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کتاب درسی مهم است...
خیلی خیلی

تقدیم به نگاه دقیق و عمیق شما ...



ــت.  ــران اس ــگاه ته ــي دانش ــة زیست شناس ــوري دانش آموخت ــد علي ن ــتاد مجی اس
وي کــه از خوش نامــان ســال هاي اخیــر در حــوزة تألیــف و تدریــس زیست شناســي 

محســوب مي شــود، داراي رّد پاهــاي مانــدگاري در ایــن عرصــه اســت. 
کتــاب »گیاه شناســي بــراي المپیــاد«، یکــی از آثــار مهــم و اثرگــذار او در فضــاي 
ــة زیست شناســي  ــه همــت خان آمــوزش کشــور اســت کــه در ســال 1396 و ب

چــاپ و در اختیــار دانش پژوهــان کشــور قــرار گرفتــه اســت. 
بعــد از تألیــف ایــن کتــاب، ردپاي ایشــان را در گــروه ترجمــة »بیولــوژي کمپبل« 
مي بینیــم کــه بســیار پرمعنــا و حائــز اهمیــت اســت. اصــواًل مدرســیني کــه بــر 
محتــواي بیولــوژي کمپبــل به عنــوان مهم تریــن منبــع تألیــف کتاب هــاي 
ــه  ــتند ک ــق هس ــرا و عمی ــدت مفهوم گ ــي به ش ــد،  دبیران ــه مي کنن ــي تکی درس
آگاهانــه دانش آمــوزان را بــا چالش هــاي بــزرگ دنیــاي زیست شناســي و 

ــد. ــنا مي کنن ــکي آش پزش
ــور،  ــاز کش ــدارس ممت ــروز در م ــه ام ــا ب ــال 1384 ت ــوري از س ــد علي  ن مجی
ــن  ــل ای ــت. حاص ــوده اس ــس ب ــه تدری ــغول ب ــور مش ــع کنک ــژه در مقط به وی
ــه  ــوط ب ــة مرب ــن مجموع ــق متفاوت تری ــارکت در خل ــاب، مش ــاي ن اندوخته ه
ــا عنــوان »جتــاب« مي باشــد؛ مجموعــه  کنکــور زیست شناســي نظــام جدیــد،  ب
بیســت و چهــار  جلــدي کــه بــه زودي بــا همــکاري خانــه زیست شناســي و 

ــد.  ــد ش ــر خواه ــارات کاپ منتش انتش
بازنویســی کتاب هــاي درســي زیرذره بیــن، جدیدتریــن اثــر مجیــد علي نــوري 
اســت کــه تدویــن، تألیــف و گــردآوري آن در خانــة زیست شناســي بــه ســرانجام 
ــان ســازمان  ــگاه طراح ــوع ن ــن، ن ــه زیرذره  بی ــف مجموع رســیده اســت. در تألی
ســنجش در کنکورهــاي 1399 و 1400 در کنکورهــای نظــام جدیــد بســیار مــورد 
ــته  ــتاد برجس ــن اس ــاب ای ــل انتخ ــن دلی ــت. مهم تری ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
کنکــور بــراي بازنویســی ایــن کتاب هــا، موفقیت  هــاي چشــم گیر دانــش 

ــت. ــوده اس ــر ب ــال هاي اخی ــاي س ــان در کنکوره ــوزان ایش آم
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مقدمه مؤلف
سالم به همة شما عزيزان؛ 

ــه! خــوِد  ــي يــک صفحــه کتــاب درســي رو ن ــم همه تــون عالقــه داريــد ده صفحــه جــزوه بخونيــد ول مي دون
ــاب درســي رو هــم  ــار جــزوة کالســم، کت ــه در کن ــم ک ــه مي کن ــه بچه هــا توصي مــن هــم اگرچــه هميشــه ب
ــرن!  ــم مي گي ــري ه ــة بهت ــاً نتيج ــه اتفاق ــن ک ــوش مي کن ــا گ ــي از بچه ه ــط بعض ــفانه فق ــي متأس ــد ول بخونن
واقعيــت اينــه کــه شــما بايــد بــه متــن و شــکل هاي کتــاب درســي تون تســلط کافــي داشــته باشــين تــا از 
پــس ســواالت ترکيبــي و  مفهومــي کنکــور بــر بياييــد. کنکورهــاي اخيــر ثابــت کــردن کــه شــکل ها هــم بــه 

ــاب درســي تون مهــم هســتن! ــدازة متــن کت ان
بــه پيشــنهاد آقــاي پويــان عزيــز؛ بنــا شــد کاري کنيــم، کارســتون! کاري کــه ديگــه نــه تنهــا از خونــدن کتــاب 

درســي خســته نشــين، بلکه لــذت هــم ببريــن.

در مجموعة زير ذره بين )نيو  فيس(:
1ـ کج گويي هاي کتاب درسي رو براتون به طور کامل تشريح کردم!

ــوي حاشــية  ــون آوردم ت ــر آدرس برات ــا ذک ــا فصل هــاي ديگــه و پايه هــاي ديگــه رو ب ــي ب ــکات ترکيب 2ـ ن
صفحــات کتــاب درســي!

3ـ اهميت بسيار بسيار زيادي براي شکل ها قائل شدم!
ــاالً مشابه شــون رو  جــاي  ــن مجموعــه هســت کــه احتم ــوي صفحــات ضميمــة اي ــي ت 4ـ جمع بندي هــاي جذاب

ــن! ــدا نمي کني ــه پي ديگ
5 ـ جاهايي که الزم بود، خودم دست به قلم شدم و طرح و نقاشي کشيدم که مطلب رو بهتر ياد بگيريد.
6 ـ مي تونين کادرهاي کنکور رو در صفحات مربوطه ببينيد که از اونها در کنکور نام برده، استفاده شده!

7ـ به اندازه و در حد کنکور توضيح دادم؛ نه بيشتر بدانيد! و نه کمتر!
8 ـ چنــد صفحه شــو بخونيــن، خودتــون متوجــه ميشــين کــه بــه تغييــرات چــاپ جديــد، بســيار اهميــت دادم 

و هيــچ مطلبــي از کنکورهــاي قبلــي کــه از رده خــارج بودنــد رو نيــاوردم!

صميمانــه  بنــده،  بــه  لطف هاشــون  تمــام  بابــت  خانه زيست شناســي  محتــرم  مديــر  پويــان،  آقــاي  از 
سپاســگزارم و براشــون آرزوي ســالمتي دارم تــا آمــوزش زيست شناســي کشــور همچنــان زيــر سايه شــون، 

ــه. ــه باش ــتري داش ــرفت هاي بيش پيش
از دوســتان خوبــم خانــم دکتــر ســپيده ســپهری و مهنــدس حميــد حاجيــان بابــت نقطــه نظــرات ايشــان در 

ــه سپاســگزارم. ــود مجموعــه زيرذره بيــن ، صميمان راســتای بهب
همچنيــن جــا داره از مديــر محتــرم انتشــارات کاپ، جنــاب آقــاي موســوي تشــکر ويــژه داشــته باشــم کــه بــا 
قيمت گــذاري بســيار مناســب بــراي ايــن مجموعــه، شــرايط اســتفاده از کتاب هــاي زيــر ذره بيــن رو بــراي 

همــه فرزنــدان ســرزمينم فراهــم نمودنــد.
در پايــان از تيــم فنــي خانــة زيست شناســي و انتشــارات کاپ کــه بــراي هرچــه بهتــر شــدن ايــن مجموعــه 

ــه سپاســگزاري مي کنــم. ــادي رو متحمــل شــدن، صميمان زحمت هــاي زي
يادمون باشه که موفقيتو ِبهمون نميدن؛ موفقيت رو بايد به دستش بياريم ...

