
  اگز جزيبى الكتزيكي هَجَد درهغشاًسبى را بِ صَرت هٌحٌي در بيبٍرين، بِ ايي كبر الكتزٍآًسفَگزافي هي گَيٌذ.

 .(EEG)دستگبُ ثبت كٌٌذُ:الكتزٍآًسفَگزاف                                      هٌحٌي ايجبد شذُ:الكتزٍ آًسفَگزام

EEG ست هثال بب ًَار هغش هيتَاى چك كزد كِ جبيي اس هغش هختل شذُ در تشخيص بيوبري ٍ بزرسي ػولكزد هغش كوك كٌٌذُ ا

 است يب ًِ؟

جبًَر  ّيچّستٌذ.  پز سلَليجبًَراى  ّوِ. ًذارًذجبًَراى دستگبُ ػصبي  ّوِديذُ هي شَد ٍلي  جبًَراىدر  فقطدستگبُ ػصبي 

 ٍجَد ًذارد. سلَليتك 

 ببشٌذ. غيز ػصبي.يبختِ ّبي ببفت ػصبي هي تَاًٌذ يبختِ ّبي ًيستٌذيبختِ ّبي ػصبي  فقطيبختِ ّبي ببفت ػصبي 

 

 است. يك جسن سلَليٍ  يك ّستِّستٌذ. بب ّزظبّزي ّن كِ ببشذ داراي  تك ّستِ ايّوِ ًَرٍى ّب 

 سيتَپالسن بيشتز                           

 ّستِ جسن سلَلي           هحل قزارگيزي

 حبٍي اًذاهك                          

دًذريت ٍجَد داشتِ ببشذ. دًذريت ّب پيبم ػصبي را  چٌذيب  يكتؼذاد دًذريت ّب بستگي بِ ًَرٍى دارد. دريك ًَرٍى هيتَاى 

 دريبفت هيكٌٌذ ٍ بِ جسن سلَلي ّذايت هي كٌٌذ.

 آى در ًَرٍى ّبي هتفبٍت فزق هي كٌذ.  طَليك آكسَى ٍجَد دارد. اهب  فقطًَرٍى ّب   ّوِدر 



ًَرٍى ّب ، چٌذ رشتِ پبيبًِ آكسًَي ٍجَد دارد. ٍظيفِ        اًتقبل)ًِ  ّوِاًتْبي آكسَى يك پبيبًِ آكسًَي ٍجَد دارد. در

 ّذايت(

ٍ در توبس بب هبدُ اطزاف است را گزُ راًَيِ هي گَيين.در گزُ راًَيِ پيبم ػصبي هي تَاًذ تَليذ  ًذاردًقطِ اي كِ غالف هيليي 

 بشَد.

آى ًَرٍى داراي غالف هيليي است.هيليي اس جٌس غشبء است.هيليي در ٍاقغ غشبء سلَل ّبي  قطؼب*ٍقتي ّذايت جْشي ببشذ ، 

 ًَرٍگليب است. 

 ، سزػت ّذايت پيبم ببالتز هي رٍد*ّزچِ تؼذاد غالف هيليي كوتز ببشذ

 .ًوي كٌٌذًَرٍگليبّب غشبء سبسي  ّوِ*

 *جبيي كِ هيليي ٍجَد دارد،پتبًسيل ػول ًيست.

 

 سبخت پزٍتئيي غشبء                                         

 شبكِ آًذٍپالسوي سبز 

 سبخت فسفَليپيذ غشبء                                       

 

 رٍد.هي  ببالتزببشذ، سزػت ّذايت پيبم ػصبي  كوتز*ّزچِ تؼذاد هيليي ّب 

 يبختِ ػصبي حسي                                                                                        تك قطبي                                

 يبختِ ػصبي رابط              ػولكزدبزاسبس                                                         دٍ قطبي              ظبّزبز اسبس 

 يبختِ ػصبي حزكتي                                                                                        چٌذ قطبي                               



 ًَرٍى ّبي حسي خَدشبى گيزًذُ ّستٌذ. گبّب*

 ، ًَرٍى ًيست. سلَل پيش سيٌبپسي گبّب*

 تَاًبيي تَليذ پيبم ػصبي را دارد. قطؼب*سلَلي كِ پيش سيٌبپسي است 

 هيليي هي سبسد. ػصبي هزكشيدر دستگبُ                                                    

 هيليي سبس                       

 هيليي هي سبسد. ػصبي هحيطيدر دستگبُ                                       َرٍگليبً

 ايجبد داربست بزاي استقزار                                                                                      

 دفبع)بب بيگبًِ خَاري(            چَىستبرُ اي شكل        كِ داراي ٍظبيفي                     

 حفظ ّن ايستبي                                                                                      

 تغذيِ ًَرٍى                                                                                      

 فبص ٍجَد دارد كِ بب بيگبًِ خَاري اس دستگبُ ػصبي هحبفظت هي كٌذ.             *دردستگبُ ػصبي هبكزٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 


