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فصل 1 : د ستگاه عصبی

دس��تگاهعصب��یازنظرآناتومیب��هدوبخشاصلی
تقسیممیشود:دستگاهعصبیمرکزیودستگاهعصبی
محیط��ی.باف��تعصبیازتع��دادزیادیس��لولعصبی

)نورون(وسلولهاینوروگلیاتشکیلشدهاست.

انواع نورون ها بر اساس شکل:

نورون های یک قطبی: 

جسمسلولیآنهافقطیکنوریتداردکهبهفاصله
کوتاهیازجسمسلولیبهدوشاخهتقسیممیشود؛یکی
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ازآنه��ابهط��رفمحیطودیگریبهدس��تگاهعصبی
مرکزیم��یرود.نورونهاییکقطبیدرانس��اندیده
نمیشود.نورونهاییکهدارایجسمسلولیمدورهستند
ویکزائدهعصبیازاینجس��مس��لولیخارجشدهوبه
دوش��اخهتقسیممیش��ود،نورونهاییکقطبیکاذب

نامیدهمیشوند.

نورون های د و قطبی: 

جس��مس��لولیطویلیدارندکهازهرانتهایآنیک
نوریتخارجمیگردد.مانندنورونهایدوقطبیش��بکیه

ونورونهایعقدههایحلزونیودهلیزی

نورون های چند  قطبی: 

چندنوریتدارندکهازجس��مس��لولیآغازمیشوند.
بهجزیکزائدهبلند)آکس��ون(،بقیهنوریتهارادندریت
مینامند.اکثرنورونهایمغزونخاعازایننوعهس��تند.
مانندنورونهایحرکتیش��اخقدام��ینخاع،نورونهای
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پورکنژمخچهونورونهایهرمیقشرمغز

شکل 1: انواع نورون ها بر اساس شکل ظاهری

انواع نورون ها بر اساس اند ازه:

 :I نورون های گلژی نوع

جسمسلولیبزرگوآکسونبلنددارند،بهطوریکه
آکسونآنهارشتههایبلندیدردستگاهعصبیمرکزی
ویامحیطیتش��کیلمیدهند.مانندنورونهایحرکتی
شاخقدامینخاع،نورونهایپورکنژمخچهونورونهای

هرمیقشرمخ
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 :II نورون های گلژی نوع

جس��مس��لولیکوچکوآکس��ونکوتاهدارندکهدر
نزدیکجس��مس��لولیخاتمهمییابد.تعدادایننورونها
بس��یاربیش��ترازتعدادنورونهایگلژینوعIاست.این
نورونهادرقشرمخومخچهبهتعدادفراوانوجوددارند

واغلبنقشمهارکنندهدارند.

سلول های نوروگلیا: 

اینس��لولهاف��راوانتریننوعس��لولهایعصبی
هس��تندوتع��دادآنه��ا10-5برابرنورونهامیباش��د.
س��لولهاینوروگلیا،هماجس��امس��لولینورونهاوهم
زوایدآکس��ونیودندریتیآنهاراکهفضایبیننورونی
رااش��غالمیکننددربرمیگیرند.فضایبیننورونهابا
یکدیگروبامویرگهاتوس��طانواعس��لولهاینوروگلیا
)س��لولهایمیکروگلی��ا،آستروس��یته��ا،اپاندیم��یو
اولیگودندروسیتها(احاطهشدهاست.سلولهاینوروگلیا

شاملانواعزیرمیباشند:
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آستروسیت ها: 

فراوانتریننوعس��لولهاینوروگلیامیباش��ندودر
ترمیموتغذیهنورونها،تشکیلسدخونی-مغزی،حذف
پتاس��یماضافیمایعخارجس��لولیوغی��رهنقشدارند.
آستروس��یتهادارایدونوعرش��تهایوپروتوپالس��می
میباش��ند.آستروس��یتهایرش��تهایاغل��بدرم��اده
س��فیدوآستروس��یتهایپروتوپالس��میاغلبدرماده
خاکس��تریقراردارند.آستروسیتهایرشتهاینسبتبه
)GFAP(پروتوپالس��می،پروتئیناسیدیرشتهایگلیال

بیشتریدارند.

