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 مرضيه خاتونی



 (نرون ها)سلول هاي سيستم عصبي

ٖٚػّٕي ٚاحس تطيٗ ثٙيبزي )٘ط 
 (ٔغع زض

ٞبي پيبْ ٞب ز٘سضيت 
  ػهجي ٔطاوع اظ ضا  اِىتطٚقيٕيبيي

 .وٙٙس ٔي زضيبفت

وٝ اػهبثي ؾِّٛي جؿٓ ٚلتي  
  نٛضت ثٝ  زاض٘س ٚاحسي ػّٕىطز
  تكىيُ ثٍيط٘س لطاض اي ذٛقٝ
  ٔطوع آٖ ثٝ وٝ زٞٙس ٔي ٌبٍّ٘يب

 .ٌٛيٙس (تٙفؽ ٔطوع ٔثُ)
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 مرضيه خاتونی



 (نرون ها)سلول هاي سيستم عصبي

 

 ٘مف) ٘ٛضٌّٚيب
  تغصيٝ

 وٙٙسٜ،حفبظت
 اظ زفبع ٚ وٙٙسٜ
 (ٞب ٘طٖٚ
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 مرضيه خاتونی



 مغز

 ٔد

   ٔرچٝ

 ٔغع ؾبلٝ
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 مرضيه خاتونی



 مخ

عِٛي قيبض يه تٛؾظ وٝ ٘يٕىطٜ زٚ زاضاي  
 قسٜ جسا ٞٓ اظ ٘بوبُٔ عٛض ثٝ

اي پيٙٝ جؿٓ تٛؾظ اي لبػسٜ لؿٕت زض 
 .قٛ٘س ٔي ٔتهُ ٞٓ ثٝ

اي جؿٓ ضاٜ اظ ٘يٕىطٜ يه زازٜ ٞبي ٝ  ثٝ پيٙ
 .ٔي يبثس ضاٜ زيٍط ٘يٕىطٜ

 ٗثؿيبض اعالػبت پطزاظـ زض اضتجبط اي 
 نطع ا٘ٛاع اظ ثطذي ٔب٘ٙس ٌبٜ ِٚي اؾت ٔفيس

ُ آفطيٗ    .اؾت ٔكى
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 مرضيه خاتونی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%B9


 مغزي؟(ژيري)اهميت چين هاي 

 ثبال ؾغح ٞبي فؼبِيت ا٘جبْ ٔٙظٛض ثٝ  ٔغع ؾغح افعايف
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 مرضيه خاتونی



 (بخش خارجي مخ)قشرخاكستري مغز

ضً٘ ذبوؿتطي 

5-2 زاضز ضربٔت ٔيّيٕتط   

ُٕجؿٓ يب ٘طٖٚ ٞب ثيّيٖٛ ثط ٔكت  
 ؾِّٛي

َٛثسٖ اضازي حطوبت وٙتطَ ٔؿئ   

ٚيػٜ ٞبي ؾَّٛ ، حطوت آغبظ جٟت 
  ٞبي ايٕپبِؽ ٘بحيٝ ايٗ زض ٔٛجٛز

 ٔٙتكط پبييٗ ؾٕت ثٝ ضا ذٛز تحطيىي
 .ؾبظ٘س ٔي
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 مرضيه خاتونی



 (بخش داخلي مخ)قشرسفيد  مغز

 (ٞب ٘ٛضٖٚ وٙٙسٜ ٔحبفظت ثبفت)٘ٛضٌّٚيبٞب ٚ اػهبة ٞبي ضقتٝ قبُٔ•

 .زٞٙس ٔي تكىيُ ضا ػهجي تٙٝ ٞٓ ثب ايٟٙب  •

 .ٞؿتٙس ٔغع تط پبييٗ ٘ٛاحي ثٝ ٔغع لكط زازٖ اضتجبط ٔؿئَٛ•
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 مرضيه خاتونی



 لوب هاي مغزي
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 مرضيه خاتونی



 (فطٚ٘تبَ)ِٛة پيكب٘ي

ٗٔغع ِٛة ثعضٌتطي 

،اعالػبت، ؾبظي شذيطٜ ٚ ا٘تعاػي،حبفظٝ تفىط تٕطوع 

حطوتي ٞبي ػّٕىطز 

 ٜ(ٌفتبض حطوتي ٞبي فؼبِيت وٙتطَ )ثطٚوب ٔٙغمٝ جبيٍب 

َٛقرهيت ٚ لضبٚت لسضت فطزي، ػٛاعف اػظٓ ثرف ٔؿئ ٚ 
 .ا٘ؿبٖ زض اػٕبَ ثطذي ثبظزاض٘سٜ
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 مرضيه خاتونی



