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 ايمني بدن:اول فصل

و ايمني1  ) دفاع
بيكار دستگاه ايمني:-1 و شناسايي، از بين بردن، و سلول تخريب مولكول خطر كردن  خوديهاي غير ها

 انواع دفاع:-2

 دفاع غيراختصاصي:�

 ها: ويژگي�

 نخستين خط دفاعي�

اه عمل يكسان در برابر اغلب ميكروب�

 هاي مختلف عدم توانايي تشخيص ميكروب�

 خط اول:�

ها مانع ورود ميكروب←هاي شاخي پوست اليه�

و عرق� ها مانع رشد ميكروب←اسيدي شدن سطح پوست←چربي پوست

ها تخريب ديواره سلولي باكتري←زوزيمي عرق آنزيم لي�

و مجاري ادراري):� (در سطح داخل لوله گوارش، مجاري تنفسي  اليه مخاطي

 داراي ليزوزيم�

به بخشبه دام انداختن ميكروب� و ممانعت از نفوذ آنها تر هاي عميق ها

و سرانجام:ها در مجا حركت مژك� به سمت حلق  ري تنفسي

به صورت خلط�  خروج ارادي مايع مخاطي از راه دهان

به معده� و انتقال آن  ها توسط شيره معده تخريب ميكروب←بلع مايع مخاطي

و بزاق�  ليزوزيم اشك

و مدفوع� ها دفع ميكروب←دفع ادرار

و عطسه�  زدايي ميكروب←سرفه

 خط دوم:�

(پاسخ موضعي):�  التهاب

و افزايش خون در محل←هاي آسيب ديده ترشح هيستامين از سلول� رگ  گشاد شدن

به آمدن گلبول←ترشح مواد شيميايي ديگر�  ها از طريق دياپدز ويژه نوتروفيل هاي سفيد

و ماكروفاژها نوتروفيل فعاليت� و گرم←ها (قرمز و تورم) عالئم التهاب  تر شدن

= گلبول� و سلول چرك و ميكروب هاي سفيد  هاي كشته شده ها

ك به ¨:89تاب دوم صفحه ارجاع
مي كه بازوفيل در اين صفحه ميها خوانيد  كنند. هم هيستامين ترشح

به كتاب سوم صفحه ¨:21ارجاع
مي كه ماستوسيت در اين صفحه مي خوانيد آ ها هم هيستامين ترشح كه باعث بروز عالئم ميكنند  شود. لرژي
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به� (افزايش دماي بدن  زا): دليل عوامل بيماري تب

زاي بدن با عوامل بيماريي مبارزه نشانه�

زا عوامل بيماريبسياري از مانع رشد�

(مهمترين بخش خط دوم): گلبول�  هاي سفيد فاگوسيت

و ائوزين فاگوسيت�  وفيلها: نوتروفيل، ماكروفاژ
(ذره� به خواري): ورود ميكروب فاگوسيتوز  ليزوزوميهاي ها توسط آنزيم هضم ميكروب←صورت وزيكول ها به سلول

به كتاب دوم صفحه ¨:36ارجاع
كه در اين صفحه در مورد آندوسيتوز داده شد به توضيحاتي ميبا توجه به ياد ه، در كه فاگوسيتوز نوعي آندوسيتوز است. ضمناً يابيد

كه برخي جانداران تك مي داشته باشيد به روش آندوسيتوز تغذيه  كنند. سلولي مثل آميب

به كتاب دوم صفحه ¨:89ارجاع
و ويژگي بندي گلبول در اين صفحه دسته آن هاي سفيد بههاي هر يك از  شرح زير آمده است: ها

(توليد در مغز استخوان): گرانولوسيت-1  ها

به� و فاگوسيتوز نوتروفيل: تحرك زياد، حركت  سوي بافت در حال تخريب با خاصيت تاكتيك شيميايي

به نوتروفيل، قدرت آندوسيتوز كمتر از نوتروفيل، افزايش در عفونت� و آلرژي هاي انگلي ائوزينوفيل: ظاهر شبيه

(گشادكننده� و هيستامين (ضد انعقاد خون) رگ بازوفيل: ترشح هپارين  ها)ي

 ها: آگرانولوسيت-2

و فاگوسيتوزوم� (توليد در مغز استخوان): حركات آميبي شكل، توانايي دياپدز، ليزوزوم فراوان  نوسيت

(م� و پاكنوسيت بعد از ورود به بافت): داراي عمر طوالوماكروفاژ و اجزاي سلولي فرسوده سازي بدن از سلول ني، فاگوسيتوز  هاي مرده

 لنفوسيت�

 ها: پروتئين�

(در خون): مكمل�

و سلول� و كبد در ماكروفاژها  شوندمي ساختههاي پوششي روده

ش←ها با ميكروب برخورد پروتئين� ايجاد منافذي←مانند تشكيل ساختارهاي حلقه←ها دن پروتئينفعال

 مرگ سلول←نشت مواد درون سلول به بيرون←در غشاي ميكروب 

به� بروز←هاي سالم جلوگيري از تكثير ويروس در سلول←ويروس اينترفرون: توليد توسط سلول آلوده

ها مدت در برابر بسياري از ويروس مقاومت كوتاه

*:10صفحه1-1آزماييي خودنكته
مياغ«توجه كنيد: از خودآزمايي6و5و4به جمالت كه دچار سوختگي شديد شوند، در معرض عفونت شديد قرار لب افرادي

دماي بدن افزايش«و» هاي تنفسي قرار دارند. كشند در معرض ابتال به عفونت افراد سيگاري بيشتر از افرادي كه سيگار نمي«،»دارند.

