
نام و نام خانوادگی: سهیل حاج کرم

نام آزمون: 70تست مناسب زیست گفتار 1 دستگاه

عصبی
تاریخ آزمون: 1399/06/14

زمان برگزاري: 0دقیقه

آموزشگاه پرسا

همهي نوروگلیاها، .................. هستند.  1

سلولهاي مؤثر در تغذیهي نورونها عایق کنندهي دندریتها و آکسونها سلولهاي غیرعصبی هستهدار انتقال دهندهي پیام عصبی

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ «هر یاخته ي بافت عصبی .................. »  2
الف) توانایی تولید جریان الکتریکی را دارد.

ب) توانایی تحریک یاخته هاي ماهیچه ي اسکلتی را دارد.
ج) پیام عصبی را از جسم یاخته اي با آکسون هدایت می کند.

3210

از شروع پتانسیل عمل تا زمانی که هر دو کانال دریچه دار بسته اند کدامیک صورت نمی گیرد؟  3

حداکثر فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم  باز شدن کانال دریچه دار سدیمی

بار رسیدن اختالف پتانسیل به عدد  میلی ولت براي  225252رسیدن  بار اختالف پتانسیل به عدد  میلی ولت

محل انتقال پیام عصبی از یک نورون به نورون دیگر کدام است؟  4

جسم سلولی گره ي رانویه پایانه ي آکسون انتهاي دندریت

در یک سلول عصبی، در حال استراحت ..................  5

پمپ سدیم - پتاسیم فعال نیست. سدیم به درون سلول وارد نمی شود.

کانال هاي دریچه دار پتاسیم، باز است. کانال هاي دریچه دار سدیم، بسته است.

جهت هدایت پیام عصبی در بدن در یک نورون کدام است؟  6

از جسم سلولی به دندریت از دندریت به جسم سلولی از آکسون به دندریت از آکسون به جسم سلولی

، .................. از طریق کانال هاي دریچه دار .................. می شود. در یک سلول عصبی، با رسیدن پتاسیل غشاء به حدود   7

ورود سدیم به سلول ـ متوقف ورود سدیم به سلول ـ بیشتر خروج پتاسیم از سلول ـ کمتر ورود پتاسیم به سلول ـ متوقف

+30

) همراه است؟ در هنگام جابه جایی یونهاي سدیم و پتاسیم، کدام یک با مصرف انرژي زیستی(  8

خروج یونهاي پتاسیم از سلول خروج یونهاي سدیم و پتاسیم از سلول

خروج سدیم از درون سلول ورود سدیم به داخل سلول

ATP

آزاد شدن ناقل شیمیایی در فضاي سیناپسی طبق کدام یک از راه هاي عبور از غشاء صورت می گیرد؟  9

انتشار تسهیل شده انتشار ساده اگزوسیتوز (برون رانی) انتقال فعال

در غشاي سلول عصبی، کار پمپ سدیم ـ پتاسیم چیست؟  10

انتقال یونهاي پتاسیم به خارج و سدیم به داخل سلول انتقال یونهاي سدیم به خارج و پتاسیم به داخل سلول

تولید  جهت فعالیت سلولی واندامکها ATPانتقال یونهاي سدیم و پتاسیم به خارج سلول

در مورد غشاي نورون پیش سیناپسی در محل سیناپس، کدام صحیح است؟  11

دریافتکنندهي ناقل شیمیایی است. در ساختار آن فسفولیپید وجود ندارد.

غشاي ریز کیسههاي حاوي ناقل شیمیایی با این غشاء جوش میخورد. حاوي گیرندههاي متعدد براي هر یک از ناقلین شیمیایی است.
1



فضاي سیناپسی بین پایانه ي آکسونی نورون .................. با .................. می تواند پدید آید.  12

رابط ـ نورون حسی حسی - غدة برون ریز حسی ـ تارماهیچه اي حرکتی ـ تارماهیچه اي

براي رسیدن پتانسیل غشاي نورون حسی از  به صفر .................. می شوند.(با تغییر)  13

کانال هاي دریچه دار سدیمی باز کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز

کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی باز پمپ هاي سدیم ـ پتاسیم فعال تر
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شکل زیر سیر نقطه به نقطهي پیام عصبی را در طول یک رشته نشان میدهد، کدام عبارت میتواند تفسیر درستی از این رشتۀ باشد؟  14

اگر این رشتۀ آکسون فرض شود، انتقال پیام در سمت (ب) رخ میدهد.

اگر این رشتۀ آکسون فرض شود، جسم سلولی نورون در سمت (ب) واقع است.

این رشتۀ میتواند دندریت باشد و هدایت پیام به سمت (الف) است.

این رشتۀ میتواند دندریت باشد و جسم سلولی نورون در سمت (الف) واقع است.

هنگام پتانسیل عمل، با .................. از طریق کانال هاي دریچه دار، پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون آن .................. می شود.  15

خروج سدیم - مثبت تر خروج پتاسیم - منفی تر ورود پتاسیم - مثبت تر ورود سدیم - منفی تر

در انتهاي پتانسیل عمل، ناگهان غلظت یون .................. کاهش و بعد از پتانسیل عمل با فعالیت بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم غلظت یون  16
.................. می یابد.

پتاسیم داخل نورون - سدیم داخل نورون افزایش پتاسیم داخل نورون - سدیم داخل نورون کاهش

سدیم داخل نورون - پتاسیم داخل نورن افزایش سدیم داخل نورون - پتاسیم داخل نورون کاهش

معموًال در یک سلول عصبی .................. سلول به هنگام پتانسیل .................. با صرف انرژي همراه است.  17

ورود سدیم از کانال هاي دریچه دار - عمل خروج پتاسیم از - آرامش

خروج پتاسیم از کانال هاي دریچه دار - عمل خروج سدیم از - آرامش

در محل همه ي سیناپس هاي نورون - نورون ..................  (با تغییر)  18

ماده ي آزاد شده از دندریت سبب انتقال پیام می شود. پیام نورون حسی به نورون حرکتی منتقل می شود.

ناقلین عصبی پتانسیل الکتریکی نورون پس سیناپسی را تغییر می دهند. مولکول هاي ناقل عصبی وارد نورون پس سیناپسی می شوند.

در پی رسیدن پیام عصبی به پایانه ي آکسون ،  قطعًا ..................  19

وزیکول هاي سیناپسی به فضاي سیناپسی آزاد می شوند. پیام عصبی به دندریت نورون پس سیناپسی، منتقل می شود.

کانال هاي سدیمی در نورون پس سیناپسی باز می شوند. پتانسیل الکتریکی سلول پس سیناپسی تغییر می کند.

کدام یک در مورد وضعیت غشا در حالت پتانسیل آرامش نادرست است؟  20

ورود سدیم به داخل سلول از طریق انتشار تسهیل شده میباشد.

خروج پتاسیم به خارج سلول از طریق کانالهاي پتاسیمی است.

) صورت میگیرد. ورود سدیم و خروج پتاسیم به واسطهي مصرف انرژي زیستی (

نفوذپذیري غشاي سلول نسبت به یونهاي پتاسیم بیشتر از سدیم است.

ATP

در بافت عصبی مهره داران، تعداد سلول هاي نوروگلیا از نورون .................. است و توان تولید و هدایت پیام عصبی را .................. .  21

کمتر - ندارند کمتر- دارند بیشتر- ندارند بیشتر - دارند
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باتوجه به نمودار ولتاژ- زمان مقابل، چند مورد زیر درست است؟ ( در نقطه ي .................. )   22

است.  ، مقدار سدیم سلول و پتاسیم مایع میان بافتی بیش تر از نقطه ي  الف- 

، پتانسیل سلول می تواند نسبت به مایع میان بافتی مثبت تر باشد.  ب- 

، کانال هاي دریچه دار پتاسیمی برخالف سدیمی بسته هستند.  ج- 

، سدیم با سرعت زیاد از سلول خارج می شود.  د- 

، سدیم و پتاسیم هر دو می توانند وارد سلول شوند. ه- 
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شکل مقابل پتانسیل عمل را در یک رشته عصبی نشان می دهد، در صورتی که این رشته .................. (با تغییر)  23

آکسون باشد، جسم سلولی نورون سمت    قرار دارد.

آکسون باشد، هدایت پیام به سمت  ادامه می یابد.

دندریت باشد، هدایت پیام به سمت  می رود.

دندریت باشد، جسم سلولی نورون سمت  قرار دارد.

A

A

B

B

فرض کنید یک محقق بطور دقیق غالف میلین را از حول یک آکسون برمی دارد، نتیجه ي این عمل بر روي نورون چیست؟  24

حساسیت نورون به محرك ها کاهش می یابد. سرعت هدایت پیام در نورون کم می شود.

حساسیت نورون به محرك ها افزایش می یابد. توانایی تولید ناقل عصبی در نورون از بین می رود.

می توان گفت .................. .  25

آزاد شدن ناقل عصبی به فضاي سیناپسی، بدون صرف انرژي صورت می گیرد.

ریزکیسه هاي حاوي ناقل عصبی پس از تولید در دندریت، در جسم یاخته اي ذخیره می شوند.

اتصال ناقل عصبی به گیرنده ي خود، قطعًا باعث تحریک یاخته ي پس سیناپسی می شوند.

باقی ماندن ناقل عصبی در فضاي سیناپسی سبب اختالل درانتقال پیام هاي عصبی جدید می شود.

هر یاخته ي عصبی متعلق به دستگاه عصبی خود مختار ..................  26

، دچار کاهش سرعت هدایت پیام عصبی می شود. در بیماري 

به واسطه ي فعالیت نوعی یاخته ي عصبی عایق بندي می شود.

