
 

 

  پشتیبان یهایاخته و عصبی یهایاخته: بافت عصبی از دو نوع یاخته تشکیل شده است

 
 یاختۀ عصبی -1شکل

 : های عصبیهای یاختهویژگی

 .شودمی آنها در عصبی پیام ایجاد باعث مناسب محرک عامل یعنی :تحریک پذیرند -1

 جاجابه آکسون وای یاخته جسم سمت به دندریت سمت از و نورون طول در را عصبی پیام یعنی :کنندمی هدایتبی را پیام عص -٢

 .کنندمی

 دهند.میدیگر انتقال یاخته ن یا نورو به نورون یک از را عصبی پیام یعنی :دهندمی انتقالپیام عصبی را  -٣

 : طبق متن کتاب درسی 

 .کنندمی وارد عصبی یاختهای یاخته جسم به و دریافت راها پیام که ییهارشته: دندریت 

 .کنندمی هدایت دارد، نام آکسون پایانه که خود انتهای تاای یاخته جسم از را عصبی پیام که ییهارشته :آکسون

 )نوروگلیاها( های پشتیبانیاخته

 : دهندمیهای پشتیبان در بافت عصبی وظایف زیر را انجام یاخته

 
1 

 

 یعصببافت  هاییاخته 

 تنظیم عصبی
1 

 یعصب یاخته یبررس

شده  یلتشک یرز یاز اجزا یعصب یاختههر  روروبهشکل  مطابق

 است: 

 : اییاختهجسم  -1

 .باشدیمهسته  یوده و داراب یاخته یبخش اصل

 : یتدندر -٢

 ینهستند که تعداد آنها در ا اییاختهمنشعب از جسم  ییهارشته

 بوده و کوتاه هستند.  یادشکل ز

 آکسون:  -٣

است که بلندتر از  اییاختهرشته بلند منشعب از جسم  یک

 یلینغالف مبه نام  یپیدیل یبوده و در اطراف آن غالف هایتدندر

 دارد.قرار 
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 تولید غالف میلین -1

 های عصبیدفاع از یاخته -٢

 های عصبیایستایی مایع اطراف یاخته حفظ هم -٣

 میلین غالف

 آورد. میپیچد و غالف میلین را به وجود میرشته یاخته عصبی  رسازند. یاخته پشتیبان به دومیهای پشتیبان یاختهغالف میلین را 

کند. غالف میلین پیوسته می بندیعایقپوشاند و آنها را میهای عصبی را از یاخته بسیاریون و دندریت های آکسغالف میلین رشته

 شود.میگفته  گره رانویهها بریدگی غالف میلین شود. به این محلمیهایی از رشته قطع نیست، بلکه در بخش

 
 الف( غالف میلین و ب( چگونگی ساخت آن -٢شکل

پشتیبان در یاخته کند. همواره هسته پشتیبان با تولید غالف میلین چندین بار آکسون یا دندریت را احاطه میخته یامطابق شکل  

 .گیردخارجی ترین الیه قرار می

 در بافت عصبي چند نوع ياخته وجود دارد؟  (1 مثال▼

 (کتاب درسی 2)مرتبط با صفحه 

 تیبانیاخته پش -2  یاخته عصبی -1بافت عصبی دو نوع یاخته دارد:  

 ترين اجزاي ياخته عصبي را مشخص كنيد؟ مهم (2 مثال▼

 (کتاب درسی 2)مرتبط با صفحه 

 آکسون -3  اییاختهجسم  -2  دندریت -1 

 نقش هر يک از اجزاي زير در ياخته عصبي را مشخص كنيد؟  (3 مثال▼

 (کتاب درسی 2)مرتبط با صفحه 

 د( پايانه آكسون ج( آكسون ايياختهب( جسم  الف( دندريت

 کنند.یاخته عصبی هدایت میای یاختهها را دریافت و به جسم هایی که پیام: رشتهالف( دندریت 
 ها.اندامکاغلب : محل قرار گرفتن هسته و اییاختهب( جسم 

 کنند.تا انتهای خود هدایت میای یاختههایی که پیام عصبی را از جسم ج( آکسون: رشته
 دیگر است.یاخته پیام عصبی به  د( پایانه آکسون: انتهای آکسون که محل انتقال

