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دهمیاززیستۀجزو

عصبی اول:تنظیم فصل

علی : کردیگردآوری اصغر
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می توصیه بنابراین ، آن جایگزین نه و است درسی کتاب مکمل عنوان به فقط جزوه این ازتذکر: درسی کتاب مطالعه از بعد درآنشود شود. استفاده

داخل مطالب هستند.ضمن بدانید بیشتر کروشه

مهممقدمه: عصبی تنظدستگاه دستگاه دستگاهترین کنندۀ هماهنگ و کنترل مسئول و بدن مییمی دیگر درهای و باشد

محرک به میضمن مناسب پاسخ زنده موجود بر تأثیرگذار بیرونیِ عوامل و محیطی دستههای دو عصبی دستگاه در دهد.

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

مینقش سلول دسته دو این پردازیم:های

مینورون: انجام را عصبی دستگاه کارهای که بخشسلولی است. سلول نوع این قبالًدهد نورون مختلف های

دارد: ویژگی سه نورون هر است. شده معرفی

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

عصبیهدایت-2 نقطهپیام هر آکسوناز پایانۀ به نورون از .ای

عصبیانتقال-3 ماهیچهپیام سلول نورون، است ممکن )که دیگر سلول به آکسون پایانۀ غدهاز یا باشد(.ای ای

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

براساسنورون اندامنورون:حرکتی-2ها به مرکزی عصبی سیستم از را دستورات که میهایی برند.ها

کهنورون:رابط-3   نقش مینورونبینهایی برقرار ارتباط حرکتی و حسی کنند.های

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

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

وجودنکته: میلینی غالف هیچ رابط نورون پیامندارددر مسیر و بوده کوتاه دو هر دندریت و آکسون آنچون همرسانی ها

به نیازی بنابراین است ندارندکوتاه باال .سرعت

دندریتنکته: حرکتی نورون مدر و دارند بلند آکسون چون ولی ندارند احتیاج میلین غالف بنابراین هستند کوتاه سیرها

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

دندریت و نمیآکسون نورونشودخارج عبارتی به یا یک) همیشه حسی قطبی(های

مانند بویاییگیرندهنیستند واقعهای در که انسان بینی حفرۀ سقف هستند.در حسی نورون نوعی

آننکته: داخل در دیگر بخش و نخاع و مغز از خارج در حسی نورونِ از بخشی درمعموالً نورونهاست هایمورد

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

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

دندریتنکته: یا آکسون اطراف در غالف کامل دور هر ازای یعنبه غشا فسفولیپیدیدو الیۀ چهار آنی اطراف هادر

است. شده پیچیده

بانکته: میلین غالف دارای است ممکن هردو یا و نمیآکسون،دندریت هرگز آکسون پایانۀ و سلولی جسم اما توانندشند

باشند. غالف دارای

گره تعداد حسی نورون در جالب: غالفنکتۀ تعداد از تا دو رانویه حرکتیهای نورونِ در ولی میلین های

گره این غالفتعداد تعداد از یکی است.ها کمتر ها

پشتیبانسلول های

ح و مهم بسیار کارهای دلیل نورونبه که مییاتی انجام نورون ها بیشتر که دلیل این به هم ]و دردهند نخاع و مغز در ها

نیستند[ جایگزینی قابل مرگ وصورت آنحفاظت از سلولحمایت برعهدۀ و بوده مهم نوروگلها میهای اینیا تعداد باشد

هاست.نورونچندبرابرهاسلول

میلین -1 غالف ساخت

سلول 2- کارهای پشتیبان نورونهای از میکروبدفاع مقابل در بیگانهها عوامل و ها

نورون3- برای داربستی میانایجاد مایع در بافتیها

هم-4 میانحفظ مایع یونایستایی)هومئوستازی( طبیعی مقدار حفظ مانند هابافتی
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غالف سلولبعضی:میلینساخت میاز دندریت یا و آکسون دور به پشتیبان بیشهای دستپیچند، از را خود سیتوپالسم تر

ازمی که چیزی و میآندهند باقی عمدتاًها سلولیماند یونغشای عبور برابر در را مانعی که میاست ایجاد بهها کند

