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 استفاده شود. در آن  شود بعد از مطالعه  کتاب  درسی  از  تذکر: این جزوه فقط به عنوان مکمل کتاب درسی است و نه جایگزین آن ، بنابراین توصیه می 

 کروشه بیشتر بدانید هستند.ضمن مطالب داخل             

باشد و در  های دیگر می یمی بدن و مسئول کنترل و هماهنگ کنندۀ دستگاهترین دستگاه تنظ دستگاه عصبی مهم مقدمه:

دهد. در دستگاه عصبی دو  دسته  های محیطی و عوامل بیرونیِ تأثیرگذار بر موجود زنده پاسخ مناسب می ضمن به محرک

ها و  باشد. در ابتدا به بیان ویژگی پشتیبان)نوروگلیا( می  ل نورون)یاختۀ عصبی( و سلولسلول وجود دارد که شام

 پردازیم: های  این دو دسته سلول می نقش

های مختلف نورون قبالً  دهد این نوع سلول است. بخش سلولی که کارهای دستگاه عصبی را انجام می نورون:

 معرفی شده است. هر نورون سه ویژگی دارد:

 ها)داخلی یا خارجی( که عالمت آن تشکیل پیام عصبی در نورون است. نسبت به محرک پذیری تحریک -1

 .ای از نورون به پایانۀ آکسون از هر نقطه پیام عصبی هدایت -2

 ای باشد(. ای یا غده از پایانۀ آکسون به سلول دیگر )که ممکن است نورون، سلول ماهیچهپیام عصبی انتقال  -3

 برند. هایی که اطالعات را به سیستم عصبی مرکزی می نورون :حسی -1                                     

 برند. ها می هایی که دستورات را از سیستم عصبی مرکزی به اندام نورون :حرکتی -2 ها براساس         نورون

 کنند. های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می نورونبین  هایی که نورون :رابط -3                         نقش   

در نورون حسی هم آکسون و هم دندریت دارای غالف میلین هستند چون معموالً مسیرهایی که باید پیام رسانی  نکته:

 کند. طوالنی است و بایستی با سرعت زیاد انجام شود که وجود غالف این هدف را تأمین میانجام دهند 

ها هم  رسانی آن چون آکسون و دندریت هر دو کوتاه بوده و مسیر پیام ندارد در نورون رابط هیچ غالف میلینی وجود نکته:

 .سرعت باال ندارند کوتاه است بنابراین نیازی به

سیر ها کوتاه هستند بنابراین غالف میلین احتیاج ندارند ولی چون آکسون بلند دارند و م در نورون حرکتی دندریت نکته:

 ها دارای غالف میلین است. آن طوالنی برای هدایت پیام دارد بنابراین آکسون
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 های حسی همواره از یک نقطۀ جسم سلولی به طور همزمان در نوروننکتۀ مهم:  

 قطبی( های حسی همیشه یک ) یا به عبارتی نورون شود خارج نمیآکسون و دندریت  

 نوعی نورون حسی هستند. در سقف حفرۀ بینی انسان که در واقع های بویایی گیرندهنیستند مانند  

های  مورد نورونهاست در  معموالً بخشی از نورونِ حسی در خارج از مغز و نخاع و بخش دیگر در داخل آن نکته: 

 ولی بقیۀ آن در خارج از سیستم عصبی مرکزی است جسم سلولی و بخش ابتدایی آکسون در مغز و یا نخاعحرکتی همواره 

 های رابط همواره به طور کامل در مغز و یا نخاع است. در مورد نورون اما

ها  در اطراف آن ی چهار الیۀ فسفولیپیدیدو غشا یعنبه ازای هر دور کامل غالف در اطراف آکسون یا دندریت نکته: 

 پیچیده شده است.

توانند  شند اما جسم سلولی و پایانۀ آکسون هرگز نمیآکسون،دندریت و یا هردو ممکن است دارای غالف میلین با نکته:

 دارای غالف باشند.

 های میلین ولی در نورونِ حرکتی های رانویه دو تا از تعداد غالف نکتۀ جالب: در نورون حسی تعداد گره  

 ها کمتر است. ها یکی از تعداد غالف تعداد این گره                                     

 های پشتیبان سلول

ها در مغز و نخاع در  دهند ]و هم به این دلیل که بیشتر نورون  ها انجام می یاتی که نورونبه دلیل کارهای بسیار مهم و ح 

باشد تعداد این  یا میهای نوروگل ها مهم بوده و برعهدۀ سلول حمایت از آنحفاظت و صورت مرگ قابل جایگزینی نیستند[

 هاست.  نورون  چندبرابر ها سلول

 ساخت غالف میلین  -1                                         

 ها و عوامل بیگانه ها در مقابل میکروب دفاع از نورون -2های پشتیبان          کارهای سلول

