برای مهارت در تست ن
ز� ،مجلههای نانو طبقه بندی را بخوان!

W

عملکرد گیرندههای حسی

ٔ
پیوندی دارای انعطاف قرار گرفتهاند.
یاخته عصبی حسیاند که درون پوششی چند الیه از نوعی بافت
گیرندههای فشار در پوست ،انتهای دندریت
ِ

Æ

ترکیبها

ترکیب با فصل  1یازدهم :ممکن است در اطراف رشتههای عصبی مربوط به تارهای ماهیچهای ،غالفی پیوندی وجود داشته باشد.
به مسیر زیر برای درک عملکرد گیرندههای فشار توجه کنید:

وارد شــدن فشــار بــه پوســت  Fفشــرده شــدن پوشــش اطــراف گیرندههــای فشــار  Fوارد شــدن فشــار بــه دندریتهــا F
شــدن کانالهــای دریچــهدار یونــی غشــای گیرندههــا  Fتغییــر پتانســیل الکتریکــی یاختــه  Fایجــاد پیــام عصبــی F
عصبــی  Fورود پیــام عصبــی بــه دســتگاه عصبــی مرکــزی.

F

بــاز
تحریــک دندریــت
ورود پیــام عصبــی بــه رشــتهٔ

ã

موشکافی

آیــا بــاز شــدن کانالهــای دریچــه دار ســدیمی تنهــا در پــی اتصــال ناقــل عصبــی بــه گیرنــدهاش صــورت مــی گیــرد ؟ خیــر! بــاز شــدن کانالهــای
دریچ ـهدار ســدیمی تحــت تاثیــر یــک محــرک ،ماننــد فشــار نیــز ممکــن اســت صــورت پذیــرد.

i

نکات تصاویر

ﻓﺸﺎر

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﻋﻤﻞ

)(3

ﭘﻮﺷﺶ از ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪى

)(2

دارﯾﻨﻪ

)(1

ـده حســی بــار مثبــت کمتــری نســبت بــه بیــرون
شــکل ( :)1گیرندههــای حســی فشــار در حالــت آرامــش قــرار دارنــد .بنابرایــن درون گیرنـ ٔ

آن وجود دارد (درون نسبت به بیرون منفیتر است).

شــکل ( :)2بــا وارد شــدن محــرک فشــار و تغییــر شــکل پوشــش پیونــدی بــه علــت بــاز شــدن کانالهــای دریچ ـهدار ســدیمی ،پتانســیل

غشاء تغییر میکند و درون یاخته نسبت به بیرون آن مثبتتر میشود.

شــکل ( :)3بــا بازشــدن کانالهــای دریچــهدار پتاســیمی و بســته شــدن کانالهــای دریچــه دار ســدیمی ،پتانســیل غشــاء بــه حالــت

گره رانویه موجود در پوشش پیوندی انتقال داده میشود.
آرامش بازمیگردد و پیام ایجاد شده به اولین ٔ
گیرنده فشار درون پوششی پیوندی قرار داشته باشد.
ٔ
گره رانویه در بخشهایی از
ممکن است اولین ٔ

پوشش پیوندی هم انتهای گیرندۀ فشار و هم بخشی از گیرنده را که میلین و گرۀ رانویه دارد میپوشاند.

W

سازش گیرندهها

ً
در بعضــی شــرایط هنگامــی کــه یــک گیرنـ ٔ
ـده حســی بــرای مدتــی در معــرض یــک محــرک ثابــت قــرار بگیــرد ،پیــام عصبــی کمتــری ایجــاد میکنــد یــا اصــا
ً
پیامــی ایجــاد نمیکنــد .ایــن اتفــاق باعــث ســازش گیرندههــا میشــود کــه در ایــن صــورت مغــز فرصــت دارد تــا اطالعــات مهــم تــر را پــردازشکنــد .مثــا بــه
طــور معمــول بعــد از مدتــی وجــود ســاعت یــا دســتبند را در دســتان خــود احســاس نمیکنیــد.

h
h
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هشتگـــــــ
ً
توان ایجاد سازش در گیرندههای حسی مختلف ،متفاوت است .مثال گیرندههای درد سازش پیدا نمیکنند.
اگــر در شــدت محــرک تغییراتــی بــه صــورت مــداوم ایجــاد شــود ،دیگــر گیرنــده ســازش پیــدا نمیکنــد .بنابرایــن شــدت محــرک بایــد در یــک بــازۀ زمانــی
مشــخص پیوســته و یکســان باشــد.

