بروامه آزمًن های آوالیه زیست شىاسی لیمًترش

آزمًن َای آوالیه زیست شىاسی – لیمًترش
 ٕٝٞچیض اص صٔا٘ی ضشٚع ضذ و ٝعشاحاٖ وٙىٛس سشاسشی پٛست ا٘ذاصی وشد٘ذ

 ٚسثه سٛاالت

صیست ضٙاسی تغییش وشد ،ایٗ ٔثُ ی ٝضٛن تضسي دس سش خّس ٝوٙىٛس ساَ  30ت ٝوٙىٛسی ٞای ا ٖٚساَ ٚاسد ضذ ،اص ا ٖٚصٔاٖ تٝ

تعذ صیست ضٙاسی وٙىٛس سثه سٛاالتی ت٘ ٝسثت سخت تش اص وتاب ٞای تاصاسی ضذ و ٝخیلی ها با فقط تغییر ظاهر تست ها
(چىد مًردی ي برخالف هماوىد ي  )...سعی کردود که تطابق با کىکًری های اخیر را حفظ کىىد يلی گًیا ایه حقه کار آمد
وبًد  ٚدس ساَ  39تاص ٓٞضٛن تضسٌی ت ٝوٙىٛسی ٞای ساَ ٚ 39اسد ضذ ،ایٗ یعٙی صً٘ خغش تشای وٙىٛسی ٞای ساَ تعذ !!
أا اص ایٗ تاسیخچ ٝچٙذ ساِ ٝتٍزسیٓ ،دس ٍ٘اٞی ٌزسا ت ٝسٛاالت وٙىٛس اص ساَ  30ت ٝتعذ ،یه نکته خیلی مشهود دیده می شود،
سٛاالت سخت ضذ ٜاست ِٚی اوثش تست ٞا تا ٔفاٞیٓ ٔٛخٛد دس وتاب لاتُ پاسخ ٌٛیی است ،وٙىٛس  39تا  ٕٝٞسختی ٞای
خٛدش ،تاصْ  ٓٞتشای وسة دسصذ تاالی  05آٖ  ٓٞفمظ تا ٔغاِع ٚ ٝتسّظ تش وتاب دسسی دٚس اص دستشس ٘ثٛد،

حاال جالبٍ بذيویذ تًی َمًن سال  49اکثر بچٍ َای کىکًر یعىی  %44کىکًریَا  ،درصذ زیستی

پاییه تر از  %05داشتىذ.

ساَ  ٚ 30دس وٙىٛس اخیش عشاحاٖ تست ٞای سختی دس آصٔ٘ ٖٛزاضتٙذ (خضء چٙذ تست اتٟاْ داس ٚیه تست غّظ) تالی تست ٞای
وٙىٛس ،تست ٞایی وّیط ٝای تا ٘ىات ٔعِٕٛی تٛد.

چىذ وکتٍ قابل استىباط ري براتًن بایذ شرح بذیم :
آس ٖٛتش ضذٖ سٛاالت وٙىٛس  ،30دِیُ تش ایٗ ٘یست و ٝعشاحاٖ دس وٙىٛس  30دٚتاسٜ
تٕٞ ٝیٗ ٔٛٙاَ عُٕ وٙٙذ ،چٙاٖ چ ٝدیذیٓ و ٝدس وٙىٛس  39تعذ اص وٙىٛس  ،30سٛاالت آساٖ تش تٛد ٚ
حتی د ٚدسصذ  ٓٞ 055صد ٜضذ.

شایذ یه قانون باشه که سال های زوج کنکور سخت تر طرح میشه در درس زیست شناسی!
تشای پاسخ ٌٛیی ت ٝاوثش تست ٞای وٙىٛس٘ ،یاص ت ٝدا٘ستٗ ٘ىات خیّی عدیة غشیة  ٚخاسج اص وتاب ٘یست ،فُم

کتاب درسی ي برداشت وکات مفًُمی ي استذاللی اص أ ٖٚی تٞ ٝ٘ٛش وسی س ٚت ٝدسصذ تاالی  05تا  05دس
وٙىٛس سشاسشی تىط.ٝ٘ٛ
تٛی ایٗ صٔی ٝٙتایذ اص تست ٞایی وٕه ٌشفت و ٝایذٞ ٜای خذیذ اص وتاب دسسی یا تیا٘ی خذیذ اص ٘ىات ٕٞیطٍی وتاب داس٘ذ.
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آصٔٞ ٖٛای صیست ضٙاسی ٔی ت ٝ٘ٛوٕه تضسٌی تاض ٝدس ایٗ سا ٜو ٝت ٝضٕا دیذٌا ٜتذ ٜو ٝچطًری بٍ کتابتًن وگاٌ کىیذ،

ایٗ ل َٛسٔ ٚیذیٓ وٞ ٝیچ تستی ٘ىت ٝای خاسج اص وتاب یا ی٘ ٝىت ٗٔ ٝدسآٚسدی  ٚتذ ٖٚاستذالَ ٘ثاض ،ٝنگاه به کتاب درسی ،دام
های آموزشی ،نحوه تست زنی ،پاسخ نامه های تشریحی کامل و کادرهای درسنامه ای زیست شناسی قوی و پر نکته سا ٜسٚ
تشای وسة تٟتشیٗ ٘تید ٝتشای ضٕا ٕٛٞاس ٔیوٌ ،ٝٙفت ٝخیّی اص ستثٞ ٝای تشتش دس استثاط تا ویفیت سٛاالت  ٚپاسخ ٘أٌٛ ...ٚ ٝاٜ
ٕٞیٗ لضی ٝاست.

دالیل شرکت در آزمًن َای زیست شىاسی – لیمًترش
ايلیه ي مُم تریه دِیُ ویفیت سٛاالت ٘ ٚىات  ٚایذٞ ٜای ٔٛخٛد دس سٛاالت ٞستص و ٝتذٚس اص آٚسدٖ ٘ىات خاسج اص
وتاب ٔ ٚچ ٌیشی اص دا٘ص آٔٛصاٖ و ٝدس آصٔٞ ٖٛای دیٍش تٚ ٝفٛس یافت ٔیط ،ٝسٛاالت آصٔ ٖٛوأال استا٘ذاسد ٔ ٚغاتك تا

خظ ٔ ٚطی عشاحاٖ وٙىٛس سشاسشی است  ٚت ٝارعاٖ خیّی اص ضشوت وٙٙذٌاٖ پاسساَ ،تسیاسی اص ٘ىات آصٔٞ ٖٛا دس وٙىٛس
سشاسشی  30تا ٕٞاٖ ادتیات آٔذ ٜتٛد .ایٗ ٌٛاٞی تش ادعای ٔاست و ٝاعتماد داسیٓ تست َای کىکًر دارای ادبیات ي

رياوشىاسی خاصی َستىذ ي فقط سخت کردن الکی سًال ي پیچًوذن دلیل بر استاوذارد ي مطابق کىکًر بًدن ویست.
دلیل دیگهٚ ،خٛد پاسخ وامٍ َای کامل ي جامع است ،تشسسی ته ت ٝته ٕٝٞی ٌضیٞٝٙا ،اسائ ٝوادسٞای أٛصضی ؤ ٝثحث
ٞای پش سٛاَ  ًٌٙ ٚدس وتاب دسسی سا تشای دا٘ص آٔٛصاٖ ٚاواٚی وشد ٚ ٜف ٟٓدلیك وتاب دسسی  ٚتسّظ وأُ تش ٔتٗ وتاب دسسی
سا تٕٞ ٝشا ٜداسد.
دلیل سومٚ ،خٛد فایل تحلیل آزمًن ي بررسی وکات ي دام َا ي وحًٌ ی پاسخ گًیی دايطلبان بٍ سًاالت آزمًن و ٝتشای
تحّیُ آصٔ ٖٛتٟتش دس ٍٙٞاْ تشسسی پاسخ ٘أ ٚ ٝتش٘أ ٝسیضی تشای آصٔٞ ٖٛای تعذی تسیاس ٔفیذ خٛاٞذ تٛد.
دلیل چهارم ،وجود آزمون مکمل که قبل از هر آزمون به عنوان پیش آزمون هماهنگ با سواالت آزمون تشٌزاس ٔی-
ضٛد  ٚضٕا لثُ اص آصٔ ٖٛلّٓ چی دٔ ٚدٕٛع ٝوأُ اص سٛاالت سا واس خٛاٞیذ وشد.
دلیل پنجم ،حضٛس تیطتش ستثٞ ٝای تشتش دس آصٔٞ ٖٛاست ،ایٗ اتفاق حس سلاتت خٛتی تشای ضٕا عضیضاٖ فشأ ٓٞی وٙذ.
دلیل ششم ،تشٌضاسی آصٔٞ ٖٛا ت ٝصٛست حضٛسی دس ٔذاسس  ٚآٔٛصضٍاٞ ٜای تشتش وطٛس است و ٝضٕا عضیضاٖ

تشای ٞش چ ٝتٟتش  ٚتاویفیت تش تشٌضاس ضذٖ آصٔٞ ٖٛا ٔی تٛا٘یذ ت ٝصٛست حضٛسی آصٔ ٖٛسا ضشوت وٙیذ ،چ ٝتسا ایٗ واس ویفیت
٘تایح  ٚضشایظ خّس ٝسا تٟتش ضثی ٝساصی وٙذ.
دلیل دیگر ،تٛصی ٚ ٝتاویذ تسیاسی اص دتیشاٖ تشتش وطٛس دس عشص ٝوٙىٛس  ٚستثٞ ٝای وٙىٛسٞای ٌزضت ٝاست و ٝتش ٔفیذ تٛدٖ ایٗ
آصٔٞ ٖٛا اضاس ٜداضت ٝا٘ذ.
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دلیل هشتم ،وجود بخش پرسش و پاسخ

در سایت و ٝضٕا ٔی تٛا٘یذ ٞش ٌ ٝ٘ٛاضتثا ٚ ٜسٛاالت  ٚاضىاِی سا دس

ایٗ تخص ٔغشح وٙیذ ٙٔ ٚتظش پاسخ تٛسظ سایش دٚستا٘تاٖ  ٚادٔیٗ ٞای تخص پشسص  ٚپاسخ ( ادٔیٗ دا٘طدٛیاٖ  ٚستثٞ ٝای تشتش
وٙىٛس ٞ 30ستٙذ) تاضیذ.
اٌش تاصْ د٘ثاَ دِیُ  ٚاستذالَ ٔی ٌشدیذ تٟت ٖٛتوصیه می کنیم نمونه سواالت و پاسخ نامه های نمونه در سایت را مشاهده کنید.

درنهبیت هم اگر دوست دارید مطمئن بشید که طراح سواالت چه کسبنی هستند بب بگیم :

آصٔٞ ٖٛای آ٘الیٗ صیست ضٙاسی تٛسظ عشاحاٖ آصٔٞ ٖٛای لّٓ چی ٌ ٚاج  ٚدتیشاٖ تشخستٝ
صیست ضٙاسی وطٛس ؤ ٝذسس ضثىٝی آٔٛصش ٘یض ٞستٙذ  ٚستثٞ ٝای تشتش وٙىٛس ٞای اخیش
عشاحی ٔیطٝ
کیفیت سواالت ،تضمین ما به شماست.

تشای ثثت ٘اْ  ٚاعالعات تیطتش حتٕا ت ٝتخص سإٙٞای ثثت ٘اْ سایت ٔشاخع ٝوٙیذ  ٚتا دیش ٘طذٜ

تشای وسة تٟتشیٗ ٘تایح دس وٙىٛس  30تِ ٝیٕٛتشش تپی٘ٛذیذ.
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مدرس :استاد شاکری

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

دستگاه عصبی و چند تا چیز کلیدی
برای اینکه بدن ما بتواندد بد ن ود،وبا با هدا انددا های گونداگون هاداهی ا ایددا

یا د

نهدا اا کیتدرب کیددا

ودت ای ها رده ا داب

یا هستید :یکا دستگاه عصبی ی ری دستگاه درون ریز.
توجه :در این فصل دستگاه عصبی و در فصل  4دستگاه درونریز را بررسی میکنیم.
به طور کلی فعالیتهای عصبی جانوران در دو جهت انجام میشود:
 )aتنظیم فعالیتهای درونی بدن
 )bتنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط خارجی

 میظوا از موا aا تیظ م ا نا بدن میظوا از موا b؛ تیظ م خااجا او .

مثال:
 -1هی اما کده مادهی غداا ا ن هدان ادراا ماگ در ا رکدام مدیظم ا اایهداا هدان زبدانا ابتددا موجدد جویددی اددن غداا ماادو ود
رکددام هااهیددا زبددان ماه ددهی گ،ددو وددلد ب ،د ماددهی جویدددی ادددی مااددوند انیکددا ب ،د رددوام ماگ ددر  .ا هاددان هی ددا ا ترا د ام
غدیهای بزاادا اد ریی میددی ا دزایم مایابدد .ک ،دهی ایدن یا هدا ن داز بده نظدم اا  .ایدن هادم بده کاد گ رنددیهایا ردوام ماگ در کده
کییددا اهادابا کده ایدن خلدر اا بده مراکدز تیظد م کییددی ا م دز بلرندد ممیظدوا نوا نهدای سدا اود
جو غاا اا ا نماط مخت،ف هان
اهاابا که از این مراکز به هضالم غدیهای گواااا بر ند ممیظواش نوا نهای رکتا او .
نکته :مط،د باال مثاب کتاب اوا او که لقمهی غذا محرک خارجی بوده و وقوع عمل بلع ،ترشح آنزیمهای گوارشی و  ...نرانهی تنظییم داخلیی
او که تووط وت ای هالا روام ماگ ر .
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 -2اگر گربه ای که ا اب اوترا او ا بوی گوا مم رک خااجا اا اوتراا کیدا از جای بر ماخ ر متیظ م خااجا پ
ضای اطراف خو ا مس ر بو اا پ دا به طرف میراء ن رک ماکید متیظ م خااجا  .ا این موا ن ز بوی گوا موجد ت ری
بویایا مااو

از اطالعا مراکزی مغزی و نخاعی از طریق اایهای بویایاا رمانهای الز

پ

ا موا نوع رکد

از بو کر ن
گ رندیهای

ا تداا جدانوا متیظد م خدااجا ردا ا

مااو .

ودت ای هادلا بددا وداختاا کدداا ید یای کده اا ا ا جتد ایددا هادداهی ا بد ن اهاداب ودد،وبها انددا های مخت،ددف بددن بده جددو مددی تکامددم
یا ته او  .در این دستگاه دو نوع بافت زیر وجود دارد:
بافت عصبی

بافت غیرعصبی
بافت غیر عصبی

غ ر هالاا پوشش پیوندی او که اطراف هادها اا ا اطه کر ی او .

میظوا از با

در مورد این بافت باید مطالب زیر را بدانید:
 -aپوام اطراف عصبها م نه ندای

کسون از نوع بافت پیوندی محکم او .

 -bبا

پ وندی میراء هالا نداا

 -cبا

پ وندی هادها اا ا اطه ماکیدد .بیددام ما تا دد کده ایدن هاددها ممیظدوا هاددهای م دزی نخداها اود

توانایا ایدا پ ا هالاا هدای پ ا هالا انتماب ن اا نداا .
جدز دسیتگاه عصیبی

محیطیاند و در دستگاه عصبی مرکزی (مغزی و نخاع) وجود ندارد.
بافت عصبی
درون بافت عصبی دو نوع سلول وجود دارد:
 -2نوا گ ،ا

 -1نوا ن

 -1نوا نها و،وبهای هالا وت ای هالا هستید .این و،وبها ااای دندریت ،جسم سلولی و آکسون هستید.
خواص ویژهی آنها موارد زیر است:
 -aنورونها نسبت به محرکها تأثیر پذیر هستند.
ترکیب :گ رندیهای

اثر م رکهای خااجا مم طا اا به پ ا هالا تلدیم ماکیید.

 -bبید از ن که اثر م رک به پ ا هالا تلدیم ادا ا ن ااتههای نوا ن ممثم ندای

 -cجریددان هاددلا ا طددوب نددوا ن م ندددای  جسددم ودد،و ا  کسددون بدده رک د

کسون جریان عصبی ایدا مااو .
ا ما یددد از ی د

نمطددهی نددوا ن بدده نمطددهی ی ددر

هاان نوا ن هدای مااو  .به این ماگن هدایت جریان عصبی.
نکته :هدای جریان هالا ا طوب ی

نوا ن او .

 -dاتا پ ا هالا بده انتتدای کسدون مپایدهی کسدون اود دا جریدان هادلا از نیورون بیه سیلول بعیدی میتمدم ماادو  .بده ایدن مداگن
انتقال پیام عصبی.
نکته :هدای جریان هالا ا کتریکا انتماب پ ا هالا ا ا ایا او م ا وطح کتاب اوا
نکته :هدایت جریان عصبی ا طوب ی نوا ن او ا انتقال جریان عصبی از ی
توجه :موارد مذکور در درس نامههای بعدی موشکافانه بررسی شده است پس نگران نباشید!

نوا ن به و،وب ی ر او .
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 -2نوروگلیا ،نوها سلول غییر عصیبی اود کده جدزء بافیت عصیبی اود  .دا موا دد بااد د نوا گ ،دا یدا ود،وبهای پردت لان
نوها و،وب غیرعصبی هستید .پ

ن مواا  aتا  dکه باال گفتم ا نها اخ ناا هد.

سلولهای بافت عصبی
 بافت عصبی جانوران دو نوع سلول وجود دارد:
نوروگلیا

نورون
نورون
و،وبهای با

هالا نورون نا

ااند کامالً تخصص یافتهاند.

نوا نها انواع گوناگونا ااندا ا اساس ساختار همهی آنها شبیه شکل زیر است:

ترکیب :چون نوا نها توانایا تمس م ادن مم توز +اوت وک یز ندااند میتوانیم همهی موارد زیر را دربارهی آنها بگیم:
 -aا نها کر موز ها مضاهف رر ی ناااوند.
 -bپوام هستهای ا نها تدزیه ترک م ناااو .
-c

ا نها وانتریوبها هاانیدوازی نااکیید همیشه

هد وانتریوب ااند.

 -dهیچگاه واختاا کا ب ن کر موز ها وانتریوبها ترک م ناااو .
 -eنااتوان از نها برای تت هی کاایوت پ اوتفا ی کر .
 -fا ن هستهی نها کر مات ن جو اا که زیا از ا ی نها ا نویسا مااو .
 هرنورون از یک جسم سلولی و تعدادی اجزای رشته مانند ،تشکیل شده است .که همگی را جداگانه بررسی میکنیم:
 -1جسم سلولی بخرا از نوا ن او که معموالً رشتههایی به آن وارد ( ندای

یک رشته از آن خارج میشود ( کسون .

در رابطه با جسم سلولی باید مطالب زیر را بدانید( .در ضمن این مطالب همه ترکیبی و تفهیمی هستند و هیچکدام خارج کتاب درسی نیست)
 -aجسم و،و ا نسل به وایر بخمها نوا ن سیتوپالسم بیشتری دارد.
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-b

ا ن جسم و،و ا هستهی کروی شکل جو

-c

ا ن جسم سلولی ،الکهی ند پالواا زبر گستر ی جسم گ ،ی را انا جو

اا مطلق اکم 2-1
اا .

ترکیب :ا ن نوا نها پر تئ نهای ترا ا زیا ی واخته مااو  .برای واخته ادن این پر تئ نها جو  RNAپ،امرازا ایلوز ا الکهی ند پالواا زبدرا
جسم گ ،یا م توکیدای ...الز او  .بیابراین ا جسم سلولی نوا نهدا تعداد زیادی جسم گلژی ،ریبوزوم ،شبکهی آندوپالسمی زبر گسترده جدو
اا .
نکته :الکه ند پالواا مط ا جسم و،و ا نوا نها اراا اا

ا میتوکندری در سرتاسر نورون یافت میشود.

 -dا ن هستهی نوا نها هست برجسته جو اا مطلق اکم 2-2
 -eپایانهی کسون نوا نها ماتواند با جسم و،و ا نوا نها و یاپ ترک م ما هد .بیدابراین ا غردای پالوداایا جسدم ود،و ا نوا نهدا
گ رندیی انتماب هیدیی هالا جو اا مطلق اکم 2-5
 -fا ن جسم و،و ا نوا نها م کر توبوب جو اا که ا ترک م اوک ،و،و ا نمم اا .
 -2دندریتها ،رشتههاییاند که پیام عصبی را به جسم سلولی هدایت میکنند.
در رابطه با دندریتها موارد زیر آوردیم:
 -aمعموالً کوتای هستید.
نکته :ندای نوا نهای سا تقریباً نسل به وایر نوا نها ب،ید مابااد .منه ها ره مثم نوا نهای

بویایا

 -bمانید ااخههای ی اخ میرید هستید.
 -cا نها تیدا زیا ی و یاپ ترک م مااو .
نکته :جو انریابام زیا ی باهث مااو که ندای ها بتوانید تیدا زیا ی و یاپ

ترک م هید.

نکته :ا غرای پالواایا ندای تیدا زیا ی گ رندیی انتماب هیدیی هالا جو

اا .

 -dبیشتر نوا نها مبه جز نوا ن سا ندای های را انا ااند.
نکته :نوا ن سا مط ی

ندای

اا .

 -eبرخالف کسونها مکه اطر نها از ی

ا ندای ها با تمس م مکرا خو نازکتر مااوند.

انتتا تا انتتای ی ر ثاب او

نکته :ترک د و توپالواا ااهدیی ندای ممدا ا جسم و،و ا نوا ن ا مرابه جسم و،و ا نوا ن او .
ترکیب :هوامونهای ت ر ئ دی ا کو کان ااد طل یا م ز اا ا زایم ما هید .این یییا ت ر کس ن ا کو کان باهث ا زایم انریاب ا ندای ها مااو .
 -fندای نوا نهای سا برخالف وایر نوا نها م رکتا اابط تووط غالف م  ،ن ا اطه ادی او .
 -3آکسون ،رشتهای است که پیام عصبی را از جسم سلولی به سوی انتهای رشته هدایت میکند.
در مورد آکسون باید مطالب زیر را بدانید:
 -aااتهای اوتوانهای اکم و ه مانید او .
 -bاطر ن از ابتدا تا انتتا ثابت او .
 -cبراوا

نوع نوا ن قطر و طول ن متفا م او .

