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گــفـتـار دوم

ساختـار دستـگاه عصـبى1

دستگاه عصبی شامل دو بخش مرکزی و محیطی است.

دستگاه عصبی مرکزی  

این دستگاه شامل مغز و نخاع می باشد.
وظیفه: الف( نظارت بر فعالیت های بدن، ب( اطالعات دریافتی از محیط بیرون و درون بدن را تفسیر می کند و به آن ها پاسخ می دهد.

بخش ها: مغز و نخاع هر کدام از دو بخش خاکستری و سفید تشکیل شده اند.

2 رشته های عصبی بدون میلین می باشد. 1 جسم یاخته ای نورون ها و  کستری شامل؛  مادۀ خا
مادۀ سفید شامل؛ اجتماع رشته های میلین دار است.

 در مغز، مادۀ خاکستری سطح خارجی و مادۀ سفید قسمت درونی را می سازد. در نخاع وضعیت 
برعکس است، مادۀ خاکستری در قسمت درونی نخاع و مادۀ سفید در قسمت بیرونی قرار دارد.

مونی
خود بچه های گلم، حاال با یک مثال می خوام جای بخش های خاکستری و سفید در مغز و نخاع رو براتون بیش تر توضیح بدم.

مغز رو مثل یه گردوی بدون پوست فرض کنین، یه بخش خیلی نازک خاکستری روی گردو هست و بقی ﹦ قسمت های اون 

سفیده، اگه گردو رو از وسط به دو نیم تقسیم کنین دقیقاً این الی ﹦ نازک خاکستری و الی ﹦ ضخیم سفید را می بینید.

حاال؛ نخاع رو هم مثل میوۀ موز فرض کنین، با چاقو موز پوست کنده رو از عرض قطعه قطعه کنین بعدش با دقت به یه قطعه نگاه 

کنین، دقیقاً یه قسمت خاکستری در وسط موز می بینین که شبیه بال های پروانه است و اطراف آن هم مادۀ سفید قرار داره.
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حفاظت از دستگاه عصبی مرکزی )مغز و نخاع(
الف( مغز در چهار سطح محافظت می شود:

1 استخوان ها: مغز توسط استخوان های جمجمه و نخاع توسط ستون مهره ها محافظت می شود.

از مغز و نخاع  نام پرده های مننژ  2 پرده های مننژ: سه پرده از جنس بافت پیوندی به 

حفاظت می کنند. این سه پرده اطراف مغز و نخاع را می پوشانند.
3 مایع مغزی ـ نخاعی: فضای بین پرده ها را مایع مغزی ـ نخاعی پر کرده است که این 

مایع مانند یک ضربه گیر، دستگاه عصبی مرکزی را در برابر ضربه حفاظت می کند.
4 سد خونیـ  مغزی: مویرگ های مغز از نوع مویرگ های پیوسته است یعنی یاخته های بافت پوششی مویرگ های مغز به یکدیگر چسبیده اند و بین آن ها منفذی 

وجود ندارد، در نتیجه بسیاری از مواد و میکروب ها در شرایط طبیعی نمی توانند به مغز وارد شوند. به این عامل حفاظت کننده سد خونی ـ مغزی می گویند.
 داخلی ترین الیۀ مننژ به سطح خارجی مغز و نخاع چسبیده است و خارجی ترین الیۀ مننژ در نزدیکی استخوان های جمجمه و ستون مهره ها قرار دارد.

 مولکول هایی مثل اکسیژن، گلوکز و آمینواسیدها می توانند از این سد عبور کنند و به مغز وارد شوند.

1 بعضی از میکروب ها و مواد مخدر می توانند از سد خونی ـ مغزی عبور کنند.   

2 مواد دفعی تولیدشده توسط یاخته های عصبی مغز مانند کربن دی اکسید، اوره و ... نیز می توانند از این سد عبور کنند و جهت دفع وارد مویرگ ها شوند.

3 سد خونی ـ مغزی فقط در مغز دیده می شود و در نخاع دیده نمی شود.

ب( نخاع در سه سطح محافظت می شود:
1 ستون مهره ها: تعداد مهره ها در ستون مهره، 24 عدد است که شامل 7 مهرۀ گردنی، 12 مهرۀ پشت و 5 مهرۀ کمری می باشد. 

نخاع در ستون مهره ها توسط استخوان های ستون مهره محافظت می شود.
 نخاع تا مهرۀ دوم کمری امتداد دارد. یعنی فقط درون 21 عدد از مهره ها، نخاع دیده می شود و در 3 مهرۀ آخری کمری، نخاع وجود ندارد.

2 پرده های مننژ: در اطراف نخاع نیز سه الیه پردۀ مننژ وجود دارد که الیۀ خارجی به سطح داخلی مهره ها و الیۀ داخلی بر روی نخاع قرار دارد.

3 مایع مغزی ـ نخاعی: فضای بین پرده ها را مایع مغزی ـ نخاعی پر کرده است.

نگاهی به گذشته

انواع مویرگ های خونی

محلویژگینوع

1( مویرگ های پیوسته

1( میزان منافذ در آن ها کم است.
2( ارتباط تنگاتنگ یاخته های بافت پوششی با یکدیگر
3( ورود و خروج مواد در آن ها به شدت کنترل می شود.
4( مشاهدۀ شکاف بین یاخته ای در بافت پوششی آن ها

1( ماهیچه ها
2( شش ها

3( بافت چربی )بافت پیوندی(
4( دستگاه عصبی مرکزی )مغز و نخاع(

2( مویرگ های منفذ دار

1( دارای منافذ گسترده
2( مویرگ هایی هستند با منافذ بسیار زیاد

3( منافذ در مویرگ ها توسط الیۀ پروتئینی پوشیده شده که این الیۀ پروتئینی عبور 
مولکول های درشت مثل پروتئین ها را محدود می کند. )غشای پایۀ قطورتری دارند.(

1( کلیه
2( غدد درون ریز )تیروئید، 

زیرنهنج، زیرمغزی، غدد فوق کلیه(
3( مویرگ های پرز رودۀ باریک

3( مویرگ های ناپیوسته
1( در آن ها به جای منفذ، حفره دیده می شود.

2( فاصلۀ یاخته های پوششی آن ها بسیار زیاد است.
3( غشای پایه در آن ها ناقص است.

1( مغز استخوان )بافت پیوندی(
2( جگر

3( طحال
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مغز
مغز از سه بخش اصلی، مخ، مخچه و ساقۀ مغزی و سه بخش دیگر به نام های نهنج، زیرنهنج و 

سامانۀ کناری )لیمبیک( تشکیل شده است.

مخ
1 در انسان مخ بیش تر حجم مغز را تشکیل می دهد.

2 مخ دارای دو نیمکره است.
3 دو نیمکرۀ مخ با رشته های عصبی به هم متصل هستند که رابط های سفید رنگ به نام الف( جسم پینه ای و ب( رابط سه گوش از این رشته های عصبی 

هستند. پس عالوه بر این دو رشته، رشته های دیگر نیز هست.
کستری است که سطح وسیعی از مخ را با ضخامت چند میلی متر تشکیل می دهد. در زیر قشر  4 بخش خارجی نیمکره های مخ )قشر مخ( از مادۀ خا

کستری مخ، بخش سفید وجود دارد. خا
1 ضخامت بخش سفید مخ از بخش خاکستری مخ بیش تر است.  

2 بخش خاکستری مخ شامل جسم یاخته ای نورون ها و رشته های عصبی بدون میلین است، ولی بخش سفید مخ شامل رشته های عصبی میلین دار است.
5 قشر مخ دارای سه بخش می باشد: الف( حسی  ب( حرکتی  ج( ارتباطی

الف( بخش های حسی پیام های حسی را دریافت می کنند، مانند پیام های بینایی و شنوایی.
ب( بخش های حرکتی به ماهیچه ها و غدد پیام می فرستند.

ج( بخش های ارتباطی بین بخش های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می کنند.
6 قشر مخ جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودی به مغز است که نتیجۀ آن یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه است.

7 دو نیمکرۀ مخ به طور هم زمان از همۀ بدن اطالعات را دریافت و پردازش می کنند تا بخش های مختلف بدن به طور هماهنگ فعالیت کنند.
8 هر نیمکره به طور اختصاصی نیز عمل می کند، مثالً بخش هایی از نیمکرۀ چپ به توانایی در ریاضیات و استدالل مربوط اند و نیمکرۀ راست در مهارت های 

هنری تخصص یافته است.
قشر مخ چین خورده است و شیارهای متعددی دارد، شیارهای عمیق هر یک از نیمکره های مخ را به چهار لوب پس  سری، گیجگاهی، آهیانه و پیشانی تقسیم می کنند.

 پس به  طور کلی در مخ 8 لوب وجود دارد؛ از هر لوب 2 عدد
 در یک نیمکرۀ مخ، لوب پیشانی با لوب های گیجگاهی و آهیانه در تماس اند و لوب های آهیانه و گیجگاهی با هر سه لوب دیگر، لوب پس سری 

نیز با دو لوب آهیانه و گیجگاهی در تماس است.
 شیار مرکزی بین لوب پیشانی و لوب آهیانه قرار دارد.

          

مخچه
مخچه در پشت ساقۀ مغز قرار دارد، مخچه نیز دارای دو نیمکره است و این دو نیمکره توسط بخشی به نام کرمینه به هم مرتبط هستند.

 مخچه نیز مانند مخ دارای دو بخش خاکستری و سفید است، بخش خاکستری آن در خارج و بخش سفید آن در داخل است. اگر در امتداد 
شیار بین دو نیمکرۀ مخچه را برش دهیم، بخش های سفید مخچه را به صورت تصویری شبیه به درخت مشاهده می کنیم که به آن درخت زندگی گویند.

وظیفۀ مخچه: مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است.
مخچه به طور پیوسته از بخش های دیگر مغز و نخاع و هم چنین از اندام های حسی )چشم، گوش، ماهیچه ها و ...( پیام دریافت و بررسی می کند تا فعالیت 

گون هماهنگ کند. ماهیچه ها و حرکات بدن را در حالت های گونا
بررسی فعالیت

با استفاده از آن چه آموختید در گروه خود دربارۀ پرسش های زیر گفت وگو و پاسخ را به کالس گزارش کنید.
1( هنگام ورزش چگونه تعادل خود را حفظ می کنید؟

2( هنگام راه رفتن با چشمان بسته، چه تغییری در راه رفتن ایجاد می شود؟ علت تغییر را توضیح دهید.
3( چگونه ممکن است با وجود سالمت کامل چشم ها، فرد قادر به دیدن نباشد؟

پاسخ: 1( اطالعاتی از ماهیچه ها، مفاصل و چشم به مخچه رفته و مخچه باعث تعادل بدن می شود.
2( راه رفتن مشکل می شود، چون اطالعات الزم از چشم به مخچه جهت حفظ تعادل نمی رود.

3( مرکز بینایی در چشم آسیب ببیند، یا عصبی که پیام های بینایی را به مرکز بینایی می برد، آسیب دیده باشد.
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ساقۀ مغز
ساقۀ مغز از 1( مغز میانی، 2( پل مغزی و 3( بصل النخاع تشکیل شده است.

1 مغز میانی

محل: مغز میانی در باالی پل مغزی قرار دارد.

وظیفه: یاخته های عصبی آن در فعالیت های مختلف از جمله شنوایی، بینایی و حرکت، نقش دارند.

 برجستگی های چهارگانه در مغز میانی قرار دارند.

2 پل مغزی

محل: مابین مغز میانی و بصل النخاع قرار دارد.

وظایف: الف( تنظیم ترشح a( بزاق  و b( اشک

ب( تنظیم مدت زمان عمل دم؛ مرکزی از تنفس که در پل مغزی واقع است با اثر بر مرکز تنفسی که در بصل النخاع قرار دارد، دم را خاتمه می دهد.
3 بصل النخاع

محل: در ادامۀ نخاع )باالی نخاع( قرار دارد.

ب( مرکز انعکاس هایی مانند a( عطسه، b( سرفه و c( بلع وظایف: الف( تنظیم a( تنفس، b( فشار خون و c( زنش قلب  

نهنج )تاالموس(
وظیفه: محل پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی )نه حرکتی( است.

 اغلب )نه همۀ( پیام های حسی در تاالموس گرد هم می آیند تا به بخش های مربوطه در قشر مخ، جهت پردازش نهایی فرستاده شوند.

 پس اغلب پیام های حسی در تاالموس پردازش اولیه می شوند و سپس در قشر مخ پردازش نهایی می شوند.

