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عملکرد گیرنده های حسی   

گیرندههایفشاردرپوست،انتهایدندریتیاختٔهعصبیحسیاندکهدرونپوششی چند الیه از نوعی بافت پیوندِی دارای انعطافقرارگرفتهاند.

ترکیبها    

ترکیب با فصل 1 یازدهم:ممکناستدراطرافرشتههایعصبیمربوطبهتارهایماهیچهای،غالفیپیوندیوجودداشتهباشد.

بهمسیرزیربرایدرکعملکردگیرندههایفشارتوجهکنید:
ــاز ــتFب ــهدندریتهــاFتحریــکدندری ــهپوســتFفشــردهشــدنپوشــشاطــرافگیرندههــایفشــارFواردشــدنفشــارب واردشــدنفشــارب
ــهرشــتٔه ــیب ــامعصب ــیFورودپی ــامعصب ــهFایجــادپی ــرپتانســیلالکتریکــییاخت ــاFتغیی ــیغشــایگیرندهه شــدنکانالهــایدریچــهداریون

ــهدســتگاهعصبــیمرکــزی. عصبــیFورودپیــامعصبــیب

موشکافی  
ــای � ــازشــدنکاناله ــر!ب ــرد ؟ خی ــی گی ــورت م ــده اش ص ــه گیرن ــی ب ــل عصب ــال ناق ــی اتص ــا در پ ــدیمی تنه ــه دار س ــای دریچ ــدن کانال ه ــاز ش ــا ب آی

ــرد. ــزممکــناســتصــورتپذی ــدفشــارنی ــکمحــرک،مانن ــری دریچــهدارســدیمیتحــتتاثی

نکاتتصاویر  

پوشش از نوع بافت پیوندى

دارینه
(1)

فشار

(2)



(3)
پتانسیل
عمل

شــکل )1(: گیرنده هــای حســی فشــار در حالــت آرامــش قــرار دارنــد. بنابرایــن درون گیرنــدٔه حســی بــار مثبــت کم تــری نســبت بــه بیــرون 

آن وجود دارد )درون نسبت به بیرون منفی تر است(.

شــکل )2(: بــا وارد شــدن محــرک فشــار و تغییــر شــکل پوشــش پیونــدی بــه علــت بــاز شــدن کانال هــای دریچــه دار ســدیمی، پتانســیل 

غشاء تغییر می کند و درون یاخته نسبت به بیرون آن مثبت تر می شود.

ــت  ــه حال ــاء ب ــیل غش ــدیمی، پتانس ــه دار س ــای دریچ ــدن کانال ه ــته ش ــیمی و بس ــه دار پتاس ــای دریچ ــدن کانال ه ــا بازش ــکل )3(: ب ش

آرامش بازمی گردد و پیام ایجاد شده به اولین گرٔه رانویه موجود در پوشش پیوندی انتقال داده می شود.

ممکن است اولین گرٔه رانویه در بخش هایی از گیرندٔه فشار درون پوششی پیوندی قرار داشته باشد. 

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

سازش گیرنده ها  

دربعضــیشــرایطهنگامــیکــهیــکگیرنــدٔهحســیبــرایمدتــیدرمعــرضیــکمحــرکثابــتقــراربگیــرد،پیــامعصبــیکمتــریایجــادمیکنــدیــااصــاًل
پیامــیایجــادنمیکنــد.ایــناتفــاقباعــثســازشگیرندههــامیشــودکــهدرایــنصــورتمغــزفرصــتداردتــااطالعــاتمهــمتــرراپــردازشکنــد.مثــاًلبــه

طــورمعمــولبعــدازمدتــیوجــودســاعتیــادســتبندرادردســتانخــوداحســاسنمیکنیــد.

هشتگـــــــ  h.توانایجادسازشدرگیرندههایحسیمختلف،متفاوتاست.مثاًلگیرندههایدردسازشپیدانمیکنند

hاگــردرشــدتمحــرکتغییراتــیبــهصــورتمــداومایجــادشــود،دیگــرگیرنــدهســازشپیــدانمیکنــد.بنابرایــنشــدتمحــرکبایــددریــکبــازۀزمانــی
مشــخصپیوســتهویکســانباشــد.

ترکیبها    

خوگیــریکــهنوعــیرفتــاردرجانــورانبــهحســابمــیآیــدموجــبمیشــودکــهجانــوربــاچشــمپوشــیازمحــرک 1 ترکیب با فصل 8 دوازدهم:
ســازشگیرندههــایحســیتابــعتغییــرزمــاناســت.درواقــعهرچــهاززمــان 2 هــایبیاهمیــتانــرژیخــودراصــرففعالیــتهــایحیاتــیکنــد.

آغازتحریکگیرندهتوسطمحرکیثابتمیگذرد،پیامهایعصبیتولیدشدهتوسطمحرک،کاهشبیشتریمییابد.

حواس پیکری و ویژه   

ــای ــلگیرندهه ــد.مث ــادکردهان ــژهراایج ــدوحــواسوی ــرارگرفتهان ــژه ایق ــی وی ــای حس ــایحســیدراندام ه ــژه: بخشــیازگیرندهه ــواس وی  ح
ــد. ــرارگرفتهان ــژههمگــیدرســرق ــناندامهــایحســیوی موجــوددرچشــم،گــوش،بینــیو...،ای
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2( عنبیه: دربخشجلویچشمودرالیٔهمیانیکرۀچشم،عنبیهقرارداردکهبخش رنگین چشممیباشد.

۳( مردمــک:ســوراخیاســتکــهدرمرکــزعنبیــهقــرارگرفتــهاســتوتغییــرقطــرآنباعــثتغییــرمیــزاننــورورودیبــهچشــممیگــردد.درواقــععنبیــه
ــکمیباشــند. ــوراخ مردم ــادکنندٔه س ــده و گش ــهترتیــب تنگ کنن ــهب ــویوشــعاعیاســتک ــیحلق دارایماهیچههای

حالت یک:زیادبودننوردرمحیطFتحریکماهیچههایحلقویتوسطپاراسمپاتیکFتنگشدنمردمکFورودنورکمتربهچشم.
حالت دو:کمبودننوردرمحیطFتحریکماهیچههایشعاعیتوسطسمپاتیکFگشادشدنمردمکFورودنوربیشتربهچشم.

عدیس:درجلووپشتاینبخشدوفضاایجادشدهاست؛

مادۀپشتعدسیچشمکهزجاجیهنامدارد. 2 مایعجلویعدسیچشمکهزاللیهنامدارد. 1

موشکافی  
بنــدارۀ � 2 ماهیچههــایمژگانــیگروهــیازماهیچههــایموجــوددرعنبیــه، 1  ماهیچه هــای حلقــوی موجــود در کتــاب درســی!!!یکبار بــرای همیشــه: 

بنــدارۀداخلــیمخــرج، 6 بنــدارۀبیــندوروده، 5 ماهیچههــایصــافحلقــویموجــوددردیــوارۀلولــۀگــوارش، 4 بنــدارهابتــدایمــری، 3 انتهایــیمــری،
10ماهیچۀدیوارۀمثانهورحم. بندارۀخارجیمیزراه، 9 بندارۀداخلیمیزراه، 8 بندارۀخارجیمخرج، 7

انقبــاض کــدام یــک از ماهیچه هــای مژگانــی و عنبیــه بــه شــدت نــور بســتگی دارد؟توجــهکنیــدکــهتنهاانقبــاضماهیچههــایعنبیــهبــهشــدتنــوروابســته �
اســتوانقبــاضماهیچههــایمژگانــیبــهمیــزانوشــدتنــورربطــینــدارد.

آیــا در حالــت طبیعــی تحــدب عدســی و قرنیــه قابــل تغییــر اســت؟ توجــهکنیــدکــهدرحالــتطبیعــیتحــدبعدســیقابلیــتتغییــرراداردامــاتحــدبقرنیــه �
قابــلتغییــرنیســتودرصــورتتغییــرمیــزانتحــدبآنممکــناســتبیمــاریایجــادشــود.

هشتگـــــــ  h.همعدسیوهمقرنیهساختاریاختهایدارندونیازمندتغذیهمیباشند

h.عدسیوقرنیهرگخونیندارند

h.ماهیچههایعنبیهازنوعصافاندوتوسطاعصابخودمختارکنترلمیشوند

h.عدسیچشمازنوععدسیهمگراوانعطافپذیراستکهجزءهیچیکازسهالیٔهکرٔهچشمنمیباشد

نکاتتصاویر  

صلبیه
مشیمیه

شبکیه
خونىرگ هاى 
عصب بینایى

لکه زرد
زجاجیه

صلبیه
مشیمیه

شبکیه

جسم مژگانى
عدسى

عدسى

عنبیه
مردمک

قرنیه
مایع زاللیه

تار هاى
 آویزى

تار هاى
 آویزى

جسم مژگانى

ــا  ــا در تمــاس ب ــدارد ام ــرار ن ــه ق ــا زاللی مشــیمیه در تمــاس مســتقیم ب

جسم مژگانی و زجاجیه می باشد. 

