سوم دبیرستان

سوم دبیرستان در یک نگاه
 1سختترین و مهمترین منبع زیستشناسی کنکور ،کتاب زیستشناسی سال سوم است.
 2مطالب این کتاب نسبت به مطالب سال دوم و پیشدانشگاهی مفهومیتر میباشد و یادگیری آنها نیاز به دقت بیشتری دارد.
 3ا کثر مطالب این کتاب قابلیت ترکیب شدن با سایر فصول را دارند و از این نظر بسیار باارزش هستند.
 4چهار فصل انتهایی این کتاب نسبت به سایر فصول ،اهمیت بیشتری در کنکور سراسری دارند.
 5در کتاب سال سوم مطالب جانوری اهمیت کمتری دارند و در فصول جانوری ،بیشتر سؤاالت مربوط به انسان میباشد.
 6بیشتر سؤاالت سال سوم از متن کتاب میباشد ،ولی در بعضی فصلها ،مانند فصلهای  ۹و  ،۱۱شکلهای کتاب منبع سؤال میباشند.
 7کتاب سال سوم را بیشتر از سال دوم و پیشدانشگاهی مرور کنید و مطالب آن را بیشتر تجزیه و تحلیل نمایید.

ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎیس ﺳﻮﻡ
ﻓﺼﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮرونﻫﺎ
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ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺼﺒﻰ

 1500ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ؟
»در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ«........... ،
اﻟﻒـ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻴﺮﻋﺼﺒﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان رﺷﺘﻪی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
بـ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻤﻪی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻧﻔﺮونﻫﺎ ،ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎ در ﺳﻠﻮل ﻳﻜﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
جـ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای روده ،درون ﻏﺸﺎ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ وﺟﻮد دارد.
دـ ﺑﺮﺧﻼف اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎﻫﻴﭽﻪی دو ﺳﺮ ،اﻃﺮاف ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دارای ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1501ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ؟
»ﻧﻮرونﻫﺎی ﻣﻴﻠﻴﻦدار ............ ،ﻧﻮرونﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﻴﻠﻴﻦ«............ ،
اﻟﻒـ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
بـ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ.
جـ ﺑﺮﺧﻼف ـ ﭘﻴﺎمﻫﺎ را ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از ﻧﻮرونﻫﺎی ﺑﺎرﻳﮏﺗﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
دـ ﺑﺮﺧﻼف ـ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ آﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1502ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺧﻮاص زﻳﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ در ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒـ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی از ﻣﺤﺮک ﺧﺎرﺟﯽ

بـ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺼﺒﯽ

جـ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﯽ

دـ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﯽ

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1503ﻧﻮروﻧﯽ ﻛﻪ ﭘﻴﺎم را از اﻧﺪام ﺣﺲ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺑﺮد ............ ،ﻧﻮروﻧﯽ ﻛﻪ ﭘﻴﺎم را از ﻣﻐﺰ ﺑﻪ اﻧﺪامﻫﺎی ﺣﺲ ﻣﯽﺑﺮد............ ،
 (۱ﺑﺮﺧﻼف ـ در دﻧﺪرﻳﺖﻫﺎی ﺧﻮد دارای ﻏﻼف ﻟﻴﭙﻴﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 (۲ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ دارای ﭼﻨﺪﻳﻦ رﺷﺘﻪی ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 (۳ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

 (۴ﺑﺮﺧﻼف ـ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻴﺮﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ.

 1504در ﻧﻮرون ﺣﺴﯽ ﻧﻮﻋﯽ رﺷﺘﻪی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﻛﻪ  ،............ﺑﺮﺧﻼف رﺷﺘﻪی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﻧﻮرون ﺣﺮﻛﺘﯽ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻦ ﻧﺪارد............ ،
 (۱در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد دارای اﻧﺸﻌﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ـ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وزﻳﻜﻮلﻫﺎی ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ را ﺑﺎ ﻏﺸﺎی ﺧﻮد ادﻏﺎم ﻛﻨﺪ.
 (۲در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد دارای ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪریﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ـ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﯽ را ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻮرون ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
 (۳ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻴﺮﻋﺼﺒﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ـ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ارﺗﺒﺎط زﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 (۴در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ ﻏﻼف ﻟﻴﭙﻴﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ـ در ﻏﺸﺎی ﺧﻮد دارای ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 1505در آﻛﺴﻮن ﻧﻮرون ﺣﺮﻛﺘﯽ ،ﻏﻼف ﻣﻴﻠﻴﻦ و ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ،ﻫﺮ دو ............
 (۱ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻳﻮنﻫﺎی ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﻋﺮض ﺧﻮد ﺗﺮاوا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 (۲در ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎی ﻟﻴﭙﻴﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

 (۳ﺗﻮﺳﻂ وا ﻛﻨﺶدﻫﻨﺪهﻫﺎی زﻳﺴﺘﯽ درون ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (۴ .در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل آ ﻛﺴﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 1506در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺴﺎن ،ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﯽ  .............اﻧﺘﻘﺎل آن............. ،
 (۱ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

 (۲ﺑﺮﺧﻼف ـ در ﻃﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻧﻮرون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 (۳ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻴﺮﻋﺼﺒﯽ را ﻧﻴﺰ درﮔﻴﺮ ﻛﻨﺪ.

 (۴ﺑﺮﺧﻼف ـ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی  ATPﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 1507ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺮ ﻧﻮرون ﻛﻪ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﯽ را از ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ دور ﻣﯽﻛﻨﺪ ............ ،ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻛﻪ ﭘﻴﺎم را ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﻛﻨﺪ............ ،
 (۱ﺑﺮﺧﻼف ـ دارای اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮاوان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 (۲ﻣﺎﻧﻨﺪ ـ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼﻓﯽ از ﺟﻨﺲ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 (۳ﻣﺎﻧﻨﺪ ـ واﺟﺪ ﺷﺒﻜﻪی آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 (۴ﺑﺮﺧﻼف ـ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺸﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ وزﻳﻜﻮلﻫﺎی ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد.

 1508در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ............ ،از وﻳﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۱ﺗﺤﺮﻳﮏﭘﺬﻳﺮی

 (۲داﺷﺘﻦ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

 (۳داﺷﺘﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ  (۴وﺟﻮد دﻧﺪرﻳﺖ و آ ﻛﺴﻮن
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| زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎل ﺳﻮم
 1509در اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻛﻪ ﺟﺰء ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎً ............
 (۱ﺑﻪ ﻛﻤﮏ زواﺋﺪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﺧﻮد در ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻘﺶ دارد.

 (۲درون ﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮد واﺟﺪ ژنﻫﺎی آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻏﻼف ﻣﻴﻠﻴﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 (۳در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻦ در اﻃﺮاف ﻧﻮرونﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ.

 (۴ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﻴﺮﺟﻬﺸﯽ در ﻃﻮل ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ.