 ِٛة آٞيب٘ٝ اي

 حؿي ٔطاوع زاضاي 

ٝحؿي اعالػبت تحّيُ ٚ تجعي   

فضب زض ثسٖ ٚضؼيت اظ فطز آٌبٞي 

فضب زض يبثي جٟت يب ٔٛلؼيت تكريم 
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 مرضيه خاتونی



 ضبيؼبت ِٛة آٞيب٘ٝ اي

 تحطيىبت ثٝ تٛجٝ ػسْ يب زضن اذتالَ ثٝ ٔٙجط پطيتبَ ِٛة ضبيؼبت  
  زضز، اِٚيٝ ٞبي حؽ زضن).قٛز ٔي ثسٖ ٔمبثُ ٘يٕٝ ثٝ قسٜ ٚاضز حؿي
 .(ٔب٘س ٔي ثبلي ٘رٛضز زؾت...ٚ ؾطٔب ٌطٔب،

ِٕؽ عطيك اظ قئ زضن تٛا٘بيي ػسْ :آؾتطٌٚٙٛظي 

قرم زؾت وف زض وٝ ػسزي تكريم تٛا٘بيي ػسْ :آٌطافؿتعي  
 قٛز ٔي ٘ٛقتٝ

  Two –point discriminationْ٘مغٝ زٚ افتطاق تٛا٘بيي ػس: 

  زٚ زض ٔحطن زٚ اظ ٘مغٝ يه زض ٔحطن يه ٔيبٖ افتطاق تٛا٘بيي ػسْ
 .قٛز ٔي ا٘جبْ ٕٞعٔبٖ عٛض ثٝ ٔجبٚضوٝ ٘مغٝ
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 مرضيه خاتونی



 ضبيؼبت ِٛة آٞيب٘ٝ اي

 ِٕؿي ٔحطن ِٛوبِيعاؾيٖٛ زض اقتجبٜ :آِؿتعي 

ثطزٖ ثيٗ اظ(Extintion):حؽ ظٔب٘ي تٟٙب ِٕؿي يب ثيٙبيي ٔحطن يه  
 عطفٝ زٚ وٝ ظٔب٘ي أب .قٛز ٚاضز ضبيؼٝ ٔمبثُ ؾٕت زض وٝ قٛز ٔي

 .قٛز ٕ٘ي حؽ ضبيؼٝ ٔمبثُ ؾٕت تحطيه ثبقس،

ا٘ساْ اظ اؾتفبزٜ جٟت اي ػاللٝ ثيٕبض :آ٘ٛظٌٚٙٛظي ٚ عطف يه اظ غفّت  
  ٔمبثُ عطف ٞبي ا٘ساْ زض ضا اذتالِي ٌٛ٘ٝ ٞط ٚ ٘ساضز ضبيؼٝ ٔمبثُ عطف
 .وٙس ٔي ا٘ىبض

چپ اظ غفّت ٚ ؾبذتبضي آپطاوؿي نٛضت ثٝ فضبيي تفىط ذتالَا ٚ  
 ؾبػت، اػساز وكيسٖ آظٖٔٛ)ذبضج فضبي ثٝ ٘ؿجت غفّت ٚ ضاؾت

 (ٞٙسؾي اقىبَ وكيسٖ
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 مرضيه خاتونی



 ِٛة ٌيجٍبٞي

ُقٙٛايي ٞبي ٌيط٘سٜ اظ ٔتكى 

ٝ(ٟٔٓ ثؿيبض ٔٙغمٝ)ٌط تفؿيط ٔٙغم 

تغييط ٚ تجسيُ) ٔبتيعاؾيٖٛ ؾٛ ٚ ثيٙبيي قٙٛايي، ٘ٛاحي ثيٗ ٕٞبٍٞٙي ايجبز 
 (ثس٘ي ٞبي ٘كب٘ٝ ثٝ شٞٙي ضٚيسازٞبي

 ضا ثبضظتطي ٘مف ، ٔغع ٔٙبعك ؾبيط ثٝ ٘ؿجت تؼمُ ٚ تفىط ثب ضاثغٝ زض  
 .وٙس ٔي ايفب
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 لوب پس سري

خلفي لوب 

بينايي به مربوط هاي پيام تفسير مسئول 
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 مرضيه خاتونی