مثال :کسونهای رکتا خااج ادی از اهااب نخاها که به ماه ههای پا هاد ها ماکیید خ ،ا طویم او  .مطلق اکم 2 -14
 -dهاهی کسونها از نا هی هرمی شکل جسم سلولی میراء ماگ رند مطلق اکم 2-1
-e

ا ن آکسون و توپالوما م کر توبوب ماوک ،و،و ا ا م توکیدای  ...یا

مااو .

نکته :غراوازی تووط الکه ند پالواا زبر روام ماگ ر  .م اد ااکری بیابراین غرای کسون تووط الکهی ند پالواا زبر ا جسدم ود،و ا وداخته
مااو .
 -fن وته از انتماب هیدیهای هالا وایر موا ی ممثم برخا از هوامونها که تووط اندام های جسم و،و ا واخته مااو توودط کسدون بده
وا پایانهی کسون میتمم ماگر .
 -gبیشتر بخم های غرای پالواایا کسون ا نوا ن سا نوا ن رکتا مبرخالف نوا ن اابط تووط غالف م  ،ن ا اطه ادی او .
 -4بخم انتتایا کسون معموالً شاخهدار او

انتتای هر ااخه از این انریابهاا متسع بو ی پایانهی آکسون نا

اا  .م طلق اکم 2-1
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با توجه به شکل  2-6میتوانیم مطالب زیر را استنباط کنیم:
 -aپایانهی کسون پیازی شکل و متسع او .
-b

ا ن پایانهی کسون اغلب نوا نها انتقال دهندهی عصبی ذخیره مااو .

نکته :انتماب هیدیهای هالا ا ن زیکوب بستهبیدی ادی او .
-c

ا ن پایانهی کسونا نوا نهای ویتز کییدیی هوامونا هورمون ذخیره مااو نه انتماب هیدیی هالا .م ام  4زیس 2

نکته :در پایانهی آکسون نورونها تعداد زیادی میتوکندری وجود دارد.
نوروگلیا


ا ن با

اا  .که بتم ماگن نوروگلیا یا سلول های پشتیبان

هالا به جز نوا نها نوع ی ری سلول غیر عصبی جو

بافت عصبی انواع مختلفی از نوروگلیا وجود دارد که هر یک کار ویژهای انجام میدهد:
 -aبعضی از نوا گ ،اها به تغذیه نورونها کا
 -bبعضی دیگر به حفاظت از نوا نها کا
-c

بعضی دیگر ن ز ا پ رامون کسونها

نکته :نوا گ ،اهایا که پ رامون کسونها

ماکیید.
ماکیید.
ندای ها ماپ ید

ندای ها ماپ

نها اا عایق ماکیید.

یدا غالف م  ،ن تو د ماکیید .غالف میلین نوعی عایق الکتریکی ایجاد میباشد.

نکته :تیدا نوا گ ،ا ا وت ای هالا خ ،ا ب متر از تیدا نوا نها او .
 غالف میلین از جیسا غشاست تووط الکهی ند پالواا زبر راف نوعی خاصی از و،وبهای پرت لان واخته مااو .
در مورد غالف میلین مطالب زیر باید بدانیم:
 -dغالف م  ،ن از پروتئین ،فسفولیپید ،کلسترول واخته ادی او

ساختار الیهای اا .

 -eغالف م  ،ن مثم غرای پالواایا تووط شبکهی آندوپالسمی نوع خاصی از سلولهای پشتیبان واخته مااو .
تذکر :غالف م  ،ن تووط نوا نها واخته ناااو .
 -fهرجا از ااتههای هالا م کسون ندای که تووط غالف م  ،ن ا اطه ادی او ا پتانس م هام ایدا ناااو .
 -gهرجا از کسونها ندای ها که تووط غالف م  ،ن پوا دی ادی او ا نااتواند تووط م رکها ت ری او بیدابراین ن بخدم از ندوا ن هدایق
خواهد بو پتانس م هام ا ن بخم ایدا ناااو .
کسون نوا ن سا جو اا .
 -hغالف م  ،ن اطراف کسون نوا ن رکتا ندای
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به ار،هی ب ن

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.
غالف م  ،ن مدا ا گره رانویه ماگویید.

نکته :تیدا گری اانویه کمتر از تیدا غالف م  ،ن او .
-j

ا گریهای اانویه ندای نوا ن رکتاا کسون

ندای نوا ن اابطا جسم و،و ا پایانهی کسونا هاهی نوا نها غالف میلین وجود ندارد.

نکته :ا میاطما از نوا ن که غالف م  ،ن جو نداا ممواا ی که ا  gگفتم ا غشای پالسمایی با مایع بین سیلولی (بخردا از م د ط اخ،دا بددن در
تماس است.
 -kا گریهای اانویه مبرخالف بخمهایا که تووط غالف م  ،ن ا اطه ادی او
نکته :ا بخمهایا از نوا ن که غالف م  ،ن جو

اا ا پ ا هالا از ی

ا پ ا هالا ایدا مااو .

گری اانویه به گری بیدی جهش ماکید.

نکته :وره هدای پ ا هالا منه انتماب پ ا هالا ا ااتههای م  ،ن اا بیشتر از ااتههای بد ن م  ،ن او .
نکته :هر چمدا اطر ااتههای هالا ب متر بااد

ااای غالف م  ،ن هم باادا وره هدای پ ا هالا ب متر خواهد بو .

نکته :ا بیشتر نوا ن هایا که مربوط به رکام وری بدن هستید غالف م  ،ن جو

اا  .برای مثاب نوا نهای سا

ها ا م  ،ن اا هستید.
 -lبخم وف د نخاع م ز ااای ااتههای م  ،ن اا او  .بیابراین ا میاطق ماکواا و،وبهای پرت لان جو
ترکیب :ا ا را ملتال به  MSمما ت م اوک،ر زی
بخمهایا از ن تخرید مااو .

رکتا مربوط به انیکا های بددن

اا .

ا وت ای ایایا به غالف م  ،ن ا وت ای هالا مرکدزی مبخدم ودف د نخداع م دز

ا،ده ماکیدد

 غالف میلین توسط نوع خاصی از سلولهای پشتیبان ساخته میشود .ولی در سلول دیگری وظیفه بر عهده دارد.
مثالهای دیگر این چنینی وجود دارد:
مثال  :1بعضی از نزیمهای م توکیدای تووط و،وب ا برگ رندیی م توکیدای واخته مااو  .ا ا خو م توکیدای یا

ماکیید.

نکته :طلق مثاب 1ا ژن امز کییدیی بعضی از پر تئ نهای م توکیدای ا ن ژنو هستهای و،وب ا برگ رندی اراا اا .
مثال : 2گ رندیی رژن موجو ا وطح ماوتوو

ها واخته مااو

ها نوع خارا از پا تن او که تووط پالواوو

ا ا ماوتوو

ها یا

ماکید.

انواع نورونها از نظر عملکرد
 نورونها از نظر عملی که انجام میدهند بر سه نوعاند.
نورونهای حسی

نورونهای رابط

نورونهای حرکتی

نورونهای حسی
در رابطه با نورونهای حسی مطالب زیر را آوردیم:
 -aاطالهام سا اا از اندا های

به وت ای هالا مرکزی میتمم ماکید.

ترکیب :پوو ا چرما گوشا ب یاا زبان  ...اندا
ترکیب :گ رندی های

سا هستید.

ممانید گ رندیهای ماا ا ا مکان کاا نوا ا ا ایا اثر م درک اا بده پ دا هادلا تلددیم

ماکیید .پ ا هالا ایدا ادی تووط نوا نهای سا به م ز نخاع ااواب مااو .
 -bدندریت اغلب نوا نهای سا بزرگتر از آکسون نها او .
ترکیب :ندای نوا ن سا هاد بویایا کوچکتر از کسون ن مابااد ندای ن ااای م ک او .
هم کسون تووط غالف م  ،ن ا اطه ادی او .
 -cا نوا نهای سا هم ندای
 -dنوا نهای سا هم ا اعصاب حسی هم ا اعصاب مختلط م سا -رکتا جو
 -eدر ریشهی پشتی اعصابی که به نخاع وارد میشوند ،جسم و،و اا کسون
جو

اا .

نددای نوا نهدای سدا

اا .
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نکته :ا ایرهی پرتا اهااب نخاهاا ندای

کسون نوا ن سا از م م مرابهای از جسم و،و ا خااج مااو  .مطلق اکم 2-2

ترکیب :و،وبهای اوتوانه ایا مخر طا بویایا
-f

ندای

اطلا هستید م م ایدا

کسون نتا ممابم یکدی ر او .

ا نوا ن ساا دندریت پ ا هالا اا از م ط یا ا ن بدن به جسم و،و ا اا ماکید آکسون پ ا هالا اا از جسم و،و ا به وا

وت ای

هالا مرکزی ما روتد.
اا .

نکته :ا ابتدای گر ها از نوا نهای سا و،وب گ رندی جو
نوروهای حرکتی

 ی

ن ا مط،د اموا نوا نهای رکتا:

 -aنورونهای حرکتی :رمانهای م ز نخاع اا به ماه هها مرافا ا،لا اوک،تا
 -bکسون نوا ن رکتا بزاگتر از ندای

غدیها مابرند.

نهاو .

 -cفقط ا کسون نوا ن رکتا غالف م  ،ن گری اانویه جو

اا .

 -dنوا ن رکتا هم ا اهااب رکتا هم ا اهااب مخت،ط م سا -رکتا جو

اا .

 -eجسم سلولی نوا نهای رکتا که از ریشهی شکمی عصب نخاعی خااج مااوندا درون بخیش خاکسیتری
نخاع قرار دارد.
مااو .

نکته :ا ایره اکاا هادهای نخاها مط کسون نوا ن رکتا یا

پاااوا ات کا که از م ز نخاع خااج مااوند ها ا ااای ندوا ن رکتدا اود ایدن نوا نهدا ا
نکته :اهااب وا ات
وت ای هالا مرکزی اراا اا .
نکته :با توجه به اکم م 2-2ا پایانه ی کسون نوا ن رکتا با غرای پالواایا م ون و یاپ
 -fا نوا نهای رکتاا دندریت پ ا هالا اا به جسم و،و ا نز ی
جسم و،و ا وت ای هالا مرکزی ا ماکیید.

ترک م ا ی او .

ماکید دا آکسیونها پ دا

رکتدا اا از

نورونهای رابط
یک دنیا اطالعات در مورد این نوع نورونها:
a
b

ااتلاط ب ن وایر نورونها براراا ماکیید.
هم با نوا نهای رکتا هم با نوا نهای سا و یاپ

c

بعضی از نوا نهای اابطا ا بخم خاکستری نخاع ااتلاط ب ن نوا ن سا نوا ن رکتا براراا ماکیید.

ترک م ما هد.

نکته :در طی انعکاس زردپی زیر زانو ،نورون رابط انتماب هیدیی هالا از نوع مهیاری بده ضدای و یاپسدا ترادح
ماکید که نورون حرکتی ماهیچهی عقب ران را مهار میکند.
d

نوا ن اابط غالف م  ،ن نداا بیابراین وره هدای پ ا هالا ا ن هسته او .

e

اندازیی نوا ن اابط معموالً کوتایتر از وایر نوا نها مابااد.

نکته :نوا ن اابط هم ناام هالا متاای ماواز
تذکر :نوا ن اابط ا انیکا

هم ت ریکا

زا پا زیر زانو نمم اا اما غالف م  ،ن نداا .

پتانسیل آرامش
مواد الزم برای ساختن پتانسیل آرامش:
وجود کلی یون در خارج و داخل سلول

غشای سلولی با نفوذپذیری انتخابی

پمپ سدیم -پتاسیم

وجود کلی یون در خارج و داخل سلول
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به طوا میاوبا ا خارج سلولهای عصبی ممداا زیا ی یون سدیم جو
ممداا زیا ی یون پتاسیم جو

اا که غ،ظ

ن ب متر از خااج نوا ن مابااد.

نکته :میظوا از خااج نوا نا مای م ان با تا مم ط اخ،ا بدن
-1

اا که ب رتر از ا ن نوا ن او  .از طرف ی ر ا داخل سلول

میظوا از ا ن نوا نا و توپالوم او .

اتا یون ودیم ا خااج از نوا ن ب متر از ا ن نوا ن باادا یون سدیم تمایل دارد که از غشای پالسمایی نورون عبور کند و وارد نیورون
شود.

 -2اتا ا ن نوا نا ممداا یون پتاو م ب متر از خااج ن باادا یون پتاسیم تمایل دارد که از غشای پالسمایی نورون عبور کنید و از سیلول
خارج شود.

غشای سلولی با نفوذپذیری انتخابی
 بعضی از پروتئینهای غشاء در ایجاد پتانسیل آرامش نقش دارند هر یک را االن توضیح میدهیم:
 -1کانابهای نفوذپایر به پتاو م ودیم
 -2پاپ ودیم -پتاو م
-1

ا غرای پالواای نوا نها نوها کاناب پر تئ ن جو

اا که یونهای پتاو م ودیم از ن هلوا ما کیید .این کانالهای پروتئینیی ،بیه

یونهای پتاسیم خیلی بیش تر از یون سدیم اجازهی عبور میدهند .یییا یونهای پتاسیم که از سلول ماز طریق این کانابها خارج
میشوند خیلی بیشتر از تعداد یونهای سدیم است که (از طریق این کانابها وارد سلول میشوند .این اتفاق ناها النه باهث مااو که
یونهای مثبتی که از سلول خارج میشوند )  (k بیشتر از یونهای مثبتی باشد که بیه سیلول وارد میشیوند )  . (Na در ایین
شرایط درون سلول نسبت به بیرون آن منفیتر میشود.
نکته :ا طا پتانسیل آرامش ،هلوا یونهای ودیم پتاو م از کانابهای پر تئ ن از طریق انتراا تسهیل شده است.
نکته :ا طا پتانس م اامما عبور یونهای سدیم و پتاسیم از کانالهای پروتئین بدون مصرف  ATPو در جهت شیب غلظت است.
نکته :کانابهایا که ا طا پتانس م اامم یونهای ودیم پتاو م از نها هلوا ماکیدا دریچه ندارند.
نکته :نفوذپایری غرای نوا نها به یون پتاو م خیلی بیشتر از یون ودیم او .
نکته :این کانابهایا که ا نکتهی باال گفتما از نوع پروتئینهای سراسری هستید مو کوبهای کوچ

مانید ب ماتوانید از این کانابها هلوا کیید.

 -2با ا امه ی ا ند خر ج یون پتاو م از نوا ن ا یون ودیم به ا ن نوا نا اخم و،وب مااو پر از ودیم ب ر ن ن هم پر از پتاو م .اال
برای این که همچی ن اتفااا اخ ندهد خدا ند ک م پاپ ودیم -پتاو م اا ا غرای پالواایا و،وب اراا ا .
پمپ سدیم -پتاسیم
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 دربارهی این پمپ باید مطالب زیر را بدانید:
-a
-b
-c
-d

از جی پروتئین او .
ی نوع پر تئ ن وراوری ا غراء او .
ا غرای هاهی و،وبهای زندیی بدن جو
با مارف انرژی ) (ATPیا ماکید.

اا .

 -eبا مارف  ATPسه عدد یون ودیم اا از نوا ن خااج ماکید.
نکته :پاپ ودیم -پتاو ما یون ودیم اا ا خالف شیب غلظت از نوا ن خارج ماکید.
 -fبا مارف  ATPدو عدد یون پتاو م اا به ا ن نوا ن اا ماکید.
نکته :پاپ ودیم -پتاو ما یون پتاسیم اا ا خالف شیب غلظت وارد نوا ن ماکید.
 -gا طا یا
مااو .
 یا

این پاپا ا ن نوا ن  ATPمارف مو کوب ADP

سدفام تو دد

پمپ سدیم -پتاسیم ولد مااو که غلظت یون سدیم همواره در خارج

سلول باالتر از داخل و غلظت یون پتاسیم در داخل سلول باالتر از غلظت آن در
خارج باشد.
نتیجهی

و

،

 این هاه رف ز یم که ب م ب ن

ووی غرای نوا ن اختالف پتانس م ا کتریکا جو

اا  .این اختالف پتانس م ا کتریکا بده

ردوام مخت،دف

مراهدی مااو  :پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل.
 زمانا که نوا ن ا اب یا

هالا ن س ا گفته مااو که ن نوا ن ا اب استراحت یا آرامش اراا اا  .م اد اداکری در هنگام پتانسیل

آرامش ،درون سلول نسبت به بیرون آن منفی است .دلیل اینکه چرا پتانسیل درون سلول منفی است یقیناً شما تا اینجا فهمیدند ولی
به صورت جمعبندی این پایین آوردیم:
a

نفوذپذیی بیشتر غشای نورون به یون پتاسیم تا یون سدیم.

یادآوری :ا این ا

ممداا پتاو م خااج ادی از نوا ن ب متر از ودیم اا ادی او بیابراین ا ن و،وب میفاتر از خااج ن مااو .

 bفعالیت پمپ سدیم -پتاسیم به گونهای او که  3یون ودیم اا به ب ر ن  2یون پتاو م اا به ا ن نوا ن ماایز .
طلق کتاب اوا ن پتانس م اامم اختالف پتانس م ا کتریکا ا ن نوا ن نسل به ب ر ن نا  -65م ،ا او  .ایدن یییدا بداا ا کتریکدا ا ن
و،وب نسل به خااج ن  65م ،ا کاتر او .
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نکته :کانابهایا که به یون ودیم پتاو م ا طا پتانس م اامم اجازیی هلوا ما هید مانید پاپ وددیم -پتاود م -از ندوع پروتئینهیای
سراسری هستید توسط ریبوزومهای شبکهی آندوپالسمی زبر ساخته میشوند و به مولکولهای کوچک (مثل آب) اجازهی عبیور
میدهند..
نکته :پاپ ودیم -پتاو م برخالف کانابهایا که ا نکتهی باال گفتم؛ با مصرف  ATPو انرژی زیستی فعالیت میکنند.

پتانسیل عمل
به طور کلی پتانسیل عمل شامل موارد زیر است:
مرحلهی پایینرو اختالف پتانسیل الکتریکی

مرحلهی باالرو اختالف پتانسیل الکتریکی
تبدیل اثر محرک پیام عصبی

 یکا از ی گا نوا نها این او که ماتوانید اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل کنند .میظوا از تلدیم اثر م رک به پ دا هادلا ایدن اود کده
اتا م رک بر بخرا از نوا ن اثر کر ا ا ن بخم از نوا ن به روام ناگهانی و شدید اختالف پتانس م ب ن
بال ار،ه به ا

این ت ر ا زمان بس اا کوتاها پتانس م اخم غراء نسل به خااج ن مثل تر مااو
غراء نسل به خااج میفاتر مااو .

ووی غراء ت ر ماکید .ا طدا

ا ب خو بر ما گر

میییا مدد ام اخم

نکته :اولین قدم برای ار ع پتانس م هام ا نوا نا که ا اامم او ا اثر م رک مؤثر بر نوا ن مابااد.
نکته :م رک ماتواند اخ،ا مناام هالا  ...یا خااجا منواا گرما  ...بااد.
 پتانسیل عمل هلاام او از تغییر ناگهانی و شدید اختالف پتانسیل ب ن ووی غرا .طا این ت را ا زمان بسد اا کوتداها پتانسد م اخدم
مدد ام اخم غراء نسدل
غراء نسل به خااج ن مثل تر ما اد ممر ،ه ی باالا اختالف پتانس م ا کتریکا بال ار،ه به ا ا ب بر ما گر
به خااج میفاتر مااو ممر ،هی پای ن ا اختالف پتانس م ا کتریکا
مرحلهی باالرو اختالف پتانسیل الکتریکی
 در وقوع مرحلهی باالرو ،یونهای سدیم و کانالهای دریچهدار سدیم فعالیت دارند:
 -1در شروع پتانسیل عمل دریچهی کانالهای سدیمی باز میشود و یونهای سدیم به صورت ناگهانی از طرییق کانالهیای میذکور وارد
نورون میشوند و به صورت ناگهانی و شدید درون سلول را مثبت میکنند.
نکته :کانابهای ودیاا که ا مر ،هی باالا اختالف پتانس م باز هستیدا با کانابهای ودیاا پتانس اا که ا
ماکیید متفا ماند از ی

ن پتانس م اوترا

غراءا یا د

نوع ن ستید.

نکته :ا یونهای ودیم به ا ن نوا ن از طریق کانابهای ای ه اا ودیاا روام ماگ ر

از نوع انتشار تسهیل شده و در جهت شیب غلظت اود

در طی فرآیند مذکور  ATPمصرف نمیشود.
 -2الم از ار ع پتانس م هام م هی اما که نوا ن ا اب اامم او اختالف پتانس م ووی غرای نوا ن  -65م ،ا او  .اما بدا بداز اددن
کانابهای ودیاا اختالف پتانس م ووی غرای نوا ن از  -65م ،ا به وا رفر رک ماکید ا نتای به  +41م ،ا مااود.
 -3ا طا اوع مر ،هی باالا اختالف پتانس ما ممداا یونهای مثل مودیم ا ن نوا ن ا به ا زایم او  .ا یونهای ودیم بده ا ن ندوا ن تدا
زمانا ا امه مایابد که ای هی کانابهای ودیاا باز او  .اب در چه زمانی دریچهی کانالهای دریچهدار سدیمی بسته میشود؟
ای هی کانابهای ودیاا باز اد .اب ا انتتای مر ،هی باالا ا اتا اختالف پتانس م ا ن نوا ن ن س به
ا ابتدای ار ع پتانس م هام م -65م ،ا
خااج ن به  +41م ،ا او دا ای هی کانابهای ودیم بسته ادی ی ر یون ودیم اا نوا ن ناااو .
نکته :ای هی کاناب های ودیم ا تاژ خارا باز

ا تاژ ماختالف پتانس م خاص ی ری بسته مااو بیدابراین ماتدوان نت دده گر د کده کانالهیای

دریچهدار سدیمی در غشای نورون وابسته به ولتاژ هستند.
نکته :اولین قدم برای غاز مر ،هی باالا پتانس م هاما باز ادن ای هی کانابهای ودیاا او .
 -4دربارهی مرحلهی باالرو باید مطالب زیر را بدانید:
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 تغییر اختالف پتانسیل الکتریکی از  -66میلیولت تا صفر (  -66صفر)
-a
-b
-c
-d

باز ادن ای هی کانابهای ودیم م ا ابتدا .
ا یونهای ودیم به ا ن نوا ن از طریق کانابهای ای ه اا ودیاا .مبد ن مارف ATP
ا ن نوا ن ا به ا زایم او .
ممداا یونهای مثل مباا ا کتریکا مثل
باز بو ن ای هی کانابهای ودیاا م ا ا امه

 -eکاهش مقدار اختالف پتانسیل الکتریکی.

