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۱
گفتار

خاصیت تحریک پذیری، تولید پیام عصبی و هدایت پیام عصبی در همان یاخته و انتقال پیام عصبی در یاخته های دیگر را دارند.

ی ختا﹦اعصبیا)نورون(

ی ختهای یاب فزاعصبی

واجد هسته می باشد و محل سوخت وساز یاختۀ عصبی است.
پیام عصبی را مستقیمًا یا از طریق دندریت دریافت می کند.

در هستۀ خود معمواًل پس از تولد، همانندسازی ندارد.
جدزای ختهاای

اجزاء
دندریت )دارینه (  رشته ای است که پیام عصبی دریافتی را به جسم یاختۀ عصبی وارد می کند.

رشته ای است که پیام عصبی را از جسم یاخته ای تا انتهای پایانۀ آکسون خود هدایت می کند.آکسون )آسه (
پیام عصبی را از انتهای آکسون خود به یاختۀ دیگری منتقل می کند.

معمواًل بعد از تولد قدرت تقسیم شدن ندارند.  فقط ژنوم حلقوی راکیزۀ آن همانندسازی دارد.

یاخته ای هسته دار با قدرت تقسیم می باشد که در اطراف نورون ها وجود دارد ولی پیام عصبی تولید نمی کند.
پوششی به نام غالف میلین می سازد و دور رشته های بسیاری از نورون ها را می پوشاند.

این یاختۀ غیرعصبی، به دور رشتۀ عصبی نورون می پیچد و میلین ناپیوسته عایق را می سازد.
انواع گوناگونی دارند و تعداد آن ها چند برابر یاخته های عصبی می باشد )از نورون کوچک ترند (.

این یاخته ها، داربست هایی برای استقرار یاخته های عصبی ایجاد می کنند.
عالوه بر عایق بندی، در دفاع از یاخته های عصبی و حفظ هم ایستایی یون های مایع اطراف نورون ها نیز نقش دارد.

غالف میلین در حقیقت خود یاختۀ پشتیبان است که به دور بخشی از نورون پیچیده است.

ی ختا﹦اغیرعصبیای اپشتیب نا)نوروگلی ی (

منطقه ای در غشای بخش رشته ای نورون ها می باشد که در تماس با مایع بین یاخته ای می باشد.
میلین در این گره ها وجود ندارد.

پیام عصبی در این گره ها به صورت جهشی به سمت انتهای رشتۀ دندریتی یا آکسونی هدایت می شود.
در نورون های بدون میلین و در جسم یاخته ای هر نورونی وجود ندارند.

گراۀارانویه

پیام های حسی را از گیرنده های حسی به بخش مرکزی دستگاه عصبی )مغز و نخاع( می آورند.
اغلب دندریت دراز میلین دار و آکسون کوتاه میلین دارند که هر دو از یک نقطۀ جسم یاخته ای خارج می شوند.

پیام عصبی خود را از طریق آکسون، به یاختۀ عصبی دیگری منتقل می کند.
نوروناحدی

انواعای ختهای یاعصبی

هر نوع نورونی، می تواند میلین داشته باشد یا نداشته باشد.
انتهای آزاد دندریت ها و آکسون ها همانند جسم یاخته ای، همواره و در هر نورونی فاقد میلین می باشند.

بررسی فعالیت های مغز را از طریق آن انجام می دهند.
جریان الکتریکی ثبت شدۀ یاخته های عصبی مغز می باشد. نوارامغزی

پیام عصبی را از بخش مرکزی دستگاه عصبی )مغز و نخاع ( به سوی اندام های عمل کننده )غدد و ماهیچه ها( می برند.
دندریت های کوتاه بدون میلین و یک آکسون دراز میلین دار دارند.

پیام عصبی را به یاختۀ غیرعصبی منتقل می کنند.
نوروناحرکتی

در مغز و نخاع وجود دارند و ارتباط بین یاخته های عصبی حسی و حرکتی را فراهم می کنند.
در بخش محیطی دستگاه عصبی وجود ندارند.

دندریت آن ها همواره با نورون حسی و آکسون آن ها همواره با نورون حرکتی ارتباط سیناپسی دارد.
یک آکسون ولی تعداد زیادی دندریت دارد.

نورونارابط

حس� عصب� �اختۀ

لايرابط عصب� �اختۀ

حر�ت� عصب� �اختۀ
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تحریک پذیری و ایجاد پیام عصبی
هدایت پیام عصبی 

انتقال پیام عصبی
ویژگیانورونای 

در اثر تغییر مقدار یون ها در دو سوی غشای یاختۀ عصبی به  وجود می آید.
مقدار یون ها در دو سوی غشای یاخته ها یکسان نمی باشد و اختالف پتانسیل الکتریکی دارند.

همواره مقدار سدیم در خارج نورون و مقدار پتاسیم در داخل نورون بیشتر می باشد.
علزاایج ساپی ماعصبی

اتحریکاپذیریاواایج س
پی ماعصبیاسرانورونای 

70− میلی ولت وجود دارد. در حالتی که یاخته فاقد فعالیت عصبی یا پیام عصبی است و درون نورون نسبت به بیرون آن اختالف پتانسیلی تقریبًا معادل 
در حالت پتانسیل آرامش کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته می باشند و عبور یون ها فقط از کانال، فقط از پروتئینی نشیت غشایی صورت می گیرد.

در حالت آرامش از طریق کانال های نشتی، یون های سدیم به سمت درون نورون و یون های پتاسیم به سمت بیرون نورون منتشر می شوند )در جهت شیب غلظت(.
کانال های نشتی و دریچه دار در غشای نورون های اختصاصی برای عبور یک نوع یون می باشد.

70− میلی ولت اختالف وجود دارد. در حالت آرامش، درون غشا از بیرون آن منفی تر می باشد و در حدود 
نفوذپذیری و خروج مقدار یون های پتاسیمی نسبت به ورود یون های سدیمی در حالت پتانسیل آرامش بیشرت صورت می گیرد.

کانال های نشتی همواره باز می باشند ولی کانال های دریچه دار غشایی قدرت باز و بسته شدن دارند ولی هیچ کدام انرژی زیستی مصرف نمی کنند.

پت ندیلاآرامش

پروتئینی در کل عرض غشای یاخته ها می باشد.
عبور سدیم و پتاسیم را برخالف شیب غلظت و با مصرف ATP )انرژی زیستی( انجام می دهد.

در هر بار فعالیت پمپ، سه یون سدیم از یاخته خارج و دو یون پتاسیم وارد یاخته می شود.
در هنگام پتانسیل آرامش سبب برقراری تعادل شیب غلظت سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا می شوند.

با هیدرولیز ATP، ابتدا سه یون سدیم با انتقال فعال خارج می شود و سپس دو یون پتاسیم با انتقال فعال وارد یاخته می شود.

پمپاسدیزا-اپت سیز

همگی در جهت شیب غلظت یون خود را بدون صرف انرژی منتقل می کنند.
نشتی سدیمی  فاقد دریچه است  همواره سدیم را به سمت داخل یاخته می آورد.

نشتی پتاسیمی  فاقد دریچه است  همواره پتاسیم را به سمت خارج یاخته می برد  تعداد آن از نشتی سدیمی بیشتر است.

ک ن لای یاغش ییامخصوصاسدیزای اپت سیز
دریچۀ آن به سمت خارج غشای یاخته می باشد.

فقط در هنگام شروع پتانسیل عمل و ایجاد پیام عصبی باز می شود.
سدیم ها را به سمت داخل یاخته می آورد.

در قلۀ پتانسیل عمل بسته می شوند.

سریچهاساراسدیمی

دریچۀ آن ها به سمت داخل غشا )سیتوپالسم( می باشد.
فقط بعد از قلۀ پتانسیل عمل باز می شود.
پتاسیم ها را به سمت خارج یاخته می برد.

با بسته شدن آن پتانسیل عمل به آرامش تبدیل می شود.

سریچهاساراپت سیمی

در اثر تحریک یاختۀ عصبی، در محل تحریک به طور ناگهانی، داخل نورون ابتدا مثبت تر می شود و پس از زمان کوتاهی دوباره به آرامش می رسد.

پت ندیلاعمل

30+ تغییر می دهد. 70− تا  ابتدا کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند و ورود سدیم زیاد به نورون درون یاخته را از 
کانال های نشتی همواره بازند و کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می مانند. ابتدایاپت ندیلاعملا)ب ل رویانموسار(

با بسته شدن کانال دریچه دار سدیمی و باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی صورت می گیرد.
70− می رود. 30+ دوباره به سمت  درون نورون از اختالف پتانسیل 

خروج پتاسیم به صورت انتشار تسهیل شده عامل آن می باشد.
اساما﹦اپت ندیلاعملا)پ یینارویانموسار(

با بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی دوباره پتانسیل عمل به پتانسیل آرامش تبدیل می شود.
در ابتدا تفاوت غلظت سدیم و پتاسیم با حالت آرامش اختالف زیادی پیدا می کند.

