
 

 

 ترین شی در جهان شناخته شدهمغز انسان، پیچیده

 :بررسی کلی معز انسان

مغز انسان اطالعات را از دنیای  .کندانگیز بدن است که تمامی عملکردهای آن را کنترل میانسان یک عضو شگفت مغز
 .کشدروان را به تصویر می بیرون دریافت، و پردازش کرده و ماهیت ذهن و

 .شوندات و حافظه برخی از مواردی است که توسط مغز انسان ایجاد میهوش، خالقیت، احساس

تر شوند. مغز بیشاست که توسط استخوان جمجمه حفاظت می بصل النخاع و مخچه ،مخ مغز انسان تشکیل شده از
مغز این  کند.می طریق حواس پنچ گانه یعنی بینایی، بویایی، شنوایی، المسه و چشایی دریافت مواقع اطالعات را از

کرده و این اطالعات را در مناطق خاص و اغلب مرموزی ذخیره  ها را به نوعی که برای ما قابل فهم باشد جمع آوریپیام
 .کندمی

 .دارد نقش نیز …مغز انسان در کنترل افکار، حافظه، گفتار و

شامل اعصاب نخاعی است   (PNS)سیستم عصبی محیطی از مغز و نخاع تشکیل شده و  (CNS)سیستم عصبی مرکزی
 .که انشعابات اعصاب مغزی و طناب نخاعی تشکیل شده است

 مغز انسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  غز سه بخش اصلی دارد: مخ، مخچه، بصل النخاعم

 .مغز انسان شامل مخ، مخچه و بصل النخاع است

http://brainbee.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
http://brainbee.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/


 

 

 مخ

عملکردهایی  ی چپ و راست تشکیل شده است. مخترین بخش مغز است که از دو نیمکرهبزرگ )Cerebrum (مخ
 .ردیادگیری و کنترل دقیق حرکات را بر عهده دا نظیر پردازش المسه، بینایی، شنوایی، گفتار، استدالل، احساسات،

 مخچه

ها و حفظ وضعیت و تعادل ت ماهیچهدر زیر مخ قرار گرفته و عملکرد آن، هماهنگی در حرکا )cerebellum (مخچه
 .بدن است

 بصل النخاع

 یاری ازبه عنوان مرکز کنترل اتصاالت مخ، مخچه و نخاع است. این بخش در بس )Brainstem (بصل النخاع
خواب، گوارش و هضم غذا،  رجه حرارت بدن، بیداری و چرخه یعملکردهای غیر ارادی نظیر تنفس، ضربان قلب، د

 .عطسه، سرفه، استفراغ و بلع دخالت دارد

 نیمکره های مغز انسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ای به یکدیگر شود. دو نیمکره ی مغز توسط فیبرها و یا الیاف جسم پینهغز به دو نیمکره ی چپ و راست تقسیم میم

  کننداتصال پیدا می

 شودی راست و چپ تقسیم می ی نیم کرهز انسان به دو قسمت عمدهغم

ای ها را از نیمکرهکه پیام )Corpus callosum (نام جسم پینه ها و الیاف عصبی بهاین دو نیمکره با اجتماعی از رشته
 .هستندکند با یکدیگر در تعامل دیگر منتقل می یبه نیمکره

https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebrum
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebellum
https://en.wikipedia.org/wiki/Brainstem
https://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_callosum


 

 

هر نیمکره کنترل بخش مخالف خود در بدن را برعهده دارد. )نیمکره چپ، بخش راست بدن و نیمکره ی راست بخش 
 کند.(چپ بدن را کنترل می

ود. البته و و یا پای چپ شخص ممکن است ضعیف یا فلج شدهد، باز ی مغزی در سمت راست مغز فردی رخاگر سکته
ریاضیات و توانایی  ی چپ مغز، درک گفتار، ی مغز مشترک نیست و در مجموع نیمکره دو نیمکره تمام عملکردهای

های هنری و موسیقی را خالقیت، توانایی درک فضایی، مهارت ی راست مغز، کند. همچنین نیمکرهنوشتن را کنترل می
 .کندنترل میک