 تغییر پتانسیل الکتریکی از صفر تا ( +44صفر )+44 
 -aکانابهای ای ه اا ودیاا باز هستید م ا ا امه
 -bیونهای ودیم از طریق کانابهای ای ه اا ودیاا اا نوا ن مااو  .مانتظداا تسدت م اددی
بد ن مارف ATP
 -cممداا م غ،ظ یونهای مثل ا ن نوا ن ا به ا زایم او .
 -dاختالف پتانسیل از صفر تا  +44میلیولت در حال افزایش است.
 -eاتا اختالف پتانس م
مااو .
 -fا +41ا ای هی کانابهای پتاو اا

ووی غرای نوا ن به  +41او دا ای هی کانابهدای وددیاا بسدته

-g

ودیاا بسته هستید .مطلق گفتهی کتاب اوا

ا +41ا ب مترین ممداا یون ا ن نوا ن جو

اا بیابراین ا این ا

ممداا فشار اسمزی

حداکثر و پتانسیل آب حداقل او .
مرحلهی پایینرو اختالف پتانسیل الکتریکی

 برای اندا مر ،هی پای نا اختالف پتانس م ا کتریکاا یونهای پتاو م کانابهای ای ه اا پتاو اا نمم ااند.
ا غرای پالواایا نوا نها هال ی بر کانالهای نفوذپذیر به سدیم و پتاسیم ،پمپ سیدیم -پتاسییم و کانیالهیای دریچیهدار سیدیمی،

-1

کانالهای دریچهدار پتاسیمی جو

اا  .کانالهای دریچهدار پتاسیمی مانیدد کانالهای دریچه سدیمی وابسته به ولتیاژ هسدتید

اتدا

اختالف پتانس م نوا ن به  +44برسد ،باز اتا اختالف پتانس م به  -66برسد بسته میشوند.
 -2هی ا ار ع مر ،هی پای نا اختالف پتانس م ا کتریکاا اختالف پتانس م ب ن ووی غرای نوا ن  +41م ،ا اود  .ا ایدن تداژ ای دهی
کانابهای پتاو اا باز ادی به طوا ناگتانا یونهای پتاو م از نوا ن خااج ادی ولد مااوند که اختالف پتانس م ووی غرای نوا ن از 41
به وا رفر و به طرف ممداا میفا م -61رک کید.
م ،ا
 -3ا طا اوع مر ،هی پای نا اختالف پتانس ما ممداا یونهای مثل مپتاو م ا ن نوا نا ا اب کاهم او  .خر ج یونهای پتاو م از نوا ن تا
زمانا ا امه مایابد که ای هی کانابهای پتاو اا باز او میییا تا . -65
ترکیب :کانابهای نفوذپایر به یونهای ودیم پتاو م م ا مر ،هی اوترا

ا پاپ ودیم -پتاو ما کانابهای ودیاا کانابهدای پتاود ااا ها دا جدزء

پروتئینهای سراسری هستید تووط شبکهی آندوپالسمی زبر واخته مااوند.
نکته :ا هاهی ا هاا چه نوا ن ا اب اامم بااد چه ا اب پتانس م هاما ممداا یون ودیم موجو
مابااد .از طرف ی ر همیشه ممداا یون پتاو م موجو

ا خااج از نوا ن همواره ب متر از ا ن نوا ن

ا نوا ن ب متر از خااج نوا ن او .

 -4دربارهی مرحلهی پایینرو باید مطالب زیر را بدانید:

 ت
a
b
c
d

ر پتانس م ا کتریکا از  +41م ،ا به رفر م  +41رفر :
باز ادن ای هی کانابهای پتاو اا م ا ابتدا
خددر ج ناگتددانا یونهددای پتاو د م از نددوا ن از طریددق کانابهددای ای دده اا
پتاو اا مبد ن مارف ATP
+
ممداا یونهای مثل ا ن نوا ن )  (Kا اب کاهم او .
باز بو ای هی کانابهای پتاو اا م ا ا امه
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e

کاهش اختالف پتانسیل الکتریکی

c

مقدار و غلظت یونهای مثبت درون نورون در حال کاهش است.

d

اختالف پتانسیل الکتریکی از صفر تا  -66در حال افزایش است.

 تغییر پتانسیل الکتریکی صفر تا  -66میلیولت (صفر :)-64 
 aکانابهای ای ه اا پتاو اا باز هستید.
 bیونهای پتاو م از طریق کانابهای ای ه اا پتاو اا خااج مااوند م انتراا تست م ادیا بد ن مارف ATP

نکته :هی اما که اختالف پتانس م به  -65م ،ا
پتاسیم جو

او دا م خر پتانس م هام درون نورون ممداا زیا ی یون سدیم و خارج آن ممداا زیدا ی ییون

اا .

هدایت جریان عصبی
تا اینجا گفت م که پتانس م هام از مر ،هی ا ناگتانا یونهای ودیم به ا ن نوا ن ممر ،هی باالا و خدر ج ناگتدانا یونهدای پتاود م از ندوا ن
ممر ،هی پای ن ا ترک م ادی او  .پتانس م هام بید از تو د ا ی نمطه از و،وب هالاا ا نماط مدا ا هم ایدا مااو نمطه به نمطه ا طوب ااتهی
هالا و ر ماکید؛ به این م ن هدایت جریان عصبی در طول نورون.
تذکر :هیچگاه ا ی

ظه ا تاا طوب نوا ن پتانس م هام روام نااگ ر .

نکته :پتانس م هام بید از ایدا ادن از ی

نمطهی نوا ن به نمطهی مدا ا رک ماکید.
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 -1رض کی د ا نمطهای از کسون ی نوا ن پ ا هالا مپتانس م هام ایدا ادی او .
این پ ا ا طوب کسون از ی نمطه به نمطهی مدا ا میتمم مااو  .تا ا نتای به پایانهی کسون مااود .م ا ااتههای بد ن م  ،ن اینجوای او
نکته :هیچگاه ا ی

ظه تاا کانابهای ودیاا یا پتاو اا موجو

ا نوا ن باز ن ستید.

نکته خیلی مهم  :ا طوب هدای پ ا هالا هارای با ار ع مر ،هی پای ن ا پتانس م هاما مر ،هی باالا پتانس م هام بیدی اغاز مااو .
 -2تا اینجا تا دیم هدای پ ا هالا یییا اینکه پتانسیل عمل در طول نورون حرکت کند .اب به ااوتا اگر پیام عصبی در دندریت ایجاد
شود هدایت پیام عصبی چگونه است؟
اتا پ ا هالا ا ندای ایدا ادا پتانس م هام ا ندای
ا نتای به پایانه مااود.
کسون هدای مااو
مسیر هدایت پیام عصبی به طور کلی:

رک کر ی به جسم و،و ا مااود

ا نتای به کسون مااود .پ دا هادلا ا طدوب

دندریت  جسم سلولی  آکسون  پایانهی آکسون
13
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نکته :هدایت در طول نورون او

ا میظوا از انتماب پ ا هالاا انتقال پیام از یک نورون به سلول دیگر است.

یادآوری :ا ااتههای م  ،ن اا م ندای

کسون نوا ن سا

کسون نوا ن رکتا پیام عصبی در گرههای رانویه ایجاد میشود و از

یک گره به گره دیگر جهش میکند.

فعالیت پمپ سدیم -پتاسیم

 ما ان د که پاپ ودیم -پتاو م ا مر ،هی اامم یا
پتاو م اا اا ماکید.

ماکید طا یا

خو با مارف  ATPیونهای وددیم اا از ندوا ن خدااج یونهدای

نقد کتاب درسی
طلق متن کتاب اوا «بید از پایان پتانس م هاما یا
ا

بیشتر پاپ ودیم -پتاو م ولد مااو غ،ظ یونهای ودیم پتاو م ا

ودا ود،وب بده

ا ه خو برگر ند».

کتاب اوا گفته یا

پاپ ودیم -پتاو م بید از پایان پتانس م هاما ب متر مااو منه این که ار ع او !  .بیابراین ماتوان تا د که پمیپ سیدیم-

پتاسیم در حین پتانسیل عمل نیز فعالیت دارد.
نکته :پاپ ودیم -پتاو م ا مر ،ه ی پتانس م اامما پتانس م هام بید از پایان یا تن پتانس م هاما یا

ماکید .بعد از پایان پتانسیل عمل فعالیت

پمپ سدیم -پتاسیم بیشتر از سایر مراحل است.
پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل در یک نگاه
ناددو اا زیددر ممددداا ت ددرام اخددتالف
پتانس م ا مرحلهی آرامش پتانسیل
عمل و بعد از آن نران ما هد.
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ویژگی1
 aپتانس م اامم اکم او
 bغرای نوا ن به یون پتاو م ب متر از یون ودیم نفوذپایر او .
c

یون سدیم از طریق انتشار تسهیل شده وارد نورون مااو مبد ن مارف ATP

d

یون پتاسیم از طریق انتشار تسهیل شده از نورون خااج مااو مبد ن مارف ATP

e

پاپ ودیم -پتاو م با مارف ATPا یون سدیم از نوا ن خارج مخالف ا د غ،ظ

f

نوا ن ت ری پایر او

یون پتاسیم خالف ا د غ،ظ وارد نوا ن ماکید.

ماتواند ا ن پ ا هالا ایدا او .

ویژگی 2
a
b
c
d
e
f
g

مر ،هی باالا پتانس م هام نران ما هد.
ا ابتدا ای هی کانابهای ودیاا باز مااو .
یونهای ودیم به طوا ناگتانا بد ن مارف  ATPاز طریق کاناب های پر تئ یا اا نوا ن مااو مانتراا تست م ادی
ا ن نوا ن ا اب ا زایم او .
ممداا یونهای ودیاا مممداا باا مثل
از  -65تا رفرا اختالف پتانس م ا ن نوا ن نسل به خااج ن ا اب کاهم از رفر تا  +41ا اب ا زایم او .
ا مر ،هی  +41م ،ا ا ای هی کانابهای ودیاا بسته ای هی کانابهای پتاو اا باز مااو .
ا +41ا ب مترین ممداا یون ا ن نوا ن جو اا راا اوازی داکثر مابااد.

ا جت ا د غ،ظ

.

ویژگی 3
a
b
c
d
e
f
g

مر ،هی پای نا پتانس م هام نران ما هد.
ا ابتدا ای هی کانابهای پتاو اا باز ما او .
یونهای پتاو م به طوا ناگتانا بد ن مارف  ATPاز طریق کانابهای پر تئ یا از نوا ن خااج مااوند مانترداا تسدت م اددی ا جتد اد د
غ،ظ
ا ن نوا ن ا اب کاهم او .
ممداا یونهای پتاو م مممداا باا مثل
از  +41تا رفر اختالف پتانس م ا ن نوا ن نسل به خااج ن ا اب کاهم از رفر تا  -65ا اب ا زایم او .
ا -65ا ای هی کانابهای پتاو اا بسته ادی پتانس م هام پایان مایابد.
ا خر پتانس م هام ممداا ودیم موجو ا نوا ن ممداا پتاو م خااج از نوا ن ب متر از اتا او که نوا ن ا اب اامم مابااد.

ویژگی 4
 aبال ار،ه بید از پایان پتانس م هام او .
 bممداا ودیم موجو ا نوا ن ب م تر از ا
 cممداا پتاو م خااج از نوا ن ب م تر از ا

اامم او .
اامم او .

 )dفعالیت پمپ سدیم -پتاسیمی حداکثر میباشد.

انتقال پیام عصبی
یادآوری :گفت م پتانس م هام ا طوب نوا ن از ی


نمطه به نمطهی ی ر از هاان و،وب میتمم مااو  .به این اتفاق ماگن هدایت پیام عصبی.

اال ما خواه م انتماب پ ا هالا اا ب م .میظوا از انتقال پیام عصبی این او که پتانسیل عمل (پ ا هالا از یک نورون به سیلول دیگیر
منتقل شود.

 مواد الزم برای انتقال پیام عصبی:
سلول پیش سیناپسی

سیناپس

سلول پس سیناپسی

سلول پیش سیناپسی
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و،و ا که پ ا هالا اا به و،وب بیدی انتماب ما هد .بتم ماگنا سلول پیش سیناپسی.
نکته :ها رها هاهجا

ا هر ارایطاا قطعاً و،وب پ م و یاپسا نوا ن او .

 و،وب پ م و یاپسا نوا ن او .

ی گا هاوما هاهی نوا نها اا اا .

مشخصات سلول پیش سیناپسی (که حتماً نورون است) موارد زیر میباشد:
 _aهدای پ ا هالا تا پایانهی کسون

 -cااتن پایانهی کسون

 -bویتز ذخ ریی انتماب هیدیی هالا

نکته :انتماب هیدیی هالا طا ر یید اگزوسیتوز تراح مااو  .موا د باا د نوا نهایا که ویتز کییدیی هوامون هسدتیدا نااتوانیدد انتمداب هیددیی
هالا تراح کیید.
 -dتلدیم اثر م رک به پ ا هالا
نکته :ا ن پایهی کسون و،وب پ م و یاپسا مکه اطیام نوا ن او

انتقال دهندهی عصبی ذخیره میشود.

نکته :به طوا ک،ا نوا ن ساا نوا ن اابط نوا ن رکتا ماتوانید و،وب پ
مثال :برای مثاب ا انیکا
رکتا همد اان و یاپ

و یاپسا یا پ م و یاپسا بااید.

زا پا زیر زانو نوا ن اابط اتا با نوا ن سا ج،و اان و یاپ

ترک م ما هدا نوا ن پ

و یاپسا مابااد

اتا بدا ندوا ن

ترک م ما هدا نمم و،وب پ م و یاپسا اا .

ترکیب :ا ن الک هی چرم انسانا نوا نهای ترک م هیدی ی هاد ب یایا منوا ن سا با و،وب پ م و یاپسا ترک م و یاپ
پ و یاپسا ااند.
نکته :نوا ن پ م و یاپسا ماتواند با دندریت ،جسم سلولی و آکسون نوا ن پ

و یاپساا و یاپ

ما هید نمم ود،وب

ترک م هد.

سلول پس سیناپسی
 سلول پس سیناپسی ،و،و ا او که برای انتماب هیدیی هالا ااای گ رندی او

پ ا هالا تووط انتمداب هیددیی هادلا بده ن میتمدم

مااو  .نورون ،سلولهای ماهیچهای و غدهها ماتوانید سلول پس سیناپسی بااید.
ویژگی کلی همهی سلولهای پسسیناپسی:
-a
-b
-c
-d

اا .

ا غرای پالواایا نها برای انتماب هیدیی هالا گ رندی جو
ا مدا ام پایانهی کسون نوا ن پ م و یاپسا اراا ااند.
ب ن و،وب پ و یاپسا پایانه ی کسون نوا ن پ م و یاپسا ضای خا ا مای ب ن و،و ا جو
هدای پ ا هالا ااند.
ها ا توانایا ایا

اا .

 -1سه نوع سلول ماهیچهای در بدن آدما وجود دارد:
 -cماه هی ا،لا
 -bماه هی اوک،تا
 -aماه هی راف
 هاهی مواا باال با نورونهای حرکتی و یاپ

ترک م ما هید نقش سلول پس سیناپسی دارند.

تذکر :مواا  c, b, aه چگای نااتوانید نمم و،وب پ م و یاپسا ااته بااید .چون نوا ن ن ستید.
 -2به طور کلی در بدن انسانها دو نوع غده وجود دارد:
 -bغدیی بر نایز
 -aغدیی ا نایز
مواا  b, aن ز مانید ماه هها مط با نوا نهای رکتا و یاپ ترک م ما هید

مط نمم و،وب پ

و یاپسا ااند.

تذکر :مواا  b,aمانید ماه هها ه چگای نااتوانید نمم و،وب پ م و یاپسا ااته بااید.
نکته :مواا  2 1اطیام برای انتماب هیدیهای هالا که تووط نوا ن رکتا واخته مااوند ااای گ رندیی پر تئ یا هستید.
سیناپس
 م ،ا اا که ا ن ی نوا ن با و،وب ی ر ااتلاط براراا ماکیدا سیناپس مانامید.
ا و یاپ هاا نوا ن به و،وب ی ر نااچسلدا ب،که ب ن پایانه ی ی کسون مو،وب پ م و یاپسا
کاا جو

و،وب ایا

کییدی مو،وب پد

ود یاپ

ا ارد،هی

اا که به ن فضای سیناپسی ماگویید.
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قسمت انتهایی غشای پایانهی آکسون ( مربوط به و،وب پ م و یاپسا غشای سلول پس سیناپسیی

(نوا ن یا غدی یا ماه ه و فضای سیناپسی جو

اا .
و یاپسا م ضای و یاپسا تووط مایع بین سلولی پر ادی او

نکته :ضای ب ن پایانه ی کسون نوا ن پ م و یاپسا و،وب پ

جز محیط داخلیی

مابااد.
نکته :ا بخرا از غرای پالواایا و،وب پ
نکته :و یاپ

و یاپسا که ا ضای و یاپسا اراا اا ا تیدا زیا ی گ رندیهای انتماب هیدی هالا جو

اا .

م ،ا او که ا ن پیام عصبی که ماهیت الکتریکی دارد به پیام شیمیایی تبدیل میشود.

انتقال دهندههای عصبی

 ا وطح کتاب اوا باید بدان د که انتماب هیدیهای هالا مو کوبهای ا ا ایا اند که پ ا هادلا مکده ماه د ا کتریکدا اا بده ود،وب پد
و یاپسا میتمم ماکیید.
در مورد انتقال دهندههای عصبی مطالب زیر را نوشیتم:
 -aتووط نورون پیش سیناپسی واخته مااوند.
 -bدرون وزیکولهایی در پایانهی آکسون ذخیره هستید.
 -cطا ر یید اگزسیتوز از پایانهی کسون به مایع میان بافتی ایخته مااوند.
ترکیب :برای اوع ر یید اگزسیتور جو یون کلسیم ضر ای او .
نکته :طا ر یید اگز و توز انتماب هیدیهای هالاا بر وسعت غشای پالسمایی پایانهی آکسون نورون پیش سیناپسی افزوده میشود.
ترکیب :مای م ان با تا جزء محیط داخلی بو ی منشاء خونی اا

ا جزء خون ن س .

تذکر :انتقال دهندههای عصبی هیچگاه وارد جریان خون نمیشوند.
 -dضای و یاپسا ممای ب ن و،و ا یا مای م ان با تا اا طا ماکیید.
 -eبه گ رندیهای خو ا غرای پالواایا و،وب پ و یاپسا م ا و یاپ

متام مااوند.

 -fاین اتااب قطعاً پتانسیل الکتریکی سلول پس سیناپسی را تغییر میدهد.
تذکر :انتماب هیدیهای هالا توانایا هلوا از غرای پالواایا و،وب پ
نکته :انتماب هیدیهای هالا چون اا جریان خون ناااوند پ

و یاپسا ندااند وارد سلول پس سیناپسی نمیشوند.

جریان خون ا انتماب ن ه چ نمم مستم اا نداا .

 -gناقلهای عصبی درون فضای سیناپسی عمر کوتاهی دارند ز طا اتفاااتا مکه خااج از کتاب او

م و مااوند.

ترکیب :انتماب هیدیهای هالا برخالف هوامونها عمل سریع ااند اما مدت اثر آنها کوتاه است.
نکته :همهی انتماب هیدیهای هالا ا پایانهی کسون ذخ ری مااوند.
وت ای گ ،ی واخته مااوند؛ توسط آکسون به پایانیهی آکسیون حمیل

نکته :ن وته از انتماب هیدیهای هالا که تووط الکهی ند پالواا زبر
میشوند.

ترکیب :هوامونهایا که تووط نوا نها واخته مااوند ماکسا توو نا ضد ا ااایا متاا کییدی

زا کییدی وارد جریان خیون میشیوند و ناقیل پییام

عصبی نیستند.
مراحل انتقال پیام عصبی
از اول تا آخرین مرحله که پیام عصبی از سلول پیش سیناپسی به سلول پس سیناپسی منتقل میشود ،اتفاقات زیر رخ میدهد:
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 -1پ ا هالا مکه ماه ا کتریکا اا به پایانهی کسون مااود.
 -2زیکوبهای ا ی انتماب هیدیی هالا به غرای پالواایا پایانهی کسون متام مااوند.
نکته :انتماب هیدیهای هالا الالم واخته ادی

ا ن زیکوبهایا ا پایانهی کسون ذخ ری ادیاند.

 -3غرای پالواایا زیکوب ا ی انتماب هیدیا با غرای پالواایا ا پایانهی کسون ا غا مااو
مااو .

ناامهدای هادلا بده ضدای و یاپسدا ترادح

نکته :ر یید خر ج انتماب هیدیهای هالا از نوع اگزوسیتوز (یون کلسیم +مصرف  )ATPاو .
 -4ناامهای هالا مهاان انتماب هیدیهای هالا از ضای و یاپسا منه خون هلوا کر ی خو اا به و،وب پ و یاپسا مااوانید.
نکته :انتماب هیدیهای هالا بد ن خا

جریان خون به و،وب پ و یاپسا مااوید.

 -5ناامهای هالا به گ رندیهای خو مکه پر تئ ناند در غشای پالسمایی سلول پس سیناپسی متام مااوند.
 -6پس از این اتصال اختالف پتانسیل سلول پس سیناپسی تغییر میکند( .حتماً این اتفاق اخ ما هد
 -7سلول پس سیناپسی مهار یا تحریک میشود (یکا از این

ا

نکته :انتماب پ ا هالا یک طرفه از و،وب پ مو یاپسا به طرف و،وب پ

اخ ما هد نه هر
و یاپسا او .