فعالیت بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم موجب می شود که دوباره غلظت یون های سدیم و پتاسیم به حالت آرامش دربیایند.
بعدااتاپ ی ناپت ندیلاعمل
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هدایت پیام عصیب ایجاد شده در رشتۀ عصبی در اثر پتانسیل عمل می باشد که نقطه به نقطه به صورت پیوسته یا جهشی تا انتهای دندریت یا آکسون می رسد.

یدایزاپی ماعصبی
در محل گره های رانویه، تعداد زیادی کانال دریچه دار وجود دارد ولی در فاصلۀ بین دو گره، این کانال ها وجود ندارند.

در نورون های بدون میلین و در جسم یاخته ای هر نورونی صورت می گیرد.
هر قسمتی که دارای پتانسیل عمل می شود، در قسمت قبلی آن آرامش ایجاد می شود و سبب تحریک قسمت بعد از خود می شود.

در نورون های هم قطر، سبب جلو رفتن پیام عصبی با سرعت کمتر از هدایت جهشی می شود.
یدایزاپیوستا﹦اپی ماعصبی

در نورون های میلین دار صورت می گیرد و سرعت بیشرتی از هدایت پیوسته در نورون های هم قطر دارد.
از یک گره رانویه به گره رانویه دیگر به صورت پرشی، پتانسیل عمل منتقل می شود.

در قسمت های میلین دار آن، عبور یون ها و پتانسیل عمل صورت نمی گیرد.
در ماهیچه های اسکلتی و نورون های حرکتی مربوط به آن ها اهمیت بسیاری دارد.

بین دو گرۀ رانویه، پیام عصبی هدایت می شود ولی در هر گره، انتقال سدیم سبب پتانسیل عمل می شود.

یدایزاجهشیاپی ماعصبی

به سیر پیام عصبی از یاختۀ عصبی پیش سیناپسی به یاختۀ پس سیناپسی گفته می شود.
سیناپس )همایه(، ارتباطی ویژه برای انتقال پیام عصبی بین دو یاخته می باشد.

بین یاختۀ پیش سیناپسی با پس سیناپسی، فضایی به نام فضای سیناپسی وجود دارد.
در نورون پیش سیناپسی، ناقل عصبی )پیک کوتاه برد( ساخته شده و در ریزکیسه های آن ذخیره می شود.  ایجاد پتانسیل عمل سبب حرکت این ریزکیسه ها به سمت انتهای آکسون می شود.

ریزکیسه های حاوی ناقل عصبی در طول سیتوپالسم آکسون حرکت کرده تا به انتهای آکسون برسند.
با رسیدن پیام عصبی به انتهای آکسون، غشای برخی ریزکیسه های حاوی ناقل عصبی به غشای آکسون پیش سیناپسی متصل شده و ناقل های عصبی با برون رانی به فضای سیناپسی وارد می شوند.

ناقلین عصبی، فضای سیناپسی را سیر کرده و برخی از آن ها به گیرندۀ غشایی یاختۀ پس سیناپسی )نورون، غدد یا ماهیچه( که نوعی کانال دریچه دار سدیمی است، متصل شده و در آن تغییر پتانسیل الکتریکی ایجاد می کنند.
وجود پتانسیل عمل )پیام عصبی( در یاختۀ پیش سیناپسی، سبب تولید و هدایت ناقل عصبی در این یاخته می شود.

ناقل عصبی می تواند سبب تحریک یا مهار یاختۀ پس سیناپسی شود.  در حالت تحریکی سبب باز شدن کانال دریچه دار سدیمی یاختۀ پس سیناپسی می شود.
ناقل عصبی هیچ گاه وارد یاختۀ پس سیناپسی نمی شود.

بعد از انتقال پیام عصبی، برای جلوگیری از انتقال بیش از حد پیام و امکان انتقال پیام جدید، یا باید ناقل عصبی با آندوسیتوز به یاختۀ پیش سیناپسی برگردد و یا با آنزیم های مترشحه از یاختۀ پیش سیناپسی تجزیه می شود.
ناقل عصبی مهاری فقط در سیناپس بین دو نورون ترشح می شود.

در سیناپس بین نورون حرکتی و ماهیچه ها
ناقل عصبی فقط به قصد تحریک ماهیچه، ترشح می شود.

در صورت ترشح شدن، فقط سبب باز شدن کانال دریچه دار سدیمی یاختۀ ماهیچه ای می شود.
برای به استراحت درآمدن ماهیچه، پیام عصبی ایجاد نمی شود و ناقل عصبی از نورون حرکتی آزاد نمی شود.

تغییر در میزان طبیعی ناقل های عصبی  سبب بیماری و اختالل در کار دستگاه عصبی می شود.

انتق لاپی ماعصبی

کاهش میلین
در بیماری MS در اثر نابودی یاختۀ پشتیبان میلین ساز در سیستم عصبی مرکزی رخ می دهد

بینایی و حرکت مختل می شود.
فرد بی حسی و لرزش دارد.

نوعی بیماری خودایمنی می باشد.
ارسال پیام های عصبی به درستی انجام نمی شود.

افزایش میلین  سرعت هدایت پیام عصبی از حالت نرمال بیشتر می شود.
اختل لاسرایدایزاجهشیاپی ماعصبی
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گفتار
۲

مراکز نظارت بر فعالیت های بدن می باشد.وظیفه
اطالعات دریافتی از محیط و درون بدن را دریافت کرده و تفسیر می کند  به آن ها پاسخ می دهد.

سستگ هاعصبیامرکزی

بخش خارجی مغز و درونی نخاع به همراه برخی مراکز درون مغز را شامل می شود.مادۀ خاکستری
شامل جسم یاخته های عصبی و رشته های عصبی بدون میلین می باشد.

بخش درونی مغز و بیرونی نخاع را ایجاد کرده است.مادۀ سفید
اجتماع رشته های میلین دار می باشد.

قدمزای یامختلف

از دو نوع بافت اصلی پیوندی و پوششی به وجود آمده است.

استخوان های پهن جمجمه از مغز محافظت می کنند.استخوان ها
استخوان های نامنظم ستون مهره ها از نخاع محافظت می کنند.

مننژ

سه پردۀ پیوندی دارد که از مغز و نخاع محافظت می کند.
فضای بین پرده ها پر از مایع مغزی - نخاعی است  ضربه گیر در مقابل عوامل خارجی می باشد.

در مغز الیۀ خارجی و میانی آن صاف ولی الیۀ داخلی آن چین خورده و دارای رگ های خونی است.
الیۀ خارجی آن ضخیم ترین است.

الیۀ میانی به سطح درونی خود رشته های ریزی به سمت الیۀ داخلی دارد.
هر سه الیه در شیار بین دو نیمکرۀ مخ وجود دارند ولی در شیارهای باریک، فقط الیۀ داخلی آن وارد می شود.

سد خونی - مغزی

مویرگ هایی پیوسته با بافت پوششی دارای یاخته های تنگاتنگ می باشد.
بسیاری از میکروب ها در شرایط طبیعی نمی توانند از این سد دفاعی عبور کنند.

، گلوکز، آمینواسیدها، برخی داروها و مواد اعتیادآور می توانند از این سد عبور کرده و به مغز وارد شوند. 2CO  ، 2O
در نخاع نیز به صورت سد خونی نخاعی دیده می شود.

عواملاحف ظزاکنندهااتامغزاوانخ ع

بیشتر حجم مغز را تشکیل می دهد  دو نیمکره دارد که با رشته های عصبی متصل به هم هستند  رابط های سفید پینه ای و سه گوش بین دو نیمکره وجود دارد.
دو نیمکره به طور هم زمان از همۂ بدن اطالعات را گرفته و پردازش می کند  فعالیت بخش های مختلف بدن را به طور هماهنگ کنترل می کند.

بخش خارجی یا قشر آن خاکستری، وسیع و انزک چند میلی متری است

چین خوردگی ها و شیارهایی متعدد دارد.
شیارهای عمیق هر نیمکره را به چهار لوب تقسیم می کند.

سه بخش دارد
حسی  پیام اندام های حس را دریافت می کند.

حرکتی  به ماهیچه ها و غدد پیام می دهد.
ارتباطی  بین حسی و حرکتی ارتباط می دهد.  پر از نورون رابط می باشد.

جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودی به مغز، یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه است.

هر نیمکرۀ مخ

کارهای اختصاصی دارد.
توسط شیارهای عمیق به چهار لوب تقسیم شده است.

لوب پیشانی بزرگ و پس سری کوچک دارد.
بخش هایی از نیمکرۀ چپ به توانایی در ریاضیات و استدالل مربوط است.