می تواند پیام عصبی را به یک یاخته ي عصبی حسی منتقل کند.

بعد از پایان پتانسیل عمل، شیب غلظت، یون ها را توسط پمپ سدیم ـ پتاسیم غشا، به حالت آرامش باز می گرداند.

MS

در زمانی که اختالف پتانسیل بین دو غشا صفر باشد، ..................  27

به طور قطع می توان گفت کانال هاي دریچه دارسدیمی باز هستند. به طور قطع می توان گفت کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز هستند.

پمپ سدیم و پتاسیم بیشترین فعالیت خود را دارد. می تواند غشا به یون سدیم نفوذپذیرتر از یون پتاسیم باشد.

در یک سلول عصبی، با رسیدن پتانسیل غشا به  میلی ولت، .................. از طریق کانال دریچه دار .................. می شود.  28

ورود سدیم به سلول - کم تر ورود سدیم به سلول - متوقف خروج پتاسیم از سلول - کم تر ورود پتاسیم - بیش تر
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میلی ولت .................. در یک سلول عصبی، با رسیدن پتانسیل غشا به   29

خروج پتاسیم از سلول کم تر می شود. ورود پتاسیم به سلول بیش تر می شود.

ورود سدیم به سلول کم تر می شود. ورود سدیم به سلول متوقف می شود.
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30  با توجه به شکل، در کدام مرحله بیشترین فشار اسمزي درون سلول وجود دارد؟

در نقطۀ  در نقطۀ 

در نقطۀ  در نقطۀ 
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کدام گزینه عبارت زیر را به نا درستی کامل می کند؟  31
«در حالت آرامش .................. »

تعداد یون هاي پتاسیم خروجی بیش تر از یون هاي سدیم ورودي است.

پمپ سدیم - پتاسیم، یون هاي پتاسیم را به سمتی از غشا منتقل می کند که یون هاي پتاسیم بیشتر هستند.

غلظت پتاسیم در درون سلول زنده بیشتر از بیرون آن است.

ATPبه دلیل فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم، میزان  کم و میزان فسفات برون سلولی افزایش می یابد.

32  کدام عبارت نادرست است؟

همواره غلظت یون سدیم در خارج یاخته بیشتر از داخل یاخته است و غلظت یون پتاسیم در داخل بیش تر از خارج سلول است.

پمپ سدیم / پتاسیم هم با بخش آب گریز و هم با بخش آب دوست غشا در تماس است.

در پتانسیل آرامش، کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته اند و فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم باعث حفظ حالت آرامش می شود.

در بخش باالرو منحنی پتانسیل عمل، غشا نسبت به یون سدیم نفوذ پذیر و به یون پتاسیم نفوذ ناپذیر است.

در شروع پتانسیل عمل در یک رشتۀ عصبی، ..................  33

کانال هاي دریچه دار پتاسیم، بسته می مانند. از میزان یون هاي مثبت  یاخته اي کاسته می شود.

فعالیت پمپ سدیم پتاسیم شدید تر می شود. کانال هاي دریچه دار سدیم، بسته می شوند.

 

با توجه به شکل رو به رو:  34

هشت عدد یاخته را می توان دید.

نه عد گرة رانویه دیده می شود.

دندریت همانند آکسون از چند نقطه از جسم یاخته اي خارج شده  است.

جسم یاخته اي محل تجمع سیتوپالسم و اندامک ها است و درون دندریت و آکسون نمی توان سیتوپالسم و اندامک انتظار داشت.

در همۀ انواع نورون هاي حسی، حرکتی و رابط ..................  35

غشاي پایانۀ آکسون با مایع اطراف در تماس است.

هر رشتۀ داراي میلین پیام عصبی را خیلی سریع تر از رشته هاي بدون میلین انتقال می دهد.

انتقال پیام همیشه از دندریت به آکسون است.

آکسون و دندریت از یک نقطۀ جسم یاخته اي خارج می شوند.

کانال هاي دریچه دار سدیمی .................. کانال هاي دریچه دار پتاسیمی ..................  36

برخالف - در حین پتانسیل عمل زودتر باز می شوند و برخالف کانال هاي پتاسیمی،  پس از مدت کوتاهی بسته می شوند.

برخالف - در حین پتانسیل عمل زودتر باز می شوند اما همانند کانال هاي پتاسیمی فقط مدت کوتاهی باز هستند. 

همانند - داراي دریچه هاي در سطح سیتوپالسمی است.

همانند - باعث مثبت تر شدن خارج یاخته نسبت به داخل یاخته می شود

کدام گزینه جملۀ زیر را صحیح تکمیل می کند؟   37

زمانی که یاختۀ عصبی در پتانسیل آرامش قرار دارد، ..................  مصرف  از سمت .................. غشاي پالسمایی به .................. دیده می شود.

آزاد سازي انتقال دهندة عصبی، با- سیتوپالسمی- فضاي سیناپسی انتقال سدیم، بدون- داخل- مایع میان بافتی

انتقال سدیم به کمک کانال و با- از سیتوپالسمی - مایع میان بافتی انتقال پتاسیم، با- خارج -سیتوپالسم نورون 

ATP

بخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم سلولی دور میکند، ..................  بخشی از آن که پیام را به جسم سلولی نزدیک میکند ،  38
..................

مانند - توسط غالفی از جنس لیپید پوشانده شده است. برخالف - داراي انشعابات فراوان میباشد.

برخالف - میتواند از طریق غشاي خود به ریزکیسه هاي سیناپسی بپیوندد. مانند - واجد شبکهي آندوپالسمی گسترده و هسته میباشد.
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در ارتباط با عمل پمپ سدیم - پتاسیم، واقع در غشاي نورون ها، کدام عبارت نادرست است؟  39

افزایش بار مثبت در بیرون غشاء ایجاد پتانسیل آرامش در سلول

منفی تر کردن درون سلول، به علت ورود یون هایی با بار منفی انتقال یون هاي با بار مثبت به دو سوي غشاء

کدام گزینه در رابطه با هر یاخته اي که در ایجاد نوار مغزي نقش دارد، صحیح است؟  40

اطالعات الزم براي رشد و نمو را در ِدناي خود ذخیره می کند.  داراي دارینۀ بلند و یک آسۀ کوتاه پیرامون جسم یاخته اي خود است. 

توسط غالفی از جنس غشاي یاخته اي عایق بندي شده است.  پیام عصبی را در طول رشته هاي خود منتقل می کند. 

یاختۀ عصبی ..................  یاختۀ عصبی .................. می تواند  ..................  41

حرکتی، همانند_ حسی_ داراي آسه با انشعاباتی در انتهاي خود باشد. 

رابط، برخالف_ حرکتی_ چندین دارینه متصل به جسم یاخته اي داشته باشد. 

حسی، برخالف_ رابط_ پیام هاي عصبی را به یک یاخته غیرعصبی انتقال دهد. 

حرکتی، همانند_ حسی_ داراي رشته هاي میلین دار در طرفین جسم یاخته اي باشد. 

میلی ولت میلی ولت است،  .................. زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشا  زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشاي نورون   42
می باشد، قطعا .................. 

همانند_ برخی از کانال هاي دریچه دار سدیمی یا پتاسیمی در حال جابه جایی یون ها هستند. 

برخالف_ پمپ سدیم_ پتاسیم در حال فعالیت است. 

همانند_ یون هاي پتاسیم در جهت شیب غلظت جابه جا می شوند. 

برخالف_ غلظت یون هاي پتاسیم در داخل یاخته بیشتر از خارج است. 
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در دستگاه عصبی انسان، به دنبال اینکه ..................  عصبی به .................. می رسند، قطعًا  .................. می شوند.   43

پیام هاي_ نورون هاي پس سیناپسی_ ناقل هاي عصبی، فقط بازجذب

ناقل هاي_ یاخته هاي پس سیناپسی_ یاخته هاي پس سیناپسی، تحریک

پیام هاي_ پایانه هاي آکسونی_ ریز کیسه هاي حاوي ناقل عصبی به فضاي سیناپسی، وارد

ناقل هاي_ یاخته هاي پس سیناپسی_ این یاخته ها دچار تغییر در اختالف پتانسیل الکتریکی در دو سوي غشاي خود

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی کامل می نماید؟  44
« در یاختۀ عصبی در حالت آرامش  .................. »

یون هاي سدیم و پتاسیم از غشاي یاخته عبور می کنند.

نفوذ پذیري غشا نسبت به یون پتاسیم بیش تر از یون سدیم است.

از کانال هاي نشتی، یون هاي پتاسیم نمی توانند در جهت شیب غلظت عبور کنند.

عملکرد پمپ سدیم - پتاسیم در منفی کردن داخل یاخته نسبت به خارج آن نقش دارد.

چند مورد از موارد زیر از ویژگی هاي مشترك پمپ سدیم - پتاسیم و کانال دریچه دار است؟  45
الف) به صورت سراسري در عرض غشاء قرار دارند.

ب) در هنگام پتانسیل عمل، فعال هستند.
ج) ذرات باردار را در جهت شیب غلظت از غشاء عبور می دهند. 

د) نوع واحدهاي سازندة آنها یکی است.

1234

زمانی که یاختۀ عصبی .................. قرار دارد .................. می تواند رخ دهد.  46

در حالت بیشترین اختالف پتانسیل بین دو سوي غشاء - عبور پتاسیم از غشا فقط در جهت شیب غلظت

در حالت آرامش - ورود پتاسیم به آن بدون صرف 

در حالتی که اختالف پتانسیل دو سوي غشا صفر است - ورود سدیم به آن بدون صرف 

در حالت پتانسیل عمل - خروج ریزکیسه ها از آن با صرف 

ATP

ATP

ATP
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میلی ولت

ھزارم ثانیھ

0

در نقطۀ مشخص شده  ..................   47
  

یون سدیمی در جهت شیب غلظت وارد سلول نمی شود.

