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 )هفته اول( اعصاب و غددفیزیولوژی  جزوه جلسه اول
 دستگاه عصبی فیزیولوژیبرمروری  

 بدن قسمتهای مختلف ارتباط دستگاه این است. انسان بدن دستگاه یافته ترین سازمان و پیچیده ترین عصبی دستگاه

 موارد در تا سازد را قادر می انسان وسیله بدین و کند می برقرار محیط با را بدن بین ارتباط همچنین و هم با را انسان

 دهد. بروز تحریکات به نسبت را مناسب های العمل عکس مختلف

 

 عصبی دستگاه

 دستگاه .کرد ( تقسیمPNSمحیطی ) عصبی دستگاه و (CNS) مرکزی عصبی دستگاه به توان می را عصبی دستگاه

 و مغز از که است شامل اعصابی محیطی عصبی دستگاه هست. نخاع و مغز یعنی عصبی مراکز شامل مرکزی عصبی

 تشکیل حرکتی و حسی بخش دو از محیطی عصبی عملکردی دستگاه نظر از یابند. می گسترش بدن سرتاسر به نخاع

 .است شده

 
 عصبی دستگاه اصلی های واحد

 عصبی محسوب دستگاه اصلی واحدهای که دارد وجود نورون نام به اختصاصی سلول میلیارد 21 انسان مغز در

بخش سلول به بخش دیگر و از طریق  یک از آنها عبور و الکتریکی امواج تولید با نورونها یا عصبی شوند. سلولهای می

 رهایش میانجی های شیمیایی به منظور ایجاد ارتباط با سایر سلولها عمل می کند.

 

 ونساختار نور

 : اند قسمت چهار دارای آنها بیشتر اما دارند، گوناگون شکلهای و اندازه نورونها

 اکسون های پایانه ( 4  آکسونها (3  دندریتها ( 1 سلولی جسم (2

 یافته کامال تخصص هایی جایگاه سلولی جسم و دندریتها شوند. می خارج سلولی جسم از که انشعاباتی هستند دندریتها

شود،  می خوانده نیز اوقات تار عصبی گاهی که اکسون کنند. می دریافت نورونها سایر از را عصبی امواج که اند ارتباطی

 انتشار اکسون طول در جسم سلولی پس از الکتریکی امواج است. سلولی جسم از ای یافته گسترش منفرد شاخه
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 سلول یا بعدی نورون به عصبی انتقال امواج ولها مسئ پایانه این رسد. می اکسون های پایانه به سرانجام و یابند می

 .هستند غدد یا و عضالنی

 
 

 ساختار نورون -2شکل
 

 .یابد می های اکسون انتقال پایانه بوسیله و شود می دریافت سلولی جسم یا و دندریت بوسیله معموال عصبی امواج :* نکته

 آن نقش است که شده پوشیده میلین غالف نام به چربی از نازکی پوششی با نورونها اغلب اکسونهای میلین: غالف

 .گویند می دار میلین های رشته را ها رشته گونه این است. اکسون بندی عایق

 .رانویه گویند گره فواصل آن به شود می نازک بسیار یا قطع گره نام به فواصلی با میلین غالفه: رانوی گره

 میلین دار و بدون میلین تقسیم می کنند. بر این اساس نورونها را به دو گروه، نورونهای

 (محیطی عصبی سیستم در)  شوان سلولهای و)مرکزی عصبی سیستم در( الیگودندروسیت سلولهای توسط میلین نکته:* 

 می عصبی تارهای پیرامون را میلین ازالیه های پیچ در پیچی  ها سلول این .شود می ساخته عصبی تارهای دور به 

 در قسمتهای بعدی در مورد سلولهای پشتیبان که یک نوع آن سازنده میلین است، صحبت خواهیم کرد. .سازند

 در اکسونهای آن سرعت کند، می جهش دیگر گره به گره یک از اکسون طول در عصبی جریان که آنجا از * نکته:

 .است میلین بدون اکسونهای از بیشتر مراتب به دار میلین

 

 

 

 

 

 
 ساختار میلین و گره رانویه -1شکل

 

 کنند: بندی می تقسیم آنها های عصبی را بر اساس شکل یاخته

 Multipolarچند قطبی  -Bipolar      3دو قطبی  -Unipolar    1تک قطبی  -2

 گردد. سلول عصبی تک قطبی، نورونی است که یک شاخه از آن خارج شده و به چند شاخه منشعب می
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 .شوند می خارج( سوما) سلولی جسم سمت دو از آکسون و دندریت در نورون دو قطبی،