 هاي ياخته عصبي كدامند؟ ويژگي (4 مثال▼

 (کتاب درسی 2)مرتبط با صفحه 
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 ج( انتقال پیام عصبی ب( هدایت پیام عصبی  الف( تحریک پذیری 

 هاي پشتيبان در كدام فعاليت ياخته عصبي مؤثرند؟ ياخته (5 مثال▼

 (کتاب درسی 2)مرتبط با صفحه 

 های عصبیحفظ هم ایستایی مایع اطراف یاخته -3 ز یاخته عصبیدفاع ا -2 تولید غالف میلین  -1 

 در مورد غالف ميلين، به سؤاالت زير پاسخ دهيد؟  (6 مثال▼

 (کتاب درسی 2)مرتبط با صفحه 

 شود؟ها توليد ميالف( توسط كدام ياخته

 ب( نقش آن چيست؟

 كنند؟بندي ميهاي ياخته عصبي را عايقج( كدام بخش

 ج( دندریت و آکسون  یاخته عصبی هایبندی رشتهب( عایق  پشتیبان هایالف( یاخته 

 عصبی یهااختهیانواع 

 : شوندمیدهند به سه دسته تقسیم میهای عصبی از نظر کاری که انجام یاخته

مغز ی بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی سو به حسی یهاگیرنده از حسی پیام هدایتها یاخته این کار :های عصبی حسییاخته -1

 باشد.میو نخاع 

 .برندمیها غده وها ماهیچه مثلها اندام سوی به مرکزی بخش از راها پیامها یاخته این :های عصبی حرکتییاخته -٢

 عصبی است. یهایاخته بین ارتباط ایجاد آنها نقش و دارند قرار نخاع و مغز درها یاخته این:های عصبی رابطیاخته -٣

 
 هانورونانواع  -٣شکل 

 هاي زير مربوط به كدام نوع نورون است؟ هر يک از ويژگي (7 مثال▼
 (3و شکل  کتاب درسی 3)مرتبط با صفحه 

 داشتن آكسون بلند و دندريت كوتاهالف( 
 داشتن ميلين هم در آكسون و هم در دندريتب( 

 شود.نوروني كه فقط در دستگاه عصبي مركزي يافت مي( پ

 رابط( پ  حسی  ب(  رابط و حرکتی الف( 
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 هاي عصبي را نام ببريد؟ انواع ياخته (8 مثال▼
 (کتاب درسی 3)مرتبط با صفحه 

 های عصبی رابطیاخته -های عصبی حرکتییاخته -های عصبی حسییاخته 

 هاي عصبي را ذكر كنيد؟ نقش هر يک از انواع ياخته (9 مثال▼
 (کتاب درسی 3)مرتبط با صفحه 

 .نخاع و مغز به حس هگیرند از عصبی پیام انتقال: حسی عصبی یهایاخته  
 ها.ماهیچه مانندها اندام به نخاع و مغز از عصبی پیام انتقال :حرکتی عصبی یهایاخته 
 ی عصبی.هاتباط بین یاختهار برقراری: رابط عصبی یاخته 

 درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص نمائيد.  (10 مثال▼

 (حضرت رقیه -تبریز - کتاب درسی 6و  2های )مرتبط با صفحه

 لف( تمام نورون ها داراي غالف ميلين اند.ا
 ب( ميلين فقط حول اكسون مي تواند ايجاد گردد.

 هاي پشتيبان توليد مي گردد.ياخته پ( ميلين توسط 
 ت( غالف ميلين پوشش يکنواختي حول اكسون و دندريت ايجاد مي كند.

 .ث( در سرعت هدايت پيام عالوه بر ميلين،قطر تار عصبي نيز دخالت دارد

 ث( درست   ت( نادرست   پ( درست   ب( نادرست  الف( نادرست 

 چرا هدايت پيام در نورون هاي ميلين دار سريع تر است؟ (11 مثال▼

 (مریم -مشهد - کتاب درسی 6)مرتبط با صفحه 

 زیرا پیام در طی هدایت از یک گره رانویه به گره رانویه دیگر جهش می کند. 