یون پتاسیم به سلول وارد نمی شود.

پمپ سدیم - پتاسیم فعالیت ندارد.

سدیم از سلول خارج می شود.

کدام گزینه درست است؟   48

در غشاء یاختۀ عصبی، در حالتی که کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته است قطعًا پتانسیل غشاء  میلی ولت است.

در غشاء یاختۀ عصبی، در حالتی که نوعی کانال دریچه دار باز است، قطعًا اختالف پتانسیل در سوي غشاء در حال افزایش است.

در پایان پتانسیل عمل، شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشاي یاخته با حالت آرامش تفاوت دارد.

در پایان پتانسیل عمل با فعال شدن پمپ غشایی، شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم به حالت آرامش باز می گردد.

−70

کدام گزینه، در رابطه با فراوان ترین یاخته هاي زندة موجود در بافت عصبی درست است؟  49

این یاخته ها سبب افزایش سرعت انتقال پیام می شوند.

یون هاي مختلف توانایی عبور از غشاي آن ها را دارند.

تولید پیام عصبی در این یاخته ها، وابسته به جا به جایی یون سدیم و پتاسیم است.

در تولید پیام عصبی در این یاخته ها، باز شدن کانال هاي دریچه دار سدیمی مقدم بر کانال هاي دریچه دار پتاسیمی است.

در یک یاختۀ عصبی رابط هنگامی که یون هاي سدیم از طریق پروتئین هاي غشایی به درون یاخته وارد می شوند، به طور حتم ..................  50

اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوي غشا به طور ناگهانی تغییر می کند. پتانسیل بار الکتریکی درون یاخته نسبت به بیرون مثبت تر می شود.

شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم با حالت آرامش متفاوت است. ATPیون هاي پتاسیم با صرف انرژي مولکول  وارد یاخته می شوند.

هر یاختۀ بافت عصبی که داراي ژن (هاي) الزم براي ساخت غالف میلین می باشد، ..................  51

قابلیت تولید و مصرف  را دارد. فاقد توانایی هدایت پیام عصبی است.

داراي زوائد رشته مانند در اطراف خود می باشد. مولکول هاي ناقل عصبی را طی برون رانی ترشح می کند.

ATP

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  52
«هر نوع مولکول آزاد شده مرتبط با انتقال پیام از یاخته هاي موجود در فضاي سیناپسی، ..................»

در پی اتصال به گیرندة خود در یاختۀ هدف، باعث تغییر در پتانسیل الکتریکی غشاي نورون می شود.

به کمک مصرف  در جسم یاخته اي نورون (هاي) پس سیناپسی ساخته شده است.

در تسهیل انتقال پیام عصبی بین یاخته هاي پیش سیناپسی و پس سیناپسی نقش دارند.

تغییر در میزان طبیعی آن ها، از دالیل بیماري و اختالل در کار دستگاه عصبی است.

ATP

هر رشتۀ عصبی که به دستگاه عصبی محیطی تعلق دارد، در حالت استراحت ..................  53

سدیم را با صرف انرژي از یاخته خارج می کند. اجازة خروج پتاسیم را به بیرون از یاخته نمی دهد.

کانال هاي دریچه دار سدیمی را باز نگه می دارد. پمپ سدیم - پتاسیم غشاي خود را غیر فعال می کند.

در ارتباط با سیناپس ها نمی توان گفت که  ..................  .  54

گیرنده در یاختۀ دریافت کنندة پیام، کانالی است که با اتصال ناقل عصبی به آن باز می شود.

پس از انتقال پیام، مولکول هاي ناقل باقی مانده، باید از فضاي سیناپسی تخلیه شوند.

هرگاه ناقل عصبی به گیرندة یاختۀ پس سیناپسی اتصال یابد، سبب تحریک یاختۀ پس سیناپسی می شود.

چندین ریزکیسۀ حاوي ناقل عصبی به پایانۀ آکسون براي انتقال پیام می آیند.
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نمی توان گفت،  .................. . (با تغییر)  55

در همۀ نورون هاي حسی، بخش دندریتی بلندتر از بخش آکسونی است.

در حالت آرامش نورون، یون هاي پتاسیم هم از غشا خارج می شوند و هم داخل می شوند.

هدایت پیام عصبی در رشته هاي عصبی میلین دار از رشته هاي بدون میلین هم قطر سریع تر است.

تعداد یون هاي عبوري از کانال هاي نشتی پتاسیمی نسبت به کانال هاي نشتی سدیمی بیشتر است.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  56
«هر نوع مولکول مرتبط با انتقال پیام که در فضاي سیناپسی وجود دارد،  .................. »

در پی اتصال به گیرندة خود در یاختۀ هدف، باعث تغییر در پتانسیل الکتریکی غشاي نورون می شود.

به کمک مصرف انرژي  در جسم یاخته اي نورون (هاي) پس سیناپسی ساخته شده است.

در تسهیل انتقال پیام عصبی بین یاخته هاي پیش سیناپسی و پس سیناپسی نقش دارند.

بروز تغییر در میزان طبیعی آن ها، از دالیل بیماري و اختالل در کار دستگاه عصبی است.

ATP

هر نورونی که  .................. دارد، قطعًا ..................  دارد.  57

آکسون فاقد میلین - دندریت حاوي میلین آکسون میلین دار - دندریت حاوي میلین

دندریت فاقد میلین - آکسون حاوي میلین دندریت میلین دار - آکسون حاوي میلین

کدام موارد، عبارت مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟«هر مولکول ناقل عصبی در بافت عصبی  .................. »  58
الف) به گیرندة خود در سطح نورون پس سیناپسی متصل می شود.

ب) با مصرف انرژي زیستی از بخش هاي مختلف آکسون آزاد می شود.
ج) می تواند در بخش مادة سفید دستگاه عصبی مرکزي یافت شود.
د) باعث باز شدن کانال هاي پروتئینی سلول پس سیناپسی می شود.

ج - د الف - ب - ج الف - د ب - ج

بین نوعی یاختۀ عصبی و یاختۀ دیگري، سیناپس تشکیل شده است. انرژي ذخیره شده درون مولکول هاي  به طور قطع صرف  ..................   59
خواهد شد.

اتصال مولکول ناقل عصبی به گیرندة ویژه اش ورود یون هاي سدیم به یاختۀ غدد پس سیناپسی 

برقراري حالت آرامش در غشاي سلول عصبی باز شدن دریچۀ کانال هاي پروتئینی غشا

ATP

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  60
«هر مولکول پروتئینی غشا که در حالت .................. یک یاختۀ عصبی حسی، .................. »

پتانسیل آرامش - یون هاي سدیم یا پتاسیم را جابه جا می کند، از انرژي موجود در مولکول هاي  براي فعالیت خود استفاده می کند.

پتانسیل آرامش - یون هاي سدیم و پتاسیم را برخالف شیب غلظت آنها جابه جا می کند، میزان فسفات آزاد سیتوپالسم را افزایش می دهد.

پتانسیل عمل - یون هاي داراي بار مثبت را در جهت شیب غلظت جابه جا می کند، از انرژي موجود در مولکول هاي  استفاده نمی کند.

پتانسیل آرامش - در هر بار فعالیت سه یون بار مثبت سدیم و دو یون بار مثبت پتاسیم جابه جا می کند، در طی فعالیت نورون همواره فعال است.

ATP

ATP

در شرایط طبیعی، هر یاختۀ بافت عصبی انسان ..................  61

در شرایطی می تواند به طور ناگهانی غلظت یون ها را در دو سوي غشاي خود تغییر دهد.

توانایی حفظ هم ایستایی مایع اطراف خود را دارد.

در برش عرضی خود داراي بخش هاي میلین دار است.

ATPدر پی مصرف گلوکز، توانایی تولید  مورد نیاز خود و مصرف آن را دارد.

غالف میلین ..................  62

به دنبال از بین رفتن هستۀ یاختۀ پشتیبان ایجاد می شود. بسیاري از یاخته هاي بافت عصبی را عایق بندي می کند.

در اطراف یاخته هاي عصبی رابط نیز می تواند دیده شود. تنها در دفاع از یاخته هاي عصبی نقش دارد.
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هر یک از یاخته هاي بافت عصبی مغز انسان که داراي چندین رشتۀ حامل پیام به جسم یاخته اي است؛ ..................  63

دندریت هایی کوتاه تر از آکسون خود دارد. در اعصاب مرتبط با نخاع قابل مشاهده است.

پیام ها را از بخش مرکزي دستگاه عصبی به سوي اندام ها می برد. در اثر ابتال به مالتیپل اسکلروزیس دچار اختالل در عملکرد مى شود.

پمپ سدیم- پتاسیم غشاي نورون حسی ..................  کانال دریچه دار .................. سبب کاهش میزان یون هاي .................. می گردد.  64

همانند- پتاسیمی- پتاسیم مایع بین یاخته اي همانند- سدیمی- سدیم درون سیتوپالسم

برخالف- پتاسیمی- پتاسیم مایع بین یاخته اي برخالف- سدیمی- سدیم مایع بین یاخته اي

در سیناپس آکسون ـ دندریت، گیرندة انتقال دهندة عصبی در غشاي پس سیناپسی قطعًا ..................  65

جزئی از ساختار یک کانال یونی وابسته به ولتاژ است.

پس از دریافت انتقال دهنده عصبی شرایط ورود آن را به یاخته فراهم می کند.

غشاي پس سیناپسی را نسبت به سدیم نفوذپذیرتر می کند.

