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 ا/رهی الکتریکی بدن 7-7

   

بار الکتریکي مرتبط برق یا الکتریسیته مجموعه ای از پدیده های فیزیکي است که به وجود و حرکت   

 هستند.

که در اثر حرکت  وجود بار الکتریکي مثبت و یا منفي باعث به وجود امدن میدان الکتریکي مي شود  

 بارهای الکتریکي جریان الکتریکي به وجود مي اید.

 الکتریسیته یا برق واسطه ای است که نورون ها از طریق ان سیگنال ها را به عضالت منتقل میکنند. 

 ی الکتریکي است. اما چگونه؟!ستم عصبي بدن انسان مولد این سیگنا ل ها سی

بنابراین باید  برای رسیدن به نتیجه مناسبي به طور مختصر سیستم عصبي را مورد بررسي قرار میدهیم.

 که سیستم عصبي بدن چگونه کار میکند و واز چه چیزهایي تشکیل شده است. بدانیم

 

   

                           

 چگونگی ایجاد جریان – 1شکل 
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 بدن چگو/ه کار میکند عصبیدستگا   2-7

 

 

 اتصال نورون ها در سیستم عصبی  – 2شکل 
  

فعالیت دستگاه عصبي مشابه یک دستگاه هدایت الکتریکي است وباعث هماهنگي و کنترل تمام     

نوع فعالیت کلي انجام  4. در مجموع دستگاه عصبي در مورد فرایند های اطالعاتي میشود اعمال بدن

 میدهد که عبات اند از:

 رجي از طریق مسیر های حسياز محیط داخلي بدن ومحیط خا دریافت تحریکات و پیام ها .1

  انتقال اطالعات از نواحي دور تر بدن به سیستم عصبي مرکزی ) مغز و نخاع( .7

 موقعیت های موجود برای انجام محاسبه روی پیام های دریافتي جهت ایجاد پاسخ های مناسب .1

 ت ازطریق مسیرهای حرکتي به اندامهای عمل کننده. عا. انتقال سریع اطال4

 :است  نوع سلول تشکیل شده7فعالیت های بدني دستگاه عصبي از برای کنترل انجام  

 

 نورون ) سلول عصبي( .1

 نوروگلي. .7
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  /ورون : 7-2-7

نورون واحد ساختماني و فعالیتي سیستم عصبي است .نورون یک سلول تخصص یافته است که به 

 تنهایي با عنوان دستگاه عصبي کوچک فعالیت میکند.

 

 : /وروگلی 2-2-7

وظیفه سلول های نوروگلي تغذیه حمایت وحفاظت از نورون هاست. غشایي از جنس چربي و پروتئین   

به انها  ا از خارج مي پوشاند. این غشا نسبت به بعضي مواد مثل اکسیژن نفوذ پذیر است ونورون ها ر

مانند پروتئین ها نفوذ ناپذیر است.این خاصیت غشا نورون  مواد از اجازه عبور میدهد و نسبت به بعضي

اوت یط خارج نورون ها متفحموجب میشود که ترکیب مواد در داخل نورون ها با ترکیب مواد در م

داخل نورون پتاسیم زیادی وجود دارد در حالي که در خارج نورون سدیم زیادی وجود دارد که  باشد.

در حالت عادی  .باعث ایجاد اختالف پتانسیل الکتریکي یا اختالف شار بین داخل و خارج سلول میشود

د نفوذ پذیری داخل سلول پتانسیل منفي و خارج ان پتانسیل مثبت دارد. وقتي نورون تحریک میشو

غشا به سدیم زیاد شده و سدیم زیادی وارد سلول میشود و از انجایي که سدیم بار مثبت دارد داخل 

 سلول بار مثبت پیدا میکند .

این تغییر بار الکتریکي باعث انتقال اطالعات در سیستم عصبي میشود. نورون ها در نواحي اختصاص 

برقرار میکنند و پیام های الکتریکي از طریق ازاد شدن مواد یافته ای به نام سیناپس با یکدیگر تماس 

شیمیایي در سیناپس از یک نورون به نورون بعدی منتقل میشود تا در نهایت پیام ها مسیر مورد انتظار 

 د.را درسیستم عصبي طي کنن
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 دستگا  عصبی مرکزی و محیطی 9-7

 

ارتباطات انها در مغز و نخاع است. سیستم عصبي دستگاه عصبي مرکزی شامل مجموعه ای از نورون ها و 

محیطي به عنوان مسیر ارتباطي است که در خارج سیستم عصبي مرکزی قرار گرفته ومحیط و خارج را 

به سیستم عصبي مرکزی ارتباط میدهد و بالعکس اعصاب محیطي شامل رشته های عصبي حسي 

 حرکتي و مخلوط است. 

جفت اعصاب  11جفت اعصاب جمجمه ای و  17یطي شامل از نظر ساختاری سیستم عصبي مح

 نخاعي است.

 

           

 دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی – 3شکل 
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 /ورون   7-9-7

 یکي از مهم ترین اجزا سیستم عصبي بدن نورون مي باشد.

 

 

 اجزا نورون  – 4شکل 

               

 مهندسی: دیدگا /ورون از 2-9-7

اگر بدن را یک ساختمان در نظر بگیریم نورون های ان با تشکیل شبکه عصبي نقش سیم کشي این 

سازه را بازی میکنند. در واقع این نورون ها هستند که پیام الکتریکي ایجاد شده توسط محرک ها را 

ا انتقال میدهند. از دیدگاه مهندسان برق به مراکز عصبي میرسانند و پاسخ مربوطه ر کرده و دریافت

 را در بدن ایجاد میکنند. مولد الکتریسیتهنورون ها نقش 
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 ا/واع /ورون ها  4-7

 دسته تقسیم میشوند: 1د و از لحاظ عملکردی به نوجود دار ينورون ها در اشکال و اندازه های مختلف

 نورون حرکتي .1

 نورون حسي .7

 نورون رابط .1

 

خته عصبي به همراه سلول های پشتیبانشان اصلي ترین اجزای تشکیل دهنده نورون یا همان یا

سیستم عصبي انسان هستند. این سلول ها با یکدیگر در ارتباط بوده و اطالعات را باسرعتي باور 

نکردني در بدن انتقال میدهند. شکل و ساختار سرعت انتقال پیام عملکرد و ... سبب شده تا این 

شرفته ترین ماشین بیولوژیک جهان یعني مغز را بسازند وخودشان در رده سلول های کوچک پی

 متمایز ترین سلول ها قرار بگیرند.

نورون ها تقسیم میتوزی نداشته و از بدو تولد تا لحظه مرگ تعدادشان به جز انهایي که در مناطق 

 رو به زوال است. هستند خاصي از مغز

 هایي در نورون است که عمل تقسیم سلولي را کد میکنند. این موضوع به دلیل غیر فعال بودن ژن 

 

 ها /ورون اشنایی با  5-7

  : هسته     

دارای ماده ژنتیکي یا کروموزوم ها مي باشد که این ماده اطالعات برای رشد سلولي و سنتز   

 پروتئین های مورد نیاز برای حیات سلول را شامل میشود. همچنین هسته دارای غشا مخصوص و

 روزنه دار است.

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید




