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نوار مغزی، جریان  استفاده می کنند.  نوار مغزی  از  مغز  فعالیت های  بررسی  برای  متخصصان 
الکتریکی ثبت شدۀ یاخته های عصبی)نورون های( مغز است. چگونه در یاخته های عصبی، جریان 
الکتریکی ایجاد می شود؟ جریان الکتریکی در فعالیت این یاخته ها چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این 

پرسش ها باید با ساختار یاخته های عصبی و دستگاه عصبی بیشتر آشنا شویم.

فصل 1

تنظیم عصبی

1

نوار مغزی بر خالف نوار قلب، الگوی ثابت و تکراری ندارد.

فقط در جانوران

یاخته های عصبی )نورو ن ها(  یاخته های اصلی بافت عصبیبافت عصبی
یاخته های پشتیبان )نوروگلیاها(  فاقد جریان الکتریکی

 مصرف الکل و آلکالوئیدها موجب بروز تغییراتی در نوار مغز خواهد شد.
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ب(

یاخته�پشتیبان

یاختۀ�پشتیبان

غالف�میلین
هسته

یاخته�های�بافت�عصبی گفتار�1 

می�دانید�بافت�عصبی�از�یاخته�های�عصبی�و�یاخته�های�پشتیبان�)نوروگلیاها(�تشکیل�
شده�است.�شکل�1،�یک�یاختۀ�عصبی�را�نشان�می�دهد.این�یاختۀ�عصبی��از�چه�بخش�هایی�تشکیل�

شده�است؟
تولید� پیام�عصبی� و� پذیرند  تحریک� یاخته�ها� این� دارند:� عملکرد� سه� عصبی� یاخته�های�

می�کنند؛�آنها�این�پیام�را�هدایت�و�به�یاخته�های�دیگر�منتقل�می�کنند.�
دارینه�)دندریت�(��رشته�ای�است�که �پیام�ها�را�دریافت�و�به�جسم�
پیام� که� است� رشته�ای� آسه�)آکسون�(� می�کند.� وارد� یاختۀ�عصبی�
عصبی�را�از�جسم�یاختۀ�عصبی�تا�انتهای�خود�که�پایانۀ�آسه�نام�دارد،�
هدایت�می�کند.�پیام�عصبی�از�محل�پایانۀ�آسه�یک�یاختۀ�عصبی�به�یاختۀ�
دیگر�منتقل�می�شود.�جسم�یاخته�ای�محل�قرار�گرفتن�هسته�و�انجام�
 سوخت�و��ساز�یاخته�های�عصبی�است�و�می�تواند�پیام�نیز�دریافت�کند.�
یاختۀ��عصبی�که�در�شکل��1می�بینید،�پوششی�به�نام�غالف�میلین�دارد.�
غالف�میلین،�رشته�های�آسه�و�دارینۀ�بسیاری�از�یاخته�های�عصبی�را�
می�پوشاند�و�آنها�را�عایق�بندی�می�کند.�غالف�میلین�پیوسته�نیست�و�در�
بخش�هایی�از�رشته�قطع�می�شود.�این�بخش�ها�را�گره�رانویه�می�نامند�

که�با�نقش�آنها�در�ادامۀ�درس،�آشنا�خواهید�شد.
غالف�میلین�را�یاخته�های�پشتیبان�بافت�عصبی�می�سازند.�شکل��2را�ببینید،�یاختۀ�پشتیبان�به�

دور�رشتۀ�عصبی�می�پیچد�و�غالف�میلین�را�به�وجود�می�آورد.
تعداد�یاخته�های�پشتیبان�چند�برابر�یاخته�های�عصبی�است�و�انواع�گوناگونی�دارند.�این�یاخته�ها�
داربست�هایی�را�برای�استقرار�یاخته�های�عصبی�ایجاد�می�کنند؛�آنها�در�دفاع�از�یاخته�های�عصبی�و�

حفظ�هم�ایستایی�مایع�اطراف�آنها�)مثل�حفظ�مقدار�طبیعی�یون�ها(�نیز�نقش�دارند.�

�شکل�2ـ�الف�(غالف�میلین��
�������������������ب�(چگونگی�ساخت�آن

غالف�میلین

آسه

آسه

گره�رانویه

الف(

دارینه
جسم�یاخته�ای

آسه

یک�پایانه�آسه

غالف�میلین

گره�رانویه

هسته

غالف�میلین

شکل�1ـ�یاختۀ�عصبی
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نورون ها

1ـ  سازندة غالف میلین
2ـ  سازندة داربست هایی برای استقرار نورون ها

3ـ  پشتیبان های محافظ که نقش دفاع از نورون ها را بر عهده دارند.
4ـ  تغذیه کنندة نورون ها

5ـ  حفظ کنندة هومئوستازی )مثالً حفظ مقدار طبیعی یون ها( در مایع بین سلولی بافت عصبی

هدایت

هدایت جهشی

هومئوستازی

به کمک ناقلین عصبی در محل سیناپس

تعداد بیشتر از نورون ها
هم در بخش مرکزی و هم در بخش محیطی حضور دارند.

متابولیسم

 نقطه
طه به

ت نق
هدای

ت منشعب
دندری

هستهآکسونفقط یک عدد 

) Mieli
n(ن

 میلی
غالف

لیاها
وروگ

واع ن
 از ان

یکی

شامل میتوکندری های فراوان
 + سایر اندامک ها

پایانة آکسون

جابه جایی یون های +Na و +K الکتریکیدر طول غشای نورونهدایت پیام عصبی:
به واسطة مولکول هایی به نام ناقلین عصبیشیمیاییاز پایانة  آکسون به یاختة بعدیانتقال پیام عصبی:

هسته

)از نوع میلین ساز(

غشای آکسون 

یا دندریت
یاختة پشتیبان

و  ساخت غالف میلین

سلول های پشتیبان را براساس نوع عملکردشان در بافت عصبی تقسیم بندی می کنیم:

شتیبان 
اختة پ

ستة ی
ه

غالف میلین

ف میلین
غال

رشتة عصبی  عایق 
شده است و امکان 
هدایت پیام عصبی 

ندارد!

هستة یاختة 
پشتیبان 

میلین ساز

غشای آکسون 

سیتوپالسم 
نورون در میانة 

آکسون

سیتوپالسم

غشای آکسون

هسته

 غالف میلین بیشتر از جنس فسفولیپید و کلسترول است.

کنکور

ژن سازنده پروتئین های غالف میلین، توسط نورون های 
انسانی بیان نمی شود. )خارج از کشور - 87(

ور
ک

کن
)89

 - 
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راس
 )س

ند.
باش

می 
ار 

ته د
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 و 
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عص
غیر
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سلو
ها 

گلیا
ورو

ه ن
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هزارم�ولت
)mV(

شکل�3ـ�انواع�یاخته�های�عصبی

ساختار�و�کار�سه�نوع�یاختۀ�عصبی�را�که�در�شکل��3می�بینید،�مقایسه�کنید.فّعالیت�1

پیام�عصبی�چگونه�ایجاد�می�شود؟

���پیام�عصبی�در�اثر�تغییر�مقدار�یون�ها�در�دو�سوی�غشای�یاختۀ�
عصبی�به�وجود�می�آید.�از�آنجا�که�مقدار�یون�ها�در�دو�سوی�غشا،�
یکسان�نیستند،�بار�الکتریکی�دو�سوی�غشای�یاختۀ��عصبی،�متفاوت�
است�و�در�نتیجه�بین�دو�سوی�آن،�اختالف�پتانسیل�الکتریکی�وجود�

دارد.�شکل�4،�اندازه�گیری�این�اختالف�پتانسیل�را�نشان�می�دهد.

ندارد� فعالیت�عصبی� یاختۀ�عصبی� وقتی� آرامش:  پتانسیل�
)حالت�آرامش(،�در�دو�سوی�غشای�آن�اختالف�پتانسیلی�در�حدود��
70-�میلی�ولت�برقرار�است�)شکل�5(.�این�اختالف�پتانسیل�را�پتانسیل�
آرامش�می�نامند.�چگونه�این�اختالف�پتانسیل�ایجاد�می�شود�؟�برای�

پاسخ�به�این�پرسش،�دربارۀ�یاخته�های�عصبی�باید�بیشتر�بدانیم.

