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رمسیایندرراماکهمحترماساتیدوکارکناندانشجویان،همهخدمتسالمبا*

.نمودندهمراهیوکمکارزشمند

تردکمرندی،وصفیمهدیدکترمرحومنوربخش،دکترآقایجنابازتشکربا

پوردکتری،ریاضدکترکردی،دکترخیز،شبدکترنائینی،دکترآبادی،فیروزاحمد

کهبخشنورخانمسرکاروخرمیخانمسرکارزارع،دکتر،بابائیخانمسرکارنقاش،

.کردشدنیرامهماینایشانهایتالش

:مقدمه(1

اینوروساینسبهمربوطمباحثعلم،عرصهدرنوینبحث هایازیکیامروزه

چیست؟اعصابعلومازمنظورراستیبهامااستاعصابعلوم

سیستم.می پردازدعصبیسیستمبررسیبهکهاستعلمیپژوهشیاعصاب،علوم

ژگی هایویتعیین کننده یواستشده تشکیلپیراموناعصابونخاعمغز،ازعصبی

آن، دهندهتشکیلاجزایومغز.می باشدحرکتوتفکرچگونگیمانندفردیمنحصربه

منشاوبدنمختلفقسمت هایباآنکردنبرقرارارتباطمغز،عملکردنحوه ی

.رندمی گیقراربحثموردنوروساینسدرکههستندمطالبیاحساسات،شکل گیری
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چیست؟دنبالبهنوروساینس

دنبالاعصابعلومدراصلیهدفسهاعصاب،علومانجمنهاییافتهطبق

:می شود

.آنعملکردچگونگیوانسانمغزشناخت.1

.مرکزیعصبیسیستمخودخودبهیافتنتوسعهنحوهتشخیصودرک.2

آنالیز بی نظمی های عصبی و روانپزشکی و دستیابی به روش هایی جهت. 3

.پیشگیری و        بهبودی کامل

شدهطبقه بندیزیرمجموعه زیست شناسیعنوانبهاعصابعلومتاریخی،نظراز

اسی،روانشنجملهازرشته هاسایرباکهاسترشته ایبینعلمیکامروزهولیاست

ارتباطهرایانعلومحتیوریاضیاتمهندسی،فلسفه،شیمی،شناسی،زبانپزشکی،

داردنزدیکی

ازگوناگونیحوزه هایدیگر،زمانهرازبیشامروزهاعصابعلومدانشمندان

تمسیسسلولیجنبه هایتنهانهآن ها.می دهندقراربررسیموردرامختلفرشته های

ی،مولکولتکاملی،عملکردی،جنبه هایبلکهمی دهند،قرارمطالعهموردراعصبی

.می دهندقراربررسیموردنیزراپزشکیومحاسباتی
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یمهندرعصبیسیستمعلمیمطالعه

زیستدرپیشرفتبدلیلبیستمقرندوم

وژیالکتروفیزیولومولکولی،شناسی

چشمطوربهمحاسباتیاعصابعلوم

هبامراین.استیافتهافزایشگیری

استدادهاجازهاعصابعلومدانشمندان

ایهجنبهتمامدرراعصبیسیستمكه

ساختار،:دهندقرارمطالعهموردآن

ن،یافتتوسعهچگونگیكاركرد،نحوه

.تغییراتوهاناسازگاری

کیعصبیسیستمپیچیدگیدرک

وجزیهتبنابرایناست،تحقیقاتیچالش

طحسچندیندرعصبیسیستمتحلیل

ومولکولیسطحشود،میانجام

وریفناتوسعه.شناختیسطحوسلولی

زمینهایندرپیشرفتاصلیمحرک

الکترونی،میکروسکوپ.استبوده

ازهایینمونهالکترونیکورایانهعلوم

.باشندمیفناوریتوسعه

کلیواجمالیصورتبهلذا

علومونوروساینسکهگفتمی توان

بررسیبهکلیصورتبهاعصاب

انانستفکراتومغزیذهنی،وضعیت

نقشتواندمی نتیجهدرمی  پردازد

علومبسطوتوسعهدررابسزایی

اسیشنزبانشناسی،انسانروانشناسی،

داشتهمهندسیعلومو

۲۱قرندرنوروساینس
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عصبییاخته هایاصلی تریننورون ها،

