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 روانشناسی فیزیولوژیک جلسه دوم

 مرور کلی بر سیستم عصبی:

دوره ای بر سیستم عصبی داشته  و تکمیل جزوه روانشناسی فیزیولوژیک، دستگاه حسی و حرکتیبه منظور بررسی 

 اید: گذرانده این درس راهای قبل باشیم که در ترم

  میلیارد نورون  52مغز شامل 

 پایانه آکسونیدندریت ،های نورون: جسم سلولی، آکسونبخش ، 

 نورونهای تک قطبی؛ دوقطبی و چندقطبی 

 نورونهای هرمی در قشر مخ چندقطبی هستند. ؛معموالً نورونهای حسی تک قطبی هستند 

  ،فوق کلیه(-عرق-احشا، سلولهای ترشحی )بزاقفرمان برندگان: عضله اسکلتی، عضالت صاف، شریانها 

  گیرندگان: نورونهایی که تغییرات موجود در محیط و درون ارگانیزم را ثبت می کنند و نسبت به آن حساس

 هستند.

 پتانسیل غشا در حالتی که به آن تحریکی وارد نشود، را پتانسیل آرامش می گویند. : )آرامش( پتانسیل استراحت

میزان پتانسیل در حالت آرامش سمت داخلی غشا دارای بار منفی و سمت خارج غشا دارای بار مثبت می باشد. 

د که تعداد آی ولت می باشد. پتانسیل آرامش زمانی به وجود می میلی -07آرامش غشا در تارهای عصبی حدود 

های منفی در درون غشا کمی  های منفی و تعداد یون های مثبت در سطح بیرونی غشا کمی بیشتر از یون یون

پتاسیم به ازای ورود دو یون پتاسیم به داخل سلول، سه یون سدیم به -پمپ سدیم های مثبت باشد. بیشتر از یون

غلظت پتاسیم در داخل سلول افزایش می یابد و  خارج از سلول می فرستد. در نتیجه غلظت سدیم در خارج و

 داخل سلول نسبت به بیرون سلول منفی تر می شود.

 هنگامی که نورون تحریک می میلی ولت(.  -07باشد )معموالً  گر فاز استراحتی نورون می بیان پتانسیل استراحت

ی در پتانسیل غشا می انجامد و گردد، قابلیت نفوذ غشای سلول عصبی تغییر می یابد و این به تغییرات سریع

سپس به حالت استراحت برمی گردد. تغییرات پتانسیل در هنگام فعالیت تار عصبی، پتانسیل عمل نامیده می 

نگامی که یک نورون تحریک پالریزاسیون است.  پالریزاسیون و ری شود. پتانسیل عمل دارای دو قسمت دی

ر یافته )کانالهای سدیمی باز می گردد( و این امر منجر به تغییرات می شود قابلیت نفوذ غشاء سلول عضالنی تغیی

+ برسد، 07پالریزاسیون می گویند. زمانی که ولتاژ به  سریعی در پتانسیل غشاء می شود. این مرحله را دی

کانالهای سدیمی بسته می گردد و سدیم دیگر نمی تواند وارد گردد. در غشا کانالهای دیگری تحت عنوان 

+ 07لهای پتاسیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ داریم که در حالت استراحت بسته است، وقتی پتانسیل غشا به کانا
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برسد، دریچه باز می گردد و به پتاسیم اجازه خروج می دهد و دوباره پتانسیل غشا به سمت مقادیر منفی افت 

 می نماید.

  )یل غشا می تواند از حد استراحت نیز منفی تر شده یا به علت باز ماندن کانال پتاسیم، پتانس)همیشگی نیست

مثبت تر شدن پتانسیل غشا پس از یک پتانسیل فعالیت، پس هایپرپالریزه شود. در حالی که برعکس، یعنی 

 سیناپسی قطبی شده گفته می شود.

 
 پتانسیل عمل -8شکل

 .هدایت مستقیم: هدایت از سمت سیناپس به سمت جسم سلولی و آکسون 

 .هدایت معکوس: برعکس هدایت مستقیم 

 .سرعت انتقال به قطر تار عصبی و پوشش میلین وابسته است 

 کند. یعنی پتانسیل عمل  اکسون بدون غالف میلین، تکانه عصبی را در تمام سطح خود هدایت میتکانه:  هدایت

در طول اکسون ( عصبیتکانه (کند و موجی از پتانسیلهای عمل  در یک منطقه، منطقه مجاور را تحریک می

حرکت می کند. اکسون میلین دار بطور متفاوتی عمل می کند. هنگامی که یک اکسون میلین دار تا حد آستانه 

تحریک می گردد، یک پتانسیل عمل در منطقه محرک ایجاد می گردد و جریان به اولین گره می رسد، غشا را 

ید شده را به گره بعدی ارسال می نماید. در نتیجه تکانه تا سطح آستانه آن تحریک می کند و پتانسیل عمل تول

عصبی از یک گره به گره بعدی جهش می کند که این نوع هدایت را هدایت جهشی می نامند. بنابراین، در 

 گره رانویه پتانسیل عمل را داریم.