 1510ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻳﮏ ﻧﻮرونِ ...........
 (۱ﺣﺴﯽ ،ﻏﺸﺎی ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﺮهی راﻧﻮﻳﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 (۲ﺣﺮﻛﺘﯽ ،ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺗﻴﺮهﺗﺮ از ﻫﺴﺘﻪی ﻧﻮرون راﺑﻂ اﺳﺖ.

 (۳راﺑﻂ ،اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮرون ﺣﺮﻛﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 (۴ﺣﺴﯽ ،ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﺎﻗﺪ ﻏﻼف ﻣﻴﻠﻴﻦ ،ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﯽ را از ﮔﻴﺮﻧﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ.

 1511ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ؟
»در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺴﺎن ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻮرونﻫﺎی  ...........ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد«.
اﻟﻒـ ِ
بـ ﻣﻴﻠﻴﻦدار در ﻣﺎدهی ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻧﺨﺎع
راﺑﻂ واﺟﺪ ﻏﻼف ﻣﻴﻠﻴﻦ در اﻃﺮاف آﻛﺴﻮن ﺧﻮد
جـ ﭘﻴﺶﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﺑﺎ دﻧﺪرﻳﺖ ﻣﻴﻠﻴﻦدار

دـ ﻣﻴﻠﻴﻦدار دارای آﻧﺘﯽژنﻫﺎی ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎ

ﻫ ـ ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪهی ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻏﻴﺮﻋﺼﺒﯽ

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1512ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ؟
»در ﻧﻮرونِ  ،...........ﺑﺨﺶ دورﻛﻨﻨﺪهی ﭘﻴﺎم از ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ........... ،و ﺑﺨﺶ ﻧﺰدﻳﮏﻛﻨﻨﺪهی ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ  ...........اﺳﺖ«.
اﻟﻒـ ﺣﺮﻛﺘﯽ ـ ﺑﻠﻨﺪ ـ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻴﻠﻴﻦ

بـ ﺣﺴﯽ ـ دارای ﮔﺮهی راﻧﻮﻳﻪ ـ ﺑﻠﻨﺪ

جـ ﺣﺮﻛﺘﯽ ـ ﻣﻴﻠﻴﻦدار ـ ﻛﻮﺗﺎه

دـ راﺑﻂ ـ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻴﻠﻴﻦدار ـ دارای اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1513ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ............
 (۱ﻓﻘﻂ در ﺟﺎﻧﻮری ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ آن ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﻣﺮﻛﺰی و ﻣﺤﻴﻄﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 (۲ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻫﺪاﻳﺖ آن را دارﻧﺪ.
 (۳از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازهی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (۴در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻣﻐﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
 1514ﺳﻠﻮل ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه در ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد ............
 (۱اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﯽ را در ﻣﻮﻟﻜﻮل  DNAذﺧﻴﺮه ﻣﯽﻛﻨﺪ.

 (۲ﺑﺎ ﻛﻤﮏ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪریﻫﺎی ﻓﺮاوان  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﻛﻨﺪ.

 (۳ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آراﻣﺶ ﻏﺸﺎ را ﺑﺎ ﻛﻤﮏ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﻛﻨﺪ.

 (۴ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺑﺪون درﻳﭽﻪ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ دارد.

 1515ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒـ ،۴ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل اﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
بـ  ،۷ﺑﺮﺧﻼف  ۲ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را از ﻧﻮرون ﺧﺎرج ﻣﯽﻛﻨﺪ.
جـ  ،۱ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺳﻠﻮل را در اﺧﺘﻴﺎر دارد.
دـ  ،۵ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را از ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﻫ ـ  ،۶ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺨﺶ  ۳ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﻴﻦ درون و ﺑﻴﺮون ﻧﻮرون ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻛﻨﺪ.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1516ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
»ﻫﺮ دو ﺳﻠﻮل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو«............ ،

 (۱ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ رﺷﺘﻪی ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی دارﻧﺪ.
 (۲در اﻧﻌﻜﺎس زردﭘﯽ زﻳﺮ زاﻧﻮ درون ﻣﺎدهی ﺧﺎ ﻛﺴﺘﺮی ﻧﺨﺎع دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (۳ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﻮل ﻏﻴﺮﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۴ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را ﺑﻪ اﻧﺪامﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﻛﻨﻨﺪ.
 1517ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،در درک ،ﭘﺮدازش و ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺮﻛﺘﯽ ﻻزم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﺑﻮﻳﺎﻳﯽ............ ،
 (۱ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺮﻛﺘﯽ ﺻﺎدرﺷﺪه از ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻧﺪار ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۲ﻣﺮﻛﺰی در ﻧﺨﺎع وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ راهﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮﻳﺎﻳﯽ در اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۳ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ،ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻘﻮﻳﺖﺷﺪه را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
 (۴ﺳﻠﻮل ﮔﻴﺮﻧﺪهی ﺣﺲ در ﺣﻔﺮهی ﺑﻮﻳﺎﻳﯽ ،ﭘﺲ از اﺛﺮ ﻣﺤﺮک ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﭘﻴﺎم و اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم | دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ
 1518در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﻧﻮﻋﯽ رﺷﺘﻪی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﻳﮏ ﻧﻮرون ،ﺿﺨﺎﻣﺖ رﺷﺘﻪ ﻛﻢﺗﺮ از ﻛﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮرون
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ............
 (۱در ﺧﺎرج از دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ.

 (۲دارای آ ﻛﺴﻮن ﻃﻮﻳﻞﺗﺮ از دﻧﺪرﻳﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 (۳ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ.

 (۴در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﺼﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی ،اﺧﺘﻼﻟﯽ در
 1519ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮل  Tﻛﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺣﺎﻃﻪﻛﻨﻨﺪهی ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ِ
ﭘﺮدازش ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ .ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 (۱ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎی ﻣﻐﺰی ،وارد ﺷﺪن ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰی ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (۲ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل وزﻳﻜﻮلﻫﺎی ﺣﺎوی اﺳﺘﻴﻞﻛﻮﻟﻴﻦ در ﻃﻮل رﺷﺘﻪی آ ﻛﺴﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
 (۳ﭘﺲ از ورود ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی  Tﻛﺸﻨﺪه ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن را ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 (۴ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺒﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﺳﻴﺐدﻳﺪه ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 1520در ﻳﮏ ﻧﻮرون ............
 (۱ﺣﺴﯽ ،ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دو ﻏﻼف ﻣﻴﻠﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
 (۲ﺣﺮﻛﺘﯽ ،ﻫﺮ اﻧﺸﻌﺎب اﻳﺠﺎدﺷﺪه در اﻧﺘﻬﺎی آ ﻛﺴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠﻴﻦ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﯽﮔﺮدد.
 (۳راﺑﻂ ،ﭼﻨﺪﻳﻦ آ ﻛﺴﻮن ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻴﻠﻴﻦ در اﻃﺮاف ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۴ﺣﺮﻛﺘﯽ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺼﺒﯽ در ﻃﻮل رﺷﺘﻪﻫﺎی درﺧﺖﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻬﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮرونﻫﺎ )ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آراﻣﺶ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ(
 1521ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ؟
ِ
ﻓﺎﻗﺪ  .............ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
»ﻫﺮ ﻧﻮرون،............. ،
اﻟﻒـ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