Æ

ترکیبها

ترکیب با فصل  8دوازدهم 1 :خوگیــری کــه نوعــی رفتــار در جانــوران بــه حســاب مــی آیــد موجــب میشــود کــه جانــور بــا چشــم پوشــی از محــرک
هــای بیاهمیــت انــرژی خــود را صــرف فعالیــت هــای حیاتــی کنــد 2 .ســازش گیرندههــای حســی تابــع تغییــر زمــان اســت .در واقــع هرچــه از زمــان
آغاز تحریک گیرنده توسط محرکی ثابت میگذرد ،پیامهای عصبی تولید شده توسط محرک ،کاهش بیشتری می یابد.

W

حواس پیکری و ویژه

حــواس ویــژه :بخشــی از گیرندههــای حســی در اندامهــای حســی ویــژهای قــرار گرفتهانــد و حــواس ویــژه را ایجــاد کردهانــد .مثــل گیرندههــای
موجــود در چشــم ،گــوش ،بینــی و  ، ...ایــن اندامهــای حســی ویــژه همگــی در ســر قــرار گرفتهانــد.

3

برای جمعبندی ،آزمونهای جامع 10یس را بخوان!
 )2عنبیه :در بخش جلوی چشم و در ٔ
الیه میانی کرۀ چشم ،عنبیه قرار دارد که بخش رنگین چشم میباشد.

 )3مردمــک :ســوراخی اســت کــه در مرکــز عنبیــه قــرار گرفتــه اســت و تغییــر قطــر آن باعــث تغییــر میــزان نــور ورودی بــه چشــم میگــردد .در واقــع عنبیــه
ٔ
ـادکننده ســوراخ مردمــک میباشــند.
دارای ماهیچههایــی حلقــوی و شــعاعی اســت کــه بــه ترتیــب تنگکننــده و گشـ

حالت یک:زیاد بودن نور در محیط  Fتحریک ماهیچههای حلقوی توسط پاراسمپاتیک  Fتنگ شدن مردمک F
حالت دو :کم بودن نور در محیط  Fتحریک ماهیچههای شعاعی توسط سمپاتیک  Fگشاد شدن مردمک  Fورود نور بیشتر به چشم.

ورود نور کمتر به چشم.

عدیس :در جلو و پشت این بخش دو فضا ایجاد شده است؛

 1مایع جلوی عدسی چشم که زاللیه نام دارد 2 .مادۀ پشت عدسی چشم که زجاجیه نام دارد.

ã

موشکافی

 ماهیچههــای حلقــوی موجــود در کتــاب درســی!!!یکبار بــرای همیشــه 1 :ماهیچههــای مژگانــی گروهــی از ماهیچههــای موجــود در عنبیــه 2 ،بنــدارۀ
انتهایــی مــری 3 ،بنــداره ابتــدای مــری 4 ،ماهیچههــای صــاف حلقــوی موجــود در دیــوارۀ لولــۀ گــوارش 5 ،بنــدارۀ بیــن دو روده 6 ،بنــدارۀ داخلــی مخــرج،
 7بندارۀ خارجی مخرج 8 ،بندارۀ داخلی میزراه 9 ،بندارۀ خارجی میزراه 10 ،ماهیچۀ دیوارۀ مثانه و رحم.
انقبــاض کــدام یــک از ماهیچههــای مژگانــی و عنبیــه بــه شــدت نــور بســتگی دارد؟توجــه کنیــد کــه تنهاانقبــاض ماهیچههــای عنبیــه بــه شــدت نــور وابســته
اســت و انقبــاض ماهیچههــای مژگانــی بــه میــزان و شــدت نــور ربطــی نــدارد.
آیــا در حالــت طبیعــی تحــدب عدســی و قرنیــه قابــل تغییــر اســت؟ توجــه کنیــد کــه در حالــت طبیعــی تحــدب عدســی قابلیــت تغییــر را داردامــا تحــدب قرنیــه
قابــل تغییــر نیســت و در صــورت تغییــر میــزان تحــدب آن ممکــن اســت بیمــاری ایجــاد شــود.

h
h
h
h
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هشتگـــــــ

هم عدسی و هم قرنیه ساختار یاختهای دارند و نیازمند تغذیه میباشند.
عدسی و قرنیه رگ خونی ندارند.
ماهیچههای عنبیه از نوع صافاند و توسط اعصاب خودمختار کنترل میشوند.
عدسی چشم از نوع عدسی همگرا و انعطافپذیر است که جزء هیچیک از سه ٔ
الیه ٔ
کره چشم نمیباشد.

i

نکات تصاویر

مشــیمیه در تمــاس مســتقیم بــا زاللیــه قــرار نــدارد امــا در تمــاس بــا

جسم مژگانی و زجاجیه میباشد.