41بيش از  C�.ممكن است كشنده باشد«

,:8صفحه1-3نكته شكل
كه رشته ميتوجه داشته باشيد كه در اين شكل نه تاژك.بينيد، رشتههايي هاي سيتوپالسمي هستند،
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 صاصي:دفاع اخت�

 ها: لنفوسيت�

 ها: ويژگي�

 عمل اختصاصي�

كه مكمل آنتيي آنتي داراي گيرنده� (پروتئيني) در سطح خود (پروتئيني يا پلي ژن  ساكاريدي) است. ژن
= مولكول آنتي� و دانه گرده ژن  هاي سطح ويروس، باكتري، سلول سرطاني، سم باكتري

 لنفوسيت نابالغ←هاي بنيادي در مغز استخوانولمنشاء: سل�

و سلول محل تكامل (= كسب توانايي شناخت مولكول� و مقابله با عوامل بيماري ها و شناسايي  زا): هاي خودي از غيره

Bلنفوسيت←تكامل در مغز استخوان�
(غدهت� و جلوي ناي) كامل در تيموس Tلنفوسيت←اي در پشت استخوان جناغ

 محل كار:�

و لنف�  گردش بين خون

و يا لوزه استقرار در گره� به كمك ماكروفاژها) هاي لنفي، طحال، آپانديس (و مبارزه با عوامل بيگانه  ها

 صاصي:انواع دفاع اخت�

 ايمني هومورال:�

 مراحل:�
و تغييرBلنفوسيت و تقسيم (پروتئين محلول در خون با عمل←پالسموسيت←رشد  ترشح پادتن

ژن اختصاصي) عليه آنتي

 برخورد←پالسموسيت بيشتر خاطرهBسلول

و شدي سريع  دتر با ميكروبتر

 كمتر خاطرهBسلول

 ژن توسط پادتن: هاي غيرفعال كردن آنتي نكته: راه�

و تأثير ميكروب بر سلول  هاي ميزبان ممانعت از اتصال

به آنتي ژن اتصال پادتن

 ژن توسط ماكروفاژهال فاگوسيت آنتي تسهي
:يايمني سلول�

 مراحل:�
 پرفورين رشحت← سرطانيو ويروس به آلوده هاي سلول به مستقيم حمله←كشندهTسلول←تكثيرTلنفوسيت

 مرگ سلول←ايجاد منافذي در سلول←(پروتئين)

 خاطرهTسلول

H:15صفحه1-1نكته فعاليت
ها تعداد زيادي پالسموسيت«،»شويم. ها بيش از يك بار مبتال نميبه اغلب بيماري«توجه فرماييد: از فعاليت3و2و1التبه جم

و شبكه هاي سفيد را نيز انجام براي تشخيص عفونت آپانديس، آزمايش شمارش گلبول«و»ي آندوپالسمي زبر دارند. دستگاه گلژي

جم» دهند.مي كه يكي از اعمال شبكه28ي دوم، حتماً از صفحهلهضمناً در مورد به ياد داريد ي كتاب سال دوم دبيرستان

مي كه با كمك دستگاه گلژي انجام به خارج از سلول ترشح گيرد، ساخت پروتئين آندوپالسمي زبر شوند. هايي است كه قرار است

و مراحل توليد اين پروتئين به اين صفحه رجوع كنيد  ها را مرورنماييد. بهتر است

ژنبرخورد با آنتي
←

ژنبرخورد با آنتي
←

←
ژنبرخورد مجدد با آنتي
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و تماس فرد هاي انتقال ميكروب:راه-3  فردبه آب، هوا، غذا، حشرات

 انواع ايمني فعال:-4

 ايمني فعال←توليد سلول خاطره←بيمار شدن�

(ميكروب ضعيف يا كشته� و يا سم خنثي واكسن زدن  ايمني فعال←توليد سلول خاطره←شده ميكروب) شده

H:16صفحه1-2نكته فعاليت
كه البته جمله يكي از راه وشوي دست شست«ي دوم مهم تر است:به اين دو جمله توجه كنيد و صابون آب بر ها با اي هاي مؤثر

كه فرد در معرض ميكروبي بيماري«و» زا است. هاي بيماري جلوگيري از انتشار ميكروب مي از هنگامي كه زا قرار گيرد تا هنگامي

مي نشانه بهيي كمون يا دوره شود، دوره هاي بيماري در او ظاهر مي نهفتگي نام دارد. در اين دوره هرچند بيمار سالم رسد اما ناقل نظر