زیرنهنج )هیپوتاالموس(
محل: در زیر تاالموس قرار دارد.

1 تنظیم موارد: a( دمای بدن، b( تعداد ضربان قلب، c( فشار خون، d( تشنگی و گرسنگی و e( خواب وظایف: 

کسی توسین، ضدادراری، آزادکننده و مهارکننده( 2 تولید هورمون )ا

سامانۀ کناره ای )لیمبیک(
محل: مجموعه ای از ساختارهای عصبی است که با قشر مخ، تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد.

3 هیپوکامپ 2 بخش هایی از هیپوتاالموس  1 بخش هایی از تاالموس  اجزای لیمبیک: 
وظایف: این سامانه در احساساتی مانند ترس، خشم، لّذت و نیز حافظه نقش ایفا می کند.

اسبک مغز )هیپوکامپ(

2 یادگیری نقش دارد. 1 تشکیل حافظه و  یکی از اجزای سامانۀ لیمبیک است که در 
 هیپوکامپ در ایجاد حافظۀ کوتاه مدت و تبدیل آن به حافظۀ بلند مدت نقش دارد.

مثالً وقتی شماره تلفنی را می خوانیم یا می شنویم، ممکن است پس از زمان کوتاهی آن را از یاد ببریم 
ولی وقتی آن را بارها به کار ببریم، در حافظۀ بلندمدت ذخیره می شود. این کار را هیپوکامپ انجام 

می دهد.
دچار  است  برداشته شده  با جراحی  یا  دیده  آسیب  آن ها  هیپوکامپ  که  افرادی  حافظۀ   
اختالل می شود، این افراد نمی توانند نام افراد جدید را حتی اگر هر روز با آن ها در تماس باشند به 

خاطر بسپارند.
نام های جدید حداکثر فقط برای چند دقیقه در ذهن آن ها باقی می ماند. البته این افراد برای به یاد 

آوردن خاطرات مربوط به قبل از آسیب دیدگی مشکل چندانی ندارند.
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در گذشته تصور می کردند، نورون زایی )تقسیم و تکثیر یاخته های عصبی( فقط در دوران جنینی انجام می شود و بعد از تولد ممکن نیست اما با تحقیقاتی 

که انجام شد نشان داده شد که در بخش هایی از هیپوکامپ، نورون زایی رخ می دهد.

اعتیاد 
تعریف: وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده یا انجام یک رفتار است که ترک آن مشکالت جسمی و روانی برای فرد به وجود می آورد.

4 وابستگی به اینترنت یا بازی های رایانه ای )نمونه ای از یک اعتیاد رفتاری( 3 اعتیاد به مشروبات الکلی  2 اعتیاد به سیگار  1 اعتیاد به مواد مخدر  مثال: 

عوارض اعتیاد
2 به خطر انداختن سالمت خانواده 1 به خطر انداختن سالمت جسمی و روانی فرد مصرف کننده 

4 خشونت 3 نا امنی در اجتماع 
6 قتل 5 دزدی  

مواد اعتیادآور و مغز
اعتیاد بیماری برگشت پذیر است، یعنی چه؟

نخستین تصمیم برای مصرف مواد اعتیادآور در اغلب افراد اختیاری است اما استفادۀ مکرر از این مواد تغییراتی در مغز ایجاد می کند که دیگر فرد نمی تواند 
با میل شدید برای مصرف مواد مقابله کند و ممکن است این تغییرات دائمی باشند. به طوری که سال ها پس از ترک، فرد در خطر مصرف دوباره قرار بگیرد.

مواد مخدر بیش تر بر کدام قسمت از مغز اثر می گذارند؟
بیش تر مواد اعتیادآور به بخشی از سامانۀ لیمبیک اثر می گذارند و موجب آزاد شدن ناقل های عصبی از جمله دوپامین می شوند.

دوپامین در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد می کند. در نتیجه فرد میل شدیدی به مصرف دوبارۀ مواد اعتیادآور دارد.
 دوپامین در حالت عادی نیز از سامانۀ لیمبیک آزاد می شود و باعث حس شادی و لذت در فرد می شود ولی مواد اعتیادآور آزاد شدن دوپامین 

را افزایش می دهند.

 الکل، نیکوتین، کوکائین، هروئین، مورفین و حتی کافئین قهوه از مواد اعتیادآور هستند.

مونی
خود

بچه های گلم اآلن می خوایم بدونیم یه انسان سالم چه جوری به یه مادۀ مخدر معتاد می شه!!!!

یه نفری برای اولین بار مواد اعتیادآور مصرف می کنه، خوب این مواد بیش تر وقت ها به بخشی از سامان ﹦ لیمبیک اثر 

می ذارن و باعث می شن که دوپامین آزاد بشه، دوپامین باعث می شه فرد احساس لذت و شادی کنه. خوب حاال فرد میل 

شدیدی به مصرف دوبارۀ آن ماده داره تا دوباره شاد و سرخوش بشه )بره به فضا( با ادام ﹦ مصرف، دوپامین کم تری آزاد 

می شه و به فرد احساس کسالت، بی حوصلگی و افسردگی دست می ده، این فرد برای رهایی از این حالت کسالت و برای 

این که دوباره سرخوش بشه باید مواد اعتیادآور بیش تری مصرف کنه و این روند هم چنان ادامه می یابه به طوری که این فرد 

تا به خودش بیاد کل زندگیشو فروخته و ...

بقی ﹦ داستانو خودت برو ...

اثرات مواد اعتیادآور بر مغز

1 اثر بر بخشی از سامانۀ لیمبیک و آزاد شدن دوپامین

کستری مخ و کاهش توانایی قضاوت، تصمیم گیری و خودکنترلی فرد. این اثرات به ویژه در مغز نوجوانان شدیدتر است، زیرا  2 اثر بر بخش هایی از قشر خا

مغز نوجوانان در حال رشد است.

 شیرا بۀ بعضی از گیاهان مانند خشخاش دارای مواد آلکالوئیدی هستند که به عنوان مواد اعتیادآور استفاده می شوند.
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اعتیاد به الکل )اتانول(

نحوۀ عمل الکل
الکل )اتانول( به سرعت از دستگاه گوارشی جذب خون می شود و چون در چربی محلول است از غشای یاخته های عصبی بخش های مختلف مغز عبور و از 
بخش های مختلف مغز عبور کرده و بر فعالیت های ناقل های عصبی مختلف )هم تحریک کننده و هم بازدارنده( از جمله دوپامین اثر می گذارد و اثرات مختلفی 

را در فرد موجب می شود.
الف( اثرات کوتاه مدت مصرف الکل

2 اختالل در حافظه 1 احساس خواب آلودگی 
4 کند شدن فعالیت مغز 3 گیجی کاهش هوشیاری 

6 آرام سازی ماهیچه ها کنش به محرک های محیطی  5 افزایش زمان وا
8 اختالل در گفتار 7 ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن 

9 کاهش درد و اضطراب
ب( اثرات بلند مدت مصرف الکل

3 انواع سرطان 2 سکتۀ قلبی  1 مشکالت کبدی 
1 الکل از سد خونی ـ مغزی عبور می کند و چون محلول در چربی است از غشای یاخته های خونی و عصبی عبور می کند و فعالیت یاخته های   

عصبی را مختل می کند. 
2 الکل بر فعالیت انواعی از ناقل های عصبی )تحریک کننده و مهارکننده( اثر می گذارد. 

بررسی فعالیت
دربارۀ درستی یا نادرستی عبارت های زیر اطالعاتی را جمع آوری کرده و به کالس ارائه کنید.

1( استفاده از قلیان به اندازۀ سیگار خطرناک نیست.
2( فرد با یک بار مصرف مادۀ اعتیادآور، معتاد نمی شود.

3( مصرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد.
4( مصرف مواد اعتیادآوری که از گیاهان به دست می آیند، خطر چندانی ندارد.

ک است. پاسخ:1( نادرست است، استفاده از قلیان به دلیل داشتن مواد شیمیایی خطرنا
2( نادرست است، با یک بار مصرف مواد مخدر نیز، اعتیاد ممکن است.

کو با سرطان دهان، حنجره و شش ها ارتباط مستقیم دارد. 3( درست است، مصرف تنبا
4( نادرست است: مواد اعتیادآوری که از بعضی از گیاهان مانند خشخاش به دست می آید کامالً اعتیادآور است.

بررسی یک شکل
در مغز طبیعی قسمت های زرد و قرمز بیش تر از سبز و آبی است که این نشان دهندۀ مصرف باالی گلوکز توسط یاخته های عصبی و فعالیت مناسب آن ها است. 
در مغز فردی که کوکائین مصرف می کند و 10 روز است که مصرف نکرده قسمت های آبی و سبز بیش تر از زرد است و قسمت قرمز رنگی دیده نمی شود و این 
نشان دهندۀ آن است که فعالیت مغز 10 روز پس از آخرین مصرف کوکائین هنوز مناسب نیست، تصویر سوم مربوط به مغز فردی است که 100 روز از آخرین 

مصرف کوکائین می گذرد در این حالت فعالیت مغز هنوز به حالت یک فرد طبیعی برنگشته است. 
در  مغز  فعالیت  بهبود  و  ترمیم  کوکائین  ترک  از  پس   

لوب پس سری سریع تر از لوب پیشانی اتفاق می افتد.

تصویرهـا مصـرف گلوکـز را در مغـز فـرد سـالم و فـرد 

مصرف کننـدۀ کوکائیـن نشـان می دهنـد. رنگ هـای آبـی 

تیـره و روشـن مصـرف کـم و رنـگ زرد و قرمـز مصـرف 

بـاال را نشـان می دهنـد. توجـه کنیـد بهبـود فعالیت مغز 

بـه زمـان طوالنـی نیـاز دارد؛ بخش پیشـین مغـز بهبود 

نشـان می دهـد.  را  کم تـری 
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بررسی فعالیت
تشریح مغز

مواد و وسایل الزم: مغز سالم گوسفند )یا گوساله(، وسایل تشریح، دستکش 
با کمک معلم مغز را برای تشریح آماده کنید.

1( بررسی بخش های خارجی مغز
الف( مشاهدۀ سطح پشتی: مغز را مانند شکل در ظرف تشریح قرار دهید. روی مغز بقایای پردۀ مننژ وجود دارد. آن ها را جدا کنید تا شیارهای مغز بهتر دیده 

شوند. کدام بخش های مغز را با مشاهدۀ سطح پشتی آن می توانید ببینید؟
ب( مشاهدۀ سطح شکمی مغز: مغز را برگردانید، باقی ماندۀ مننژ را به آرامی جدا کنید و بخش های مغز را در این سطح مشاهده کنید.

سطح شکمی مغز سطح پشتی مغز    
2( مشاهدۀ بخش های درونی مغز: مغز را طوری در ظرف تشریح قرار دهید که سطح پشتی آن را ببینید. با انگشتان شصت، به آرامی دو نیمکره را از محل 

شیار بین آن ها از یکدیگر فاصله دهید و بقایای پرده های مننژ را از بین دو نیمکره خارج کنید تا نوار سفید رنگ رابط پینه ای را ببینید.
در حالی که نیمکره های مخ از هم فاصله دارند، با نوک چاقوی جراحی، در جلوی رابط پینه ای، برش کم عمقی ایجاد کنید و به آرامی فاصلۀ نیمکره ها را بیش تر 
کنید تا رابط سه گوش را در زیر رابط پینه ای مشاهده کنید. دو طرف این رابط ها، فضای بطن های 1 و 2 مغز و داخل آن ها، اجسام مخطط قرار دارند. شبکه های 

مویرگی که مایع مغزی ـ نخاعی را ترشح می کنند نیز درون این بطن ها دیده می شوند.

     
در مرحلۀ بعد به کمک چاقوی جراحی در رابط سه گوش، برش طولی ایجاد کنید تا در زیر آن، تاالموس ها را ببینید. دو تاالموس با یک رابط به هم متصل اند 

و با کم ترین فشار از هم جدا می شوند.
در عقب تاالموس ها، بطن سوم و در لبۀ پایین آن ها، رومغزی )اپی فیز( را ببینید. در عقب اپی فیز برجستگی های چهارگانه قرار دارند.

در مرحلۀ بعدی کرمینۀ مخچه را در امتداد شیار بین دو نیمکرۀ مخچه برش دهید تا درخت زندگی و بطن چهارم مغز را ببینید.

نخاع
قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است که توسط ستون  مهره ها محافظت می شود، از باال به بصل النخاع متصل است و از پایین تا مهره های کمر ادامه دارد.

وظایف
1 مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل می کند.