داده هایانتقالوظیفهیاخته هااین.هستند

ازراکاراینآن ها.دارندبردوشراعصبی

.دمی دهنانجامالکتریکیهایتکانههدایتراه

یاختهجسمیک،دندریت هاشاملنورون

.استسیناپسیپایانه هایوآکسونیکای،

نامبهزائده هاییراهازنورونهااغلب

راهازوکردهدریافتراداده هادندریت

بهراداده هاآکسوننامبهدیگریزائده های

.دهندمیانتقالدیگریاخته

نامپریکاریوننورون ها،یاخته ایجسم

شاملنورونیکعملکردیلحاظاز.دارد

جسم)ادغامبخش،(دندریت ها)گیرندهبخش

عصبیپیامدهندهانتقالبخشو(اییاخته

ممفهواینبهاصطالحدر.می باشد(آکسون ها)

درنوروندرشدهپردازشاطالعاتتمامکه

.دمی گوینقطبیدگیمی کندحرکتجهتیک

زنیساختارایندیگریساختارهرمانند

.ودشداشتهنگههمکنارروشیبهذراتشباید

ساختارباذراتیازنورون هاخارجیغشاء

لتاسکغشاءایندوربه.شدهتشکیلچربی

وتوبولیلوله هایازکهیاخته ای

چیدهپیشده،تشکیلفیالمنتیپروتئین های

رویبرکهچادریماننددرست.شده است

بخش های.شدهبنااشپایهلوله ایساختار

حرکتحالدردائما  نورونیکمختلف

وشکلتغییرپروسهاینطولدر.هستند

زانمیبیانگرحقیقتدربخش هاایننوآرایی

.استخودمجاوربخش هاییاخودفعالیت

یجدیدروابطمی دهند،شکلتغییردندریت ها

ابطروبرخیبهاستممکنیامی کنندبرقرار

کهزمانیدرمی توانندآکسون ها.دهندخاتمه

صدایبااصطالحبهمی خواهدعصبیسلول

با)کندصحبتمجاورسلول هایبابلندتری

ارتباطمجاورسلول هایبابیشتریشدت

.کنندایجادجدیدیپایانه های(کندبرقرار

نورون 
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:آکسونفاقدهاینورون

عملپتانسیلودارندقرارCNSدرکه

دگیکننتنظیمنقشوکنندنمیتولید

دارندرومجاورهاینورون

:قطبییکنورون

خودکهگرددمیخارجزایدهیکابتدا

خهشادواین.شودمیتقسیمشاخهدوبه

.دهستنآکسونشبیهساختمانیازنظر

مجسبهراعصبیپیامهاشاخهازیکی

(یتدندرعنوانبه)کندمیمنتقلسلولی

یمدورسلولیجسمازراپیامدیگریو

هاینورون.(آکسونعنوانبه)کند

تاهکوآکسونوبلنددندریتدارایحسی

ازنظرهانورونایندندریت.هستند

اینبه.استآکسونشبیهساختمانی

کاذبقطبییکهاینورونها،نورون

ننوروبهتوانمیمثال.گویندمینیز

خلفیریشه(عقده)گانگلیونهای

عنوانبهکهکرداشارهنخاعیاعصاب

عصبیهایپیامحسی،هاینورون

.کنندمیمنتقلنخاعبهرامحیط

:قطبیدونورون

جسمقطبدوازآکسونودندریت

نورونهمانند)شودمیخارجسلولی

هاینورون(چشمشبکیهقطبیدوهای

...وبویاییمخاطوشبکیهحسی

:قطبیچندنورون

آکسونیکوفراوانهایدندریتدارای

مخچه،پورکنژهاینورونمانند)است

نورونونخاعقدامیشاخهاینورون

.(مغزقشردرهرمیهای

نورونانواع(2
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همه امااندمتفاوتشکلنظرازنورونها

جسم.دارندساختمانیکتقریبا آنها

دیشدیشبهشاخههایآنازکهیاختهای

دیش

وهستهداراییاختهایجسم

وستههشیره یانوکلئوپالسمهستک،چند

.استکروماتینتودههای

قدارسیتوپالسم،مشیمیاییساختماندر

شبکه.داردوجودچربیزیادی

دری،میتوکنآندوپالسمی،دانههایریبوزوم،

ردیگاجزایازلیزوزوموگلژیدستگاه

ساماجاین،برعالوه.هستندعصبییاخته

اییقلیرنگهایکهمیشوددیدهنیزنیسل

ردفقطاجساماین.میکندجذبخودبهرا

.داردوجوددندریتویاختهایجسم

نورونآناتومی
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عملکردسهنوع،ازفارغنورون هاتمام