شکل�4ـ�اندازه�گیری�اختالف�
پتانسیل�الکتریکی�دو�سوی�غشای�

یاختۀ�عصبی

دارینه

جسم�یاخته�ای

یاخته�عصبی�رابط

یاختۀ�عصبی�حسی

یاخته�عصبی�حرکتی

آسه

آسه

آسه

دارینه

جسم�یاخته�ای دارینه

جسم�یاخته�ای

واژه�شناسی
کسون(�هر�دو�کلمه�به� آسه�)axon/�آ
کلمه�آس� از� آسه� است.� معنی�محور�
به�محور�سنگ� گرفته�شده�است�که�

آسیا�گفته�می�شود.
دو� هر� دندریت(� �/dendrite( دارینه�
کلمه�به�معنی�درخت�و�درخت�وار�است.�
و� به�معنی�درخت� دار� از�کلمه� دارینه�
)ینه(�که�پسوند�شباهت�است�ساخته�
شده�که�در�کل،�آنچه�شبیه�درخت�است�

معنی�می�دهد.

انواع�یاخته�های�عصبی

شکل�3،�انواع�یاخته�های�عصبی�را�نشان�می�دهد.�یاخته�های�عصبی�حسی�پیام�ها�را�به�سوی�
بخش�مرکزی�دستگاه�عصبی�)مغز�و�نخاع(�می�آورند.�یاخته�های�عصبی�حرکتی�پیام�ها�را�از�بخش�
مرکزی��دستگاه�عصبی�به�سوی�اندام�ها�)مانند�ماهیچه�ها(�می�برند.�نوع�سوم�یاخته�های�عصبی�
شکل�3،�یاخته�های عصبی�رابط�اند�که�در�مغز�و�نخاع��قرار�دارند.�این�یاخته�ها�ارتباط�الزم�بین�
یاخته�های�عصبی�را�فراهم�می�کنند.�هر�سه�نوع�یاخته�عصبی�می�توانند�میلین�دار�یا�بدون�میلین�

باشند.
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فقط

دستگاه عصبی 
بخش مرکزی  

شامل نورون ها و نوروگلیاها
بخش محیطی  

مغز
شامل نورون های حسی، رابط و حرکتی  

نخاع

بخش حسی  شامل نورون های حسی
بخش حرکتی  شامل نورون های حرکتی

ط باشد.
د نورون راب

ی توان
م

هایمعموالً بدون میلین
کوتاه

معموالً بدون میلین

معموالً بدون میلین

فقط دارای یک انشعاب 

از جسم یاخته ای

کوتاه

یک دندریت بلندکوتاه

منشعب
معموالً میلین دار

بلند

های 
کوتاه

نکته
 دقت کنید که در همة انواع نورون ها، جسم یاخته ای، نوک 
دندریت ها، انشعابات انتهای آکسون ها و همچنین پایانه های 

آکسونی فاقد غالف میلین و گره رانویه اند.

 در نورون های رابط و حرکتی، طول آکسون 
هر نورون، بلندتر از طول دندریت های خودش 

می باشد. اما در نورون  حسی، طول دندریت، 
بلندتر از طول دندریت خودش است.



کتاب درسی مهم است...
خیلی خیلی

3-1

در جدول زیر مقایسة کلی از سه نوع نورون را مشاهده می کنید.

نورون حرکتینورون رابطنورون حسی
هدایت پیام از مغز و نخاع به سایر اندام هاارتباط بین سایر نورون هاهدایت پیام به مغز و نخاعوظیفه

بخش محیطي + مرکزي )خاکستري(مرکزيبخش محیطي + مرکزي )بیشتر سفید(محل قرارکیري
کوتاهکوتاهبلندطول دندریت
بلندکوتاهکوتاهطول اکسون

چندچند1تعداد دندریت
111تعداد آکسون

غالف میلین و گره رانویه 
در دندریت

معموالً نداردمعموالً نداردمعموالً دارد

غالف میلین و گره رانویه در 
آکسون

معموالً داردمعموالً نداردمعموالً دارد

تعداد انشعاب در جسم 
چند قطبی )دوقطبی(چند قطبی )دو قطبی(  تک قطبیسلولی

معموالً در آکسون داردمعموالً نداردمعموالً داردهدایت جهشی پیام عصبی

طول دندریت: رابط  حرکتی  حسی
طول آکسون: رابط  حسی  حرکتی

 در نورون های رابط و حرکتی طول آکسون بلندتر از طول دندریت های خودشان است.



3-2

یادداشت:
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در�حالت�آرامش،�مقدار�یون�های�سدیم�در�بیرون�یاخته�عصبی�زنده�از�داخل�آن�بیشتر��است�و�در�
مقابل،�مقدار�یون�های�پتاسیم�درون�یاخته،�از�بیرون�آن�بیشتر�است.�در�غشای�یاخته�های�عصبی،�

مولکول�های�پروتئینی�وجود�دارند�که�به�عبور�یون�های�سدیم�و�پتاسیم�از�غشا�کمک�می�کنند. 
�یکی�از�این�پروتئین�ها،�کانال�های�نشتی�هستند�که�یون�ها�می�توانند�به�روش�انتشار�تسهیل�شده�
از�آنها�عبور�کنند)شکل��6ـ�الف(.�از�راه�این�کانال�ها،�یون�های�پتاسیم،�خارج�و�یون�های�سدیم�به�درون�
یاختۀ�عصبی�وارد�می�شوند.تعداد�یون�های�پتاسیم�خروجی�بیشتر�از�یون�های�سدیم�ورودی�است؛�زیرا�

غشا�به�این�یون،�نفوذپذیری�بیشتری�دارد.
 پمپ�سدیم�ـ�پتاسیم،�پروتئین�دیگری�است�که�در�سال�گذشته�با�آن�آشنا�شدید.�در�هر�بار�
فعالیت�این�پمپ،�سه�یون�سدیم�از�یاختۀ�عصبی�خارج�و�دو�یون�پتاسیم��وارد�آن�می�شوند.�این�پمپ�

از�انرژی�مولکول��ATPاستفاده�می�کند�)شکل��6ـ�ب(.

شکل�5ـ��پتانسیل�آرامش.�در�شکل،�
یون�های�پتاسیم�در�بیرون�و�یون�های�
داده� نشان� یاخته� درون� در� سدیم�

نشده�اند.

عبور� که� نشتی� الف(کانال� ـ� شکل�6
داده� نشان� آن� از� پتاسیم� یون�های�

شده�است.
ب(�چگونگی�کار�پمپ

�پتاسیم سدیمـ�

یاخته�عصبی

خارج�یاخته

داخل�یاخته  K+

آسه

غشای�آسه

زمان

پتانسیل�آرامش

هزارم�ولت
mV

 K+

الف(

ب(
1(2(

 Na+

 K+ K+

 K+
 Na+

 K+

 K+
 K+

 K+
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نکته
غلظت یون های سدیم بیرون نورون )مایع بین یاخته ای( همیشه بیشتر از درون نورون )سیتوپالسم، میان یاخته( است.

نکته
 غلظت پتاسیم درون نورون همیشه بیشتر از بیرون نورون است.

کانال های نشتی و دریچه  دار 
و پمپ سدیمـ  پتاسیم

بدون دریچه

بیشتر بودن تعداد 
کانال های نشتی پتاسیمی

 می توان گفت پمپ سدیمـ  پتاسیم خاصیت 
آنزیمي دارد و در هر بار فعالیت خود، یک مولکول 

ATP را همراه با مصرف یک مولکول آب، 

هیدرولیز می کند.

انرژی + 
هیدرولیز
سنتزآبدهی

 ATP + H2O                 ADP + P

 هم  کانال ها و هم پمپ ها هنگام 
انجام جابه جایی، تغییر وضعیت مکانیکی 

دارند. )به فصل 1 دهم دقت کنید!(

 کانال ها و پمپ ها، پروتئین های 
سرتاسری در عرض غشا هستند.