 زند. ها چند شاخه بیرون می هایی هستند که از آن نورون های چند قطبی، سلول

 
 انواع نورون تک قطبی، دوقطبی، چند قطبی -3شکل

 نورون انواع

 : شوند می تقسیم گروه به سه عملکردی لحاظ به ها نورون

 .کنند مرکزی منتقل می عصبی دستگاه به بدن اندامهای و بافتها از را آوران(: اطالعات (حسی هاینورون .2

 غدد انتقال یا سلولهای عضالنی به مرکزی عصبی دستگاه از را پیامها یا اطالعات )وابران(: حرکتی هاینورون .1

 .دهند می

پیام را از نورون حسی  .کنند می برقرار ارتباط حرکتی و حسی نورونهای بین: ) میانجی (ارتباطی هاینورون .3

 گرفته و به نورون حرکتی می رساند.

  
 انواع نورون از نظر عملکرد -4شکل
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 پتانسیل غشا در حالت استراحت و پتانسیل عمل

به آن تحریکی وارد نشود، را پتانسیل آرامش می گویند. در حالت آرامش سمت داخلی غشا پتانسیل غشا در حالتی که 

 -07میزان پتانسیل آرامش غشا در تارهای عصبی حدود دارای بار منفی و سمت خارج غشا دارای بار مثبت می باشد. 

های مثبت در سطح بیرونی غشا کمی بیشتر از  آید که تعداد یون آرامش زمانی به وجود می پتانسیلمی باشد.  ولت میلی

پتاسیم به ازای ورود -پمپ سدیم .های مثبت باشد ی بیشتر از یونهای منفی در درون غشا کم های منفی و تعداد یون یون

در نتیجه غلظت سدیم در خارج و غلظت دو یون پتاسیم به داخل سلول، سه یون سدیم به خارج از سلول می فرستد. 

 ل افزایش می یابد و داخل سلول نسبت به بیرون سلول منفی تر می شود.پتاسیم در داخل سلو

 
 سدیم پتاسیمپمپ  -5شکل

تغییراتی در پتانسیل غشا رخ می دهد. اگر پتانسیل به آستانه وقتی سلول عصبی توسط محرک مناسب تحریک می شود، 

 تحریک برسد، پتانسیل عمل رخ می دهد.

 

 مرحله اول: 

نفوذپذیری به سدیمی، دریچه دار وقتی تحریک به سلول عصبی وارد می شود، به دلیل باز شدن کانالهای  دپالریزاسیون:

دپالریزاسیون  و + می رسد(37)به  پتانسیل غشا مثبت می شود یون سدیم افزایش می یابد. با ورود یونهای مثبت سدیم،

 اتفاق می افتد. 

 مرحله دوم:

رپالریزاسیون: وقتی پتانسیل به قله دپالریزاسیون رسید، دریچه های سدیم بسته می شود و کانالهای پتاسیمی باز می 

 پتانسیل غشا دوباره به حالت استراحت برمی گردد. و با خروج یونهای پتاسیم،  شوند

 ]ممکن است پتانسیل غشا منفی تر از حالت استراحت شود که به آن هایپرپالریزاسیون می گویند. [

 به ازای خروج سه یون سدیم، دو یون پتاسیم به داخل سلول باز می گردد.سپس توسط پمپ سدیم پتاسیم، 
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هنگامی که نورون تحریک . میلی ولت( -07)معموالً  باشد گر فاز استراحتی نورون می بیان پتانسیل استراحت: پتانسیل عمل در نورون -6شکل 

می گردد، قابلیت نفوذ غشای سلول عصبی تغییر می یابد و این به تغییرات سریعی در پتانسیل غشا می انجامد و سپس به حالت استراحت برمی 

زاسیون و پالری گردد. تغییرات پتانسیل در هنگام فعالیت تار عصبی، پتانسیل عمل نامیده می شود. پتانسیل عمل دارای دو قسمت دی

و این )کانالهای سدیمی باز می گردد( تحریک می شود قابلیت نفوذ غشاء سلول عضالنی تغییر یافته  نورونکه یک  هنگامیپالریزاسیون است.  ری

الهای سدیمی + برسد، کان37پالریزاسیون می گویند. زمانی که ولتاژ به  . این مرحله را دیامر منجر به تغییرات سریعی در پتانسیل غشاء می شود

بسته می گردد و سدیم دیگر نمی تواند وارد گردد. در غشا کانالهای دیگری تحت عنوان کانالهای پتاسیمی دریچه دار داریم که در حالت 

ت + برسد، دریچه باز می گردد و به پتاسیم اجازه خروج می دهد و دوباره پتانسیل غشا به سم37استراحت بسته است، وقتی پتانسیل غشا به 

 مقادیر منفی افت می نماید.