 ناحيه بروكا ، ورنيكه ، دسته هاي قوسي

ٝٔؿئَٛ فطٚ٘تبَ، ِٛة زض ٚالغ ثطٚوب ٔٙغم 
  ٌفتبض حطوتي ٞبي فؼبِيت وٙتطَ

ٌفتبض، حجٓ وبٞف ٔٙجطثٝ ٘بحيٝ ايٗ آؾيت 
 تٍّطافي زؾتٛضي، لٛاػس ثسٖٚ

ٝذّفي تٕپٛضاَ ِٛة زض ٚالغ ٚض٘يىٝ ٔٙغم 
 ٘بحيٝ ايٗ آؾيت.اؾت ٌفتبض زضن ٔؿئَٛ

 (ٔؼٙي ثي وّٕبت)٘ئِٛٛغي ثٝ ٔٙجط
 وّٕبت ؾبالز ،(وّٕبت جبيٍعيٙي)پبضافبظي

 ٝٔٙجط تٟٙب :اضتجبعي آؾيت: لٛؾي ٞبي زؾت 
 .قٛز ٔي وّٕبت تىطاض لسضت فمساٖ ثٝ
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 منطقه بروكا
 منطقه ورنيكه

 مرضيه خاتونی



  cerebellumمخچه

ثٝ  قبٔٝ ؾرت اظ اليٝ يه تٛؾظ  
 ٞبي ٘يٕىطٜ اظ اي ٔرچٝ چبزض ٘بْ

 .قٛز ٔي جسا ٔغع

وٙتطَ ثسٖ، حطوبت ٕٞبٍٞٙي 
 ظطيف ٚ زليك حطوبت

 ،َاظ آٌبٞي)ٚضؼيت حؽ تؼبز 
 ٔرتّف ٞبي ثرف ٌيطي لطاض ٔحُ
 .(ثسٖ

٘يطٚي قست ٚ حطوت ؾيط 
 ٞسف ثب ثطذٛضز زض حطوت
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 مرضيه خاتونی



 معاينه مخچه
 

 .اؾت ؾٕت ٕٞبٖ اػٕبَ ٕٞبٍٞٙي ٔؿئَٛ ٔرچٝ ٘يٕىطٜ ٞط

ثيٙي ثٝ اٍ٘كت(Finger –to-Nose) 

ٝٙپب ؾبق ثٝ پبق(heel to shin) 

پب  يب زؾت اٍ٘كت ضيتٕيه ٚ ٕٞبًٞٙ ضطثبت(Finger  or Toe 

Tapping()ٝقٛز تٛجٝ  لسضت ٚ ضيتٓ ٞبي ٘بٔٙظٕي ث) 

زؾت وف ثب ثبض يه ٔيبٖ زض يىي ٚ ؾطػت ثب)ٔتٙبٚة ؾطيغ حطوبت ٚ 
 (ثع٘س ضطثٝ ذٛز ضاٖ ثٝ زؾت پكت ثب ثبض يه

ؾبػس ثبظٌكت 
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 كرمينه مخچه

َٛٔحٛضي حطوبت ٚ تؼبزَ ٔؿئ  
  ٚ ايؿتبزٖ ٍٞٙبْ زض ذهٛل ثٝ
 ضفتٗ ضاٜ

ٝايؿتبزٖ ثٝ ٔٙجط وطٔيٙٝ ضبيؼ  
  احتٕبَ ٚ ثبظ پبٞبي ثب ، آتبوؿيه

 افتبزٖ

وُ يب  ؾط زض  ٘ٛؾب٘ي حطوبت  
 ثسٖ

آٚا ثسٖٚ ٚ ٔٙمغغ ٌفتبض 
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 معاينه كرمينه مخچه 

  پبٞبي ٕٔىٗ جبي تب ايؿتبزٜ حبِت زض تب قٛز ٔي ذٛاؾتٝ ثيٕبض اظ  
 .ثچؿجب٘س ثٟٓ ضا ذٛز
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 مرضيه خاتونی



