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ترکیبها    

ــایخــودیرا ــییاختهه ــدن،دســتگاهایمن ــاعاختصاصــیب ــاللدردف ــلاخت ــهدلی ــیب ــایخــودایمن ترکیب با فصل 5 یازدهم: دربیماریه
بیگانــهتلقــیکــردهوبــهآنــانحملــهمیکنــد.توجــهداشــتهباشــیددرصورتــیکــهبتــواندســتگاهایمنــیراتضعیــفکــردعالئــمبیماریهــایخــود
ایمنــیتاحــدیکاهــشپیــدامیکنــد؛مثــاًلترشــحبیــشازحــدهورمــونکورتیــزولوابتــالبــهبیمــاریایــدزمیتوانــدبــاکاهــشعملکــرددســتگاه

ایمنــیعالئــمبیماریهایــیچــونمالتیپــلاســکلروزیسودیابــتنــوعیــکراکاهــشدهــد.

ــهدلیــلازبیــنرفتــنیاختههــایغیــرعصبــی،اســتقراریاختــۀعصبــی،حفاظــتازآن،همایســتاییوحفــظمقــدار دربیمــاریمالتیپــلاســکلروزیسب
طبیعــییونهــادراطــرافآندچــاراختــاللمیشــود.توجــهکنیــدکهاعصابــیچــونســمپاتیک،پاراســمپاتیک،عصــبتعادلــیگــوشوعصــببینایــی

ــد. ــیب نمی بینن ــلاســکلروزیسآس ــدودربیمــاریمالتیپ جــزءاعصــابمحیطی ان

انواع یاخته های موجود در بافت عصبی

غیر عصبی )پشتیبان(عصبی )نورون ها(مورد مقایسه
بیشترکمترفراوانی در بافت عصبی

داردبه ندرتقدرت تقسیم شدن
نداردداردتوانایی ایجاد، هدایت و انتقال پیام عصبی

نداردداردنقش در تولید نوار مغزی
دارد نداردتوانایی تولید غالف میلین

داردداردتوانایی انجام فرآیند تنفس یاخته ای
هم در میتوکندری و هم در هستهاغلب تنها  در میتوکندریمحل انجام فعالیت آنزیم دنابسپاراز و هلیکاز

نداردآکسون و دندریترشته های سیتوپالسمی

تقسیم یاخته ای G0 نمی رودبه طور معمولورود به مرحلۀ 

نداردداردتوانایی تمایز به گیرندۀ حسی
نداردداردتوانایی تولید ناقلین عصبی

مالتیپل اسکلروزیس )MS(سکتۀ مغزی و...بیماری مرتبط در صورت آسیب
یک عددیک عددتعداد هسته های موجود 

انواع یاخته های عصبی   
یاختههایعصبیرامیتوانازلحاظکاروعملکردبهسهنوعحسی،حرکتیورابطدستهبندیکرد:

 یاختــٔه عصــیب )نــورون( حــی: ایــننــوعنــورون،پیــامعصبــیراازگیرندههــایحســیموجــوددردرونوبیــرونبــدندریافــتوجمــعآوریکــرده
وآنرابــهمغــزونخــاع )دســتگاه عصبــی مرکــزی(ارســالمیکنــد.انتهــای آکســوننورونهــایحســیغــالفمیلیــنندارنــد،بنابرایــنســرعتهدایــت
پیــامدرایــنبخــشکمتــرازبخشهــایدارایمیلیــناســت.توجــهکنیــدکــهخــودنــورونحســیممکــناســتبــهعنــوانگیرنــدهعمــلکنــد،کــهدرایــن

صــورتدیگــرازهیــچگیرنــدهایپیــامدریافــتنمیکنــد.نورونهــایحســیرامیتــواندراعصــابحســیوحرکتــیمشــاهدهکــرد.

هشتگــــــ  hگیرندههــایحســاسبــهتغییــراتدمــا،ویــاتغییــراتیــونهیــدروژنومولکــولاکســیژنوهــمچنیــنگیرندههــایفشــارکــهپیــامرابــهدســتگاهعصبــی
مرکــزیمیرســانندجــزءگیرندههــایحســیمحســوبمیشــوند. 

hدرنــورونهــای حســیجســمیاختــهایبیــندویاختــۀپشــتیبانکــهســازندۀغــالفمیلیــنهســتند،قــرارمیگیــرد.بنابرایــننمیتــوانگفــتهمــوارهدر
بیــندوبخــشغــالفمیلیــنیــکگــرۀرانویــهوجــوددارد.

