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(هورمونی)شیمیاییتنظیم عصبیتنظیم

های بدنهای تنظیم دستگاهروشترین مهم



ی دستگاه عصب

بخش مرکزی 

بخش محیطی

مغز

نخاع

بخش حسی

بخش حرکتی

ساقه مغز
مخچه
مخ

اعبصل النخ

پل مغزی
مغز میانی

ارخودمختبخش 

یپیکربخش 

سمپاتیکبخش 

یکپارا سمپاتبخش 



بدنغیرارادیوارادیهایفعالیتکنترلمرکز(CNS)مرکزیبخش

زمینرویازمدادبرداشتنمثلارادیهایفعالیت

تنفسوقلبضربانمثلغیرارادیهایفعالیت



.دهدمیتشکیلرامغزحجمبیشتر

حسیهایاندامازاطالعاتدریافت

هایشبخبرایالزمدستورهایفرستادن
هاماهیچهمانندبدنگوناگون

ئلهمسحلوزدنحرفکردن،فکرتوانایی

مخ



.کندمیکنترلرابدنراستنیمههایفعالیتمخ،چپنیمکره

.کندمیکنترلرابدنچپنیمههایفعالیتمخ،راستنیمکره

گوشسهوایپینهرابططریقازمخنیمکرهدوبینارتباط

مخنیمکرهدوبینمشترکهایفعالیتوجود

.اندمربوطاللاستدوریاضیاتدرتواناییبهچپنیمکرهازهاییبخش

.استیافتهتخصصهنریهایمهارتبرایراستنیمکره

مخهاینیمکرهاختصاصیهایفعالیت



مخرنگخاکستریوخارجیبخش

مغزبهورودیاطالعاتنهاییپردازشجایگاه

بدنارادیاعمالازبسیاریمرکز

متعددشیارهایدارایوخوردهچین

قشر مخ



مخقشرهایلوب
.کنندمیتقسیم(بخش)لوبچهاربهرامخهاینیمکرهازهریکعمیق،شیارهای

حرکتیهایمهارتقضاوت،مسئله،حلاستدالل،شخصیت،تکلم،تمرکز،پیشانیلوب

لمسدرد،احساسدیداری،ادراکگفتار،حرکت،آهیانهلوب

هارنگتشخیصوبیناییاطالعاتپردازشسریپسلوب

شنواییاطالعاتپردازشگیجگاهیلوب



.در پشت ساقه مغز قرار دارد•

.شامل دو نیمکره چپ و راست است•

.ردبخشی به نام کرمینه در وسط دو نیمکره مخچه قرار دا•

مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن•

هاهای حسی و بررسی آنها از اندامدریافت پیام•

وناگونهای گها و حرکات بدن در حالتهماهنگی فعالیت ماهیچه•

مخچه



النخاعبصلومغزیپلمیانی،مغزشامل

حرکتوبیناییشنوایی،مانندمختلفهایفعالیتدرنقشمیانیمغز

اشکوبزاقترشحتنفس،تنظیممغزیپل

تنفستنظیماصلیمرکزوبلعسرفه،عطسه،مانندهاییانعکاسمرکزوقلبضربانوخونفشارتنظیم(حیاتگره)النخاعبصل

مغزساقه



حسیاطالعاتتقویتواولیهپردازشمحلتاالموس

هاهورمونرشحتوخوابگرسنگی،تشنگی،خون،فشارقلب،ضربانتعدادبدن،دمایتنظیمهیپوتاالموس

(لیمبیک)ایکنارهیسامانه

هیپوتاالموسوتاالموسمخ،قشرباارتباط

لذتوخشمترس،ماننداحساساتیوحافظهدرنقش

.داردنقشیادگیریوحافظهتشکیلدرکهاستلیمبیکسامانهازبخشیهیپوکامپ

مغزدیگرساختارهای



.استشدهکشیدهکمرمهرهدومینتاالنخاعبصلازهامهرهستوندرون

عصبیدستگاهمحیطیبخشومغزرابط

مغزبهبدنهایاندامازحسیهایپیامعبورمسیر

هااندامبهمغزازهاپیامارسال

دستکشیدنعقبوزانوانعکاسمانندبدنهایانعکاسبرخیمرکز

نخاع
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دارای دو ریشهعصب نخاعی هر

