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 هقذهه

  ُایجبد ّوبٌّگی ثیي اػوبل ػلَل ّب ٍ اًذام ّبی هخشلف ثِ ٍجَد  ثب ػبخشبس ٍ کبس ٍیظُ ای کِ داسد ثشایػلجی دػشگب

 آهذُ ٍ سکبهل حبكل کشدُ اػز.

  ثِ ؿشح صیش هی ثبؿذ؛ ٍیظُ دػشگبُ ػلجیخَاف 

  ًؼجز ثِ هحشک ّب پذیزیتبثیز 

  کِ ًشیجِ اثش هحشک اػز جزیبى ػصجی یکایجبد 

  اص یک ًقٌِ دػشگبُ ثِ ًقٌِ دیگش جزیبى ػصجیّذایت 

  اص یک ٍاحذ ػلجی ثِ یک ٍاحذ دیگش پیبماًتقبل 

 عصبی و انواع آىتنظین 

  ّبی ػلجی جبًَساى ثٌَس کلی دس دٍ جْز اًجبم هی ؿَد:فؼبلیز 

 فؼبلیت ّبی درًٍیتٌظین  -1

 هَقؼیت جبًَر ًسجت ثِ هحیط خبرجیتٌظین  -2

  ؛ػول خَسدى غزادس 

 ّبی كَسر ٍجَد غزا سا دس قؼوز ّبی هخشلف دّبى حغ هی کٌٌذگیشًذُ  -1

 هَجَد ایي خجش سا ثِ هشاکض سٌظین کٌٌذُ هغض هی ثشًذ حؼی اػلبة -2

 حشکشی هَجَد دػشَس سا ثِ ػوالر ٍ غذد گَاسؿی هی ثشًذاػلبة  -3

  ؿٌیذى كذای  ثب ّن کبس هی کٌٌذ، هبًٌذ فشاس گشثِ دس اثش خبرجیٍ  داخلیثؼیبسی اص هَاسد ّش دٍ سٌظین ػلجی دس

 َّلٌبک

 )سلول عصبی(ى نورو

  ًبم داسد. )سلَل ػصجی( ًَرٍىػبخشوبى ٍ ػول دس دػشگبُ ػلجی ٍاحذ 

  هی فشػشٌذ. هبّیچِ ّب، غذد ٍ ًیض ػبیش ًَسٍى ّبهبًٌذ  اًذام ّبی ثذىٍ  ثبفت ّبّب دیبم ّبی ػلجی سا ثِ ًَسٍى 

  ّبی اًَاع گًَبگًَی داسًذ، اهب ػبخشبس ّوِ آًْب هبًٌذ یکذیگش اػز.ًَسٍى 
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  اص جؼن ػلَلی  یی کِّبسؿشِ  ًَسٍى داسای ثخؾ ّبی هخشلفی اػز کِ دس ؿکل سػن ٍ ًبهگزاسی ؿذُ اػز.ػبخشوبى

 ًَسٍى ثیشٍى صدُ اًذ دٍ دػشِ اًذ:

 دًذریت -1

 آکسَى -2

  هی سػبًٌذ. جسن سلَلیکشدُ ٍ ثِ  دریبفتدیبم ّب سا  ّبدًذسیز 

  ًبم داسد. پبیبًِ آکسَىآکؼَى اًشْبی  ّذایز هی کٌذ. اًتْبی خَدسب  جسن سلَلیدیبم ػلجی سا اص آکؼَى 

  ػلجی اص هحل دبیبًِ آکؼَى اص یک ًَسٍى ثِ ًَسٍى دیگش یب یک ػلَل دیگش اًشقبل هی یبثذ.دیبم 

 َای میلیه داررين وً

  ذُ ؿذُ اػز.یدَؿ غالف هیلیيذ( ثِ ًبم الیِ ای اص جٌغ غـب )دشٍسئیي ٍ فؼفَلیذی اصاص ًَسٍى ّب ثؼیبسی 

  هی  بم ػصجییافشایص سزػت حزکت پکشدُ ٍ ّوچٌیي ثبػث  ػبیقهیلیي سؿشِ ّبی آکؼَى ٍ دًذسیز سا غالف

 ؿَد.

  کِ آکؼَى ٍ دًذسیز سا احبًِ کشدُ اًذ كَسر هی گیشد. سلَلْبی پطتیجبى )ًَرٍگلیب(هیلیي سَػي سَلیذ 

  گفشِ  گزُ راًَیِز ّب ، کِ ثِ ایي قؼوِ ػلجی )دًذسیز یب آکؼَى( قٌغ هی ؿَدشقؼوز ّبی اص سؿهیلیي دس غالف

 .هبیغ اًشاف ػلَل قشاس هی گیشددس ایي قؼوز غـبی سؿشِ ػلجی دس سوبع ثب  هی ؿَد.

  هی  جْصاػز، صیشا دیبم ػلجی اص یک گشُ ساًَیِ ثِ گشُ دیگش  سزیغ تزدیبم ػلجی دس سؿشِ ّبی داسای هیلیي ّذایز

 کٌذ.