ماهیچه هــای مژگانــی بــه دو دســتٔه صــاف و حلقــوی طبقه بنــدی 

می شوند که به وسیلٔه تارهای آویزی به عدسی وصل می شوند. 

الیــٔه خارجــی چشــم ضخامــت بیشــتری نســبت بــه ســایر الیه هــا دارد. 

اما شبکیه نازک ترین الیٔه چشم می باشد. 

ــه  ــدب آن ب ــا تح ــت، ام ــدب اس ــب مح ــو و عق ــمت جل ــی از س عدس

سمت زجاجیه بیشتر از سمت زاللیه می باشد.

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

قسمت های عقبی چشم بیشتر است.

ماهیچٔه مژگانی در تماس با قرنیه نمی باشد. 

عنبیه و عدسی با یکدیگر در تماس نیستند. 

جسم مژگانی بین عنبیه و مشیمیه قرار دارد. 

دور تا دور عدسی توسط جسم مژگانی احاطه شده است. 

تارهای آویزی در ارتباط با عدسی و ماهیچه های مژگانی می باشد. 

مردمک ماهیت یاخته ای ندارد و همان سوراخ وسط عنبیه می باشد. 

ضخامت مشیمیه کمتر از شبکیه است. 

عصب بینایی شامل اجتماعی از آکسون های یاخته های عصبی است. 

در محل نقطٔه کور، ضخامت شبکیه کم تر از سایر نقاط است. 

مایع زاللیه می تواند از طریق سوراخ هایی از محل اتصال صلبیه و قرنیه خارج اتصال دارد. 

صلبیه از طریق نوعی زردپی با ماهیچٔه حرکت دهندٔه کرٔه چشم در ارتباط می باشد. 

اگرچه عنبیه در تماس مستقیم با زاللیه قرار دارد اما به وسیلٔه رگ های خونی تغذیه می شود. 

مایع شفاف جلوی عدسی )زاللیه( می تواند از طریق دسته  تارهای آویزی )البه الی آن ها( با مادٔه ژله ای پشت عدسی در تماس باشد. 

اگــر بخواهیــم از نظــر گســتردگی الیه هــای درون چشــم را بررســی کنیــم می تــوان گفــت بیشــترین گســتردگی مربــوط بــه صلبیــه و کمتریــن 

گستردگی مربوط به الیۀ شبکیه است.

ــی  ــۀ درون ــت و الی ــترین ضخام ــی بیش ــۀ بیرون ــت الی ــوان گف ــم می ت ــی کنی ــم را بررس ــای چش ــت الیه ه ــاظ ضخام ــم از لح ــر بخواهی اگ

کمترین ضخامت رادر بین الیه های چشم دارد.



مرجع کامل آموزش فصل2 )حواس(
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تشریح چشم گاو   

 های ظاهری چشم 
گ

 الف( ویژ�

باال

پایین

عصب بینایى

 1( تشــخیص بــاال و پاییــن چشــم: بــرایتشــخیصبــاالوپاییــنچشــمبــهفاصلــٔهعصــببینایــیتــاقرنیــهتوجــه
کنیــد.ســطحیکــهفاصلــٔهعصــببینایــیتــاقرنیــهبیشــتراســت،بــاالوســطحدیگــرپایینچشــماســت.

گوش

باال

پایین

بینى ــهمســیر ــاال(وب  2( تشــخیص چشــم چــپ و راســت: چشــمراازســطحباالیــیدردســتخــودبگیرید)طبــقروشب
خــروجعصــببینایــیتوجــهکنیــد.ایــنعصــبپــسازخــروجازچشــمبــهســمتمخالــفمــیرود.درواقــعچشــمراســتعصبــش
رابــهســمتچــپخــممیکنــدوبرعکــس.راهدیگــرایــناســتکــهبــهقرنیــهتوجــهکنیــد.زیــراقرنیــهتخــممرغــیشــکلاســت.

بخــشپهــنقرنیــهبــهســمتبینــیوبخــشدیگــربــهســمتگــوشمیباشــد.

