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 بافت عصبی شامل

  یاخته اصلی بافت عصبی ) ترکیب با دهم(              یاخته های عصبی

یاخته های پشتیبان

 کات ترکیبی با دهم            ن

یاخته دارای غشا است

  هر غشا شامل

            لیپید در غشا بیشترینفسفولیپید

پروتئین              در عرض غشا قرار دارد

کلسترول

 قسمت تشکیل شده است  یاخته عصبی از 3

 دندریت

رشته ای است که پیام ها را دریافت و به جسم سلولی می دهد

دارای غالف میلین در یاخته های عصبی حسی
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 جسم سلولی

 دارای اندامک های سلولی از قبیل هسته ، میتوکندری ، شبکه

، گلژی و غیره هستند اندوپالسمی 

 انجام سوخت ساز های عصبی

در نورون های حسی به صورت برامده می باشد

فاقد غالف میلین

 اکسون

 تا انتهای خود ازجسم یاخته ای رشته ای است که پیام عصبی را

یعنی پایانه اکسونی هدایت می کند 

 دارای غالف میلین در نورون های حرکتی و حسی

اکسون نورون های رابط فاقد نورون های میلین

 یاخته های پشتیبان

 از پیچش دور رشته های عصبی غالف میلین را ایجاد می کنند

 ته های عصبی و متنوع یاخ چند برابرتعدا یاخته های پشتیبان

هستند 

 دفاع از یاخته های عصبی

 حفظ مقدار طبیعی یون ها (حفظ هم ایستایی مایع اطراف انها (
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و شبیه  بر اثر فشار غالف میلین هسته به کناری کشیده شده است

را ایجاد کرده است انگشترشکل 

 نکات ترکیبی با دهم 

 دات زنده استموجو همههم ایستایی از ویژگی های اساسی 

 غالف میلین 

 از یاخته های عصبی رامی  بسیاریرشته های اکسون و دندریت

پوشاند

 عایق بندی

در بخش های قطع می شود که این نواحی را گره رانویه گویند
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 نورون های حرکتی ماهیچه اسکلتی میلین دار است

 MSدر بیماری مالتیپیل اسکلروزیس 

 سیستم عصبی مرکزی میلین می سازند یاخته های پشتیبانی که در

تخریب می شوند 

 عدم صحیح ارسال پیام عصبی

 اختالل در بینایی ، حرکت ، بی حسی و لرزشی

 نکته ترکیبی با فصل ایمنی

نوعی بیماری خود ایمنی

تخریب میلین اطراف یاخته های عصبی در مغز و نخاع توسط سیستم ایمنی 

 نقش گره رانویه

oدر رشته های میلین دار از رشته های بدون میلین  هدایت پیام عصبی

سریعتر است هم قطر
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o در این نواحی میلین وجود ندارد و رشته عصبی با محیط بیرون از یاخته

ارتباط دارد

o  است جهشیهدایت عصبی به صورت

 

 انواع یاخته های عصبی 

 یاخته های عصبی شامل 

یاخته های عصبی حسی

ای حسی به سوی بخش مرکزی دستگاه عصبی پیام ها را از گیرنده ه

)مغز ونخاع ( می اورند

جهت هدایت پیام از دندریت به اکسون می باشد

جسم سلولی برامده

دندریت و اکسون دارای میلین
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 دندریت بلند و اکسون کوتاهمعموال

یاخته های عصبی حرکتی

د پیام ها را از بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی اندام ها ) مانن

ماهیچه ها ( می برند

اکسون بلند و دندریت کوتاه

دندریت فاقد میلین

یاخته های عصبی رابط

در مغز و نخاع قرار دارند

رابطی بین یاخته های عصبی حسی و حرکتی هستند

 بین دو یاخته عصبی حسی و حرکتی سیناپس برقرار  فقطنورون رابط

می کند 

اکسون و دندریت فاقد میلین
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کسون کوتاه و پر انشعاب هستندمعموال ا

نکته مهم و دام دار : نورون رابط همیشه رابط بین نورون های حسی و حرکتی 

نیست چون نورون های حسی و حرکتی در جسم خاکستری نخاه بدون نورون 

 رابط باهم دیگر سیناپس می دهند

نکته ترکیبی با تقسیم یاخته

 شوند نورون های دستگاه عصبی به ندرت تقسیم می

از هر یاخته بافت عصبی نمی توان کاریوتایپ تهیه کرد

مثال نقض : فقط از یاخته های پشتیبان می توان کاریوتایپ تهیه کرد چون 

یاخته های عصبی به ندرت تقیسم می شوند

 کاربرد دارند  یاخته های عصبی 3

تحریک و تولید پیام عصبی
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 هدایت پیام عصبی

