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 4جلسٍ 

 (APیب Action Potential:)پتاوسیل عمل/عصبی

اًتقبل هی یبثس. هطاحل  )یؼٌی تغییطات سطیغ زض پتبًسیل غطبء زض عَل غطبء سلَل( APپیبهْب ٍ ایوپبلس ّبی ػصجی تَسظ 

 ػجبضتٌس اظ: APهتَالی 

 هی ثبضس. -mv 90ثَزُ ٍ پتبًسیل غطبء  APهطحلِ استطاحت یب هطحلِ پَالضیعُ:کِ قجل اظ ثطٍظ -1

 هیطسس)+ mv35 ثِ  APهطحلِ زپَالضیعاسیَى: زض ایي هطحلِ ًبگْبى غطبء ثِ سسین ًفَشپصیط ضسُ ٍ زض یکصس ّعاضم ثبًیِ -2

 .(هیگَیٌس ثبالی صفط هیلی ٍلت.اٍضضَت ثِ اٍضضَت هی گطزز

ٍ کبًبل ّبی پتبسیوی ثبظ ضسُ ٍ فبظ هطحلِ ضپَالضیعاسیَى: زٌس زُ ّعام ثبًیِ ثؼس اظ اٍضضَت،کبًبل ّبی سسیوی ثستِ ضسُ -3

 ضپَالضیعُ ضٍی هی زّس.

هی ضسس کِ ثِ آى پتبًسیل  -mv 94هطحلِ ّیپطیَالضیعاسیَى:زض اًتْبی فبظ پبییي ضٍی ضپَالضیعُ ثَزُ ٍ پتبًسیل غطبء ثِ-4

 ًیع هی گَیٌس. +هتؼبقت 

 

کبًبل ّبی سسیوی  ،ػبهل زپَالضیعاسیَى APزض زض آظهبیطبت ذَز ًْبیتب فْویسًس ػلن سلَل ٍ ػصت زاًطوٌساى گفتین -

 کبًبل ّبی پتبسیوی زضیسِ زاض ٍاثستِ ثِ ٍلتبغ اًس.ػبهل ضپَالضیعاسیَى سطیغ زضیسِ زاض ٍاثستِ ثِ ٍلتبغ، ٍ 

 :يیضگی َای ایه کاوال َای یًوی

غح ذبضج غطبء ٍ یک زضیسِ زض س هَضکی( یب mکبًبل ّبی سسیوی زضیسِ زاض: ایي کبًبل ّب زاضای یک زضیسِ فؼبل ضسى)-1

h .یب غیطفؼبل ضسى یب سٌگیي زض سغح زاذلی هی ثبضس 

ثؼالٍُ اگط پتبًسیل غطبء کوی هثجت ضَز ٍ ثِ حس  ثبظ هی ثبضس. hثستِ ٍ  m زضیسِ ٍضؼیت زضیسِ ّب: زض ظهبى استطاحت،

ثبض  5555( تب gNaیطی غطبء ثِ سسین )،زض صسّعاضم ثبًیِ ثبظ ضسُ ًٍفَش پصm( ثطسس زضیسِ ّبی -65mvالظم یب ػسز آستبًِ)

کٌستط هی ثبضٌس ٍ زٌس زُ ّعاضم ثبًیِ ثؼس اظ هثجت ضسى پتبًسیل غطبء ثستِ ضسُ ٍ هبًغ اظ  hزضیسِ ّبی  یبثس.افعایص هی

کِ پتبًسیل ثِ یک سَم تب ظهبًی  ثستِ ضسُ، mٍ زضیسِزض ایي لحظِ  ٍضٍز سسین ّبی ثیطتط ثِ زضٍى سلَل هی گطزز.)ٍ

یسٍکبئیي ٍ ثیحس کٌٌسُ ّبی . سن تتطازٍتَکسیي، لس(ًضَثبظ ًیوتَاًٌس هدسز  ضپَالضیعُ ًطسس، ِحلیی هطاًتْب