 

 تکانه هدایت

 منطقه منطقه، در یک عمل پتانسیل یعنی کند. می هدایت خود سطح تمام در را عصبی تکانه میلین، غالف بدون اکسون

 اکسون حرکت می کند. طول در ) عصبی تکانه( عمل پتانسیلهای از موجی و کند می تحریک را مجاور

 
: پتانسیل عملی که در یک ناحیه ایجاد شده است برای نواحی مجاور خود مثل یک محرک عمل می آکسون بدون میلینهدایت تکانه در -0شکل

 کند و باعث می شود آنها از حالت آرامش به حالت دپالریزه بروند. 

 

گردد، یک اکسون میلین دار بطور متفاوتی عمل می کند. هنگامی که یک اکسون میلین دار تا حد آستانه تحریک می  

پتانسیل عمل در منطقه محرک ایجاد می گردد و جریان به اولین گره می رسد، غشا را تا سطح آستانه آن تحریک می 
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کند و پتانسیل عمل تولید شده را به گره بعدی ارسال می نماید. در نتیجه تکانه عصبی از یک گره به گره بعدی جهش 

 نامند. بنابراین، در گره رانویه پتانسیل عمل را داریم.  می کند که این نوع هدایت را هدایت جهشی می

 

 

 

 
 هدایت تکانه در آکسون میلین دار -0شکل  

 هر چه قطر تار بیشتر باشد، سرعت هدایت موج در آن بیشتر است.  نکته:

شوند به طوری که گروه  نمایش داده می  A-B-Cقطرشان به سه دسته و با حروف انگلیسی های عصبی از نظر  یاخته نکته:

A  های  ترین سرعت انتقال پیام را دارد. گروه باالترین قطر را داشته و بنابراین بیشB   وC   نیز به ترتیب قطر متوسط و

 باشد. قطر کم را دارند که با در نظر گرفتن این مهم سرعت انتقال پیامشان هم کمتر می
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  برده شده، کدام پتانسیل تابع قانون همه یا هیچ است؟از بین پتانسیلهای نام 

 پتانسیل پس سیناپسی مهاری=پتانسیل عمل -پتانسیل پس سیناپسی-پتانسیل گیرنده

 فقط پتانسیل عمل -الف

 پتانسیل گیرنده و پتانسیل عمل -ب

 همه موارد بجز پتانسیل گیرنده -ج

 همه موارد-د

  ...........در نورون گیرنده بیشتر می شودهر چه شدت محرک بیشتر باشد 

 دامنه پتانسیل عمل-الف

 تطابق -ب

 فرکانس پتانسیل عمل -ج

 سرعت انتقال پیام عصبی-د

 کدامیک از عوامل زیر باعث دپالریزه شدن سلول می گردد؟ 

 باز شدن کانال پتاسیمی-الف

 بسته شدن کانال سدیمی -ب

 باز شدن کانال کلری -ج

 بسته شدن کانال پتاسیمی -د

 ..................رشته های آوران پیام عصبی به جسم سلولی نورون قطعا 

 از رشته های وابران پیام عصبی بلندتر هستند-الف

 در تمام قسمتهای خود در نورون حسی با غشای سلول پشتیبان در تماس هستند -ب

 توسط الیه هایی از جنس غشای سلولی عایق شده اند -ج

 دن، پیام عصبی را سریعتر هدایت می کننددر صورت میلین دار بو -د

  از طریق کانال دریچه دار.................. می شود37با رسیدن پتانسیل عشای سلول عصبی به .................... + 

 بیشتر-ورود پتاسیم به سلول-الف

 کمتر-خروج پتاسیم از سلول -ب

 متوقف-ورود سدیم به سلول -ج

 کمتر-ورود سدیم به سلول-د

 ..................نورونی که............... ممکن نیست 

 دارای دندریت و آکسونی در یک راستا باشد -به دستگاه عصبی مرکزی نقش دارددر انتقال پیام عصبی  -الف

 دارای آکسون میلین دار باشد-در مغز با نورونهای دیگر ارتباط برقرار می کند -ب

 آکسون بلندتری از دندریت خود داشته باشد-کندپیام عصبی را از مغز خارج می -ج

 در فضای خارج از مغز و نخاع فعالیت کند-ارتباط نورون حسی و حرکتی را برقرار می کند-د
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  در انتهای پتانسیل عمل، غلظت یونهای سدیم در .................. سلول بیشتر از پتانسیل آرامش است، ضمن اینکه یونهای

 .............. تا غلظت یونها به حالت اولیه برگردد.پتاسیم باید........

