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دکتر ساالر فرضی

در مورد مخچه چند عبارت زیر صحیح می باشد:    1
الف) داراي دو نیم کره با سطح خارجی خاکستري می باشد. 

ب) در بخش جلویی آن پل مغزي قرار دارد. 
ج) از گوش پیام هایی دریافت می کند. 

د) در هنگام برش مغز درست در زیر جسم پینه اي قرار دارد. 
هـ) هماهنگی فعالیت هوشمندانۀ ماهیچه ها در تنظیم حرکات بدن را به  عهده دارد.
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همهي رشته هاي عصبی که به دستگاه عصبی خودمختار تعلق دارند، میتوانند .................. (باتغییر)  2

تحت شرایطی، پتانسیل الکتریکی غشاي خود را تغییر دهند. حالت آرامش را در بدن برقرار نمایند.

پیامهاي عصبی را از جسم سلولی تا انتهاي خود هدایت کنند. توسط نوعی سلولهاي غیرعصبی، عایقبندي شوند.

هر یک از یاخته هاي بافت عصبی مغز انسان که داراي چندین رشتۀ حامل پیام به جسم یاخته اي است؛ ..................  3

دندریت هایی کوتاه تر از آکسون خود دارد.  در اعصاب مرتبط با نخاع قابل مشاهده است. 

پیام ها را از بخش مرکزي دستگاه عصبی به سوي اندام ها می برد.  در اثر ابتال به مالتیپل اسکلروزیس دچار اختالل در عملکرد مى شود. 

در انسان همه ي ..................  4

مهره هاي ستون مهره ها در حفاظت از نخاع نقش دارند. 

پردازش اطالعات حسی در قشر خاکستري مخ صورت می گیرد.

اعمال اعصاب سمپاتیک بر خالف اعصاب پاراسمپاتیک عمل می کند.

نورون هاي حرکتی  دستگاه عصبی پیکري پیام هاي عصبی را به ماهیچه هاي اسکلتی می رسانند.

در انسان، تاالموس، .................. هیپوتاالموس، .................. (با تغییر)  5

همانند ـ باالتر از مغز میانی قرار دارند. برخالف ـ جزئی از ساقهي مغز است.

همانند ـ همهي اطالعات حسی مربوط به نقاط مختلف بدن را تقویت میکند. برخالف ـ با سامانه ي لیمبیک در ارتباط است.

یکی از الیه هاي کرة چشم انسان در جلو به بخشی شفاف تبدیل می شود. کدام عبارت، دربارة این الیه نادرست است؟ (با تغییر)  6

با الیۀ بسیار نازك چشم در تماس نمی باشد.  

با عضالت غیرارادي چشم تماس دارد.

سرتاسر بخش عقبی کرة چشم را می پوشاند.

با بخشی از چشم که در پیرچشمی انعطاف پذیري آن کاهش می یابد در تماس نمی باشد.  

در هر جوانۀ چشایی انسان ..................  7

تعدادي آکسون، پیام هاي چشایی را از جوانه خارج می سازند.   منافذي براي ورود ذرات محلول در بزاق به درون جوانه وجود دارد.

گیرنده هاي چشایی از برخورد مولکول هاي طعم دار تحریک می شوند. همۀ یاخته هاي پشتیبان فقط با کنار گیرنده هاي چشایی در تماس هستند.
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چند مورد دربارة دستگاه عصبی انسان سالم و بالغ به نادرستى بیان شده است؟   8
الف) هر یاختۀ عصبى ترشح کنندة ناقل عصبی، توسط نورون پیش سیناپسی تحریک شده است. 

ب) محلول بودن اتانول در چربی، عامل جذب سریع آن در دستگاه گوارشی انسان است. 
ج) ارتباط نورون هاى حسى و حرکتى توسط یاختۀ عصبى رابط ممکن نمى شود. 

د) عصب شامل زوائد بلند یک یاختۀ عصبى است که توسط بافت پیوندى پوشانده شده است.

1234

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل مى کند؟   9
« هر یاخته اي که در تشکیل عصب مرتبط با کرة چشم انسان شرکت مى کند؛ .................. »

با مادة زمینه اي فاقد رشته هاي پروتئینی در تماس است. فاقد توانایی دو برابر کردن دناي هسته اي خود مى باشد.

پیام عصبی را در طول خود هدایت و به یاختۀ پس از خود منتقل مى کند. در تشکیل بخش هاي مختلف دستگاه عصبی مرکزي شرکت مى کند.