سلول های اپاند یمی: 

اینس��لولهاحف��راتمغزوکانالمرک��زینخاعرا
میپوش��انند.س��لولهایاپاندیمیبهس��هگروهتقسیم
میش��وند:اپاندیموس��یتهاکهدربطنهایمغزوکانال
نخاع��یبهصورتی��کردیفدیدهمیش��وندوبامایع
مغزی-نخاع��ی)CSF(تم��اسدارن��د.اینس��لولهابا
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ح��رکاتمژکهایخودبهجریانمایعمغزی-نخاعیدر
داخلحفراتمغ��زوکانالمرکزینخاعکمکمیکنند.
تانیس��یتهاکهکفبطنس��ومرویبرجستگیمیانی
هیپوتاالموسرامیپوش��انند.اینس��لولهادارایزوائد
قاعدهایبلن��دیدربینبرآمدگیمیانیوپاهایانتهایی
دورعروقیبررویمویرگهایخونیهستند.سلولهای
اپ��یتلیالکوروئیدیکهس��طحش��بکههایکوروئیدی
رامیپوش��انندومان��عازعب��ورمای��عمغزی-نخاعیبه
بافتهایزیرینمیش��وند.اینسلولهادرتولیدوترشح

مایعمغزی-نخاعیازشبکهکوروئیددخیلهستند.

الیگود ند روسیت ها:

اینس��لولهادرمادهس��فیدومادهخاکستریدیده
میش��وند.الیگودندروسیتهایواقعدرمادهسفیدوظیفه
س��اختنمیلیندرسیس��تمعصبیمرک��زیرابرعهده
دارند.هرکدامازالیگودندروس��یتهاچندس��لولعصبی

رامیلیندارمیکنند.
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سلول های شوان: 

اینس��لولهاوظیفهس��اختمیلی��ندرنورونهای
سیس��تمعصبیمحیط��یرابرعهدهدارن��د.هرکداماز
س��لولهایش��وانفقطیکس��لولعصبیرامیلیندار

میکنند.

سلول های میکروگلیا: 

سلولهایماکروفاژیهس��تندکهدرسراسردستگاه
عصبیمرکزیدیدهمیشوند.

پتانسیل غشاء:

میزانپتانس��یلموجوددرغشاءکهتعیینکنندهعبور
یاعدمعبوریکیونازغشاءاست،پتانسیلنرنستبرای
آنیوننامیدهمیش��ود.وقتیغشاءبهیونهایبیشتری
تراوااست،پتانسیلانتشارایجادشدهبهسهعاملبستگی
دارد:1(میزانبارالکتریکیهریون،2(نفوذپذیریغشاء
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بههریونو3(غلظتهریوندرداخلوخارجغشاء

پتانسیل عمل:

براساسقانونهمهیاهیچ،تنهازمانیپتانسیلعمل
درغش��ایس��لولتحریکپذیراتفاقمیافتدکهشدت
تحریکباالترازپتانس��یلآستانهغش��ایسلولباشدو
بعدازآنباافزایشش��دتتحریک،دامنهپتانسیلعمل
تغییرینمیکند.دراینحالتتمامیکانالهایس��دیمی
دریچهداروابس��تهبهولتاژغشایسلولبازبودهوغشاء
درحال��تتحری��کناپذیریمطلقوج��وددارد.تحریک
ناپذی��رینس��بیزمانیاتف��اقمیافتدک��هبرخیازاین
کانالهایدریچهداربعدازبازش��دندرکس��ریازثانیه
بستهشوند.پتانس��یلپسسیناپسیتحریکیوپتانسیل
صفح��همحرکانتهاییهردوباش��دتمحرکافزایش
مییابن��د؛بنابراینازقانونهمهیاهیچپیروینمیکنند.
ای��نگونهپتانس��یلهامعروفبهپتانس��یلهایمدرجو

موضعیهستند.
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ثابت مکانی و ثابت زمانی: 

فاصلهایکهطیآناندازهموجدپالریزاسیونبه37
درص��دمقداراولیهمیرس��د،ثابتمکان��یومدتزمانی
کهطیآنپتانسیلغش��اءبه63درصدمقداراولیهخود

میرسد،ثابتزمانینامیدهمیشود.