بـ در دو اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد ـ ﻏﻼف ﻣﻴﻠﻴﻦ

جـ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ـ اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎی ﻏﺸﺎدار

دـ در ﻃﻮل ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪهی اﻧﺮژی ATP

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1522ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ؟
»در ﺻﻮرﺗﯽﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻮرونﻫﺎی ﻛﻠﻴﻪ ،ﻣﺎدهای ﻣﺎﻧﻊ از  ............ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ «............
اﻟﻒـ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺸﺮی ﻓﻮقﻛﻠﻴﻪ زﻳﺎد ﺷﻮد.
بـ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ـ ﻧﻴﺮوی واردﺷﺪه ﺑﻪ دﻳﻮارهی رگﻫﺎ زﻳﺎد ﺷﻮد.
جـ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ـ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد ﺗﺮاوشﺷﺪه ﺑﻪ درون ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
دـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪهی  ATPدر ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ـ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ درون ﺳﻠﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1523در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻮرون ﺣﺴﯽ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪی ﺟﻠﻮی ران ،زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎء از  ...........ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﻼف
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻋﻜﺲ آن........... ،
 +۲۰ (۱ـ ﻣﻘﺪار ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﻴﺮون ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -۶۵ (۲ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﻏﺸﺎء ﻣﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.

 +۴۰ (۳ـ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻏﺸﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﻛﻨﺪ.

 -۳۰ (۴ـ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺴﻬﻴﻞﺷﺪهی ﻳﻮنﻫﺎی ﺳﺪﻳﻢ در ﻋﺮض ﻏﺸﺎء دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 1524ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪی آﻛﺴﻮن ﻳﮏ ﻧﻮرون ﺣﺮﻛﺘﯽ ............ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 (۱اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهی ﺧﻮد در ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ

 (۲ﺣﺮﻛﺖ وزﻳﻜﻮلﻫﺎی دارای ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪی آ ﻛﺴﻮن

 (۳ادﻏﺎم ﺷﺪن وزﻳﻜﻮلﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺸﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪی آ ﻛﺴﻮن

 (۴ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﻧﻮرون ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ

 1525در ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ .............
 (۱ﻫﻤﻮاره زﻣﺎﻧﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺛﺮ ﻳﮏ ﻣﺤﺮک ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﻏﺸﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
 (۲ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ ﻻﻳﻪای از ﺟﻨﺲ ﻏﺸﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮروﮔﻠﻴﺎﻫﺎ در اﻃﺮاف ﻏﺸﺎی ﻧﻮرون اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
 (۳ﻗﻄﻌﺎً زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﺮض ﻏﺸﺎ وارد ﺳﻠﻮل ﺷﻮد ،ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ.
 (۴زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻣﺤﺮک ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﺑﻪ ﻳﻮنﻫﺎ زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎً اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
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| زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎل ﺳﻮم
 1526ﻫﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺼﺒﯽ ﻛﻪ در ﻧﻮرونِ  .............ﻗﻄﻌﺎً .............
 (۱ﺣﺴﯽ ،ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ـ از ﮔﺮهﻫﺎی راﻧﻮﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮد در دو ﻧﻮع رﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد.
 (۲ﺣﺴﯽ ،ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ـ در رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ دارای اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت زﻳﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۳ﺣﺮﻛﺘﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل رﺷﺘﻪای ﻣﺎﻫﻴﭽﻪایِ ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺑﺎﻋﺚ آزادﺳﺎزی ﻣﺎدهی ﺗﺤﺮﻳﻜﯽ از ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎی آ ﻛﺴﻮن ﻣﯽﺷﻮد.
 (۴راﺑﻂ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ رﺷﺘﻪی ﺳﻠﻮل ﻣﯽرﺳﺪ ـ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ آن را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﻛﻨﺪ.
 1527در اﻧﻌﻜﺎس زردﭘﯽ زﻳﺮ زاﻧﻮ ،در ﺳﻴﻨﺎﭘﺲﻫﺎی درون ﻧﺨﺎع ،ﻗﻄﻌﺎً در ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ............
 (۱ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﺮون ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻢﺗﺮ از  +۶۵ﻣﻴﻠﯽوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۲ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ،ورود ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ ﻳﻮنﻫﺎی ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
 (۴در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﺎرج از ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از درون ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
 1528در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻮرون ﺣﺴﯽ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪی ﺟﻠﻮی ران ،زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻓﻌﺎلِ  ............در ﺣﺎلِ  ............ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ............
 (۱ﺳﺪﻳﻤﯽ ـ اﻓﺰاﻳﺶ ـ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۲ﺳﺪﻳﻤﯽ ـ ﻛﺎﻫﺶ ـ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪهی  ATPدر ﻏﺸﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ـ ﻛﺎﻫﺶ ـ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درون ﻏﺸﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون آن ﻛﻢﺗﺮ از  ۶۵ﻣﻴﻠﯽوﻟﺖ ،ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۴ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ـ اﻓﺰاﻳﺶ ـ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﺎدل ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﮔﺮوﻫﯽ از ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
 1529در ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ...........
 (۱ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ وارد ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﺳﻠﻮل ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 (۲ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (۳اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﯽ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (۴ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻤﺎم ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 1530زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎی ﻳﮏ ﻧﻮرون  ..............ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ..............
 -۶۵ (۱ـ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 +۴۰ (۲ـ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 +۲۰ (۳ـ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻮع از ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﻳﻮنﻫﺎ را در ﻋﺮض ﻏﺸﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
 +۳۰ (۴ـ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ درون ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺧﺎرج از ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 1531ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ ،دو اﻟﻜﺘﺮود در دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎی ﻧﻮرون ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﻧﻮرون ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎنﻧﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞِ  ..............را  ..............ﺛﺒﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ..............
 (۱ﺻﻔﺮ ـ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺑﺎر ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ۴۰ (۲ـ ﻓﻘﻂ دو ﺑﺎر ـ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ در ﺧﺮوج ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ.
 ۶۵ (۳ـ ﺳﻪ ﺑﺎر ـ ﻓﻘﻂ در دو زﻣﺎن ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﯽ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 ۳۰ (۴ـ دو ﺑﺎر ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ اﺑﺘﺪا اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
 1532ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ،ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ؟
»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ روﺑﻪرو ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﮏ ﻧﻮرون راﺑﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ «............
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺮژی ِ
ِ
ﺧﻮاه ﭘﻤﭗ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒـ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ،۵
بـ در ﻧﻘﻄﻪی  ۴ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻘﻄﻪی  ،۲ﺧﺮوج ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از درون ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
جـ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻤﺖ ﻏﺸﺎ در ﻧﻘﻄﻪی  ۳وﺟﻮد دارد.
دـ در ﻧﻘﻄﻪی  ،۱ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ در ﺑﻴﺮون ﺳﻠﻮل و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در درون ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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 1533ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻳﺠﺎدﺷﺪه در ﻳﮏ ﻧﻮرون ﺣﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ........... ،
 (۱در ﺣﺎﻟﺖ  ،۱در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ،ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ درون ﻛﻢﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۲ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﯽ در ﻃﻮل ﻧﻮرون از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳در ﺣﺎﻟﺖ  ،۲ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
 (۴در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ درون ﻏﺸﺎ در ﺣﺎﻟﺖ  ،۲ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺧﺎرج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درون ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم | دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ
 1534ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار روﺑﻪرو ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻮرون ﺣﺮﻛﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ............ ،
 (۱در ﻧﻘﻄﻪی  ،۳ﺗﻤﺎم ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۲در ﻧﻘﻄﻪی  ،۴ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻠﻮل ﺧﺎرج ﺷﻮد.
 (۳در ﻧﻘﻄﻪی  ،۱ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﺮون ﺳﻠﻮل  +۶۵ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۴در ﻧﻘﻄﻪی  ،۲ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 1535ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو ﻛﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻏﺸﺎی ﻳﮏ ﻧﻮرون را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮلِ .............
 ۱ (۱ﺑﺮﺧﻼف  ،۲ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﭘﭙﺘﻴﺪی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
 ۲ (۲ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ،۳ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
 ۲ (۳ﺑﺮﺧﻼف  ،۱ﺗﺮا ﻛﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺧﺎرج از ﺳﻠﻮل را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
 ۳ (۴ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ،۱ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد  ATPرا ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻛﻨﺪ.
 1536در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﻏﺸﺎ ،زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ .............
 (۱ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﺪن ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
 (۲ﻣﺼﺮف  ATPﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﻛﻨﺪ.
 (۴ﺧﺮوج ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﺳﻠﻮل ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 1537ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ؟
»در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﻏﺸﺎ ،ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﺳﻠﻮل  .............ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
اﻟﻒـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺮژیﺧﻮاه ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل
بـ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻧﻮﻋﯽ ﻛﺎﻧﺎل درﻳﭽﻪدار در ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ
جـ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻳﻮنﻫﺎ
دـ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1538در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﻏﺸﺎ ،در ﻧﻘﻄﻪای ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ............. ،
 (۱ﺗﻤﺎم ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ درون ﺳﻠﻮل ،ﻏﻠﻈﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻴﺮون ﺳﻠﻮل دارﻧﺪ.
 (۲زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻧﻴﻤﯽ از ﻛﻞ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﺳﻠﻮل ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (۳ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل وﺟﻮد دارد.
 (۴ﺷﻜﻞ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻏﺸﺎﻳﯽ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 1539در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﻏﺸﺎ ،در ﻧﻘﻄﻪای ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ .............
 (۱ﺑﻌﻀﯽ از ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ )  Na و  ( Kﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (۲اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺴﻬﻴﻞﺷﺪه ﻳﻮنﻫﺎ را در ﻋﺮض ﻏﺸﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
 (۳ﮔﺮوﻫﯽ از ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﻏﺸﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
 (۴ورود ﻳﻮنﻫﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 1540در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﻏﺸﺎ ،در ﻧﻘﻄﻪای ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪی .............
 (۱ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﻠﻮل در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۲ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۳ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻳﻮنﻫﺎ ﻛﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۴ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ )  Na و  ( Kﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﺮض ﻏﺸﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
 1541ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﺷﻜﻞ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از  .............اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 (۱ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در ﻋﺮض ﻏﺸﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﯽ
 (۲ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ATPآزی ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻏﺸﺎﻳﯽ
 (۳ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﻏﺸﺎ
 (۴ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻴﺎنﺑﺎﻓﺘﯽ

