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 به نام خدا

 درسنامه حواس

 در مورد گيرنده حس به موارد زير دقت كنيد.( 1

سلول هاي تمايز يافته محسوب مي شوند كه قادرند اثر محرك ) اگر به اندازه كافي قوي باشد( را به ، گيرنده هاي حس  -1

 پيام عصبي تبديل كنند.

) منظور از قشر مخ انجام مي گيرد.خارجي توسط گيرنده هاي حس و درك اثر محرك توسط   محركيا شناسايي تشخيص  -2

 (مي باشد تشخيص يا شناسايي محرك ها توسط گيرنده هاي حس موجود دراندام هاي حس تبديل اثر محرك به پيام عصبي 

ك هاي خارجي در قشر مخ ليمبيك درك مي شوند اما اثر محردستگاه محرك هاي دروني عموما در سطح هيپوتاالموس و  -3

 درك مي شوند.

 دام هاي حس داراي اعصاب مغزي مي باشند.نپوست تنها اندام حسي است كه داراي اعصاب نخاعي و مغزي بوده و ساير ا -4

ناحيه سر به علت  ) در مغز وجود نداشته و گزارش درد درعمومي ترين گيرنده ها گيرنده درد بوده كه در بيشتر بافت ها  -5

 و احتماال در همه جانوران مشاهده مي شود.ده هاي درد مرتبط با پرده مننژ و پوست سر مي باشد(گيرن

تنظيم  گيرنده دمايي در درون رگهاي خوني پيام دمايي را به هيپوتاالموس گزارش  مي دهند ) هيپوتاالموس مركز اصلي -6

 در تنظيم دماي بدن نقش دارند( t4و T3ي دماي بدن بوده اگر چه برخي هورمون ها مانند هورمون هاي تيروئيد

خرگهاي بزرگ مانند سرخرگ گردني وجود داشته و ميزان فشار خون را به مراكز سرگيرنده مكانيكي فشار در ديواره  -7

 تا سيستم عصبي خود مختار فشار خون را تنظيم كند. مي دهندمغزي گزارش 

يچه هاي اسكلتي تغييرات طول ماهيچه را به سيستم عصبي مركزي گيرنده كششي  نوعي گيرنده مكانيكي بوده كه در ماه -8

 مانند مخچه گزارش مي دهد.

تغيير طول ماهيچه حساس بوده و در شكل گيري انعكاس زردپي زير به  گيرنده كششي درماهيچه جلوران وجود داشته و -9

 باشد. زانو نقش داشته كه مركز اين انعكاس غيرارادي نخاع مي

 ر جدار مثانه وجود داشته و تغيير حجم ماهيچه را به نخاع و در نهايت به مغز گزارش مي دهد.گيرنده كششي د -11

گيرنده كششي در ديواره لوله گوارشي وجود داشته و اتساع لوله گوارشي را در جهت راه اندازي حركات دودي به سيستم  -11

 دهد. عصبي خود مختار گزارش مي

بدن مانند نوك انگشتان  بيشتر بوده بنابراين اين بخش ها با دقت بيشتري اثر محرك  تجمع گيرنده ها در نواحي حساس -12

 را تشخيص مي دهند.

 به موارد زير دقت كنيد. ي پوست( در مورد اندام حس2

 د در پوست سطحي ترين گيرنده بوده اما داراي كمترين حساسيت به محرك خارجي مي باشد.رگيرنده د -1

 محرك هاي متنوعي را  دريافت مي كند.گيرنده درد اثر  -2

 بسياري از پاسخ هاي محافظت كننده از بدن مثل انعكاس ها پس از تحريك گيرنده هاي درد شروع به كار مي كنند. -3

 در اپيدرم و در باالي غشا پايه قرار دارد. دگيرنده در -4

 ساير گيرنده هاي پوست در درم و در زير غشا پايه قرار دارند. -5

گيرنده لمس و دما داراي يك اليه بافت پيوندي در اطراف انتهاي دندريت خود بوده اما گيرنده فشار داراي تعدادي اليه  -6

 پيوندي متحد المركز بيضوي در اطراف انتهاي دندريت خود مي باشد.

اقد انشعاب و پيچ در حالي كه گيرنده فشار فبوده  انشعاب  انتهاي دندريت گيرنده لمس و دما داراي پيچ خوردگي و -7

 خوردگي مي باشد.