جسم مژگانى
عنبیه

مردمک

قرنیه
زاللیه

عدسى صلبیه
مشیمیه

شبکیه
عصب بینایى

نقطه کور
زجاجیه

 3( بافت احاطه کنندٔه کرٔه چشم: بافتچربیوبافتماهیچهایدراطرافچشموجوددارند.

یح   ب( نحؤه ت�ش
جداکردنماهیچهازکرٔهچشم)ماهیچههاییکهباعثحرکتکرٔهچشممیشوند.( 1

برشدادنکرٔهچشم:درحیناینکارالیٔهنازکشبکیهممکناستجمعشود. 2
بررسیعدسی:ماهیچههایمژگانیوتارهایآویزیعدسیرااحاطهکردهاند. 3

ــداری ــرامق ــاًلشــفافنیســت،زی ــهکام ــنصــورتزاللی ــه:درای ــهوزجاجی ــردنعدســیوبررســیزاللی ــارجک خ 4
مالنینازعنبیهدرآنرهاشدهاست.دقتکنیدکهمالنین)نوعیرنگدانه(رامیتواندرعنبیهیافت.

بررسیجسممژگانیوعنبیه:درزیرجسممژگانیوعنبیه،قرنیهبهصورتشفافوبرآمدهمیباشد. 5

موشکافی  
مالنومــا:نوعــیتومــور � 2 مالنیــن:نوعــیرنگدانــهموجــوددربخشهــایرنگــیچشــم)بــهرنــگســیاه( 1 مانیــن، ماتونیــن و مانومــا مســئله ایــن اســت؟ 

مالتونین:هورمونمترشحهازغدٔهدرونریزاپیفیز. 3 بدخیمکهبراثرتقسیمبیرویٔهیاختههایرنگیپوستایجادمیشود.

هشتگـــــــ  h.شبکیهنازکترینالیهازکرٔهچشموبیرنگاست

h.مشیمیهبهدلیلداشتنرنگیزٔهمالنینبهرنگآبیتیرهومشکیدیدهمیشود

h.صلبیهسفیدرنگوضخیمترینالیٔهکرٔهچشماست

ساختار گوش   

ایناندامهمدرشنواییوهمدرتعادلنقشداردوازسهبخشبیرونی،میانیودرونیتشکیلشدهاست.
: اینبخشازگوشدارایدوقسمتاللٔه گوش و مجرای شنواییاست. و�ن  1( گوش ب�ی

 الف( اللٔه گوش: بهجمعآوریامواجصوتیمیپردازدوتوسطاستخوانگیجگاهیحفاظتنمیشود.

ــنقســمتدارایدوســازوکار ــد.ای ــتمیکن ــیهدای ــهبخــشمیان ــوشراب ــٔهگ ــعآوریشــدهتوســطالل ــیجم ــواجصوت ــنوایی: ام ــرای ش  ب( مج
حفاظتــیبــرایجلوگیــریازورودناخالصیهــاوذراتخارجــیبــهبخشهــایداخلیتــرمیباشــدکــهعبــارتانــداز:

موادترشحشدهتوسطغدههایدرونمجرا. 2 موهایکرکمانندکهموادخارجیرابهداممیاندازد. 1

هشتگـــــــ  h.استخوانگیجگاهیبخشیازجمجمهاست)نوعیاستخوانپهن(وازانتهایمجرایشنوایی،گوشمیانیودرونیحفاظتمیکند

h.ابتدایمسیربینینیزپوستنازکموداریداردکهازنفوذناخالصیهاجلوگیریمیکند

h.موهایکرکمانندوموادترشحشدهدرمجرایگوشبخشیازنخستینخطدفاعیغیراختصاصیهستند

: محفظــهایاســتخوانیوپــرازهــواکــهباعــثانتقــالامــواجصوتــیازگــوشبیرونــیبــهگــوشدرونــیمیشــود.بیــنگــوشمیانــیو  2( گــوش میــا�ن
بیرونــی،پــردٔهصمــاخقــرارگرفتــهاســت)درانتهــایمجــرایشــنوایی(کــهدرپشــتآنبــهترتیــبســهاســتخوانچکشــی، ســندانی و رکابــیوجــوددارنــد.

درانتهــایگــوشمیانــینیــزپــردهاینــازکبــهنــامدریچــٔهبیضــیقــرارگرفتــهاســت.بــهمســیرزیــرتوجــهکنیــد:
اللۀگوش FمجرایشنواییFپردۀصماخFاستخوانچکشیFاستخوانسندانیFاستخوانرکابیFدریچۀبیضی