 ضا هی ثٌسًس. mزًساًپعضکی،زضیسِ 
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ثِ آّستگی ثبظ  طٍزثِ اٍضضَت هیضٍ زض حبلت استطاحت ثستِ ثَزُ ٍ ٌّگبهیکِ پتبًسیل : يضعیت دریچُای کاوال پتاسیمی

سسیوی(،زض ًتیدِ کبّص ٍضٍز سسین، ٍ افعایص ّوعهبى ذطٍج پتبسین   h ثستِ ضسى هی ضًَس)زضست ّوعهبى ثب

 تتطا اتیل آهًَیَم ثب اًسساز کبًبل ّبی پتبسیوی ضپَالضیعُ ضا هْبض هی کٌٌس. ضپَالضیعاسیَى ضٍی هی زّس.

هیطسس،  +mv35  ًسیل ثٍِقتی پتب+ یؼٌی ػسز ًطًست سسیوی ًویطسس؟ زَى 61غطب ثِ پتبًسیل  ،AP ظهبى ضٍیساز *زطا زض

 + هیطسس.61پتبًسیل ًیع ثِ  اگط ایي زضیسِ ّب زیطتط ثستِ ضًَس، ثستِ هیطًَس. mزضیسِ ّبی 

ًفَشپصیطی غطبء ثِ پتبسین صس ثطاثط سسین است)ثِ ػلت ًطت ثیطتط پتبسین ًسجت ثِ AP زض ظهبى استطاحت قجل اظ ضطٍع * 

 .(اظ غطب سسین

، ًسجت قبثلیت ّسایت سسین ثِ پتبسین ثسیبض ظیبز هی ثبضس، ٍ تؼساز سسین ّبیی APِ صؼَزی زض هطحلِ زپَالضیعُ یب هطحل*

ًسجت قبثلیت  ،زض هطحلِ ضپَالضیعُ .است )اظ عطیق کبًبلْبی ًطتی( کِ ٍاضز هی ضًَس ثیطتط اظ پتبسین ّبی ذبضج ضًَسُ

ّن اظ عطیق کبًبلْبی  k) سطخوغ، هطثَط ثِ ذطٍج گطزز.ثسیبض ثیطتط)صس ّعاض ثطاثط( هیّسایت)کٌساکتبًس(پتبسین ثِ سسین 

 اظ عطیق کبًبلْبی ًطتی(. زضیسِ زاض، ّن اظ

 ػبهل اصلی  ایدبزپتبًسیل آضاهص اًس(.زض استطاحت، هیساًین )کِ  زاضًسخطیبًبت یًَی  یk کبًبلْبی ًطتیّط ضطایغی  زض *

 .+ هی ثبضسmv 35تب + mv  15ثطاثط  الظم، ٍ  mّبیهقساض پتبًسیل هثجتی کِ ثطای ثبظضسى زضیسِ  ػسز یب حس آستبًِ:

 :زض عَل فیجط هَج ػصجی یب هَج زپَالضیعُ، یب تکبًِ ػصجی یب تکبًِ ػضالًی(یب ) پتبًسیل ػول پیبم ػصجی یب اًتقبل

کل هیگطیس. ض اکسَى ًقغِ ثِ ًقغِ غطبءزض  پتبًسیل ػولاظ اثتسای یک فیجط ثِ اًتْبی آى. یؼٌی  APپیبم ػصجی یؼٌی اًتقبل 

سسین ٍاضز ضسُ ثِ ًَاحی اعطاف )زض اثط  ، (Aزض ًقغِ سسیوی ثبظ ضسى اٍلیي کبًبل) اثتسای اکسَىزض  APیؼٌی ثؼس اظ اٍلیي 

ثؼسی ٍ تَلیس  لضسبًسُ، ٍ ثبػث ثبظضسى کبًب ثِ ػسز آستبًًَِاحی اعطاف غطبء ضا ًیع پتبًسیل ، ٍ هیطَززافؼِ + یًَی( هٌتقل 

