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35 بافتشناسی

فصل هشتم: بافت عصبی
بریم سراغ عصب! البته باید به اعصابت مسلط باشی تا به عصب مسلط بشی!

بافــت عصبــی از ســلول عصبــی یــا نــورون و ســلول پشــتیبان یــا نوروگلــی )گلیــال( تشــکیل شــده اســت. سیســتم عصبــی دو بخــش 

اصلــی دارد؛ سیســتم عصبــی مرکــزی )CNS( کــه شــامل مغــز و نخــاع و سیســتم عصبــی محیطــی )PNS( کــه شــامل اعصــاب 

ــی اســت. محیطــی و عقده هــای عصب

نورون:

از جسم سلولی )پریکاریون( و یک سری زوائد سلولی شامل دندریت و آکسون ساخته شده است.

♧ پری کاریــون: قســمت اصلــی نــورون بــوده و دارای هســته ای گــرد، درشــت و روشــن اســت. در ایــن قســمت، اندامک هــای مختلــف 

ــا  ــه آنه ــه ب ــی داده ک ــا  تشــکیل نواحــی بازوفیل ــی ریبوزوم ه ــده می شــود. RER و پل ــژی وســیع دی ــدری و جســم  گل ــد میتوکن مانن

ــا  )فیالمنت هــای  ــی نوروفیالمنت ه ــون هســت ول ــو پری کاری ــط ت ــژی فق ــم. حواســت باشــه کــه جســم گل اجســام نیســل می گویی

حدواســط( هــم تــو پــری کارون و هــم تــو دندریــت و آکســون دیــده میشــه.

♧ دندریــت: زوائــدی کوتــاه و منشــعب از جســم ســلولی هســتند کــه سیتوپالســم آن هــا  شــبیه جســم ســلولی بــوده )دارای اجســام 

نیســل( فقــط گلــژی ندارنــد. در انتهــای دندریــت برآمدگی هــای قــارچ ماننــدی دیــده می شــود کــه بــه آن هــا  خــار دندریتــی می گوینــد 

و ایــن خارهــا، محــل ســیناپس هســتند و غشــا ی آن هــا  سرشــار از گیرنده هــای نوروترنســمیتر و کانــال یونــی اســت کــه بــا نقــره رنــگ 

می گیرنــد؛ هــم چنیــن توانایــی تغییــر شــکل داشــته و از ایــن طریــق در حافظــه و یادگیــری نقــش دارنــد.

♧ آکسـون: یـک زائـده ی منفـرد و بلنـد اسـت کـه از قسـمتی از پری کاریون به نـام تپـه ی آکسـونی )Axon hillock( جدا می شـود و 

در انتها شـاخه شـاخه شـده و پایانه ی سیناپسـی را می سـازد. غشـا ی آکسـون را سـارکولما و سیتوپالسـم آن را سارکوپالسـم می گویند. 

سارکوپالسـم حاوی میتوکندری، نوروفیالمنت و میکروتوبول و SER اسـت ولی اجسـام نیسـل ندارد. حرکت رو به جلو مواد در آکسـون 

را آنتروگـراد می گوینـد کـه توسـط پروتئیـن کاینزین انجام شـده )مثـل انتقال وزیکول های سیناپسـی( و حرکـت رو به عقـب را رتروگراد 

می گوینـد کـه به وسـیله ی پروتئیـن داینین صـورت می گیرد )مثل انتقال سـدیم اندوسـیتوز شـده(.

ــن در اعصــاب  ــن وجــود دارد.  غــالف میلی ــام غــالف میلی ــه ن ــن( ب ــی از جنــس غشــا )لیپوپروتئی ــر آکســون ها  غالف در اطــراف اکث

ــه وســیله ی الیگودندروســیت ایجــاد می شــود. ــزی ب محیطــی توســط پیچــش غشــای ســلول  شــوان و در دســتگاه مرک

ســلول شــوان، آکســون را دربرگرفتــه و چندیــن بــار  بــه دور آن می چرخــد و غــالف میلیــن را تشــکیل می دهــد. هســته و سیتوپالســم 

شــوان در ســطح خارجــی غــالف قــرار می گیــرد. اگــر قســمتی از سیتوپالســم در بیــن الیه هــای غشــایی قــرار بگیــرد، شــکافی ایجــاد 

می کنــد کــه بــه آن شــکاف اشــمیت النترمــن می گوینــد کــه در حفــظ و بازســازی غشــا نقــش دارد.