نقد کتاب درسی
کتاب اوا گفته « اتا پ ا هالا به پایانهی کسون مااودا میتواند به و،وبهای ی ری میتمم او ».
خوب به فعل «میتواند» توجه کنید .ماتواند یییا شاید ،ممکن است و  ...این جا،ه یییا اتا پ ا هالا به پایانهی کسون مااود ماکن اود ک،دا
اتفاق ورش ب اید:
a
b

ممکن است به سلول پس سیناپسی منتقل شود.
ممکن است ا مس ر انتماب خو از ی

نکته :اگر ا

نوا ن به نوا ن ی ر متوقف شود.

 bاخ هد ی ر انتماب هیدیی هالا زا ناااو

پتانس م و،وب پ

و یاپسا ت ر نااکید.

گیرندهی انتقال دهندهی عصبی و چند تا چیز دیگر
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 از روی شکل ( )2-7میتوانیم در مورد گیرندهی انتقال دهندهی عصبی مطالب زیر را استنباط کنیم:
 -aغرای پالواایا نوا ن پ

و یاپسا ااای تیدا زیا ی گ رندی او .

 -bبخشی از گیرنده از غرای نوا ن به ا ن ضای و یاپسا ب ر نز ی او .
 -cدر بخشی از گ رندی که از غرای نوا ن به ا ن ضای و یاپسا ب ر ن ز ی او بدرای نوع خاصی از انتقال دهندهی عصبی جای دای اتاداب
اا

قالبی شکل او

با انتماب هیدیی هالا جف

جوا مااو میییا اابطهی مکا،ا براراا ماکید

 -dبخم ی ر گ رندی از هرض غرای پالواایا م ا م م و یاپ

هلوا ماکید به ا ن و،وب پ

و یاپسا اای مایابد.

 -eپس از اتصال انتقال دهندهی عصبی به گیرنده ،گیرنده باز شده و ساختار کانالی تشکیل میدهد.
 چند نکته در مورد گیرندهی ناقلهای عصبی
 -aگ رندیهای ناامهای هالا اختصاصی هام ماکیید.
 -bجی

گ رندیها پروتئینی او

تووط و،وب پسسیناپسی واخته مااوند.

نکته :این گ رندیها تووط شبکهی آندوپالسمی زبر واخته مااوند.
 -cاگر انتقال دهندهی عصبی مهاری به گ رندی متام او ا گ رندی ی واختاا کانا ا ایدا کر ی باهث خر ج یون پتاود م از ندوا ن ماادو
اختالف پتانسیل نورون را منفیتر میکند و تحریکپذیری نورون کاهش مییابد.
 -dاگر انتقال دهندهی عصبی تحریکی به گ ر ی متام او ا گ رندی واختاا کانا ا ایدا کر ی باهث ا یون ودیم به ا ن نوا ن ماادو .
ا این ا

اختالف پتانسیل نورون کاهش یا ته از میزان منفی بودن آن کمتر میشود .و تحریک پذیری نورون افزایش مییابد.

 -eدر بخش سیناپس ،در غشای پالسمایی پایانهی آکسون سلول پیشسیناپسی برای ناقلهای عصبی گیرنده وجود ندارد.
 -fناقلهای عصبی پیام را به صورت یکطرفه از نورون پییش سیناپسیی بیه سیلول پیس سیناپسیی انتقیال می دهند.

نکته .:پایانههای آکسون یک نورون میتواند یا چندین سلول ایجاد سیناپس کند.
 انتقال دهندههای عصبی انواع گوناگونی دارند .که ا کتاب اوا دو نوع از آن گفته شده :
 -2اپا نفرین
 -1اوت م کو ن
 -1یکی از انتقال دهندهی اصلی استیل کولین است .

در سطح کتاب درسی استیلکولین در سلولهای زیر دارای گیرنده است :
-a

ا غرای پالواایا سلول های ماهیچه اسکلتی مم ونها

-b
-c

ا غرای پالواایا ماهیچه های صاف و قلبی
ا بخشهایی از دستگاه عصبی مرکزی که کیترب کییدیی م ز هستید.

تذکر :استیلکولین نوها انتقال دهندهی عصبی او
-2

تووط نوا ن واخته مااو نه ماه ه.

ا ام  4ماخوان د که «اپینفرین ا بعضی از جاها نمم هوامونا اا

ا برخی مواا به هیوان انتمداب هیددیی هالا هام ماکید .وقتیی ایین

ماده از یک سلول عصبی ترشح میشود ،سبب انتقال پیام عصبی بین نورون ها می شود».
گفتیم که مکانیسم خروج انتقال دهندهی عصبی از پایانهی آکسیون ،اگزوسییتوز اسیت  .بیه دلییل ترکیبی بیودن کنکور شیما هیم ترکیبیی

باشید.
 همهی اگزوسیتوزهای کتاب درسی:
 -aخر ج پادتن از پالواوو

ها

 -bخر ج هیستامین هپارین از ماوتوو

ها باز مها

 -cخر ج هورمونهای پروتئینی پلیپپتیدی از و،وب وازندی

مثال :اکساتون نا ضد ا ااایا ک،ساتون نا هوامونهای ه و ز پ ر ن ...
 -dخر ج مواد دفعی درشت از م د

اگوو

ها مماکر اژها نوتر م

 -eخر ج پر تئ ن مکاما اییتر ر ن از و،وب وازندی.

 -fخر ج مواد ضد انگلی از ائوزییو مها
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ساختار وکار دستگاه عصبی


ایف وت ای هالا به ااتلاط متمابم ب ن م  ،ونها نوا ن ابسته او  .الکههدای ندوا ناا بیه طیور میدوام اطالهداتا اباایی
ارایط اخ،ا بدن ارایط م طاا جا

ای ماکیید پ

ترکیب :بید از تو د نوزا انسانا ناو هیوز کامم ن س

از هااهی ا تفس را به ن ها پاوخ ما هید.

ااد ناو جساا هالا ا امه مایابد.

در دستگاه عصبی انسان دو بخش اصلی وجود دارد:
دستگاه عصبی محیطی

دستگاه عصبی مرکزی
دستگاه عصبی مرکزی


وت ای هالا مرکزی اامم مغز و نخاع او که مراکز نظاام بر اهااب بدناند .این وت ای اطالهام ایدا تا از م د ط
به نها پاوخ ما هد.

ا ن بدن اا تفس ر ماکید

دستگاه عصبی مرکزی از دو بخش زیر تشکیل شده است:
 -2ما یی وف د

 -1ما یی خاکستری

 -1ما ی ی خاکستری بیشتر م توی جسم و،و ا نوا نهاو  .ا
بیشتر ن از جسم و،و ا نوا نها ترک م ادی او نه همهی آن .ی

کی د هاهی ما یی خاکستری اامم جسم و،و ا ندوا نهدا ن سد ب،کده اسدا
ندای بد ن م  ،ن جو

کوچو و ا ن کسون

 -2مادهی سفید اجتماع بخش میلیندار نورونهاست .ا ما یی وف د وت ای هالا مرکزیا نوا گ ،اهایا جو

اا .

ااند که غالف م  ،ن تو د ماکیید.

دستگاه عصبی محیطی

 برای توضيح دستگاه عصبی محيطی باید چند تعریف را که بيشتر داوطلبها مشکل دارند را بگم و سپس در چند تا درسنامه بعد به توضيح دستگاه عصبی محيطی میپردازیم .
چند تا تعریف:
 -aا ن تیریف مربوط به عصب او  .هر عصب مجموعهای از آکسونها ،دندریتها یا هر دو آنهاست .ا این کسدونهدا

نددای هدا غالفیی از

جنس بافت پیوندی ا اطه کر ی او .

نکته :ا هر هاد میا این اهااب آکسون یا دندریت بلند به کاا ا ته او .
نکته :در دستگاه عصبی مرکزی عصب وجود ندارد .هاد مط ا وت ای هالا م طا جو

اا .

 -bبه کسونها یا ندای های ب،یدا ماگن تار عصبی.

نکته :هر تار عصبی تووط غالف م  ،ن ا اطه ادی او .
ندای ب،ید م ندای نوا ن سا غالف م  ،ن ااند هدای پ ا

نکته :کسون ب،ید م ا وطح کتاب اوا مربوط به نوا ن رکتا او

ا نهدا بده

روام جهشی او .
نکته :تیدا زیا ی از تااهای هالا ا کیاا هم اراا ماگ رند عصب اا به جو ما اند.
نکته :ا تاا هالا جسم و،و ا نوا نها جو نداا

و،وبهای نوا گ ،ا غالف م  ،ن میاوالم جو

اا .

 -cمیظوا از عصب حسی ،مجموعهای از دندریتهای نورون حسی (تعداد اندکی مجموعهای از آکسونهیای نیورون حسیی) اسیت .ایدن اهاداب
پیامهای عصبی را از اندامها به مغز میبرند( .به نخاع نمیبرند).

نکته  :بعضی از اهااب م زی مکه جز وت ای هالا م طااند ا منحصراً حسی او .
ترکیب :هاد بویایا ااای کسونهای ب،ید نوا نهای سا بویایا او .
 -dمیظوا از اعصاب حرکتیا مجموعهای از آکسونهاست  .که پ ا هادلا اا از مغز و نخاع به ماهیچهها و غدههیا میبرند.

نکته :بعضی از اهااب م زی مکه جز وت ای هالا م طا اند ا منحصراً حرکتی او .
 -eبیشتر اهااب هر

نوع تاا سا

رکتا ااند؛ به این اهااب ماگن اعصاب مختلط.

نکته :بعضی دیگر از اهااب م زی مکه م طااند ا مختلط بو ی

ااای تااهای سا

نکته :همهی اعصاب نخاعی مکه این هم جزء ا وت ای هالا م طا او

رکتا هستید.

ا مختلط هستند.
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 به طوا ک،ا بدان د که ا وت ای هالا م طاا تارهای حسی پ ا های سا اا از م د ط ب در ن

ا ن بددن ایا

ماکییدد

به م ز نخاع مابرند تارهای حرکتی ،پ ا های رکتا اا از م ز نخداع بده ماه دههدا غدیها مابرند.
تقسیم بندی دستگاه عصبی در یک نگاه:

مغز
 مغز انسان از بخشهای زیر تشکیل شده است:
مخ

مخچه

ساقه ی مغز

تاالموس

هیپوتاالموس

هیپوفیز



ا موا م ز باید مطا د زیر اا خوب به خاطر مبارکتان بسپارید:
 -bد  111م  ،اا نوا ن اا .

 -aمرکز اصلی پر ازش اطالهام ا بدن او .
 -dا کااا هواطفا ا تااا ا ااکا ا سا ا ا ظه بر هتدیی ن او .

 -Cزنم ا ی

ر با غ معموالً  1/6کیلوگرم او .

مخ
 مخ بزرگترین بخم م ز او
 ...جو اا .
مخ مانید مخ ه نخاع ااای

توانایا یادگیریا حافظها ادراک عملکرد هوشمندانه اا اا  .ا ن مخ تاالمو ا ه وتاالمو ا وت ای ال

بخم سفید و خاکستری او .

 -1ارر مخا الیهی نازک چ ن خوا ی او که خاکستری بو ی بیشتر م توی جسم و،و ا نوا ن هاو .
نکته :تاالمو

ه وتاالمو

تووط وت ای ال

نکته :بیشتر پر ازش اطالهام سا

به قسمتهایی از ارر مخ متام مااوند.

رکتا ا قشر خاکستری مخ اندا مااو .

 -2بخش داخلی مخ مزیر ارر خاکستری سفید بو ی م توی بخمهای م  ،ن اا نوا نهاو .
نکته :ا ن بخم وف د مخا تاالمو ا ه وتاالمو ا وت ای ال ا جسمپ یهای  ...جو اا .
چینخورده با برآمدگی و شیارهای بسیار او .

 -3ارر مخ مهاان الیه خااجا که خاکستری او
این چین خوردگی باعث میشود که:
 )aمساحت بخش خاکستری مخ افزایش یابد .با ا زایم مسا

بخم خاکستری مخا ا ااب،

انسان برای اندا یا

های پ

دی مانید م مسأ ه

تفکر ب رتر مااو .
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نکته :ا ب ن جانواانا ارر مخ انسان نسل به زنا ااای بیشترین چ ن خوا گا او .
 )bچ نخوا گا ارر مخ باهث ادی که مخ درون جمجمه قرار بگیرد.
 -4شیارهای مخ را به صورت ترکیبی بررسی میکنیم:
a

ی

ا اا ها ق طوالنا ا وطا مخ اا به

ن م کریی چپ راست تمس م ماکیدد .نیم کرههای میخ از طرییق دستهای از تارهای عصبی به نام

جسم پینهای ،به یکدیگر مرتبط میشوند .ا ضان از طریق جسیم پینیهای ب ن ن مکری اطالهام ا
نکته :جسم پ یهای باالتر از اپا زا تاالمو ا ه وتاالمو ا وااهی م زا مخ ه ه و ز اراا اا .

بدب مااو .

یادآوری :گفت م به کسونها یا ندای های ب،ید ماگن تار عصبی.
نکته :با توجه به یا ای باالا ما تا م که جسم پینهای فاقد جسم سلولی است ولی دارای رشتههای عصبی میلییندار می باشد به

دم اادتن

غالف م  ،ن سفید رنگ او ممثم بخم وف د مخ
نکته :ا یا

م 2-5ا رف هی  49زیس  2گفته که مثلث مغزی یکا ی ر از اابط های ب ن

ن مکریی مخ او که مانند جسم پینهای سفید رنیگ

است.
 به طوا میاوبا نیمکرهی چپ مخ اطالهام سا اا از وا ااو بدن ایا

رکام ن بخدم اا کیتدرب مداکیدد .برهک

نیمکرهی راسیتا

رکام ن بخم اا کیترب ماکیدد .هدال ی بدر ن هریک نیم کرهها ،کارهای مخصوص به خود دارند.
اطالهام سا اا از وا چپ بدن ایا
 سایر شیارها با توجه به شکل ( )3-11مینویسیم:
 -aا اا ب ن وب پ رانا

ه انه

 -bا اا ب ن وب ه انه پ وری

نکته :طلق اکم ماکوا ا مخ  7شیار جو

 -cا اا ب ن وب پ رانا گ د اها

اا ا که ن مکری ها وبهای مخ اا ایدا ماکید.

مخچه
 مخچه درست زیر لوب پسسریا باالتر از بصل النخاع پشت پُل مغزی اراا اا
اا ا ترک م ادی او .

از دو نیمکره که ا وط ن ها بخرا به نا کرمِینه اراا

نکته :با توجه به اکم م 2-9ا مخچه توسط دو شیار عمقی به  3لوب تقسیم می شود.
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نکته :ا انسانا بر ا ی مخ ه پر ی  3الیه میی اراا اا .
 بخش سطحی مخچه ممانید مخ از جدی مادهی خاکستری و بخش درونِ ن از جدی
مخ ه ا اخ زندگا مما یی وف د جو اا .

مدا یی ودف د اود  .ا ن بخم وف د

 عالوه بر مطالب باال باید درمورد مخچه مطالب و نکتههای زیر را بدانید:
 -1مهمترین منه تیتاترین مرکز هااهی ا یا گ ری حرکات الز برای تیظ م حالت بدن تعادل او .
 -2از ماهیچههاا مفصلهاا پوستا چشمها گوشهاا مغز نخاعا اطالهاتا ایا

ماکید.
هسدتید .از ایدن گ رندیها پ ا هایا به مخ ده

ترکیب :گیرندههای کششی ا ماه ههای اوک،تا اراا ااند نسدل بده ت درام طدوب ماه ده سدا
ااواب مااو .
ترکیب :از گوش داخلی عصب تعادلی خااجا مااو  .پ ا هالا موجو

ا هاد تیا ا به مخ ه ماا .

نکته :از هاهی م ز نخاع پ ا به مخ ه ااواب ناااو ب،کده از قسمتهایی از مغز و نخاع که مربیوط بیه حرکیات بیدن هستند پ ا هایا به مخ ده
ااواب مااو .
 -3هی ا اای ا تن ضی بدن اا ا ظه ی بید پ مب یا ماکید.
 -4مخ ه پ ا هایا اا برای بخشهای حرکتی م ز نخاع ما روتد.
نکته :مخ ه ا ب ضی بدن اا ا ظهی بید پ مب یا ماکید بید پ ا هایا به م ز نخاع ااواب ماکید.
 -6مخچه با همکاری مغز و نخاع موجب تصیح یا تغییر حرکات بدن میشود.
به نها پ ا هایا ااواب ماکید.

نکته :مخ ه پ ا هایا از م ز نخاع ایا

نکته :پ ا های رکتا الز منتایا تووط بخشهای حرکتی مغز و نخاع به ماه هها ااواب مااو  .منه تووط مخ ه
تذکر :مخ ه مهمترین مرکز یا گ ری رکام الز برای تیظ م ا
تیا ب او نه مرکز هر نوع یا گ ری.
ترکیب :مخ ه جزء مراکزی او که ا تونو

بددن

ماه های نمم اا .

ساقه ی مغز:
 ساقهی مغز ا اسا پای یا م ز اراا اا مترکم از بخمهدایا
او که از ی وو به نخاع میتتا مااددوند از وددوی ی درا بده
ن مکریهای مخ مخ ه.
بخشهای ساقهی مغز از باال به پایین به ترتیب زیر است:
 -aمغز میانی
نکته :باالی م ز م انا تاالمو
نکته :ه وتاالمو

زیر تاالمو

اراا اا .
ج،وی م ز م انا اراا اا .

 -bپل مغزی:
نکته :پر پُم م زیا مخ ه ج،وی ن ا ه و ز اراا اا .
 -cبصل النخاع
نکته :بام ا یخاع از باال به پُم م زی از پای ن به نخاع متام او .
نکته :باما یخاعا بسیاری از اهااب

اتا مربوط به یا

های بدنا مانید ضربان ا،د تیف

اا تیظ م ما کید.

تذکر :باما یخاع ماتواند تیدا ضربانا ا،د اا ا زایم یا کاهم هید ا نمیتوانند باعث ایجاد ضربان قلب شوند.
نکته :با ا زایم ضربان ا،د ار،هی ب ن

 Rمتوا ا ا ا کتر کاا یوگرا کاهم مایابد.

نکته :وااهی م ز از باال به ن مکریهای مخا از پای ن به نخاع از پر با مخ ه ا ااتلاط او .
 وظایف ساقهی مغز موارد زیر است:
 -1اطالهام اا ا ن وت ای هالا مرکزی اراا ما هد.
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 منظور از قرار دادن اطالعات به درون دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع ) این است که:
 -bاطالهام اا از م ز به نخاع انتماب ما هد.
 -aاطالهام اا از نخاع به م ز میتمم ماکید.
ه وتاالمو ا بدب ماکید.
 -2اطالهام اا ب ن بخمهای مخت،ف م ز مثم تاالمو
 -3ارک

ا برخی از انعکاسها ممثم انیکا

 -4تیظ م ضربان ا،د تیف

ب،

اوتفراغ  ..ا متووط بام ا یخاع

متووط بام ا یخاع

نکته :طلق اکم م 2 -11ا برجستگیهای چهارگانه متعلق به ساقهی مغز است .
تاالموس
 تاالمو ا واختاای از م ز او که باالی ساقهی مغز مم ز م انا اراا اا .
نکته :ه وتاالمو

پای نتر از تاالمو

اراا اا .

 ا موا تاالمو باید مطا د زیر اا بدان د:
 -1اطالهام اا ب ن بخمهای مخت،ف م ز ا بدب ماکید.
 -2در مسیر حرکت پیامهای حسی به طرف قشر مخ قرار دارد.
 -3ا پر ازش اطالهام سا نمم متاا اا .
گر هم ما یید تقویت مااوند .مبرای ثل پ ا ا کتریکا ا،د اختالف پتانس م

 -4اطالهام سا از اغلب نماط بدن ا تاالمو

ووی و،وبا

پ ا باید تموی او .
 -5تاالمو پ از تموی اطالهام ساا نها اا به بخمهای مربوطه ا ارر مخ ما روتد.
نکته :تا اتاکه پ ا های سا مبه جز پ ا بویایا ا تاالمو
نکته  :طلق اکم م 2-9ا ا هر ر دو عدد تاالمو

جو

تموی نروندا م ز نااتواند نها اا پر ازش کید.
اا  .تاالمو

ب ضا اکم او

تووط الکهی گستر یای از نوا نها ا اطه ادی او .

نکته :اغلب اطالعات حسی مبه جز اطالهام بویایا مانید اطالهام ایوایاا چرایاا تیا اا د هدای پوودتا  ...توسیط تاالموس تقویت میشوند.
ترکیب  :تاالمو ا اطالهام بینایی اا به لوب پسسریا شنوایی اا به لوب گیجگاهیا تعادلی اا به مخچه  ...ااواب ماکید.
نکته :بیشتر اطالعات حسی ا مخ پر ازش مااو .
ترکیب :وبهای بویایا مکه بخرا از وت ای ال

او

ا باالی فریی ماغ اراا اا

پ ا هدای بویدایا اا دوبهدای بویایا مااو

به تداالمو

نااا  .بیابراین تاالموس در تقویت اطالعات بویایی نقش ندارد.
هیپوتاالموس
 ه وتاالمو

کوچکتر از تاالمو

غدهای درونریز او که پایینتر از تاالموس متمریلام ا به ا ی م ز م انا اراا اا

او .

خود هیپوتاالموس به تنهایی کارهای زیادی انجام میدهد مانند:
 -1ه وتاالمو
نکته :ت ری

مرکز احساس گرسنگی و تشنگی او .

بخرتایا از ه وتاالمو

ترکیب :ه وتاالمو

تری ا گروی ا ا ر او .

ماتواند باهث کاهم یا ا زایم ا سا

هوامون ضد ا ااای ویتز ماکید .ایدن هوامدون ودلد ا دزایم بداز جداب ب از ک ،دههدا م رو  .م ا ام  4مفام ا موا ش ب دث

کر یم
 -2ه وتاالمو

به دمای خون مکه ا ه وتاالمو

جریان اا

سا

او

مرکز تنظیم دمای بدن است.