 از سلول خارج شوند-داخل -الف

 وارد سلول شوند-خارج -ب

 وارد سلول شوند-داخل -ج

 از سلول خارج شوند-خارج-د

 کدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشای یک نورون حسی صحیح است؟ 

 ی دریچه دار پتاسیمی باز می شونددر ابتدای پتانسیل عمل، کانالها-الف

 در پایان پتانسیل عمل، تراکم پتاسیم داخل سلول شدیداً کاهش خواهد یافت -ب

 + کانالهای دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند37با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به  -ج

 خارج منفی می شودکانال های دریچه دار سدیمی، پتانسیل درون سلول نسبت به در پی بسته شدن  -د

 .................چند مورد از موارد ذیل جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ طی فرایندهای پتانسیل عمل 

 بار صفر می شود 1پتانسیل غشا -الف

 حرکت یونها از خالل غشای فسفولیپیدی ممکن نیست -ب

 در زمان استراحت استپتانسیل غشا در انتهای آن، برابر با میزان پتانسیل غشا  -ج

 غلظت سدیم و پتاسیم داخل و خارج در پایان، شبیه ابتدای آن است -د

 ...................در نقطه ای از سلول عصبی هر زمان که 

 یونهای پتاسیم وارد مایع بین سلولی می شوند، یونهای سدیم نمی توانند به این محل وارد شوند -الف

 سدیم از غشا هیچ نوع فعالیتی ندارندکانالهای دریچه دار پتاسیمی باز هستند، کانالهای عبوردهنده  -ب

 دو سوی غشا وجود ندارد، کانالهای دریچه دار سدیمی بسته و غیرفعال هستنداختالف پتانسیلی بین  -ج

 چه دار بسته هستندبه بازگشت غشا به حالت آرامش می شود، تمام کانالهای دریفعالیت پمپ منجر  -د
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 اعصاب و غددفیزیولوژی  دومجزوه جلسه 
 عصبی تکانه هدایتمرور 

در یک  عمل پتانسیل یعنی کند. می هدایت خود سطح تمام در را عصبی تکانه میلین، غالف بدون اکسون

اکسون حرکت می  طول در ) عصبی تکانه( عمل پتانسیلهای از موجی و کند می تحریک را مجاور منطقه منطقه،

پیام عصبی همان پتانسیل عمل است. محرک با تبدیل پتانسیل آرامش نورون به پتانسیل عمل، پیام در واقع کند. 

عصبی در آن ایجاد می کند. وقتی پتانسیل عمل در یک نقطه از سلول عصبی ایجاد می شود، نقطه به نقطه پیش 

پیام عصبی )پتانسیل عمل( در طول  ریان، پیام عصبی می گویند.می رود تا به انتهای رشته عصبی برسد. به این ج

نورون حرکت می کند. به حرکت پتانسیل یا پیام عصبی در طول نورون، هدایت پیام عصبی می گویند. پتانسیل 

عمل در یک نقطه از سلول عصبی ایجاد شده و نقطه به نقطه تا انتهای آکسون جلو می رود. وقتی پتانسیل عمل 

 مجدداً به پتانسیل آرامش برمی گردد.  Aرفت، نقطه  Bبه نقطه  Aطه از نق

در در نورونهای میلین دار، فقط در گره های رانویه پتانسیل عمل ایجاد می شود و به گره بعدی جهش می کند. 

 نتیجه تکانه عصبی از یک گره به گره بعدی جهش می کند که این نوع هدایت را هدایت جهشی می نامند. 

سلولهایی که در دستگاه عصبی مرکزی میلین  MSدر بیماری بنابراین، در گره رانویه پتانسیل عمل را داریم. 

