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 هاي دستگاه عصبيفصل سوم: ساختمان، کارکرد و زيست شيمي سلول

 
 بدن انسان از چند سلول تشکيل شده است؟ .0

1 ) 1275 10 2 ) 1250 10 3 ) 1475 10 4 ) 1350 10 

 نامند؟سيتوپالسم و هسته سلولي را چه مي .2

 ( نوکلئول4 ( پروتوپالسم3 ( آکسوپالسم2 ( نوروپالسم1

 دهد؟درصد از توليد انرژي خود را از دست مي 95کند و با مسموميت سلول کدام اندامک از قند و چربي انرژي توليد مي .3

 ( نوکلئوتید4 ( میتوکندری3 ( گلژی2 ( لیزوزوم1

 کدام عنصر جزء عناصر اصلي سلول محسوب نمي شود؟ .4
1 )C 2)N 3) H 4 )Ma 

 شود؟آب چند درصد وزن سلول را شامل مي .5

 درصد25( 4 درصد50( 3 درصد70( 2 درصد80( 1

 ترين توليد کننده انرژي سلول کدام است؟مهم .6

 ( نوکلئوتیدها4 ( اسید آمینه 3 ( اسید چرب2 ( قند1

 هاي غشاء سلول کدام است؟ترين مولفهمهم .7
 ( نوکلئوتیدها4 آمینه( اسید 3 ( اسید چرب2 ( قند 1

 کدام عبارت نادرست است؟ .8
   ( هیدروکربن آب گریز است.1

 ( کربوکسیل آب دوست است.2

  ( بخش فعال اسید چرب آب گریز است.3

 شود.( از ترکیب سه مولکول اسید چرب با گلیسرین چربی بدن ساخته می4

 ها کدامند؟مواد اصلي پروتئين .9
 ( نوکلئوتیدها4 ینه ( اسید آم3 ( اسید چرب2 ( قند 1

 وظيفه اصلي کدام ماده انتقال اطالعات زيستي و تامين انرژي شيميايي است؟ .01

 ( نوکلئوتیدها4 ( اسید آمینه3 ( اسید چرب 2 ( قند 1

 براي اينکه هر سلول فعال باقي بماند به حدود چند آنزيم نياز دارد؟ .00

1)200 2 )100 3 )50 4 )10 

 هاي بزرگ سلول طبقه بندي نمي شوند؟کداميک از موارد زير جزو مولکول .02
 ( نوکلئوتیدها4 های نوکلئید( اسید3 ( پروتئین ها2 ها ( پلی ساکارید1

 ترين پلي ساکاريد حيواني کدام است؟مهم .03
 ( فروکتوز4 ( گلیکوژن3 ( سلولز2 ( نشاسته1

 شود؟هاي کوچکتر از چند اسيد آمينه گفته مياليگوپپتيد به زنجيره .04

1)100 2)50 3)25 4 )10 
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 پروتئينها : .05
 های شیمیائی را بر عهده دارند.واکنش( به عنوان آنزیم وظیفه تسهیل و تسریع  1

  شوند.( مواد زیر بنایی بافت پیوندی ومحافظ تلقی می2

  ها شرکت دارند.( در ساخت غشاء سلول، تنظیم سوخت و ساز آن و ساخت گیرنده3

 ( همه موارد4

 شود؟در انسان اطالعات ژنتيکي در کدام مولکول رمزگرداني مي .06
  ( اسیدریبونوکلئوتیک2 ( اسید دزوکسی ریبونوکلئیک1

 ( آدنوزین دی فسفات4  ( آدنوزین تری فسفات 3

 دهند؟را تشکيل مي DNAها ستون اصلي هر زنجيره کدام مولکول .07
 ( قند و باز4 ( فسفات و باز3 ( قند و فسفات2 ( قند و اسید چرب1

 است؟ DNAدر انسان چند برابر  RNAميزان  .08

 برابر20تا  10( 4 برابر  10تا 5( 3 برابر  6( 2 برابر 3( 1

 ژن از کدام ماده ساخته شده است؟ .09
 ( اسید ریبونوکلوئیک2 ( اسید دزوکسی ریبونوکلوئیک1

 ( آدنوزین تری فسفات4  ( فسفات 3

 در برگيرنده چند جفت کرومزوم است؟هسته هر سلول بدن انسان  .21
1 )46 2 )23 3 )22 4 )21 

 چند جفت کروموزوم اتوزوم داريم؟ .20

1 )23 2 )22 3 )21 4 )1 

 هر کروموزوم حدود چند ژن دارد؟ .22

1 ) 2500 2)3600 3 )4400 4 )5200 

 ها از چند نوکلئوتيد تشکيل شده است؟لغات رمز يا کد ژن .23
1 )2 2 )3 3 )4 4 )6 

 اسيد آمينه است؟ 20ها براي لغت رمز چند تاي آن 64از  .24
1 )64 2 )63 3 )61 4 )3 

 چند لغت رمزي براي شروع و خاتمه پروتئين سازي است؟ .25

1 )2 2 )3 3 )5 4 )6 

 شود؟ژنتيکي توسط چه مولکولي رونويسي مياطالعات  .26
1 )DNA 2 )mRNA 3 )tRNA 4 )rRNA 

 دهند؟مواد اصلي غشاء سلول را کدام مولکولها تشکيل مي .27
 ( ازت4 ( کربوهیدرات3 ( پروتئین2 ( فسفولیپید1

 شوند؟هاي فسفوليپيدي قرار دارند و موجب استحکام غشاء ميکدام مولکولها در بين مولکول .28

 ( بازها4 ( فسفات 3 ( کلسترین2 کولیپیدی( گلی1

 اي )پروتئين( در غشاء سلول وجود دارد؟به ازاء هر چند مولکول چربي غشاء يک مولکول ساده سفيده .29

1)100 2 )50 3)40 4 )25 
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 دروني بدن ناميد؟چه کسي فضاي برون سلولي را محيط  .31
 ( نبتام4 نن( ک3 ( برنارد2 ( واتسون1

 ترين فرايند تبادل کدام است؟هاي موجود در آب مهمبراي مولکول .30
 3و  2( 4 ( نفوذپذیری3 ( انتقال غیرفعال2 ( انتقال فعال 1

 پمپ سديم ـ پتاسيم:  .32

  رود. ( مهم ترین فرایند انتقال فعال به شمار می1

( بیش از 2
1

3
 کند. انرژی مورد نیاز سلول را مصرف می 

 دهد.( سه یون سدیم را از سلول خارج و همزمان دو یون پتاسیم به درون سلول راه می3

 ( همه موارد مذکور صحیح است. 4

 شود؟آدنوزين تري فسفات در کدام اندامک توليد مي .33
 میتوکندری( 4 ( ریبوزوم3 ( لیزوزوم2 ( گلژی1

 پذيرد؟ها در کدام اندامک صورت ميتوليد پروتئين .34

 ( میتوکندری4 ( گلژی3 ( ریبوزوم2 ( لیزوزوم1

 هاي درون سلولي چندبرابر سطح غشاء پالسما است؟سطح غشاء اندامک .35

1)20 2 )15 3)10 4 )5  

 درون سلولي متعلق به : هايوسيع ترين غشاء اندامک .36
 ( لیزوزوم است4 ( شبکه آندوپالسمی است 3 ( میتوکندری است2 ( گلژی است1

 هاي محيط خارجي نورون کدامند؟ترين يونمهم .37
 سدیم –( کلسیم 4 پتاسیم  –( کلسیم 3 سدیم  –( کلر 2 پتاسیم –( کلر 1

 شود؟بيشترين شيب غلظت در نورونها براي کدام يون ديده مي .38

 ( کلسیم4 ( کلر3 ( پتاسیم2 سدیم (1

 چند سلول عصبي درمغز انسان وجود دارد؟ .39

1 ) 1275 10 2 ) 925 10 3 ) 975 10 4 ) 1225 10 

 کند؟هاي ديگر برقرار ميکدام بخش ارتباط يک سلول عصبي را با سلول .41
 ( پریکاریون4 ( جسم سلولی 3 ( آکسون2 دندریت( 1

 هاي عصبي به چه چيز بستگي دارد؟تفاوت شکل سلول .40

 ( انشعابات جسم سلولی4 ( انشعابات آکسون3 های دندریتی( انشعاب2 ( انشعابات موازی 1

 تواند با کدام سلول ارتباط سيناپسي داشته باشد؟هر سلول عصبي مي .42

 ( همه موارد4 ( سلول ترشحی3 ای ( سلول ماهیچه2 ( سلول عصبی 1

 احاطه شده اند. ………هاي هاي عصبي از بافت محافظ مخصوصي به نام سلولسلول .43
 ( پیوندی4 ( نوروگلیا3 ( نورون2 نژمن( 1

 کند؟کدام نوروگليا در ميلين سازي تار عصبي شرکت مي .44
 اپاندیما( 4 ( ماکروگلیا3 ( آستروگلیا2 ( اولیگودرندوگلیا1

 هاي پتاسيم است؟کدام سلول نوروگلي ذخيره ساز يون .45

 ( اپاندیما4 ( میکروگلیا3 ( آستروگلیا2 ( اولیگودرندروگلیا1
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 دستگاه اعصاب مرکزي شامل: .46
 ( نخاع و بصل النخاع است.4 ( قشر مخ و نخاع است.3 ( ساقه مغز و مغز است2 ( مغز و نخاع ست1

 کدام سلول پوشانده شده است؟ دراعصاب پيراموني مغز آکسون با .47
 ( اپاندیما4 ( مزوگلیا3 ( سلول شوان2 ( اولیگودندروگلیا1

 شوند؟هاي شوان احاطه ميهاي عصبي توسط سلولدر هنگام تحول چه ميزان از تار .48

1 )
1

5
 2 )

1

4
 3 )

1

3
 4 )

1

2
 

ند، رسانهاي عصبي که اطالعات گيرندگان حسي و تغييرات محيطي و درون ارگانيزمي را به دستگاه اعصاب مرکزي ميتار .49

 نامند؟چه مي
 نباتی –( عصبی 4 حرکتی –( عصبی 3 ( پیرامون رسان2 ( مرکز رسان1

 کنند؟صاف، قلب، غدد ترشحي ارسال ميهاي هاي حرکتي را به ماهيچههاي عصبي پيامکدام تار .51

 ( مرکز رسان بدنی4 ( مرکز رسان احشایی3 نباتی )غیرارادی( –( عصبی 2 حرکتی  –( عصبی 1

 کداميک از موارد زير جزو اعصاب بدني طبقه بندي نمي شود؟ .50
 ( اعصاب احشاء4 ( اعصاب مفاصل3 ( اعصاب ماهیچه2 ( اعصاب پوست 1

 نامند؟مياعصاب احشاء را چه  .52
 ( همه موارد4 ( اعصاب غیرارادی3 ( اعصاب نباتی2 ( اعصاب احشایی1

 نامند؟برد، پتانسيل غشاء را چه ميوقتي سلول در وضع آرام به سر مي .53
 ( پتانسیل فراخوانده4 ( پتانسیل آرامش3 ( پتانسیل فعالیت2 ( پتانسیل عمل1

 نامند؟يشود، پتانسيل غشاء را چه مهنگامي که سلول فعال مي .54

 ( پتانسیل آرامش4 ( پتانسیل وابسته به رویداد3 ( پتانسیل استراحت2 ( پتانسیل فعالیت1

 در وضعيت پتانسيل آرامش نفوذپذيري غشاء براي کدام يون به مراتب بهتر از ديگر يونهاست؟ .55
 ( کلسیم4 ( کلر3 ( سدیم2 ( پتاسیم1

 نامند؟پتانسيل آرامش غشاء را پتانسيل انتشار کدام يون مي .56
 ( کلر4 ( کلسیم3 ( پتاسیم2 ( سدیم1

 کند؟شود، نفوذپذيري غشاء در ابتدا براي کدام يون تغيير ميهنگامي که سلول عصبي تحريک مي .57

 (کلسیم4 ( پتاسیم3 ( سدیم2 ( کلر1

 نامند؟بخش مثبت کدام مرحله پتانسيل عمل را مقدار اضافي مي .58
 ( پوالریزاسیون4 یپرپوالریزاسیون( ه3 ( رپوالریزاسیون2 ( دپوالریزاسیون1

 گردد، معرف کدام مرحله است؟زماني که پتانسيل فعاليت به آرامي به سوي پتانسيل آرامش باز مي .59

 ( پس پتانسیل قطبی شده4 ( هیپرپوالریزاسیون3 ( رپوالریزاسیون2 ( دپوالریزاسیون1

 آخرين مرحله پتانسيل فعاليت کدام است؟ .61

 ( پس پتانسیل قطبی شده4 ( دپوالریزه3 رپوالریزه( 2 ( پوالریزه1

 کشد؟در اعصاب پتانسيل فعاليت چقدر طول مي .60

 میلی ثانیه200( 4 میلی ثانیه100( 3 میلی ثانیه10( 2 میلی ثانیه 1( 1

 پوشش دار از چه نوع است؟هاي عصبي هدايت تکانه عصبي درتار .62
 3و  2( 4 ( هدایت مستقیم3 ( هدایت جهشی2 ( هدایت معکوس1
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 نامند.سيناپس مي ………هاي انتهايي تار عصبي را با محل ارتباط شاخه .63
 ( همه موارد4 ( سلول ترشحی )غدد(3 ای ( سلول ماهیچه2 ( سلول عصبی دیگر1

 شيار سيناپسي چقدر قطر دارد؟ .64

1 )500 500( 2 انگستروم 1000 100( 3 انگستروم100 150( 4 انگستروم50  انگستروم100

 کدام عبارت نادرست است؟ .65

 امند.نای میماهیچه –کند، صفحه محرکه عصبی ای ارتباط بر قرار می( آکسون سلولی حرکتی موجود در نخاع شوکی را که با تار ماهیچه1

  ای از ویژگی سیناپس شیمیائی برخوردار است.ماهیچه  -( صفحه محرکه عصبی 2

 میلی ثانیه است. 22تا  5آن  میلی ثانیه و مدت کاهش 2تا  1( مدت افزایش پتانسیل صفحه محرکه 3

 ( ناقل سروتونین ناقل اصلی در سیناپس صفحه محرکه عصبی است.4

 اي مهره داران کدام است؟ماده ناقل صفحه محرکه عصبي ماهيچه .66

 ( استیل کولین4 ( گابا3 ( سروتونین2 ( دوپامین1

 براي توليد کدام ناقل به آنزيم کولين استيالز نياز است؟ .67
 ( استیل کولین4 ( نورآدرنالین3 ( گلیسین2 ( سروتونین1

 شود؟استيل کولين توسط کدام آنزيم تجزيه مي .68
 ( کاتکول اومتیل ترانسفراز4 ( کولین ترانسفراز3 ( کولین استیالز2 ( کولین استراز1

 هر سلول عصبي حرکتي در حدود چند ارتباط سيناپسي دارد؟ .69

1 )10000 2 )6000 3)4000 4 )1000 

 کدام عبارت نادرست است؟ .71

 شود.( پتانسیل صفحه محرکه در اثر فعالیت یک سیناپس صفحه انتهایی ایجاد می1

  آید.( پتانسیل پس سیناپسی تحریکی با فعالیت همزمان چند سیناپس پدید می2

 کشد.میلی ثانیه طول می15تا 10میلی ثانیه و مرحله نزولی آن  2( مرحله صعود پتانسیل پس سیناپسی تحریکی 3

 ( پتانسیل پس سیناپسی بازداری شبیه پتانسیل صفحه محرکه عصبی است.4

 يابد؟نفوذپذيري کدام يون افزايش ميدر پديدايي پتانسيل پس سيناپسي تحريکي  .70

 ( کلسیم و سدیم4 ( کلسیم  و کلر3 ( سدیم و کلر2 ( کلر و پتاسیم1

 کند؟کدام ناقل عصبي در پتانسيل پس سيناپسي تحريکي نقش مهمي ايفا مي .72
 ( دوپامین4 ( سروتونین3 ( گلوتامات2 ( استیل کولین1

 کدام عبارت نادرست است؟ .73
 رکزی مهره داران نقش بازداری پس سیناپسی مهمتر از بازداری پیش سیناپسی است.( در دستگاه اعصاب م1

 آید.های عصبی مرکز رسان بدنی و احشایی به وجود می( بازداری پیش سیناپسی بیشتر در پایانه پیش سیناپسی تار2

 نامند.های پدید آمده را پتانسیل پس سیناپسی تحریکی می( هیپرپالریزاسیون3

 کشد.میلی ثانیه طوی می12تا 10میلی ثانیه و مرحله نزول آن  2ه صعود پتانسیل پس سیناپسی بازداری ( مرحل4

 دهد؟تاثير ناقل بازداري بر غشاء زير سيناپسي، نفوذپذيري کدام يونها را افزايش مي .74
 2و  1( 4 ( سدیم3 ( پتاسیم2 ( کلر 1

 هاي عصبي ديگر کدام است؟هاي عصبي حرکتي و اکثر سلولناقل بازداري در سلول .75
 ( استیل کولین4 ( گلوتامات3 ( گلیسین2 ( گابا1
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 ناقل بازداري در سلول عصبي رابط در بازداري پيش سيناپسي کدام است؟ .76
  ( دوپامین4 ( سروتونین3 ( گلیسین2 ( گابا1

 شود؟مغزي موجب بازداري ماهيچه قلب مياستيل کولين آزاد شده از کدام عصب  .77
 ( عصب یازدهم4 ( عصب دهم3 ( عصب هفتم2 ( عصب ششم1

 شود؟استيل کولين از کدام بخش آزاد مي .78

 های بخش مرکزی فوق کلیوی ( سیناپس2    های پیش گره سمپاتیک( سیناپس1

 ه موارد مذکور( هم4ای فرمانبرندگان   های پس گرههای پاراسمپاتیک و سیناپس( گره3

مار شوند، به شهايي که از دستگاه اعصاب مرکزي خارج ميبه اعتقاد فلدبرگ کدام ناقل عصبي به عنوان ناقل تمام آکسون .79

 آيد؟مي
 ( نورآدرنالین4 ( گلیسین3 ( گابا2 ( استیل کولین1

 دارد؟ اي دستگاه سمپاتيک به استثناء غدد عرق وجودهاي پس گرهکدام ناقل در تمام سيناپس .81
 ( همه موارد مذکور4 ( دوپامین3 ( نورآدرنالین2 ( آدرنالین1

 هاي پايه( وجود دارد؟هاي حرکتي گرهکدام ناقل در دستگاه اعصاب مرکزي )هيپوتاالموس وهسته .80

 ( نورآدرنالین و سروتونین4 ( گابا وگلیسین3 ( سروتونین و گابا2 ( نورآدرنالین و دوپامین1

 شوند؟هاي عصبي هستند و از کدام ماده توليد ميکدام ناقلکاتکوالمين عبارت از  .82
 ( آدرنالین ـ نورآدرنالین ـ دوپامین / تیروزین2 سروتونین / تریپتوفان  -( آدرنالین ـ نورآدرنالین 1

 ( آدرنالین ـ نورآدرنالین ـ دوپامین / تریپتوفان4 ( آدرنالین ـ نورآدرنالین ـ گابا / تیروزین3

 سروتونين: .83
 شود.  ( از اسید آمینه تریپتوفان ساخته می2 اقلی از دسته کاتکوالمین هاست.( ن1

 ( این ناقل بیشتر در تحریک مؤثر است.4 ( به مقدار زیادی در دستگاه اعصاب مرکزی وجود دارد.3