براي تحریک گیرنده هاي .................. همواره باید .................. .  10

درد ـ غالف پیوندي اطراف آن ها فشرده شود.   درد ـ بافت هاي خاصی تخریب شوند.  

حس وضعیت ماهیچه ـ طول ماهیچه کاهش یابد.   دمایی پوست ـ دماي محیط اطراف تغییر یابد.  

، .................. از طریق کانال هاي دریچه دار .................. می شود. در یک سلول عصبی، با رسیدن پتاسیل داخل سلول به حدود   11

ورود سدیم به سلول ـ متوقف ورود سدیم به سلول ـ بیشتر خروج پتاسیم از سلول ـ کمتر ورود پتاسیم به سلول ـ متوقف

+30

به طور طبیعی در رابطه با ساختار چشم انسان نمی توان گفت  ..................  12

بخش رنگین چشم در تحریک گیرنده هاي نوري نقش دارد.  در نور زیاد، گیرنده هاي مخروطی بیش تر تحریک می شوند. 

در شبکیه ، فراوانی یاخته هاي استوانه اي بیشتر از یاخته هاي مخروطی است. Aدر نقطۀ کور، ویتامین  در تولید مادة حساس به نور نقش دارد.

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی کامل می کند؟      « .................. همانند  .................. در  ..................  نقش مؤثر دارد.»   13
الف) هیپوتاالموس ـ بصل النخاع ـ تنظیم فشار خون    ب) ساقۀ مغز ـ هیپوتاالموس ـ تنظیم ضربان قلب 

ج) دستگاه لیمبیک ـ قشر مخ ـ یادگیري                    د) تاالموس ـ پل مغزي ـ هم ایستایی بدن
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هر رشتۀ عصبی که به دستگاه عصبی محیطی تعلق دارد، در حالت استراحت ..................   14

سدیم را با صرف انرژي از یاخته خارج می کند. اجازة خروج پتاسیم را به بیرون از یاخته نمی دهد.

کانال هاي دریچه دار سدیمی را باز نگه می دارد. پمپ سدیم - پتاسیم غشاي خود را غیر فعال می کند.

هر گیرندة .................. در آدمی  .................. .  15

شنوایی - پیام هاي عصبی شنوایی را به ترتیب پس از خروج از گوش به تاالموس ها و سپس قشر مخ ارسال می کند.

حسی- با تغییر یافتن شکل گیرنده، نفوذپذیري غشا به یون ها تغییر خواهد کرد.

مژك دار- در حواس ویژه دیده می شود.

حسی- در ساختار اندام ویژه اي مستقر شده است.

طی انتقال فعال یون هاي سدیم و پتاسیم از عرض غشاء؛ ..................  16

یون هاي پتاسیم بدون صرف انرژي وارد یاخته می شوند. یون هاي سدیم با صرف انرژي از یاخته خارج می شوند.

نیازي به پروتئین هاي غشایی جهت این انتقال نیست. یون هاي پتاسیم با صرف انرژي از یاخته خارج می شوند.

کدام گزینه دربارة هر گیرندة حسى مژکدار موجود در بدن انسان به درستى بیان شده است؟  17

پیام عصبى را به محل پردازش اولیۀ اطالعات حسی ارسال مى کند.  نوعى گیرندة حواس ویژه محسوب مى شود. 

مژك هایش را مستقیمًا در تماس با محرك قرار می دهد.  تنها با بخش هاى مربوط به خود از قشر مخ در ارتباط است. 
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ممکن نیست  ..................  18

در بینی هستۀ گیرنده هاي حس بویایی در مجاورت سلول هاي پوششی دیده شود.

پیام عصبی بویایی در پیاز بویایی مغز تفسیر شود.

از یکی از منافذ موجود در استخوان جمجمه آکسون هاي یاخته هاي بویایی عبور کنند.

پیام عصبی تولید شده در گیرندة بویایی بر درك مزة غذا تأثیر بگذارد.