AP  ِزض ًقغ(خسیسB  هیگطزز. ایي فیسثک هثجت زض )تکطاض ضسُ، ٍ ثبػث ّسایت( یب فیجط اسکلتی ٍ.. ) سطاسط غطب اکسَى AP 

 هیگطزز.
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زض ّط زٍ خْت ٍ ثِ زٍض اظ  APخْت اًتطبض. یک غطبی تحطیک پصیط، ایوپبلس ّب ضا زض یک خْت ّسایت ًویکٌس زضػَض،*

سسین ٍ پتبسین تَسظ پوپ  APبى ّبی یًَی سسین ٍ پتبسین پس اظ هحل اػوبل هحطک هٌتطط هی ضَز. ثطقطاضی هدسز گطازی

 .کبهل هی ضَز

 پتاوسیلُای مًضعی یا تحت آستاوٍ ای:

ٌسیي  زپتبًسیلْبی هَضؼی زض زًسضیت ًطًٍْب زض اثط ٍضٍز سسین ثساذل آًْب ضٍی هیسّس. پتبًسیل هثجت ایحبز ضسُ اظ  

ِ یًَی( ثِ حسن سلَلی ٍ سپس اکسَى هیطسٌس ٍ  ثتسضیح حس آستبًِ ضا زض زًسضیت ثب یکسیگط خوغ ضسُ ٍ )تَسظ ًیطٍی زافؼ

ٍحَز زاضز. ّیالک، غٌی اظ   (Axon Hillock) اثتسای اکسَى ایحبز هیکٌٌس. زض اثتسای اکسًَْب هحلی ثٌبم تپِ اکسًَی

طٍى ضطٍع ثِ ضلیک پتبًسیل ػول ظهبًیکِ پتبًسیل آستبًِ زض ّیالک ایحبز هیطَز، ً. کبًبلْبی سسیوی حسبس ثِ ٍلتبغ هیجبضس

(AP)  ٍ .هیکٌسAP 155  ثسٍى ّیر تغییطی زض توبم عَل اکسَى ًقغِ ثِ ًقغِ تب اًتْبی اکسَى هٌتقل هیطَز )یؼٌی اگط ّب 

)ثسٍى زذل ٍ تصطفی( ثِ اًتْبی اکسَى هیطسس(، ٍ ًْبیتب ثبػث   APتب  155زضثبًیِ زض ّیالک تَلیس هیگطزز، ػیٌب توبم  APتب 

زض ثطای ایدبز یک پیبم ػصجی  عٍسیتَظ هَاز ػصجی ضیویبیی اظ اًتْبی اکسَى ٍ پبسد زض سلَل پس سیٌبپسی هیگطزًس.اگ

ثب ػجَض الکتطیسیتِ یب ثب  یبآظضزگی ضیویبیی ثب  هثجتی ضا زض سلَل ایدبز کٌس. هحطک یب  پتبًسیلثتًَِ  ثبیسیک هحطک ًطًٍْب 

 .زض ًطٍى هیگطزز APثبػث تَلیس طًٍی، کبًیکی ثط ضٍی غطبء زًسضیت ًضزگی هآظ

 :AP َدایت طبیعی ایجاد ي ريود یک مثال اس

 ْبیپیبه ٍخَز زاضز کِفصل اػصبة(-هبیسٌط گیطًسُ ّبی لوسی زقیق ثِ ًبم ًطًٍْبی لوسی زقیق) هطثَط ثِ زض ًَک اًگطتبى

ایي  ثط ضٍی غطبء زًسضیت ّبی .ٌٌسهغع هربثطُ هیکقطط حسی ثِ سطیؼب تَسظ اکسَى هیلیي زاض لوسی ٍ حسی ظطیف ضا 

 ECFاظ ّب کبًبل ّبی سسیوی حسبس ثِ کطص ٍخَز زاضز کِ ثب لوس پبضزِ یب اضیبء ایي کبًبل ّب ثبظ ضسُ ٍ سسین ًطًٍْب

سن ٍاضز زًسضیت ّب ضسُ ٍ یَى ّبی هثجت زض اثط زافؼِ یًَی)ّسایت الکتطٍتًَیک( یک خطیبى یًَی هثجت ضا اظ زًسضیت ّب ثِ خ