  ِّبی ػلجی داسای قٌش ثیـشش دیبم ػلجی سا ػشیغ سش ّذایز هی کٌٌذ.سؿش 

  هیلیي دس ًَسٍى ّبیی کِ هشثَى ثِ حشکبر ػشیغ ثذى ّؼشٌذ ثؼیبس هفیذ اػز.ٍجَد 

 وًرين َااوًاع 

  ولی کِ اًجبم هی دٌّذ ثِ ػِ ًَع سقؼین ثٌذی هی ؿًَذ:ّب اص ًظش ػًَسٍى 

 ّبی حسیًَرٍى  -1

 ّبی حزکتیًَرٍى  -2

 ّبی راثطًَرٍى  -3

  ًَل دًذسیز ثلٌذسش ایي ًَسٍى ّب ّبی حؼی اًالػبر سا اص اًذام حؼی هثل دَػز ثِ ًخبع ٍ هغض هی سػبًٌذ. دس ًَسٍى

 اػز. اص آکؼَى
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  ًَل آکؼَى ثلٌذسش اص ایي ًَسٍى ّب ثشًذ. دس  ّبی حشکشی فشهبى ّبی هغض ٍ ًخبع سا ثِ هبّیچِ ّب ٍ اًذام دیگش هیًَسٍى

 اػز. دًذسیز

  ایي ًَسٍى ّب اًذاصُ آکؼَى ٍ ساثي ثیي یک ًَسٍى حؼی ٍ یک ًَسٍى حشکشی ّؼشٌذ. دس  هیلیي ًذارًذّبی ساثي ًَسٍى

 ٍ دًذسیز سفبٍر صیبدی ثب ّن ًذاسد.

 وًرينفعالیت 

  پتبًسیل ٍ  پتبًسیل آراهصٍجَد داسد کِ ثِ دٍ كَسر  اختالف پتبًسیل الکتزیکیدٍ ػَی غـبی ًَسٍى ثیي

 هـبّذُ هی ؿَد. ػول

  اخشالف  قشاس داسد.کِ ًَسٍى دس حبل فؼبلیز ػلجی ًیؼز، گفشِ هی ؿَد کِ ًَسٍى دس حبل اػششاحز یب آساهؾ صهبًی

 ًبم داسد. دشبًؼیل آساهؾدشبًؼیل الکششیکی ثیي دٍ ػَی غـب دس حبل اػششاحز ًَسٍى 

  ثٌَس هؼوَل غلظز یَى ػذین دشبًؼیل دسٍى ػلَل ًؼجز ثِ ثیشٍى ػلَل ػلجی هٌفی اػزٌّگبم دشبًؼیل آساهؾ، دس .

ػذین سوبیل داسًذ ٍاسد ػلَل ؿًَذ ٍ یَى ن دس دسٍى ػلَل ثیـشش اػز. یَى ّبی یض غلظز دشبػیدس ثیشٍى ػلَل ٍ ً

 ّبی دشبػین سوبیل ثِ خشٍج اص ػلَل داسًذ.

  شیجِ دسٍى . دس ًًفَر دزیشی غـب ًؼجز ثِ دشبػین ثؼیبس ثیـشش اص ًفَردزیشی آى ًؼجز ثِ ػذین اػزحبل اػششاحز دس

كَسسی کِ سًٍذ ًفَر ػذین ٍ دشبػین اداهِ یبثذ سؼبدل یًَی ػلَل ثْن دس  خَاّذ ؿذ. ػلَل ًؼجز ثِ ثیشٍى آى هٌفی

 خَسدُ ٍ ػلَل ثبیذ ثِ ًحَی هبًغ ثْن خَسدى سؼبدل ؿَد.

  ثب هلشف اًشطی  پتبسین-پوپ سذیندس غـب ثٌبم دشٍسئیٌی(ATP) یَى ّبی ػذین سا ثِ خبسج ٍ یَى ّبی دشبػین سا ،

 حفظ سؼبدل هی ؿَد.داخل ػلَل هی ساًذ ٍ ثبػث ثِ 

  بى ًی دشبًؼیل ػول دس صه. دس سغییش ًبگْبًی ٍ ؿذیذ اخشالف دشبًؼیل دس دٍ ػَی غـبءػول ػجبسر اػز اص دشبًؼیل

ثشهی  )دشبًؼیل آساهؾ( ًؼجز ثِ خبسج آى هثجز سش هی ؿَد ٍ ثالفبكلِ ثِ حبلز اٍلبء ثؼیبس کَسبّی دشبًؼیل داخل غـ

 گشدد.

  ًقٌِ ثِ ًقٌِ دس جب کِ دشبًؼیل ػول دغ اص سَلیذ دس یک ًقٌِ اص ػلَل ػلجی، دس ًقبى هجبٍس ّن ایجبد هی ؿَد ٍ آًاص

 گفشِ هی ؿَد. پیبم ػصجی، ثِ آى ٌذػَل سؿشِ ػلجی حشکز هی ک

  سغییش دشبًؼیل غـبء، دس اثشذا دشبًؼیل داخل غـبء هثجز ؿذُ )ثخؾ ثبال سٍ( ٍ ػذغ هٌفی هی ؿَد )ثخؾ هٌحٌی دس

ثبس ضذى سش ؿذى دشبًؼیل دسٍى ػلَل )ثبالسٍ(  هثجزػلز  ساهؾ هی سػذ.آشبًؼیل دبییي سٍ( ٍ ػشاًجبم ثِ حبلز د

ٌفی ؿذى دسٍى ػلَل ٍ ٍسٍد ًبگْبًی یَى ّبی ػذین ثِ دسٍى ػلَل اػز. اهب ػلز ه کبًبل ّبی دریچِ دار سذیوی