:دارنداساسی

یا(سیگنال)جمع آوری:پیامدریافت•

محیطازاطالعات

اینخروجی:ورودیسیگنال هایادغام•

.ستاپیامانتقالعدمیاانتقالعملکرد،

،مغزازعملکردیدستور:پیامانتقال•

هر)می شودمنتقلهدفسلول هایبه

مثلباشدهدفسلولمی تواندسلولی

نورون هاییاغددعضالنی،سلول های

.(دیگر

اینخروجی:ورودیسیگنال هایادغام•

.ستاپیامانتقالعدمیاانتقالعملکرد،

،مغزازعملکردیدستور:پیامانتقال•

هر)می شودمنتقلهدفسلول هایبه

مثلباشدهدفسلولمی تواندسلولی

نورون هاییاغددعضالنی،سلول های

.(دیگر

یاییشیموالکتریکیانتقالنوعدوهر•

گاهیحتیودارندوجودنورون هابین

نگسیگنالینوعدوهرسیناپسیکدر

یستمسدرشیمیاییانتقال.می افتداتفاق

رد.استپیچیده ترورایج ترعصبی

عصبیانتقالنوعدوهرمطلب،ادامه

.شده انددادهتوضیح

نورونعملکرد
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ونورونیکدندریتبینارتباط

دیگر،نورون هایسلولیجسم

دو.داردنامSynapse«سیناپس»

بایسیناپسفضایطریقازکهنورونی

قالانتجهتدرراشده اندمرتبطیکدیگر

ننوروترتیببهالکتریکی،پالس

سیپس سیناپنورونوپیش سیناپسی

ونورون هابینارتباط.می گویند

-عصبیاتصالاسکلتی،عضالت

ونورون هابینارتباطوعضالنی

یا(ارادیغیر)صافعضالت

اتصاالتعنوانبهغددسلول های

.می شوندشناختهعصبی

چیستسیناپس
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اییشیمیمادهیکانتقال،نوعایندر

نوروترانسمیتر،ازنوروننامبه

فضایواردوترشحپیش سیناپسی

د،شذکرکههمان طور.می شودسیناپسی

بهنورونیکآکسونازانتقالاین

از.می گیردانجامگیرندهنوروندندریت

تانشعاباآکسونودندریتکهآنجایی

دریافتوارسالبهقادردارند،متعددی

نورون هاانواعازپیامزیادیتعداد

تعدادنورون،هرآکسون  در.هستند

حاویوسیناپسیوزیکول هایزیادی

.نددارقرارنوروترانسمیترمولکول های

آکسونبینکوچکفاصلهیک

وننوردندریتوپیش سیناپسینورون

وجودسیسیناپشکافنامبهپس سیناپسی

توسطعصبیپیامدریافتبا.دارد

هبوابستهکلسیمیکانال هاینورون،

ومی شوندفعالنورونغشایدرولتاژ

محیطدرباالتریغلظتکهکلسیم

.شدخواهدسلولوارددارد،خارجی

ن،نورودرونکلسیمغلظتافزایش

حاویوزیکول هایغشایاتصالباعث

ودمی شآکسونغشایونوروترانسمیتر

ردنوروترانسمیترهاترتیباینبهو

سسپ.شدخواهندآزادسیناپسیشکاف

دردهگیرنپروتئین هایبهمولکول هااین

پس سیناپسینوروندندریتغشای

ا،رسپتورهشدنفعال.می شوندمتصل

برخیشدنبستهیابازبهمنجر

دنشمنفی تریامثبتویونیکانال های

.شدخواهدسلولداخلیفضای

دهگیرنپروتئینخودمواقعبرخی

ثباعمستقیماواستیونیکانالیک

لولسداخلالکتریکیباردرتغییرات

کهاستگیرندهیکفقطگاهیومی شود

.می کندفعالرایونیکانال های

شیمیاییسیناپس
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انتقالشد،گفتهکههمان طور

یاتهبسباعثمی تواندنوروترانسمیترها،

هکشودخاصییونیکانال هایشدنباز

شایغولتاژوالکتریکیپتانسیلبر

تغییراتاگر.استاثرگذارسلول

درپاسخایجادموجبباشند،محرک

ناسپیپس سیپتانسیل»ومی شوندنورون

موجبکهداردنامEPSPیا«محرک

بهنسبتسلولداخلمثبتبارافزایش

.شدخواهدسلولازخارج

برایواحد،EPSPیکگاهیاما

وتنیسکافینورونیفعالیتراه اندازی

تاسدیگرمحرکپتانسیل هایباهمراه

عصبیواکنشبهمنجرمی تواندکه

هیچالکتریکیتغییراتاگر.شود

نکنند،ایجادنوروندرراواکنشی

IPSPیا«مهاریپس سیناپسیپتانسیل»