 شود؟می ایجاد چگونه عصبی پیام

ها در دو طرف غشا یکسان نیست و این ها در دو سوی غشای یاخته عصبی است. مقدار یونیجاد پیام عصبی تغییر مقدار یونعامل ا

 شود.میسبب ایجاد اختالف پتانسیل الکتریکی  نهایتامر باعث ایجاد اختالف بار الکتریکی در دو سوی غشا شده و در 

 
 حساسر متر بسیاریکی دو سوی غشای یاخته عصبی با ولتالکتپتانسیلگیری اختالفاندازه -۴شکل 

 پتانسیل آرامش

میلی ولت وجود دارد. به این  -٧٠زمانی که یاخته عصبی در حال استراحت است، در دو سوی غشای آن اختالف پتانسیل در حدود 

 شود.میگفته  پتانسیل آرامشاختالف پتانسیل، 

 غشا بیرون در سدیم یون مقدار آرامش حالت در. غشاست سوی دو در پتاسیم و سدیم یهایون تراکم آرامش پتانسیل ایجاد عامل
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  .است بیشتر بیرون به نسبت یاخته درون در پتاسیم یون مقدار ،برعکس و است بیشتر درون به نسبت

 
 : از عبارتند که کنندمی کمک غشا ازK و Na هایهای عصبی وجود دارند که به عبور یونهای پروتئینی در غشای یاختهانواعی از مولکول

 نشتیهای الف( کانال

کنند. به این میجا بهجاتسهیل شده ها را براساس شیب غلظت و با فرآیند انتشار های پروتئینی همیشه باز بوده و یوناین کانال

کنند. با توجه به این که غشا به یون پتاسیم میکنند و یون پتاسیم از آن خارجمیخته عصبی وارد صورت که یون سدیم را به درون یا

 های پتاسیم خروجی بیشتر است.نفوذ پذیری بیشتری دارد، تعداد یون

 صورت این به .کندمی جاجابه غلظت شیب برخالف و( ATP) انرژی مصرف با راها یون پروتئینی پمپ این :پتاسیم-ب( پمپ سدیم

 .کندمی وارد آن درون به را پتاسیم یون دو و کرده خارج عصبی یاخته از را سدیم یون سه فعالیت، بار هر در که
 

 

 
 کانال باز و پمپ سدیم پتاسیم در غشای یاخته عصبی -5شکل 

 : چپ سمت شکل به توجه با
 ا دارای بارالکتریکی منفی است.در حالت آرامش بیرون غشا دارای بارالکتریکی مثبت و درون غش

 : راست سمت شکل به توجه با
ها را در هر دو جهت و بدون مصرف انرژی یون تسهیل شده کنند و با فرآیند انتشارمیهای همیشه باز در جهت شیب غلظت عمل کانال -1

 دهند.میانتقال 
راین فعالیت آن از نوع انتقال فعال است و با مصرف انرژی کند. بنابمیپتاسیم بر خالف شیب غلظت مواد عمل  -پمپ سدیم -٢
(ATP .همراه است ) 

     
٣- ATP  شود. میدر سطح درونی غشا تجزیه 

  کم   زیاد        غشا داخل 

  کم زیاد          غشا خارج

 است. یکدیگربرعکس  یمپتاس -یمو پمپ سد ینشت یهاکانال یتفعال نکته:  
 

 ب الف
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 را با هم مقايسه كنيد.نشتي هاي پتاسيم و كانال -كار پمپ سديم (12 مثال▼

  (کتاب درسی 4)مرتبط با صفحه 

  
 وابستگی به شیب غلظت روش انتقال ATPمصرف  

 - انتقال فعال + پتاسیم-دیمپمپ س
 + انتشار - کانال همیشه باز

 هاي عصبي از بيرون آنها كمتر است؟چرا در حالت آرامش، بار مثبت درون ياخته (13 مثال▼

  (کتاب درسی 4)مرتبط با صفحه 

 کند.میخارج اضافه ( از داخل کم و به Na+پتاسیم است که به ازای هر بار فعالیت یک بار مثبت )-دلیل اصلی آن فعالیت پمپ سدیم 

 