 اسيد گاماآمينوبوتريک )گابا(: .84

  ( از اسید گلوت امین ساخته شده است.1

 شود.داران مؤثر واقع می ( در بازداری پس سیناپسی مهره2

  ( ناقل تحریکی در دستگاه اعصاب مرکزی است.3

 کند.دندریتی عمل می –پیش سیناپسی به صورت ناقل آکسو ( در بازداری 4

 ناقل تحريکي مهم دستگاه اعصاب مرکزي کدام است؟ .85

 ( سروتونین4 ( گلیسین3 ( گابا2 ( گلوتامات 1

 در نخاع شوکي اهميت دارد؟کدام ناقل براي بازداري پس سيناپسي  .86
  ( سروتونین4 ( گلیسین3 ( گلوتامات2 ( گابا1

 کدام عبارت درست است؟ .87
 نامند.( سیناپس الکتریکی را از نظر ریخت شناسی ، پیوندگاه می1

 های الکتریکی  معموالً از نوع بازدارنده هستند.( سیناپس2

 شود.الیه لیپیدی غشاء انجام می های الکتریکی جا به جایی یونها از طریق( در سیناپس3

 شود.یابد سبب رپوالریزاسیون غشاء آن و پدیداری پتانسیل فعالیت می( جریان الکتریکی که از پیوندگاه به سلول عصبی دوم انتقال می4

 چند درصد گردش خون و به همين نسبت مصرف گلوکز به مغز اختصاص دارد؟ .88
 درصد 12 (4 درصد  22 (3 درصد 25( 2 درصد 52( 1
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 شود؟نخاعي به چه ميزان در روز توسط شبکه کوروئيد توليد مي –مايع مغزي  .89
  میلی لیتر 1222( 4 میلی لیتر 522( 3 میلی لیتر 252( 2 میلی لیتر 172( 1

 گردد؟باز جذب مايع مغزي نخاعي توسط چه چيزي امکان پذير مي .91
 ( شبکه کوروئید4 سخت شامههای ( پرز3 های عنکبوتیه( پرز2 های نرم شامه( پرز1

 هاي مغزي شاهد کدام اختالل هستيم؟هاي عنکبوتيه يا تورم پردهدر انسداد پرز .90

 ( ماکروسفالی4 ( هیدرانسفالی3 ( پورانسفالی 2 ( هیدروسفالی 1

 ها کدام است؟قابل تشخيص نورون ويژگيترين برجسته .92

 ( دکمه انتهایی4 ( اکسون3 ( دندریت2 ( سوما1

 ها کدام است؟اصلي تشکيل دهنده تمامي سلولاجزاي  .33

 ( فسفولیپید4 ( کربوهیدرات3 ( چربی2 ( پروتئین1

 نيرو در سلول کدام است؟  دستگاه .34

 ( گلژی4 ( ریبوزوم3 ( لیزوزوم2 ( میتوکندری1

 ند؟کن................واحدهاي کارکردي هستند که انتقال و بروز صفت را از يک نسل به نسل بعدي کنترل مي .35

 ( اجسام نیسل4 ( گلژی3 ( ریبوزوم2 ( ژن1

به طور عمده خودانگيخته از جايي که غلظت بسيار دارند به جايي که غلظت کمي دارند، جريان  هامولکول .36

 گويند؟يابند، به اين پخش شدن چه ميمي

 بانی( دروازه4 ( انتشار3 ( کانال یونی2 ( انتقال فعال1

 کنند؟مبادله مي Kرا با چند يون  NAعمل خود چند يون سديم ـ پتاسيم، در هر  تلمبه .37

1 )3-2 2 )2-3 3 )1-2 4 )2-1 

 اندک و ناگهاني در ولتاژ غشاء آکسون چه نام دارد؟ تغييرات .39

 ( پتانسیل فراخوانده4 ( پتانسیل مدرج3 ( پتانسیل استراحت2 ( پتانسیل عمل1

............مرحله هيپرپالريزاسيون ناشي از جريان خروجي دپوالريزاسيون ناشي از جريان ورودي يون....... مرحلة .33

 يون ...................است.

1  )Na  وK 2 )Na  وNa 3 )K  وK 4 )K  وNa 

 کند؟هاي کدام يون را مسدود ميآمونيوم کانال تترااتيل .122

1 )Na 2 )K 3 )CL 4 )Ca 

 شود؟در دستگاه عصبي محيطي، توسط کدام گليا ساخته مي ميلين .121

 ( اپاندیما4 ( شوان3 ( میکروگلیا2 ( اولیگودندروگلی1

 کنند؟عصبي را آزاد ميکولينرژيک کدام انتقال دهندة هاينورون .122

 ( گابا4 ( آدرنالین3 ( نوراپی نفرین2 ( استیل کولین1

 ها در دستگاه پاراسمپاتيک مطرح  نمود؟اصطالح استراحت و هضم را براي تلخيص فعاليت کدام نورون کانن .123

 ( سروتونرژیک4 ( کولینرژیک3 ( گابرژیک2 ( آدرنرژیک1

 کند؟هاي عصبي از مواد شيميايي اوليه را فراهم ميکدام اندامک انرژي الزم براي ترکيب انتقال دهنده .124

 ( شبکه آندوپالسمی4 ( میتوکندری3 ( لیزوزوم2 ( گلژی1
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 ارد؟يون در آزادسازي انتقال دهنده در هنگام تحريک عصبي نقش د کدام .125

1 )Na 2 )K 3 )Ca 4 )Cl 

پس از اتمام تحريک عصبي در سيناپس، انتقال دهندة عصبي طي فرايندي به نام ....................به داخل پايانة  .126

 شود؟آکسون بازگردانده مي

 ( انتقال غیرفعال4 ( انتشار3 ( بازبرداشت2 ( انتقال فعال1

 دهد؟آکسون با ...............سيناپس تشکيل ميدر سيناپس موسوم به آکسون ترشحي، پايانه يک  .127

 ( مویرگ4 ( عضله3 ( آکسون2 ( مایع برون سلولی1

 گيرند؟مهار کننده بر روي کدام قسمت نورون قرار مي هايسيناپس .129

 ( دکمه انتهایی4 ( جسم سلولی3 ( خار دندریتی2 ( بدنه1

 شناسايي شده کدام است؟ CNSماده که به عنوان انتقال دهنده عصبي در دستگاه  اولين .123

 ( گلوتامات4 ( گابا3 ( آدرنالین2 ( استیل کولین1

 گذارند؟تري اثر ميهاي عصبي با سرعت بيشکدام دسته از انتقال دهنده .112

 ( انتقال دهندة با مولکول کوچک2  ( نوروپپتیدها1

 ( شبه لیپیدها4 های گازی( انتقال دهنده3

 پرخاشگري و ادراک درد مؤثر است؟کدام انتقال دهنده در تنظيم خلق و  .111

 ( سروتونین4 ( گابا3 ( دوپامین2 ( آدرنالین1

 کدام انتقال دهنده اسب بارکش دستگاه عصبي است؟ .112

 ( گلیسین4 ( گابا3 ( سروتونین2 ( دوپامین1

 ترين انتقال دهنده مهار کننده در ساقة مغز و نخاع کدام است؟متداول .113

 ( استیل کولین4 ( گلوتامات3 ( گلیسین2 ( گابا1

 شود؟هاي صاف تواند موجب انقباض ماهيچهکدام انتقال دهنده مي .114

 ( هیستامین4 ( گلوتامات3 ( گابا2 ( گلیسین1

 کند؟کدام نوروپپتيد به تنظيم خوردن کمک مي .115

 ( اندورفین4 ( اکسی توسین3 ( کوله سیستوکینین2 ( وازوپرسین1

 اندازند؟ساز در سلول را به کار ميها فرايندهاي سوخت و کدام انتقال دهنده .116

 های کوچک( با مولکول4 ( گازی شکل3 ( شبیه لیپیدها2 ( نوروپپتیدها1

 هاي حرکتي کدام است؟انتقال دهنده عصبي در نورون .117

 ( گلوتامات4 ( گلیسین3 ( گابا2 ( استیل کولین1

 کند؟گري ميکدام هورمون پيوند بين مادر ـ کودک را ميانجي .119

 ( آتروپین4 ( کورتیکواستروئید3 ( اکسی توسین2 ین( اندورف1

 ها هستيم؟در آلزايمر شاهد مرگ کدام دسته از نورون .113

 ( گابرژیک4 ( سروتونرژیک3 ( کولینرژیک2 ( آدرنرژیک1

 تأثير داروهاي اعتيادآور است؟تر تحتدوپامين موجود در کدام مسير مغزي بيش .122

 ( اوبیتوفرونتال4 ولیمبیک( مز3 ( استریاتال تاالمیک2 ( جسم مخطط1
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 ها هستيم؟شاهد کاهش در تعداد کدام نورون SIDSدر ساقه مغز مبتاليان به  .121

 ( گابا4 ( استیل کولین3 ( دوپامین2 ( سروتونین1

 ها در تغيير ساختارشان، در يادگيري نقش داشته باشد؟تواند با تحريک نورونکدام نوروترنسميتر مي .122

 ( دوپامین4 ( گلیسین3 ( گابا2 ( نورآدرنالین1

 کدام است؟ OCDنوروترنسميتر اصلي دخيل در ايجاد  .123

 ( دوپامین4 ( آدرنالین3 ( گابا2 ( سروتونین1

 شود؟بيماري ميناماتا در اثر مسموميت با کدام ماده ايجاد مي .124

 ( بنزن4 ( ید3 ( جیوه2 ( سرب1

 کند؟ترين نقش را ايفا ميکدام گليا در سد خوني مغزي بيش .125

 ( شوان4 ( اپاندیما3 ( میکروگلیا2 آستروسیت( 1

 مرکز استفراغ کجاست؟ .126

 ( اپی تاالموس4 ( صنوبری3 ( پوسترما2 ( هیپوفیز1

 کدام ماده آنتاگونيست  استيل کولين است؟ .127

 ( موسکارین4 ( نیکوتین3 ( بوتولینوم2 ( زهر عنکبوت سیاه1

 رود؟کدام دارو براي درمان مياستني گراو  به  کار مي .129

 ( ایپرونیازید4 ( نووکائین3 ( فیزوستیگمین2 ال ـ دوپا (1

 کنند؟بخش و ضد اضطراب از طريق تأثير بر کدام انتقال دهنده عمل ميداروهاي آرام .123

 ( گابا4 ( سروتونین3 ( گلوتامات2 ( گلیسین1

 کدام دارو به داروي کمک به تجاوز جنسي شهرت يافته است؟ .132

1 )GAAA 2 )GHB 3 )PCP 4 )LSD 

 کنند؟داروهاي نورولپتيک با تأثير بر کدام نوروترنسميتر عمل مي .131

 ( گابا4 ( استیل کولین3 ( دوپامین2 ( نورآدرنالین1

 گويند؟هاي غيرمعمول ميبه کدام داروها ضد افسردگي .132

1 )MAOIs 2 )TCAs 3 )SADs 4 )SSRIs 

133. SSRIs ها به طور انتخابي در بازبرداشت کدام ناقل عصبي مؤثرند؟ 

 ( سروتونین4 ( نورآدرنالین3 ( استیل کولین2 دوپامین( 1

 تر از افراد عادي است؟کدام نواحي مغزي در قربانيان خودکشي کوچک .134

 ( لب پس سری4 ( آمیگدال3 ( هیپوتاالموس2 ( هیپوکامپ1

 دهد؟ليتيوم آزادسازي سيناپسي کدام ناقل را افزايش مي .135

 گابا( 4 ( سروتونین3 ( استیل کولین2 ( دوپامین1

 کدام دارو نام خود را از خداي خواب يونان گرفته است؟ .136

 ( متادون4 ( مورفین3 ( هروئین2 ( تریاک1

 مورفين مشابه کدام نوروترنسميتر است؟ .137

 ( استیل کولین4 ( سروتونین3 ( اندورفین2 ( دوپامین1
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 گويند؟به کدام ماده يخ و تينا مي .139

 ( تریاک4 ( شیشه3 ( آمفتامین2 ( کوکائین1

 شود؟بندي ميهاي عمومي طبقهام ماده جزو محرککد .133

 ( نیکوتین4 ( کوکائین3 ( آمفتامین2 ( کافئین1

 زايي دارد؟با اثر بر کدام نوروترنسميتر خاصيت توهم LSDداروي  .142

 ( دوپامین4 ( سروتونین3 ( نوراپی نفرین2 ( استیل کولین1

 شود؟رو استفاده مياز کدام اصطالح براي بيان کاهش پاسخ به مصرف مکرر يک دا .141

 ( وابستگی4 ( ترک3 شدگی( حساس2 ( تحمل دارویی1

 نامند؟پاسخ شديد به اثرات دارو را چه مي .142

 ( سوء مصرف4 ( ترک3 شدگی( حساس2 ( تحمل دارویی1

 شود؟حالت پيشرفته مصرف مواد چه ناميده مي .143

 ( تحمل4 ( ترک3 ( وابستگی مواد2 ( سوء مصرف مواد1

 گيرند، معموالً بر کدام نوروترنسميتر اثرگذار هستند؟مورد سوء مصرف قرار ميداروهايي که  .144

 ( استیل کولین4 ( دوپامین3 ( سروتونین2 ( نورآدرنالین1

 شود؟مطابق کدام نظريه اعتياد به صورت ناهشيار آموخته مي .145

 ( نظریه مهار زدایی4شدگی( نظریه مشوق ـ حساس3 ( فرضیه لذت2 ( فرضیه وابستگی1

 شود؟گلوتامات با افزايش کدام يون موجب مسموميت سلولي مي .146

1 )Na 2 )K 3 )CL 4 )Ca 

 شود؟مصرف الکل موجب کاهش در ميزان کدام ويتامين مي .147

1 )B1 2 )B3 3 )B5 4 )B12 

149. PCP آنتاگونيست کدام ناقل عصبي است؟ 

 ( گلوتامات4 ( دوپامین3 ( استیل کولین2 ( گابا1

 است؟ کدام هورمون استروئيدي .143

 ( پاراتورمون4 ( پروالکتین3 ( رشد2 ( آندروژن1

 شوند؟بندي ميهاي حياتي، طبقهها جزء هورمونکدام دسته از هورمون .152

 ( استروژن4 ( گلوکوکورتیکوئید3 ( مینرالوکورتیکوئید2 ( آندروژن1

 کند؟ها را کنترل ميکدام قسمت از مغز، هورمون .151

 ( لیمبیک4 هیپوتاالموس( 3 ( اپی تاالموس2 ( تاالموس1

 شاهد کاهش حجم کدام قسمت هستيم؟ PTSDدر اختالل  .152

 ( هیپوتاالموس4 ( هیپوکامپ3 ( آمیگدال2 ( تاالموس1

 پتانسيل آرامش در موجودات مختلف بين....تا....ميلي ولت است؟ ميزان .153

 92تا  62(4   32تا  55( 3   92تا 52( 2  72تا 42(1

 ناقل عصبي از نوع .....باشد، سيناپس تحريکي است؟ چنانچه .154

 (دوپامین4   (گابا3  (گلوتامات2  (نورآدرنالین1
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 نوروترنسميترها در دستگاه اعصاب مرکزي به عنوان ناقل محسوب مي شود؟ کدام .155

 (نورآدرنالین4  (گلوتامات3   (گابا2  (استیل کولین1

 مي شود؟ ناقل هاي پپتيدي در کدام اندامک سلولي توليد .156

 (شبکه آندوپالسمی4   (لیزوزوم3   (ریبوزوم2  (گلژی1

 الکل جزو کدام دسته از داروها طبقه بندي مي شود؟ .157

 (مخدر4   (توهم زا3   (محرک2  (مسکن1

 دارو براي درمان حمله خواب استفاده مي شود؟ کداماز  .159

 (مسکالین4  (فنوتیازین3  (ایمی پرامین2  (آمفتامین1

 ؟کدام دسته از داروها طبقه بندي مي شود دزي پرامين جزو .059

 (توهم زا4  (آرام بخش3   (محرک2  (ضد افسردگی1

 دسته از داروها به عنوان موثر ترين داروهاي ضد درد شناخته شده اند؟ کدام .162

 (ضد تشنج4   (محرک3   (مسکن2  (مخدر1

 آرام بخش بر کدام عصب رسانه تاثير مي گذارد؟ داروهاي .161

 (گلوتامات4   (دوپامین3  (سروتونین2  (نورآدرنالین1

 از تاثير کدام ناقل عصبي بر مغز جلوگيري به عمل مي آورد؟ آتروپين .162

 (گابا4  (سروتونین3   (دوپامین2  (استیل کولین1

 سلول ها دچار کمبود اکسيژن مي گردند، کدام نوروترنسميتر را بيشتر توليد مي کنند؟ وقتي .163

 (دوپامین4   (گلیسین3  (گلوتامات2   (گابا1
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 هاي دستگاه عصبيفصل سوم: ساختمان، کارکرد و زيست شيمي سلول

 

 درست است. 0گزينه  .0

بدن انسان از حدود  1275 های بدن در انجام وظایف شوند. سلولهای مختلف زنده تشکیل شده که توسط بافت محافظ نگهداری میسلول 10

 با یکدیگر متفاوتند ولی در برخی ویژگیها با یکدیگر مشابهت دارند.

 درست است. 3گزينه  .2

نامند. پروتوپالسم در بر می 1سلول یا پروتوپالسمهر سول از غشاء، سیتوپالسم و هسته تشکیل شده است. سیتوپالسم و هسته سلول را محتوای 

 گیرنده اجزای اصلی آب، محلول نمک، مواد سفیده ای)پروتئین(، مواد چربی )لیپید( و مواد قندی )گلوسید( است.

 درست است. 3گزينه  .3

 دهد(درصد از تولید انرژی خود را از دست      می 95کند و با مسمومیت سلول )اندامی که از قند و چربی انرژی تولید می 2میتوکندری

 درست است. 4گزينه  .4

( S( و گوگرد )P(، فسفر )O(، اکسیژن )N(، ازت )H(، هیدروژن )Cهر سلول از عناصر طبیعی محدودی ساخته شده است. شش عنصر کربن )

 دهند.درصد وزن سلول را تشکیل می 99

 درست است. 2گزينه  .5

 شود.درصد وزن سلول را شامل می 72آید که نزدیک به از ترکیب دو عنصر هیدروژن و اکسیژن آب در سلول پدید می

 درست است. 0گزينه  .6

به کمک  مرحلهآیند. ساده ترین نوع قندها، گلوکز )قند خون یا قند انگور( است که درچند ترین تولید کننده انرژی سلول به شمار میقندها مهم

 شود.سوزد و به انیدرید کربنیک و آب تبدیل میاکسیژن می

 درست است. 2گزينه  .7

مولکولی مرکب از  –( و گروه کاربوکسیل CHهای هیدروکربن )آیند که از زنجیرههای غشای سلول به شمار میترین مولفههای چرب مهماسید

 تشکیل شده اند. –( COOHکربن )دو اتم اکسیژن و یک اتم هیدروژن متصل به یک اتم 

 درست است. 3گزينه  .8

سازد. است و بخش فعال اسید چرب را می 4هستند، در حالی که گروه کاربوکسیل آب دوست 3هیدروکربن در آب حل نمی شوند و آب گریز

ب شوند، چنانکه از ترکیب سه مولکول اسید چرهای دیگر ترکیب میهای اسید چرب سلول به وسیله گروه کاربوکسیل با مولکولمعموالً مولکول

 شوند.ترین منبع انرژی سلول تلقی میشود که با مواد قندی مهم، چربی بدن ساخته می5با گلیسرین

 درست است. 3گزينه  .9

                                                           

rotoplasmp-1  

mitochondria-2  

hydrophob-3  

hydrophilic-4  

glycerine-5  
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 6های آمینها گروههای چرب درترکیبات آندهند که افزون بر مواد موجود در قندها و اسیدهای آمینه مواد اصلی پروتئینها را تشکیل میاسید

و  7ای آمینه موجود در انسان مانند میتونینه( وجود دارند. در دو نوع از اسیدNH2) –مولکولی مرکب از دو اتم هیدروژن و یک اتم ازت  –

 افزون بر گروه آمین یک اتم گوگرد نیز وجود دارد. 9سیستئین

 درست است. 4گزينه  .01

 12( و دو مولکول قند پنتوز3های نوکلئوتید از پنج مولکول باز مختلف ازت دار )در آدنوزین تری فسفات مولکول آدنینچهارمین ماده اصلی سلول

C) مولکول قند با پنج اتم کربن،  H O5 10 ( از نوع ریبوز )مانند مولکول قند آدنوزین تری فسفات( یا دزاکسی ریبوز و یک تا سه مولکول اسید 5

 فسفریک تشکیل شده است. وظیفه اصلی نوکلئوتیدها انتقال اطالعات زیستی و تامین انرژی شیمیایی است.