 .مردم رایج است %۹۲حدود تفاده از دست و زبان درمیان نیمکره ی چپ مغز غالبا در اس

 لوب های مغز انسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شودسری تقسیم میمغز به چهار لوب پیشانی، آهیانه، گیجگاهی و پس 

 .کندهای متمایزی هستند که مغز را به لوب های مختلف تقسیم مینیمکره های مغز انسان دارای شکاف

 :شامل چهار لوب است (Hemisphere) هر نیمکره ی مغز

 (Frontal lobe) لوب پیشانی

 (Parietal lobe) ایلوب آهیانه

 (Temporal lobe) لوب گیجگاهی

 (Occipital lobe) لوب پس سری



 

 

تقسیم شود. دانستن این که هر لوب  کندای را کنترل میهر لوب ممکن است به مناطق دیگری که عملکردهای ویژه
 .باشدبسیار حائز اهمیت می یی فاقد عملکرد مطلوب استمغزی به تنها

 .ای وجود داردمیان لوب های مغزی و نیم کره های مغز ارتباط بسیار پیچیده

 لوب پیشانی

 شخصیت، رفتار، احساسات •
 قضاوت، برنامه ریزی، حل مسئله •
 ایجاد حرکت جهت تولید نوشتار و گفتار )ناحیه ی بروکا( •
 حرکات بدن •
 خودآگاهی هوش، تمرکز، •

 ایلوب آهیانه

 تفسیر زبان و کلمات •
 حواسی نظیر المسه، درد، درک حرارت بدن •
 تفسیر سیگنال های بینای، شنوایی، حرکتی، حسی و حافظه •
 درک فضایی و بصری •

 لوب پس سری

 تفسیر بینایی ) رنگ، نور، حرکت( •

 لوب گیجگاهی

 درک زبان ) ناحیه ی ورنیک( •
 حافظه •
 شنوایی •

 زبان

شود. نیم کره ی میی غالب شناخته زبان و گفتار است و به عنوان نیم کره چپ مغز انسان مسئول نیم کره ی به طور کلی
 . دارد مغز انسان نقش مهمی در تفسیر اطالعات بصری و پردازش اطالعات فضایی بر عهده راست

ی راست مغز رخ دهد. این که چپ دست هستند ممکن است در نمیکره  عملکردهای گفتاری در حدود یک سوم افرادی
ها در کدام نیمکره مغز آن که تعیین کند مرکز گفتار درهای خاصی داشته باشند نیاز به انجام آزمایش ستافراد ممکن ا

 .است

Aphasia  یک مشکل زبانی است که در بیان گفتار، درک، خواندن و نوشتن اثر گذاشته و اغلب در اثر تروما یا سکته
 .ی آسیب دیده در مغز بستگی داردبه ناحیه Aphasia نوع د.شومغزی ایجاد می

 ناحیه بروکا



 

 

 .ی لوب چپ پیشانی قرار دارددر لبه (Broca) ناحیه بروکا

های صورت به منظور تولید صدا مشکل ایجاد حرکات زبان و ماهیچه اگر این ناحیه آسیب دیده باشد ممکن است در
شود. برای مثال در می دن و نوشتن دچار مشکلفتار است ولی در صحبت کرشرایط فرد قادر به درک گ کند. در این

 (Broca`s Aphasia).شودنمی لمات در فرم صحیح و در یک خط نوشتهنوشتن یک متن، ک

 ناحیه ورنیکه

 .ی لوب چپ پس سری قرار دارددر لبه (Werniche) ناحیه ورنیکه

شود. فرد ممکن است در این شرایط جمالت طوالنی یم Werniche Aphasia آسیب به این ناحیه سبب بروز
کردن هستند ولی در  ست کلمات جدیدی را ایجاد کند. این افراد قادر به صحبتکند. و حتی ممکن ا معنایی را ادابی

 .انداطالعبی درک گفتار مشکل دارند و از اشتباهات خود در صحبت کردن

  قشر مغز

 
 
 
 
 
 
 
 

ی آکسون)بخش سفید( در ارتباط های دیگر مغزی به وسیلهخشش خاکستری( است که با بقشر مغز شامل نورون )بخ
  است

