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 فصل اول : واحد ساختار بدن و ساختار بافت عصبی

 اجزای سازنده نورون ها : 

 هر نورون از سه بخش جسم سلولی اکسون و دندریت تشکیل شده است. 

تنه یا جسم سلولی هر نورون شامل هسته می باشد. دو زایده سیتوپالسمی یا غشای پالسمای و با طول 

دارد که یکی از این زایده ها گیرنده یا آوران یا دندریت بوده و زایده متفاوت در ساختمان هر نورون وجود 

دیگر وابران یا اکسون است. هر نورون دارای چندین دندریت و یک آکسون می باشد و جهت حرکت پیام 

متر  1عصبی در سیستم عصب از دندریت به جسم سلولی با تنه نورون در طول آکسون از یک میلی متر تا 

های آکسون در انتهای خود اغلب منشعب و هر انشعاب به کی برجستگی بنام تکمه سیناپسی  است. رشته

 ختم می شود.

 نقش سلول های نوروگلی :

 (عایق دستگاه عصبی اند و محدود کننده بخش یون ها به اطراف اند. 2(نگهدارنده دستگاه عصبی اند. 1

( سازنده غالف میلین 4ه ای در سیناپس های مجاورند. ( آزاد کننده مواد واسط3( عمل بیگانه خواری دارند 3

در نورن ها یا اعصاب مرکزی اند و باعث بهبود جریان هدایت عصبی در این نورون ها می شوندو گروهی از 

آنها سلولهای ماکروگلیانند و به علت تماس با عروق خونی و سایر نورون ها می توانند راه داخل سلولی برای 

 از دستگاه خونی و مایع مغزی نخاعی ایجاد کنند. تغذیه انتشاری 

 ویژگی سلول های نوروگلی : 

بخش اعظم بافت عصبی دستگاه عصبی مرکزی از سلول های غیر عصبی بنام نوروگلی ساخته شده است. -1

 این سلول ها نیمی از وزن مغز و نخاع را تشکیل می دهند و در اطراف دستگاه عصبی پیرامونی وجود دارد.-2

سلول های نوروگلی دستگاه عصبی مرکزی و محیطی از نظر شکل و اندازه متفاوت اند و دارای اشکال کروی -3

به عنوان نگهدارنده بافت عصب بوده و همانند تار و پودی به -4، مکعبی، ستاره ای با زواید سیتوپالسمی اند. 
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خاصیت بیگانه خواری و -4ی کند. استقرار نورون ها در محل خود و حافظت عصب در مقابل ضربه کمک م

 حفاظت کننده فعالیت دستگاه عصبی است. -5مبارزه با میکروب ها دارد. 

در این نورون ها اکسون و دندریت از یک نقطه جسم سلولی خارج می شوند. نقطه  نورون های یک قطبی : 

 T. نام دیگر این نورن ها خروج اکسون و دندریت آن قدر نزدیک است که در ظاهر یک نقطه به نظر می رسد

شکل است چون از دو زایده خارج شده از جسم سلولی یکی به بخش مرکزی و دیگری به بخش محیطی می 

 رود. نورون ها گره نخاعی مثالی از این نوع می باشند. 

ه مقابل از جسم در این نوع نورون ها دو زایده آکسون و دندریت جداگانه از دو نقط نورون های دو قطبی :

 سلولی خارج می شوند. مثالی از این نوع نورون ها در شبکیه چشم و مخاط بویایی است. 

جسم سلولی نورون ها اغلب چند وجهی ، ستاره ای و هرمی است. از نقاط مختلف  نورون های چند قطبی :

دریت به خوبی از هم جسم سلولی چند دندریت و یک اکسون خارج می شود. در این نورون ها اکسون و دن

 متمایزند. مثالی از این نوع نورون ها در سلول های هرمی شکل قشر مغز یافت می شود. 

 نورون های حسی آوران : 

این نورون ها پیام عصبی را از محیط خارجی یا داخلی بدن به دستگاه عصبی مرکزی می آورند. نورون های 

 ط به مفاصل و قلب از این نوع اند. یک قطبی در گره نخاعی و نورون های حسی مربو

 نورون های حرکتی ) وابران ( 

این نورون ها پیام عصبی را از مراکز عصبی به سوی اندام های عمل کننده یعنی ماهیچه غدد یا نورون های 

 حرکتی می رسانند. نورن های قشر حرکتی مغز از این نوع اند. 

 نورون های رابط واسطه ای : 

ین نورون های حسی و حرکتی جای دارند و بین آن ها ارتباط برقرار می کنند. این نوع نورون این نورون ها ب

ها در دستگاه عصبی مرکز جای دارند و بین آنها ارتباط برقرار می کنند این نوع نورون ها در دستگاه عصبی 
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می کنند. نورون های  مرکزی جای دارند و پیام عصبی را از یک بخش نخاع یا مغز به بخش های دیگر منتقل

 دستگاه عصبی مرکزی از این نوع اند. 

زواید بلند نورون یعنی اکسون و گاهی دندریت میلین دار را که عمل انتقال پیام عصبی را تارهای عصبی : 

ایفا می کنند، تار عصبی نام دارند. محور اصلی تار عصب ادامه سیتوپالسم سلولی است که می تواند دارا یا 

 فاقد غالف میلین باشد. ابتدا و انتهای هر تار عصبی فاقد میلین است. 

ای از تارهای عصب بیرون از مغز و نخاع که با هم ارتباط دارند عصب نام دارد. هر عصب از تعداد دسته  عصب:

زیادی تار عصبی به صورت دسته ای دارد. اطراف هر عصب غالف محافظتی وجود دارد و داخل عصب نیز هر 

 دسته تار عصبی دارای غالف است. 

 :  ویژگی ماده سفید دستگاه عصبی

-تارهای عصبی در بخش مرکزی دستگاه عصبی فاقد میلین اند. *-عصبی را می پوشاند. **اطراف تارهای 

 ولی بخشی از اکسون که در خارج از دستگاه عصبی مرکزی است دارای میلین است . 

  ویژگی ماده خاکستری دستگاه عصبی :

ان محل ش-میلین دارند. *دارای تنه سلول نورون ها و تارهای عصبی بدون میلین و تعداد کمی تار عصبی -*

محل آنها در بخش مرکزی و محیطی مغز -در بخش مرکزی نخاع بوده و توسط ماده سفید احاطه شده اند. *

 بخش محیطی-*بخش مرکزی ماده خاکستری مغز توده ای پراکنده بنام هسته های خاکستری اند.  -*بوده .

 را می پوشاند. ماده خاکستری مغز به صورت پوششی سطح خارجی مخچه و مخ 

 فصل دوم : فیزیولوژی سلول عصبی

 عواملی که در قابلیت و هدایت تکانه عصبی نقش دارند.  
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( ضخامت تار عصبی : هر چه ضخامت تار عصبی بیشتر باشد سرعت هدایت تکانه بیشتر است . ب( داشتن  الف

 د میلین است. ج( تعداد گره های رانویهغالف میلین ، سرعت هدایت در تار میلین دار ده برابر بیشتر از تار فاق

، هر چه تعداد فاصلهد گره های رانویه در طول تار عصبی میلین دار بیشتر باشد سرعت هدایت تکانه عصبی 

 بیشتر است. 

 :  اثر برخی از ترکیبات روی ناقلین عصبی

 :  L.S.Dالف ( اثر ماده مخدر 

  افزایش تحریک سلول های مغز و ایجاد اختالالت روانی 

  ایجاد حالت خوشحالی و خود بخودی غیر معقول 

 مشابهت عملکردی با ناقل سروتونین در مغز 

 ب( اثر آمفتامین : 

 افزایش ترشح دوپامین ) یکی از ناقلین عصب ( در مغز  -*

 پامین * ایجاد حالت اسیکیزوفرنی یا جنون جوانی به علت ترشح دو

 * محرک هوش و حافظه و بیدار بودن در شب امتحان 

 ج( اثر دارویی کلروپرومازین : 

 * محدود کردن فعالیت دوپامین از طریق اثر بر غشای پس سیناپسی 

 * مسدود کردن گیرنده دوپامین 

 * درمان کننده بیماری اسکیزوفرنی 

 نمونه ای از انتقال دهندگان عصبی : 

 ن : الف ( استیل کولی
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  .دارای ساختاری ساده و رایج ترین ناقل است 

  در تکمه انتهای اکسون نورون پیکری ، صفحه محرک انتهایی و تارهای عصبی پیش گرهی دستگاه

 عصبی خودکار ترشح می شود. 

  .نورون ترشح کننده استیل کولین کولینرژیک است 

  پس از تحرکی در سولل پس سیناپسی توسط آنزیم استیل کولین استراز در پایانه نورون پیش

 سیناپسی تجزیه می شود. 

  .مهمترین مکان تاثیراش در صفحه محرک انتهایی محل اتصال عصب به عضله یا غده است 

 ت ه و حرکدر صفحه محرک انتهایی سبب انقباض همزمان تعداد زیادی سلول عضالنی ، انقباض عضل

 عضو متصل به آن می شود. 