ترکیب :ا زایم مای بدن متد ا اثر ا هوامم ب ااایزا به بدن مربوط به م ن خط اع غ ر اختاارا اود کده توودط ه وتاالمو
ترکیب :اندوتوکسین

ا ا را ملتال به ماالایاا با ت ری

ه وتاالمو

اخ ما هد.

مای بدن ا زایم مایابد.

 -3ا ام  4ماخوان د که ه وتاالمو هوامونهدای اکسیتوسینا ضد ادراریا مهارکننده آزاد کننده مداوداز .
هری از هوامون های ماکوا کااهایا اا اندا ما هد .مطا د مربوط به این هوامون ها ا ام « »4گفت م .
 هیپوتاالموس با ساختارهای دیگر مغز کارهایی نیز انجام میدهد:
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 )aهیپوتاالموس با دستگاه لیمبیک نقش مهمی در حافظیه ،ییادگیری و احساسیات مختلیف  ،ماننید احسیاس رضیایت ،
عصبانیت و لذت ،بر هتدی اا .
 )bهیپوتاالموس همراه با هیپوفیز بسیاری از اهااب غدیهای تراح کییدیی هوامون اا تیظ م ماکید.
 )cنکته :ه وتاالمو

از بخمهای ی ر م زا اطالهاتا اباایی ارایط ا نا ب ر نا بدن به و ما ا .

دستگاه لیمبیک


وت ای ال

این وت ای تاالمو

الکه گستر یای از نوا نهاو .
ه وتاالمو

اا به اسا هایا از قشر مخ متام ماکید.

تذکر :وت ای ال

تاالمو

اا به ه وتاالمو

تذکر :وت ای ال

تاالمو

ه وتاالمو

رم نمیکند.
اا به هاهی ارر مخ متام نااکیدد ب،کده بده

قسمتهایی از قشر مخ رم ماکید .وت ای ال
احساسات مختلف مانید ا سا

اضای ا هالان

نمدم متادا ا ا ظدها ییادگیری
ام برهتدی اا .

نکته :طلق اکم م 2-9ا لوب های بویایی بخشی از دستگاه لیمبیک هستند.
ترکیب :پ ا های ساِ بویایا اتا اا دوبهدا بویدایا اددند بده ودت ای ال د

میتمدم

مااو .
نکته :وت ای ال

ا اطراف تاالمو

نکته :مخ توانایا یا گ ری
اا .
تذکر :تاالمو

م ه وتاالمو

ا ظها اا

جز وت ای ال

اراا اا  .مطلق اکم م2-9

وت ای ال

نمم متاا ا ا ظده یدا گ ری

نس .

ایجاد بخش های مختلف مغز در انسان
 م ز متری ااان ا اان جی یا اامم  3بخش مغز جلویی ،مغز میانی مغز عقبیی اود  .بخدمهدای مخت،ددف م ددز از تمسد م ایدن  3بخدم
ارم ادیاند.
نکته :ا اان جی یاا ن م کریهای مخا تاالمو ا ه وتاالمو ا غدیی پ یه ب ماپا ز ا پدم م دزیا م دز م داناا مخ ه  ...از تمسد م بخدمهدای مداکوا
ایدا ادیاند.
نخاع
 گفت م دستگاه عصبی مرکزی اامم مغز نخاع او  .م ز بخمهای ن مفام گفت م اآلن ا براوا نخداع اود دی.
دربارهی نخاع به ترتیب مطالب زیر را بررسی میکنیم :
آناتومی نخاع

عصبهای نخاع

بخش های نخاع

وظایف نخاع

آناتومی نخاع
 نخاع بخرا از دستگاه عصبی مرکزی او که درون ستون مهرهها اراا گر ته او  .اسا باالیا نخاع به بام ا یخاع متام مابااد.
نخاع از بصلالنخاع شروع میشود ،از م ان وتون متریهای موجو

ا نا هی گر ن هلوا ماکید

ا نتای تا کمر امتداد مییابد.

 از شکل ( )2-8مطالب زیر میتوانیم بفهمیم:
 -aستون مهره از گر ن غاز مااو

تا اسا پای ن کار ا امه مایابد.

 -bنخاع تا پایین کمر ادامه نمییابد.
 -cاز اسا پای یا نخاع هادهایا خااج ادی که ا ن وتون متری هستید تا پای نترین بخم وتون متری ا امه مایابد.
نکته :هاد های خااج ادی از بخم پای ن نخاع که ا ن اسا پای یا وتون متری اراا ااند؛ ها ا جز وت ای هالا م طا هستید.
بخش های نخاع
در برش عرضی نخاع دو بخش دیده میشود:
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 -1بخش خارجی نخاع ،شامل مادهی سفید است کیه اجتمیاع بخیشهیای
میلین دار نورونهاسیت و اطیراف بخیش خاکستری نخاع احاطه کرده
است.
 -2بخش داخلی نخاع شامل مادهی خاکستری است .ما یی خاکستری بیشتر
م توی جسم و،و ا نوا نهاو  .ما یی خاکستری نخداع توودط مدا ی ودف د
ال ه رف  Hمابااد.

ا اطه ادی او

نکته :ا م زا اسا خااج مارر مخ خاکستری بخم ا ناا وف د او
اسا خااجا وف د اسا

اخ،ا خاکستری او  .مبرهک

ا ا نخداع

یکدی ر هستید .

در بخش خاکستری نخاع موارد زیر وجود دارد:
جسم و،و ا نوا ن رکتا
 -2ندای
 -1نوا ن اابط

 -3اسا انتتایا کسون نوا ن سا

عصبهای نخاع
 31 جف هاد به نخاع متام او  .هر هاد نخاها ی

ایرهی پرتا ی

ااته اکاا اا .

در رابطه با ریشههای پشتی و ریشهی شکمی باید مطالب زیر را بدانید:
 -1ریشه پشتی (طبق شکل (:))2-12
 -aاز ی وو به هاد نخاها از ووی ی ر به نخاع متام او .
 -bااای نوا ن های سا هستید.
نکته :ا ایره پرتا نخاعا دندریتا جسم سلولی آکسون نورون حسی جو اا .
 -cا ایره ی پرتا نخاع بر مدگا جو اا  .این بر مدگا م توی اجتااع جسم و،و ا ندوا نهدای سدا او  .مطلق اکم م2-14
نکته :جسم سلولی هاهی نوا نهای سا که اا نخاع مااوندا درون ریشهی پشتی نخاع اراا اا .
 -dطلق اکم م 2-14ا نددای
سا موجو

کسدون ندوا ن

ا ایرهی پرتا نخداعا از ییک

محییل مشییابه از جسییم سیلولی خدااج
مااو  .منوا ن ی اطلا
 -eا ایرهی پرتا نخاع چدون مدط ندوا نهدای
سا جو

اا جهت حرکت پیام عصبی از

انیدامهیای حیس بیه سمت نخاع است.
 -fنددوا نهددای سددا موجددو ا ایرددهی پرددتا
تووط غالف پ وندی ا اطه ادی او .
-g

ا هر ر با غ وا م  62عدد ایردهی پردتا
اا .

جو
کسون نوا نهای سدا موجدو ا
 -hندای
ایرهی پرتا تووط غالف م  ،ن ا اطده اددی
او .
 -2ریشهی شکمی (طبق شکل (:))2-12
 -aمانید ایره پرتا از ی وو به هاد نخاها از ووی ی ر به نخاع متام او .
 -bااای نوا ن رکتا او .
نکته :ا ریشه شکمی نخاعا مط آکسون نورون حرکتی جو

اا  .مطلق اکم م2-14
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نکته  :جسم سلولی هاهی نوا ن های رکتا موجو

ا ایرهی اکاا نخاع م هاد نخاها درون مادهی خاکستری نخیاع ادراا اا .

مطلق اکم م2-12
نکته :ندای نوا نهای رکتا ایرهی اکاا نخاع م هاد نخاها نسل به کسون نها بس اا کوچد
مطلق اکم م2-12

بدو ی

ا مددا یی خاکسدتری نخداع ادراا اا .

یادآوری :کسون نوا ن رکتا ماه هی ج،و اان مکه ا ن هاد نخاها ایرهی اکاا اراا اا ا از نخاع تا اان او

تووط غالف م  ،ن ا اطده اددی

او .
نکته :ندای نوا نهای رکتا ممربوط به هاد های نخاها ایره اکاا برخالف کسون ن ا غالف م  ،ن نداا .
-c

ا ریشهی شکمی نخاع چون مط نوا نهای رکتا جدو

اا ا جهت حرکت پیام از نخاع بیه سیمت عصیب نخاعی و سپس غده هیا و

ماهیچه ها می باشد.
نکته  :ا ایرههای اکاا پرتا نخاعا جت

رک پ ا ی

ا خالف یکدی ر او .

طر ه

 -dایرهی اکاا نخاع مانید هادهای نخاها ایرهی پرتا تووط غالف پ وندی ا اطه ادی او .
 -eا هر ر با غ  62هد ایرهی اکاا جو اا .
 چند نکته در مورد عصبهای نخاعی:
-a

ا هر ر وا م  31جفت هاد نخاها م 62تا) اا نخاع مااو .

-b

ا هر هاد نخاها هم ااتههای نوا ن سا هم ااتههای نوا ن رکتا جو

نکته :چون ا هادهای نخاها هم نوا ن رکتا هم سا جو
 -cا هادهای نخاها چون هر
به ب ر ن او .

نوع ااتهی سا

اا .

اا پ ا همهی عصبهای نخاعی مختلط هستند.

رکتا جو

رک پ ا هالا ا ن

اا ا جت

طر ها از ب ر ن به طرف نخاع از نخاع

 -dهادهای نخاها تووط غالف پیوندی ا اطه ادیاند.
 -eهادهای نخاهاا ایرههای پرتا ایرههای اکاا جز دستگاه عصبی محیطیاند.
وظایف نخاع
 در سطح کتاب درسی وظایف نخاع شامل موارد زیر است :
 -1نخاع ،مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل میکند .منظور از این عبارت موارد زیر است :
 )aبرخی از اطالهام سا منه هاهی اطالهام سا ابتدا اا نخاع مااوند و

از طریق نخاع به م ز ااواب مااوند.

نکته :بعضی از اطالهام سا تووط هادهای م زی مکه بیدام توض ح ما هم به م ز میتمم مااو .
 )bبسیاری از اطالهام ااوا ا از م ز اا نخاع ادی تووط هادهای نخاها به غدیها ماه هها روتا ی مااو .
نکته :بعضی از اطالهام رکتا تووط هادهای م زی به ماه هها غدیها میتمم مااو .
 -2نخاع مرکز برخی از انعکاسها است .از این مطلب میتوانیم مفاهیم زیر را استنباط کنیم :
 )aبرخی از اطالهام سا که اا نخاع مااو ا به م ز ااواب نااگر .
 bنخاع خو مپ از تدزیه ت  ،م پر ازش پ ا هایا اا به برخا از اندا ها ما روتد.
نکته :برای مواا  b aما توان م انیکا زا پا زیر زانو مثاب بزنم .ا این انیکا
پاوخ رکتا میاود اا تووط نوا ن رکتا به ماه هی ج،و اان میتمم ماکید.
نکته :تاا یا

پا

سدا از ندوا ن اا نخداع اددی م بد ن ا به م دز ا نخداع خدو

های نخاع غیر ارادی او .

 -3نخاع به مخ ه پ ا ما روتد از ن ن ز پ ا ایا ماکید.
 -4ا نخاع نوا نهایا جو اا که پ ا هایا اا به باال مطرف م ز یا به پای ن مابرند.
 -5از طریق عصبهای نخاعی پ ا های سا ایا

پ ا های رکتا ااواب ماکید.
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محافظت از دستگاه عصبی
دستگاه عصبی پستانداران از چند طریق محافظت میشود:
استخوان های جمجمه و ستون مهره

مایع مغزی  -نخاعی

پرده ی  ٣الیهی مننژ

سد خونی  -مغزی
استخوان های جمجمه و ستون مهره

 اوتخوانهای جاداه وتون متری ا ن هاممهای م ا ظ کییدی از وت ای هالا مرکزی هستید که جیلهی اودتخوانا بدرای فا د از م دز
نخاع ایدا ماکیید .استخوانهای جمجمه از مغز و ستون مهرهها از نخاع محافظت میکنند.
ترکیب :استخوانهای جمجمه از نوع استخوان پهن و ستون مهره از ندوع استخوانهیای کوتیاه اود  .بخیش خیارجی اودتخوانهدای کوتدای ممثدم
وتون متری

اوتخوانهای پتن ممثم جاداه از نوع متراکم بخش میانی نها از ندوع اسیفنجی او .

ترکیب :ا ن بخم اوفیدا اوتخوانهای کوتای پتنا مغز قرمز م و،وبهای بی ا ی جو
ما اند.

اا که گ،لوبهای ارمز اغلب و،وبهای خونا اا بده جدو

پردهی سه الیهی مننژ
 هال ی بر جاداه وتون متریا م ز نخاع تووط پردهی مننژ م ا ظ مااو  .این پر ی از جی

بافت پیوندی بو ی که ااای سه الیه مابااد.

نکته :پر یی وه الیهی میی زیر اوتخوان جاداه وتون متری اراا اا .
 پردهی مننژ از خارج به داخل دارای الیههای زیر است:
 -1سخت شامه
-1

 -2عنکبوتیه

 -3نرم شامه

به خااجاترین الیهی میی ماگن سخت شامه.

در مورد سخت شامه کلی مطلب باید بدانیم:
 -aاز جی
-b
-c

نوها بافت پیوندی محکم او .

ااای یواای خااجا اخ،ا او .
یواای خااجا با بخم اخ،ا اوتخوانهای جاداه وتون متری ا تاا

مابااد.

 -dاز هیکلوت ه نر اامه ضخیمتر او .
-e

ااای حفرههای خونی او .

نکته :خونهای موجو

ا این فریها با دیوارهی سخت شامه در تماس هستند و درون رگ قرار ندارند.

 -2به الیهی میانی میی ماگنا عنکبوتیه.
یک دنیا مطلب دربارهی عنکبوتیه:
-a

ا زیر م کر وکوپ مثم تارهای عنکبوت او .

 -bچون مثم تاا هیکلوم او پ
 -cاز باال با سختشامه ا تاا
-d

از پایین با نرمشامه ا تاا

ااای فضاهای اسفنج مانند او .
او .
او .

 -eرگهای خونی از آن عبور میکنند ا ااد مویرگهای خونا او .
-f

ا ن مای م زی  -نخاها جریان اا  .مطلق کتاب اوا

 -3به الیهی داخلی میی ماگنا نرم شامه.
نرم شامه و یک عالم مطلب:
 -aاز جی

بافت پیوندی او .
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 -bخیلی نازک او .
-c

ا مدا ام با

هالا مرکزی اراا اا .

نکته :نر اامه در مغز با مادهی خاکستری و در نخاع با مادهی سفید ا تاا

او .

 -dتعداد زیادی مویرگ دارد که وظیفهی آنها تغذیهی بافت عصبی (مغز و نخاع ) است.
 -eنوعی سد فیزیکی است که دستگاه عصبی مرکزی را از مایع مغزی  -نخاعی جدا میکند.
 ترتیب الیههای مننژ در پستانداران از خارج به داخل:
سخت شامه  عنکبوتيه  نرمشامه
مایع مغزی  -نخاعی
در مورد مایع مغزی  -نخاعی مطالب زیر را باید بدانیم:
 -aضای ب ن سخت شامه و نرم شامه اا پُر ماکید.
-b

نقش ضربهگیری دارد یییا از برخوا م ز نخاع به اوتخوانها ا

ن رک ا ج،وگ ری ماکید.

 -cمنشأ اولیهی آن خون است.
ترکیب  :میرأ ا هی مایع لنفی ،زاللیه ،مایع بین سلولی و ادرار ،خون او .
 -dبه طوا ک،ا ماتوان گف که م ز ا ن مای م زی -نخاها ایا ا او .
سد خونی  -مغزی
ود خونا م زی مانید مواا 3ا2ا1ا ا م ا ظ از وت ای هالا مرکزی نمم اا .
در مورد سدخونی  -مغزی کلی چیز نوشتیم که همگی در سطح کتاب و کنکور است:
 -aجی

ود خونا  -م زی بافت پوششی سنگفرشی ساده (یک الیه ) او .

 -bمیظوا از ود خونا  -م زی بافت پوششی دیوارهی مویرگهای مغزی او که ااد ضای ب ن و،و ا او .
نکته :چون ب ن و،وبهای پوام مویرگهای م زی ضای و،و ا جو نداا م اد ااکری ماتوان گف کده بیین سیلولهییای پوششییی دییوارهی
مویرگهای مغزی مکه ا ترک م ود خونا  -م زی نمم ااند اتصاالت محکم وجود دارد.
ترکیب :ا ب ن و،وبهای پوارا یواایی وایر مویرگهای بدن مبه جز مویرگهای م زی ضای بد ن ود،و ا جدو
مای ب ن و،و ا مااوند.
 -cود خونا  -م زی باهث مااو که بسیاری از موا

اا کده موا اا د تدر از خدون اا

ا متابو سم و،وبهای م زی نمم ندااته بااد.

 -dود خونا  -م زی معموالً منه ها ره از ا م کر بها به م ز ج،وگ ری ماکید.
نکته :سد خونی  -مغزی در برابر همهی میکروبها یکسان عمل میکند ناا تواند تفا تا ب ن م کر ب ها اائم او .
تذکر :ود خونا  -م زی معموالً ج،وی ا م کر بها به م ز ماگ ر این یییا ممکن است بیضا از م کر بها بتوانید از ایدن ود هلدوا کییدد
اوند.

اا م دز

 -eگلوکزا اکسیژنا دی اکسید کربن نیکوتین ماتواند از ود خونا  -م زی هلوا کیید.
نکته :ن کوت ن اا م ز مااو

به گ رندیهای اوت م کو یا ا م ز که از مراکز کیترب م ز هستیدا میتمم مااو .

ترکیب :با ا زایم ممداا  CO2ا م ز م زان جریان خون ا ن ا زایم مایابد.
 -fگ،لوبهای ارمزا پر تئ نهای اا مانید پا تن  ...نااتوانید از ود خونا -م ز هلوا کیید

اا م ز اوند.

 -gسد خونی مغزی جدا کنندهی مایع بین سلولی مغز و جریان خون است .
نکته :ممداا موا خااج ادی از ود خونا -م زی خ ،ا کاتر از وایر مویرگهای بدن او .
ترکیب  :جی

مویرگهای بدنا خانههای هوایا ا امهاا یواایی اخ،ا اگها ود خونا -م زیا بافت پوششیی سیاده (یک الیه) است.

نکته :ود خونا -م زی هم ا یواایی مویرگهای م زی هم یواایی مویرگهای نخاع اراا اا .
نکته :ا نرم شامه مویرگهای خونا زیا ی جو

اا که

فهی نها ت ایه مابااد .ا این مویرگهدا ودد خدونا  -م دزی اراا اا .
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 همهی پستانداران پردهی سه الیه مننژ دارند .ویژگی عمومی پستانداران:
-a
-b
-c
-d

ااای گر ش خون بستها گر ش خون مضاهفا ا،د چتاا فریایا الکهی مویرگا کامم هستید.
ااای یا راگما اما ماح اخ،ا مابااید.
ما یی یا ن تر ژن اا نهاا ا ای او .
ااای اع اختاارا م یفوو ا پا تن  ...ا جاداه وتون متری هستید.

 -eلولهی گوارش و گوارش برون سلولی دارند.
فریی گ،ویا ی
 -fا یان نها ااای  4جوانه رکتاا ی

او .

دستگاه عصبی محیطی

 قبالً گفتیم که دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است .و عصبهای مغزی و نخاعی جز دستگاه عصبی محیطیاند .تا االن همهی نمودار زیر به جزء قسممتی کمه مصمخر کمردیم بررسمی
شده و میخوانیم بخش مصخر شده را بررسی کنیم:
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وت ای هالا م طا ا وراور بدن پراکیدی ادی بخش حسیی نا اطالعیات حسیی اا از محییط درون بدن جا

ای ماکید ود

نها اا به وت ای هالا مرکزی انتماب مدا هدد .از طدرف ی درا بخیش حرکتیی وت ای هالا م طا اطالهدام الز اا از دسیتگاه عصیبی
مرکزی ت ویم ماگ ر

به ماهیچهها غدهها مابر .

نکته :وت ای هالا م طاا م ز نخاع اا به اسا های ی ر بدن ااتلاط ما هد.
 وت ای هالا م طا اامم هادهای م زیا هادهای نخاها مابااد:
 -1از م ز  12جفت م 24هد هاد خااج مااو .
در مورد این اعصاب (عصب های مغزی) مطالب زیر را آوردیم:
 -aبعضی از اهااب م زی فقط حسی هستید .یییا دارای نورونهای حسیاند پ ا های هالا اا از روام ور مگر ن به باال به م ز مابرند.
نکته :جت

رک پ ا

ا این هادها ی

طر ه از م ط به طرف م ز او .

 -bبعضی از هادهای م زی مط حرکتیاند.این اعصاب دارای نورونهای حرکتی بو ی پ ا های رکتا اا به ماهیچهها غدهها مابرند.
نکته :جت

رک پ ا

ا این هادها ی

طر ه از م ز به طرف اندا های روام او .
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 -cبعضی دیگر از هادهای م زی ااای مجموعهای از تارهای حسی و حرکتی هستند ،یعنی مختلطاند .این هادها پ ا هایا اا
به م ز اا
نکته :جت

از ن پ ا هایا ایا
ا این هادها

رک پ ا

ماکیید.
طر ه او  .یییدا نورونهای حرکتی پیامهیایی را از مغیز دور و نیوروهیای حسی این اعصاب ،پیامهایی

را به مغز نزدیک میکنند.
 -dطلق ادکم م 2-12ا بیشتر عصبهای مغزی وارد ساقهی مغز و تعداد کمتری وارد بخشهای دیگیری از مغز میشوند.
 -eبا توجه به هاان اکمها نوا نهای سا موجو ا اهااب م زی پ ا های سا ا نا دهی ردوام اا جاد ای و به م ز ما روتید.
 -fاگر باای به هاان اکم ن اها ب یدازیدا متوجه مااوید که نوا نهای رکتا موجو ا هادهای م زیا پ ا هدای هالا اا از م ز به غددیهدا
ماه ههای روام میا ور میتمم ماکیید.
نکته :همهی هادهای م زی جز وت ای هالا م طا هستید مطلق گفتهی کتاب اوا .
نکته :پ ا های سا تو د ادی ا پوو رواما چرم هاا ب یاا زبان  ...تووط اهااب م زی به م ز ااواب مااو .
نکته :پ ا های رکتا مربوط به ماه ههای ،موی چرما گونهایا ،موی دا زبان ...ا غدیهای بیاگوااا زیدر ا اایایا زیدر زبانا  ...تووط هالاهدای
م زی از م ز به مواا ماکوا روتا ی مااو .
نکته :طلق اکم م 2-11هادهای م زی ا روام انریابهایا اا ایدا ماکیید تیدا زیا ی هاد مبدا اطدر کمتدر پدیدد ما اند.
تذکر :پ ا های موجو
-g

ا هادهای م زیا هیچگاه از نخاع هادهای نخاها هلوا نااکیید.