183

184

| زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎل ﺳﻮم
 1542در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﻏﺸﺎ ،در ﻧﻘﻄﻪای ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ............. ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 (۱ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ
 (۲ﺷﺮوع ﺧﺮوج ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺴﻬﻴﻞﺷﺪه
 (۳ﺧﺮوج ﺳﺪﻳﻢ از درون ﺳﻠﻮل ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل
 (۴ﻣﻨﻔﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﺸﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﯽ
 1543ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ؟
»زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ «.............
اﻟﻒـ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ.
بـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﻛﻨﺪ.
جـ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
دـ ﺧﺮوج ﺳﺪﻳﻢ از ﺳﻠﻮل آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳
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 1544در ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﻏﺸﺎ ............. ،ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﯽ از  .............ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۱ﻣﻨﻔﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درون ﺳﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
 (۲ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮازن ﺑﺎرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﺑﻴﺮون و درون ﺳﻠﻮل ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ
 (۳ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ـ ﺧﺮوج ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﺳﻠﻮل
 (۴ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درون ﺳﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺳﻠﻮل ـ ورود ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ ﻳﻮنﻫﺎی ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
 1545در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ............. ،در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۱ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ
 (۲ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ درون ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ درون ﺳﻠﻮل
 (۳ﺧﺮوج ﻓﻌﺎل ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﺎرج از ﺳﻠﻮل
 (۴اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف  ATPدرون ﺳﻠﻮل
 1546در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﻏﺸﺎ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ............. ،ﻗﺒﻞ از آن............. ،
 (۱ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻏﺸﺎ ،درﻳﭽﻪای در ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﻏﺸﺎ دارﻧﺪ.
 (۲ﺑﺮﺧﻼف ـ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﺪن ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
 (۳ﺑﺮﺧﻼف ـ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺖ.
 (۴ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ در دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎ ،ﻣﻮازﻧﻪی ﺑﺎرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 1547در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ،در ﺑﺨﺶ  ............. Aﺑﺨﺶ ............. ،B
 (۱ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﺗﻐﻴﻴﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻏﺸﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 (۲ﺑﺮﺧﻼف ـ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ADPﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳ﺑﺮﺧﻼف ـ ﺳﺪﻳﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻏﺸﺎﻳﯽ وارد ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
 (۴ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ.
 1548در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ............. ،
 (۱ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آراﻣﺶ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۲ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻳﻮنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻏﺸﺎﻳﯽ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎ وﺟﻮد دارد.
 (۴اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺴﻬﻴﻞﺷﺪهی ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 1549در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ،در ﺑﺨﺶ  Aﺑﺮﺧﻼف ﺑﺨﺶ ............. ،B
 (۱ورود ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 (۲ﺗﻐﻴﻴﺮی در ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ درون ﺳﻠﻮل ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻳﺪ.
 (۳اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۴ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ،ﺗﻮازن ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم | دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ
 1550در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﻳﮏ ﻧﻮرون ،در ﺑﺨﺶ  Aاز ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺨﺶ ............. ،B
 (۱ورود ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۲ﮔﺮوﻫﯽ از ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﻠﻮل ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ.
 (۳ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
 (۴ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل را زﻳﺎد ﻣﯽﻛﻨﺪ.
 1551ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒـ در ﺑﺨﺶ  Bﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ،Aاﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻴﻦ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
بـ ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﺮون ﺳﻠﻮل در ﻗﺴﻤﺖ  Bدﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
جـ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
دـ در ﺑﺨﺶ  ،Bﺗﻤﺎم ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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 1552در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ،در ﺑﺨﺶ  ............. Aﺑﺨﺶ  ............. ،Bﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۱ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ
 (۲ﺑﺮﺧﻼف ـ ورود ﺳﺪﻳﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 (۳ﺑﺮﺧﻼف ـ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ
 (۴ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﻠﻮل در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ
 1553در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻳﺠﺎدﺷﺪه در ﻏﺸﺎی ﻳﮏ ﻧﻮرون راﺑﻂ ،زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ  .............اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻛﻪ .............
 (۱ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ در ﺣﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ـ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﺮون ﻏﺸﺎ ،ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ ﺷﻮد.
 (۲اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ از  +۴۰ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮد ـ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۳ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﻛﻨﺪ ـ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﻴﺮون ﻏﺸﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
 (۴در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ،ﺳﺪﻳﻢ درون ﺳﻠﻮل اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آراﻣﺶ ،ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ.
 1554ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
»در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر«............. ،