:)IPSP( پتانسیل پس سیناپسی مهاری

بهعلتبازش��دنکانالهایکلریوورودیونهای
کلربهداخلس��لولیابازش��دنکانالهایپتاس��یمیو
خروجپتاسیمازسلول)هیپرپالریزاسیون(ایجادمیشود.
پتانس��یلپیشسیناپس��یمهاریعمدتاتوس��طمیانجی

مهاریگاما-آمینوبوتیریکاسید)گابا(ایجادمیشود.
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فصل 2: د ستگاه عصبی مرکزی

دس��تگاهعصبیمرکزیشاملمغزونخاعاست.مغز
درحف��رهکرانی��ال)Cranial cavity(ونخاعدرداخل
کانالمه��رهای)Vertebral canal(قرارگرفتهاس��ت.
اطرافمغزونخاعتوس��طمننژاحاطهش��دهاس��ت.مغز
ونخاعازمادهخاکس��تریومادهس��فیدتش��کیلیافته
اند.مادهخاکس��تریش��املس��لولهایعصبیمحصور
درنوروگلیااس��تومادهسفیدش��املرشتههایعصبی

محصوردرنوروگلیااست.
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:)Skull( جمجمه

جمجمهش��املاستخوانهایس��روچهرهمیباشد.
استخوانهایجمجمهرامیتوانبهدوگروهتقسیمکرد:

:)Cranial bones( استخوان های کرانیال

استخوانپیشانی)Frontal(:1عدد

استخوانهایآهیانهای)Parietal(:2عدد

استخوانهایگیجگاهی)Temporal(:2عدد

استخوانپسسری)Occipital(:1عدد

استخوانپرویزنییاغربالی)Ethmoid(:1عدد

1:)Sphenoid(اس��تخوانپروانهاییاش��بپرهای
عدد
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شکل 2: استخوان های کرانیال

:)Facial bones( استخوان های چهره ای

)Zygomatic(استخوانهایگونه

)Maxila(استخوانهایفکباال

)Nasal(استخوانهایهایبینی

)Lacrimal(استخوانهایاشکی

)Vomer(استخوانتیغهبینی
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)Palatin(استخوانهایکامسخت

 Inferior concha(اس��تخوانهایش��اخکپایینی
)nasal

)Mandible(استخوانفکپایین

شکل 3: استخوان های چهره ای
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مننژ:

مغزونخاعتوس��طسهالیهبافتپیوندیبهناممننژ
احاطهشدهاند.الیههایمننژازخارجبهداخلشاملنرم
)Arachnoid mater(عنکبوتیه،)Pia mater(ش��امه
وس��ختش��امه)Dura mater(میباش��ند.فض��ای
زیرعنکبوتیهکهبامایعمغزی-نخاعیپرش��دهاس��ت،
عنکبوتیهراازنرمشامهجدامیکند.مایعمغزی-نخاعی
درش��بکهکوروئیدداخلبطنهایجانبی،سوموچهارم

مغزتولیدمیشود.

 :)Flax cerebri( د اس مغزی

داسمغزییکچینداس��یش��کلازسختشامه
استکهدرخطوسطدربیندونیمکرهمخقرارمیگیرد.
انتهایقدامیباریکآنبهس��تیغپیشانیداخلیوزائده
تاجخروسیمتصلمیشود.بخشخلفیپهنآندرخط

وسطباسطحفوقانیچادرینهمخاتصالدارد.
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:)Tentorium cerebelli( چاد رینه مخچه

چادرینهمخچهیکچینهاللیازسختشامهاست
کهسقفحفرهکرانیالخلفیراتشکیلمیدهد.اینالیه
س��طحفوقانیمخچهرامیپوش��اندوتکی��هگاهیبرای

لوبهایپسسریمغزمیباشد.

شکل 4: موقعیت د اس مغزی و چاد رینه مخچه 
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مغز:

مغزدردورانجنینیازپنجبخشتش��کیلمیش��ود.
اینپنجبخشازناحیهسریبهناحیهدمیعبارتنداز:

تالنسفال: 

نیکمرههایمخراایجادمیکند.

د یانسفال:

تقریباکلآنازس��طحمغزپوش��یدهش��دهاس��ت.
تاالم��وسدربخشپش��تیوهیپوتاالم��وسدربخش

شکمیآنقراردارد.

مزانسفال: 

حبابمغزمیانیراتش��کیلمیدهدوحفرهداخلآن
کوچکمیشودتاقناتمغزی)قناتسیلویوس(رابسازد.
مزانس��فالدرمرزبینحفراتجمجمهایمیانیوخلفی
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قراردارد.

متانسفال: 

مخچهوپلمغزیازآنمنشاءمیگیرند.