نورون هاي  ..................  باعث افزایش  ..................  و کاهش  ..................  می شوند.  19

پاراسمپاتیک ـ ترشح بزاق ـ مدت زمان دم سمپاتیک ـ قطر مردمک چشم ـ فشار خون  

پاراسمپاتیک ـ انقباض ماهیچه هاي حلقوي عنبیه ـ فعالیت گرة پیشاهنگ سمپاتیک ـ زمان استراحت قلب ـ خون رسانی به ماهیچه هاي اسکلتی 

حرکت مایع درون مجاري نیمدایرة گوش درونی با تحریک گیرندههاي مژك دار مکانیکی، باعث .................. نورونهایی میشود که در نهایت به  20

عصب ..................  تبدیل میگردند.

خروج ناگهانی  از ـ شنوایی  ورود  ناگهانی به درون ـ شنوایی

خروج  ناگهانی از ـ تعادلی ورود  ناگهانی  به درون ـ تعادلی
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موارد الف و ب و ج صحیح اند.   1
مخچه همانند مخ داراي سطح خارجی خاکستري است و در پشت پل مغزي قرار دارد و جهت تعادل بدن پیام هایی از گوش درونی دریافت می کند. موقعیت مخچه در مجاورت لوب پس سري است

نه در زیر جسم پینه اي (رد مورد د). فعالیت مخچه غیرارادي است و فعالیت هوشمندانۀ ماهیچه ها به عهدة مخ می باشد. (رد مورد هـ )

ابتدا باید توجه داشته باشیم که به آکسونها یا دندریتهاي بلند، رشته  عصبی میگویند. دستگاه عصبی خودمختار از دو بخش اعصاب پاراسمپاتیک و اعصاب  2

سمپاتیک تشکیل شده است. همهي رشته هاي عصبی دستگاه عصبی خودمختار، میتوانند در شرایطی پتانسیل عمل را تجربه کنند که در این حالت پتانسیل الکتریکی غشا (اختالف پتانسیل دو

طرف غشاي آنها) تغییر میکند. 

بررسی سایر گزینهها: 

): عمل دو بخش دستگاه عصبی خودمختار (اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک) به طور معمول، برخالف یکدیگر است. عمل پاراسمپاتیک، باعث برقراري حالت آرامش در بدن میشود.  گزینهي (

): ابتدا باید توجه داشته باشید که دستگاه عصبی خودمختار، جزیی از بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی است و رشته هاي عصبی دستگاه عصبی خودمختار شامل آکسونهاي ) و ( گزینههاي (

بلند است که باید با غالف میلین ساخته شده توسط سلولهاي غیرعصبی عایق شده باشد؛ اما در اصل چنین نیست؛ شاید بتوان گفت همهي رشته هاي عصبی دستگاه عصبی خودمختار با غالف میلین

عایق نشدهاند. همچنین شاید بتوان گفت همهي رشته هاي عصبی که به دستگاه عصبی خودمختار تعلق دارند، نمیتوانند پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهاي خود هدایت کنند؛ زیرا گاهی محل

سیناپس انتقالدهندهي پیام عصبی، بعد از جسم سلولی قرار داشته و پیام عصبی بعد از جسم سلولی تا انتهاي نورون هدایت میشود. 

ساختارهاي فاقد جسم سلولی (نه فاقد هسته سلول) ، عبارتاند از: 
- عصب در انسان 

- رشته عصبی در انسان 

- جسم پینهاي در انسان 

- طنابهاي عصبی پالناریا 

- مادهي سفید مغز و نخاع در انسان

نورون هاى حرکتى و رابط داراى چند دندریت هستند. این رشته هاى دندریت هستند که پیام را به جسم یاخته اى وارد می کنند. در نورون هاى حرکتى، همانند  3
نورون هاى رابط آکسون از دندریت بلندتر است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): نورون هاى رابط فقط در مغز و نخاع  قابل مشاهده هستند و در هیچ کدام از اعصاب دیده نمی شوند.  گزینۀ (

): در بیماري مالتیپل اسکلروزیس یاخته هاي پشتیبانی که در سیستم عصبی مرکزي میلین می سازند از بین می روند. پس نورون هاي حرکتی واقع در سیستم عصبی محیطی دچار مشکل گزینۀ (
نمی شوند.