 ب( نوراپی نفرین یا نورآدرنالین : 

 * محل ترشح از نورون رابط موجود در مغز و نخاع و اکثر تارهای عصبی پس گرهی دستگاه سمپاتیک 

 * نورون ترشح کننده آن با نورآدرنرژیک یا آدرنرژیک 

 * به نور آدرنالین، آدرنالین و دوپامین کاتلوالمین اصلی انسانی گفته می شود. 

 ج( سروتونین :

 * یکی از ناقلین عصبی نورون های مغزی است. 

 * نورون ترشح کننده آن، سروتونرژیک نام دارد. 

تجزیه می ( MAO* پس از ترشح توسط پایانه های اکسون جذب و یا توسط آنزیم مونو آمین اکسیداز ) 

 شود. 

 د( دوپامین :
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 * ناقل عصبی است. 

* دوپامین: در حبابچه های موجود در انتهای عصبی آدرنرژیک و توسط آنزیم دوپامین بتا هیدرورکسیالز به 

 نوراپی نفرین تبدیل می شود. 

  * محل ترشح : سیناپس برخی از نورون های مغزی موثر بر حرکات و رفتار گره های اعصاب سمپاتیک

 * نورون ترشح کننده آن دوپامینژریک نام دارد. 

 لین ها: و( آندروفین و انکفا

 * به پپتید شبه مخدری معروف اند. 

 * محل استقرار در مغز و مجرای گوارشی گیرندگان متصل به مورفین 

 * عملکرد نقش واسطه سیناپسی و ضد درد دارند. 

 عصبی دخالت دارد: * عواملی که در قابلیت هدایت و یا سرعت تکانه

 الف( ضخامت تار عصبی : هر چه ضخامت تار عصبی بیشتر باشد سرعت هدایت تکانه بیشتر است. 

 ب( داشتن غالف میلین : سرعت هدایت در تار میلین دار ده برابر بیشتر از تارهای فاقد میلین است. 

تعداد گره های رانویه : هر چه تعداد و فاصله گره های رانویه در طول تار عصبی میلین دار بیشتر باشد سرعت 

 هدایت تکانه عصبی بیشتر است. 

 : دستگاه عصبی مرکزی3فصل 

 دستگاه عصبی مرکزی 

بین  -4ت. شامل دو بخش مغز و نخاع اس -2در مرکز بدن قرار دارد یعنی درون جمجمه و ستون مهره ها -1

دستگاه های عصبی مرزی و استخوان های محافظ چند الیه و غشا به نام های پرده های مننژ وجود دارد که 
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مغز بزرگ ترین بخش دستگاه عصبی است که از  -5وظیفه تامین حفاظت بیشتر بافت عصبی را برعهده دارد. 

باال، میانی در وسط و پسین در مغز شامل مغز پیشین در  -6رشد جنینی حباب مغزی حاصل شده است. 

 پایین می باشد

 نخاع طناب سفید رنگی است که درون ستون مهره قرار دارد. 

  مغز پیشین شامل مناطق زیر است: نیمکره های مغز ، رابط دو نیمکره تاالموس، هیپوتاالموس و اپی

 فیز 

  گانه است.  4مغز میانی شامل پایه های مغزی و برجستگی 

 برجستگی های حلقوی ) پل( مخچه و پیاز نخاع است.  مغز پسین شامل 

 (:  PNSدستگاه عصبی یا پیرامونی) 

به مجموعه اعصابی گفته می شود که وظیفه نقل و انتقال تکانه های عصبی را بین دستگاه عصبی مرکزی و 

 اندام های بدن مثل پوست و غدد برعهده دارند. 

جفت عصب نخاعی و اعصاب خودکار است. کلیه  31جفت اعصاب مغزی  12دستگاه عصبی پیرامونی شامل 

اعصاب نخاعی هر دو نوع تار آوران وو وابران را دارند و از نوع اعصاب مختلط اند یعنی هم تکانه های حسی و 

 ولی اعصاب نخاعی همهم حرکتی را منتقل می کنند. اعصاب مغزی ممکن است فقط حسی یا حرکتی باشند 

حسی و هم حرکتی اند. دستگاه عصبی محیطی از تارهای عصبی تشکیل شده که تنه سلولی آن در دستگاه 

 عصبی مرکزی است و شامل سلول های زیر است: 

 الف( تنه سلولی نورون های حسی اعصاب نخاعی در گره ریشه پشین اعصاب نخاعی است. 

 خودکار قرار دارد.  ب(سلول های عصبی که در گره اعصاب

 ج( تنه سلولی نورون هایی که در اندام حسی ویژه مثل چشم، گوش قرار دارند. 

 عصاب مغزی یا جمجمه ای :ا
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جفت اند که هر جفت به طور قرینه از مغز خارج و یکی از سوراخ هایی که در قاعده جمجمه است  12شامل 

 بیرون می آید. 

مبدا عمقی اعصاب مغزی گروهی از سلول های عصبی است که داخل بافت عصبی مغز قرار دارد و هسته های 

 اعصاب مغزی است. 

تار های حرکتی که تکانه عصبی را از مغز خارج می کند از سلول موجود در این هسته ها شروع و تارهای 

ها ختم می شوند. مبدا سطحی اعصاب مغزی حسی که تکانه ها را از خارج به مغز می آورند به این سلول 

ی تمامی اعصاب مغزی به غیر از جفت دهم به قسمت هارهای عصبی از مغز خارج می شوند. محلی است که تا

جفت اند که از نوع مختلط اند و از بخش های مختلف  31اعصاب نخاعی مختلف سر و گردن عصب می دهند. 

 نخاع منشأ می گیرند. 

 کار: دستگاه عصبی خود

 بخشی از دستگاه عصبی محیطی خودکار است. 

 واکنش های غیر ارادی بدن را کنترل می کند.

 متشکل از مراکز و گره های موجود در داخل و خارج مغز و نخاع است.  

 :گیرندگان حسی و حس های ویژه 4فصل 

  نقش دستگاه عصبی :

کنترل فعالیت های مختلف بدن از طریق انقباض عضالت اسکلتی در سراسر بدن، انقباض عضالت صافی 

 احشایی داخلی، ترشح غدد درون ریز و برون ریز. 

: وظیفه اصلی دستگاه پردازش اطالعات دریافتی و ایجاد پاسخ حرکتی پردازش اطالعات در دستگاه عصبی

 مناسب . 
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از انتخاب اطالعات مهم حسی آنها به سوی نواحی حرکتی مغز جهت دهی می پس  عملکرد دستگاه عصبی :

 شوند تا پاسخ مورد نظر را پدید آورند. 

 حافظه : 

 ناشی از اعمال سیناپس  -2ذخیره سازی اطالعات                                    -1

 

 مسیر هدایت پیام های حسی پیکری به مغز:

 بدن از طریق ریشه های پسین اعصاب نخاعی وارد نخاع می شوند.  کلیه اطالعات حسی قطعه پیکری

این پیام ها حسی از نقطه ورود به نخاع برای رسیدن قشر مخ از دو مسیر حسی ریز منتقل و مجدداً به هم 

 می رسند. 

 نوار میانی                          ب( قدامی طرفی در سطح تاالموس  –الف( ستون خلفی 

 ختلف قشر مخ :بخش های م

شیار مرکزی بزرگ که به صورت عمودی در مغز است و تمام پیام های حسی مربوط به حس های مختلف 

 بدن به بخشی از قشر مخ که در پشت شیار مرکزی است ختم می شود و شامل دو نیمه است. 

الف( نیمه پیشین شیار مرکزی در منطقه لوب آهیانه ای که به طور کامل مسئول دریافت و تفسیر پیام های 

 حسی پیکری است. 

 ب( نیمه پسین مربوط به درجات عالی تر تفسیر است. 

ر مخ بخشی از قش -* پیام های بینایی به لوب پس سری و پیام شنوایی به لوب گیجگاهی ختم می شود. *

که جلوی شیار مرکزی قرار دارد شامل نیمه خلفی لوب پیشانی است که مختص کنترل عضالت و حرکات 

ی قشر مغز بدن است و ناحیه وسیعی از این کنترل حرکتی به واسطه پیام های رسیده از بخش های حس
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صورت می گیرد این بخش قشر حرکتی را از وضعیت و حرکات بدن آگاه می کند. * حس های پیکری به دو 

 است. І Іبیش از حس  Іتقسیم می شوند. اهمیت ناحیه حس  І Іو Іناحیه 

 :І وضعیت فضایی پیام های نواحی مختلف بدن در حس پیکری

 در پشت شیار مرکزی و در شکنج مرکزی قشر مخ قرار دارد.  Іناحیه حس پیکری 

برودمن محل خاصی جهت دریافت پیام های عصبی حس پیکری از نواحی مختلف بدن  3و  2و  1نواحی 

وجود دارد که هر بخش معرف شناساییی بخش خاصی از بدن است و قشر هر طرف منحصراً اطالعات حسی 

 ی کند. مربوط به سمت مقابل را دریافت م

زبان و لب بزرگترین ناحیه از قشر حسی را دارند و پس از آنها انگشت  شست در حالی که تنه و بخش های 

پاییین بدن نواحی بسیار کوچکی را به خود اختصاص داده اند. اندازه نواحی مربوط به قشر حسی یا تعداد 

 گیرندگان تخصص یافته حسی در ناحیه محیطی بدن رابطه دارد. 

