






سيستم عصبي

:      به دوقسمت ساختاري اصلي تقسيم مي شودسيستم عصبي 
سيستم اعصاب مركزي 
سيستم اعصاب محيطي

:سيستم اعصاب مركزي شامل
كه در داخل جمجمه قرار گرفته :  مغز

كه در داخل ستون فقرات قرار دارد عملكرد اصلي طناب نخاعي انتقال تكانه هاي: طناب نخاعي
.اعصاب زيادي در سطوح مختلف از طناب جدا شده يا وارد آن مي شوند. عصبي است( تحريكات)

همه اين اعصاب با مراكز عصبي كه در مغز يا طناب نخاعي واقع هسنتد ارتباط
.دارند

سه اليه غشاء محافظ كه هم مغز و هم طناب نخاعي را پوشانده اند، :پرده هاي مننژ 
.شديد حفظ كردهمايعي در اطراف مغز و نخاع وجود دارد كه انها را از اسيب و ضربه:مايع مغزي نخاعي

.اين مايع داراي چرخشي دائمي است به نحوي كه بخشي از آن توسط عروق خوني مغز مرتبا باز جذب مي شود



ن عضو بدن تخصصي تريكه مركز كنترل سيستم عصبي است، مغز، تقريبا 
وزن آن در يك فرد بالغ متوسط تقريبا. است

است وتوسط عروق خوني، خونرساني مي شودكيلوگرم 1/5
هم چنين جهت عملكردي اثر بخش، احتياج به اكسيژن

مداوم مغز گلوكز را ذخيره نمي كند و نياز به خونرساني. قابل توجهي دارد
.دارد



مغز

:مغز سه بخش اصلي دارد
حس خارجي ترين بخش مغز است واعمال خاصي در بدن كنترل مي  نمايد، مثل :  مخ
است هم چنين مخ حركاتي را كه تحت كنترل آگاهانه فرد. حافظه ارتباطيو تفكر ، كردن

.  آغاز و اداره مي كند
مغز كوچك هم ناميده مي شود، در بخش خلفي و تحتاني قرار گرفته :مخچه

ه را از طريق پيام هايي كتعادل فرد مخچه فعاليت عضالت راهماهنگ كرده و . است
.از چشم و گوش دريافت مي نمايد، برقرار مي كند

تنفس مركز كنترل قلب ودرانتهاي مخچه و ابتداي نخاع قرار دارد كه :بصل النخاع
مي باشد

وط كه سه قسمت فوق را به هم مربپل مغز يك قسمت كوچك تر در مغز عبارتست از 
مي سازد



سيستم اعصاب محيطي

اعصاب محيطي شامل اعصابي است كه خارج از طناب سيستم
هم چنين اين سيستم  اطالعات حسي . نخاعي و مغز قرار دارند

را از بدن به طناب نخاعي و مغز منتقل مي كند و اطالعات 
.حركتي را از مغز و طناب نخاعي به بدن مي رساند



بخش هاي عملكردي سيستم عصبي

:عبارتند ازبخش هاي عملكردي سيستم عصبي 
.موثر است( اسكلتي)كه بر فعاليت و حركت عضالت ارادي سيستم اعصاب ارادي

ي و غدد كه به صورت خودكار بوده و روي فعاليت عضالت غير ارادسيستم اعصاب اتونوميك 
.موثر است

:بهسيستم اعصاب خودكار 
سيستم عصبي سمپاتيك 

سيستم عصبي پارا سمپاتيك
. تقسيم مي شود

ستم سي. اين دو سيستم اثرات متضادي دارند و در يك تعادل دقيق و ظريف به سر مي برند
ن خون، وقتي كه بدن را تحت تاثيرمحرك هايي همچون تروما، ازدست رفتاعصاب سمپاتيك 

اسخ عملكرد اين سيستم عمومابه عنوان پ. ترس و مواردمشابه قرار مي گيرد فعال ميشود
.شناخته مي شود(( جنگ و گريز))

.اند، فعاليت هاي بدن را به وضع طبيعي ياآرام بر مي گردسيستم اعصاب پارا سمپاتيك





تغييرات وابسته به سن

ن سلول احتماال آزار دهنده ترين تغيير وابسته به سن در دستگاه عصبي، از دست رفت
ر در بافت عصبي نيز همانند ساير بافت ها، سلول هاي زيادي د. هاي عصبي است

.طي پيري از دست مي روند
وما سلول هاي عصبي با اكثر سلول هاي بدن تفاوت دارند، به اين صورت كه آنها عم

.گردندتقسيم سلولي نمي شوند،بنابراين نورون هاي از دست رفته جايگزين نمي
غز، به عنوان مثال در م. كاهش نورون ها بطور يكسان در تمام نواحي مغز ديده نمي شود

سلول هاي مشخص و ويژه اي كه مسوول همكاري در % 25طي پيري حدود 
حركات هستند، از بين مي روند اما قسمت هايي در مغز وجود دارند كه

كاهش قابل توجه تعداد . تعداد نورون هاي آنها در طي زندگي، عمدتا ثابت مي ماند
سلول هاي مخچه ممكن است درتعادل تاثير گذاشته و باعث شود افراد مسن در