می سازند، از بین می روند؛ در نتیجه ارسال پیامهای حرکتی به عضالت اسکلتی بدرستی انجام نمی شود و 

دستگاه ایمنی به غالف  MSبیماری  عالئمی مثل اختالل در حرکت، بی حسی و لرزش در فرد بوجود می آید. در

میلین در دستگاه عصبی مرکزی حمله می کند و ان را از بین می برد. با این کار، سرعت هدایت پیام عصبی در 

 قسمتهایی از دستگاه عصبی مرکزی که مورد حمله قرار گرفته، کم می شود. 
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 میلین داربدون میلین و در نورون  عصبی هدایت تکانه -8شکل

نورون حسی، پیام عصبی را از گیرنده های حس می گیرند و به دستگاه عصبی مرکزی می برند. نورون های تک 

قطبی شامل نورون های حسی هستند که تکانه های عصبی را به سیستم عصبی مرکزی هدایت می کنند. 

ارد. اما جسم سلولی، پایانه دندریت آنها بلندتر از آکسون آنها می باشد. هم آکسون و هم دندریت آنها میلین د

نورون رابط )در مغز و نخاع هستند(، بین نورون حسی و حرکتی  آکسون و ابتدای دندریت فاقد میلین می باشد.

ارتباط برقرار می کند. پیام را از نورون حسی می گیرد و به نورونهای حرکتی می رساند. آکسون آنها فاقد میلین 

نورون حرکتی، پیام را از سیستم عصبی  ستند. کوچکترین نورونها هستند.است. دارای دندریتهای منشعب ه

مرکزی به عضله یا غده می رساند. اکسون آنها بلندتر از دندریت است و آکسون میلین دار دارند. از نوع نورون 

 چند قطبی هستند. دندریت های نورون حرکتی از نوع منشعب می باشد.

 
 نحوه انتقال پیام -9شکل

 پتانسیل موضعی

آستانه تحریک ضعیف ترین شدت محرکی است که قادر به ایجاد پتانسیل عمل است. محرک های قوی تر از 

آستانه تحریک را محرک های فوق آستانه ای و محرک های ضعیف تر را زیرآستانه می گویند. محرک 

 زیرآستانه ای باعث ایجاد پاسخ موضعی می شود.

ر به ایجاد پتانسیل عمل واقعی نباشد بر تار عصبی وارد کنیم یک پاسخ موضعی اگر یک محرک ضعیف که قاد

)پتانسیل موضعی( ایجاد می شود که اثر آن هر چه از محل تحریک دورتر شویم کمتر می شود. یعنی اثر آن در 

 فاصله کوتاهی از بین می رود.
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 پتانسیل موضعی -27شکل

 قانون همه یا هیچ در تحریک سلول عصبی

یجاد پتانسیل فعالیت در یک نورون براساس قانون همه یا هیچ است. یعنی یا یک محرک به اندازه کافی قوی ا

است و سلول به آستانه تحریک مناسب می رسد که پتانسیل عمل ایجاد کند یا اینکه به اندازه کافی قوی نیست 

براساس قانون همه یا هیچ پس از رسیدن شدت محرک به حدآستانه و تحریک  و پتانسیل عمل ایجاد نمی شود.

شدن سلول، افزایش شدت تحریک باعث افزایش شدت پتانسیل عمل در نورون نخواهد شد. آنچه ضعیف و 

قوی را در دستگاه عصبی متمایز می کند این است که محرک شدیدتر، باعث تحریک شدن تعداد تارهای 

ایش تعداد پتانسیل عمل ایجاد شده می شود، گرچه شدت پتانسیل عمل در یک تار عصبی عصبی بیشتر و افز

 افزایش نمی یابد. 

فاصله بین پتانسیل استراحت تا قله پتانسیل عمل، دامنه پتانسیل عمل نامیده می شود. دامنه پتانسیل عمل به 

رک به حد آستانه رسید، با افزایش هیچ وجه تحت تأثیر شدت محرک قرار نمی گیرد، یعنی زمانی که شدت مح

 شدت تحریک )محرک فوق آستانه(، هیچ تفاوتی در دامنه پتانسیل عمل مشاهده نخواهد شد.

 
 محرک آستانه ای و زیرآستانه -22شکل
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 زمان نهفته

از لحظه ای که محرک وارد می شود، تا لحظه ای که پتانسیل عمل ایجاد می شود؛ زمان نهفته نامیده می شود که 

در حد هزارم ثانیه است. هر چه تحریک پذیری نورون بیشتر باشد، زمان نهفته آن کوتاهتر است. با افزایش 

تانسیلهای عمل بیشتری را در واحد شدت محرک، زمان تأخیر کاهش می یابد تا سلول عصبی امکان ایجاد پ

 زمان داشته باشد. 