 ساخت سد نیمه تراوای  -4میلین سازی،  -0تغذیه،  -5محافظت از سیستم عصبی، -1های گلیال: وظائف:  سلول

 پاکسازی فضای سلولهای عصبی )فاگوسیتوز( -2خون، -مغز

 اولیگودندروسیت: میلین سازی در دستگاه عصبی مرکزی  .1

 شوان: میلین سازی در دستگاه عصبی محیطی .5
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 آستروگلیا )آستروسیت(: پشتیبانی فیزیکی، کمک به پاکسازی مواد زائد، پر کردن فضای خالی .0

 سیستم ایمنی در برابر حمله میکروارگانیزمها و فاگوسیتوزمیکروگلیا: عامل  .4

 سلول شعاعی: در هنگام رشد، انتقال نورونهای تازه تولید شده را برعهده دارد. .2

 

 سیناپس: محل ارتباط نورون با نورون، غده و عضله 

اسکلتی(، صفحه محرکه )عضله  -آکسون، آکسون -جسم سلولی، آکسون -دندریت، آکسون -سیناپس: آکسون

 سلولهای ترشحی )غدد(-آکسون

 الکتریکی -5شیمیایی   -1: سیناپس انواع 

  سیناپس الکتریکی بیشتر در بی مهرگان یافت می شود. غشا دو نورون پیش سیناپسی و پس سیناپسی به یکدیگر

واسطه به می چسبد و فاصله ای بین آنها وجود ندارد. موج عصبی پس از رسیدن به این نوع سیناپس، بدون 

از یک نورون به نورون  (gap junctionغشای بعدی انتقال می یابد. جریان عصبی توسط اتصاالت شکافدار )

 بعدی منتقل می شود.

  .سیناپس تحریکی: در این سیناپس انتقال سیناپس شیمیایی به دو نوع تحریکی و بازدارنده تقسیم می شود

سیناپس  .کند ا در سطحی باالتر از حد آستانه عمل میی عصبی در جهت نگه داشتن پتانسیل غش دهنده

ی عصبی در جهت نگه داشتن پتانسیل غشا در سطحی پایینتر از حد  بازدارنده: در این سیناپس انتقال دهنده

 .کند آستانه عمل می

 
کانالهای بازشدن  -5رسیدن پیام به پایانه آکسونی نورون پیش سیناپسی؛  -1سیناپس شیمیایی: مراحل  -9شکل

آزاد شدن انتقال دهنده های  -4اتصال وزیکولها به غشای پایانه آکسونی؛  -0کلسیم در پایانه پیش سیناپسی؛ 

-6اتصال انتقال دهنده های شیمیایی به گیرنده ها در غشای پس سیناپسی؛  -2شیمیایی در فضای سیناپسی؛ 

 اعمال اثر تحریکی یا مهاری بر نورون پس سیناپسی
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  پس سیناپسی تحریکی پتانسیلEPSP  و پتانسیل پس سیناپسی بازداریIPSP 

 ضروری تحریک انتقال برای ها سیناپس این همزمان فعالیت که دارند سیناپس هزاران نخاع و مغز های نورون

 شوند. می آن بازداری یا تحریک باعث و گذارند می اثر سیناپسی پس نورون سیناپسها روی این مجموع است.

 عبارتی به .شوند می نامیده بازداری سیناپسی پس و پتانسیل تحریکی سیناپسی پس پتانسیل ترتیب به اثر دو این

 سیناپس هزاران از شده دریافت های بازداری و ها تحریک جبری جمع به سیناپسی پس نورون الکتریکی پتانسیل

 .دارد بستگی تحریک شدت و عصبی تارهای تعداد به سیناپسی پتانسیل پس دامنه .دارد بستگی

 :نکته: دو نوع سیناپس بازدارنده )مهاری( وجود دارد 

وقتی موج عصبی به انتهای نورون در سیناپس بازدارنده،  سیناپسی: قبال توضیح داده شد.بازدارنده )مهاری( پس -1

پیش سیناپسی می رسد، وزیکولها محتویات خود را به فضای بین دو غشا آزاد می کنند، انتقال دهنده شیمیایی بر 