ميبيماري اس و »تواند افراد ديگر را آلوده كند.ت

H:17صفحه1-3نكته فعاليت
كه عبارتند از: مي«در اين فعاليت هم چند نكته جزئي وجود دارد (سرم) ايمني غيرفعال ايجاد و ايمني حاصل از سرم پادتن آماده كند

به جنين نوعي ايمني غيرفعال در بيشتر موارد دائمي است.كه ايمني حاصل از واكسن موقتي است، در حالي انتقال پادتن از مادر

مي به يك فرد تزريق كرد.«و در نهايت اينكه:» شود. محسوب »واكسن كزاز را بايد چندين بار

(داراي آنتي سلول←هاي بدن : سلولنكته همTهايي لنفوسيت حمله←ژن سرطاني) هاي سرطاني و كمي و ماكروفاژها

آن پادتن به ها ها

به كتاب سوم صفحه : 131و 130ارجاع

¨
و مطالبش را به و علل آن داده شده است. به اين صفحه رجوع كنيد  كنيد.دقت مطالعه در اين صفحه توضيحات مفصلي در مورد سرطان

 ) اختالالت دستگاه ايمني2
 اختالل در پيوند اعضا:-1

به شرح اختالل: تشخيص سلول� به آنها←عنوان عامل بيگانه هاي عضو پيوندي  پس زده شدن پيوند←حمله دستگاه ايمني

 هاي رفع مشكل: راه�

 هاي فرد گيرنده هاي سطحي سلول هاي سطحي مشابه پروتئين هاي داراي پروتئين عضوي با سلولاستفاده از�

ي فعاليت دستگاه ايمني استفاده از داروهاي كاهنده�

به كتاب سوم صفحه ¨:94ارجاع
مي خو در اين صفحه كه وجود مقادير زياد هورمون كورتيزول در ميخوانيد  شود.ن شخص باعث سركوب سيستم ايمني بدن

 ايمني: خود-2

و سلول شرح اختالل: مبارزه با مولكول� و نامتناسب پادتن عليه مولكول ها  هاي خودي هاي خودي بر اثر توليد نابجا

(مالتيپل اسكلروزيس):MSمثال:�

به ميلين سلول� نخ شرح بيماري: حمله و و تخريب آنها هاي عصبي مغز مغز هاي عصبي اختالل در عملكرد سلول←اع

و نخاع 

تغييرات



6

و عدم هماهنگي حركات بدن� و بينايي و شدت تخريب): ضعف، خستگي زودرس، اختالل در تكلم به محل (بسته  عالئم

مي�  از بين رفتن عالئم← شود نكته: گاهي بعد از حمله اول ميلين ترميم

به كتاب سوم صفحه ¨:97ارجاع
مي كه ديابت نوع يك، نوعي بيماري در اين صفحه  ايمني است. ارثي خود خوانيد

به كتاب سوم صفحه ¨:30ارجاع
ب ميدر اين صفحه اطالعاتي در مورد ميلين مي دست (پروتئين + فسفوليپيد) و آوريد. از جمله اينكه ميلين از جنس غشا باشد

مي هاي عصبي را عايق سلول مي كند. اين ماده توسط سلول بندي (نوروگليا) توليد و نيز سرعت هدايت جريان هاي پشتيبان شود

 است.هاي عصبي فاقد ميلين دار بيشتر از سلول هاي عصبي ميلين عصبي در سلول

 آلرژي = حساسيت:-3

(آنتي� مي آلرژن كه باعث آلرژي و داروهاو هاي گرده، گرد شود): دانه ژني و مواد برخي غذاها  خاك

به سطح چسبيدن پادتن←ترشح پادتن توسط پالسموسيت←مراحل: برخورد اول با آلرژن� (شبيه ماستوسيت ها ها

به پادتن←ها) هاي خون ولي در بافت بازوفيل ترشح←ها هاي سطح ماستوسيت اتصال آلرژن

 بروز عالئم آلرژي←ها هيستامين از ماستوسيت

و تنگي نفس عالئم آلرژي: تورم، قرمزي، خارش چشم� و آبريزش بيني  ها، گرفتگي

 هيستاميني درمان: استفاده از داروهاي آنتي�

H:22صفحه1-5نكته فعاليت
مي2در سؤال يكي از موارد شديد آلرژي است. اين فعاليت كه آسم  خوانيد

به كتاب دوم صفحه ¨:71ارجاع
مي در بيماري آسم، نايژك«به اين جمله توجه كنيد: و تنفّ ها تنگ ميشوند »كنند.س را مشكل

(نشانگان نقص ايمني اكتسابي):-4  ايدز

و نابود كردن آنهاTهايبه نوع خاصي از لنفوسيت HIVمراحل: حمله ويروس� اعي كاهش قدرت دف←و تكثير در آنها

به انواعي از بيماري←بدن   مرگ←هاي باكتريايي، قارچي، ويروسي يا سرطان ابتال

 هاي انتقال ويروس ايدز: راه�

به خون يا فرآورده� به خون آلوده خ ويروس هاي خوني يا وسايل تيز آغشته (سرنگ، سوزن، وسايل كوبي، مسواكالايدز