 ۱۶ های متعدد است. کورتکس دارایها و فرورفتگیستگیشود که دارای برجگفته می کورتکس به بخش سطحی مخ
میلیارد  ۸۶جموع مغز دارای میلیارد و درم۷۰ های خاصی قرار گرفته اند.)مخچه شاملمیلیارد نورون است که در الیه

 (.نورون است

 .کنندسطح سلول های عصبی کورتکس به رنگ خاکستری بوده و بخش خاکستری مغز را ایجاد می

عصبی به نام آکسون وجود دارند که ارتباط نقاط مختلف مغز را میسر  های بلند، رشته(Cortex) شر مغزدر زیر ق
 .نامنداین قسمت را بخش سفید مغز می .کنندمی

شود و های قشر مخ باعث افزایش سطح مغز میمتعدد است. فرورفتگی هایها و فرورفتگیقشر مغز دارای برجستگی
عملکردهای مغزی  ون های بیشتری داخل جمجه جای گیرند و به همین علت سبب افزایشتا نور دهداجازه می

 .شودمی

شود. برای هر فرو رفتگی و گفته می Sulcus هافرورفتگیر این به شیا نامیده شده و Gyrus هر فرورفتگی در مغز یک
 .هایی وجود داردجهت تعیین مناطق خاص مغزی نام شیار



 

 

 انسانساختارهای عمقی مغز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Basal ganglia یقطع عرضی کرونال، نشان دهندهم

یگر مرتبط مختلف قشر مخ را به یکد هایشوند قسمتخوانده می (White matter) مسیرهایی که بخش سفید
 .کنندمی

دیگر و از لوبی به لوب دیگر و همچنین از بخشی از مغز به  Gyrus به Gyrus توانند از این طریق از یکها میپیام
 .بخش دیگر آن منتقل شوند

 هیپوتاالموس

در کنترل  (Hypothalamus) موسکنترل غیر ارادی بدن است. هیپوتاال در باالی بطن سوم قرار گرفته و مرکز اصلی
 .های جنسی نقش داردیر گرسنگی، تشنگی، خواب و پاسخنظ رفتارهایی

 غده ی هیپوفیز

ای به هیپوتاالموس متصل در بخش کوچکی از پایین استخوان جمجه قرار گرفته است. غده ی هیپوفیز توسط ساقه
 .شودمی

 رد. این غده ترشحسایر غدد در بدن را برعهده داکنترل ترشح  شناخته شده و ی اصلی یا مرکزیاین غده بعنوان غده
های محیطی پاسخ به استرس و تنش در و داده افزایش را …های جنسی و هایی نظیر هورمون رشد، هورمونهورمون

 .دخیل است

 غده پینه آل )اپی فیز( 



 

 

ارد. این های شبانه نقش دخلی بدن و ریتمترشح مالتونین در تنظیم ساعت دا در پشت بطن سوم قرار دارد. این غده با
 .کندبه رشد جنسی نیز کمک می غده

 تاالموس

شود. این بخش در احساس از قشر مغزی و پردازش آن ها شناخته می بعنوان ایستگاهی برای دریافت اغلب اطالعات
 .حافظه نقش دارد درد، هشیاری و

 (Basal ganglia) عقده های قاعده ای

است. این بخش با همکاری مخچه انجام حرکات ظریفی مثل حرکت  caudate، putamen ،globus pallidus شامل
 .کندنوک انگشتان را میسر می

 دستگاه لیمبیک

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  گیری حافظه دخیل استاختار دستگاه لیمبیک در شکلس

 Amygdala، هیپوتاالموس، Cingulate است. این دستگاه شامل این بخش مرکز احساسات، یادگیری و حافظه
 .)حافظه( است hippocampus و (واکنش های احساسی)

 حافظه

 .ی سه مرحله ای استحافظه یک فرآیند پیچیده

 کدگذاری •



 

 

 ذخیره سازی •
 بازخوانی •

 .باشد که چه موضوعی مهم استی این میگیری دربارهبه معنای تصمیم (Encoding) کدگذاری

صورت دیجیتالی بوده ولی موارد بیولوژیک هم بر روی آن تاثیر دارد. این  م و بیش بهغز کدر م (Storing) ذخیره سازی
 .پتابایت دارد ۱حد سازی معموال جای مشخصی نداشته و ظرفیتی در  ذخیره