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

میمی دیگری غالف کمی فاصلۀ با بعدی پشتیبان سلول استشود میلین غالف بدون که فاصله این رانویسازد. هگره

می گرهگفته محل در فقط میشود. تشکیل عصبی پیام رانویه درهای عصبی پیام هدایت که است دلیل همین به شود

میلینرشته عصبی اصطالحاًهای جهشیدار میهدایت افزایشگفته موجب امر همین شود؛

 

می عصبی پیام هدایت خاصیتسرعت خاطر به میلین غالف وجود ضمن در و پوشششود همانند آن بودن عایق

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

باعثنکته: دندریت یا و آکسون اطراف در میلین غالف وجود

نورون برای انرژی در جویی زیرامیصرفه سدیمپمپشود های

میپتاسیم- مصرف زیستی انرژی فعالیکه غالف طول در تکنند

گره محل در فقط و میندارند عمل رانویه اینهای ضمن و سرعت افزایش ضمن بنابراین نورونکهکنند مختلفیپیام های

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

سلولنکته: کارهای پشتیبانهمۀ انجامهای قابل سلول نوع یک نیست.توسط

بیماریتوجه: بیماریMsدر نوعی که اسکلروزیس مالتیپل گلبولخودایمنییا نوعهایاست از بهلنفوسیتسفید

پشتیبانیسلول میلینکههای نخاعراغالف یا و مغز میمیدر حمله میآنوکنندسازند بین از را دربرندها

پیامنت نورونیجه از بعضی مخلوطهای هم با ممیها این و میشوند ایجاد را اختالالتی درکند:سئله وبیناییاختالل

ایجادحرکت احساسلرزشو .سستیو
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آن  ایجاد چگونگی و عصبی پیام ماهیت

این به توجه یونبا آنکه قرارگیری وضعیت دارند منفی یا مثبت الکتریکی بارهای مختلف غشایهای طرف دو در ها

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

عبارتینمی به یا استکند استراحت حال عصبی.در پیام ایجاد زمان در هم و دارد وجود

نیستآرامش:پتانسیل فعالیت حال در نورون بیرونوقتی به نسبت آن اختالفمیلی-70حدوددرون ولت

است: زیر شرح به آن علت و دارد پتانسیل

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

می فرستاده داخل به حالیپتاسیم در درغلظتکهشود هم پتاسیم غلظت و است داخل از بیشتر نورون بیرون در سدیم

سدیم پمپ کار دیگر عبارت به است آن بیرون از بیشتر نورون یون-داخل غلظت شیب برخالف میهاپتاسیم شودانجام

فعالیعنی میانتقال باعث امر همین ]یاهموارهشوداست نورون داخل در پتاسیم غلظت و بیرون در سدیم غلظت

این به توجه با اما باشد بیشتر دیگری[ سلولِ سدیمهر تعداد پتاسیمکه از بیشتر یکی نورون از شده خارج واردهای های

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

نورون،آرامش غشای بیشتر ونسبتنفوذپذیری با که است پتاسیم پروتئینبه بهجود غشا در نشتیکانالنامهایی های

پتاسیم]کانال و آهسته[سدیم و دریچه بدون میهای میتوجیه عبور اجازۀ بیشتر پتاسیم به که اشود یندهند.نتیجه

شودمی بیشتر سلول داخل مثبت بارهای از سلول بیرون مثبت بارهای تعداد که بیرونشود به نسبت سلول داخل عبارتی به یا

شود)منفی ولت(.-70تر میلی

کانالنکته: که میکاری انجام پتاسیم و سدیم نشتی دندههای

شده تسهیل یوناستانتشار کهچون جایی از را ها

میاستبیشترظتشانغل جایی کهبه کمتریبرند غلظت

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

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

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

پروتئین شدن باز باعث نورون تحریک که است صورت این به کار دروش دیگری نامهای به غشا دریجهکانالر دارهای

]کانال سریع[سدیمی کانالشودمیهای این سریعها. ازخیلی نشتیکانالتر میهای لحظهکننعمل یک در و د

را سدیم یون فراوانی میمقدار سلول مثبتکنندوارد باعث میکه بیرون به نسبت داخل کانالترشدن این خیلیشود ها