، تپِ اکسًَی الظم ثطای ثبظ کطزى کبًبلْب زضبًِ آست پتبًسیلْب ّسایت هی کٌٌس. ایي خطیبى یًَی ی ًطٍى ٍ ثِ اثتسای اکسًَسلَل

 .ایدبز یک پیبم حسی ثِ عطف هغع ضا فطاّن هی کٌس ٍ

 :یزض ًطًٍْبی حسی ٍ حطکت ٍ کبّص هصطف اًطغی پیبم ثطقی(  -)ّسایت الکتطٍتًَیکّسایت حْطیًقص هیلیي زض 

اگِ قطاض ثبضِ ثطای اًتقبل یک پیبم هْن ػصجی ّعاضاى کبًبل سسیوی زض عَل اکسَى پطت سطّن ثبظ ثص، اٍى پیبم حسی یب 

حطکتی هْن ًِ زض ّعاضم ثبًیِ، ثلکِ زض ظطف زٌس ثبًیِ ثِ هطاکع ثؼسی )ًطًٍْبی تفسیطی ٍ حطکتی ٍ ثِ ػضالت( هربثطُ 

تؼبزلی یک فطز زض حبل ػجَض اظ لجِ پطتگبُ یب اکطٍثبت ثبظ ثط ضٍی عٌبة ثبیس ذیلی  هیطَزٍ ایي ثی فبیسُ است. هثال پیبهْبی

ب ثِ فیجطّبی حطکتی ٍ ػضالت هربثطُ ثص. اظ ایٌطٍ فیجطّبی دسطیغ اظ سطاسط ثسى ثِ هرسِ ٍ هغع، ٍ ثؼس زستَضات تؼبزلی اظ آً

  ، هیلیي زاض هیجبضٌس.هْنحسی ٍ حطکتی زضگیط زض اػوبل 

 (.ثطاثط  155تب ب ضا ثصَضت خْطی زض عَل اکسَى )اظ یک گطُ ضاًَیِ ثِ ثؼسی( ّسایت هیکٌٌس ) افعایص سطػت هیلیي پیبهْ

سلَلْبیی ثٌبم ضَاى زض سیستن اػصبة هحیغی ) ٍ گلیب سلْب زض اػصبة هطکعی( غالف هیلیي ضا ثسٍض اکسًَْب هیسبظًس. ثب  

ب هیطًَس )زَى غطبء سیبل خبثدّب )ٍ پوپ سسین پتبسیوی( ثِ  ًقبط ذبصی زض اعطاف ًَاحی هیلیي زاض  پیسص هیلیي، کبًبل

هیکطٍهتط اظ ّن زض عَل اکسَى هیلیي زاض  3ثَز زیگ(. اسن ایي ًقبط ثسٍى هیلیي، گطُ ضاًَیِ هیجبضس. ایي گطّْب ثِ فبصلِ 

  ٍخَز زاضًس.

 ًحَُ ّسایت سطیغ پیبم:
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ّسایت ضسُ ثِ اکسَى، زض اثط زض تپِ اکسًَی)اٍلیي ضلیک کبًبلْبی سسیوی زض تپِ(، یًَْبی سسین ٍاضز  APثب تَلیس اٍلیي 

ًَس. سپس زض اٍلیي گطُ ضاًَیِ هیط AP الکتطٍتًَیک سطیؼب اظ ًبحیِ هیلیي زاض ػجَض کطزُ ٍ ثبػث ایدبز پتبًسیل آستبًِ، ٍ تَلیس

ّویي اتفبقبت زض گطُ زٍم، ٍ توبهی گطّْبی ثؼسی تب  س.ٌهیکٌ افؼِ سطیغ یًَی()زگطُ ضاًَیِ زٍم خْص اظ آًدب یًَْبی سسین ثِ

 ٍ پیبم ػصجی زض زُ ّعاضم ثبًیِ ثِ اًتْبی اکسَى ٍ سلَلْبی پس سیٌبپسی هیطسس.  سطیؼب تکطاض ضسُ،اًتْبی اکسَى 