 .باشدبه معنای به یادآوری دوباره یک موضوع بایگانی شده در مغز می (Recalling) بازخوانی

باید جهت انتقال حافظه ی بلند مدت به کوتاه مدت فعالیت  مناطق مختلف مغز در انواع حافظه دخیل هستند. مغز
 .کند

مدت ذخیره می کند و هیپوکامپ مسئول کد گزاری حافظه ی اطالعات را در حافظه ی کوتاه  Prefrontal بخش قشر
 .بلند مدت است

 حافظه، ظرفی پر نشدنی :مطلب مرتبط

 کوتاه مدت حافظه

 شود و در قشرنیز خوانده می (Working memory) ، حافظه کاری(Short-term memory) حافظه کوتاه مدت
Prefrontal دهدمغز رخ می. 

ذخیره شده و ظرفیت این بخش شامل هفت مورد است. برای مثال به شما  اطالعات در این بخش در حدود یک دقیقه
 .گیری کنیدشماره تلفنی که به تازگی به شما گفته شده را بخاطر آورده ودهد که شماره را می این امکان

اید کمک ای که پیش از آن خواندهل بوده و در به خاطر سپردن جملههمچنین این بخش در خواندن متن نیز دخی
 .کندمی

 حافظه بلند مدت

شود و زمانی فعالیت دازش میگیجگاهی مغز در هیپوتاالموس پر ، در لوب(Long-term memory) حافظه بلند
تقریبا نامحدودی  ه ظرفیتخواهید چیزی را برای طوالنی مدت به خاطر بسپارید. این نوع حافظمی کند که شمامی

 .دارد. این بخش شامل حافظه ی آشکار و مجازی است

 حافظه مهارتی 

 .گیردقرار می Basal ganglia در مخچه پردازش می شود و این اطالعات در (procedural) حافظه ی مهارتی

 .شود می ذخیره شبخ این در خودکار صورت به …خاطراتی نظیر چگونگی بازی با وسایل و دوچرخه سواری و 

 بطن های مغزی و مایع مغزی نخاعی

  

http://brainbee.ir/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%D8%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFS شوددر داخل بطن های مغز انسان تولید می  

 .باشدمی (Ventricle) هایی خالی به نام بطنمغز انسان دارای حفره

ی در داخل مغز و نخاع وجود دارد. مایع مغزی نخاع (CSF) مغزی نخاعی در داخل بطن ها مایعی بی رنگ به نام مایع
 .دهدبا خون تبادالت انجام می کند. این مایع، دائمااطراف آن جریان داشته و از آسیب به این دو جلوگیری می و در

دوی این بطن ها با شوند. هر دو بطن عمیق در بین نیمکره های مغز انسان وجود دارد که بطن های جانبی نامیده می
 .بطن سوم ارتباط دارند

چهارم، و بطن چهارم از طریق کانال سیلویوس به بطن سوم مرتبط است.  ن میانی از طریق بطن باریک دوم به بطنبط
 .شودجذب می  arachnoid villi به نام (sagittal) نخاعی از طریق ساختارهای ویژه در سینوس مایع مغزی

 .شده و مقدار تولید شده، همیشه برقرار استجذب  CSF تعادل میان

 Hydrocephalus شده و منجر به بزرگ شدن بطن یا CSF باعث تولید بیشتر تواندختالل و یا انسداد در سیستم میا
 .شودنامیده می Syringomyelia در نخاع گردد که CSF یا باعث تجمع شود و

 جمجمه 

  استخوان تشکیل شده است ۸شود.جمجمه از مغز انسان داخل جمجمه محافظت می

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استخوان  ۸انسان و جلوگیری از هرگونه آسیب مغزی است. جمجمه از  ، حفاطت از مغز(Skull) هدف و کارکرد جمجمه
 :ها عبارتند ازاند تشکیل شده، این استخوانهم قرار گرفته که در کنار

• Frontal 
• temporal 
• sphenoid 
• occipital 
• parietal 
• ethmoid 

 Maxilla ،zygoma ،nasal ،palatine ،lacrimal ،inferior nasal استخوان جفت شامل ۱۴بخش صورت از 
conchae ،mandible و vomer تشکیل شده است. 