 انتقال پیام عصبی 

هم : هدایت پیام عصبی در طول یک یاخته عصبی و انتقال پیام عصبی از یک یاخته عصبی نکته م

 به یاخته دیگر یا به یاخته دیگر می باشد

نکته مقایسه ای : همه یاخته های بافت عصبی در هدایت و انتقال پیام عصبی نقش ندارند مثال 

 نقض یاخته های پشتیبان

 پیام عصبی چه گونه ایجاد می شود ؟

پیام عصبی در اثر تغییر مقدار یون ها در دو سوی غشای یاخته عصبی ایجاد 

 می شود

 پتانسیل ارامش 

 می باشد -07عدم فعالیت یاخته عصبی و اختالف پتانسیل


+Na K+ بیشتردر بیرون سلول  یون  بیشتردر درون سلول  و یون 

منفیسلول  بیرونسلول نسبت به  درون  


+Na   نشتیاز طریق کانال های  K+و  خروج و ورود یون های 

 است بستهسدیمی و پتاسیمی  دریچه دارکانال های

 تعداد یون های پتاسیمی خروجی بیشتر از یون های سدیمی ورودی
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 هستند باز همیشهکانال ها ی نشتی 

 دو عامل برای منفی شدن درون سلول 


Kکانال های نشتی +

– پتاسیم پروتیین پمپ سدیم

 سیم پتا –پمپ سدیم 

در عرض غشا قرار دراد

از جنس پروتیین هست

ATP سه سدیم را خارج و دو پتاسیم را وارد می کند  با مصرف

ATP مصرف نمی شود در این  زمانی که پتاسیم به سلول وارد شود

درون سلولی باز می شود موقع پروتیین به سمت 

 سومزمانی که سدیم می خواهد از سلول خارج شود با شکستن فسفات 

ADP و  یعنی دورترین فسفات به قند ریبوز شکسته می شود و محصول

P  حاصل می شود که منجر به انتقال سدیم به بیرون سلول می شود در

این حالت پروتیین به بیرون سلول باز می شود

 نکات ترکیبی با دهم 

 لظتغ شیبو درز جهت  شده تسهیلازطریق انتشار  ورود و خروج سدیم و پتاسیم 

انجام می گیرد
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– فعال انتقالپتاسیم از طریق  پمپ سدیم ATP هت شیب در خالف ج با مصرف

غلظت انجام می گیرد

– پتاسیم درسلول های پوششی استوانه ای روده باریک انرژی الزم را  پمپ سدیم

 امینواسید از طریق هم انتقالی را فراهم می بیشتربرای انتقال گلوکز و 

 کند 
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: در محل تحریک اختالف پتانسیل بین دو سوی غشا به طور ل پتانسیل عم

می شود اشاره به ورود  مثبتییر و درون سلول و بیرون سلول ناگهانی تغ

می کند و بعد از دریچه دار سدیمی سدیم به داخل سلول از طریق کانال های 

مدت زمانی کوتاه اختالف پتانسیل به حالت ارمش بر می گردد اشاره به خروج 

میکند که به این عمل دریچه دار پتاسیمی پتاسیم از طریق کانال های 

پتانسیل عمل می گویندتحریک یاخته عصبی 

 مکانیسم پتانسیل عمل

است  بستهالف ( در حالت ارامش کانال های دریچه دار پتاسیمی و سدیمی 

 می باشد  -07و پتانسیل الکتریکی غشا 

 هستند فعالیتپتاسیم در حال  نکته : کانال های نشتی و پمپ سدیم و

و سدیم وارد سلول می  بازب ( وقتی یاخته تحریک می شود کانال های دریچه دار سدیمی 

 +  می رسد شود و درون سلول مثبت می شود و به 07

 است بستهانال های دریچه دار پتاسیمی نکته : در این مرحله ک

 ه می یابدادام قله پیکنکته  : باز شدن کانال های سدیمی تا 
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در این مرحله با پایین امدن منحنی کانال های دریچه دار سدیمی پ ( 

کانال های پتاسیمی  -07و با رسیدن به می شوند  بازو پتاسیمی  بسته

می شوند بسته  

وارد کار می شود که شیب  عمل پتانسیلاز اتمام  بعدپتاسیم  نکته مهم و دام دار : پمپ سدیم –

پتاسیم را فراهم می کند که منجر به فعالیت کانال های نشتی می شوند غلظت یون های سدیم و 