 پتانسیل عمل

کند، به میشود، در محل تحریک اختالف پتانسیل بین دو طرف غشای آن به طور ناگهانی تغییر میوقتی که یاخته عصبی تحریک 

 شود. میگفته  پتانسیل عملشود. به این تغییر میاین صورت که داخل یاخته مثبت 

 

 چگونگی ایجاد پتانسیل عمل

دار وجود دارند. این های دیگری به نام کانال دریچهینئپتاسیم پروت-و پمپ سدیم نشتیهای ی یاخته عصبی عالوه بر کانالدر غشا

دار و کانال دریچه مییدار سدکنند. دو نوع کانال دریچهمیها را در دو سوی غشا جابجا کنند و یونمیها با تغییر ولتاژ فعالیت کانال

 ای یاخته عصبی وجود دارند که عامل ایجاد پتانسیل عمل هستند.در غشپتاسیمی 

شوند و یون سدیم که در بیرون غشا زیاد است با فرآیند میباز  سدیمی دریچه دارهای شود، ابتدا کانالمیتحریک  غشای یاخته وقتی

 ند. کمیشود و بار الکتریکی درون یاخته را مثبت میوارد یاخته تسهیل شده  انتشار

های شود و به دنبال آن یونمیباز  پتاسیمی دریچه دار کانال سپس و شودمی بستهسدیمی  دریچه دار کانال کوتاهی، مدت از پس

 شوند.میها نیز بسته و پس از مدت کوتاهی این کانال شوندمیاز یاخته خارج تسهیل شده داخل زیاد هستند با انتشار  که درپتاسیمی 

 .گرددمیبر آرامش حالت به دوباره غشا پتانسیل بنابراین است، برابر پتاسیم خروج با سدیم ورود مقدار

 

 در مورد پتانسيل آرامش به سؤاالت زير پاسخ دهيد.  (14 مثال▼

 (هدف -اهواز - کتاب درسی 4و  3های )مرتبط با صفحه

 ند؟الف( در چه زمان به اختالف پتانسيل طرفين غشا نورون،پتانسيل آرامش گوي

 ب( در پتانسيل آرامش اختالف پتانسيل طرفين غشا چگونه است؟

 و كدام يون بيرون نورون تراكم زياد دارد؟ياخته پ( در اين پتانسيل كدام يون درون 

 است؟ ترنسبت به كدام يون نفوذپذير ت( در اين زمان غشا

 ن در حال فعالیت عصبی نیست.والف( زمانی که نور 
 نسبت به خارج منفی است. یاختهب( پتانسیل درون 

 د.نتجمع زیاد داریاخته و یون سدیم بیرون یاخته پ( یون پتاسیم درون 
  .ت( پتاسیم
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 .دهيد پاسخ زير سؤاالت به عمل پتانسيل مورد در (15 مثال▼

 (تالش -تهران - کتاب درسی 5)مرتبط با صفحه 

 .كنيد تعريف را عمل پتاتسيل( الف

  است؟ مرحله چند داراي عمل پتانسيل( ب

  چيست؟ آن علت و كند مي تغييري چه بيرون به نسبت درون پتانسيل باالرو ي مرحله در( پ

  چيست؟ آن علت و كند مي تغييري چه بيرون به نسبت درون پتانسيل رو پايين ي مرحله در( ت

 شود؟ مي بيشتر پتاسيم - سديم پمپ فعاليت عمل پتانسيل پايان در چرا( ت

  غشا سوی دو بین پتانسیل پذیراختالف برگشت و شدید ناگهانی، تغییر(الف 
 (عمـل پتانسـیل ادامه)رو پایین مرحله و( عمل پتانسیل شروع)باالرو مرحله( ب

 . است نورون به سدیم یون ورود و سدیم دریچه دار کانال باز شدن آن علت شود که می مثبت بیرون به نسبتیاخته  داخل مرحلـه درایــن( پ 
 خروج یون پتاسیم از نورون است. و پتاسیم دریچه دار کانال شدن باز آن علت که می گردد منفی بیرون به نسبت داخل مجدداً رو ایینپ ی مرحله در( ت

 رداند.گن را خارج نموده و یون های پتاسیم خارج شده را مجدداً به درون نورون باز میوپتاسیم،یون های سدیم وارد شده به نور -ث( فعالیت بیشتر پمپ سدیم
 