 ت.درست اس 2گزينه  .00

های های چرب و اسیدبرای اینکه هر سلول فعال باقی بماند به حدود صد آنزیم نیاز دارد. وظیفه اصلی آنزیمها این است که مواد قندی، اسید

 د.وآمینه موجود در مواد غذایی را به انیدرید کربنیک و آب تجزیه کند تا انرژی آزاد شده بتواند در تولید آدنوزین تری فسفات موثر واقع ش

 درست است. 4گزينه  .02

. این مولکولها مبنای کنش زندگی را 13های نوکلئیدو اسید 12، پروتئینها11های بزرگ سه گانه سلول عبارتند از: پلی ساکاریدهاترین مولکولمهم

 کنند.می ایفا میها در ساخت اجزای سلول، فعالیت سلول و ارگانیزم و بویژه فرایند وراثت نقش مهدهند. افزون بر این آنتشکیل می

 درست است. 3گزينه  .03

ترین پلی ساکارید حیوانی ، گلیکوژن است که مشابه آن به صورت نشاسته در گیاهان وجود دارد. پلی ساکاریدها نه تنها برای ذخیره سازی مهم

 و آماده سازی انرژی اهمیت دارند؛ بلکه در ساخت بافت محافظ برون سلولی نیز موثرند.

 ست.درست ا 4گزينه  .04

و ترکیبات بیش از ده اسیدآمینه را پلی  15های کوچکتر از ده اسید آمینه را الیگوپپتید، زنجیره14های کوچکتر از صد اسید آمینه را پپتیدزنجیره

 نامند.می 16پپتید

 درست است. 4گزينه  .05

ی مواد اهای شیمیایی را به عهده دارند. افزون بر این، مواد سفیدهای )پروتئینها( به عنوان آنزیم وظیفه تسهیل و تسریع واکنشمواد سفیده

رکت ها به طور فعال ششوند و در ساخت غشاء سلول، تنظیم سوخت و ساز آن و ساخت گیرندهزیربنایی بافت پیوندی و بافت محافظ تلقی می

                                                           

amine group-6  

methionin-7  

cysteine-9  

adenine-3  

pentose-12  

polysacharide-11  

protein-12  

nucleic acids-13  

peptide-14  

oligopeptide-15  

polypeptide-16  
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 د.دارن

 درست است. 0گزينه  .06

ید دزاکسی های نوکلئیک سلول، استرین اسیدهای بزرگی هستند که از چند زنجیره نوکلئوتید تشکیل شده اند. مهمهای نوکلئیک، مولکولاسید

ید دزاکسی هستند. در انسان و دیگر موجودات زنده اطالعات ژنتیکی در مولکول اس 19(RNAو اسید ریبونوکلئیک ) 17(DNAریبونوکلئیک )

 شود.ریبونوکلئیک رمزگردانی می

 درست است. 2گزينه  .07

اسید دزاکسی ریبونوکلئیک به صورت زنجیره مضاعف منظم شده است، به طوری که مولکول قند و فسفات، ستون اصلی هر زنجیره را تشکیل 

 کند.ها را برقرار میهای باز ارتباط افقی بین آندهد و مولکولمی

 ت.درست اس 3گزينه  .08

دومین نوع اسیدنوکلئیک، اسید ریبونوکلئیک است که به صورت زنجیره منفرداست و در هر سلول انسان پنج تا ده بار بیشتر از اسید دزاکسی 

 ریبونوکلئیک وجود دارد. در حال حاضر حداقل سه نوع اسید ریبونوکلئیک با وظایف متفاوت شناخته شده اند.

 درست است. 0گزينه  .09

کنند. این های موجود در هسته سلول، مجموع مواد وراثتی بدن را در ژنها رمزگردانی    میدهند که کروموزوممیکروسکوپی نشان میتصاویر 

 ژنها در انسان و دیگر موجودات زنده از اسید دزاکسی ریبونوکلئیک ساخته شده اند.

 درست است. 2گزينه  .21

 باشد.کروموزوم میجفت  23هسته هر سلول بدن انسان در برگیرنده 

 درست است. 2گزينه  .20

2است که در مجموع از حدود  Yو  Xهای جنسی و یک زوج غیر مشابه به نام کروموزوم 13جفت کروموزوم مشابه به نام اتوزوم 22 100000 

 ژن تشکیل شده است.

 درست است. 3گزينه  .22

 دارد.ژن 4400هر کروموزوم حدود 

 درست است. 2گزينه  .23

 نامند.می       3ها را لغت رمز یا کد هر ژن در برگیرنده لغات رمز متفاوتی است که این لغات رمز از سه نوکلئوتید تشکیل شده اند که آن

 درست است. 3گزينه  .24

؛ یعنی 34توجه به چهار نوع باز موجود در اسید دزاکسی ریبونوکلئیک خواهیم داشت   4 4 4 شوند که لغات رمز سه حرفی دیده می 64

 اسید آمینه هستند. 22رمز سه حرفی برای  61ها از آن

 درست است. 2گزينه  .25

 شوند.ای )پروتئین( تلقی میسه لغت رمزی دیگر برای هیچ اسید آمینه نیستند و به عنوان شروع و خاتمه مولکول سفیده

                                                           

desoxyribonucleic acid-17  

acid ribonucleic-19  

autosome-13  



87 
 

 درست است. 2گزينه  .26

شوند که این رونویسی می 22(RNA( هسته سلول توسط اسید ریبونوکلئیک )DNAاطالعات ژنتیکی یا لغات رمز اسید دزاکسی ریبونوکلئیک )

، 21های ریبونوکلئیک بر اساس اطالعات حامل و ایفای نقش خود به سه گروه اسید ریبونوکلئیک پیکنامند. اسیدفرایند را فرایند رونویسی می

ها را رونویسی کرده و این اطالعات شوند. اسید ریبونوکلئیک پیک، پیامطبقه بندی می 23و اسید ریبونوکلئیک ریبوزومی 22اسید ریبونوکلئیک ناقل

ک از یشوند و برای هر های اسید ریبونوکلئیک که در هسته تولید میآورد. به دیگر مولکولهای موجود در شبکه اندوپالسمی میرا به ریبوزوم

 اسید ریبونوکلئیک ناقل گویند. –دهند ها را به ریبوزومها انتقال میها متصل شده و آنو به آن -اسید آمینه اختصاصی هستند 20

 درست است. 0گزينه  .27

دهند. قطر این الیه مضاعف های آب دوست و آب گریز تشکیل میمرکب از شکل بندی 24های فسفولیپیدیمواد اصلی غشاء سلول را مولکول

 میلی میکرون است. 5تا  4چربی )لیپیدی( 

 درست است. 2گزينه  .28

های وجود دارند و در بین مولکول 25های قندی چربی )گلیکولیپیدی(های فسفولیپیدی در بخش بیرونی غشاء مولکولافزون بر مولکول

 قرار دارند که برای استحکام غشاء ضرورت دارند. 26ی تعدادی مولکول کلسترینفسفولیپید

 درست است. 2گزينه  .29

ای )پروتئین( در غشای سلول وجود دارد که گاهی از بیروتی همچنین به ازای هر پنجاه مولکول چربی )لیپید( غشاء، یک مولکول ماده سفیده

 27پروتئینی(ای )گلیکوای )پروتئینها( بخش بیرونی غشاء از نوع قندی سفیدهیشتر مواد سفیدهپوشاند. بترین تا درونی ترین سطح غشاء را می

 هستند.

 درست است. 2گزينه  .31

نامند که با آن مایع می 29های بدن توسط شکاف ظریفی از یکدیگر جدا هستند. این شکاف ظریف بین سلولی را فضای برون سلولیتمام سلول

هاست که با گردش دائماً در حال حرکت کند. این مایع حاوی تمام انواع نمکها و مواد مورد نیاز برای حمایت سلولمی ها را احاطهیکسانی، سلول

در قرن  23های ارگانیزم از محیط یکسان حیات برخوردارند؛ برناردشود. تمام سلولاست و غلظت آن همیشه و در همه جا یکسان نگهداشته می

 نامد.بدن می 32نوزدهم آن را محیط درونی

 درست است. 4گزينه  .30

                                                           

transcription-22  

messenger RNA (mRNA)-21  

transfer RRNA (tRNA)-22  

ribosomal RNA (rRNA)-23  

phospholipid-24  

glycolipid-25  

cholesterin-26  

glycoprotein-27  

interstitium-29  

Bernard, C.-23  

inner melieu-32  
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های موجود نامند. برای مولکولمی 31آیدد که این نوع حرکت مولکولها و یونها را نفوذپذیریاز برخورد ذرات مولکولها تغییر جهت حرکت پدید می

ها تا جایی که برای غشاء سلول ممانعت ایجاد نکند، سبب انتشار آید. نفوذپذیری برای سلولترین فرایند تبادل به شمار میدر آب نفوذپذیری مهم

لکولی( یری )باستثنای انرژی حاصل از حرکت موگردد. فرایند نفوذپذترین مکانیزم تبادل بدن نیز تلقی میشود. بنابراین نفوذپذیری مهممواد می

 نامند.می 32به انژی نیازمند نیست و به این دلیل آن را انتقال غیرفعال

 درست است.  4گزينه  .32

شود. رود که گاهی بیش از یک سوم انرژی مورد نیاز سلول برای آن مصرف میپمپ سدیم پتاسیم مهم ترین فرایند انتقال فعال به شمار می

دهد. کند و انرژی در اختیار سلول قرار میتجزیه می (ATP)ین ناقل سدیم پتاسیم آنزیمی است که در درون غشاء، آدنوزین تری فسفات پروتئ

 دهد. این انرژی آزاد شده تقریباً سه یون سدیم را ازز سلول خارج و همزمان دو یون پتاسیم به درون سلول راه می

 درست است. 4گزينه  .33

 آدنوزین تری فسفات در غشاء درونی میتوکندری است.تولید 

 درست است. 2گزينه  .34

 شود.های موجود در غشاء شبکه آندوپالسمی انجام میای )پروتئین( در ریبوزومتولید مواد سفیده

 درست است. 3گزينه  .35

غشاء پوشیده شده اند؛ ساخت غشاء آن مانند غشاء دهند. تمام این اندامکها از های موجود آن تشکیل میتقریباً نیمی از حجم سلول را اندامک

 پالسماست.

 درست است. 3گزينه  .36

برابر سطح غشاء  12های درون سلولی گیرد. سطح غشاء اندامکوسیع ترین غشاء ها، غشاء شبکه اندوپالسمی است که ریبوزومها را در بر می

 پالسما است.

 درست است. 2گزينه  .37

های پتاسیم بیشتر و غلظت های برون سلولی متفاوت است، به طوری که در درون سلول غلظت یونظت یونهای درون سلولی از غلغلظت یون

ا بار ای بهای سفیدههای کلر در فضای برون سلولی و تعدادی مولکولهای سدیم کمتر از برون سلول است. در مقابل این کاتیونها، آنیونیون

 منفی در درون سلول قرار دارند.

 درست است. 4گزينه  .38

های کلسیم فضای درون سلولی ده هزار بار کمتر از فضای برون های کلسیم وجود دارد، به طوری که غلظت یونبیشترین شیب غلظت برای یون

یب کای از تجزیه و ترکیب سلول، مانند تجزیه و ترها بخش عمدهای سیتوزول آنزیمها هستند که به کمک آنسلولی است. بیشترین مواد سفیده

شود. همچنین تبدیل گلوکز به گلیکوژن در جریان ذخیره سازی و فرایند معکوس ای ریبوزومها )پروتئینها( انجام میهای آمینه و مواد سفیدهاسید

 گیرد.آن در سیتوزول صورت می

 درست است. 2گزينه  .39

)میلیارد  25دهند که حدود های عصبی تشکیل میاساس دستگاه عصبی انسان را سلول ) 925  ها در مغز انسان وجود دارند.از آن 10

 درست است. 2گزينه  .41

                                                           

diffusion-31  

passive transport-32  
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 کند.های دیگر برقرار میآکسون ارتباط یک سلول عصبی را با سلول

 درست است. 2گزينه  .40

نامند. طول می 33را انشعاب موازیهای مختلفی باشند. انشعاب آکسونها توانند از محل خروج از جسم سلولی دارای انشعابآکسون و دندریتها می

 ها بستگی دارد.های دندریتی آنهای عصبی به انشعابهای موازی آن بسیار متفاوت هستند. تفاوت شکل سلولآکسونها  و انشعاب

 درست است. 4گزينه  .42

های لط سیناپسی داشته باشد، با سلوهای عصبی دیگر ارتباتواند به وسیله آکسون وانشعابات موازی آن با سلولهر سلول عصبی با اینکه می

کند. انواع ارتباط سیناپسی عبارتند از: سیناپس آکسون جسم سلولی، آکسون های ترشحی )غدد( ارتباط سیناپسی برقرار میای و سلولماهیچه

 34ماهیچه ای –دندریتی، آکسون آکسونی و صفحه محرکه عصبی 

 درست است. 3گزينه  .43

د، بلکه سازنهایی نیستند که مغز و نخاع شوکی را میها تنها سلولآیند، آنساختار اصلی دستگاه عصبی به شمار میهای عصبی اگر چه سلول

 احاطه شده اند. 35های نوروگلیهای عصبی از بافت محافظ مخصوصی به نام سلولسلول

 درست است.  0گزينه  .44

 کنند.ها در میلین سازی تار عصبی شررکت می)این سلول 36اولیگودندروگلیا توان ازهای نوروگلی انواع مختلف دارند که از جمله میسلول

 درست است. 2گزينه  .45

دهند( نام پتاسیم را در اختیار سلول عصبی قرار         می –در جریان تحریک سلول  –های پتاسیم های ذخیره ساز یون)سلول 37آستروگلیا

 برد.

 درست است.  0گزينه  .46

نامند. اعصاب پیرامونی ارگانیزم دسته ایی از دستگاه اعصاب مرکزی و بقیه بافت عصبی را دستگاه اعصاب پیرامونی میمغز و نخاع شوکی را 

 های دیگر احاطه شده اند.آکسونها هستند که توسط بافت

 درست است. 2گزينه  .47

نامند و آکسون و سلول شوان را تار عصبی می پوشانده شده است. 39های شوانهای نوروگلی و سلولدر اعصاب پیرامونی هر آکسون با سلول

 های عصبی تشکیل شده است.ای از تارعصب از دسته

 درست است. 3گزينه  .48

ها به نوبه خود پوشش چربی پروتئینی شوند که این سلولهای شوان احاطه میهای عصبی توسط سلولدر هنگام تحول تقریباً یک سوم تار

میلیمتر(  2تا 1های عصبی در فاصله معینی )نامند. پوشش تارهای پوشش دار )میلین دار( میهای عصبی را تارتارسازد. این قبیل )میلین( را می

                                                           

ateralcoll-33  

neuromuscular end plate-34  

neuroglia-35  

oligodendroglia-36  

astroglia-37  

Schwann cells-39  
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 نامند.می 33شود که این محل را به نام کاشف آن گره رانویهقطع می

 درست است.  0گزينه  .49

رکز های عصبی مرسانند، تاررا به دستگاه اعصاب مرکزی میهای عصبی که اطالعات گیرندگان حسی و تغییرات محیطی و درون ارگانیزمی تار

های عصبی بدنی های حسی مناطق احشایی و تاربرای دریافت 41های عصبی مرکزرسان احشایینامند. این تارها خود به دو دسته تارمی 42رسان

 شوند.های حسی مناطق ماهیچه ای، مفصلی و پوستی تقسیم میبرای دریافت 42مرکز رسان

 درست است. 2زينه گ .51

های نامند که خود به دو دسته تارمی 43های عصبی پیرامون رسانرسانند، تارهای عصبی که فرمانها را از دستگاه اعصاب مرکزی به پیرامون میتار

های م حرکتی به ماهیچه)غیرارادی( برای ارسال پیا 45نباتی –های عصبی های اسکلتی و تاربرای ارسال پیام حرکتی به ماهیچه 44حرکتی –عصبی 

 شوند.صاف، ماهیچه قلب و غدد ترشحی، طبقه بندی می

 درست است. 4گزينه  .50

ای داردکه عصب آن منطقه را )مانند پوست، ماهیچه های عصبی تشکیل شده و طبقه بندی آن بیشتر بستگی به منطقههر عصب از تعدادی تار

 گویند. 46ماهیچه و مفاصل را اعصاب بدنیو احشاء( زیر نفوذ دارد، بنابراین اعصاب پوست، 

 درست است. 4گزينه  .52

 نامند.می 49، نباتی یا غیر ارادی47ااعصاب احشاء را اعصاب احشایی

 درست است. 3گزينه  .53

ع ضماند. وقتی سلول در چنین وها مادامی که تحریکی از بیرون به آن وارد نشود، برای مدت طوالنی ثابت میپتانسیل غشاء در بیشتر سلول

ان ای همیشه منفی است و در انسهای عصبی و ماهیچهنامند. پتانسیل آرامش سلولبرد، پتانسیل غشاء را پتانسیل آرامش نیز میآرامی بسر می

 میلی ولت قرار دارد. -100تا  -55و دیگر پستانداران بر اساس نوع سلول بین 

 درست است.  0گزينه  .54

ل ایجاد شود تغییرات مثبتی در این پتانسیعصبی و ایفای وظایف آن بستگی به پتانسیل آرامش دارد. هنگامی که سلول فعال می توانایی سلول

 نامند.شود که آن را پتانسیل فعالیت میمی

 درست است.  0گزينه  .55

توانند از در درون سلول بیشتر است به راحتی میهای پتاسیم که غلظت آن با توجه به این تفاوت غلظت یونها، در وضعیت پتانسیل آرامش یون

                                                           

node of Ranvier-33  

afferent-42  

visceral afferent-41  

somatic afferent-42  

efferent-43  

motoric efferent-44  

vegetative efferent-45  

somatic nerve-46  

nervevisceral -47  

vegetative or autonome nerve-49  
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 های پتاسیم بمراتب بهتر از دیگر یونهاست.منافذ غشاء عبور کنند )خاصیت اسمزی( و به عبارت دیگر نفوذپذیری غشاء برای یون

 درست است. 2گزينه  .56

ماند و به لکتریکی منفی )آنیونها( در درون سلول باقی میدر چنین موقعیتی بار الکتریکی مثبت از درون سلول به بیرون انتقال یافته ولی بار ا

 توان پتانسیل آرامش را پتانسیل انتشار پتاسیم نیز نامید.همین دلیل می

 درست است. 2گزينه  .57

پتانسیل  د وکنهای پتاسیم تغییر میهای سدیم و سپس برای یونشود، نفوذپذیری غشاء در ابتدا برای یونهنگامی که سلول عصبی تحریک می

0/یابد و وقتی بدین حد رسید، پتانسیل فعالیت به مدت میلی ولت( افزایش می -50آرامش تا حدآستانه تحریک ) 0/تا 2 میلی ثانیه ایجاد  5

 نامند.دهد، آن را مرحله دپالریزاسیون میل آرامش خود را از  دست میشود. نظر به اینکه در این مرحله سلول بار منفی در حامی

 درست است.  0گزينه  .58

 میلی ولت به نام مقدار اضافی معروف است. 32بخش مثبت مرحله دپالریزاسیون بین صفر تا 

 درست است. 2گزينه  .59

ل مجدداً نامند، چرا که سلوکه آن را مرحله رپالریزاسیون می گرددسپس پتانسیل فعالیت از نقطه نوک به آرامی به سوی پتانسیل آرامش باز می

 آورد.بار اولیه خود را به دست می

 درست است. 4گزينه  .61

هایی در پتانسیل غشاء مشاهده شود که با توجه به جهت آن به نام افزایش پتانسیل غشاء یا پس پتانسیل در خاتمه ممکن است پس نوسان

ن هایی که چنیشود و سلولهای عصبی پتانسیل فعالیت همانندی ایجاد میاساس قانون همه یا هیچ در سلول شود. برقطبی شده نامیده می

 آیند.های تحریک پذیر به شمار میپتانسیلی دارند، سلول

 درست است.  0گزينه  .60

میلی ثانیه هنوز پتانسیل فعالیت خاتمه 200کشد، در حالی که در ماهیچه قلب پس از در اعصاب پتانسیل فعالیت حدود یک میلی ثانیه طول می

 نیافته است.