 و باز هستند ولی کانال های دریچه دار بسته می باشند

پیام عصبی : پتانسیل عمل در یک نقطه از یاخته عصبی ایجاد می شود و نقطه 

می رود تا به انتهای رشته عصبی برسد پیام عصبی گفته می به نقطه پیش 

 شود
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 تغییرهستند که با  ولتاژکانال های دریچه دار سدیم و پتاسیم وابسته به ته مهم و دام دار : نک

 شدن کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی می شود بازاختالف پتانسیل باعث 

 

 

 

کنند می منتقل را عصبی پیام ، عصبی های یاخته

رقرار می کنند برای یاخته های عصبی از طریق سیناپس با یک دیگر ارتباط ب

انتقال پیام عصبی از پایانه اکسونی نورون پیش سیناپسی با ازاد شدن 

 انتقال دهنده به فضای سیناپسی عصبی همراه است 
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نکته :  ناقل عصبی در جسم سلولی ساخته شده و درون ریز کیسه قرار گرفته و از پایانه 

ATP میتوکندری وارد فضای سیناپسی  های حاصل از اکسونی از طریق برون رانی با مصرف

 می شود

ر می اث ( دندریت)  ناقل عصبی در فضای سیناپسی به نورون پس سیناپسی

گذارد و به این صورت است که با رسیدن ناقل عصبی به نورون پس 

سیناپسی با اتصال به گیرنده ) از جنس پروتیین ( که به عنوان کانال عمل 

تغییر نفوذپذیری غشا ی نورون پس  ناقل عصبی بامی کند باز می شود 

 نسبت به یون ها باعث تغییر پتانسیل الکتریکی می شود سیناپسی

نکته : ناقل عصبی بسته به شرایط تحریکی یا مهاری است که منجر به تحریک یا مهار فعالییت 

 یاخته پس سیناپسی می شود

 نمی شوند  متصلیاخته های عصبی به هم دیگر نکته : 

دام دار : سیناپس مختص و محدود به یاخته های نورونی نمی باشد بلکه با یاخته  نکته مهم و

 های ماهیچه هم سیناپس می دهند 

 ترکیب با دهم 

 ی دهند نیز سیناپس م بزاقی غدهیاخته های نورونی عالوه بر ماهیچه با غددی مثل 

 حذف انتقال دهنده عصبی از فضای سیناپسی به دو روش صورت می گیرد
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 جATP به درون یاخته عصبی ذب از طریق درون بری با مصرف

 ناقل از طریق انزیم های ترشح شده از طریق برون رانی به فضای تجزیه

سیناپسی

در میزان طبیعی ناقل های عصبی از دالیل به بیماری و اختالل در  تغییرنکته : 

 کار دستگاه عصبی است

به گیرنده   عصبی ناقل دو) گیرنده ( اتصال نکته مهم و دام دار : برای باز شدن کانال 

 ضروری است 

 

 نکته ترکیبی با فصل تنظیم شیمیایی 

 ناقل عصبی یک پیک کوتاه برد است
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 گاهی نورون ها پیک شیمیایی را به خون ترشح می کنند که این پیک

 هورمون به شمار می اید و نه یک ناقل عصبی 

 

 دستگاه عصبی شامل 

زی دستگاه عصبی مرک

دستگاه عصبی محیطی

 دستگاه عصبی مرکزی شامل

 مغز

نخاع

       مغز و نخاع از اجزای زیر تشکیل شده است

 ماده خاکستری

جسم یاخته های عصبی

رشته های عصبی بدون میلین

ماده سفید

اجتماع رشته های میلین دار       

 حفاظت از مغز و نخاع
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 حفاظت از مغز توسط

استخوان جمجمه

ه های مننژپرد

 نکات ترکیبی با دستگاه حرکتی

مفصل استخوان های جمجمه از نوع مفصل ثابت است

استخوان جمجمه جزو اسکلت محوری می باشد

استخوان جمجمه از نوع استخوان های پهن می باشد 

 حفاظت از نخاع توسط

oاستخوان های ستون مهره

oپرده های مننژ

 نکات ترکیبی با دستگاه حرکتی

های ستون مهره جزو اسکلت محوری است استخوان

استخوان های ستون مهره از نوع استخوان های نامنظم می باشد

مفصل استخوان های ستون مهره متحرک و از نوع لغزنده می باشد

 نکاتی مهم در مورد پرده مننژمغز

3 الیه هستند دارای
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– نخاعی پر شده است فضای بین پرده ها توسط مایع مغزی