 ( І) اختالالت ناشی از برداشت حس پیکری  І ال حس پیکریاعم

فرد قادر به تعیین محل دقیق حس های مختلف در بدن نیست، ولی می تواند محل غیر دقیق این حس -1

-3فرد قادر به قضوت در مورد درجات خاصی از فشار وارد بر بخشی از بدن نمی باشد. -2ها را تعیین کند. 

فرد قادر به قضاوت در مورد شکل یا حالت اشیا نیست به این  -4مورد وزن اشیا نیست. فرد قادر به قضاوت در

فرد قادر به قضاوت در مورد اقوام مواد و اجسام نمی باشد، زیرا چنین قضاوتی بر  -5حالت استروکنوز گویند. 

 د. حس های بسیار حساس و حیاتی مبتنی است که بر اثر حرکت انگشتان روی سطح ایجاد می شو

 

 : درد و کیفیت آن 5فصل 

 انواع درد : 
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زمانی احساس می شود که  -2ثانیه پس از اعمال محرک دردزا حس می شود.  1/0ظرف مدت  درد تند :

درد تند  -3سوزنی در پوست فرو رود یا پوست با چاقو بریده یا دچار سوختگی شود یا زمان شوک الکتریکی. 

 در بفات های عمقی تر بدن حس نمی شود. 

ثانیه پس از اعمال محرک دردزا حس می وشد و پس از طی چند ثانیه و چند  1ظرف مدت  -1 درد کند:

 -3با تخریب بافتی همراه است که با زجر طوالنی و غیر قابل تحمل منجر می شود.  -2دقیه افزایش می یابد. 

 در پوست می تواند ایجاد شود و یا اینکه در هر عضو یا بافت عمقی بدن . 

تمام گیرندگان درد در پوست و انتهای آزاد عصبی پراکنده اند و در الیه رد و تحریک آنها : گیرندگان د

های سطحی پوست و برخی از بافت های داخلی نظیر پریوست، استخوان، جدار شریان، سطح مفصل، پرده 

ی عمقی دیگر اطراف مغز و نخاع و حفره جمجمه قرار دارد. * تعداد پایه های عصبی درد در بیشتر بافت ها

 کم است و هرگونه  آسیب مننژ بافتی می تواند به مرده درد یا درد کند یا درد مزمن منجر شود. 

درد تند توسط محرک های مکانیکی و گرمایی تحریک می شود در حالی که در درد کند توسط محرک -1

حساسیت انتهای مربوط به  p پروستاگالندین ها و ماده -2مکانیکی، گرمایی و شیمیایی برانگیخته می شود. 

مواد شیمیایی نقش مهمی در تحریک  -3حس درد را زیاد می کند، ولی مستقیماً آن را تحریک نمی کند 

برخی از مواد شیمیایی که می تواند  -4درد کند و زجرآور که پس از آسیب بافتی ایجاد می شوند دارند. 

ن، سروتونین، هیستامین، یون پتاسیم، اسیدها، استیل گیرندگان درد را تحری کنند از جمله : برادی کینی

گیرندگان درد برخالف دیگر گیرندگان در حد خیلی کم سازش می یابند یا  -5کولین، آنزیم پروتیولتیک. 

زمنی که محرک آسیب رسان دردزا وجود دارد شخص از آن باخبر است بنابراین  -6اصالً سازش نمی یابند. 

تحریک تار درد در برخی شرایط به تدریج افزایش می یابد درد مرده و  -7هم است. عدم سازش گیرنده درد م

 درد تهوع آور با تداوم محرک زیاد می شود به این افزایش حساسیت پردردی گویند. 

  اهمیت محرک های شیمیایی در آسیب بافتی : 
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ایجاد می شود. * تمام مواد اگر عصاره بافت آسیب دیده را به زیر پوست سالم تزریق کنمی درد شدیدی 

شیمیایی که گیرنده شیمیایی درد را تحریک می کند در این عصاره یافت می شوند. از جمله برادی کینین 

که بخش اعظم درد ناشی از آسیب بافتی را شامل می شود. * شدت درد احساس شده با افزایش موضعی 

می توناند مستقیماً به انت های اعصاب حمله ور  غلظت یون پتاسیم مطابقت دارد و آنزیم های پروتیولتیک

شوند و با افزایش نفوذ پذیری غشای آن ها نسبت به یون ها باعث درد شوند. *زمانی که جریان خون یکی از 

بافت ها قطع شود ظرف چند دقیقه دچار درد شدیدی می شود. هر چه سوخت و ساز بافت بیشتر شود، درد 

 سریع تر ظاهر می شود. 

 یر اسید الکتیک در بروز درد عضالنی : تاث

اسید الکتیک در  -2یکی از علل درد در جریان کم خونی موضعی تجمع اسید الکتیک در بافت ها است. -1

 بروز کم خونی موضعی در اثر متابولیسم بی هوازی ساخته می شود. 

 تاثیر اسپاسم عضالنی در بروز درد عضالنی :

اسپاسم عضالنی با تحریک گیرنده  -2اسپاسم عضالنی علل شایع بسیاری از سندرم های بالینی است. -1

با فشرده ساختن عروق خونی و ایجاد کم خونی موضعی باعث درد  -3مکانیکی درد باعث بروز درد می شود. 

ث تشدید کم خونی می شود همزمان میزان متابولیسم بافت عضله را زیاده نموده و در نهایت باع -4می شود. 

 و شرایط را برای آزاد کردن مواد درد زا فراهم می کند. 

 تارهای محیطی درد ) تارهای درد تند و کند ( : 

پیام درد تند و تیز که به واسطه محرک دردزای مکانیکی یا گرمایی برانگیخته می شوند توسط تارهای  -*

درد کند و مزمن به واسطه  -یطی به سمت نخاع می روند. *کوچک نوع ) آ دلتا ( با سرعت * از اعصاب مح

محرک دردزای شیمیایی برانگیخته می شود، ولی گاهی محرک های مداوم مکانیکی یا گرمایی هم باعث این 

سیستم دو گانه عصبی  -هدایت می شود. *  5/0و با سرعت *  Cنوع درد می شوند. درد کند توسط تار نوع 

 -د درد ناشی از شروع ناگهانی محرک دردزا غالباً به صورت مضاعف حس می شود. *گیری باعث درد می شو
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درد کند در طول یک دوره زمانی به تدریج بیشتر می شود و در نهایت به صورت درد زجر آور و طوالنی و غیر 

 تحمل می شود. 

 مسیر دو گانه درد در نخاع و ساقه ی مغز : 

تارهای سریع *) آ دلتا( که ناقل درد اند عمدتاً درد گرمایی حاد  -1 ند:راه نیواسپینوتاالمیک برای درد ت

تار های سرع * ) آ دلتا ( به تیغه * ) تیغه حاشیه ای ( در شاخ خلفی  -2و مکانیکی را هدایت می کنند. 

 متختم می شوند و در آنجا نورون های تار های طویل را می سازند که بالفاصله از طریق رابط قدامی به س

خاتمه راه نیواسپینوتاالمیک در  -3مقابل نخاع می روند و در ستون قدامی طرفی به سوی مغز باال می روند. 

به نواحی مشبک ساقه مغز ختم می ساقه مغز در تاالموس است تعداد کمی از تارهای راه نیواسپینوتاالمیک 

 شوند. 

 راه پالیواسپینو تاالمیک برای درد کند و تند :

ارسال می شود و برخی از پیام ها نیز از طریق تار نوع آ دلتا  Cاین مسیر درد از طریق تار محیطی نوع -1

تمام تار های محیطی این مسیر به تیغه * و * در شاخ خلفی نخاع ختم می شوند به  -2ارسال می شوند. 

طریق یک یا چند تا نورونی کوتاه که  بیشتر پیام  ها از -3مجموعه این تارها و تیغه ها ماده ژالتینی گویند. 

از آنجا که آخرین نورون  -4در شاخ خلف نخاع می شوند.  Vدر شاخ پسین نخاع قرار دارد از تیغه * وارد تیغه 

های این سری، اکسون درد زا ایجاد می کند که بیشتر آنها به تارهای مسیر تند می پیوندند و پس از عبور از 

 مقابل نخاع در همان مسیر قدامی طرفی به سوی مغز باال می رود.  طریق رابط قدامی به سمت

 انواع سردرد های داخل جمجمه ای : 

میلی لیتر مایع از کانال نخاعی در وضعیت قایم باعث سردرد  20الف ( پایین بودن فشار مایع مغزی : برداشتن 

ه بر اثر پدیده های عروقی غیر شدید داخل جمجمه  می شود. ب( سردرد میگرنی : نوع خاصی از سردرد ک

دقیقه پیش از شروع سردرد  60تا  30طبیعی ایجاد می شود. غالباً با احساس های پیش درآمد مختلف که 
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می شوند، همراه است. ج( سردرد الکلی : معموالً در پی مصرف نوشابه های الکلی ایجاد می شود. الکل به دلیل 

 را آزار دهد و باعث سردرد می شود.  سمی بودن برای بافت ها مستقیماً مننژ

 انواع سردرد های خارج جمجمه ای :

 الف ( سردرد ناشی از اسپاسم و فشار هیجانی :  

از شایع ترین علل سردرد است. غالباً اسپاسم زیادی از عضالت سر به خصوص عضالت متصل به اسکالپ و 

عضالت اسپاستیک سر به نواحی وایع بر روی  عضالت گردنی متصل به جمجمه باعث سردرد می شود. احتماالً

ب( سردرد ناشی عضالت ارجاع می شود و باعث سردردی شبیه به سردرد ضایعات داخل جمجمه می شود.  