...) در صورت خون و  ريزي لثه

 تماس جنسي مرد يا زن آلوده با ديگري�

و شير دادن� به فرزند او در دوران بارداري، زايمان  از مادر آلوده

كه موجب انتقال نمي راه� اد هايي و  رارشوند: آب، هوا، غذا، نيش حشرات، دست دادن، صحبت كردن، روبوسي، اشك، بزاق

برخورد مجدد با همان آلرژن
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به كتاب پيش ¨:209دانشگاهي صفحه ارجاع
كه: به اين جمله توجه كنيد مي HIV«در اين صفحه و خون) يافت (مثل مايع محتوي اسپرم، مايع واژينال » شود. در مايعات بدن

به در قسمت بيشتر بدانيد، ويژگي210همچنين در صفحه بر هاي ويروس ايدز  اند. رسي شدهطور دقيق

H:23صفحه1-6نكته فعاليت
اگر تعداد نوع«،»هاي ويروس ايدز، تهيه واكسن براي آن با مشكل روبروست.ژن علت تغيير مداوم آنتيبه«به اين جمالت توجه كنيد:

از آلوده در شخصTهاي خاصي از لنفوسيت خو عدد در هر ميلي200كمتر به ايدز است.ليتر و در آخر»ن باشد، اين فرد مبتال

و فاقد تيموس هستند.«اينكه »برخي افراد نقص ايمني مادرزادي دارند

.:24صفحه1-2نكته تفكر نقادانه
مي HIVپس از ورود ويروس« »كشد تا آزمايش پادتن مثبت شود.به بدن چند هفته طول

 ) دفاع در ساير جانداران3
 داران است.: دفاع اختصاصي مخصوص مهرهنكته

 مهرگان:بي-1

ازمايع مخاطي� و نرم كرم روي بدن بسياري  تنان هاي حلقوي

و بندپايان هايي مشابه فاگوسيت سلول�  ها در اسفنج

و ستاره� ي دريايي پس زدن بافت بيگانه در اسفنج

و ليز�  وزوميآنزيم ليزوزيم

به كتاب دوم صفحه ¨:54ارجاع
كه گوارش اسفنج فقط درون در اين صفحه در مورد اسفنج  سلولي است.به اين نكته اشاره شده

به كتاب دوم صفحه ¨: 113ارجاع
مي و ثابت در اين صفحه كه اسفنج جانوري آبزي ميخوانيد به حركت در آب پيرامون خود را و  آورد. است

به كتاب پيش ¨:152دانشگاهي صفحه ارجاع
و صدف پهن است. ستاره«به اين جمله توجه كنيد: »ي دريايي، شكارچي جانوران دريازي مانند صدف باريك

و پپتيدهاي كوچك غني از گوگرد پروتئين گياهان:-2  فعاليت ضدميكروبي←ها

 فعاليت ضدقارچي←نوعي از اين پپتيدها در يونجه�
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به كتاب دوم صفحه ¨:30ارجاع
مي به مطالب اين صفحه در كه در بعضي از گياهان، واكوئل مركزي سلول با توجه حاوي مواد سمي براي دفاع از گياهها يابيد

 باشد.مي

به كتاب پيش ¨: 143دانشگاهي صفحه ارجاع
و مطالب آن را خوب مطالعه بفرماييد .در اين صفحه مطالب بسياري در مورد دفاع در گياهان بيان شده، لذا حتماً به اين صفحه مراجعه كنيد

*:24 صفحه1-3نكته خودآزمايي
كه پيوند عضو در آنها صورت گرفته است، بيشتر است.«به اين جمله توجه كنيد: »احتمال بروز سرطان در افرادي

.:26صفحه1-3نكته تفكر نقادانه
كه اوالً به ياد داشته باشيد آب«اين جمالت را ميد تخمهاي راك پشه ماالريا در واكسيناسيون عليه بيماري ماالريا«و ثانياً» كند. گذاري

كه اين بخش را خودتان مطالعه بفرماييد.» هاي سني ديگر بوده است. ساله مؤثرتر از گروه4تا1در گروه سني   البته بهتر است
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2شناسي زيست
مدو فصل�
 دستگاه عصبي�
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 دستگاه عصبيفصل دوم:

 ) دستگاه عصبي1
 خواص:-1

به محرك خارجيتأثيرپذيري نس�  بت

 ايجاد جريان عصبي�

(در طول نورون)�  هدايت جريان عصبي

و يا غده))� (مانند نورون، ماهيچه به سلول ديگر (از يك نورون  انتقال جريان عصبي

 انواع تنظيم:-2

 هاي دروني بدن تنظيم فعاليت�

 تنظيم موقعيت جانور نسبت به محيط خارجي�

ها ) نورون2
 اجزاء نورون:-1

به جسم سلولي دندريت: آورنده� ي پيام عصبي

 جسم سلولي�

 پيام عصبي از جسم سلوليي آكسون: برنده�

 غالف ميلين:�

+ فسفوليپيد)� (پروتئين  جنس: غشا

و دندريت وظيفه: عايق�  بندي آكسون

(نوروگليا) هاي توليد توسط سلول�  پشتيبان

آني رانويه = محل قطع ميلين گره� به گره← غشاي رشته در تماس با مايع اطراف ي ديگر جهش جريان از يك گره