 خلفی قسمت – میانی شکاف –ی قدامی ی مجزا وجود دارد: دهانهدر داخل جمجمه سه ناحیه

 .middle fossa meningioma کنند. مانندی تومور را مشخص میگاهی پزشکان به این وسیله، ناحیه

 های فرامیناسوراخ ها و اعصاب، از پایین جمجمه از طریقها، رگرج شده از کامپیوتر ،تمام شریانهای خاهمچون کابل
(Foramina) شوندخارج می. 

 اعصاب مغزی 

سه شوند. جمجمه به خارج می هایی به نام فورامینا از جمجمهشوند از طریق حفرهمغزی که از مغز خارج می اعصاب
  شودمی ی قدام، شکاف میانی، قسمت خلفی تقسیمقسمت دهانه

 .کندجفت عصب مغزی با سراسر بدن ارتباط برقرار می ۱۲جفت عصب نخاعی با نخاع و  ۳۱مغز توسط 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورت، حواس چشایی، بلعیدن و حرکات  جفت عصب مغزی از جمله شنوایی، حرکت چشم ، احساس در ۱۲تا از  ۱۰مغز 
 .کنترل می کند رت و گردن و شانه و زبان راهای صوماهیچه

  جفت عصب مغزی ۱۲اسامی و عملکرد 
 شماره عصب نام عصب عملکرد عصب

 ۱ حس بویایی بوییدن

 ۲ حس بینایی دیدن

 ۳ عصب چشم حرکت کره چشم و مردمک

 Trochlear ۴ حرکت کره چشم

 ۵ اعصاب سه گانه حواس صورت

 ۶ عصب عضله حرکت کره چشم

 ۷ عصب صورت صورت و ترشح بزاق حرکت



 

 

 ۸ عصب شنوایی و تعادل شنیدن و تعادل

 ۹ عصب چشایی چشایی و بلع

 ۱۰ عصب دهم مغز )واگوس( ضربان قلب و گوارش

 ۱۱ عصب جانبی فرعی حرکت سر و گردن

 ۱۲ عصب زبانی حرکت زبان

 مننژ

 .شوندیمحافظت م (Meninge) مغز و نخاع توسط بافتی سه الیه به نام مننژ

 :ها از خارج به داخل عبارتند ازاین الیه

  )Dura mater(سخت شامه •
  )arachnoid mater(عنکبوتیه •
  )pia mater(نرم شامه •

 :ی ضخیم و سفت است که در داخل جمجمه قرار دارد. این بخش دارای دو الیه استسخت شامه: یک الیه
periosteal و meningeal dura 

از بافت االستیک )ارتجاعی( تشکیل دهد. این بخش وتیه: یک غشا نازک است که کل سطح مغز را پوشش میعنکلب
 .شده

 .شودخوانده می  subdural فضای  arachnoid و  dura فضای بین

گیرد. سخت شامه دارای تعداد فرا می های مغزی این بخش سطح مغز راها و فرورفتگیسخت شامه: بعد از برجستگی
 .رسانداکسیژن را به مغز می زیادی رگ خونی است که مواد مغذی و

  خون رسانی به مغز

 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dura_mater
https://en.wikipedia.org/wiki/Arachnoid_mater
https://en.wikipedia.org/wiki/Pia_mater


 

 

 vertebral ی شریانوسیله شود و گردش خون بهتغذیه می carotid های داخلیقدامی مغز توسط شریان یدهانه
  شوندهم متصل می به willi یگیرد و این دو شریان در چرخهصورت می

شود. بیشتر به مغز منتقل می vertebral هایو شریان carotid داخلی هایه نام شریانخون توسط دو جفت شریان ب
 .گیردصورت می carotid هایتوسط شریان رسانیخون

 .دهدخون رسانی به مخچه، بصل النخاع و بخش زیرین مخ را انجام می vertebral شریان

دهند و را تشکیل می basilar تصال به یکدیگر شریاناز جمجمه با ا بعد از گذشتن vertebral شریان راست و چپ
 .کنندایجاد می را  willi یی مغز، با اتصال به یکدیگر چرخهدر پایه carotid و basilar نشریا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Pcom) و بخش خلفی (Acom) در پیشانی basilar و شریان carotid ارتباط شریان :willi ینمایی از چرخه