 (ٔغع ٔيب٘ي، پُ ٔغعي ٚ ثهُ اِٙربع)ؾبلٝ ٔغع 

 ضاٜ اظ اؾت ٔتكىُ ٔيب٘ي ٔغع
   حطوتي ٚ حؿي ٞبي

 ٚ ثيٙبيي ٞبي ضفّىؽ ٔطوع
 قٙٛايي

 چٟبضْ ٚ ؾْٛ اػهبة ٔجساء

 ٔرچٝ ٚ ٔغعي پُ ٔيب٘ي، ٔغع
        ٔتهُ ٔغع ٞبي ٘يٕىطٜ ثٝ ضا

 .ؾبظز ٔي

 ثٝ ٔٙجط ٔيب٘ي ٔغع آؾيت
          زؾطثطٜ ٚضؼيت ايجبز

 .ٌطزز ٔي
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 مرضيه خاتونی



 (بصل النخاع، پل مغزي و مغز مياني)ساقه مغز 

ُثهُ ٚ ٔيب٘ي ٔغع ثيٗ ٔب ٔرچٝ جّٛي: ٔغعي پ  
   اِٙربع

ثهُ ٔيبٖ ٚ ٔرچٝ ٘يٕٝ زٚ ثيٗ اؾت پّي ٔب٘ٙس 
 .ٔد ٚ اِٙربع

حطوتي ٚ حؿي ٞبي ضاٜ زاضاي 

ٞكتٓ  ػهت ثب پُ زض پٙجٓ اي جٕجٕٝ ػهت  
 اضتجبط ٔغع ثب عطيك ايٗ اظ ٚ وطزٜ حبنُ ؾيٙبپؽ

 .وٙس ٔي ثطلطاض

زذيُ  ذٖٛ فكبض تٙفؽ، لّت، فؼبِيت وٙتطَ زض 
 اؾت
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 (ثهُ اِٙربعٚ پُ ٔغعي ، ٔغع ٔيب٘ي)ؾبلٝ ٔغع 

  حؿي ٞبي ضقتٝ ٚ ٘ربػي عٙبة ثٝ ٔغع اظ حطوتي  ػهجي ٞبي ضقتٝ ا٘تمبَ ٔحُ
 ٔغع ثٝ ٘ربع اظ

 .وٙٙس ٔي لغغ ضا ٕٞسيٍط ايٙجب زض ٞب ضقتٝ اوثط
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 سيستم فعال كننده رتيكوالر ساقه مغز

َٛٞٛقيبضي ٚضؼيت وٙتطَ ٔؿئ 

 ٝنؼٛزي وٙٙسٜ فؼبَ ؾيؿتٓ حبز زضضبيؼ َ(ARAS) زٚ ٞط نسٔٝ يب 
 .قٛز ٔي وٕب ٚ ٞٛقيبضي ؾغح اذتالَ ثٝ ٔٙجط ٔغعي ٘يٕىطٜ
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 بطن هاي مغزي

ٚعطيك اظ جب٘جي ثغٗ ز  
 ثغٗ زاذُ ثٝ ٔٛ٘طٚ ؾٛضاخ

 قٛ٘س ٔي ثبظ ؾْٛ

ٗعطيك اظ ٚچٟبضْ ؾْٛ ثغ  
  اضتجبط ثٟٓ ؾيّٛيٛؼ قيبض
 .وٙٙس ٔي پيسا

تٛؾظ ٘ربػي ٔغعي ٔبيغ 
  ثغٗ زض وٝ ٔرهٛني ثبفت
  قجىٝ)زاضز ٚجٛز ٔغعي ٞبي

 .قٛز ٔي تِٛيس (وطٚئيس
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 (CSF) مايع مغزي نخاعي

 اظ ٟ٘بيت زض ٚ قسٜ چٟبضْ ثغٗ ٚاضز ؾْٛ ٚ جب٘جي ثغٟٙبي اظ
 آضاوٙٛئيس ؾبة فضبي ٚاضز ٔبغ٘سي ؾپؽ ٚ ِٛقىب ؾٛضاخ عطيك

 .قٛز ٔي

 وٙس ٔي ٌطزـ ٘ربػي عٙبة ٚ ٔغع اعطاف 

 ٚضيسي ذٖٛ ٌطزـ جصة ػٙىجٛتيٝ پطظٞبي عطيك اظ ٟ٘بيت زض
 قٛز ٔي
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 (CSF) خصوصيات مايع مغزي نخاعي

ِيتط ٔيّي 150 جٕؼب 

 ضً٘ ثي ٚ قفبف  

آة ٔتط ٔيّي 200 تب 180 ثيٗ وكيسٜ زضاظ حبِت زض عجيؼي فكبض 

ٔيىطِٚيتط ٞط زض ِىٛؾيت ػسز 5 تب حساوثط 

ٖٚثس PMN 

ٖٚاضيتطٚؾيت ثس      

Pro= 16-45 ِيتط زؾي زض ٌطْ ٔيّي 

ِيتط زؾي زض ٌطْ ٔيّي  80 تب 40; ٌّٛوع 
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 تاالموس