نخاعی خاصیت ضربه گیری دارد زی –مایع مغ

بیرونی ترین الیه مننژ با استخوان جمجمه در ارتباط است

حفره در الیه بیرونی مننژ قرار دارد

درونی ترین الیه مننژ با قشر مخ در ارتباط است

درونی ترین الیه مننژ با ماده خاکستری مغز در ارتباط است

 ردگی های مغز شده استوارد چین خو مننژفقط درونی ترین الیه

بیرونی ترین الیه مننژ ضخیم ترین الیه می باشد

 مویرگ های مغزی شامل 

 فاقد منفذ بین سلول ها

عدم ورود بسیاری از مواد و میکروب ها

 نامیده می شوند مغزی حفاظت کننده سد خونی –به عنوان

مغزی عبور کنند  -سد خونی  نکته مهم : اکسیژن ، امینواسید ، گلوکز ودارو ها می توانند از

 و به مغز وارد شوند

  منکات ترکیب با زیست ده

I.پرده مننژ از جنس بافت پیوندی
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II.جنس مویرگ های مغزی از نوع بافت پوششی سنگ فرشی تک الیه

III.مویرگ ها فاقد ماهیچه صاف و دارای غشای پایه

IV.ز مویرگ های ماهیچه ها ، شش ها ، بافت چربی و دستگاه عصبی مرکزی ا

نوع مویرگ های پیوسته است

V.– خونی عبور می کند اکسیژن از طریق انتشار ساده از سد مغزی

VI. گلوکز و امینواسید ها ) با احتیاط ( از طریق هم انتقالی و انتشار تسهیل شده

مغزی عبور می کنند از سد خونی –

VII.دارو ها در کلیه توسط ترشح دفع می شود

 مغز

 مغز شامل 

مخ

مخچه

غزساقه م
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 نیم کره های مخ 

 قشر مخ 

 خارجی ترین الیه مخ

 از ماده خاکستری تشکیل شده که دارای رشته های عصبی فاقد میلین

چین خورده و دارای شیار های متفاوت

دارای بخش حسی ، حرکتی و ارتباطی

 پردازش نهایی اطالعات ورودی  به مغز است که نتیچه ان جایگاه

 هوشمندانه را بر عهده داردیادگیری ، تفکر و عملکرد 

 مخ 

i.بیشترین حجم مغز را شامل می شود

ii.از دو نیم کره تشکیل شده است

نیم کره چپ .1

توانایی در ریاضیات ، استدالل

نیم کره راست .2

مهارت های هنری

نکته : دو نیم کره به طور همزمان از همه ی بدن ، اطالعات را دریافت و پردازش می کنند تا 

لف بدن به طور هماهنگ فعالیت کنند با بخش های مخت
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iii. مخ با رشته های عصبی با رشته های عصبی به هم متصل دو نیم کره

اند رابط پینه ای و سه گوش از این رشته های عصبی هستند

شیار عمیق تشکیل شده است و این شیار ها ی عمیق نیم کره های  نکته : هر نیم کره مخ از 3

 گاهی ، اهیانه  و پیشانی تقسیم می کندگیجلوب پس سری ،  مخ را به 4

 نکته : شیار مرکزی لوب پیشانی و اهیانه را از هم دیگر جدا می کند

 نکته : لوب پس سری با لوب اهیانه و گیجگاهی و مخچه در تماس است

 درعات حسی در لوب پس سری انجام می گیتکته ترکیبی با حواس : پردازش اطال

 س سری ، لوب گیجگاهی و لوب پیشانی در تماس استنکته : لوب اهیانه با لوب پ

 نکته : لوب پیشانی با لوب اهیانه و لوب گیجگاهی در تماس است

، مخچه و ساقه مغز در  نکته : لوب گیجگاهی با لوب پیشانب ، لوب اهیانه ، لوب پس سری

 تماس است 

 نکته : در نگاه از باال به مغز لوب گیجگاهی دیده نمی شود

یبی با حواس : انتهای مجرای گوش بیرونی و بخش های میانی و نکته ترک

 استخوان گیجگاهی حفاظت می کنددرونی گوش را 
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 ساقه مغز

 ساقه مغز شامل

مغز میانی

 در باالی پل مغزی قرار دارد

یاخته های عصبی ان در شنوایی ف بینایی و حرکت نقش دارد

دارای برجستگی های چهار گانه

پل مغزی

در تنفس

ترشح بزاق

اشک

 و تنفسنکات ترکیبی با فصل گوارش 
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 با فعالیت دستگاه عصبی خود مختار پیام های عصبی از طریق نورون های