.می شودنامیده

سیناپسیپسمهارییامحرکپتانسیل
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لکول هایموطریقازپیامانتقالفرایندعصبی،اتصاالتوسیناپس هااکثردر

عصبیانتقال دهنده هاییاNeurotransmitters«نوروترانسمیترها»نامبهشیمیایی

آکسونایانتهتادندریتیکابتدایازعصبیپالسیاپیامیکوقتی.می شودانجام

بهرایامپسیناپسی،فضایدرنوروترانسمیترآزادسازیمی رود،(سیناپسیپایانه)

عملکردوهنحوشیمیاییساختارنظرازنوروترانسمیترها.می کندمنتقلبعدینورون

:می شوندتقسیمکلیدستهدوبه

:نوروترانسمیترهای متعارف 

:در وزیکول های سیناپسی نگهداری می شوند و خود دو نوع دارند

:مولکول های کوچک انتقال دهنده(1

:انواع مختلفی از مولکول های آلی کوچک که موارد زیر را در بر می گیرند

:  نوروترانسمیتر آمینواسیدی(1-1

.مانند گالیسین و این آمینواسید در ساختار پروتئین ها به کار نمی رود

امل از پیش سازهای آمینواسیدی ساخته می شوند و ش: آمین های بیوژنیک( 1-2

:این مولکول ها هستند

دوپامین

نوراپی نفرین

اپی نفرین

سروتونین

هیستامین

نوروترانسمیترها
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نوروپپتیدها(2

مینوآبیشتریتعدادیاسهازنوروپپتیدهر

رده ایگستبسیارانواعواستشدهتشکیلاسید

زیرنوروپپتیدهایبهمی توانمثالبرایکهدارد

:کرداشاره

«  اندورفین ها»

مهارکننده درد

«  انکفالین ها»

مهارکننده درد و التهاب

« Pماده »

میانجی  انتقال پیام درد

« Yنوروپپتید »

ه محرک خوردن غذا و گاهی  پیشگیری کنند

از تشنج
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کولیناستیل

نورون هایازکولیناستیل

ناپسیسیفضایدرونبهپیش سیناپسی

عنوانبهمولکولاین.می شودترشح

یمسدیونیدریچه هایبرایگیرندهیک

.می کندعملپس سیناپسیسلولدر

وآنزیمکاستیلوکولینازاستیل کولین

Aمی شودساخته.

اسیدبوتیریکآمینوگاما
مرکزیعصبیسیستمدراصلیمهارکننده هایازیکی،GABAاسیدبوتیریکآمینوگاما

گلوتاماتآنزیمتوسطGABA.می گذارداثرکلسیمکانال هایبرواستبالغمهره داران  

.می شودساختهگلوتاماتنوروترانسمیترهایازدکربوکسیالز

گلوتامات
صبیعسیستمدرآمینواسیدیمحرکنوروترانسمیتردوازیکیآسپارتات،کناردرگلوتامات

.استمرکزی

دوپامین
ویپیش سیناپسنوروترانسمیترنوعدوهرعنوانبهواستمرتبطرفتاروخلقبادوپامین

آروماتیکوهیدروکسیالزتیروزینآنزیم هایعملکردتوسطدوپامین.می شودشناختهپس سیناپسی

.می شودساختهتیروزینآمینواسیدازدکربوکسیالز،اسیدآمینو

سروتونین
وانتریپتوفاسیدآمینوازسروتونین.می کندعملبازدارندهعنوانبههمومحرکعنوانبههم

باوروترانسمیترناینکمبود.می شودساختهدکربوکسیالزوهیدروکسیالزتریپتوفانآنزیم هایتوسط

.استمرتبطافسردگی

هیستامین
نقشاریبیدوخوابجنسی،میلدرکهاستنورومودوالتورونوروایمنوترانسمیتریکهیستامین

.می شودیافتپستاندارانهیپوتاالموسغدههستهدرنوروترانسمیتراین.دارد

GABA-۳گلوتامیک اسید-۲گالیسین-۱:نوروترانسمیترهایساختمان



دانشگاه تهران| فصلنامه |  1399اسفند | شماره اول نشریه نوروساینس

16

نوروترانسمیترهارسپتور

طریقازعصبیانتقال دهنده های

رویکهگیرنده اییارسپتوربهاتصال

بهمنجردارد،قرارهدفسلولغشای

پیامانتقالودرون سلولیتغییرات

دمی تواننوروترانسمیترهر.می شوند

اینربوباشدداشتهرسپتورنوعچندین

محرکیامهاریعاملعنوانبهاساس

.کندعمل

رسپتورانواع

روهگدوشاملپروتئینیرسپتورهای

:هستند

بافعال شوندهیونیکانال های

هستندغشاییبزرگپروتئین های:لیگاند

لیگاندبهمستقیمواکنشدرکه

تغییرباهمراه(عصبیانتقال دهنده)