روی گیرنده خود در نورون پس سیناپسی قرار می گیرند. کانال گیرنده باز شده و اجازه ورود یونهای منفی همانند 

مهار نورون پس را می دهد و در نورون بعدی پتانسیل عمل بوجود نمی آید و سبب  کلر یا خروج یون پتاسیم

 .سیناپسی خواهد شد

سیناپسی: آزادسازی انتقال دهنده در پایانه پیش سیناپسی کاهش می یابد یا متوقف می بازدارنده )مهاری( پیش -5

اپسی بوجود نمی آید. بلکه فرایند گردد. در بازداری پیش سیناپسی، تغییری در حالت تحریک غشای پس سین

بازداری با کاهش آزادسازی انتقال دهنده در پایانه پیش سیناپسی تحریکی، امکانپذیر می گردد. بازداری پیش 

 سیناپسی در سیناپسهای آکسون به آکسون دیده می شود.

ی  دکمه مجاورت در رابط نورون یک سیناپسی ی دکمه اینحالت درمهار پیش سیناپسی چگونه عمل می کند؟ 

نورون  غشای نفوذپذیری که کند می آزاد ای دهنده انتقال و گیرد می قرار کننده نورون تحریک یک سیناپسی

نورون  انتهای عصبی به موج رسیدن با دراینصورت دهد. می کاهش کلسیم یون به نسبت را کننده تحریک

در  عصبی موج درنتیجه و یابد می دهنده کاهش انتقال خروج و نشده پایانه وارد کافی کلسیم کننده، تحریک

 .شود می سیناپس متوقف

 

 آکسون حرکتی موجود در نخاع شوکی را که با تار عضالنی ارتباط برقرار می کند و از صفحه محرکه عصبی :

هر نورون حرکتی در انتهای ویژگیهای سیناپس شیمیایی برخوردار است، صفحه محرکه عصبی عضالنی می نامند. 

 هر پایانه آکسونیکند.  ایجاد می  (End plate)انتهایی محرکه مسیرش به عضالت اسکلتی، بخشی به نام صفحه

گویند.  می ناودان سیناپسی، عضالنیگیرد. به فرورفتگی غشاء فیبر  در یک فرورفتگی از غشاء فیبر عضالنی قرار می

شکاف غشای فیبر دارد. به فضای بین پایانه آکسونی و غشای فیبر عضالنی،  پایانه آکسونی، فاصله اندکی نسبت به

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ماده انتقال دهنده نورون حرکتی به عضله، استیل کولین می باشد. هنگامی که یک ایمپالس  .گویند می اپسیسین

عصبی به محل تماس عصبی عضالنی برسد، وزیکولهای حاوی استیل کولین از انتهای آکسونی به داخل شکاف 

ولتاژ وجود دارد. هنگامی که پتانسیل  در غشای نورون پیش سیناپسی کانال کلسیم وابسته به -آزاد می شودسیناپسی 

می رسد، این کانالها باز شده و مقادیر زیادی یون کلسیم وارد نورون می شوند. سراسر انتهای آکسونی  بهعمل 

ورود کلسیم باعث اتصال غشای وزیکولها به غشای پیش سیناپسی می گردد و آزاد شدن محتویات وزیکولها به 

پس از آزاد شدن از پایانه پیش سینایسی به )استیل کولین( انتقال دهنده ماده . درون شکاف سیناپسی می گردد

سپس، کانال گیرنده باز شده و اجازه  متصل می شود.فیبر عضالنی  های پروتئینی اختصاصی خود در غشاگیرنده 

پتانسیل منفی در داخل غشای عضله، یونهای با بار مثبت را به داخل فیبر می کشاند،  ورود یونهای مثبت را می دهد.

در صورتی که همزمان از خروج یونهای پتاسیم جلوگیری می نماید. این امر، یک تغییر پتانسیل مثبت موضعی در 

انسیل صفحه انتهایی ( تولید می کند. این پتEPP)انتهایی محرکه غشای فیبر عضالنی موسوم به پتانسیل صفحه 

 موجب بروز پتانسیل عمل می شود که در طول غشای عضالنی انتشار می یابد.

 
 عضالنی-محل اتصال عصب -17شکل

Ach: استیل کولین   

 ناقلهای سیناپس شیمیایی 

 استیل کولین: تحریکی برای عضله؛ مهاری برای قلب

 -یادآوری-در یادگیری؛ پیش عقده ای سمپاتیک نورون پیش عقده ای و پس عقده ای سیستم پاراسمپاتیک؛ نورون

اختالل در -یوندد نقش دارد. در بیماری آلزایمر )زوال عقل÷کنترل مرحله ای از خواب که رویا در آن به وقوع می 

 حافظه و یادگیری( نورونهایی که استیل کولین آزاد می کنند دچار کم کاری و مرگ تدریجی می شوند.