ا هر ر وا ما  31جفت عصب نخاعی جو

اا  .ا موا این هادها الالم ک،ا رف ز یم به طوا ک،ا گفت م این اهاداب همگی مختلطاند

و هر عصب دارای یک ریشهی پشتی و یک ریشهی شکمی اسیت .ریشیهی شیکمی محتوی آکسونهای نورون حرکتی و ریشه پشتی
دارای نورونهای حسی است.
چند تا نکتهی ضروری درباره عصبهای نخاعی و مغزی:
 -aبعضی از اطالهام سا تووط هادهای نخاها به نخاع اا ادی و

بیشتر آنها تووط نخاع به م ز روتا ی مااو .

 -bبعضی از اطالهام سا تووط هادهای م زی به م ز اا مااو مهاه ی اطالهام سا نا هی روام
نت ده گر

از نخاع هلوا نااکیید .پ

ماتوان

نمیتوان گفت همهی اطالعات حسی توسط نخاع به مغز ارسال میشود.

 -cبعضی از اطالهام رکتا از م ز اا نخاع ادی تووط نخاع اا ایرهی اکاا مااو

و

به هادهای نخاها مااود.

 -dبعضی از اطالهام رکتا اا نخاع ناااو ب،که تووط هادهای م زی به ماه هها غدیهای موجو ا نا هی ور ااواب مااو .
 -eپ ا های سا رکتا ا نا هی ورا تووط هادهای م زی ب ن م ز ورا ا بدب مااو  .تا ا ور اوتا ااکری هم اینگونه او .
 -fپ ا های سا رکتا ا نا هی گر ن پای نتر از ن تووط هادهای نخاها ب ن نخاع نا هی گر ن پای نترا ا بدب مااو .
نکته :هادهای م زی نخاها جز وت ای هالا م طا هستید .در افراد مبتال به  ،MSدستگاه ایمنی بیه غیالف میلیین آنها حمله نمیکند.
 تا این جا تا دیم که وت ای هالا م طا از  31جف هادهدای نخداها  12جفد
دیگر دستگاه عصبی محيطی بررسی کنيم.

هادد م دزی  ...ترک م ادی اود  .حاا مایخاواهيم جاور

دستگاه عصبی محیطی شامل بخش حسی و بخش حرکتی است:
بخش حسی

بخش حرکتی

بخش حسی

 نوا نهای بخم سا وت ای هالا م طا اطالهام سا اا از گ رندیهای

مداگ رندد ود

ن اا بده وددت ای هادلا مرکدزی انتمداب

ما هید .جهت حرکت پیام در این نورونها به طرف دستگاه عصبی مرکزی است.
نکته  :اهااب سا مخت،ط م ز اهااب نخاها ها ا اطالهام سا اا به وت ای هالا مرکزی انتماب ما هید.
ترکیب :هادهای ب یایا مکه امم پ ا ب یایااند

هادهای بویایا مکه امم پ ا های بویایااندد ا جیز اعصیاب منحصیرا حسی مغز میباشند.

ترکیب :چون وبهای بویایا باالی فریی ب یا اراا ااند گ رندیهای بویایا ا وطح فریی ب یا هستیدا هاد بویایا مکده یکدا از هاددهدای م دزی
او

کوتای مابااد.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

تذکر :نوا ن اا با هاد میا اهااب ااتلای ن رید .عصبها ماتوانید رکتاا سا یا مخت،ط م اااای هدر

ندوع ندوا ن سدا

رکتدا

بااید .ا نورونها رکتاا سا یا اابط هستید.
بخش حرکتی:
 نوا نهای بخم رکتا وت ای هالا م طاا اطالهام خااج ادی از م ز نخاع اا به ماهیچهها غدهها مابرند.
ترکیب :ا انسان ماه هی رافا اوک،تا ا،لاا غدیهای ا ن ایز بر ن ایز جو

اا .

 به نمودار زیر یک نگاه بیندازید لطفاً:

 طلق ناو اا باال ( که بخصی از نمودار اول درس نامه اسمت)ا بخم رکتا وت ای هالا م طا اامم دسیتگاه عصیبی پیکیری دسیتگاه عصیبی
خودمختار او .
 -1دستگاه عصبی پیکری را با یک آزمایش در خانه آغاز میکنیم:

 ااا ااید هم خانما طفام وت اا ب اا باال! باالتر! اال ب اا پای ن .این ااا بدو ی کده اآلن بده ااا یی خو تدان (البتاه باه دساتور بناده
باال .پ

ودت اا ا ی

رک ماه ههای و ااا به ااا یی ااا روام گر  .بیه این ماهیچهها میگن ماهیچهی اسکلتی یا ارادی.

 ااا ی ر توانایا رک ا ن کدا ی از ماه هها ااید؟ به طوا تم ه چی
کیترب کی د .این ماه هها ااا ی ن ستید.

از ااا نااتوان د انملاض ماه ههددای ا،ددد یدا میددیا ا ی  ...اا

همهی ماهیچههای ارادی (اسکلتی ) کتاب درسی را یکجا آوردیم:
ماه ههای نا هی هان ابتدای ،ق  -ماه هی ،موی خااجا مخرج  -ماه هی ،موی مخطط ا م ز اای  -ذ زنمهای  -تایا  -وه ور باز  -پرتا
بزاگ  -ورییا  -ور اان -توأ ، -موی چرم  -گونهای، -موی د  -جیاغا تراوی پستانا  -و یهای  -ور بداز  -نددیای بدزاگ  -مدواب اخ،دا
خااجا -ااو اکاا  -خ اطه  -چتاا ور اان
نوا نهای رکتا م طا مکه ما توانید ا بیضا از اهااب م زی هاهی هادهای نخاها جو ااته بااید .ماه دههدای اوک،تا مهاان هایا که بداال
کیترب گاهانهی ما اراا ااند .یییا ما ماتدوان م بده ااا یی خو مان نها اا به انملاض ا ب اایم .یا به اب خو ادون اهدا
نواتن اا ت ری ماکیید ت
کی م.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

ترکیب :ا ماه ههای اوک،تاا توا ا وااکومرا ااتههای ضخ م مپر تئ ن م وزین ا اادتههدای ندازک مپدر تئ ن اکتد ن ا ود،وبهدای چیدد
اا .

هستهای  ...جو

نکته :نوا نهای رکتا که پ ا های رکتا به ماه ههای اوک،تا انتماب ما هیدا با سارکولم سیناپس تشکیل میدهنید .در پایانهی این نیورونهیا
استیل کولین ذخیره شده است.
نکته :ا سارکولم ا نا هی و یاپ ا گ رندیی اوت م کو یا جو

اا .

 -2دستگاه عصبی خودمختارا انملداض ماهیچههای قلبی صاف فعالیت ترشحی غدههیا اا تیظدد م مدداکیددد .ایددن اهاداب غییر ارادی
ناآگاهانه روام ماگ ر .
تذکر :دستگاه عصبی خودمختار هیچگاه نااتواند به ماه ههای اوک،تا ممخطط ااا ی پ ا هالا ااواب
اعصاب سمپاتیک پاراسمپاتیک

بخم از دستگاه عصبی خودمختار هستید که ا

یا

نهدا اا تیظ م کید.

پایداا بدن اا فظ ماکیید .هام ایدن

بخدم بیه

طور معمول برخالف یکدیگر است .هام پاراسمپاتیک باهث براراای حالت آرامش ا بدن ماادو  .بخم سمپاتیک ا مواا هیجانی روانی
یا جسمی بر پاااوا ات
نکته :هادهای وا ات

غ،له اا

پاااوا ات

ما ی باش ن ای ما اا .

بدن اا به ا

اامم نوا نهای رکتا هستید م اد ااکری پ ا هایا اا از وت ای هادلا مرکدزی بده غدد یدا ماه دههدای

راف ا،د مابرند.
ترکیب :میظوا از فظ ا

پایداا بدنا هاان هومئوستازی او .

 میخواهیم اثر سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر اندامهای بدن و کلی چیز دیگر ،بررسی کنیم:
-a

ا ام بید اباایی اثر وا ات

 با ت ری

پاااوا ات

بر عنبیهی چشم گفته ادی ما هم ا یم این جا!

اعصاب سمپاتیکا مردمک گشاد میشود نوا ب رتر اا چرم مااو  .هر چمدا هدم ندوا ب رددتر اا چرددم ادو ا سیلولهیای

گیرندهی نور بیشتری مو،وبهای مخر طا اوتوانهای تحریک میشود.
 با ت ری اهااب پاراسمپاتیکا مردمک تنگ میشود نوا کمتری اا چرمها مداادو  .ا ایدن ردوام ود،وبهدای گ رنددیی ندوا کدمتدری
ت ری مااوند.
پاااوا ات

نکته :هام وا ات

بر هیل ه مبرای ت ر اطر مر م

همواره ا ممابم یکدی ر او .

 -bاثر پاراسمپاتیک و سمپاتیک را باید ترکیبی بخوانیم ،آن هم اینجوری:
 پاااوا ات

ا وت ای گوااش باهث غاز یا

برونریز مانید غد موجو
پاااوا ات
نکته :با ت ری

ا هان مبیاگوااا زیر ا اایای زیر زبانا غدیهای میددی پدانکرا

باهث ا زایم رکام

پاااوا ات

های گوارشی میشود .با یاب اددن پاااودا ات

ی و هی گوااش ادی

ا ودت ای گدوااش یا د تراد ا غیدد
مبخدم بدر نایدز ا دزایم مدایابدد .ا ضدان

رک ا به ج،وی م تویام و هی گوااش اا ا طوب ن امکانپایر ماکید.

ا و هی گوااش تراح سکرتین گاسترین افزایش مییابد.

 با تحریک قوی سمپاتیکا رکام

رکام ا به ج،وی غاا ا و هی گوااش کاهم مایابد.

ی متاا ادی ترا ام و هی گوااش

ترکیب :میظوا از و هی گوااشا هانا مریا میدی ا ی او .
 -cو اما اثر پاراسمپاتیک و سمپاتیک بر قلب به صورت تفهیمی و ترکیبی:
 با یاب ادن پاراسمپاتیکا ضربان ا،د ادام انملاضا م وکاا کاهش مایابد .ا این ا
نکته :با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در قلب ،ار،هی  Rا

کاا یا ا،د کاهم مایابد.

مدوج متدوا ا ا کتر کداا یوگرا ا دزایم تیدا ضربان ا ا مه کاهم مایابد.

نکته :با کاهم ادام انملاضا ا،دا م زان بر ن ی ا،د ن ز بر تیدا ضربان ا،د اُ

ماکید.

 به طوا ک،ا تحریک سمپاتیک در قلبا یا ک،ا ا،د ا زایم مایابد .ا این ا د بدر تیددا ضدربان ا،ددد ادددام انملاضدا ا،دد ا دز ی
مااو کاا یا ا،د به هیوان ت،اله ا زایم مایابد.
ترکیب :ا ا تا وا ات

ا،د ت ری

ادیا م زان مارف  ATPا و،وبهای م وکاا ا،د ا زایم مددایابددد .ممددداا ب ردتری گ،دوکز مادرف ممدداا

ب متری مو کوبهای پ ر ام تو د مارف مااو  .اینها یییا ا زایم اوع چرخهی کدرب
نکته :با فعال شیدن اعصیاب سیمپاتیک در قلیب ،تیددا ضدربان ا،دد ا دزایم

یا د م توکیدای.

ارد،هی بد ن  Rا

مددوج متددوا ا ا ا کتر کداا یوگرا کداهم

مایابد.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

پاااودا ات

نمیتوانند در قلب سبب ایجاد انقباض شود .انقباض قلب توسط بافیت گرهیی قلیب صیورت

میگیرد.
 -dبا فعال شدن پاراسمپاتیک در قلبا م زان ادام انملاضا ا،د کاهم مایابد .با کداهم اددام انملاضداا بدر ن ی ا،دد کاهم مایابد .ا ایدن
ا

م زان به ج،و ااندی ادن خون ا اگ کاهم مایابد به نلاب ن راا خون ن ز کاهم مایابد.

 با تحریک اعصاب سمپاتیک قلبا بر ممداا راا خون ا ز ی مااو .
 -eچند مورد دیگر مانده که همه را همینجا میگیم:

 پاااوا ات

ماتواند ولد ا زایم ن از ر به  WCا تن او .

 با یاب ادن وا ات

ماکن او تیدا تیف ا م زان جریان خون به ووی ا،د ماه ههای اوک،تاا م دزان گ،دوکز زا ادی از کلد و،وبهای

ماه هی اوک،تاا م زان گ،وکز ا خونا م زان متابو سم پایها تراح اپانفدرین ندوااپانفدرین از بخم مرکزی غد وق ک ،ها افزایش یابد.
 -fاثر سمپاتیک در بدن سراسری است

ای

زمان ماتواند ا وراور بدن اخ هد .اما اثیر پاراسمپاتیک این جوای ن س

مط در هر لحظه

از بدن در بعضی از نقاط قابل مشاهده است و اثر آن موضعی است.
 -gاعصاب سمپاتیک فعالیت اکثر اعضای بدن را کنترل میکنند.
 -hاپی نفرین چه از غدد فوق کلیه ترشح شود و چه از اعصاب سیمپاتیک ،در هیر دو صیورت بیدن را در مواقیع هیجیانهیای روانیی و
جسمی و موقعیت تنشزا ،به حالت آماده باش نگاه میدارد.
نکته :عمر انتقال دهندههای عصبی کوتاه ولی اثر آنها سریع است .بیابراین اپینفرین وقتیی از دسیتگاه عصبی سمپاتیک ترشح شود ،مدت اثر
کوتاه و عمل سریع نسبت به وقتی دارد که از غدهی فیوق کلییه ترشح میشود.
 -iبا یاب ادن وا ات ا ا کم م زان متابو سم پایه ا مدم کوتاها ا زایم مایابد .با ا زایم متابو سم پایده م دزان مارف گ،وکزا م زان تو د
مارف پ ر اما اوت مکو نزیم ممداا یا
نکته :اپینفرین و استیلکولین

مو کوبهای ناام ا کتدر ن ممانیدد  NADH, FADH2ا زایمما یابد.

نوع انتقال دهندهی عصبی هستید که ماتواند از نورونهای حرکتی دسیتگاه عصیبی خود مختار ترشح شوند.

ترکیب :به موارد زیر هم اعصاب خود مختار و هم اعصاب پیکری وارد میشود:
 -aانتهای راست روده
 ا انتتای ااو ا ی ماهیچهی حلقوی داخلی و خارجی جو
به ما هادهای پ کری اا مااو .

اا  .اولی غیر ارادی و دومی ارادی است .پ

به ا ا هادهای خو مختداا

 -bحلق

 ابتدای ،ق ااای ماه هی ااا ی بم هی ن غ ر ااا ی او .
 -cمیز راه
 ا یواایی م زاای ماهیچهی صاف ا پای نتر از مثانه اسفنگتر خارجی از نوع ماهیچهی حلقیوی اسیکلتی وجیود دارد .بیابراین بده م دزاای
هم هر نوع هاد رکتا اا مااو .
نکته :دستگاه عصبی خودمختار ،سرعت و شدت عمل باال دارد.
نکته :اعصاب خود مختار همیشه درحال فعالیت هستند.

انعکاس
تا االن کلی مطلب در مورد نخاع ،عصبهای مغزی و نخاعی و دستگاه عصبی محیطی آموختید ،حال میخواهیم همهی انعکاسهای موجود در کتاب درسی مفهومی و ترکیبی بررسی کنیم.
انعکاس بلع

انعکاس استفراغ

انعکاس تخلیه مثانه

انعکاس زردپی زیر زانو

انعکاس بلع
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 -1هی اماکه زباناون اا باال ما ایم ماچسلان م به کا ا ماهی غدایا به ودوی گ،دو اانددی مداادو  .مادهی غداایاگیرندههیای
مکانیکی مکه از نوع کررا او

انعکاس بلع اا ایدا ماکید.

دیوارهی گلو اا ت ری

ترکیب :ا ام بید ماخوان د که ا ماه ههای اودک،تاا گیرندههای مکانیکی حساس به تغییرات طیول ماهیچییه اددراا ااندد کده گیرنیدههیای
کششی نام دی مااو .
 -2هنگام بلع ماهی غاایا باهث اتساع یواایی گ،و ولد ت ری گ رندیی مکان کا مااو  .ت ری ایددا ادو  .ا گ رنددیی مکدان کاا توودط
پ ا رکتا میاود تووط نوا ن رکتدا بده ماه هی یواایی گ،و ااواب ماادو انیکدا ب،د
نوا ن سا اا وااهی م ز مااو و
روام ماگ ر .
ترکیب :ابتدای ،ق م یواایی گ،و از نوع ماه هی اوک،تا ااا ی او که ا انیکا

ب ،نمم اا .

نکته :محل وقوع انعکاس بلع ساقهی مغز است منه نخاع نه وت اع هالا م طا  .ساقهی مغز بخشی از مغز است.
نکته :پ ا های رکتا مربوط به انیکا

ب ،تووط نورونهای حرکتی مربوط به دستگاه عصبی پیکری منه خو مختداا بده ماه دههدای یدواایی گ،دو

میتمم مااو .
انعکاس استفراغ
انعکاس دفاعی او منخست ن خط اع غ ر اختاارا که هدف ن خا ا کر ن م تویام میدی بخدم بداالیا ا یی بااید ا از اای هددان

استفراغ ی
اود .

تحریک ناحیهی گلو گیرندههای معده روده بیماریهای مختلف ممکن است این انیکا

اا ایدا کید.

نکته :برای اوع اوتفراغا پ ا های رکتا تووط نورونهای حرکتی به عضالت شکما دیافراگم و سینه میتمم مااو .
انعکاس تخلیه مثانه

 زیس  1گفته « ا ا ااا به مثانه با اوطهی رکام ی اکم ماه ههای راف یواایی م زنای روام ماگ ر  .اگر کرم یواایی مثانه به د
خارا برود گ رندیهای ن ت ری مااوند با ااواب پ ا های هالا به نخاع انیکا تخ ،ده مثانه ااا یاب ماکیید».
با توجه به گفتهی کتاب درسی مطالب زیر را میفهمیم:
ا یواایی ن گ رندیهایا جو
 -1ما ان د که ماه هی موجو ا یواایی مثانه از نوع صاف غیر ارادی او
با ت ری این گ رندیهاا پ ا سا تووط نوا ن سدا م ا ودت ای هادلا م طدا اا نخاع مااو .
نکته :پ ا های سا تو د ادی ا یواایی مثانه تووط نوا نهای سا موجو

اا که به کرم سا

ا عصبهای نخاعی اا ایرهی پرتا نخداع اددی ود

اود .

اا بخیش

خاکستری نخاع مااو .
 -2پ

از ا پ ا

سا به نخاعا پ ا

رکتا میاودد در بخش خاکستری نخاعا ا ندوا ن رکتدا ایددا مداادو  .و

پا

رکتدا توودط

نوا نهای رکتا به یواایی مثانه ااواب ولد انملاض یواایی مثانه مااو .
نکته :پ ا
موجو

رکتا تو د ادی ا ما یی خاکستری نخاع تووط نوا ن رکتا اا ایرهی ادکاا نخداع اددی ود

توودط هاد نخداها بده ماه دهی

ا یواایی مثانه مااود.
 -3ماهیچههای دیوارهی مثانه از نوع ماهیچههای صاف غیر ارادی هستید که ا اوع انیکدا

تخ ،ده مثانده نمدم ااند .بیا توجیه بیه ایین

مطلب و مطالب گفته شده در بخش های 1و  2میتوانیم مطلب زیر استنباط کنیم:
 -aماهیچههای صاف نیز مانند ماهیچههای اسکلتی میتوانند در انعکاس شرکت کند.
 -bچون نوا نهای رکتا موجو

ا وت ای هالا خو مختاا

فهی کیترب یا

ماه ههای رداف اا برهتددی اانددا مداتدوان تا دد کده در

انعکاس تخلیه مثانه نورونهای حرکتی دستگاه عصبی خود مختار مکه غ ر ااا یاند نقش دارد.
 -cمرکز اوع انیکا

تخ ،ه مثانه نخاع او .

 زیس « »1چ زهای ی ر هم گفته « ا اخص با غ انیکا

تخ ،هی مثانه به وسیلهی مراکز مغزی به صورت ارادی اابم مهار یا تسهیل او ».

با توجه به این مطلب میتوانیم موارد زیر را بگیم:
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

تخ ،ه مثانه ا نخاع اخ ما هد اما توسط مغز قابل مهار یا تسهیل است .پ

ماتوان گف مغز در مهار ییا تسیهیل

برخی از انعکاسها میتواند نقش داشته باشد.
 -2برای اوع انیکا پ ا رکتا تووط نخاع را ا به مثانه ااواب مااو  .دا از نخداع پ دا هدایا مربدوط بدده ایددن انیکدا
مااو  .م ز با اوتفا ی از این پ ا ها انیکا

تخ ،ه مثانه اا مهار یا تسهیل ماکید مبدرخالف انیکا

بده م دز رودتا ی

زا پا زیر زانو .