 ٍ خشٍج ًبگْبًی یَى ّبی دشبػین اص ػلَل اػز. ثبس ضذى کبًبل ّبی دریچِ دار پتبسیویي سٍ( ی)دبی

  ًبل ّبی دسیچِ داس ػذیوی ثبص ؿذُ ٍ ثؼذ اص ثؼشِ ؿذى آًْب ًَثز ثِ ثبص ؿذى کبًبل ّبی دشبًؼیل ػول دس اثشذا کبدس

 .دسیچِ داس دشبػیوی هی سػذ
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  ػجت هی ؿَد کِ غلظز یَى ّبی ػذین دس دٍ ػوز غـب  پتبسین-فؼبلیت ثیطتز پوپ سذیناص دشبًؼیل ػول، ثؼذ

 ثِ حبلز دشبًؼیل آساهؾ ثشگشدد.

 وًرين َا با یکذیگر ي با سلًل َای غیر عصبیارتباط 

  سَاًذ ثِ ػلَل ّبی دیگش هٌشقل ؿَد. هحلی سا کِ دس آى یک ًَسٍى ثب دبیبًِ آکؼَى هی سػذ، هی  لجی ثِدیبم ػٍقشی

 هی ًبهٌذ. سیٌبپسقشاس هی کٌذ، یک ػلَل ػلَل دیگش اسسجبى ثش

  هی  سلَل پس سیٌبپسیٍ ػلَل دسیبفز کٌٌذُ سا  ًَرٍى پیص سیٌبپسیهحل ػیٌبدغ، ًَسٍى اًشقبل دٌّذُ سا دس

 ًبهٌذ.

  ؼَى ًَسٍى دیؾ ػیٌبدؼی هی سػذ، ثبیذ فوبی ػیٌبدؼی سا ًی کشدُ ٍ ثِ ػلَل دغ جشیبى ػلجی ثِ دبیبًِ آکٍقشی

 ًبم داسد اًجبم هی ؿَد. اًتقبل دٌّذُ ػصجیآصاد ؿذى هبدُ ای کِ ػیٌبدؼی هٌشقل ؿَد، کِ ایي کبس ثب 

  ًبم داسد. ستیل کَلیياشقبل دٌّذُ ػلجی دس هبّیچِ آدهی اًهثالً دٌّذُ ّبی ػلجی اًَاع گًَبگًَی داسًذ. اًشقبل 

  دیبم ػلجی ثِ دبیبًِ آکؼَى ًَسٍى دغ ػیٌبدؼی هی سػذ، ٍصیکَل ّبی هحشَی اًشقبل دٌّذُ ّب ثب غـبی ػلَل ٍقشی

 دٌّذُ ثِ دسٍى فوبی ػیٌبدؼی آصاد هی ؿًَذ ٍ ثِ ػلَل دغ ػیٌبدؼی هی سػٌذ.آهیخشِ ؿذُ ٍ هَلکَل ّبی اًشقبل 

  ت سغییش دشبًؼیل الکششیکی آى هی ؿًَذ.جدٌّذُ ّبی ػلجی دغ اص سػیذى ثِ ًَسٍى دغ ػیٌبدؼی ػاًشقبل 

  دس ًَسٍى دغ ػیٌبدؼی هی سَاًذ دس جْز فؼبل کشدى یب هْبس کشدى ًَسٍى دغ ػیٌبدؼی ثبؿذ.سغییش 

 هواد هخذر اتاثر

  ًیکَتیي ،الکلًبهیذُ هی ؿًَذ.  هَاد رٍاى گزداىکِ ػولکشد دػشگبُ ػلجی هشکضی سا سغییش هی دٌّذ، هَادی ،

 اص جولِ هَاد سٍاى گشداى ّؼشٌذ. کبفئیيٍ  ّزٍئیي، کَکبئیي

  ِایي هَاد هی سَاًٌذ ثبػث ٍاثؼشگی سٍاًی هلشف کٌٌذُ ؿًَذ ٍ ثیـشش آًْب هَجت ٍاثؼشگی جؼوی ًیض هی ؿًَذ.ّو 

  دبػخی فیضیَلَطیک اػز کِ هلشف هکشس هَاد هخذس هَجت آى هی ؿَد. اػشیبد ػولکشد ًجیؼی ًَسٍى ّب ٍ اػشیبد

 ػیٌبدغ ّب سا سغییش هی دّذ.

  سٍى یب ػٌبدغ سَػي هَاد هخذس سغییش کشد، اص آى دغ آى ًَسٍى یب ػیٌبدغ ثٌَس ًجیؼی کبس ًوی ًَکِ ػولکشد ٌّگبهی

 .کٌذ، هگش ایٌکِ هبدُ هخذس حوَس داؿشِ ثبؿذ

  هجشال ثِ اػشیبد ثب گزؿز صهبى هقذاس هلشف هبدُ هخذس سا افضایؾ هی دّذ سب خَاػشِ ثذًؾ سبهیي ؿَد.ؿخق 
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 ویکًتیهاثرات 

  هیلی  00یبفز هی ؿَد. سٌجبکَ هبدُ ای ػوی اػز کِ  ثزگ ّبی گیبُ تٌجبکَهبدُ ای اػشیبد آٍس اػز کِ دس ًیکَسیي