2 مسیر عبور پیام های حسی از اندام های بدن به مغز و هم چنین ارسال پیام های حرکتی از مغز به اندام ها می باشد.
3 مرکز برخی از انعکاس های بدن است.

گهانی و غیرارادی ماهیچه ها به محرک ها می باشد. انعکاس: پاسخ نا

نخاع
2 ریشۀ شکمی 1 ریشۀ پشتی   به هر نخاع 31 جفت عصب مرتبط است، هر عصب قبل از رسیدن به نخاع دو ریشه می شود؛ 

1 ریشۀ پشتی عصب نخاعی حاوی رشته های عصبی حسی و ریشۀ شکمی حاوی رشته های عصبی حرکتی است.  
2 ریشۀ پشتی اطالعات حسی را به نخاع وارد و ریشۀ شکمی پیام های حرکتی را از نخاع خارج می کند.

3 پس 62 عدد عصب نخاعی، دستگاه های عصبی مرکزی را به بخش های دیگر بدن مرتبط می کند. به عبارت دیگر به نخاع 124 ریشه متصل است 

که از این تعداد 62 ریشه شکمی و 62 ریشه پشتی است.
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4 در هر عصب نخاعی هر دو نوع رشتۀ عصبی حسی و حرکتی دیده می شود.

5 جسم یاخته ای رشته های عصبی حسی در ریشۀ پشتی )قبل از نخاع( قرار 

یاخته ای رشته های عصبی حرکتی نخاعی، در بخش خاکستری  دارد ولی جسم 

نخاع )درون نخاع( واقع شده است.

6 در ریشۀ پشتی یک عصب نخاعی موارد زیر دیده می شود؛

( جسم یاخته ای و c( قسمتی از آکسون  b ( قسمتی از دندریت یاختۀ عصبی،  a

یاختۀ عصبی

7 در ریشۀ شکمی یک عصب نخاعی فقط آکسون دیده می شود.

8 نخاع از باال به بصل النخاع متصل است و از پایین تا مهرۀ دوم کمر ادامه دارد.

بررسی یک انعکاس نخاعی ـ انعکاس عقب کشیدن دست
وقتی انگشتان را به یک جسم داغ می زنیم سریعاً دستمان را طی یک عمل غیرارادی )انعکاسی( دور می کنیم.

مکانیسم این عمل طی مراحل زیر انجام می شود:
1 برخورد انگشت با جسمی داغ )محرک( و تحریک گیرنده های درد )یادمان باشد گرما و سرمای شدید گیرنده های درد را تحریک می کند.(

2 تبدیل اثر محرک به پیام عصبی توسط گیرنده ها
کستری نخاع 3 هدایت پیام عصبی ایجادشده توسط یاختۀ عصبی حسی به بخش خا

 جسم یاخته ای یاختۀ عصبی حسی در ریشۀ پشتی عصب نخاعی قرار دارد. پیام عصبی تولیدشده توسط دندریت بلند این یاختۀ عصبی، بدون ورود 
به جسم یاخته ای از طریق آکسون و به بخش خاکستری نخاع منتقل می شود. )دندریت و آکسون در این نوع از نورون حسی در یک راستا قرار دارند.(

کسون ایجاد می کند. کستری دو پایانۀ آ کسون یاختۀ عصبی حسی در بخش خا 4 آ
کسون شمارۀ )1( به واسطۀ یک یاختۀ عصبی رابط و از طریق یاختۀ عصبی حرکتی پیام انقباض را به ماهیچۀ جلوی بازو )دو سر بازو( ارسال  5 پایانۀ آ

می کند و ماهیچۀ دو سر بازو منقبض شده و استخوان های ساعد حرکت کرده و دست از محل جسم داغ دور می شود.
کسون شمارۀ )2( به واسطۀ یک یاختۀ عصبی رابط، یاختۀ عصبی حرکتی را که به ماهیچۀ پشت بازو )سه سر بازو( می رود، مهار می کند و به این  6 پایانۀ آ

ترتیب ماهیچۀ سه سر بازو به حالت استراحت درمی آید. 
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 در این انعکاس 6 سیناپس وجود دارد که 4 عدد آن در بخش خاکستری نخاع و 2 سیناپس در خارج از نخاع قرار دارد.

1 در این انعکاس 5 عدد نورون در 3 نوع مختلف دیده می شود )2 عدد نورون رابط، 2 عدد نورون حرکتی و 1 عدد نورون حسی(   

2 در روند انعکاس عقب کشیدن دست، از 5 نورون موجود فقط 4 نورون دخالت دارند و نورون )E( دخالتی در روند انعکاس ندارد چون غیرفعال   

است و جریان عصبی حین پاسخ انعکاسی در این نورون دیده نمی شود.

انواع سیناپس های موجود در این نوع انعکاس عبارتند از:

کسون نورون )A( با دندریت یاختۀ عصبی رابط )B( )رابط سبز رنگ(؛ این سیناپس فعال و تحریکی است. 1 سیناپس )1(؛ بین پایانۀ آ

کسون نورون )A(  با دندریت یاختۀ عصبی رابط )D( )رابط صورتی  رنگ(؛ این سیناپس فعال و تحریکی است. 2 سیناپس )2(؛ بین پایانۀ آ

کسون یاختۀ عصبی رابط)B( )رابط سبز رنگ( با دندریت یاختۀ عصبی حرکتی )نورون C(  که به طرف ماهیچۀ جلوی  3 سیناپس )3(؛ بین پایانۀ آ

بازو )دو سر بازو( می رود؛ این سیناپس فعال و تحریکی می باشد.
کسون یاختۀ عصبی رابط )D( )رابط صورتی  رنگ( با دندریت یاختۀ عصبی حرکتی )نورون E( که به طرف ماهیچۀ پشت  4 سیناپس )4(؛ بین پایانۀ آ

بازو )سه سر بازو( می رود؛ این سیناپس، فعال و مهاری است.
کسون یاختۀ عصبی حرکتی )نورون C( با ماهیچۀ جلوی بازو )دو سر بازو(؛ این سیناپس فعال و تحریکی است. 5 سیناپس )5(؛ بین پایانۀ آ

کسون یاختۀ حرکتی )نورون E( با ماهیچۀ پشت بازو )سه سر بازو(؛ این سیناپس، غیرفعال است. 6 سیناپس )6(؛ بین پایانۀ آ

 سیناپس شمارۀ )6(، یک سیناپس تحریکی است که در حال حاضر غیرفعال شده است.

نکات مربوط به انعکاس

کستری نخاع هستند و سیناپس های شمارۀ )5( و )6( خارج از نخاع می باشد. 1 سیناپس های شمارۀ )1( تا )4( داخل بخش خا

2 سیناپس های شمارۀ )1( تا )4( بین دو یاختۀ عصبی هستند ولی سیناپس های )5( و )6( بین یک یاختۀ عصبی و ماهیچه می باشد.

3 سیناپس های شمارۀ )1(، )2(، )3( و )5( فعال و تحریکی هستند، سیناپس شمارۀ )4( از نوع فعال و مهاری است و سیناپس شمارۀ )6( از نوع غیرفعال است.

4 در هنگام این انعکاس هیچ گونه پیام عصبی در یاختۀ عصبی که با ماهیچۀ پشت بازو سیناپس دارد، جریان ندارد و ماهیچۀ پشت بازو )سه سر( 

در حالت استراحت است.
5 در سیناپس شمارۀ )4( انتقال دهندۀ عصبی که آزاد می شود از نوع بازدارنده )مهاری( است.

6 در سیناپس شمارۀ )6( اصالً هیچ انتقال دهندۀ عصبی آزاد نمی شود چون پیامی عصبی در این یاختۀ عصبی جریان ندارد.

7 سیناپس مهاری همیشه از نوع نورون با نورون است و نمی تواند از نوع نورون با غیرنورون باشد.

 بعضی از ماهیچه های اسکلتی زمانی که پیام ارادی به آن ها برسد، عمل ارادی انجام می دهند ولی در حالت انعکاسی همان ماهیچه ها 
به صورت غیرارادی فعالیت می کنند. مثالً در حالت ارادی با انقباض ماهیچۀ دو سر بازو، استخوان های ساعد به سمت باال حرکت و دست باال می آید ولی 

همین ماهیچه در حالت انعکاس پیامی غیر ارادی دریافت کرده و به صورت غیر ارادی منقبض می شود.

دستگاه عصبی محیطی 
دستگاه عصبی محیطی: بخشی از دستگاه عصبی که مغز و نخاع را به بخش های دیگر مرتبط می کند، دستگاه عصبی محیطی نام دارد.

تعداد اعصاب دستگاه عصبی محیطی: 12 جفت عصب مغزی و 31 جفت عصب نخاعی، دستگاه عصبی مرکزی را به بخش های دیگر بدن مانند 
اندام های حسی و ماهیچه ها مرتبط می کنند.

 دستگاه عصبی محیطی در مجموع 43 جفت عصب دارد.

دستگاه عصبی محیطی
دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش الف( حسی و ب( حرکتی است.

الف( بخش حسی: شامل اعصاب حسی است که پیام های عصبی حسی را از اندام های حسی مانند چشم، گوش، بینی و ... به نخاع و مغز می آورد.
2 خودمختار است. 1 پیکری و  ب( بخش حرکتی: بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش 

کز عصبی )مغز و نخاع( به ماهیچه های اسکلتی می رساند. در حالت عادی به صورت ارادی عمل می کند  1 بخش پیکری: این بخش پیام های عصبی را از مرا
و در حالت انعکاسی به صورت غیرارادی.



30

زیست شناسي )2( | 
ی(

صب
م ع

ظی
ل )تن

ل او
ص

| ف ش 
آموز

 این بخش همیشه فعال نیست و در صورت لزوم و ارادۀ فرد یا در اعمال انعکاسی فعال می شود.

کز عصبی به ماهیچه های صاف، ماهیچه های قلب و غده ها می برد و فعالیت آن ها را به صورت  2 بخش خودمختار: بخش خودمختار پیام های عصبی را از مرا

گاهانه( تنظیم می کند. غیرارادی )ناآ
 این بخش همیشه فعال است.

در بخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی دو نوع اعصاب مشاهده می شود: الف( اعصاب پادهم حس )پاراسمپاتیک(،  ب( اعصاب هم حس )سمپاتیک(
الف( اعصاب پادهم حس )پاراسمپاتیک(

فعالیت پاراسمپاتیک باعث برقراری حالت آرامش در بدن می شود، در این حالت؛
1 فشار خون کاهش می یابد.

2 ضربان قلب کم می شود.

ب( اعصاب هم حس )سمپاتیک(

بخش سمپاتیک هنگام هیجان بر پاراسمپاتیک غلبه دارد و بدن را در حالت آماده باش نگه می دارد. در این حالت؛
1 سبب افزایش فشار خون می شود.

2 ضربان قلب را افزایش می دهد.

3 تعداد تنفس را باال می برد.

4 جریان خون را به سوی قلب و ماهیچه های اسکلتی هدایت می کند.

 این دو نوع اعصاب معموالً بر خالف یکدیگر عمل می کنند تا فعالیت حیاتی بدن را در شرایط مختلف تنظیم کنند.

نگاهی به گذشته

شبکۀ عصبی روده ای

عصبی  )شبکۀ  عصبی،  یاخته های  شبکه های  مخرج(  تا  مری  )از  گوارشی  لولۀ  دیوارۀ  در 

روده ای( وجود دارند. این شبکه ها تحرک و ترشح را در لولۀ گوارش، تنظیم می کنند. شبکۀ 

اما دستگاه  کنند.  فعالیت  از دستگاه عصبی خودمختار  عصبی روده ای می توانند مستقل 

عصبی خودمختار با آن ها ارتباط دارد و بر عملکرد آن ها تأثیر می گذارد. 

دستگاه عصبی جانوران 

در ادامه دستگاه عصبی چند جانور را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف( هیدر

ساده ترین ساختار عصبی، شبکۀ عصبی می باشد که در هیدر دیده می شود.
کنده در دیوارۀ بدن هیدر است. شبکۀ عصبی: مجموعه ای از یاخته های عصبی )نورون( پرا

1 تحریک در هر نقطه از بدن هیدر که ایجاد می شود در همۀ سطح آن منتشر می شود.  
2 شبکۀ عصبی، یاخته های ماهیچه ای بدن را تحریک می کند.

3 در هیدر دستگاه عصبی مرکزی و محیطی معنی ندارد.

4 در شبکۀ عصبی، چون نورون وجود دارد، پس در آن، جسم یاخته ای، آکسون و دندریت دیده می شود.
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ب( پالناریا
پالناریا دارای دستگاه عصبی مرکزی و محیطی می باشد.