وقتی رو به بیرون باز است، در سمت داخل، وقتی به داخل باز است، ATP به آن می چسبد.
فسفات به آن چسبیده است.

2 الیه 
فسفولیپید

 دقت کنید که یک یون پتاسیم 
بزرگ تر از یک یون سدیم است.

احتماالً نورون رابط است.

mV-70

مقدار کمی +K نیز دارد.

مقدار کمی +Na نیز دارد.
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بیشتر�بدانید
در�دهۀ��1950دو�دانشمند�به�نام�های�
بررسی� برای� و��هاکسلی�2 هاجکین�1
تغییرات�الکتریکی�غشای�یاختۀعصبی�
استفاده� مرکب� نرم�تن� قطور� آسۀ� از�
کردند.�آنان�پتانسیل�الکتریکی�غشای�
آسه�را�اندازه�گیری�و�ترکیب�شیمیایی�
و� سدیم� یون�های� اثر� و� آسه� درون�
آن� الکتریکی� فعالیت�های� بر� پتاسیم�
آنها� کار� حاصل� کردند.� بررسی� نیز� را�
عملکرد� دربارۀ� جدیدی� یافته�های�
به� یاختۀ�عصبی� تحریک�پذیر� غشای�
دنیای�علم�عرضه�و�جایزه�نوبل�رشته�
را� �1963 سال� پزشکی� ـ� فیزیولوژی�

نصیب�این�دانشمندان�کرد.

1-�Alan�Lloyd�Hodgkin
2-�Andrew�Fielding�Huxley

پتانسیل�عمل: دانستید�که�در�حالت�آرامش،�بار�مثبت�درون�یاختٔه�عصبی�از�بیرون�آن�کمتر�
است. وقتی�یاختۀ�عصبی�تحریک�می�شود،�در�محل�تحریک،�اختالف�پتانسیل�دو�سوی�غشای�
آن�به�طور�ناگهانی�تغییر�می�کند؛�داخل�یاخته�از�بیرون�آن،�مثبت�تر�می�شود�و�پس�از�زمان�کوتاهی،�
اختالف�پتانسیل�دو�سوی�غشا،�دوباره�به�حالت�آرامش�برمی�گردد.�این�تغییر�را�پتانسیل�عمل�می�نامند.�

هنگام�پتانسیل�عمل،�در�یاختۀ�عصبی�چه�اتفاقی�می�افتد؟�
در�غشای�یاخته�های�عصبی،�پروتئین�هایی�به�نام�کانال�های�دریچه�دار�وجود�دارند�که�با�تحریک�
یاختۀ�عصبی�باز�می�شوند�و�یون�ها�از�آنها�عبور�می�کنند.�وقتی�غشای�یاخته�تحریک�می�شود،�ابتدا�
الکتریکی� بار� و� یاخته� وارد� فراوانی� یون�های�سدیم� و� باز�می�شوند� کانال�های�دریچه�دار�سدیمی�
درون�آن،�مثبت�تر�می�شود.�پس�از�زمان�کوتاهی�این�کانال�ها�بسته�می�شوند�وکانال�های�دریچه�دار�
پتاسیمی�باز�و�یون�های�پتاسیم�خارج�می�شوند.�این�کانال�ها�هم�پس�از�مدت�کوتاهی�بسته�می�شوند�

)شکل�7(.�به�این�ترتیب،�دوباره�پتانسیل�غشا�به�پتانسیل�آرامش�)70-(�بر�می�گردد.
فعالیت�بیشتر�پمپ�سدیم�ـ�پتاسیم�موجب�می�شود�غلظت�یون�های�سدیم�و�پتاسیم�در�دو�سوی�

غشا�دوباره�به�حالت�آرامش�باز�گردد.

در�گروه�خود��دربارۀ�پرسش�های�زیر�گفت�وگو��و�نتیجه�را�به�کالس�گزارش�کنید.فّعالیت�2
�پتاسیم�و�کانال�های�نشتی�را�با�هم�مقایسه�کنید�. 1ـ�کار�پمپ�سدیمـ�

2ـ�چرا�در�حالت�آرامش،�بار�مثبت�درون�یاخته�های�عصبی�از�بیرون�آنها�کمتر�است؟

�چگونگی�ایجاد�پتانسیل�عمل؛�در�شکل�یون�های�پتاسیم�بیرون�و�یون�های�سدیم�درون�یاخته،�نشان�داده�نشده�اند. شکل7ـ�

t  )هزارم�ثانیه( 

m
V  

ت(
م�ول
زار
 )ه

m
V

m
V

m
V

t��)هزارم�ثانیه(�

t��)هزارم�ثانیه(� t��)هزارم�ثانیه(�

کانال�دریچه�دار�سدیمیکانال�دریچه�دار��پتاسیمی

خارج�یاخته

غشای�
یاخته

داخل�یاخته

)Na+(

)Na+(

)Na+(

)Na+(

)k+(
)k+(

)k+()k+(

الف(

پ(

ب(

ت(
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در حد چند هزارم ثانیه

ولی تعادل یونی ندارد!

دائماً فعال است، اما پس از پتانسیل عمل،فعالیت بیشتری دارد.

با تعادل یونی

پتانسیل آرامش 
)تمام کانال های 
دریچه دار بسته اند(

باز شدن 
کانال های 
دریچه دار 

سدیمی

باز شدن کانال های 
دریچه دار پتاسیمی 

)دقت کنید که 
کانال های دریچه دار 

سدیمی بسته شده اند(.

بازگشت
به پتانسیل

آرامش و فعالیت بیشتر پمپ های سدیمـ  پتاسیم جهت 
برقراری تعادل یونی

 دقت کنید که میزان تغییر اختالف پتانسیل درون 
نورون از هنگام پتانسیل آرامش تا حداکثر پتانسیل 

عمل، 100 میلی ولت است )70- تا 30+(.

 هیچ گاه کانال های دریچه دار سدیمي و پتاسیمی 
به طور هم زمان با هم باز نیستند.)70- تا 30+(.

 دریچة کانال دریچه دار سدیمی رو به بیرون غشای نورون است.
 دریچة  کانال دریچه دار پتاسیمی رو به درون غشای نورون است.

کنکور

برای رسیدن پتانسیل غشای نورون از 30+ 
به صفر، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز 

می شوند. )خارج از کشور - 87(

کنکور

در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشای یک نورون حسی، در پی 
بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی، پتانسیل درون سلول نسبت 

به خارج منفی می شود. )سراسری - 92(
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نکته

هم ورود و خروج سدیم و هم ورود و خروج پتاسیم از عرض غشای یاختة عصبی به طور دائم )هم در پتانسیل آرامش و هم در پتانسیل عمل( انجام می  شود.
انتشار تسهیل شده

انتقال فعال

انتقال فعال

انتشار تسهیل شده

ی
ند

ع ب
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
مــ

ج

روش های عبور مواد از 
عرض غشاهای زیستی 

انتشار ساده   از البه الی فسفولیپیدها
انتشار تسهیل شده   از درون کانال های پروتئینی

اُسُمز )انتشار ساده( H2O    از البه الی فسفولیپیدها
انتقال فعال   از درون پمپ های پروتئینی

با مصرف انرژی و خالف جهت شیب غلظت مادة مورد نظر

بدون مصرف انرژی توسط یاخته ها و در جهت شیب غلظت 
مادة مورد نظر

برای مولکول های بزرگ:
آندوسیتوز )درون بري(   

اگزوسیتوز )برون رانی(   

برای یون ها و مولکول های کوچک:

)مصرف انرژی(
ATP با مصرف

پروتئین های اصلی غشای نورون )برای پتانسیل عمل و آرامش(
1ـ  کانال نشتی )بدون دریچه( سدیم   انتشار تسهیل شده برای ورود سدیم

2ـ  کانال نشتی )بدون دریچه ( پتاسیم   انتشار تسهیل شده برای خروج پتاسیم
3ـ  کانال دریچه دار سدیم   انتشار تسهیل شده برای ورود سدیم

4ـ  کانال دریچه دار پتاسیم   انتشار تسهیل شده برای خروج پتاسیم
5ـ  پمپ سدیمـ  پتاسیم   انتقال فعال          خروج سه یون سدیم

ورود دو یون پتاسیم
مصرف یک ATP در هر بار فعالیت
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اختالف پتانسیل دو سوي غشای نورون در طی دو مرحله به صفر نزدیک می شود.