 س اػز.گشم آى ثشای اًؼبى کـٌذُ ٍ هشگ آٍ

  ثؼیبس ؿجیِ ثِ ػولکشد اًشقبل ًیکَسیي ػشیؼبً ٍاسد جشیبى خَى ؿذُ ٍ دس ثذى ثِ گشدؽ دس هی آیذ. ػولکشد ًیکَسیي

 دس ثذى اػز. دٌّذُ ػلجی اػشیل کَلیي

  هحل ثٌَس ًجیؼی  کِ ل کَلیي ثِ هحل هخلَكی دس ػلَل ّبی ػلجیثِ ػلز ؿجبّز ػبخشبسی ثب اػشیًیکَسیي

جبیگبُ ّب اص هشاکض کٌششل هغض هی ثبؿٌذ کِ ثؼیبسی اص فؼبلیز ایي  ٌذ هشلل هی ؿًَذ.شگیشًذُ ّبی اػشیل کَلیي ّؼ

 ّبی هغضی سا کٌششل هی کٌٌذ.

 ی دػشگبُ ػلجی فشد ػیگبسی دس حوَس ًیکَسیي ثٌَس سذ اص هذهی ؿَد کِ ثؼًیکَسیي ثِ ایي جبیگبُ ّب ثبػث  اسلبل

 ٍ ثب حزف ًیکَسیي حبلز ًجیؼی ثذى هخشل ؿَد.ًجیؼی کبس کٌذ 

  تىباکًاثرات 

  شًبى ّبی دبًکشاع ٍ اسسجبى هؼشقیوی داسد ٍ ًیض اهکبى اثشال ثِ ػ سزطبى دّبى ٍ حٌجزُثب اثشال ثِ ػیگبس کـیذى

 اهکبى ایجبد ًبساحشی ّبی سٌفؼی هْلک دس افشاد ػیگبسی ثیـشش اػز.سا افضایؾ هی دّذ. ّوچٌیي  هثبًِ

  ؾ ّب سجوغ دیذا هی کٌذ ٍ هظُ ّبی سَسَى ثبػث سحشیک هخبى دّبى، ثیٌی ٍ گلَ هی ؿَد. دٍد سَسَى دس ؿدٍد

 د.ثبفز سیِ سا سیشُ کشدُ ٍ ثبػث کبّؾ ظشفیز سٌفؼی هی ؿَوچٌیي دػشگبُ سٌفؼی سا اص کبس هی اًذاصد. ّ

  ثٌَس غیشهؼشقین دس هؼشم دٍد ػیگبس قشاس هی گیشًذ، ّوبًٌذ افشاد ػیگبسی دس هؼشم ّوِ ػَاسم هشثًَِ کِ افشادی

 قشاس هی گیشًذ.

  ػقي جٌیي ٍ ثِ دًیب آهذى جٌیي هشدُ دس صًبى ػیگبسی ًیض صیبد اػز.احشوبل 

 ريان گردانداريَای 

  ًقؾ داسًذ. القبی خَاةٍ  تسکیي دردّبسٍاى گشداى ًَػی هَاد هخذس اًذ کِ دس داسٍّبی 

  اص ایي داسٍّب اص گیبّبى سیشُ خـخبؽ ثِ دػز هی آیٌذ.ثؼیبسی 

  ثشای سؼکیي دسد ّؼشٌذ. دضؿکبى  هَرفیي، ّزٍئیي ٍ کذئیيهخذسی کِ اص سشیبک اػشخشاج هی ؿًَذ ؿبهل؛ هَاد

 ثیوبساى گبُ اص کذئیي ٍ گبُ اص هَسفیي اػشفبدُ هی کٌٌذ.

  آػیت دیذُ یب صخوی ؿذُ اػز. هب ّـذاس هی دّذ یکی اص ثبفز ّب دسد دس ثذى ثؼیبس حیبسی اػز، چشا کِ ثًِقؾ 

  ػلبة آػیت دیذُ دیبم ّبیی اًشقبل هی یبثذ کِ ثبػث احؼبع دسد هی کِ ػوَی آػیت هی ثیٌذ اص اًشْبی اٌّگبهی

 ؿَد.
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  اص سػیذى دیبم دسد ثِ ًٌبة ػلجی، آى دیبم یبثٌذ. دغ ّبی ػلجی حبهل دسد ثِ ًخبع ٍ ػذغ ثِ هغض اًشقبل هی دیبم

بع ثِ اص اًشقبل دیبم ػلجی اص ًخّب ػشکَة هی ؿًَذ. اًکفبلیي  اًکفبلیيسَػي گشٍّی اص اًشقبل دٌّذُ ّبی ػلجی ثِ ًبم 

 هغض جلَگیشی هی کٌذ.

  ثِ گیشًذُ ّبی دشٍسئیٌی دسد دس ًٌبة ػلجی هی دیًَذًذ ٍ اص اًشقبل  هخذس ػولکشدی ؿجیِ ثِ اًکفبلیي ّب داسًذهَاد ٍ

 لَگیشی هی کٌٌذ.دسد جدیبم دسد ثِ هغض ٍ احؼبع 

 دستگاه عصبیو کار ساختواى 

  دػشگبُ ػلجی دس اسسجبى هشقبثل ثیي ًَسٍى ّبی آى اػز.ٍظبیف 

  دػشگبُ ػلجی دٍ ثخؾ اكلی ٍجَد داسد:دس 

 (CNSػصجی هزکشی )دستگبُ  -1

 ػصجی هحیطیدستگبُ  -2

 ُی اًالػبر ػلجی هشکضاػز کِ هشکض ًظبسر ثش اػوبل ثذى ّؼشٌذ. دػشگبُ  هغش ٍ ًخبعػلجی هشکضی ؿبهل  دػشگب

 دسیبفشی اص هحیي ٍ دسٍى ثذى سا سفؼیش کشدُ ٍ ثِ آًْب دبػخ هی دّذ.