 درست است. 4گزينه  .62

شود؛ چرا که انتشار جریان عصبی از طریق سیناپسها به صورت یک طرفه معموالً انتشار جریان عصبی در هر سلول فقط در یک جهت انجام می

نامند. سرعت جریان عصبی به قطر تار انتشار را هدایت مستقیم وعکس آنرا هدایت معکوس میو فقط در یک جهت امکان پذیر است. این نوع 

های عصبی های عصبی قطور و پوشش دار، سرعت جریان عصبی بیشتر از تارعصبی و پوشش )میلین( تار عصبی بستگی دارد، به طوری که درتار

بی های عصهای قطور است(. در تارهای نازک و صدمتر در ثانیه برای تاربرای تار نازک و بدون پوشش است )دامنه سرعت بین یک متر در ثانیه

ود؛ این نوع ششود، بدین ترتیب انتشار تحریک از گره رانویه به گره رانویه انجام میپوشش دار، غشاء سلول فقط در محل گره رانویه دپالریزه می

 نامند.انتشار را هدایت جهشی می

 .درست است 4گزينه  .63

 نامندکه با آن امکانای و سلول ترشحی )غدد( را سیناپس میهای انتهایی تار عصبی با سلول عصبی دیگر، سلول ماهیچهمحل ارتباط شاخه

 شود.انتقال پتانسیل فعالیت فراهم می

 درست است. 2گزينه  .64

اثر  تواند بر روی غشاء سلول گیرندهکندکه میایی( آزاد میهای انتهایی تار عصبی از خود ناقلی )ماده شیمیدر جریان انتقال تکانه عصبی، شاخه

اپس های شیمیایی بین غشاء پیش سیننامند. معموالً در سیناپستحریکی یا بازداری داشته باشد. این نوع سیناپس را سیناپس شیمیایی می
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500)آکسون( و غشاء پس سیناپس )غشاء سلول گیرنده(، شیار سیناپسی به قطر   انگستروم وجود دارد. 100

 درست است. 4گزينه  .65

تا  1علت پدیدایی پتانسیل صفحه محرکه، ناشی از تأثیر استیل کولین آزاد شده از غشاء پیش سیناپسی بر  غشاء زیر سیناپسی است، که حدود 

فحه یابد. خرده پتانسیل صسدیم و پتاسیم افزایش می های )کاتیون(کشد و در این مدت توانایی هدایت غشاء برای یونمیلی ثانیه طول می 2

های صفحه محرکه دامنه شود. از آنجا که تمام خرده پتانسیلمحرکه به سبب آزاد شدن خود به خودی مقدار کمی از ناقل عصبی ایجاد می

 شود.انجام میها با آزاد شدن مقدار معینی ناقل استیل کولین رسد که پدیدایی آنیکسانی دارند، به نظر می

 درست است. 4گزينه  .66

 ای مهره داران و انسان، استیل کولین است.ماده ناقل صفحه محرکه عصبی ماهیچه

 درست است. 4گزينه  .67

 برای تولید استیل کولین به آنزیم کولین استیالز نیاز است.

 درست است.  0گزينه  .68

شود. این در صفحه محرکه به عناصر بی اثر کولین و اسیداستیک تجزیه میای از استیل کولین توسط آنزیم کولین استراز موجود بخش عمده

 گردد.عناصر دوباره با پایانه پیش سیناپسی جذب شده و سپس به استیل کولین تبدیل می

 درست است. 2گزينه  .69

دندریتی  –جسم سلولی و آکسون  –پسی از نووع آکسون ارتباط سینا6000شود که هر سلول عصبی حرکتی )نورون حرکتی( در حدود تصور می

 کنند.ها اثر تحریکی و بعضی دیگر اثر بازداری را اعمال میداشته باشد که برخی از آن

 درست است. 4گزينه  .71

نامند. ریکی میحشود، به طوری که در آن پتانسیل فعالیت ایجاد گردد؛ این پتانسیل پس سیناپسی تدپالریزاسیون سبب تحریک سلول عصبی می

 پس پتانسیل پس سیناپسی تحریکی به پتانسیل صفحه محرکه شباهت دارد.

 درست است. 2گزينه  .70

یابد. دهند که در پدیدایی پتانسیل پس سیناپسی تحریکی مانند پتانسیل صفحه محرکه، نفوذپذیری کاتیونها افزایش مینتایج تحقیقات نشان می

 یون کلر نیز مؤثر است.افزون بر این فزونی نفوذپذیری آن

 درست است. 2گزينه  .72

 کند.ناقل گلوتامات به جای استیل کولین در پتانسیل پس سیناپسی تحریکی نقش مهمی ایفا می

 درست است. 3گزينه  .73

افزون بر تحریک سلول عصبی حرکتی )نورون حرکتی(  –ای های مرکز رسان دوک ماهیچهدهند که تحریک تارنتایج آزمایش بازتابها نشان می

شود دارد. هر تحریک به تغییر پتانسیل ناشی از هیپرپالریزاسیون منجر میهمزمان سلول عصبی حرکتی مخالف آن را از فعالیت باز می –همنام 

عالیت شود و از فل غشاء از آستانه تحریک دور میو مدت جریان آن به دامنه موج بستگی ندارد. بدین ترتیب در اثر هیپرپالریزاسیون، پتانسی

 امند.نهای پدید آمده را پتانسیل پس سیناپسی بازداری میآورد. بنابراین هیپرپالریزاسیونسلول عصبی حرکتی جلوگیری به عمل می

 درست است. 4گزينه  .74

ی بازداری از یابد. تأثیر پتانسیل پس سیناپسو کلر افزایش می های پتاسیمبه هنگام تأثیر ناقل بازداری بر غشاء زیر سیناپسی، نفوذپذیری یون

 یک طرف  به هیپرپالریزاسیون غشاء و از طرف دیگر به فزونی قابلیت هدایت غشاء بستگی دارد.
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 درست است. 2گزينه  .75

ر حالت ی پیش سیناپسی تغییری دهای عصبی دیگر اسید آمینه گلیسین است. در بازدارهای عصبی حرکتی و اکثر سلولناقل بازداری در سلول

 شود.تحریک غشاء پس سیناپسی به وجود نمی آید؛ بلکه فرایند بازداری با کاهش آزادسازی ناقل در پایانه پیش سیناپسی تحریکی امکان پذیر می

 درست است.  0گزينه  .76

کشد به احتمال زیاد ناقل بازداری در سلول عصبی رابط میلی ثانیه طول می150تا 100بازداری پیش سیناپسی که مدت جریان آن حدود 

 ( از نوع گاباست.2)آکسون

 درست است. 3گزينه  .77

ها متفاوت است؛ برای مثال استیل کولین آزاد شده از آکسون های مشابهی دارند، ولی تأثیر آنهای عصبی تحریکی و بازداری ناقلاگر چه سلول

کند، در حالی که استیل کولین آزاد شده از عصب دهم مغزی به بازداری ماهیچه ای اسکلتی اعمال میحرکتی اثر تحریکی بر تارهای ماهیچه

 انجامد.قلب می

 درست است. 4گزينه  .78

ک و های سمپاتیای گرهههای کولینرژیک است که در بخش سمپاتیک دستگاه اعصاب خودمختار از تمام سیناپساستیل کولین از جمله ناقل

 های پاراسمپاتیکشود. همچنین در بخش پاراسمپاتیک، گرههای غدد ترشح عرق آزاد میهای بخش مرکزی غدد فوق کلیه و سیناپسسیناپس

تیل کولین سکنند. افزون بر این در پتانسیل پس سیناپسی تحریکی نیز ناقل اای فرمانبرندگان، استیل کولین آزاد میهای پس گرهو سیناپس

 مؤثر است.

 

 درست است.  0گزينه  .79

 آید.یشوند، به شمار مهایی که از دستگاه اعصاب مرکزی خارج میبنابراین فلدبرگ معتقد است که استیل کولین به عنوان ناقل تمام آکسون

 درست است. 4گزينه  .81

ای دستگاه سمپاتیک به های پس گرههستند که در تمام سیناپس های آدرنرژیکآدرنالین، نورآدرنالین و ماده اولیه آن دوپامین از جمله ناقل

 شوند.استثنای غدد عرق وجود دارند. افزون بر این آدرنالین و نورآدرنالین نیز از بخش مرکزی غدد فوق کلیه ترشح می

 درست است.  0گزينه  .80

 شوند.نورآدرنالین و دوپامین، ناقل محسوب میهای پایه، های حرکتی گرهدر دستگاه اعصاب مرکزی از جمله هیپوتاالموس وهسته

 درست است.  2گزينه  .82

شوند و شوند وبه وسیله فعل و انفعاالت آنزیمی از تیروزین تولید میهای آدرنالین، نورآدرنالین و دوپامین در کته کوالمینها طبقه بندی میناقل

 گردند.می های بخش مرکزی غدد فوق کلیه ذخیرههای سیناپسی و سلولدر حباب

 درست است. 2گزينه  .83

شود و به مقدار کمی در دستگاه اعصاب مرکزی هیدروکسی تریپتآمین( ناقلی از دسته مونوآمینهاست که از تریپتوفان ساخته می 5سروتونین )

 دهند که این ناقل در بازداری بیشتر مؤثر است.وجود دارد. نتایج تحقیقات نشان می

 درست است.  0گزينه  .84

ای است که به عنوان ناقل بازداری در دستگاه اعصاب مرکزی از اسید گلوت آمین ساخته شده و در اسید گاماآمینوبوتریک )گابا(، اسید آمینه

 شود.آکسونی مؤثر واقع می –بازداری پیش سیناپسی مهره داران به صورت ناقل سیناپس آکسون 

 درست است.  0گزينه  .85
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 آید.های تحریکی مهم دستگاه اعصاب مرکزی به شمار مینیز یکی از ناقلاسید گلوت آمین )گلوتامات( 

 درست است. 3گزينه  .86

 گلیسین نیز به عنوان یک اسید آمینه ساده برای برخی از انواع بازداری پس سیناپسی در نخاع شوکی اهمیت دارد.

 درست است.  0گزينه  .87

امند. معموالً در ندارند، از نظر ریخت شناختی سیناپس الکتریکی یا پیوندگاه می های عصبی رابطه تنگاتنگی با یکدیگرمناطقی را که سلول

ن اسیناپس الکتریکی که بیشتر از نوع تحریکی هستند، جابجایی یونها از طریق الیه لیپیدی غشاء انجام نمی شود، بلکه با مجرای پروتئین جری

 انتقال امکان پذیر است.

 درست است. 3گزينه  .88

درصد مجموع گردش خون و به همین نسبت مصرف گلوکز به مغز اختصاص دارد و با قطع گردش خون به مدت یک ثانیه، مغز  20حدود  

ای برای بخش پشتی مغز و های بدن به وسیله سرخرگ مهرهاکسیژن الزم را در اختیار نخواهد داشت. گردش خون مغزی، مانند دیگر بخش

 شود.بات داخلی برای بخش جلویی مغز انجام میسرخرگ س

 درست است. 3گزينه  .89

 500کند. مایع مغزی نخاعی به میزان مغز و نخاع شوکی در مایع مغزی نخاعی شناور است؛ این مایع حفاظت مغز و متابولیسم آن را تأمین می

ی با های چهارگانه به وسیله مجرای باریککند. بطنهای چهارگانه جریان پیدا مید و در بطنشومیلی لیتر در روز توسط شبکه کوروئید تولید می

 یکدیگر مرتبط هستند.

 درست است. 2گزينه  .91

 شود.گردد؛ این مایع از مویرگها به شبکه گردش خون بازگردانده میهای عنکبوتیه امکان پذیر میباز جذب مایع مغزی نخاعی با پرز

 

 است.  درست 0گزينه  .90

 گردد.های مغزی باز جذب مایع مغزی نخاعی میسر نیست و فرد به هیدروسفالی مبتال میهای عنکبوتیه و یا تورم پردهدرانسداد پرز

 درست است. 2گزينه  .92
ها منطقه آنها هستند که وجود های قابل تشخیص دندریتترین ویژگیها واحدهای ایجاد اطالعات در دستگاه عصبی هستند. برجستهنورون

 دهد.العاده گسترش میسطح سلولی را فوق

ها تعیین کنند، سطح مناطق آنآوری میهای دیگر جمعها اطالعات را از سلولدندریت داشته باشد. چون دندریت 22تا  1تواند از هر نورون می

 آوری کند.تواند چه میزان اطالعات را جمعکند که یک نورون میمی

د. هر آکسون یابشود، امتداد مییابد و به آن تکمة آکسونی گفته مییک آکسون دارد و از بیرون جایی که جسم سلولی گسترش میهر نورون تنها 

زند. انتهای هر آکسون ممکن است به تعدادی هایی به نام آکسون فرعی داشته باشد که معموالً از گوشة راست آن بیرون میممکن است شاخه

ام دندریت انتهایی تقسیم شود. در انتهای هر دندریت انتهایی، یک برآمدگی وجود دارد که به آن پایة انتهایی یا تکمة انتهایی تر به نشاخة کوچک

 گویند.می

 یابند.ها به طرف جسم سلولی و آکسون جریان میاطالعات از دندریت

 درست است. 0گزينه  .93
 ها هستند.ها اجزای اصلی تشکیل دهنده تمام سلولها هستند و آنها و پادتنونها، هورمها ترکیبات پیچیدة آلی شامل آنزیمپروتئین
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های سلول ذخیره شده یا رونویسی ها است، جایی که پروتئینها و کروموزوم، همانند دفتر اجرایی یک کارخانه، اطاق طرح و نقشه ـ ژنهسته

 شوند.می

 د.گیرنها در کنار هم قرار مینهای پروتئینی سلول طبق دستورالعمل ژفرآورده شبکة آندوپالسمی، دنبالة غشای سلولی، جایی است که

ای ها در امتداد شبکه حمل و نقل سلول، شبکهشوند، سپس آنفرستاده می اجسام گلژيبندی شده و به محصوالت تولید شده در غشاء بسته

 کنند.شان حمل میبندی شده را به مقصدهای نهاییهای بستهکه پروتئین هالولهاز 

 کند.حرکت سلول را ایجاد کرده یا به آن کمک می هاريزلوله

 درست است. 0گزينه  .94

هایی هستند که نه تنها کیسه هاليزوزومکند در حالی که های نیرو در سلول است که نیازهای انرژی آن را تأمین میدستگاه ميتوکندري

 کنند.ئد را نابودکرده یا ذخیره میکنند بلکه مواد زاملزومات وارده را حمل می

دهد که به عنوان یک واحد کند و این امکان را به سلول میسلولی جدا میسلولی را از مایع برونگیرد و مایع درونغشاء سلول، سلول را دربرمی

 مستقل عمل کند.

 درست است. 0گزينه  .95

 شود تشکیل یافته است.ته میگف فسفوليپيدها غشاء دو الیه از دو نوع خاص ملکول که به آن

 های آن بیزار از آب هستند.لهدار آب و دنباقسمت سر ملکول فسفولیپید دوست

 نند.های هیدروفوبی غشاء عبور کتوانند از دنبالههای قطبی آب نمیسلولی ناتراواست، زیرا ملکولسلولی و برونغشاء سلولی نسبت به آب درون

 اند.کنند، فراهم کردهها که از غشاء عبور میول قرار دارند، راهی را برای موادی همچون یونهایی که در غشاء سلپروتئین

دهند مواد انتخاب شده از میان غشاء عبور کنند که اجازه میها و نظام ترابری عمل میهای قرار گرفته در غشاء سلول به عنوان دروازهپروتئین

 کند.

وند. این نام شها قرار گرفته، کروموزوم نامیده میساختار ملکولی شیمیایی بسیار بزرگ و پیچیده واقع در هستهها، که در دستور کارهای پروتئین

 آمیزی شوند.های معینی، رنگتوانند به آسانی با رنگها میکند که کروموزوماست و به این واقعیت اشاره می« جسم رنگی»به معنی 

ازندة های ساند که ملکولاند و به نوبه خود از دو رشتة شامل چهار باز نوکلئوتیدی شکل گرفتهتشکیل شده DNAها به طور عمده از کروموزوم

است که ترکیب انواع معینی  DNA. هر ژن بخشی از رشته (C)و سیتوزین  (G)، گوانین (T)، تیمین (A)ژنتیکی هستند، که عبارتند از آدنین 

 ز قرار دارد.از ملکول پروتئین در آن به صورت رم

 کنند.ها واحدهای کارکردی هستند که انتقال و بروز صفات را از یک نسل به نسل بعدی کنترل میژن

ای در ساختمان پروتئین دارند. که نقش تعیین کننده RNAها و هایی از آنزیمها یعنی مجموعهپر است از ریبوزوم (ER)شبکه آندوپالسمی 

 شود.کند، جایی که رمز ژنتیکی آن ترجمه میرسد، از یک ریبوزوم عبور میمی (ER)آندوپالسمی به شبکة  RNAهنگامی که ملکول 

 پپتیدی با پروتئین بسازند.زنجیرة پلی 25222توانند ژن هستند که می 25222ها دارای حدود انسان

 فرمول رمز ژنتیکی کامالً ساده است:

 پیغامبر  پروتئین 

ها را بندی کرده و آنآیند، را بستهواقع در غشاها می (ER)هایی که از شبکة آندوپالسمی های تازه تشکیل شدة پروتئیناجسام گلژی ملکول

 کنند تا نشان دهند به کجای سلول بروند.زنی میبرچسب

DNA RNA
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 درست است. 3گزينه  .96
 دهیم.کنند را شرح میغشاء همکاری میجایی مواد در سراسر هایی که در جابهسه دسته از غشاء پروتئین

عبور  توانندها میکنند که مواد از میان آنهایی ایجاد میها یا  حفرهاند که کانالای شکل یافتههای غشاء به گونه. برخی از پروتئینهاکانال. 1

 کنند.