پس از دریافت انتقال دهنده عصبی ویژة خود پتانسیل الکتریکی یاختۀ  پس سیناپسی را تغییر می دهد.

بخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم سلولی دور می کند، .................. بخشی از آن که پیام را به جسم سلولی نزدیک می کند، ..................  66

مانند ـ توسط غالفی از جنس لیپید پوشانده شده است. برخالف ـ داراي انشعابات فراوان می باشد.

برخالف ـ می تواند از طریق غشاي خود به وزیکول هاي سیناپسی بپیوندد. مانند ـ واجد شبکۀ آندوپالسمی گسترده و هسته می باشد.

با توجه به نمودار پتانسیل عمل  .................. .  67

در مرحله باالرو پتانسیل عمل همواره شیب اختالف پتانسیل در حال افزایش است.

با بسته شدن کانال هاي دریچه دار سدیمی، بار الکتریکی درون نورون منفی تر می شود.

همواره طی پتانسیل عمل یون هاي سدیم و پتاسیم خالف شیب غلظت از منافذ فسفولیپیدي غشا می گذرند.

پس از رسیدن شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشا به حالت آرامش، میزان فسفات درون نورون افزایش بیشتري می یابد.

کدام مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  68
هنگامی که کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز هستند، ..................

امکان ندارد یون سدیم از غشا عبور کند.

امکان دارد انرژي صرف جابجایی یون ها شود.

غلظت یون هاي سدیم براي مدت کوتاهی در داخل بیشتر از خارج سلول می باشند.

ممکن است هنوز درون سلول نسبت به بیرون مثبت باشد.

در محل یک سیناس پس از انتقال پیام، به منظورفراهم شدن امکان انتقال پیام هاي جدید، قطعًا ..................  69

اختالف پتانسیل دوسوي غشا سلول پس سیناپس افزایش می یابد. مولکول هاي ناقل باقی مانده، جذب سلول پیش سیناپسی می شوند.

فضاي سیناپسی باید از مولکول هاي ناقل باقی مانده، تخلیه شود.  آنزیم هاي سلول پیش سیناپسی ناقل عصبی را تجزیه می کنند.

یک ناقل عصبی بازدارنده قطعًا  ..................  70

سبب تغییر شکل نوعی پروتئین کانالی در غشاي سلول پس سیناپسی می شود. کانال هاي دریچه دار سدیمی را در غشاي سلول پس سیناپسی باز می کند.

پتانسیل غشاي سلول پس سیناپسی را تغییر نمی دهد. با جذب دوباره، به سلول پس سیناپسی بازگردانده می شود.
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«نوروگلیا»  سلولهاي غیرعصبی و هستهدار هستند. برخی از آن ها سلول هاي عصبی را عایق می کنند و برخی دیگر در تغذیه ي نورون ها نقش دارند و برخی دیگر  1
از نورون ها محافظت می کنند. هیچ یک از آن پیام عصبی منتقل نمی کنند.

در بافت عصبی، یاخته هاي اصلی (نورون ها) و یاخته هاي دیگري به نام پشتیبان وجود دارد. هرسه مورد تنها براي یاخته هاي اصلی بافت عصبی صادق است ولی  2
هیچ کدام براي یاخته هاي پشتیبان صدق نمی کند. جملۀ ب فقط دربارة نورون هاي حرکتی صادق است.

 3

سوال مربوط به شکل مقابل می باشد از شروع پتانسیل عمل تا  میلی ولت که کانال دریچه دار سدیمی باز است و یک بار اختالف پتانسیل به

صفر و  بار به  میلی ولت ( میلی ولت و  میلی ولت) می رسد ولی حداکثر فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم بعد از پتانسیل عمل
می باشد.
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جریان عصبی از دندریت یا جسم سلولی به نورون وارد شده ولی از انتهاي آکسون آن خارج می شود.  4
در یک نورون، در حال استراحت، کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی هر دو بسته اند ولی کانال هاي همیشه باز سبب خروج پتاسیم از سلول و ورود سدیم به  5

درون سلول می شود. همین طور پمپ سدیم - پتاسیم همیشه فعال است.
جهت هدایت پیام عصبی، از دندریت به جسم سلولی و از جسم سلولی به آکسون است.  6

، کانال هاي دریچه دار سدیم بسته می شوند و کانال هاي دریچه دار پتاسیم باز می شوند. با رسیدن پتانسیل سلول به   7
حرکت در خالف شیب غلظت به انرژي نیاز دارد. شیب غلظت سدیم از خارج به داخل سلول و شیب غلظت پتاسیم از داخل به خارج سلول است. به همین دلیل  8

) احتیاج دارد. خروج سدیم از درون سلول توسط پمپ سدیم - پتاسیم به انرژي زیستی (
 9

 طبق شکل، مشاهده می شود در پایانه ي آکسونی، انتقال دهنده هاي عصبی با اگزوسیتوز از سلول خارج می شوند.
حاوی ھای وزیکول

سیناپسی
فضای

سیناپسی پیش
نورون

آکسون

مولکول
انتقال دھنده

 جھت
 پتانسیل

عمل

ناقل عصبی

آکسونیپایانھ

پمپ سدیم ـ پتاسیم با مصرف  یونهاي سدیم را به خارج و یونهاي پتاسیم را به داخل میراند. با این کار به منفی شدن پتانسیل داخل سلول کمک  10
می کند.

در طی عملکرد اگزوسیتوز ریز کیسۀ حاوي ناقل شیمیایی با غشاء نورون پیش سیناپسی جوش می خورد.  11

) به نورون پس سیناپسی مربوط هستند. (در غشاي یاختۀ پیش سیناپسی در محل سیناپس یعنی پایانۀ آکسونی نورون پیش سیناپسی گیرنده اي براي ناقل هاي عصبی وجود ) و ( گزینه هاي (
ندارد.)

.( طبیعی است که غشاء سلول پیش سیناپسی فسفولیپید دارد (رد گزینه ي 
پایانه ي آکسون نورون حرکتی می تواند به سلول ماهیچه ارتباط یابد و سیناپس را ایجاد کند.  12

منظور سؤال، بخش پایین رو در منحنی پتانسیل عمل است که در این زمان، کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز و کانال هاي دریچه دار سدیمی بسته می باشند. فعالیت  13
بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم، بعد از پتانسیل عمل است، نه در این زمان.

با توجه به شکل مشخص است که پیام از سمت (الف) به سمت (ب) در جریان است، زیرا در ناحیهي (ب) به دلیل ورود یونهاي سدیم پتانسیل درون غشا نسبت  14

به بیرون آن مثبتتر است و در سمت (الف) به دلیل خروج یونهاي پتاسیم پتانسیل درون غشاء نسبت به خارج مجددًا منفی تر شده است، پس در این شرایط انتقال پیام از این نورون به نورون

دیگر در سمت (ب) رخ میدهد.

بررسی سایر گزینهها:

): با فرض آکسون بودن رشتۀ، چون پیام از جسم سلولی به سمت پایانهي آکسون حرکت میکند، جسم سلولی باید در سمت (الف) واقع شده باشد. گزینهي (

): در صورت دندریت بودن رشتۀ مربوطه، چون پیام از دندریت (الف) به سمت (ب) میباشد، جسم سلولی باید در سمت (ب) واقع شده باشد. ) و ( گزینه هاي (
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هنگام پتانسیل عمل با ورود سدیم از طریق کانال هاي دریچه دار، پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون مثبت تر و با خروج پتاسیم، درون نورون نسبت به بیرون  15
آن منفی تر می شود.

در انتهاي پتانسیل عمل در بخش پایین رو منحنی پتانسیل عمل با خروج یون هاي پتاسیم از داخل نورون، پتاسیل درون سلول نسبت به بیرون منفی می شود. همین   16
طور در پایان پتانسیل عمل با فعالیت بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم یون هاي سدیم از سلول خارج شده و یون هاي پتاسیم به داخل سلول افزوده می شوند.

در پتانسیل آرامش پتاسیم از سلول خارج و سدیم وارد می شود که سلول براي حفظ پتانسیل آرامش، سدیم هاي وارد شده را به کمک پمپ سدیم - پتاسیم و با  17

) یون ها را جابه جا می کنند.  صرف انرژي از سلول خارج و پتاسیم را وارد می کند. در پتانسیل عمل، کانال هاي دریچه دار، بدون صرف انرژي (

). ماده ي آزاد شده از انتهاي آکسون سبب انتقال پیام گاهی (نه همیشه!)  در محل سیناپس، پیام نورون حسی به نورون رابط منتقل می شود (رد گزینه ي   18

) ناقلین عصبی با اتصال به گیرنده هاي مربوطه در ). مولکول هاي ناقل عصبی وارد سلول پس سیناپسی نمی شوند، بلکه در فضاي سیناپسی تجزیه می شوند (رد گزینه ي  می شود (رد گزینه ي 

 .( سلول هاي پس سیناپسی باعث تغییر پتانسیل الکتریکی این سلول ها می شود (تایید گزینه ي 
انتقال دهنده هاي عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی، سبب تغییر پتانسیل الکتریکی آن می شوند. این تغییر ممکن است در جهت فعال کردن یا مهار  19

کردن نورون پس سیناپسی باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

: ممکن است سیناپس از نوع اکسون - جسم یاخته اي باشد. در این صورت همواره  انتقال پیام به دندریت نورون پس سبناپس نیست. و ممکن است به دندریت باشد. گزینۀ 

: در این حالت *محتویات* درون ریز کیسه ها در فضاي سیناپس آزاد می شود و غشا ربز کیسه ها در فرایند برون رانی با غشا پایانه اکسون ادغام می شود. گزینۀ 

: اگر ناقل عصبی مهار کننده باشد منجر به باز شدن کانال هاي سدیمی در نورون پس سیناپسی نمی شود. از طرفی ممکن است سلول پس سیناپسی اصًال نورون نباشد. گزینۀ 
 20

پمپ سدیم - پتاسیم با مصرف انرژي سدیم را از داخل به خارج سلول و پتاسیم را از خارج به

داخل سلول میبرد. در واقع خروج سدیم و ورود پتاسیم انرژي خواه است و خروج سدیم و

ورود پتاسیم در حالت آرامش از طریق کانالهاي همیشه باز و از طریق انتشار تسهیل شده

صورت میگیرد. از طرفی تعداد کانالهاي پتاسیمی همیشه باز از تعداد کانالهاي سدیمی
همیشه باز بیشتر هستند. بنابراین نفوذپذیري به پتاسیم بیشتر است.