کجاها اختالف پتانسیل بین دو سوی غشای نورون کاهش می یابد ؟

کجاها اختالف پتانسیل دو سوی غشای نورون افزایش می یابد؟

نوک قله: تمام کانال های دریچه دار سدیمی بسته شده اند و کانال های دریچه دار پتاسیمی هنوز باز نشده اند.

1 تا 2   )آرامش(
2   باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی

2 تا 3   کانال های دریچه دار سدیمی بازند.
3   دریچه دارهای سدیمی بسته می شوند و دریچه دارهای پتاسیمی باز می شوند )پتانسیل عمل(

3 تا 4   کانال های دریچه دار پتاسیمی بازند.
4   دریچه دارهای پتاسیمی بسته می شوند )بازگشت به پتانسیل آرامش(

4 تا 5   فعالیت شدید تر پمپ های سدیمـ  پتاسیم   برقراری تعادل یونی در نقطة 5 شبیه به نقطة 1 تا نقطة 2
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وقتی�پتانسیل�عمل�در�یک�نقطه�از�یاختۀ�عصبی�ایجاد�می�شود،�نقطه�به�نقطه�
پیش�می�رود�تا�به�انتهای�رشتۀ�عصبی�برسد.�این�جریان�را�پیام�عصبی�می�نامند�

)شکل�8(.�رشته�عصبی�آسه�یا�دارینۀ�بلند�است.�

گره�های�رانویه�چه�نقشی�دارند؟

���هدایت�پیام�عصبی�در�رشته�های�عصبی�میلین�دار�از�رشته�های�بدون�میلین�
هم�قطر�سریع�تر�است؛�درحالی�که�میلین�عایق�است�و�از�عبور�یون�ها�از�غشا�جلوگیری�
می�کند.�دانستید�در�یاخته�های�عصبی�میلین�دار،�گره�های�رانویه�وجود�دارد.�در�محل��
این�گره�ها،�میلین�وجود�ندارد�و�رشتۀ�عصبی�با�محیط�بیرون�از�یاخته�ارتباط�دارد.�
بنابراین،�در�این�گره�ها�پتانسیل�عمل�ایجاد�می�شود�و�پیام�عصبی�درون�رشتۀ�عصبی�
از�یک�گره�به�گره�دیگر�هدایت�می�شود.�در�این�حالت�به�نظر�می�رسد�پیام�عصبی�
هدایت�جهشی  از�یک�گره�به�گره�دیگر�می�جهد.�به�همین�علت،�این�هدایت�را�
می�نامند�)شکل9(.�در�ماهیچه�های�اسکلتی�سرعت�ارسال�پیام�اهمیت�زیادی�دارد.�
بنابراین،�نورون�های�حرکتی�آنها�میلین�دار�است.کاهش�یا�افزایش�میزان�میلین�به�
بیماری�منجر�می�شود؛�مثاًل�در�بیماری�ام.اس�)مالتیپل�اسکلروزیس1(�یاخته�های�
پشتیبانی�که�در�سیستم�عصبی�مرکزی�میلین�می�سازند،�از�بین�می�روند.�در�نتیجه�
ارسال�پیام�های�عصبی�به�درستی�انجام�نمی�شود.�بینایی�و�حرکت،�مختل�و�فرد�دچار�

بی�حسی�و�لرزش�می�شود.

1-�Multiple�Sclerosis

�هدایت�پیام�عصبی شکل�8ـ�

بیشتر�بدانید
رشته�های� در� پیام� هدایت� سرعت�
عصبی�از�m/s �0/2در�رشته�های�نازک�
بدون�میلین�تا�m/s �120در�رشته�های�

میلین�دار�قطور�متفاوت�است.

شکل�9ـ��هدایت�جهشی�در��نورون�
میلین�دار

وضعیت�کانال�های�غشای�یاختۀ�عصبی�را�در��4مرحلۀ�شکل��7مقایسه�کنید.فّعالیت�3

غشای�یاخته
سیتوپالسم

هدایت�جهشی

میلین
آسه

6

نه ریشه عصبی!

   در جسم یاخته ای، نوک دندریت ها و انتهای آکسون و پایانه های آکسونی، غالف میلین نداریم !

الکتریکی

بیماری 
خودایمنی

  در رشتة عصبی میلین دار، هدایت پیام، 
جهشی و در رشتة عصبی بدون میلین، هدایت 

پیام، نقطه به نقطه است.

 طبق فعالیت صفحة بعدی، مجبوریم بگیم در محل غالف میلین، غشای نورون فاقد کانال های دریچه دار است.

حاصل جابه  جایی یون ها

ته
ک

ن
ت.

 اس
شتر

ی بی
صب

م ع
 پیا

ت
دای

ت ه
رع

، س
شد

ر با
یشت

ی ب
صب

ة ع
رشت

طر 
ه ق

ر چ
ه

باز شدن کانال های 
دریچه دار سدیمی 

A

B

C

D

E

باز شدن کانال های 
دریچه دار پتاسیمی

ان
ر زم

گذ

گلیا های 
نورو

ن ساز
میلی

نمی توان گفت در پتانسیل آرامش است!

تعداد الیه ها و قطر آنها در 
بخش میانی هر غالف میلین 
بیشتر از دو طرف آن است.

میلین

 دقت کنید که در بیماری MS، مغز و نخاع
غشای نورون آسیب نمی بیند.

فعالیت بیشتر
پمپ های سدیم پتاسیم

کنکور

در دستگاه عصبی انسان، میلین، مانعی در مقابل تغییر پتانسیل 
غشای سلول عصبی است. )خارج از کشور - 91(

کنکور

در ارتباط با یک یاختة عصبی فاقد میلین انسان، ایجاد پتانسیل 
عمل در هر نقطه از رشتة عصبی به تولید پتانسیل عمل در 

نقطة مجاورش وابسته است. )سراسری-99(

کنکور

در ارتباط با یک یاختة عصبی فاقد میلین انسان، سرعت 
هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطة متوالی یک رشتة عصبی 

)با قطر یکنواخت(، مقدار ثابتی است. )سراسری-99(

ور
ک

کن

لیا 
روگ

ی نو
ل ها

سلو
ی، 

کاس
 انع

ت
عالی

ع ف
ر نو

م ه
انجا

ی 
 برا

ان
انس

در 
)94

 - 
شور

از ک
رج 

، خا
ری

راس
 )س

رند.
ی دا

وثر
ش م

نق

کنکور

عامل مولد بیماری مالتیپل 
اسکلروزیس هدایت جریان 

عصبی را در برخی نورون های 
سیستم عصبی مختل می سازد. 

)خارج از کشور - 88(
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پژوهشگران�براین�باورند�که�در�گره�های�رانویه،�تعداد�زیادی�کانال�دریچه�دار�وجود�دارد،�ولی�در�فاصلۀ�فّعالیت�4
بین�گره�ها،�این�کانال�ها�وجود�ندارند.�این�موضوع�با�هدایت�جهشی�چه�ارتباطی�دارد؟

بیشتر�بدانید
برخی�مواد�می�توانند�از�باز�شدن�کانال�های�
هدایت� درنتیجه� و� سدیمی� دریچه�دار�
پیام�عصبی،�جلوگیری�کنند.�این�مواد،�

بی�حس�کننده�های�موضعی�نام�دارند.