 تغییر شکل است.ها در های پروتئین قابلیت آنمهم برخی ملکول . یکی از ویژگیهادريچه. 2

، یک ملکول حمل کننده که برای عبور دادن مواد از غشاء نیاز به انرژی دارد، تلمبه. در برخی موارد، غشاء پروتئین به عنوان یک ها. تلمبه3

 کند.عمل می

 ها در انتقال اطالعات دارند.ها نقش به سزایی در توانایی نورونها و تلمبهها، دریچهکانال

 ( ساختمان غشاء.3( اختالف ولتاژ، )2( اختالف غلظت، )1)گذارد:ها تأثیر میها در درون و بیرون سلولحرکت یونسه عامل بر 

اند. به دلیل جنبش ها به طور دایم در حال جنبشها دارای یک انرژی جنبشی درونی به نام جنبش دمایی یا گرمایی هستند؛ آنتمام ملکول

 شارانتیابند. به این پخش شدن، یخته از جایی که غلظت بسیار دارند به جایی که غلظت کمی دارند، جریان میها به طور خود انگدمایی، آن

 شود.گفته می

برای توصیف اختالف نسبی در مقدار ماده در جاهای مختلف ظرف  اختالف غلظتای به طور یکنواخت انتشار نیافته باشد، از اصطالح وقتی ماده

 شود.استفاده می

، اختالف ولتاژ اختالفها را نه تنها به وسیلة اختالف غلظت بلکه به وسیلة توانیم الگوی انتشار آنها حامل یک بار الکتریکی هستند، مین یونچو

 سازند،  هم توضیح دهیم.پذیر میای که وقتی با هم تماس پیدا کنند، جریان الکتریکی را امکانبار بین دو منطقه

و همچنین  و پتاسیم  ( سدیم ها)کاتيونهایی با بار الکتریکی مثبت سلولی یک نورون پُر است از یونبرونسلولی و مایع درون

 های کلراید.یا یون کلر   ها()انيونهایی با بار الکتریکی منفی یون

 گذارد، غشاء سلول است.ها در دستگاه عصبی تأثیر میسومین عامل که بر حرکت یون

ها در پنج ویژگی فعالیت الکتریکی غشاء سلول به عهده دارند را شرح داده و توضیح خواهیم داد، ها و تلمبههای یونی، دریچهانالما نقشی که  ک

 ( هدایت جهشی.5( تکانة عصبی، )4( پتانسیل عمل، )3های مدرج،  )( پتانسیل2( پتانسیل استراحت، )1ها را به خاطر بسپارید: )آن

 درست است. 0گزينه  .97

 پتانسيل استراحت

های انواع جانوران، ولت در آکسونمیلی -32میلی ولت تا  -42تواند از ها یکسان نیست، این پتانسیل میپتانسیل استراحت در تمام آکسون

لراید های ک، یونهای سدیم کنند، یونمتفاوت باشد. چهار نوع از ذرات باردار در ایجاد پتانسیل استراحت با یکدیگر همکاری می

 .های بزرگ پروتئین و یون های پتاسیم ، یون

( یک )تلمبة تلمبة سديم ـ پتاسيم در سمت بیرون سلول نسبت به سمت درون آن ناشی از عمل  های غلظت باالی یون

باشد. در غشاء هر اندازد، میرا به داخل سلول می های را به خارج سلول و یون های ملکول پروتئین استقرار یافته در غشاء که یون

 را با دو یون  کنند، هر کدام در هر عمل تلمبه زدن، سه یون درون سلولی های سدیم ـ پتاسیم کار میسلول هزاران هزار از تلمبه

 کند.مبادله می

 Na K

 A Cl

 Na
Cl

 K A

NaNa K  

NaK

NaK
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جلوگیری به عمل  های مسدود سدیم از بازگشت های باز پتاسیم آزاد هستند، اما کانالدر ترک سلول از طریق کانال های یون

 تر از سمت درون آن وجود دارند.برابر بیش 12، های یون آورند. در نتیجه در حالت تعادل، در سمت بیرون غشاء آکسون،می

 پتانسیل استراحت دخیل است:سه ویژگی از غشاء سلول نیمه تراوا در 

 های بزرگ با بار منفی پروتئین باقی مانده در داخل سلول.. ملکول1

 دهند.تر میرا به طور آزادانه و  های ها اجازه عبور به یونبا بار مثبت شده و کانال های ها مانع ورود یون. دریچه2

 اندازند.رون میسلولی بیرا از مایع درون های ، یونهای . تلمبه3

 درست است. 3گزينه  .98

 پتانسيل مدرج

هستند، که بسیار اختصاصی و محدود به پیرامون آکسون، جایی که ایجاد پتانسيل مدرج تغییرات اندک و ناگهانی در ولتاژ غشاء آکسون 

 باشند.اند، میشده

 درست است. 0گزينه  .99

 پتانسيل عمل

 يل عملپتانسکند. برعکس یک های مدرج موضعی در آکسون ایجاد میتحریک الکتریکی غشاء سلول در حالت پتانسیل استراحت، پتانسیل

 کشد. مدت اما با جهش بسیار بزرگ غشاء آکسون که در حدود یک هزارم ثانیه طول میعبارت است از قطبی شدن کوتاه

ز کند و سپس پس اشود و سمت درون را نسبت به سمت بیرون مثبت میبه طور ناگهانی معکوس می در پتانسیل عمل ولتاژ در امتداد غشاء

 شود.آنکه پتانسیل استراحت دوباره برقرار شد، به طور ناگهانی باز هم معکوس می

ها ها از میان آنها و عبور یونآن های حساس به ولتاژ تغییر کرده و سبب بازشدنرسد، آرایش کانالآستانه میهنگامی که ولتاژ غشاء به حد 

 شود.می

های پتاسیم بوده، و لذا تر از کانالهای سدیم حساس به ولتاژ، بیشحساس هستند. سرعت باز شدن کانال -mV 52ها به ولتاژ آستانة این کانال

خروجي  جريانپتانسیل عمل، ناشی از ون هيپرپالريزاسي، و مرحلة ورودي يون سديم جريانپتانسیل عمل، ناشی از  دپالريزاسيونمرحلة 

 شود.است. به بیان دیگر، یون سدیم به سرعت وارد یون پتاسیم به سرعت خارج می يون پتاسيم

وقتی غشاء آکسون در جریان ناقطبی شدن یا دوباره قطبی شدن مراحل پتانسیل عمل تحریک شده است، غشاء به صورت یک پتانسیل عمل 

 شود.گفته می مقاومت مطلقدهد. به آکسون در این مرحله جدید واکنش نشان نمی

تواند ایجاد کند، اما فقط اگر شدت تحریک ل عمل جدید میشدگی تحریک شده باشد، یک پتانسیچنانچه غشاء آکسون در جریان مرحلة قطبی

 شود.گفته می مقاومت نسبيباالتر از تحریکی باشد که پتانسیل عمل اولی را راه انداخته است. به این مرحله در غشاء 

 آیند.شوند، پدید میته میهای پتاسیم باز و بسهای حساس به ولتاژ سدیم و کانالمراحل مقاومت به وسیله این روش که در آن دریچه

 درست است. 2گزينه  .011

ها مسدود دهند، وقتی که آن، شالودة پتانسیل عمل را تشکیل میوهای حساس به ولتاژ دهند کانالبرخی شواهد که نشان می

کند، را مسدود می پتاسيمهای که کانال (TEA)تترااتيل آمونيم شود. یک مادة شیمیایی به نام شوند، پتانسیل عمل طبیعی متوقف میمی

KNa

Na

KKCl

Na K  Na

KNa
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های سدیم در ناقطبی شدن با این حقیقت نشان داده شده است که مادة شود. مشارکت کانالنیز می شدگيمسدود شدن بيش قطبيموجب 

 شود.می مسدود شدن ناقطبي شدنکند، موجب را مسدود می سديمهای که کانال تترودوتوکسينشیمیایی 

 ارسال پيام در امتداد آکسون

ها که  جسم سلولی را یک ویژگی مهم پتانسیل عمل عبارت است از اینکه، چون هر قسمت از غشاء در ایجاد آن  دخالت دارد، همین پتانسیل

 رسند، در ارسال عالیم هیچ کاهشی وجود ندارد.کنند به انتهای دیگر آکسون میترک می

 22ولت است که بسیار فراتر از تغییر میلی 122ولتاژ در خالل یک پتانسیل عمل  کند؟ به خاطر بیاورید که تغییرچرا پتانسیل عمل حرکت می

میلی ولت در نقطه ابتدایی پتانسیل عمل تا آن  122ولت است. تغییر ولتاژ میلی -52ولت مورد نیاز برای رساندن غشاء به سطح آستانه میلی

 رساند.ولت میمیلی -52های مجاور غشاء را به آستانة اندازه بزرگ است که قسمت

شوند تا پتانسیل عمل دیگری های حساس به ولتاژ در این محل باز میرسد، کانالولت میمیلی -52وقتی غشاء یک قسمت مجاور در آکسون به 

 چنان تا انتهای آکسونهم کند و این کارجا هم به وجود آورند. این پتانسیل عمل به نوبة خود باز هم تغییر ولتاژ در امتداد غشاء ایجاد میدر آن

 یابد.ادامه می

 درست است. 3گزينه  .010

 هدايت جهشي و غالف ميلين

 تر.تر با سرعت کمهای کوچککنند و آکسونجا میهای عصبی را به سرعت جابههای بزرگ، تکانهآکسون

در دستگاه  شوانهای پستانداران دارند. سلولهای عصبی ها در افزایش سرعت تکانههای گلیا، نقشی است که آناز جمله کارکردهای سلول

پیچند. به جز یک منطقه آکسون میبه دور هر سلول و به دور هر  مرکزيدر دستگاه عصبی  اوليگودندروگليهای و سلول محيطيعصبی 

های ه آکسونو ب غالف ميلينیا لين ميبندی کنند. به این عایقبندی میکنند بقیه مناطق را عایقهای گلیال را از هم جدا میکوچکی که سلول

ستانداران های پاند. آکسوننامیده هاي رانويهگرهدار آکسون را های میلیننشدة بین قسمتشود. مناطق عایقدار گفته میبندی شده میلینعایق

 تری از هم دارند.ها، فاصلة بیشتر گرههای بزرگتر میلین پُرتری دارند و در آکسونهای پستانداران کوچکبزرگ نسبت به آکسون

عمل از یک گره به یک گرة  های یون حساس به ولتاژ برخوردار هستند.در آکسون های میلین دار پتانسیلهای رانویه به طور کامل از کانالگره

 شود.گفته می هدايت جهشيکند. به این جهش انرژی دیگر جهش می

 دهد.تواند در امتداد یک آکسون حرکت کند را تا حد زیادی افزایش میجهش از یک گره به گرة بعدی، سرعتی که یک پتانسیل عمل می

 

 درست است. 0گزينه  .012
هایی که ماده شیمیایی انتقال دهندة عصبی از نوع معینی ه عصبی مرکزی شیمیایی است. نام دسته نورونها در دستگاها بین نورونتمام ارتباط

هایی استیل کولین کنند، نورونآزاد می (Ach)هایی که استیل کولین گیرد. به عنوان مثال نورونکنند، بعد از آن انتقال دهنده قرار میرا آزاد می

 شوند.نفرین نامیده میهای اپیکنند، نورونآزاد می (EP)هایی که اپی نفرین ورونو نهاي کولينرژيک نورونیا 

 درست است. 3گزينه  .013
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ستگاه د پاراسمپاتيکدر بخش  هاي استيل کوليننورونهای کلی مهار کنندة را برای تلخیص فعالیت «استراحت و هضم»اصطالحات  کانُن

گاه خودمختار دست سمپاتيک در بخش نفرينهاي نوراپينورونهای کلی تحریکی یص فعالیترا برای تلخ «جنگ يا گريز»خودمختار عصبی و 

 وضع کرد.

ند، تعیین ککه با آن ارتباط برقرار می ايگيرندهآن را  تأثيرتواند هم تحریک کننده باشد هم مهارکننده: در حقیقت هر انتقال دهندة عصبی می

 کند.می

گری و هضم را میانجیاستراحت رفتار  (ANS)های دستگاه عصبی خودمختار ای در انداماز طریق گیرنده استيل کولينبه عنوان نمونه، 

 است. عصبي ـ پيکري تحريکيمرتبط با دستگاه  عضالتکند، اما در می

اند از پایانة آکسون، غشایی که نوک خار دندریتی کناری را پوشانده و فضای بسیار کمی که این دو ساختار سه قسمت اصلی یک سیناپس عبارت

 است.غشاء پس سيناپسي نام دارد. غشاء روی نوک خار دندریتی  شکاف سيناپسيکند. این فضای باریک را از هم جدا می

ها و تلمبه هاها به عنوان کانالتر آنهای پروتئینی هستند که بیشء پایانة آکسون ـ به طور عمده شامل ملکولـ غشا سيناپسيغشاء پيشدر 

 های گیرنده هستند.عمل کرده و محل

 درست است. 3گزينه  .014

 مراحل انتقال عصبي

 اطالعات

 شوند.در چهار مرحله اصلی در امتداد سیناپس منتقل می

 اند.پدید آمده است و هم اجزاء سازندة آن، به پایانه آکسون منتقل و ذخیره شده DNA. در خالل ترکیب هم انتقال دهنده که توسط سلول 1

 سیناپسی منتقل شده است و در پاسخ به یک پتانسیل عمل آزاد شده است.زادسازی، انتقال دهندة عصبی به غشاء پیش. در خالل آ2

 یرد.گها در تعامل قرار مییت گیرنده، انتقال دهندة عصبی از شکاف سیناپسی عبور کرده و در غشاء سلول مقصد با گیرنده. در خالل فعال3

 شود.گردد یا در شکاف سیناپسی تجزیه میسیناپسی برمیسازی انتقال دهندة عصبی یا به داخل آکسون سلول پیش. در خالل غیرفعال4

 عصبيقال دهندة: ترکيب و ذخيرة انت0مرحلة 

نورون موجود است، در جسم سلولی  DNAها طبق دستورالعملی که در آیند. برخی از آنهای عصبی از دو روش اصلی به دست میانتقال دهنده

آکسون  ایانةها به پبندی شده و از طریق ریزلولهها در اجسام گلژی در غشاء بستهشوند. سپس این نوع انتقال دهندهمانند پروتئین تولید می

 شوند.منتقل می

 شوند.های عصبی از اجزاء سازندة به دست آمده از غذا، در پایانه آکسون ترکیب میدیگر انتقال دهنده

 کند.های عصبی از مواد شیمیایی اولیه را فراهم میدهندههای موجود در پایانة آکسون انرژی الزم را برای ترکیب انتقالمیتوکندری

العمل که از اجزاء سازندة غذایی به کند، دستة سریعهای عصبی را به دو دستة عمده تقسیم میتر مواد انتقال دهندهولید بیشاین دو شیوة ت

 اند.به دست آمده DNAهای کُند عمل که از اند و دسته پروتئیندست آمده

 است. درست 3گزينه  .015

 : آزادسازي انتقال دهندة عصبي2مرحلة 
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سیل عمل کند. پتاناندازی میهای حساس به ولتاژ کلسیم راهآزادسازی انتقال دهندة عصبی را از غشاء پیش سیناپسی پُر از کانالپتانسیل عمل 

 دهد تا جریانی از کلسیم به درون پایانة آکسون سرازیر شود.کند و اجازه میالذکر را باز میهای حساس به ولتاژ کلسیم فوقوارده کانال

ایی دهد که در دو واکنش شیمییابند و مجموعه ملکولی را تشکیل مییم وارد شده، به مادة شیمیایی به نام کالمودولین پیوند میهای کلسیون

ها شتههایی است که به راند و دیگری آزادسازی کیسههایی است که به غشاء پیش سیناپسی چسبیدهها آزادسازی کیسهشرکت دارد: یکی از آن

 اند.سون چسبیدهآکدر پایانة 

 درست است. 2گزينه  .016

 هاسازي محل گيرنده: فعال3مرحله 

ی در غشاء های پروتئین تخصصیابد و به ملکولیک انتقال دهندة عصبی از غشاء پیش سیناپسی آزاد شده و در امتداد شکاف سیناپسی انتشار می

 نام دارند.ها هگيرندبی ساز انتقال دهندة عصهای فعالشود. این ملکولپس سیناپسی متصل می

یناپسی سدر غشاء پیش هاخودگيرندهگذارد، ممکن است با ها میسیناپسی گیرندههر انتقال دهندة عصبی عالوه بر تأثیری که بر غشاء پس

 خودش در تعامل قرار گیرد.

که در پاسخ به پتانسیل عمل  ( مقدار 1سیناپسی در پاسخ به یک پتانسیل عمل به )مقدار انتقال دهندة عصبی آزاد شده از غشاء پیش

 مانند تا آزادسازی کنند، بستگی دارد.هایی که وارد غشاء سلول شده و منتظر می( به تعداد کیسه2شود و )وارد پایانة آکسون می

 سازي انتقال دهندة عصبي: غيرفعال4مرحلة 

یگری های درود تا راه را برای پیامها و شکاف سیناپسی کنار میپس از اینکه انتقال دهندة عصبی اثر خود را گذاشت، به سرعت از محل گیرنده

؛ ممکن است افتداتفاق میسازی انتقال دهندة عصبی دست کم به چهار روش شود، بازنماید، غیرفعالسیناپسی فرستاده میپیش که توسط نورون

گویند، به داخل پایانة می بازبرداشت( طی فرایندی که به آن 3ها در شکاف سیناپسی تجزیه شود )( توسط آنزیم2( از سیناپس خارج شود )1)

 های گلیال مجاور جذب شود.( توسط سلول4آکسون بازگردانده شود یا )

 درست است. 4گزينه  .017

 تنوع سيناپسي

العاده چند منظوره هستند. در یک نوع آن، پایانه آکسون نورونی با دندریت یا خار دندریتی نورون دیگری تگاه توزیع شیمیایی فوقها دسسیناپس

 شود. گفته میسيناپس آکسون به دندريت کند. به این نوع تالفی می

 است. سيناپس آکسون به عضلهنوع دیگر سیناپس ، 

پایانة یک  که در آن سيناپس آکسون به آکسونشود؛ که در پایانة یک آکسون به جسم سلولی ختم می سيناپس آکسون به جسم سلولي

کند، که در آن پایانه یک آکسون با پایانة آکسون دیگری تالقی میسيناپس آکسون به سيناپس شود؛ و آکسون به آکسون دیگر متصل می

رشح سلولی تشان را به طور غیر اختصاصی در مایع برونآن مواد شیمیایی انتقال دهنده هایی که مقصد خاصی ندارند اما به جایپایانه آکسون

 شوند.گفته می سلوليهاي آکسون به برونسيناپسکنند، می

انتقال  دهد و مادةپایانة یک آکسون با رگ بسیار ظریفی به نام مویرگ، سیناپس تشکیل می آکسون ترشحيموسوم به  سيناپسدر یک 

 کند.اش را به طور مستقیم داخل خون ترشح میدهنده

 به دندریت دیگر ارسال کنند. هاي دندريت به دندريتسيناپسها را از طریق ها پیامممکن است دندریت

2Ca 
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 درست است. 3گزينه  .018

 هاي تحريکي و مهار کنندهپيام

 به طور معمول روی مهارکنندههای ر حالی که سیناپساند. دقرار گرفته خارهاي دندريتیا  بدنهبه طور معمول روی  تحريکيهای سیناپس

هارکننده های مهای سیناپسهای سیناپسی گرد هستند. در حالی که کیسههای تحریکی دارای کیسهقرار دارند، به عالوه سیناپس جسم سلولي

 تخت هستند.