وجود عفونت یا سایر فرایند های آزار دهنده که در نواحی  از آزردگی ساختمان های بینی و اطراف آن :

د می شود، می تواند باعث بروز سردرد شود که به پشت گوش ها یا گسترده ای از ساختمان هعای بینی ایجا

 ج( درد ناشی از مشکالتدر مورد عقونت سینوس های فرونتال ) پیشانی( به سطوح پیشانی ارجاع می شود. 

اگر تمرکز چشمی برای حصول تصویر واضح مشکل باد ممکن است عضالت مژگانی بیش از حد  چشمی :

د دیدی واضح ایجاد کنند، انقباض تونیگ آنها می تواند سبب سردرد اطراف حفره های منقبض شوند تا بتوانن

چشمی شوند که خود علل احتمالی سردرد است. تالش زیادی برای تطابق می تواند باعث اسپاسم رفلکس 

عضالت مختلف صورت و خارج چشمی شود که باعث سردرد می شود. زمانی که چشم ها در معرض تابش 

 ر خورشید به ویژ ه نور فرابنفش ممکن است باعث سردرد شود. شدید نو

 فصل ششم : ساختمان نخاع و اعمال آن

 ساختمان داخلی نخاع:

در بر عرضی نخاع از دو بخش تشکیل شده یکی بخش سطحی یا خارجی که از ماده سفید تشکیل شده و -1

در بخش مرکزی سوراخ کوچکی است که  -2دیگری بخش داخلی که از ماده خاکستری تشکیل شده است. 
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نخاعی جریان دارد  –مقطع مجرای آپاندیم در ناحیه رشته پایانی نخاع تمام می شود در این مجرا مایع مغزی 

 و به مغز حالت شناوری می دهد. 

 ویژگی ماده سفید نخاع :

اطراف ماده خاکستری را ماده سفید فراگرفته و حاوی تارهای میلین دارنورون هاست. ماده سفید در هر نیمه 

ای از برش عرضی نخاع شامل سه بخش طناب پیشین، طناب پسین و میانی است. هر یک از بخش های 

دسته تارهای عصبی اند و هر کدام از این دسته ها از دسته تار دیگر کامالً متمایزند و وظیفه  ی حاوینخاع

جداگانه دارند. این دسته تارها تمام طول نخاع را طی می کنند، تکانه های عصبی را هم در جهت صعودی و 

 عصب خارج می شوند. جفت  31هم نزولی منتقل می کنند و به راههای عصبی معروف اند و از نخاع 

شکل است و دارای دو شاخ پیشین و پسین  Hویژگی ماده خاکستری نخاع : در برش عرضی پروانه ای شکل یا 

است. بخشی از ماده خاکستری نخاع را که پیرامون مجرای اپاندیم قرار دارد رابط خاکستری می باشد. ماده 

رهای بدون میلین ساخته شده و به رنگ خاکستری ی خاکستری به طور عمده از تنه سلولی نورون ها و تا

دیده می شود. در ماده خاکستری رابط نورون دیده می شود که در جهت افقی و قایم بخش های ماده 

خاکستری را به هم وصل می کند. ماده خاکستری در بخش سینه ای و ابتدای بخش کمری نخاع دارای دو 

و تارهای عصب سمپاتیک است. شاخ پیشین ماده خاکستری شاخ طری است که این شاخ حاوی نورون ها 

حاوی تنه سلولی نورونهای حرکتی است و اکسون این نورن ها و تارهای عصبی وابران ) حرکتی ( اعصاب 

نخاعی راتشکیل می دهد. شاخ پسین شامل نورن هایی است که تارهای آوران مسیر صعودی را در نخاع 

 پیموده و به مغز می روند. 

 احل پاسخ نخاعی به عوامل محرک : مر

تحرکی نورون حسی که تنه آن گره نخاعی قرار دارد توسط محاده محرک مناسب . ورود تحریک از طریق 

اکسون نرون حسی از شاخ پسین ماده خاکستری به نخاع. سیناپس اکسون نورون حسی با نورون حرکتی 
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ن حرکتی از شاخ پیشین نخاع ایجاد تحرکی به موجود در شاخ پیشین ماده خاکستری . خروج اکسون نور

 عضله یا غده عمل کننده توسط اکسون نورون حرکتی 

 فصل هفتم : ساختار و فیزیولوژی مغز پسین و میانی

 بخش های مختلف مغز پسین : 

مغز چهارم شامل پل   -3مغز پنجم شامل پیاز نخاع است.  -2مغز پسین شامل مغز چهارم و پنجم است . 

بطن چهارم مغز که در دنباله مجرای مرکزی نخاع است در مغز  -4مغزی در جلو و مخچه در عقب است. 

 تمامی مغز پسین به استثنای بخش کوچکی از پیاز نخاع داخل .  -5پسین جای دارد. 

عمال نخاعی : اعمال گوارشی نظیر فعالیت های ترشحی معده، لوزلعمده بلع ، تهوع، استفراغ در پیاز نخاع ا

قرار دارد. اعمال تنفسی نظیر عطسه، سرفه و بازدم و فعالیت های مربوط به گردش خون نظیر کند کردن 

 پیاز نخاع قرار داد. ضربان قلب تنظیم فشار خون و قطر رگ ها و مرکز القای خواب سبک در باالی 

 ویژگی پل مغزی :

در باالی پیاز نخاع و جلوی مخچه بین مغز میانی و پیاز نخاع قرار دارد. در سطح پیشین پل مغزی شکافی  

وجود دارد که سرخرگ قاعده ای مغز از آن می گذرد و سطح پسین ان با سطح پسین پیاز نخاع ، کف بطن 

خش های مختلف مغز را به هم می پیوندد و همانند ایستگاه تقویت چهارم را تشکیل می دهد. پل مغزی ب

کننده راههای عصبی است که از پیاز نخاع به قشر مخ می رود. مخچه توسط یک جفت پایه موسوم به پایه 

های مخچه ای به پل مغزی وصل می شود پل از ماده سفید و خاکستری تشکیل شده . ماده خاکستری پل 

درون ماده سفید پراکنده است این توده ها هسته های اعصاب مغزی جفت پنجم تا هشتم به صورت توده های 

 است. 

 اعمال پل مغزی :
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اعمال پل مغزی به فعالیت های پیاز نخاع شبیه است. با داشتن هسته های مرکزی اعصاب حسی، حرکتی و  

ت. در بعضی از بازتاب خودمختار در حس ها و حرکات مختلف نظیر حرکات چشم و حس شنوایی دخیل اس

در پل مغزی دو مرکز تنفس وجود دارد که یکی مانع از ها نظیر بازتاب قرنیه چشم و تنفس دخالت دارد. 

فعالیت مرکز در پیاز نخاع می شود و دیگری با کاستن از تعداد حرکات تنفسی زمان دم را افزایش می دهد. 

عصبی است که از مراکز باالیی مغز به سوی مراکز پایین  به عنوان یک راه ارتباطی محل عبور و تقویت تکانه

ی است. که پر از ناقلین عصبمی رود. مرکز القای خواب سنگین در ناحیه پشتی پل به نام لوکوس سرولیوس 

 اپی نفرین است. 

 اعمال مخچه : 

پوست ، رشد مخچه طی دو سال اول زندگی کامل می شود و بسیاری از اطالعات حسی از چشم ، گوش ، 

عضالت و مفاصل به مخچه می رسند و مخچه با داشتن این اطالعات از وضعیت تعادلی بدن مطلع می شود و 

در انجام حرکات موزون و ماهرانه مربوط به نشستن و ایستادن و راه رفتن به قشر مخ کمک می کند. مخچه 

هماهنگ می کند. با آسیب به مخچه فرمان حرکتی را بر اساس اطالعات رسیده از گیرندگان مختلف اصالح و 

حرکات پاندلی بدن افزایش می یابد. مخچه حرکات را شروع نمی کندف بلکه فرمان حرکتی مخ را تعدیل و 

مخچه بیشتر مهار حرکات هماهنگی می کند. بدون مخچه حرکات ناهماهنگ صورت می گیرد. بنابراین کار 

ای بتواند اختالل جدی را در مخچه ایجاد کند باید یک یا است نه تحریک آن ها . برای اینکه ضایعه مخچه 

 چند تا از هسته های عمقی مخجه همراه بخشی از قشر مخچه درگیر باشد. 

مشخصات بیماری پارکینسون یا فلج آشفته : منحنی بخش عظیمی از عضالت بدن . لرزش غیر ارادی نواحی 

 ) بی حرکتی (  مبتال حتی در حال استراحت. مشکل جدی در شروع حرکت

 مغز میانی :
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بخش باریک و کوچکی از بافت عصبی . میان مغز پیشین و پسین قرار دارد. در بخش جلو از پایه های مغزی  

و در بخش عقب از برجستگی های چهار گانه ساخته شده است. بین بخش جلو و بخش عقب مغز میانی قنات 

 سیلویوس قرار دارد. 