 (۱اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺴﻬﻴﻞﺷﺪهی ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ از ﻏﺸﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 (۲ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ وﻳﮋهای ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼ ً اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺗﺒﺎدل ﻳﻮنﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
 (۳ورود ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ ﻳﻮنﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ اﺳﺖ.
 (۴ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪﻛﻨﻨﺪهی  ATPدر ﻏﺸﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
 1555در آﻛﺴﻮن ﻳﮏ ﻋﺼﺐ ﻣﻐﺰی............. ،
 (۱ﻧﻘﺶ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ،رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۲ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﺑﻴﺮون ﺳﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درون آن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳در آﻏﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﺮون ﻏﺸﺎ در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ زﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (۴زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺪﻳﻢ وارد ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺑﺎز ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
 1556در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻮرون ﺣﺮﻛﺘﯽ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪی ﻋﻘﺐ ران............ ،
 (۱ﭘﺲ از ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ درون ﺳﻠﻮل ،ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (۲ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮا ﻛﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ درون ﺳﻠﻮل ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﻏﺸﺎﻳﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
 (۳ورود ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ،ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﺳﻠﻮل ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 (۴زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  -۴۰ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ و ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ِ
ﻗﺴﻤﺖ  .............ﻧﻤﻮدار ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﮏ ﻧﻮرون ﺣﺴﯽ ،ﻫﻴﭻﮔﺎه  .............رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
 1557در
 (۱ﺻﻌﻮدی ـ ﺧﺮوج ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از درون ﻧﻮرون

 (۲ﻧﺰوﻟﯽ ـ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺪﻳﻢ درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻧﻮرون

 (۳ﺻﻌﻮدی ـ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ

 (۴ﻧﺰوﻟﯽ ـ ﺧﺮوج ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ATP

185

186

| زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎل ﺳﻮم
 1558در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﺑﻴﺮون ﻏﺸﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ..............
 (۱ﺣﺘﻤﺎً درﻳﭽﻪی ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.

 (۲درﻳﭽﻪی ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎزﻧﺪ.

 (۳ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ درﻳﭽﻪی ﻫﺮ دو ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺪﻳﻤﯽ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 (۴ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﯽ از درﻳﭽﻪی ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺳﺪﻳﻤﯽ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 1559زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ ﺑﻴﺮون ﻏﺸﺎ ﻳﮏ ﻧﻮرون از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.............. ،
 (۱ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

 (۲ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 (۳ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

 (۴ورود ﻋﻤﺪه ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

 1560در ﺣﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ.............. ،
 (۱ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ در دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

 (۲ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻔﻮدﭘﺬﻳﺮی ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻴﺶ از ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

 (۳ﺑﻴﺮون ﻏﺸﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺜﺒﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

 (۴ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 1561در زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درون ﻏﺸﺎ  20اﺳﺖ.............. ،
 (۱ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﻌﺎلﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ اﺳﺖ.

 (۲ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺎل درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﻳﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ.

 (۳ﻫﺮ دو ﻛﺎﻧﺎل درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﻳﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 (۴ﻫﺮ دو ﻛﺎﻧﺎل درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﻳﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 1562ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮرونﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 (۱ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻏﺸﺎی ﻧﻮرون ﺑﻪ ﻳﻮنﻫﺎی ﺳﺪﻳﻢ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
 (۲زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ  +۲۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۳ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ،ﺧﺮوج ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﻧﻮرون ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 (۴در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﻏﺸﺎی ﻧﻮرون ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آراﻣﺶ درون ﻧﻮرون ﻋﺪدی ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ از  -۶۵ﻣﯽﺷﺪ.
 1563در ﻣﻮرد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (۱ﻓﻘﻂ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۲در ﭘﺎﻳﺎن آن ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ اﺳﺖ.
 (۳ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﭘﻤﭗﻫﺎی ﻏﺸﺎﻳﯽ ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 (۴ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺳﻠﻮل ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎل درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳﺖ.
 1564ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺴﻤﯽ داغ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ،ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪهی ﺣﺴﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﻛﻨﺪ؟
 (۱در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ﺑﻪ اﻧﺪازهی  ۱۰۵ﻣﻴﻠﯽوﻟﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن  ۱ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
 (۲ﭘﺲ از  ۴۰واﺣﺪ ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درون ﻏﺸﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درون ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻴﺮون ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻳﮏ ﻧﻮع از ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻤﺎم ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (۴ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد  ۴۰واﺣﺪ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﻳﭽﻪی ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 1565ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎی ﻧﻮرون ﺣﺮﻛﺘﯽ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪی ﻋﻘﺐ ران ،در ﻓﺎﺻﻠﻪی اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  -۶۵ﺗﺎ .............. ،+۴۰
 (۱ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ در ﺧﺮوج ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۲ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﺑﺎرﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ در دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽرود.
 (۳ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ورود ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۴ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﻮنﻫﺎی دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 1566ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎی ﻧﻮرونﻫﺎی ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ،زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  +۴۰ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ..............
 (۱ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﻠﻮل ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 (۲ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درون ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 (۳درﻳﭽﻪی ﺑﻌﻀﯽ از ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻏﺸﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ.