): فقط درمورد نورون هاى حرکتى صادق است.  گزینۀ (

بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی از نوع پیکري پیام هاي عصبی را به ماهیچه هاي اسکلتی می رساند.   4
بررسی سایر گزینه ها: 

): محل نخاع از اولین مهره ي گردن تا دومین مهره ي کمر می باشد.   گزینه ي (
): پردازش اولیه ي برخی اطالعات حسی در تاالموس صورت می گیرد.   گزینه ي (

): معموًال عمل اعصاب سمپاتیک برخالف پاراسمپاتیک می باشد نه همیشه.   گزینه ي (

مغز میانی بخشی از ساقه مغز است.  تاالموس و هیپوتاالموس باالتر از ساقه مغز قرار گرفته اند.   5
 بررسی سایر گزینه ها:

: تاالموس و هیپوتاالموس هیچ کدام از ساقه ي مغز نیستند. گزینه ي 

: هم تاالموس و هم هیپوتاالموس هر دو با لیمبیک در ارتباط هستند. گزینه ي 

: تاالموس بخش عمده اي از اطالعات حسی (نه همه ي آن ها) را از نقاط مختلف بدن دریافت کرده و آن ها را تقویت می کند. گزینه ي 

منظور سوال، الیۀ صلبیه است که در جلو به بخشی شفاف به نام قرنیه تبدیل می شود.   6
همانطور که در تصویر هم می بینید، صلبیه در جایی که عصب بینایی خارج می شود، بخش عقبی کره چشم یعنی نقطۀ کور را نمی پوشاند!
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بررسی سایر گزینه ها : 

): شبکیه الیۀ بسیار نازك چشم است. صلبیه با شبکیه در تماس نمی باشد.   گزینۀ (

): در تصویر باال می بینیم که صلبیه با ماهیچه هاي مژگانی که از نوع صاف (غیرارادي) هستند در تماس است.  گزینۀ (

): در پیرچشمی انعطاف پذیري عدسی کاهش می یابد. صلبیه با عدسی چشم در تماس نمی باشد.   گزینه (

در دهان و برجستگی هاي زبان جوانه هاي چشایی و درون این جوانه ها گیرنده هاي چشایی قرار گرفته اند. ذره هاي غذا در بزاق حل می شوند و یاخته هاي گیرندة  7
چشایی را تحریک می کنند. 

انسان پنج مزة اصلی شیرینی، شوري، ترشی، تلخی و مزة اومامی را احساس می کند. اومامی، کلمه اي ژاپنی به معناي لذیذ است که براي توصیف یک مزة مطلوب که با چهار مزة دیگر تفاوت دارد،
به کار می رود، اومامی مزة غالب غذاهاي داراي آمینواسید گلوتامات مانند عصاره گوشت است. حس بویایی در درك درست مزة غذا تأثیر دارد. مثال وقتی سرما خورده و دچار گرفتگی بینی

شده ایم، مزة غذاها را به درستی تشخیص نمی دهیم. 

 گیرنده هاي چشایی درون جوانه هاي چشایی قرار دارند. 

 گیرنده هاي چشایی را یاخته هاي چشایی (نه نورون) در نظر بگیرید. 

 در اطراف گیرنده هاي چشایی، تعدادي یاختۀ پشتیبان قرار دارند. 

 مجموعۀ چندیاختۀ چشایی و یاختۀ پشتیبان با هم توسط یک منفذ به حفرة دهان راه دارند. 

 در هر جوانۀ چشایی، چندین دسته از یاخته هاي چشایی به همراه یاخته هاي پشتیبان قرار دارند. 

 توجه داشته باشید که آنچه پیام عصبی را از گیرندة چشایی دریافت می کند، دندریت تار عصبی است نه آکسون. 

تمامى موارد نادرست هستند.   8

عصب نخاعی

ايجسم یاخته

ايجسم یاخته

نخاعکانال مرکزي

 
بررسى موارد: 

الف) یاخته هاى عصبى ممکن است در اثر یک محرك مکانیکی، شیمیایی یا نوري تحریک شود. 
ب) محلول بودن اتانول در چربى عامل ورود سریع آن به یاخته هاى مغز است؛ نه جذب سریع آن در دستگاه گوارش.
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ج) طبق شکل باال، یاخته هاى عصبى حسى و حرکتى بدون وجود نورون رابط با هم سیناپس تشکیل داده اند.  
د) عصب شامل زوائد بلند چندین یاختۀ عصبى است؛ نه یک یاخته. 