یاخته�ها�ی�عصبی،�پیام�عصبی��را�منتقل�می�کنند

دانستید�پیام�عصبی�در�طول�آسه�هدایت�می�شود�تا�به�پایانۀ�آن�برسد.�همان�طور�که�در�شکل�10 
می�بینید،�یاخته�های�عصبی�به�یکدیگر�نچسبیده�اند؛�پس�چگونه�پیام�عصبی�از�یک�یاختۀ�عصبی�به�

یاختۀ دیگر�منتقل�می�شود؟
یاخته�های�عصبی�با�یکدیگر�ارتباط�ویژه�ای�به�نام�همایه�)سیناپس(�برقرار�می�کنند.�بین�این�
یاخته�ها�در�محل�همایه،�فضایی�به�نام�فضای�همایه�ای�وجود�دارد.�برای�انتقال�پیام�از�یاختۀ�عصبی�
ناقل�عصبی�در�فضای�همایه�آزاد� انتقال�دهنده�یا�یاختۀ�عصبی�پیش�همایه�ای،�ماده�ای�به�نام�
می�شود.�این�ماده�بر�یاختۀ�دریافت�کننده،�یعنی�یاختۀ�پس�همایه�ای�اثر�می�کند.�ناقل��عصبی�در�
یاخته�های�عصبی�ساخته�و�درون��ریز�کیسه�ها�ذخیره�می�شود.�این�کیسه�ها�در�طول�آسه�هدایت�
می�شوند�تا�به�پایانۀ�آن�برسند.�وقتی�پیام�عصبی�به�پایانۀ�آسه�می�رسد،�این�کیسه�ها�با�برون�رانی،�ناقل�
را�در�فضای�همایه�آزاد�می�کنند�)شکل�10(.�یاخته�های�عصبی��با��یاخته�های�ماهیچه�ای�نیز�همایه�

دارند�و�با�ارسال�پیام�موجب�انقباض�آنها�می�شوند.

�الف�(�تصویر�همایه�با� شکل��10ـ�
میکروسکوپ�الکترونی

ب�(�آزاد�شدن�ناقل�عصبی��و�اثر�آن�
بر�یاختۀ�پس�همایه�ای

الف( ب(�������

پتانسیل�عمل

پایانۀ�آسه
ریز�کیسه�ها�دارای�ناقل�

عصبی

فضای�همایه�ای

غشای�یاختۀ�
پیش�همایه�ای

غشای�یاختۀ�
پس�همایه�ای

ناقل�عصبی

جسم�یاختۀ�پس�همایه�ای

ناقل�عصبی

گیرنده

واژه�شناسی
همایه�)�synapse/�سیناپس(�هر�دو�
کلمه�به�معنای�به�هم�پیوستن�و�به�هم�
متصل�شدن�هستند.�همایه�از�فعل�به�
هم�آمدن�و�در�معنای�به�هم�پیوستن�

ساخته�شده�است.
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 دقت کنید که فضای سیناپسی در واقع همان مایع بین یاخته  ای است.

 روی جسم سلولی هر نورون، تعداد زیادی 
سیناپس وجود دارد که برخی شان مربوط به 

یک نورون پیش سیناپسی و بیشترشان مربوط 
به سایر نورون های پیش سیناپسی هستن.

در جسم 
یاخته ای 

ساخته 
می شوند.

وزیکول ها

بهتره بگیم جابه جا مي شن.

انتقال پیام

میتوکندری

)وزیکول(

اگزوسیتوز
مربوط به نورون های مختلف پیش سیناپسی

جسم یاخته ای 

پایانه آکسونی

سدیم ها در فضای 
سیناپسی وجود 

دارند
Na+

اگزوسیتوز

مولکول آلی
از جنس پروتئینی

ود!
ی ش

ی نم
اپس

سین
س 

تة پ
 یاخ

وارد
بی 

عص
ل 

 ناق

کنکور

یک سلول عصبی با نوعی سلول 
غیرعصبی ارتباط سیناپسی دارد، اتصال 
انتقال دهنده عصبی به گیرنده ویژه اش، 

به ATP نیاز ندارد. )سراسری-94(

کنکور

به طور معمول، انتقال دهنده های عصبی 
متنوع اند و در هماهنگ کردن فعالیت های 

بدن نقش دارند. )سراسری-91(

کنکور

وزیکول های حامل پیام درد، به غشای 
آکسون سلول سازنده خود متصل می شوند. 

)خارج از کشور-89(

کنکور

بخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم 
سلولی دور می کند، برخالف بخشی از آن که 

پیام عصبی را به جسم سلولی نزدیک می کند، 
می تواند از طریق غشای خود به وزیکول های 

سیناپسی بپیوندد. )سراسری-92(

کنکور

به طور معمول، انتقال دهنده های 
عصبی پاسخ های سریع و کوتاه مدتی 

را سبب می شوند. )سراسری-91(

کنکور

چگونگی آزاد شدن هیستامین از 
ماستوسیت ها، همانند خروج ناقلین 

عصبی از نورون پیش سیناپسی 
)اگزوسیتوز( است. )سراسری-90(
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ناقل�عصبی�پس�از�رسیدن�به�غشای�یاختۀ�پس�همایه�ای،�به�پروتئینی�به�نام�گیرنده�متصل�
می�شود.�این�پروتئین�همچنین�کانالی�است�که�با�اتصال�ناقل�عصبی�به�آن�باز�می�شود.�به�این�ترتیب،��
ناقل�عصبی�با�تغییر�نفوذ�پذیری�غشای�یاختۀ�پس�همایه�ای�به�یون�ها،�پتانسیل�الکتریکی�این�یاخته�
را�تغییر�می�دهد.�براساس�اینکه�ناقل�عصبی�تحریک�کننده�یا�بازدارنده�باشد،�یاختۀ�پس�همایه�ای 

تحریک،�یا�فعالیت�آن��مهار�می�شود.�
�پس�از�انتقال�پیام،�مولکول�های�ناقل��باقی�مانده،�باید�از�فضای�همایه�ای�تخلیه�شوند�تا�از�انتقال�
بیش�از�حّد�پیام�جلوگیری�و�امکان�انتقال�پیام�های�جدید�فراهم�شود.�این�کار�با�جذب�دوبارۀ�ناقل�به�
یاختۀ�پیش�همایه�ای�انجام�می�شود،�همچنین�آنزیم�هایی��ناقل�عصبی�را�تجزیه�می�کنند.�تغییر�در�

میزان�طبیعی�ناقل�های�عصبی�از�دالیل�بیماری�و�اختالل�در�کار�دستگاه�عصبی�است.�

بیشتر�بدانید
َرعشه�)پارکینسون(:�در�این�بیماری،�یاخته�های�بخشی�از�مغز�که�ناقل�عصبی�دوپامین�ترشح�می�کنند،�
تخریب�می�شوند.�در�نتیجه�ماهیچه�های�بدن�سفت�و�حرکات�کند�می�شود؛�دست�و�پای�فرد�در�حالت�استراحت�
لرزش�دارند.�برای�بهبود�اختالل�های�حرکتی�این�بیماری،�دارویی�تجویز�می�کنند�که�در�مغز�به�ناقل�عصبی�دوپامین�

تبدیل�می�شود.

آلزایمر:�بیماری�آلزایمر�یک�نوع�اختالل�پیش�رونده،�تحلیل�برنده�و�کشندۀ�مغز�است�که�به�زوال�عقل�و�ناتوانی�
فرد�در�انجام�فعالیت�های�روزانه�منجر�می�شود.�در�این�بیماری،�یاخته�های�عصبی�مغز�بر�اثر�تجّمع�نوعی�پروتئین�
تخریب�می�شوند�و�میزان�ناقل�عصبی�استیل�کولین�کاهش�می�یابد.�فراموشی،�ناتوانی�در�تکلم،�اختالل�در�حس�
به�ویژه�در�بینایی�و�راه�رفتن،�از�عوارض�بیماری�آلزایمر�است.�با�پیشرفت�بیماری،�فرد�نیازمند�مراقبت�مداوم�خواهد�
بود.�تجویز�دارو�می�تواند�پیشرفت�بیماری�را�آهسته�کند.�فعالیت�بدنی�و�ورزش�منظم،�تغذیه�سالم،�معاشرت�با�دیگران،�
فعالیت�های�فکری�مانند�حفظ�کردن�شعر،�آموختن�یک�زبان�جدید�به�پیشگیری�از�بیماری�آلزایمر�کمک�می�کند.

