجلهاز احلوفي وأنظمة جذع الدماغ واللدونة العصبية ستقل واجلهاز احلوفي وأنظمة جذع الدماغ واللدونة العصبيةاجلزء الرابع: اجلهاز العصبي ا اجلزء الرابع: اجلهاز العصبي ا
ستقل (األتونومي) 42 ــ اجلهاز العصبي ا

هاد) 43 ــ الوطاء (ما حتت ا

44 ــ التشكّل الشبكي والنوم

دى والذاكرة 45 ــ اجلهاز احلوفي التأييد طويل ا

46 ــ اللدونة العصبية والعوامل التغذوية العصبية أ: اجلهاز العصبي احمليطي (الطرفي)

ركزي 47 ــ اللدونة العصبية والعوامل التغذوية العصبية ب: اجلهاز العصبي ا

اجلزء اخلامس: اضطرابات اجلهاز العصبياجلزء اخلامس: اضطرابات اجلهاز العصبي
48 ــ فحص اجلهاز العصبي

49 ــ استقصاءات اجلهاز العصبي

50 ــ االضطرابات العصبية الكيميائية أ: االضطرابات الوجدانية والفصام

51 ــ االضطرابات العصبية الكيميائية ب: القلق

52 ــ االضطرابات العصبية التنكسية
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53 ــ االضطرابات العصبية الفيزيولوجية: الصرع

ناعية 54 ــ االضطرابات العصبية ا

55 ــ االضطرابات العصبية اجلينية 

لحقات لحقاتا ا
ملحق 1 : أنواع الناقالت العصبية الرئيسية

سارات احلسية الصاعدة في احلبل الشوكي ملحق 2أ: ا
سارات احلركية النازلة ملحق 3ب: ا

ملحق 3: األنظمة الوظيفية والتشريحية للمخيخ

106
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