می بسته هم کانالسریع بالفاصله و پتاسیمی]سریع[دریچههایشوند میدار پباز زیادی مقدار و راشوند بیرونتاسیم

بیرونریزندمی به نسبت دوباره سلول داخل ترتیب بدین نورونشود.میمنفیو غشای در نقطه به نقطه وضعیت این

می بهپیش تا آکسونرود آنپایانۀ به دلیل همین به عصبیبرسد عصبیپیام جریان گویند.مییا

بستنکته: از بعد کانالهاگرچه دریچهشدن نورهای غشای پتانسیل پتاسیمی، ازدار ولی است بازگشته آرامش حالت به ون

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

گردد.برمی

پتاسیمکانالنکته: و سدیم نشتی فعالیتهای حال در همیشه

کانالهستند دریچهولی درهای فقط پتاسیمی و سدیم دار

هستندزمان فعال عمل کانالیپتانسیل هر همواره البته

تسهیل میانتشار انجام دهد.شده

سدیمنکته: پمپ همیشگی فعالیت دلیل کانال-به همچنین و سدیمپتاسیم نشتی که-های گفت توان می هموارهپتاسیم

پتاسیمسدیمهاییون همو و وارد میهم شوند.خارج

مثبتنکته: بالفشدن هم هم و غشا آنپتانسیل شدن منفی پتانسیلاصله هستند.جزء عمل

کانالنکته: دریچهدریچۀ سدیمیهای کانالدار دریچۀ و غشا خارج سمت است.به داخل سمت به پتاسیم های

بهنکته: غشا پتانسیل رسیدن لحظۀ دریچهکانال،+30در بستههای دو هر پتاسیمی و سدیمی هستند.دار
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سلول با نورون دیگر ارتباط های

نورون آکسون میپایانۀ دریافت را عصبی پیام که دیگری سلولِ یا نورون به متصلها انتقالنیستکند محل این در لذا

که شیمیایی موادی کمک به عصبی عصبیناقلپیام میهای می گفته صورت گیرد.شوند

دیگرراارتباطی سلولِ با نورون یک میسیناپسداردکه همایه استیا عصبی پیام کنندۀ منتقل که سلولی گویند.

پیش دریافتسیناپسینورون سلولِ راو پیام پسکنندۀ اینمیسیناپسیسلول به عصبی پیام انتقال نحوۀ گویند.

که است )ریزکیسهوزیکولصورت انتقالهای حاوی درهای( که عصبی سلولیدهندۀ شدهجسم پایانۀساخته به اند

می منتقل ریزکیسهآکسون عصبی، پیام رسیدن محض به آکسون پایانۀ در میشوند آکسون پایانۀ غشای به باها و چسبند

دهندهرانی)اگزوسیتوز(برونروند بهانتقال را خود درون سیناپسیهای بهمیفضای مواد این هایگیرندهریزند.

دراختصاصی سخود پسغشای میلول متصل بهسیناپسی دارد گیرندگی نقش که این ضمن گیرنده مولکولِ این شوند.

یون عبور برای کانالی میعنوان عمل میهم باز آن کانالی بخش گیرنده، به دهنده انتقال اتصال با بهکند بسته و شود

یون سیناپس، بودن مهاری یا میتحریکی وارد را مختلفی باعثهای که پسکند سلول در عمل پتانسیل )ایجاد سیناپسی

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

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

راتوجه: خود کار مرتب طور به بتواند سیناپس که این برای

دهد ناقلانجام حذفبایستی سیناپسی فضای از عصبی های

روش دو به که باهم()شوند روش دو میهر شود:انجام

سلولآنآندوسیتوز-1 درون به سیناپسیپیشها

آنزیم-2 توسط آنها سیناپسیتجزیۀ فضای در هایی

پیشنکته: حتماًسلول پسنورنسیناپسی سلول ولی استسیاست ممکن ماهیچه،وروننناپسی سلولیاایسلول

باشد.ایغده
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مینکته: آکسون پایانۀ به پیام که زمانی سیناپس، محل میدر عصبی ناقل شدن آزاد باعث و الکتریکیشودرسد حالت از

شیمیایی حالت پسبه سلول در خود گیرندۀ به ناقل که زمانی میو متصل حالتشودسیناپسی بهاز شیمیایی