نیمکرۀ راست در مهارت های هنری تخصص دارد.
مخچه به دو لوب پس سری و گیجگاهی مخ متصل است.

بین دو نیمکره شیار عمیق طولی بین دو نیمکره ای وجود دارد.

چهار لوب دارد

پیشانی  به آهیانه و گیجگاهی متصل است.
آهیانه  به پیشانی، گیجگاهی و پس سری متصل است.
گیجگاهی  به پیشانی، آهیانه و پس سری متصل است.

پس سری  به آهیانه و گیجگاهی متصل است.

مخ

سهابخشااصلیامغز

مغز
نخاع اجزایاآن
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از باال با قشر مخ و از پایین با تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد و از جلو به لوب های بویایی متصل می باشد.
در احساساتی مثل ترس، خشم، لذت، حافظه و یادگیری مؤثر است.

اسبک مغز )هیپواکمپ(

قسمتی از لیمبیک است که در تشکیل حافظه و یادگیری نقش دارد.
در اثر تخریب یا برداشتن آن، حافظۀ جدید و کوتاه مدت و تبدیل آن به بلندمدت دچار اختالل می شود.

نام افراد جدید را به خاطر نمی آورند.در اختالل آن
نام های جدید حداکثر فقط برای چند دقیقه در ذهن آن ها باقی می ماند.

خاطرات قدیمی با تخریب آن از بین نمی رود.
در قسمت پایین سیستم لیمبیک قرار گرفته است.

س م نا﹦اکن رهاایا)لیمبیک(

درون ستون مهره ها از زیر بصل النخاع تا دومین مهرۀ کمری به عنوان طناب عصبی پشیت بدن وجود دارد  طول آن از ستون مهره ها کوتاه تر است.
ارتباط دهندۀ مغز با اعصاب محیطی می باشد.

مسیر عبور پیام های حیس از اندام های بدن به مغز و ارسال پیام های حرکیت از مغز به اندام ها می باشد.
مرکز برخی انعکاس های بدن می باشد  انعکاس های آن، سریع، غیر ارادی و بدون ارتباط با مغز می باشد.

یک ریشۀ پشیت حیس آورندۀ پیام دارد )حاوی دندریت های حسی و جسم یاخته ای آن هاست(.31 جفت عصب مختلط )حسی و حرکتی ( دارد  هر عصب نخاعی
یک ریشۀ شکمی حرکیت خارج کنندۀ پیام دارد )حاوی آکسون های حرکتی می باشد (.

بیرون آن مادۀ سفید میلین دار و داخل آن مادۀ خاکستری و کانال مرکزی دارد.
نورون های رابط و دندریت به همراه جسم یاخته ای نورون حرکتی آن به طور کامل در مادۀ خاکستری وجود دارد.

نخ ع

در جلوی مخچه و زیر مخ می باشد.  سه بخش مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع دارد.
مغز میانی  در باالی پل مغزی قرار دارد  یاخته های عصیب آن در شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارند  برجستگی چهارگانه بخشی از آن است.

در تنظیم فعالیت های مختلف مثل تنفس، ترشح بزاق و اشک نقش دارد  مدت زمان دم را تنظیم می کند.پل مغزی
هورمون نمی سازد، در تنظیم گوارش و گردش خون مؤثر است.

بصل النخاع

تنظیم تنفس، فشار خون و ضربان قلب را انجام می دهد.پایین ترین بخش مغز بوده و در باالی نخاع قرار دارد
مرکز اصلی بلع، تنفس و گردش خون می باشد.

مرکز انعکاس های عطسه، بلع و سرفه است.
CO2 خون دارد  آهنگ تنفس را باال می برد. گیرنده هایی حساس به افزایش 

تحت تأثیر فرمان پل مغزی و ماهیچه های نایژه و نایژک  سبب توقف دم می شود.
O2 اندام ها را تنظیم می کند. به کمک پل مغزی، نیازهای غذایی و 

س قا﹦امغز

در پشت ساقۀ مغز و چسبیده به لوب های پس سری و گیجگاهی می باشد.
دو نیمکره و بخش کرمینه وسطی ارتباطی دارد.

مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل است.
پیوسته از مغز، نخاع و اندام های حسی پیام می گیرد  فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن را هماهنگ می کند.

فعالیت های خود را به کمک مغز و نخاع انجام می دهد.
از بخش دهلیزی گوش پیام می گیرد و سبب تنظیم تعادل می شود.

مخچه

تاالموس
ه�پوتاالموس

ه�پو�امپ
هنخاع

بو�ا�� لوبهاي

لايرهنگ)» بنفش (بخشهاي ل�مچب�� «ساماهنۀ

محل پردازش اولیه و تقویت اغلب اطالعات حسی هستند  سپس آن ها را برای پردازش نهایی به بخش هایی از قشر مخ می فرستد.
زیر رابط پینه ای و باالی ساقۀ مغز می باشد.

در پردازش حس بویایی نقشی ندارد.
ت الموسای 

س خت ری یاسیگرامغزی

در زیر تاالموس است  تنظیم دمای بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، خواب، گرسنگی و تشنگی را انجام می دهد.
تعداد ضربان قلب و فشار خون را به کمک هورمون ها و بصل النخاع تنظیم می کند.

هورمون های آزادکننده و مهارکنندۀ خود را از راه رگ خونی به هیپوفیز پیشین می دهد.
هورمون های اکسی توسین و ضد ادراری تولیدی خود را در هیپوفیز پسین ذخیره می کند.

گیرنده های اسمزی آن در اثر غلظت باالی پالسما تحریک می شود و در پی آن مرکز تشنگی درون آن نیز تحریک می شود.
اشکال در آن می تواند سبب بیماری دیابت بی مزه شود.

ییپوت الموس
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الف( مشاهدۀ سطح پشتی: از باال به پایین لوب های بویایی، نیمکره های مخ، شیار بین دو نیمکره، کرمینه و نیمکره های مخچه را می بینیم )مخ و مخچه در این نما بهتر دیده می شود(.

بخشای یاخ رجیامغز

تشریحامغزاگوسفند

مصرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ها ارتباط مستقیم دارد.

بین دو نیمکرۀ مخ از سطح پشتی می توانیم نوار سفید یا رابط پینه ای را ببینیم و با برداشت آن، رابط سه گوش در زیر آن دیده می شود.
دو طرف رابط های پینه ای و سه گوش، فضای بطن های 1 و 2 مغز و در داخل این بطن ها، اجسام مخطط قرار دارند.

درون بطن 1 و 2، شبکه های مویریگ وجود دارند که مایع مغزی - نخاعی را به این بطن ها ترشح می کنند.
در زیر رابط سه گوش، دو تاالموس وجود دارند که با یک رابط به هم متصلند و با فشار کم از هم جدا می شوند.

بطن سوم در عقب تاالموس ها و اپی فیز یا غدۀ اپی فیز در لبۀ پایین بطن سوم وجود دارد.
برجستگی های چهارگانه )قسمتی از مغز میانی( در عقب اپی فیز قرار دارد.

در پایین ترین قسمت درونی مغز، کرمینۀ مخچه و با برش آن درخت زندگی )بخش سفید درون مخچه( و بطن چهارم مغزی دیده می شود.

بخشای یاسرونیامغز

وابستگی همیشیگ به مصرف یک ماده )اللک، کواکئین، نیکوتین و …( یا انجام یک رفتار )بازی های رایانه ای و اینترنت( می باشد  ترک آن سبب مشکالت جسمی و روانی برای فرد می شود  سالمت خانوادۀ فرد نیز به خطر می افتد.

اعتی س

نخستین تصمیم برای مصرف این مواد در اغلب افراد، اختیاری است.
مصرف زیاد این مواد  سبب تغییراتی در مغز می شود  فرد نمی تواند با میل شدید مصرف مقابله کند.

اگر تغییرات روی مغز دامئی باشد  اعتیاد می تواند سال ها بعد از ترک نیز برگشت پذیر باشد.
این مواد روی بخشی از لیمبیک اثر می کنند  سبب آزاد شدن ناقلین عصبی از جمله دوپامین می شود  سبب احساس لذت و سرخوشی می شود.

ادامۀ مصرف مواد اعتیادآور  آزاد شدن دوپامین از لیمبیک کم شده  احساس کسالت، بی حوصلگی و افسردگی ایجاد می شود  مصرف ماده توسط فرد بیشرت می شود.
مواد اعتیادآور بر بخش هایی از قرش مخ تأثیر می گذارند  در نوجوانان اثر بیشتری دارد  توانایی قضاوت، تصمیم گیری و خودکنترلی کاهش می یابد.

ممکن است تغییرات برگشت ناپذیری در مغز داشته باشند.

اعتیاد به کوکائین
اغلب قسمت های مغز دچار آسیب می شوند.