 (۴ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 1567ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎی ﻧﻮرون ،زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ ﻣﺎدهای ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﺷﻮد.............. ،
ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۱در ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎ
 (۲ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
 (۳ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درون ﺳﻠﻮل ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ
 (۴ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪه ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهی ﺧﻮد ،ﻣﻨﻔﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درون ﺳﻠﻮل

ﻓﺼﻞ دوم | دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ
 1568در ﻏﺸﺎی آﻛﺴﻮن ﻳﮏ ﻋﺼﺐ ﻣﻐﺰی ،زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ وﺟﻮد دارد............ ،
 (۱ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﺳﺪﻳﻢ از ﻧﻮرون ﻣﯽﺷﻮد.
 (۲اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ درون ﺳﻠﻮل ﺳﺒﺐ رﺳﻴﺪن ﻧﻮرون ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آراﻣﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۴ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮنﻫﺎ در دو ﺳﻤﺖ ﻏﺸﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 1569در ﻏﺸﺎ ﻳﮏ ﻧﻮرون ﺣﺴﯽ ............
 (۱در اﺑﺘﺪای ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 (۲ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  -۶۵ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (۳در ﭘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺳﺪﻳﻤﯽ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﺮون ﺳﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درون آن ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۴در ﺣﻴﻦ ﻣﺼﺮف  ATPﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻏﺸﺎﻳﯽ ﺧﺮوج ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﺳﻠﻮل ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.
 1570ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻦﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ،ﺗﺮا ﻛﻢ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ داﺧﻞ ﻧﻮرون ،ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ،درون ﺳﻠﻮل اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮔﺮدد ............ ،در
ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آراﻣﺶ ،اﺛﺮ ﺳﻮء دارد.
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 (۱ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

 (۲ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ

 (۳ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ

 (۴ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰﻛﻨﻨﺪهی  ATPدر ﻏﺸﺎ

 1571ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎی ﻧﻮرون ﺣﺴﯽ از  40ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ............ ،ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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 (۱ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ،ﺑﺎز

 (۲ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ،ﺑﺎز

 (۳ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺳﺪﻳﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،ﻓﻌﺎلﺗﺮ

 (۴ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ،ﻫﺮ دو ﺑﺎز

 1572ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت در ﻣﻮرد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻳﺠﺎدﺷﺪه در ﻏﺸﺎی ﻳﮏ ﻧﻮرون ﺣﺴﯽ ،ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
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 (۱در اﺑﺘﺪای ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ،ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (۲ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ،ﺗﺮا ﻛﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
 (۳ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  40ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (۴در ﭘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻤﯽ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درون ﺳﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﻮرونﻫﺎ )ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ(
 1573ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ؟
»در ﻣﺤﻞ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ ﻧﻮرون ﺣﺮﻛﺘﯽ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪی ﻋﻘﺐ ران و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪی ﻋﻘﺐ ران در اﻧﻌﻜﺎس زردﭘﯽ زﻳﺮ زاﻧﻮ«............ ،
اﻟﻒـ وزﻳﻜﻮلﻫﺎی ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ،ﭘﺲ از آزاد ﺷﺪن ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
بـ ﺳﻠﻮلﻫﺎی رﺷﺘﻪای ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ دارﻧﺪ.
جـ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهی ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺘﻴﻞﻛﻮﻟﻴﻦ از ﺳﻠﻮل ﭘﻴﺶﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
دـ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﻫ ـ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪی ﻋﻘﺐ ران ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻘﺒﺾ درﻣﯽآﻳﺪ.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1574ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ »ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ «............
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اﻟﻒـ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮی را در ﺧﻮن ﻃﯽ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

بـ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

جـ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪﺗﯽ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

دـ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

 1575در ﻣﺤﻞ ﻫﺮ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن............ ،
 (۱وزﻳﻜﻮل ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﻣﯽرود.
 (۲ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪه ﭘﺲ از آزاد ﺷﺪن ،وارد ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (۳در اﻃﺮاف ﻫﺮ ﻓﻀﺎی ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
 (۴ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهی ﺧﻮد ،ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮد.

۴ (۴

187

188

| زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎل ﺳﻮم
 1576در ﻫﺮ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺴﺎن............ ،
 (۱ﺑﺎ اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهی ﺧﻮد ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ.
 (۲آزاد ﺷﺪن اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهی ﻋﺼﺒﯽ از ﭘﺎﻳﺎﻧﻪی آ ﻛﺴﻮن ﺳﻠﻮل ﭘﻴﺶﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳اﻣﻜﺎن آزاد ﺷﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهی ﻋﺼﺒﯽ وﺟﻮد دارد.
 (۴ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ دارای رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 1577در ﻣﺤﻠﯽ ﻛﻪ ﻳﮏ ﻧﻮرون ﺑﺎ ﺳﻠﻮل دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻛﻨﺪ............. ،
 (۱اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﺎرج از وزﻳﻜﻮلﻫﺎی ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
 (۲ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر آن ﺑﺎﺷﺪ.
 (۳ﻧﻮرون ﭘﻴﺶﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۴ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 1578در اﻧﻌﻜﺎس زردﭘﯽ زﻳﺮ زاﻧﻮ ،ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ ﻧﻮرون ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﻛﺘﯽ............ ،
 (۱وزﻳﻜﻮلﻫﺎی ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻧﻮرون ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
 (۲اﺗﺼﺎل ﻧﺎﻗﻞﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی درﻳﭽﻪدار ﺳﺪﻳﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
 (۳اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﯽ از ﺳﻠﻮل ﭘﻴﺶﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (۴ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﺮک ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ در ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻮرون ﺣﺮﻛﺘﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
 1579وزﻳﻜﻮلﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻴﺎم درد ،ﺑﻪ ﻏﺸﺎی  ............ﺳﻠﻮل  ...........ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (۱آ ﻛﺴﻮن ـ ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ

 (۲دﻧﺪرﻳﺖ ـ ﺳﺎزﻧﺪهی

 (۳آ ﻛﺴﻮن ـ ﺳﺎزﻧﺪهی
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 (۴دﻧﺪرﻳﺖ ـ ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ

 1580ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﻮل ﻏﻴﺮﻋﺼﺒﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ دارد .اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﺠﻴﺮهی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮون در اﻳﻦ ﻧﻮرون،
ﺻﺮف ﻛﺪام ﻣﻮرد ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
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 (١ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهی ﻋﺼﺒﯽ

 (٢اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهی وﻳﮋهاش

 (٣ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آراﻣﺶ در ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ

 (۴آزادﺳﺎزی اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ

 1581در ﭘﯽ اﺗﺼﺎل ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ............ ،ﻧﻮرون ﭘﺲﺳﻴﻨﺎﭘﺴﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
 (١ﻓﺮاﻳﻨﺪ روﻧﻮﻳﺴﯽ از ژنﻫﺎ در

 (٢ورود ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ ﻳﻮنﻫﺎی ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ

 (٣ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی  NADدر ﺳﻴﺘﻮزول

 (٤ورود ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﺑﻪ
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ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮرونﻫﺎ و ﺳﻴﻨﺎﭘﺲﻫﺎ )اﻋﺘﻴﺎد(
 1582ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒـ ﻫﻤﻮاره واﺑﺴﺘﮕﯽ رواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﺎدهی ﻣﺨﺪر اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
بـ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮرونﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
جـ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪهی ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻐﺰ را اﺷﻐﺎل ﻛﻨﺪ.
دـ دود ﺳﻴﮕﺎر ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻣﺨﺎط ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻏﺎز وا ﻛﻨﺶﻫﺎی اﻧﻌﻜﺎﺳﯽ ﺷﻮد.
ﻫ ـ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن در اﻓﺮاد ﺳﻴﮕﺎری ،اﻣﻜﺎن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
وـ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻞﻛﻮﻟﻴﻦ ،اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدی ﻧﻤﯽﺷﻮد.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1583ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ؟
»ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺳﻴﮕﺎر و دود آن ﻣﺎدهای ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ «............
اﻟﻒـ ﺑﺎ وﺟﻮد اداﻣﻪی ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪن ،ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدی را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.
بـ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ روی زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻏﻴﺮﺳﻴﮕﺎری ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮدن ﺟﻨﻴﻦ را در آنﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
جـ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
دـ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺑﺎ اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ ،اﻣﻜﺎن اداﻣﻪی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ در ﺣﻀﻮر ﻣﺎدهی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺪن را ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

ﻓﺼﻞ دوم | دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ
 1584ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ؟
»ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﻣﺎدهای اﻋﺘﻴﺎدآور اﺳﺖ ﻛﻪ «............
اﻟﻒـ از ﺑﺮگﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽﮔﻴﺮد.

بـ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﺧﻮن ﺷﻮد و از ﺳﺪ ﺧﻮﻧﯽ ـ ﻣﻐﺰی ﺑﮕﺬرد.

جـ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﺷﻮد.

دـ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهی ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻴﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫ ـ در ﻓﺮد ﺳﻴﮕﺎری ،ﻧﺒﻮد آن ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد.

وـ ﺑﺮ روی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻐﺰ دارای ﮔﻴﺮﻧﺪهی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1585ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﻨﺎﭘﺲﻫﺎ و ﻧﻮرونﻫﺎی ﺑﺪن ،در اﻋﺘﻴﺎد  ............ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺪن............ ،
 (۱ﺑﺮﺧﻼف ـ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 (۲ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ در ﺣﻀﻮر اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪی ﻋﺼﺒﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.

 (۳ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 (۴ﺑﺮﺧﻼف ـ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎدهی ﻣﺨﺪر ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﻛﻨﺪ.

 1586در ﻓﺮدی ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﺮر ﻫﺮوﺋﻴﻦ وﺟﻮد دارد............. ،
 (۱ﻗﻄﻌﺎً واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدهی اﻋﺘﻴﺎدآور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 (۲ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﮏ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲﻫﺎ و ﻧﻮرونﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

 (۳ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﺎدهی ﻣﺨﺪر در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ (۴ .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮرونﻫﺎ و ﺳﻴﻨﺎﭘﺲﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
 1587در ﻓﺮدی ﻛﻪ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی اﺳﺘﻴﻞﻛﻮﻟﻴﻦ در ﻣﻐﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻛﺎر ﻣﯽﻛﻨﺪ............ ،
 (۱ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻘﺪار ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ در ﺧﻮن ﻓﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۲اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد در درازﻣﺪت ،ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ اﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻞﻛﻮﻟﻴﻦ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
 (۳اﻣﻜﺎن دارد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر در ﻓﺮد ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 (۴ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻞﻛﻮﻟﻴﻦ ،در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 1588ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر و اﺛﺮات ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (۱ﺑﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎن و ﺣﻨﺠﺮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد.

 (۲اﻣﻜﺎن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 (۳ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺨﺎﻃﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﻛﻨﺪ.

 (۴ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﯽ ﭼﻨﺪﻻﻳﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮد.

 1589ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت در ﻣﻮرد اﻋﺘﻴﺎد ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 (۱ﺑﺮ اﺛﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ ﻳﺎ ﻧﻮرون ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۲اﺗﺼﺎل ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدی ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳ﻗﻄﻌﺎً واﺑﺴﺘﮕﯽ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ در ﻓﺮد ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪهی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 (۴ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی و ﻣﺤﻴﻄﯽ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي
 1590ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ،ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ؟
ِ
ﻋﺼﺐ «............
»در اﻧﺴﺎن ،ﻫﺮ
اﻟﻒـ ﺣﺴﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را ارﺳﺎل ﻣﯽﻛﻨﺪ.

بـ ﻣﺨﺘﻠﻂ ،دارای آﻛﺴﻮنﻫﺎ و دﻧﺪرﻳﺖﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

جـ ﺣﺮﻛﺘﯽ ،ﭘﻴﺎمﻫﺎ را از ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮد.

دـ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼﻓﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪی ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1591ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ »در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺴﺎن ............ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
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اﻟﻒـ ﺗﺎر ﻋﺼﺒﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از زاﺋﺪهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ
بـ ﻋﺼﺐ ،زاﺋﺪهی ﺑﻠﻨﺪ ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ
جـ ﺟﺴﻢ ﭘﻴﻨﻪای ،دﺳﺘﻪای از ﺗﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻴﻤﻜﺮهی ﻣﺨﭽﻪ
دـ ﻧﺨﺎع ،راﺑﻂ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی و ﻧﻴﻤﻜﺮهﻫﺎی ﻣﺦ
ﻫ ـ ﻣﻴﻠﻴﻦ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1592در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ،ﻫﺮ ............
 (۱ﺗﺎر ﻋﺼﺒﯽ ،ﻳﮏ آ ﻛﺴﻮن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 (۲ﻋﺼﺐ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ از آ ﻛﺴﻮنﻫﺎ و دﻧﺪرﻳﺖﻫﺎ اﺳﺖ.