 

 کهپتاسیمی  یهایون برگرداندن و اندشده یاخته اردو که اضافی سدیم یهایون کردن خارج با پتاسیم،-سدیم پمپ فعالیت پایان در 

 .گرداندمیبر آرامش حالت به را پتاسیم و سدیم یهایون غلظت شیب بودند، شده خارج

 
 چگونگی ایجاد پتانسیل عمل -۶شکل 

 .شودیمغشا  یدر دو سو هایونمقدار  ییرباعث تغ یمیو پتاس یمیدار سد یچهدر یهاکانال یتفعال نکته:  
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. برسد عصبی رشته انتهای به تا رودمی پیش به نقطه به نقطه عصبی، یاخته از نقطه یک در ایجاد از پس عمل پتانسیل: عصبی یامپ

 .شودمی گفته عصبی پیام جریان، این به

 شکل بررسی

 
 هدایت پیام عصبی -٧شکل

 

 ارای بار منفی و خارج غشا دارای بار مثبت است.یاخته عصبی در حالت پتانسیل آرامش قرار دارد. داخل غشا د 1در شکل  -1

شود و مقدار زیادی سدیم وارد شده و داخل میسدیم باز  داردریچهشود. در محل تحریک کانال میتحریک ایجاد  ٢در شکل  -٢

 کند.مییاخته بار مثبت پیدا 

Na  دارریچهدپس از جابجایی پیام عصبی به سمت راست، در محل قبلی کانال  ٣در شکل  -٣   داردریچهبسته و کانال K  باز

 شود.میبار دیگر منفی یاخته شود و داخل می

 شود.مییابد و پیام عصبی ایجاد میجایی به سمت راست ادامه جابه 5و  ۴های در شکل -۴

 

 

از آن خارج  یمپتاس هاییونشده و  یعصب یاختهوارد  یمسد هاییون یک،فوق؛ با هر بار تحر یهامطابق شکل نکته:  

 .گرداندیمرا به حالت آرامش بر هایونغلظت  یمپتاس-یمعمل پمپ سد یل. بعد از پتانسشوندیم
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 چه نقشی دارند؟ های رانویهگره

 : های عصبی تحت تأثیر دو عامل قرار داردپیام عصبی در رشته هدایت

 رشته. رقطو دیگری  وجود میلینیکی 

های کند. در محل گرهمیها از غشا جلوگیری های میلین دار سریعتر است. میلین عایق است و از عبور یونهدایت پیام عصبی در رشته

های رانویه . در محل گرهارداط با محیط بیرون یاخته )مایع بین یاخته ای( ارتباط درانویه میلین وجود ندارد و غشای رشته در آن نق

 گویند.می هدایت جهشیکند و به این نوع هدایت، میپتانسیل عمل ایجاد شده و پیام عصبی از یک گره به گره دیگر پرش 

 
 هدایت جهتی در نورون میلین دار -9شکل 

 

 

 :MSدر بیماری 

 روند.پشتیبان سیستم عصبی مرکزی از بین می هاییاخته -1

 شود.میلین ساخته نمی -٢

 شود. ارسال پیام عصبی دچار اختالل می -٣

 شود.رد دچار بی حسی و لرزش میفبینایی و حرکت، مختل و  -۴

 

 : که گفت توانمی شکل به توجه با

 شوند.میهای رانویه باز و بسته در محل گره دریچه دارهای کانال -1

 گیرد.میشود و هدایت پیوسته صورت میهایی دارای غالف میلین است، در داخل بار مثبت ایجاد در محل -٢

 

 هستند. داریلینم ی،عصب یامسرعت پ یادز یتبه علت اهم یاسکلت هاییچهدر ماه یحرکت یهانورون نکته:  
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  درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد؟ (16 مثال▼

 (کتاب درسی 6و  2های )مرتبط با صفحه

 هاي نورون غالف ميلين دارد.تمام بخشالف( 

 شود.يميلين فقط اطراف آكسون تشکيل مب( 

 در سرعت هدايت فقط غالف ميلين مؤثر است.( پ

 نادرست( پ  نادرست ب(  نادرست الف( 

 لطفاً پاسخ دهيد. (17 مثال▼

 (شهریور - کتاب درسی 6)مرتبط با صفحه 

 الف( سرعت هدايت پيام عصبي در كدام يک از نورون هاي زير بيشتر است؟علت را بنويسيد.