یاخته هاي تشکیل دهندة یک عصب، شامل یاخته هاي بافت عصبی (یاخته هاي عصبی و پشتیبان) و پوششی از جنس بافت پیوندي می باشند. در فضاي بین یاخته اي  9
بافت پیوندي رشته هاي پروتئینی قابل مشاهده هستند. توجه داشته باشید طبق متن کتاب درسی این رشته ها جزء مادة زمینه اي بافت محسوب نمی شوند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): یاخته هاي پشتیبان توانایی تقسیم و دو برابر کردن دناي هسته اي خود را دارند.  گزینۀ (

): فقط درمورد یاخته هاي بافت عصبی (یاخته هاي عصبی و پشتیبان) صادق است.    گزینۀ (

): فقط مخصوص یاخته هاي عصبی است.  گزینۀ (
گیرنده هاي دمایی در پوست، در نتیجۀ افزایش دماي محیط یا کاهش آن تحریک می شوند. گیرنده درد فاقد غشاي پیوندي و برهنه است.    10

، کانال هاي دریچه دار سدیم بسته می شوند و کانال هاي دریچه دار پتاسیم باز می شوند. با رسیدن پتانسیل سلول به   11
نقطۀ کور، محل خروج عصب بینایی از چشم است که در آن گیرندة نوري یافت نمی شود، بنابراین مادة حساس به نور نیز وجود ندارد.   12

بررسی سایر گزینه ها: 

»: گیرنده هاي مخروطی نسبت به گیرنده هاي استوانه اي در معرض نور بیشتري تحریک می شوند و به اصطالح تحریک پذیري نوري کمتري دارند.  گزینۀ «

»: بخش رنگین چشم، عنبیه می باشد که با عضالت صاف حلقوي و شعاعی خود در تغییر قطر مردمک، در تحریک گیرنده هاي نور و دقت و تیزبینی می تواند نقش داشته باشد.  گزینۀ «

»: فراوانی گیرنده هاي استوانه اي از مخروطی بیش تر است. گزینۀ «
همۀ این عبارات می توانند جملۀ مورد نظر را به درستی کامل کنند.  13

دستگاه عصبی محیطی نورون هایی است که خارج از مغز و نخاع اند. در حالت آرامش، پمپ هاي سدیم - پتاسیم فعال اند. این پمپ ها با صرف انرژي، سدیم را از  14
داخل سلول در خالف جهت شیب غلظت خارج می کنند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: سلول هاي عصبی به پتاسیم و سدیم تا حدي نفوذپذیر هستند و پتاسیم را (هر چند کم) از طریق کانال هاي نشتی به بیرون از سلول عبور می دهند.  گزینۀ «

»: پمپ سدیم - پتاسیم همیشه فعال است، در پتانسیل آرامش فعالیت آن زیاد و در پتانسیل عمل فعالیت آن کم است.  گزینۀ «

»: در حالت آرامش یا استراحت هیچ یک از کانال هاي دریچه دار باز نیستند و هر دو بسته می باشند. گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:   15

»: نکات مهم گیرنده هاي شنوایی و تعادلی:  گزینۀ «

 در حواس ویژة آدمی گیرنده هاي حس بویایی، شنوایی و تعادل داراي مژك اند که از این میان مژك بویایی و چشایی در تماس با مادة ژالتینی قرار نمی گیرند. 

 پیام عصبی یاخته هاي مژك دار مجاري نیم دایره به قشر خاکستري لوب گیجگاهی و مخچه ارسال می شود. 

 بخش شنوایی و بخش تعادلی هر دو به قشر مخ پیام عصبی ارسال می کند. 

 پیام هاي تعادلی و شنوایی بدون عبور از نخاع مستقیمًا به مغز می روند. 

 فقط فضاي میانی حلزونی واجد مادة ژالتینی است که در تماس با یاخته هاي مژك دار است و یاخته هاي مژك دار در این بخش حلزون دیده می شود. 

 سلول هاي گیرندة شنوایی به دو شکل دیده می شود، نزدیک به عصب شنوایی و دور از عصب که بین این دو تعدادي سلول پوششی و یک فضاي تونلی کوچک دیده می شود. 

 بخش کوچکی از مژك هاي سلول هاي شنوایی در تماس با مادة ژالتینی قرار دارند و اندازة مژك ها یکسان نیست. 

 نحوة ایجاد پیام عصبی بدین صورت است که با ارتعاش پردة صماخ و استخوان هاي گوش میانی و لرزش دریچۀ بیضی مایع درون حلزون تحریک می شود که درنهایت موجب برخورد مژك ها
به مادة ژالتینی می شود. باید توجه داشت در اینجا مادة ژالتینی حرکتی ندارد و برخورد مژك ها موجب تحریک سلول هاي گیرنده و ایجاد پیام عصبی می شود. 