 بافتی ها در مایع میان ایجاد داربستی برای نورون -3                                                       

 ها بافتی مانند حفظ مقدار طبیعی یون ایستایی)هومئوستازی( مایع میان حفظ هم -4                                                                
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تر سیتوپالسم خود را از دست  پیچند، بیش های پشتیبان به دور آکسون و یا دندریت می از سلول بعضی: میلینساخت غالف 

کند به  ها ایجاد می است که مانعی را در برابر عبور یون غشای سلولیماند عمدتاً  ها باقی می آن دهند و چیزی که از می

این مانع باعث عدم تشکیل پیام عصبی در قسمت غالف  گویند این مانع و یا به عبارت بهتر عایق، غالف میلین می

 هگره رانویسازد. این فاصله که بدون غالف  میلین است  شود سلول پشتیبان بعدی با فاصلۀ کمی غالف دیگری می می

شود به همین دلیل است که هدایت پیام عصبی در  های رانویه پیام عصبی تشکیل می شود. فقط در محل گره گفته می

 شود؛ همین امر موجب افزایش  گفته می هدایت جهشیدار اصطالحاً  های عصبی میلین رشته

 

   

 

عایق بودن آن همانند پوشش شود و در ضمن وجود غالف میلین به خاطر خاصیت  سرعت هدایت پیام عصبی می

 شود. های برق مانع تداخل پیام عصبیِ یک نورون با نورون مجاورش می سیم

 وجود غالف میلین در اطراف آکسون و یا دندریت باعث نکته:

هایسدیمپمپشود زیرا  میصرفه جویی در انرژی برای نورون 

 تکنند در طول غالف فعالی که انرژی زیستی مصرف می پتاسیم-

های مختلفی  پیام نورونکه  کنند بنابراین ضمن افزایش سرعت و ضمن این های رانویه عمل می ندارند و فقط در محل گره

 شود. انرژی زیستی کمتری هم مصرف میشود  که در کنار یکدیگر قرار دارند با هم مخلوط نمی

 نیست.توسط یک نوع سلول قابل انجام  های پشتیبان همۀ کارهای سلول نکته:

به  لنفوسیتسفید از نوع های  است گلبول خودایمنییا مالتیپل اسکلروزیس که نوعی بیماری  Msدر بیماری  توجه:

در  برند ها را از بین می آنو  کنند سازند حمله می می در مغز و یا نخاعرا غالف میلین  که های پشتیبانی سلول

 و بینایی اختالل درکند:  سئله اختالالتی را ایجاد میشوند و این م میها با هم مخلوط  های بعضی از نورون یجه پیامنت

 .سستیو احساس لرزش و ایجاد  حرکت
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 ماهیت پیام عصبی و چگونگی ایجاد آن  

ها در دو طرف غشای  های مختلف بارهای الکتریکی مثبت یا منفی دارند وضعیت قرارگیری آن که یون با توجه به این

تواند منجر به اختالف پتانسیل بین بیرون و درون نورون شود. این حالت هم در زمانی که نورون پیامی را منتقل  نورون می

 وجود دارد و هم در زمان ایجاد پیام عصبی.در حال استراحت است کند یا به عبارتی  نمی

ولت اختالف  میلی -70حدود  درون آن نسبت به بیرونوقتی نورون در حال فعالیت نیست  آرامش:پتانسیل 

 پتانسیل دارد و علت آن به شرح زیر است:

بیرون و دو یون در هر بار سه یون سدیم به  پتاسیم -پمپ سدیمدر اثر فعالیت پروتئینی در غشای نورون به نام 

سدیم در بیرون نورون بیشتر از داخل است و غلظت پتاسیم هم در  غلظتکه  شود در حالی پتاسیم به داخل فرستاده می

شود  انجام می ها پتاسیم برخالف شیب غلظت یون -داخل نورون بیشتر از بیرون آن است به عبارت دیگر کار پمپ سدیم

غلظت سدیم در بیرون و غلظت پتاسیم در داخل نورون ]یا  هموارهشود  است همین امر باعث می انتقال فعال  یعنی

های وارد  های خارج شده از نورون یکی بیشتر از پتاسیم که تعداد سدیم هر سلولِ دیگری[ بیشتر باشد اما با توجه به این

الت آرامش هم دارد اما علت اصلی پتانسیل ف پتانسیل در حشده به نورون است این پمپ نقش کمی در ایجاد اختال

های نشتی  کانالنام  هایی در غشا به جود پروتئینبه پتاسیم است که با و نسبت نفوذپذیری بیشتر غشای نورون ،آرامش