 
 ن پس سيناپسي،چه نوع تغييراتي در پتانسيل الکتريکي آن مي شوند؟نوروب( انتقال دهنده ي عصبي پس ازرسيدن به 

 دار است.زیرا میلین 2الف( نورون  
 شود.تواند باعث افزایش یا کاهش اختالف پتانسیل آن گردد که در جهت مهار یا فعال کردن آن میب( می

  .كنيد مقايسه ،7 شکل مرحله ۴ در را عصبي ياخته غشا يهاكانال وضعيت (18 مثال▼

 (7و شکل  کتاب درسی 5)مرتبط با صفحه 

 .است گرفته صورت متن در شکل هر کنار در مقایسه این 
 مرحله پایین رو اوج نمودار مرحله باالرو وضعیت آرامش 

 باز باز باز باز نشتیکانال 
 بسته بسته باز بسته Na دریچه دارکانال 
 باز بسته بسته بسته k دریچه دارکانال 

د ندارد. اين موضوع با هدايت وها وجها، اين كانالنويه تعداد زيادي كانال ولتاژي وجود دارد، ولي در فاصله بين گرهرا يهاگره در دشومي گفته (19 مثال▼

 جهش چه ارتباطي دارد؟

 (کتاب درسی 6)مرتبط با صفحه 

 .شود ایجاد رانویه یهاگره در فقط عمل پتانسیل که شودمی باعث امر این 

 ام عصبي چيست؟ عامل ايجاد پي (20 مثال▼

 (کتاب درسی 5)مرتبط با صفحه 

 ها در دو سوی غشا است.عامل ایجاد پیام عصبی یکسان نبودن مقدار یون 

  .در ارتباط با پتانسيل آرامش موارد زير را مشخص كنيد (21 مثال▼

 (کتاب درسی 4و  3های )مرتبط با صفحه

 ي غشا چگونه است؟سو الف( ميزان آن دردو

 داخل و خارج غشا چگونه است؟ب( وضعيت بار الکتريکي 

 ج( تراكم يون سديم در خارج نسبت به داخل غشا چگونه است؟

 د( تراكم يون پتاسيم در خارج نسبت به داخل غشا چگونه است؟
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    میلی ولت -٧٠الف(  
 ب( داخل بارالکتریکی منفی و خارج بار مثبت دارد. 

 ج( تراکم یون سدیم در خارج از داخل بیشتر است. 
 راکم یون پتاسیم در خارج از داخل کمتر است.د( ت

 علت نفوذپذيري بيشتر غشا به يون پتاسيم چيست؟  (22 مثال▼

 (کتاب درسی 5و  4های )مرتبط با صفحه

 بیشتر است. سدیمنسبت به  پتاسیمهای همیشه باز انتقال دهنده تعداد کانال 

 : پتاسيم مشخص كنيد كه -در ارتباط با پمپ سديم (23 مثال▼

 (تاب درسیک 4)مرتبط با صفحه 

 ته است؟خهاي غشا ياينئكدام پروت والف( جز

 كند؟ميب( در هر بار فعاليت چه تعداد يون از كدام نوع و به كدام سو منتقل 

 ها چگونه است؟ج( جهت انتقال يون

 شود؟ميد( انرژي مورد نياز پمپ از كجا تأمين 

 های سراسریالف( پروتئین 

 کند.میپتاسیم، به داخل منتقل  2سدیم به خارج،  3ل میون، شا۵ب( 
 ج( جهت انتقال برخالف شیب غلظت است.