ثبت�نوار�مغزی
بررسی� و� ثبت� الکتروآنسفالوگراف� دستگاه� با� می�توان� را� مغز� الکتریکی� فعالیت� )الکتروآنسفالوگرافی1(: 
کرد.�الکترودهای�دستگاه�را�به�پوست�سر�متصل�می�کنند.�جریان�الکتریکی�مغز�به�شکل�منحنی�های�نوار�مغز�
)الکتروآنسفالوگرام(�روی�نوار�کاغذی،�یا�صفحه�نمایش�دستگاه�ثبت�می�شود.�متخصصان�از��این�منحنی�ها�برای�

بررسی�فعالیت�های�مغز�و�تشخیص�بیماری�های�آن�استفاده�می�کنند.

1-�Electro�Encephalo�Graphy�)EEG(

بیشتر�بدانید
در�بخش�های�مختلف�دستگاه�عصبی،�
عصبی� ناقل� به�عنوان� گوناگونی� مواد�
فعالیت�می�کنند.�دوپامین،�سروتونین،�
مانند  آمـینو�اسـید�هایی� هیـستامیـن،�
گلوتامات،  اسید،� بوتریک� آمینو� گاما�
گالیسین�و�گاز�نیتریک�اکساید از�این�
موادند.�معمواًل�گاما�آمینو�بوتریک�اسید�
گلوتامات� و� مهارکننده� گالیسین،� و�

تحریک�کننده�اند.
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 در شرایط پتانسیل آرامش نیز، کانال های پروتئینی دیگری به جز سدیمی و پتاسیمی، قابلیت باز و بسته شدن دارند.

 ناقل عصبی هیچ گاه وارد یاختة پس سیناپسی نمی شود.
 ناقلین عصبی، پیک های کوتاه برد هستند و هیچ گاه وارد 

خون نمی شوند )یازدهمـ  فصل 4(

 باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی موجب تحریک 
یاختة پس سیناپسی و باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی 
موجب مهار پتانسیل عمل در یاختة پس سیناپسی می شود.

در سطح غشای پیش سیناپسی و پس سیناپسی 
حضور دارند. انتقال فعال

انواع سیناپس ها عبارتند از:انواع سیناپس ها عبارتند از:
 سیناپس پایانة آکسون با جسم یاخته ای نورون پس سیناپسی

 سیناپس پایانة آکسون با دندریت نورون پس سیناپسی
 سیناپس پایانة آکسون با طول آکسون نورون پس سیناپسی

 سیناپس پایانة آکسون با یاختة ماهیچه  ای
 سیناپس پایانة آکسون با یاخته های غدد درون ریز یا برون ریز

 سیناپس یاختة گیرنده )پوششی یا عصبی( با دندریت نورون حسی

عملکرد اختصاصی دارد. 

A

A

B

B

دریچه دار

نکته
سیناپس مورد ششم به طور مستقیم در کتاب بیان نشده است، ولی در شکل های فصل دوم مثل گیرندة چشایی، شنوایی و تعادلی انسان، به خوبی قابل تشخیص است. 

آ ندوسیتوز

کنکور

هر ناقل عصبی تحریک کنندة ماهیچه های بدن انسان از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث باز شدن آن می گردد. )سراسری-98(

کنکور

حاصل فعالیت دستگاه گلژی، تشکیل وزیکول سیناپسی در گیرنده بویایی انسان است. )سراسری-89(

کنکور

در پی اتصال هرنوع انتقال دهنده عصبی به گیرنده اختصاصی خود در مغز انسان، فرآیند رونویسی ژن ها در 
نورون های پس سیناپسی ادامه می یابد. )خارج از کشور-94، ترکیبی با فصل 2، دوازدهم(
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1 ـ كدام عبارت، در مورد بخشي از مغز انسان كه در ترشح بزاق و اشك نقش دارد،  درست است؟                                             )سراسري ـ 1398(

1(	داراي	شبكة	مويرگي	ترشح		كنندة	مايع	مغزي	ـ	نخاعي	است	
2(	يكي	از	اجزاي	سامانة	كناره		اي	)ليمبيك(	محسوب	مي		شود.

3(	در	مجاورت	مركز	انعكاس		هاي	عطسه	وسرفه	قرار	دارد.	
4(	حاوي	برجستگي		هاي	چهارگانة	مغزي	است.

2 ـ براي تعيين سرعت و تركيب شيرة پروردة گياه مي  توان از نوعي جاندار استفاده كرد، كدام ويژگي،  دربارة اين جاندار صادق است؟   )سراسري ـ 1398(

1(	مغز	آن،	از	چند	گره	مجزا	تشكيل	شده	است.																																							
2(	همولنف	آن	از	طريق	منافذ	دريچه		دار	به	قلب	باز	مي		گردد.

3(	دهانة	قيف	م	ژك	دار	سامانة	دفعي	آن،		مستقيمًا	با	مايعات	بدن	ارتباط	دارد.								
4(	تنفس	آن	از	طريق	برجستگي		هاي	كوچك	و	پراكندة	پوستي	صورت	مي		گيرد.

3 ـ چند مورد عبارت زير را به  طور مناسب كامل مي  كند؟                                                                                                                 )سراسري ـ 1398(

»در انسان،  انجام ........... عضالت بدن،  متأثر از بخش .............. دستگاه عصبي محيطي است و اين بخش در تنظيم ترشح غدد فاقد نقش است.«  

ب( همة حركات غيرارادي ـ خودمختار الف( همة حركات ارادي ـ پيكري   

د( فقط بعضي از حركات غيرارادي ـ پيكري ج( فقط بعضي از حركات ارادي ـ خودمختار   

4(	4	مورد 3(	3	مورد	 2(	2	مورد	 1(	1	مورد	  

4 ـ كدام عبارت، دربارة هر ناقل عصبي تحريك  كنندة ماهيچه  هاي بدن انسان درست است؟                                                           )سراسري ـ 1398(

1(	پس	از	انتقالِ	پيام،		توسط	آنزيم		هايي	تجزيه	مي		گردد.	
2(	در	پايانة	اكسون	ياختة	پيش		سيناپسي	توليد	مي		گردد.

3(	به	جايگاه	ويژة	خود	در	درون	ياختة	پس		سيناپسي	متصل	مي		شود.	
4(	از	طريق	تأثير	بر	نوعي	پروتئين	كانالي،	باعث	باز	شدن	آن	مي		گردد.

5 ـ كدام عبارت، در مورد بخشي از مغز انسان،  كه گرسنگي و خواب را تنظيم مي  كند ، صحيح است؟                                           )خارج از کشور ـ 1398(

1(	در	فعاليت	شنوايي	و	بينايي	و	حركات	نقش	اساسي	دارد.	
2(	يكي	از	اجزاي	اسبك	مغز	)هيپوكامپ(	محسوب	مي		شود.

3(	در	مجاورت	محل	تقويت	اطالعات	حسي	قرار	دارد.	
4(	مركز	انعكاس		هاي	عطسه	و	سرفه	است.
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6 ـ چند مورد، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟                                                                                                                     )سراسري ـ 1399(

»در هر جاندار پرياخته  اي،  به منظور بروز پاسخ به هر محرك شيميايي داخلي يا خارجي الزم است تا .................. .«  

الف( اثر محرك به پيام عصبي تبديل شود. 

ب( نفوذپذيري غشاي ياختة پس  سيناپسي تغيير نمايد.

ج( مولكول  هاي شيميايي به گيرنده  هاي اختصاصي خود متصل گردند. 

د( محتويات ريزكسيه )وزيكول (هاي ترشحي در فضاي سيناپسي تخليه شوند.

4	)4 	3	)3 	2	)2 	1	)1  

7 ـ به  طور معمول چند مورد،  در ارتباط با يك ياختة عصبي فاقد ميلين انسان صحيح است؟                                                              )سراسري ـ 1399(

الف( ايجاد پتانسيل عمل در هر نقطه از رشتة عصبي به توليد پتانسيل عمل در نقطة مجاورش وابسته است.  