بــه فاصلــه ی بیــن دو ســلول شــوان کــه غــالف میلیــن در آن جــا تشــکیل نشــده، گــره رانویــه می گوینــد. همچنیــن بــه فاصلــه ی 

تپــه ی آکســونی و شــروع غــالف میلیــن، قطعــه ی ابتدایــی می گوینــد. دندریت هــای بلنــد نیــز ماننــد آکســون ها  دارای غــالف میلیــن 

دارنــد.
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سسیب سرخ36

بــه آکســون و یــا دندریــت بلنــد، رشــته ی عصبــی می گوینــد. اگــر رشــته ی عصبــی فاقــد میلیــن باشــد، در دســتگاه عصبــی محیطــی، 

ــی در دســتگاه عصبــی مرکــزی،  ــد ول ــه آن غــالف شــوان می گوین ــرد کــه ب ــن را دربرمی گی ــدون میلی ــد رشــته ی ب هــر شــوان چن

ــد. ــش می مانن ــدون پوش ــته ها  ب رش

تقسیم بندی نورون ها: 

تقسیم بندی بر اساس تعداد زوائد خارج شده از پری کاریون:

ــز و  ــی مغ ــلول های هرم ــل س ــد مث ــن نوع ان ــا  از ای ــر نورون ه ــت دارد. اکث ــد دندری ــون و چن ــک آکس ــی ی ــد قطب ــورون چن  ن

پورکنــژ مخچــه

 نورون دو قطبی یک دندریت و یک آکسون دارد مثل نورون های دوقطبی شبکیه، مخاط بویایی و عقده شنوایی

 نـورون یـک قطبـی کاذب یـک زائـده ی خیلـی کوتاه از پریکاریون جدا شـده و دو شـاخه می شـود )T شـکل( که یکـی به محیط 

و دیگـری بـه CNS مـی رود مثـل نورون های حسـی موجـود در گانگلیون نخاعی )عقده ی حسـی در ریشـه ی پشـتی نخاع(

تقسیم بندی بر اساس عملکرد:

 نورون حسی یا آوران )میاره به )CNS پیام را از محیط دریافت و به CNS می آورد.

 نـورون حرکتـی یـا وابـران )می بـره از )CNS پیـام را از CNS بـه عضـالت و غـدد می بـرد. ایـن نورون هـا  دو نوع اند؛ سـوماتیک 

)پیکـری( کـه ارادی بـوده و عضـالت اسـکلتی را عصـب دهـی می کنـد و اتونـوم )خـود مختار( که غیـرارادی بـوده و به عضـالت قلبی، 

صـاف و غـدد عصب می فرسـتد.

ــدون آکســون  ــا ب ــد و بیشــتر چنــد قطبــی ی ــرار می کن ــاط بیــن نورون هــای دیگــر را برق ــا بینابینــی ارتب ــط ی  نورون هــای راب

ــوع اســت. ــن ن هســتند. 99% از نورون هــای CNS از ای

نوروگلی )گلیال(:

ســلول های پشــتیبان بافــت عصبــی، بــرای تغذیــه، فعالیــت و حفــظ ســلول های عصبــی ضــروری هســتند. ایــن ســلول ها  برعکــس 

نورون هــا  قــدرت تقســیم داشــته و هنــگام آســیب بــا تکثیــر خــود، بافــت جوشــگاهی تشــکیل می دهنــد.

سلول های گلیال در CNS شامل موارد زیر است:

1- آستروسـیت  سـلولی سـتاره ای شـکل با زوائد فراوان که در سیتوپالسـم آن ها  فیالمنت های حد واسـطی به نام پروتئین اسـیدی 

رشـته ای گلیـال )GFAP( وجـود دارد. ایـن سـلول ها  فراوان تریـن نوروگلی هـای CNS بـوده و بین آن ها  اتصاالت سـوراخ دار وجـود دارد. 

دو نوع آستروسـیت داریم:

�� آستروسیت پروتوپالسمیک که زوائد کوتاه، ضخیم و فراوان دارد و در ماده ی خاکستری دیده می شود.

�� آستروسیت رشته ای که دارای زوائد بلند و باریک با تعداد کمتر است و در ماده ی سفید دیده می شود.