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ی نفرین از انتهای سمپاتیک و اپی نفرین و نوراپی نفرین از غده فوق کلیه آزاد می شود. بدن را نوراپ: کاته کوالمینها

برای شرایط جنگ و گریز آماده می کنند. ضربان قلب و فشار خون را افزایش می دهند، سطح گلوکز خون را باال 

خستگی و بی حوصلگی می  دوپامین سبب لذت و سرخوشی و ایجاد انرژی می شود. کمبود آن سبب می برند.

گردد. در کنترل دستگاه حرکتی نقش دارد. از بین رفتن نورونهایی که دوپامین آزاد می کنند منجر به پارکینسون 

می شود. بر ترشح پروالکتین اثر دارد و ترشح ان را کاهش می دهد. فعالیت بیش از حد این نورونها که دوپامین 

نوراپی نفرین موجب افزایش تمرکز و هوشیاری می گردد. اپی نفرین  می گردد. آزاد می کنند منجر به اسکیزوفرنی

 سبب افزایش هیجان می گردد.

سبب جلوگیری از اضطراب و ایجاد شادی می گردد. کاهش آن سبب  هیدروکسی تریپتامین 2یا : سروتونین

تگاه گوارش سبب اسها و افسردگی، اضطراب، اختالل وسواس و اختالل دوقطبی می گردد. افزایش آن در دس

 کاهش آن سبب یبوست می گردد.در تنظیم خواب نقش دارد.

-GABAAانتقال دهنده عصبی مهارکننده است و دارای گیرنده های ؛ یا گاما آمینو بوتیریک اسید: گابا

GABAB-GABAC .می باشد 

 میانجی عصبی تحریک کننده است.: گلوتامات

 .درمان خستگی مناسب است(تحریک کننده است )برای : آسپارتات

 بازدارنده است و باعث مهار نورون می شود.: گلیسین

در مغز سبب احساس سیری و کاهش اشتها می  -انقباض کیسه صفرا)هورمون دستگاه گوارش(: کوله سیستوکینین

 .گردد

ADH :)حافظه و یادگیری؛ هورمون آنتی دیورتیک )ضد ادراری 

 

 شامه(: بافت پیوندی مستحکمی حول مغز و نخاع مننژ )سخت شامه؛ عنکبوتیه؛ نرم 

 مایع مغزی نخاعی: حفاظت شیمیایی و فیزیکی 

 نخاعی-سیستم بطنی و تولید مایع مغزی  

و در اطراف  می شودمایعی شفاف و بدون رنگ می باشد که از شبکه کوروئید بطن ها تولید مایع مغزی نخاعی، 

 .به گردش در می آید  مغز و نخاع

؛ بطنهای چهارگانه به وسیله های جانبی، بطن سوم، مجرای مغزی و بطن چهارمهای چهارگانه: بطنبطن: 1نکته

 مجرای باریکی با بکدیگر مرتبط هستند.

 :5نکته



 تهیه کننده: دکتر اعظم رمضان خانی
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 تولید می شود. هابطندر  مشیمیه درصد مایع مغزی نخاعی در شبکیه کروئید یا 87تا  27حدود  -1

 نیز وجود دارد که عبارتند از:ای شبکه های مشیمیه منابع خارجِ -5

 مغز تولید شود. گلیال اپیندمالنخاعی ممکن است از سطح -درصد از مایع مغزی 07حدود 

 مقداری از این مایع توسط مایع بین سلولی در ماده سفید مغز تولید می شود.

 باشد. می تردید مورد موضوع این. شود می تولید مقادیر بسیار جزئی هم توسط فضای زیر عنکبوتیه نخاع

 : سلولهای گلیال اپیندمال در ترشح و تولید مایع مغزی نخاعی حائز اهمیت هستند.0نکته

پرزهای عنکبوتیه تو رفتگی های میکروسکوپی و ) نخاعی به خون توسط پرزهای عنکبوتیهبازگشت مایع مغزی 

 .می باشد (آنها برجسته شده اندانگشتانه ای پرده عنکبوتیه در جدار سینوس های وریدی هستند که به درون 

 )وجود آب زیاد در اطراف جمجمه( انسداد پرزهای عنکبوتیه: بروز هیدروسفالی

 

 
 مایع مغزی -11شکل
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