ین دهند.نتیجه ا شود که به پتاسیم بیشتر اجازۀ عبور می توجیه می های بدون دریچه و آهسته[ سدیم و پتاسیم]کانال

یا به عبارتی داخل سلول نسبت به بیرون   تعداد بارهای مثبت بیرون سلول از بارهای مثبت داخل سلول بیشتر شودشود که  می

 میلی ولت(. -70تر شود) منفی

  دنده های نشتی سدیم و پتاسیم انجام می کاری که کانال نکته:

 ها را از جایی که چون یون استانتشار تسهیل شده  

 غلظت کمتری برند که به جایی میاست  بیشتر ظتشانغل 

 دارند.
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زمانی که عاملی درونی یا بیرونی باعث تحریک نورون شود وضعیت الکتریکی غشای نورون تغییر  پتانسیل عمل :

و به  شود و سپس بالفاصله منفی می +(30)شود   کند به این صورت که ابتدا داخل نورون نسبت به بیرون مثبت می می

 گویند. به این تغییرات پتانسیل عمل می گردد؛ حالت آرامش باز می

دار  های دریجه کانالر غشا به نام های دیگری د روش کار به این صورت است که تحریک نورون باعث باز شدن پروتئین

د و در یک لحظه کنن عمل می های نشتی کانال تر از خیلی سریعها  . این کانالشود می های سریع[ سدیمی ]کانال

ها خیلی  شود این کانال ترشدن داخل نسبت به بیرون می که باعث مثبت کنندواردسلولمیمقدار فراوانی یون سدیم را 

 بیرونتاسیم را شوند و مقدار زیادی پ باز می دار پتاسیمی]سریع[ دریچههای شوند و بالفاصله کانال سریع هم بسته می

این وضعیت نقطه به نقطه در غشای نورون  شود. می منفیو بدین ترتیب داخل سلول دوباره نسبت به بیرون  ریزند می

 گویند. می یا جریان عصبی پیام عصبیبرسد به همین دلیل به آن  پایانۀ آکسونرود تا به پیش می

ون به حالت آرامش بازگشته است ولی از دار پتاسیمی، پتانسیل غشای نور های دریچه شدن کانال هاگرچه بعد از بست نکته:

 به حالت اول پتاسیم  -با فعالیت بیشتر پمپ سدیمقدری وضعیت به هم خورده است که ، اختالف غلظتنظر 

    گردد. برمی

 همیشهدرحالفعالیتهای نشتی سدیم و پتاسیم  کانال نکته:

 دار سدیم و پتاسیمی فقط در های دریچه ولی کانال هستند

 البته همواره هر کانالیپتانسیلعملفعالهستندزمان 

 دهد. شده انجام می انتشار تسهیل

همواره  پتاسیم می توان گفت که -های نشتی سدیم پتاسیم و همچنین کانال -به دلیل فعالیت همیشگی پمپ سدیم نکته:

 شوند. خارج میهم وارد  و هم و پتاسیم سدیم  های یون

 عمل هستند. جزء پتانسیلاصله منفی شدن آن پتانسیل غشا و هم بالفشدن   هم مثبت نکته:

 های پتاسیم به سمت داخل است. به سمت خارج غشا و دریچۀ کانالدار سدیمی  های دریچه دریچۀ کانال نکته:

 هستند. دار سدیمی و پتاسیمی هر دو بسته های دریچه کانال، + 30در لحظۀ رسیدن پتانسیل غشا به  نکته:
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 های دیگر   ارتباط نورون با سلول  

لذا در این محل انتقال  نیست کند متصل ها به نورون یا سلولِ دیگری که پیام عصبی را دریافت می پایانۀ آکسون نورون

 گیرد. شوند صورت می  گفته می های عصبی ناقلپیام عصبی به کمک موادی شیمیایی که 

گویند. سلولی که منتقل کنندۀ پیام عصبی است  یا همایه می سیناپس داردکه یک نورون با سلولِ دیگر را  ارتباطی

گویند. نحوۀ انتقال پیام عصبی به این  می سیناپسی سلول پسکنندۀ پیام را  و سلولِ دریافت سیناپسی نورون پیش

اند به پایانۀ  ساخته شده جسم سلولیدهندۀ عصبی که در  های( حاوی انتقال های )ریزکیسه وزیکولصورت است که 

چسبند و با  ها به غشای پایانۀ آکسون می شوند در پایانۀ آکسون به محض رسیدن پیام عصبی، ریزکیسه آکسون منتقل می

 هایگیرندهریزند. این مواد به  می فضای سیناپسیهای درون خود را به  انتقال دهنده رانی)اگزوسیتوز( برونروند 

شوند. این مولکولِ گیرنده ضمن این که نقش گیرندگی دارد به  سیناپسی متصل می لول پسغشای س خود در اختصاصی