ؾْٛ ثغٗ عطفيٗ زض  

وّيٝ وٙٙسٜ تمٛيت 
 حؽ جع ثٝ ٞب حؽ

  ثٛيبيي

ٝٞبي ايٕپبِؽ وّي     
 حبفظٝ، ثٝ ٔطثٛط

 ايٗ اظ زضز ٚ احؿبؼ
 .وٙٙس ٔي ػجٛض ٘بحيٝ

28 
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 عملكرد حسي تاالموس 

اػهبة ثٝ ٔطثٛط ٞبي پيبْ ا٘تمبَ ٚ زضيبفت ٔطوع تطيٗ انّي  
 (الٔؿٝ ثسٖ، ٚضؼيت حؽ حطوت، حؽ ٌطٔب، زضز،)آٚضاٖ حؿي

اقيبء ٚ اجؿبْ ذهٛنيبت ٚ قىُ ا٘ساظٜ، تكريم تٛا٘بيي 
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 هيپوتاالموس

 -لسأي لؿٕت زض
  تبالٔٛؼ تحتب٘ي

 ثغٗ زيٛاضٜ ظيط
 ؾْٛ
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 عملكرد هيپوتاالموس

ٓٞيپٛفيع ٞٛضٔٛ٘ي تطقحبت تٙظيٓ عطيك اظ زضٚ٘طيع ؾيؿتٓ ػّٕىطز تٙظي 

حطاضت زضجٝ وٙتطَ ، ٌطؾٍٙي ٔطوع 

َثيساضي ٚ ذٛاة ؾيىُ وٙتط 

ٓذٖٛ فكبض تٙظي 

َذٛزوبض ػهجي ؾيؿتٓ وٙتط 

جٙؿي ضفتبضٞبي 

(  تطؼ ، ٚحكت فؿطزٌي، ذجبِت،ا ذكٓ،)احؿبؾي تٟبجٕي،پبؾرٟبي ضفتبضٞبي 

ٔبيؼبت تؼبزَ ٚ تٛاظٖ حفظ   
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 هيپوفيز

لؿٕت زض ٚ تطوي ظيٗ زض 
 ثٝ ٔتهُ ٔغع اي لبػسٜ

 ٞيپٛتبالٔٛؼ

ثطٚظ ثطاي قبيغ ٔىب٘ي 
 زض ٔغعي تٛٔٛضٞبي
 ثعضٌؿبالٖ

ٓٞٛضٔٛ٘ي تؼبزَ تٙظي 

ٓزٔبي ٚ ٔبيؼبت تؼبزَ تٙظي 
   ٞيپٛتبالٔٛؼ وٕه ثٝ ثسٖ
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 (Basal ganglia)عقده هاي قاعده اي

ٜٞبي ٞؿتٝ اظ ٔتكىُ ٞبيي تٛز  
 ؾِّٛي

ٞبي ٘يٕىطٜ ػٕمي ثرف زض 
 ٔغعي

َحطوتي ٞبي فؼبِيت وٙتط 
  تٛؾظ وٝ ظطيف حطوبت ثٝ ٔطثٛط
 .ٌيطز ٔي نٛضت پبٞب ٚ ٞب زؾت

 

اي لبػسٜ ٞبي ػمسٜ آؾيت  
 (ثبظزاض٘سٜ) زٚپبٔيٗ شذبيط وبٞف;
 اضازي حطوبت زض اذتالَ ٚ
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 معاينه عقده هاي قاعده اي

 يه :چطذيسٖ ذٛز زٚض ثٝ
  زٚ يب يه ثٝ ٘يبظ عجيؼي چطذيسٖ

 پبضويٙؿٛ٘يؿٓ زض .زاضز ٔحٛضي لسْ
 .زاضز ٚجٛز وٛچه لسْ 20 ثٝ ٘يبظ

  حبِيىٝ زض: ثيٕبض وكيسٖ ػمت ثٝ 
  قٛز، ٔي زازٜ تٛضيح ثيٕبض ثٝ وٝ
  ػمت ثٝ ٞب قب٘ٝ ٘بحيٝ اظ قست ثب

  ٚجٛز نٛضت زض .قٛز ٔي وكيسٜ
 تؼبزَ وٙتطَ ثٝ لبزض ثيٕبض اذتالَ،

  ٔي وٙٙسٜ ٔؼبيٙٝ ؾٕت ثٝ ٚ ٘جٛزٜ
 .افتس

ترسيم خطوط 

 مارپيچ
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 (نوروترنسميترها)انتقال دهنده هاي عصبي

ٝذبل ػّٕىطزٞبي ثٝ ثركيسٖ ذبتٕٝ يب تؼسيُ تمٛيت، ػهجي، ٞبي زٞٙسٜ ا٘تمبَ ٚظيف 
 .زاض٘س وٙٙسٌي تحطيه ٚ زاض٘سٌي ثبظ اثط ٞسف ٞبي ؾَّٛ ػّٕىطز ثط ٚ ثٛزٜ

قٛ٘س ٔي ؾبذتٝ ؾيٙبپؿي ٞبي ٚظيىَٛ زض. 