آستروسـیت ها  در حدفاصـل نورون هـا  قـرار گرفتـه و بـرای CNS داربسـت می سـازند. هم چنیـن در هنـگام آسـیب بـا تکثیر خـود، بافت 

جوشـگاهی تشـکیل می دهنـد. زوائـد آستروسـیت ها  در انتهـا متسـع شـده و بـه نورون هـا، نرم شـامه و عـروق خونـی متصـل می شـود.  
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37 بافتشناسی

زوائـدی کـه نرم شـامه را می پوشـاند، در تشـکیل غشـا ی محـدود کننـده ی گلیال نقـش دارند. زوائد پوشـاننده ی عـروق عالوه بـر ایجاد 

سـد خونـی مغـزی، بـا انتقال مـواد بـه درون نورون هـا  در تغذیـه ی آن ها  نقـش دارند.

2- الیگودندروســیت  معــادل ســلول شــوان در CNS اســت و میلین ســازی را بــر عهــده دارد بــا ایــن تفــاوت کــه هــر یــک از آن هــا 

 بــا زوائــد خــود چنــد رشــته ی عصبــی را دربرمی گیــرد و بــرای آن هــا  میلیــن می ســازد. چــون میلیــن در مــاده ی ســفید اســت پــس 

ایــن ســلول ها  هــم در مــاده ی ســفید وجــود دارنــد.

3- آپاندیــم  ســلولی اســتوانه ای و مــژه دار کــه شــبیه اپی تلیــوم، ســطح داخلــی حفــرات CNS، مثــل بطن هــای مغــزی و مجــرای 

مرکــزی کانــال نخاعــی را می پوشــاند. ایــن ســلول  در ترشــح مایــع مغــزی نخاعــی نقــش دارد و بــا مژک هــای خــود بــه حرکــت آن 

ــد. ــک می کن کم

4- میکروگلــی  همــون ماکروفــاژ سیســتم عصبــی مرکزیــه کــه منشــأ اون منوســیته. هــم تــو مــاده ســفیده هــم خاکســتری. موقــع 

اســتراحت یــه ســری زوائــد نامنظــم داره کــه وقتــی فعــال شــه ایــن زوائــد از بیــن میــرن و ســلول کــروی میشــه. ماکروفــاژ تــو بافــت 

چــه وظایفــی داره، اینــم همــون وظایفــو داره؛ فاگوســیت می کنــه، ارائــه دهنــده ی آنتی ژنــه، ســایتوکاین تولیــد می کنــه و در التهــاب 

و ترمیــم و ایجــاد اســکار )بافــت جوشــگاهی( نقــش داره.

سلول های گلیال PNS هم شامل سلول شوان )که گفتمش!( و سلول قمریه )که بعداً میگمش(

به این دو نکته ی بالینی توجه کن:

ــط  ــای آن توس ــب و بقای ــی تخری ــود ایمن ــم خ ــا مکانیس ــن در CNS ب ــالف میلی ــکلروزیس )MS( غ ــل اس ــاری مالتیپ  در بیم

ــود. ــته می ش ــی برداش میکروگل

 در بیماری ایدز، ویروس HIV-1 وارد سلول میکروگلی شده و تکثیر می شود و کمپلکس زوال عقل ایدز ایجاد می شود.

بانه
طبی

نشر 



سسیب سرخ38

دستگاه عصبی محیطی:

همان طور که گفتیم شامل اعصاب محیطی و عقده های عصبی )گانگلیون( است.

اعصاب محیطی:

شـامل رشـته های عصبـی، نوروگلـی )سـلول شـوان( و بافـت همبنـد نگه دارنـده ی آن هاسـت. هر رشـته ی عصبی توسـط بافـت همبند 

سسـتی بـه نـام اندونوریوم دربرگرفته شـده اسـت. چندین رشـته ی عصبـی و اندونوریوم اطرافش به وسـیله ی بافت همبند ویـژه ای به نام 

پری نوریـوم احاطـه شـده و دسـته ی عصبـی را ایجاد می کند. پری نوریوم از چند الیه فیبروبالسـت سنگفرشـی )شـبیه اپی تلیال( تشـکیل 

شـده کـه در هـر الیـه بین آن ها، اتصـال محکم برقرار اسـت و باعث ایجاد سـد خونی عصبی می شـود. در نهایت این دسـته های عصبی 

توسـط بافـت همبنـد متراکمی به نـام اپی نوریـوم احاطه شـده و عصب را ایجـاد می کند.