 عملکرد مغز پیشین:فصل هشتم : ساختمان و 

 ساختار و عملکرد تاالموس :

تاالموس بخش بزرگی از ماده خاکستری است که در بخش پسین و میانی هر یک از نیم کره های مخ قرار 

دارد.تاالموس ایستگاه تقویت کننده تمام تکانه های حسی غیر از حس بویایی است . تکانه ها پس از تاالموس 

ر ایجاد تکانه های حسی در تاالموس فرد از تغییرات دما و میزان گیرندگان لمسی به قشر مخ می روند. بر اث

تماس می گیرد را تشخیص می دهد. تاالموس به غیر از فعالیت های حسی با مراکز حرکتی نیز در ارتباط 

د شون است و اعمال قشر مخ را کم یا زیاد می کند. تقریبا تمامی پیام های حسی ابتدا در تاالموس جمع می

و رابطه تاالموس با قشر مخ یک طرفی نیست و از قشر مخ نیز تارهای فراوانی به هسته ای تاالموس وارد می 

شود. تاالموس عالوه بر ارتباط با گیرندگان حسی و قشر مخ با هسته های قاعده ای مغز ، هیپوتاالموس ، 

الموس احساس کلی و مبهم به صورت مخچه و ساقه مغز نیز مرتبط است. با ورود تکانه های حسی به تا

خوشایند و ناخوشایند ایجاد می شود و بعداً در ارتباط با قشر مخ این احساس ها به وضوح می گرایند و درک 

می شوند. تحریک مناطق مختلف تاالموس حساسیت نسبت به محرک های پوستی و عمقی را شدید می کند 

بین رفتن تا تضعیف حس های پوستی طرف دیگر می شود. و بر عکس آسیب به تاالموس یک طرفی سبب از 

کنترل حرکات ماهیچه ای صورت در حاالت عواطف شدید مانند ترس و خشم و درد بر عهده تاالموس است 

 و در ادامه حالت هوشیاری دخالت دارد. 

 ساختار و عملکرد هیپوتاالموس:

پسین غده هیپوفیز مرتبط است ودارای هسته های هیپوتاالموس در زیر تاالموس قرار دارد و در جلو با لوب 

هیپوتاالموس و دستگاه های مرتبط با آن بخش عمده ای از دستگاه لیمبیک یا کناری -2عصبی فراوان است. 
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بسیاری از شرایط داخلی بدن نظیر اسموالرینه مایعات را تشکیل می دهند این نواحی عالوه بر کنترل رفتار 

وزن مغز را تشکیل  1هیپوتاالموس % -3خوردن و آشامیدن را کنترل می کند.  بدن، دمای بدن، محرکهای

می دهد و با ترشح هورمون های آزاد و مهار کننده فعالیت خاصی را در بخش غده هیپوفیز سبب می شود. 

رابط اصلی پیوند دهنده دستگاه عصبی و غدد داخلی است. تعدادی از مراکز سمپاتیک و پاراسمپاتیک در 

وتاالموس قرار دارند و برخی از نورون های هیپوتاالموس بر دستگاه عصبی خود مختار تاثیر می گذارند. هیپ

اعمال هیپوتاالموس عبارت اند از تنظیم قطر رگهای خونی، حفظ تعادل آب و الکترولیت ها ، تنظیم  -4

 -5نظیم اشتها و میل جنسی سوخت و ساز مواد غذایی نظیر چربی ها و قند ها و پروتئین ها ، ترشح غدد، ت

( ساقه مغز فعالیت RASو عدم فعالیت دستگاه فعال کننده شبکه ای )هیپوتاالموس با تاثیر روی فعال کردن 

 قشر مخ را تحت تاثیر قرار می دهد و پدیده خواب و بیداری موثر است. 

 سطوح نیمکره مخ : 

الف ( سطح خارجی: محدب است و دارای شکنج ها و شیار های بسیار زیاد. در مجاورت زیر استخوان جمجمه 

قرار دارد. ب( سطح داخلی : عمومی و صاف است. شغل دو بخش فوقانی و تحتانی است. ج( سطح زیرین : 

. بخش پسین استتوسط شیار طرفی به دو بخش پیشین و پسین تبدیل می شود. بخش پیشین لوب پیشانی 

 لوب گیجگاهی و پس سری است. 

 :مهم ترین شیارهای مخ

الف( شیار طرفی یا سیلویوس ب( شیار مرکزی یا زوالندو ج( شیار زیر پیشانی یا سینگولی د( شیار کاکالرین 

 ه ( شیار جانبی 

 اعمال نباتی درون ریز هیپوتاالموس :

نظیم آب بدن د( تنظیم انقباضات رحم و تخلیه شیر از عروقی ج( ت –الف( تنظیم دمای بدن ب( تنظیم طبی 

 پستان ها ه ( تنظیم گوارش و تغذیه 
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 مهم ترین لوب های نیمکره مخ : الف( لوب پیشانی   ب( لوب آهیانه ج( لوب گیجگاهی  د( لوب پس سری 

 فصل نهم : سایر اعمال مغز :

 اعمال هیپوکامپ: 

است که از سطح تحتانی بطن طرفی رو به باال و داخل چین می  هیپوکامپ بخش میانی و دراز قشر گیجگاهی

خورد . یک سر هیپوکامپ با هسته های آمیگدالویید مماس است و یکی از بعدهای آن هم به شکنج 

باراهیپوکامپ که قشر سطحی شکمی میانی لوب گیجگاهی است چسبیده است. تحریک نواحی مختلف 

ع الگوی رفتاری خشم، حالت انفعالی و تحرک زیاد جنسی شود. یکی هیپوکامپ می تواند سبب ایجاد یک نو

الیه  6از دالیل تحریک پذیر زیاد هیپوکامپ تفاوت قشر آن با قشر بخش های دیگر مخ است یعنی به جای 

الیه دارد.  تخریب هیپوکامپ موجب نواقصی در رویداد های  3سلولی که در سایر بخش های وجود دارد تنها 

سال اخیر مختصری  1پرده قبلی ) فراموشی پس گرا( می شود که در مرور حافظه های حدود به خاطر س

بیشتر از حافظه های مربوط به گذشته دور است. هیپوکامپ از قشر بویای منشا گرفته و در حیوانات پست 

ب نقشی در تعیین خوردن یا نخوردن یک غذای خاص ، خطریابی خطر بودن شیء که بوی خاص دارد، جل

 توجه کردن یا نکردن یک بو از نظر جنسی دارد. لذا تصمیماتی که میگیرد از نظر مرگ و زندگی مهم است. 

هیپوکامپ تحریک الزم برای تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت را فراهم می کند و نوعی پیام را ارسال 

 می کند که ظاهراً ذهن را وادار به تکرار می کند. 

 اعمال آمیگدال : 

آمیگدال مجموعه ای از هسته هاست که زیر قشر پل میانی قدامی هر لوب گیجگاهی قرار دارد و ارتباطات 

فراوان دو طرفه با هیپوتاالموس و نیز با نواحی مجاور مربوط به دستگاه لیمبی دارد. آمیگدال در حیوانات پست 

و مغز لیمبیک هم دخالت دارد و یکی از انشعابات اصلی راه  تر تا حدودی در محرک بویایی و رابطه میان آنها

بویای به بخشی از آمیگدال مرسوم به هسته های قشر میانی ختم می شود که زیر ناحیه بویای لوب گیجگاهی 
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قرار دارد. در انسان بخش دیگری از آمیگدال به نام هسته های قاعده ای طرفی تکامل بیشتری نسبت به این 

ی یافته و نقش فوق العاده مهمی در بسیاری از فعالیت های رفتاری دارد که با محرک بویایی قسمت بویای

 مرتبط نیست. 

افزایش یا  -3تندی یا کندی ضربان قلب  -2افزایش یا کاهش فشار و شریان  -1اثرات تحریک آمیگدال : 

سیخ  -6مدتاً انقباض مردمک اتساع یا ع -5دفع ادرار و مدفوع  – 4کاهش حرکات و ترشح شیرهای گوارشی 

 شدن موها 

 ( ACTHترشح هورمون های مختلف هیپوفیز به ویژه گنادوتروپین ها و هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک )

 انواع خواب 

الف( خواب موج آهسته : در این نوع خواب امواج مغزی بسیار آهسته اند. این خواب بی نهایت آرامش بخش 

ی و بسیاری از اعمال نباتی همراه است. فشار خون، سرعت تنفس و میزان و با کاهش تونوس عروق محیط

 درصد کاهش می یابد. این خواب را خواب بی رویا می نامند.  30تا  10سوخت و ساز پایه را 

: به صورت دوره ای در خواب تکرار می شود. این خواب معموالً با رویا همراه است. بیدار REMب( خواب 

یست تونوس عضالنی بدن بی نهایت کاهش می یابد . سرعت ضربان قلب و سرعت تنفس کردن شخص آسان ن

معموالً نامنظم می شوند. در این نوع حالت مغز کامالً فعال است. داروهای مقلد اثر استیل کولین وقوع خواب 

REM  .را افزایش می دهد 

 فصل دهم : دستگاه عصبی خودکار :

 سمپاتیک و پاراسمپاتیک :مشخصات فعالیت شیمیایی دستگاه 

انتهای عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تماما یی از دو نروترانسمیتر سیناپسی یا میانجی عصبی، استیل کولین 

یا نوراپی نفرین ترشح می کنند.  آن دسته از نوورن ها که استیل کولین ترشح می کنند کولینرژیک و آن 

نام دارند. تمام نورون های پیش گرهی هم در دستگاه عصی  دسته که نوراپی نفرین ترشح می کنند آدرنژیک
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سمپاتیک و هم پاراسمپاتیک کولینرژیک اند. نورون های پس گرهی دستگاه سمپاتیک آدرنرزیک اند. رشته 

های سمپاتیک که به غدد عضالت راست کننده مو و معدودی از عروق خونی می روند کولینرژیک اند. انتهای 

پاتیک همگی استیل کولین ترشح می کنند و اکثر انتهای عصبی سیستم سمپاتیک عصبی سیستم پاراسم

 نوراپی نفرین ترشح می کنند. 