به اميد موفقيت همه شما عزيزان.
مجيد علي نوري

         عضو کوچک و مدير آموزش هاي دانش آموزي خانه زيست شناسي
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اب كتاهباي زير ذره بني چه اهدايف را دنبال مي كنمي؟

چندســالي اســت کــه رويکــرد آزمون هــاي سراســري بــا تغييراتــي بنيــادي روبــه رو شــده اســت. درکنکورهــاي 
1399 و 1400 در کنکورهــای نظــام جدیــد بــا شــيوه اي جديــد از طــرح ســؤاالت روبــرو شــديم که الزمة پاســخ 
دادن بــه آنهــا، تســلط کامــل و بــدون نقــِص کتاب هــاي درســي را مي طلبــد! ميــزان ايــن تغييــرات بــه حــدي 
بــوده اســت کــه تقريبــاً همــة کتاب هــاي کمک آموزشــي موجــود در بــازار را بــا چالــش بزرگــي روبــه رو کــرده 
اســت! ناشــران مختلــف در صــدِد اعمــال تغييــرات در کتاب هــاي چــاپ  شــدة گذشــته برآمدنــد، اّمــا واقعيــت 
ايــن اســت کــه بــاز هــم دانش آمــوز قــادر نيســت بــا کمــک ايــن کتاب هــا بــه اکثــر ســؤاالت کنکــور پاســخ 
دهــد! آنچــه در ايــن ميــان بيــش از همــه جلــب توجــه مي کنــد حجيــم شــدن کتاب هــاي کمــک آموزشــي بــه 
دليــل توضيحــات مفصــل به منظــور پوشــش حداکثــري ســؤاالت کنکــور اســت. امــا واقعيــت در جــاي ديگــري 
ــه،  کتــاب درســي همــان حلقــة گمشــده اي اســت کــه بــه آن توجــه کمتــري  نهفتــه اســت؛ کتــاب درســي! بل

مي شــود و متأســفانه دانش آمــوزان،  در بســياري از اوقــات،  کتــاب درســي را کنــار مي گذارنــد!

زير ذره بين بردِن متن کتاب درسي،  حاوي اين پيام ساده است که:

کتاب درسيکتاب درسي خيلي خيليخيلي خيلي مهم است!مهم است!

ما در اين پروژه اي که تعريف کرده ايم اهداف زير را دنبال مي کنيم:

1 ـ أتكيد بيشرت و بيشرت بر منت كتاب درىس

در حقيقــت ذره بيــن مؤلــف روي متــن کتــاب درســي قــرار مي گيــرد تــا بــا نگاهــي عميــق، دقيــق و موشــکافانه 
ــب  ــاب درســي،  مدرســين و طراحــان کنکــور جل ــکات مــورد نظــر نويســندگان کت ــه ن توجــه دانش آمــوز را ب
نمايــد. ذره بيــن مــورد نظــر توســط دبيــري حرفــه اي،  کــه خــود تجربــة تأليــف،  تدريــس و طراحــي آزمون هــاي 

مختلــف را داشــته اســت،  روي متــن کتــاب درســي بــه حرکــت درآمــده اســت.

2ـ بررىس بسيار دقيق تر شكل ها

تصاويــر کتاب هــاي درســي همــواره از اهميــت بااليــي در طــرح تســت هاي خــاص و متفــاوت برخــوردار 
ــه  ــم را ب ــيار مه ــام بس ــن پي ــر، اي ــال های اخي ــژه در س ــور،  به وي ــان کنک ــد طراح ــة دي ــا زاوي ــد؛ ام بوده ان
داوطلبــان شــرکت در کنکــور منتقــل کــرده اســت کــه بــه هيــچ وجــه نبايــد از کنــار تصاويــر کتــاب بــه ســادگي 

عبــور کــرد!

3 ـ احرتام گذاشنت به گروه مؤلفني كتاب هاى درىس

گــروه تأليــف کتاب هــاي درســي معمــوالً از بيــن اســاتيد حرفــه اي و دبيــران بــا تجربــه اي تشــکيل مي شــوند 
ــط  ــي توس ــاب درس ــف کت ــر تألي ــم ب ــتراتژي حاک ــد. اس ــت کرده ان ــوزه فعالي ــن ح ــال در اي ــال هاي س ــه س ک
ــل  ــور کام ــد به ط ــورا باي ــن ش ــي اي ــت هاي کل ــود. سياس ــالغ مي ش ــن و اب ــزي تدوي ــي برنامه ري ــوراي عال ش
ــق  ــت گذاري ها مواف ــن سياس ــي از اي ــا خيل ــا ب ــت م ــن اس ــود. ممک ــه ش ــر گرفت ــف در نظ ــروه تألي ــط گ توس
نباشــيم ولــي بايــد واقعيــت موجــود را بپذيريــم! در هــر صــورت ايــن کتــاب،  کتــاب درســي فرزنــدان ماســت 
و در خاطره هــاي درازمــدت آنهــا مانــدگار خواهــد شــد. رجــوع موشــکافانه بــه مطالــب کتــاب درســي، دقيقــاً 

احتــرام گذاشــتن بــه همــة اينهاســت.



۴ ـ به راحىت نقاط ضعف كتاب درىس در مواجهه اب مثال هاى كنكورى مشخص مىشود

ــن مشــخص مي شــود کاســتي هاي  ــر ذره بي ــة کتاب هــاي زي ــگام مطالع ــه در هن ــکات مهمــي ک ــاً يکــي از ن قطع
ــا متــن کتــاب  کتــاب درســي اســت. مــا تــالش کرده ايــم مثال هــاي کنکــور را در جايــگاه مناســب و مرتبــط ب
قــرار دهيــم. دانش آمــوز بــا مقايســه ايــن دو متوجــه مي شــود کــه آيــا مي توانــد بــا اطالعــات کتــاب درســي 
ــِسِ تســت هاي مطرح شــده در کنکورهــاي گذشــته بَربيايــد يــا خيــر! بــا توجــه بــه ايــن موضــوِع کليــدي،  از پَ
تأليــف کتاب هــاي جديــد بــا حجــم کــم کــه فقــط نقــاط ضعــف کتــاب را پوشــش دهنــد نيــاز جديــدي اســت کــه 
ناشــران مختلــف بــا آن روبــه رو خواهنــد بــود. ناشــران بايــد درايــن حــوزه کتاب هــاي جديــدي را طراحــي و 

تأليــف نماينــد.

۵ ـ جلوگريى از رسدرگمى دانش آموزان در ميان انبوهى از كتاب هاى كمك آموزىش موجود در ابزار

ــی  ــال تحصيل ــاز س ــا در آغ ــک درس ي ــة ي ــروع مطالع ــراي ش ــه ب ــؤالي ک ــن س ــم. اولي ــما موافقي ــا ش ــالً ب کام
ــاز  ــاب کمــک آموزشــي پاســخ گوي ني ــدام کت ــن اســت: »ک ــدد اي ــوزان نقــش مي بن ــة دانش آم در ذهــن هم
ــر خــود را پيشــنهاد  ــورد نظ ــاب م ــري کت ــن پرســش هــر دبي ــه اي ــراي پاســخ  ب ــن در آزمون هاســت؟« و ب م
مي دهــد و اينجاســت کــه دانش آمــوزان بــا انبوهــي از توصيه هــا روبــه رو مي شــوند کــه قطعــاً موجــب 
ســردرگمي خواهــد شــد. مــا بــا قاطعيــت توصيــه و تأکيــد مي کنيــم کــه  مطالعــة دقيــق کتــاب درســي، آن هــم 
بــا رويکــرد زيرذره بينــي،  از همــان ابتــدا دانش آمــوز را در مســير واقعــي مــورِد نظــر سيســتم آموزشــي و 
ــل هــر يــک از کتاب هــاي  طراحــان کنکــور قــرار مي دهــد. کتــاب درســي زيرذره بيــن کتابــي اســت کــه مکّم
کمک آموزشــي موجــود در بــازار اســت و موجــب مي شــود دانش آمــوز بــا تســلط بيشــتري بــه تجزيــه و 

تحليــل ســؤاالت کنکــور بپــردازد.