.می شوندبازساختار،

لاتصا:متابولیکرسپتورهای

ه،گیرندنوعاینبهنوروترانسمیتر

سیگنالینگمسیریکآغازموجب

دنشبستهیابازبهنهایتدرکهمی شود

ازیامی انجامدغشاییکانال های

داخلعملکردبردیگریروش های

.می گذاردتأثیرسلولی

وسیگنالینگمسیروجوددلیلبه

ریقطازپیامانتقالثانویه،پیامبرهای

ازکندترمتابولیک،رسپتورهای

.می شودانجامیونیکانال های
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central nervous system))

وتاسعصبیدستگاهبخشبزرگترین

.استنخاعیطنابومغزدربرگیرنده

سازه هایتوسطنخاعیطنابومغز

.می شوندمحافظتغشاییواستخوانی

نگهداریجمجمهدرونیمحفظهدرمغز

مغزساقهومخچهمخ،ازومی شود

عصبیرشته های.می گرددتشکیل

مرکزی،عصبیسامانه  بهمربوط

مغزیونخاعیطنابعصبیرشته های

۴۳مرکزیعصبیدستگاهازهستند

۱۲کهمی شودمنشعبعصبجفت

ازآنهاجفت۳۱ومغزازآنهاجفت

.می شودخارجنخاع

می توانرامرکزیعصبیدستگاه

ندهدربرگیر)زیرینمراکزبخشدوبه

زمغباالییو(مغزساقهونخاعیطناب

راهازمغزبازیرینمراکز.کردتقسیم

.هستندپیونددرعصبیرشته های

CNSمرکزیعصبیدستگاه

آناتومی



دانشگاه تهران| فصلنامه |  1399اسفند | شماره اول نشریه نوروساینس

18

مغز

جایجمجمهکاسهداخلدرمغز

مراکز(پیش مغزدر)مغزداخل.دارد

یفهوظکهگرفته اندجایباالییعصبی

وحسیدستگاه هایهماهنگ کردن

ساقه.دارنددوشبررابدنحرکتی

.تاسپایینیعصبیمراکزمکانمغز،

مخ

بهود،می شخواندهطولیشیارنامبهکهعمیقیترکبامغزباالییقسمتیامخ

یمتقسراستوچپنیمکرهدوبهرامخطولیشیار.می گرددتقسیمبخشدو

کناره ایاهدستگوبنیانیگانگلیایمغزی،پوستهنیمکرهدواینداخلدر.می کند

کورپس)پینه ایجسمکهعصبیفیبرهایرشتهیکتوسطنیمکرهدو.دارندقرار

پچسمتمسوولراست،سمتنیمکره.متصلندهمبهمی شوندنامیده(کالوسم

دوازهرکدام.استصادققضیهاینعکسچپ،نیم کرهدربارهواستبدن

یژه،وحرکاتمهارپیشین،بخش:می شوندتقسیممجزابخشچهاربهنیمکره

(الپاریت)جداریبخش.دارددوشبررابازگوقدرتوبرنامه ریزییادگیری،

قوهمهارکهاکسیپیتالبخش.دارددوشبرراجسمیحسیفعالیتهایمهارکه

ویاییگازبخشیوشنواییمراکزازکهگیجگاهیلبوداردعهدبهرابینایی

.تگرفته اسقرارمخدرگیجگاهیلباعماقدراینسوال.شده استپایه ریزی
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سیتنفمهارمراکزپونزیامغزیپل

باودربرمی گیردرابازدارندگیو

.می باشدارتباطدرمخچه

.