 
 زمان نهفته -21شکل

 
 تحریک ناپذیری مطلق و نسبی

یک سلول عصبی تا زمانی که پتانسیل عمل قبلی را تمام نکند، نمی تواند دوباره تحریک شود. لذا یک مرحله 

زمانی گذرا وجود دارد که در آن سلول برای مدتی به محرک ها پاسخ نمی دهد. به این مرحله، تحریک 

 ل است. ناپذیری گفته می شود. مرحله تحریک ناپذیری تقریباً همزمان با پتانسیل عم

 خود مرحله تحریک ناپذیری به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم می گردد:

-تحریک ناپذیری مطلق: در این مرحله، نورون حتی با قوی ترین محرک ها هم مجدداً تحریک نمی شود

 تحریک ناپذیری مطلق همزمان با مرحله دپالریزاسیون پتانسیل عمل است

ورون به محرک معمولی که در حالت استراحت به آنها پاسخ می داد، تحریک ناپذیری نسبی: در این مرحله، ن

پاسخ نمی دهد ولی در پاسخ به محرک های خیلی قوی می تواند پتانسیل عمل ایجاد کند. مرحله تحریک 

 ناپذیری تقریباً همزمان با مرحله رپالریزاسیون پتانسیل عمل است.

ی غیرفعال می شوند و در این زمان، هر تعداد محرک با هر مدت کوتاهی بعد از پتانسیل عمل، کانالهای سدیم

شدتی اعمال گردد، نمی تواند دریچه های غیرفعال سازی را باز کند، تنها حالتی که می تواند منجر شود تا 

دریچه های غیرفعال سازی باز شوند این است که پتانسیل غشا به سطح اولیه خود در حالت استراحت نزدیک 
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زمانی که طی آن حتی با یک تحریک قوی نمی توان یک پتانسیل عمل جدید ایجاد کرد را دوره شود، به مدت 

 تحریک ناپذیری مطلق می گویند.

در دوره تحریک ناپذیری نسبی با اعمال یک محرک شدید می توان یک پتانسیل عمل دوم ایجاد کرد، در این 

 دوره محرک اعمال شده باید قوی تر از حد طبیعی باشد.

 
 تحریک ناپذیری مطلق و نسبی -23شکل

 پتانسیل عمل مرکب

هر عصب از تعدادی تارعصبی ساخته شده است. با افزایش شدت محرک که به تدریج تحریک تارهای عصبی 

بیشتر می شود بر ولتاژ پتانسیل عمل مرکب نیز تا حد معینی افزوده می شود. در صورتی که محل ثبت 

پیدا می کند   فاصله کافی داشته باشد شکل پتانسیل عمل مرکب دو یا چند قله ایعمل از محل تحریک  پتانسیل

 که نشانه وجود تارهای عصبی مختلف با سرعت هدایت متفاوت در عصب است.

 

 سیناپس

به عبارت دیگر انتهای آکسون به شاخه هایی  به محل ارتباط یک نورون با نورون دیگر را سیناپس می گویند.

که هر یک به بخشی به نام دکمه سیناپسی ختم می گردد. این ناحیه همراه با غشای نورون  تقسیم می گردد

بعدی سیناپس را تشکیل می دهد. نورون اول را پیش سیناپسی و نورون بعدی را پس سیناپسی می گویند. لذا 

 هر نورون می تواند نسبت به برخی پیش سیناپسی و نسبت به برخی پس سیناپسی باشد.

ی کوچکی وجود دارد که جریان عصبی باید در  پیوندند، بلکه بین آنها فاصله ها به طور مستقیم به هم نمینورون

طول آن منتقل شود که به آن فضای سیناپسی می گویند. در اکثر موارد یک ماده شیمیایی نقش عامل انتقال را 

یایی که انتقال دهنده عصبی نامیده به عهده دارد. با رسیدن تحریک عصبی به انتهای اکسون، یک ماده شیم

هایی در غشای سلول متصل  شود، به درون فضای سیناپسی ترشح می شود. انتقال دهنده عصبی به گیرنده می

 شود و پیام عصبی را منتقل می کند.  می
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 سیناپسی انتقال

انتهای  به عصبی تحریک رسیدن با دارد. عهده به را انتقال عامل نقش شیمیایی ماده یک موارد اکثر در