اع های حرکتی را از نخپیام
.کندخارج می

ریشه شکمیریشه پشتی

اطالعات حسی را به نخاع
.کندوارد می



های مننژپرده
های جمجمه و استخوان

هاستون مهره

مغزی و -سد خونی
نخاعی-خونی

نخاعی-مایع مغزی

های حفاظت از راه
رکزیدستگاه عصبی م



.داردوجودنخاعیعصبجفت31ومغزیعصبجفت12

حرکتیوحسیبخشدودارای

.استخودمختاروپیکریبخشدوشاملحرکتیبخش

مرکزیبخشبهمحیطومختلفهایدستگاهازحسیهایپیامارسالنخاعومغزبابدنمختلفهایقسمتارتباطبرقراری

(PNS)دستگاه عصبی محیطی 

حرکتیهایدامانویژهبهبدندیگرهایدستگاهبهمرکزیبخشازحرکتیهایپیامانتقال



بخش خودمختار 

ناآگاهانهصورتبههاغدهوقلبماهیچهصاف،هایماهیچهکارتنظیم

پاراسمپاتیکوسمپاتیکبخشدوشامل

تنفستعدادوقلبضربانخون،فشارکاهشبدندرآرامشحالتبرقراریپاراسمپاتیکبخش

وتنفسعدادتوقلبضربانخون،فشارافزایشبدنداشتننگهباشآمادهسمپاتیکبخش
اسکلتیهایماهیچهوقلبسویبهخونجریانهدایت



پاسخ  سریع و
غیرارادی ماهیچه
ها در پاسخ به 

هامحرک

پاسخ انعکاسی

بسیار سریع

بدون اراده و تفکر

اغلب برای حفظ 
سالمت بدن 

ویژگی های پاسخ انعکاسی

پلک زدن 

عطسه 

سرفه 

ریزش اشک 

عقب کشیدن دست 
م پس از برخورد با جس

داغ

باال آمدن پا پس از
ی ضربه چکش به زردپ

زیر زانو

یهایی از پاسخ انعکاسمثال



عصبیهاییاختههانورون

غیرعصبیهاییاخته(پشتیبانهاییاخته)نوروگلیاها

های بافت عصبییاخته



اجزای نورون

جسم سلولی

محل قرارگرفتن هسته و 
وساز انجام سوخت
نورون 

آکسون

هدایت پیام از جسم 
د سلولی تا انتهای خو

(پایانه آکسون)

دندریت

دریافت پیام و وارد 
ه کردن آن به جسم یاخت

ای



عصبیپیامتولیدوپذیریتحریک

عصبیپیامهدایت

دیگرهاییاختهبهپیامانتقال

عملکردهای نورون



غالف میلینایجاد 

تغذیه نورون

دفاع از نورون

عملکردهای نوروگلیاها



• .شوداخته میهای پشتیبان سوسیله برخی یاختهپوششی که به

• هانهای آکسون و دندریت بسیاری از نوروبندی رشتهعایق

افزایش سرعت هدایت پیام عصبی•
غالف میلین

• دار که فاقد میلین استهای میلینهایی از رشتهبخش

گره رانویهموثر در هدایت جهشی پیام عصبی•

نحوه ساخته شدن غالف میلین



عصبیدستگاهمرکزیبخشسویبههاپیامآوردنحسیهاینورون

هااندامسویبهعصبیدستگاهمرکزیبخشازهاپیامبردنحرکتیهاینورون

هانورونبینالزمارتباطکردنفراهمرابطهاینورون

هاانواع نورون



هانورونبینسیناپسنامبهایویژهارتباطوجود

هانورونبینسیناپسیفضایوجود

سیناپسیپیشنورونپیامدهندهانتقالسلول

سیناپسیپسسلولپیامکنندهدریافتسلول

سیناپسیفضایدر(نوروترانسمیتر)عصبیناقلشدنآزاد

سیناپسیپسسلولغشایسطحدرگیرندهبهعصبیناقلاتصال

سیناپسیپسسلولفعالیتمهاریاتحریک

انتقال پیام عصبی



نوعی بیماری خودایمنی
های پشتیبان سازنده میلین در دستگاه عصبی مرکزی تخریب یاخته

های عصبی اختالل در ارسال پیام
مختل شدن بینایی و حرکت

بروز بی حسی و لرزش 

(MS)مالتیپل اسکلروزیس 



پیروز باشید و موفق 

فاوتهموفقیت برای هر شخص مت
راه خودتو پیدا کن