مغزپل
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پشتکهاستمغزازبخشیمخچه

مخچه،.داردقرارمغزپلومدوال

ومی کندمهاررااستخوان هاماهیچه های

متوازنونرمحرکاتایجادمایه

اربدنکنونیچگونگیمخچه.می گردد

مفاصلوماهیچه هاگوشها،چشمان،از

هپوستازخروجیمخچه.می کنددریافت

نایدلخواهمحلگیرندهبردرکهرامغز

تدریافنیزراپیامهاییمی باشد،اعضا

اطالعات،اینپردازشازپس.می کند

مغزساقهازراحرکتیفرمانهایمخچه

.می کندارسالاستخوان هاماهیچه هایبه

هماهنگ کردنمخچه،اصلیوظیفه

آنبرافزون.استحرکتیاندامهای

راایستادنروشوتعادلوظیفهمخچه

درانسانبهمخچه.دارددوشبه

مانندحرکتی،جدیدمهارت هایآموختن

کمکموسیقیسازهاینواختنوورزش

.می کند

مخچه
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مغزپیاز

medulla oblongata

نخاعی،بصل الطناب)مغزپیاز

درعواقعصبیمرکزپایین ترین(مدوال

مغزپیازانتهای.جمجمه استاستخوان

پیازربیشت.استمرتبطنخاعیطناببه

اعصابیرشتهوسفیدمادهازمغز،

وینخاعطنابمیانکهشده استتشکیل

تنظیممرکزمغزپیاز.داردقرارمغز

.ی باشدمگوارشوقلبیتنفس،فعالیتهای

اجزایمهمترینازیکیدلیلهمینبه

رامرگآنبهواردهآسیبواستمغز

.دارددنبالبه

.استمغزساقهازبخشیمغزپیاز

.استمغزبخشپایینترینمغزپیاز

وزنگرم۱۰وطولسانتیمتر۳دارای

دپیونمغزبهرانخاعمغز،پیاز.است

یکصورتبهمغزپیازشکل.می دهد

آنبزرگقاعدهکهاستناقصمخروط

قرارپایینآنکوچکقاعدهوباال

قرارآنپشتدرمخچه.گرفته است

مغزپیازدرچهارمبطن.گرفته است

ردحیاتیمراکزازبسیاری.داردقرار

داراینیزعضواین.هستندمغزپیاز

پیازدر.استسفیدوخاکستریماده

طعقوداردقرارتنفستنظیممرکزمغز

ضمندر.می گرددانسانمرگباعثآن

لقبیازگوارشیاعمالمرکزعضواین

زمرکنیزواستفراغوسرفهجویدن،

.استرگ هاقطردهندهتغییر

21
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هکاستمرکزیعصبیدستگاهازبخشی

نخاعیطناب.داردقرارمهره هاستونداخلدر

کمریمهرهدومینیااولینسطحتاسوراخاز

.می یابدامتداد

ارقرکمروپشتدرفقراتستوندرنخاع

دنبومغزبینرااطالعاتتمامتقریباوداشته

ازوفقراتستونمرکزدر.کندمیجاجابه

۳۱اندهمباارتباطدرمغزونخاعکهمحلی

.شودمیعصبیطنابواردنخاعیعصب

مسیستدرموجوداعصاببهنخاعسرتاسر

ازراحسیاطالعاتکهمحیطی،عصبی

نخاعبهمفاصلوعضالتوماهیچهپوست،

.استمتصلکندمیمنتقل

بهمغزازشدهصادریاولیهدستورات

اندامهبآنجاازوشدهمنتقلنخاعوفقراتستون

وشودمی،فرستادهعضالتنظیرحسیهای

دماننحسیهایبافتازحسیاطالعاتهمچنین

هبنخاعطریقازورفتهنخاعبهابتداپوست

.شودمیمنتقلمغز

یبرخکنترلکهاستمدارهاییداراینخاع

غیرحرکتنظیربدنانعکاسیهایپاسخاز

هشعلبهشدننزدیکهنگامبازوودستارادی

داخلمدارهای.سازدمیممکنراآتشی

رکتحترپیچیدههایجنبهنخاعوفقراتستون

..کنندمیمیسرنیزرارفتنراهنظیر

طنابنخاعی
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همراهبهمرکزی،عصبیدستگاه

درنیبنیادینقشپیرامونی،عصبیدستگاه

یعصبدستگاه.داردانسانرفتارکنترل

محاسبهواطالعاتپردازشمرکزی،

ورودیدریافتبهپاسخدرمناسبحرکت

.داردعهدهبررا

ومغزشاملمرکزیعصبیسیستم

ازهرگونهجلوگیریجهتکهاستنخاع

وجمجمهاستخوانتوسطمغزآنها،بهآسیب

.ودشمیمحافظتفقراتستونتوسطنخاع

ستونمرکزدرمغزپشتازنخاعیطناب

رکمپشتیناحیهتاوشدهشروعفقرات

داخلدردوهرنخاعومغز.داردادامه

هبکهشوندمیمحافظتالیهسهغشاییک

.گویندمیمننژآن

برعالوهمرکزیاعصابسیستم

ما،هایخواستهواحساساتافکار،حرکات،

،قلب،ضربانتنفسهمچوندیگریموارد

تنظیمها،هورمونازبعضیشدنآزاد

ارچنینیاینمواردازبسیاریوبدندمای

.کندمیکنترلنیز

واییبویاعصاببینایی،عصبشبکیه،

بخشیعنوانبهاوقات،گاهیبویاییاپیتلیوم

ومغزکناردرمرکزیعصبیدستگاهاز

هکاستجهتبدیناین.شوندمیدیدهنخاع

دونبعصبیبافتبامستقیمطوربهآنها

.اندارتباطدرالیاف

مرکزیعصبیدستگاهعملکرد
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Peripheralمحیطیعصبیدستگاهکلیطوربه nervous systemرا