شود و بسته به  کند با اتصال انتقال دهنده به گیرنده، بخش کانالی آن باز می هم عمل می عنوان کانالی برای عبور یون 

سیناپسی )  ایجاد پتانسیل عمل در سلول پسکند که باعث  های مختلفی را وارد می تحریکی یا مهاری بودن سیناپس، یون

شود]در سیناپس  در صورت تحریکی بودن سیناپس( و یا ایجاد آرامش بیشتر ) در صورت مهاری بودن سیناپس( می

 شود[. شود و در سیناپس مهاری کلر وارد می تحریکی، سدیم وارد می

 برای این که سیناپس بتواند به طور مرتب کار خود را توجه:

 های عصبی از فضای سیناپسی حذف بایستی ناقل انجام دهد

  شود: انجام می هر دو روش باهم()شوند که به دو روش

 سیناپسی پیش ها به درون سلول  آنآندوسیتوز  -1

 هایی در فضای سیناپسی تجزیۀ آنها توسط آنزیم -2

 سلولیا  ای سلول ماهیچه،  وروننناپسی ممکن است سی است ولی سلول پس نورنسیناپسی حتماً  سلول پیش نکته:

 باشد. ای غده
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 از حالت الکتریکی شود رسد و باعث آزاد شدن ناقل عصبی می در محل سیناپس، زمانی که پیام به پایانۀ آکسون می نکته:

شیمیایی به از حالت شود  سیناپسی متصل می و زمانی که ناقل به گیرندۀ خود در سلول پس به حالت شیمیایی

 شود. تبدیل می الکتریکی

ابراین در پایانۀ آکسون تعداد شود بن مصرف می ATPشود و  چون ترشح ناقل عصبی با روند اگزوسیتوز انجام می نکته:

 وجود دارد.اندامک میتوکندری قابل توجهی 

ی و نورون بعد آکسونو حتی  دندریتنکته: پیام عصبی ممکن است از پایانۀ آکسون به جسم سلولی نورون بعدی یا به 

 منتقل شود.  ای غدهولِ و یا سل ای ماهیچهلولِ یا س

 

 ها گیری : مرکز اصلی دریافت اطالعات و تصمیم مغــز -1                                                                                       

 مرکزی -الف                                                   

 .ها ای مثل انعکاس کمک کننده به مغز و انجام کارها ساده: نخاع -2های دستگاه                                     بخش

 اند. ها حسی : همۀ رشتهحسی         انواع از نظر نوع تارها                                         عصبی                                

 اند. ها حرکتی : همۀ رشته حرکتی                                           محیطی)اعصاب( -ب                                                

 ها حسی و بعضی حرکتی بعضی رشتهمختلط:                                                                                                                             

 ط(حسی،حرکتی و مختل جفت12)مغزی        أ       انواع از نظر منش                                                                                                                   

 جفت مختلط(31)نخاعی                                                                                                                                           

                                                                           ها در عصب حسی  برد جه رشته بخشی که اطالعات می: حسی                                                                                                                     

 باشند و چه در عصب حرکتی.                ها بخش                                                                                                                      

 اسکلتیدستور به ماهیچۀ :یکریپ  حرکتی                                                                                                                                                     

 .غدهیا   قلبی، صافدستور به ماهیچۀ :خودمختار                                                                                                                                                                    
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های  و آکسون ها دندریتشود. بخش سفید شامل  های سفید و خاکستری در مغز و نخاع دیده می بخش توجه:

 های بدون بخششوند ولی بخش خاکستری  به این رنگ دیده می غالف میلین است که به علت سفیدی  دار میلین

ی دارد و باعث ایجاد رنگ ا رنگ نسبتاً تیره هسته،هاست که به علت وجود  نورون  میلین و همچنین جسم سلولی

 شود. خاکستری می

یند ولی در نخاع بخش گو می قشر مخباشد که به آن  می خارج و  بخش خاکستری در داخل در مغز بخش سفید در نکته:

 است در داخل قرار دارد. Hسفید در خارج و بخش خاکستری که به شکل حرف 

 ها  جمجمه وستون مهره -1                                                                                        

 پردۀ مننژ -2            محافظت از دستگاه عصبی مرکزی       

 مغزی -سد خونی -3                                                                                     

محافظت سد آید اما  به حساب می فیزیکیژ نوعی محافظت پردۀ منن هماننده مها و جمج مهره محافظت ستون نکته:

 شود. محسوب میمغزی نوعی محافظت شیمیایی  -خونی

 وجود دارد.نخاعی  -مایع مغزیها  بوده و بین تمام آن ای پیوندی رشتههای مننژ از جنس بافت  پرده :1توجه