۶ ـ هم در ابتداى مسري و هم در انهتاى راه

درحقيقــت رويکــرِد تدويــن ايــن کتــاب،  کاربــرد دوگانــه اي را در ذهــن تداعــي مي کنــد. رويکــرد اول قبــل 
ــر و  ــي متفاوت ت ــا نگاه ــوز ب ــت دانش آم ــن حال ــت. در اي ــي اس ــاي کمک آموزش ــاير کتاب ه ــه س ــه ب از مراجع
عميق تــر بــه ســراغ ايــن کتاب هــا رفتــه و بيشــترين اســتفاده را در زمــان کوتاهــي خواهــد داشــت. رويکــرد 
دّوم،  پــس از مطالعــة کتاب هــاي کمک آموزشــي اســت. در ايــن حالــت نيــز يــک دورة جمع بنــدي شــيرين را 
بــا کتاب هــاي زيــر ذره بيــن تجربــه خواهــد کــرد. در هــر دو حالــت، کتــاب درســي زيرذره بيــن،  يــک دوســت 

قابــل اعتمــاد بــراي شــما خواهــد بــود.

صميمانه آرزو مي کنيم موفقيت در کنکور سراسري،  يکي از بهترين اتفاق هاي زندگي تان باشد.

مصطىف پواين 
مدير خانه زيست شناىس
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1

نوار مغزی، جریان  استفاده می کنند.  نوار مغزی  از  مغز  فعالیت های  بررسی  برای  متخصصان 
الکتریکی ثبت شدۀ یاخته های عصبی)نورون های( مغز است. چگونه در یاخته های عصبی، جریان 
الکتریکی ایجاد می شود؟ جریان الکتریکی در فعالیت این یاخته ها چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این 

پرسش ها باید با ساختار یاخته های عصبی و دستگاه عصبی بیشتر آشنا شویم.

فصل 1

تنظیم عصبی

1

نوار مغزی بر خالف نوار قلب، الگوی ثابت و تکراری ندارد.

فقط در جانوران

یاخته های عصبی )نورو ن ها(  یاخته های اصلی بافت عصبیبافت عصبی
یاخته های پشتیبان )نوروگلیاها(  فاقد جریان الکتریکی

 مصرف الکل و آلکالوئیدها موجب بروز تغییراتی در نوار مغز خواهد شد.



2

ب(

یاخته�پشتیبان

یاختۀ�پشتیبان

غالف�میلین
هسته

یاخته�های�بافت�عصبی گفتار�1 

می�دانید�بافت�عصبی�از�یاخته�های�عصبی�و�یاخته�های�پشتیبان�)نوروگلیاها(�تشکیل�
شده�است.�شکل�1،�یک�یاختۀ�عصبی�را�نشان�می�دهد.این�یاختۀ�عصبی��از�چه�بخش�هایی�تشکیل�

شده�است؟
تولید� پیام�عصبی� و� پذیرند  تحریک� یاخته�ها� این� دارند:� عملکرد� سه� عصبی� یاخته�های�

می�کنند؛�آنها�این�پیام�را�هدایت�و�به�یاخته�های�دیگر�منتقل�می�کنند.�
دارینه�)دندریت�(��رشته�ای�است�که �پیام�ها�را�دریافت�و�به�جسم�
پیام� که� است� رشته�ای� آسه�)آکسون�(� می�کند.� وارد� یاختۀ�عصبی�
عصبی�را�از�جسم�یاختۀ�عصبی�تا�انتهای�خود�که�پایانۀ�آسه�نام�دارد،�
هدایت�می�کند.�پیام�عصبی�از�محل�پایانۀ�آسه�یک�یاختۀ�عصبی�به�یاختۀ�
دیگر�منتقل�می�شود.�جسم�یاخته�ای�محل�قرار�گرفتن�هسته�و�انجام�
 سوخت�و��ساز�یاخته�های�عصبی�است�و�می�تواند�پیام�نیز�دریافت�کند.�
یاختۀ��عصبی�که�در�شکل��1می�بینید،�پوششی�به�نام�غالف�میلین�دارد.�
غالف�میلین،�رشته�های�آسه�و�دارینۀ�بسیاری�از�یاخته�های�عصبی�را�
می�پوشاند�و�آنها�را�عایق�بندی�می�کند.�غالف�میلین�پیوسته�نیست�و�در�
بخش�هایی�از�رشته�قطع�می�شود.�این�بخش�ها�را�گره�رانویه�می�نامند�

که�با�نقش�آنها�در�ادامۀ�درس،�آشنا�خواهید�شد.
غالف�میلین�را�یاخته�های�پشتیبان�بافت�عصبی�می�سازند.�شکل��2را�ببینید،�یاختۀ�پشتیبان�به�

دور�رشتۀ�عصبی�می�پیچد�و�غالف�میلین�را�به�وجود�می�آورد.
تعداد�یاخته�های�پشتیبان�چند�برابر�یاخته�های�عصبی�است�و�انواع�گوناگونی�دارند.�این�یاخته�ها�
داربست�هایی�را�برای�استقرار�یاخته�های�عصبی�ایجاد�می�کنند؛�آنها�در�دفاع�از�یاخته�های�عصبی�و�

حفظ�هم�ایستایی�مایع�اطراف�آنها�)مثل�حفظ�مقدار�طبیعی�یون�ها(�نیز�نقش�دارند.�

�شکل�2ـ�الف�(غالف�میلین��
�������������������ب�(چگونگی�ساخت�آن

غالف�میلین

آسه

آسه

گره�رانویه

الف(

دارینه
جسم�یاخته�ای

آسه

یک�پایانه�آسه

غالف�میلین

گره�رانویه

هسته

غالف�میلین

شکل�1ـ�یاختۀ�عصبی

2

نورون ها

1ـ  سازندة غالف میلین
2ـ  سازندة داربست هایی برای استقرار نورون ها

3ـ  پشتیبان های محافظ که نقش دفاع از نورون ها را بر عهده دارند.
4ـ  تغذیه کنندة نورون ها

5ـ  حفظ کنندة هومئوستازی )مثالً حفظ مقدار طبیعی یون ها( در مایع بین سلولی بافت عصبی

هدایت

هدایت جهشی

هومئوستازی

به کمک ناقلین عصبی در محل سیناپس

تعداد بیشتر از نورون ها
هم در بخش مرکزی و هم در بخش محیطی حضور دارند.

متابولیسم

 نقطه
طه به

ت نق
هدای

ت منشعب
دندری

هستهآکسونفقط یک عدد 

) Mieli
n(ن

 میلی
غالف

لیاها
وروگ

واع ن
 از ان

یکی

شامل میتوکندری های فراوان
 + سایر اندامک ها

پایانة آکسون

جابه جایی یون های +Na و +K الکتریکیدر طول غشای نورونهدایت پیام عصبی:
به واسطة مولکول هایی به نام ناقلین عصبیشیمیاییاز پایانة  آکسون به یاختة بعدیانتقال پیام عصبی:

      هسته
)در خارجی ترین 

الیه غالف میلین 
قرار می گیرد.(

)از نوع میلین ساز(

غشای آکسون 

یا دندریت
یاختة پشتیبان

و  ساخت غالف میلین

سلول های پشتیبان را براساس نوع عملکردشان در بافت عصبی تقسیم بندی می کنیم:

شتیبان 
اختة پ

ستة ی
ه

غالف میلین

ف میلین
غال

رشتة عصبی  عایق 
شده است و امکان 
هدایت پیام عصبی 

ندارد!