 حرکتی از پل مغزی به غده های بزاقی می رسد و به صورت انعکاسی

باعث ترشح بزاق از غدد بناگوشی ، زیر ارواره ای و زیر زبانی می شود

 سیناپس تشکیل شده بین نورون پیش سیناپسی و غده های بزاقی می

باشد

انعکاس بزاق از نوع انعکاس مغزی می باشد

 پل مغزی با اثر بر مرکز تنفس در بصل النخاع دم را خاتمه می دهد

پل مغزی مدت زمان دم را نیز تنظیم می کند

بصل النخاع

نزدیکترین بخس به نخاع

، تنفس و زنش قلب در تنظیم فشار خون

مرکز انعکاس های بلع ، سرفه و عطسه

نکته ترکیبی با گوارش : هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع در بصل 

النخاع ، فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیک ان قرار دارد مهار می کند و در نتیجه 

 نای بسته و تنفس برای زمان کوتاهی متوقف می شود

 ای بلع ، سرفه و عطسه از نوع انعکاس مغزی می باشدنکته : انعکاس ه

 مخچه

پشت ساقه مغز



25 

از دو نیم کره که وسطش کرمینه قرار دارد

مرکز تنظیم مرکز بدن و تعادل ان

 از بخش های دیگر مغز ، نخاع ، اندام های حسی مانند گوش ها پیام

لت دریافت و بررسی می کند تا فعالیت ماهیچه و حرکات بدن را در حا

های گوناگون هماهنگ کند

نه  و نکته ترکیبی با حواس : مخچه از مجرای نیم دایره گوش پیام دریافت می کند

 از بخش حلزونی گوش 

 5نکات و پاسخ فعالیت 

هنگام ورزش اندام هایی مانند چشم ، گوش ، پوست ، پیام هایی برای  .1

این مراکز عصبی به ویژه مخچه ارسال می کنند و مخچه با بررسی 

اطالعات پیام حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد تا با انقباض انها ، 

تعادل بدن در هر حالتی حفظ شود 

ها بسته اند ، اطالعاتی از انها به مراکز عصبی مثل مخچه چون از چشم  .2

ارسال نمی شود در نتیجه فرد نمی تواند به طور طبیعی راه برود

های عصبی که به بینایی مربوط اند اسیب دیدن بخش هایی از مغز و راه .3

 موجب می شود با وجود سالمت چشم فرد قادر به دیدن نباشد

 ساختارهای دیگر مغز
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 ساختار های دیگر مغز شامل

تاالموس .1

I.محل پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی

II. پیام های حسی ابتدا به تاالموس می رسند و بعد برای پردازش

ر مخ برای پردازش فرستاده می نهایی به بخش های مربوطه قش

شوند

هیپوتاالموس .2

I.زیر تاالموس قرار دارد

II. ، در تنظیم دمای بدن ، تعداد ضربان قلب ، فشار خون ، تشنگی

گرسنگی و خواب تقش دارد

لیمبیک .3

I.با قشر مخ ، تاالموس و هیپوتاالموس مرتبط است

II. در احساساتی مانند ترس ، لذت ، خشم و حافظه نیز نقش ایفا

کندمی 

 هیپوکامپ 

I.یکی از اجزای لیمبیک

II.نقش در حافظه و یادگیری
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 اختالل در هیپوکامب

a. یاداوری موارد جدید از قبیل مطالب جدید یا نام جدید افراد مشکل

b. در یاد اوری خاطرات قبلی مشکلی ندارند

 نقش هیپوکامپ

بدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدتدر ت

ی به مصرف یک ماده ، یا انجام رفتار است که اعتیاد : اعتیاد وایستگی همیشگ

 ترک ان مشکالت جسمی و روانی برای فرد به وجود می اورد 

 از اعتیاد های رفتاری می توان به موارد زیر اشاره کرد

وابستگی به اینترنت

بازی های رایانه ای
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 مواد اعتیاد اور شامل

ن قهوه الکل ، کوکایین ، نیکوتین ، هیرویین ، مورفین ، کافی

: نخستین تصمیم برای مصرف مواد اعتیاد اور در اغلب  مواد اعتیاد اور و مغز

افراداختیاری است ، اما استفاده مکرر ان تغیراتی در مغز ایجاد می کند که 

فرد دیگر نمی تواند با میل شدیدبرای مصرف مقابله می کند. این تغیرات 

بیماری برگشت پذیر می  علت اعتیاد راممکن است دایمی باشد به همین 

دانند که حتی سال ها پس از ترک مواد ، فرد در خطر مصرف دوباره قرار 

 دارد

 مکانیسم عمل ماده اعتیاد اور

 مواد اعتیاد اور با اثر بر لیمبیکبا ازاد شدن ناقل عصبی مثل دوپامین از

طریق برون رانی که در فرد احساس لذت و خوشی ایجاد می کند

 می و منجر به کسالت و افسردگیمصرف دوپامین کمتری از ازاد ادامه با 

شودبرای رهایی از این حالت فرد مجبور است دوز مصرفی ماده اعتیاد اور 

را افزایش دهد



29 

نکته : ماده اعتیاد اور بر بخش های از قشر مخ تاثیر می گذارند و توانایی قضاوت ، تصمیم 