های  شوند. سلول گفته می های پیوسته مویرگهای مغزی است که  مغزی همان وضعیت مویرگ -سد خونی :2توجه

ها وجود ندارد به  اند و منفذی بین آن ( کامالً به یکدیگر چسبیدهالیه سنگفرشی یکها) مویرگ پوششی تشکیل دهندۀ این

ها خارج شوند و وارد فضای  توانند از آن نمی شرایط طبیعیها در  از مواد و میکروب بسیاریهمین دلیل 

آمینواسیدها و  اکسید، گلوکز ، دی اکسیژن ، کربن های مغزی شوند. البته موادی مانند بافتی( سلول ای)فضای میان یاخته بین

ا ند یا مسیر عکس ربافتی شو ها عبور کرده و وارد فضای میان های پوششی این مویرگ توانند از سلول داروها می برخی

   مایند و وارد مویرگ شوند.بپی
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                       محل پردازش نهایی اطالعات حسی است.خوردۀ مخ است که  بخش خارجی و چین قشر مخ:                                                                     

 اطالعات حسی را از سمت چپ بدن دریافت کرده و دستورا ت حرکتیراست:                                         مخ  -1                                             

 آن. دهد + کارهای هنری ، موسیقی و مانند را نیز به همین قسمت می           ها نیمکره           بخش های مختلف                            

 دریافت اطالعات سمت راست بدن و دستورات به آن+ کارهای استداللیچپ:                                                                مغز                          

 . حفظ تعادل بدنمک به مرکز دریافت اطالعات مربوط به وضعیت بدن و ک مخچه: -2                                           

                                   

  نقش دارد. حرکتو  شنوایی،  بیناییهای مختلف از جمله :  در فعالیت مغز میانی:          ساقۀ مغز -3                                            

 نقش دارد. ترشح بزاقو   ترشح اشک،   تنفسهایی مانند:  در تنظیم فعالیت :پل مغزی                                                                            

 های بلع، عطسه و سرفه. انعکاستنظیم فشار خون، ضربان قلب و تنفس و دستور  النخاع: بصل                                                                         

 است. تر نازکو الیۀ داخلی از همه  تر ضخیماز سه پردۀ تشکیل دهندۀ مننژ، الیۀ بیرونی از همه  نکته:

 شود. کوچک و بزرگی دیده می حفراتهای مننژ در وسط الیۀ بیرونی مننژ  در برخی از بخش نکته:

ترین الیه دیده  فقط داخلیعمق  شوند ولی در شیارهای کم یمننژ دیده م الیۀ   هر سهدر شیارهای عمیق قشر مخ  نکته:

 شود. می

 کند. بخش حرکتی عات را دریافت میاست. بخش حسی اطال ارتباطی ،حرکتی و حسیقشر مخ دارای سه بخش  :1توجه

کند و بخش ارتباطی بین بخش حسی و حرکتی  ها برای حرکت و یا ترشح صادر می ها و یا غده دستورات را به ماهیچه

 کند. ارتباط برقرار می

 چهار بعضی از شیارهای سطح مخ عمق کمتری دارند ولی بعضی دیگر عمیق هستند. شیارهای عمیق، قشرمخ را به  توجه:

 سری و لوب گیجگاهی. لوب پیشانی، لوب آهیانه ، لوب پس کنند: قسیم میناحیه یا لوب ت

 است. سری لوب پسترین لوب ،  کچو کو گیجگاهیترین لوب، لوب  بزرگ نکته:

 هریک با سه لوب ارتباط دارند. گیجگاهی و  آهیانههای  لوب نکته:
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 (96 -مرز مشترک دارند؟)سراسریدر هر نیمکرۀ مخ انسان، لوب آهیانه و لوب گیجگاهی به ترتیب، با چند لوب دیگر  -

 2و 2( 4                                                        3و  2( 3                                                  3و  3( 2                                          2و  3( 1  

ولی اگر از سطح باالیی)پشتی( به  نیستند و مخچه قابل دیدن گیجگاهی وقتی از باال به مغز انسان نگاه کنیم لوب نکته:

 شود. م عالوه بر این دو قسمت حتی انتهای نخاع گوسفند هم دیده میمغز گوسفند یا گوساله نگاه کنی

 در مغز دیگرساختارهای 

و فضای  گوش)مثلث مغزی( سهرابط دو عدد و تقریباً در وسط مغز هستند که در زیر :  ها( )نهنجها تاالموس -1

شوند و  می تقویتآیند  ها می اطالعات حسی از نقاط مختلف بدن به تاالموس اغلبمغز قرار دارند.  سومجلویی بطن 

 شوند. به نقاط مربوطه در قشرمخ فرستاده می

 تشنگیو  گرسنگی، دمای بدنتنظیم ها قرار دارد که در  یک عدد و در زیر تاالموس: )زیر نهنج(هیپوتاالموس -2