ترمیم عصب:

همون طـور کـه می دونـی نورون هـا  قابلیـت تقسـیم نـدارن پـس اگـه یـه نـورون از بیـن بـره و دچار مـرگ نورونی بشـه ترمیـم صورت 

نمی گیـره امـا اگـه زوائـد نورونـی )دندریـت و آکسـون( دچـار قطع شـدگی و تخریب بشـن امـکان ترمیم وجـود داره.

اگـه یـک عصـب کـه به یک اندام رفته قطع بشـه، رشـته های عصبی )بیشـتر آکسـون موردنظـره( از محل قطع شـدگی تا انتها )قسـمت 

دیسـتال( از بین میره و دچار دژنراسـیون میشـن و اجزاءشـون توسـط ماکروفاژ ها  برداشـته میشـه. تو همون مسـیر قبلی رشـته ی عصبی، 

سـلول های شـوان تکثیر میشـن و طنابی از جنس سـلول شـوان تشـکیل میدن. پریکاریون نورون آسـیب دیده هم دچار تغییراتی میشـه؛ 

بـزرگ میشـه، هسـته ش یـه گوشـه ای میره و اجسـام نیسـل هم ناپدید میشـه که بـه این آخـری کروماتولیز میگن. قسـمتی از رشـته ی 

عصبـی )آکسـون( کـه بـه پری کاریـون وصله )قسـمت پروگزیمال( در انتهاش شـروع بـه جوانه زدن می کنـه و اون جوانه ی آکسـونی که 

بـه طناب سـلول شـوان برسـه، شـروع به رشـد می کنـه و این طنـاب به عنوان راهنمای رشـد آکسـون عمـل می کنه.

بقیـه ی جوانه هـا  هـم از بیـن میـرن. حاال اگه تخریب بیشـتر باشـه و فاصله ی قسـمت دیسـتال و پروگزیمال زیاد باشـه، جوانـه به طناب 

نمی رسـه و ایـن جوانه هـای آکسـونی، یـک کالف آکسـونی دردنـاک درسـت می کنـه. بـرای ترمیـم و رشـد آکسـون نیـاز به یه سـری 

فاکتور هـای رشـد هسـت بـه اسـم نوروتروفین کـه آستروسـیت ها  تولیـد می کنن.

اگــه یــه نــورون کــه بــه یــک بخــش انــدام عصب دهــی کــرده از بیــن بــره، نورون هــای اطرافــش یــه ســری زوائــد جدیــد می ســازن 

کــه میــره بــا اون بخــش از انــدام ســیناپس مجــدد برقــرار می کنــه و باعــث بهبــودی انــدام میشــه، بــه ایــن قابلیــت، شــکل پذیری 

نورونــی )قالــب پذیــری نورونــی( میگــن. بــرای تشــکیل ایــن زوائــد جدیــد هــم بــه نوروتروفیــن نیــازه.

عقده های عصبی )گانگلیون ها( :

محــل قرارگیــری جســم ســلولی نورون هــا  در PNS اســت. جســم ســلولی توســط ردیفــی از ســلول های گلیــال بــه نــام ســلول قمــری 

)Satellite cell( احاطــه شــده اســت. در اطــراف ســلول های قمــری، ســلول های فیبروبالســت بــه شــکل کپســولی آن هــا  را احاطــه 

کــرده کــه بــه ایــن فیبروبالســت ها، ســلول های کپســولی می گوینــد. کل عقــده ی عصبــی توســط کپســولی از بافــت همبنــد متراکــم 
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محصور شــده اســت.

در PNS دو نوع گانگلیون شامل گانگلیون نخاعی و اتونوم وجود دارد:

 T( در ریشــه ی پشــتی اعصــاب نخاعــی قــرار داشــته و حــاوی نورون هــای تــک قطبــی کاذب )گانگلیــون نخاعــی )عقــده شــوکی

ــد )در ایــن  ــز می گوین ــه آن عقــده ی حســی نی ــه همیــن دلیــل ب ــرد؛ ب ــه نخــاع می ب ــام حســی را از محیــط ب شــکل( اســت کــه پی

ــده نمی شــود(. ــچ سیناپســی دی ــون هی گانگلی

گانگلیــون اتونــوم در مســیر اعصــاب ســمپاتیک و پاراســمپاتیک قــرار دارد. در ایــن گانگلیــون، آکســون نــورون پیــش گانگلیونــی بــا 

نــورون پــس گانگلیونــی کــه نورونــی چنــد قطبــی بــوده و جســم ســلولی آن داخــل عقــده  ســیناپس برقــرار می کنــد.