 برد. شكل مي گيرد و پيام عصبي خود را به نخاع يا مغز مي( بافت چربي )عصب پوست در ناحيه هيپودرم  -8
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 گيرنده سرما داراي پوشش پيوندي كروي ، گيرنده گرما گالبي شكل و گيرنده لمس به شكل بيضوي بزرگ مي باشد. -9

 پيدرم داراي ساختار شاخه اي مي باشد.انتهاي گيرنده درد در ا -11

 حساسيت گيرنده لمس زياد و اين گيرنده در سطح درم و در نزديكي غشا پايه قرار دارد . -11

 حساسيت گيرنده فشار كم و در عمق درم قرار دارد. -12

 درم قرار دارد. گيرنده دمايي و لمس در نزديكي غشا پايه و در باالي درم در حالي كه گيرنده فشار در عمق -13

 بافت پوششي پوست از نوع سنگ فرشي چند اليه بوده كه در سطح خود  داراي اليه شاخي ضخيم مرده مي باشد. -13

 سلول هاي اليه شاخي مرده داراي شكل دوكي بوده و از اين نظر مشابه بافت ماهيچه اي صاف به نظر مي رسند. -14

 ه توسط غدد بزاقي باعث تخريب ديواره برخي از باكتري ها مي شود.در سطح پوست انزيم ليزوزيم توليد شد -15

 
 

 ( در خصوص اندام حسي چشم به نكات زير دقت كنيد.3

 ضخيم ترين اليه چشم صلبيه و نازك ترين اليه شبكيه نام دارد. -1

 ماهيچه هاي متصل به چشم از نوع اسكلتي بوده و تحت كنترل ارادي فرد مي باشد. -2

 وجود دارد. ) قرنيه، زالليه، عدسي و زجاجيه(بخش شفاف 4بار مي شكند و درچشم در مسير نور  4نور هنگام عبور از چشم  -3

 هاي غير ارادي وجود داشته كه تحت كنترل اعصاب خود مختار مي باشد. در چشم ماهيچه -4

 قرنيه شفاف وبدون رگ هاي خوني بوده و توسط زالليه تغذيه مي كند. -5

 سطح خارجي قرنيه با محيط خارج در ارتباط بوده و به طور مستقيم از اكسيژن استفاده مي كند. -6

 .اليه مشيميه داراي رگهاي خوني فراوان و مالنين مي باشد  -7

 در چشم كمك مي كند.اليه مشيميه به علت داشتن مالنين مانع انعكاس نور در چشم شده و به وضوح تصوير  -8

مشيميه در جلوي چشم ايجاد عنبيه را كرده كه داراي رنگدانه هاي متفاوت بوده كه نوع رنگدانه ها صفتي چند ژني  -9

 ) اين صفت در جمعيت داراي توزيع نرمال و زنگوله اي شكل مي باشد(محسوب مي شود.

وجود داشته كه انقباض ماهيچه هاي حلقوي توسط پاراسمپاتيك منجر به تنگي در عنبيه ماهيچه هاي حلقوي و شعاعي  -11

 مردمك و انقباض ماهيچه شعاعي توسط سمپاتيك منجر به گشاد شدن مردمك مي شود.

ماهيچه هاي مژگاني  توسط رشته هاي ارتجاعي به عدسي چشم متصل شده و هنگامي كه ماهيچه مژكي در حال انقباض  -11

 و تحدب عدسي براي ديدن اشياء نزديك بيشتر مي شود. كمتر شدهارتجاعي  رشته هاي كشيدگي است

تحدب عدسي براي  كشيدگي تار ارتجاعي بيشتر شده و در نتيجه  است  هنگامي كه ماهيچه مژكي در حال استراحت  -12

 ديدن اشياء دور كمتر مي گردد.