به نورون←هنگام حركت در طول رشته  هاي فاقد ميلين افزايش سرعت هدايت پيام نسبت

 سرعت هدايت پيام عصبي بيشتر←شتر نكته: نورون داراي قطر بي�

به كتاب سوم صفحه ¨:20ارجاع
كه در بيماري و نخاعها ميلين نورونMSاين نكته را در ذهن داشته باشيد ميي مغز  شود. تخريب

 ها: انواع نورون-2

مشخصاتسلوليمحل استقرار جسمعملكردنوع نورون

به مركز حسي ي عصبي كنار نخاع در گرهانتقال پيام از گيرنده
و دندريت از-دارميلين-دندريت بلند خروج آكسون

 جسم سلولي در يك نقطه

به اندام حركتي ي خاكستري نخاع در ماده انتقال پيام از مركز
تر از نورونجسم سلولي بزرگ-دارميلين-آكسون بلند

و  رابطحسي

 رابط
برقراري ارتباط بين نورون

و حركتي  حسي
ي خاكستري نخاع در ماده

و حركتيكوتاه -فاقد ميلين-تر از نورون حسي

 پرانشعاب
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Na+

Na+

K+

K+

نورونغشاي

(پروتئين)پتاسيم-پمپ سديم

Na+K+
درون

+40

�

−65 (پتانسيل استراحت)

(پروتئين)هاي دريچهباز شدن كانال دار پتاسيمي

(پروتئين)هاي دريچهباز شدن كانال دار سديمي

هر دو كانال بسته

 ها: فعاليت نورون-3

 پتانسيل آرامش:�

 شكل:�

به� پت طور كلي در بحث پتانسيل الكتريكي با يون توضيح: و كه هاي مثبت سديم و كار داريم. پس هنگامي اسيم سر

كه ميزان بارهايمي به بيرون آن منفي است، منظور اين است گوييم در حالت پتانسيل آرامش، پتانسيل درون سلول نسبت

مي مثبت در داخل سلول كمتر از ميزان بارهاي خارج سلول است. همان كه در شكل مالحظه فرماييد، غلظت يون طور

و نيز غلظت يون سديم در خارج سلول بسيار پتاسيم در داخل سلول بسيار بيشتر از غلظت آن در خارج سلول است

و يون بيشتر از غلظت آن در داخل سلول است. لذا يون به خروج به سلول هاي پتاسيم مايل به ورود هاي سديم مايل

به يون پتاسيم  ان خروج يون پتاسيم از سلول بيشتر از ميزان بيشتر است، ميزبسيار هستند؛ اما چون نفوذپذيري غشا نسبت

به و به سلول است آن ورود يون سديم همين دليل هم در حالت آرامش، اختالف پتانسيل داخل سلول نسبت به خارج

و افزايش غلظت يون سديم در سلول پمپ سديم پتاسيم- منفي است. حال براي جلوگيري از كاهش غلظت يون پتاسيم

به دائماً اين يون (انتقال فعال) مي جاي اوليه ها را با صرف انرژي  گرداند.ي خود باز

مي� به نقاط بعد سير و شديد اختالف پتانسيل دو سوي غشا كه بعد از ايجاد در يك نقطه كند. پتانسيل عمل = تغيير ناگهاني

(پيام عصبي)

 نمودار:�

در توضيح: با تحريك نورون، كانال� و يون يچههاي مي دار سديمي باز شده و باعث مثبت شدن هاي سديم وارد سلول شوند

به خارج آن مي از دار پتاسيمي، يون هاي دريچه شوند. سپس با باز شدن كانال پتانسيل داخل سلول نسبت هاي پتاسيم

مي مي سلول خارج به خارج آن و باعث منفي شدن پتانسيل داخل سلول نسبت كه در نمودارته همانشوند. الب شوند طور

ازمي مي-65بينيد ميزان اختالف پتانسيل كمي هم ( عبور به حالت استراحت به سرعت مي-65كند ولي با ) باز گردد.

به حالت اوليه خود بازگشته ولي غلظت يون اين هم خوردهبه+Kو+Naهاي حال اگرچه ميزان اختالف پتانسيل

(بعد از پتانسيل عمل) پمپ سديم به حالت پتاسيم با فعاليت بيشتر خود باعث بازگشت غلظت يون-است. در اينجا ها

مي  شود. اوليه آنها

مينكته مهم و خودتان مطالب : اگر و كاغذ را برداريد كه قلم و ياد بگيريد، الزم است كه مطالب را خوب بفهميد و خواهيد را تجزيه

 تحليل نماييد.
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 ارتباط نورون:-4

= محل ارتباط يك�  با سلول ديگر نورونسيناپس

 كولين) استيل مانند( عصبيي دهنده انتقال حاوي وزيكول اگزوسيتوز← سيناپسي پيش آكسوني پايانه به پيام رسيدن پيام: انتقال مراحل�

 سيناپسي پس نورون فعاليت تغيير← اند) نچسبيدههم به بعدي سلولو(نورون سيناپسي فضاي از دهنده انتقال عبور←

:35صفحه2-6نكته شكل

مي همان كه در اين شكل مي،بينيد بين دو نورون طور و دندريت نورون پيشتواند بين آكسون نورون سيناپس هم سيناپسي

مي پس و هم پس تواند بين آكسون نورون پيش سيناپسي باشد و جسم سلولي نورون  سيناپسي باشد. سيناپسي

 ) مواد مخدر3
دس ها، سيناپس تغيير عملكرد طبيعي نورون←= پاسخ فيزيولوژيك به مصرف مكرر مواد مخدر اعتياد-1 و  تگاه عصبي مركزيها

ميمواد-2 و كافئين:دهندي كه عملكرد دستگاه عصبي مركزي را تغيير ايجاد وابستگي رواني←الكل، نيكوتين، كوكائين، هروئين

(توسط بيشتر آنها)(توسط همه و وابستگي جسماني ي آنها)

 اثرات نيكوتين:-3

ب� به گيرنده←ه خون مراحل اثر: ورود سريع (به هاي استيل اتصال ←خاطر شباهت ساختاري) در مراكز كنترل مغز كولين

 عدم كاركرد طبيعي بدن در نبود نيكوتين

و تنباكو) سيگارمصرف اثرات-4 :(توتون

و گلو�  تحريك مخاط دهان، بين

 هاي سطح دستگاه تنفسي ختن مژهاز كار اندا�

 كاهش ظرفيت تنفسي�

و شش�  سرطان دهان، حنجره

 سقط جنين�

:تنباكواثرات-5

و گلو�  تحريك مخاط دهان، بيني

 هاي سطح دستگاه تنفسي از كار انداختن مژه�

 كاهش ظرفيت تنفسي�

به كتاب دوم صفحه ¨:71ارجاع
»است. دار پوشيده شده هاي انتهايي از يك بافت پوششي مژهي مجاري هوا از بيني تا نايژك سطح داخلي ديواره«به اين جمله توجه كنيد:

به كتاب دوم صفحه :70ارجاع

و گفت و مسايل ديگري از اين قبيل بحث سي در حجم تنفّ« وگو شده است. از جمله اينكه: در اين صفحه در مورد حجم تنفسي

= حجم هواي جاري كه:»س در يك دقيقهتعداد حركات تنفّ×دقيقه به جدول زير هم توجه فرماييد و نيز

1=هواي مرده
 هواي جاري3

 ظرفيت دمي
(هواي مكمل)ذخيره ي دمي

 ظرفيت حياتي
 ظرفيت كل

هواي جاري

ظرفيت عملي

 مانده باقي

ي بازدميذخيره

هواي باقيماندهماندههواي باقي
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 ) دستگاه عصبي مركزي4
ها جسم سلولي نورون←ي خاكستري: مادهنكته

ها دار نورون هاي ميلين بخش←ي سفيد ماده

 مغز:-1

 مخ:�

و عملكرد هوشمندانه�  توانايي يادگيري، حافظه، ادراك

(دسته جسم پينه� كر2اي از تارهاي عصبي): رابط اي مخيهنيم

و كنترل حركات نيمهي كره نيم�  بدن: دريافت اطالعات

و حركتي� (خاكستري رنگ): بيشترين پردازش اطالعات حسي  قشر مخ

(پشت ساقه� ي مغز): مخچه

و گوش، چشمپوستها، ها، مفصل دريافت اطالعات از ماهيچه� و نيز بخش ها و نخاع هاي مرتب ها ط با حركت در مغز

و تعادل� و يادگيري حركات الزم براي تنظيم حالت بدن  مهمترين مركز هماهنگي

= رابط بين�  كره مخچه نيم2كرمينه

(جلوي مخچه):�  ساقه مغز

 كار: انتقال اطالعات درون دستگاه عصبي مركزي�

پ بخش� به پايين): مغز مياني، (از باال  النخاعل مغزي، بصلها

و ضربان قلب كار بصل�  النخاع: تنظيم بسياري از اعمال حياتي مانند تنفس

(باالي ساقه مغز):�  تاالموس

 پردازش اطالعات حسي�

به بخش� و انتقال اطالعات حسي مخ تقويت  هاي مربوطه در قشر

(زيرتاالموس):�  هيپوتاالموس

و نيز تنظيم اعمال غدد ترشح كنندهمركز احساس گرسنگ� و تشنگي، تنظيم دماي بدن (غددي  ريز) دروني هورمون

 دستگاه ليمبيك:�

مخ شبكه� و هيپوتاالموس با قشر ي نوروني رابط تاالموس

و لذت� و احساسات مختلف، مانند احساس رضايت، عصبانيت  داراي نقش در حافظه، يادگيري

,:40صفحه2-9نكته شكل
به به در اين شكل ي مغز خوب توجه كنيد. هاي ساقه خصوص بخش نام اجزاي مختلف مغز،

به كتاب سوم صفحه ¨:89ارجاع
كه عبارتند از: در اين صفحه دو وظيفه و احساساتت«ي ديگر براي هيپوتاالموس ذكر شده است »نظيم فشار خون