:)CNS( دستگاه عصبی مرکزی

شــامل مغــز و نخــاع اســت کــه درون جمجمــه و ســتون مهره هــا  قــرار گرفته انــد. CNS دو بخــش دارد ؛ مــاده ی ســفید کــه شــامل 

رشــته های عصبــی میلیــن دار و نورگلــی اســت و مــاده ی خاکســتری کــه حــاوی جســم  ســلولی نورون هــا  و نوروگلــی اســت. در بخــش 

خاکســتری فواصــل بیــن جســم ســلولی نورون هــا  را شــبکه ی پیچیــده ای از دندریت هــا، آکســون ها  و زوائــد ســلول های گلیــال پــر 

ــد. ــل می گوین ــه آن نوروپی ــد کــه ب می کن

مننژ:

ــه داخــل شــامل  ــژ از خــارج ب ــد. منن ــژ می گوین ــه آن منن ــد پوشــیده شــده کــه ب ــت همبن ــی از باف CNS در خــارج توســط الیه های

ــت. ــامه اس ــه و نرم ش ــامه، عنکبوتی سخت ش

ــت.  ــدی اس ــینوس های وری ــاوی س ــه ح ــم ک ــم نامنظ ــد متراک ــت همبن ــی از باف ــه ی ضخیم ــامه )Dura matter(: الی 1- سخت ش

سخت شــامه ی مغــزی بــه پریوســت اســتخوان جمجمــه متصــل اســت امــا سخت شــامه ی نخــاع توســط بافــت همبنــد سســتی بــه 

ــود. ــدا می ش ــره ج ــوراخ مه ــامه ای( از پریوســت س ــی دورال )دور سخت ش ــام فضــای اپ ن

2- عنکبوتیـه: الیـه ای نـازک از بافـت همبند سسـت با فیبروبالسـت زیاد که به سخت شـامه متصل شـده اسـت. از عنکبوتیـه تیغه هایی 

بـه طـرف نرم شـامه رفتـه و بـه آن متصـل می شـود. در نتیجـه فضایـی بیـن عنکبوتیـه و نرم شـامه ایجـاد می شـود بـه نـام فضـای زیر 

عنکبوتیـه کـه محتـوی مایـع مغـزی نخاعی اسـت. عنکبوتیه در قسـمت هایی بـه داخل سـینوس های وریـدی سخت شـامه بیرون زدگی 

پیـدا می کنـد کـه بـه آن پرز هـای عنکبوتیـه می گوینـد. ایـن پرز ها  مایـع مغـزی نخاعـی را به خـون می ریزد.

3- نرم شــامه: بافــت همبنــد سســت پــر عــروق کــه دارای ســلول های پهــن و سنگفرشــی اســت و توســط غشــا ی محدودکننــده ی 

گلیــال از ســطح خارجــی بافــت عصبــی جــدا شــده اســت.

نخاع:

نخــاع رو بلــدی، فقــط یــه خالصــه ای بــرات میگــم کــه مــرور شــه. نخــاع از بصل النخــاع شــروع میشــه تــا مهــره ی L1. انتهــاش 

مخروطــی شــکل میشــه و اعصــاب نخاعــی حالــت دم اســبی می گیــرن. مــاده ی خاکســتری H شــکل تــو مرکــز قــرار داره کــه از شــاخ 
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قدامــی، ریشــه ی حرکتــی و از شــاخ خلفــی، ریشــه ی حســی خــارج میشــه کــه تــو مســیرش گانگلیــون نخاعــی )حســی( هســت. ایــن 

ریشــه ها  بــه هــم وصــل میشــن و عصــب نخاعــی رو می ســازن. بعضــی جاهــا نخــاع یــک شــاخ جانبــی هــم داره کــه جســم ســلولی 

نورون هــای اتونــوم اون جــا قــرار داره و همــراه ریشــه ی حرکتــی خــارج میشــن.