بهبود فعالیت مغز بعد از ترک آن به زمان طوالنی نیاز دارد.
پس از مدت طوالنی، بخش پیشین مغز )لوب پیشانی( بهبود کمتری نشان می دهد.

مواسااعتی سآوراوااثرابرامغز

کمترین مصرف الکل بدن را تحت تأثیر قرار می دهد  در دستگاه گوارش به رسعت جذب می شود  از غشای نورون های بخش های مختلف مغز عبور کرده و فعالیت آن را مختل می کند.
الکل عالوه بر دوپامین، بر فعالیت انواع انتقال دهنده های عصبی تحریکی یا مهاری اثر می گذارد.

فعالیت های بدن را کاهش داده، اختالل در گفتار و ناهماهنگی در حرکات بدن را ایجاد می کند.
فعالیت مغز را کند کرده و زمان واکنش به محرک های محیطی را باال می برد.

در بلندمدت، سبب مشکالت کبدی، سکتۀ قلبی و انواع سرطان می شود.
سرعت تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن را زیاد کرده  مانع عملکرد راکیزه ها در کاهش آن ها می شود  تخریب دنای راکیزۀ کبدی  بافت مردگی کبدی می دهد.

در تولید گامت نامناسب و اختالالت کروموزومی در نسل بعد مؤثر است.

اعتی سابهاالکلا)ات نول(

ب( مشاهدۀ سطح شکمی: از باال به پایین، لوب های بویایی، کیاسمای بینایی، مغز میانی، پل مغزی، مخچه، بصل النخاع و در ادامه بخشی از نخاع را می بینیم )ساقۀ مغز در این نما اکمل دیده می شود(.
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مربوط به انعکاس های نخاعی و تحت کنترل اعصاب محیطی پیکری به صورت غیرآگاهانه می باشد  تحت کنترل ماهیچه های اسکلتی است.
دارای 6 سیناپس می باشد که 4تای آن در مادۀ خاکستری نخاع و 2تا در ماهیچه های بازو می باشد.

دارای 5 نورون )1 حسی، 2تا رابط و 2تا حرکتی( می باشد که 4 سیناپس بین نورونی دارد.

امدیراانعک ساعقباکشیدناسسز
سرابرخورساب اجدزاساغای اتیز

شامل حواس پیکری و ویژه است که پیام گیرنده های حسی را به مراکز عصبی مغز و نخاع می آورد  در فصل بعد می خوانیم. بخشاحدی

بخشای یاسستگ هاعصبیامحیطی

حاوی آکسون های دراز برای رساندن پیام عصبی به اندام های عمل کنندۀ ماهیچه و غدد می باشد.

بخشاحرکتی

پیام های عصبی را از مغز و نخاع به ماهیچه های اسکلیت می رساند.
اغلب پیام ها را به صورت ارادی توسط ماهیچه ها و تحت کنترل قشر مخ انجام می دهد.

مقداری نیز فعالیت غیر ارادی انعکاسی سریع ماهیچه های اسکلتی را کنترل می کند.
انعکاس یا پاسخ سریع و غیر ارادی در برخی ماهیچه های اسکلتی رخ می دهد که پاسخ به محرک ها توسط این اعصاب کنترل می شود.

بخشاپیکری

تنظیم فعالیت های آن و انقباض آن  توسط اعصاب پیکری تنظیم می شود.
خون رسانی به آن  با استراحت و انقباض عضالت صاف عروق توسط اعصاب خودمختار تنظیم می شود. سرام ییچهای یااسکلتی

اگر با عضالت صاف صورت گیرد )مثل انعاکس تخلیۀ مثانه(  تحت کنترل اعصاب خودمختار است.
اگر با عضالت اسکلتی صورت گیرد )انعاکس عقب کشیدن دست(  تحت کنترل اعصاب پیکری است. انعک سای یابدن

فعالیت ماهیچه های صاف، قلبی و غدد را به صورت انآگاهانه تنظیم می کند و همواره فعال است.

اجزاء

سمپاتیک )هم حس(
سبب هیجان و حالت آماده باش به بدن می شود  مردمک چشم را گشاد می کند.

فشار خون، ضربان قلب، تعداد تنفس و خون رسانی به قلب و ماهیچۀ اسکلتی را زیاد می کند.
در هنگام شرکت در مسابقۀ ورزشی بر فعالیت پاراسمپاتیک غلبه می کند.

باعث آرامش در بدن می شود  مردمک را تنگ می کند.پاراسمپاتیک )پاد هم حس(
فعالیت های گوارشی را زیاد ولی تعداد ضربان قلب، تنفس و فشار خون را کم می کند.

سمپاتیک و پاراسمپاتیک، معمواًل برخالف یکدیگر کار می کنند  سبب تنظیم فعالیت های حیاتی بدن در شرایط مختلف می شود.

بخشاخوسمخت ر

شامل 12 جفت عصب مغزی و 31 جفت عصب نخاعی می باشد.
دستگاه عصبی مرکزی را به بخش های دیگر بدن مثل ماهیچه ها و اندام های حس و غدد مرتبط می کند.

مجموعه ای از رش��ته های عصبی اس�ت که درون غالفی از یک بافت پیوندی قرار گرفته اس�ت.هر عصب 
جسم یاخته ای نورون در عصب وجود ندارد.

سستگ هاعصبیامحیطی

سیناپس 1  بین آکسون نورون حسی و دندریت نورون رابط به صورت تحرییک و دارای ناقل عصبی تحریکی در مادۀ خاکسرتی نخاع می باشد.

سیناپس 2  بین آکسون نورون حسی و دندریت نورون رابط به صورت تحرییک و دارای ناقل عصبی تحریکی در مادۀ خاکسرتی نخاع می باشد.
سیناپس 3  بین آکسون نورون رابط و دندریت نورون حرکتی به صورت تحرییک و دارای ناقل عصبی تحریکی در مادۀ خاکسرتی نخاع می باشد.

سیناپس 4  بین آکسون نورون رابط و دندریت نورون حرکتی به صورت مهاری و دارای ناقل عصبی مهارکننده در مادۀ خاکسرتی نخاع می باشد.
سیناپس 5  بین آکسون حرکتی تحریک شده با عضلۀ دورس در جلوی بازو به صورت تحرییک و دارای ناقل عصبی تحریک کننده می باشد و دست را به عقب می کشد.

بین آکسون حرکتی مهار شده با عضلۀ سه سر پشت بازو به صورت غیرفعال و بدون ترشح ناقل عصبی می باشد.سیناپس 6
در این انعکاس،  در نورون حرکتی متصل به عضلۀ سه سر بازو پتانسیل عمل و آزاد شدن ناقل عصبی صورت نمی گیرد.

انواعاسین پسای 

پشت� لاير�شۀ

ش�مچ� لاير�شۀ
سهسر ماه�چۀ استراحت

پوست حس� گ�رهندة

دوسر ماه�چۀ اهنقباض

دست �ش�دن عقب

دست» �ش�دن عقب «اهنع�اس

1 2
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تیدزای تسیز

 لص1ف1ی1نت : 1 لصف

شبکۂ عصبی در هیدر می باشد  مجموعه ای از نورون های پراکنده در دیوارۀ بدن هیدر می باشد که با هم ارتباط دارند.

تحریک هر نقطه از بدن جانور در همۂ سطح آن منتشر می شود  مغز، گره عصبی و تقسیم بندی مرکزی یا محیطی ندارد.
شبکۀ عصبی هیدر سبب تحریک یاخته های ماهیچه ای بدن جانور می شود.

س سهاتریناس خت راعصبی

سستگ هاعصبیاس یراج نوران

ساده ترین تقسیم بندی مرکزی و محیطی را در سیستم عصبی دارد.

س خت راعصبیانرسب نام ننداپالن ری 
مغز آن از دو گرۀ مجزا تشکیل شده است  هر گره تعدادی جسم یاخته ای دارد.

دو طناب عصبی موازی در دو سطح جانیب بدن حاوی آکسون و دندریت دارد که از یک طرف به مغز و از طرف دیگر در انتهای بدن به هم متصلند.
رشته هایی دارد که دو طناب عصبی را به هم متصل کرده و ظاهر نردبانی ایجاد کرده است.

بخشامرکزیاآن

مغز آن ها از جوش خوردن چند گره ایجاد شده است.
یک طناب عصبی شکمی در طول بدن دارند ولی ستون مهره ندارند.

هر بند از بدن یک گره عصبی دارد  در طناب عصبی شکمی جانور، تعدادی گرۀ مجزا وجود دارد.
هر گره عصبی فعالیت ماهیچه های آن بند را تنظیم می کند و انشعابات به اندام های حرکتی هم می رسند.

جسم یاخته ای این نورون ها قبل از گرۀ عصبی به صورت مجزا قرار دارند.برخی مانند مگس، موهای حسی حاوی دندریت روی پاها دارند
آکسون آن ها به سمت گرۀ عصبی مربوط به آن بند می رود.