هستة یاختة 
پشتیبان 

میلین ساز

غشای آکسون 

سیتوپالسم 
نورون در میانة 

آکسون

سیتوپالسم

غشای آکسون

هسته

 غالف میلین بیشتر از جنس فسفولیپید و کلسترول است.

کنکور

ژن سازنده پروتئین های غالف میلین، توسط نورون های 
انسانی بیان نمی شود. )خارج از کشور - 87(
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هزارم�ولت
)mV(

شکل�3ـ�انواع�یاخته�های�عصبی

ساختار�و�کار�سه�نوع�یاختۀ�عصبی�را�که�در�شکل��3می�بینید،�مقایسه�کنید.فّعالیت�1

پیام�عصبی�چگونه�ایجاد�می�شود؟

���پیام�عصبی�در�اثر�تغییر�مقدار�یون�ها�در�دو�سوی�غشای�یاختۀ�
عصبی�به�وجود�می�آید.�از�آنجا�که�مقدار�یون�ها�در�دو�سوی�غشا،�
یکسان�نیستند،�بار�الکتریکی�دو�سوی�غشای�یاختۀ��عصبی،�متفاوت�
است�و�در�نتیجه�بین�دو�سوی�آن،�اختالف�پتانسیل�الکتریکی�وجود�

دارد.�شکل�4،�اندازه�گیری�این�اختالف�پتانسیل�را�نشان�می�دهد.

ندارد� فعالیت�عصبی� یاختۀ�عصبی� وقتی� آرامش:  پتانسیل�
)حالت�آرامش(،�در�دو�سوی�غشای�آن�اختالف�پتانسیلی�در�حدود��
70-�میلی�ولت�برقرار�است�)شکل�5(.�این�اختالف�پتانسیل�را�پتانسیل�
آرامش�می�نامند.�چگونه�این�اختالف�پتانسیل�ایجاد�می�شود�؟�برای�

پاسخ�به�این�پرسش،�دربارۀ�یاخته�های�عصبی�باید�بیشتر�بدانیم.

شکل�4ـ�اندازه�گیری�اختالف�
پتانسیل�الکتریکی�دو�سوی�غشای�

یاختۀ�عصبی

دارینه

جسم�یاخته�ای

یاخته�عصبی�رابط

یاختۀ�عصبی�حسی

یاخته�عصبی�حرکتی

آسه

آسه

آسه

دارینه

جسم�یاخته�ای دارینه

جسم�یاخته�ای

واژه�شناسی
کسون(�هر�دو�کلمه�به� آسه�)axon/�آ
کلمه�آس� از� آسه� است.� معنی�محور�
به�محور�سنگ� گرفته�شده�است�که�

آسیا�گفته�می�شود.
دو� هر� دندریت(� �/dendrite( دارینه�
کلمه�به�معنی�درخت�و�درخت�وار�است.�
و� به�معنی�درخت� دار� از�کلمه� دارینه�
)ینه(�که�پسوند�شباهت�است�ساخته�
شده�که�در�کل،�آنچه�شبیه�درخت�است�

معنی�می�دهد.

انواع�یاخته�های�عصبی

شکل�3،�انواع�یاخته�های�عصبی�را�نشان�می�دهد.�یاخته�های�عصبی�حسی�پیام�ها�را�به�سوی�
بخش�مرکزی�دستگاه�عصبی�)مغز�و�نخاع(�می�آورند.�یاخته�های�عصبی�حرکتی�پیام�ها�را�از�بخش�
مرکزی��دستگاه�عصبی�به�سوی�اندام�ها�)مانند�ماهیچه�ها(�می�برند.�نوع�سوم�یاخته�های�عصبی�
شکل�3،�یاخته�های عصبی�رابط�اند�که�در�مغز�و�نخاع��قرار�دارند.�این�یاخته�ها�ارتباط�الزم�بین�
یاخته�های�عصبی�را�فراهم�می�کنند.�هر�سه�نوع�یاخته�عصبی�می�توانند�میلین�دار�یا�بدون�میلین�

باشند.

3

فقط

دستگاه عصبی 
بخش مرکزی  

شامل نورون ها و نوروگلیاها
بخش محیطی  

مغز
شامل نورون های حسی، رابط و حرکتی  

نخاع

بخش حسی  شامل نورون های حسی
بخش حرکتی  شامل نورون های حرکتی

ط باشد.
د نورون راب

ی توان
م

هایمعموالً بدون میلین
کوتاه

معموالً بدون میلین

معموالً بدون میلین

فقط دارای یک انشعاب 

از جسم یاخته ای

کوتاه

یک دندریت بلندکوتاه

منشعب
معموالً میلین دار

بلند

های 
کوتاه

نکته
 دقت کنید که در همة انواع نورون ها، جسم یاخته ای، نوک 
دندریت ها، انشعابات انتهای آکسون ها و همچنین پایانه های 

آکسونی فاقد غالف میلین و گره رانویه اند.

 در نورون های رابط و حرکتی، طول آکسون 
هر نورون، بلندتر از طول دندریت های خودش 

می باشد. اما در نورون  حسی، طول دندریت، 
بلندتر از طول آکسون خودش است.



کتاب درسی مهم است...
خیلی خیلی

3-1

در جدول زیر مقایسة کلی از سه نوع نورون را مشاهده می کنید.

نورون حرکتینورون رابطنورون حسی
هدایت پیام از مغز و نخاع به سایر اندام هاارتباط بین سایر نورون هاهدایت پیام به مغز و نخاعوظیفه

بخش محیطي + مرکزي )خاکستري(مرکزيبخش محیطي + مرکزي )بیشتر سفید(محل قرارگیري
کوتاهکوتاهبلندطول دندریت
بلندکوتاهکوتاهطول اکسون

چندچند1تعداد دندریت
111تعداد آکسون

غالف میلین و گره رانویه 
در دندریت

معموالً نداردمعموالً نداردمعموالً دارد

غالف میلین و گره رانویه در 
آکسون

معموالً داردمعموالً نداردمعموالً دارد

تعداد انشعاب در جسم 
چند قطبی )دوقطبی(چند قطبی )دو قطبی(  تک قطبیسلولی

معموالً در آکسون داردمعموالً نداردمعموالً داردهدایت جهشی پیام عصبی

طول دندریت: رابط  حرکتی  حسی
طول آکسون: رابط  حسی  حرکتی

 در نورون های رابط و حرکتی طول آکسون بلندتر از طول دندریت های خودشان است.