 .زویطًَتَلیس  AP*زض ًَاحی هیلیي زاض 

 طیؼتط است*ّط زِ ضربهت هیلیي ثیطتط ثبضس ّسایت خْطی س

آًْب ّست کِ سسین ّب اظ عطیق آًْب ثِ غطبء اکسَى زض ًطًٍْبیی کِ هیلیي آًْب ًبظک است، یکسطی کبًبلْبی ًطتی سسیوی زض 

ال اگط یک پبضذ آة ضٍ ثط ضٍی یک ثیطٍى اکسَى ًطت هیکٌٌس ٍ زافؼِ یًَی کوی ثِ گطّْبی ضاًَیِ هیطسس. ثجیٌیس ایٌدَضی. هث

ٌس هتط خبثدب هیص. ٍلی اگِ خَة، ذبکی ثبش، آة ًین هتط ّن زض خَة آة ذیلی سطیغ زض خَة تب زثطیعیس، آسفبلتِ  َة خ

َة آسفبلتی هٌفصی ثطای ًطت آة ًساضُ. ٍلی خَة خ ذبکی خبثحب ًویص. ٍ ّوَى اٍل ّوص ثساذل ذبک ًطت هیکي. زَى

یًَی اظ آى ًطت ًویکٌِ. اهب اگط قغط هیلیي کن  غطبء هیلیي زاض ّن هثل خَة آسفبلتی. ّیر .ذبکی، پط اظ هٌبفص ثطای ًطت آة

کِ آسفبلتص زض ثؼضی ًقبط ذطاة. ٍ یک هقساض ًطت یَى ثربضج اظ غطب زاضُ. ّط زِ قغط هیلیي ثیطتط. ًطت  ِثبش هثل خَثی

 .یَى کوتط. ٍ ّسایت خْطی یَى سطیؼتط

ا تٌْب گطُ ّب ظیط زض آکسَى هی ضَز، ّسایت خْطی ثبػث حفظ اًطغی صطفِ خَیی زض هصطف اًطغی.هیلیي: زٍم ذبصیت 

ى اًطغی کوتطی ثطای ثطقطاضی هدسز اذتالف غلظت سسین ٍ پتبسین زض زٍ عطف غطبء پس اظ اضسبل زپَالضیعُ هی ضًَس. ثٌبثطا

 .یکسطی اظ ایوپبلس ّبی ػصجی هصطف هی ضَز

 :ديرٌ تحزیک واپذیزی مطلق

خسیسی ًوی تَاًس تَلیس ضَز.هست  AP َالضیعاسیَى ثِ سط هیجطز،قجلی زض هطحلِ زپ APٌّگبهیکِ غطبء ٌَّظ زض ًتیدِ 

 ثِ ایي کبًبل ّب ٍاضز ضَزتحطیکی هثجت  پتبًسیل، کبًبلْبی سسیوی غیطفؼبل هی ضًَس ٍ ّط هقساض  APکَتبّی پس اظ ضطٍع 

ست کِ پتبًسیل ظهبًی ظ ضًَستٌْب ٍضؼیتی کِ زض آى زضیسِ ّب هی تَاًٌس ثب ضا ثبظ کٌس. hزض ایي هطحلِ ًویتَاًس زضیسِ ّبی 

زض ایي لحظِ  یک . ؼٌی ظهبًیکِ زضیسِ ّب زاضًس ثِ ٍضغ ػبزی ثطهیگطزًس(یًعزیک هیطَز)آضاهص پتبًسیل زاضز ثِ غطبء 

اصال فلسفِ ایي زضیسِ ّب  آغبظ گطزز.تَاًس هیخسیسی  APٍ  ضا ثبظ کطزُ hثبًیِ زضیسِ ّبی  ّعاضمزض  تحطیکیهثجت  پتبًسیل