در مغز  چندتا به هم جوش خورده می باشد.گرۀ عصبی حشرات
در طناب عصبی  چندتا ولی از هم جدا می باشد.

حشرات

یک طناب عصبی پشیت )نخاع( دارند  بخش جلویی طناب عصبی آن ها برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد.
طناب عصبی آن ها درون ستون مهره ها و مغز آن ها درون جمجمه قرار دارد که این محافظ ها در برخی ماهی ها از نوع غضروفی و در سایر گروه ها از جمله برخی ماهی ها از جنس استخوانی هستند.

تقسیم بندی محیطی و مرکزی دارند.
در بین آن ها اندازۀ نسبی مغز نسبت به وزن بدن در پستانداران و پرندگان از بقیه مهره داران بیشتر می باشد.

مهرهاساران

رشته های کوچک تری متصل به طناب ها دارد  این رشته ها فقط به یک طناب عصبی متصلند. بخشامحیطیاآن

مغز

�عصب طنابهاي
طنابها ب�ن لايرشتههاي

«پالهنالاير�ا»

�مح�ط �وتاه لايرشتههاي



هدیه
تعداد سؤاالت : 20 / زمان پیشنهادی :  20 دقیقه

کدامگزینهعبارتمقابلرابهدرستیتکمیلمیکند؟»سدخونی-مغزی………مویرگهایخونیغذادهندهبه………دارای………میباشد.« 1
2(برخالف-نخاع-ارتباطتنگاتنگبینیاختهها 1(همانند-کلیه-غشایپایهبامنافذیاختهای 

4(برخالف-جگر-عملممانعتازعبوربسیاریازمیکروبها 3(همانند-کبد-غشایپایهناقص 
چندموردعبارتزیررابهنادرستیتکمیلمیکند؟ 2

»درانسان،مرکزیعصبیکهبهسطحزیرینمرکز………متصلمیباشد،میتواندسبب………شود.«
ب(اصلیتنفسوگردشخون-ترشحلیزوزیمدردهان الف(تولیداشک-تنظیمفعالیتهایاعصابخودمختار

د(تقویتکنندهاغلبپیامهایحسی-تنظیمتعدادضربانقلب ج(دارایبرجستگیهایچهارگانه-تنظیممدتزماندم
4(1مورد 3(2مورد  2(صفرمورد  1(3مورد 

درموردبخشهاییازمغزانسانکهدرشکلمشخصشدهاست،کدامگزینهصحیحمیباشد؟ 3
1()الف(و)ب(برخالف)ج(ازبخشهایاصلیمغزمیباشند.

2()ج(برخالف)الف(باسامانۀکنارهایارتباطدارد.
3()الف(پسازپردازشاولیۀحواسبه)ج(پیاممیدهد.

4()ب(برخالف)الف(بهتعدادیکعددوجوددارد.

درشکلمقابلکهمغزگوسفنداست،قسمت………درانسانمسئول……… نمیباشد. 4
1(الف-ارتباطبااعمالقسمت)ب(

2(ج-تنظیمتنفسبهکمک)د(
3(د-بلعوبرخیانعکاسها
4(ب-ترشحبزاقواشک

درانعکاسدستدربرخوردباجسمداغ،تخلیۀریزکیسههایسیناپسیازیاختۀعصبی………میتواندباعث………دریاختهپسسیناپسیگردد. 5
1(حسیدربخشسفیدنخاع-بازشدنکانالهایدریچهدارسدیمی

2(حسیدربخشخاکسترینخاع-بازشدنکانالهایدریچهدارسدیمی
3(رابطدربخشخاکسترینخاع-ایجادپتانسیلعملدرهریاختۀعصبیحرکتیدیگری

4(حرکتیدربخشپشتبازو-مهارانقباضماهیچهسهسر
کدامگزینهنمیتواندمناطقهمنامبرایاجزایمغزماهیبامغزانسانرابهدرستینشانبدهد؟ 6

 a 1(الف-
 c 2(ب-
d 3(ج-
 b 4(د-

مواداعتیادآوربربخش��یازمغزاثرمیکنندکهتواناییقضاوت،تصمیمگیریوخودکنترلیفردراکاهشمیدهند.درمورداینبخشواثراتاین 7
موادکدامگزینهصحیحمیباشد؟

1(ایناثرات،بهویژهدردورانجوانیشدیدترینحالترادارد.
2(اینبخش،موجبآزادشدنناقلهایعصبیازجملهدوپامینبرایاحساسسرخوشیمیشود.

3(اینبخش،جایگاهپردازشنهاییاطالعاتورودیبهمغزمیباشد.
4(اینبخش،مرکزتنظیموضعیتوتعادلبدنمیباشد.

بخشیازدستگاهعصبیانسانکهوظیفۀآنارسالپیامازمغزونخاعبهسایراندامهامیباشدولیهیچگاهبهماهیچههایاسکلتیپیامیارسال 8
نمیکند،……… 

1(درهرفعالیتحرکتیغیرارادیبدننقشدارد.
2(مسئولترشحغددموجوددردهان،مریوابتدایحلقاست.

3(بدونارتباطبامغز،بهتنظیمقطرمردمکمیپردازد.
4(درخونرسانیبهماهیچههایجلووپشتبازوبیتأثیراست.

فصل اول
تنظیم عصبی
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کدامیکبهطورنادرستعبارتمقابلراتکمیلمیکند؟»درهریاختۀعصبیانسان،فقطدرشرایطی………« 9
1(فعالیتپمپسدیم-پتاسیمافزایشمییابد.

2(یکیازانواعکانالهایدریچهدارسدیمییاپتاسیمیبازمیشود.
3(پمپهایسدیمپتاسیمدرهربارفعالیت،مقدارپتاسیمکمترینسبتبهسدیمجابهجامیکنند.

4(ریزکیسههایحاویناقلعصبیدرآکسونبهحرکتدرمیآیند.
چندموردعبارتمقابلرابهنادرستیتکمیلمیکند؟»دریاختۀعصبیکهنسبتبارهایمثبتدرونآنازبیرون………است،بهطورمعمول………« 10

الف(بیشتر-یکنوعکانالدریچهدارسدیمییاپتاسیمیبازدارد.
ب(کمتر-هردونوعکانالدریچهدارآنبستهاست.

ج(بیشتر-کانالهایآندرجهتکاهشتفاوتغلظتیونهاعملمیکنند.
د(کمتر-کانالدریچهدارسدیمپتاسیمیآندرحالفعالیتبیشتریمیباشد.

4(4مورد 3(3مورد  2(2مورد  1(1مورد 
کدامموردصحیحمیباشد؟ 11

1(هریاختۀعصبیکهدندریتوآکسونآنازیکمحلجسمیاختهایخارجمیشود،چندآکسونودندریتمیلینداردارد.
2(درهنگامیکهغشایریزکیسهحاویناقلعصبیباغشایپیشسیناپسییکیمیشود،کانالهایدریچهداراینیاختۀعصبیبستهمیباشند.

3(الکلپسازجذبسریع،باعبورازغشاییاختههایمختلفبافتعصبیمغز،فعالیتهدایتپیامرامختلمیکند.
4(محلیکهدرانسانبخشیازآکسونهایعصببیناییبهنیمکرۀمقابلمخمیروند،درمغزگوسفند،درسطحشکمیقراردارد.

چندموردعبارتمقابلرابهنادرستیتکمیلمیکند؟»هرقسمتیازبخشهایاصلیمغزکه………« 12
الف(تعدادضربانقلبوفشارخونراتنظیممیکند،پیکهایشیمیاییدوربردمتنوعیتولیدمیکند.

ب(فرمانتوقفدمعادیرابهمرکزعصبیدیگریمنتقلمیکند،درعملگوارشودفاعبدنمؤثراست.
ج(بهطورپیوستهازنخاعپیامدریافتمیکند،بهدونوعلوبمغزیمتصلاست.
د(درتبدیلحافظۀکوتاهمدتبهبلندمدتتأثیردارد،درزیرتاالموسقراردارد.

4(3مورد 3(2مورد  2(1مورد  1(صفرمورد 
لیمبیک)سامانۀکنارهای(باسهقسمتمربوطبهمغزانسانارتباطدارد،چندویژگیزیردرمورداینسهقسمتمغزیصحیحمیباشد؟ 13

الف(پیامهرچشمبهدوقسمتازآنواردمیشود.
ب(هیچکدامدرتنظیمدورۀجنسیزناننقشیندارند.

ج(همگیدرباالیمرکزمغزیتنظیمترشحاشکواقعمیباشند.
د(همگیبهپردازشاطالعاتحواسویژهمیپردازند.