  ُػلجی هشکضی اص دٍ ثخؾ سـکیل ؿذُ اػز؛دػشگب 

 خبکستزیهبدُ  -1

 سفیذهبدُ  -2

  ُهبدُ سفیذ اس اجتوبع ثخص ّیب هیلیي دار ًَرٍى اػز ٍ  لَلی ًَرٍى ّبخبکستزی ثیطتز هحتَی جسن سهبد

 یل ؿذُ اػز.سـک ّب

  ُػِ ای اص آکؼَى ّب، دًذسیز ّب ٍ یب ّش دٍی آًْب ّش ػلت هجوَػلجی هحیٌی ؿبهل سؼذاد صیبدی ػلت اػز. دػشگب

 کِ دٍس آًْب سا غالفی دَؿبًذُ اػز. اػز

  ِگفشِ هی ؿَد. تبر ػصجیآکؼَى ّب یب دًذسیز ّبی ثلٌذ ث 

  هحیٌی خَد ػِ دػشِ اًذ:اػلبة 

 دیبم ّبی ػلجی سا اص اًذام ّب ثِ هغض هی ثشًذ. حسی؛اػصبة  -1

 دیبم ّبی ػلجی سا اص هغض ٍ ًخبع ثِ اًذام ّب یب غذُ ّب هی ثشًذ. حزکتی؛اػصبة  -2

 هجوَػِ ای اص سبسّبی حؼی ٍ حشکشی ّؼشٌذ. هختلط؛اػصبة  -3
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 مغس

  هشکض اكلی دشداصؽ اًالػبر دس ثذى اػز.هغض 

  کیلَگشم ٍصى داسد. 5/1هیلیبسد ًَسٍى داسد ٍ ثٌَس هشَػي دس یک فشد ثبلغ  100دس حذٍد هغش 

 ،ػَاًف، سفشبس، ادساک، احؼبع ٍ ػبًفِ اص ٍظبیف هغش اػز. افکبس 

  چٌذ ثخؾ اػز کِ ػجبسسٌذ اص:ؿبهل هغض 

 سبقِ هغش -3هخچِ      -2      هخ -1

 

 ـــخـم

 شد َّؿوٌذاًِ سا داسد.اػز، سَاًبیی یبدگیشی، حبفظِ، ادساک ٍ ػولک ثشگزتزیي ثخص هغشخ ه 

  ًبهیذُ هی ؿَد. قطز هخداسای یک الیِ خبسجی چیي خَسدُ ثب ثشآهذگی ّب ٍ ؿیبسّبی ثؼیبس اػز کِ ایي الیِ هخ 

  ّبی هخ اص ًشیق سقؼین هی کٌذ. ًیوکشُ  دٍ ًیوکزُ راست ٍ چپؿیبس ػویق ٍ ًَالًی دس ٍػي هخ آى سا ثِ یک

 ثِ یکذیگش هشسجي هی ؿًَذ. جسن پیٌِ ایدػشِ ای اص سبسّبی ػلجی ثِ ًبم 

 هؼوَل ًیوکشُ چخ هخ اًالػبر حؼی سا اص ػوز ساػز ثذى دسیبفز ٍ حشکبر آى سا کٌششل هی کٌذ ٍ ثشػکغ ٌَس ث

بی ًیوکشُ ّب کبسّّوچٌیي  ا دسیبفز ٍ حشکبر آى سا کٌششل هی کٌذ.ًیوکشُ ساػز اًالػبر حؼی ػوز چخ ثذى س

 ًیض داسًذ. سا هخلَف ثِ خَد

  کِ الیِ خبسجی چیي خَسدُ ٍ ًبصک هخ  اًالػبر حؼی ٍ حشکشی دس قـش خبکؼششی هخ اًجبم هی گیشددشداصؽ ثیـشش

 اػز.

  یقـش هخ ثبػث افضایؾ ػٌح قـش هخ ٍ دس ػیي حبل ثبػث هی ؿًَذ کِ هغض دسٍى جوجوِ جبخَسدگی ّبی چیي 

 ثگیشد.

 هـخچـم

  ِقشاس داسد سـکیل ؿذُ اػز. کزهیٌِقشاس داسد ٍ اص دٍ ًیوکشُ کِ دس ٍػي آى ثخـی ثِ ًبم  سبقِ هغشز ـدس دهخچ 

  ِگیشی حشکبر الصم ثشای سٌظین حبلز ثذى ٍ حفظ سؼبدل اػز.هْن سشیي هشکض ّوبٌّگی ٍ یبدهخچ 

  ِاًالػبر الصم ثشای اًجبم ٍظیفِ خَد سا اص هبّیچِ ّب، هفبكل، دَػز، چـن ّب ٍ گَؽ ّب ٍ ّوچٌیي ثخؾ ّبیی هخچ

 ر ثذى ّؼشٌذ دسیبفز هی کٌذ.اص هغض ٍ ًخبع کِ هشثَى ثِ حشکب
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  ِثب دیؾ ثیٌی ٍهؼیز ثذى دس لحظِ ثؼذ دیبم ّبیی سا ثشای هغض ٍ ًخبع هی فشػشذ ٍ هَجت سلحیح حشکبر ثذى هخچ

 هی ؿَد.