,:42صفحه2-11نكته شكل
و ثانياً اينكه لوب به دو نكته توجه كنيد: اوالً محل قرارگيري تاالموس  هاي بويايي جزء دستگاه ليمبيك هستند. در اين شكل

راست
چپ

چپ
راست
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 نخاع:-2

 وظايف:�

ها انتقال پيام�

(بدون دخالت مغز)ي انعكاسمركز برخ� و غيرارادي به محرك) مهرههاي ماهيچهها (= پاسخ حركتي بسيار سريع  داران

 ساختار:�

,:43صفحه2-12نكته شكل
مي همان كه در اين شكل مالحظه گر فرماييد، در نخاع، ماده خاكستري در ميان ماده طور فته، ولي در مخ قضيه برعكسي سفيد قرار

و ماده (قشر مخ) قرار گرفته است.ي سفيد در ميان ماده است ي خاكستري

:پستانداران محافظت از دستگاه عصبي مركزي-3

و ستون مهره� ها جمجمه

ي مننژ: اليه3ي پرده�

(اليه� ي خارجي): بافت پيوندي محكم سخت شامه

(اليه�  مياني)ي عنكبوتيه

(اليه نرم� و تغذيه كنندهي داخلي): داراي مويرگ شامه ي بافت عصبي هاي خوني فراوان

(بين-مايع مغزي�  گيرو نرم شامه): ضربه سخت شامهنخاعي

�به مويرگ-خوني سد ممانعت از ورود مواد←ها هاي ساير بافت مغزي: نفوذپذيري كمتر مويرگهاي مغزي نسبت

مي به سرعت عبور و اكسيژن (گلوكز به مغز  كنند.) غيرضروري

,:45صفحه2-13نكته شكل
هر نيم2الي سخت شامه خون وجود دارد. ثانياً اينكه در شيار بين نكته مهم توجه كنيد: اوالً اينكه در البه3در اين شكل به كره مخ،

ميي پردهيهال3 و چروكي مننژ وارد و ثالثاً اينكه در چين مي شوند  شود. هاي قشر مخ فقط نرم شامه وارد

5) +12) دستگاه عصبي محيطي  جفت عصب نخاعي)31جفت عصب مغزي
به دستگاه عصبي مركزي هدايت اطالعات اندام اعصاب حسي:-1  هاي حسي

 اعصاب حركتي:-2

 پيكري:�

 حركتي هاي نورون سلولي جسمو رابط هاي نورون حاوي←خاكستريي ماده

عصب نخاعي

حسيمسير

مسير حركتي

بدنجلوي

شكمييريشه

پشتييهريش
حسيهاينورونسلوليجسممكان

سفيديماده→هانوروندندريتوكسونآحاوي

محيطيمركزيمحيطي
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 ها: ليتفعا�

 هاي اسكلتي ارادي: تحريك ماهيچه�

(مغز نقشي ندارد) غير ارادي: ايجاد انعكاس�  هاي نخاعي

 مثال: انعكاس زردپي زير زانو:�

به زردپي� ←ي جلوي ران تحريك نورون حسي ماهيچه←مراحل: ضربه

به كتاب سوم صفحه ¨:56ارجاع
به ها، پس از تحريك گيرنده كننده از بدن مثل انعكاس هاي محافظت بسياري از پاسخ«به اين جمله توجه كنيد: كار هاي درد شروع

»كنند.مي

به كتاب دوم صفحه ¨: 118ارجاع
اي به ميطوري كه در و ماهيچه4يي جلوي ران همان ماهيچه كنيد، ماهيچهن شكل مشاهده  سر است.2يي پشت ران همان ماهيچه سر

,:46صفحه2-14نكته شكل
كه تمام جزئيات اين انعكاس را در ذهن داشته باشيد از جمله اين يك سعي كنيد طي اين فرآيند يك نورون حسي، وكه نورون رابط

و سيناپس بين نورون3دو نورون حركتي نقش دارند. همچنين  و ماهيچه وجود دارد.2ها با هم  سيناپس بين نورون

به كتاب دوم: ¨ ارجاع
(صف ها معرفي شده در كتاب سال دوم، برخي ديگر از انعكاس (صفحه58حه اند از جمله: انعكاس بلع و60)، انعكاس استفراغ (

(صفحه انعكاس تخليه به108ي مثانه كه البته اين مورد آخر توسط مراكز مغزي قابل مهار يا تسهيل است. ضمناً خوب است كه (

و توضيحات هر يك را مطالعه نماييد.  صفحات مذكور مراجعه كنيد

 مختار: خود�

و تنظيم كار غددچهها: تنظيم انقباض ماهي فعاليت� و صاف  هاي قلبي

 اجزاء:�

و آغاز گوارش� و ضربان قلب (برقراري حالت آرامش): كاهش فشار خون  پاراسمپاتيك

و ماهيچه سمپاتيك(برقراري حالت آماده� و تنفسو جريان خون به قلب و ضربان قلب  اسكلتي هاي باش): افزايش فشار خون

H:49صفحه2-4نكته فعاليت
مي انعكاس نخاعي، سريع«به اين جمالت بسيار مهم توجه كنيد: به تر از يك حركت ارادي انجام (چون نيازي به انتقال اطالعات شود.