میالکتریکی شود.تبدیل

مینکته: انجام اگزوسیتوز روند با عصبی ناقل ترشح وچون میATPشود بنمصرف تعدادشود آکسون پایانۀ در ابراین

توجهی میتوکندریقابل دارد.اندامک وجود

به یا بعدی نورون سلولی جسم به آکسون پایانۀ از است ممکن عصبی پیام حتیدندریتنکته: بعدآکسونو ونورون ی

س سلایماهیچهلولِیا یا شود.ایغدهولِو منتقل

تصمیممغــز-1 و اطالعات دریافت اصلی مرکز هاگیری:

مرکزی-الف

سادهبخش کارها انجام و مغز به کننده کمک نخاع: -2 دستگاه انعکاس های مثل .هاای

. حسی رشتهها همۀ حسی: تارها نوع نظر از انواع اند                                                   عصبی

رشتهمحیطی)اعصاب(-ب همۀ : حرکتی حرکتی اند.ها

رشته                                            مختلط: حرکتیبعضی بعضی و حسی ها

منش نظر از مختلجفت12)مغزیأانواع و ط(حسی،حرکتی

مختلط(31)نخاعی جفت

می:حسی اطالعات که رشتهبخشی جه حسیبرد عصب در ها

حرکتی.هابخش عصب در چه و باشند

ماهیچۀ:یکریپحرکتی به اسکلتیدستور

ماهیچۀ:خودمختار به .غدهیاقلبی،صافدستور
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میبخشتوجه: دیده نخاع و مغز در خاکستری و سفید شاملهای سفید بخش آکسونهادندریتشود. هایو

سفیدیدارمیلین علت به که میلیناست میغالف دیده رنگ این خاکستریبه بخش ولی بدونبخششوند های

سلولی جسم همچنین و وجودنورونمیلین علت به که تیرههسته،هاست نسبتاً رنگارنگ ایجاد باعث و دارد ی

می شود.خاکستری

درنکته: سفید بخش مغز درداخلدر خاکستری بخش آنمیخارجو به که مخباشد بخشگومیقشر نخاع در ولی یند

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

مهره-1 وستون هاجمجمه

مرکزی عصبی دستگاه از مننژ-2  محافظت پردۀ

خونی-3 مغزی-سد

ستوننکته: جمجمهرهمحافظت و مننهمانندهمها محافظتپردۀ نوعی میفیزیکیژ حساب امابه سدآید محافظت

شیمیایی-خونی محافظت نوعی میمغزی شود.محسوب

بافتپرده:1توجه جنس از مننژ رشتههای آنایپیوندی تمام بین و مغزیهابوده دارد.نخاعی-مایع وجود

خونی:2توجه مویرگ-سد وضعیت همان کهمغزی است مغزی پیوستهمویرگهای میهای سلولگفته هایشوند.

این دهندۀ تشکیل یکها)مویرگپوششی چسبیدهالیهسنگفرشی یکدیگر به کامالً آن( بین منفذی و بهاند ندارد وجود ها

دلیل میکروببسیاریهمین و مواد دراز طبیعیها آننمیشرایط از فضایتوانند وارد و شوند خارج ها

میانیاختهبین سلولای)فضای مانندبافتی( موادی البته شوند. مغزی کربنهای ، ،دیاکسیژن گلوکز واکسید، آمینواسیدها

میبرخی سلولداروها از مویرگتوانند این پوششی میانهای فضای وارد و کرده عبور شوها ربافتی عکس مسیر یا اند

شوند.بپی مویرگ وارد و مایند
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مخ: چینقشر و خارجی کهبخش است مخ است.خوردۀ حسی اطالعات نهایی پردازش محل

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

مختلف های میهانیمکرهبخش قسمت همین به نیز مانندرا و موسیقی ، هنری کارهای + آن.دهد

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

کمخچه:-2 و بدن وضعیت به مربوط اطالعات دریافت بهمرکز بدنمک تعادل .حفظ

مغز-3 میانی:ساقۀ فعالیتمغز :در جمله از مختلف دارد.حرکتوشنوایی،بیناییهای  نقش

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

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

همهنکته: از بیرونی الیۀ مننژ، دهندۀ تشکیل پردۀ سه همهترضخیماز از داخلی الیۀ است.ترنازکو

بخشنکته: از برخی مننژدر بیرونی الیۀ وسط در مننژ میحفراتهای دیده بزرگی و شود.کوچک

مخنکته: قشر عمیق شیارهای سهدر مالیۀ هر دیده کمیمننژ شیارهای در ولی داخلیعمقشوند دیدهفقط الیه ترین

شود.می

بخش:1توجه سه دارای مخ وحسیقشر اطالارتباطی،حرکتی حسی بخش میاست. دریافت را حرکتیعات بخش کند.