4(4مورد 3(3مورد  2(2مورد  1(1مورد 
یاختههاییازبافتعصبیکهبایاختۀغیرعصبیدیگرارتباطسیناپسیدارند،………  14

1(درحفظهمایستاییفضایبینیاختهایبافتخودمؤثرهستند.
2(انرژیحاصلازتجزیۀATPراصرفاتصالناقلعصبیبهگیرندهویژهاشمیکنند.

3(بهطورمعمولدندریتوآکسونآن،دارایغالفعایقناپیوستهمیباشد.
4(بههمراهیاختههایگوناگوندیگری،درونغالفیازیاختههایپیوندیقرارگرفتهاند.

کدامگزینهدرموردپتانسیلهایغشاییاختۀعصبیصحیحمیباشد؟ 15
1(بعدازپایانپتانسیلعمل،تراکمپتاسیمداخلیاخته،شدیدًاکاهشخواهدیافت.
2(فعالیتشدیدپمپسدیم-پتاسیم،سببتبدیلپتانسیلعملبهآرامشمیشود.

بهسمتصفرمیرود. +30 3(درپیبازشدنکانالیکهدریچهآنمجاورسیتوپالسماست،پتانسیلدرونغشااز
4(درپیبستهشدنکانالهایدریچهدارپتاسیمی،پتانسیلدرونیاختهنسبتبهخارجمنفیمیشود.

کدامگزینهدرموردانسانصحیحنمیباشد؟ 16
1(یاختههایپشتیبانبرخالفاعصابخودمختاردربروزهمۀانعکاسهانقشمؤثردارند.

2(نمیتوانگفتیادگیری،تجربهومرکزاصلیپردازشحواس،دربروزهمۀانعکاسهانقشدارند.
3(هریاختۀعصبیرابطموجوددرمسیرانعکاسعقبکشیدندست،فاقدمیلینبودهوتحتتأثیرناقلعصبییاختۀعصبیحسیقرارمیگیرد.

4(هریاختۀعصبیحرکتیدرمسیرانعکاسعقبکشیدندستکهتحتتأثیرناقلعصبیقرارمیگیرد،نوعیناقلعصبیجدیدبرونرانیتولیدمیکند.
کدامگزینهعبارت»درانسان،………برخالف………«رابهدرستیتکمیلمیکند؟ 17

1(هیپوکامپ-هیپوتاالموس،بخشیازساقۀمغزنمیباشد.
2(هیپوتاالموس-فوقکلیه،درتنظیمقندخونمؤثراست.
3(بصلالنخاع-تاالموس،مرکزانعکاسهایمغزیاست.

4(مغزمیانی-بصلالنخاع،درحرکتنقشیندارد.



3 چندموردازعبارتهایزیردربارۀمواداعتیادآورنادرستمیباشد؟ 18
الف(نخستینتصمیمبرایمصرفآنهادراغلبافراداختیاریاست.

ب(بااثربرسامانۀکنارهای)لیمبیک(موجبآزادشدنناقلهایعصبیمتعددمیشوند.
ج(الکلبرفعالیتانواعیازناقلهایعصبیتحریککنندهتأثیرمیگذارد.

د(الکلباکندکردنفعالیتمغز،زمانواکنشبهمحرکراکاهشمیدهد.
4(صفرمورد 3(3مورد  2(2مورد  1(1مورد 

مهارعملبخشیازاعصابحرکتیمحیطیانسانکهمسئول………میباشد،امکاننداردکهباعث………شود. 19
1(خونرسانیبهماهیچهدوسربازو-اختاللدرتطابقچشمدرنورکم

2(انعکاسماهیچههایحلق-اختاللدرکوتاهشدنسارکومرها)اندازۀماهیچه(
3(برقراریحالتآرامشبدن-کاهشفشارخونوضربانقلب

4(فعالیتناآگاهانهوهمیشهفعالبدن-اختاللدرتنفس
درسیناپسبیندونوعازیاختهها،هموارهناقلعصبیسبببازکردنکانالهایدریچهدارسدیمییاختهپسسیناپسیمیشود.دراینسیناپسهاقطعًا……… 20

1(یاختهپیشسیناپسیمربوطبهاعصابخودمختارمیباشد.
2(پسازپایانفعالیت،مقدارکلسیمدرشبکهآندوپالسمییاختهدومافزایشمییابد.

3(ناقلینعصبیتحریکییامهارکنندهمیتوانندبهیاختۀتولیدکنندهخودبرگردند.
4(دستگاهگلژییاختۀپسسیناپسی،بهبستهبندیناقلعصبیدیگریمبادرتنمیکند.
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هدیه
اینسؤالبهصورتترکیبیباانواعمویرگهایخونیدرزیستدهمطرحشدهاست.11 14

س�دخونی-مغزیوخونینخاعیهمانمویرگهایپیوس��تهمغزیونخاعمیباش�دکهیاختههایآنهاارتباطتنگاتنگوشکافهایباریکیدارندکهازعبوربسیاری
ازمیکروبهابهاعصاببخشمرکزیممانعتبهعملمیآورد.

منافذیاختهای،مخصوصمویرگخونیمنفذداردرکلیههامیباشدوحفرهبینیاختهایباغشایپایهناقصمخصوصمویرگناپیوستهدراندامیمثلجگرمیباشد.
دقتکنیدکهمویرگهایلنیف،اینسهنوعدستهبندیراندارندوهمۀآنهارافقطنوعمنفذداردرنظرمیگیریم.

کلیهها،حاویمویرگهایمنفذداربامنافذیاختهایوغش�ایپایۀضخیممیباش�ندولیدس�تگاهعصبیمرکزیحاویمویرگهایپیوس�تهمیباش�ندکهدرمغز،تقریبًا
فضایبینیاختهایندارند.

موارد)الف(،)ج(و)د(صحیحمیباشندوفقطمورد)ب(نادرستتکمیلکردهاست.21 14
الف(درس�تاس�ت.منظوربصلالنخاعمیباش�دکهدرتنظیمفعالیتهایس�مپاتیکوپاراس�مپاتیکنقشداردوبهزیر پل مغزیکهمرکزتولیداش�ک
میباش�دمتصلاس�ت./ب(نادرس�تاس�ت.مرکزاصلیتنفسوگردشخون،بصل النخاعمیباش�دکهدرزیرآننخاعقرارداردولیترش�حبزاقومواددرونآنمثل
لیزوزیمتحتکنترلپل مغزیدرباالیبصلالنخاعمیباش�د./ج(درس�تاس�ت.پلمغزیکهدرتنظیممدتدممؤثراس�تدرزیر مغز میاینکهدارایبرجس�تگی

چهارگانهمیباشدقراردارد./د(درستاست.هیپوتاالموس)تنظیم کننده تعداد ضربان قلب(درزیرتاالموسکهمرکزتقویتپیامحسیاستقراردارد.
درشکلمقابل،)الف(=تاالموس،)ب(=مخچهو)ج(=هیپوتاالموساست.31 14

گزینۀ)1(:نادرس�تاس�ت.تاالموسوهیپوتاالموسجزءس�هبخشاصلیمغزنمیباشند.
/گزین�ۀ)2(:نادرس�تاس�ت.هیپوتاالم�وسوتاالم�وسهردوهمانندقش�رمخباس�امانۀکن�ارهایدرارتباط
هس�تند./گزین�ۀ)3(:نادرس�تاس�ت.تاالموس،پ�سازپردازشاولی�ه،پیامخ�ودرابهقرش م��خمیدهد./

گزینۀ)4(:درستاست.ازنظرتعدادتاالموسها،دوعددومخچهیکعددمیباشد.

اعمالقسمتهایمقابلدرانسانبهصورتزیرمیباشند:41 14
گزینۀ)1(:)الف(کیاسمایبیناییاستکهبا)ب(کهمغزمیانیمیباشدودرفعالیتهای
بیناییمؤثراست،ارتباطدارد./گزینۀ)2(:)ج(پلمغزیاستکهدرانسانمدتدمراکاهشمیدهد

وبا)د(بصلالنخاعدرتنظیمتنفسارتباطدارد./گزینۀ)3(:)د(بصلالنخاعاس�تکهمرکزبلعوبرخی
انعکاسهامثلسرفهمیباشد./گزینۀ)4(:)ب(مغز میایناستکهدخالتیدرتنظیمترشحبزاقواشک

نداردچونترشحایندومادهدرپلمغزیتنظیممیشود.
درمادۀخاکس��رینخاعازریزکیسههایسیناپس�ییاختۀعصبیحسیورابط،ناقلعصبیآزاد51 12

میشوندولیخروجانتقالدهندۀعصبیازیاختۀعصبیحرکتی،فقطدرماهیچۀدوسرجلویبازوآزادمیشوند
تادرحالتس�یناپِستحریکی،کانالدریچهدارس�دیمیتارماهیچهایرابازکنند)یکی از نورون های رابط 

هم، با ناقل مهاری، بدون ایجاد پتانسیل عمل، نورون حرکتی بعد از خودش را مهار می کند(.
نیمکرهه�ایمخچه،61 هیپوتاالموساس�تولیدرش�کلمغزماه�ی،الف= =d بصلالنخاعو =c نیمک�رۀم�خ، =b مخچه، =a درش�کلمغ�زانس�ان، 13

نیمکرههایمخاست. = لوببیناییود بصلالنخاع،ج= ب=

منظورمتنسؤالمطابقمتنکتابدرسیبخشهاییازقرش مخاستکهجایگاهنهاییپردازشاطالعاتورودیبهمغزمیباشند.اینبخشدرقضاوتو71 13
خودکنترلیفردنقشدارد.