 سی هٌتقل ثص.خسیٍ یک پیبم هٌتقل ًطسُ، پیبم  APیصاضاى تب ٌَّظ یک ایٌِ کِ ًو

خسیسی  APزض عَل زٍضُ تحطیک ًبپصیطی هغلق ثِ هطحلِ زپَالضیعاسیَى است. هطثَط: ديرٌ تحزیک واپذیزی مطلق

  تَاًس تَلیس ضَز.ًوی

هحطک ّبی قَیتط اظهقساض عجیؼی  ٍضُ،.زض ایي زهطثَط ثِ اًتْبی هطحلِ ضپَالضیعاسیَى است :ديرٌ تحزیک واپذیزی وسبی

ثِ حبلت ػبزی  h  ٍmِ ّبی سزضیزض اًتْبی ضپالضیعُ ) زَى سّسهیضٍی خسیس  APهیتَاًٌس فیجط ػصجی ضا تحطیک ًوبیٌس ٍ 

 .ثطهیگطزًس(

 قاوًن َمٍ یا َیچ:

ػول تَلیس هی ضَز ٍ زض ػصجی پتبًسیل آضاهص ثِ آستبًِ تحطیک ثطسس زض آى ًقغِ پتبًسیل  فیجطّطگبُ زض ًقغِ ای اظ 

 ّیر اًتقبل پیبهی ضٍی ًویسّس. زض اثط تحطیک ثِ آستبًِ ًطسس ، ٍ اگط طَزهیسطاسط عَل آکسَى هٌتطط 

 اًَاع فیجطّبی هیلیي زاض:
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αA :ِ(125)ثبسطػت  اظ ضبخ قساهی ًربع ثِ ػضالت اسکلتی هی ضًٍس ًَضٍى ّبی حطکتی ک. 

βA:  ًسطعی هی ثغسی کِ اظ زٍک ّبی ػضالًی ٍکپسَل هفبصل سیگٌبل ّبی   تؼبزلی ضا ثِ هّبی حیطًسُ گفیجطّبی .

        .  (155)ثبسطػت 

:ca وقش فیشیًلًصیک 

اًتقبل سیگٌبل اظ ًَضٍى ثِ  ،لرتِ ضسى ذَى ،ػولکطز آًعین ّب ←ّبی فیعیَلَغیک ثسى ًقص زاضز ًسزض توبهی ضٍکلسین 

 سلَل ّبی ثؼسی.

ٍ  اسکلتی میگزدد تحزیک پذیزی وزين ي عضلٍ باعث افشایشغلظت یًن کلسیم در مایع بیه سلًلی  شکاَ

 بزعکس.

ٍ هبًغ اظ ٍضٍز ضاحت تط سسین اظ عطیق کبًبلْبی ًطتی گصاضز هی  سسینضٍی ثبض + است. اثط زافؼِ  کلسین  ذَزش علت:

ثب ٍ  ←ضاحت تط ٍاضز سلَل هی ضَز  نسسی ←ضَزن کظت ذبضج سلَلی کلسین لسسیوی ثِ زاذل سلَل هیگطزز. ّطگبُ غ

. حتی زض ػضلِ اسکلتی ثبػث تَلیس پتبًسیل تحطیک پصیط هی ضَزغطب ثِ حس آستبًِ ًعزیک ضسُ، ٍ  لپتبًسی Naٍضٍز ثیطتط 

    ز.زطکلسین اظ ضجکِ سبضکَپالسن ػضلِ( ٍکعاظ زض ػضلِ هی گ ػول ٍ پیبم ػصجی )ٍ سپس آظاز ضسى

ٍ   اتصبل هکبًیکیّن سلَل ثِ ّن هتصل ّستٌس)  2←الکتطیکی  -سلَل ثِ ّن. الف 2بس یب اتصبل هحل تو ←پسسیٌب

                                   یٌبپس فیجط ّبی ػضلِ قلجی ٍ لَلِ گَاضضیس. هثل (ّن اتصبل الکتطیکی زاضًس

 .)لَلِ کطی ثیي سلَلی(ٌسٍض ضا ثْن هتصل هی کٌفیجط هدب 2غطبء  کبًبلْبی پطٍتئیٌی ثٌبم کبًکسَى: زض سپٌبپس الکتطیکی