این اثرات به ویژه در مغز نوجوانان شدیدتر  د.گیری و خود کنترلی فرد را کاهش می دهن

 است چون مغز انان در حال رشد است

 مصرف مواد اعتیاد اور ممکن است تغییراتبرگشت ناپذیری را در مغز ایجاد کند نکته :

 نکات استنباطی از شکل 

 سلول های مغز در حالت طبیعی به گلوکز زیادی

و مقدار کمی  نیاز دارد و اکثر نواحی مغز با رنگ زرد

قرمز رنگ امیزی شده است

 با مصرف کوکائین شکل مغز تغییر می کند و

گلوکز کمتری مصرف می کند

 بخش جلویی مغز انعطاف پذیری کمی را برای

بهبودی نشان می دهد

لیت مغز به زمان طوالنی نیاز داردبهبود فعا 

 اعتیاد به الکل

 نکاتی مهم در مورد الکل

I. گوارشبه سرعت جذب دستگاه

II.محلول در چربی
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III.از بخش  از طریق انتشار ساده ی عصبییاخته ها غشای عبور از

های مختلف مغز و منجر به اختالل در فعالیت های انها 

IV. خونی -عبور از سد مغزی

V. تاثیر بر دوپامین و ناقل های عصبی تحریکی و مهاری

VI.کاهش فعالیت بدنی

VII.ن ارام سازی ماهیچه ، نا هماهنگی در حرکات بد

VIII.اختالل در گفتار و حافظه

IX.کاهش درد ، اظطراب و هوشیاری ، فعالیت مغز

X.خواب الودگی و گیجی

XI.مشکالت کبدی ، سرطان ، سکته قلبی

 6فعالیت نکات و پاسخ 

I.نیکوتین ماده ای اعتیاد اور است که در برگ های گیاه تنباکو  -نادرست

یان خون می یافت می شود. این ماده بسیار سمی است و سریعا وارد جر

شود

II.درستنا- 

III.مواد سمی و جهش زای شیمیایی با دود تنباکو وارد دهان شده  -درست

در گلو و شش ها جمع شده ، مژه های دستگاه تنفسی را از کار انداخته 

و زمینه برای ابتال به سرطان را فراهم می کند
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IV.ترکیبات اعتیاد اوری که در گیاهان ساخته می شود در مقادیر -نادرست 

متفاوت ممکن است سرطانزا ، مسموم کننده یا حتی کشنده باشد

 نکات و پاسخ فعالیت 0

 جی مغزبررسی بخش خار

 الف ( مشاهده سطح پشتی 

لوب های بویایی

نیم کره های چپ و راست

قشر مخ

شیار بین دو نیم کره

مخچه و کرمینه ان

 ب ( مشاهده سطح شکمی مغز

لوب های بویایی

یکیاسمای بینای

مغز میانی

پل مغزی

مخچه

بصل النخاع
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 بررسی بخش های درونی مغز

 ،در سطح پشتی ، با ایجاد فاصله در شیار بین دو نیم کره با انگشتان

رابط پینه ای دیده می شود

 رابط سه گوش در زیر رابط پینه ای ) با ایجاد برش کم عمق ( دیده می

شود

 مغز و داخل انها اجسام  2و1دو طرف رابط پینه ای و سه گوش ، بطن

مخطط قرار دارند

– 2و  1نخاعی درون بطن  شبکه های مویرگی ترشح کننده مایع مغزی 

دیده می شود

 دو تاالموس که با یک رابط به هم متصل با برش طولی دررابط سه گوش ،

اند دیده می شوند که با کمترین فشار جدا می شوند

3 یین انها اپی فیز دیده می شودو در لبه پا در عقب تاالموس ها بطن

در عقب اپی فیز ، برجستگی های چهارگانه قرار دارند

 با برش کرمینه ، درخت زندگی ) ماده سفید شبیه به درخت درون ماده

دیده می شود خاکستری مخچه ( و بطن 4
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 نخاع

 نخاع

درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا دومین مهره کمر کشیده شده  (1