ْا٘تمبَ ٘ظط ٔٛضز ثبفت ٚيػٜ ٞبي ؾَّٛ ثٝ ٘طٖٚ يه اظ يب زيٍط ٘طٖٚ ثٝ ٘طٖٚ يه اظ ضا پيب 
 .زٞٙس ٔي

ُزاضز تحطيىي اثط ثيكتط (پبضاؾٕپبتيه ؾيؿتٓ انّي زٞٙسٜ ا٘تمبَ)وِٛيٗ اؾتي. 

ٗزضز ا٘تمبَ ضاٟٞبي ثط ثبظزاض٘سٜ ذٛاة،اثط ٚ ذّمي ٚضؼيت ،وٙتطَثبظزاض٘سٜ :ؾطٚتٛ٘ي. 

اؾيس آٔيٙٛثٛتيطيه ٌبٔب(GABA):وٙٙسٜ تحطيه 

،ٗزضز ا٘تمبَ ثط زاض٘سٜ ثبظ آفطيٗ،اثط قبزي وٙٙسٜ تحطيه:ا٘سضٚفيٗ آ٘ىفبِي. 
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 ساختمان هاي محافظ مغز

جٕجٕٝ اؾترٛاٟ٘بي 

ٔٙٙػٞب 

CSF 
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 استخوان ها و سچورهاي جمجمه

 انّي ٞبي اؾترٛاٖ
 قبُٔ

 پيكب٘ي 

ٌيجٍبٞي 

ٝ٘اي آٞيب  

 ؾطي پؽ   

٘بحيٝ زض ايٟٙب 
 ٔتهّٙس ثٟٓ ؾٛچٛضٞب
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 مننژها و ساختمان هاي مربوط به آن

فيجطٚظٜ  پيٛ٘سي ثبفت 

ضا ٘ربػي عٙبة ٚ ٔغع 
 زٞٙس ٔي پٛقف

،حٕبيت  
 حفبظت،تغصيٝ

38 

 مرضيه خاتونی



 مننژها

ضً٘ ذبوؿتطي فيجطٚظٜ، اضتجبػي، غيط ضريٓ، ٔحىٓ، :قبٔٝ ؾرت 

ٗفضبي ٞب ٟٔطٜ ؾتٖٛ ٚ ؾط زض اؾترٛا٘ي ثبفت ٚ قبٔٝ ؾرت ثي  
 .زاضز ٚجٛز اپيسٚضاَ

ٝٔؿئَٛ(ضً٘ ؾفيس)ذٛ٘ي شذبيط ٘بظن،فبلس ثؿيبض اي پطزٜ :ػٙىجٛتي 
 جصة زض وٝ(ػٙىجٛتيٝ پطظٞبي)ٔب٘ٙس اٍ٘كت ظٚايس ،حبٚيCSFتِٛيس
CSFزاض٘س ٘مف. 

ْتٕبْ ٔغع ثٝ چؿجيسٜ وبٔال ٘بظن،قفبف، اليٝ، تطيٗ زاذّي :قبٔٝ ٘ط 
 .قب٘س پٛ ٔي ضا ٔغع ؾغح زض ٔٛجٛز ٞبي ذٛضزٌي چيٗ
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 (شريان)جريان خون مغزي

 وبضٚتيس قطيبٖ زٚ:ٔغع قطيب٘ي ذٖٛ ٔٙكبء 
   اي ٟٔطٜ قطيبٖ زٚ ٚ زاذّي

لسأي لؿٕت ذٖٛ جطيبٖ زاذّي وبضٚتيس 
 .ٔيىٙس تبٔيٗ ضا ٔغع

اػظٓ ثرف اي لبػسٜ اي ٟٔطٜ قطيبٟ٘بي 
 .وٙٙس ٔي تبٔيٗ ضا ٔغع ذّفي ذٖٛ جطيبٖ

قطيبٖ ٚ زاذّي وبضٚتيس قطيبٖ ا٘كؼبثبت 
 ٔتهُ ٞٓ ثٝ ٞيپٛفيع غسٜ اعطاف زض اي ٟٔطٜ
 .زٞٙس ٔي تكىيُ ضا ٚيّيؽ حّمٝ ٚ قسٜ

ٝيه تٍٙي يب  ا٘ؿساز ظٔبٖ زض ٚيّيؽ حّم 
 ٔغع، ذٖٛ وٙٙسٜ تبٔيٗ ػطٚق چٙس يب

 .وٙس ٔي جبيٍعيٗ ضا زيٍطي ٔؿيطٞبي
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 (وريد )جريان خون مغزي

زاضز ضا ذٛز ذبل اٍِٛي ٔغع زض ٚضيسي زض٘بغ. 