1( دستگاه عصبی مرکزی پالناریا
( مغز: در پالناریا دو گره عصبی در سر جانور، مغز را تشکیل می دهند. هر گره مجموعه ای از جسم یاخته ای نورون ها می باشد. A

( دو طناب متصل به مغز: دو طناب عصبی موازی متصل به مغز که در طول بدن جانور کشیده شده اند. B
2( دستگاه عصبی محیطی پالناریا: شامل رشته های بین طناب های عصبی، رشته های عصبی کوچک تر متصل به طناب های عصبی و رشته های عصبی کوچک 

که از مغز خارج شده اند، می باشد.

1 دو طناب عصبی موازی با رشته هایی به هم متصل شده اند و ساختار نردبان مانندی را ایجاد کرده اند.   
2 در ساختار نردبان مانند، قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی )دو طناب عصبی( و قسمتی از دستگاه عصبی محیطی )رشته های بین طناب عصبی( دیده می شود.  

ج( حشرات
حشرات دارای دستگاه عصبی مرکزی و محیطی می باشند.

1( دستگاه عصبی مرکزی حشرات
A( مغز: شامل چند گره به هم جوش خورده می باشد.

B( یک طناب عصبی شکمی: این طناب عصبی در طول بدن جانور کشیده شده است که در هر بند از بدن یک گره عصبی دارد.
 هر گره فعالیت ماهیچه های آن بند را تنظیم می کند.

2( دستگاه عصبی محیطی: رشته های عصبی که از گره های هر بند خارج می شود.

د( مهره داران
در مهره داران طناب عصبی، پشتی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد. طناب عصبی درون سوراخ مهره ها و مغز درون جمجمه ای 

غضروفی یا استخوانی جای گرفته است. 
در مهره داران نیز مانند انسان، دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است.

 در بین مهره داران اندازۀ نسبی مغز پستانداران و پرندگان )نسبت به وزن بدن( از بقیه بیش تر است.
جمع بندی: دستگاه عصبی جانوران

ویژگی دستگاه عصبینوع جانور )بی مهره(

1( دارای ساده ترین ساختار عصبی )شبکۀ عصبی( است.الف( هیدر
2( در هیدر دستگاه عصبی مرکزی و محیطی معنی ندارد.

ب( پالناریا

1( دارای دستگاه عصبی مرکزی و محیطی می باشد.
2( دستگاه عصبی مرکزی شامل a( دو گرۀ عصبی به عنوان مغز b( دو طناب عصبی متصل به مغز

3( دستگاه عصبی محیطی شامل رشته های عصبی بین دو طناب عصبی و رشته های عصبی کوچک تر متصل به طناب 
عصبی و رشته های عصبی کوچکی که از مغز خارج می شوند.

ج( حشرات

1( دارای دستگاه عصبی مرکزی و محیطی می باشند.
2( دستگاه عصبی مرکزی شامل a( چند گرۀ عصبی به عنوان مغز b( یک طناب عصبی شکمی که در هر بند از بدن 

جانور یک گرۀ عصبی دارد.
3( دستگاه عصبی محیطی شامل رشته های عصبی کوچکی که از گره های عصبی هر بند خارج می شود.
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گفتار دوم: ساختار دستگاه عصبی 
 

ساختار دستگاه عصبی - دستگاه عصبی مرکزی - حفاظت از مغز و نخاع

651 بخشمرکزینخاع..........................بخش..........................مغزبهدلیلاجتماع..........................دیدهمیشود..
2( بر خالفـ  مرکزیـ  رشته های عصبی میلین دارـ  سفید 1( همانندـ  مرکزیـ  رشته های عصبی میلین دارـ  سفید 

4( بر خالفـ  قشریـ  جسم یاخته ای یاخته های عصبیـ  خاکستری 3( همانندـ  قشریـ  جسم یاخته ای یاخته های عصبیـ  خاکستری 

661 باتوجهبهشکلمقابل...........................
1( بخش A ممکن نیست محل تجمع بخشی از یاخته های عصبی میلین دار  باشد.

2( معادل مادۀ B در نخاع، در قسمت مرکزی آن دیده می شود.
3( بخش B همانند بخش قشری نخاع، محل اجتماع رشته های میلین دار است.

4( معادل مادۀ A در نخاع، بدون برش عرضی نخاع قابل مشاهده است.

671 کدامگزینهدرارتباطبادستگاهعصبیمرکزینادرستاست؟.
2( مسئول صدور پاسخ به محرک هاست. 1( قادر به تفسیر اطالعات می باشد.  
4( اطالعات را از محیط دریافت می کند. 3( ناظر بر فعالیت های بدن می باشد.  

681 پردههایمننژ...........................
2( توسط مایع مغزیـ  نخاعی احاطه شده اند. 1( همه از جنس بافت پیوندی ذخیره کنندۀ کلسیم هستند. 

4( تماس مستقیمی با یاخته های مغزی ندارند. 3( از یاخته های مغزی در برابر ضربه محافظت می کنند. 

691 هربخشیازدستگاهعصبیکه..........................،توسطپردۀمننژمحافظتمیشود..
2( در صدور پاسخ به محرک ها نقش دارد. 1( در دریافت اطالعات از محیط نقش دارد. 

4( در اعصاب خود هر دو نوع رشتۀ عصبی را داشته باشد. 3( دارای رشته های عصبی میلین دار است. 

701 مغزی..........................پردههایمننژازجنسبافت..........................بودهودرحفاظت..........................ازدستگاهعصبیمرکزینقشدارد.. سدخونیـ
4( بر خالفـ  پوششیـ  شیمیایی 3( همانندـ  پوششیـ  مکانیکی  2( بر خالفـ  پیوندیـ  شیمیایی  1( همانندـ  پیوندیـ  مکانیکی 

711 مغزیعبورکنند؟. چندموردازگزینههایزیرمیتوانندازسدخونیـ
اوره« دیاکسیدکربنـ آمینواسیدهاـ گلوکزـ »برخیداروهاـ

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

721 مغزیرامیتواندرهمۀ..........................مشاهدهکرد.. سدخونیـ
2( مویرگ های دستگاه عصبی مرکزی 1( مویرگ های متصل به سیاهرگ های مغزی 

4( مویرگ های خون رسان به مننژ 3( مویرگ های درون جمجمه  

731 )خارج از کشور- 86(. مغزیکردهاست؟ نداشتنمنفذبرایعبورموادیکهدرمتابولیسمیاختههایمغزینقشیندارند،کدامراتبدیلبهسدخونیـ
4( بافت سنگفرشی ساده 3( بافت سنگفرشی مرکب  2( غشای نورون ها  1( یاخته های پشتیبان 

741 کدامگزینهصحیحاست؟.
1( سد خونیـ  مغزی توسط نوعی بافت پوششی چند الیه ایجاد می شود.
2( پرده های مننژ بر خالف سد خونیـ  مغزی در نخاع مشاهده می شوند.

3( مایع مغزیـ  نخاعی دارای مولکول های پروتئینی درشت می باشد.
4( میکروب ها نمی توانند از سد خونیـ  مغزی دستگاه عصبی عبور کنند.

751 کدامگزینهدرارتباطباشکلمقابلصحیحنیست؟.
1( بخش A تنها در خارجی ترین بخش پردۀ مننژ دیده می شود.
2( مادۀ B دارای یاخته های غیرعصبی دستگاه عصبی می باشد.

3( بخش C همانند بخش D در کل دستگاه عصبی مرکزی دیده می شود.
4( داخلی ترین الیۀ بخش D از جنس بافت پوششی می باشد.
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761 نخاعی........................... مایعمغزیـ
2( را می توان در تغذیۀ پرده های مننژ دارای نقش دانست. 1( قادر به عبور از سد خونیـ  مغزی نمی باشد. 

4( نقشی در حفاظت فیزیکی از بخش خاکستری مغز ندارد. 3( طبق قوانین اسمز از مویرگ های مغزی خارج می شود. 

مغز
771 جسمپینهایشاملمجموعهایاز..........................است..

2( رشته های عصبی میلین دار و تعدادی جسم یاخته ای 1( رشته های عصبی بدون میلین و تعدادی جسم یاخته ای 
4( رشته های عصبی میلین دار و فاقد جسم یاخته ای 3( رشته های عصبی بدون میلین و فاقد جسم یاخته ای 

781 قشرمخ...........................
2( تنها به مسائل پیچیده می پردازد. 1( در پردازش اطالعات هنری نقشی ندارد. 

4( به پردازش مجدد اغلب اطالعات حسی می پردازد. 3( مسئول پردازش نهایی همۀ اطالعات بدن می باشد. 

791 بخشیازساقۀمغزکهدرفعالیتهایشنوایینقشدارد،...........................
2( از بخش تنظیم کنندۀ ترشح اشک پایین تر نیست. 1( به بخش تنظیم کنندۀ فشار خون اتصال مستقیم دارد. 
4( به طور کامل توسط جمجمه محافظت نمی شود. 3( در جلوی لبۀ پایینی مخچه قرار گرفته است. 

801 باتوجهبهشکلمقابل،کدامگزینهنادرستاست؟.
1( بخش هایی از نیمکرۀ A در مهارت های هنری تخصص یافته است.

2( بخش B در فعالیت هایی مثل تنفس، شنوایی و زنش قلب نقش دارد.
3( بخش C پیام های خود را فقط از اندام های حسی بدن دریافت می کنند.

4( بخش D در بخش مرکزی خود شامل جسم یاخته ای یاخته های عصبی است.

811 ..........................مربوطبهساختاریدرمغزانساناستکهارتباطیبا..........................ندارد..
2( تنظیم عمق و تعداد تنفس فرد در دقیقهـ  نخاع 1( تنظیم فشار خونـ  انجام انعکاس بلع 

4( هماهنگی فعالیت شنوایی و بیناییـ  برجستگی های چهارگانه 3( حفظ تعادل بدنـ  پردازش اطالعات شنوایی 

821 لوب...........................
2( آهیانه توسط شیار مرکزی از لوب گیجگاهی جدا می شود. 1( آهیانه تنها لوب مغز است که به تمام لوب های دیگر متصل است. 

4( پیشانی بزرگ ترین لوب نیمکره های مغز است. 3( پس سری را از نمای باالیی مغز نمی توان مشاهده کرد. 

831 باتوجهبهشکلمقابل،گزینۀصحیحکداماست؟.
1( تمام پیام های حسی جهت پردازش نهایی در بخش B گرد هم می آیند.

2( بخش F همانند بخش E در تنظیم فشار خون نقش دارد.
3( بخش C در فعالیت های مختلفی مثل ترشح بزاق و اشک نقش دارد.

4( بخش D همانند بخش E در تنفس نقش دارد.

841 هیپوکامپجزئیاز..........................استکه...........................
2( ساختارهای مغزیـ  در ثبت اطالعات کوتاه مدت نقش ندارد. 1( سامانۀ لیمبیکـ  اطالعات بلند مدت را نگه داری می کند. 

4( مغز انسانـ  اطالعات جدید را در حافظۀ بلند مدت ثبت می کند. 3( سامانۀ لیمبیکـ  برای ثبت اطالعات جدید نیاز به تکرار دارد. 

851 باتوجهبهشکل،بهترتیببخشهایA،B،DوCچهنقشیدارند؟.
1( یادگیریـ  پردازش و تقویت اطالعاتـ  شناسایی اطالعات بویاییـ  تنظیم ضربان قلب و فشار خون

2( حافظهـ  تنظیم فشار خون و زنش قلبـ  شناسایی اطالعات بویاییـ  تنظیم تنفس و ترشح بزاق
3( یادگیریـ  تنظیم فشار خون و زنش قلبـ  پردازش اطالعات بویاییـ  مرکز انعکاس های بدن

4( حافظهـ  پردازش و تقویت اطالعاتـ  پردازش اطالعات بویاییـ  تنظم ضربان قلب و فشار خون

861 کدامیکدرارتباطباسامانۀلیمبیکدرانسانصحیحنیست؟.
2( با قشر مخ، تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد. 1( در اتصال تاالموس و هیپوتاالموس به مخچه نقش دارد. 

4( در یادگیری و تشکیل حافظه نقش دارد. 3( در احساساتی مانند خشم، ترس و لذت نقش دارد. 
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اعتیاد
871 کدامگزینهدرارتباطبادوپامیننادرستاست؟.