شود.  می ترشح سیناپسی فضای درون به شود، می نامیده عصبی دهنده انتقال که شیمیایی ماده یک اکسون،

 پیام عصبی را منتقل می کند.  و شود می متصل سلول غشای در هایی گیرنده به عصبی دهنده انتقال

 دو نوع سیناپس داریم:

 
 سیناپس و انتقال دهنده شیمیایی -24شکل

سیناپس الکتریکی بیشتر در بی مهرگان یافت می شود. غشا دو نورون پیش سیناپسی و پس سیناپسی به 

یکدیگر می چسبد و فاصله ای بین آنها وجود ندارد. موج عصبی پس از رسیدن به این نوع سیناپس، بدون 

از یک نورون به  (gap junctionواسطه به غشای بعدی انتقال می یابد. جریان عصبی توسط اتصاالت شکافدار )

 نورون بعدی منتقل می شود.

ی عصبی  انتقال دهنده در سیناپس تحریکی،سیناپس شیمیایی به دو نوع تحریکی و بازدارنده تقسیم می شود. 

سیناپس بازدارنده: در این  .کند در جهت نگه داشتن پتانسیل غشا در سطحی باالتر از حد آستانه عمل می

 .کند ی عصبی در جهت نگه داشتن پتانسیل غشا در سطحی پایینتر از حد آستانه عمل می دهندهسیناپس انتقال 

سیناپس تحریکی: وقتی موج عصبی به انتهای نورون پیش سیناپسی می رسد )در انتهای نورون، ویزیکولهایی 

ای بین دو غشا آزاد می داریم که حاوی ماده انتقال دهنده شیمیایی می باشد(، وزیکولها محتویات خود را به فض

کنند،  انتقال دهنده شیمیایی بر روی گیرنده خود در نورون پس سیناپسی قرار می گیرند. کانال گیرنده باز 

 شده و اجازه ورود یونهای مثبت را می دهد و در نورون بعدی نیز پتانسیل عمل بوجود می آید.

سیناپسی می رسد )در انتهای نورون، ویزیکولهایی  سیناپس بازدارنده: وقتی موج عصبی به انتهای نورون پیش

داریم که حاوی ماده انتقال دهنده شیمیایی می باشد(، وزیکولها محتویات خود را به فضای بین دو غشا آزاد می 

کنند،  انتقال دهنده شیمیایی بر روی گیرنده خود در نورون پس سیناپسی قرار می گیرند. کانال گیرنده باز 

 ورود یونهای منفی همانند کلر را می دهد و در نورون بعدی پتانسیل عمل بوجود نمی آید. شده و اجازه
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 توضیح سیناپس تحریکی و بازدارنده -25شکل

ی عصبی در جهت نگه داشتن پتانسیل غشا در سطحی باالتر از حد آستانه  انتقال دهنده در سیناپس تحریکی،

ی عصبی در جهت نگه داشتن پتانسیل غشا در سطحی پایینتر  انتقال دهنده در سیناپس بازدارنده، .کند عمل می

 .کند از حد آستانه عمل می

سیناپس تحریکی: وقتی موج عصبی به انتهای نورون پیش سیناپسی می رسد )در انتهای نورون، ویزیکولهایی 

را به فضای بین دو غشا آزاد می داریم که حاوی ماده انتقال دهنده شیمیایی می باشد(، وزیکولها محتویات خود 

کنند، انتقال دهنده شیمیایی بر روی گیرنده خود در نورون پس سیناپسی قرار می گیرند. کانال گیرنده باز شده 

 و اجازه ورود یونهای مثبت را می دهد و در نورون بعدی نیز پتانسیل عمل بوجود می آید.
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رون پیش سیناپسی می رسد )در انتهای نورون، ویزیکولهایی سیناپس بازدارنده: وقتی موج عصبی به انتهای نو

داریم که حاوی ماده انتقال دهنده شیمیایی می باشد(، وزیکولها محتویات خود را به فضای بین دو غشا آزاد می 

کنند،  انتقال دهنده شیمیایی بر روی گیرنده خود در نورون پس سیناپسی قرار می گیرند. کانال گیرنده باز 

 و اجازه ورود یونهای منفی همانند کلر را می دهد و در نورون بعدی پتانسیل عمل بوجود نمی آید.شده 

 

 هدایت یکطرفه در سیناپس شیمیایی

سیناپس های شیمیایی یک خصوصیت بسیار مهم دارند که آنها را برای انتقال اکثر سیگنالهای دستگاه عصبی 