میلنسفال: 

دمیترینبخشساقهمغزاستکهبهفورامنمگنوم
ویافوقانیترینریش��ههایاولی��نعصبنخاعگردنی
خت��ممیش��ود.اعصابجمجم��هاینهمت��ادوازدهماز
)Forebrain(بصلالنخاعمنش��اءمیگیرند.مغزقدامی
ازتالنس��فالودیانس��فال،مغ��زمیان��ی)Midbrain(از
مزانس��فالومغزخلف��ی)Hindbrain(ازمتانس��فالو

میالنسفالمنشاءمیگیرند.
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شکل 5: ساختمان مغز د ر د وره جنینی

:)Cereberum( مخ

م��خبزرگترینبخشمغزوش��املدونیمکرهاس��ت
کهتودهایازمادهس��فیدبهنامجس��مپین��هایآنهارا
ب��ههموصلمیکند.قش��رم��خدارایش��یار)Gyri(و
شکنج)Sulci(فراوانمیباشد.دونیمکرهمخبهصورت
 Longitudinal(ناقصتوس��طیکشکافطولیعمیق
cereberal fissure(ازیکدیگرجدامیشوند.شیارهاو

شکنجهایقشرمخشاملذیلاند:
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 :)Central sulcus( شیار مرکزی

درعقبنقطهوس��طکنارهفوقانیداخلینیمکرهمخ
قراردارد.

 :)Lateral sulcus( شیار خارجی

عمدتادرس��طوحتحتانیوخارج��ینیمکرهمخقرار
دارد.منطقهایازقش��ربهناماینس��وال)Insula(درقعر
ش��یارخارجیوجودداردکهتازمانیکهلبههایاینشیار

ازهمجدانشود،قابلروئیتنخواهدبود.

شیار آهیانه ای-پس سری                      
 :(Parieto-occipital sulcus)

ازلب��هفوقان��یداخلینیمکرهوجلوت��رازقطبپس
سریآغازمیشودودرسطحداخلیبهطرفپایینوجلو

میرسدوبهشیارکالکارینمیرسد.
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 :)Calcarine Sulcus( شیار کالکارین

درس��طحداخلینیمکرهمخقرارداردواززیرانتهای
خلفیجسمپینهایآغازمیشود.

 :)Precentral sulcus( شیار پیش مرکزی

بهموازاتشیارمرکزیاستوبینآنهاشکنجپیش
مرکزی)Precentral gyrus(قراردارد.

 :)Callosal sulcus( شیار پینه ای

 Cingulate(جس��مپینهایراازش��کنجس��ینگولی
gyrus(جدامیکند.

 :)Cingulate sulcus( شیار سینگولی

شکنجس��ینگولیراازش��کنجپیش��انیفوقانیجدا
میکند.شکنجسینگولیاززیرانتهایجسمپینهایادامه
مییابدوبررویجس��مپینهایادامهمییابدتابهانتهای
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خلفیآنبرسد.

 :)Rhinal sulcus( شیار بویایی

درس��طحتحتانیلوبپیش��انی،پیازبویای��یونوار
بویاییقراردارد.

شکل 7: شیارها و شکنج های قشر مخ
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:)Corpus callosum( جسم پینه ای

جس��مپینهایبزرگترینرابطمغزاستکهدونیمکره
م��خرابههموصلمیکند.اینس��اختاردرعمقش��یار
طولیقراردارد.جس��مپینهایدارایقس��متهاینوک
)Rostrum(،زان��و)Genu(،تن��ه)Body(وطحال��ی
)Splenium(اس��ت.ن��وکاززان��وش��روعش��دهوبه
)Lamina terminalis(انته��ایفوقانیتیغ��هانتهای��ی
میرس��د.س��طحتحتان��ین��وکرویناحیهزیرجس��م
پینهای)Subcallosal area(ق��راردارد.زانوبینتنهو
نوکودرانتهایقدامیجسمپینهایاستکهدرجلوی
دیوارهشفافبهطرفپایینخمیدهشدهاست.تنه،بخش
اعظمجس��مپینهایراتش��کیلمیدهدوبهطرفعقب
ق��وسمیزندوقس��متطحالیخاتمهمییابد.قس��مت
طحالیبررویانتهایخلفیتاالموس،جس��ماپیفیزو
تکتوممغزمیانیبهصورتآویزانمیباشدورویسطح

خلفیفوقانیآنداسمغزیتکیهکردهاست.