کنندۀ حس لذت می باشد. 2( نوعی ناقل عصبی القا 1( از یاخته های سامانۀ لیمبیک آزاد می شود. 
4( واجد گیرنده های پروتئینی اختصاصی در غشا می باشد. 3( تحت تأثیر مواد اعتیادآور در بدن تولید می شود. 

881 تکرارمصرفمواداعتیادآوربااثربر..........................موجبآزادشدنمقداردوپامین..........................ازیاختههایعصبیآنمیشود..
4( سامانۀ لیمبیکـ  کم تر 3( تاالموسـ  کم تر  2( سامانۀ لیمبیکـ  بیش تر  1( هیپوتاالموسـ  بیش تر 

891 کدامیکاعتیادآورنیست؟.
4( کافئین 3( دوپامین  2( نیکوتین  1( الکل 

901 همۀمواردزیربهآسیبهایبلندمدتناشیازمصرفالکلمربوطمیشود،بهجز...........................
2( آسیب به اندام تولید کنندۀ صفرا 1( انواع سرطان  

4( مشاهدۀ عالئم غیرمعمول در نوار قلب انسان 3( اختالل در پاسخ به موقع دستگاه عصبی به محرک ها 

911 مشکالتکبدیرامیتواندرپیاستفادۀ..........................از..........................درفردمشاهدهکرد..
4( بلند مدتـ  الکل 3( کوتاه مدتـ  الکل  کو  2( بلند مدتـ  تنبا کو  1( کوتاه مدتـ  تنبا

921 کدامگزینهدرارتباطباالکلنادرستاست؟.
2( توانایی عبور از غشای یاختۀ عصبی مغز را دارد. 1( به سرعت در دستگاه گوارش جذب می شود. 
4( موجب خواب آلودگی و اختالل در گفتار می شود. 3( تنها بر روی آزادسازی دوپامین تأثیر دارد. 

تشریح مغز گوسفند

931 درمغزگوسفندبینرابطهاینیمکرۀچپوراستمخ،..........................رامیتوانمشاهدهکرد..
4( همۀ موارد 3( اجسام مخطط  2( فضای بطن 2  1( فضای بطن 1 

941 درمغزگوسفند،درفضایدرونیبطن1..........................درونفضایبطن2،میتوان..........................رامشاهدهکرد..
4( همانندـ  شبکۀ مویرگی 3( بر خالفـ  رابط سه گوش  2( همانندـ  تاالموس  1( بر خالفـ  اجسام مخطط 

951 کدامگزینهدرارتباطبامغزگوسفندصحیحاست؟.
1( رابط سه گوش مجموعه ای از رشته های عصبی است که بطن های 1 و 2 مغز را به هم مرتبط می کند.

2( اجسام مخطط در فضای زیر نیمکره های چپ و راست مخ قرار دارد.
3( پردۀ مننژ را می توان در فرورفتگی های نیمکرۀ مخ مشاهده کرد.

4( مایع مغزی نخاعی بطن 1 مغز از شبکۀ مویرگی موجود در بطن 2 تأمین می شود.

961 بهترتیببخشهایD،A،CوBچهنامدارند؟.
1( پل مغزیـ  کیاسمای بیناییـ  مخچهـ  مغز میانی
2( مغز میانیـ  کیاسمای بیناییـ  مخچهـ  پل مغزی

3( پل مغزیـ  رابط سه گوشـ  بصل النخاعـ  مغز میانی
4( مغز میانیـ  رابط سه گوشـ  پل مغزیـ  بصل النخاع

971 درگوسفند،دوتاالموس...........................
4( با جدار پشتی بطن 3 در تماس اند. 3( با یک رابط به هم متصل اند.  2( درون بطن 2 قرار دارند.  1( در جدار بطن 1 قرار گرفته اند. 

نخاع

981 نخاع...........................
2( هر عصب محیطی را با مغز مرتبط می سازد. 1( تنها در انتقال پیام بین مغز و اعصاب محیطی نقش دارد. 

4( با 31 عصب حسی و 31 عصب حرکتی مرتبط است. 3( قادر است مستقل از مغز فرمان حرکتی صادر کند. 
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991 ریشۀپشتیدر..........................اعصابنخاعی،مسئولانتقالاطالعات..........................از..........................بهنخاعمیباشند..
4( همهـ  حسیـ  اندام ها 3( همهـ  حرکتیـ  اندام ها  2( بسیاری ازـ  حسیـ  مغز  1( بسیاری ازـ  حرکتیـ  مغز 

جسمیاختهاییاختههایعصبیحسیاعصابنخاعیدر..........................قراردارد..1001
4( ریشۀ شکمی نخاع 3( ریشۀ پشتی نخاع  2( بخش خاکستری نخاع  1( بخش سفید رنگ نخاع 

جسمیاختهاییاختههایعصبیحرکتیاعصابنخاعیدر..........................قراردارد..1011
4( ریشۀ شکمی نخاع 3( ریشۀ پشتی نخاع  2( بخش خاکستری نخاع  1( بخش سفید رنگ نخاع 

دربخشحسییکعصبنخاعی...........................1021
2( ناقل عصبی پس از تولید در کیسه هایی ذخیره می شود. 1( پیام عصبی توسط  جسم یاخته ای دریافت نمی شود. 

4( رشته های دندریتی کوتاه و بدون میلین هستند. 3( رشته های آکسون پیام را از جسم یاخته ای دور می کنند. 

باتوجهشکلمقابلکدامگزینهصحیحنیست؟.1031
کسونی نقش دارد. 1( بخش G همانند بخش F در هدایت پیام عصبی به سمت پایانۀ آ

2( بخش E مربوط به جسم یاخته های حامل پیام مغز به اندام های بدن است.
3( بخش D دارای یک محل اتصالی برای آکسون و دندریت  یاختۀ عصبی است.

4( بخش B فاقد رشته های عصبی بدون میلین هستند.

درریشۀپشتینخاع،میتوان..........................مشاهدهکرد..1041
2( تولید و رهاسازی ناقل های عصبی مختلف را 1( رشته های دندریت و آکسون را در تماس با هم 

4( رشته های بلندی که پیام را از جسم یاخته ای دور می کنند، 3( تنها جسم یاخته ای مرتبط با دندریت  را 

کدامیکرانمیتواندرریشۀپشتینخاعمشاهدهکرد؟.1051
2( انتقال ناقل عصبی به درون کیسه های غشایی 1( تولید ناقل های عصبی  

4( ورود کیسه های دارای ناقل عصبی به جسم یاخته ای 3( خروج کیسه های حاوی ناقل عصبی از جسم یاخته ای 

دربخشحرکتیاعصابنخاعیامکان...........................1061
2( ذخیرۀ ناقل های عصبی در کیسه های غشایی وجود ندارد. 1( تولید ناقل های عصبی وجود ندارد. 

4( ورود ناقل های عصبی به جسم یاخته ای وجود دارد. 3( برون رانی ناقل های عصبی وجود ندارد. 

بخشحرکتیاعصابنخاعیشامل..........................میباشد..1071
2( جسم یاخته ای به همراه بخشی از دندریت و آکسون ها 1( رشته های عصبی بلند میلین دار و دورکنندۀ پیام از جسم یاخته ای 

4( تنها رشته های عصبی دندریت و آکسون 3( رشته های عصبی بلند نزدیک کنندۀ پیام به جسم یاخته ای 

ریشۀشکمینخاعشامل..........................میباشد..1081
2( جسم یاخته ای و دندریت 1( رشته های عصبی بلند میلین دار و دورکنندۀ پیام از جسم یاخته ای 

4( تنها رشته های عصبی دندریت 3( رشته های عصبی کوتاه نزدیک کنندۀ پیام به جسم یاخته ای 

درریشۀشکمینخاعامکان...........................1091
2( انتقال ناقل های عصبی به کیسه های غشایی وجود دارد. 1( تولید ناقل های عصبی وجود دارد. 

4( جابه جایی کیسه های حاوی ناقل عصبی وجود ندارد. 3( برون رانی ناقل های عصبی وجود ندارد. 

بهطورکلی،درهیچیکازریشههاینخاعیامکان..........................وجودندارد..1101
2( ذخیرۀ ناقل های عصبی در کیسه های غشایی 1( تولید ناقل های عصبی  

4( جابه جایی کیسه های حاوی ناقل عصبی 3( برون رانی ناقل های عصبی  

دستگاه عصبی محیطی
بخشحرکتیدستگاهعصبیمحیطی...........................1111

2( تنها در کنترل اعمال غیرارادی بدن نقش دارد. 1( می تواند در پاسخ به محرک ها نقش داشته باشد. 
4( تأثیری بر فشار خون در افراد سالم ندارد. 3( در کنترل میزان ترشح بزاق نقش ندارد. 
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هرعصب...........................1121
2( نخاعی دارای آکسون و دندریت می باشد. 1( مجموعی از یاخته های عصبی است. 

4( دارای فقط دو نوع یاختۀ عصبی و غیرعصبی می باشد. 3( توسط بافت پوششی احاطه شده است. 

دستگاهعصبیپیکری،بخش..........................دستگاهعصبیمحیطیاستکهدرکنترلفعالیت..........................نقشدارد..1131
2( حرکتیـ  ماهیچه های اسکلتی بدن 1( حسیـ  غدد گوارشی در معده  

4( حرکتیـ  میوکارد قلب 3( حسیـ  ماهیچه های بازو  

)سراسری- 93(.1141 بعضیازتارهایعصبیکهبهدستگاهعصبیپیکریتعلقدارند،میتوانند..........................
2( اطالعات اندام های حسی را به دستگاه عصبی مرکزی منتقل نمایند. ـ پتاسیم غشای خود، به پتانسیل آرامش دست یابند.  1( به کمک پمپ سدیم 

4( به واسطۀ فعالیت نوعی یاخته های عصبی عایق بندی شوند. 3( پیام های عصبی را از جسم یاخته ای تا انتهای خود هدایت کنند. 

برایبروزهمۀانعکاسهایبدنانسانکدامموردنقشمؤثرتریدارد؟.1151
4( مرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن 3( دستگاه عصبی خودمختار  2( یاخته های پشتیبان  1( یادگیری و تجربه 

کدامگزینهدرارتباطبایاختۀعصبیحسیدرانعکاسعقبکشیدندستوگزینههایمطرحشدهصحیحاست؟.1161
ب(یاختۀعصبیحرکتیماهیچۀپشتبازو الف(یاختۀعصبیرابطدرمادۀخاکسترینخاع

ج(یاختۀعصبیحرکتیماهیچۀجلویبازو
2( فقط )ب( را مهار می کند. 1( )الف( و )ب( را مهار می کند.  

4( فقط )الف( را مهار نمی کند. 3( هیچ کدام را مهار نمی کند.  

درانعکاسعقبکشیدندست،یاختۀرابطکهدرمسیرفعالیتعضلۀپشتبازونقشدارد...........................1171
1( به واسطۀ تعدادی از ناقل های عصبی آزادشده از یاختۀ عصبی حسی مهار می شود.

2( با رهاسازی انواعی از ناقل های عصبی، یاختۀ حرکتی عضلۀ پشت بازو را مهار می کند.
3( با رهاسازی انواعی از ناقل های عصبی یاختۀ حرکتی عضلۀ جلوی بازو را تحریک می کند.

4( به واسطۀ تعدادی از ناقل های عصبی آزادشده از یاختۀ حسی تحریک می شود.

درانعکاسعقبکشیدندست،یاختۀعصبیحرکتیماهیچۀسهسربازو...........................1181
1( پیام عصبی را در طول رشته های خود به صورت جهشی بین گره های رانویه منتقل می کند.

2( برای آزادسازی ناقل های عصبی خود که همه از یک نوع هستند، ATP مصرف می کند.
3( گیرنده های پروتئینی اختصاصی برای ناقل های عصبی آزادشده از نوعی یاختۀ عصبی رابط دارد.

4( فاقد ناقل های عصبی تحریکی برای یاخته های عضالنی موجود در پشت بازو می باشد.