ب( سرعت هدايت پيام عصبي در بين هر دو نقطة متوالي يك رشتة عصبي )با قطر يكنواخت(،  مقدار ثابتي است.  

ج( در زماني كه اختالف پتانسيل دو سوي غشا به بيشترين حد خود مي  رسد،  فقط يك نوع يون از غشا مي  گذرد.  

د( با بسته شدن هر دو نوع كانال دريچه  دار يوني،  مقدار اختالف پتانسيل دو سوي غشا بدون تغيير خواهد ماند.  

4	)4 	3	)3 	2	)2 	1	)1  

8 ـ در انسان،  بخشي از دستگاه عصبي مركزي كه منشأ اعصابي است كه پيام  هاي سريع و غيرارادي را به دست  ها ارسال مي  كند، .................. 

                                                                                                                                                                                     )سراسري ـ 1399(
1(	مدت	زمان	دم	را	تنظيم	مي		نمايد.  

2(	در	باالي	مركز	تنظيم	دماي	بدن	و	گرسنگي	و	خواب	قرار	دارد. 	
3(	در	نزديكي	بخش	مربوط	به	تنظيم	فشار	خون	و	ضربان	قلب	قرار	دارد. 	

4(	فعاليت	ماهيچه		ها	و	حركات	بدن	را	با	كمك	مغز	و	نخاع	هماهنگ	مي		نمايد.	 	

9ـ كدام گزينه،  براي تكميل عبارت زير نامناسب است؟                                                                                                                  )سراسري ـ 1400(

»در دســتگاه عصبــي مركــزي گوســفند،  يكــي از بخش هايــي كــه مجــاور ســاقة مغــز اســت و بــا ترشــح پيــك دوربُــرد، فعاليت هــاي بــدن 

ــرار دارد.« ــد، در .................. ق ــم مي كن را تنظي

	 1(	مجاورت	بطن	سوم	مغزي	
2(	بين	دو	نيمكرة	راست	و	چپ	مخ

3(	مجاورت	دو	برجستگي	بزرگ	تر	مغز	مياني	
4(	فضاي	محتوي	شبكه	هاي	مويرگي	و	اجسام	مخطط
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اپسخنامه ترشیحی اپسخنامه ترشیحی 
سواالت کنکور رسایسسواالت کنکور رسایس



پاسخ های تشریحی سواالت کنکور سراسری فصل اول پاسخ های تشریحی سواالت کنکور سراسری فصل اول 

1. گزينة 3 صحيح است.
پل	مغزي	در	ترشح	بزاق	و	اشك	نقش	دارد.

ــد	 ــح	مي	كنن ــي	را	ترش ــزي	ـ	نخاع ــع	مغ ــه	ماي ــي	ك ــبكه	هاي	مويرگ ــت؛ ش 1( نادرس
ــد. ــرار	دارن ــاي	1	و2	ق درون		بطن	ه

2( نادرست؛ پل	مغزي	يكي	از	بخش	هاي	ساقة	مغز	است؛	نه	سامانة	ليمبيك!
ــه	 ــز	ب ــز	انعكاس	هــاي	عطســه	و	ســرفه	اســت.	ســاقة	مغ ــت؛ بصل	النخــاع	مرك 3( درس

ترتيــب	از	پاييــن	بــه	بــاال	شــامل	بصل	النخــاع،		پــل	مغــزي	و	مغــز	ميانــي	اســت.
4( نادرست؛ دقت	كنيد	كه	برجستگي	هاي	چهارگانه	جزئي	از	مغز	مياني	اند.

2. گزينة 2 صحيح است.
ــزو	 ــه	ج ــود	ك ــتفاده	مي	ش ــته	اس ــرورده	از	ش ــيرة	پ ــب	ش ــرعت	و	تركي ــن	س ــراي	تعيي ب

ــت. ــرات	اس حش
1( نادرست؛	مغز	حشرات	از	چند	گره	به	هم	جوش	خورده	تشكيل	شده	است.

2( درســت؛	قلــب	حشــرات	داراي	منافــذ	دريچــه	دار	اســت	كــه	هنــگام	اســتراحت	قلــب،		اين	
ــذ	 ــن	مناف ــب،		اي ــاض	قل ــگام	انقب ــاز	مي	گــردد	و	هن ــب	ب ــه	قل ــف	ب ــد	و	همولن دريچه	هــا	بازن
بســته	اند	و	همولنــف	فقــط	ازطريــق	رگ	هايــي	معــادل	ســرخرگ،		از	قلــب	خــارج	مي	شــود.

ــامانة	 ــژك	دار	در	س ــف	م ــد.	قي ــي	دارن ــي	مالپيگ ــاي	دفع ــرات	لوله	ه ــت؛	حش 3( نادرس
ــت. ــده	اس ــذف	ش ــما	ح ــاي	ش ــه	از	كتاب	ه ــه	البت ــود	ك ــت	مي	ش ــدي	ياف ــي	متانفري دفع
ــي	 ــتارة	درياي ــش	س ــه	آبش ــوط	ب ــتي	مرب ــده	پوس ــتگي	هاي	پراكن ــت؛ برجس 4( نادرس

ــد. ــي	دارن ــس	نايديس ــرات	تنف ــت.	حش اس
3. گزينة 2 صحيح است.
گزاره	هاي	الف	و	د	صحيح	اند..

1( درســت؛ تمــام	حــركات	ارادي	بــدن	توســط	ماهيچه	هــاي	اســكلتي	اســت	كــه	فقــط	
ــد. ــرل	اعصــاب	پيكري	ان تحــت	كنت

ــت	 ــد	و	تح ــرارادي	دارن ــركات	غي ــط	ح ــاف	فق ــي	و	ص ــاي	قلب ــت؛ ماهيچه	ه 2( نادرس
كنتــرل	اعصــاب	خودمختــار	هســتند؛	ولــي	دقــت	كنيــد	كــه	برخــي	ماهيچه		هــاي	اســكلتي	
نيــز	حــركات	غيــرارادي	دارنــد	و	تحــت	كنتــرل	اعصــاب	پيكري	انــد.	مثــاًل	انقبــاض	ماهيچــة	
اســكلتي	در	يــك	ســوم	ابتــداي	مــري،		عملكــرد	عــادي	ديافراگــم	و	عملكــرد	ماهيچه	هــاي	

ــرارادي	انجــام	مي	شــوند. ــال	انعكاســي	به	صــورت	غي اســكلتي	در	اعم
3( نادرســت؛ بخــش	خودمختــار،	عملكــرد	ماهيچه	هــاي	صــاف،		قلبــي	و	غــدد	را	فقــط	

ــد. ــرل	مي	كن ــرارادي	كنت ــورت	غي به	ص
ــرل	 ــد	و	تحــت	كنت ــرارادي	دارن ــاي	اســكلتي	حــركات	غي ــت؛ برخــي	ماهيچه	ه 4( درس
ــري،		 ــداي	م ــوم	ابت ــك	س ــكلتي	در	ي ــة	اس ــاض	ماهيچ ــاًل	انقب ــد.	مث ــاب	پيكري	ان اعص
عملكــرد	عــادي	ديافراگــم	و	عملكــرد	ماهيچه	هــاي	اســكلتي	در	اعمــال	انعكاســي	

انجــام	مي	شــوند.	 به	صــورت	غيــرارادي	
4. گزينة 4 صحيح است.