است

بین مغز و دستگاه عصبی محیطیرابط  (2



34 

مسیر عبور پیام های حسیاز اندام های بدن به مغز و ارسال پیام از  (3

مغز به اندام

نخاع مرکز برخی انعکاس های بدن (4

کانال مرکزی نخاع درون ماده  (5

خاکستری قرار دارد

نکته : درونی ترین پرده مننژ با ماده سفید و 

ره در بیرونی ترین با استخوان های ستون مه

 ارتباط است

هر عصب نخاعی دارای دو ریشه است که  

 شامل

 ریشه پشتی

عصب نخاعی حسی

اطالعات حسی را به نخاع وارد می کند

به قسمت باالی نخاع وارد می شود

جسم سلولی ودندریت بیرون نخاع

قسمتی از اکسون درون ماده خاکستری

ریشه شکمی
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 عصب نخاعی حرکتی

ز نخاع خارج می کندپیام های حرکتی را ا

به قسمت پایین نخاع وارد می شود

سلولی و دندریت در ماده خاکستری جسم

 دستگاه عصبی محیطی

 دستگاه عصبی محیطی 

a) که مغز و نخاع را به بخش های دیگر مثل اندام دستگاه عصبی بخشی از

ها و ماهیچه ها و غده ها مرتبط می سازد

b) 12 24 عصب مغزی جفت عصب مغزی یعنی

c) 31 62 عصب نخاعی جفت عصب نخاعی یعنی

نکته : هر عصب مجموعه ای لز رشته های عصبی است که درون بافت پیوندی قرار گرفته 

 اند

 بخش است که شامل دستگاه عصبی محیطی دارای 2
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حسی  (1

حواس پیکری

حواس ویژه

حرکتی (2

پیکری

خودمختار

سمپاتیک

پاراسمپاتیک

 پیکری 

های اسکلتی می رساند هپیام های عصبی را به ماهیچ

ارادی کنترل می شودرادی و غیرفعالیت ماهیچه های اسکلتی به صورت ا

 ارادی توسط مغز

غیر ارادی توسط انعکاس های مغز و نخاع

 به محرک می باشدانعکاس : پاسخ سریع و غیر ارادی ماهیچه ها 

 ترکیب با گوارش

شی ، زیرارواره ای ، انعکاس مختص ماهیچه نیست و غده های بزاقی  بناگو .1

زیر زبانی از طریق انعکاس ترشح می شوند ) مثال نقض (
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انعکاس غده های بزاقی تحت کنترل اعصاب خودمختار است .2

جنس غده های بزاقی بافت پوششی و مکعبی تک الیه می باشد .3

ندارند چون انعکاس بلع همه ماهیچه های اسکلتی منشا نخاعی انعکاس  .4

قرار دارد و ماهیچه های بلع اسکلتی می باشند و  تحت کنترل بصل النخاع

از نوع غیر ارادی پس از طریق اعصاب پیکری کنترل می شود پس 

انعکاس بلع یک انعکاس مغزی است ) مثال نقض (

بنداره و ابتدای مری دارای ماهیچه های اسکلتی و غیر ارادی و تحت  .5

 کنترل اعصاب پیکری می باشد

 یمکانیسم عمل انعکاس نخاع

بر اثر تماس دست با جسم داغ وبا تحریک دندریت گیرنده های درد  (1

موجود در پوست از طریق ریشه پشتی وارد بخش خاکستری نخاع می 

شود

می شود خاکستری نورون حسی به دو مسیر تقسیم می شوددرون ماده  (2

I.1 از طریق نورون های حرکتی به ماهیچه دو سر بازو می  در مسیر

بکشد رود تا دست را عقب

املتا سیناپس تشکیل می شود که ش یر 3در این مس

نورون حسی با نورون رابط

نورون رابط با نورون حرکتی



38 

نورون حرکتی با ماهیچه دو سر بازو

3 از نوع تحریکی هستند سیناپس در مسیر 1 هر

 سیناپس های نوون حسی با نورون رابط و نورون رابط با

ع هستند ولی نورون حرکتی در بخش خاکستری نخا

سیناپس نورون حرکتی با ماهیچه دو سر بازو خارج از 

نخاع هستند

II.نقباض سه سر بازو می با مهار نورون حرکتی مانع ا سیر 2در م

شود

2تا سیناپس تشکیل می شود که شامل در این مسیر

نورون حسی با نورون رابط

نورون رابط با نورون حرکتی

می باشد بازدارنده سیناپس یکی تحریکی و دیگری 2از

 و  تحریکی سیناپس نورون حسی با نورون رابط از نوع

می  از نوع بازدارندهسیناپس نورون رابط با نورون حرکتی 

باشد
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سیناپس  از 4 سیناپس تشکیل می شود که 5 نکته مهم : در انعکاس عقب کشیدن دست در نخاع