 تونوس سمپاتیک و پاراسمپاتیک : 

سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک به طور مداوم فعال اند و فرکانس پایه فعالیت آن ها به ترتیب تونوس 

تونوس آن است که به سیستم عصبی اجازه می دهد تا فعالیت یک  سمپاتیک و پاراسمپاتیک نام دارد. ارزش

اندام تحریک شده را افزایش یا کاهش دهد. مثال تونوس سمپاتیک به طور طبیعی تمام شریانچه های بدن را 

تا نصف قطر حداکثر شان در حال تنگی نگه می دارد. با افزایش میزان تحریک می توان عروق را با هم تنگ 

ز طرف دیگر با مهار تونوس می توان آنها را گشاد کرد. حذف اعصاب پاراسمپاتیک یک لوله گوارش تر، اما ا

 توسط قطع اعصاب واگ می تواند باعث شل شدن شدید معده و روده و یبوست شود. 

در حال طبیعی تونوس پاراسمپاتیک لوله گوارش قوی است این تونوس را می توان توسط مغز کاهش داد و از 

 طریق حرکات لوله گوارش را مهار رد تی می توان این تونوس را افزایش و فعالت لوله وارش را تشدید کرد. این 

 راههای افزایش تونایی بدن در تخلیه دستگاه سمپاتیک :

افزایش جریان خون به عضالت فعال همزمان با کاهش جریان خون به اندام هایی  -2فزایش فشار شریانی -ا

افزایش میزان متابولیسم سلولی در سراسر  -3ارش و کلیه ها که برای فعالیت سریع نیازمندند. از قبیل لوله گو

افزایش -6افزایش قدرت عضله  -5افزایش گلیولیز در کبد و عضله -5افزایش غلظت گلوکز خون  -4بدن 

 افزایش سرعت انعقاد خون  -7فعالیت روانی 

 ساختار دستگاه عصبی پاراسمپاتیک: 
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در پیاز نخاع و دومین و سومین  10و  9، 7، 3عصبی پارسمپاتیک از طریق اعصاب جمجمه ای زوج تار های 

درصد کلیه  75اعصاب نخاعی و اولین تا چهارمین اعصاب خارجی از سیستم عصبی مرکزی خارج می شود. 

رهای اعصاب تارهای پاراسمپاتیک در اعصاب واگ قرار دارد و به تمامی بخش های سینه و شکم می رود. تا

واگ به قلب، ریه ، مری، معده، روده باریک، کبد و کیسه صفرا وبخش فوقانی قالب می رود. تار های 

به غدد اشکی،  7پارسمپاتیک عصب زوج سوم به مردمک و عضالت مژگانی می رود. تار پاراسمپاتیک زوج 

می رود. تار پاراسمپاتیک بخش به غده پاراتیروئید  10بینی ، زیرفکی و تارهای پاراسمپاتیک عصب زوج 

خارجی در اعصاب نعوظی که به اعصاب لگنی معروف اند جمع می شوند و شبکه خارجی را در دو طرف نخاع 

به وجود می آورند و تار خود را در کولون و مثانه توزیع می کند. بخشی از تار پاراسمپاتیک ناحیه خارجی به 

 اندام تناسلی خارجی می رود. 

 :  اشتن نوراپی نفرین از محلمراحل برد

نوراپی نفرین از این طریق برداشت شود.  %00تا  50جذب مجدد به داخل انتهاهای عصبی آدرنرژیک که 

 پخش به داخل مایعات و از آنجا به داخل خون. انهدام توسط آنزیم منوآمین اکسیداز 

 تقسیم بندی شیمیایی دستگاه عصبی خودکار : 

تمام نورون های پیش گرهی اعم از سمپاتیک و پاراسمپاتیک . تمام نورون های  الف( بخش کولینرژیک :

پس گرهی اعم از سمپاتیک از نظر ساختمان . تمام نورون های پس گرهی سمپاتیک که به غدد عرق عصب 

 بقیه نورنهای پس گرهی سمپاتیک  ب( بخش آدرنرژیک :میدهند. 

 فصل یازدهم : دستگاه غدد ترشحی داخلی

 انواع غده های ترشحی : 

 الف( غده ترشحی خارجی ) غده های برون ریز ( : 
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دارای مجرای خروجی اند و ترشحات خود را از طریق این مجرا به خارج از بدن و یا اعضای درونی بدن می 

ریزند. مثال عرق، چربی یا شیره حاصل از غدد برون ریز به سطح بدن راه می یابند و ترشحات نای و غدد 

 معدی و ترشحات لوزالمعده به اندام های داخلی بدن ریخته می شوند. 

مجرای ترشحی خاصی ندارند و ترشحات خود را که  ب( غدد ترشحی داخلی ) غده های درون ریز(:

هورمون نام دارد از طریق مویرگ های اطراف، مستقیماً وارد جریان خون یا لنف می کنند. از طریق جریان 

مختلف بدن می رود و بر سلول های ویژه ای به نام سلول های هدف اثر می گذارند. از خون به بخش های 

مهم ترین آنها هیپوتاالموس، هیپوفیز، پاراتیروئید ، جزایر النگرهانس، لوزالمعده، غدد فوق کلیوی، بیضه ها و 

 تخمدان می باشد. 

 جفت و هورمون های آن : 

موجب شروع فعالیت و پیش برد فعالیت جسم زرد حاملگی  ( ، HCGگنادوتروپین کوریونیک انسانی ) -1

 و ترشح استروژن توسط جسم زرد می شود. 

 استروژن: موجب پیشبرد رشد اندام جنسی مادر و بعضی بافتهای جنین می شود.  -2

پروژسترون : موجب رشد اندومتر قبل از النه گزینی تخمک بارور شده می شود واحتماالً موجب  -3

 گاه ترشحی پستان مادر می شود. تکامل و رشد دست

موجب رشد بعضی از نسوج جنین شده و به تکامل و رشد پستان های مادر سومانوتروپین انسانی :  -4

 کمک می کند. 

 هورمون های هیپوفیز پیشین :

( سبب ترشح ATCHآدرنوتیکوتروپین ) -2( سبب رشد سلول ها و نسوج می شود. SHهورمون رشد )-1

هورمون محرک تیرویید: سبب ترشح تیروکسین و  -3آدرنوکورتیکال از بخش قشری غده فوق کلیه می شود. 

( : سبب رشد فولیکول در تخمدان قبل FSHهورمون محرک فولیکولی ) -4تریدوتیرونین از تیرویید می شود. 

( سبب ترشح هورمون جنسی LHینی )هورمون های لوت -5از تخمک گذاری و پیشبرد تولید اسپرم می شود. 
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پروالکتین: سبب تکامل رشد پستان  -6زنانه از تخمدان و تخم گذاری و ترشح تستوسترون از بیضه می شود. 

 و ترشح شیر می شود. 

 هورمون های هیپوفیز پسین : 

کلیه ها را وادار به حبس آب می کند و مقدار آب  ( یا وازوپرسین:ADHهورمون ضد ادراری ) -1

ن را افزایش میدهد و آب را در سطح طبیعی دنگه می دارد. در غلظت باال این هورمون سبب تنگی بد

 عروق خونی و افزایش فشار خون می شود.

این هورمون رحم را طی می روند زایمان منقبض نموده و به خروج بچه هنگام  اکسی توسین : -2

تان منقبض می کند و شیر را حین زایمان کمک می کند. همچنین سلول های اپی تلیال را در پس

 مکیدن پستان توسط نوزاد به بیرون می راند. 

 جزایر النگراهانس و هورومون های آن: 

انسولین : ورود گلوکز به داخل اکثر سلول های بدن را افزایش می دهد و سرعت سوخت و ساز کربوهیدرات -1

 -3د به داخل جریان خون را افزایش می دهد. آزاد شدن گلوکز از کبگلوکاکن :  -2ها را کنترل می کند. 

سوماتواستاتین : از سلول های دلتای جزایر النگرهانس ترشح می شود. ترشح انسولین و گلواکن را از سلول 

 های بتا و آلفای جزایر النگرهانس مهار می کند و اثر بازدارنده روی هورمون رشد دارد. 