 درست است. 0گزينه  .019

 عصبی در دستگاه عصبی مرکزی مورد شناسایی قرار گرفت. ای بود که به عنوان انتقال دهندةهاولین ماد استيل کولين

 است. درست 2گزينه  .001
ها با ملکول ( انتقال دهنده1توان نظمی بر آنها داد )شان، میهای عصبی به سه دسته زیر بر اساس ترکیب شیمیاییبندی انتقال دهندهبا طبقه

 های گازی.( انتقال دهنده3( نوروپپتیدها و )2کوچک، )

 کوچک ها با ملکولانتقال دهنده

ه ها در مقایسه با دو دستة دیگر بشوند. این نوع انتقال دهندهبندی میدر پایانة آکسون ساخته و بسته ها با ملکول کوچکانتقال دهنده

 گذارند.تری اثر مینسبت با سرعت بیش

هایشان در ها و فعالیتآید. بنابراین مقدار آنخوریم به دست میایی که میها، از غذها با ملکول کوچک یا مواد سازندة  اصلی آنانتقال دهنده

 گیرد.تأثیر رژیم غذایی قرار میبدن تحت

را در ساختار شیمیایی شان  NHبه جز استیل کولین فهرست انتقال دهندة با ملکول کوچک چهار آمین )مواد شیمیایی که یک گروه از آمین، 

 شوند.باشند، را شامل میبه عالوه یک آمین می (COOH)ه همچون گلیسین که محتوی یک گروه از کربوکسیل دارند( و چهار اسید آمین

 درست است. 4گزينه  .000
شوند و همچنین با یکدیگر در ارتباط هستند. یک چنین های آمین توسط مسیرهای بیوشیمیایی یکسانی ساخته میبرخی از انتقال دهنده

کنند، تأثیر دارد(، )که در هماهنگی حرکت، در توجه و یادگیری و در رفتارهایی که پاداش دریافت می دوپاميناند از ها عبارتای از آمیندسته

 نوراپی نفرین )نورآدرنالین( و اپی نفرین )آدرنالین(.

شود. سروتونین در تنظیم خلق و هیدروکسی تریپتامین( به صورت متفاوتی ساخته می -5یعنی  -5) سروتونينانتقال دهندة آمین 

دی از آید و در مواد غذایی زیاپرخاشگری، اشتها و برانگیختگی، ادراک درد و تنفس نقش دارد. سروتونین از اسید آمینه تریپتوفان به دست می

 شود.جمله بوقلمون، شیر و موز به وفور یافت می

 است. درست 3گزينه  .002

 نیز به طور تنگاتنگی با هم در ارتباطند: (GABA) اسيد گاما امينوبوتيريکو  گلوتاماتدو انتقال دهندة اسید آمینه 

یش کنند. گلوتامات در پهای فراوانی از آن استفاده میاند، چون سیناپسنام نهاده «اسب بارکش دستگاه عصبي»بر این دو انتقال دهندة نام 

 انتقال دهندة بازدارندة اصلی است. (GABA)ز و مخچه انتقال دهندة تحریکی اصلی و اسید گاما ـ آمینوبوتیریک مغ

 است. درست 2گزينه  .003

 باشد.ترین انتقال دهندة مهارکننده و در ساقة مغز و نخاع میمتداول گليسينانتقال دهندة اسید آمینة 

HT
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 است. درست 4گزينه  .004
تواند موجب انقباض در از جمله کنترل برانگیختگی و بیداری، این انتقال دهندة اسید آمینه ای می هيستاميناز میان کارکردهای فراوان 

 های هوایی، دخیل است.انقباض راه های آلرژیک فعال شده باشد، در آسم،های صاف شود و وقتی در واکنشماهیچه

 درست است. 2گزينه  .005

 هاي پپتيديدهندهانتقال 

 انتقال دهندة پپتیدی ـ اسیدهای آمینة با زنجیرة کوتاه ـ شناخته شده است. 52بیش از 

 RNAکنند، از طریق ترجمة های عصبی عمل میهای اسیدهای آمینة چندکارکردی که به عنوان انتقال دهندهزنجیرهنوروپپتيدها بنابراین 

 شوند.ساخته می DNAهای در نورونهای موجود بر از روی دستورالعملپیغام

ه ها به نسبت کند است. درنتیجه، نوروپپتیدهایی کهای با ملکول کوچک، کل فرایند ساخت و انتقال این انتقال دهندهدر مقایسه با انتقال دهنده

 شوند.اند، به سرعت جایگزین نمیمورد استفاده قرار گرفته

 ردها در دستگاه عصبی هستند.پپتیدها دارای طیف بسیار وسیعی از کارک

(، مادران را به پیوند با فرزندشان کورتيکوتروپينکنند، در پاسخ به فشار روانی فعالند )ها به عنوان یک هورمون )هورمون رشد( عمل میآن

( و آشامیدن يننکولسيستوکي( و به تنظیم خوردن )پپتيد شبه گلوکوژنکنند )(، یادگیری را تسهیل میاکسي توسينکنند )ترغیب می

 کند.( کمک میبتا ـ اندورفين( و لذت و درد ))وازوپرسين

ها را های با ملکول کوچک آنشوند و همچنین برخالف انتقال دهندههای اسید آمینة پپتیدها به وسیله فرایندهای گوارشی تجزیه میزنجیره

ها ممکن است، مانع از آن شود که از سد خونی مغز عبور کرده و به مغز توان به طور معمول مانند داروها خورد. همچنین اندازة بزرگ آننمی

 برسند.

 درست است. 3گزينه  .006

 انتقال دهندة گازي شکل

 (CO)و مونواکسيد کربن  (NO)اکسيدنيتريک 

 اندازند.فرایندهای سوخت و ساز )مصرف انرژی( در سلول را به کار می

 درست است. 0گزينه  .007

 غيرمستقيم گيرنده هااثرات مستقيم و 

 گرا با اثرات مستقيمهاي يونگيرنده

 سازند.پذیر میهای باردار را در امتداد غشاء سلول امکانحرکت اتم گراهاي يونگيرندهشود، خوش تغییر میوقتی بار غشاء دست

منفذ یا کانالی در غشاء، هنگامی که انتقال دهندة گرا از دو قسمت تشکیل شده است: محلی برای پیوند یک انتقال دهندة عصبی و گیرندة یون

ها را از آن بدهد و یا آن را مسدود کند تا امکان عبور یونچسبد، گیرنده شکل آن را تغییر داده و یا منفذ را باز میعصبی به محل پیوند می

 های حساس به ولتاژ شبیه هستند.لگرا به کاناهای یونبندد. از نظر ساختاری، گیرندهکند و جلوی جریان یون را میمی

 وسازگرا با اثرات غيرمستقيمهاي سوختگيرنده
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ریان ها بتوانند از آن جگیرد، فاقد منفذی مختص به خودش است که یونوسازگرا، یک پروتئین منفرد که غشاء سلول را دربرمیگیرندة سوخت

 گذارد.یابند، بنابراین این گیرنده باید به طور غیرمستقیم تأثیر ب

 انتقال عصبي در دستگاه عصبي محيطي

خود  در مغز و نخاع آکسون هاي حرکتينورونباشد ها میانتقال دهندة عصبی اصلی آن استيل کولينهای حرکتی کولینرژیک هستند، نورون

 کنند.ن و پنجة پا ارسال میها و پاها و انگشتاها و صورت، باالتنه، دستهای چشمهای اسکلتی بدن، از جمله ماهیچهرا به ماهیچه

های بدن را برای های نورآدرنرژیک سمپاتیک سیناپس برقرار کرده تا اندامدر دستگاه عصبی مرکزی با نورون (Ach)های استیل کولین نورون

خودمختار در دستگاه  (Ach)های استیل کولین با نورون (CNS)های کولینرژیک در دستگاه عصبی مرکزی جنگ یا گریز آماده نمایند. نورون

 کنند.های بدن را آماده استراحت و هضم میپاراسمپاتیک سیناپس تشکیل داده و اندام

 درست است. 2 گزينه .008

 انتقال عصبي در دستگاه عصبي مرکزي

ها نوروپپتیدهای در رفتارهای اختصاصی شرکت دارند به عنوان نمونه اندورفین (CNS)های عصبی دستگاه عصبی مرکزی برخی از انتقال دهنده

های نوروپپتیدی مانند آکسی توسین )که در پیوند بین مادر دهند، هورموناپیوئیدی هستند که مراکز لذت و درد را در مغز تحت تأثیر قرار می

های نوروپپتیدی رشدی دارای کارکردهای رساند. هورموندر انسان به انجام میکند( کارکردهای هورمونی اختصاصی را گری میـ کودک میانجی

 کنند.گری میهای کلی به استرس را میانجیبسیار کلی در تنظیم و رشد هستند و کورتیکواستروئیدهای نوروپپتیدی پاسخ

 درست است. 2 گزينه .009

 دستگاه کولينرژيک

دارد و تصور بر این است که در کارکرد حافظه هم نقش دارد، افرادی که مبتال به بیماری  دستگاه کولینرژیک در رفتار بیداری طبیعی نقش

های کند، در کالبدشکافی، مرگ نورونآلزایمر پیشرونده هستند که با فراموشی جزیی شروع شده و به اختالل حافظة اساسی پیشرفت می

 دهند.کولینرژیک را نشان می

 درست است. 3 گزينه .021

 امينرژيکدستگاه دوپ

های از هسته مزوليمبيکاز جسم مخطط )سیاه( و دیگری مسیر  مسير جسم مخططشود، یکی دو مسیر دوپامینرژیک از ساقة مغز ارسال می

 مغز میانی.

ی خشکهای دوپامین در جسم مخطط از بین رفته باشند، عارضة دوپامینِ مسیر جسم مخطط در هماهنگی حرکت شرکت دارد. هنگامی که نورون

 افتد.طوری که در بیماری پارکینسون اتفاق میها( است، همانشدید )ماهیچه

 تأثیر داروهای )مواد( اعتیادآور است. تر تحتتواند آن انتقال دهندة عصبی باشد که بیشدوپامین موجود در مسیر مزولیمبیک می

هایی مزولیمبیک این دستگاه، جایی که آزاد شدن دوپامین، با احساس دهند با تحریک بخشتر داروهایی که افراد مورد سوءمصرف قرار میبیش

 گذارد.از پاداش و لذت ارتباط دارد، تأثیر می

 درست است. 0 گزينه .020
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 که در آن وقفه تنفسيهای سروتونین ساقة مغز با نوعی از دادند. نورونهای سروتونین کاهش نشان میساقة مغز در تعداد نورون  SIDSدر 

 در ارتباط است. ها برای نفس کشیدن نیست، در به فرستادن عالیم به ماهیچهمغز قا

 

 

 درست است. 0 گزينه .022

 دستگاه نورآدرنرژيک

تواند رشد ها در تغییر ساختارشان، در یادگیری نقش داشته باشد. همچنین نوراپی نفرین میتواند با تحریک نوروننوراپی نفرین )نورآدرنالین( می

 ها تأثیر داشته باشد.بخشی به حرکترا تسهیل کرده و در نظمبهنجار مغز 

دایی های شیهای نورآدرنرژیک مرتبط باشد. برعکس برخی از نشانهممکن است با کاهش فعالیت نورون افسردگي اساسيهای برخی از نشانه

 ها در ارتباط باشد.پذیری بیش از اندازه( ممکن است با افزایش فعالیت همین نورون)تحریک

 درست است. 0 گزينه .023

 دستگاه سروتونرژيک

بیداری در پیش مغز، وقتی ما در حرکت هستیم، فعال است، پس همانند دستگاه کولینرژیک در دستگاه سروتونرژیک در حفظ الگوی نوار مغزی 

های های افسردگی ممکن است به فعالیت نورونهوشیاری نقش دارد. سروتونین مانند نوراپی نفرین در یادگیری تأثیر دارد و برخی از نشانه

 سروتونین مربوط باشد.

چندین نشانة اسکیزوفرنی هم ممکن است به افزایش فعالیت سروتونین مربوط باشد که حاکی از انواع  مختلف  دهد کهبرخی از پژوهش نشان می

ای که در آن فرد عارضه (OCD)وسواسي ـ جبري هایی که در اختالل شود. همچنین افزایش فعالیت سروتونرژیک با نشانهاسکیزوفرنی نیز می

باشد، تر اوقات ناخوشایند )وسواس فکری( میکند و دارای افکار تکراری و در بیشمبتال به طور وسواسی اعمالی )مانند شستن دست( را تکرار می

 ارتباط دارد.

 درست است. 2 گزينه .024

هر دارویی یک ترکیب شیمیایی است که برای پدیدآوردن  مطالعة چگونگی تأثیر داروها بر دستگاه عصبی و رفتار است.داروشناسي رواني 

 برخی تغییرات مطلوب در بدن تجویز شده است.

های شوند. داروهای روانی استفاده میموادی هستند که بر تغییر خُلق، تفکر یا رفتار تأثیر گذاشته و برای مهار بیماریـ  گردانروانداروهای 

ارند باید در دستگاه عصبی به مقصد خود برسند. راهی که از آن طریق یک دارو وارد بدن شده و از آن عبور گردان برای این که تأثیر بگذروان

 شود.کند تا به مقصد خود برسد، روش مصرف دارو گفته میمی

ها، گیرند به  ویژه در کلیهیکند. داروها در سراسر بدن مورد سوخت و ساز قرار مبالفاصله پس از اینکه دارو مصرف شد، بدن شروع به دفع آن می

 شوند.ها از طریق ادرار، مدفوع، عرق، شیر و بازدم، دفع میکبد و صفرا، آن

 ژاپنی ها اصطالح جدید ـ بیماری میناماتا ـ را در مورد مسمومیت جیوه ارایه نمود.

 درست است. 0گزينه  .025
 آورد.توانند در بدن تأثیر بگذارند، جلوگیری به عمل میمیمغزی که از واردشدن بسیاری از مواد به مغز که  سد خونی ـ
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اند های گلیال استروسیت احاطه شدههای انتهایی سلولاند، به وسیله پایههای مغز از آن ساخته شدههای اندوتلیال که مویرگیک الیه از سلول

مغزی به عهده دارند. کارکرد اصلی  یال نقش ناچیزی در سد خونی ـهای انتهایی گلپوشاند. پایهدرصد سطح بیرونی مویرگ را می 92و در حدود 

های دیگر، اما ها و مایع مغزی ـ نخاعی و از آنجا به سلولهای گلیال فراهم آوردن راهی است برای تبادل غذا و مواد زائد بین مویرگسلول

ها به خاطر افزایش جریان خون در مناطقی و گشادکردن مویرگ های آندوتلیالبین سلول اتصال محکمتوانند نقشی در حفظ ها میآستروسیت

 های اندوتلیال در بدن عبور کنند، اینهای سلولتوانند از اتصالهایش بسیار فعال هستند، داشته باشد. بنابراین، موادی که میاز مغز که نورون

 توانند در مغز انجام دهند.کار را نمی

 باشند.ها هستند و درنتیجه فاقد سد خونی ـ مغزی میها و دیوارة مویرگهای محکم بین سلوللتعدادی از مناطق مغز فاقد اتصا

 

 درست است. 2گزينه  .026

ها تا حدودی توسط دیگر شوند و آزادسازی آنهایی است که داخل خون ترشح میدر هیپوتاالموس منبع بسیاری از هورمون غدة هيپوفيز

 شوند. اندازی میهیپوفیز می رسند، راه ها که از طریق خون به غذةهورمون

اندازی نمایند. کند که مواد سمی در خون، پاسخ استفراغ راهدر پایین ساقة مغز این امکان را فراهم می ناحيه پسترمافقدان سد خونی در 

روزی را به وسیلة این ساختار کنترل های شبانههایی که چرخهمغزی است و درنتیجه برای هورمونفاقد سد خونی ـ غدة صنوبريهمچنین 

 باشد.کنند، باز میمی

شوند در حالی که، داروهایی که تأثیرگذاری ( نامیده میهاکنشهمدهند، آگونیست )داروهایی که تأثیرگذاری انتقال دهندة عصبی را افزایش می

 ( نام دارند.ستيزها)همها دهند، آنتاگونیستها را کاهش میآن

 است. درست 2گزينه  .027

 بيوة سياه زهر عنکبوت

 .شودیک هم کنش است زیرا باعث افزایش آزادسازی استیل کولین می

 سم بوتلينوم 

ها یا هتواند هفتاثرات مسمومیت با بوتولینوم می سازد.گذارد زیرا آزادسازی استیل کولین را مسدود میستیز تأثیر میاین سم همانند یک هم

 تواند موجب فلج حرکات و تنفس شده و حتی منجر به مرگ شود.ها طول بکشد. در یک وضعیت شدید میماه

کاهد و ها بشود و برای استفاده از جراحی زیبایی است تا با شل کردن عضالت از چین و چروک آنبوتولینوم با نام تجارتی بوتاکس فروخته می

 شود.های عصبی درد را از کار بیندازد به داخل عضالت و مفاصل برای کاهش درد تزریق میتواند رشتهچون این دارو می

 نيکوتين 

 کند.های کولینرژیک عمل مییک ماده شیمیایی در سیگار که به عنوان یک هم کنش برای تحریک گیرنده

 کورار 

گذارد، های کولینرژیک تأثیر میکنش در گیرندهآید، به عنوان یک همروید به دست میآمریکای جنوبی میر های گیاهی که دسمی که از دانه

 شود.ها را مسدود کرده و مانع تأثیر استیل کولین میآن

 درست است. 2گزينه  .028
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عنوان  شود. درنتیجه این دارو بهکند، میاست که موجب مهار استیل کولین استراز، آنزیمی که استیل کولین را تجزیه می فيزوسيگمينداروی 

 دهد.یک هم کنش عمل کرده و مقدار استیل کولین موجود در سیناپس را افزایش می

خگویی های عضالنی نسبت به استیل کولین پاسو در آن گیرندهشود نامیده می مياستنتي گراوای که مقدار کم فیزوستیگمین برای درمان عارضه

 شود.تر از حد طبیعی دارند، استفاده میکم

رگانوفسفات اانجامد، اما دسته دیگری از ترکیبات آن به نام مدت، از تنها چند دقیقه تا حداکثر نیم ساعت به طول میتأثیر فیزوستیگمین کوتاه

ها کشباشد. بسیاری از حشرهالعاده سمی میناپذیری متصل شده و در نتیجه فوقستراز به طور برگشتاست که به استیل کولین ا سديم

 گیرد.های شیمیایی هم مورد استفاده قرار میارگانوفسفات هستند که در جنگ

 

 

 درست است.  4گزينه  .029

 آور و ضد اضطراببخش خواب: داروهاي آرام0طبقه 

هوشی، بخش هستند و در مقدار باال به ترتیب موجب بیآرامدهند، در مقدار متوسط دارای تأثیر اضطراب را کاهش میمقدار پایین این داروها 

 شوند.ایجاد اغماء، و مرگ می

دة نتوانند با تأثیرگذاری بر روی گیرندة یک انتقال دهندة عصبی، اسید گاما ـ آمینوبوتیریک یا گیرآور میبخش خوابتمام داروهای آرام

 عمل کنند. 