خاع قرار دارد و یک سیناپس رمی در بیرون نتا در بخش خاکستری نخاع و چها تحریکی 3

 در قسمت خاکستری نخاع قرار دارد بازدارنده 

با رسیدن پیام حرکتی به ماهیچه با ازاد نکته ترکیبی با دستگاه حرکتی : 

شدن کلسیم از شبکه اندوپالسمی با فعال شدن اکتین و میوزین باعث 

انقباض ماهیچه دو سر بازو می شود

  بخش خودمختار

 ر تنظیم کننده نا اگاهانه بخش خود مختا

 ماهیچه های صاف

غده ها
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 ماهیچه های قلبی

 بخش خودمختار شامل

سمپاتیک

بدن را در حالت اماده باش نگه می دارد

افزایش فشار خون

افزایش ضربان قلب

افزایش تعدادتنفس

هدایت جریان خون به سمت ماهیچه های اسکلتی و قلب

پاراسمپاتیک

در بدن برقراری حالت ارامش

کاهش فشار خون

کاهش ضربان قلب 

 دستگاه عصبی جانوران

 هیدر

دارای شبکه عصبی که ساده ترین ساختار عصبی است

 شبکه عصبی مجموعه ای از نورون های پراکنده در دیواره بدن هیدر

است که باهم مرتبط هستند
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 تحریک هر نقطه از بدن جانور در همه سطح ان

منتشر می شود

ه های ماهیچه ای توسط شبکه عصبی تحریک یاخت

 و یازدهمنکات ترکیبی با دهم 

بی مهره گان از گروه مرجانیان

گوارش ابتدا برون یاخته ای و سپس درون یاخته ای

تنفس از طریق انتشار ساده بین محیط و یاخته

دارای کیسه گوارشی که هم نقش گوارش و هم نقش گردش مواد

دارای ایمنی غیر اختصاصی

اح خارجیلق

  پالناریا

دو گره عصبی در سر مغز را تشکیل می دهند

هر گره مجموعه ای از جسم یاخته های عصبی است

دستگاه عصبی مرکزی شامل

 مغز

دو طناب عصبی متصل به ان که در بدن جانور کشیده شده اند

 دو طناب عصبی موازی با رشته های به هم متصل شده اند و ساختار

ی را ایجاد می کنند نرده بان مانند
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 دستگاه عصبی محیطی شامل

 رشته های کوچکتر متصل به طناب ها

 ترکیب با دهم

سیستم دفعی پروتونفریدی که عمدتا دفع اب و دفع نیتروژن از سطح پوست

حفره گوارشی

)تولید مثل از نوع هرمافرودیت ) نرماده

ایمنی غیر اختصاصی

 حشرات

جوش خورده تشکیل شده است مغز حشرات از چند گره به هم

طناب عصبی شکمی

در هر بند از بدن دارای گره عصبی

هر گره فعالیت ماهیچه های همان بند را کنترل می کند

 ت ترکیبی دهم و یازدهم درمورد حشراتنکا
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 ملخ

و گیاه خوار  جزو حشرات

 گردش خون باز

قلب لوله ای

سیستم تنفسی نایدیسی

ر انتقال گاز های تنفسی ندارددستگاه گردش مواد نقشی د

دارای لوله های مالپیگی

 ماده دفعی اوریک اسید

دارای چشم مرکب

اسکلت بیرونی

ایمنی غیر اختصاصی

لقاح داخلی
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 مهره داران

 طناب عصبی پشتی و درون سوراخ ستون مهره ها

 طناب عصبی در جلو برجسته شده و مغز را ایجاد کرده اند که درون

ه غضروفی یا استخوانی قرار دارندجمجم
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در انسان شامل

دستگاه عصبی مرکزی

دستگاه عصبی محیطی

 در بین مهره داران اندازه نسبی مغز پرندگان

و پستانداران از بقیه بیشتر است

 قید های  تنظیم عصبی

  ز یاخته های عصبی ا بسیاریغالف میلین رشته های اکسون و دندریت

را عایق بندی می کند  را می پوشاند و انها

از مواد و میکروب ها در شرایط طبیعی نمی توانند به مغز وارد  بسیاری

شوند

پیام های حسی در تاالموس گرد هم می ایند تا به بخش های  اغلب

مربوط در قشر مخ ، جهت پردازش نهایی فرستاده شوند

 انعکاس های بدن است برخینخاع مرکز

شبکه عصبی در هیدر استساختار عصبی ،  ساده ترین 



https://goo.gl/vNMHvi


https://goo.gl/ufmp1w
http://digikonkur.com