موشکافی  
ـــت؟  � ـــح اس ـــه صحی ـــن جمل ـــا ای ـــد، آی ـــل می کنن ـــط منتق ـــای راب ـــه یاخته ه ـــود را ب ـــام خ ـــی پی ـــی حس ـــای عصب ـــی یاخته ه ـــد تمام ـــما بگوین ـــه ش ـــر ب  اگ

ـــل ـــنمح ـــندرای ـــد،بنابرای ـــلمیکن ـــیمنتق ـــوببویای ـــوددرل ـــیموج ـــورونحرکت ـــهن ـــیراب ـــامعصب ـــی،پی ـــرۀبین ـــقفحف ـــوددرس ـــیموج ـــدۀبویای ـــر!گیرن خی
ـــهاســـت!! ـــطنرفت ـــورونراب ـــهن ـــورونحســـیب ـــامازن پی

: اینیاختههاپیامعصبیحرکتیراازدستگاه عصبی مرکزی)مغزونخاع(بهاندامهامیرسانندودراعصابحرکتی  یاخته عصیب )نورون( حرکیت
ومختلط)اعصابدارایبخشحسیوحرکتی(قابلمشاهدهاند.
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 پتانســیل عمــل: بــهتغییــرناگهانــیوشــدیداختــالفپتانســیلبیــندوســویغشــاکــهدرهنــگامایجــادآندرزمــانبســیار کوتاهــیپتانســیلداخــل
غشــانســبتبــهخــارجآنمثبت تــرمیشــودوبالفاصلــهبــهحالــتاولیــهبازمیگــردد، پتانســیل عمــلمیگوینــد.درایــنهنــگامدرمقایســهبــاپتانســیل
ــهدارســدیمیوســپس ــایدریچ ــداکاناله ــوند.ابت ــلمیش ــتندواردعم ــاز نیس ــه ب ــدوهمیش ــه  دارن ــهدریچ ــریک ــایغشــاییدیگ ــشپروتئینه آرام
ــدۀ پتانســیل عمــلوکانالهــای ــالهــایدریچــهدارســدیمیعامــل ایجــاد کنن ــد.کان ــتپتانســیلعمــلراایجــادکنن ــاحال ــازمیشــوندت پتاســیمیب

دریچــهدارپتاســیمیعامــلایجــاد کننــدۀ پتانســیل آرامــشهســتند.بــهایــنعاملهــاخــوِبخــوبتوجــهکــن!!!

نکاتتصاویر  
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 حــال بــا توجــه بــه راهنمــا، بــه بررســی نقطــه بــه نقطــٔه ایــن 

ــم: ــودار می پردازی نم

 الف(مرحلٔهپتانسیلآرامش 
ــل  ــیم در داخ ــون پتاس ــارج و ی ــدیم در خ ــون س ــدار ی مق

یاخته بیشتر است. 

کانال های نشتی سدیمی باعث ورود یون سدیم وکانال های 

نشتی پتاسیمی باعث خروج یون پتاسیم می شوند. 

اختالف پتانسیل در این لحظه 70- میلی ولت است. 

کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی هر دو بسته هستند. 

ــت  ــال اس ــه فع ــن لحظ ــیم در ای ــدیم – پتاس ــپ س پم

.) K+ و Na+ )حفظ شیب غلظت یون های 
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 ب(بخشباالروینمودار 
کانال های نشتی سدیمی و پتاسیمی باز هستند. 

پمپ سدیم – پتاسیم در حال فعالیت است.

دریچه دار سدیمی  کانال های  یاختۀ عصبی  تحریک  پی  در 

میزان زیادی سدیم را به درون یاخته منتقل می کنند.

کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته هستند.

تغییر  ولت  میلی   +30 به سمت   -70 از  یاخته  درون  پتانسیل 

می کند )اختالف پتانسیل به اندازۀ 100 میلی ولت جابجا می شود(.
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 ج(قلۀنمودار 
کانال های نشتی سدیمی و پتاسیمی باز هستند. 

پمپ سدیم – پتاسیم در حال فعالیت است.

تمامـی کانال های دریچه دار سـدیمی و پتاسـیمی 

در یک لحظۀ بسیار کوتاه بسته اند.

در حالــت طبیعــی اختــالف پتانســیل دو ســوی 

غشا از 30+ میلی ولت فراتر نمی رود.

اختالف پتانسیل دو سوی غشا 30+ میلی ولت است.
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کانال های نشتی سدیمی و پتاسیمی باز هستند. 

پمپ سدیم – پتاسیم در حال فعالیت است. 

امـا  بسـته  سـدیمی  دریچـه دار  کانال هـای 

کانال های دریچه دار پتاسیمی باز هستند.

ــی یون هــای  ــا خــروج ناگهان ــن بخــش ب در ای

پتاسیم از یاخته مواجه هستیم.

پتانسیل از 30+ تا 70- میلی ولت تغییر می کند.
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تمامی کانال های دریچه دار بسته اند.

کانال های نشتی باز هستند. 

میزان و غلظت یون های سدیم و پتاسیم با حالت آرامش متفاوت 

است. پمپ سدیم – پتاسیم با فعالیت بیشتر)مصرف ATP بیشتر(، 

میزان شیب غلظت یون ها را به حالت آرامش باز می گرداند.