بدنخارجیوداخلیمحیط،CNSمرکزیعصبیسیستمبینارتباطیمسیرمی توان

.کردتلقی

زیرمواردشاملکههستندعصبیرشته یدستهسهدارایمحیطیاعصاب

:است

حسی

حرکتی

مختلط

ازشدهخارجعصبجفت۱۲توانمیرامحیطیعصبیدستگاهمجموع،در

.گرفتنظردرنخاعیاعصابجفت۳۱ومغز

عصبیسیستمبهراداده هاواطالعاتکهمحیطیاعصابازدستهآنبه

طیمحیاعصابازدستهآنبهنیزوآورانیاحسیاعصابمی کنندمنتقلمرکزی

می رسانند،عملکردیاندام هایبهوکردهخارجنخاعومغزازرادستوراتکه

.می گویندوابرانیاحرکتیاعصاب

:استاصلیبخشسهشاملپیکریاعصابسیستمکلیطوربه

مغزییاوجمجمه ایاعصاب

نخاعیاعصاب

محیطیاعصاب

:کردتقسیمدستهدوبهمی توانرامحیطیعصبیدستگاه

Somaticپیکریاعصابسیستم Nervous System

Autonomicخودمختاراعصابسیستم Nervous system

PNSمحیطیاعصاب

آناتومی



دانشگاه تهران| فصلنامه |  1399اسفند | شماره اول نشریه نوروساینس

25

وحرکاتخون،فشارکنترلجملهازبدنغیرارادیفعالیت هایخودمختاراعصابسیستم

.دمی کنتنظیموکنترلرا…وبدندمایتعریق،مثانه،تخلیه یگوارش،لوله یترشحات

.استآنعملکردشدتوسرعتخودمختار،اعصابسیستمویژگی هایمهم ترینجملهاز

بهرابقلضربانسرعتثانیه،پنجتاسهمدتدرمی تواندخودمختارعصبیدستگاهمثالبرای

.استهیپوتاالموسونخاعدرسیستماینهایفعالیتعمده ی.برساندعادیحالتبرابردو

نخاعواردبدن،داخلیاندام هایازراحسیاطالعاتخودمختاراعصابسیستمکلیطوربه

بهراغیرارادیانعکاسیپاسخ هایسپسوکردههیپوتاالموسهمچونمغزازبخش هایییاو

.می کندمنتقلبدنداخلاندام هایبهشدههدایتومستقیمصورت

ستمسیوسمپاتیکعصبیسیستمدووسیله یبهنخاعومغزتوسطشدهصادردستورات

.می شودمنتقلبدندرونیهایاندامبهپاراسمپاتیکعصبی

Sympatheticسمپاتیکعصبیسیستم nervous system

یجانیهفعالیت هایبرایراانسانوشدهفعال ترروحیفشارواسترسحالتدرسیستماین

وسوختتنظیموبودهفعالحالهمهدرسمپاتیکعصبیسیستمکلیطوربهالبته.می کندآماده

.داردعهدهبررابدنساز

فمخالعملکردیتقریباومی شودخارجنخاعیاعصابهمراهبهنخاعدرسمپاتیکاعصاب

.می دهدانجامپاراسمپاتیکعصبیسیستمعملکردبا

نظیمتمختلفشرایطدرراخونیرگ هایاندازه یودادهافزایشراقلبضربانسیستماین

.می کند

PNSمحیطیاعصاب

عملکرد
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Parasympatheticپاراسمپاتیکعصبیسیستم nervous system

برخیهمچنینومغزیاعصاببرخیازپاراسمپاتیکعصبیرشته های

.می شودخارجنخاعیاعصاب

حفظرادنبهمئوستازکهداردوظیفهپاراسمپاتیک،عصبیسیستمکلیطوربه

گشادباوهکردکندراقلبضربانسیستماین.بازگردانداولیهحالتبهراآنوکرده

.می کندآسان تررابدناعضایتغذیه یورسانیاکسیژنها،رگکردن

PNSمحیطیاعصابعملکرد
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BDNFـبي،عصپیامهايانتقالنوروني،رشددرمهميمغزنقشازمشتقنوروتروفیكعامل