K+

K+
K+

P1 + ADP
K+

K+

ATP

اندازه ي سلول هاي پشتیبان (نوروگلیا) نسبت به نورن ها کوچک تر است ولی تعداد آن ها چند برابر می باشد. این سلول ها توانایی تولید و هدایت پیام عصبی را  21
ندارند.

موارد (الف)، (ب) و (ه) صحیح هستند و موارد (ج و د) نادرست است.  22
بررسی موارد:

الف) درست است. چون در پتانسیل عمل مقداري سدیم وارد سلول شده و پتاسیم از سلول خارج می شود. 

ب) درست است. در این نقطه پتانسیل غشا به  رسیده است. 

ج) نادرست است. در نقطه ي  کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز و کانال هاي دریچه دار سدیمی بسته هستند. 
د) نادرست است. در این نقطه کانال هاي دریچه دار سدیمی باز هستند و سدیم وارد سلول می شود. 

هـ) درست است. در پتانسیل آرامش سدیم از راه کانال هاي نشتی سدیمی و پتاسیم بر اثر فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم وارد سلول می شود. 

جهت پتانسیل عمل این رشته از چپ به راست است و هدایت پیام عصبی از  به  است.  23
به دلیل اینکه غالف میلین سرعت هدایت پیام را افزایش می دهد پس سرعت هدایت کاهش می یابد.  24

) توانایی تولید ناقل هاي عصبی تغییر نمی کند. ) و ( کم و زیاد بودن حساسیت نورون به غالف میلین وابسته نیست رد گزینه هاي (

): پس از انتقال پیام عصبی، مولکول هاي ناقل عصبی باقی مانده یا تجزیه می شوند و یا توسط سلول پیش سیناپسی جذب می شوند، اگر این عمل گزینه ي (  25
صورت نگیرد انتقال بیش از حد پیام امکان انتقال پیام هاي جدید عصبی را غیرممکن می سازد.

): براي عمل برون رانی ناقل هاي عصبی نیاز به  می باشد. رد گزینه ي (

): ناقل هاي عصبی در جسم سلولی ساخته می شوند نه دندریت. رد گزینه ي (

): ناقل هاي عصبی یا تحریک کننده هستند یا باز دارنده. رد گزینه ي (

: در هر نورون پس از پایان پتانسیل عمل، شیب غلظت یون ها توسط پمپ سدیم ـ پتاسیم به حالت اولیه بر می گردد. گزینه ي   26
سایر گزینه ها: 

) در بیماري  سلولهاي پشتیبان در دستگاه عصبی مرکزي از بین می روند که نورون نمی باشند ولی سرعت هدایت در نورون هابدلیل کاهش مقدار میلین کاهش می یابد.
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)عایق بندي مربوط به سلول هاي پشتیبان می باشد که یاخته ي غیر عصبی می باشند.

) هر یاخته عصبی در دستگاه عصبی خودمختار قطعًا حرکتی بوده و پیام حسی را منتقل نمی کند.

: در زمانی که اختالف پتانسیل بین دو سوي غشا صفر می شود، یکی در شاخه با?رونده منحنی پتانسیل عمل است که در این حالت کانال دریچه دار گزینۀ  و   27
سدیمی باز و کانال دریچه دار پتاسیمی بسته است. و در شاخه پایین رو منحنی عمل نیز در نقطه اي اختالف پتانسیل بین دو سوي غشا صفر می شود که در این حالت کانال دریچه دار پتاسیمی باز و

سدیمی بسته است. در نتیجه هیچگاه در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشا صفر است نمی توان گفت که کانال دریچه دار سدیمی باز است یا کانال دریچه دار پتاسیمی.

: زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشا صفر باشد، می تواند در شاخۀ صعودي پتانسیل عمل باشد که در این حالت به دلیل باز بودن کانال هاي دریچه دار سدیمی، نفوذپذیري غشا نسبت گزینۀ 
به یون سدیم بیشتر است یا می تواند در شاخۀ نزولی منحنی پتانسیل عمل باشد که در این حالت به دلیل باز بودن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی غشا نسبت به پتاسیم نفوذ پذیر تر است.

: در پایان پتانسیل عمل فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم بیشتر می شود. گزینۀ 

در اختالف پتانسیل  میلی ولت، کانال هاي دریچه دار سدیمی بسته می شود، و ورود سدیم از طریق کانال هاي دریچه دار متوقف می شود. به دلیل بسته   28
بودن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی، عبور پتاسیم از طریق کانال هاي دریچه دار، تغییري نمی کند.

در اختالف پتانسیل  میلی ولت، کانال هاي دریچه دار سدیمی بسته می شود، و ورود سدیم از طریق کانال هاي دریچه دار متوقف می شود. به دلیل بسته بودن  29
کانال هاي دریچه دار پتاسیمی، عبور پتاسیم از طریق کانال هاي دریچه دار، تغییري نمی کند. اما به دلیل عملکرد همیشگی کانال هاي نشتی، یون هاي سدیم به مقدار کمی می توانند از طریق این

کانال ها به درون سلول وارد شوند.
هر چه تعداد یون هاي ورودي به سلول بیشتر شود، غلظت یون هاي درون سلول بیشتر و فشار اسمزي سلول باالتر می رود. در قلۀ پتانسیل عمل، بیشترین فشار  30
اسمزي وجود دارد زیرا در شاخۀ باالرو منحنی کانال هاي دریچه دار سدیمی باز هستند و یون هاي سدیم به داخل سلول آمده است و هنوز کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز نشده است، و یون هاي

پتاسیم از طریق این کانال هاي دریچه دار پتاسیمی خارج نشده اند بنابراین تجمعی از بارهاي مثبت در داخل سلول داریم که باعث افزایش فشار اسمزي درون سلول می شوند.

- تعداد پتاسیم خروجی بیشتر از مقدار ورود سدیم است زیرا غشا  نفوذ پذیري بیشتري به یون پتاسیم دارد. گزینۀ   31

- پمپ سدیم- پتاسیم یون ها را برخالف شیب غلظت جابجا می کند. گزینۀ 

- همیشه غلظت یون پتاسیم درون سلول بیش تر از بیرون یاخته و غلظت یون سدیم همیشه در بیرون یاخته  بیشتر از درون یاخته است. گزینۀ 

- پمپ سدیم - پتاسیم با جدا کردن فسفات از مولکول  در درون یاخته، انرژي الزم براي جابجایی یون ها بر خالف شیب غلظت را تامین می کند. در نتیجه میزان  کم و میزان گزینۀ 
فسفات «درون یاخته اي» (نه برون یاخته اي) افزایش می یابد.

- چه در پتانسیل عمل و چه در پتانسیل آرامش، همواره یون سدیم در خارج یاخته بیشتر است و یون پتاسیم در داخل سلول بیشتر است. گزینۀ   32

K+

K+

ATP

- مطابق شکل روبرو، پمپ سدیم - پتاسیم هم با بخش آب گریز و هم با بخش آب دوست غشا در ارتباط است. گزینۀ 

- پمپ سدیم - پتاسیم همیشه فعال است و دو یون مثبت را به درون سلول و سه یون مثبت را به بیرون سلول می برد و بنابراین باعث می شود که بار مثبت بیرون در اثر فعالیت پمپ، گزینۀ 
بیشتر از درون سلول باشد. در پتانسیل آرامش کانال هاي دریچه دار سدیمی و کانال هاي دریچه دار پتاسیمی بسته اند.