1( نادرســت؛ پــس	از	انتقــال	پيــام،		ناقليــن	عصبــي	يــا	دوبــاره	بــه	ســلول	پيش	سيناپســي	
ســلول	هاي	 )هــم	 ســلول	ها	 غشــاي	 در	 كــه	 آنزيم	هايــي	 يــا	 و	 مي	شــوند	 جــذب	
پيش	سيناپســي	و	پس	سيناپســي	و	هــم	ســلول	هاي	پشــتيبان(	وجــود	دارنــد،	ناقليــن	عصبــي	
ــط	 ــًا	توس ــده،	قطع ــي	آزادش ــل	عصب ــر	ناق ــت	ه ــوان	گف ــس	نمي	ت ــد.	پ ــه	مي	كنن را	تجزي

آنزيم	هــا	تجزيــه	مي	شــوند.
ــورون	توليدشــده	و	توســط	 ــه	اي	ن ــي	در	بخــش	جســم	ياخت ــن	عصب ــت؛ ناقلي 2( نادرس

ــد. ــون	مي	رون ــة	آكس ــمت	پايان ــه	س ــا(	ب ــه	ها	)وزيكول	ه ريزكيس
ــده	 3( نادرســت؛ ناقليــن	عصبــي	در	ســطح	خارجــي	غشــاي	ياختــه	پس	سيناپســي	گيرن

دارنــد؛	نــه	درون	ياختــه!
4( درســت؛ ناقليــن	عصبــي	تحريكــي،		پــس	از	برخــورد	بــه	گيرنــدة	خود	درســطح	غشــاي	
ياختــه	پس	سيناپســي	موجــب	بــاز	شــدن	كانال	هــاي	پروتئينــي	و	تغييــر	نفوذپذيــري	غشــاي	

ــه	يون	هــا	مي	شــوند. ــه	نســبت	ب ياخت
5 . گزينة 3 صحيح است.

هيپوتاالموس	است	كه	در	تنظيم	گرسنگي	و	خواب	نقش	دارد.
1( نادرست؛ مغز	مياني	است	كه	در	شنوايي،		بينايي	و	حركت	نقش	دارد.

2( نادرســت؛ بديهــي	اســت	هيپوتاالمــوس	از	اجــزاي	هيپوكامپ	نيســت!	بلكــه	هيپوكامپ	
از	اجــزاي	ســامانة	ليمبيــك	اســت	و	ســامانة	ليمبيــك،	تاالموس	هــا	و	هيپوتاالمــوس	را	بــه	

قشــر	مــخ	مرتبــط	مي	كنــد.

ــتر	 ــت	بيش ــل	تقوي ــا	)مح ــر	از	تاالموس	ه ــر	و	جلوت ــوس،		پايين	ت ــت؛ هيپوتاالم 3( درس
اطالعــات	حســي(	قــرار	گرفتــه	اســت.

4( نادرست؛ مركز	انعكاس	هاي	عطسه	و	سرفه،	بصل	النخاع	است.
6 . گزينة 1 صحيح است.

ــوران!	در	نتيجــه	فقــط	 ــه	در	جان ــداران،		ن دقــت	كنيــد	كــه	در	صــورت	ســؤال	گفتــه	در	جان
گــزارة	ج	درســت	اســت.

ــي	 ــداران	يعن ــاير	جان ــورد	س ــد	و	در	م ــوران	صادق	ان ــورد	جان ــط	در	م ــف و ب و د(	فق ال
ــورون	و	 ــان،	ن ــاًل	در	گياه ــتند.	مث ــادق	نيس ــا	ص ــان	و	باكتري	ه ــا،	آغازي ــان،	قارچ	ه گياه

ســيناپس	نداريــم	كــه!
ج( درســت؛ بــراي	ايجــاد	پاســخ	توســط	محرك	هــاي	داخلــي	و	خارجــي	در	هــر	جانــداري	

بايــد	مولكول	هــاي	شــيميايي	بــه	گيرنــدة	اختصاصــي	خــود	متصــل	شــوند.
7. گزينة 1 صحيح است.

فقط	مورد	ب	درست	است.
1( نادرســت؛ ايجــاد	پتانســيل	عمــل	بــر	اثــر	نخســتين	تحريــك	توســط	ناقــل	عصبــي	و	

يــا	عامــل	محــرك،	نيــازی	بــه	توليــد	پتانســيل	عمــل	در	نقطــة	مجــاورش	نــدارد.
2( درســت؛ چــون	تأكيــد	كــرده	كــه	دو	نقطــة	متوالــي	در	طــول	رشــتة	عصبــي	كــه	قطــر	

يكســاني	دارد،	مي	تــوان	گفــت	ايــن	گــزاره	صحيــح	اســت.
3( نادرســت؛ هميشــه،		هــم	در	پتانســيل	عمــل	و	هــم	در	پتانســيل	آرامــش،		هــم	ورود	و	

خــروج	ســديم	داريــم	و	هــم	ورود	و	خــروج	پتاســيم.
ــا	هــم	 ــان	ب 4( نادرســت؛ كانال	هــاي	دريچــه	دار	ســديمي	و	دريچــه	دار	پتاســيمي	همزم
ــاز	و	 بســته	نمي	شــوند.	بلكــه	طــي	پتانســيل	عمــل	ابتــدا	كانال	هــاي	دريچــه	دار	ســديمي	ب

ــاز	و	بســته	مي	شــوند. بســته	شــده	و	ســپس	كانال	هــاي	دريچــه	دار	پتاســيمي	ب
8 . گزينة 3 صحيح است.
منظور	صورت	سؤال،	نخاع	است.

1( نادرست؛ تنظيم	مدت	زمان	دم	بر	عهدة	بصل	النخاع	است.
2( نادرست؛ نخاع	پايين	تر	از	هيپوتاالموس	)مركز	تنظيم	دما	و	گرسنگي	و	خواب(	قرار	دارد.

ــون	و	 ــار	خ ــم	فش ــز	تنظي ــاع	)مرك ــاورت	بصل	النخ ــًا	در	مج ــاع	دقيق ــت؛ نخ 3( نادرس
ــرار	دارد. ــب(	ق ــان	قل ضرب

4( نادرست؛	ارتباط	نخاع	با	نخاع	بي	معني	است!
9. گزينة 4 صحيح است.

ــتگي	هاي	 ــامل	برجس ــي	)ش ــز	ميان ــزي	و	مغ ــل	مغ ــاع،	پ ــامل	بصل	النخ ــز	ش ــاقه	مغ س
چهارگانــه(	مي	باشــد.	بــا	توجــه	بــه	شــكل	زيــر	مشــاهده	مي	كنيــد	كــه	اپي	فيــز	در	
ــرار	دارد	و	هيپوتاالمــوس	نيــز	بــه	نوعــي	مجــاور	 ــب	برجســتگي	هاي	چهارگانــه	ق عق
ــتند	و	 ــز	هس ــدة	درون	ري ــوس،	غ ــم	هيپوتاالم ــز	و	ه ــم	اپي	في ــد.	ه ــز	مي	باش ــاقة	مغ س
ــوال	 ــورت	س ــة	ص ــاي	جمل ــي	انته ــي	وقت ــد.	ول ــح	مي	كنن ــون(	ترش ــرد	)هورم ــك	دورب پي
ــورد	 ــه	در	م ــت	ك ــت	گف ــا	قطعي ــه	ب ــد،	مي	ش ــم	مي	كن ــدن	را	تنظي ــاي	ب ــه:	فعاليت	ه مي	گ
ــم	و	در	 ــا	رو	مي	خوني ــم	گزينه	ه ــه	ميري ــرف	ديگ ــه.	از	ط ــت	مي	كن ــوس	صحب هيپوتاالم

ــت!	 ــز	هس ــه	اپي	في ــورش	ب ــتر	منظ ــًا	بيش ــه	اتفاق ــم	ك ــه	مي	گيري ــت	نتيج نهاي

1( درست؛	اپي	فيز	دقيقًا	در	مجاورت	بطن	سوم	مغزي	قرار	گرفته	است.
2( درست؛	هم	اپي	فيز	و	هم	هيپوتاالموس	بين	دو	نيمكره	مخ	قرار	دارند.

3( درســت؛ اپي	فيــز	دقيقــًا	در	مجــاورت	دو	برجســتگي	بزرگ	تــر	)برجســتگي	هايي	
ــرار	دارد. ــي(	ق ــز	ميان ــي	مغ باالي

4( نادرســت؛	منظــور	از	فضــاي	محتــوي	شــبكه	هاي	مويرگــي	و	اجســام	مخطــط،	بطــن	1	و	2	
اســت.	دقــت	كنيــد	كــه	هيچ	يــك	از	دو	غــدة	اپي	فيــز	و	هيپوتاالمــوس	درون	بطــن	1	و	2	قــرار	ندارنــد.
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