 قسمت اول -درسنامه حواس مسعود هاشمي

 

 zist-1392.blogfa.comوبالگ:آدرس  3

 

و  مواد غذاييژكي ماده زالليه تراوش شده كه نوعي مايع ميان بافتي محسوب شده و داراي از مويرگ هاي ماهيچه م -13

 قرنيه ميباشد. براي تغذيه عدسي و اكسيژن الزم

  مي كندعدسي را تغذيه بافت  ودر مجاورت عدسي قرار گرفته  تراوش شده ومحفظه پشت عنبيه  زالليه بهمايع  -14

 مايع زالليه از طريق مردمك از محفظه پشت عنبيه وارد محفظه جلوي عنبيه شده و قرنيه را تغذيه مي كند . -15

 .رنيه از طريق منافذ شلم در محفظه جلوي چشم به خون بازجذب مي شودمايع زالليه بعد از تغديه عدسي و ق -16

دليل به شكست نور در چشم كمك مي كند .  مايع زالليه داراي ضريب شكست متفاوتي با عدسي و قرنيه بوده به همين -17

 در چشم كمك مي كند.همچنين اين مايع شفاف بوده و به عبور نور 

 اين بخش به علت شفاف بوده به عبور نور در چشم كمك مي كند.شده و باعث شكست نور  به علت تحدبعدسي چشم  -18

تحدب عدسي در بخش جلويي كمتر از بخش  اي كه  در بخش جلويي وعقبي متفاوت بوده  به گونه ميزان تحدب عدسي  -19

 ) در تشريح چشم گاو و گوسفند(پشتي آن مي باشد.

 شبكيه نازك ترين اليه چشم بوده و داراي رگهاي خوني فراوان مي باشد. -21

 مي باشد. شبكيه داراي گيرنده هاي نوري و نورون هاي حسي  -21

تصوير بر روي نقطه كور  قرار گرفتندر محل نقطه كور ) محل خروج عصب ( گيرنده نوري وجود نداشته و در نتيجه  -22

 منجر به محو شدن تصوير مي شود.

 توانند با چشم ارتباط داشته باشند. بكيه تشكيل شده و از طريق ان رگهاي خوني ميشعصب بينايي از اليه هاي صلبيه و  -23

 مايع زالليه ؛ زجاجيه وسوراخ مردمك فاقد سلول مي باشد. -24

 
 

 ( در مورد گيرنده هاي نوري چشم به موارد زير دقت كنيد.4

اين و ديد سياه و سفيد ايجاد مي كند.شده و در نور كم فعال  بودهگيرنده استوانه اي نسبت به نور داراي حساسيت باال  -1

  فراواني بيشتري دارد.ه در بخش هاي جانبي شبكيه گيرند

 گيرنده استوانه اي داراي اكسون و پايانه اكسوني كوتاهتري نسبت به گيرنده مخروطي مي باشد. -2

ول هاي داراي بوده كه در بخش حجيم انتهايي داراي وزيكخود دوبخش حجيم در بخش دندريت گيرنده استوانه اي داراي  -3

 رنگيزه بينايي مي باشد. اين رنگيزه ها از نظر اندازه مساوي و به تعداد زياد در انتهاي دندريت متمركز شده اند.

به  اين بخش نسبتبخش حجيم دوم دندريت داراي فاصله بيشتري ازجسم سلولي نسبت به گيرنده مخروطي مي باشد. -4

اما مشابه ان داراي شكل استوانه اي مي باشد.اين بخش نسبت به بخش بخش حجيم انتهايي دندريت از نظر اندازه كوچكتر 

 ر گيرنده مخروطي از نظر اندازه كوچكتر اما مشابه ان داراي شكل استوانه اي مي باشد.حجيم مشابه د
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 ي بزرگتر از گيرنده استوانه اي مي باشد.گيرنده مخروطي داراي اكسون طويل و پايانه هاي اكسون -5

 سلولي قرار دارد. فاصله نزديكي از جسمنه اي در سبت به گيرنده استوابخش حجيم گيرنده مخروطي ن -6

بزرگتر و  ؛در دندريت گيرنده مخروطي دو بخش حجيم وجود داشته كه بخش حجيم نزديك به جسم سلولي حجيم تر  -7

استوانه اي شكل بوده اما بخش حجيم انتهايي مخروطي شكل وكوچكتر بوده و داراي وزيكول هاي حاوي رنگيزه بينايي مي 

شويم اندازه اين وزيكول ها  اين وزيكول ها از نظر اندازه متفاوت بوده و هر چه به بخش انتهايي دندريت نزديك باشد.

 كوچكتر مي شود.