- به علت وجود کانال هاي نشتی که همیشه باز هستند، هیچ گاه غشا به یون سدیم و پتاسیم  نفوذ ناپذیر نیست.  گزینۀ 

- به علت باز شدن کانال هاي دریچه دار سدیمی، و ورود یون هاي سدیم به داخل، بیرون سلول نسبت به حالت استراحت بار هاي مثبت آن کمتر می شود. 33  گزینۀ 

- کانال هاي دریچه دار پتاسیمی پس ازعبور از قلۀ منحنی پتانسیل عمل، باز می شود. در پتانسیل استراحت و در شاخۀ باال رو پتانسیل عمل، کانال هاي پتاسیمی بسته است. گزینۀ 

- در شاخۀ باال رو منحنی پتانسیل عمل، کانال دریچه دار سدیمی باز است. گزینۀ 

- فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم در پایان پتانسیل عمل افزایش می یابد. گزینۀ 

- یک یاختۀ عصبی و  یاختۀ پشتیبان عصبی می توان دید. گزینۀ   34

- غالف میلین در بخش هایی از رشتۀ عصبی قطع شده است که این بخش ها را گرة رانویه می نامند. که تعداد آن شش عدد است. گزینۀ 

- در این شکل، دندریت از چند نقطه از جسم یاخته اي و اکسون از یک نقطه از جسم یاخته اي خارج شده است. گزینۀ 

- در جسم یاخته اي بسیاري از اندامک ها قرار گرفتند. براي مثال در پایانه اکسون ها، میتوکندري وجود دارد تا انرژي برون رانی ناقل هاي عصبی را تامین نماید. گزینۀ 

- پایانۀ اکسون و جسم یاخته اي در هر سه نوع نورون میلین ندارد. گزینۀ   35

- هدایت پیام عصبی در رشته هاي عصبی میلین دار از رشته هاي بدون میلین هم قطر سریع تر است. بنابراین به غیر از داشتن یا نداشتن میلین، باید به قطر رشتۀ عصبی نیز توجه شود. گزینۀ 

- هدایت پیام عصبی همیشه یک طرفه و از دندریت و اکسون است. اما انتقال پیام عصبی از پایانۀ اکسون به یاختۀ بعدي است. گزینۀ 

- اکسون از یک نقطه از جسم یاخته اي و دندریت از چند نقطه از جسم یاخته اي خارج می شود. گزینۀ 

- کانال هاي دریچه دار سدیمی زودتر از کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز می شوند، اما اختالف پتانسیل دو سوي غشاي نورون به طور ناگهانی تغییر گزینۀ   36
می کند و داخل یاخته از بیرون آن، مثبت تر می شود و پس از مدت کوتاهی، اختالف پتانسیل دوباره به حالت آرامش باز می گردد. باز بودن هر دو کانال سدیمی و پتاسیمی کوتاه است.

- هر دو نوع کانال دریچه دار سدیمی و پتاسیمی فقط مدت زمان کوتاهی باز هستند. کانال هاي دریچه دار سدیمی زودتر از کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز می شود. گزینۀ 

- کانال هاي دریچه دار سدیمی، دریچۀ آن در سطح خارج و کانال هاي دریچه دار پتاسیمی در سطح داخلی غشا قرار دارد. گزینۀ 

- کانال هاي دریچه دار سدیمی با ورود یون هاي مثبت سدیمی، باعث می شود درون سلول مثبت شود، و کانال هاي دریچه دار پتاسیمی با خروج یون هاي پتاسیمی باعث مثبت شدن بیرون گزینۀ 
سلول می شود.

- همواره یون سدیم در خارج سلول بیشتر از داخل سلول است، انتقال یون سدیم بدون مصرف  باید در جهت شیب غلظت باشد، از فضاي بین گزینۀ   37
سلولی به درون سلول است.
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- در زمانی که یاختۀ عصبی در پتانسیل آرامش است، انتقال پیام عصبی از پایانۀ اکسون انجام نمی شود. گزینۀ 

- انتقال پتاسیم در خالف شیب غلظت و همراه با مصرف انرژي از فضاي برون سلولی به سیتوپالسم نورون است. گزینۀ 

- انتقال سدیم از طریق کانال، بدون مصرف  است. گزینۀ 
 38

 آکسون پیام عصبی را از جسم سلولی دور میکند ولی دندریت پیام را به جسم سلولی نزدیک میکند، آکسون

ها با اگزوسیتوز ناقل هاي عصبی را آزاد می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

): انشعابات دندریت از انشعابات آکسون بیشتر است. گزینه ي (

): همهي آکسونها و دندریتها میلین ندارند. گزینه ي (

): هسته و بیشتر اندامکهاي داخل سلولی، درون جسم سلولی قرار دارند. گزینه ي (

ایجسم یاختھ

دندریت
اکسون

اکسون

دندریت

ایجسم یاختھ

ایجسم یاختھ

اکسون

دندریت

یاختۀ عصبی حرکتی

یاختۀ عصبی حسی

یاختۀ عصبی رابط

1

2

3

پمپ سدیم - پتاسیم باعث خروج  یون  از سلول و ورود  یون  به سلول می شود و هیچ یونی با بار منفی را از غشاء سلول عبور نمی دهند. پمپ  39
سدیم - پتاسیم با این کار منجر به مثبت تر شدن خارج سلول و ایجاد پتانسیل آرامش می شود.

نوار مغزي، جریان الکتریکی ثبت شده یاخته هاي عصبی است.   40

»: همۀ یاخته هاي عصبی، دارینۀ بلند و یک آسه کوتاه در اطراف جسم سلولی خود ندارند، مثال یاخته هاي حرکتی در انعکاس عقب کشیدن دست داراي چندین دارینۀ کوتاه در اطراف گزینه «
جسم یاخته اي و یک آسه بلند هستند. 

»: در همۀ یاخته هاي عصبی، اطالعات الزم براي رشد و نمو در دناي هسته وجود دارد.  گزینه «

»: پیام عصبی در طول رشتۀ عصبی هدایت می شود نه انتقال. گزینه «

»: بسیاري از یاخته هاي عصبی داراي غالف میلین در اطراف رشته هاي عصبی خود هستند نه همۀ آنها. غالف میلین از  جنس غشاي یاخته اي است.  گزینه «
 41

 طبق شکل مقابل

 

ایجسم یاختھ

دندریت
اکسون

اکسون

دندریت

ایجسم یاختھ

ایجسم یاختھ

اکسون

دندریت

یاختۀ عصبی حرکتی

یاختۀ عصبی حسی

یاختۀ عصبی رابط

1

2

3

»: هر یک از یاخته هاي عصبی حسی، حرکتی و رابط می توانند داراي انشعاباتی در انتهاي آسۀ خود باشند. (پایانۀ آکسون)   گزینه «

»: هر دو نوع یاخته هاي عصبی رابط و حرکتی می توانند چندین دارینه متصل به جسم یاخته اي خود داشته باشند.  گزینه «

»: یاخته هاي عصبی حسی و رابط نمی توانند پیام عصبی را به یاخته هاي غیرعصبی منتقل کنند. اما یاخته هاي حرکتی هنگام ارتباط با یاخته هاي ماهیچه اي و غدد، پیام عصبی را به یاخته هاي گزینه «
غیرعصبی منتقل می کنند. 

»: یاخته هاي عصبی حرکتی، در اطراف جسم یاخته اي خود، رشته هاي میلین دار ندارند.(دندریت ها کوتاه و بدون میلین هستند.) گزینه «

میلی ولت، کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته هستند.  »: در  اختالف پتانسیل  گزینه «  42

»: پمپ هاي سدیم و پتاسیم همیشه فعال هستند.  گزینه «

»: کانال هاي همیشه باز سدیمی و پتاسیمی همیشه فعال هستند. و در نتیجه یون هاي سدیم و پتاسیم را در جهت شیب غلظت جابجا می کنند.  گزینه «

»: همواره غلظت یون هاي پتاسیم در داخل یاخته بیش تر از بیرون آن است.  گزینه «

»: ناقل هاي عصبی باقی مانده در فضاي سیناپسی ممکن است جذب یاختۀ پیش سیناپسی شوند و یا توسط آنزیم هایی در فضاي سیناپسی تجزیه شوند.  گزینه «  43

»: اگر ناقل هاي عصبی از نوع مهاري باشند، نورون بعدي را مهار می کنند.  گزینه «

»: پس از رسیدن پیام عصبی به پایانۀ آکسونی، آنچه وارد فضاي سیناپسی می شود، ناقل هاي عصبی است نه ریز کیسه ها.  گزینه «

»: ناقل هاي عصبی از نوع تحریکی و یا مهاري قطعًا یاخته پس سیناپسی را دچار تغییر پتانسیل الکتریکی می کنند.  گزینه «

. در یک یاختۀ عصبی در حالت آرامش، یون هاي سدیم و پتاسیم از طریق کانال هاي نشتی غشا جابه جا می شوند.  44

. در حالت آرامش، نفوذپذیري غشا نسبت به یون پتاسیم بیش تر از یون سدیم است. درواقع یون پتاسیم خارج شده از سلول بیش از یون هاي سدیم وارد شده وارد شده به سلول از طریق
کانال هاي نشتی است.

. در حالت آرامش کانال هاي نشتی، یون هاي پتاسیم را در جهت شیب غلظت جابه جا می کنند.

. پمپ سدیم پتاسیم با هربار فعالیت خود،  یون سدیم با بار مثبت به خارج و  یون پتاسیم با بار مثبت وارد سلول می کند. این عمل باعث می شود در هربار فعالیت پمپ یک بار مثبت به بیرون
یاخته اضافه شود. در نتیجه تعداد بار مثبت بیرون افزایش می یابد.
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الف- درست، پمپ و کانال دریچه دار در عرض غشاء به صورت سراسري قرار گرفته اند.  45
ب- درست، در هنگام پتانسیل عمل، کانال هاي دریچه دار و پمپ هر دو فعال هستند. 

ج) نادرست، پمپ یون هاي سدیم و پتاسیم را در خالف شیب غلظت و کانال دریچه دار یون ها را در جهت شیب غلظت عبور می دهد.
د) درست، کانال هاي دریچه دار و پمپ هر دو پروتئینی هستند و واحدهاي سازندة آنها آمینواسید است.

در زمانی که اختالف پتانسیل بین دو سوي غشا صفر است، سلول در حالت پتانسیل عمل است، به علت کانال هاي نشتی در همه حال چه در پتانسیل آرامش و چه  46

در پتانسیل عمل، سدیم از طریق کانال هاي نشتی بدون صرف  به درون سلول می آید. عالوه بر این سدیم در شاخۀ صعودي پتانسیل عمل از طریق کانال هاي دریچه دار سدیمی نیز می تواند

بدون صرف   وارد سلول شود.
بررسی سایر گزینه ها:

) بیشترین اختالف پتانسیل بین دو سوي غشاء در حالت پتانسیل آرامش است، پتاسیم، به علت فعالیت پمپ در خالف شیب غلظت و با کانال هاي نشتی در جهت شیب غلظت از غشاء عبور می 
کند.