دســته صــاف و حلقــوی طبقهبنــدی
ٔ
ماهیچههــای مژگانــی بــه دو

وسیله تارهای آویزی به عدسی وصل میشوند.
ٔ
میشوند که به

ـه خارجــی چشــم ضخامــت بیشــتری نســبت بــه ســایر الیههــا دارد.
الیـ ٔ

الیه چشم میباشد.
اما شبکیه نازکترین ٔ

رگﻫﺎى
ﺧﻮﻧﻰ

ﺻﻠﺒﯿﻪ
ﻣﺸﯿﻤﯿﻪ
ﺷﺒﮑﯿﻪ

ﺟﺴﻢﻣﮋﮔﺎﻧﻰ
ﻋﺪﺳﻰ
ﻋﻨﺒﯿﻪ
ﻣﺮدﻣﮏ
ﻗﺮﻧﯿﻪ
ﻣﺎﯾﻊزﻻﻟﯿﻪ
ﺟﺴﻢﻣﮋﮔﺎﻧﻰ

ﻋﺼﺐﺑﯿﻨﺎﯾﻰ
ﻟﮑﻪزرد

عدســی از ســمت جلــو و عقــب محــدب اســت ،امــا تحــدب آن بــه

زﺟﺎﺟﯿﻪ

سمت زجاجیه بیشتر از سمت زاللیه میباشد.

شــبکیه در ســاختار عصــب بینایــی چشــم نقــش دارد و ضخامــت آن در

قسمتهای عقبی چشم بیشتر است.

ﺷﺒﮑﯿﻪ

ﻣﺸﯿﻤﯿﻪ

ﺻﻠﺒﯿﻪ

ماهیچه مژگانی در تماس با قرنیه نمیباشد.
ٔ

ﺗﺎرﻫﺎى
آوﯾﺰى

عنبیه و عدسی با یکدیگر در تماس نیستند.

جسم مژگانی بین عنبیه و مشیمیه قرار دارد.

دور تا دور عدسی توسط جسم مژگانی احاطه شده است.

تارهای آویزی در ارتباط با عدسی و ماهیچههای مژگانی میباشد.

مردمک ماهیت یاختهای ندارد و همان سوراخ وسط عنبیه میباشد.

ضخامت مشیمیه کمتر از شبکیه است.

عصب بینایی شامل اجتماعی از آکسونهای یاختههای عصبی است.
نقطه کور ،ضخامت شبکیه کمتر از سایر نقاط است.
ٔ
در محل

ﺗﺎرﻫﺎى
آوﯾﺰى

ﻋﺪﺳﻰ

مایع زاللیه میتواند از طریق سوراخهایی از محل اتصال صلبیه و قرنیه خارج اتصال دارد.

کره چشم در ارتباط میباشد.
دهنده ٔ
ٔ
ماهیچه حرکت
ٔ
صلبیه از طریق نوعی زردپی با

وسیله رگهای خونی تغذیه میشود.
ٔ
اگرچه عنبیه در تماس مستقیم با زاللیه قرار دارد اما به

ماده ژلهای پشت عدسی در تماس باشد.
ٔ
مایع شفاف جلوی عدسی (زاللیه) میتواند از طریق دسته تارهای آویزی (البهالی آنها) با

اگــر بخواهیــم از نظــر گســتردگی الیههــای درون چشــم را بررســی کنیــم میتــوان گفــت بیشــترین گســتردگی مربــوط بــه صلبیــه و کمتریــن

گستردگی مربوط به الیۀ شبکیه است.

اگــر بخواهیــم از لحــاظ ضخامــت الیههــای چشــم را بررســی کنیــم میتــوان گفــت الیــۀ بیرونــی بیشــترین ضخامــت و الیــۀ درونــی

کمترین ضخامت رادر بین الیه های چشم دارد.
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