ماهیچه به را غدهدستورات یا و میها صادر ترشح یا و حرکت برای حرکتیها و حسی بخش بین ارتباطی بخش و کند

می برقرار کند.ارتباط

بهتوجه: را قشرمخ عمیق، شیارهای هستند. عمیق دیگر بعضی ولی دارند کمتری عمق مخ سطح شیارهای از چهاربعضی

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

لوببزرگنکته: لوب، کوگیجگاهیترین ،کچو لوب پسترین است.سریلوب

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

2و2(34و2(33و3(22و3(1

لوبنکته: کنیم نگاه انسان مغز به باال از دیدنگیجگاهیوقتی قابل مخچه بهنیستندو باالیی)پشتی( سطح از اگر ولی

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

مغزدیگرساختارهای در

زیر:ها()نهنجهاتاالموس-1 در که هستند مغز وسط در تقریباً و عدد مغزی(سهرابطدو فضایگوش)مثلث و

بطن دارند.سومجلویی قرار تاالموساغلبمغز به بدن مختلف نقاط از حسی میاطالعات ومیتقویتآیندها شوند

می فرستاده قشرمخ در مربوطه نقاط شوند.به

نهنج(هیپوتاالموس-2 تاالموس:)زیر زیر در و عدد دریک که دارد قرار بدنتنظیمها تشنگیوگرسنگی،دمای

قلبتعداد، خون،ضربان خوابوفشار است.تنظیم مؤثر

النخاعنکته: هردوبصل هیپوتاالموس هستند.درو مؤثر قلب ضربان

کناره-3 لیمبیک)سامانۀ کهای(:دستگاه است مغز از وسیعی میمخجزءبخش بخشحساب با و هایشود

و تاالموس مخهیپوتاالموس، درقشر و دارد و ارتباط ترس،خشم مانند مختلف نیزلذتاحساسات وحافظهو

مهمیادگیری از یکی دارد. بخشنقش سیستمترین این مغزیاهیپوکامپ،های بخشاسبک این کار ایجاداست.

کوتاهح همچنینمدتافظۀ بخشآنتبدیلو این آسیب هنگام در که است دلیل همین به است بلندمدت هر،به اگر حتی

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

لوبنکته: جزءاگرچه بویایی لیمبیکهای دارند.نیستندسامانۀ ارتباط سیستم این با ولی

جزءتوجه: هم هیپوتاالموس و لیمبیکتاالموس  نیستندسامانۀ

دارند. ارتباط آن با ولی
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تشـن مورد در مغـریـکاتی زــــح

بخش-1 گوسفند مغز شکمی سطح مشاهدهاز قابل مغز ساقۀ مختلف پشتیولیهستندهای سطح نیست.ایناز طور

مشاهدهلوب-2 قابل پشتی هم و شکمی سطح از هم گوسفند مغز بویایی انساناندهای در که حالی سطحدر از فقط

هستند.شکمی مشاهده قابل

3-، بینایی میبصلکیاسمای دیده شکمی نمای در مخچه کرمینۀ و نمیالنخاع دیده پشتی نمای در ولی شوند.شوند

گوسفند-4 مخچهالنخاعبصلباالی،مخچۀ انسان، در که حالی در است گرفته بصلقرار گرفتهپشت قرار است.النخاع

انسان-5 یا و گوسفند مغز بطندر کهچهار دارد مغزیوجود مایع مویرگ-با از که مینخاعی ترشح مغزی پرهای شوند

)بطناند.شده آنها تای بطندو یا جانبی طرف2و1هایهای دو در سه( پینهرابط رابط و سومایگوش بطن دارند. قرار