) در پتانسیل آرامش، ورود پتاسیم به سلول در خالف جهت شیب غلظت است و از طریق پمپ انجام شود. فعالیت پمپ همراه با مصرف  است.

) در پایانۀ آکسون ریزکیسه ها خارج نمی شوند، بلکه ناقلین آن با روش برون رانی و با صرف  به فضاي سیناپسی آزاد می شوند.

): عالمت سؤال منحنی پایین رو پتانسیل عمل را نشان می دهد. در این نقطه اگر چه کانال دریچه دار سدیمی بسته است؛ ولی توسط پمپ سدیم - گزینۀ  (  47
پتاسیم، سدیم از سلول خارج می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

) یون سدیم از طریق کانال نشتی، در جهت شیب غلظت وارد می شود.

) یون پتاسیم با فعالیت پمپ با صرف انرژي زیستی وارد سلول می شود.

) پمپ در حالت پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل، فعال است.

زیرا همیشه و در همه حال شیب غلظت سدیم به سمت سیتوپالسم و شیب غلظت پتاسیم به سمت خارج سلول وجود دارد و فقط مقدار شیب تغییر می کند.  48
علت نادرستی سایر گزینه ها:

) در قلۀ پتانسیل عمل نیز در یک لحظه هر دو کانال دریچه دار بسته است. پس به قطعیت نمی توان گفت که در زمانی که هر دو کانال دریچه دار بسته است، یاخته در حالت پتانسیل آرامش است.

) زمانی که کانال دریچه دار باز باشد، قطعًا یاخته در پتانسیل عمل است که می تواند شاخۀ صعودي یا شاخۀ نزولی منحنی پتانسیل عمل باشد. هم در شاخۀ صعودي و هم در شاخۀ نزولی اختالف
پتانسیل غشاء ابتدا کم و سپس زیاد می شود.

) در پایان پتانسیل عمل، پمپ سدیم - پتاسیم بیشتر فعالیت می کند (نه این که فعال شود).

فراوان ترین یاخته هاي بافت عصبی، یاخته هاي پشتیبان هستند. برخی از این یاخته ها سبب افزایش سرعت هدایت (نه انتقال) پیام می شوند. این یاخته ها همانند  49
سایر یاخته هاي زنده در غشاي خود داراي کانال هاي پروتئینی هستند که یون ها را عبور می دهند.

در یک یاختۀ عصبی، در تمام مدت پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل، یون هاي سدیم از طریق کانال هاي نشتی سدیم، به درون یاخته وارد می شوند. در تمام این  50

، یون هاي پتاسیم را وارد یاخته و یون هاي سدیم را از یاخته خارج می کند. مدت، پمپ سدیم- پتاسیم نیز با صرف انرژي 
بررسی سایر موارد:

: در حین پتانسیل آرامش و بخشی از پتانسیل عمل که کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز هستند، یون هاي سدیم از طریق کانال هاي نشتی وارد یاخته می شوند؛ درحالی که بار الکتریکی درون مورد 
یاخته مثبت تر نمی شود.

: در حین پتانسیل آرامش اختالف پتانسیل دو سوي غشا به طور ناگهانی تغییر نمی کند. مورد 

: در حین پتانسیل آرامش، شیب غلظت هاي یون هاي سدیم و پتاسیم با حالت آرامش متفاوت نیست. مورد 

هر دو نوع یاختۀ بافت عصبی، ژن هاي الزم براي ساخت غالف میلین را دارند و هر دو نوع این یاخته ها زنده هستند و توانایی تولید و مصرف  را دارند.  51

در فضاي سیناپسی، عالوه بر ناقل عصبی، آنزیم هایی نیز آزاد می شوند که این آنزیم ها در تجزیۀ ناقل عصبی نقش دارند. آنزیم ها از یاخته ها ترشح می شوند. اگر  52
مقدار ناقل عصبی تغییر کند، باعث بروز بیماري در دستگاه عصبی می شود. همچنین تغییر در میزان این آنزیم ها نیز می تواند باعث اختالل در فعالیت دستگاه عصبی شود. ناقل هاي عصبی با مصرف

انرژي جسم یاخته اي، یاخته هاي پیش سیناپسی ساخته می شود و به گیرندة خود در غشاي یاختۀ پس سیناپسی متصل می شوند.

در حالت آرامش، پمپ هاي سدیم - پتاسیم فعال اند. این پمپ ها با صرف انرژي، سدیم را از داخل سلول در خالف جهت شیب غلظت خارج می کنند.  53
بررسی سایر گزینه ها:

»: سلول هاي عصبی به پتاسیم و سدیم تا حدي نفوذناپذیر هستند و پتاسیم را (هر چند کم) ولی از طریق کانال هاي نشتی به بیرون از سلول عبور می دهند. گزینۀ «

»: پمپ سدیم - پتاسیم همیشه فعال است، در پتانسیل آرامش فعالیت آن زیاد و در پتانسیل عمل فعالیت آن کم است. گزینۀ «

»: در حالت آرامش یا استراحت هیچ یک از کانال هاي دریچه دار باز نیستند و هر دو بسته می باشند. گزینۀ «

براساس این که ناقل عصبی تحریک کننده یا بازدارنده باشد، یاختۀ پس سیناپسی تحریک، یا فعالیت آن مهار می شود. پس لزومًا نمی توان گفت سبب تحریک  54
یاختۀ پس سیناپسی می شود.

در بعضی نورون هاي حسی بخش آکسونی بلندتر از بخش دندریتی می باشد. به عنوان نمونه، نورون هاي حسی که به عنوان گیرندة حس بویایی در سقف حفرة بینی  55
حضور دارند، آکسون شان بلندتر از دندریت شان است.

بررسی سایر گزینه ها:

»: در حالت آرامش پتاسیم ها هم خارج می شوند (از طریق کانال هاي نشتی پتاسمی) و هم داخل می شوند (از طریق پمپ سدیم - پتاسیم). گزینۀ «

»: کامًال صحیح است. گزینۀ «

»: دلیل نفوذپذیري بیشتر غشا به پتاسیم نسبت به سدیم همین است. گزینۀ «

در فضاي سیناپسی، عالوه بر ناقل عصبی، آنزیم هایی نیز وجود دارند که این آنزیم ها در تجزیۀ ناقل عصبی نقش دارند. اگر مقدار ناقل عصبی تغییر کند، باعث  56
بروز بیماري در دستگاه عصبی می شود. همچنین تغییر در میزان این آنزیم ها نیز می تواند باعث اختالل در فعالیت دستگاه عصبی شود.
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به شکل سه نوع نورون دقت نمایید:  57

همۀ مولکول هاي ناقل عصبی (چه مهاري و چه تحریکی) باعث تغییر اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوي غشاي سلول پس سیناپسی می شوند و این مورد از طریق  58
باز شدن گروهی از پروتئین هاي کانالی سلول انجام می شود. در واقع گیرنده هاي ناقل هاي عصبی کانال هم هستند.

بررسی مواد نادرست:
مورد الف) دقت کنید ممکن است سلول پس سیناپسی، نورون نباشد.

مورد ب) ناقل عصبی فقط از پایانۀ آکسونی آزاد می شود.
مورد ج) برخی مولکول هاي ناقل عصبی ممکن است خارج از دستگاه عصبی مرکزي باشند، مانند سیناپس هایی که با ماهیچه هاي اسکلتی ایجاد می شود.

پمپ سدیم – پتاسیم در برقراري حالت آرامش در سلول عصبی نقش دارد. این پمپ پروتئینی براي انتقال یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشا، به طور قطع   59

 مصرف می کند.

بررسی گزینه ها:  60

): کانال هاي نشتی سدیم یا پتاسیم را جابه جا می کنند؛ اما  مصرف نمی کنند.  گزینۀ (

): پمپ سدیم پتاسیم یون هاي سدیم و پتاسیم را خالف شیب غلظت جابه جا می کنند. این پمپ با هیدرولیز میزان  و  را افزایش می دهد.  گزینۀ (

): در پتانسیل عمل، کانال هاي نشتی و دریچه دار یون هاي مثبت را جابه جا می کنند؛ ولی هیچ کدام از انرژي  استفاده نمی کنند. گزینۀ (

): در پتانسیل آرامش پمپ هاي سدیم پتاسیم سه یون سدیم و دو یون پتاسیم را جابه جا می کنند. این پمپ ها همیشه فعال هستند. گزینۀ (

یاخته هاي بافت عصبی شامل نورون ها و نوروگلیاهاست.  61
بررسی گزینه ها:

): نوروگلیاها قادر به تغییر ناگهانی غلظت یون ها در دو سوي غشاي خود نیستند. گزینۀ (

): وظیفۀ حفظ هم ایستایی مایع اطراف در بافت عصبی بر عهدة عده اي از نوروگلیاهاست نه نورون ها. البته همۀ یاخته ها قادر به حفظ هم ایستایی محیط درون خود هستند. گزینۀ (

): عده اي از یاخته هاي عصبی در اطراف رشته هاي خود داراي غالف میلین هستند. گزینۀ (

): همۀ یاخته هاي بافت عصبی، توانایی تولید  مورد نیاز خود و مصرف آن هستند. گزینۀ (
هر سه نوع یاختۀ عصبی می توانند میلین دار و یا بدون میلین باشند. پس در اطراف بخش هایی از نورون هاي رابط نیز ممکن است غالف میلین مشاهده شود.  62

بررسی سایر گزینه ها:

)غالف میلین، رشته هاي آسه ( اکسون) و دارینۀ (دندریت) بسیاري از یاخته هاي عصبی ( نه بسیاري از یاخته هاي بافت عصبی) را می پوشاند و آنها را عایق بندي می کند. غالف میلین پیوسته گزینۀ 
نیست و در بخش هایی از رشته قطع می شود. این بخش ها را گرة رانویه می نامند.