Na
+

K
+

+ ++= =



مجله های زیست شنایس

21

ترکیبها    

ترکیب با فصل 2 دهم:بخشیازتنظیمدستگاهگوارشرادستگاهعصبیخودمختاروشبکٔهعصبیرودهایانجاممیدهد.
ترکیب با فصل 4 دهم: اعصــابپاراســمپاتیکبــهگرههــایشــبکٔههــادیمتصلانــدومیتواننــدفعالیــتقلــبراکاهــشیــاافزایــشدهنــد.امــا
اعصــابســمپاتیکدربیــنیاختههــایماهیچــهایبطــنپخــششــدهاندوباعــثافزایــشفعالیــتقلــبمیشــوند.اعصــابســمپاتیکهمچنیــنبــه

رگهایخونیکلیه،رودهها،طحالوپوستمتصلهستندتادرفعالیتوفشارهایروانیرگهایایناندامهاراتنگکنند.

  انعکاسعقبکشیدندستپسازبرخوردباجسمداغ: 
همانطورکهمیدانیدپسازبرخورددستباجسمیداغبهعلتاحساسسوختگیودرد،
دستسریعًابهسمتعقبکشیدهمیشود.اینفرایندنوعیانعکاس نخاعیاست.پساز

پاسخیکهنخاعدراینانعکاسایجادمیکند،مغزنیزواردعملشدهواحساسدردو
سوختگیرادرکمیکند.

ــموســپس ــرراشــمارهگذاریمیکنی ــهشــکل،ســیناپسهایموجــوددرتصوی ــاتوجــهب ب
ــم؛ ــامیپردازی ــکآنه ــهبررســیتکت درجــدولب

Fبینیاختٔهعصبیحسیونورونرابطمرتبطباماهیچٔهدوسربازو 1 سیناپسشمارٔه
Fبینیاختٔهعصبیحسیونورونرابطمرتبطباماهیچٔهسهسربازو 2 سیناپسشمارٔه
Fبیننورونرابطمرتبطباماهیچٔهدوسربازوونورونحرکتیمرتبطبا 3 سیناپسشمارٔه

ماهیچٔهدوسربازو
Fبیننورونرابطمرتبطباماهیچٔهسهسربازوونورونحرکتیمرتبط 4 سیناپسشماره

باماهیچٔهسهسربازو
Fبیننورونحرکتیماهیچٔهدوسربازووماهیچٔهدوسربازو 5 سیناپسشمارٔه

سیناپس های موجود در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسمی داغ

12345مورد مقایسه

نورون رابط مرتبط با یاختۀ عصبی حسییاختۀ عصبی حسییاختۀ پیش سیناپسی
ماهیچۀ دو سر بازو

نورون رابط مرتبط با 
ماهیچۀ سه سر بازو

نورون حرکتی ماهیچۀ 
دو سربازو

یاختۀ پس سیناپسی
نورون رابط مرتبط با 

ماهیچۀ دو سر بازو
نورون رابط مرتبط با 
ماهیچۀ سه سر بازو

نورون حرکتی مرتبط با 
ماهیچۀ دو سر بازو

نورون حرکتی مرتبط با 
ماهیچۀ دو سر بازوماهیچۀ سه سر بازو

تحریکیبازدارندهتحریکیتحریکیتحریکینوع سیناپسی

ایجاد پتانسیل عمل در 
یاختۀ پس سیناپسی

داردندارددارددارددارد

بازبازبازبازبازعملکرد کانال های نشتی

عملکرد پمپ سدیم – 
پتاسیم

فعالفعالفعالفعالفعال

خارج از دستگاه عصبی مادۀ خاکستری نخاعمادۀ خاکستری نخاعمادۀ خاکستری نخاعمادۀ خاکستری نخاعمحل قرارگیری سیناپس
مرکزی

تولید و ترشح ناقل 
عصبی

داردندارددارددارددارد

ساختار دستگاه عصبی جانوران  

��شبكٔه عص
 هیــدر: ایــنجانــورســاده ترین ســاختار عصبــیراداردکــهشــاملمجموعــه ای از نورون هــای پراکنــدهدرســطح
بــدناســت.ایــننورونهــابــایکدیگــردرارتبــاطانــد.بــهطــوریکــهتحریــکهــرنقطــهازبــدنجانــوردرهمــۀ ســطح 
آنمنتشــرمیشــودوشــبکۀعصبــیدرتحریــکماهیچههــانقــشدارد.توجــهکنیــدکــهدرهیــدرطبقهبنــدیدســتگاه
ــدراز ــدنهی ــایب ــیبخشه ــیدرتمام ــبکۀعصب ــرد)ش ــیصــورتنمیپذی ــزیومحیط ــهدوصــورتمرک ــیب عصب

جملــهبازوهــایافــتمیشــود.ایــنشــبکهبــهصــورتمرتبــطبــههــممیباشــد(.
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عقب كشيدن دست