 (۳ﺗﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺣﺮﻛﺘﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻏﻼف ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 (۴ﻋﺼﺐ ﺣﺴﯽ ،اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻨﺪ دﻧﺪرﻳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻮرون ﺣﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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 1593ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (۱وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪای از اﻋﺼﺎب در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.
 (۲ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺸﺘﯽ اﻧﺴﺎن ،در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻛﻤﺮ وﺟﻮد دارد.
 (۳ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺎ ﻛﺴﺘﺮی ﻣﺦ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺘﻮی ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻮرونﻫﺎﺳﺖ.
 (۴در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﻫﺮ ﻋﺼﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ از آ ﻛﺴﻮنﻫﺎ و دﻧﺪرﻳﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 1594ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ،درﺑﺎرهی دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺴﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؟
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 (١در ﻳﮏ ﻋﺼﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ ،ﭘﻴﺎم ﻫﺮ رﺷﺘﻪی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪهی ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 (٢اﻧﻮاع ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه در ﻫﺮ اﻧﺪام ﺣﺴﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﺧﺎ ﻛﺴﺘﺮی ﻣﺦ وارد ﻣﯽﺷﻮد.
 (٣ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺮ ﻋﺼﺐ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (٤رﺷﺘﻪی ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮرون ،ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﯽ را از ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﻣﻐﺰ
 1595ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
اﻟﻒـ ﻣﺨﭽﻪ ﭘﺲ از ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪن در ﻟﺤﻈﻪی ﺑﻌﺪ ،ﭘﻴﺎمﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
بـ ﭼﻴﻦﺧﻮردﮔﯽﻫﺎی ﻗﺸﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺦ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺦ ،ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻣﻐﺰ درون ﺟﻤﺠﻤﻪ را ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.
جـ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻮرونﻫﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ آﻛﺴﻮن ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮهﻫﺎی راﻧﻮﻳﻪ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
دـ در ﺻﻮرت آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﻧﻴﻢﻛﺮهی ﭼﭗ ﻣﺦ اﻧﺴﺎن ،ﺣﺲ ﻟﻤﺲ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫ ـ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻐﺰی ـ ﻧﺨﺎﻋﯽ ،ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺨﺎع آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
وـ در اﻧﺠﺎم اﻧﻌﻜﺎسﻫﺎی ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮاره ﻧﺨﺎع و دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 1596ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (۱ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺪن ،ﻣﺨﭽﻪ اﺳﺖ.
 (۲ﺑﺴﻴﺎری از اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺪن ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺼﻞاﻟﻨﺨﺎع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﻛﺘﯽ در ﺳﺎﻗﻪی ﻣﻐﺰ ،ﺗﺎﻻﻣﻮس اﺳﺖ.
 (۴ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﻛﺘﯽ ،در ﻗﺸﺮ ﺧﺎ ﻛﺴﺘﺮی ﻣﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 1597ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺣﺮﻛﺘﯽ ............ ،ﺷﺒﻜﻪی ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻧﻮرونﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﻣﻮس............ ،
 (۱ﻣﺎﻧﻨﺪ ـ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺨﺸﯽ از وا ﻛﻨﺶﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻓﺮد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
 (۲ﺑﺮﺧﻼف ـ ﻧﻘﺸﯽ در اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺼﺒﯽ درون دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﺪارد.
 (۳ﺑﺮﺧﻼف ـ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺑﻴﻦ ﻧﻮرونﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ.
 (۴ﻣﺎﻧﻨﺪ ـ در ﺻﻮرت آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﻌﻜﺎسﻫﺎی ﺑﺪن ﺷﻮد.
 1598در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ............ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺦ............ ،
 (۱ﻣﺮﻛﺰ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ـ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﻏﺪد درونرﻳﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
 (۲ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﺣﺴﯽ ـ در ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد.
 (۳ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰ ـ در ادرا ک و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪی ﻓﺮد ﻧﻘﺶ دارد.
 (۴ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮل ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻋﻤﺎل ﺣﺮﻛﺘﯽ ـ از دو ﻧﻴﻢﻛﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 1599ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس  ............ﻣﻐﺰ ﻣﻴﺎﻧﯽ ............
 (۱ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺎﻗﻪی ﻣﻐﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ دارای ﻧﻮرونﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻴﻠﻴﻦ اﺳﺖ.
 (۲ﺑﺮﺧﻼف ـ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻴﻤﺒﻴﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﻗﺸﺮ ﻣﺨﭽﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ درون دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻘﺶ دارد.
 (۴ﺑﺮﺧﻼف ـ در ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﯽ اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارد.

داﺧﻞ  88ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻓﺼﻞ دوم | دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ
 1600در اﻧﺴﺎن ﺗﺎﻻﻣﻮس  ............ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس............ ،
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 (۱ﺑﺮﺧﻼف ـ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺎﻗﻪی ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 (۲ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻘﺶ دارد.

 (۳ﺑﺮﺧﻼف ـ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪی ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻧﻮرونﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
 (۴ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﻫﻤﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴ ِ

 1601ﻣﺮﻛﺰی ﻛﻪ در ﻣﻐﺰ  ،............ﻗﻄﻌﺎً ............
 (۱اﻃﻼﻋﺎت را درون دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ـ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎی ﺑﺪن ﻗﺮار دارد.
 (۲ﻛﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ـ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰ ﻫﻤﻜﺎری دارد.
 (۳از دو ﻧﻴﻢﻛﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻨﻨﮋ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ.
 (۴ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺪن اﻧﺠﺎم را ﻣﯽدﻫﺪ ـ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺼﻞاﻟﻨﺨﺎع ﻗﺮار دارد.
 1602ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮف  ............در ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو............ ،
 B (۱ـ در ﺑﺮوز وا ﻛﻨﺶﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻓﺮد ﻧﻘﺶ دارد.
 D (۲ـ در ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮ ﭘﻴﺎم ﺣﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻗﺮار دارد.
 A (۳ـ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر در اﺗﺼﺎل ﻧﻴﻢﻛﺮهﻫﺎی آن ﻧﻘﺶ دارد.
 C (۴ـ دارای ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 1603ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو در اﻧﺴﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒـ Fدر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﺑﻮﻳﺎﻳﯽ ﻧﻘﺶ دارد.
بـ  Gﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
جـ  Bﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪی ﻗﻠﺒﯽ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.
دـ دو ﻧﻴﻢﻛﺮهی  Aﺗﻮﺳﻂ ﺟﺴﻢ ﭘﻴﻨﻪای ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫ ـ ) Cﻣﻐﺰ ﻣﻴﺎﻧﯽ( در اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درون دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻘﺶ دارد.
وـ ﺑﺨﺶ  Hﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه دﺳﺘﻪای از آﻛﺴﻮنﻫﺎ و دﻧﺪرﻳﺖﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

 1604ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ............
 (۱ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰای دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی ﻫﻤﻜﺎری ﻛﻨﺪ.
 (۲ﭘﺲ از ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪن ،ﭘﻴﺎمﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
 (۳از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻧﺪامﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﭘﻴﺎم درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.
 (۴در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻋﻤﺎل ﺑﺪن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 1605در ﺻﻮرت آﺳﻴﺐ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو............ ،
 (۱ورود ﻫﺮ ﭘﻴﺎم ﺣﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻐﺰ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۲ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻤﻪی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳اﺧﺘﻼﻟﯽ در اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درون دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 (۴ﺑﺮوز ﻫﺮ وا ﻛﻨﺶﻫﺎی اﻧﻌﻜﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 1606ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 (۱دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺷﻜﻨﺞﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۲در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪی ﻓﺮد ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
 (۳در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼل ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﻛﻨﺪ.
 (۴در ﻫﺮ ﻧﻴﻢﻛﺮهی ﺧﻮد ،ﻓﻘﻂ ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺪن را ﭘﺮدازش ﻣﯽﻛﻨﺪ.
 1607ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو............ ،
 (۱ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهی ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﯽ درون ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۲در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 (۳در ﭘﺮدازش ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻘﺶ دارد.
 (۴ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.

۴ (۴
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