)مطابق شکل روبه رو، هستۀ یاختۀ پشتیبان از بین نرفته است. گزینۀ 

) نوع دیگري از یاخته هاي پشتیبان وظیفه دفاع را بر عهده دارند، نه یاخته هاي پشتیبانی که غالف میلین را می سازند. گزینۀ 

ھستھ
یاختة پشتیبان

یاختھ پشتیبان

نورون هاى حرکتى و رابط داراى چند دندریت هستند. این رشته هاى دندریت هستند که پیام را به جسم یاخته اى وارد می کنند. در نورون هاى حرکتى، همانند  63
نورون هاى رابط آکسون از دندریت بلندتر است.

بررسی سایر گزینه ها:

): نورون هاى رابط فقط در مغز و نخاع  قابل مشاهده هستند و در هیچ کدام از اعصاب دیده نمی شوند. گزینۀ (

): در بیماري مالتیپل اسکلروزیس یاخته هاي پشتیبانی که در سیستم عصبی مرکزي میلین می سازند از بین می روند. پس نورون هاي حرکتی واقع در سیستم عصبی محیطی دچار مشکل گزینۀ (
نمی شوند.
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): فقط درمورد نورون هاى حرکتى صادق است. گزینۀ (

بررسی سایر گزینه ها  64

. پمپ سدیم- پتاسیم سبب کاهش سدیم درون سلول، ولی کانال دریچه دار سدیمی سبب افزایش سدیم درون سلول می شود. گزینه هاي  و 

. پمپ سدیم- پتاسیم سبب کاهش پتاسیم مایع بین سلولی ولی کانال دریچه دار پتاسیمی سبب افزایش پتاسیم مایع بین سلولی می شود. گزینۀ 

در سیناپس مذکور انتقال دهندة عصبی ترشح شده از پایانۀ آکسونی یک نورون، پتانسیل غشاي یاختۀ پس سیناپسی را تغییر می دهد (چه در جهت فّعال کردن با  65
ایجاد پتانسیل عمل و چه در جهت مهارکردن.)

»: گیرندة انتقال دهندة عصبی در غشاي پس سیناپسی جزئی از یک کانال یونی وابسته به ماده شیمیایی (انتقال دهندة عصبی) است. گزینۀ «

»: انتقال دهندة عصبی به گیرندة غشایی خود متصل می شود و وارد یاختۀ پس سیناپسی نمی شود. گزینۀ «

»: همیشه این گونه نیست که وقتی انتقال دهندة عصبی به گیرنده غشایی خود در نورون پس سیناپسی متصل می شود کانال سدیمی باز شود و غشا نسبت به سدیم نفوذپذیرتر شود بلکه گزینۀ «

ممکن است کانال پتاسیمی در اثر اتصال انتقال دهندة عصبی ویژه به گیرنده باز شود و غشا نسبت به  نفوذپذیري بیش تري پیدا کند.

زائده اي از نورون که پیام عصبی را به جسم سلولی نزدیک می کند دندریت (دارینه) و زائده اي از نورون که پیام عصبی را از جسم سلولی دور می کند آکسون  66
(آسه) است.

»: انشعابات دندریتی معموًال بیش تر از انشعابات آکسونی هر نورون است. گزینۀ «

»: همۀ نورون ها میلین دار نیستند بلکه برخی نورون ها بدون میلین می باشند. گزینۀ «

»: اندامک هایی نظیر هسته و سایرین در جسم سلولی حضور دارند نه در دندریت یا آکسون. البته در پایانۀ آکسونی اندامک هایی مانند وزیکول هاي سیناپسی و میتوکندري ها وجود دارند؛ گزینۀ «
در حالی که این اندامک ها در دندریت یافت نمی شوند. وزیکول هاي سیناپسی به غشاي پایانۀ آکسونی جوش می خورند و محتویات آن ها (انتقال دهنده هاي عصبی) به روش انرژي خواه اگزوسیتوز

وارد فضاي سیناپسی می شوند. 

»: نادرست: در مرحله باالرو پتانسیل عمل کانال هاي دریچه دار سدیمی باز می شود در همین حال کانال هاي دریچه دار پتاسیمی بسته مانده اند و در این گزینۀ «  67
حالت یون هاي سدیم به مقدار بسیار زیادي وارد نورون می شوند، باید توجه داشت در همین مرحله یون هاي سدیم از راه کانال هاي نشتی هم در حال ورود به نورون هستند. ضمن اینکه مقدار

زیادي یون سدیم به درون نورون وارد می شود، اختالف پتانسیل ابتدا به صفر می رسد یعنی از  به صفر رسیده است و این یعنی اختالف کاهش یافته است، سپس اختالف از صفر به  
می رسد یعنی اختالف پتانسیل افزایش یافته است بنابراین نمی توان گفت در این مرحله همواره شیب اختالف پتانسیل در حال افزایش است.

»: نادرست: بسته شدن کانال دریچه دار سدیمی در قله نمودار و وقتی اختالف پتانسیل به  رسیده است صورت می گیرد و طبیعی است که بیشترین بار مثبت داخل نورون وجود دارد. گزینۀ «

»: نادرست: یون هاي سدیم چه در موقع پتانسیل عمل و چه در موقع آرامش نورون با فعالیت پمپ سدیم پتاسیم از نورون خارج می شوند به طوري که در هربار فعالیت این سه یون سدیم گزینۀ «
خارج می شود و یون هاي پتاسیم نیز همواره با فعالیت پمپ به داخل نورون وارد می شوند نکته اي که باید توجه کرد این است که عبور یون ها هیچ گاه از منافذ فسفولیپیدي غشا صورت نمی گیرد، در

عبور یون ها یا کانال هاي نشتی یا دریچه دار و یا پمپ سدیم پتاسیم دخالت دارند.

»: درست: در پایان پتانسیل عمل شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دوسوي غشاي سلول با حالت آرامش تفاوت دارد فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم موجب می شود شیب غلظت گزینۀ «

یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشا دوباره به حالت آرامش باز گردد و بنابراین براي این عمل پمپ از انرژي  استفاده می کند و طی تجزیه   میزان فسفات درون نورون افزایش
می یابد.

»: نادرست: هم زمان با باز بودن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی، یون هاي سدیمی هم از طریق کانال هاي نشتی عبور می کنند. 68  گزینۀ «

»: نادرست: از آن جا که پمپ در تمام نقاط و زمان ها در حال فعالیت می باشد بنابراین در تمام نقاط انرژي  صرف جابجایی یون ها می شود.  گزینۀ «

»: نادرست: همیشه و در تمام نقاط همواره غلظت یون سدیم در بیرون سلول بیشتر از داخل سلول می باشد.  گزینۀ «

»: درست: با توجه به نمودار پتانسیل عمل تا زمانی که نمودار به زیر صفر نیامده درون نسبت به بیرون مثبت می باشد.  گزینۀ «

پس از انتقال پیام، مولکول هاي ناقل باقی مانده، باید از فضاي سیناپسی تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حّد پیام جلوگیري و امکان انتقال پیام هاي جدید فراهم  69
شود. این کار با جذب دوبارة ناقل به سلول پیش سیناپسی انجام می شود، همچنین آنزیم هایی ناقل عصبی را تجزیه می کنند.

»: نادرست: جذب مولکول هاي ناقل باقی مانده توسط سلول پیش سیناپسی براي همه ناقل هاي عصبی اتفاق نمی افتد.   گزینۀ «

»: نادرست: افزایش اختالف پتانسیل دو سوي غشا در سیناپس هاي بازدارنده اتفاق می افتد اگر ناقل عصبی تحریک کننده باشد اختالف پتانسیل کاهش پیدا می کند.   گزینۀ «

»: نادرست: " آنزیم هایی ناقل عصبی را تجزیه می کنند " سلول ترشح کننده معرفی نشده است بنابراین نمی توان گفت که قطعًا این آنزیم ها توسط یاخته پیش سیناپسی ترشح می شوند.   گزینۀ «

»: درست: پس از انتقال پیام عصبی، قطعًا باید سیناپس ها از مولکول هاي ناقل باقی مانده تخلیه شوند چون تغییر در میزان طبیعی ناقل هاي عصبی از دالیل بیماري و اختالل در کار دستگاه  گزینۀ «
عصبی است. 

ناقل عصبی پس از رسیدن به غشاي سلول پس سیناپسی به پروتئینی به نام گیرنده متصل می شود. این پروتئین همچنین کانالی است که با اتصال ناقل عصبی به آن  70
باز می شود. به این ترتیب، ناقل عصبی با تغییر نفوذپذیري غشاي سلول پس سیناپسی به یون ها، پتانسیل الکتریکی این سلول را تغییر می دهد. 

»: نادرست: چون کانال هاي دریچه دار سدیمی در غشاي پس سیناپسی توسط ناقل عصبی از نوع تحریکی باز می شوند. گزینۀ «

»: درست: چون هر نوع ناقل عصبی، سبب بازشدن نوعی پروتئین کانالی در غشاي سلول پس سیناپسی میشود. گزینۀ «

»: نادرست: چون ممکن است ناقل عصبی در فضاي سیناپسی تجزیه شود. گزینۀ «

»: نادرست: چون هر نوع ناقل عصبی بازدارنده یا تحریکی سبب تغییر پتانسیل غشاي سلول پس سیناپسی می شود. گزینۀ «
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