پيٛ٘س٘س ٔي ثعضٌتط ٚضيسٞبي ثٝ آيٙس، ٔي ٔغع ؾغح ثٝ ٚضيسٞب. 
 قبٔٝ ؾرت ٞبي ؾيٙٛؼ زض ٚ قسٜ ضز ػٙىجٛتيٝ ظيط فضبي اظ
 غٌٚٛالض ٚضيس زاذُ ثٝ ٟ٘بيت زض .قسٜ ترّيٝ (ػطٚلي ٞبي وب٘بَ)

 .قٛ٘س ٔي ضيرتٝ لّت ؾپؽ ٚ زاذّي

ٞؿتٙس زضيچٝ فبلس ٔغعي ٞبي ؾيٙٛؼ ٚ ٚضيسٞب. 

ٍٝ٘ٛوٙس ٕ٘ي حطوت ػمت ثٝ ضٚ ذٖٛ چ 
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 مغزي-سد خوني

 اتهبالت آٚضزٖ ثٛجٛز ثٝ ثب  ٔغع ٔٛيطٌٟبي ا٘سٚتّيبَ ٞبي ؾَّٛ
  ٚ ٞب ِٔٛىَٛ ٔبوطٚ ٘فٛش ثطاثط زض ٔب٘ؼي پي زض پي ٚ ٔحىٓ

 ٔي (ٞب ضً٘ ، ٞب  ثيٛتيه زاضٚٞب،آ٘تي)زيٍط تطويجبت ثؿيبضي
 .قٛ٘س
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 اعصاب جمجمه اي

 حّمي ظثب٘ي-9                       ثٛيبيي-1

 ٚاي-10                              ثيٙبيي-2

 ٘ربػي فطػي-11    چكٓ حطوتي ػهت -3

 ظثب٘ي ظيط-12                 اي لطلطٜ  -4

   لّٛ ؾٝ -5

 وٙٙسٜ زٚض -6

   نٛضتي -7

 حّعٚ٘ي -زّٞيعي -8

 اِٙربع ثهُ اظ 12 11ٚ ٚ 10 9ٚ اػهبة
 ٌيط٘س ٔي ٔٙكبء
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 (ستون خلفي و قدامي )نخاع

قجيٝ ؾبذتٕب٘يH زاضز. 

اؾت تط پٟٗ ثباليي ثرف اظ پبييٙي ثرف. 

ٞبي ضقتٝ وٝ اؾت ٞبي ؾَّٛ حبٚي لسأي قبخ 
 اضازي حطوبت ثطاي ضا (حطوتي)لسأي ٞبي ضيكٝ آٟ٘ب

  زٞٙس ٔي    تكىيُ ػضال٘ي ضفّىؿي ٞبي فؼبِيت ٚ

حبٚي  (ذّفي قبخ)ثبقس ٔي ٘بظوتط  ذّفي ثرف  
 ضا (حؿي)ذّفي ضيكٝ آٟ٘ب ٞبي ضقتٝ وٝ ٞبيي ؾَّٛ
 ثطاي ضا وٙٙسٜ تمٛيت ايؿتٍبٜ ٘مف ٚ آٚضز ٔي ثٛجٛز
 وٙس ٔي ايفب ٔحيغي حؿي ٞبي ٔؿيط
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 اعصاب نخاعي

31 ػهت جفت  
 ٘ربػي

يه زاضاي ػهت ٞط  
  يه ٚ قىٕي ضيكٝ
 اؾت پكتي ضيكٝ
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ٝپكتي ضيك 
 اؾت حؿي