 ATPد( از 

 همواره ... .  نشتيها در كانال جهت انتقال يون (24 مثال▼

 (کتاب درسی 4)مرتبط با صفحه 

 ( به سمت داخل ياخته است.2  ( به سمت خارج ياخته است.1

 .( در جهت شيب غلظت است۴  ( به مصرف انرژي وابسته است.3

 کنند و نیازی به مصرف انرژی ندارند.میدر جهت شیب غلظت عمل  نشتیهای کانال 
 صحیح است. 4گزینه 

 هاي هميشه باز فعال باشند، نتيجه نهايي چه خواهد بود؟ي ياخته عصبي فقط كانالاگر در غشا (25 مثال▼

 (کتاب درسی 5و  4های )مرتبط با صفحه

 باشد.میسان شدن تراکم مواد در دو سوی غشا های همیشه باز یکنتیجه نهایی فعالیت کانال 

 عامل ايجاد كننده پتانسيل عمل چيست؟  (26 مثال▼

 (کتاب درسی 5)مرتبط با صفحه 

 دار هستند.های دریچهعامل ایجاد کننده پتانسیل عمل کانال 

 چگونه است؟ به ترتيب هاي ولتاژي سديم و پتاسيم در هنگام پتانسيل عمل وضعيت باز و بسته شدن كانال (27 مثال▼

 (کتاب درسی 5)مرتبط با صفحه 

 سدیم داردریچهبسته شدن کانال ( 2  سدیم داردریچهباز شدن کانال ( 1 
 پتاسیم داردریچهبسته شدن کانال ( 4   پتاسیم داردریچهباز شدن کانال ( 3
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 ر هر يک مراحل پتانسيل عمل در جدول زير نشان دهيد؟دهاي دريچه دار وضعيت باز و بسته شدن كانال (28 مثال▼

 (کتاب درسی 5)مرتبط با صفحه 

 مرحله پايين رو اوج نمودار مرحله باالرو وضعيت آرامش 

     دار سديمكانال دريچه

     دار پتاسيمكانال دريچه

 بسته، باز، بسته، بسته. سدیم داردریچهکانال  
 .باز، بستهبسته، بسته،  پتاسیم داردریچهکانال 

  د؟شوميپيام عصبي چگونه ايجاد  (29 مثال▼

 (کتاب درسی 6)مرتبط با صفحه 

رود، تا به انتهای رشته عصبی برسد، این جریان را میشود، نقطه به نقطه پیش میوقتی پتانسیل عمل در یک نقطه از یاخته عصبی ایجاد  
 نامند.میپیام عصبی 

  :با فرض وقوع يک تحريک در يک ياخته عصبي (30 مثال▼

 (کتاب درسی 5)مرتبط با صفحه 

 شود؟مييون وارد ياخته الف( كدام 

 شود؟ميب( كدام يون از ياخته خارج 

 گردند؟ميها به حالت اوليه خود برج( چگونه يون

 پتاسیم-ج( با فعالیت پمپ سدیم    ب( پتاسیم  الف( سدیم 

ايت پيام عصبي در كدام يک فرض كنيد دو رشته عصبي داريم كه قطر يکسان دارند و يکي از آنها ميلين دار و ديگري بدون ميلين است، هد (31 مثال▼

 سريعتر است؟ چرا؟

 (کتاب درسی 6)مرتبط با صفحه 

 است. یهدایت پیام عصبی در رشته میلین دار سریعتر است، زیرا دارای هدایت جهش 

 : هاي رانويه موارد زير را مشخص كنيددر ارتباط با گره (32 مثال▼

 (کتاب درسی 6)مرتبط با صفحه 

 الف( علت ايجاد آنها چيست؟

 تأثيري در هدايت جريان عصبي دارند؟ب( چه 

    ب( افزایش سرعت هدایت   الف( عدم وجود غالف میلین 

  کنندهای عصبی، پیام عصبی را منتقل مییاخته

دیگر صورت یاخته رسد. در پایانه آکسون انتقال از یک یاخته عصبی به میپیام عصبی در طول آکسون هدایت شده و به پایانه آکسون 

 با هم ارتباط دارند. سیناپسهای ویژه ای به نام های عصبی در محلها در محل انتقال به هم چسبیده نیستند. یاختهیاختهاما  گیردمی

 : کنید توجه زیر اصطالحات به سیناپس با ارتباط در 

 .شودمی گفته سیناپس محل در عصبی یهایاخته بین فضای به: فضای سیناپسی -1

 آورد.میبه محل سیناپس  را عصبی پیام که شودمی گفته عصبی یاخته به: سیناپسییاخته عصبی پیش  -٢