سیگنالها را در یک جهت منتقل می کنند؛ یعنی از نورونی که ماده بسیار مطلوب می کند. این سیناپس ها همیشه 

ناقل را ترشح می کند و نورون پیش سیناپسی نامیده می شود به سمت نورونی که ماده ناقل بر آن اثر می کند و 

نورون پس سیناپسی نام دارد. این روند همان اصل هدایت یکطرفه در سیناپس شیمیایی است. در حالی که 

 پس الکتریکی با هدایت دوطرفه سیگنالها عمل می کند. سینا

 
 هدایت یکطرفه در سیناپس -26شکل

 طرفه اهمیت مکانیسم هدایت یک

 عصبی دستگاه به آنچه واقع، در. کند حرکت مشخص اهداف سمت به سیگنال که شود می باعث حالت این  

 انجام دیگر اعمال از بسیاری و حافظه حرکتی، کنترل حس، با رابطه در را خود شمار بی اعمال تا دهد می اجازه

و کامال متمرکز در دستگاه عصبی و نیز در پایانه اعصاب  مشخص نواحی به ها سیگنال خاص هدایت همین دهد،

 .محیطی است
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 کدام گزینه در مورد غشای سلولهای عصبی صحیح است؟ 

 را به پتانسیل آستانه نمی رساندپدیده جمع در محرکهای زیرآستانه، غشای نورون -الف

 در پتانسیل استراحت، کلیه کانالهای یونی غشا مسدود می باشد-ب

 در پتانسیل آستانه، پتانسیل عمل ایجاد می شود-ج

 نورونها، فاقد مرحله تحریک ناپذیری هستند-د

 کدام سلول در دستگاه عصبی مرکزی میلین می سازد؟ 

 آپاندیمی-الف

 الیگودندروسیت-ب

 وانش-ج

 ستاره ای-د

 در مورد سیناپسهای تحریکی، کدام عبارت صحیح است؟ 

 خروج یون پتاسیم و یا ورود یون کلر در ایجاد آن دخالت دارد-الف

 ورود یون سدیم به داخل سلول در ایجاد آن دخالت دارد-ب

 کاهش کلسیم خارج سلولی موجب کاهش تحریک پذیری سیناپس تحریکی می گردد -د

  محرک بیشتر شود............. در نورون گیرنده بیشتر می شودهر چه شدت 

 دامنه پتانسیل عمل-الف

 تطابق -ب

 فرکانس پتانسیل عمل-ج

 سرعت انتقال پیام عصبی-د

 اندامهای عمل کننده از طریق کدام نورونها پیامهای عصبی را دریافت می کنند؟ 

 نورونهای وابران-الف

 نورونهای رابط بلند-ب

 ی رابط کوچکنورونها -ج

 نورون حسی -د

 در مرحله تحریک ناپذیری نسبی، پتانسیل عمل ثانوی با چه نوع محرکی ایجاد می شود؟ 

 محرک آستانه ای-الف

 محرک فوق آستانه ای-ب

 محرک زیرآستانه ای-ج

 نمی تواند ایجاد شود-د

 علت ایجاد پتانسیل متعاقب منفی در عصب کدام است؟ 

 نفوذپذیری به یون سدیمافزایش ناگهانی -الف
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 پتاسیم–فعالیت بیش از حد پمپ الکتروژنیک سدیم -ب

 جمع شدن یون پتاسیم در سطح خارجی نورون-ج

 هایپرپالریزاسیون زودرس عصب-د

 کدام عبارت در مورد سیناپس الکتریکی صحیح است؟ 

 سیگنال الکتریکی را در یک جهت هدایت می کند-الف

 سیناپس شیمیایی بیشتر استتأخیر سیناپسی در آنها از -ب

 سیگنال الکتریکی را سریعتر از سیناپس شیمیایی هدایت می کند-ج

 در سلول پس سیناپسی پتانسیل عمل تولید نمی کند-د

 پتانسیل الکتریکی غشایی یک سلول تحریک پذیر در کدام حالت یا کدام زمان از چرخه پتانسیل عمل منفی تر می باشد؟ 

 ر نقطه آتشدر زمان آستانه د-الف

 در انتهای مرحله تحریک ناپذیری مطلق-ب

 در ابتدای مرحله تحریک ناپذیری نسبی-ج

 مرحله هایپرپالریزاسیون-د
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