و پردازش آنها در مغز نمي به اند ها رفتارهايي غريزي انعكاس«،»ها، نخاع است.) باشد بلكه مركز انعكاس مغز طور معمول آموخته كه

لب» شوند. نمي و اينكه:و در آخر به »هاي بويايي ماهي در مقايسه با مغز انسان بزرگتر است.لب«هاي بويايي ماهي توجه كنيد

 انقباض ماهيچه←ون حركتي مربوطتحريك نور

پاآباال← جلو ران  مدن

 غير فعال كردن←بط در نخاعتحريك نورون را

ي پشت راننورون حركتي ماهيچه
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H:51تا49هاي صفحه2-5نكته فعاليت
يكي از مهمترين فعاليت و شكلهاي كتب زيست دبيرستا اين فعاليت، كه جمالت هاي مهمي در آن وجود دارد. براين است، چرا

به اين نكات توجه كنيد:  يا مغز گوسفند را در محلول فرمالينچون بافت مغز نرم است، چند روز قبل از انجام آزمايش بايد«مثال

آب جوش قرار داد تا سفت شود. تا نوار سفيد رنگي ظاهر شود. اين نواري مخ را باز كنيد كره نيم2شيار بين«،»مدت كوتاهي در

كم جسم پينه (تيغ جراحي)، در اين قسمت برش به رابط ديگر نيم اي است. با نوك اسكالپل  مثلثها، يعني كره عمقي ايجاد كنيد تا

به شكل» برسيد. مغزي به حال و و هايي از مغز كه نامي از آنها در متن برده نشده، خصوص بخش هاي اين فعاليت و شكل توجه كنيد

به (پينه خاطر بسپاريد. ضمناً در مورد اپي مكان آنها را در مغز يكي از غدد درون فيز كه كتاب سوم98ريز بدن است در صفحه آل)

 توضيح مختصري مطالعه خواهيد نمود.

 ) دستگاه عصبي جانوران6

(جزء كيسه-1  تنان): هيدر

و مغز�  فاقد سر

(يكي از سادهي داراي شبكه�  هاي عصبي) ترين دستگاه عصبي

به تكه سنگ� و چسبيده  معموالً ساكن

به كتاب دوم صفح ¨54هارجاع
كه هيدر جانوري صياد با نيش در اين صفحه در مورد هيدر مي كه كيسه خوانيد او هاي زهري است و نوع گوارش در ي گوارشي دارد

و سپس درون سلولي«از نوع  باشد.مي» ابتدا برون سلولي

(كرم پهن):-2  پالناريا

 اجزاء دستگاه عصبي مركزي:�

= گره� = توده مغز ها هايي متشكل از جسم سلولي نورون هاي عصبي

= دسته�2 و دندريت هايي از آكسون طناب عصبي موازي ها ها

 اجزاء دستگاه عصبي محيطي:�

 هاي عصبي هاي منشعب شده از طناب رشته�

به كتاب سوم صفح ¨:74و73 هايهارجاع
مي  كنيد. در اين صفحه اطالعاتي در مورد چشم پالناريا كسب

 حشرات:-3

 اجزاء دستگاه عصبي مركزي:�

= چند گره�  هم جوش خوردهبه مغز

 هاي آن قطعه) كنترل فعاليت ماهيچه←(هر گره هر قطعه از بدن داراي يك گرهدر طناب عصبي شكمي�

 دستگاه عصبي محيطي�
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,:52صفحه2-16نكته شكل
مي ج اين شكل نگاه كنيد، به قسمت كه شاخك حشرات هم عصب دارد. اگر خوب  بينيد

به كتاب ¨:75دوم صفحه ارجاع
و پايين توجه كنيد. در اين شكل عصب كرم خاكي مشخص شده كه چون در سمت شكمي جانور واقع6-2به شكل سمت راست

مي  باشد. شده، لذا كرم خاكي هم داراي عصب شكمي

 داراني مغز مهره ) مقايسه7
و پرند اندازه-1 و رشد نيمي نسبي مغز پستانداران (نسبت به وزن بدن) رفتارهاي←هاي مخ بيش از سايرين كره گان

تر پيچيده

به خورده نسبت سطح قشر چين-2 ي بدن: اندازهي مخ

و ساير پريمات>انسان (نخستي وال و آدميان) ها شامل لمورها، ميمون ها  داران ساير مهره>ها

به پردازش اطالعات صوتي←ي صوتي ها داراي ارتباطات پيچيده: والنكته  اختصاص بيشتر قشر مخ

به كتاب پيش ¨: 162دانشگاهي صفحه ارجاع
يكي ديگر از ويژگي و آن رفتار حل مسأله است كه نوع پيچيدهها هاي نخستي در اين صفحه اي از يادگيري است. براي بيان شده

به اين صفحه مراجعه فرماييد.  كسب اطالعات بيشتر لطفاً