مخچه:

ماده ی خاکستری در خارج قرار گرفته که به آن قشر مخچه می گویند و ماده ی سفید در مرکز است. ماده ی سفید انشعاباتی به قشر مخچه 

وارد می کند که به درخت زندگی معروف است. توده های کوچکی از ماده ی خاکستری در ماده ی سفید وجود دارد که به هسته های مخچه 

معروف است.

قشر مخچه از سه الیه تشکیل شده که از خارج به داخل شامل الیه ی مولکوالر، پورکنژ و گرانوالر است.

 الیه ی مولکوالر حاوی نورون های ستاره ای و سبدی شکل است. این الیه سلول های کمی دارد و بیشتر حاوی زوائد سلولی و نوروگلی 

)نوروپیل( است.

 الیـه ی پورکنـژ دارای یـک ردیـف سـلول های درشـت پورکنـژ کـه دندریـت ضخیـم آن ها بـه الیـه ی مولکـوالر و آکسـون آن ها به 

الیـه ی گرانـوالر و از آنجـا به مـاده ی سـفید می رود.

 الیه ی گرانوالر حاوی نورون های کوچک متراکمی به نام سلول های گرانولی است و نوروپیل اندکی دارد.

مخ:

کورتکــس مــخ )مــاده ی خاکســتری( بــر روی مــاده ی ســفید قــرار گرفتــه و از 6 الیــه تشــکیل شــده کــه از خــارج بــه داخــل شــامل 

یناست: ا

�� الیه ی مولکوالر حاوی نورون های افقی کاجال

�� الیه ی دانه دار خارجی حاوی نورون های ستاره ای و هرمی کوچک

�� الیه ی هرمی خارجی دارای نورون های هرمی کوچک و متوسط

�� الیه ی دانه دار داخلی شبیه دانه دار خارجی

�� الیه ی هرمی داخلی حاوی نورون های هرمی درشت )سلول بیتز(

�� الیــه ی نورون هــای چنــد شــکل )پلــی مــورف( دارای نورون هــای بــا اشــکال مختلــف )هرمــی، دوکــی، ســتاره ای( و هم چنیــن 

ســلول های مارتینوتــی کــه برخــالف بقیــه، آکســون آن بــه طــرف خــارج اســت.

شبکه ی کوروئید:

یــک نرم شــامه ی پرعــروق در بطن هــای مغــزی کــه توســط ســلول های آپاندیمــی پوشــیده شــده و ترشــح مایــع مغــزی نخاعــی را 

انجــام می دهــد. ایــن مایــع شــبیه پالسماســت ولــی پروتئیــن کمتــری دارد. مویرگ هــای ایــن شــبکه، اتصــال محکــم نــدارد ولــی 

بیــن ســلول های آپاندیمــی پوشــاننده ی آن هــا  اتصــال محکــم برقــرار اســت.
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سد خونی مغزی

نمیــذاره کــه هــر کوفتــی بــره تــو مغــز و نخــاع! بــه عبــارت دیگــه، عبــور و مــرور مــواد بــه داخــل بافــت عصبــی رو کنتــرل می کنــه. 

ایــن ســد دو جــزء داره؛ یکــی اتصــال محکــم بیــن ســلول های اندوتلیــال مویرگــه کــه مهم تریــن بخــش ســد محســوب میشــه. یکــی 

دیگــه هــم پاهــای دور عروقــی آستروسیت هاســت کــه تیغــه ی پایــه ی مویــرگ رو دربرمی گیــره.

ــه، یه جــا دیگــه  ــع مغــزی نخاعــی رو ترشــح می کن ــده کــه مای ــداره؛ یکــی شــبکه ی کوروئی ــی مغــزی وجــود ن ــد جــا ســد خون چن

بخــش خلفــی هیپوفیــزه کــه هورمون هــا  رو بــه داخــل خــون می ریــزه و هم چنیــن یــه قســمت هایی از هیپوتاالمــوس کــه اجــزای 

ــه. ــرل می کن ــما رو کنت پالس

 )CSF( بــه یــه نکتــه هــم حواســت باشــه کــه تــو مغــز هیــچ رگ لنفــی وجــود نــداره، بــه جــای سیســتم لنفــی، مایــع مغــزی نخاعــی

و پرز هــای عنکبوتیــه رو داریــم کــه CSF رو بــه خــون می ریــزن.
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