  ِثِ هخچِ ثبػث هی ؿَد کِ فشد دس ٌّگبم ساُ سفشي سلَ سلَ ثخَسد ٍ اػوبل خَد سا ثٌَس غیش هبّشاًِ اًجبم دّذ. ایي كذه

 ثش سٍی هیخ ثکَثذ. ثب جکؾ فشد سَاًبیی اًجبم حشکبر دقیق سا ًذاؿشِ ٍ ًوی سَاًذ یک خي هؼشقین سػن کٌذ یب

 ــه مغـــزـساق

  ِهٌشْی هی ثِ ًیوکشُ ّبی هخ ٍ هخچهغض دس قؼوز دبییٌی هغض قشاس داسد ٍ اص یک ػَ ثِ ًخبع ٍ اص ػَی دیگش ػبق ِ

 ؿَد.

  ِهی ثبؿذ: سِ ثخصهغض خَ ؿبهل ػبق 

 هیبًیهغش  -1

 پل -2

 الٌخبعثصل  -3

  ِهغض کِ اًالػبر سا دسٍى دػشگبُ ػلجی هشکضی اًشقبل هی دّذ، ًقؾ هْوی دس سٌظین فؼبلیز ّبی ثذى ثشػْذُ ػبق

 داسد.

 َیپًتاالمًس ي دستگاٌ لیمبیک تاالمًس،

  ؾ ّبی هخشلف هغض سد ٍ ثذل ثبالی ػبقِ هغض هشاکض هْن سقَیز ٍ اًشقبل دیبم ػلجی ٍجَد داسد کِ اًالػبر سا دس ثخدس

 ًقؾ هْوی داسد. پزداسش اطالػبت حسیدس  اػز کِ تبالهَساص ایي هشاکض یکی  ٌذ.هی کٌ

  حؼی اص اغلت ًقبى ثذى دس سبالهَع ّب گشد ّن هی آیٌذ، سقَیز هی ؿًَذ ٍ ثِ ثخؾ ّبی هشثًَِ دس قـش هخ اًالػبر

 فشػشبدُ هی ؿًَذ.

  تٌفس ٍ ضزثبى بسی ثذى هبًٌذ یاُ ثلل الٌخبع ثؼیبسی اص اػوبل حقشاس داسد کِ ثِ ّوش ّیپَتبالهَس، صیش سبالهَعدس

اػز ٍ ًیض  احسبس گزسٌگی ٍ تطٌگی ٍ تٌظین دهبی ثذىّوچٌیي هشکض سا سٌظین هی کٌذ. ّیذَسبالهَع  قلت

 ّب سا سٌظین هی کٌذ. َّرهَىاػوبل غذُ ّبی سشؿح کٌٌذُ 

  ثِ قؼوز ّبیی اص قـش هخ اسسجبى هی  دستگبُ لیوجیکَسٍى ّب ثٌبم ٍ ّیذَسبالهَع سا ؿجکِ گؼششدُ ای اص ًسبالهَع

ثش ػْذُ  راحؼبػبر هخشلف هبًٌذ سهبیز، ػلجبًیز ٍ لزٍ  یبدگیزی، حبفظِلیوجیک ًقؾ هْوی دس دٌّذ. دػشگبُ 

 داسد.
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 وخاع

  دسٍى ػشَى هْشُ ّب اص ثلل الٌخبع سب کوش اداهِ داسد.ًخبع 

  ی کٌذ، ّوچٌیي هشکض ثشخی اًؼکبع ّبی ثذى اػز.هغض سا ثِ دػشگبُ ػلجی هحیٌی هشلل هًخبع 

  دبػخ ًبگْبًی ٍ غیش اسادی هبّیچِ ّب دس دبػخ ثِ هحشک ّبػز.اًؼکبع 

 31 داسد. یریطِ ضکوٍ یک  ریطِ پطتیکِ ّش ػلت ًخبػی یک  جفت ػصت ثِ ًخبع هتصل ّستٌذ 

  ِػلجی هشکضی ٍاسد هی اًذ کِ اًالػبر سا اص گیشًذُ ّبی حؼی ثِ دػشگبُ  ًَرٍى ّبی حسیّبی دـشی هحشَی سیـ

 کٌٌذ.

  ِاًذ کِ دبػخ حشکشی سا اص دػشگبُ ػلجی هشکضی ثِ غذُ ّب ٍ هبّیچِ ّب  ًَرٍى ّبی حزکتیّبی ؿکوی هحشَی سیـ

 هٌشقل هی کٌٌذ.

  ثشؽ ػشهی ًخبع دٍ ثخؾ دیذُ هی ؿَد؛دس 

 هل جسن سلَلی ًَرٍى ّبستدر ٍسط اس جٌس هبدُ خبکستزی کِ ضبثخطی  -1

هحتَی آکسَى ٍ دًذریت ًَرٍ ّبست  ٍ ثخص خبکستزی را در ثز گزفتِ  اس جٌس هبدُ سفیذ کِثخطی  -2

 است.