درپایین و گوش سه رابط از بطنهاتاالموسعقبتر به سیلویوس[ مجرای [ باریکی مجرای طریق از که دارد قرار

در که وزیرچهارم میالنخاعبصلباالیمخچه پیدا راه دارد کند.قرار

انسانتوجه: دردر چهارم بطن پشتجلوی، و دارد.النخاعبصلمخچه قرار

تاالموس-6 پایینی لبۀ آنفیزاپیهادر پشت در که دارد چهارگانهبرجستگیقرار مغزهای از بخشی که دارند قرار

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

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

است. مخچه خاکستری مادۀ در سفید مادۀ

مخسطحتوجه: همانند چینمخچه چیندارای این که تفاوت این با است مخخوردگیخوردگی به نسبت مخچه در ها

درهستندترعمقکم خاکستری و سفید مادۀ قرارگیری وضعیت ضمن در است.مخچهو مخ همانند

بطن-8 کف پینهدر رابط برش از پس جانبی مخططایهای میاجسام شوند.دیده
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رفتارتعریف:   یک انجام یا ماده یک مصرف به همیشگی آنوابستگی مصرف عدم که شود.طوری اختالل باعث رفتار آن انجام یا ماده

خاصیانواع  مواد یا ماده به

خاصیاعتیاد رفتار به

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

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

ماده آن به نسبت سیناپس میمیکاهشحساسیت کاهش دوپامین ترشح میزان بنابراین حالتیابد موجب امر همین و یابد

بی ، افسردگیکسالت و میحوصلگی معتاد فرد مادۀدر مصرف میزان بایستی که است دلیل همین به و رااعتیادشود آور

داد. افزایش

برگشتبه:2توجه بیماری را اعتیاد دلیل میاین کهپذیر استدانند مممکن در که میتغییراتی ایجاد باشندکندغز دائمی

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

مخدر:نکته مادۀ الکلمصرف همچنین و میکوکائین کاهش را مغز میفعالیت پایین را گلوکز مصرف چون آورنددهند

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

نوشیدنی:1توجه در اتانول میزان میاگرچه تأثیر مغز برفعالیت آن میزان هر ولی است متفاوت مختلف، الکلی گذاردهای

ا دوپامین افزایش با تنها نه میالکل ایجاد کاذب سرخوشی ناقلحساس بلکه عصبیکند کاهشتحریکهای را کننده

@Maharate_Konkur

@Maharate_Konkur



14

ناقلداده عوض در افزایشهایو را بهمیبازدارنده پاسخ زمان مغز، فعالیت کاهش دلیل به و دلیل همین به دهد

می مصرف الکل که افرادی در طوالنیمحرک بسیکنند در دلیل همین به است) عادی افراد از مصرفتر کشورها از اری

دارد(. زیادی جریمۀ رانندگی زمان در ماهیچهآرامالکل ایجادهاسازی بدن، حرکات در گفتار،ناهماهنگی در ،اختالل

اضطراب و درد هوشیاری،آلودگیخواب،کاهش کاهش و حافظهوگیجی در الکلاختالل مصرف عوارض دیگر از

هستند.

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

دستوراترساندن-1وظایف و مغز به حسی انداماطالعات به عملمغز .کنندههای

انعکاسبرخیانجام-2نُخــاع .هااز

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

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

نوروننکته: سلولی پشتی(جسم نخاعی)ریشۀ اعصاب حسی های

درونخارجدر و نخاع نخاعیاز جسمقرارگره ولی دارد

حنورونسلولی درهای آن دارد.رکتی وجود مغز یا و نخاع داخل

شکمینکته: قسمت در نخاع خاکستری ترپهنبخش

است. آن پشتی قسمت از

همرشتهنکته: نخاعی عصب هر همدندریتهای مختلط[. آکسونو هستند]عصب بلند

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

محیطی عصبی اسکلتی:پیکریدستگاه ماهیچۀ به میدستور عمل ارادی صورت به بیشتر کنند.که

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

خودمختار

می:پاراسپاتیک  عمل آرامش شرایط کنند.در
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: دست کشیدن عقب میانعکاس داغ جسم به انسان دست مووقتی حسی گیرندۀ دست)گیرندۀرسد در جود