( ضا GAP JUNCTIONیب  ضکبفساض ضًَس ٍ )هٌبفص لِ گَاضضی ( ایي کبًبل ّب ثِ ّن ٍصل هیضػٍ زض ثیي فیجط ّبی قلت ) 

  .ط استتسطیؼتط ٍ ّسایت یًَی آًْب یطث )ًسجت ثِ هؼسُ(زض ثیي فیجط ّبی ثغٌیایدبز هی کٌس. قغط ایي کبًبلْب 

 :ی َای َدایتی در سیىاپس الکتزیکیيیضگ

 ٍ ثط ػکس(  2ثِ  1سلَل زٍ عطفِ است ) اظ سلَل  2ّسایت یًَی ثیي -1

 ثطگطزز(. 1ثِ  2اظ  یًَْبس کِ ًس ٍ ًوی گصاضًزضیسِ ّبی کبًکسَى ضا هی ثٌس ثطٍز 2ثِ  1سلَل  اظ  کلسین ّبسسین ٍ  ظهبًی کِ ،زض ػولاهب )

 .(یب پیبم هٌتقل هی ضَز یب ًوی ضَز )الکتطیکی ٍخَز ًساضز  کبى تصوین گیطی زض سیٌبپسها -2

 ثیي سلَل پیص ٍ پس سیٌبپسی ← ٍخَز زاضز (یب ثب سلَل ػضالًی) ثیي سلَل ػصجی ثب ػصجی سیىاپس شیمیایی:-ب

 .ٍخَز زاضز (هیکطٍهتط 3-2حسٍزا ) فضبی سیٌبپسی

س ٍ ثِ گیطًسُ ًًَضٍتطًسوتیطّبی ضیویبیی آظاز هی ضَب یب لیگبًسّثِ زاذل فضبی سیٌبپسی ص سیٌبپسی پیاظ اًتْبی ًَضٍى 

 س.ًهی ضَهتصل ضٍی غطبء سلَل )ًَضٍى ( پس سیٌبپسی ذَز ثط ّبی 

 .ضّبیص ًبم زاضًس ٍُظیکَل ّب ی آهبز← ّستٌس ٍظیکَل ّبیی کِ زض پبیبًِ آکسَى ًَضٍى پیص سیٌبپسی

 وسبت بٍ الکتزیکی: يیضگی َای سیىاپس شیمیایی

 ٍخَز زاضز. کبى تصوین گیطی زض آىاه -3 اًتقبل سیگٌبل یک عطفِ است.--2 اًتقبل سیگٌبل کٌس تط استهؼوَال -1
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ضّبیص هی کٌین )ػضلِ زٍض کٌٌسُ زست ضا زض اثط ضفلکس ًبذَزآگبُ ًربػی  ،است )یب خسن تیع( زض زست زاؽ ظهبًی کِ زبی

زستَضات  غعه اظفطز ثبضس،  ) آقبیبى زض ذَاستگبضی( زض هْوبًی فطز( ٍلی اگط  فصل اػصبة .زٍض هی کٌسیب سَظى زاؽ اظ لیَاى 

ثِ ػضلِ زٍض کٌٌسُ ضا هْبض هیکٌس، ٍ هبًغ ًطًٍْبی حطکتی ضًٍسُ  آقبیؼٌی ) ٍ ػضلِ زٍض کٌٌسُ ضا هْبض هی کٌس هْبضی هیفطستس

ثب ًطًٍْبی )زض ًربع(  آقب غعزطا؟ زَى  ًطًٍْبی زستَضی ه .طغن سَذتي زبی زاؽ ضا ًگِ هی زاضزٍ ػلی اظ ضفلکس هیگطزز

 اهکبى تصوین گیطی(.،: ایي ًطًٍْب ضا هْبض هیکٌسآقب سیٌبپس زاضز، ٍ  ش حطکتی ضًٍسُ ثِ ػضلِ زٍض کٌٌسُ
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