 برخورد نور به رنگيزه نوري منجر به تجزيه رنگيزه نوري و شكل گيري پيام عصبي در گيرنده نوري مي شود. -8

بيني و همچنين ديدن ت و تيزميزان گيرنده مخروطي در مركز شبكيه در امتداد محور نوري فراوان بوده و باعث دق -9

 جزئيات ظريف اشيا ء ميشود.

 اين گيرنده در ديد رنگي نقش دارد. ،دليل نسبت به نور حساسيت پايين داشته گيرنده مخروطي در نور زياد فعال بوده به همين -11

و نبود هر كدام منجر به كوررنگي  نسبت اصلي وجود داشته  در چشم چندين نوع گيرنده مخروطي براي ديدن رنگ هاي  -11

 وابسته به جنس ميباشد( ميشود.) كوررنگي صفتيبه آن رنگ 

 
 ( در مورد بيماري هاي چشم به موارد زير دقت كنيد.5

 پيرچشمي:-1

افزايش سن ممكن است عدسي چشم سفت و انعطاف پذيري آن كمتر شود و قدرت تطابق عدسي كم شود ، جهت  با الف: 

 از عينك همگرا استفاده مي شود. درمان ان

 راي ديدن اشياء نزديك كم ميشود.بب: اين بيماري نوعي  دوربيني محسوب شده كه همگرايي عدسي 

 جزء عيوب انكساري در نظر گرفت.ميتوان آن را ج: 

 آب مرواريد: -2

 شود.براي درمان به جاي عدسي كدر يك لنز مصنوعي استفاده شده در اين حالت فرد دچار دور بيني مي الف: 

 ب: جهت مشاهده اشياء نزديك فرد الزم است از عينك همگرا استفاده كند.

 ج: جزء عيوب انكساري در نظر گرفته نمي شود.

 نزديك بيني: -3

تصوير در در نتيجه ، است  و يا قدرت همگراي عدسي چشم دچارافزايش شده كره چشم بزرگ شده يا الف: در اين بيماري 

 ميشود.ايجاد  جلوي شبكيه

 براي درمان اين بيماري از عينك واگرا  يا مقعر استفاده مي شود.ب: 

 ج: در اين بيماري محور افقي چشم طويل و محور عمودي آن كوتاه مي شود.

 .د: در اين بيماري مقدار زجاجيه بيشتر مي شود
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 دور بيني: -4

تصوير در است در نتيجه  شده كاهشو يا قدرت همگراي عدسي چشم دچارشده  كوچك كره چشم يا در اين بيماري الف: 

 ميشود.ايجاد  شبكيهپشت 

 ب: براي درمان آن از عدسي همگرا يا محدب استفاده مي شود.

 مي شود. طويل و محور عمودي آنكوتاه ج: در اين بيماري محور افقي چشم 

 .مي شود كمترد: در اين بيماري مقدار زجاجيه 

 ( آستيگماتيسم:5

 الف: ميتوان آن را جزء عيوب انكساري در نظر گرفت.

 عمودي و افقي چشم دچار تغيير نميشود. ب: در اين بيماري  طول محور هاي

 
 

 ( در ارتباط با تشريح چشم به موارد زير دقت كنيد.6

 درصد استفاده مي شود. 5براي براي نگهداري چشم درآزمايشگاه از ماده فرمالين يك تا  -1

گيرد تا اثر  ساعت قبل از تشريح در آب قرار ميفيكس شده و چند  ساعت در اين ماده نگهداري شده تا72تا  48كه مدت 

 فرمالين از بين برود.

عصب  در بخش باالي چشم فاصلهجهت شناساي باال و پايين چشم ازفاصله بين محل خروج عصب تا قرنيه استفاده مي شود. -2

 تا قرنيه بيشتر است.

حجيم قرنيه به سمت بيني بخش  جهت تشخيص چپ وراست بودن چشم از وضعيت تخم مرغي قرنيه استفاده مي شود. -3

 وبخش باريك تر ان به سمت خارج يا گوش قرار دارد.

 محل تالقي اعصاب بينايي كياسماي بينايي  را ايجاد كرده كه در سطح شكمي مغز قابل مشاهده مي باشد. -4

 ر دارد.اجسام مژگاني به صورت يكدايره مخطط در اطراف عدسي قرار داشته و در داخل اين دايره عنبيه قرا -5

 

 

 باشيد: هاشميموفق 

 ناحيه دو شيراز شناسي زيست  سرگروه

 

 