3-2

یادداشت:
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در�حالت�آرامش،�مقدار�یون�های�سدیم�در�بیرون�یاخته�عصبی�زنده�از�داخل�آن�بیشتر��است�و�در�
مقابل،�مقدار�یون�های�پتاسیم�درون�یاخته،�از�بیرون�آن�بیشتر�است.�در�غشای�یاخته�های�عصبی،�

مولکول�های�پروتئینی�وجود�دارند�که�به�عبور�یون�های�سدیم�و�پتاسیم�از�غشا�کمک�می�کنند. 
�یکی�از�این�پروتئین�ها،�کانال�های�نشتی�هستند�که�یون�ها�می�توانند�به�روش�انتشار�تسهیل�شده�
از�آنها�عبور�کنند)شکل��6ـ�الف(.�از�راه�این�کانال�ها،�یون�های�پتاسیم،�خارج�و�یون�های�سدیم�به�درون�
یاختۀ�عصبی�وارد�می�شوند.تعداد�یون�های�پتاسیم�خروجی�بیشتر�از�یون�های�سدیم�ورودی�است؛�زیرا�

غشا�به�این�یون،�نفوذپذیری�بیشتری�دارد.
 پمپ�سدیم�ـ�پتاسیم،�پروتئین�دیگری�است�که�در�سال�گذشته�با�آن�آشنا�شدید.�در�هر�بار�
فعالیت�این�پمپ،�سه�یون�سدیم�از�یاختۀ�عصبی�خارج�و�دو�یون�پتاسیم��وارد�آن�می�شوند.�این�پمپ�

از�انرژی�مولکول��ATPاستفاده�می�کند�)شکل��6ـ�ب(.

شکل�5ـ��پتانسیل�آرامش.�در�شکل،�
یون�های�پتاسیم�در�بیرون�و�یون�های�
داده� نشان� یاخته� درون� در� سدیم�

نشده�اند.

عبور� که� نشتی� الف(کانال� ـ� شکل�6
داده� نشان� آن� از� پتاسیم� یون�های�

شده�است.
ب(�چگونگی�کار�پمپ

�پتاسیم سدیمـ�

یاخته�عصبی

خارج�یاخته

داخل�یاخته  K+

آسه

غشای�آسه

زمان

پتانسیل�آرامش

هزارم�ولت
mV

 K+

الف(

ب(
1(2(

 Na+

 K+ K+

 K+
 Na+

 K+

 K+
 K+

 K+

4

نکته
غلظت یون های سدیم بیرون نورون )مایع بین یاخته ای( همیشه بیشتر از درون نورون )سیتوپالسم، میان یاخته( است.

نکته
 غلظت پتاسیم درون نورون همیشه بیشتر از بیرون نورون است.

کانال های نشتی و دریچه  دار 
و پمپ سدیمـ  پتاسیم

بدون دریچه

بیشتر بودن تعداد 
کانال های نشتی پتاسیمی

 می توان گفت پمپ سدیمـ  پتاسیم خاصیت 
آنزیمي دارد و در هر بار فعالیت خود، یک مولکول 

ATP را همراه با مصرف یک مولکول آب، 

هیدرولیز می کند.

انرژی + 
هیدرولیز
سنتزآبدهی

 ATP + H2O                 ADP + P

 پمپ برخالف کانال نشتی در غشای نورون، تغییر وضعیت مکانیکی دارد. البته دقت کنید 
که شکل فصل یک دهم برای انتشار تسهیل شده، نوعی پروتئین خاص برای انتشار تسهیل 

شده است که می تواند تغییر وضعیت مکانیکی داشته باشد.

 کانال ها و پمپ ها، پروتئین های 
سرتاسری در عرض غشا هستند.

وقتی رو به بیرون باز است، در سمت داخل، وقتی به داخل باز است، ATP به آن می چسبد.
فسفات به آن چسبیده است.

2 الیه 
فسفولیپید

 دقت کنید که یک یون پتاسیم 
بزرگ تر از یک یون سدیم است.

احتماالً نورون رابط است.

mV-70

مقدار کمی +K نیز دارد.

مقدار کمی +Na نیز دارد.
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بیشتر�بدانید
در�دهۀ��1950دو�دانشمند�به�نام�های�
بررسی� برای� و��هاکسلی�2 هاجکین�1
تغییرات�الکتریکی�غشای�یاختۀعصبی�
استفاده� مرکب� نرم�تن� قطور� آسۀ� از�
کردند.�آنان�پتانسیل�الکتریکی�غشای�
آسه�را�اندازه�گیری�و�ترکیب�شیمیایی�
و� سدیم� یون�های� اثر� و� آسه� درون�
آن� الکتریکی� فعالیت�های� بر� پتاسیم�
آنها� کار� حاصل� کردند.� بررسی� نیز� را�
عملکرد� دربارۀ� جدیدی� یافته�های�
به� یاختۀ�عصبی� تحریک�پذیر� غشای�
دنیای�علم�عرضه�و�جایزه�نوبل�رشته�
را� �1963 سال� پزشکی� ـ� فیزیولوژی�

نصیب�این�دانشمندان�کرد.

1-�Alan�Lloyd�Hodgkin
2-�Andrew�Fielding�Huxley

پتانسیل�عمل: دانستید�که�در�حالت�آرامش،�بار�مثبت�درون�یاختٔه�عصبی�از�بیرون�آن�کمتر�
است. وقتی�یاختۀ�عصبی�تحریک�می�شود،�در�محل�تحریک،�اختالف�پتانسیل�دو�سوی�غشای�
آن�به�طور�ناگهانی�تغییر�می�کند؛�داخل�یاخته�از�بیرون�آن،�مثبت�تر�می�شود�و�پس�از�زمان�کوتاهی،�
اختالف�پتانسیل�دو�سوی�غشا،�دوباره�به�حالت�آرامش�برمی�گردد.�این�تغییر�را�پتانسیل�عمل�می�نامند.�

هنگام�پتانسیل�عمل،�در�یاختۀ�عصبی�چه�اتفاقی�می�افتد؟�
در�غشای�یاخته�های�عصبی،�پروتئین�هایی�به�نام�کانال�های�دریچه�دار�وجود�دارند�که�با�تحریک�
یاختۀ�عصبی�باز�می�شوند�و�یون�ها�از�آنها�عبور�می�کنند.�وقتی�غشای�یاخته�تحریک�می�شود،�ابتدا�
الکتریکی� بار� و� یاخته� وارد� فراوانی� یون�های�سدیم� و� باز�می�شوند� کانال�های�دریچه�دار�سدیمی�
درون�آن،�مثبت�تر�می�شود.�پس�از�زمان�کوتاهی�این�کانال�ها�بسته�می�شوند�وکانال�های�دریچه�دار�
پتاسیمی�باز�و�یون�های�پتاسیم�خارج�می�شوند.�این�کانال�ها�هم�پس�از�مدت�کوتاهی�بسته�می�شوند�

)شکل�7(.�به�این�ترتیب،�دوباره�پتانسیل�غشا�به�پتانسیل�آرامش�)70-(�بر�می�گردد.
فعالیت�بیشتر�پمپ�سدیم�ـ�پتاسیم�موجب�می�شود�غلظت�یون�های�سدیم�و�پتاسیم�در�دو�سوی�

غشا�دوباره�به�حالت�آرامش�باز�گردد.

در�گروه�خود��دربارۀ�پرسش�های�زیر�گفت�وگو��و�نتیجه�را�به�کالس�گزارش�کنید.فّعالیت�2
�پتاسیم�و�کانال�های�نشتی�را�با�هم�مقایسه�کنید�. 1ـ�کار�پمپ�سدیمـ�

2ـ�چرا�در�حالت�آرامش،�بار�مثبت�درون�یاخته�های�عصبی�از�بیرون�آنها�کمتر�است؟

�چگونگی�ایجاد�پتانسیل�عمل؛�در�شکل�یون�های�پتاسیم�بیرون�و�یون�های�سدیم�درون�یاخته،�نشان�داده�نشده�اند. شکل7ـ�

t  )هزارم�ثانیه( 

m
V  

ت(
م�ول
زار
 )ه

m
V

m
V

m
V

t��)هزارم�ثانیه(�

t��)هزارم�ثانیه(� t��)هزارم�ثانیه(�

کانال�دریچه�دار�سدیمیکانال�دریچه�دار��پتاسیمی

خارج�یاخته

غشای�
یاخته

داخل�یاخته

)Na+(

)Na+(

)Na+(

)Na+(

)k+(
)k+(

)k+()k+(

الف(

پ(

ب(

ت(
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در حد چند هزارم ثانیه

ولی تعادل یونی ندارد!