 درست است. 2گزينه  .031

حس کننده ساخته شده بودند که به عنوان داروهای بی ايحس کنندة تجزيهداروهاي بيآور به نام بخش ـ خوابیک دسته از داروهای آرام

ین اند. اکنند، به مفهوم واقعی کلمه با محدودیت مصرف مواجه شدههای تغییر یافتة هشیاری و توهم ایجاد میها هم حالتاما به دلیل اینکه آن

ا ی« تجاوز در قرارهای عشقی»ن. این داروها به عنوان داروهای )اسید گاما ـ هیدروکسی بوتیرک(، فلونیترازپام و کتامی GHBاند از داروها عبارت

 اند. شهرت بدی یافته« داروی کمک به تجاوز جنسی»تر به مفهوم دقیق

 کند.آور حافظة رویدادهای اخیر را مختل میبخش ـ خواباالثر و همانند دیگر داروهای آراماین داروها قابل حل در الکل، سریع

 .است درست 2گزينه  .030

 پريشي. داروهاي ضد روانIIطبقة 

 معروف هاي اصلي و نورولپتيکبخشآرامپریشی هستند که به شوند، داروهای ضد روانپریشی استفاده میداروهایی که برای درمان روان

 ها )مانند هالوپریدول(.ها )مانند کلرپرومازین( و بوتیروفنونهستند. این داروها عبارتند از فتوتیازین

ماران قراری بسیار شدید برخی بیاز اثراتی که همه این داروها به طور مشترک دارند، کاهش سریع فعالیت حرکتی است که به فرونشانی بییکی 

تواند ایجاد عالیمی باشد که یادآور بیماری پارکینسون و مدت این داروها میکند. متأسفانه یکی از عوارض جانبی منفی مصرف طوالنیکمک می

های بدن است که در صورت قطع مصرف دارو ها و دیگر قسمتپریشی )حرکات غیرارادی( از جمله حرکات ریتمیک دهان، دستحرکت

 باشند.پذیر میبرگشت

باشد. این تأثیر داروهای ضد می پریشی، مسدود کردن نوعی از گیرندة دوپامینی، گیرندة دست کم بخشی از تأثیر داروهای ضد روان

 شد. فرضية دوپامين در اسکيزوفرنيموجب  پریشیروان

AGABA

2D
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 آید.های شبه اسکیزوفرنی در مصرف کنندة مزمن، آمفتامین، به دست میدهد از نشانهدلیل دیگری که فرضیة دوپامین را مورد تأیید قرار می

 است. درست 4گزينه  .032

 هاضد افسردگي IIIطبقة 

ه های شناختی و میان فردی بهاست و بنا به گزارش رونالد کامر درمانترین آنافسردگی اساسی در بین تمام اختالالت روانی یکی از قابل درمان

هاي مونوآمين اکسيداز مهارکنندههای دارویی موثر هستند. سه نوع داروی متفاوت دارای اثرات ضد افسردگی هستند: اندازة درمان

های غیرمعمول که برخی مواقع به آن ضد افسردگی هاي نسل دوماي و ضد افسردگيهاي سه حلقهضد افسردگي(. MAOهای ده)مهارکنن

 ها هستند.ایشود و شبیه سه حلقهگویند و شامل فلوکستین )پروزاک( میمی

نین ن، نورآدرنالین، هیستامین و استیل کولین و همچهای سروتونیها با افزایش انتقال شیمیایی در سیناپستصور بر این است که ضد افسردگی

 کنند.احتماالً در سیناپس دوپامین تأثیر خود را اعمال می

 درست است. 4گزينه  .033
ها های نسل دوم در مسدود کردن بازبرداشت سروتونین به ویژه انتخابی هستند و درنتیجه برخی آنتصور بر این است که ضد افسردگی

 اند.نیز گفته  انتخابي بازبرداشت سروتونينهاي مهارکننده

 درست است. 3گزينه  .034
گیری اجرایی است. این مناطق مغزی در تصمیم تر مشخص شدهای و بادامة )آمیگدال( کوچکمغز قربانیان خودکشی با قشر پیشانی حدقه

 تواند منجر به تکانشگری و خودکشی شود.مشارکت دارند که در صورت اختالل می

 درست است. 3ه گزين .035
 اند از افزایش اضطراب، اختالل جنسی، آرام شدن، خشکی دهان، تاری دید و اختالل در حافظه.ها عبارتعوارض جانبی ضد افسردگی

 شوند، که عبارتند از نمک لیتیوم و انواعشود درمان میگفته میکنندة خلق تثبيتها به طور معمول اختالل دوقطبی با داروهایی که به آن

 شود.دیگری از داروها از جمله والپروئات که در درمان صرع هم استفاده می

 را تحریک نماید. GABAلیتیوم ممکن است آزادسازی سیناپسی سروتونین را افزایش دهد و والپروتات ممکن است فعالیت 

 درست است. 3گزينه  .036

 . ضد دردهاي مخدرVطبقه 

تر این داروها از تریاک، آور )مخدر( و هم خاصیت از بین برندة درد )ضد درد( هستند. بیشهم دارای خاصیت خواب ضد دردمخدرداروهای 

 آید، گرفته شده اند.شیرة گیاه خشخاش که از گُرز خشخاش به دست می

 مورفین که به یاد مُرفئوس خدای خواب یونانی چنین ام گرفت، تسکین دهندة درد بسیار قوی است.

تر تر از مورفین قابل حل در چربی است و به این دلیل بسیار سریعآید. هروئین بیشاز سنتز مورفین به دست می هروئينگر داروی افیونی، دی

 کند.تری ایجاد میکند، درنتیجه تسکین درد را با سرعت بیشدر سد خونی ـ مغزی نفوذ می

 است. درست 2گزينه  .037
 ها را در مغز تقلیدزاد شبیه است که تأثیر آنهای اندورفینی در بسیاری از مناطق مغز وجود دارند و مورفین تا آن اندازه به این مواد دروننورون

ین در راشوند، بنابهای اندورفین، مانع از تأثیر مورفین میستیزهای تریاک همچون نالورفین و نالوکسان با مسدودکردن گیرندهکند. هممی

 sSSRI
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ها را به صورت خوراکی برای تسکین درد توان آنها از پپتیدها هستند و میها مفید هستند اندورفینبازگرداند مصرف بیش از اندازة شبه افیون

درمانی  بهترینکند، داروی توانند به راحتی از سد خونی ـ مغزی عبور کنند درنتیجه مورفین که به راحتی از این سد عبور میمصرف کرد اما نمی

 باقی مانده است.

 است. درست 3گزينه  .038

 هاي رواني ـ حرکتي. محرک VIطبقة 

 های معمولی.های رفتاری و محرکشوند، محرکاین داروها به دو دسته تقسیم می

 هاي رفتاريمحرک

ز ا کوکائينبرد. های رفتاری مانند کوکائین و آمفتامین رفتار حرکتی را افزایش داده و همچنین خلق و سطح هشیاری فرد را باال میمحرک

توان هم از طریق استنشاق از بینی و هم از طریق تزریق مصرف کرد. بسیاری از آید. کوکائین خالص را میدرختچة کوکا در پرو به دست می

ا از طریق بینی ر کراکها شکل بسیار غلیظ شده آن به نام ای به تزریق درون وریدی کوکائین ندارند، بنابراین آنندگان کوکائین عالقهکنمصرف

 کنند.مصرف می

 نفرین، کشف شد.ترکیبی مصنوعی است و در تالش برای ساخت مصنوعی انتقال دهندة عصبی اپی آمفتامين

های دوپامین هستند که با مسدودکردن و بازگرداندن دوپامین به داخل پایانة پیش سیناپسی، دوپامین کنشهمهم کوکائین و هم آمفتامین 

 کند.سیناپسی تحریک میگذارند. همچنین آمفتامین آزادسازی دوپامین را از غشاهای پیشتری را در شکاف سیناپس باقی میموجود بیش

ن شود. همچنین فروید توصیه کرد از کوکائیایجچاد کند که در برخی افراد منجر به مرگ ناگهانی می تواند در گردش خون اختالالتیکوکائین می

 گیرند.حسی موضعی استفاده شود و بسیاری از مشتقات آن مانند نووکائین به همین منظور مورد استفاده قرار میبرای بی

شکلی از آمفتامین، به نام بنزدرین به صورت اسپری و بدون نسخه  1342های سال از آمفتامین برای اولین بار برای درمان آسم استفاده شد، در

 شد.پزشک فروخته می

ن ها هشیار بمانند و تواشد تا از خستگی سربازان جلوگیری کرده، خلبانای استفاده میاز آمفتامین در خالل جنگ جهانی دوم به طور گسترده

 گرفت.ند، همچنین به عنوان یک کمک غذا در رژیم غذایی مورد استفاده قرار میافراد درگیر در زمان جنگ را ارتقاء ده

آمفتامین که همه در قدرت با هم متفاوت هستند، اما در آثار رفتاری و به جز آمفتامین دو نوع دیگر هم وجود دارد دکستروآمفتامین و مت

 اعتیادی بسیار به هم شباهت دارند.

د و کشید. توان استنشاق کرشود که میهای شفاف و زبر در بازار پیدا میفتامین خیابانی است، به صورت کریستالآمشیشه که یکی از اشکال مت

 گویند.هم می« تینا»و « یخ»همچنین به آن 

 درست است. 0گزينه  .039

 هاي عموميمحرک

ی آنزیم کافئينهای عمومی کافئین است. محرک تریندهند. یکی از پرمصرفها را افزایش میوساز در سلولهای عمومی فعالیت سوختمحرک

کند. در نتیجة آن افزایش کند، مهار می( را تجزیه میAMPکه به طور معمول چرخه مهم تنظیم کننده بیوشیمیایی آدنوزین فسفات )چرخه 

دهد و میزان باالیی از س قرار میها شده، بدین ترتیب انرژی زیادی را در دسترموجب افزایش در فرآورده گلوکز در درون سلول AMPچرخه 

 سازد.پذیر میفعالیت سلولی در سراسر بدن و مغز را امکان



33 
 

 درست است. 3گزينه  .041

 زاهازا و توهمپريشروان VIIطبقة 

زاها براساس پریشروانتوانند ایجاد توهم کنند. چهار دسته از زا ادراک حسی و فرایندهای شناختی را دگرگون کرده و میپریشداروهای روان

 اند:شده های عصبی خاص، طبقهها بر روی انتقال دهندهتأثیرات آن

بخشند. این داروها بر روی های استیل کولین در مغز را مسدود و هم سرعت میهم انتقال در سیناپس زاهاي استيل کولينپريشروان. 1

به دست «( زن زیبا»گذارد. آتروپین که از گیاه آتروپیا بالدونا )در زبان ایتالیایی به معنی گیرندة استیل کولین به نام گیرندة موسکارین تأثیر می

کند و ها را گشاد و چهره را سرخ میکند. این دارو مردمکآید یک ماده مسدودکننده موسکارینی است که از سد خونی ـ مغزی عبور میمی

 کند.شود، ایجاد میگاه به صورت جنسی ادراک میحالتی رویایی که گه

آید و موجب های( کاکتوس به دست میهای )دکمهاست و از سربرگ مسکالينزای که شامل توهم نفرينزاهاي نوراپيپريش. روان2

 شود. مسمومیتی همراه با توهم رنگ و صدا می

ممکن است  THC آید.جوانا که از درخت مادة شاهدانه حشیش آمریکایی به دست میعنصری مؤثر در ماری THCتتراهيدروکانابينول يا . 3

 آوری بر روی حافظه بگذارد.تأثیر زیان

آمید( که یک ترکیب مصنوعی است و پسیلوسیبین، که از قارچ اتیل)اسید لیسرژیک دی LSDعبارتند از  زاهاي سروتونينپريش. روان4

های های تغییریافته هشیاری همراه با توهمآید. هر دو دارو حالتاست، به دست می کونبسیس که به قارچ سحرانگیز هم مشهور پسیلوسیب

گردان است و از نظر شیمیایی به محرک ( یک داروی مصنوعی روان4،  3آمفتامین )متیل دی اکسی مت  MDMAکنند. بینایی ایجاد می

 سکالین شباهت دارد.زای مآمفتامین و توهممت

رویی، همدلی، انرژی، سی، هاگ، لوبیا و داروی عشق. این دارو احساسی از گشادهتیاند از اکستازی، آدم، اکسعبارت MDMAهای خیابانی نام

 کند.سرخوشی و شادابی ایجاد می

 درست است. 0گزينه  .040

 کاهش در پاسخ به مصرف مکرر یک دارو تحمل دارويي ـ

 که عبارت است از افزایش آنزیم مورد نیاز برای تجزیه الکل در کبد، خون و مغز.. تحمل دارويي سوخت و سازي 0

 رسد.ها به نحوی که تأثیرات الکل در خون به حداقل میهای نورونکه عبارت است از انطباق در فعالیت . تحمل دارويي سلولي2

آموزند با  مطالبات روزانة زندگی، در های ظاهری مستی نقش دارد. همچنان که افراد مینهنیز در افت نشا. تحمل دارويي آموخته شده 3

 رسند.تأثیر الکل هستند، کنار بیایند دیگر به نظر مست نمیحالی که تحت

 درست است. 2گزينه  .042

مصرف مکرر دایمی از یک داروی معین  شود. در حالی که تحمل دارویی معموالً بانامیده می شدگيحساسپاسخ دادن شدید به اثرات دارو 

مدت است زیرا با تغییراتی ساختاری در طوالنی شدگيحساس آید.گاه پدید میبهشدگی با مصرف گاهشود، به احتمال زیاد حساسایجاد می

 باشد.مغز که درازمدت هستند همراه می

 درست است. 2گزينه  .043

 کنندآن افراد به یک دارو به صورت مزمن و افراطی تکیه کرده و این شرایط را فراهم می، الگویی از مصرف مواد است که در سوءمصرف مواد

است که در بین مردم به وابستگي به مواد شان به خود اختصاص دهند. یک حالت پیشرفتة مصرف مواد که مواد جایگاهی عمده در زندگی
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. کنندبه یک ماده را در خود ایجاد می وابستگي جسميبر سوء مصرف آن،  مشهور است. در افرادی که وابسته به مواد هستند عالوهاعتياد 

 هستند. « طبیعی»ها باید مواد مصرف کنند تا احساس کنند آن

 درست است. 3گزينه  .044
راند. این های ترک را از سر بگذآور و گاه خطرناک نشانههای رنجچنانچه فردی مصرف مواد را به طور ناگهانی متوقف کند، ممکن است حالت

 توانند شامل دردها و گرفتگی عضالنی، حمالت اضطرابی، عرق کردن، تهوع و در مورد برخی مواد حتی تشنج و مرگ باشد.ها مینشانه

گیرند دارای یک خاصیت مشترک هستند؛ گیرند. داروهایی که مورد سوء مصرف قرار میانواع بسیار متفاوتی از داروها مورد سوءمصرف قرار می

 شوند.سازی روانی ـ حرکتی میتر از حد مقدارشان موجب فعالن داروها در کمی بیشای

است، زیرا  دستگاه دوپامينگذارند. یکی از مقصدهای مطرح گیرد، همگی بر یک مقصد در مغز اثر میداروهایی که مورد سوءمصرف قرار می

 است.های دوپامین با فعالیت روانی ـ حرکتی در ارتباط تحریک نورون

 درست است. 3گزينه  .045

 علت سوء مصرف مواد

 های روانی و فیزیولوژیک ترک را ازرود، نشانهکنندگان معتاد به دارو وقتی اثرات یک دارو از بین میدارد که مصرفاظهار میفرضية وابستگي 

کنند و بدین ترتیب این افراد دوباره دارو می ها احساس اضطراب و تشویش کرده یا صرفاً احساس یک ناخوشی ساده در نبودگذرانند. آنسر می

 ها را فرونشانند.کنند تا این نشانهدارو را مصرف می

 .کنندزنند، زیرا مواد لذت ایجاد میدارد که افراد دست به مصرف مواد میاظهار می فرضية لذت

 آمد یادگیری شرطی است.شود و پیدارد که اعتیاد به صورت ناهشیار آموخته میاعالم میشدگي نظرية مشوق ـ حساس

 شود.اعتیاد در سه مرحله ایجاد می

 آمد مصرف مواد عبارت است از فعال شدن لذت به عنوان پی 1. مرحلة 1

یابد. ها و رویدادهای مرتبط با مصرف مواد، پیوند میها، مکانهای روانی اشیاء، فعالیتگرا با بازنماییلذت از طریق یادگیری تداعی 2. در مرحلة 2

 افتد.اتفاق می شدن کالسيک )يا پاولفي(شرطيگرا از طریق این یادگیری تداعی

 اند.هایی که با مواد پیوند یافتهبه نشانه وقبرجستگي مشعبارت است از نسبت دادن  3. مرحلة 3

شود. همچنین پس در این زنجیرة رویدادها چندین بار تکرار رفتار مصرف مواد، موجب رفتار عالقمندشدن، در جستجو بودن یا طالب شدن می

تأثیر به یک ماده به گونة متفاوتی تحت گویند زیرا در این نظریه طلب و عالقههم می نظرية طلب و .. عالقهشدگی را نظریة مشوق ـ حساس

 گیرند.قرار می

به های شتواند ناشی از فعالیت نورونمبنای عصبی عالقه و طلب ممکن است در دو دستگاه انتقال دهندة متفاوت قرار داشته باشد. عالقه می

 مبيکدستگاه دوپاميني مزوليتواند ناشی از فعالیت میها( که با لذت از مصرف پیشین مواد در ارتباط هستند، باشد، طلب افیونی )اندورفین

گاه قشر پشانی و دستگاه کناری های ارسالی به هستة تکیههای دوپامینی در میان مغز که دارای آکسونباشد. این مسیر دوپامینی از نورون

 )لیمبیک( هستند، تشکیل شده است.