گزینۀ)1(:ایناثراتبهویژهدرمغزنوجواانن )نه جوانان(ش�دیدتراس�ت./گزینۀ)2(:ترش�حدوپامینمربوطبهاثرمواداعتیادآوربررویس�امانۀ
لیمبیکاستنهقشرمخ!/گزینۀ)4(:مرکزتنظیموضعیتوتعادلبدنمخچهاستنهقشرمخ!
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5 منظوربخشحرکیتخودمختاردردس�تگاهعصبیمحیطیاس�تکهبهماهیچههایاس�کلتی،پیامارس�النمیکنند.اینبخشهمیش�هفعالاستومسئول81 12
انقباضماهیچههایصاف،قلبیوترشحغددبهصورتانآگاهانهمیباشد.لطفًابهنکتۀزیردقتکنید!

تحتکنترلاعصابپیکریمنقبضمیشوند.دردهان،حلقوابتدایمری ماهیچههایاسکلتیوجوددارد
تحتکنترلاعصابخودمختارمیباشد. ترشحغددآنها

گزینۀ)1(:برخیازانعکاسهاوحرکاتغیرارادیرانیزبخشپیکریدس�تگاهعصبیمحیطیانجاممیدهد./گزینۀ)3(:کاًلدس�تگاهعصبیمحیطی
مسئولارتباطمغزونخاعبااندامهااست،پسبخشخودمختارهمدرتنظیمقطرمردمکبامغزدرارتباطاست./گزینۀ)4(:خونرسانیبههرقسمتیازبدنتوسط

ماهیچههایصافجدارسرخرگیوبندارۀمویرگیرخمیدهدکهتوسطبخشخودمختارکنترلمیشوند.
قباًلهمگفتموقتیدرمتنس�ؤالقیدوجوددارد،خیلیبایدبادقتبهس�راغگزینههابروید!درموردگزینۀ)3(اینتس�تبایدحواس�تانجمعباش�دکه91 13

پمپهایسدیم-پتاسیمهموارهدرفعالیتخود،بهازایسهیونسدیمخروجی،دویونپتاسیمواردیاختهمیکنند)نه فقط در شرایطی!(.
گزینۀ)1(:درس�تاس�ت.فقطدرش�رایطخاصیعنیپسازپتانسیلعمل،برایبازگش�تاختالفغلظتیونهایدوطرفیاختۀعصبیبهوضعیت
آرامش،فعالیتپمپس�دیم-پتاس�یمافزایشمییابد./گزینۀ)2(:درس�تاس�ت.درهنگامابتدایپتانسیلعملدرش�اخۀباالرونمودار،کانالهایدریچۀسدیمیو
درشاخۀپایینروپتانسیلعمل،کانالهایدریچهدارپتاسیمیبازمیشوندولیدرحالتپتانسیلآرامشهمۀکانالهایدریچهداربستهمیباشند./گزینۀ)4(:درست
اس�ت.فقطدرهنگاموجودپتانس�یلعمل،انتقالپیامعصبیازیکیاختۀعصبیبهیکیاختۀپسسیناپس�یبابهحرکتدرآمدنریزکیس�ههایحاویناقلعصبیدر

آکسونهاانجاممیشود.
موارد)ب(و)د(جملهرابهنادرستیتکمیلمیکنند.101 12

الف(درس�تاس�ت.یاختۀعصبیکهبارهایمثبتدرونآننس�بتبهبیرونبیش�تراستدرحالپتانس��یل عملاستکهدربخشباالروینمودارآن
کانالهایدریچهدارس�دیمیودرش�اخۀپایینرو،کانالهایدریچهدارپتاس�یمیبازهستند./ب(نادرستاس�ت.وقتیبارمثبتدرونکمتراست،میتواندبینصفرتا
باش�د.درآنصورتهنوزپتانس�یلعملبرقراراس�تویکیازانواعکانالهایدریچهدارس�دیمییاپتاسیمیبازهس�تند./ج(درستاست.هموارهدریاختهها، −70
کاانل های انتقال مواددرجهتکاهشتفاوتغلظتعملمیکنند،زیراکانالهادرعملانتشارتسهیلشدهدخالتدارند./د(نادرستاست.کانالدریچهدارسدیمی

وپتاسیمینداریم.دریاختههموارهمپپسدیم-پتاسیمیفعالوجوددارد.
محلمطرحشدهدراینگزینهکیامسای بیناییاستکهدرتشریحمغزگوسفندآنرادرسطحشکمیمیبینیم.111 14

گزینۀ)1(:یاختههایعصبیحیسمنظوراینگزینهبودهکهمحلخروجدندریتوآکسونآنازیکمحلمیباشد.اینیاختههایعصبیمثلهریاختۀ
عصبیدیگریکآکس�وندارند./گزینۀ)2(:وقتیپتانس�یلعملباهدایتبهانتهایآکس�ونیاختۀعصبیپیشسیناپس�یمیرس�د،غشایریزکیسههاباغشاییاختۀ
پیشسیناپس�ییکیمیگردد.پسچونپتانس�یلعملدراینمنطقهوجوددارد،قطعًایکنوعازکانالهایدریچهدارآنبازهس�تند./گزینۀ)3(:درمغز،الکلجذب

شدهتوسطیاخته های عصیب)نه هر یاخته بافت عصبی!(،سبباختاللدرفعالیتبدنمیشود)مثالً پشتیبان ها در این عمل نقش ندارند!(.
موارد)الف(و)د(نادرس�تهس�تند)در متن س��ؤال به لکمۀ»بخش های اصلی«دقت کنید. چون مثالً هیپوتاالموس، تاالموس و لیمبیک جزء این 121 13

سؤال به حساب نمی آیند(.
الف(نادرس�تاس�ت.تعدادضربانقلبوفشارخونتوس�طبصل النخاعازبخشهایاصلیساقۀمغزتنظیممیشودکهاینمرکزعصبی،پیکشیمیایی
دوربردیاهورمونتولیدنمیکند./ب(درس�تاس�ت.فرمانتوقفدمتوس�طپل مغزیبهبصلالنخاعمنتقلمیش�ود.پلمغزیبهعلتتنظیمترش�حبزاقدرعمل
گوارشوبهعلتوجودآنزیملیزوزیمدربزاقواش�کدرخطاولدفاعازلولۀگوارشنقشدارد./ج(درس�تاس�ت.مخچهبرایحفظتعادلبدنبهطورپیوس�تهاز

مغزونخاعپیامدریافتمیکند.ازطرفیمخچه،بهلوبهایپس رسیوگیجگاهیمتصلاس�ت./د(نادرس�تاس�ت.هیپوکامپکهبخشیازسامانۀلیمبیکاستدر
تبدیلحافظۀکوتاهمدتبهدرازمدتتأثیردارد.دقتکنیدکهسامانۀلیمبیک،درزیرتاالموسقراردارداماازبخشهایاصلیمغزکهدرمتنسؤالعنوانکردهاست،

نمیباشد)این از اون عبارت ها بود که خود عبارت صحیح است ولی در فرض اولیۀ تست جا نمی گیرد!(.
موارد)الف(و)ج(دربارۀسهقسمتعصبِیقشرمخ،هیپوتاالموسوتاالموسهاکهدرارتباطبالیمبیکهستند،صحیحمیباشند)البته این سؤال ترکیبی 131 12

با فصل های جلوتر است(.
الف(درستاست.پیامهردوچشمپسازکیاسما،ابتداازاتالموسعبورکردهتاپردازشاولیهشودودرنهایتبهقرش مخدرلوبپسسریهرنیمکره
برایعملپردازشنهاییوتش�خیصتصویرمیرس�د./ب(نادرستاس�ت.هیپوتاالموسباترشحآزادکنندهومهارکنندهرویترشحهورمونهایمحرکجنسیFSHو
LHاثرداردکهایندوهورموننیزرویتنظیمدورههایجنسیزنانمؤثرهستند./ج(درستاست.همگیسهمرکزفوقدرباالیپلمغزیکهمرکزتنظیمترشحاشک

میباشد،قراردارند./د(نادرستاست.هیپوتاالموسدرپردازشاطالعاتحسویژهنقشینداردولیدرتنظیمدمایبدنازحواسپیکریمؤثراست.
منظورصورتسؤالیاختههایعصبیحرکیتاستکهنوعییاختۀعصبیهستندکهمیتوانندبایاختههایغیرعصیبمثلیاختههایماهیچهاییایاختههای141 14

مربوطبهغدههاس�یناپسبدهند.همانطورکهمیدانیدآکس�ونیاختههایعصبیحرکتیدارایغالف میلیناس�تکهتوسطیاختههایپشتیبانساختهشدهاست.در
نهایتدرهرعصبیاختههایعصبیوغیرعصبیاطرافآنهادرونیکغالفازبافتپیوندیقرارگرفتهاند.