 مؤثر است.  تنظیم خوابو  فشار خون،  ضربان قلب تعداد، 

 ضربان قلب مؤثر هستند. در  و هیپوتاالموس هردو  بصل النخاع نکته:

های  شود و با بخش حساب می مخجزء بخش وسیعی از مغز است که  ای(: دستگاه لیمبیک)سامانۀ کناره -3

و  حافظهو نیز  لذت احساسات مختلف مانند ترس،خشم و  ارتباط دارد و در قشر مخ هیپوتاالموس، تاالموس و

 ایجاداست. کار این بخش  اسبک مغزیا هیپوکامپ ،های این سیستم ترین بخش نقش دارد. یکی از مهم  یادگیری

حتی اگر هر  ،به بلندمدت است به همین دلیل است که در هنگام آسیب این بخش آن تبدیل و همچنین مدت افظۀ کوتاهح

 شود. روز یک نام جدید شنیده شود بعد از چند دقیقه فراموش می

 ولی با این سیستم ارتباط دارند. نیستند سامانۀ لیمبیکهای بویایی جزء  اگرچه لوب نکته:

  نیستندسامانۀ لیمبیک تاالموس و هیپوتاالموس هم جزء  توجه:

 ولی با آن ارتباط دارند.
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 ز ــــح مغـریـکاتی در مورد تشـن

 طور نیست. ایناز سطح پشتی ولی  هستندهای مختلف ساقۀ مغز قابل مشاهده  از سطح شکمی مغز گوسفند بخش -1

فقط از سطح در حالی که در انسان  اند های بویایی مغز گوسفند هم از سطح شکمی و هم پشتی قابل مشاهده لوب -2

 قابل مشاهده هستند. شکمی

 شوند. شوند ولی در نمای پشتی دیده نمی النخاع و کرمینۀ مخچه در نمای شکمی دیده می بصلکیاسمای بینایی ،  -3

 است. النخاع قرار گرفته پشت بصلقرار گرفته است در حالی که در انسان، مخچه  النخاع بصل باالی ،مخچۀ گوسفند -4

شوند پر  های مغزی ترشح می نخاعی که از مویرگ -با مایع مغزی وجود دارد که چهار بطندر مغز گوسفند و یا انسان  -5

قرار دارند. بطن سوم  ای  گوش و رابط پینه رابط سه ( در دو طرف2و1های  های جانبی یا بطن دو تای آنها )بطن اند. شده

قرار دارد که از طریق مجرای باریکی ] مجرای سیلویوس[ به بطن  ها تاالموس عقبتر از رابط سه گوش و در  پایین

 کند. قرار دارد راه پیدا می النخاع بصل باالیمخچه و  زیرچهارم که در 

 قرار دارد.  النخاع بصلمخچه و پشت  جلوی، بطن چهارم دردر انسان توجه:

قرار دارند که بخشی از مغز  های چهارگانه برجستگیقرار دارد که در پشت آن  فیز اپی ها در لبۀ پایینی تاالموس -6

 میانی هستند) و در بینایی و شنوایی نقش دارند(.

شود که وضعیت قرار گرفتن  می درخت زندگی   برش کرمینه که اتصال دهندۀ دو نیمکرۀ مخچه است باعث دیدن -7

 مادۀ سفید در مادۀ خاکستری مخچه است.

ها در مخچه نسبت به مخ  خوردگی خوردگی است با این تفاوت که این چین دارای چین مخچه همانند مخسطح  توجه:

 همانند مخ است.مخچه  و در ضمن وضعیت قرارگیری مادۀ سفید و خاکستری در هستند تر عمق کم

 شوند. دیده می اجسام مخططای  های جانبی پس از برش رابط پینه در کف بطن -8
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 ماده یا انجام آن رفتار باعث اختالل شود. طوری که عدم مصرف آن وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده یا انجام یک رفتارتعریف:                          

 به ماده یا مواد خاصی                      انواع                         

 به رفتار خاصی                                                 اعتیاد

 آزادشدن دوپامین به صورت زیاد و احساس سرخوشی کاذب.یکی از علل اصلی تکرار مصرف:                    

زیاد است ولی به تدریج  دوپامینفقط در دفعه یا دفعات ابتدایی مصرف مادۀ اعتیادآور میزان آزاد شدن  :1توجه

یابد و همین امر موجب حالت  یابد بنابراین میزان ترشح دوپامین کاهش می می کاهشحساسیت سیناپس نسبت به آن ماده 

آور را  اعتیادشود و به همین دلیل است که بایستی میزان مصرف مادۀ  در فرد معتاد میحوصلگی و افسردگی  کسالت ، بی

 افزایش داد.