انعکاس زردپی زیر زانو

 مراحل وقوع انعکاس زردپی زیر زانو:
-1

ا ابتدا ر ی اا بر ا ی رید ا اراا ا ی باید ا کی د که پای فرد در حالت آویزان باشد و

با چکم ی

ضربه به زا پا زیر زانوی ر

مازن م و بالفاصله اتفاقات زیر رخ میدهد:
 -aنورون حسی متام به ماهیچهی جلو ران ت ری

ادی

 -bپ ا هالا تووط دندریت نورون های حسی موجو
سا

ا نتای

ا ن پ ا هالا تو د مااو .

ا هاد نخاها اا ایرهی پردتا نخداع پدد

اا ما یی خاکستری نخاع مااو  .مهدای پ ا

 -cپایانههای کسون نوا ن سا با

از هلددوا از جسدم ود،و ا اا کسدون

ا ن جترا او

نوا ن حرکتی جلو ران و رابطا و یاپ

ترک م ما هد و سبب انتقیال پییام عصبی به هر دو تا نیورون

میشود.
نکته :هر

و یاپ

ب ن «نوا ن سا  -نوا ن اابط» «نوا ن سا  -نوا ن رکتا» از نوع فعالکننده اودد

ا هییر دو نیورون رابیط و حسیی

پتانسیل الکتریکی تغییر کرده و سپس در آنها پیام عصبی ایجاد میشود.
نکته :هر

و یاپ

ماکوا ا مادهی خاکستری نخاع روام ماگ ر .

نکته :ا ن ما یی خاکستری نخاع ا نوا ن اابط نوا ن رکتا پ ا هالا ایدا مااو .
 -dپ ا هالا ایدا ادی ا نوا ن رکتا ج،و اان تووط کسون نوا ن ماکوا مبه روام جتردا بده پایاندهی کسدون نوا ن رکتا مااود.
 -eبا او دن پ ا هالا به پایانها از پایانهی کسون نوا ن رکتا استیل کولین تراح مااو .
 -fاوت مکو ن به گ رندیی خو ا غرای پالواایا موااکو م م ونهای ماه هی ج،و اان متام مااو
ترکیب :انملاض ماه هی ج،و اان ا انیکا

ماه هی ج،و اان میملض ماگر .

زا پا زیر زانو از نوع ایزوتونیک هارای با کشش ثابت اود و طیول نیوار  Zکاهش یافته و بخش روشن

میون ناپدید میشود.
نکته :انملاض ماه هی ج،و اان م ا انیکا

زا پا زیر زانو به روام ناگتانا روام ماگ ر .

همراه با وقوع dیک مسیر نورونی دیگر ایجاد میشود که هدف آن به حالت استراحت در آوردن ماهیچهی عقیب ران است .آن هم این جوری:
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 -gپ ا هالا ایدا ادی ا نوا ن اابطا ا طوب نوا ن اابط رک کر ی مهدای مااو

پایانهی کسون مااود.

 -hپ از او دن پ ا هالا به پایانهی کسون نوا ن اابطا انتماب هیدیی هالا از نوع مهار کننده از پایانهی کسدون ندوا ن اابدط
تراح مااو .
 -iانتماب هیدیهای متاای به گ رندیی خو در غشای نورون حرکتی ماهیچهی عقب ران متام اددی
نکته :پ

از اتااب انتماب هیدیهای متاای به گ رندی ی خو ا ا نوا ن همد اان اخدتالف پتانسد م ا کتریکدا

ن اا مهیار میکند.
ودوی غردای نوا ن منفیتر مااو ؛ این

یعنی مهار شده.
-j

با متاا نوا ن رکتا همد اانا ا ن پ ا هالا ایدا ناااو  .این یییا از پایانهی کسون نوا ن رکتا همد اان ه چ انتماب هیدیی هالا به
ضای و یاوا مب ن نوا ن رکتا همد اان ماه هی همد اان زا ناااو .

 -kچون و یاپ

ب ن نورون حرکتی ماهیچه عقب ران و ماهیچهی عقب ران غیرفعال است پس ماهیچهی عقیب ران درحال استراحت باقی

میماند و منقبض نمیشود.
توجه :مرا م  f, e , dهارای با k, j , I , h, gروام ماگ ر .
 -2اتا پ ا

سا از ماه هی ج،و اان اا ما یی خاکستری نخاع ادا نخاع پ ا هایا بده م دز ااوداب مداکیدد مدا ما تا م که انیکا

زا پدا

زیر زانو اخ ا ی او  .ا مغز نمیتواند بر روی این انعکاس اثری بگذارد یا آن مهار و یا تسهیل کند.
 -3تعدادی نکتهی مهم دربارهی انعکاس زردپی زیر زانو:
 -aانیکا

زا پا زیر زانو نخاها او

م ز ا ن ه چ نمرا نداا .

 -bب ن ماهیچهی جلو ران و نورون حسی ماهیچهی جلو ران سیناپس ترک م ناااو .
 -cدرون مادهی خاکستری  3تا سیناپس ایجاد شده است :یکدا بین نورون حسی و نورون رابیط یکدا ی در بد ن نورون حسیی و نیورون
حرکتی جلو ران یکا ی ر ن ز بین نورون رابط و نورون حرکتی عقب ران.
-d

ا کم ا انیکا

زا پا زیر زانو  6تا سیناپس ترک م ما او که  3تای آن در مادهی خاکستری اراا اا ممواا

دو تای دیگر هیم ایین

جوری هستند :یکدا بین نورون حرکتی ماهیچهی عقب ران و ماهیچهی عقب ران و یکی دیگر هیم بیین نیورون حرکتیی جلیو ران و
ماهیچهی جلو ران.
 -eو یاپ

ب ن نوا ن سا -نوا ن اابطا نوا ن سا -نوا ن رکتا ج،و اانا نوا ن رکتا ج،و اان ماه هی ج،و اانا از نیوع فعیال کننیده

(تحریکی ) است.
-f

و یاپ

 -gو یاپ

ب ن نوا ن اابط نوا ن رکتا همد اان از نوع مهاری است.
ب ن نوا ن رکتا همد اان ماه هی همد اان غیرفعال است .یییدا ا طی وقوع انعکاس زردپی زیر زانیو از پایانیهی آکسیون

نورون حرکتی عقب ران هیچ انتقال دهندهی عصبی ترشح نمیشود.
 -hنوا ن سا

رکتا که ا انیکا

زا پا زیر زانو ارک

اانددا همگی میلیندار هستند و هدایت پیام در آنها به صورت جهشی از ییک

گره رانویه به گره بعدی صورت میگیرد .ا ضان وره هددای پ دا

ا نهدا خ ،دا باالو  .به گونهای که ااا تا ن چکم اا به زا پا زیر

زانو بزن د ناگتان پای ر به ووی ج،و رک ماکید.
-i

دو تا از و یاپ های موجو در مادهی خاکستری از نوع تحریکی و یکی هم از نوع مهاری اود  .اگر گفتی کدامها منظورمه؟!

 -4و اما کاربرد پزشکی آزمایش انعکاس زردپی زیر زانو:
 )aفهمیدن اینکه مسیر انعکاس سالم است یا نیست ! .این یییا پزاکان با این زمایم مدا تایدد کدده نددوا نهددا ود یاپ هدا ودا ماندد
ا رون خوبه یا مرکم ااند.
 )bپزشکان با این آزمایش میتوانند میزان اضطراب فرد را بفهمند .ااا هم ماتوان د بفتا د .کا ه بدان د که هیر چقدر اضطراب فرد بیشتر
باشد؛ یا سریعتر پاسخ میدهد و پا باالتر میآید.
ترکیب :یکا از هالئم پرکاری تیروئید مه رت ر ئ دیسم ا بیقراری افزایش اضطراب ر او  .بیابراین اگر زمایم انیکا

زا پا زیر زانو ا ا را ملتال

به پرکاای ت ر ئ د امت ان کی م؛ پا وری تر پاوخ ما هد باالتر ما ید.
 -6طبق شکل  2-14میخواهیم چند مطلب بگیم:
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 )aجسم سلولی نورونهای حسی موجو

ا هادهای نخاهاا درون ریشهی پشتی اراا اا .

 )bجسم سلولی نورونهای حرکتی موجو ا هادهای نخاها درون مادهی خاکستری نخاع اراا اا .
 cطوب کسون نوا نهای رکتا موجو ا هادهای نخاها خ ،ا ب،ید او ممدثالم طدوب ندوا ن رکتدا ج،دو اان از وتون متری تا ماه هی ج،و
اان او .
d

ماه هی ج،و اان هاان عضلهی چهار سر ران ماه هی همد اان هاان عضلهی دو سر ران مابااد.

 )eکسون نوا نهای رکتا هاد نخاها از ما یی خاکستری ما یی وف د نخاع هلوا ماکیید
مااوند ا نتای با غدی یا و،وب ماه های و یاپ ترک م ما هید.

اا ایرهی ادکاا و

هاددهدای نخداها

چند نکته از هر چی انعکاسه
 -aهمهی انیکا ها غیر ارادی ناگهانی هستید.
 -bانعکاس نخاعی فقط ا مهره داران روام ماگ ر .
 -cانیکا ها پاوخ رکتا به م رکهای م طااند برای حفظ حیات انجام میشوند.
 -dانیکا ها بسیار سریع هستید.
 -eاغلب انیکا ها نخاها هستید.
 -fبرخی از انیکا ها تووط م ز متاا یا تست م مااوند.
-g

ا همهی مهره داران نوا ن سا

رکتا ا اوع انیکا

نمم ااند.

 -hانعکاسها پس از تحریک گیرندههای درد شروع به کار میکنند.
-i

ا برخی از انیکا ها دستگاه عصبی خود مختار

-j

ا برخی از انیکا ها ماه هی راف بعضی هم ماه هی مخطط یا

ا بعضی دیگر دستگاه عصبی پیکری نمم اا .
ماکید.

 -kانیکا ها رفتارهایی غریزیاند که به طور معمول آموخته نمیشوند.
-l

ا هلاام  kگفته ادی «به طور معمول» موخته ناااوند .حال به مطلب زیر که در زیسیت چهیارم گفتیه شیده توجه کنید:

«سادهترین نوع یادگیری ت ر اکم ا تاا عادی شدن او ا ا این یا گ ری وا ی جدانوا یدا مداگ در کده از م رکهای ائاا که ه چ وو

زیدانا

برای ا نداا ا ررفنظر کید به نها پاوخ ندهدد .این نوع یادگیری حتیی در مورد رفتارهای بسیار ساده مانند انعکاس هم وجود دارد .مثالم شیقایق
درییایی یدا عیروس درییایی بدا کوچ ترین ت ریکام مکان کاا ااخ های سا خو اا میملض ماکییدا ا ا اکده نسدل بده رکد مدددا
اکیرا از خو بر ز ناا هید».

ب

طبق مطلب گفته شده میفهمیم که:
 -1عادی شدن نوها یادگیری او که ماتواند ا موا ا تااهای بس اا وا ی مانید انعکاس جو

ااته بااد.

 -2انعکاس نوها ا تاا غریزی بسیار ساده او .
 -3انیکا

ماتواند ا بامتریها مثم کیسهتنان ممثم امایق ایایا هر

ایایا جو

ااته بااد.

ترکیب :بیشتر انیکا ها اابم موختن میا گ ری ن ستید .بیابراین در بروز آنها فقط ژن نقش دارد و ییادگیری بییتیأثیر است .میییا کدامالم غریدزی
هستید  .ا بعضی از انیکا ها هال ی بر ژن م ااث

یا گ ری مم ط که ولد موختن مااو هدم ا بر ز ن نمم اا .

 -mما یی خاکستری نخاعا نا هی جا بیدی انیکا های نخاها او  .ماین یکا تاام تو ذهی ن ه اا

دستگاه عصبی سایر جانوران

 کتاب اوا گفته «جانواان پرو،و اا برای ایدا هااهی ا ب ن اهااب و،وبها اندا های مخت،ف بدن خو ن از به هوامدم ودت ای هدای ااتلداطا
ااند .وت ای هالا با واختاا کاا ی ی ای که اا ا ا جت ایدا این هاداهی ا بده جدو مددی تکامم ارم پ دا کر ی او ».
با توجه به مطلب باال میفهمیم که:
 -aجانواان برای ایدا هااهی ا ب ن اهااب و،وب اندا های مخت،ف بدن خو ا ااای وت ایهای ااتلاطا هستید.
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 -bجانواان برای ایدا هااهی ا ماکوا ااای وت ای هالا هستید.
ترکیب :جانواان ها ا پر و،و ا هستید جانوا ت

و،و ا نداایم.

تذکر :اوفیجها با اینکه جز جانواان پر و،و ا هستیدا اما وت ای هالا ندااند .ا ضان اوفیجها مدط گددوااش ا ن ودد،و ا ااندد مثدم م دد .تدا
توانایا ا هضو پ وندی هم ااند .ا لته ثاب هم هستید همچی ن ا ب زندگا ماکیید.
 و،وب های هالا مهاان نوا ن جانواان مخت،فا از نظدر نحوهی عملا بسد اا ادل ه یکدددی ر هسددتید .ایددن یییددا ا بدد ن ندوا نهدای نهدا
و یاپ

ترک م مااو

انتماب هیدیی هالا ویتز ماکییدد .با این حیال در دسیتگاه عصیبی جیانوران مختلف گوناگونیهایی نیز وجود

دارد بنابراین تکتک آنها را به صورت تفهیمی ،ترکیب بررسی میکنیم:
هیدر

 ه دا جزء ک سهتیان او

ک،ا مط،د ا موا ن باید بدان م:

 -aیکا از سادهترین وت ای هالا اا اا .
-b

وت ای هالا ن به اکم ی

شبکهی عصبی او .

نکته :وت ای هالا ه دا اامم شبکهای از رشتههاست که در تمام بدن جانور بخش شدهاند.
الکهی گستر یای از نوا نهاو .
م ز ندااند.

یادآوری :وت ای ال
 -cه دا ورا

نکته :چون ه دا ور م ز نداا پ

ما تا م که ا وت ای هالا این جانواا تمس م بیددی مرکدزی م طددا

جو نداا .
 -dا ب زندگا ماکید.
 -eماتواند به هست ا ا زیست ای خو جابهجا او ؛ اما بیشتر اوقات به ا
ترکیب :کرتا چسدا ا زن ااان ه دا ماتوانید به تخته ویا متام بااید.
 -fمانید وایر ک سهتیان ااای ک سه ی گوااااا ابتدا گوااش بر ن و،و ا و
نکته :ا ک سهتیان وت ای گر ش خون خون جو نداا
 -gه دا مانید وایر ک سهتیان ا ب زندگا ماکید.

تخته ویاا اراا گر ته او .

واکن چسل دی به ی

ا ن و،و اا بدنا متردکم از  2یدا  3الیهی و،و ا مابااد.

همهی و،وبها ماتوانید به روام مستمم به تلا ب موا با م د ط ب ر ازند.

 -hبعضی از و،وبهای ک سهی گواااا ه دا ااای تاژک هستید.
 -iه داا ر ا او
-j

اابطهی ن با اکااش ممثم ا یا از نوع صیادی او .

ه دا ااای تولید مثل جنسی غیرجنسی مجوانه ز ن او .

ترکیب :ه داا هر

ایایا امایق ایایا جز کیسه تنان هستید.
ایایاا ماتواند انیکا

ترکیب :ا امایق ایایا هر

اخ هد .ا ضان نها نسل به رک مدا

ب اکدیم از خدو بر ز ناا هید .به این ماگدن

ا تاا عادی شدن.
ترکیب :ا ک سهتیان اع اختاارا م یفوو

ا پا تن ا گ،لوب ارمز اوک ،اوتخوانا جو نداا .

پالناریا
ااند .ایدن یییدا هاددهی ایددن
 از اینجا به بید جانواانا اا موا براوا اراا ما ه م که ها ا ورا م ز
جدانواانا کده از اآلن به بید توض ح ما هم ها ا ااای وت ای هالا مرکزی م طا هستید.
نکته :بیشتر جانواان ااای ور

هستید ور نها میدر به اندا های سا م ز او .

پالناریا جز کرمهای پهن است و یک دنیا مطلب در مورد آن وجود دارد:
-a

ا ور پالناایا م ز کوچکا جو

اا .

نکته :م ز پالناایا از گرههای عصبی ترک م ادی او .

نکته :هر گری هالاا تودهای متشکل از جسم سلولی نورونهاست.
 -bاین جانوا ااای دو طناب عصبی موازی او .

نکته :مغز دو طناب عصبی موازیا دستگاه عصبی
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

مرکزی اا ترک م ما هید.
ندای ها واخته ادی او .

نکته :طیاب هالا پالناایا از وتههایا از کسونها

تذکر :ا طیاب هالا پالناایا جسم و،و ا گری هالا جو نداا .
 -cاز م ز

طیاب هالا موازی م وت ای هالا مرکزی ا پالناایاا ااته اهااب کوچ تری میرید مداادوند .ایین رشتههای منشعب شده از

دستگاه عصبی مرکزی پالناریا ،جز دستگاه عصبی محیطی هستند.
نکته  :وت ای هالا پالناایا ال ه نر بان او  .طیاب هادلا مدوازی مکده جدز ودت ای هادلا مرکزیاند نر یهای نر بان اهااب میردید اددی از
طیاب هالا موازیا پ،ههای نر بان اا ترک م ما هد .پ،ههای نر بان جز وت ای هالا م طا او .
نکته :جسم پ یه ای

طیاب هالا موازی ا پالناایاا ااد جسم و،و ا گری هالا او .

ترکیب DNA :طیاب هالا پالناایاا واختاا ال ه نر ی بان ااند.
 -dپالناایا ا ب زندگا ماکید ما یی یا ن تر ژن اا ن مون اک او .
 -eاین جانوا تنفس پوستی اا

مون اک از هاهی و،وبهای وط ا بدنم
یاکس د کربن

نکته :پالناایا از پووتم برای جاب اکس ن

مااو .

مون اک اوتفا ی ماکید.

 -fپالناایا ااای سادهترین گ رندیی نوای ا جانوران او  .م اد ااکری که بتم مد ن چشیم جیامی شیکل  .چرددم جدداما اددکم ااای
و،وبهای ت ریاناا مو کوبهای ان زیی ب یایا و،وبهای گ رندیی نوا او .
نکته :کهی چراا سادهترین گیرندهی نوری ا جانداران او  .ا گ،یا کهی چراا اا .
حشرات



اا .

ررام مانید پالناایا ااای ور هستید .ا ور این جانواان م ز جو

در مورد حشرات مطالب زیر را آوردیم آنهم به صورت تفهیمی و ترکیبی:
 -aمغز ررام از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده او  .نکته :م ز ررام متشیکل از
جسم سلولی نورونهاست مثم م ز پالناایا.
-b

ررام ااای طیاب هالا اکاا هستید.

نکته :طیاب هالا اکاا این جانواان در هر قطعه از بدن  ،دارای یک گره عصبی اسیت .بیدابراین ردرام
ااای طناب عصبی شکمی متشکل از چندین گره میباشند.
تذکر :ا ررام تیدا اطیام بدن با تیدا گریهای هالا برابر ن س ! زیرا م ز نها ن دز از چیدد گدری بده هددم
جدوش خدوا ی ترک م ادی او .
بنابراین:

تعدادگره در مغز جانور  +تعداد قطعات بدن = تعدادگره عصبی در حصرات
 -cهر ی

از گریهای موجو

ا طیاب هالا اکااا یا

ماه ههای ن اطیه از بدن ااا کیترب ماکیید.

نکته :از مط،د گفته ادی ا  cماتوان تا د کده حشرات میتوانند قسمتهای مختلف بدن خود را مستقل از یکدیگر حرکت دهند.
 -dمغز و طناب عصبی حشرات ،جزء دستگاه عصبی مرکزی او .
 -eاز م ز طیاب هالا اکاا م وت ای هالا مرکزی
نکته :درون شاخکها مااتههای خااج ادی از م ز

رراما ااتههایا خااج مااو  .این رشتهها جیزء دسیتگاه عصبی محیطی هستند.

اندامهای حرکتی ماادتههدای خدااج اددی از طیداب هادلا ادکاا

ردرام دسیتگاه عصیبی

محیطی وجود دارد.
-f

ررام ااای تیف

نکته :ا ررام گ،لوب ارمز

نایاا هاو یفا ا،د میفا ااا گر شخون بازا اوک ،خااجا ک ت یاا ماح اخ،ا هستید.
نزیم ان دااز کربی

نکته :ا،د میفا اا ا وطح پرتا ررام جو

جو نداا

گازهای تیفسا تووط انریابام نای به نوا نها وایر و،وبها مااود.

اا .مبرخالف طیاب هالا
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

ررام چشم مرکب ااند .چرم مرکد از تیدا زیا ی ا د مستمم ب یای ترک م اددی اود  .هددر یدد
ب یایا ااای ی

ارییها ی

از ا دددهای مسدتمم

هدوا تیدا ی و،وب گ رندی او .

ا ای انرژی ب متری ماخواهدد
ا ای او د نسل به
 -hما یی یا ن تر ژن اا رراما اوریک اسید او .
نسل به ا ای مون اکا رموب پ دیتری اا ا بده ادکم ب،واهدای جامدد از خدو د ماکیید.
-i

رراما شش پا ااند .ا ن هر پا

-j

ررام ااای و هی گوااش هستید .جهت حرکت غذا در طول لولهی گوارش آنها به صورت زیر است:

ماه ه جو

ماه ه هک

اا  .کاا این

رراما ا ای

اود د اا کده

یکدی ر او .

دهان  مری  چينهدان  سنگدان  معده  روده  مخرج

تذکر :ا ررام الکهی مویرگا جو نداا .

نکته :مونومرهای موا غاایا ا ررام جاب هاو یف مااو نه مویرگ.

 -kحشرات یکی از اولین ساکنان خشکی بودند .این گر ی از بیدپایان فراوانترین متنوعترین گر ی جدانواان ا تاایخ زم ن بو ند.
-l

های رر ط،دد معموالً تادا ا مسدتمم از انددازیی جای د اود  .ایدن

ررام جزء جمعیتهای فرصتطلب هستید .مرگ م ر جای
جانواان بیشترین انرژی خو اا ررف تو د ماکیید زا ای وری

ااند.

 -mبسیاری از رراما زیستان پرندگان رداها یا ازهای ی یای برای ج،د جف تو د ماکیید.
ماهی
 ماها جزء مهرهداران او

ااای ور

مابااد .ا ور ن م ز اراا گر ته او .