  ثخؾ خبکؼششی ًخبع ًَسٍى ّبی ساثي ٍجَد داسًذ کِ ثبػث اسسجبى ًَسٍى ّب ثب یکذیگش هی ؿًَذ.دس 

 از دستگاٌ عصبیمحافظت 

  ُػلجی هشکضی هْشُ داساى ثِ چٌذ ًشیق هحبفظز هی ؿَد:دػشگب 

 ّبی جوجوِ ٍ ستَى هْزُ ّباستخَاى  -1

 ًخبع را هحبفظت هی کٌذ ای سِ الیِ ثٌبم هٌٌژ کِ هغش ٍپزدُ  -2

 هغشی –خًَی سذ  -3

  ّبی جوجوِ ٍ ػشَى هْشُ ّب، جؼجِ ای هحکن ٍ اػشخَاًی ثشای حفبظز هغض ٍ ًخبع ثَجَد هی آٍسًذ.اػشخَاى 

  ِاص خبسج ثِ داخل ػجبسسٌذ اص: ّبی هٌٌژالی 

 ضبهِسخت  -1

 ػٌکجَتیِ -2

 ضبهًِزم  -3

  اػز. ثبفت پیًَذی هحکناص جٌغ  ضبهِسخت 
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  ِز ؿبهِ ٍ ًشم ؿبهِ سا ثِ ّن هشلل هی دس صیش هیکشٍػکَح ظبّشی ؿجیِ ثِ سبسّبی ػٌکجَر داسد ٍ ػخ ػٌکجَتیِالی

 کٌذ.

  ًِشم ٍ ثبفز ػلجی سا سغزیِ هی کٌذ. ّوچٌیي  اػز کِ داسای هَیشگ ّبی خًَی فشاٍاى ثَدُ ًزهِ ضبهِداخلی الی

 .سا سشؿح هی کٌذ ًخبػی-هبیغ هغشیؿبهِ 

  ضزثِ ًخبػی ًقـِ -ػز. هبیغ هغضیدش ؿذُ ا ًخبػی-هبیغ هغشیکِ اص ػٌکجَسیِ ٍ ًشم ؿبهِ فوبیی ٍجَد داسد ثیي

 دس حیي حشکز جلَگیشی هی کٌذ. ِ اػشخَاى ّبهغض ٍ ًخبع ث داسد ٍ اص ثشخَسد زگی

  ًشیجِ ّبی دَؿـی دیَاسُ هَیشگ ّبی هغضی فبقذ هٌبفزی ّؼشٌذ کِ دس ثبفز ّبی دیگش دیذُ هی ؿًَذ. دس ػلَل

ثؼیبسی هَاد کِ دس هشبثَلیؼن ػلَلْبی هغضی ًقـی ًذاسًذ ٍ ًیض هیکشٍة ّب هؼوَالً ًوی سَاًٌذ ٍاسد هغض ؿًَذ. ایي 

 ًبم داسد. هغشی –سذ خًَی ػبخشبس 

 عصبی محیطیدستگاٌ 

  ُ12ٍ  جفت ػصت ًخبػی 31ذ ٍ ؿبهل قؼوز ّبی دیگش ثذى اسسجبى هی دّ ًخبع سا ثِ ػلجی هحیٌی هغض ٍدػشگب 

 ّؼشٌذ. جفت ػصت هغشی

  ُاػز. حزکتیٍ  حسیػلجی هحیٌی ؿبهل دٍ ثخؾ دػشگب 

  ضی ّذایز هی کٌذ.اًالػبر اًذام ّبی حؼی سا ثِ دػشگبُ ػلجی هشک حسیثخص 

  اسػبل دیبم ػلجی سا ثِ اًذام ّبی حشکشی ثش ػْذُ داسد. حزکتیثخص 

  حشکشی دػشگبُ ػلجی هحیٌی خَد ؿبهل دٍ دػشگبُ هؼشقل اػز؛ثخؾ 

 ػصجی پیکزیدستگبُ  -1

 ػصجی خَد هختبردستگبُ  -2

  ًُذ اػز کِ هبّیچِ ّبی اػکلشی سا کِ سحز کٌششل آگبّبًِ هب قشاس داس ًَرٍى ّبی حزکتیػلجی دیکشی ؿبهل دػشگب

 کٌششل هی کٌذ.

  ّب ثؼیبس ػشیغ ّؼشٌذ صیشا دس اًجبم آًْب اغلت اًؼکبع  ّب ًیض جضء فؼبلیز ّبی دػشگبُ ػلجی دیکشی ّؼشٌذ.اًؼکبع

اًؼکبع ّب اًؼکبع صسددی صیش صاًَ دس اثش هشثِ . ًوًَِ دخبلز داسد ٍ هغض ًقـی ًذاسد یطیًخبع ٍ دستگبُ ػصجی هح

 اػز.

  ضزثِ ٍارد ضذُ ثِ سیز ساًَ:هکبًیسن 

  ٍِاسد ؿذُ ثِ صیش صاًَ ًَسٍى حؼی هشلل ثِ هبّیچِ جلَی ساى سا سحشیک هی کٌذٍ ًَسٍى حؼی دیبم سا هشث

ِ سحشیک هی ؿَد. دس ًشیجِ هبّیچِ ّبی جلَ ساى هٌقجن ؿذُ ٍ ثِ ًخبع اسػبل کشدُ ٍ ًَسٍى حشکشی هشثًَ
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آى ًَسٍى، ًَسٍى  حؼی ّوچٌیي یک ًَسٍى ساثي سا دس ًخبع سحشیک هی کٌذ ٍدب ثِ ػشػز ثبال هی آیذ. ًَسٍى 

 حشکشی هشثَى ثِ هبّیچِ ػقت ساى سا اص فؼبلیز ثبص هی داسد.