 غز است به این صورت که اگریک ویژگی مهم جهت ایمنی م basilar-vertebral و carotid ارتباط میان دو شریان
وارد شده و از آسیب   willi یچرخه ها مسدود شود ممکن است جریان خون جانبی بهجریان خون در یکی از شریان

 .مغزی جلوگیری کند

 .گردش خون در مغز بسیار متفاوت از گردش خون در سایر نقاط بدن است

بنابراین این طور به نظر می آید که باید  بدن فعالیت می کنند؛ معموال شریان ها و رگهای خونی با هم در بخش هایی از
 .در حالی که در مغز اینگونه نیستوجود داشته باشد  basilarو رگ carotid یک جفت رگ

 

 



 

 

 سلول های مغزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سلول های عصبی تشکیل شده از جسم سلولی، دندریت و آکسون و از طریق سیناپس با یکدیگر در ارتباط هستند

 .شکیل شده است نوروگلیا و نورون هایع سلول به نامنسان از دو نومغز ا

 سلول های عصبی )نورون(

،  (Soma)سلولی ی آنها شامل یک جسمهای مختلفی وجود دارند اما همهها و اندازهدر شکل )Neurons (نورون ها
 .هستند (Dendrite) و تعدادی دندریت (Axon) آکسون

 دهد و هر نورون اطالعات را بههای الکتریکی و شیمیایی انتقال میسیگنال ها را از طریقسلول عصبی اطالعات و پیام
 .کندقل مینورون مجاور خود منت

گیرد. هر نورون دارای رت میصو سیناپس دهند و این فرآیند از طریقنورون ها انرژی خود را به یکدیگر انتقال می
 .کنددندریت هایی است که همچون آنتن عمل کرده و پیام را از نورون دیگر دریافت می

https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron


 

 

ی آکسون رفته و سپس از جسم سلولی به پایانهشود و آنجا پیام پردازش می این پیام به جسم سلولی منتقل شده و در
، مسیر سیناپس را طی (Neurotransmitter) دهنده های عصبیهایی که حاوی انتقال طریق وزیکول ها یا کیسه از

 .شودمی می کند و به نورون دیگر منتقل

 دنیای کوچک میکروسکوپی _ سلول :بیشتر بخوانید

 :سلول نوروگلیا

سلول  ۵۰تا  ۱۰نورون حدود نگهداری از نورون ه ارا بر عهده دارند. به ازای هر  ی تغذیه ،حفاظت وها، وظیفهاین سلول
 .نوروگلیا وجود دارد

 .گیرندا منشا میترین تومورهای مغزی از سلول های نوروگلیشایع

 :اندسلول های نوروگلیا چهار دسته

ورود و خروج مواد مغذی به  ها خون گردشی در مغز را تنظیم کرده واین سلول :(Astrocyte) آستروسیست •
نورون ها و عملکردهای الکتریکی بین نورون ها را کنترل  نین همئوستازی و ترمیمکنند، همچمغز را کنترل می

 .کندمی

کند که اطراف زوائد تولید می ی از جنس غشا به نام میلین راماده :(Oligodendroglia) ندروسیتالیگود •
 .شودل آن میموجب تسریع حرکت سیگنال الکتریکی در طو نورون ها )آکسون و دندریت( را احاطه کرده و

 از مایع مغزی نخاعیقرار داشته و  Ventricle ها در پوشش دیواره رگاین سلول :(Ependymal) اپندیمال •
(CSF) کنندمراقبت می. 

برعهده داشته و همچنین در  ها وظیفه حفاظت و تامین ایمنی مغز رااین سلول :(Microglia) میکروگلیا •
 .ها نیز نقش دارندآرایش دادن به سیناپس

 .ردسعی در آشنایی شما با این ماشین پیچیده دا با پرداختن به موضوع آناتومی مغز،BrainBee.ir  تیم

  :Anatomy of the Brainمنبع

 

http://brainbee.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84/
http://brainbee.ir/
https://mayfieldclinic.com/pe-anatbrain.htm