با توجه به فعالیت ( )2-4زیست  2میتوان گفت که:
 -aقشر نیمکرهی مخ ماهی چینخوردگی ندارد .مبرهک
 -bوبهای بویایا ماها م م ایا

انسان که ارر مخم پر از چ نخوا گا او

پ ا های هالا از گ رندیهای ب یا هستید.

نکته :پ ا های بویایا از گ رندیهای ب یا اا وبهای بویایا ادی و

به مخ ااواب مااو  .ا ارر مخ پدر ازش اطالهدام بویایا روام ماگ ر .

 -cاندازهی بصلالنخاع (و مغز میانی) در مقایسه با سایر بخشهای مغز ماهی قابل مالحظه اسیت .ایدن نردانهی یا
م انا ا ماها او .
نکته :یکا از

زیا باما یخاع م م ز

ایف باما یخاع تلا ب پ ا هالا ب ن نخاع بخمهای مخت،ف م ز او .

 -dوبهای بویایا ماها ا ممایسه با م ز انسان بزاگتر او  .این مط،د نران هیدیی این اود کده میاهی بیشتر از طریق حس بویایی غذای
خود را پیدا میکند.
نکته :هر چمدا اندازیی وب بویایا منسل به م ز بزاگتر باادا اردر مدخ ب متر بده پدر ازش اطالهدام بویدایا ماپر از  .پ

در ماهی بیشتر قشر مخ

در پردازش اطالعات بویایی نقش دارد.
 -eسرخرگ خارج شده از آبشش مواد غذایی و گیاز تنفسیی مورد نیاز مغز ماهی را فراهم میکند.

گوسفند
 گووفید جزء پستانداران جف

اا بو ی ارر مخ ن چ نخوا گا اا .

با توجه به فعالیت ( )2-6مطالب زیر را باید در مورد مغز گوسفند بدانید:
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

م ز نر او  .بیابراین باید ن اا  48تا  72واه الم از ترریح ا م ،وب فرمالین  6تا  14درصد یا مددم کوتدداهاا ا آب

جیوش اراا ه د تا وف او  .اب اگر مغز را به گونهای در ظرف تشریح قرار دهید که سطح پشتی آن به سمت شما باشد
موارد زیر از باال به پایین قابل مشاهده است:
بخشهایی از لبهای بویایی ،نیمکره مخ ،نیمکرهی مخچه  +کرمینه ،بخشهایی از بصلالنخاع ،نخاع

نکته :کرمینه ب ن نیمکرههای مخچه اراا اا .
-2

نکته :اکیجهای ها ق م ز اا ا اا مانامید.

اب اگر مغز را به گونهای در ظرف تشریح قرار دهیم که سطح شکمی مغز به طرف شما باشید.

موارد زیر از باال به پایین قابل مشاهده است:
دهای بویایا -ن اکریهای مخ -ک اواای ب یایا م 2هد  -جسم خاکستری مبخرا از ه وتاالمو
م زی -ا اا پ ر ن -پم م زی -بام ا یخاع -ن اکریهای مخ ه -اساتا از نخاع

م م اتااب ه و ز منه ه و ز  -م ز م انا -پای های

ا نت ده ک اواای ب یایا ترک م مااو  .پ ک اواای ب یایا ارم امتدا
ترکیب :هاد ب یایا پ از خر ج از چرم به وا مخا ف خو خم مااو
می ارا سا ما بااد .پ ا ب یایا بید از خر ج از ک اواای ب یایا به تاالمو اا ادی تموی ادی و بده دد
هادهای ب یایا مهاد م زی او
پ وری ماا .
نکته :پای

م زی باالی پم م زی اراا گر ته او  .این یییا پایک مغزی بخشی از مغز میانی میباشد.

نکته :دهای بویایاا مخ ه بام ا یخاع ا هر
نکته :ا ا
-3

ا

 2غدیی ه و ز اابم مراهدی ن س
اب اگر با نوک ان رتان خو ا ا اا ب ن

 2 1اابم مراهدی هستید.
مط م م اتااب ن مرخص او .

ن م کریی مخ اا باز کی د به نواا وف د ان ا مااو د .به این نواا وف د اندا ماگن جسم پینهای.

یادآوری :جسم پ یهای مترکم از وتهای از تااهای هالا او .
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

 با ا ت اط ت غ جرا ا ماِوکا م اا بر ااته با نوک نا ا ج،وی جسم پ یهای برش کمهاما ایدا کی د .تا به مث،ث م دزی ماابدط
وه گوش برو د.
یادآوری :جسم پینهای مثلث مغزی اابط ب ن ن مکریهای مخ هستید.
نکته :اا مث،ث م زی به وا ج،و ااهدی ن به وا همد او  .اابط پ یهای وه گوش ا همد با هم یکا ادی
پر یای افاف به نا و تو م یواا به روام هاو ی کر دی ادی او که بطنهای  2 1اا از هم جدا ماکید.
نکته  :تاالمو

ا زیر مث،ث م زی اراا اا

اب اگر با کا

ا ج،واز هم ار،ه ااندد بد ن نتدا

اوکا م ا مث،ث م زی برش طو ا ایدا کی م ا زیر ن تاالمو هام2هد

اابط ب ن نتا یدی

مااو .
نکته :ا همد تاالمو هاا بطن وو به روام م وطهی ا فمانیدی یدی مااو که از طریق مدرایا مو ،ویو

به بطن  4ااتلاط اا .

نکته :ا ا لهی پای ن بطن 3ا اپا زمغدیی پ یه ب اا ماب ی د .ا همد اپا ز برجست ا چتااگانه م 4هد اراا ااند کده

برامددگا ج،دویا بزاگتدر

برامدگاهای هملا کوچکترند .ا ضان برجستگی چهارگانه جزء مغز میانی است مثل پایک مغزی.
نکته :با بدرش کرم یده م ا مخ ده بطدن  4م دز مبد ن
مخ ه پم م زی یدی مااو .
نکته :بخم وف د مخ ه م اخ زندگا ال ه اختدا
او که ا م ان ما یی خاکستری اراا اا .
نکته :ا اخم ن اکریهای مخا بطنهای جانلا 2 1
ا کف نتا اجسا مخطط به روام برجست اهایا اراا
ااند.
نکته :مدرای و ،ویو بطن  3اا به بطن  4مرتلط ما-
کید.
ترکیب :اپی فیز هاان غدیی ا ن ایز پینه آل اود
که هوامون مالتونین ماواز  .نمدم ایدن هوامدون ا
انسان دقیقاً می،و ن س  .اما د

ز ی مااو کده ا

انسانا این هوامون ا پاوخ به تاایکا تراح مااو .
نکته :ا ه چی

از االم ترریح ه وتاالمو

ه و ز اابم مراهدی ن ستید.

 گوسفند جزء پستانداران جفتدار و نوشخوارکنندگان او این جانوا میدیی چتاا بخرا اا  .ودایر ی گدا گوودفید مردابه ی گدا هادوما
پستاندااان او .
مقایسه ی مغز مهره داران
متری ااان اامم ماهیها ،دوزیستان ،خزندگان ،پرندگان و پستانداران هستید .وت ای هالا این جانواان ادامم دسیتگاه عصبی و مرکزی او .
نکته :ا متری ااانا وت ای هالا مرکزی اامم م ز نخاع او .
ا تااهای مخت،ف متری ااان مثم راا از اکااچ انا جس
ب متر

جوی غااا جف یابا پر اش نوزا ا هال ی برکنتیرل از طریییق انعکیاس ،مسدت،ز هاداهی ا

ا نت ده توانایا ب رتر م ز برای ایدا این هااهی ا او  .م ز همهی متری ااان ااای توانایا هااهیا کدر ن اطالهدام ایدا تا از م د ط

پاوخهای الز

ان

متیاودا به نهاو .

 چند مطلب مهم دربارهی مقایسهی مغز مهرهداران آوردیم:
 -1در طول پیدایش حیات ترتیب پیدایش مهره داران به صورت زیر بود:

ماهیها  دوزیستان  خزندگان  پرندگان و پستانداران

 حال مقایسهی اندازهی مغز آنها نسبت به وزن بدن این جوری است:

ماهیها < دوزیستان < خزندگان < پرندگان< پستانداران
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

ا ب ن متری ااان اندازی ی نسلا م ز پستاندااان پرندگان منسل به زن بدن ب متر از وایرین او  .نیمکیرههیای میخ نییز در
پرندگان و پستانداران نسبت به سایرین رشد بیشتری دارد.

نکته :هر چمدا اندازیی نسلا م ز منسل به زن بدن ب متر باادا امکان اندا ا تااهای پ
-2

دیتر ب متر او .

ا م ان متری ااانا وطح ارر چ ن خوا یی انسان نسل به اندازیی بدنا بیشترین ممدداا اا اا  .بده ایدن ترت دد م دز ما ب مترین ااب ،د
های پ

اا برای اندا یا

دیای چون حل مسأله تفکردار او .

 -3با توجه به مطالب گفته شده در 1و  2میفهیم که موراد زیر شاخص اندازهگیری توانایی مغز است:
 -bممداا چ نخوا گا ارر مخ

 -aاندازیی م ز میا مخ نسل به زن بدن

نکته :هر چمدا مواا  b aب م تر بااد .توانایا جانوا ا اندا ا تااهای پ

دی مانید م مسأ ه تفکر ا زایم مایابد.

 -4پس از انسان ،چ نخوا گا ارر مخ ا وایر پریماتها منخستاها

وال ب متر از ی ر متری ااان او .

بنابراین میتوان مقایسهی زیر را دربارهی سطح چینخوردهی مخ نوشت:

وال < سایر پریماتها < انسان
نکته :پریاامها گر ها از پستاندااان اامم اواهاا م اونها

م ان هستید .ااد م ز پریاامها اابم توجه او .

نکته :ا انسان ممداا چ ن خوا گا مخ اندازیی مخ نسل به زن بدنا ب مترین او  .بیابراین انسان بیشترین توانایی در انجام رفتارهیای پیچییده
دارد.
نکته :ا ارر مخ ا ماهاهاا زیستانا خزندگان پرندگان چ نخوا گا جو نداا .
نکته :ابها ا زندگا اجتااها خو

ااای ااتلاط پ

دیای از طریق ایدا ردا هستید بیشتر قشر مخ آنها ،احتماًال بیه پردازش اطالعات در میورد

صداها ،اختصاص یافته است.
 در مورد والها مطالب ترکیبی زیر را باید بدانید:
-a

ابها نوها پستاندار بزی هستید.

-b

ااای ا،د چتاا فریایا گر ش خون مضاهف پر یی یا راگم هستید.

 -cالکهی مویرگا کامما اع اختاارا غ راختاارا پر یی وه الیهی میی
 -dابها تا د ی توانایا پ اکوازی ااند.
-e

ااند.

ا زیس  1ماخوان د که ابها بزرگترین جانوران ا ی زم ن هستید.

کلینیک پزشکی
اعتیاد
 بعضی از موا ها،کر

وت ای هالا مرکزی اا ت ر ما هید .بسیاری از این موا جزء موا مخدا هستید بعضی هم جز موا مخدا ن ستید .برای

مثاب ن کوت نا کوکائ نا هر ئ ن کا ئ ن جزء موا مخدا او اما الکل جز مواد مخدر نیست.
نکته :هاهی مواا ی که تا اآلن گفتم ماتوانید باهث وابستگی روانی مصرفکننده شوند .اما بیشتر نها منه هادهی نهدا! موجب وابستگی جسیمی
مااوند.
نکته :کا ئ ن ا اتوی نواابه یا

مااو

ا ا را ابست ا ایدا ماکید.

 -1دربارهی اعتیاد باید مطالب زیر را بدانیم:
 -aاهت ا پاوخا زیو وژی
نکته :ر باید ب م از ی

او که مصرف مکرر موا اهت ا ا مموا مخدا ا کم باهث ن مااو .

باا مچیدین باا یا مکرا از موا اهت ا ا اوتفا ی کید که ولد ابست ا ا انا ااید جساا او .

 -bموا اهت ا ا ماهت ا عملکرد طبیعی نورونها و سیناپسها اا ت ر ما هد.
نکته :ا ر میتا گر ها از نوا نها و یاپ

مط ا ضوا ما یی مخدا طل یا کاا ماکیید.

نکته :ا ر میتا ها،کر نوا نها و یاپ ها ا دستگاه عصبی مرکزی ت ر ماکید.
-c

ر میتا باید با گاا زمان ممداا ما یی مار ا خو اا ا زایم هدا تا خواوتههای بدنم تأم ن او .
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نکته :ا ر میتا با گاا زمان مارف موا اهت ا اا به مر ا تیدا گ رندیهای مربوط بده مدوا اهت دا ا کداهم مایابد .به ها ن

م

هم او که ر میتا باید با گاا زمان مارف خو اا ا زایم هد.
چند تا مطلب دربارهی نیکوتین:
 -aنیکوتین ما یی اهت ا ا او  .این یییا ها،کر طل یا نوا نها و یاپ

ا وت ای هالا اا ت ر ما هدد .م ادد اداکری صید در صید

باعث ابست ا ا انا مارف کییدی مااو .
-b

ا برگ گ ای توتون تیلاکو یا

اوتخراج مااو .

ترکیب :پالزمید  Tiگیاه توتون را و ی ماکید

ا ن ولد ایدا گاب مااو .

ترکیب :ویروس موزایک تنباکو م TMVا گیاه تنباکو اا و ی ماکید.
 -cن کوت ن بسیار سمی او

سریعاً وارد جریان خون میشود.

نکته :ن کوت ن از مخاط هان ک سههای هوایا ا ام اا جریان خون مااو  .این یییا ن کوت ن ماتواند از با

پوارا ک سههای هوایا مدویرگهدا

مویا راا وا ی هلوا کید.
 -dد  61م ،اگر از ن کوت ن برای انسان کریدی مرگ ا او .
 -eنیکوتین از نظر ساختار شباهت زیادی با استیل کولین دارد.
نکته :اوت مکو ن نوها ناام هالا او که ا ماهیچهها گروهی از نورونها ااای گ رندی او .
 -fن کوت ن مبه ه،

ااتن الاه واختاا با اوت م کو ن ماتواند به گ رندیهای اوت م کدو ن ا غردای ود،وب پد و یاپسا متام او .

نکته :گروهی از گ رندیهای اوت م کو یا ا نوا نهای وت ای هالا مرکزی اراا اا  .این گ رندی های اوت م کدو یا مداکواا از مراکز کیترب م ز هستید
که بسیاری از یا های م زی اا کیترب ماکیید.
 -gاتااب ن کوت ن به و،وبهای هالا باهث ایدا ت رام زیا ی مااو  .بید از مدتا بدن ر و اای مدط ا ضدوا ن کدوت ن مبده جدای اودت م
کو ن به طوا طل یا کاا ماکید.
طل یا بدن مختم مااو .

نکته :ا ا را و اای ا روام اف ن کوت ن ا

همهی عوارض سیگار:
 -aدود سیگار ااای هزااان ما یی واا جتمزای ا ا ایا او .
 -bکر دن و اا با ابتال به ورطانهای هان

یدری ارتباط مستقیم اا .

 -cکر دن و اا امکان ابتال به ورطانهای پانکرا

مثانه اا افزایش ما هد.

ترکیب :هال ی بر موا مخداا پرتو رابیفما مارف غااها هوای و ی به الییدیهای ا ا ایاا مانید وربا خطر ابتال به ورطان اا ا زایم ما هد.
نکته :ا کم باهث ورطان ناااو .
ترکیب :ایایا هومواابا ایایا و،و ا ماکر اژها با و،وبهای ورطانا ملاازی ماکیید.
 -dایدا نااا تاهای تیفسا مت،
 -eدود توتون و تنباکو منه ن کوت ن ! باهث ت ری
ماانداز ا با
ترکیب :ا وت ای تیف

ایه اا و ای ت ری ماکید موجد کاهم ر
م یها ا ب یاا نایا نای ی م هد

ترکیب :م یها ا نخست ن خط اع غ راختاارا یا
ترکیب :میظوا از ر

مخاط هانا ب یا گ،و مااو ا ا امها تدا مدایابددا مد یهددای ودطح تیفسدا اا از کداا

تیفساا هاان ر

تیفسا مااو .

نای کها جو

اا .

ماکیید .اب با از کاا ا تا ن نها ا تااب ابتال بده هفوند ادمهدا ا زایم مایابد.

اتا او  .به مجموع هوایی که هر فرد پس از یک دم عمیق ،طییی یییک بیازدم عمییق بییرون

میدهد ،ظرفیت حیاتی میگویند.
نکته :ا ا را و اای هال ی بر ر

تیفساا م زان هوای ذخ ریی ما ن ز کاهم مایابد.

 -fا تااب ومط جی ن به ن ا مدن جی ن مر ی ا زنان و اای زیا او .
نکته :ا را ی که به طور غیرمستقیم ا میرض

و اا اراا ماگ رندا هاانید ا را و اای ا میرض هادهی هدوااض گفتده ادی اراا ااند.
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صدمه دیدن مخچه
 -aت،و ت،و خوا ن هی ا اایا تن
 -cندااتن توانایا اندا

 -bغ رماهرانه اندا

ا ن اهااب رکتا منه هاه ی اهااب !

 -dندااتن توانایا اوم ی

رکام ا ق

خط مستم م

 -eندااتن توانایا با چکم ا ی م خ کوب دن

 -fهد توانایا پ مب یا رکام بدن

 -gهد تا ح رکام بدن

 -hبرخوا کر ن به موان

 -iاختالب ا کاا تونوس ماه هها
 -jاوع اختالب ا رکام بدن
 -kهد توانایا ااواب پ ا به م ز نخاع
نکته :با ردمه یدن مخ ه ماکن او هر ی

یا چید تا از مواا باال اخ هد.

صدمه دیدن تاالموس:
 -aبر ز اختالب ا تموی ا انتماب پر ازش اغلب اطالهام سا مبه جز بویایا
تیا ب بدن
 -bبر ز مرکم ا رک
یادآوری :بسیاری از پ ا های سا ممثم پ ا تیا ا خااج ادی از گوش ا نا ا تداالمو

تموید اددی ود

اا مخ ده مااوند.

صدمه دیدن هیپوتاالموس
 -aا زایم یا کاهم ااتتا تری ا
یادآوری :ه وتاالمو

 -cاختالب ا کاا وت ای ا ن ایز

 -bاختالب ا تیظ م مای بدن

مرکز واخته ادن هوامونهای ضد ا ااایا اکسا توو نا متاا کییددی

زا کییددی اودد

بسیییاری از اهاداب غددیهدای ترادح

کییدیی هوامون اا تیظ م ماکید.
 -dبر ز مرکم ا بسیاری از اهااب
یادآوری :باما یخاع هارای با ه وتاالمو

ضربان ا،د

اتا ممثم تیف

اتا بدن اا تیظ م ماکیید.

بسیاری از اهااب

 -eبر ز اختالب ا ا ظها یا گ ری ا ساوام مخت،ف
یادآوری :ه وتاالمو

با وت ای ال

ا ا ظها یا گ ری ا ساوام مخت،ف نمم متاا اا .

صدمه دیدن ساقهی مغز
 -aاختالب ا تلا ب اطالهام ب ن م ز نخاع

 -bاختالب ا ا

 -cاختالب ا برخا از انیکا ها

 -dاختالب ا تیظ م ضربان ا،د تیف

بدب اطالهام ب ن بخم های مخت،ف م ز
بسیاری از اهااب

اتا بدن

صدمه دیدن دستگاه لیمبیک
 -bاختالب ا ا ساوام مخت،ف مانید ا سا اضای ا هالان
 -dاختالب ا پر ازش انتماب پ ا بویایا به م م پر ازش ن

-aاختالب ا ا ظه یا گ ری
 -cاختالب ا ایا پ ا بویایا از هاد بویایا

ام

صدمه دیدن نخاع
با توجه به محل بروز صدمه دیدن نخاع هریک از اتفاقات زیر میتواند رخ دهد:
 -aهام تلا ب اطالهام ب ن وااهی م ز مم ز
 -cهد تست م یا متاا رایید تخ ،ه مثانه

بخرا از وت ای هالا م طا

 -bبر ز اختالب ا یا

های رکتا ب متر اندا ها مگر ن به پای ن

نکته :با توجه به م م و د یدن نخاع ماکن او ا اوع انیکا های نخاها اخدتالب بدر ز نکیدد .مانیکدا تخ ،ده مثانده انیکا زا پا زیر زانو
 -eاطالهام رکتا که از م ز را ا ماگر ی ر اا نخاع ناااو .
 -dاطالهام سا که اا نخاع مااوند ی ر اا م ز ناااوند.
توجه :هری

از مواا ماکوا به م م ادم و د یدن نخاع بست ا اا .

مالتیپل اسکلروزیس ()MS
یادآوری :نوها ب ااای خو ایایا او  .که ا ن وت ای ایایا به غالف م  ،ن ا وت ای هالا مرکزی مم ز نخداع
مابر .

ا،دده مداکیدد

نهدا اا از بد ن
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نکته :ا ا را ملتال به  MSا هدایت پیام عصبی اختالب بر ز ماکید نه انتماب پ ا هالا.
 -9پارکینسون و آلزایمر


ا پااک یسون

زایارا گروهی از نورونهای مغز نابود میشوند.

نکته :نوا ن توانایا تمس م ادن مم توز  +و توک یز ندااند

ا  G1هستید.

 -01دیفتری
 توکس ن باکتری کواییه باکتریو

یفتریا بر ا،دا اعصابا کلد ک ،هها اثر ماکید.

 -00بوتولیسم
توکس ن ک،ستریدیو بوتو یم بر دستگاه عصبی انسان اثر ماکید بسد اا مت،د

اود  .هالیدم ن یدد تدایا م ب یدا

،ج ادگا او  .ملتالیان به

این ب ااای ممکن است بر اثر ناتوانا ا تیف ا با رند.
 -01ماالریا
عالیم ماالریا عبارتند از :رز ادیدا تد ا هرق هطم ادید .اربان ان ایدن ب اداای بدر اثدر کدم خدوناا نااودایا ک ،ده کلدد آسیبهای مغیزی جدان
مابازند.
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