دائماً فعال است، اما پس از پتانسیل عمل،فعالیت بیشتری دارد.

با تعادل یونی

پتانسیل آرامش 
)تمام کانال های 
دریچه دار بسته اند(

باز شدن 
کانال های 
دریچه دار 

سدیمی

باز شدن کانال های 
دریچه دار پتاسیمی 

)دقت کنید که 
کانال های دریچه دار 

سدیمی بسته شده اند(.

بازگشت
به پتانسیل

آرامش و فعالیت بیشتر پمپ های سدیمـ  پتاسیم جهت 
برقراری تعادل یونی

 دقت کنید که میزان تغییر اختالف پتانسیل درون 
نورون از هنگام پتانسیل آرامش تا حداکثر پتانسیل 

عمل، 100 میلی ولت است )70- تا 30+(.

 هیچ گاه کانال های دریچه دار سدیمي و پتاسیمی در یک 
نقطه به طور هم زمان با هم باز نیستند. )70- تا 30+( البته 
در طول یک نورون باز بودن همزمان کانال های دریچه دار 

سدیمی و پتاسیمی در نقاط مختلف امکان پذیر است.

 دریچة کانال دریچه دار سدیمی رو به بیرون غشای نورون است.
 دریچة  کانال دریچه دار پتاسیمی رو به درون غشای نورون است.

کنکور

برای رسیدن پتانسیل غشای نورون از 30+ 
به صفر، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز 

می شوند. )خارج از کشور - 87(

کنکور

در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشای یک نورون حسی، در پی 
بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی، پتانسیل درون سلول نسبت 

به خارج منفی می شود. )سراسری - 92(
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نکته

هم ورود و خروج سدیم و هم ورود و خروج پتاسیم از عرض غشای یاختة عصبی به طور دائم )هم در پتانسیل آرامش و هم در پتانسیل عمل( انجام می  شود.
انتشار تسهیل شده

انتقال فعال

انتقال فعال

انتشار تسهیل شده

ی
ند

ع ب
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
مــ

ج

روش های عبور مواد از 
عرض غشاهای زیستی 

انتشار ساده   از البه الی فسفولیپیدها
انتشار تسهیل شده   از درون کانال های پروتئینی

اُسُمز )انتشار ساده( H2O    از البه الی فسفولیپیدها
انتقال فعال   از درون پمپ های پروتئینی

با مصرف انرژی و خالف جهت شیب غلظت مادة مورد نظر

بدون مصرف انرژی توسط یاخته ها و در جهت شیب غلظت 
مادة مورد نظر

برای مولکول های بزرگ:
آندوسیتوز )درون بري(   

اگزوسیتوز )برون رانی(   

برای یون ها و مولکول های کوچک:

)مصرف انرژی(
ATP با مصرف

پروتئین های اصلی غشای نورون )برای پتانسیل عمل و آرامش(
1ـ  کانال نشتی )بدون دریچه( سدیم   انتشار تسهیل شده برای ورود سدیم

2ـ  کانال نشتی )بدون دریچه ( پتاسیم   انتشار تسهیل شده برای خروج پتاسیم
3ـ  کانال دریچه دار سدیم   انتشار تسهیل شده برای ورود سدیم

4ـ  کانال دریچه دار پتاسیم   انتشار تسهیل شده برای خروج پتاسیم
5ـ  پمپ سدیمـ  پتاسیم   انتقال فعال          خروج سه یون سدیم

ورود دو یون پتاسیم
مصرف یک ATP در هر بار فعالیت
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اختالف پتانسیل دو سوي غشای نورون در طی دو مرحله به صفر نزدیک می شود.

کجاها اختالف پتانسیل بین دو سوی غشای نورون کاهش می یابد ؟

کجاها اختالف پتانسیل دو سوی غشای نورون افزایش می یابد؟

نوک قله: تمام کانال های دریچه دار سدیمی بسته شده اند و کانال های دریچه دار پتاسیمی هنوز باز نشده اند.

1 تا 2   )آرامش(
2   باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی

2 تا 3   کانال های دریچه دار سدیمی بازند.
3   دریچه دارهای سدیمی بسته می شوند و دریچه دارهای پتاسیمی باز می شوند )پتانسیل عمل(

3 تا 4   کانال های دریچه دار پتاسیمی بازند.
4   دریچه دارهای پتاسیمی بسته می شوند )بازگشت به پتانسیل آرامش(

4 تا 5   فعالیت شدید تر پمپ های سدیمـ  پتاسیم   برقراری تعادل یونی در نقطة 5 شبیه به نقطة 1 تا نقطة 2
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وقتی�پتانسیل�عمل�در�یک�نقطه�از�یاختۀ�عصبی�ایجاد�می�شود،�نقطه�به�نقطه�
پیش�می�رود�تا�به�انتهای�رشتۀ�عصبی�برسد.�این�جریان�را�پیام�عصبی�می�نامند�

)شکل�8(.�رشته�عصبی�آسه�یا�دارینۀ�بلند�است.�

گره�های�رانویه�چه�نقشی�دارند؟

���هدایت�پیام�عصبی�در�رشته�های�عصبی�میلین�دار�از�رشته�های�بدون�میلین�
هم�قطر�سریع�تر�است؛�درحالی�که�میلین�عایق�است�و�از�عبور�یون�ها�از�غشا�جلوگیری�
می�کند.�دانستید�در�یاخته�های�عصبی�میلین�دار،�گره�های�رانویه�وجود�دارد.�در�محل��
این�گره�ها،�میلین�وجود�ندارد�و�رشتۀ�عصبی�با�محیط�بیرون�از�یاخته�ارتباط�دارد.�
بنابراین،�در�این�گره�ها�پتانسیل�عمل�ایجاد�می�شود�و�پیام�عصبی�درون�رشتۀ�عصبی�
از�یک�گره�به�گره�دیگر�هدایت�می�شود.�در�این�حالت�به�نظر�می�رسد�پیام�عصبی�
هدایت�جهشی  از�یک�گره�به�گره�دیگر�می�جهد.�به�همین�علت،�این�هدایت�را�
می�نامند�)شکل9(.�در�ماهیچه�های�اسکلتی�سرعت�ارسال�پیام�اهمیت�زیادی�دارد.�
بنابراین،�نورون�های�حرکتی�آنها�میلین�دار�است.کاهش�یا�افزایش�میزان�میلین�به�
بیماری�منجر�می�شود؛�مثاًل�در�بیماری�ام.اس�)مالتیپل�اسکلروزیس1(�یاخته�های�
پشتیبانی�که�در�سیستم�عصبی�مرکزی�میلین�می�سازند،�از�بین�می�روند.�در�نتیجه�
ارسال�پیام�های�عصبی�به�درستی�انجام�نمی�شود.�بینایی�و�حرکت،�مختل�و�فرد�دچار�

بی�حسی�و�لرزش�می�شود.

1-�Multiple�Sclerosis

�هدایت�پیام�عصبی شکل�8ـ�

بیشتر�بدانید
رشته�های� در� پیام� هدایت� سرعت�
عصبی�از�m/s �0/2در�رشته�های�نازک�
بدون�میلین�تا�m/s �120در�رشته�های�

میلین�دار�قطور�متفاوت�است.

شکل�9ـ��هدایت�جهشی�در��نورون�
میلین�دار

وضعیت�کانال�های�غشای�یاختۀ�عصبی�را�در��4مرحلۀ�شکل��7مقایسه�کنید.فّعالیت�3

غشای�یاخته
سیتوپالسم

هدایت�جهشی

میلین
آسه

6

نه ریشه عصبی!