کورتیزول : نقش متابولیکی فراوانی جهت سوخت و ساز پروتئین  -1هرومون های بخش قشری غده فوق کلیه : 

الدسترون : دفع پتاسیم را از کلیه ها افزایش و دفع سدیم را کاهش می  -2ها، کربوهیدرات و چربی ها دارد. 

 دهد بنابراین مقدار سدیم بدن را افزایش و پتاسیم را کاهش می دهد. 

ری یدوتیرونین : سرعت انجام واکنش های شیمیایی بدن را در تمام هورمون های غده تیرویید: تیروکسین و ت

سلول ها افزایش می دهد و متابولیسم بدن را باال می برد. کلسی تونین : رسوب کلسیم در استخوان ها را 

 افزای می دهد و غلظت کلسیم خارج سلولی را کاهش می دهد. 
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ای جنسی زنانه،پستان و صفات جنسی را تحریک می استروژن: تکامل و رشد اندامه -1هور مون تخمدان : 

پروژسترون : باعث پیشبرد تغییرات ترشحی اندومتر رحم و تکامل رشد و ترشح پستان می شود.  -2کند. 

هورمون های بیضه : تستوسترون: رشد اندام های جنسی مردانه را تحریک می کند و موجب تکامل رشد و 

 میشود. بروز صفات ثانویه جنسی در مردان 

 هورمون های غده های پاراتیروئید :

 پاراتومون: غلظت یون کلسیم در مایعات خارجی سلوی را توسط اعمال زیر کنترل می کند.  -1

 کنترل آزاد شدن کلسیم از استخوان  -3کنترل دفع کلسیم توسط کلیه  -2کنترل جذب کلسیم از روده -1

 

 های آنفصل دوازدهم : سلول های غده هیپوفیز و سلول 

 مهم ترین هورمون آزاد کننده و مهار کننده هیپوتاالموس:

( باعث آزاد شدن هورمون محرک تیروئید از هیپوفیز TRHهورمون آزاد کننده هورمون محرک تیروئید) 

( ، باعث آزاد شدن هورمون رشد می شود و هورمون مهار GHRHمی شود. هورمون آزاد کننده رشد )

وماتواستاتین است که آزاد شدن هورمون رشد را مهار می کند. هورمون آزاد همان س GHIHکنننده رشد 

( ، باعث آزاد شدن هورمون محرک فولیکولی و هورمون لوتینی می شود. GRHکننده گونادوتروپین) 

( ، باعث آزاد شدن آدرنوکورتیکوتروپین می شود. فاکتور مهار CRHهورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین:)

 ( باعث مهار ترشح پروالکتین می شود. PIFالکتین )کننده پرو

 تنظیم ترشح هورمون رشد: 

ترشح هورمون رشد پس از نوجوانی به آهستگی همگام با افزایش سن کم می شود و در سنین باال به -1

حداکثر ترشح هورمون رشد در شب پس از خواب  -2یک چهارم میزان سطح خود در نوجوانی می رسد. 
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کاهش قند موجب  -3د ناقلین عصبی به خصوص نورآدرنالین در تنظیم ترشح دخالت دارد. صورت می گیر

فعالیت عضالنی ، هیجانی و استرس بدنی و روانی و  -4افزایش غلظت هورمون رشد در سرم می شود. 

هورمون رشد تحت کنترل دو فاکتور است که از  -5مواد تب زا موجب ترشح هورمون رشد می شود. 

و دیگری هورمون بازدارنده  GHRHموس ترشح می شوند یکی هورمون آزاد کننده هورمون رشد هیپوتاال

 یا سوماتواستاتین است.  GHIHهورمون رشد 

 دوارفیسم(: الف( کوتولگی ) 

به علت کمبود ترشح هورمون رشد در کودکی رخ می دهد در این حالت بخش های مختلف بدن به  -1

 طور متناسب با هم رشد می کند، ولی سرعت رشد کاهش یافته است. 

در این حالت نسبت به رشد سرو و تنه و دست غیر طبیعی است و کوتولوگی هیپوفیزی نمونه مناسب  -2

 و کوچکی از یک انسان بالغ است. 

 ب( غول پیکری ) ژیگانیسم(: 

افزایش هورمون رشد قبل از استخوانی شدن غضروف که در اپی فیز استخوان دراز است موجب غول  -1

 متر هم می رسد.  5/2پیکری متناسب می شود که در این حالت قد شخص فوق العاده بلند شده و حدود 

فعالیت بیش از حد سلول های اسیدوفیل  علت غول پیکری هیپوفیزی زیاد شدن هورمون رشد ناشی از-2

 مولد هورمون رشد در غده هیپوفیز است. 

 غول پیکری نوعی تومور در هیپوفیز پیشین است. -3

 ج( بزرگی اندام ها ) اکرمگالی ( :

افزایش ترشح هورمون رشد بعد از سن بلوغ و رشد استخوان دراز است در این حالت رشد استخوان ها  -1

 عرضی می شود. 
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اکرومگالی دردههه های چهارم و پنجم زندگی رخ می دهد و بخش های انتهایی بدن مانند چانه و -2

 استخوان های گونه بینی و دست و پا رشد زیادی دارند. 

در این حالت نسبت ابتال زنان و مردان یکسان است و از لحاظ روانی این بیماری گوشه گیرند و با از  -3

 بین رفتن تمایالت جنسی در هر دو جنس و قطع دوره ماهیانه زنانه همراه است. 

 فصل سیزدهم :ساختمان تیروئید و هورمون ها آن

 یروئید:مراحل آزاد شدن تیروکسین و تری یدوتیروئین از غده ت

*تشکیل چاهای کاذب از سلول های غشای اطراف فولیکول تیروئید . *احاطه شدن کلوئید ها توسط 

زایده های پاهای اذب و تشکیل ویزیکول های پینوستیک . * جوش خوردن ویزیکول های پینوستیک با 

وسط تیروگلوبین تهضم لینزوزوم ها و تشکیل ویزیکول های گوارشی حاوی آنزیم های گوارشی کلوئید.* 

پروتئاز و آزاد ساختن تیروکسین و ترییدو تیروئین. * انتشار تیروکسین و تری یدو تیروئین از قاعده سلول 

های تیروئید و غشای پایه و ورود به مویرگ های اطراف . * رها شدن هورمون های تیروئید به داخل 

 خون .

 اثرات اختصاصی تیروتروپین روی غده تیروئید :

یش پروتئولیز تیروگلوبولین در فولیکول که منجر به آزاد شدن هورمون تیروئید به گردش خون افزا -1

 می شود. از طرفی موجب اهش میزان تیروگلوبین در فولیکول های تیروئید می شود. 

افزایش فعالیت پمپ یدور که میزان به دام انداختن یدور در سلول های غده ای را افزایش و نسبت  -2

  برابر افزایش می دهد.  0سلولی به یدور خارج سلولی را یدور داخل 

 افزایش یددار شدن تیروزین و افزایش سرع مزدوج شدن تیروزین برای تشکیل هورمون های تیروئید  -3

 ه و ازدیاد عروق و افزایش فعالیت ترشحی سلول های پاراتیروئید.زافزایش اندا -4

 ها از شکل مکعبی به نوع استوانه ای ) ترشحی (افزایش تعداد سلول های تیروئید و تغییر شکل آن -5
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 : ( توسط هیپوتاالموسTSHتنظیم ترشح )

توسط هیپوتاالموس ترشح شده و ترشح هیپوفیز پیشین را تنظیم  TRHهورمون آزاد کننده تیروتروپین -1

ارد ین دخالص بسیار ساده بوده و اثر مستقیم روی سلول های غده هیپوفیز پیش TRHساختمان  -2می کند. 

زمانیکه سیستم بورت هیپوتاالموس به  -3توسط این سلول ها را افزایش می دهد.  TRHو میزان ترشح 

سرما و محرک  -4هیپوفیز پیشین کاهش یافته ولی صفر نمی شود.  TSHهیپوفیز مسدود شود میزان ترشح 

هیجان و اضطراب شدید ترشح  5می شود. TSHو در نهایت افزایش  TSHو   TRHهای عصبی روی ترشح 

TSH  را افزایش داده و میزان سوخت و ساز بدن افزایش می یابد و یک اثر معکوس روی مرکز کنترل

 گرما دارد. 

 اثرات هورمون های تیروئیدی روی رشد مغز:

 در موشهای رات بدن تیروئید کاهش وزن در مغز رخ می دهد.  -2

 مغز رات های کرتین دارای مویرگ های کمتر و اکسون محدود تر می باشد.  -3

انشعابات دندریتی نورون ها در ناحیه قشری و شمار پایانه ها به ازای هر نورون در رات های بدون  -4

 تیروئید کاهش می یابد. 

ی ر تاخیر زمانمغز رات های هیپوتیروئید دارای میلین کمتر بوده و در توالی تکوی تارهای میلین دا -5

 دیده می شود. 

 در مراحل آخرین تکوین رات های هیپوتیروئید توانایی افزایش ساخت میلین را دارند. -6

 فصل چهاردهم : غده پانکراس و هورمون های آن

 مکانیسم کنترل ترشح انسولین از پانکراس :

افزایش نفوذ پذیری غشای سلول های بدن به ویژه بافت ماهیچه نسبت به ورود گلوکز به درون سلول ها 

. افزایش سنتز گلوکز به گلیکوژن، چربی، پروتئین به گلوکز. افزای سنتز گلوکز به گلیکوژن و ذخیره آن 
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یین از شدید سنتز پروتدر کبد و عضالت. جلوگیری از تبدیل گلیکوژن  ، چربی ، پروتیین به گلوکز. ت

 طریق راندن اسیدهای آمینه داخل سلول ها و تاثیر بر رشد بدن. ممانعت از ترشح گلوکاگن. 