درانعکاسعقبکشیدندست،چندموردازسیناپسهایزیرمهاریهستند؟.1191
ب(یاختۀعصبیحسیویاختۀحرکتیعضلۀعقببازو الف(یاختۀعصبیحسیویاختۀرابط

د(یاختۀعصبیرابطویاختۀحرکتیعقببازو ج(یاختۀعصبیحسیویاختۀحرکتیعضلۀجلویبازو
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

فعالشدنمسیرانعکاسیعقبکشیدندستموجبغیرفعالشدنسیناپسبین..........................و..........................میشود..1201
2( یاختۀ عصبی حرکتی عضلۀ دو سر بازوـ  عضلۀ جلوی بازو 1( یاختۀ عصبی رابطـ  یاختۀ عصبی حرکتی عضلۀ دو سر بازو 

4( یاختۀ عصبی رابطـ  یاختۀ عصبی حرکتی عضلۀ سه سر بازو 3( یاختۀ عصبی حرکتی عضلۀ سه سر بازوـ  عضلۀ عقب بازو 

پسازبرخوردناگهانیدستانسانبایکجسمداغ،درمادۀخاکسترینخاعشاهدسیناپستحریکیبینپایانۀآکسونیمربوطبهیکیاختۀ.1211
عصبیحسیباچندموردازمواردزیرخواهیمبود؟

ب(دندریتهاییکیاختۀرابط الف(دندریتهاییاختۀحرکتیجلویبازو
ج(دندریتهاییاختۀحرکتیپشتبازو

4( صفر  3 )3  2 )2  1 )1

پسازبرخوردناگهانیدستانسانبایکجسمداغ،چندسیناپسدرمادۀخاکسترینخاعفعالمیشود؟.1221
3 )4  4 )3  2 )2  5 )1
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پسازبرخوردناگهانیدستانسانبایکجسمداغ،ناقلهایعصبیچندسیناپسدرمادۀخاکسترینخاعتولیدمیشود؟.1231
3 )4  4 )3  2 )2  5 )1

پسازبرخوردناگهانیدستانسانبایکجسمداغ،چندسیناپستحریکیدرمادۀخاکسترینخاعخواهیمداشت؟.1241
3 )4  4 )3  2 )2  5 )1

پسازبرخوردناگهانیدستانسانبایکجسمداغ،چندسیناپسمهاریدرمادۀخاکسترینخاعخواهیمداشت؟.1251
3 )4  4 )3  2 )2  1 )1

دستگاهعصبیخودمختار،بخش..........................دستگاهعصبیمحیطیاستکهدرکنترلفعالیت..........................نقشدارد..1261
2( حرکتیـ  ماهیچه های اسکلتی بدن 1( حسیـ  غدد گوارشی در معده  

4( حرکتیـ  میوکارد قلب 3( حسیـ  ماهیچه های بازو  

دستگاهعصبیخودمختار،..........................دستگاهعصبیپیکریمیتوانددرانتقالفرمانهای..........................بدننقشداشتهباشد..1271
4( بر خالف ـ ارادی 3( بر خالفـ  غیرارادی  2( همانندـ  غیرارادی  1( همانندـ  ارادی 

دستگاهعصبیخودمختاردربدنانسان..........................دستگاهعصبیپیکریهمیشهفعال...........................1281
4( بر خالفـ  نیست 3( بر خالف ـ است  2( همانندـ  نیست  1( همانندـ  است 

)خارج از کشور- 93(.1291 همۀتارهایعصبیکهبهدستگاهعصبیخودمختارتعلقدارند،میتوانند..........................
2( تحت شرایطی پتانسیل الکتریکی غشای خود را تغییر دهند. 1( حالت آرامش را در بدن برقرار کنند. 

4( پیام عصبی را از جسم یاخته ای تا انتهای خود هدایت کند. 3( توسط نوعی یاختۀ غیرعصبی عایق بندی شوند. 

اعصابسمپاتیک..........................پاراسمپاتیکجزئیازاعصابمحیطی..........................هستندکهمعموالً..........................یکدیگرکارمیکنند..1301
2( همانندـ  پیکریـ  در جهت 1( همانندـ  خودمختارـ  بر خالف  

4( بر خالفـ  پیکریـ  بر خالف 3( بر خالفـ  خودمختارـ  در جهت  

بخشیازاعصابمحیطیکهبدنراهمیشهدرحالتآمادهباشنگهمیدارد،...........................1311
2( ممکن است باعث افزایش فعالیت های گوارشی بدن شوند. 1( نمی تواند یاخته های عضالنی تک هسته ای را تحریک کند. 

4( قطر مردمک را هم زمان با افزایش ضربان قلب کاهش می دهند. 3( دارای گیرندۀ ناقل عصبی روی یاخته های کبدی هستند. 

)سراسری- 87(.1321 باغیرفعالشدناعصابسمپاتیک،بدنانسانبه..........................تمایلپیدامیکند.
2( کاهش تعداد حرکات قلبی 1( افزایش برون ده قلبی  

4( افزایش خون رسانی به عضالت اسکلتی 3( کاهش ترشح غدد زیر زبانی  

درانعکاسعقبکشیدندستانسان،یاختههایعصبی..........................جزئیازدستگاهعصبی..........................میباشند..1331
2( تحریک کنندۀ یاختۀ عصبی حرکتی جلوی بازوـ  خودمختار 1( مهارکنندۀ یاختۀ عصبی حرکتی پشت بازوـ  پیکری 

4( مهارکنندۀ یاختۀ عضالنی پشت بازوـ  خودمختار 3( تحریک کنندۀ یاختۀ عضالنی جلوی بازوـ  پیکری 

)خارج از کشور- 89(.1341 بافرضاینکهمادهایبتواندفعالیتاعصابسمپاتیکرامتوقفکند،سببافزایش..........................وکاهش..........................میشوند.
2( انقباض ماهیچه های اسکلتیـ  حجم تنفسی 1( ترشح بی کربنات پانکراسـ  ترشح گاسترین 

4( ترشح امالح صفراوی به رودهـ  دفعات انقباض میوکارد 3( حرکات تنفسیـ  فشار خون گلومرولی 

)خارج از کشور- 85، با تغییر(.1351 درموردانسانکدامموردصحیحمیباشد؟
2( فرمان کلیۀ اعمال انعکاسی از نخاع صادر می شود. کسید کربن می تواند از سد خونیـ  مغزی عبور کند.  1( دی ا

4( مایع مغزیـ  نخاعی بین مغز و داخلی ترین الیۀ پردۀ مننژ قرار دارد. 3( دستگاه عصبی محیطی شامل 41 جفت عصب می باشد. 

)خارج از کشور- 91(.1361 چندموردمیتواندجملۀمقابلراتکمیلنماید؟»دردستگاهعصبیانسان..........................میباشد.«
ب(عصب،زائدۀبلندیکیاختۀعصبی الف(رشتۀعصبیمجموعهایاززائدههایچندیاختۀعصبی

د(نخاع،رابطبیندستگاهعصبیمرکزیونیمکرههایمخ ج(جسمپینهای،دستهایازتارهایعصبیبیندونیمکرۀمخچه
هـ(میلین،مانعیدرمقابلتغییرپتانسیلغشاییاختههایعصبی

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
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دستگاه عصبی جانوران

سادهترینساختارعصبیرامیتواندرنوعیجانور..........................باتوانایی..........................مشاهدهکرد..1371
4( مهره دار ـ زندگی در آب 3( بی مهرهـ  پرواز  2( مهره دارـ  پرواز  1( بی مهرهـ  زندگی در آب 

درسادهتریندستگاهعصبیجانوری،تحریک...........................1381
1( به کمک ناقل های عصبی از دستگاه عصبی مرکزی به محیطی منتقل می شود.

2( یک ناحیه از بدن، موجب انتشار آن به تمام سطوح بدن می شود.
کسونی را در آن ها افزایش می دهد. 3( یاخته های عصبی مرکزی،  برون رانی از پایانۀ آ

کنش شدیدی در بدن جانور ایجاد کند. 4( بخش خاکستری نخاع می تواند وا

دردستگاهعصبیحشرات،...........................1391
2( فعالیت چندین عضله تحت کنترل یک گره قرار دارد. 1( فعالیت هر بند از بدن تحت کنترل گره های عصبی همان بند است. 

4( گره های عصبی نقشی در پردازش اطالعات بینایی ندارند. 3( امکان اتصال مستقیم گره ها به یکدیگر وجود ندارد. 

)سراسری- 86(.1401 کدامموردطنابعصبِیفاقدجسمیاختهایدارد؟
4( پالناریا 3( هیدر  2( انسان  1( زنبور 

طنابعصبیشکمیرامیتواندرنوعیجانور..........................مشاهدهکرد..1411
4( بی مهرۀ خشکی زی 3( بی مهرۀ آبزی  2( مهره دار خشکی زی  1( مهره دار آبزی 

طنابعصبیشکمیدرحشرات..........................طنابهایموازیبدنپالناریاجزئیازدستگاهعصبی..........................است..1421
4( همانندـ  مرکزی 3( بر خالفـ  مرکزی  2( همانندـ  محیطی  1( بر خالفـ  محیطی 

طنابعصبیشکمیرامیتواندرگروهیازجانورانبا..........................قرارداد..1431
2( قلب های پمپاژ کنندۀ خون روشن 1( رگ های لنفی فراوان  

کسیژن محلول در آب 4( توانایی جذب ا 3( لوله های تنفسی منشعب و فراوان 

دردستگاهعصبیپالناریا...........................1441
1( دستگاه عصبی مرکزی از یک گره مرکزی تشکیل شده است. 

2( دستگاه عصبی محیطی دارای گره های کوچک با رشته های فراوان است.
3( گره های عصبی را می توان در نواحی پایینی بدن مشاهده کرد. 

4( گره های عصبی مجموعه ای از جسم یاخته های عصبی می باشند.

کدامگزینهصحیحاست؟.1451
2( هر جانور دارای طناب عصبی، گردش خون بسته دارد. 1( هر جانور دارای دستگاه عصبی مرکزی، مهره دار است. 

4( هر جانور فاقد طناب عصبی شکمی، مهره دار است. 3( هر جانور فاقد مغز، فاقد اسکلت درونی استخوانی است. 

کدامگزینهدررابطهباپالناریاصحیحاست؟.1461
1( هر گره عصبی در پالناریا، عضالت همان بخش از بدن را کنترل می کند.

2( مغز پالناریا از، بیش از دو گره به هم جوش خورده تشکیل شده است.
3( طناب های عصبی پالناریا تعداد زیادی گره عصبی دارند.

4( رشته های عصبی محیطی ممکن است به هیچ گره عصبی متصل نباشند.

کدامگزینهعبارتمقابلرابهدرستیتکمیلنمیکند؟»درمهرهداران.......................... «.1471
2( همواره طناب عصبی توسط بافت استخوانی محافظت می شود. 1( طناب عصبی پشتی وجود دارد.  

4( مغز از برجسته شدن بخش جلویی طناب عصبی ایجاد می شود. 3( دستگاه عصبی مرکزی و محیطی وجود دارد. 

نسبتاندازۀمغزبهوزنبدندرکدامگروهازمهرهدارانبیشتراست؟.1481
4( دوزیستان و خزندگان 3( ماهی ها و دوزیستان  2( پرندگان و پستانداران  1( پرندگان و خزندگان 
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چندموردازگزینههایارائهشده،جملۀزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟.1491
پتاسیم..........................کانالهایهمیشهباز..........................« »درپتانسیلآرامشیاختههایعصبی،پمپسدیمـ

مقداربارهایمثبتدرونغشاراکاهشمیدهد. ب(برخالفـ تفاوتبارهایمثبتدوسویغشاراافزایشمیدهد. الف(همانندـ
موجبجابهجاییبیشتریونسدیممیشود. د(برخالفـ مقداریونپتاسیمدرونغشاراافزایشمیدهد. ج(همانندـ

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

همۀرشتههایعصبیکه.......................... .1501
1( پیام را به سمت هستۀ یاخته هدایت می کنند، پیام را از یاختۀ عصبی قبلی دریافت می کنند.

2( دارای انشعابات هستند، پیام عصبی را به سمت جسم یاخته ای یاختۀ عصبی هدایت می کنند.
3( پیام را به سمت انتهای آکسون هدایت می کنند، در همۀ انواع نورون ها به تعداد یک عدد است.

4( با یاخته های ماهیچه ای در ارتباط اند، در انتهای خود وزیکول های حاوی ناقل عصبی دارند.

هنگامفعالیتیکیاختۀعصبی،درلحظهایکهتمامکانالهایولتاژیسدیمیوپتاسیمیبستهاند...........................1511
کم یون های مثبت درون یاخته تغییری نمی کند. 2( ترا کم یون های مثبت درون یاخته کاسته می شود.  1( از ترا

4( شیب غلظت سدیم و پتاسیم دست خوش تغییر می شود. کم یون های مثبت درون یاخته افزوده می شود.  3( به ترا

درلحظۀثبتشدۀپتانسیلغشاییکیاختۀعصبیدرنقطۀ...........................1521
کم یون سدیم درون یاخته از بیرون بیش تر است. A )1 ، ترا

B )2 ، ممکن نیست یون سدیم بتواند بدون صرف انرژی از یاخته خارج شود.
کم یون پتاسیم بیرون یاخته از درون آن بیش تر است. C )3 ، ترا

D )4 ، ممکن نیست یون پتاسیم بتواند بدون صرف انرژی از یاخته خارج شود.