میدرد تحریک می( فرستاده نخاع به عصبی پیام و واردشود پیام این پشتیشود میریشۀ بانخاع همزمان طور به و شود

نورونِ میرابطدو آنسیناپس و میدهد تحریک را دوها هر تحریکیکند) نورون(سیناپس از نورونیکی با رابط های

میحرکتی بازو جلوی ماهیچۀ به انقباضمیتحریکیسیناپسِ(دوسرماهیچۀرود)که به وادار را ماهیچه این و دهد

بمی عقب ماهیچۀ به مربوط حرکتی نورون با دیگر رابط نورون سهازو)کند. تحریکی(سرماهیچۀ تامیسیناپسِ دهد

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

مینکته: تحریک هم گرما به مربوط دمایی گیرندۀ دست، در درد گیرندۀ تحریک با ارسالهمزمان هم مغز به پیام و شود

استمی نخاعی انعکاس یک دست کشیدن عقب انعکاس اگرچه بنابراین میاماشود مطلع آن از شود.مغز

سریعانعکاسنکته: معمول طور به نخاعی انجهای ارادی حرکت یک از میتر وام کهشوند است این هم آن مسیرعلت

انعکاس این کوتاهانجام نمیها صادر مغز از دستور و است شود.تر

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

اظطراب و می،ترس غلبه آن بر باعثسمپاتیک و خونکند و خون فشار قلب، ضربان مغزافزایش به قلبرسانی و،

.میاسکلتیهایماهیچه شود

شیرین:-1 آب نورونمجموعههیدر از میای یک هر که است جانور بدن سراسر در هم به مرتبط تحریکاتهای تواند

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

در عصبی مرکزی:-الفدستگاه دبخش و عصبی گره دو از جانور بهمغز که دارد وجود موازی صورت به )شکمی( عصبی طناب و

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

محیطی:-ب طنابرشتهبخش یا و مغز از منشعب عصبی.های های

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

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

ه-ب : محیطی .رشتبخش عصبی طناب یا و مغز از منشعب های
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هیدرنکته: ماهیچهدر نداردالیۀ وجود سلولای ماهیچهبلکه دوهای هیدر دارد. وجود بدنش در پراکنده صورت به ای

سلول که دارد( وسط در غیرسلولی الیۀ یک و سلولی) داخلی)سلولالیۀ استوانههای گوارش( حفرۀ هستند)شبیههای ای

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

ولینکته: دارد عصبی ساختار ندارد.هیدر عصبی دستگاه

تقسیمنکته: هیدر، عصبی ساختار محیطیدر و مرکزی ندارد.بندی وجود

پالناریانکته: مغزِ در عصبی گره نیستندجوشهمبهدو همخورده به عصبی گره چند حشرات مغز در ولی

دارد.جوش وجود خورده

نورونتوجه: سلولی جسم از اجتماعی عصبی گره هاست.هر

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

آن است جانورانسلولی بین مورد این در میچه ایجاد نورونسازمانکندتفاوت .هاستبندی

طنابنکته: پالناریادر عصبی نداردجهای وجود سلولی سلولیسم جسم حشرات عصبی طناب در داردولی چونوجود

بند هر بدن،در دارند.از گره  یک

درتوجه: بدن به نسبت مغز نسبی م،پستاندارانوپرندگاناندازۀ بقیۀ است.بیشدارانهرهاز تر

بینکته: عصبیدر طناب یا نداردمهرگان عصبیِهیدرمانند)وجود طناب یا درشکمی( ولی دارد دارانمهرهتماموجود

آن همۀ در و دارد وجود عصبی همطناب است.(نخاع)پشتیها

@Maharate_Konkur
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نخاعیانعکاسنکته: محافظتیهای بهاعمالی نیاز و بوده غیرارادی دلیل همین به وهستند ندارند یادگیری و آموزش

می انجام نیز جانوران یا انسان نوزاد در آنلذا جان حفظ جهت در و میشود عمل کنند.ها

مینکته: کاهش را آن سمپاتیک که فعالیتی فعالیتتنها است. دهد حرکت( و ترشح گوارش، از گوارش)اعم دستگاه های

فعالیتتوجه: معمول طور پاراسمپاتیکبه و سمپاتیک یکدیگرهای هستند.عکس
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