28 
 

 پردازد، در حالیای از مغز که به قضاوت میابی کندکننده بر روی قشر جدید است، منطقهدارد الکل دارای اثر انتخاظهار می نظرية مهارزدايي

شود به گفته دیگر، الکل به احتمال زیاد مهارهای آموخته شده مبنی بر تر نمیهای ابتداییکه توجهی به ساختارهای زیر قشری محل غریزه

 شود.درون رها می در« حیوانی»کند، درنتیجه استدالل و قضاوت را کند می

 نظرية رفتار آموخته شده

تأثیر الکل رفتار آموخته شده است، یعنی رفتاری است که به مواد )دارو(، فرهنگ، مک اندرو و اجرتون به این نتیجه دست یافتند که رفتار تحت

 آید.گی روزمره است که به طور عادی به اجرا درمیها این رفتار صرفاً نمایانگر یک وقفه در آداب زندتر وقتگروه و موقعیت اختصاص دارد. بیش

های تأثیر الکل در پاسخ به تعداد محدودی از نشانهها آن را به عنوان گرایش در افراد تحتاین عبارت را برای توصیف آنچه آن بيني الکلينزديک

 انگارند.آمدهای بالقوه را نادیده میو پیتر های دوردستاند در حالی که نشانةبارز که دم دست یا نزدیک هستند، وضع کرده

ها با سن، جنس، اندازة بدن و دیگر عوامل که حساسیت طور که این تفاوتهای افراد به مواد وجود دارد، همانهای فردیِ بسیاری در پاسختفاوت

 دهد.تأثیر قرار مینسبت به یک مادة معین را تحت

 است،« مُد روز»روه اجتماعی قرار دارد، یادگیری و تجربه نیز علت بسیاری از سوءمصرف مواد که تأثیر سن و گدر حالی که مصرف مواد تحت

 شود.می

 درست است. 4گزينه  .046

 گذارندمواد مانند سم اعصاب اثر مي

یک افزودنی، شورمزه و  (MSG)ها شود. گلوتامات مونوسدیم تواند مانند سم اعصاب اثر گذاشته و موجب آسیب به نورونبسیاری از مواد می

ای که اثری شبیه گلوتامات داشته باشد یا گلوتامات را فعال طعم دهندة غذا در برخی افراد موجب سردرد شده است. مقدار زیادی از هر ماده

 تواند سمی باشد.سازد، می

رسانی به طور موقت قطع ایسکمی که در آن خون زننده به سر،های آسیباند که بسیاری از صدمات مغزی ـ از جمله ضربهپژوهشگران دریافته

تواند موجب آزادسازی بیش از حد گلوتامات و درنتیجه آسیب مغزی ناشی از اثر آن شود. تصور شود و صرع یا تخلیه نابهنجار الکتریکی ـ میمی

 کند.درون سلولی شده و سلول را مسموم می کلسيمموجب افزایش در  گلوتاماتبر این است که 

 است. درست 0زينه گ .047

ودکشی تواند دست به خمیآپاپتوزيس توانند دست به خودکشی بزنند، خودکشی سلولی یا ها تحت استرس )فشار( قرار دارند، میوقتی نورون

سازد عال میسلول فهایی را در داخل ها پس نخستین استرس اتفاق بیفتد، استرس ژنها یا ماهتواند هفتهبزند. خودکشی سلولی یا آپاپتوزیس می

 فرستد تا سلول را نابود کند.های گلیال میهایی را به سلولوسازی سلول را متوقف کرده و پیامکه بعداً فعالیت سوخت

 های بیمار ودهد و مهاری است برای نابود کردن سلولهای اضافی روی میآپاپتوزیس فرایندی طبیعی است در رشد برای از ابین بردن نورون

 آسیب دیده.

MDMA شود.سازند که موجب آپاپتویس میهایی را در نورون فعال می)اکستازی( ژن 

رسد شود، به نظر میهمراه بوده و موجب اختالالت شدید حافظه می)ليمبيک( و دستگاه کناری  تاالموسبا آسیب ـ به  مصرف مزمن الکل

ور شود. به طتر ناشی از سوءتغذیه است نه خود الکل موجب این آسیب میه بیشها کعوارض مرتبط با مصرف الکل از جمله کمبود ویتامین

ها این مشکل را با ایجاد اختالل در جذب های آنکنند و الکل در دستگاهمصرف می (تيامين )ويتامين خاص افراد الکلی مقدار ناکافی 

 ی حیاتی دارد.بخشد. تیامین در حفظ ساختار غشاء سلولی نقشتیامین در کبد شدت می
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 است. درست 4گزينه  .048
را  NMDAهای گلوتامات به نام گیرندة شود، یکی از گیرندههوشی به  کار برده میکه در اصل برای بی« گرد پریان»یا  (PCP)فنسی کلیدین 

پریشی را پس از اینکه به هوش آمدند، به مدت یک هفته از خود نشان دادند، های روانسازد. حدود نیمی از بیماران  درمان شده نشانهمسدود می

 هوش کننده متوقف شد. استفادة از آن به عنوان یک بی

 درست است. 0 گزينه .049
کنند تا در بدن منتشر شده و در مقصد تأثیر بگذارد. ها را در جریان خون ترشح مینها در بدن هستند که هورموای از سلولریز دستهغدد درون

 شود.ها برای درمان یا پیشگیری از بیماری استفاده میمانند داروهای دیگر، از هورمون

ز از سنت هاي استروئيديهورمون اند.بندی شدههورمون در بدن انسان وجود دارند که به دو دسته استروئیدها یا پپتیدها طبقه 122بالغ بر 

ها از جمله غدد جنسی، قشر فوق کلیوی و آید و در لیپید )چربی( قابل حل هستند. استروئیدها از محل تولیدشان در غدهکلسترول به دست می

های سلول  DNAد شده و بر روی های مقصها به یک روش وارد سلولکنند. این هورمونتیروئید انتشار یافته و به آسانی از غشاء سلول عبور می

سلولی به  DNAمانند انسولین و هورمون رشد توسط  هاي پپتيديهورموندهند یا کاهش. ها را یا افزایش میتأثیر گذارده و تولید پروتئین

های متابولیسمی به گیرنده شوند. یک هورمون پپتیدی بر فعالیت سلول مقصد با پیوندشوند، تولید میها ساخته میهمان روش که دیگر پروتئین

 گذارد.کند که بر فیزیولوژی سلول اثر میبر ثانوی ایجاد میدر غشاء سلول، تأثیر گذاشته یک پیغام

 .استدرست  2گزينه  .051
 گیرند:شان در سه گروه عمده قرار میها در رابطه با کارکردهای رفتاریهورمون

ند، کنهای فیزیولوژیکی در یک جاندار است را حفظ میوساز درونی و تنظیم دستگاهسوخت، حالتی از تعادل در تعادل حياتيهای . هورمون1

ح سدیم کنند؛ سطها را تنظیم میدهند. مینرالوکورتیکوئیدهای تعادل حیاتی )مانند الدوسترون( غلظت آب خون و سلولیک گروه را تشکیل می

 بخشند.گوارشی را بهبود می کنند و کارکردهایپتاسیم و کلسیم را در بدن کنترل می

 کنند.)جنسی( کارکردهای تولیدمثل را تنظیم می هاي گودنايهورمون. 2

شناختی حتی بدن را از طریق جنگ یا گریز برای مقابله آماده برانگیز یا اضطراری فیزیولوژیکی یا روانهایی که در رویدادهای چالش. هورمون3

ح های استروئیدی هستند که در هنگام استرس ترشای از هورمونل و کورتیکواسترون به عنوان نمونه(، دستهکنند. گلوکورتیکوئیدها )کورتیزومی

 کنند.ها را کنترل میوساز پروتئین و کربوهیدرات تأثیر دارند، سطح قند خون و جذب قند توسط سلولشوند و در سوختمی

 است. درست 3گزينه  .050

 هاکنترل سلسله مراتبي هورمون

ها را به داخل دستگاه گردش خون تلمبه کند. کند تا هورمونها را آزاد کرده که هیپوفیز را تحریک می، عمدتاً هیپوتاالموس، نوروهورمونمغز

ها ونتأثیر قرار داده تا هورمون مناسب را به داخل جریان خون آزاد نمایند. سپس این هورمریز را تحتهای هیپوفیز به نوبه خود غدد درونهورمون

ام دهند. تقریباً تمتر، بازخورد میتر یا کمگذارند، همچنین به مغز دربارة نیاز به آزادسازی هورمون بیشدر مقاصد متفاوتی در بدن تأثیر می

 ها اثر بگذارند.توانند بر آنها میهایی هستند که هورمونها در مغز دارای گیرندهنورون

 هاي تعادلي حياتيهورمون

 درونی بدن باید در پارامترهایی ثابت باقی بماند تا به وظایف خود برای ما عمل کند.محیط 
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آید. های پانکراس در ترشح کافی انسولین پدید میانسولین یک هورمون تعادل حیاتی است. دیابت قندی به علت ناتوانی دسته ای از سلول

 رود )هیپرگلیسمی یا افزایش قند خون(.هش قند خون( یا باال میتواند افت کند )هیپوگلیسمی با کادرنتیجه سطح قند خون می

 هاي گونادي )جنسي(هورمون

دهند دهند و این امکان را به ما میمان را به عنوان یک مذکر یا مؤنث شکل میدهند، هویتهای گونادی که موجودیت جنسی به ما میهورمون

 که به رفتارهای مرتبط با جنس بپردازیم.

 هاي استرسهورمون

سازد، به عاریت گرفته شده استرس اصطالحی است که از مهندسی برای توصیف فرایندی که در آن یک عامل، نیرویی را بر یک شیء وارد می

رانگیختگی م باند از هگیرند که عبارتهای رفتاری را هم دربرمیشوند، بلکه پاسخهای فیزیولوژیک نمیهای استرسی تنها شامل پاسخاست. پاسخ

 هایی برای کاهش استرس. و هم تالش

گیرد. پاسخ خودمختار از دو زنجیرة پاسخ تشکیل شده است، یکی شود که بدن در معرض یک استرسور قرار میپاسخ استرس وقتی شروع می

و  آماده کند« جنگ یا گریز»برای  ها راهای آنسریع و دیگری کند. بخش سمپاتیک دستگاه عصبی خودمختار فعال شده است تا بدن و اندام

ند تا ککند. به عالوه بخش سمپاتیک قسمت داخلی غدد فوق کلیوی را تحریک میرا متوقف می« استراحت و هضم»بخش پاراسمپاتیک کار 

 نفرین آزاد کند.اپی

د فوق کوئید که از الیة بیرونی )قشر( غدکند، استروئید کورتیزول است، یعنی نوعی گلوکوکورتیهورمونی که پاسخ کند استرس را کنترل می

انجامد کورتیزول دارای طیف وسیعی از شود و از چند دقیقه تا چند ساعت به طول میشود. مسیر کورتیزول به کندی فعال میکلیوی آزاد می

 کارکردهاست.

 .ترشح انسولین را متوقف کرده 

 شود.هورمون رشد میکند و موجب مهار تولید کارکردهای تولیدمثل را متوقف می 

 مدت هستند.های استرس کوتاهبه طور معمول پاسخ 

 اندازی واکنش به استرس را به عهده دارد، متوقف کردن آن نیز به عهدة مغز است.مغز راه 

 

 

 است. درست 3گزينه  .052

 (PTSD)اختالل استرس پس از سانحه 

ها پس از رویداد ـ ها و سالزا ـ ماهرویدادهای تکراری در مورد یک رویداد آسیبها و های برانگیختگی فیزیولوژیک مرتبط با خاطرهبا نشانه

 شود.مشخص می

ه بپژوهشگران به منظور بررسی این عقیده به مطالعه افرادی پرداختند که مورد سوءاستفاده جنسی در کودکی قرار گرفته بودند و تشخیص ابتال 

PTSD گیری شده است. هیچ تغییری را در اندازة هیپوکامپ نشان های تصویربرداری مغزی اندازهطریق روشها که از داشتند. برخی از نتایج آن

 کنند.دهد و برخی کاهش در اندازة هیپوکامپ را گزارش مینمی

 را افزایش دهد. PTSDتواند احتمال ایجاد صدمه از قبل وارد شده به هیپوکامپ یا دیگر مناطق مغز می

 درست است. 3 گزينه .053
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 ولت است. میلی -32تا  -55میزان پتانسیل آرامش در موجودات مختلف بین 

 شود.بانی موجود در پروتئین مجرا تأمین میهای سدیم از طریق دروازهخاصیت هدایت مجرا برای یون

ر گاه کند و هاَکسون مقابله میهای عصبی نقش دارند: یکی مقاومتی است که با فرایند انتشار تکانه در طول حداقل دو عامل در سرعت تکانه

 کند. مقاومت کاهش یابد سرعت انتشار تکانه افزایش پیدا می

های شوان در دستگاه عصبی پیرامونی و به واسطه الیگودندروگلیا در دستگاه عصبی دوم، ساخت پوشش چربی ـ پروتئینی )میلین( توسط سلول

 ها از گره رانویه به گره رانویه جهش پیدا کند و در نتیجه سرعت تکانه عصبی افزایش یابد. شود که تکانه عصبی در این قبیل تارمرکزی باعث می

 درست است. 2 گزينه .054

 چنانچه ناقل از نوع گلوتامات باشد سیناپس تحریکی و در صورتی که از نوع گابا باشد سیناپس بازداری است. 

 سلولی، اَکسون ـ دندریتی، اَکسون ـ اَکسونی و دندریت ـ دندریتی. اند از سیناپس اَکسون ـ جسم انواع ارتباط سیناپسی عبارت

 درست است. 4گزينه  .055
 ند. شوای، نورآدرنالین و دوپامین به عنوان ناقل محسوب میهای قاعدههای حرکتی گرهدر دستگاه اعصاب مرکزی از جمله هیپوتاالموس و هسته

 درست است. 2گزينه  .056
شوند. شوند که توسط ریبوزوم جسم سلولی تولید و به محل ارتباط سیناپسی انتقال داده میاسید آمینه تشکیل می های پپتیدی از دو یا چندناقل

 کشد تا سلول مجدداً آن را تولید کند. رسد، مدت زمانی طول میها اثر طوالنی دارد و وقتی مقدار آن به اتمام میمقدار کمی از این ناقل

 

 

 

 

 

 مؤثر بر بافت عصبياي از پپتيدهاي پاره

 انواع هاگروه

 نورفینانکفالین، دی مواد شبه افیونی

 توسینوازوپرسین، اکسی ترشحات نوروهیپوفیز

 پپتید بازدارنده، فاکتور آزاد کننده هورمون رشد سکرتین

 انسولین، فاکتور آزاد کننده انسولین گروه انسولین

 گاسترین، کوله سیتوکنین گروه گاسترین

 پپتید پانکراسپلی سوماتوستاتین گروه

 درست است. 0گزينه  .057
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ختگی گسیگسستگی و روانهای روانی از قبیل روانکردند که اختالل کنش مغز موجب پدیدآیی بیماریاز اوایل قرن نوزدهم محققین تصور می

 گردد. می

بندی قهشوند. در طببندی میشیمیایی و یا بر اساس میزان تأثیرگذاری طبقهگذارند، ساخت ها اثر میهایی که بر آنداروهای روانی به واسطه ناقل

 اند:بندی شدهها در تغییر رفتار به پنج گروه طبقهسازمان بهداشت جهانی داروهای روانی با توجه به اثر آن

ها و بخشآور، آرامکند. داروهای خوابمانی ایجاد میها اعتیاد و وابستگی جسها قرار دارند که مصرف منظم آنها یا بازدارندهدر گروه اول مسکن

 شوند. الکل جزو این دسته از مواد محسوب می

ها در بازداری کنش دستگاه عصبی مانند خستگی عضالنی، فزونی آستانه تحریک حسی، کاهش آمادگی انقباض عضالنی و کاهش ویژگی آن

 ها مشابه است. پذیری بازتابتحریک

 دهند. ها و بنزودیازپین نام برد که فعالیت نظام هشیاری را تحت تأثیر قرار میتوان از باربیوتوراتای بازدارنده میاز جمله داروه

 درست است. 0 گزينه .058
گردد. فصل مشترک مواد ها موجب وابستگی روانی میاند که مصرف مداوم آنبندی شدهکننده مرکزی طبقهدر گروه دوم مواد تحریک

ها موجب دهند؛ به طور مثال آمفتامینهای پیچیده مغز را تحت اثر تحریکی خود قرار میها کنشمرکزی این است که همه آن کنندهتحریک

دهند. داروهایی مانند دی و مسکالین تجربیات حسی را افزایش میاسزا مانند الگردند و حشیش و مواد توهمفزونی فعالیت و سرخوشی می

 های عمیق دستگاه عصبی محدود است، هیچ گونه تأثیری بر حاالت خلقی ندارند. ها بر بخشل که اثر تحریکی آناستریکنین و کاردیازو

سیناپسی افزایش داده، از مکانیزم بازجذب دوپامین جلوگیری کننده مرکزی، آزادسازی دوپامین و نورآدرنالین را از پایانه پیشمواد تحریک

 کنند.می

کنش گیرد. همچنین این دارو به کودکان فزونها برای درمان حمله خواب مورد استفاده قرار میردگی دارد و در کلینیکآمفتامین خاصیت ضدافس

 کند تا توانایی تمرکز خود را بهبود بخشند. کمک می

 درست است. 0 گزينه .059
های سیناپسی دوپامینرژیک، نورآدرنرژیک و سروتونرژیک اند که در پایانهتین از جمله داروهای ضد افسردگیپرامین و فلوکسیپرامین، ایمیدزی

 دهند. گذارند و زمان تأثیر ناقل را در گیرنده افزایش میاثر می

دهند و های مختلف را تحت تأثیر قرار میها ناقلتترازول قرار دارند که همگی آندر گروه داروهای تشنجی استریکنین، پیکروتوکسین و پنتیلن

 ردند. گباعث تشنج می

قوی شده، کننده آدنوزین منوفسفات حلتوان از کافئین و نیکوتین نام برد که سبب بازداری آنزیم تجزیهکننده در سطح سلولی میاز مواد تحریک

 ند. کیابد و در اثر انرژی حاصل فعالیت سلول نیز افزایش پیدا میدر نتیجه غلظت این آنزیم در سلول افزایش و تولید گلوکز فزونی می

 درست است. 0 گزينه .061
 گیرند. اینها مورد سوء استفاده قرار میدر گروه سوم داروهای مخدر از قبیل هروئین و مورفین قرار دارند که غالباً به علت ویژگی اعتیادآور آن

 اند. ؤثرترین داروهای ضد درد شناخته شدهداروها به عنوان م

 درست است. 3 گزينه .060
ها )مانند هالوپریدول( قرار دارند که برای درمان ها )مانند کلرپرومازین( و بوتیروفنونبخش از قبیل فنوتیازیندر گروه چهارم داروهای آرام

 گیرند. های روانی از جمله اسکیزوفرنی مورد استفاده قرار میبیماری
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 دهند. های دوپامین، انتقال دوپامین را کاهش میها از طریق منع گیرنده. احتماالً آنها بر نظام دوپامینرژیک باشدها بیشتر به علت تأثیر آناثر آن

 درست است. 0 گزينه .062

ه ادراک گیرند کدی قرار میاسزا، از قبیل آتروپین، موسکارین، مسکالین، کانابیس )حشیش امریکایی( و السرانجام در گروه پنجم داروهای توهم

کلین ای استیلهآورد، موسکارین گیرندهدهند. آتروپین از تأثیر استیل کلین بر مغز جلوگیری به عمل میأثیر قرار میو فرایند شناختی را تحت ت

های دی موجب تحریک گیرندهاسکنند و السیناپسی نورآدرنالین را تحریک میهای پسکند، مسکالین و کانابیس گیرندهرا تحریک می

 گردد. ا بازداری فعالیت سروتونین میسیناپسی نظام سروتونرژیک یپس

 درست است. 2 گزينه .063
هایی د. سلولها پدید آیتحریکی سلولهای گلوتامات ترکیب شود و در نتیجه فزونشود که این ماده با گیرندهتزریق نوروتوکسین در مغز موجب می

 د. دهنکه گیرنده گلوتامات ندارند در مقابل این ماده از خود حساسیت نشان نمی

 کنند؛ افزایش گلوتامات موجب مرگگردند، گلوتامات بیشتری تولید میها دچار کمبود اکسیژن میامروزه اعتقاد بر این است که وقتی سلول

 های مغزیهای گلوتامات از مرگ سلولتوان بالفاصله با ایجاد وقفه در کار گیرندهشود و در مواقع کمبود اکسیژن مغز میهای مغزی میسلول

 جلوگیری به عمل آورد. 
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