
 

 

 

 

  

 :1درس

 پیام های حسی: پیامهایی که که از غدد،ماهیچه و اندامهای حسی به مغز و نخاع می رود 

 پیام های حرکتی: پیام هایی که از مغز و نخاع به ماهیچه و غدد و اندام های حسی می رود 

 .تنظیم دستگاه های بدن به دو صورت عصبی و شیمیایی)هورمونی( انجام می شود 

  مرکز کنترل فعالیت های ارادی و غیر ارادی بدن استبخش مرکزی 

 .مرکز برخی انعکاسها در نخاع و بعضی از آنها در مغز است 

 مغز درون جمجمه و نحاع درون ستون مهره قرار دارد 

 .مرکز دریافت پیام های حسی در مخ،عقب تر از حرکتی قرار دارد 

 .بیشتر حجم مغز را نیمکره های مخ تشکیل می دهند 

 کره ی راست مخ ، فعالیت های نیمه ی چپ بدن و نیمکره ی چپ مخ، فعالیت های نیمه ی راست بدن را کنترل نیم

 می کنند. البته فعالیت های مشترکی هم با هم دارند. مانند دیدن

  :کنترل حرکات ارادی-3شخصیت         -2خالقیت و تفکر      -1نقش مخ در بدن 

 بدن است. ارادیمرکز بسیاری از اعمال ونی نیمکره های مخ است و قشر مخ: بخش خاکستری رنگ و بیر 

  مخچه مسئول تعادل بدن است و با توجه به پیام هایی که اندامهای چشم،گوش و... به او می رسانند، به ماهیچه ها

 دستور می دهد تا خود را انقباض دهند و بدن را به حالت تعادل برسانند.

 ی حسی غیر از بویایی        نقش تاالموس: تقویت پیام ها 
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  :تنظیم سوخت و ساز و -3تنظیم غده ی هیپوفیز            -2تنظیم گرسنگی و تشنگی       -1نقش هیپوتاالموس

 گرمای بدن

 .ساقه مغزدر زیر مخ قرار دارد و مخ و مخچه را به نخاع وصل می نماید 

  بصل النخاع بخشی از ساقه ی مغز است و مرکز کنترل فعالیت های غیر ارادی مانند تنقس،ضربان قلب و فشار خون

 می گویند.گره حیات است. با توجه به اهمیت آن، به آن 

 .نخاع مانند طناب سفید رنگی در ستون مهره است و از اولین مهره ی گردن تا دومین مهره ی کمر امتداد دارد 

 مرکز برخی انعکاس -2رابط میان مغز و بخش محیطی است و فرمان ها را به مغز می رساند   -1فه ی نخاع: دو وظی

 های بدن نیز هست

  جفت آن به مغز متصل است. 12جفت آن به نخاع و  31جفت است که  43اعصاب متصل به دستگاه عصبی مرکزی 

 .در سلول های عصبی جلایر الکتریکی ضعیفی وجود دارد 

 لولهای عصبی نورون می گویند و سلول های اصلی تشکیل دهنده ی مراککز عصبی و اعصاب اند.به س 

   :مبارزه -3ساخت میلین   -2تغزیه نورون ها   -1سلولهایی به نام پشتیبان، به نورون ها کمک می کنند. وظایف آنها

 با میکروب ها

 .به دندریت ها و آکسون های بلند، تار عصبی گفته می شود 

 .مجموعه ای از تار ها که در کنار هم توسط غالفی احاطه شده اند، عصب را تشکیل می دهند 

  نورون ها از طریق انتهای آکسون با نورون ها و سلولهای دیگر مثل سلولهای ماهیچه ای در ارتباط اند که به آن محل

 ارتباط، سیناپس می گویند

 آنها توسط آزاد شدن برخی مواد شیمیایی برقرار می شود. در سیناپس، سلولها با هم متصل نیستند و ارتباط 

 ارتباط سیناپسی بیشتر شیمیایی و کمتر الکتریکی است 

  مواد مخدر به گیرنده های درد وصل می شوند و سرعت پیام را می گیرند و آرامش خاصی به مصرف کننده دست می

 ،گوارش را مختل می کنند و باعث خستگی می شوند.ضربان قلب را نامنظم می کنند،فشار خون را باال می برنددهد.
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