 گیرندة شنوایی ناقل عصبی به فضاي سیناپسی ترشح می کند و دندریت عصبی را تحریک می کند و پس از هدایت پیام به جسم سلولی نورون ها، از طریق مجموعه اکسون ها که عصب شنوایی
را تشکیل می دهند، از گوش خارج می شود. 

 عصب شنوایی پس از عبور از ساقۀ مغز (بصل النخاع، پل مغزي و مغز میانی) و تاالموس به لوب گیجگاهی می رسد. نکتۀ مهم اینکه پیام هاي عصبی هر دو گوش از طریق مسیرهایی به هر دو
سمت مغز منتقل می شود. 

»: باید توجه کرد عوامل گوناگونی مانند تغییر شکل در اثر فشار، مواد شیمیایی و تغییردما، نفوذپذیري غشاي گیرنده به یون ها و درنتیجه پتانسیل غشاي آن را تغییر می دهند.  گزینۀ «

»: گیرنده هاي حواس ویژه در اندام هاي ویژه اي مستقر شده اند نه هر گیرندة حسی مثًال گیرنده هاي دمایی و درد را در نقاط مختلف بدن و اندام هاي متعدد می توان مشاهده کرد. گزینۀ «
سدیم درون سلول و پتاسیم در خارج سلول کمتر است.   16

طی انتقال فعال یون هاي سدیم و پتاسیم از عرض غشاء، این دو نوع یون در خالف جهت شیب غلظت (سدیم به خارج و پتاسیم به درون) با صرف  و به کمک پروتئین هاي غشایی منتقل
می شوند. 

یاخته هاى گیرندة بخش حلزونى و دهلیزى گوش، گیرنده هاى بویایى و چشایى مژك دارند. تمامى آن ها مربوط به حواس ویژه هستند.   17
بررسی سایر گزینه ها: 

): درمورد یاخته هاى گیرندة بویایى صادق نمى باشد.  گزینۀ (

): یاخته هاى گیرندة بخش نیم دایره اي که مربوط به تعادل هستند. پیام هاى تولید شدة خود را ابتدا به تاالموس و سپس به مخچه ارسال می شود.   گزینۀ (

): درمورد یاخته هاى گیرندة بخش حلزونى و دهلیزى گوش صادق نیست.  گزینۀ (
تفسیر همواره در قشر مخ انجام می شود و پیام در پیاز بویایی فقط منتقل می شود.   18

بررسی سایر گزینه ها: 

» هسته و جسم یاخته اي در مجاورت بافت پوششی هستند.   گزینه «

» آکسون گیرندة بویایی از منافذ استخوان عبور می کنند.  گزینه «
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» گیرنده هاي بویایی در درك مزه غذا مؤثرند. گزینه «

نورون هاي پاراسمپاتیک با افزایش انقباض ماهیچه هاي حلقوي مردمک قطر مردمک را کاهش و نیز می تواند فعالیت گرة پیشاهنگ را کاهش می دهد.   19
بررسی سایر گزینه ها: 

» سمپاتیک فشار خون و قطر مردمک چشم را افزایش می دهد.   گزینه «

» پاراسمپاتیک با افزایش فعالیت دستگاه گوارش ترشح بزاق را افزایش داده و با کاهش تعداد تنفس، مدت زمان دم را افزایش می دهد.   گزینه «

» سمپاتیک با افزایش ضربان قلب زمان استراحت قلب و طول دورة قلبی را کاهش می دهد و خون رسانی به ماهیچه هاي اسکلتی را باال می برد. گزینه «

گیرندههاي مکانیکی مژکدار، درون گوش درونی هر دو باعث تحریک نورونهاي حسی و شروع پتانسیل عمل میشوند و در حین تحریک ورود ناگهانی یونهاي  20

سدیم به درون آنها انجام می شود. این گیرنده ها از دو نوع می باشند:

الف) گیرندههاي درون مجاري نیمدایرة عمود بر هم، که پیام عصبی تعادل را توسط شاخۀ تعادلی عصب گوش به سوي مخچه میفرستند. 

ب) گیرندههاي درون حلزون گوش که پیام عصبی شنوایی را توسط شاخۀ شنوایی عصب گوش به سوي تاالموس و سپس به لوب گیجگاهی قشر مخ میفرستند.
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