   در جسم یاخته ای، نوک دندریت ها و انتهای آکسون و پایانه های آکسونی، غالف میلین نداریم !

الکتریکی

بیماری 
خودایمنی

  در رشتة عصبی میلین دار، هدایت پیام، 
جهشی و در رشتة عصبی بدون میلین، هدایت 

پیام، نقطه به نقطه است.

 طبق فعالیت صفحة بعدی، مجبوریم بگیم در محل غالف میلین، غشای نورون فاقد کانال های دریچه دار است.

حاصل جابه  جایی یون ها

ته
ک

ن
ت.

 اس
شتر

ی بی
صب

م ع
 پیا

ت
دای

ت ه
رع

، س
شد

ر با
یشت

ی ب
صب

ة ع
رشت

طر 
ه ق

ر چ
ه

باز شدن کانال های 
دریچه دار سدیمی 

A

B

C

D

E

باز شدن کانال های 
دریچه دار پتاسیمی

ان
ر زم

گذ

گلیا های 
نورو

ن ساز
میلی

نمی توان گفت در پتانسیل آرامش است!

تعداد الیه ها و قطر آنها در 
بخش میانی هر غالف میلین 
بیشتر از دو طرف آن است.

میلین

 دقت کنید که در بیماری MS، مغز و نخاع
غشای نورون آسیب نمی بیند.

فعالیت بیشتر
پمپ های سدیم پتاسیم

کنکور

در دستگاه عصبی انسان، میلین، مانعی در مقابل تغییر پتانسیل 
غشای سلول عصبی است. )خارج از کشور - 91(

کنکور

در ارتباط با یک یاختة عصبی فاقد میلین انسان، سرعت 
هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطة متوالی یک رشتة عصبی 

)با قطر یکنواخت(، مقدار ثابتی است. )سراسری-99(

ور
ک

کن

لیا 
روگ

ی نو
ل ها

سلو
ی، 

کاس
 انع

ت
عالی

ع ف
ر نو

م ه
انجا

ی 
 برا

ان
انس

در 
)94

 - 
شور

از ک
رج 

، خا
ری

راس
 )س

رند.
ی دا

وثر
ش م

نق

کنکور

عامل مولد بیماری مالتیپل 
اسکلروزیس هدایت جریان 

عصبی را در برخی نورون های 
سیستم عصبی مختل می سازد. 

)خارج از کشور - 88(
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پژوهشگران�براین�باورند�که�در�گره�های�رانویه،�تعداد�زیادی�کانال�دریچه�دار�وجود�دارد،�ولی�در�فاصلۀ�فّعالیت�4
بین�گره�ها،�این�کانال�ها�وجود�ندارند.�این�موضوع�با�هدایت�جهشی�چه�ارتباطی�دارد؟

بیشتر�بدانید
برخی�مواد�می�توانند�از�باز�شدن�کانال�های�
هدایت� درنتیجه� و� سدیمی� دریچه�دار�
پیام�عصبی،�جلوگیری�کنند.�این�مواد،�

بی�حس�کننده�های�موضعی�نام�دارند.

یاخته�ها�ی�عصبی،�پیام�عصبی��را�منتقل�می�کنند

دانستید�پیام�عصبی�در�طول�آسه�هدایت�می�شود�تا�به�پایانۀ�آن�برسد.�همان�طور�که�در�شکل�10 
می�بینید،�یاخته�های�عصبی�به�یکدیگر�نچسبیده�اند؛�پس�چگونه�پیام�عصبی�از�یک�یاختۀ�عصبی�به�

یاختۀ دیگر�منتقل�می�شود؟
یاخته�های�عصبی�با�یکدیگر�ارتباط�ویژه�ای�به�نام�همایه�)سیناپس(�برقرار�می�کنند.�بین�این�
یاخته�ها�در�محل�همایه،�فضایی�به�نام�فضای�همایه�ای�وجود�دارد.�برای�انتقال�پیام�از�یاختۀ�عصبی�
ناقل�عصبی�در�فضای�همایه�آزاد� انتقال�دهنده�یا�یاختۀ�عصبی�پیش�همایه�ای،�ماده�ای�به�نام�
می�شود.�این�ماده�بر�یاختۀ�دریافت�کننده،�یعنی�یاختۀ�پس�همایه�ای�اثر�می�کند.�ناقل��عصبی�در�
یاخته�های�عصبی�ساخته�و�درون��ریز�کیسه�ها�ذخیره�می�شود.�این�کیسه�ها�در�طول�آسه�هدایت�
می�شوند�تا�به�پایانۀ�آن�برسند.�وقتی�پیام�عصبی�به�پایانۀ�آسه�می�رسد،�این�کیسه�ها�با�برون�رانی،�ناقل�
را�در�فضای�همایه�آزاد�می�کنند�)شکل�10(.�یاخته�های�عصبی��با��یاخته�های�ماهیچه�ای�نیز�همایه�

دارند�و�با�ارسال�پیام�موجب�انقباض�آنها�می�شوند.

�الف�(�تصویر�همایه�با� شکل��10ـ�
میکروسکوپ�الکترونی

ب�(�آزاد�شدن�ناقل�عصبی��و�اثر�آن�
بر�یاختۀ�پس�همایه�ای

الف( ب(�������

پتانسیل�عمل

پایانۀ�آسه
ریز�کیسه�ها�دارای�ناقل�

عصبی

فضای�همایه�ای

غشای�یاختۀ�
پیش�همایه�ای

غشای�یاختۀ�
پس�همایه�ای

ناقل�عصبی

جسم�یاختۀ�پس�همایه�ای

ناقل�عصبی

گیرنده

واژه�شناسی
همایه�)�synapse/�سیناپس(�هر�دو�
کلمه�به�معنای�به�هم�پیوستن�و�به�هم�
متصل�شدن�هستند.�همایه�از�فعل�به�
هم�آمدن�و�در�معنای�به�هم�پیوستن�

ساخته�شده�است.

7

 دقت کنید که فضای سیناپسی در واقع همان مایع بین یاخته  ای است.

 روی جسم سلولی هر نورون، تعداد زیادی 
سیناپس وجود دارد که برخی شان مربوط به 

یک نورون پیش سیناپسی و بیشترشان مربوط 
به سایر نورون های پیش سیناپسی هستن.

در جسم 
یاخته ای 

ساخته 
می شوند.

وزیکول ها

بهتره بگیم جابه جا مي شن.

انتقال پیام

میتوکندری

)وزیکول(

اگزوسیتوز
مربوط به نورون های مختلف پیش سیناپسی

جسم یاخته ای 

پایانه آکسونی

سدیم ها در فضای 
سیناپسی وجود 

دارند
Na+

اگزوسیتوز

مولکول آلی
از جنس پروتئینی

ود!
ی ش

ی نم
اپس

سین
س 

تة پ
 یاخ

وارد
بی 

عص
ل 

 ناق

کنکور

یک سلول عصبی با نوعی سلول 
غیرعصبی ارتباط سیناپسی دارد، اتصال 
انتقال دهنده عصبی به گیرنده ویژه اش، 

به ATP نیاز ندارد. )سراسری-94(

کنکور

به طور معمول، انتقال دهنده های عصبی 
متنوع اند و در هماهنگ کردن فعالیت های 

بدن نقش دارند. )سراسری-91(

کنکور

وزیکول های حامل پیام درد، به غشای 
آکسون سلول سازنده خود متصل می شوند. 