دائمی باشند کند  غز ایجاد میتغییراتی که در م ممکن استدانند که  پذیر می این دلیل اعتیاد را بیماری برگشت به :2توجه

 بنابراین بعد از مدتی در اثر قرارگیری فرد معتاد در وضعیت خاصی ، فرد دوباره معتاد شود.

آورند  دهند چون مصرف گلوکز را پایین می فعالیت مغز را کاهش می کوکائین و همچنین الکلمصرف مادۀ مخدر  :نکته

 و برگشت این وضعیت به حالت عادی زمان طوالنی نیاز دارد.

 گذارد های الکلی مختلف، متفاوت است ولی هر میزان آن برفعالیت مغز تأثیر می اگرچه میزان اتانول در نوشیدنی :1توجه

کننده را کاهش  تحریکهای عصبی  کند بلکه ناقل حساس سرخوشی کاذب ایجاد میالکل نه تنها با افزایش دوپامین ا
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دهد به همین دلیل و به دلیل کاهش فعالیت مغز، زمان پاسخ به  می بازدارنده را افزایشهای  و در عوض ناقل داده

اری از کشورها مصرف تر از افراد عادی است) به همین دلیل در بسی کنند طوالنی محرک در افرادی که الکل مصرف می

،  اختالل در گفتار،  ناهماهنگی در حرکات بدن، ایجاد  ها سازی ماهیچه آرامالکل در زمان رانندگی جریمۀ زیادی دارد(. 

از دیگر عوارض مصرف الکل اختالل در حافظه و  گیجی و کاهش هوشیاری،  آلودگی خواب،  کاهش درد و اضطراب

 هستند.

 شود منجر به مشکالت کبدی ، سکتۀ قلبی و انواع سرطان را به دنبال دارد. طوالنی اگر مصرف الکل: 2توجه

 .کننده های عمل مغز به اندام اطالعات حسی به مغز و دستورات رساندن -1               وظایف                             

 .ها از انعکاس برخیانجام  -2                             نُخــاع

 ریشۀ پشتی: حسی است و جهت پیام به سمت داخل نخاع است.               اعصاب نخاعی                        

 ریشۀ شکمی: حرکتی است  و جهت پیام به سمت خارج از نخاع است.                       

  های حسی اعصاب نخاعی)ریشۀ پشتی( جسم سلولی نورون نکته:

 دارد ولی جسم  قرار گره نخاعیاز نخاع و درون  خارجدر 

 داخل نخاع و یا مغز وجود دارد.رکتی آن در های ح نورونسلولی 

 تر پهن بخش خاکستری نخاع در قسمت شکمی  نکته:

 از قسمت پشتی آن است.

 بلند هستند]عصب مختلط[.  آکسون  و هم دندریتهای هر عصب نخاعی هم  رشته نکته:

 رسانند. هایی که اطالعات را به بخش مرکزی می بخش حسی: رشته -1                                                     

 کنند. که بیشتر به صورت ارادی عمل می دستور به ماهیچۀ اسکلتی  :پیکری                                                           دستگاه عصبی محیطی     

 کنند. در شرایط هیجانی عمل می  :سمپاتیک                              بخش حرکتی)دستورات( -2                        )اعصاب(                   

 خودمختار                                                                                                                                     

 کنند. در شرایط آرامش عمل می :پاراسپاتیک                                                                                                                                                                    
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جود در دست)گیرندۀ رسد گیرندۀ حسی مو وقتی دست انسان به جسم داغ می انعکاس عقب کشیدن دست :

شود و به طور همزمان با  نخاع می ریشۀ پشتیشود این پیام وارد  شود و پیام عصبی به نخاع فرستاده می ( تحریک میدرد

های رابط با نورون  یکی از نورون (سیناپس تحریکیکند) هر دو  ها را تحریک می دهد و آن سیناپس می رابطدو نورونِ 

دهد و این ماهیچه را وادار به انقباض  می تحریکیسیناپسِ  ( دوسرماهیچۀ رود) که به ماهیچۀ جلوی بازو می حرکتی

دهد تا  می سیناپسِ تحریکی( سر ماهیچۀ سهازو) کند. نورون رابط دیگر با نورون حرکتی مربوط به ماهیچۀ عقب ب می

 آید. این ماهیچه به حال استراحت باشد و منقبض نشود و بدین صورت دست باال می

شود و پیام به مغز هم ارسال  همزمان با تحریک گیرندۀ درد در دست، گیرندۀ دمایی مربوط به گرما هم تحریک می نکته:

 شود. مغز از آن مطلع میاما شود بنابراین اگرچه انعکاس عقب کشیدن دست یک انعکاس نخاعی است  می