  اص ایي آصهبیؾ ثشای ثشسػی ػبلن ثَدى هؼیش اًؼکبع ٍ ًیض هیضاى اهٌشاة فشد اػشفبدُ هی کٌٌذ.دضؿکبى 

  ؿبهل دٍ ثخؾ اػز: خَد هختبرحشکشی اػلبة 

 ػصجی سوپبتیکدستگبُ  -1

 ػصجی پبراسوپبتیکدستگبُ  -2

  دٍ دػشگبُ حبلز دبیذاس ثذى سا حفظ هی کٌٌذ ٍ ػول آًْب ثٌَس هؼوَل ثش خالف یکذیگش اػز.ایي 

  فـبس خَى کبّؾ ٍ هشثبى هی ثبؿذ کِ دس ایي حبلز  ثشقشاسی حبلز آساهؾ دس ثذىدػشگبُ دبساػوذبسیک ثبػث ػول

 .سؿی صیبد هی ؿَدفؼبلیز ّبی گَا. اهب ت کن هی ؿَدقل

  ػوذبسیک دس هَاقغ ّیجبى ّبی سٍاًی ٍ یب جؼوی ثش دبساػوذبسیک غلجِ کشدُ ٍ ثذى سا دس حبلز آهبدُ ثبؽ ًگِ ثخؾ

. ّوچٌیي سؼذاد هشثبى قلت ٍ سؼذاد سٌفغ افضایؾ هی یبثذٍ  فـبس خَى افضایؾ یبفشِحبلز آهبدُ ثبؽ دس  هی داسد.

 جشیبى خَى ثِ ػَی قلت ٍ هبّیچِ ّبی اػکلشی ّذایز هی ؿَد.

 عصبی جانوراىدستگاه 

 ػلجی سا داسد. اػز ػبدُ سشیي دػشگبُ کیسِ تٌبىکِ اص  ّیذر 

  ُػلجی ّیذس ثِ ؿکل یک ؿجکِ ػلجی اػز کِ ؿبهل ؿجکِ ای اص سؿشِ ّبی ػلجی ثَدُ ٍ دس سوبم ثذى جبًَس دػشگب

ػلجی اسد. ؿجکِ سد ٍ سقؼین ثٌذی هشکضی ٍ هحیٌی دس دػشگبُ ػلجی آى هؼٌب ًذدخؾ ؿذُ اػز. ّیذس ػش ٍ هغض ًذا

 ثشای ػبخشبس ثذًی ّیذس ٍ ًحَُ فؼبلیز آى کبهالً هٌبػت اػز.

  دالًبسیب  . ایي هغض اص گشُ ّبی ػلجی سـکیل ؿذُ اػز.کَچکی ٍجَد داسد هغضاػز  کزم ّبی پْيکِ اص  پالًبریبػش دس

ایي دٍ ًٌبة ػلجی اص  ػشگبُ ػلجی هشکضی سا سـکیل هی دّذ.اػز کِ ّوشاُ ثب هغض د دٍ ًٌبة ػلجی هَاصیداسای 

 اػلبة کَچک سشی هٌـؼت هی ؿًَذ کِ دػشگبُ ػلجی هحیٌی آى سا سـکیل هی دٌّذ.

  اص چٌذ گشُ ثِ ّن جَؽ خَسدُ سـکیل ؿذُ اػز. ًٌبة ػلجی ؿکوی ایي جبًَساى دس ّش قٌؼِ اص ثذى  حطزاتهغض

 یچِ ّبی آى قٌؼِ سا کٌششل هی کٌذ.داسای یک گشُ ػلجی اػز کِ فؼبلیز هبّ

  ُسقشیجبً ؿجیِ ثِ دػشگبُ ػلجی اًؼبى اػز. هْزُ داراىػلجی دػشگب 
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 مغس در مُرٌ دارانمقایسٍ 

  اػز. هغش جلَیی، هغش هیبًی ٍ هغش ػقجیهْشُ داساى دس دٍسُ جٌیٌی ؿبهل ػِ ثخؾ هغض 

  ًؼجز ثِ ٍصى ثذى( اص ثقیِ ثیـشش اػز. پزًذگبىٍ  پستبًذاراىثیي هْشُ داساى، اًذاصُ ًؼجی هغض دس( 

  ُآًْب ّبی هخ ًیض دس دشًذگبى ٍ دؼشبًذاساى ًؼجز ثِ ػبیش جبًَساى سؿذ ثیـششی داؿشِ اػز. سفشبسّبی دیچیذ سش ًیوکش

 دلیل آى اػز. ًؼجز ثِ ػبیش هْشُ داساى

  ثیـشض اص ػبیش هْشُ داساى اػز. سبیز پزیوبت ّب ٍٍال هیبى هْشُ داساى، ػٌح چیي خَسدگی قـش هخ دس دس 

  داسای اسسجبى ّبی دیچیذُ ای اص ًشیق ایجبد كذا ّؼشٌذ.صًذگی اجشوبػی خَد دس ّب ٍال 

  قـش هخ دس ٍال ّب احشوبالً ثِ دشداصؽ اًالػبر دس هَسد كذاّب اخشلبف یبفشِ اػز.ثیـشش 

 