چندموردازجملههایمطرحشدهمیتوانندجملۀزیررابهدرستیتکمیلکنند؟.1531
»یاختههایعصبی..........................میتواننددررهاسازیکلسیمبهمیانیاختۀیاختههایاسکلتینقشداشتهباشند.«

ب(دریافتکنندۀاطالعاتحسیدرپشتساقۀمغز الف(هماهنگکنندۀبیناییوشنواییدرباالیپلمغزی
د(کهدرتماسباالیۀداخلیمننژقراردارند. ج(مغزیکهدرتماسمستقیمبانخاعقراردارند.

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

کدامگزینهجملۀزیررابهدرستیتکمیلنمیکند؟.1541
»درتمامزمانیکهپتانسیلدرونغشاییاختۀعصبینسبتبهبیرون،منفیتراست..........................«

2( غشای یاخته ای به یون پتاسیم نفوذپذیر است. 1( دوپامین در سامانۀ لیمبیک تولید می شود. 
4( هرگز مقدار سدیم درون یاخته از بیرون بیش تر نمی شود. 3( امکان جهش پیام عصبی در طول رشتۀ عصبی وجود ندارد. 

)خارج از کشور- 91(.1551 کدامگزینهنادرستاست؟
گربهدستگاهلیمبیکانسانآسیبجدیواردشود،دراینصورت..........................« »ا

کنش فرد نسبت به بوها تغییر خواهد کرد. 2( وا 1( بخش از رفتارهای احساسی فرد عوض می شود. 
4( همۀ انعکاس های بدن دستخوش تغییر می شوند. 3( فرد از نظر یادگیری مطالب جدید ناتوان می گردد. 

فردیکهدریکسانحۀرانندگیدچارشکستگیجمجمهشدهوازهوشرفتهبهبیمارستانمنتقلمیشود.پسازبههوشآمدنفرددربیمارستانمتوجه.1561
میشوند،اوقادربهانجامکارهایظریفوهمچنینبهیادآوریخاطراتگذشتهنیست.میتوانگفتاحتمالآسیب..........................ازبقیهکمتراست.

2( بخشی از ساختارهای عصبی پشت ساقۀ مغز 1( بخشی از سامانۀ لیمبیک که در حافظه نقش دارد 
4( یاخته های مرتبط با رشته های جسم پینه ای 3( یاخته های عصبی موجود در بخش خاکستری مخ 

هربخشازمغزانسانکهدرتنظیمفشارخوننقشدارد،...........................1571
2( جزئی از سامانۀ لیمبیک محسوب می شود. 1( هم ایستایی بدن را حفظ می کند.  

4( در تنظیم خواب و هوشیاری فرد نقش دارد. 3( زمان کار قلب را تنظیم می کند.  
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دریکفردوابستهبهمصرفنوشیدنیهایالکلی،مصرفالکلبرایnاُمینباربر...........................1581
2( حجم مخاط پوشانندۀ بافت پوششی چند الیه تأثیرگذار نیست. کم یاخته ها در اطراف سامانۀ هاورس بی تأثیر نیست.  1( ترا

4( احتمال ابتال به عفونت مری بی تأثیر است. 3( نحوۀ رهاسازی دوپامین در فرد تأثیرگذار است. 

هنگامعقبکشیدنغیرارادیدستانسان،آزادشدنناقلهایعصبی...........................1591
گهانی کلسیم به درون میان یاختۀ عضلۀ جلوی بازو می شوند. 1( از یاخته های حسی، باعث رهاسازی نا

2( از نوعی یاختۀ رابط، میزان جذب ناقل عصبی از فضای سیناپسی توسط یاختۀ حرکتی عقب بازو را افزایش می دهد.
کتین و میوزین در عضالت بازو را افزایش می  دهد. 3( تولیدشده در مادۀ خاکستری نخاع، هم پوشانی رشته های ا

4( تولیدشده در خارج از نخاع، نمی تواند مصرف انرژی زیستی در یاختۀ پس سیناپسی را کاهش دهد.

کدامیکجملۀمقابلرابهدرستیتکمیلنمیکند؟»هرقسمتازدستگاهعصبیکه..........................«.1601
1( توسط پرده های مننژ محافظت می شود دارای یاخته های رابط می باشد.

2( واجد یاخته های عصبی رابط می باشد و توسط سد خونیـ  مغزی محافظت می شود.
3( یاختۀ عصبی رابط دارد، توسط پرده هایی از جنس بافت پیوندی در برابر ضربه محافظت می شود.

4( توسط پرده های مننژ محافظت می شود، به کمک بافت استخوان محافظت می شود.

چندموردازجملههایمطرحشدهجملهزیررابهدرستیتکمیلنمیکند؟.1611
»فعالیتیاختههایدستگاهعصبیپیکرینمیتواند..........................«

ب(فعالیتپمپکلسیمیشبکۀآندوپالسمیدرعضلۀجلویرانراافزایشدهد. الف(برونرانیناقلهایعصبیازپایانۀآکسونیراافزایشدهد.
د(همپوشانیرشتههایپروتئینیدرعضلۀاسکلتیراکاهشدهد. ج(برونرانیناقلهایعصبیازپایانۀآکسونیراکاهشدهد.

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

دردستگاهعصبیهیدر..........................دستگاهعصبیملخ..........................مشاهدهمیشود..1621
4( بر خالفـ  دندریت 3( همانندـ  گره عصبی  2( بر خالفـ  آکسون  1( همانندـ  جسم یاخته ای 

درمغزگوسفند،جدارجلوییبطنسومدرمجاورتباساختارمغزیمهمیقرارداردکهاینساختاردرانسان،...........................1631
2( فاقد ارتباط با بخش خاکستری مخ می باشد. 1( قادر است اطالعات دریافتی را پردازش کند. 

4( پایین تر از برجستگی های چهارگانه قرار گرفته است. 3( در تنظیم فشار خون و ضربان قلب نقش دارد. 

درگوسفند،درعقب...........................1641
1( بطن 3 مغزی، دو تاالموس به کمک یک رابط به هم مرتبط اند.

2( تاالموس، مثلث مغزی قرار دارد که دو نیمکرۀ مخ را به هم متصل می کند.
3( رومغزی، باالترین بخش ساقۀ مغز قرار گرفته که در انسان در بینایی نقش دارد.
4( مخچه، بطن چهارم و درخت زندگی را می توان در امتداد کرمینه مشاهده کرد.

درمتنزیرچندغلطعلمیوجوددارد؟.1651
»تاالموسوهیپوتاالموسساختارهایعصبیغیرمغزیایهستندکهدرارتباطباسامانۀلیمبیکبودهوبهکمکرابطسهگوشبههماتصالپیدا

کردهاند.درصورتیکهبههرکدامازاینساختارهاآسیبیواردشود،فردقادربهپردازشاولیۀاطالعاتحسینخواهدبود.«
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چندموردازمواردزیرصحیحاست؟»دراعصابنخاعیبدنامکان..........................وجوددارد.«.1661
ب(انتقالناقلهایعصبیبهکیسههایغشایی  الف(تولیدناقلهایعصبی

د(جابهجاییکیسههایذخیرهکنندۀناقلعصبی  ج(برونرانیناقلهایعصبی
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدامموردباهیپوکامپیابصلالنخاعمرتبطاست؟.1671
ب(نگهداریاطالعاتقدیمیدرمغز الف(تحریکغیرارادیاعصابپیکری

د(تغییرحجمتنفسیافراددراثرفعالیت ج(برقراریارتباطبیندونیمکرۀمخچه
4( فقط ب 3( فقط د  2( الف و د  1( ب و ج 

سیناپسبینیاختۀعصبیحرکتیعقببازووعضلۀپشتبازونوعیسیناپس..........................استکههنگامعقبکشیدنغیرارادیدست..........................میشود..1681
4( مهاریـ  غیرفعال 3( مهاریـ  فعال  2( تحریکیـ  غیرفعال  1( تحریکیـ  فعال 
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گزینۀ )3(: کیسه چه های A در بخش جسم یاخته ای تولید شده، به پایانه های 
کسونی رفته و ذخیره می شوند. آ

گزینۀ )4(: یاختۀ D یاختۀ پیش سیناپسی بوده که همواره یاختۀ عصبی است 
ولی یاختۀ E می تواند یاختۀ عصبی یا ماهیچه ای باشد.

611 3
یاخته های پیش سیناپسی پس از تولید ناقل های عصبی در جسم یاخته ای، آن ها 
کسونی ارسال می کنند. را درون کیسه های کوچکی ذخیره کرده و سپس به پایانۀ آ

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ )1(: پس از انتقال پیام، یاختۀ پیش سیناپسی می تواند با جذب دوبارۀ 

ناقل های عصبی، از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری کند.
گزینۀ )2(: ناقل های عصبی به کمک برون رانی، آزاد شده و به ATP نیاز دارند.

گزینۀ )4(: یاخته های پیش سیناپسی با رهاسازی ناقل های عصبی پتانسیل 
الکتریکی یاخته های عصبی را تغییر می دهند.

621 1
ناقل های عصبی به طور معمول با کمک به فعالیت صحیح و به موقع دستگاه 

عصبی در هماهنگی فعالیت های مختلف بدن نقش دارند. 
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ )2(: ناقل های عصبی همواره دارای گیرندۀ پروتئینی در غشای یاختۀ 
پس سیناپسی هستند.

گزینۀ )3(: ناقل های عصبی از قبل در یاخته های عصبی تولید شده و پس از 
تحریک تنها رها می شوند.

و  بین  یاخته ای می ریزند  به فضای  برون رانی  با  ناقل های عصبی   :)4( گزینۀ 
هرگز وارد خون نمی شوند.

631 2
کسونی داخل  ناقل های عصبی در جسم یاخته ای ساخته  شده و در پایانه های آ

ریزکیسه )وزیکول( ذخیره می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:

به  حساس  دریچه دار  کانال های  تحریک  با  عصبی  پیام  هدایت   :)1( گزینۀ 
ATP هم در زمان  پتاسیم صورت می گیرد. مصرف  و  یون های سدیم  ولتاژ 
پتانسیل عمل و هم پس از پتانسیل عمل، با فعالیت بیش تر پمپ سدیم ـ 
 ATP پتاسیم صورت می گیرد. در انتقال پیام عصبی نیز برون رانی با مصرف

انجام می شود.
گزینۀ )3(: درسته!

گزینۀ )4(: در تحریک یاختۀ پس سیناپسی و هم چنین با ایجاد تحریک در 
عمل  پتانسیل  ایجاد  منظور  به  سدیمی  کانال های  شدن  باز  عصبی،  یاختۀ 

ضروری است.
641 4

کسون ها ممکن است دارای غالف میلین باشند. فاصلۀ  هم دندریت ها و هم آ
پیام های عصبی  که در جهش  رانویه می گویند  گره  را  میلین  بین غالف های 

نقش دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

و  غده ای  و  ماهیچه ای  یاخته های  با  کسون ها  آ نورون ها،  از  غیر   :)1( گزینۀ 
این که  با یاخته های گیرنده می توانند سیناپس برقرار کنند. ضمن  دندریت ها 

رشته های عصبی با یاخته های پشتیبان نیز ارتباط دارند. 

کسون ها دیده می شود  انتهای آ ناقل های عصبی در  گزینۀ )2(: وزیکول های 
ولی در دندریت ها وزیکول های ناقل عصبی دیده نمی شوند.

انتهای  طریق  از  و  است  عصبی  پیام  انتقال  محل  سیناپس ها   :)3( گزینۀ 
یاخته ای  جسم  سمت  به  را  عصبی  پیام  دندریت   می گیرد.  صورت  کسونی  آ
کسونی  هدایت می کنند ولی دقت کنید با این کار پیام عصبی به سمت انتهای آ
کسون ها نیز پیام عصبی را در طول خود به سمت انتهای  هم حرکت می کند. آ

خود هدایت می کنند.
651 3

بخش قشری مغز و بخش مرکزی نخاع به دلیل تجمع جسم یاخته ای یاخته های 
می شود. دیده  رنگ  کستری  خا میلین،  بدون  عصبی  رشته های  و  عصبی 

661 3
بخش B شکل همانند بخش قشری نخاع از مادۀ سفید بوده و محل اجتماع 

رشته های میلین دار است.
بررسی سایر گزینه ها:

است  عصبی  یاخته های  یاخته ای  جسم  تجمع  محل   A بخش   :)1( گزینۀ 
بخش  در  می توانند  نیز  میلین دار  عصبی  یاخته های  از  یاخته ای  جسم  و 

کستری مغز جای بگیرند. خا
گزینۀ )2( مادۀ B ، مادۀ سفید بوده و در بخش قشری نخاع دیده می شود.