مسیر علت آن هم این است که  شوند و ام میتر از یک حرکت ارادی انج های نخاعی به طور معمول سریع انعکاس نکته:

 شود. تر است و دستور از مغز صادر نمی ها کوتاه انجام این انعکاس

به طور معمول انسان تحت تأثیر اعصاب پاراسمپاتیک خود قرار دارد فقط در شرایط ویژه مانند مسابقات ورزشی،  نکته:

و  ، قلبرسانی به مغز افزایش ضربان قلب، فشار خون و خونکند و باعث  سمپاتیک بر آن غلبه می ،ترس و اظطراب

 شود . می اسکلتیهای  ماهیچه

 

 تواند تحریکات  های مرتبط به هم در سراسر بدن جانور است که هر یک می ای از نورون مجموعههیدر آب شیرین:  -1                                           

 های بدن هستند. سر و مغز ندارد. ها پاسخ دهد. نورونها قادر به تحریک ماهیچه را دریافت کرده و به آن                                               

 و طناب عصبی )شکمی( به صورت موازی وجود دارد که به مغز جانور از دو گره عصبی و د  بخش مرکزی: -الف                            دستگاه عصبی در                       

 کنند. هم متصل هستند و ساختار نردبان ماننی را ایجاد میپالناریا              -2         مهره          جانوران بی

 های عصبی. های منشعب از مغز و یا طناب رشته بخش محیطی: -ب                                                                                

                                                                                     

 خورده تشکیل شده است و یک طناب عصبی  مغز جانور از چند گره عصبی به هم جوش بخش مرکزی: -حشرات              الف -3                                                

 شکمی که در هر بند از بدن دارای یک گره است.                                                                                                            

 های منشعب از مغز و  یا طناب عصبی . رشته بخش محیطی : -ب                                                                                   
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ای به صورت پراکنده در بدنش وجود دارد. هیدر دو  های ماهیچه بلکه سلول ای وجود ندارد الیۀ ماهیچهدر هیدر نکته: 

ای هستند)شبیه  های حفرۀ گوارش( استوانه های داخلی)سلول الیۀ سلولی) و یک الیۀ غیرسلولی در وسط دارد( که سلول

 بی هستند) شبیه لولۀ خمیدۀ نزدیک در گردیزۀ انسان(.های الیۀ خارجی مکع روده و معدۀ انسان( و سلول

                      دستگاه عصبی ندارد.هیدر ساختار عصبی دارد ولی  نکته:

 وجود ندارد.بندی مرکزی و محیطی  در ساختار عصبی هیدر، تقسیم نکته:

ولی در مغز حشرات چند گره عصبی به هم  خورده نیستند جوش همبه دو گره عصبی در مغزِ پالناریا  نکته:

 خورده وجود دارد. جوش 

 هاست. هر گره عصبی اجتماعی از جسم سلولی نورون توجه:

نورون در هیدر ، پالناریا ، حشرات و یا جانوران دیگر با همان اجزای گفته شده یعنی دندریت ، آکسون و جسم  نکته:

 . هاست بندی نورون سازمانکند  تفاوت ایجاد میچه در این مورد بین جانوران  سلولی است آن

چون  وجود  داردولی در طناب عصبی حشرات جسم سلولی  سم سلولی وجود نداردجهای عصبی پالناریا  در طناب نکته:

  یک گره دارند. از بدن، در هر بند

 تر است. بیش داران هرهاز بقیۀ م،  پستاندارانو  پرندگاناندازۀ نسبی مغز نسبت به بدن در   توجه:

داران  مهره تماموجود دارد ولی در  شکمی ( یا طناب عصبیِهیدر مانند) وجود نداردمهرگان یا طناب عصبی  در بی نکته:

 است. (نخاع)پشتیها هم  طناب عصبی وجود دارد و در همۀ آن
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آموزش و یادگیری ندارند و هستند به همین دلیل غیرارادی بوده و نیاز به  اعمالی محافظتیهای نخاعی  انعکاس نکته:

 کنند. ها عمل می شود و در جهت حفظ جان آن لذا در نوزاد انسان یا جانوران نیز انجام می

 های دستگاه گوارش)اعم از گوارش، ترشح و حرکت( است.   دهد فعالیت تنها فعالیتی که سمپاتیک آن را کاهش می نکته: 

 هستند.عکس یکدیگر  های سمپاتیک و پاراسمپاتیک به طور معمول فعالیت توجه:

 

  

 معرفی مختصر نگارنده:           

 علی اصقر کردی        

 شناسی( شناسی) با بیست سال سابقۀ تدریس زیست دبیر زیست        

 دبیر دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی شهرستان ایذه در استان خوزستان        

 09169914837شمارۀ تماس :                          
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