 ٞبي ٚايٕپبِؽ
 زضجٝ زضز، حؿي

  الٔؿٝ، حطاضت،
  ٚضؼيت حؽ

  اظ ضا (ػٕمي حؽ)
 ٔفبنُ، تب٘سٟٚ٘ب،

 احكبء ٚ ثسٖ ؾغح
 پكتي ٞبي ػمسٜ ثٝ

 .زٞس ٔي ا٘تمبَ
ٝٞبي ضيك  

 حطوتي قىٕي
 ٚ ٞؿتٙس

 اظ ضا ٞب ايٕپبِؽ
 ثٝ ٘ربػي عٙبة

     ا٘تمبَ ثسٖ
 پيىطي).زٞس ٔي

 (احكبيي ٚ
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 سيستم عصبي خودكار

ٓٚحفظ غسز ٚ ٌٛاضقي ٞبي ذٛ٘ي،ا٘ساْ ػطٚق ضيٝ، لّت، ٞبي فؼبِيت وٙٙسٜ تٙظي 
 زاذّي ٕٞٛؾتبظ

ٚؾٕپبتيه پبضا ٚ ؾٕپبتيه انّي ا٘كؼبة ز 

فطاض ٚ ؾتيع يب تحطيىي ٞبي پبؾد اضائٝ ؾٕپبتيه  

احكبء ػّٕىطز وٙتطَ پبضاؾٕپبتيه 

زاض٘سٜ ثبظ ٞٓ ٚ وٙٙسٜ تحطيه ٞٓ تٛا٘ٙس ٔي ؾٕپبتيه پبضا ٚ ؾٕپبتيه ػهت زٚ ٞط  
   .ثبقٙس

َٞيپٛتبالٔٛؼ ٚ ٔغع ؾبلٝ ٘ربػي، عٙبة زض ٔطاوعي تٛؾظ ؾيؿتٓ ايٗ تٙظيٓ ٚ وٙتط   

ٗحفظ ثيٙكبٖ تٛاظٖ ٚ ٕٞبٍٞٙي ٕٞيكٝ ٔتضبز ػّٕىطز ٚجٛز ثب ؾيؿتٓ  زٚ اي          
 .ٌطزز ٔي
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 سيستم عصبي سمپاتيك

ؾغح افعايف  ضٚحي ٚ جؿٕي ي ظا تٙف قطايظ زض 
 ؾٕپبتيىي ٞبي ايٕپبِؽ ٚ فؼبِيت

ٞب ثطٚ٘كيَٛ اتؿبع 

لّت لٛيتط ٚ ؾطيؼتط ا٘مجبو  

ثيكتط حُٕ ٔٙظٛض ثٝ ػضالت ٚ لّت ٞبي قطيبٖ اتؿبع 
   ذٖٛ

ذٖٛ ا٘حطاف ٚ ؾطز پٛؾت;ٔحيغي ذٛ٘ي ػطٚق ا٘مجبو 
 ضطٚضي ٞبي ا٘ساْ ثٝ

ٞب ٔطزٔه اتؿبع  

اظوجس ٌّٛوع ؾطيغ ؾبظي آظاز 

زٚزي حطوبت قسٖ وٙس   

تؼطيك ٚافعايف ٔٛٞب قسٖ ؾيد 

 

 

 

 

 

 

 

   سيستم هاي رشته 

49 

 مرضيه خاتونی



 نوروترنسميتر هاي سيستم عصبي سمپاتيمك

 (آزض٘بِيٗ ٘ٛض) ٘فطيٗ اپي ٘ٛض
 ٞٓ آزض٘طغيه ؾٕپبتيىي ا٘كؼبثبت ثٝ زِيُ ٕٞيٗ ثٝ

 .قٛز ٔي وفتٝ
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 سيستم عصبي  پارا سمپاتيك

َٞبي ا٘ساْ اوثط ثطاي غبِت وٙٙسٜ وٙتط  
  احكبيي

اؾتطؼ ثسٖٚ ٚ آضاْ ٞبي ٚضؼيت زض ، 
 (وّيٙطغيه)پبضاؾٕپبتيه ٞبي ضقتٝ

 .ٌيط٘س ٔي زؾت زض ضا وٙتطَ

ثهُ ٚ ٔيب٘ي ٔغع ٞب ضقتٝ ايٗ ٔٙكبء 
 .اؾت اِٙربع

ٖؾبلٝ زض ٞب ضقتٝ ايٗ  ٌيطي لطاض ٔىب 
 .اؾت L2 ظيط ٘ربػي لغؼبت ٚ ٔغع

ٓثرف ثٝ پبضاؾٕپبتيه ؾيؿت 
 .ٌكتٝ ٔؼطٚف وطا٘يٛؾبوطاَ
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 ارزيابي هاي نورولوژيك

LP 

EMGوNCV 

EEG 

MRI  

CT 

RNSعصبي مكرر تحريك 

 گرافي آنژيو

PET 
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