 مکانیسم عملکرد گلوکاگن در افزایش قند خون:

در این حالت گلیکوژن ذخیره ای کبد به گلوکز تبدیل و وارد جریان  تجزیه گلیکوژ ) گلیکوژنولیز(: -1

 خون می شود. 

زمانیکه گلیکوژن کبد تحت تاثیر گلوکاگن تمام شود ادامه ترشح این هورمون  گلوکونیوژنز:افزایش  -2

باعث هیپرگلیسمی می شود این امر ناشی از اثر گلوکاگن در افزایش برداشت اسید آمینه توسط سلول 

ادن د های کبد و تبدیل آن از طریق فرایند گلوکونیوژنز به گلوکز می باشد. کلوکاگن با دسترس قرار

اسیده های چرب در سیستم مصرفی انرژی بدن از یک طرف از مصرف گلوکز خون می کاهد و از 

 دیگر سبب ساخته شدن گلوکز از اسید های چرب می شود. طرف 

 هورمون سوماتواستاتین و اثر آن در مهار ترشح انسولین و گلوکاگن :

 دقیقه است.  3ح می شود نیمه عمر پالسمایی آن سوماتواستاتین از سلول های دلتای جزایر النگرهانس ترش-1

خوردن غذا، افزایش گلوکز خون و افزایش اسید های آمینه و اسیدهای چرب خون و افزایش هورمون های -2

 گوارشی ترشح سوماتواستاتین را تحریک می کند. 

است که از  GHIHنقش اصلی سوماتواستاتین ماده شیمیایی موسوم به هورمون بازدارنده هورمون رشد-3

 هیپوتاالموس ترشح می شود و ترشح هورمون رشد از غده هیپوفیز پیشین را مهار می کند. 

 اهمیت تنظیم گلوکز خون:

  غلظت باالی گلوز خون سبب افزایش فشار اسمزی در مایع خارج سلولی می شود که کم آبی قابل

 توجه سلولی به دنبال دارد. 
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  دفع گلوکز از ادرار سبب دیورزاسمزی در کلیه ها می شود که همراه ادرار آب و الکترولیت هم دفع

 می شود و موجب کاهش الکترولیت های بدن و عوارض ناشی از این کمبود ها می شود. 

  بیشتر گلوکزی که در فاصله دو وعده غذا توسط گلوکونیوژنز تولید می شود برای تولید انرژی در مغز

صرف می شود و الزم است بین دو وعده غذا جزایر النگرهانس انسولین تولید نکند در غیر این صورت م

 تمام ذخایر کم گلوکز در خون روانه عضالت و سایر بافت های محیطی شده و مغز بدون غذا می ماند. 

 بافت های پانکرهانس :

 الف( جزایر النگرهانس:

  بیرون ندارند ولی مواد متشرحه خود را که شامل انسولین و هیچ راهی برای تخلیه ترشحات خود به

 گلوکاگن است مستقیماً به جریان خون می ریزد. 

  میلی متر  30/0میلیون جزیره النگرهانس است که فقط هر کدام حدود  2تا  1لوزالمعده انسان دارای

 است. 

 رار دارند سازمان یافته اند. این جزایر در اطراف مویرگ های کوچکی که در بخش مرکزی لوزالمعده ق 

 آسینوس ها : ب( 

  .شیره های هضمی و آنزیم ها را به درون ) دوازدهه ؟( ترشح می کنند 

 سلول های جزایر النگرهانس : 

 کل سلول است و گلوکاگن ترشح می کنند.  %25الف ( سلول آلفا : حدود 

 ارند و انسولین ترشح می کنند. کل سلول است و در وسط جزیره قرار د %60ب( ترشح بتا: حدود 

 کل غده را تشکیل می دهد و سوماتواستاتین ترشح می کنند.  %10ج( سلول دلتا: حدود 
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: به تعداد کم در جزایر وجود دارد و هورمونی به نام پلی پپتیدی لوزالمعده ای با عملکرد نامعلوم PPد(سلول

 ترشح می کنند. 

 هورمون های  آنغده های فوق کلیوی و فصل چهاردهم : 

 هورمون های قشری غدد فوق کلیه :

الف ( مینراکولوتیکوئید ها : مهم ترین این هورمون ها آلدسترون است. روی الکترولیت های مایع خارج سلولی، 

سدیم و پتاسیم اثر دارد. آلدسترون در تنظیم سوخت و ساز آب و الکترولیت ها مهم است. آلدسترون باعث 

 جذب مجدد سریع سدیم و افزایش فشار اسمزی مایعات بدن میشود. 

لوکوکورتیکوئید ها ) کورتیزول( : اثرات مهمی در افزایش غلظت گلوکز خون دارند. روی متابولیسم چربی ب( گ

برابر افزایش می  6ها و پروتئین ها موثرند.کورتیزول آنزیم های الزم جهت تبدیل اسید آمینه به گلوکز را تا 

شود. کورتیزولبین نقطه ورود گلوکز به  دهد. کورتیزول باعث آزاد سازی اسید آمینه از عضالت به پالسما می

 درون سلول و محل تجزیه نهایی آن مستقیماً عمل می کند و میزان مصرف گلوکز را کاهش می دهد. 

ج( آندروژن  ها : هورمون جنسی مردانه بوده که در دوران جنینی از بخش قشری فوق کلیه آزاد می شود. در 

بخشی از تکامل اولیه اندام جنسی مردانه ناشی از ترشح آندروژن حالت طبیعی در انسان اثر خفیف وارد و 

است. اثرات خفیفی در جنس مونث دارد. برخی از آندروژن ها در بافت های دیگر خارج فوق کلیه به 

 تستوسترون تبدیل می شوند. 

 اختالالت ترشح هورمون های قشری فوق کلیه :

 بیماری آدیسون:  –هیپوآدرنالی 

 اشی از ناتوانی قشر فوق کلیه در تولید هورمون های مربوطه است. این اختالل ن 

 .و بر اثر کوچک شدن )آتروفی( اولیه قشر فوق کلیه ایجاد می شود 
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  درصد ناشی از خود ایمنی علیه قشر فوق کلیه است و در میان سالی به طور مساوی  00آتروفی در

لوکورتیروئید و مینرالوکورتیکوئید کم می در هر دو جنس است. در این بیماری ترشح هورمون های ک

شود و بر اثر کمبود ناتوانی لوله های کلیوی در جذب مجدد سدیم و کلر به مقدار کافی و پیدایش 

 سایر نواقف سوخت و سازی مانند اختالل در گلوکز خون است.

 این بیماران در این بیماری مقدار زیادی از سدیم و کلر خون و به دنبال ان آب بدن دفع می شود .

 دارای افت شدید فشار خون و برون ده قلبی اند.

  زیاد شدن رنگدانه های پوست و مخاط نشانه های دیگر این بیماری است.) رسوب مالنین در پوست

 ) 

کاهش ترشح کورتیزول و کاهش اثر خود تنظیمی منفی روی هیپوتاالموس علت تجمع مالنین در پوست : 

 می باشد.  MSHو  ACTHو هیپوفیز پیشین و افزایش ترشح 

  دریافت مقادیر کمی در روز از مینرالوکورتیوئید ها و گلووکور تیکوئید ها باعث زنده ماندن بیماران

 می شود. 

 شر فوق کلیه می باشد. علت آن افزایش بیش از حد ترشح هورمون های ق 

  این بیماری ناشی از اختالل اولیه آدنوهیپوفیز است که به علت ترشح بیش از حدACTH  از هیپوفیز

 پیشین موجب پرکاری غده فوق کلیه می شود. 

  .بیشتر اختالالت سندرم کوشینگ ناشی از مقادیر غیر طبیعی کورتیزول است 

 ر نواحی سینه و باالی شکم است. یکی از اثرات آن آزاد شدن چربی اضافی د 

  .افزایش ترشح آندروژن و پیدایش آکنه و زیادی موهای صورت از اثرات دیگر آن است 

  .درمان بیماری با برداشتن تومور غده فوق کلیه یا هیپوفیز صورت می گیرد 

 سندرم آدرنوژینیتال :

  .علت آن پیدایش تومور در بخش قشری فوق کلیه و ترشح بیش از حد آندروژن هاست 
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  پیدایش این سندرم در زنان باعث بروز صفات مردانه از حمله رویش ریش، کلفت شدن صدا، و تغییر

 دستگاه تناسلی زن به مرد است. 

 تومور مرد ساز فوق کلیه : 

 تمایالت جنسی زود رس می شود. در پسران نابالغ باعث تکامل اندام جنسی و 

در مردان بالغ ایجاد خصوصیات مرد ساز سندرم آندروژنیتال به علت خصوصیات هورمون تستوسترون از غده 

 فوق کلیه است.

 ندرم در مردان بالغ به دشواری تشخیص داده می شود. این س

 

 

 

 

 

 

 

 