دیده  نخاع  مرکزی  بخش  در  و  بوده  کستری  خا مادۀ   ،  A مادۀ   :)4( گزینۀ 
می شود که از بیرون و بدون برش عرضی قابل مشاهده نیست.

671 4
دستگاه عصبی محیطی اطالعات را از محیط دریافت کرده و سپس به دستگاه 
عصبی مرکزی منتقل می کند. سایر گزینه ها از اعمال دستگاه عصبی مرکزی هستند. 

681 3
پرده های مننژ 3 الیه از جنس بافت پیوندی بوده و از دستگاه عصبی مرکزی 

در برابر ضربه حفاظت می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ )1(: پردۀ مننژ جنس استخوانی ندارد.
گزینۀ )2(:  مایع مغزیـ  نخاعی بین الیه های پردۀ مننژ قرار دارد نه اطراف آن.
گزینۀ )4(: داخلی ترین الیۀ پردۀ مننژ روی خارجی ترین قسمت مغز و نخاع 

قرار گرفته و با آن در تماس است.
691 2

مغز و نخاع توسط پرده های مننژ محافظت می شوند. مغز و نخاع مرکز صدور 
پاسخ به محرک ها هستند.

بررسی سایر گزینه : 
مننژ  پردۀ  توسط  که  است  محیطی  عصبی  دستگاه  به  مربوط   :)1( گزینۀ 

محافظت نمی شود. 
گزینۀ )3(: رشته های عصبی میلین دار، در هر دو دستگاه عصبی محیطی و 

مرکزی دیده می شود. 
گزینۀ )4(: فقط در دستگاه عصبی محیطی است که در  اعصاب آن هر دو نوع 

رشتۀ عصبی )حسی و حرکتی( مشاهده می شود. 
701 4

از جنس  ایجادشده و  سد خونی ـ مغزی به وسیلۀ جدار مویرگ های مغزی 
عصبی  دستگاه  از  شیمیایی  حفاظت  موجب  سد  این  است.  پوششی  بافت 

مرکزی می شود.
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711 4
همۀ موارد ذکرشده می توانند از سد خونی ـ مغزی عبور کنند.

721 1
سد خونی ـ مغزی توسط مویرگ های مغزی ایجاد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ )2(: نخاع سد خونی ـ مغزی ندارد.

گزینۀ )3(: همۀ مویرگ های درون جمجمه مویرگ مغزی نیستند.
گزینۀ )4(: مننژ در نخاع سد خونی ـ مغزی ندارد.

731 4
741 2

پرده های مننژ در مغز و نخاع و سد خونی ـ مغزی فقط در مغز دیده می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ )1(: سد خونی ـ مغزی توسط یک الیه بافت پوششی جدار مویرگ های 
مغزی ایجاد می شود.

گزینۀ  )3(: مولکول های درشت از مویرگ های مغزی عبور نمی کنند. بنابراین 
مایع  مغزی ـ نخاعی فاقد پروتئین و سایر مولکول های درشت می باشد.

گزینۀ )4(: برخی از میکروب ها قادر به عبور از سد خونی ـ مغزی هستند.
751 4

تمام الیه های پردۀ مننژ از جنس بافت پیوندی بوده و سد خونی ـ مغزی از 
نوع بافت پوششی می باشد.

761 2
مایع مغزی نخاعی در بین پرده های مننژ قرار داشته و عالوه بر نقش ضربه گیر، 
برای  کوچک  مغذی  مولکول های  سایر  و  آمینواسید  گلوکز،  کسیژن،  ا دارای 

تغذیۀ یاخته هایی که با آن ها در تماس است، می باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های )1( و )3(: مایع مغزی نخاعی همانند مایع بین  یاخته ای در سایر 
نقاط بدن به کمک نیروی سیستول قلب از مویرگ ها به بیرون تراوش می یابد.

گزینۀ )4(: مایع مغزی نخاعی با قرار گرفتن بین پرده های مننژ، نقش ضربه گیر 
دارد.
771 4

جسم پینه ای مجموعه ای از رشته های عصبی سفید رنگ است که دو نیمکرۀ 
مخ را به هم وصل می کند. سفید بودن این رشته ها نشان دهندۀ وجود غالف 

میلین است.
781 4

می شوند.  اولیه  پردازش  و  آمده  هم  گرد  تاالموس  در  اطالعات حسی  اغلب 
تاالموس این اطالعات حسی را تقویت کرده و به قشر مخ ارسال می کند تا 

پردازش نهایی آن جا انجام شود.
نکتۀ مهم: قشر مخ مسئول پردازش نهایی اطالعاتی است که به مغز می آیند. همۀ 

اطالعات بدن در مغز پردازش نمی شوند؛ مانند اطالعات مربوط به انعکاس ها.
791 2

مغز میانی باالترین بخش ساقۀ مغز است که در حس شنوایی نقش دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ )1(: مغز میانی به بصل النخاع اتصال مستقیم ندارد.
گزینۀ )3(: مغز میانی در مجاورت لبۀ باالیی مخچه است.

گزینۀ )4(: تمام ساقۀ مغز درون جمجمه است.

801 3
و  نخاع  از بخش های دیگر مغزی،  را  پیام های خود  و  بوده  C مخچه  بخش 

اندام های حسی دریافت می کنند.

811 3
اطالعات  پردازش  با  ارتباطی  که  است  مخچه  به  مربوط  بدن  تعادل  حفظ 

شنوایی ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ )1(: هر دو مربوط بصل النخاع است.
گزینۀ )2(: بصل النخاع ادامۀ نخاع است.

گزینۀ )4(: برجستگی های چهارگانه بخشی از مغز میانی هستند.

821 4
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ )1(: لوب گیجگاهی و آهیانه با لوب های دیگر در ارتباط هستند.
گزینۀ )2(: شیار مرکزی لوب آهیانه را از پیشانی جدا می کند.

گزینۀ )3(: در شکل می توان دید! 

  

831 4
بخش D ، مغز میانی و بخش E، پل مغزی است که هر دو در تنفس نقش 

دارند. 
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ )1(: تمام نه، اغلب!
گزینۀ )2(: بخشF ، بصل النخاع و بخش E، پل مغزی است. پل مغزی در 

تنظیم فشار خون نقشی ندارد.
گزینـۀ )3(: بخـش C هیپوتاالمـوس اسـت. ترشـح بـزاق و اشـک بـر عهدۀ 

پـل مغزی اسـت.
841 4

هیپوکامپ جزئی از سامانۀ لیمبیک )از ساختارهای مغزی انسان( است که در ثبت 
اطالعات کوتاه مدت نقش داشته و در صورت تکرار آن ها را به حافظۀ بلند مدت 
تبدیل می کند. بدون هیپوکامپ، اطالعات بلند مدت گذشته را می توان به یاد آورد 

اما نمی توان اطالعات بلند مدت جدیدی ثبت کرد.
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851 4

861 1
لیمبیک با قشر مخ، مانند تاالموس، هیپوتاالموس ارتباط دارد.

871 3
لیمبیک  سامانۀ  عصبی  یاخته های  در  که  است  عصبی  ناقل  نوعی  دوپامین 

تولید شده و تحت تأثیر مواد اعتیادآور آزاد می شود.
881 4

جمله  از  عصبی  دستگاه  مختلف  قسمت های  بر  اثر  موجب  اعتیادآور  مواد 
سامانۀ لیمبیک شده و باعث رهاسازی دوپامین از این سامانه می شود.

نکتۀ مهم: ادامۀ مصرف مواد اعتیادآور موجب رهاسازی کم تر دوپامین می شود.
891 3
901 3

مصرف  عواقب  از  قلبی(  )سکتۀ  انفارکتوس  و  کبد  به  آسیب  سرطان،  انواع 
بلند مدت الکل می باشد. اما کند شدن پاسخ دستگاه عصبی به محرک ها از 

پیامدهای کوتاه مدت آن می باشد.
911 4
921 3

الکل بر فعالیت انواعی از ناقل های عصبی تحریک کننده و بازدارنده تأثیر می گذارد.
931 4

در مغز گوسفند، بین رابط های دو رابط مغزی که نیمکره های مخ را به هم وصل 
می کنند )جسم پینه ای و رابط سه گوش( فضای بطن های 1 و 2 مغز قرار دارند 

که درون آن ها اجسام مخطط قرار دارند.
941 4

شبکۀ مویرگی که مایع مغزی نخاعی از آن تراوش می شود را می توان درون 
فضای بطن 1 و 2 مشاهده کرد.

نکتۀ مهم: اجسام مخطط نیز داخل بطن 1 و 2 قرار دارند.
951 3

نیز  پردۀ مننژ به طور کامل روی مخ خوابیده و حتی در فرورفتگی های آن 
حضور دارد تا به خوبی از یاخته های آن محافظت کند.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ )1( : رابط سه گوش دو نیمکرۀ مخ را به هم مرتبط می کند.

گزینۀ )2( : اجسام مخطط در فضای درونی بطن 1 و 2 بین دو نیمکرۀ مخ 
قرار دارند.

مایع  تراوش کنندۀ  مویرگی  شبکۀ  دارای  خودش  مغزی   1 بطن   :  )4( گزینۀ 
مغزی نخاعی است.

961 1
971 3

دو تاالموس به کمک یک رابط به هم متصل بوده و در جلوی بطن 3 قرار دارند.

981 3

فرمان  مغز  از  مستقل  می تواند  و  بوده  بدن  انعکاس های  برخی  مرکز  نخاع 
حرکتی غیرارادی صادر کند.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ )1(: نخاع می تواند عالوه بر انتقال پیام در ایجاد پاسخ نیز نقش داشته 

باشد )مانند انعکاس های نخاعی(.
گزینۀ )2(: 12 جفت از اعصاب محیطی، مغزی بوده و ارتباطی با نخاع ندارند.

گزینۀ )4(: نخاع با 31 جفت عصب )62 عصب( در ارتباط است که هر کدام 
یک ریشۀ حسی و یک ریشۀ حرکتی دارند.

991 4

در هر عصب نخاعی، ریشۀ حسی پیام های عصبی را از اندام مربوطه به نخاع 
منتقل می کند.

1001 3

1011 2

1021 1

است.  میلین دار  بلند  دندریت های  شامل  تنها  نخاعی  اعصاب  حسی  بخش 
جسم یاخته ای یاخته های عصبی حسی نخاعی درون عصب نیست؛ بلکه در 

ریشۀ پشتی نخاع قرار دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

نیست  نخاعی  عصب  حسی  بخش  درون  یاخته ای  جسم  وقتی   :)2( گزینۀ 
طبیعتاً ناقل عصبی نیز درون آن تولید نمی شود.

کسون نداریم. گزینۀ )3(: در بخش حسی عصب نخاعی آ
گزینۀ )4(: به طور معمول دندریت در یاخته های حسی بلند و دارای میلین است.

1031 4
کستری نخاع قرار دارد که فاقد  دندریت های نورون های حرکتی درون مادۀ خا

میلین هستند.
1041 1

کسون و هم چنین جسم  در ریشۀ پشتی نخاع می توان قسمتی از دندریت و آ
حسی،  یاخته های  در  آن جایی که  از  کرد.  مشاهده  را  حسی  عصبی  یاختۀ 
یاخته ای خارج می شوند، می توان  از جسم  از یک محل  کسون  آ و  دندریت 

آن ها را در تماس با هم مشاهده کرد.
بررسی سایر گزینه ها:

کسونی )محل رهاسازی ناقل عصبی( در ریشۀ پشتی نخاع  گزینۀ )2(: پایانۀ آ
نداریم.

کسون هم داریم. گزینۀ )3(: در ریشۀ پشتی نخاع آ
در  است. ضمناً  کوتاه  معموالً   عصبی حسی  یاخته های  کسون  آ  :)4( گزینۀ 

کسون ها وجود دارد. ریشۀ پشتی نیز قسمت کوتاهی از آ
1051 4

کسون و هم چنین جسم  در ریشۀ پشتی نخاع می توان قسمتی از دندریت و آ
یاخته ای  ناقل های عصبی درون جسم  کرد.  را مشاهده  یاختۀ عصبی حسی 
کسون منتقل  تولید می شوند، در کیسه هایی از جنس غشا ذخیره  شده و به آ

می گردند.
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