گزینۀ)1(:حفظهمایستاییفضایبینیاختهای،وظیفۀیاختههایپشتیبانبافتعصبیاست)نه یاخته های عصبی!(./گزینۀ)2(:انرژیتولیدشدهدر
یاختۀپیشسیناپسی،صرفاتصالناقلبهگیرندهنمیشود،بلکهصرفبرونرانیناقلینمیشود./گزینۀ)3(:دراعصابحرکتیفقطآکسونطویلیاختههایعصبی

حرکتیکهدارایغالفمیلینهستند،دیدهمیشود.)دندریت یاختۀ عصبی حرکتی، معمواًل  کوتاه است و میلین ندارد.(
دریچۀروبهسیتوپالسممربوطبهکانالهایدریچهدارپتاسیمیاست.اینکانالهادرادامهپتانسیلعملدرهنگامبرگشتپتانسیل)در شاخۀ پایین روی 151 13

بهسمتصفربازهستند. +30 نمودار(از
گزینۀ)1(:بعدازپتانس�یلعملبافعالیتبیش�ترپمپس�دیم-پتاسیمورودپتاس�یمرابهدرونیاختهداریم،پسپتاسیمشدیدًاکاهشنخواهدداشت
)اوج اکهش تراکم پتاس��یم درون یاخته، در ش��اخۀ پایین رو پتانس��یل عمل می باشد که اکنال های دریچه دار پتاسیمی باز هس��تند(./گزینۀ)2(:فعالیتشدیدپساز
پتانسیلعملفقطغلظتیونهارادردوسویغشابهحالتآرامشمیرساند.عاملیکهسببتبدیلپتانسیلعملبهآرامشمیشود،بستهشدنکانالهایدریچهدار
درطیپتانسیلعملنیزوجوددارددرحالیکهدراینحالت،کانالهای پتاسیمیمیباشد./گزینۀ)4(:منفیشدندرونیاختهنسبتبهبیرون،ازقسمتصفرتا70−

دریچهدارپتاسیمیبازهستند.
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درمس�یرای�نانع�کاس،دون�وعیاختۀعصبیحرکتیب�ایاختۀعصبیرابطس�یناپسدارند.یک�ییاختۀعصبیحرکت�یمربوطبهماهیچۀدوس�رکهناقل161 14
تحریککنندۀآنس�ببتحریکماهیچهمیش�ودودیگرییاختۀعصبیحرکتیمتصلبهماهیچۀسهس�راس�تکهناقلمهارکنندهمانعایجادپتانسیلعملدرآنشده

است.درحقیقتآنیاختۀعصبیحرکتیکهتوسطیاختۀعصبیرابط،مهارشدهاستدیگرپتانسیلعملنداردوازانتهایخودناقلیآزادنمیکند.
گزینۀ)1(:انعکاسنوعیپاس�خس�ریعماهیچهمیباش�د،پسدرمس�یرانعکاسدریاختههایعصبیهدایتجهیشبرایسرعتبیشترالزماست.در
نتیجهبهمیلیننیازمیباش�دکهیاختههایپش�تیبانآنرامیس�ازند.پس یاخته های پش��تیبان همواره در انعکاس ها مؤثرند.)ولی عصب خودمختار در تحریک یا انعاکس 
ماهیچۀ اس��لکتی نقش��ی ندارد.(/گزینۀ)2(:انعکاسهاغریزیاندوتحتتأثیریادگیریقرارنمیگیرندوهموارهبهیکش�کلبروزمیکنند.ازطرفیبهیادداشتهباشید
کهبرخیانعکاسهامثلتخلیۀمثانهمرکزنخاعیدارندوبهمغز)محل پردازش اصلی حواس(مربوطنمیش�وند./گزینۀ)3(:دراینمس�یر،یاختههایعصبیرابط

دربخشخاکسرینخاعبودهوفاقدمیلینمیباشدولیتحتتأثیرناقلآزادشدهازیاختۀعصبیحسیتحریکمیشوند.
بصلالنخاعمرکزانعکاسسرفه،عطسهوبلعاستولیتاالموسمرکزانعکاسنیست.171 13

گزینۀ)1(:همهیپوکامپوهمهیپوتاالموسبخشیازساقۀمغزمحسوبنمیشوند./گزینۀ)2(:هیپوتاالموسباتولیدآزادکنندهبررویبخشقشری
فوقکلیهاثرگذاش�تهودرتنظیمقندخونتوس�طکورتیزولمؤثراس�ت)در فصل 4 می خوانید(./گزینۀ)4(:مغزمیانییاختههایعصبیدربینایی،ش�نواییوحرکت

نقشدارند.
فقطمورد)د(نادرستاست.الکلباکندکردنفعالیتمغززمانواکنشبهمحرکراافزایشمیدهد.181 11

الف(درس�تاس�ت.طبقمتنکتابدرس�ینخس�تینتصمیمبرایمصرفآناغلباختیاریاست./ب(درستاس�ت.مواداعتیادآوربااثربرسامانۀ
لیمبیکموجبآزادشدنانواعناقلهایعصبیازجملهدوپامینبرایسرخوشیمیشوند./ج(درستاست.الکلعالوهبردوپامینبرفعالیتانواعدیگریازناقلهای

تحریککنندهوحتیمهارکنندهاثرمیگذارد)الف، ب و ج اکمالً با متن کتاب درسی مطابقت دارند(.
اعصابحرکتیش�املپیکریوخودمختار)س��مپاتیک یا پاراسمپاتیک(هستند.برقراریحالتآرامشبرعهدۀاعصاباپرامسپاتیکاستکهدرصورتمهار191 13

آنهاکاهشفش�ارخونوضربانقلبنخواهیمداش�ت)در این مدل تس��ت ها، مهار پاراس��مپاتیک وقتی صورت می گیرد، اناگر فعالیت و چیرگی اکرهای س��مپاتیکی آغاز 
می شود)و برعکس((.

گزینۀ)1(:خونرسانیبهماهیچۀدوسربازو،عملمسپاتیکاستکهبامهارایناعصابدرکلیۀاعمالسمپاتیکازجملهبرایگشادکردنمردمکدر
نورکماش�کالایجادمیش�ود)هر دو عمل س��مپاتیکی است، پس اگر یکی مهار شود، دیگری هم مهار می شود(.ازطرفیدقتکنیدکهتطابقدراثرتغییرقطرعدسی
ص�ورتمیگی�ردن�همردمک!/گزینۀ)2(:هردوعملمربوطبهاعصابپیکریاس�تپسمهاراعصابپیکریعالوهبرانع�کاسماهیچههایحلقموجباختاللدر
انقباضماهیچههایاس�کلتی)کوتاه ش��دن س��ارکومرها(هممیشود./گزینۀ)4(:هردوعملمربوطبهاعصابخودمختاراست.پسمهاراعصابخودمختارامکانهر

دورافراهممیکند.
س�یناپسبی�نیاختهه�ایعصبیبایاختهه�ایغیرعصبی)ماهیچه ای و غدد(فقطازنوعتحریک کنندهمیباش�دوکانالهایدریچهدارس�دیمیرادریاختۀ201 14

پسسیناپس�یبازمیکند.دراینس�یناپسها،یاختۀپسسیناپس�یقدرتتش�کیلس�یناپسبایاختۀبعدیراندارد،یعنیهیچگاهخودبهصورتیاختۀپیشسیناپس�ی
درنمیآیدوناقلعصبینیزتولیدنمیکند)درستیگزینۀ)4((چونهمیشهیاختۀپیشسیناپسیبایدنوعییاختۀعصبیباشد.

گزین�ۀ)1(:اگ�ردرای�نس�یناپس،یاخت�ۀپسسیناپس�یدرماهیچ�ۀاس�کلتیباش�د،اعص�ابپیک�ریب�هعن�وانعوام�لپیشسیناپس�یبودهاند./
گزینۀ)2(:کلسیمفقطدرماهیچهنقشداردولیدرغددبهکارنمیرود./گزینۀ)3(:دراینسیناپسهاناقلمهارکنندهایوجودندارد.
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