)خارج از کشور-89(

کنکور

بخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم 
سلولی دور می کند، برخالف بخشی از آن که 

پیام عصبی را به جسم سلولی نزدیک می کند، 
می تواند از طریق غشای خود به وزیکول های 

سیناپسی بپیوندد. )سراسری-92(

کنکور

به طور معمول، انتقال دهنده های 
عصبی پاسخ های سریع و کوتاه مدتی 

را سبب می شوند. )سراسری-91(

کنکور

چگونگی آزاد شدن هیستامین از 
ماستوسیت ها، همانند خروج ناقلین 

عصبی از نورون پیش سیناپسی 
)اگزوسیتوز( است. )سراسری-90(
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ناقل�عصبی�پس�از�رسیدن�به�غشای�یاختۀ�پس�همایه�ای،�به�پروتئینی�به�نام�گیرنده�متصل�
می�شود.�این�پروتئین�همچنین�کانالی�است�که�با�اتصال�ناقل�عصبی�به�آن�باز�می�شود.�به�این�ترتیب،��
ناقل�عصبی�با�تغییر�نفوذ�پذیری�غشای�یاختۀ�پس�همایه�ای�به�یون�ها،�پتانسیل�الکتریکی�این�یاخته�
را�تغییر�می�دهد.�براساس�اینکه�ناقل�عصبی�تحریک�کننده�یا�بازدارنده�باشد،�یاختۀ�پس�همایه�ای 

تحریک،�یا�فعالیت�آن��مهار�می�شود.�
�پس�از�انتقال�پیام،�مولکول�های�ناقل��باقی�مانده،�باید�از�فضای�همایه�ای�تخلیه�شوند�تا�از�انتقال�
بیش�از�حّد�پیام�جلوگیری�و�امکان�انتقال�پیام�های�جدید�فراهم�شود.�این�کار�با�جذب�دوبارۀ�ناقل�به�
یاختۀ�پیش�همایه�ای�انجام�می�شود،�همچنین�آنزیم�هایی��ناقل�عصبی�را�تجزیه�می�کنند.�تغییر�در�

میزان�طبیعی�ناقل�های�عصبی�از�دالیل�بیماری�و�اختالل�در�کار�دستگاه�عصبی�است.�

بیشتر�بدانید
َرعشه�)پارکینسون(:�در�این�بیماری،�یاخته�های�بخشی�از�مغز�که�ناقل�عصبی�دوپامین�ترشح�می�کنند،�
تخریب�می�شوند.�در�نتیجه�ماهیچه�های�بدن�سفت�و�حرکات�کند�می�شود؛�دست�و�پای�فرد�در�حالت�استراحت�
لرزش�دارند.�برای�بهبود�اختالل�های�حرکتی�این�بیماری،�دارویی�تجویز�می�کنند�که�در�مغز�به�ناقل�عصبی�دوپامین�

تبدیل�می�شود.

آلزایمر:�بیماری�آلزایمر�یک�نوع�اختالل�پیش�رونده،�تحلیل�برنده�و�کشندۀ�مغز�است�که�به�زوال�عقل�و�ناتوانی�
فرد�در�انجام�فعالیت�های�روزانه�منجر�می�شود.�در�این�بیماری،�یاخته�های�عصبی�مغز�بر�اثر�تجّمع�نوعی�پروتئین�
تخریب�می�شوند�و�میزان�ناقل�عصبی�استیل�کولین�کاهش�می�یابد.�فراموشی،�ناتوانی�در�تکلم،�اختالل�در�حس�
به�ویژه�در�بینایی�و�راه�رفتن،�از�عوارض�بیماری�آلزایمر�است.�با�پیشرفت�بیماری،�فرد�نیازمند�مراقبت�مداوم�خواهد�
بود.�تجویز�دارو�می�تواند�پیشرفت�بیماری�را�آهسته�کند.�فعالیت�بدنی�و�ورزش�منظم،�تغذیه�سالم،�معاشرت�با�دیگران،�
فعالیت�های�فکری�مانند�حفظ�کردن�شعر،�آموختن�یک�زبان�جدید�به�پیشگیری�از�بیماری�آلزایمر�کمک�می�کند.

ثبت�نوار�مغزی
بررسی� و� ثبت� الکتروآنسفالوگراف� دستگاه� با� می�توان� را� مغز� الکتریکی� فعالیت� )الکتروآنسفالوگرافی1(: 
کرد.�الکترودهای�دستگاه�را�به�پوست�سر�متصل�می�کنند.�جریان�الکتریکی�مغز�به�شکل�منحنی�های�نوار�مغز�
)الکتروآنسفالوگرام(�روی�نوار�کاغذی،�یا�صفحه�نمایش�دستگاه�ثبت�می�شود.�متخصصان�از��این�منحنی�ها�برای�

بررسی�فعالیت�های�مغز�و�تشخیص�بیماری�های�آن�استفاده�می�کنند.

1-�Electro�Encephalo�Graphy�)EEG(

بیشتر�بدانید
در�بخش�های�مختلف�دستگاه�عصبی،�
عصبی� ناقل� به�عنوان� گوناگونی� مواد�
فعالیت�می�کنند.�دوپامین،�سروتونین،�
مانند  آمـینو�اسـید�هایی� هیـستامیـن،�
گلوتامات،  اسید،� بوتریک� آمینو� گاما�
گالیسین�و�گاز�نیتریک�اکساید از�این�
موادند.�معمواًل�گاما�آمینو�بوتریک�اسید�
گلوتامات� و� مهارکننده� گالیسین،� و�

تحریک�کننده�اند.
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 در شرایط پتانسیل آرامش نیز، کانال های پروتئینی دیگری به جز سدیمی و پتاسیمی، قابلیت باز و بسته شدن دارند.

 ناقل عصبی هیچ گاه وارد یاختة پس سیناپسی نمی شود.
 ناقلین عصبی، پیک های کوتاه برد هستند و هیچ گاه وارد 

خون نمی شوند )یازدهمـ  فصل 4(

 باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی موجب تحریک 
یاختة پس سیناپسی و باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی 
موجب مهار پتانسیل عمل در یاختة پس سیناپسی می شود.

در سطح غشای پیش سیناپسی و پس سیناپسی 
حضور دارند. انتقال فعال

انواع سیناپس ها عبارتند از:انواع سیناپس ها عبارتند از:
 سیناپس پایانة آکسون با جسم یاخته ای نورون پس سیناپسی

 سیناپس پایانة آکسون با دندریت نورون پس سیناپسی
 سیناپس پایانة آکسون با طول آکسون نورون پس سیناپسی

 سیناپس پایانة آکسون با یاختة ماهیچه  ای
 سیناپس پایانة آکسون با یاخته های غدد درون ریز یا برون ریز

 سیناپس یاختة گیرنده )پوششی یا عصبی( با دندریت نورون حسی

عملکرد اختصاصی دارد. 

A

A

B

B

دریچه دار

نکته
سیناپس مورد ششم به طور مستقیم در کتاب بیان نشده است، ولی در شکل های فصل دوم مثل گیرندة چشایی، شنوایی و تعادلی انسان، به خوبی قابل تشخیص است. 

آ ندوسیتوز

کنکور

هر ناقل عصبی تحریک کنندة ماهیچه های بدن انسان از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث باز شدن آن می گردد. )سراسری-98(

کنکور

حاصل فعالیت دستگاه گلژی، تشکیل وزیکول سیناپسی در گیرنده بویایی انسان است. )سراسری-89(

کنکور

در پی اتصال هرنوع انتقال دهنده عصبی به گیرنده اختصاصی خود در مغز انسان، فرایند رونویسی ژن ها در 
نورون های پس سیناپسی ادامه می یابد. )خارج از کشور-94، ترکیبی با فصل 2، دوازدهم(