آن،وانیفراخو،حافظهسلولیبقایسلولی،ها؛مرگنورونپذیریعصـبي،شکلتغییرپـذیري

لتهاباخون،ضدانعقادجدید،ضدهایمویرگگیریانرژی،شکلغذا،متابولیسمجذبیادگیری،

ایفاانسانعصبيدستگاهسالمتكليطوربهومنظمناقلبضربانخون،تنظیمانعقاد،ضد

.میكند

BDNFصبيعرشدفاكتورشبیهساختارينظرازكهمغزازمشتقنوروتروفیكفاكتور

سالمنديدوراندركهاستفاكتورهایيازیكيومیشودتولیدهیپوكامـپقسـمتبیشتردراست،

.یابدميكاهشفعالیتفقداناثردر

.گذاردمیتأثیرانرژيمتابولیسموغذاجذب،شناخت،ویادگیريحافظه،برBDNFكاهش

BDNFشودشناخته"مغزیکود"عنوانبهتواندمیکهاستپروتئینیک.

BDNFیدهدآسیبمغزیهایسلولکند،ایجادراجدیدیارتباطاتتاکندمیکمکمغزبه

.کندمیحفظراسالممغزیهایسلولوکندمیتعمیررا

بیماریوآلزایمربیماریمانندهابیماریازرامامغزتواندمیکافیBDNFداشتن

.کندمحافظتپارکینسون

مردموشوند،میحفظخاطراتاست،آسانجدیددانشکسباست،باالBDNFسطحوقتی

.کنندمیخوشحالیاحساس

.شودشناختهطبیعیافسردگیضدیکعنوانبهتواندمیحتیBDNFواقعدر

بدنیفعالیتونوروساینس

BDNF

(Brain-derived neurotrophic factor)
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BDNFاستنوروژنزتحریکبرایموادترینفعالازیکی.

پیشرفتهاینقصدچارشوند،میمتولدBDNFتواناییبدونکههاییموش

شاننکهمیرند،میزایشازپسمعموالوشوندمیحسیعصبیسیستمومغزدر

.داردعصبیطبیعیرشددرمهمینقشBDNFدهدمی

BDNFبنیادیهایسلولازجدیدهاینورونرشدکنترلوتحریکباعث

شاملمغزمناطقازبسیاریدرmRNAوBDNFپروتئینو(نوروژنز)عصبی

اعصابوزمغهیپوتاالموس،مزنسفالون،عقب،پیشانیهیپوکامپ،قشر،بویایی،لپه

.استموجودنخاع

یامکنیمیرمزگذاریراجدیدحافظهیکداریم،جدیدتفکریکماکهبارهر

درجدیدعصبیشبکهیکساختحالدرماگیریم،مییادراجدیدمهارتیک

.هستیممغزمان

BDNFرشدباعثکند،میجلوگیری(مغزیهایسلولمرگ)آپوپتوزاز

ازوشودمیsynaptogenesisهاسیناپسوneurogenesisجدیدهاینورون

.کندمیحمایتشناختیعملکرد

راحافظهووریبهرهخلق،شناخت،تواندمیBDNFازباالتریسطوح

ارپارکینسونوآلزایمربیماریمانندعصبیهایبیماریخطرو.دهدافزایش

.دهدکاهش

بدنیفعالیتونوروساینس

BDNF

(Brain-derived neurotrophic factor)
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رقراتاثیرتحترامغزیهایمکانیسموعصبیهایمسیرازبرخیورزش

.دهدمی

.ارددگرائیهمیادگیریوحافظههایمسیربااعتیادمولکولیسلولیمسیر

کنترلوتنظیممشابهسلولیدرونهای،مسیریکساننوروتروفیكفاکتورهای

.استیادگیری

.کردتولیدبیشتریBDNFخشکیبهنسبتآبدرتمرینهفتهشش

تفادهاساهدافبهرسیدنجهتمداراینازاعتیادتنبیهوپاداشرفتاریایجاد

.کندمی

.طبیعیحالتبهمغزازBDNFهایسیگنالبدنیفعالیت

BDNFداردسیناپسپذیریشکلدرمهمینقش.

سسیناپتشکیلنتیجهجدیداحوالجدید،رفتارهایجدید،مهارتهای

.استجدیدهای

ناپسسیشکلتغییرعبارتیبهیاپذیریشکلدرBDNFشدگفتهکههمانطور

کندمیکمکجدیدهای

.داردراBDNFسطوحافزایشجهتدررااثربیشترینزیادمتوسطفعالیت

بدنیفعالیتونوروساینس

BDNF

(Brain-derived neurotrophic factor)