هماهنگي حركات ظريف، مشكل داشته باشند



سپس طي چندين . سالگي افزايش پيدا مي كند30وزن مغز در انسان، تا حدود سن 
سالگي، سريعا 60سال بعد، كاهش يافته و بعد با افزايش پيري، مخصوصا پس از سن 

بيشترين مقدار % 10سالگي، بيش از 90ممكن است مغزدر سن . كم خواهد شد

.وزن خود را از دست بدهد
در يك كاهش وابسته به سنبر طبق محاسبات انجام شده تست هاي استانداردهوش، 

دارد، به نظر مي رسد اين كاهش در ارتباط با نابودي نورون هوش افراد وجود 
ت به اين كاهش به قدري مداوم است كه به طور طبيعي، يك فرد مسن نسب. هاباشد

عموما افراد داراي . در توانايي لفظي خود نقصان نشان مي دهد% 25فرد جوانتر، 
يهاي عقلي تحصيالت عالي، بيش از افرادي كه فاقد چنين تحصيالتي هستند، تواناي

و ش يك ارتباط آماري بين هوبه داليلي كه معلوم نيست، . خود را حفظ مي كنند
افرادبا هوش باال، نسبت به كساني كه هوش كمتري دارند،. وجود داردطول عمر 

.داراي طول عمر بيشتري هستند



ز آن نه حافظه نيز با افزايش سن تحت تاثير قرار مي گيرد كه احتماال بخشي ا
.همه، به عنوان نتيجه اي از نابودي نورون ها مي باشد

:  وجود داردسه نوع حافظه حداقل 
كه تنها به مدت چند دقيقه دوام دارد: حافظه كوتاه مدت

كه مي تواند چند ساعت دوام داشته باشد : ميانهحافظه 
ما مي كه نياز به چند ساعت يا چند روز دارد تا شكل بگيرد ا: حافظه دراز مدت

.تواند براي تمام عمر دوام داشته باشد
ش به نظر مي رسد حافظه دراز مدت، كمتر از نوع كوتاه مدت تحت تاثير افزاي

در واقع، گاهي اوقات مشاهده مي شود كه حافظه دراز مدت، .سن قرار گيرد
ايعي را آنها ممكن است قادر باشند جزئيات وق. در افراد پيرتر افزايش مي يابد

كه سال ها پيش اتفاق افتاده است به خاطر بياورند، اما نمي توانند
.راجع به اتفاقات جديد، مطالب زيادي را به ياد بياورند



شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد، افراد با هوش باال، در سن پيري، بهتر حافظه خود را 
و به نظر. حفظ مي كنند

ر طريق را مي رسد حافظه در افراد مسني كه پس از بازنشستگي، كار كردن يا مشغول بودن به ه
ك مي چنين به نظر مي آيد كه بكار بردن مغز، به آن كم. ادامه مي دهند، بهترباقي مي ماند

.كند كه كاركرد طبيعي خود را حفظ كند
:، عبارتند ازدو تغيير مهم ديگر دستگاه عصبي افراد پا به سن گذاشته

كاهش ميزان هدايت پيام ها در نورون ها 
.افزايش زمان الزم براي انتقال پيام ها از يك نورون به نورون ديگر

خ هاي نورون هاي دستگاه عصبي سمپاتيك نوراپي نفرين ترشح مي كنند، و اين ماده، پاس
يزان هنگامي كه م. خصوصيات اين دستگاه است، آغاز مي كندوابسته به اضطراب را كه از

افزايش نوراپي نفرين خون يك فرد پير در حال استراحت يا درازكش اندازه گرفته شود، يك
هنگامي كه فرد مي ايستد، ميزان نوراپي. پيشرونده در سطح آن مشاهده مي شود

كافي نفرين خون وي افزايش پيدا مي كند كه باعث سرعت ضربان قلب و رسيدن جريان خون
ضعيت هنگامي كه يك فرد كنهسال، از حالت نشسته به ايستاده تغيير و. به مغز مي شود

افزايش پيدا مي كندبدهد، سطح نوراپي نفرين خون وي بيشتر از جوانترها



هنگامي كه افراد پير، در شرايط زير قرار بگيرند، سطح نوراپي نفرين خون
:آنها بيش ازحد طبيعي افزايش مي يابد

خوردن مقادير زيادي قند
در معرض سرماي شديد قرار گرفتن 

.ورزش كردن
ي در سطح افزايش يافته نوراپي نفرين در خون ممكن است دراثريك افزايش عموم
ود نوراپي فعاليت دستگاه عصبي سمپاتيك، در افراد مسن تر باشد كه باعث مي ش
ون ها نفرين زيادي توليد شده و تمام آنها قادر نباشند به گيرنده هاي روي نور

نوراپي نفرين اضافي ممكن است از ديواره مويرگ هاي مجاور . متصل شوند
.بگذارد و وارد دستگاه گردش خون شود

ور اپي هم چنين با افزايش سن ، كاهش در حساسيت سلول هاي گيرنده نسبت به ن
سن ، كاهش نيروي انقباضي در بطن چپ قلب با افزايش. نفرين ديده مي شود 

مي فرين بيشتر به دليل كم شدن قدرت پاسخ گويي قلب به تحريك نور اپي ن
باشد


