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هایهاییاختهوعصبیهاییاختهازعصبیبافت* یاخته همان که عصبی ،(هاانوروگلی)پشتیبانغیر هستند

)استشدهتشکیل مهم. های:یادآوری بافت به متعلق که بود هایی یاخته دارای که کردیم مشاهده را بافتی نیز گیاهان در

بافت ، آن و ! بودند بوددیگر آبکشی (آوند

:س* عصبی های یاخته عملکرد عصبی_1ه پیام تولید و پذیری عصبی_2تحریک پیام به_3هدایت عصبی پیام انتقال

دیگر های یاخته

*: است بخش سه دارای نورون )دارینه(_1هر است_2دندریت ساز و سوخت محل که ای یاخته نیزوجسم پیام تواند می

! کند )آسه_3دریافت (آکسون

بندیعایراآنهاوپوشاندمیراعصبیهاییاختهازبسیاریدندریتوآکسونهایرشته،میلینغالف* .کندیمق

شدنعثباکهنامندیمرانویهگرهراهابخشاین.شودمیقطعرشتهازهاییبخشدرونیستپیوسته،غالفاین جهشی

شو می پیام هدایت سرعت افزایش و ، پیام )نهدایت . کنیدد دقت هدایتالبته سرعت در نیز نورون قطر ، میلین بر عالوه

است گذار تاثیر ، عصبی (پیام

هارامیلینغالف* دور،پشتیبانهیاخت.سازندمینوروگلیا  رامیلینغالفوپیچدیمعصبیهرشتدوربهچند

گیردکشیدهیهسته.آوردیموجودبه می قرار میلین غالف خارجی الیه در ،  نوروگلیا

 هایاختهاین.دارندگوناگونیانواعواستعصبیهاییاختهبرابرچندپشتیبانهاییاختهتعداد*

 عصبیهاییاختهازدفاعدرآنها؛کنندمیایجادعصبیهاییاختهاستقراربرایراهاییداربست

.دارندنقشنیز(هایونطبیعیمقدارحفظمثل)آنهااطرافمایعایستاییمهحفظو

*: ها نورون حسی_1انواع مرکزی(_2نورون عصبی )دستگاه نخاع و مغز در فقط که رابط نورون

کند می برقرار را حرکتی و حسی های نورون ارتباط و دارد حرکتی_3حضور نورون

حسی:نکته نورون دارند:در میلین غالف آکسون هم و دندریت -هم

دارند انشعاب انتها در و هستند منفرد آکسون و ای-دندریت یاخته جسم

نورون سایر از استهاسکوچکتر کوتاه نیز آکسون و ت

رابط:نکته نورون ندارد:در وجود میلین دندریت-غالف

است ازمنشعب تر کوتاه آکسون حرکتیو  استنورون

حرکتی:نکته نورون دارد:در میلین غالف آکسون وفقط

اسنیزدندریت دارد-تمنشعب انشعاب نیز آکسون  انتهای

کنید آکسوندقت پایانه و ها دندریت ابتدای !،در مشخصه دلیلشم ( نداریم میلین غالف

باشه( عایق نباید پیامه انتقال و دریافت محل چون

مقدارآیدیموجودبهنورونغشایسویدودرهانیومقداررییتغاثردرعصبیپیام* .

( است متفاوت نورون غشای سوی دو در ها ازیون بیشتر نورون داخل در پتاسیم یون مقدار

در سدیم یون مقدار و بوده داخلخارج از بیشتر (استخارج

دارد)نداردعصبیفعالیتعصبیهیاختوقتی* را خود عادی های فعالیت دودر،!(البته

اختالفاینکهاستبرقرارولتمیلی-70حدوددرپتانسیلیاختالفآنغشایسوی

نمآرامشپتانسیلراپتانسیل بار)امندی میزان بلکه ! نیست منفی بار دارای یاخته داخل البته

از کمتر مثبتمثبتش بار دلیلمیزان همین به و است یاخته اطراف پتانسیلاختالفمایع

خارج و است،داخل منفی عدد (یک

روش* به ها یون که هستند غشایی هایی پروتئین ، نشتی های شدهکانال تسهیل ازانتشار

( کنند می عبور ها شودآن می وارد سدیم و شده خارج (پتاسیم

بنابراین* . دارد بیشتری نفوذپذیری پتاسیم های یون به پتاسیمهاییونتعدادغشا

شدن)استورودیسدیمهاییونازبیشترخروجی منفی شوداختالفسبب می (پتانسیل

سدیم* پمپ فعالیت بار هر انرژی-در صرف با نورونازسدیمیونسه،ATPپتاسیم

آنپتاسیمیوندووخارج شدن)شوندیمواردبه منفی شوداختالفسبب می (پتانسیل

هایدرانتقالیهمجذبروشدر:وریآیاد) پمپتوسطسدیمغلظتشیب،پرزیاخته

(شدمیحفظپتاسیم-سدیم

: سدیمنکته پمپ ، کتاب شکل و-مطابق کرده یاخته وارد را پتاسیم یون دو ابتدا پتاسیم

آن با کند3همزمان می خارج را ها سدیم این سپس و کند می دریافت سدیم  یون

غشایسویدوپتانسیلاختالف،تحریکمحلدر،شودمیتحریکعصبیهیاختوقتی*

ازپسوشودمیترمثبت،آنبیرونازیاختهداخلوکندیمتغییرناگهانیطوربهآن

گبرمآرامشحالتبهدوبارهغشاسویدوپتانسیلاختالف،کوتاهیزمان .رددی

.نامنمیعملپتانسیلراتغییراین عملد پتانسیل ی نقطه به نقطه انتهایپیشروی تا

عصبی عصبیرارشته نامندپیام عصبی)می بلند(رشته دندریت یا آکسون :
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اختالفغشایوقتی* و شده یاخته وارد سدیم و شوند می باز سدیمی دار دریچه های کانال ، شود می تحریک عصبی یاخته

کوتامثبتپتانسیل زمان از پس . شود بستهمی ها کانال این شوندشدههی می باز پتاسیمی دار دریچه های کانال سببکهو

شود می پتانسیل اختالف مجدد شدن منفی و یاخته از پتاسیم .خروج شوند می بسته نیز ها کانال این کوتاهی زمان از پس .

( بیشتر فعالیت ، عمل پتانسیل پایان عادیدر فعالیت بهنه ها یون بازگشت سبب پتاسیم سدیم پمپ اولیه!( شودوضعیت می

به* هم ، عصبی های رشته در عصبی پیام هدایت رشتهسرعت بهقطر هم میلینوجودو میلینغالف غالف . دارد بستگی

میلی غالف رانویه های گره در . شود می ای یاخته بین مایع با آن ارتباط مانع و کرده احاطه را درغشا بنابراین ؛ ندارد وجود ن

بعدی های گره سمت به جهشی صورت به و شود می ایجاد عمل پتانسیل نقاط این در و دارد ارتباط محیط با غشا ، مناطق این

. یابد می افزایش پیام هدایت سرعت نتیجه در . کند می شودحرکت می منجر بیماری به میلین افزایش یا .کاهش

مالتیپ* بیماری )در اسکلروزیس ،MSل روندمیبیناز،سازندمیمیلینمرکزیعصبیسیستمدرکهپشتیبانیهاییاخته(

کنید) نوروندقت نتیجه در ؛ روند می بین از میسازند میلین ها نورون برای که هایی یاخته بلکه ! روند نمی بین از ها نورون که

بود خواهند میلین فاقد :ها بیماری این عالئم حسی!( همچنینلرزشوبی حرکتو و بینایی در  اختالل

یاختهانتقالبرای* بر و شود می آزاد سیناپسی فضای به عصبی ناقل ، سیناپسی پیش عصبی یاخته از عصبی پیام

کند می اثر سیناپسی پس

طول* در ها کیسه این . شود می ذخیره ها کیسه ریز درون و شده ساخته ها( )نورون عصبی های یاخته در عصبی ناقل

. برسند آن پایانه به تا شوند می هدایت با)رانیبرونباهاکیسهاین،رسدمیآکسونهپایانبهعصبیپیاموقتیآکسون که

است همراه زیستی انرژی ،صرف  کنندیمآزادسیناپسیفضایدرراناقل!(

بدم توضیح رو نورون بر ها ناقل تاثیر چشمبراتونمکانیسم :��؟ داریم سیناپس نوع دو ما ، فعالوفعالببینید غیر

سیناپس فعالدر اصالغیر نمیشه آزاد عصبی ناقل ،

سیناپس در :فعالاما میشه آزاد ناقل نوع دو این از یکی روی)بازدارنده(مهارییاتحریکی، و میره تحریکی ناقل !

میذاره اثر سدیمی دار دریچه های میکنهکانال بازشون پتانسیل، میشه باعث موضوع این . میشه نورون به سدیم ورود باعث و

ایجاد عمل پتانسیل و بشه تر مثبت بیرون به نسبت ....نورون و شه تولید عصبی پیام و بشه

خروج باعث نتیجه در . میکنه باز رو اونا و میذاره تاثیر پتاسیمی دار دریچه های کانال روی و میره ؟ میکنه چیکار مهاری ناقل اما

منفی بیرون به نسبت رو نورون پتانسیل و میشه نورون از تولیترپتاسیم پیامی دیگه ، صورت این در . کنه !می نمیشه د

اولیه حالت به رو پتانسیلش که میکنه سعی نورون پتانسیلبلکه اختالف ولت-70)همون ایجاد(میلی فکر به دیگه و برگردونه

بدبختیاش دنبال میره ، خدا بنده نیست ��پیام

.شوندمیتخلیهسیناپسیفضایاز،ماندهباقیناقلِهایمولکول،پیامانتقالازپس*

هاییآنزیمهمچنین،شودمیانجامسیناپسیپیشهیاختبهناقلهدوبارجذبباکاراین

وبیماریدالیلازعصبیهایناقلطبیعیمیزاندرتغییر.کنندیمتجزیهراعصبیناقل

 استعصبیدستگاهکاردراختالل

کنید شوددقت نمی سیناپسی پس سلول وارد عصبی  ناقل

*: دارد محیطی و مرکزی بخش دو عصبی دستگاه

اندبدنهایفعالیتبرنظارتمراکزکهاستنخاعومغزشامل،مرکزیعصبیدستگاه

، محیطی عصبی شاملدستگاه و کند می مرتبط بدن دیگر های بخش به را نخاع و 12مغز

و مغزی عصب استفج31جفت نخاعی عصب ت

*. اند شده تشکیل سفید ماده و خاکستری ماده بخش دو از نخاع و خاکستریهمادمغز

هایاختهجسمشامل نورون .میلینبدونعصبیهایهرشتوای  اجتماع،سفیدهماداست

باشددارنمیلیهایرشته می

در:نکته خاکستری ماده مغز، داردسمتدر قرار داخل در خاکستری ماده نخاع، در و  خارج

کنید میدقت نیز دار میلین های آکسونرشته مانند کنند نفوذ خاکستری بخش به توانند

نخاع پشتی های ریشه

،مهرهستونوجمجمههایاستخوانبرعالوه*

مننژهایپردهنامبهپیوندیبافتنوعازپردهسه

کنندیمحفاظتنخاعومغزاز

مننژهاپردهبینفضای*  نخاعی-مغزیمایعرای

 گیر،ضربهیکمانندکهاستکردهپر

کندیمحفاظتضربهبرابردررامرکزیعصبیدستگاه

 اندچسبیدهیکدیگربهمغزهایمویرگپوششیبافتهاییاخته*

.منفذیهاآنبینو ندارد ها)هامیکروبوموادازبسیارینتیجهدروجود میکروب برخی

توانند :کنندهحفاظتعاملاین.شوندواردمغزبهتوانندنمیطبیعیشرایطدر(می

، مغز خونیدر خونیوداردناممغزی-سد سد ، نخاع .نخاعی–در شود می نامیده
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کنید خونیدقت مغز–سد مختص وجودهمغزی نخاع در خونی!هندارو سد لفظ از استفاده غلطه-همچنین مغز برای !نخاعی

: مننژنکته پرده ترین دو،خارجی دارای خود پردهخود از انشعاباتی که دارد وجود حفراتی ها الیه آن بین که است الیه

دو این بین ! است شده وارد آن به نیز میتویالزیرین هم سیاهرگ ببینماه نیم

بخش* سه از )اصلیمغز گوشمخ سه و ای پینه رابط همچنین و مخ های نیمکره )شامل مخچه ، نیمکره( و کرمینه شامل

مخچه )های مغز ساقه و النخاع( بصل و مغزی پل ، میانی مغز استشامل شده تشکیل )

بهانسانرد* گوش( سه و ای پینه رابط )مثل عصبی های رشته با مخ های نیمکره . دهد می تشکیل مخ را مغز حجم بیشتر ،

. اند متصل ازهم ، همزمان طور به نیمکره کنندهمهدو می پردازش و دریافت اطالعات اختصاصیبدن های کار نیمکره هر .

: دارد چپنیز نیمکره از هایی .توانایی‹‹‹بخش ریاضیات و راستاستدالل هنری‹‹‹نیمکره های مهارت

*( است متعدد های شیار و خوردگی چین دارای و است خاکستری ماده از ، مخ( )قشر مخ های نیمکره خارجی اینبخش

و خوردگی سببچین ها سطشیار شوندافزایش می کهمغزاستبهورودیاطالعاتنهاییپردازشجایگاه،مخقشر.(ح

ینتیج ،آنه  استهوشمندانهعملکردوتفکریادگیری

کنندمیتقسیمپیشانیوآهیانه،گیجگاهی،سریپسلوبچهاربهرامخهاینیمکرهازیکهر،عمیقشیارهای*

: بانکته هرکدام گیجگاهی و آهیانه لوب و دیگر لوب دو با هرکدام سری وپس پیشانی دارند3لوب مشترک مرز دیگر  لوب

: داردنکته مشترک مرز گیجگاهی لوب و سری پس لوب با  مخچه

: شوندنکته نمی دیده مخچه و گیجگاهی لوب ، فوقانی نمای  در

: باشدنکته می سری پس لوب ، مغز لوب کوچکترین و بوده پیشانی لوب ، مغز لوب  بزرگترین

: لوبنکته و آهیانه دارندلوب مشترک مرز مغز دیگر های لوب تمام با ، گیجگاهی

*: است ارتباطی و حرکتی ، حسی های بخش شامل مخ قشر

حسی- های  کنندیمدریافتراحسیهایاندامپیام:بخش

حرکتی- های فرستندمیپیامهاغدهوهاماهیچهبه:بخش

ارتباطی- های کنندیمبرقرارارتباطحرکتیوحسیهایبخشبین:بخش

میانی* ازمغز آنقسمتی عصبی های یاخته که است مغز ساقه

وبینایی،شنواییجملهازمختلفهایفعالیتدر

ازدارندنقشحرکت بخشی ، چهارگانه های برجستگی .

هستند میانی مغز

 جملهازمختلفهایفعالیتتنظیمدرمغزیپل*

بزاق،تنفس داردنقشاشکوترشح

النخاع* ارتباطبصل سبب و است مغز بخش ترین پایین

. شود می نخاع و مغز وخونفشار،النخاعبصلبین

کندتنظیمراقلبزنش هاییمرکزومی ،عطسهمانندانعکاس

استتنفستنظیماصلیمرکزوسرفه،بلع

مخچه*

    

آن وسط در کرمینه نام به بخشی و نیمکره دو شامل و دارد قرار مغز ساقه پشت در

یا Life Tree میگن درخت این به . درخته یه به شبیه ظاهرش و رنگه سفید )کرمینه هاست

. زندگی نشیدرخت ضایع چیه زندگی درخت پرسید ازتون کسی اگه تا بدونید (��دگفتم

در:یادآوری)استآنتعادلوبدنوضعیتتنظیممرکزمخچه موجود دایره نیم مجاری

کنند می کمک وظیفه این به هم درونی (گوش

،هاگوشمانندحسیهایاندامونخاع،مغزدیگرهایبخشازپیوستهطوربهمخچه*

هایحالتدررابدنحرکاتوهاماهیچهفعالیتتاکندیمبررسیودریافتراپیام

کندهماهنگنخاعومغزکمکبهگوناگون
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هحافظ.داردنقشمدتبلندحافظهبهآنتبدیلومدتکوتاهحافظهایجاددرهیپوکامپکهباورنداینبرپژوهشگران*

جدیدافرادنامتوانندنمیافراداین.شودمیاختاللدچار،شدهبرداشتهجراحیبایادیدهآسیبآنانهیپوکامپکهافرادی

بسپارندباشندتماسدرآنهاباروزهراگرحتیرا خاطر آسیبازقبلبهمربوطخاطراتآوردنیادبهبرایآنانالبته.به

 ندارندچندانیمشکل،دیدگی

: بویایی)پیاز(لوبنکته اند،های گرفته منشا لیمبیک دستگاه  از

الکل(مادهیکمصرفبههمیشگیوابستگیاعتیاد* اینترنت(رفتاریکانجامیا،)مثل از استفاده ،آنترککهاست)مثل

آوردمیوجودبهفردبرایروانیوجسمیمشکالت

*( مکرر یکبارهاستفاده ،نه مخدر مواد از محیطی)مغزدرراتغییراتی!( اعصاب نه و نخاع دیگرفردکهکندمیایجاد!(نه

تغییراتکندمقابلهمصرفبرایشدیدمیلباتواندنمی این است. !ممکن باشند دائمی

نه)دوپامینجملهازعصبیهایناقلشدنآزادموجبوگذارندمیاثرلیمبیکهسامانازبخشیبربیشتر،اعتیادآورمواد*

! دوپامین شودمیآزادکمتریدوپامین،مصرفهادامبا.کندمیایجادسرخوشیولذتاحساسفرددرکهشوندمی(فقط

آوردهدمیدستافسردگیوحوصلگیبی،کسالتاحساسفردبهو اعتیاد ماده است مجبور فرد ، حالت این رفع برای که

. کند مصرف آورموادبیشتری مخازهاییبخشبراعتیاد ،تواناییوگذارندمیتاثیرقشر خودوگیریتصمیمقضاوت

استرشدحالدرآنانمغززیرا؛استشدیدترنوجوانانمغزدرویژهبهاثراتاین.دهندمیکاهشرافردکنترلی

و:نکته قضاوت در اختالالت بر تاثیری اما شود می ترشح لیمبیک سامانه از دوپامین ، آور اعتیاد مواد مصرف اثر در

! لیمبیک سامانه نه است مخ قشر بر آور اعتیاد ماده تاثیر علت به اختالالت این بلکه ! ندارد کنترلی خود و گیری تصمیم

داردنیازطوالنیزمانبهمغزفعالیتبهبود:نکته

مقدار* کمترین مصرف )اتانول(حتی .الکل دهد می قرار تاثیر تحت را بدن  الکلنیز

الکلشودمیجذبسرعتبهگوارشدستگاهدر هایبخشعصبیهاییاختهغشایاز.

.کندمیمختلراآنهاهایفعالیتوعبورمغزمختلف

بازدارندهوکنندهتحریکعصبیهایناقلازانواعیفعالیتبر،دوپامینبرعالوهالکل*

سرطانوقلبیسکته،کبدیمشکالت.گذاردمیثیرات مدتبلندمصرفهایپیامدازانواع

ر)است(ولاتان)الکل اشتواتانول متانول سمیبا متانول ! نگیریدا کشندهباه وو لیهست

ن آور ؛اعتیاد زنهبزرگواریست نمی خنجر پشت (��از

: گوسفند مغز نکات * *

در- بویایی های میلوب دیده شکمی و پشتی سطح شوندهردو

دارد- قرار میانی مغز باالی بینایی کیاسمای

رابط- برخالف ای پینه رابط ی مشاهده نیست،گوش3برای مغز برش به نیازی

دارد- قرار مخچه زیر در چهارم  بطن

زیر- در گوش سه استرابط گرفته قرار ای پینه رابط

های- بطن اند2و1درون مشاهده قابل مویرگی های شبکه ،

شوند- می جدا هم از فشار کمترین با و اند متصل هم به رابط یک با تاالموس دو

*( است شده کشیده کمر مهره دومین تا النخاع بصل از ها مهره ستون درون :نخاع نکته

از ها مهره ستون استطول بیشتر نخاع محیطیطول عصبی دستگاه به را مغز نخاع )

کند می مغزازهاپیامارسالومغزبهبدنهایاندامازحسیهایپیامعبورمسیرومتصل

کنید)هاستاندامبه ازدقت هایشان پیام و باشند می استثنا ، هستند سر در که هایی اندام

کند نمی عبور مرکزنخاع نخاع استخیبر!( بدن های انعکاس

*: دارد ریشه دو نخاعی عصب هر

پشتی- کندریشه می وارد نخاع به را حسی اطالعات :

شکمی- کندریشه می خارج نخاع از را حرکتی های پیام :

: نخاعنکته حسی های نورون ای یاخته ریشهجسم در دارد، قرار خاکستری؛پشتی ماده !نه

: داردنکته قرار نخاع داخل در بخشی و نخاع از خارج در حسی اعصاب آکسون از  بخشی

مغز دیگر های توضیحساختار

ها آیندیمهمگردتاالموسدرحسیهایپیاماغلب.استحسیاطالعاتتقویتواولیهپردازشمحلتاالموس

هیپوتاالموس
راخوابوگرسنگی،تشنگی،خونفشار،قلبضربانتعداد،بدندمای.داردقرارتاالموسزیردر

دهد(کندیمتنظیم می انجام نیز النخاع بصل که است فعالیتی ، قلب ضربان و خون فشار )تنظیم

)لیمبیک( ای کناره سامانه
حافظهنیزوتذل،خشم،ترسماننداحساساتیدر.داردارتباطهیپوتاالموسوتاالموس،مخقشربا

دکنیمایفانقش

)هیپوکامپ( مغز .داردنقشیادگیریوحافظهتشکیلدرکهاستلیمبیکسامانهاجزایازیکیاسبک
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شامل* و کند می مرتبط دیگر های بخش به را نخاع و مغز ، محیطی عصبی مغزی12دستگاه عصب وعدد(24)جفت

نخاعی31 عصب باشدعدد(62)جفت هستندپیوندیبافتدرونکهاستعصبیهایرشتهازایمجموعهعصبهر.می

پیکری* بخشرساندمیاسکلتیهایماهیچهبهراعصبیهایپیام،بخش این فعالیت صورتارادی. به تواند می اما ، است

ارادی داشتهغیر فعالیت هابرخیباشد)نیز هاستمحرکبهپاسخدرهاماهیچهارادیغیروسریعپاسخانعکاس.(انعکاس

نظرم باشهبه نداشته ضرر بدم توضیحی یه هم ها انعکاس مورد ��در

پس . )صاف( ارادی غیر های ماهیچه هم و میوفتن اتفاق )اسکلتی( ارادی های ماهیچه در هم ها انعکاس بدونین اینکه اول

میتونن دو هر بلکه ! خودمختار عصبی دستگاه فقط یا داره نقش ها انعکاس این در پیکری عصبی دستگاه فقط بگیم .نمیتونیم

: ها انعکاس مرکز مورد در اما

هستش- نخاع ها انعکاس برخی :مرکز هستن دسته دو خودشون نخاعی های انعکاس این حاال .

دست(_1 کشیدن عقب انعکاس )مثل شن می انجام عصبی دستگاه و نخاع همکاری با فقط که نخاعی های انعکاس

مغز_2 همکاری و دخالت ، قبل مورد در شده گفته موارد بر عالوه که نخاعی های انعکاسانعکاس مثل ! شه می دیده ها اون در هم

میده رو دستورش مغز و شه می ارادی انعکاس این ، میره باالتر سنشون وقتی اما هست ارادی غیر ها بچه در که مثانه تخلیه

هستش- مغز ها انعکاس از بسیاری عسطهمرکز و سرفه ، استفراغ ، بلع انعکاس مثل .

انعکاس* ، مقابل شکل بادر و است نخاعی انعکاس یک که کنید می مشاهده را دست کشیدن عقب

و شده انجام سرعت به انعکاس این ، داغ جسم به دست ماهیچهبرخورد

گیرد می قرار استراحت حالت در سر سه ماهیچه و شده منقبض بازو سر دو

(: ویادآوری شده آزاد آندوپالسمی شبکه از کلسیم یون ، ماهیچه انقباض برای

یون این ، استراحت گرددبرای می ذخیره و شده آندوپالسمی شبکه وارد فعال انتقال (با

هستند:نکته تحریکی ها سیناپس این هردوی که دارد سیناپس رابط نورون دو با حسی نورون

های:نکته نورون از یکی دیگرسیناپس رابط نورون سیناپس و تحریکی ، حرکتی نورون با رابط

است مهاری ، دیگری حرکتی نورون با

سیناپس:نکته و بوده تحریکی و فعال نوع از بازو سر دو ماهیچه با حرکتی نورون سیناپس

است فعال غیر نوع از ، بازو سر سه ماهیچه با حرکتی نورون

هاغدهوقلبهماهیچ،صافهایماهیچهکار،محیطیعصبیدستگاهمختارخودخشب*

آگاهانهصورتبهار استفعالهمیشهوکندیمتنظیمنا

حس(خشب* هم )پاد پاراسمپاتیک و حس( )هم سمپاتیک یکدیگرخالفبرالمعموهای

.کنندتنظیممختلفشرایطدررابدنحیاتیهایفعالیتتاکنندیمکار

پاراسمپاتیک- آرامشفعالیت حالت برقراری خون–: فشار قلب–کاهش ضربان کاهش

سمپاتیک- هیجانفعالیت و اضطراب حالت خون–: فشار قلب–افزایش ضربان –افزایش

تنفس تعداد اسکلتی–افزایش های ماهیچه و قلب سمت به خون جریان هدایت

*: عصبهیدر دستگاه ترین ساده عصبی(دارای )شبکه جانوربدنازنقطههرتحریک-ی

کندشودمیمنتشرآنسطحههمدر می تحریک را ای ماهیچه های یاخته ، شبکه این .

*: .پالناریا دهند می تشکیل را مغز که دارد سر در عصبی گره ازدو ای مجموعه گره هر

د . است عصبی های یاخته بدنوجسم طول در که دارد مغز به متصل عصبی طناب

ها طناب این . اند شده ایجادکشیده مانندی نردبان ساختار که اند متصل هم به هایی رشته با

مجموعه این . کنند .می دهند می تشکیل را مرکزی عصبی متصلدستگاه جانبی های رشته و

نیز آن دهندبه می تشکیل را محیطی عصبی دستگاه

*: عصبیحشرات طناب یک دارای . شده تشکیل خورده جوش هم به گره چند از مغزشان

هستند داردکهشکمی گره یک بدن از بند هر کندودر می کنترل را بند آن های ماهیچه

: داران مهره و* شده برجسته آن جلویی بخش و است پشتی ، جانوران این در عصبی طناب

.مغز دهد می تشکیل بهنسبتپرندگانوپستاندارانمغزنسبیهاندازدارانمهرهبیندررا

باشد)استبیشتربقیهاز،بدنوزن غضروفی یا استخوانی تواند می داران مهره (جمجه

)هایطناب:نکته ندارند سلولی جسم ، حشرات عصبی طناب برخالف پالناریا جمععصبی به

کنید( دقت نیز کلمات بودن مفرد و

محی عصبی طیدستگاه

حرکتی بخش
پیکری بخش

خودمختار بخش

سمپاتیک بخش

سمپات پارا یکبخش
حسی بخش
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هستند* اندازه هم تقریبا ، شنوایی گیرنده یاخته های مژک ، فصل اول شکل مطابق

راکندمیدریافترامحرکاثرکهاستآنازبخشییایاخته،حسیهگیرند* آن کندمیتبدیلعصبیپیامبهو

مانسانحسیهایگیرنده* :کردبندیطبقهکلیدستهپنجدر،محرکنوعبراساستوانیرا

 دردونوری،دمایی،شیمیایی،مکانیکیهایگیرنده

شیمیایی،فشاراثردرشکلتغییرمانندگوناگونیعوامل* بودن)دماتغییرومواد محرک اثر غشاینفوذپذیری،(اینا

بوداین)دهندمیتغییرراآنغشایپتانسیلنتیجهدروهایونبهگیرنده عصبی پیام به محرک اثر تبدیل (هم

*. دهد می نشان را پوست فشار گیرنده یک ، زیر  استحسینورونیک(دندریت)دارینهانتهایگیرندهاینشکل

رو)پیوندیبافتنوعازپذیرانعطافوالیهچندپوششیدرونکه پوشش نگیریدابااین اشتباه میلین .داردقرار!(غالف

هایکانالنتیجهدر.کندمیایجادشکلتغییرآندرودهدمیقرارفشارتحترادندریتهرشت،پوششاینشدنفشرده

وایجادعصبیپیامدندریتدرترتیباینبه.کندمیتغییرغشاالکتریکیپتانسیلوشدهباز،گیرندهغشاییونی

شودمیارسالمرکزیعصبیدستگاهبه

کنید دقت جالب نکته این که:به فهمیم می باال مطلب اوقاتاز ،گاهی عصبی بافت بر عالوه ، عصبی پیام یک ایجاد در

باشد کلیدی نقشی دارای تواند می نیز پیوندی  بافت

 پیامیاصالیا،کنندمیایجادکمتریعصبیپیام،گیرندقرارثابتیمحرکمعرضدرمدتیهاگیرندهوقتی*

.شودمیارسالمغزبهکمتریاطالعات،حالتایندر.نامندمیهاگیرندهسازشراپدیدهاین.کنندنمیارسال

نمی.کندپردازشراتریمهماطالعاتتواندمیمغزنتیجهدر پیدا سازش درد های !گیرنده کمکپدیدهاین)کنند

کند ،وجودرسانآسیبمحرککهمادامیمی باشد (باشدآگاهمحرکوجودازفردداشته

: گیرندنکته می قرار پوست عمق در فشار های گیرنده ، کتاب شکل نیستند(مطابق فشار ، هستند سطح در که هایی )آن

گروه* در ، اند شده مستقر خاصی های اندام در که هایی ویژهگیرنده حواس

گیرند می (چشاییوبویایی،تعادل،شنوایی،بیناییحسهایگیرندهشامل)قرار

*، اند پراکنده بدن گوناگون های بخش در که هایی گروهگیرنده پیکریدر حواس

گیرند می حسقرار (دردووضعیت،دما،تماس)شامل

پیکری ویژگیحواس

تماسی
مکانیکی های ارتعاش–گیرنده یا فشار ، تماس با درشانتعداد–تحریک

بدن مختلف های استبخش لَ–متفاوت در زیاد انگشتانتعداد نوک و ب

دمایی
به )حساس پوست مانند بدن از هایی بخش وتغییراتدر بدن( سطح دمای

به )حساس بزرگ های سیاهرگ دارندتغییراتبرخی جای بدن( درون دمای

وضعیت حس

مکانیکی های ماهیچه(اسکلتیهایماهیچهدر-گیرنده طول تغییر به )حساس

اطالع–دارندقرارهامفصلهپوشانندکپسولوهازردپی، نحوهازمغزعامل

حرکتوسکونهنگامدرهمبهنسبتبدنمختلفهایقسمتقرارگیری

درد
سرخرگ دیواره مثل مختلف های بخش و پوست بافتی–در آسیب به –پاسخ

کنند نمی پیدا .سازش

: )نکته خون دمای به حساس های گیرنده که باشید داشته یاد ،بدن(دروندمایبه

فشاردر به حساس های گیرنده و ها دارند،خونسیاهرگ قرار ها سرخرگ  در

!!:نکته ندارند وجود ها رباط و صاف و قلبی ماهیچه در ، وضعیت حس های گیرنده

کنید ماهیچهدقت طول تغییر به ، اسکلتی های ماهیچه در وضعیت حس های گیرنده

کشش( )نه اند ایزوحساس انقباض در انقباضبنابراین در )البته شوند نمی تحریک متریک

می تحریک مکانیکی های گیرنده سایر ، شوند(ایزومتریک

! نیست بد بدانید را آن اما ندارد وجود جدید نظام کتاب در ایزومتریک انقباض البته

که زمانی مثل . کند نمی تغییر عضله طول ، آن طی در که است انقباضی ، ایزومتریک انقباض

و داریم(یک انقباض اما است ثابت عضله )طول دارد می نگه خود سر باالی را وزنه ، بردار زنه

*. است حفاظتی کار و ساز یک ،گیرندقرارتخریبمعرضدرهایاختههرگاهدرد

مناسبواکنش،دردایجادعاملکردنبرطرفبرایفردکهشودمیموجبوایجاددرد

 دهدنشان
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: تستنکته در پس ! است تحریک قابل شیمیایی و دمایی ، میکانیکی عوامل اثر در درد ی همچونهاگیرنده عناوینی به

می" تحریک شیمیایی مواد اثر در که ای کنید"......،شودهرگیرنده  دقت

ها* گیرنده انواع دریحالت انسان درسیبدن :کتاب

درد آزاد‹‹‹‹‹‹گیرنده دندریت انتهای

فشار دندریت‹‹‹‹‹‹گیرنده پیوندیدرون،انتهای بافت از پوششی

نوری های یافته‹‹‹‹‹‹گیرنده تمایز عصبی یاخته

تعادلی و شنوایی های یافته‹‹‹‹‹‹گیرنده تمایز عصبی غیر یاخته

بویایی های یافتهعصبییاخته‹‹‹‹‹‹گیرنده تمایز

چشایی های عصبی‹‹‹‹‹‹گیرنده غیر یافته)پوششی(یاخته تمایز

پوست در موجود های نباشد(‹‹‹‹‹‹گیرنده یا باشد پیوندی پوشش درون است )ممکن دندریت انتهای

جملههمین)کنیمیمدریافتچشمیعنی،بیناییحساندامکمکبهودیدنراهازراپیرامونمحیطاطالعاتبیشتر*

باشه کنکور تست ...............میتونه ، کنیم می دریافت را پیرامون محیط اطالعات بیشتر آن کمک به که اندامی !)

.دهندیمحرکتراآن،اندلمتصچشمهکربهکههاییماهیچه.داردقرارچشمهکاساستخوانیهحفردرچشمهکر*

چربی،هامژه،هاپلک کنندیمحفاظتچشمازاشکوچشمکرهرویبافت

: چشم کره های الیه

خارجی- رنگ)صلبیهاز:الیه سفید و محکم ای وپرده برجسته)قرنیه( و شفاف پرده

چشم استجلو شده تشکیل )

میانی- مویرگ)مشیمیهشامل:الیه از پر و دار رنگ ای استالیه خونی ،های )

مژگانی ای)جسم واستمژگانیهایماهیچهشاملوعنبیهومشیمیهبینحلقه )

قرنیه)نبیهع پشت در چشم رنگین مردمک.بخش وسطسوراخ .(در است

.کنندیمگشاد‹‹‹کمنوردروتنگ‹‹‹زیادنوردررامردمک،عنبیهصافماهیچهگروهدو

هماهیچ اعصابراکنندهگشادهایماهیچهوپاراسمپاتیکاعصابراکنندهتنگایه

کنندیمدهیعصبسمپاتیک

داخلی- های:الیه یاخته شامل که دارد نام نوریشبکیه و)گیرنده مخروطی های یاخته

نور به حساس ماده ها آن درون که ای دارداستوانه ووجود عصبی( های .یاخته است

میمغزبهرابیناییهایپیامکهدهندمیتشکیلرابیناییعصب،عصبیهاییاختهآکسون

استکهداردنامکورهنقط،شبکیهازبیناییعصبخروجمحل.برد نوری های گیرنده فاقد

از:نکته تر ضخیم صلبیه ، کور نقطه نزدیکی بیناییدر عصب در و است دیگر ی دوالیه

رود می بین از مشیمیه و شود می تر ضخیم شکبیه و نازکتر صلبیه امتداد ، چشم از  خروجی

اما:نکته یابند می بیشتری ضخامت ، روند می کور نقطه سمت به هرچقدر شبکیه و صلبیه

است ثابت تقریبا مشیمیه ضخامت

زردپ:نکته که است مشخص شکل ،طبق چشم به اتصال هنگام چشم کره عضالت ی

شوند می چشم جلوی در آن ضخامت افزایش باعث و پیوندند می صلبیه پیوندی بافت به

و:نکته یافته امتداد مژگانی جسم تا مشیمیه . یابد می امتداد قرنیه تا چشم جلوی در صلبیه

یابد می خاتمه ها آن از قبل شبکیه

کنید هایدقت هاییرگ مویرگ اما گیرند می منشا بینایی عصب از ، چشم کره داخل خونی

دارند قرار مشیمیه در ، هستند شکبیه به رسانی خون مسئول  که
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 استمتصلمژگانیجسمبهآویزیهایتارنامبههاییرشتهباوبودهپذیرانعطافوهمگرا،چشمعدسی*

ر)شفافمایعی* سفیدوشفاف دیوار ! نگیرید اشتباه سفید شفافهبا شیشه راچشمعدسیجلویفضایزاللیهنامبه!(هاما

.شودمیترشحهامویرگازکهاستکردهپر

دهدمیخونبهوکندیمآوریجمعراآنهادفعیموادوفراهمقرنیهوعدسیبرایرااکسیژنوغذاییموادزاللیه*

باشه)کندیمحفظراچشمکرویشکلکهداردقرارعدسیپشتفضایدرزجاجیهنامبهشفافوایهژلایهماد* یادتون

کره شکل حفظ برای چون ؟ چرا ! نیست ای ژله زاللیه ولی هستش ای ژله یهیزجاجیه از باید ، س زجاجیه وظیفه که چشم

بش استفاده ای ژله خوماده به خودشو ی وظیفه بتونه تا !ه بده انجام (بی

*. شوند می متمرکز آن نوری های گیرنده و شبکیه روی بر و شده همگرا عدسی و قرنیه توسط نور های هاییاختهپرتو

شوندمیتحریک،زیادنوردرمخروطیهاییاختهوکمنوردرایاستوانه

قبل:نکته جمله شویممیاز می ایکهتوجه استوانه های نوریاخته به نسبت ، مخروطی با مقایسه هستنددر تر حساس

دیدن* توانایی ما به مخروطی های نتیجهجزئیاتورنگسلول در و دهند می را اشیا هایظریف آن ،تحریک

شود می تولید دقیقی تصاویر

.نامندیمزردلکه،داردقرارچشمکرهنوریمحورامتداددرکهراشبکیهازبخشی*

ترندفراوانآندرمخروطیهایگیرندهزیرا؛دارداهمیتتیزبینیودقتدربخشاین

در:نکته مخروطی های گیرنده ، وجود این با اما ؛ شود می نازکتر شبکیه ، زرد لکه منطقه در

است بیشتر چشم مناطق سایر از منطقه  این

وشودمیتجزیهنوریهایگیرندهدرون،نوربهحساسهماد،شبکیهبهنوربرخوردبا*

دنشومیمنجرعصبیپیامایجادبهکهاندازدیمراهبهراهاییواکنش

واکنش)ساختبرای Aویتامین* انجام نه و تجزیه استالزمنوربهحساسهماد!(نه

در:نکته بیشتری نور به حساس ماده ، ای استوانه های دارندیاخته مخروطی های یاخته با مقایسه

: یمنگاهدوریاشیابهیوقت.شودیمضخیمعدسى،مژگانیهایماهیچهانقباضبا،نزدیکیاشیادیدنهنگامتطابق

داردشودیمترباریکیعدس،هاماهیچهایناستراحتبا،کنیم نام تطابق ها فرایند این .

کنید یدقت واژه از استفاده ، انسان چشم یک درمورد صحبت مژگانیجمعهنگام مژگانی،اجسام های ماهیچه برخالف

مژگانی( مفرد)جسم صورت به باید و است است(غلط نشده رعایت گاو چشم تشریح در مورد این )البته بیاید

: تطابق در مژگانی های ماهیچه فعالیت

مژگانی عضالت عدسیافزایش‹‹‹‹انقباض نزدیک‹‹‹ضخامت اشیای بهتر دیدن

مژگانی عضالت عدسیکاهش‹‹‹‹استراحت دور‹‹‹ضخامت اشیای بهتر دیدن

: چشم های  بیماری

بینی- دور و بینی :نزدیک

چشم‹‹‹‹‹بیننزدیکفرد اندازهکره از دورنورهایپرتو‹‹‹‹‹بزرگبیش جلواجسام در

شومتمرکزشبکیه دنمی

بین دور کوچک‹‹‹‹‹‹فرد چشم طبیعیکره اندازه از نزدیکنورهایپرتو‹‹‹‹‹‹تر دراجسام

شبکیه شومتمرکزپشت دنمی

بیندافرا* دنبینینمواضحرادوراجسام،نزدیک

بینافراد* نمی واضح را نزدیک اجسام ، دندوربین

یابد:نکته می کاهش عدسی همگرایی ، افراد برخی .در شود می مبتال بینی دور به فرد و

افزایش صورت ودر .ضخامت شود می بینی نزدیک دچار فرد ، عدسی همگرایی

نکته این فمهمپس ، بینی دور و بینی نزدیک که باشید داشته یاد به اندازهرا خاطر به قط

نیست چشم کره

است:نکته عادی افراد از کمتر زجاجیه مقدار ، بین دور افراد  در

است:نکته عادی افراد از بیشتر زجاجیه مقدار ، بین نزدیک افراد در
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شدند)قرنیهیاعدسیسطحاگر:آستیگماتیسم- می تغذیه زاللیه توسط که ،نباشدصافوکرویکامال!(اعضایی

نرسند)رسندمیهمبهنامنظمطوربهنورپرتوهای اصال اینکه .شوندنمیمتمرکزشبکیههنقطیکرویو!(نه

ازفردایندیداصالحبرای.استآستیگماتیسمدچارچشم،حالتایندر.شودنمیتشکیلواضحیتصویرنتیجهدر

کندمیجبرانراعدسییاقرنیهانحناییکنواختیعدمآنعدسیکهکنندیماستفادهعینکی

کنید آستیگماتیسمدقت !،در شوند نمی متمرکز نقطه یک روی اما شوند می متمرکز شبکیه روی نوری پرتوهای

چشمی-  راحالتاین.شودمیدشوارتطابقوکندیمپیداکاهشچشمعدسیپذیریانعطاف،سنافزایشبا:پیر

یابد)اصالحویژههایعینککمکبهکهگویندیمچشمیپیر نمی کامل شودمی!(بهبود

کنید مژگانی!!!دقت جسم نه باشد می عدسی در مشکل علت به تطابق در مشکل ، چشمی پیر بیماری   در

بخشدارندنقشبدنتعادلحفظوشنیدندر،گوشدرونمکانیکیهایگیرنده* سه گوش داردبیرونیومیانی،درونی.

*. دهند می تشکیل را گوش بیرونی بخش ، گوش مجرای و الله

آوری‹‹گوشالله صوتیامواججمع

میانی‹‹شنواییمجرای گوش به امواج  انتقال

ومجراانتهایازحفاظت‹‹گیجگاهیاستخوان

 گوشدرونیومیانیهایبخش

صماخ چکشی‹‹پرده به آن رساندن و ارتعاش تولید

رکابی و سندانی ، حلزون‹‹چکشی به ارتعاش انتقال

استاش میانی‹‹شیپور گوش هوای حلقتامین از

 

شنواییدرحلزونیبخش.استشدهتشکیلدهلیزیوحلزونیبخشدوازدرونیگوش*

داردنقشتعادلدردهلیزیبخشو

ارتعاش* به نیز رکابی و سندانی ، چکشی های استخوان ترتیب به ، صماخ پرده ارتعاش با

، رکابی استخوان کف . آیند می ودر لرزاند می را نازک( ی پرده )یک بیضی ارتعاشدریچه

. شود می گوش حلزون درون مایع ارتعاش باعث دریچه این

در:نکته رکابی و سندانی ، چکشی های پساستخوان ! دارند مستقیمی نقش شنوایی

بگ توانیم حتیوییمی دربافتم نیز استاستخوان گذار تاثیر پیرامون محیط !درک

سبب* ، حلزون درون مایع ژالتینیارتعاش ماده لرزشلرزش این و شدنشده خم سبب

شود می گوش حلزون دار مژک های یاخته های ها.مژک یاخته این نتیجه در

و شوند می  بردمیمغزبهراشدهایجادعصبیپیام،گوشعصبشنواییبخشتحریک

کنید رکابیدقت استخوان میمستقیمالرزش گوش حلزون در موجود مایع لرزش ؛شودباعث

ژالتینی ماده !نه

گوش:نکته حلزونی بخش داخل می،در دیده ای استوانه و سنگفرشی پوششی  شودبافت

پوششی:نکته های سلول را گوش حلزونی بخش های سلول بخش بیشترین

می حسی؛دهندتشکیل های گیرنده !نه

گوش:نکته حلزون پوششی های دو،سلول ها قسمت بعضی بعضیدر در و هاالیه قسمت

هستند الیه  تک



گراوند پور–امیررضا درویش @ :BioGeravandChannel     نوید

Navid's Channel: @zistDVP

، سواالت رایگان دریافت ،برای مهم مباحث کانالتدریس به شناسی زیست نکات و ها جزوه ، ها آزمون یعنیهایتحلیل .zistDVP@وBioGeravand@ما کنید مراجعه

درون* ، تعادل حس مژکدار های اییاخته دایره نیم مجرای درونیسه گوش در واقع

کند می تحریک را ها یاخته این ، سر حرکت . اند گرفته  دایرهنیممجاریدرون.قرار

دارندقرارژالتینیایمادهنیزدرگیرندههاییاختههایمژکواستشدهپرمایعیاز

 طرفیکبهراژالتینیهمادوآیدمیدرحرکتبهمجرادرونمایع،سرچرخشبا*

.شوندمیتحریکهاگیرندهاینوخم،گیرندههاییاختههایمژک.کندمیخم

( مغز به گوش عصب تعادلی بخش توسط عصبی پیام مخچهاین ویژه رسدبه می )

کنید رادقت مایع بلکه ! شود نمی ژالتینی مایع شدن خم باعث مستقیما سر حرکت

گردد می ژالتینی ماده شدن خم سبب مایع این و میاورد در حرکت به

کامال:نکته مکانیکی های گیرنده ، حلزونی بخش برخالف دایره نیم مجاری در

وجود پوششی سلول آنها بین و دارند قرار هم به  نداردچسبیده

تعادل* حفظ دیگری،برای های گیرنده و گوش تعادلی بخش از فقط)مانندمغز (!نه

وضعیت های کندگیرنده می دریافت پیام نیز

 اندعصبیهاییاختههاگیرندهاین.دارندقراربینیحفرهسقفدربویاییهایگیرنده*

 راهایاختهاین،تنفسیهوایبودارِهایمولکول.استدارمژکهایشاندندریتکه

هایپیاز)لوببهرابویاییهایپیامهایاختهاینآکسون.کنندمیتحریک  مغزبویایی(

 شودمیارسالمخقشربهسرانجامبویاییپیام.برندمی

های:نکته سلول الی به ال در بویایی های گیرنده

دارند قرار  پوششی

،:نکته پوششی ای استوانه های یاخته هسته

دارد قرار بینی حفره سمت  در

های:نکته سلول بر عالوه است مشخص شکل طبق

، بویایی های گیرنده و ای استوانه پوششی

بینی حفره سقف در نیز دیگری های دارندیاخته  وجود

هایگیرندههاجوانهایندرونوچشاییهایجوانه،زبانهایبرجستگیودهاندر*

قرار راچشاییگیرندههاییاختهوشوندمیحلبزاقدرغذاهایذره.اندگرفتهچشایی

کنندمیتحریک

هر:نکته در و چشایی جوانه چندین ، زبان روی برجستگی هر چندیندر چشایی جوانه

دارد وجود چشایی ی  گیرنده

توسط:نکته ، چشایی گیرنده است2هر شده احاطه نگهبان یاخته

های:نکته یاخته ، نگهبان های یاخته و چشایی های یاخته جز به چشایی جوانه در شکل طبق

ندارند ارتباط بیرون منفذ با که دارند وجود نیز  دیگری

کنید هایدقت !مژک چشایی های گیرنده نه ؛ هستند نگهبان های یاخته به متعلق  چشایی

.کندمیاحساسرااومامیهمزوتلخیو،ترشی،شوری،شیرینیاصلیهمزپنجانسان*

،داردتفاوتدیگرهمزچهارباکهمطلوبهمزیکتوصیفبرای(لذیذ)اومامی

؛دارندگلوتاماتآمینواسیدکهاستغذاهاییغالبهمزاومامی.رودمیکاربه

،.گوشتهعصارمانند چشایی حس بر نیزعالوه داردتاثیرغذامزهدرستدرکدربویایی

تفسیر* اما است یکسان عصبی های پیام .آنهاماهیت است ازنوعهرکههاییپیاممتفاوت

مرکزیعصبیدستگاهازایویژههایبخشیابخشبه،کنندمیارسالحسیهایگیرنده

پشوندمیواردمخقشرو دیگریهایبخشاز،مخقشربهرسیدنازقبلبیناییهاییام.

.مانندمغزاز گذرند می )چلیپاتاالموس  ازبخشیکهاستمحلیبینایی(کیاسمایی

 بیناییهایپیام.روندیممقابلمخهکرنیمبه،چشمیکبیناییعصبهاینآکسو

 شوندمیپردازشآنجادروواردمخقشرسریپسهایلوببهسرانجام
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ندارد* وجود فرابنفش های پرتو گیرنده انسان بدن .دارندراآنهادهکنندریافتهایگیرندهجانورانبرخیکهحالیدردر

*( ها ماهی بدن طرف دو در جانبی هاخط ماهی زیرهمه در ، )!( پوستپوست در راهنه از و است یافته امتداد )!

بیرون محیط با هایی .درسوراخ است .اندحساسآبارتعاشبهکهدارندقرارداریمژکهاییاخته،کانالدرونارتباط

ها)هایاختهاینهایمژک یاخته خود ،.دارندقرارژالتینیایمادهدر!(نه کانال در آب بهجریان را ژالتینی ماده این

که کند می کمک ماهی به جانبی خط . شود می ها گیرنده تحریک نهایت در و ها مژک شدن خم سبب و آورد می در حرکت

وجود )از متحرکاجسام وغیر )جانوران( متحرکدیگر غیر یا شود(متحرک آگاه

تعداد:نکته ، ماهی جانبی خط در

های دارپشتیبانیاخته مژک های یاخته از

است بیشتر

های:نکته مژک ، ماهی جانبی خط در

نیستندییاخته اندازه هم دار مژک

یاخته:نکته هر به ماهی جانبی خط در

شود می متصل عصبی رشته دو ، دار مژک

ازروی* یک ردهپلرزش.شدهکشیدهآنرویصماخهپردکهداردوجودهواهمحفظیکجیرجیرکجلوییهایپایهر

دارندرامکانیکیهایگیرنده،صوتیامواجاثردر قرار صماخ پرده پشت در کندمیدریافتراصداجانوروکردهکتحری،که

.دارندقرارآنهایپارویحسیهایمودرشیمیاییهایگیرنده،مگسدر*

دهندمیتشخیصراهامولکولانواعهاگیرندهاینکمکبههامگس

روی:نکته شیمیایی های صداتمامگیرنده های گیرنده ولی دارند قرار مگس پاهای

دارند قرار جیرجیرک جلویی پاهای روی فقط

در* مرکب استحشراتچشم شده تشکیل بینایی واحد زیادی تعداد از و شود می .دیده

دارای)داردنوریهگیرندتعدادیوعدسییک،قرنیهیک،بیناییواحدهر ، چشم هر پس

است نوری گیرنده زیادی بسیار تعداد و عدسی زیادی تعداد ، قرنیه زیادی ازیکهر.(تعداد

ویکپارچهرااطالعاتاین،جانورعصبیدستگاه.کنندمیایجادرابیناییمیدانازبخشیازکوچکیتصویرهاواحداین

کنندمیدریافتنیزرافرابنفشهایپرتو،زنبورمانندحشراتبرخینوریهایگیرنده.کندمیایجادموزاییکیتصویری

زنگی(برخی* مار )همانند ها فرابنفش)فروسرخهایپرتوتوانندمیمار را!!(نه

شکاربدنازتابیدهسرخفروهایپرتومار،هاگیرندهاینکمکبه.دهندتشخیص

دهدمیتشخیصتاریکیدرراآنمحلودریافترا

*، بینید می زیر شکل در که مغزکلبهنسبتماهیبویایی(پیازهای)هایلوبهمانطور

کنید.استتربزرگ،انسانبویاییهایلوبازجانور لوبدقت از ماهی بویایی های لوب

ها آن نسبی اندازه بلکه نیست بزرگتر انسان بویایی !های است بزرگتر مغز( کل به )نسبت

: انساننکته برخالف و است ماهی مغز بخش بزرگترین ماهی بینایی های ،لوب

است بزرگتر مخ از مخچه ماهی در
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نشده)دهندمیتشکیلراانساناسکلتازبخشیهااستخوان* تشکیل استخوان از فقط انسان اسکلت (پس

بخش دو شامل انسان مثلجانبیومحوریاسکلت هایی استخوان از و دهد می تشکیل را بدن محور ، محوری اسکلت . است

نقش محوری اسکلت به نسبت جانبی اسکلت . است شده تشکیل ها دنده و داردبیشتریجمجه بدن حرکت هم:نکته)در

دارند نقش بدن حرکات در جانبی اسکلت هم و محوری .اسکلت پا( و دست های هستند،استخوان جانبی اسکلت از جزیی

شکل* :1نکات

دارند- شرکت دست مچ و بازو مفصل در هردو ، زبرین زند و زیرین زند

دارند(- شرکت هردو پا مچ )در دارد شرکت زانو مفصل در مستقیما ، نی نازک برخالف نی درشت

-( آخر ی دنده آزاد1۲و11دو انتهای دارای نیستند( متصل جناغ به و بوده

ران- بدن،استخوان استخوان باشدمیانسانبلندترین

در ها استخوان شدهاینوظایف داده شرح :جدول

اساس* بر ها هایشکلاستخوان استخوان به خود

،دراز بازو( و ران ،کوتاه)مثل مچ( استخوان )مثل

های)پهن استخوان ومثل منظمجمجمه( مثل)نا

شوند می تقسیم مهره( ستون های استخوان

دوهر* از وفشردهاستخوانیبافتنوعاستخوان

استتشکیلاسفنجی گیریشده قرار محل و میزان که

است متفاوت مختلف های استخوان در ها بافت این

های* هایتیغه استخوان در متراکم استخوانی بافت

مجرا،دراز یک حول مرکز هم های استوانه صورت به

گرفته رااندقرار سیستم این هاورسکه نامندسیستم شدهمی ذکر مجرای هاورس،و شودمجرای می نامیده

شامل* استخوانی بافت های ایتیغه زمینه استخوانیوماده زنده های .سلول باشند هایمی رشته شامل ای زمینه ماده

باشد می کلسیم قبیل از معدنی مواد و کالژن

مج* هاورساردرون ز،ی برای که دارند وجود خونی های رگ و ماندناعصاب باشندنده می ضروری ها سلول ارتباط و

جم درازیه استخوان از کنیم بندی این��ع دراز قسمت . شدن پر اسفنجی بافت توسط استخوان این برآمده انتهای دو

البته . شده تشکیل فشرده بافت از که میشه نامیده تنه هماستخوان تنه بخش همین استخواندرمورد داخل سمت به اگه

فشرده بافت خارجی سطح . ببینیم میتونیم هم رو اسفنجی بافت مقداری یه ، کنیم حرکت

پیوندیتو بافت ایسط .رشته شده بافتپوشیده که کنید دقت هم موضوع این به حاال

ای اسفنجی بافت اما شده پر قرمز مغز توسط ، داره قرار برآمده انتهای دو توی که ای اسفنجی

شده پر زرد مغز توسط ، داره قرار استخوان ی تنه قسمت در که

*، اسفنجی وبافت ها میله کهصفحهاز شده تشکیل استخوانی حفبهای ها آن هاییین ره

دار تووجود که خونیسطد های قرمز)استخوانمغزورگ یا اندپر(زرد .شده

قرمز اسفنجی‹‹‹‹مغز استخوانی بافت در

زرد میکندمجرای‹‹‹‹مغز پر را دراز های استخوان تشکیل،تربیش-مرکزی چربی شدهاز

عمدتا که شوند می تبدیل زرد مغز به ها استخوان از تعدادی قرمزِ های مغز ، سن افزایش با

. است شده تشکیل چربی ماز زرد مغز ، شدید های خونی کم شوددر تبدیل قرمز به تواند ی

کنید هایدقت سامانه مرکزی مجاری این ؛ دارد مرکزی مجرای یک هاورس سامانه هر

باشند ارتباط در یکدیگر با توانند می هاورس

کنید ودقت است شده کشیده ای زمینه ماده سمت به نیز انشعاباتی استخوانی های یاخته از

ها یاخته هستهاین هستندیدارای کشیده

هاورس:نکته سامانه تشکیل که دارد قرار سلول الیه چند ، استخوان بخش ترین خارجی در

د می تشکیل استخوان محیط وسعت به هایی استوانه واقع در ! دهند مشترکنمی مرکز و هند

! هاورس مجرای نه است استخوان خود مغز آنها
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ای:نکته استوانه تیغه هر مرکز بگوییم توانیم نمی ، قبل نکته به توجه !متراکمبا است هاورس مجرای قطعا

 افزایشآنتراکمواستخوانیهتود،بنابراینوکنندیمترشحایهزمینهماد،رشدسناواخرتااستخوانیهاییاخته*

کندمیپیداکاهشتدریجبهاستخوانیدهتووشوندیمکارکماستخوانیهاییاخته،سنافزایشبا.کندمیپیدا

شود* می آن تراکم کاهش باعث ، استخوان از استفاده عدم و آن شدن ضخیم سبب ، استخوان از  استفاده

های* برخوردشکستگی یا ضربه از ناشی تواند می وسیع های شکستگی اما است معمول و طبیعی ، استخوان میکروسکپی

حالت این در که آسیبهفتهچندازپسوسازندیماستخوانیجدیدِهاییاخته،شکستگیمحلبهنزدیکهاییاختهباشد

کندیمپیدابهبود

می* استخوان پوکی سبب استخوان تراکم .کاهش نتیجهدر؛یابدمیافزایشاستخوانیتخریب،استخوانپوکیدرشود

است:نکتهشوندیمشکنندهوضعیفهااستخوان زنان از بیشتر مردان در استخوانی توده تراکم کلی طور  به

استخوان تراکم کاهش ویتامین:عوامل کلسیمDکمبود دار،و گاز های نوشابه در،مصرف هااختالل هورمون بعضی ترشح

تونین) کلسی کاهش یا پاراتیروئیدی های هورمون حد از بیش ترشح نوشیدنیو(مثال دخانیاتمصرف و الکلی دو)های این

شوند می استخوان در کلسیم رسوب از مانع ، (عامل

و۵۰-۲۰سنیندر:نکته بوده بیشتر مردان در استخوان بافت تراکم تغییرات است۸۰-۵۰سنیندرشدت بیشتر زنان در

*. است یکدیگر با ها استخوان اتصال محل هستندمفصل متحرک ها مفصل بیشتر و ثابت ها مفصل .بعضی

. هستند ثابت نوع از جمجه های استخوان بین های  شدهتشکیلاستخوانچندینازجمجمهمفصل

 اندهشدمحکمورفتهفروهمدرآنهادارهدندانهایلبه،ثابتهایمفصلمحلدرکهاست

محل* توسطمفصلدر ها استخوان سر ، متحرک .های است شده پوشیده غضروفی بافت

( مفصلی کپسول ها مفصل این محل در ایهمچنین رشته پیوندی بافت جنس (از

)و مفصلی عمایع ، غضروف اصطکاهمانند کاهش استامل داردک وجود )

*، متحرک های استخوان ماندن هم کنار مفصلیدر ها،کپسول رباط

همچنین هاو دارندزردپی نقش

پیوندی* بافت جنس از ها زردپی و ها هستندرباط ای رشته

،شودمیتخریبهابیماریبعضیوهاآسیب،ضربات،زیادکارکرداثردرهاغضروفصیقلیبخش*

شودمفصلیهایبیماریباعثتواندمی،باشدترمیمازبیشتخریبسرعتاگر.کندیمترمیمراآندوبارهبدنولی

باالنکته بافت:شکل ، ها آن سر اسفنجی بخش و دراز های استخوان تنه اسفنجی بخش داردبین وجود متراکم استخوانی

قلبی)اسکلتیماهیچه6۰۰ازبیشانسانبدن* و صاف های ماهیچه انقباضباکهدارد!(نه

 کنندمیایجادرابدنحرکاتازبسیاریخود

دارند* انقباض قابلیت فقط ها دلیلماهیچه همین به ها(بسیاری! اسکلتی )البته ها ماهیچه از

، شود استخوان کشش سبب ماهیچه یک وقتی اینکه خاطر به . کنند می عمل جفت صورت به

شود اولیه حالت به استخوان آن بازگشت سبب متقابل ماهیچه

کنید ماهیچهدقت همه شونداستخوانحرکتباعثاسکلتیهایکه هانمی اسفنکتر مثل .

همه)بعضیولی،هستندادیارکنترلتحتاسکلتیهایماهیچهگرچه* ایناز!(نه

هستند.شوندیممنقبضهمارادیغیرصورتبههاماهیچه موارد این از یکی ها انعکاس
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*. است شده تشکیل ای ماهیچه تار تعدادی از ، تار دسته هر . است شده تشکیل ای ماهیچه تار های دسته از اسکلتی ماهیچه

پیوندی بافت از غالفی با ها تار دسته محکماین ای انداحاطهرشته اتصالشده سبب و شده تبدیل زردپی به انتها در که

شوند می استخوان به ماهیچه

!(طب:نکته هرتار )نه ای ماهیچه تار دسته هر ، کتاب شکل و متن وق شده احاطه ای رشته پیوندی بافت از غالفی ی وسیله به

است شده احاطه مجزا ای رشته پیوندی بافت یک توسط نیز ماهیچه  کل

کنید کدقت چشم کاسه اسکلتی های ماهیچه زردپی مانند نیستند متصل استخوان به همیشه ها پیوندندزردپی می صلبیه به ه

استخوان)ماهیچهاتصالنحوه* وزن نه و ماهیچه قدرت طولدرکوتاهیتغییربامعموالکهاستطوریاستخوانبه!(نه

شودمیجابهجازیادیهاندازبهاستخوان،ماهیچه

دلیل* همین به و هستند جنینی دوران در یاخته چند پیوستن هم به حاصل ، اسکلتی ای ماهیچه های دارندیاخته هسته چند

های:تذکر یاخته بودن ای هسته چند به ژنتیک سواالت !ماهیچهدر کنید دقت اسکلتی

که* دارد وجود ای ماهیچه تارچه نام به رشته زیادی تعداد ، ای ماهیچه تار هر همدرون دارندموازی قرار یاخته طول در

انتهایدودر.دهندیممخططظاهرایهماهیچتاربهکهاندشدهتشکیلسارکومرنامبهتکراریهایواحدازهاتارچه*

واکتینپروتئینیهرشتنوعدووجوددلیلبههایاختهاینمخططظاهر.شودمیدیده Zخطنامبهخطیسارکومرهر

سارکومرمیوزین اندهگرفتقرارهمکناردرخاصیآرایشباکهاستدر

فقطوبودهنازک،اکتینهایرشته*  کشیدهسارکومردرونبههارشتهاین.اندلمتص Zخطبهطرفیکازهمواره

دارنداکتینبهاتصالبرایسرهاییهارشتهاین.اندهجاگرفتاکتینهایرشتهبینوضخیم،میوزینهایرشته.اندهشد

از* پیام رسیدن از عصبیپس طریق،مراکز از تحریک

ای ماهیچه یاخته به عصبی یاخته از ای ویژه سیناپس

عصبی های ناقل شدن آزاد با ، تحریک این . رسد می

در خود های گیرنده به ها آن اتصال و عصبی یاخته از

است همراه ای ماهیچه یاخته کنید)سطح اینکهدقت

ها وناقل مانند می سطح شونددر نمی ای ماهیچه یاخته !(وارد

 شبکهازکلسیمهاییون،ایماهیچههیاختتحریکبا*

،عملایننتیجهدر.دنشومیآزادآنآندوپالسمی

شوندمیمتصلاکتینهایرشتهبهمیوزینهایپروتئینسرهای

کتاب خارج خطوط:نکته برآمده قسمت به اکتین های عاملZرشته این ؛ شوند می متصل

)که نگیرند قرار راستا یک در ، مجاور سارکومر دو در اکتین های رشته که شود می باعث

شکل در علمی نکته این است(رع1۵متاسفانه نشده ایت

شکل سر:14نکته دو سربازوماهیچه سه داردبرخالف اتصال زبرین زند استخوان به ،  بازو

همبهسارکومر Zخطوط،آنشکلتغییرواکتینبهمیوزینهایپروتئیناتصالبا*

،کلدروسارکومرهاطولشدنکوتاهباعث Zخطوطشدننزدیک.شوندیمنزدیک

 شودمیماهیچهطولکاهش

سارکومر:نکته تیره بخش وسط مرکز،در در که دارد وجود روشن صفحه ،یک صفحه این

دارد وجود تیره خط  یک

طرف:نکته دو استZخطوطدر مشاهده قابل روشن بخش ، 

خطوط:نکته به میوزین های رشته ، اسکلتی ماهیچه انقباض اثر شوندمتصلZدر نمی

صرف)فعالانتقالباسرعتبهکلسیمهاییون،انقباضاتمامبا* هشبکبه(انرژیبا

،حالایندر.شوندیمجداهمازمیوزینواکتیننتیجهدروشدهبازگرداندهآندوپالسمی

ماندمیاستراحتحالتدربعدیعصبیپیامرسیدنزمانتاسارکومر

ماهیچه انقباض ترتیب *16شکل–اسکلتی*

بهATPابتدا- تبدیل و شده متصل میوزین سر شود ADPبه می

سر- بهمیوزینِسپس می،ADPمتصل متصل اکتین شودبه

میADPسپس- حرکت میوزین سر و شده جدا میوزین سر میاصطالحا)کنداز (!!زندپارو

!:نکته مولکول )نه میوزین ی رشته هر سرهای بعضی که است مشخص شکل تفاوتطبق به

باشند آزاد یا متصل همزمان توانند می کنید( دقت میوزین مولکول و میوزین رشته

طول:نکته عضله انقباض استهنگام ثابت میوزین و اکتین های رشته طول و  سارکومرکوتاه

کنید وADPدقت شود نمی متصل میوزین سر به گردد!ATPمستقیما نمی جدا میوزین سر از

بهATPبلکه تبدیل اتصال از بعد و شده متصل آن گرددADPبه می جدا سپس و  شده

کنید ودقت باالیی )رشته ! شود می جا جابه میوزین رشته دو توسط اکتین ی رشته هر

هر همچنین و میوزینپایینی( کند۴رشته می ساپورت را اکتین ی رشته
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ودر.آیدیمدستبهگلوکزسوختنازهاماهیچهانقباضبرایالزمانرژیبیشتر* صورتبهگلیکوژنهاماهیچهکبد

تجزیه:نکته)شودمیتجزیهگلوکزبهلزومصورتدروداردوجودذخیره و ! ندارند گیرنده گلوکاگون برای ها ماهیچه

گیرد می انجام گلوکاگون به نیاز بدون ها آن دقیقهچندتاتواندمیگلوکزتجزیه،اکسیژنوجودصورتدر(گلیکوژن

کنندیماستفادهچربهایاسیدازهاماهیچهتر،طوالنیانقباضبرای.کندفراهمرا ATPساختبرایالزمانرژی

تولید:یادآوری) به منجر همچنین ؛ شود می تولید بیشتری آمونیاک و یافته کاهش وزن ، ها چربی تجزیه اثر در

شود می اسیدی (مواد

کندتولیدبازسرعتبهراATPمولکولخود،فسفاتدادنباتواندمییرنفسفاتکرآتین*

کهمیانجامهوازیبیصورتبهگلوکزهتجزی،رسدنمیهاماهیچهبهکافیاکسیژنکهشدیدهایفعالیتدر* گیرد

شود می الکتیک اسید تولید به ماهیچهاسیدالکتیکشدنانباشته.(ماهیچهpHکاهش)منجر دردوگرفتگیباعث،در

.شودمیایهماهیچ

یکباره)تدریجبهاضافیاسیدالکتیک* یابدمیکاهشایهماهیچگرفتگیودرداثراتوشودمیتجزیه!(نه

اساستوانمیراایماهیچههاییاخته* انقباضبر از.کردتقسیمکندوتندهاییاختهنوعدوبه،سرعت بسیاری

. دارند را یاخته نوع دو هر بدن های ماهیچه

کند* ای ماهیچه استقامتی:تار حرکات میوگلوبین–مخصوص زیادی مقدار صورت–دارای به انرژی بیشتر یهوازتامین

تند* ای ماهیچه سریع:تار انقباضات کم–مخصوص میوگلوبین صورت–دارای به بیشتر انرژی تامین و کمتر میتوکندری

هوازی میوگل–بی واسطه است(وبه کند ای ماهیچه های تار بودن قرمز سبب است)میوگلوبین سفید ها آن رنگ ، کم های بین

شوندمیتبدیلکندنوعبهتندنوعتارهای،ورزشباکههستندبیشتریتندایماهیچهتاردارای،تحرککمافراد*

،هاتار* تند ای ماهیچه شوندیمخستهودهندیمدستازراخودانرژیسریعی

های:نکته تار دارای ، ماراتن دوندگان به نسبت متر صد دوی ایدوندگان هستندماهیچه کمتری کند های تار و بیشتر تند

کنندحرکتدیگریجایبهجاییازتوانندمیخودزندگیازبخشیدرحداقلجانوران*

نیروییبایدجانور،سویکدرحرکتبرای_1:استمشابهجانوراندرحرکتاساس

واسکلتیهایساختارنیازمندجانوران،حرکتانجامبرای_۲کندواردآنخالفدر

هستندایهماهیچ

جانوران در اسکلت انواع

ایستایی- در:آب مثال طور دریاییبه بدنبدندرونمایعتجمعاثردر،عروس به آن،

.شکل شود می کندیمحرکتمخالفسمتبهجانور،بیرونبهآبجریانفشارباداده

درونی- بیرونیاسکلتدارایجانورانازهاییهنمونپوستانسختوحشرات:اسکلت

..هستند دارد حرکتی و حفاظتی وظیفه اسکلت ، جانوران این ازدر جانوران این اندازه

رود نمی فراتر خاصی حد

بیرونی- داران:اسکلت کوسهمانندهاماهیازانواعیدر.دارنددرونیاسکلتمهره

کهاستاستخوانیدارانهمهرسایردرولی،استغضروفینوعازاسکلتاینجنسماهی،

داردنیزغضروف

!:نکته دارند غضروف قطعا ها ماهی همه
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ارتباطباشندمستقلیکدیگرازتوانندنمیهایاخته،یاختگانرپُدر* قبیل از ارتباطاتی یکدیگر با دارندشیمیاییوعصبیو

نیست* مرتبط بدن های یاخته همه با و است ارتباط در ها یاخته از محدودی تعداد با عصبی دستگاه

.ددارنامهدفیاختهکندمیدریافتراپیامکهایهیاخت.کندمیمنتقلراپیامیکهاستمولکولیشیمیاییپیک*

م . دارد ای گیرنده ، پیک برای هدف  بگذاردثیراتتواندمیاییاختهبرتنها،پیکولکولیاخته

استکه هدف یاخته همان یاخته این و باشد داشته را آن مخصوص گیرنده

 بُردکوتاهگروهدوبهراهاپیک،برسدهدفهیاختبهتاکندمیطیپیککهمسافتیاساسبر*

کنندیمتقسیمبُرددورو

*، برد کوتاه  یاختهچندحداکثرواندمهنزدیکیدرکهکندیمبرقرارارتباطهاییهیاختبینپیک

از)استبردکوتاهپیکیکعصبیناقل.دارندفاصلههمبا ردپایی نیز عصبی ارتباط در حتی پس

است مشاهده قابل شیمیایی (ارتباط

.کنندیممنتقلدورایهفاصلبهراپیاموشوندیمواردخونجریانبهکههستندهاییپیک،برددورهایپیک*

هستندهایپیکهاهورمون برد گاهیدور کنندترشحخونبهراشیمیاییپیکعصبیهاییاخته. ،صورتایندر؛می

هورمونپیکاین !عصبیناقلیکنه؛آیدمیشماربهیک

کنید شونددقت می ای یاخته بین مایع وارد ابتدا ، برد کوتاه های پیک هم و برد دور های پیک هم  که

هورمونشوندیمترشحریزدرونهاییاختهازهاهورمون* ترتیب به ، دوازدهه و معده ریز درون های یاخته مثال .

. کنند می ترشح را سکرتین و دهدگاسترین می تشکیل را ریز درون غده ، ریز درون های یاخته اجتماع

ریز برون و ریز درون غده  راخودترشحاتریزبرونهغداما،شودمیواردخونبهریزدرونهغدترشحات:تفاوت

،)ریزدمیبدنحفراتیاسطحبهمجراییطریقاز مجرا گفت طراح وقت هر باشه یادتون

غلطه گزینه اون ، بود داده نسبت ریز درون غده به رو اون اگه و ریزه برون ی غده (!منظورش

دارند:نکته ای استوانه شکل ، هستند تر عمقی که ریز برون غده پوششی های  امایاخته

های هستندپوششییاخته مکعبی شکل به ، آن سطحی

.نامندیمریزدروندستگاهراآنهاهایهورمونوریزدرونغددوهایاختهمجموع*

محرکبهنسبتوکنندیمتنظیمرابدنهایفعالیت،عصبیدستگاههمراهبهدستگاهاین

دهندیمپاسخبیرونیودرونیهای

،:نکته کتاب شکل !!غدهمطابق دارد قرار لوزالمعده از باالتر کلیه فوق

،:نکته کلیه فوق و کلیه ! نگیرید اشتباه کلیه فوق های سلول با را کلیه فوقانی های سلول

هستند مجزا هایی اندام کدام  هر

به* ای ساقه با و است نخود یک اندازه به تقریبا )هیپوفیز( مغزی زیر غده

)هیپوتاالموس( نهنج غدهزیر این . است پسینومیانی،پیشینکهداردبخشسهمتصل

شناختهبهانساندرمیانیبخشعملکرد.شوندیمنامیده استنشدهخوبی

مغزی:نکته زیر غده بخش کوچکترین ، میانی بخش و بخش بزرگترین ، پیشین بخش

باشند می  )هیپوفیز(

هاهیپوفیز هورمون

پیشین

رشد دهدمیافزایشراقدهانداز،درازهایاستخوانطولیرشدبا:هورمون

درداردمیواشیرتولیدبهراشیریغدد،نوزادتولدازپس:پروالکتین هورمون این .

دارد نقش نیز مثل تولید در مردان در . دارد نقش نیز آب تعادل حفظ و ایمنی دستگاه

تیروئید کند:محرک می تحریک را )سپردیس( تیروئید غده فعالیت

کلیه فوق گذارد:محرک می تاثیر کلیه فوق غده روی

جنسی های غده :FSH وLH)محرک کنند( می تنظیم را جنسی های غده کار

استمیانی نشده شناخته خوبی به انسان در بخش این عملکرد

پسین
توسین اکسی و ادراری ضد های عصبیهورمون های یاخته توسط تولیدهیپوتاالموس،

هیپوفیز پسین بخش در و شوند .شدهذخیره،می شوند می ترشح لزوم مواقع در و
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دو:نکته این )ارتباط است آویزان زیرنهنج از ای ساقه وسیله به ، خود پسین بخش طریق از )هیپوفیز( مغزی زیر بخشغده

مغزی زیر غده پیشین بخش ارتباط و بوده عصبی است(زیرنهنجوارتباط خون طریق از ،

مهارکنندهوآزادکنندهنامبههاییهورمونوداردارتباطپیشینبخشباخونیهایرگتوسط)هیپوتاالموس(زیرنهنج*

از:نکته)شودمتوقفآنهاترشحاینکهیا،شوندترشحپیشینبخشهایهورمونشوندمیباعثکهکندیمترشح یک هر

دارند قرار خود مخصوص کننده مهار و کننده آزاد های هورمون تاثیر تحت ، پیشین هیپوفیز های (هورمون

سازدهورمونیهیچپسینبخش* کند)نمی می ترشح .ولی زیرنهنجعصبیهاییاختهدر،پسینبخشهایهورمون!(

هاآطریقازاندشدهساختهاییاختهجسمدرکههاهورموناین.شوندمیتولید رسندیمپسینبخشبهکسون

،هایاستخوانسردونزدیکیدر* .دارندنامرشدصفحاتکهداردوجودغضروفیصفحهدودراز

شمتقسیمصفحاتایندرغضروفیهاییاخته ،آیندیمپدیدجدیدترهاییاختهکههمچنان.وندی

،ترتیباینبهوشوندیمترقدیمیغضروفیهاییاختهجانشیناستخوانیهاییاخته

بلوغ.کندیمرشداستخوان از پس سال میچند بسته صفحات این  کهزمانیتا.شوند،

 دهدافزایشراقدتواندمیرشدهورمون،اندنشدهبستهصفحاتاین

کنید ایندقت حجم اما کند نمی اضافه جدید یاخته خود باالیی بخش به غضروفی صفحه

های سلول حجم افزایش و قطری رشد اثر در میتواند استخوان یابدشبخش  افزایش

هغداینازکههاییهورمون.استواقعحنجرهزیردروداردسپربهشبیهشکلیتیروئیدهغد*

 داریدهورموندو،تیروئیدیهایهورمون.تونینکلسیوتیروئیدیهایهورمون:ازندتعبارشوندیمترشح

متصل:نکته.هستند 4T و 3Tهایمنابه نای به مستقیما ، تیروئید و پاراتیروئید  اندغدد

کنید جزودقت اما شود می ترشح تیروئید از تونین کلسی تیروئیدیهورمون های !!هورمون نیست

ههمدرگلوکزهتجزیکهآنجاییاز.کنندیمتنظیمرادسترسدرانرژیوگلوکزهتجزیمیزانتیروئیدیهایهورمون*

هستندهاهورموناینهدفهیاخت،همگیپس،دهدمیرخبدنهاییاخته

 نمواختالالتبهآنفقدان،بنابراین؛استالزممرکزیعصبیدستگاهنموّبرای3T ،کودکیوجنینیدوراندر*

انجامدیمجنینجسمیوذهنیماندگیعقبوعصبیدستگاه

*، بیشتر ید دریافت برای تیروئید حالت این در . شود می تیروئیدی های هورمون شدن ساخته کاهش سبب ید کمبود

کند می آنرشد به شودگواترکه می پیشین)گفته هیپوفیز غده از مترشحه تیروئید محرک هورمون تاثیر (تحت

کلسی،استزیادخونابدرکلسیمکهزمانی* برداشتتونینهورمون کندجلوگیریهااستخوانازکلسیماز می

  پشتِدرعددچهارتعدادبهپاراتیروئیدهایغده*

کننددارندقرارتیروئید می ترشح را پاراتیروئیدی هورمون و

 کلسیمِکاهشبهپاسخدرپاراتیروئیدیهورمون*

داردنقشکلسیمایستاییهمدروشودمیترشحخوناب

پاراتیروئیدی* هورمون :کارهای

ایزمینهمادازراکلسیم_1 کندیمآزادوجدااستخوانه

دهدمیافزایشکلیهدرراکلسیمجذبباز_2

افزایشرارودهازکلسیمجذبتواندمیکهکندیمتبدیلشکلیبهرا Dویتامین_3

کنید.(شودمیرودهازکلسیمجذبکاهشباعث Dویتامینکمبود)دهد هایدقت سلول

ویتامین همچنین و پاراتیروئید برای یDروده یافته تغییر شکل برای بلکه ؛ ندارند گیرنده

دارندDویتامین  گیرنده

 کهاستشدهتشکیلمرکزیوقشریبخشدوازوداردقرارکلیهرویکلیهفوقهغد*

است)اندمستقلدیگرهماز کلیه فوق غده دو دارای ، سالم انسان (هر

کلیهبخش* فوق غده داردمرکزی عصبی ساختار اما، قشری؛ ازبخش

است شده تشکیل پوششی های یاخته

های* هورمون ، مرکزی نفرینبخش نوراپی نفرینو کناپی می ترشح درا

 راخونابگلوکزوخونفشار،قلبضربانهاهورموناین

 کنندیمبازهاششدرراهانایژکودهندیمافزایش

کندیمآمادهمدتکوتاههایپاسخبرایرابدنتغییراتیچنین

کورتیزول* های هورمون ، قشری دیرپا)بخش و(پاسخ آلدوسترون ،

( کند می ترشح را جنسی های ،هورمون جنسی های هورمون از منظور

با را ها آن . هستند پروژسترون و استروژن ، نگیریدLHوFSHتستوسترون (اشتباه

*، ،یابدادامهزیادیمدتبههاتنشاگر.دهدمیافزایشراخونابگلوکزکورتیزول

های)کندیمتضعیفراایمنیدستگاهکورتیزول گویچه فعالیت کاهش (سفیدمثال
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*، وشودمیبازجذبهمآب،سدیمبازجذبدنبالبه.دهدمیافزایشکلیهازراسدیمبازجذبآلدوسترون

خوننتیجهدر کنند:نکته.رودمیباالفشار می ترشح جنس دو هر ، را زنانه و مردانه جنسی های هورمون

رابیکربناتوگوارشیهایآنزیمریز،برونبخش.استشدهتشکیلریزدرونوریزبرونقسمتدوازلوزالمعدهغده*

روده) سپس و خود مجرای درون تبه  بخشبیندرهایاختهازایهمجموعصورتبهریزدرونبخش.کندیمرشح(

 دارندنامالنگرهانسجزایرکهاستریزبرون

هورمون* دو ، لوزالمعده ریز درون بخش

برایگلوکاگونوانسولین دو هر که کند می ترشح

. روند می کار به خون قند تنظیم

خون‹‹‹‹گلوکاگون گلوکز کاهش به پاسخ به‹‹‹در گلیکوژن تجزیه

خون قند افزایش و گلوکز

خون‹‹‹‹انسولین گلوکز افزایش به پاسخ و‹‹‹در ها یاخته درون به گلوکز ورود

خون قند کاهش

شوند:نکته می یکی دوازدهه زیرِ در ، صفرا مجرای و لوزالمعده  مجرای

،آندنبالبهوگلوکزعلتهمینبه.یابدمیافزایشخونگلوکزغلظت،بگیرندخونازراگلوکزنتوانندهایاختهاگر*

میابد)شودمیادرارواردآب افزایش فرد ادرار تخلیه دفعات و مقدار استمعروفشیریندیابتبهوضعیتیچنین(درنتیجه

ها* یاخته : شیرین دیابت ،در انرژی تامین کنندبرای می مصرف چربی و وزن‹‹‹پروتئین بیشتر+کاهش آمونیاک .تولید

ها چربی وضعیتاگرکهشودمیتولیداسیدیمحصوالت‹‹‹تجزیه .شدخواهدمنجرمرگواغمابهنشوددرماناین

ها پروتئین )بدنمقاومت‹‹‹تجزیه هارا پادتن مثل دفاعی های پروتئین تجزیه با تجزیهپس:نکته)دهدمیکاهش(مثال

، شیرین دیابت در ها داردپروتئین کورتیزول هورمون مدت طوالنی تاثیر مانند (عملکردی

نوع* دیابت انسولین1در شوداصال، نمی ترشح کافی اندازه به یا شود نمی درکهستاایمنیخودبیماربیماریاین.ترشح

 تزریقبابیماریاین.بردمیبینازراالنگرهانسجزایردرانسولینهکنندترشحهاییاخته،ایمنیدستگاهآن

شود)آمددرخواهدکنترلتحتانسولین درمان کامال اینکه !(نه

نوع* دیابت نوع2در این . دهند نمی پاسخ آن به انسولین های گیرنده اما دارد وجود خون در کافی مقدار به انسولین ،

تحرکوچاقینتیجهدر،بعدبهسالگیچهلحدودسنازدیابت شودمیظاهردارندرابیماریزمینهکهافرادیدرعدم

کنید باشنددقت نداشته وجود ها گیرنده این اینکه نه دهند نمی پاسخ انسولین به انسولین های گیرنده ، دوم نوع دیابت در

 استمغزریزدرونغددازدیگریکی(فیزاپی)مغزیروغده*

 مالتونینهورمونوداردقرارچهارگانههایبرجستگیباالیدرکه

 حداکثربهشبدرهورموناینترشحمقدار.کندیمترشح

 هورموناینعملکرد.رسدمیحداقلبهظهرنزدیکیدرو

 دررسدیمنظربهاما،نیستمعلومخوبیبهانساندر

باشدداشتهارتباطروزیشبانههایریتمتنظیم

کنید )تولیددقت است مشخص کامال فیز اپی غده عملکرد

است نشده اثبات هنوز مالتونین هورمون عملکرد که حالی در  مالتونین(

 درکهکندیمترشحتیموسینهورمونتیموسهغد*

 کودکیونوزادیدوراندرتیموس.داردنقشTیهالنفوسیتتمایز

رودمیتحلیلآنهاندازوشودمیکاستهآنفعالیتازتدریجبهاماداردزیادیفعالیت

.شودمیتفسیرخاصیعملکردبهپیکپیام،هدفیاختهنوعوهورموننوعبراساس*

،رسدمیکلیهبهدهدیمافزایشراخونکلسیمکهپاراتیروئیدیهورمونوقتیمثال

شدهاستخوانهتجزیباعثاستخواندرهورمونهماناما،کندمیزیادراکلسیمجذبباز

کندمیآزادراکلسیمو

هاآنترشحمقداردرکمهرچندتغییراماشوندمیترشحکمخیلیمقادیردرهاهورمون*

شودتنظیمدقتبهبایدشانترشحعلتهمینهب.داشتخواهددرپیهمالحظقابلیاثرات

،.شوندیمتنظیممنفیبازخوردتوسطهاهورمونبیشتر* تنظیم نوع این مقدارافزایشدر

بالعکسوشودمیهورمونهمانترشحکاهشباعث،آنتأثیراتیاهورمونیک
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.شودمیهورمونهمانترشحافزایشباعث،آنتأثیراتیاهورمونیکمقدارافزایش،مثبتبازخوردیتنظیمدر*

شودمیتنظیممثبتبازخوردیهچرختوسطتوسیناکسیعملکرد

*. مختلف جانوران بین هم و شود می مشاهده جاندار یک های یاخته بین شیمیایی ارتباط هم ، جانوران موادیهافروموندر

کندیمایجادرفتاریهایپاسخگونههمانازدیگریافرادیافرددروشدهترشحفردیکازکههستند

فرومون* از جانوران :استفاده

هایبهشکارچیحضورخطرهشداربرایهافروموناز‹‹‹‹زنبور کندیماستفادهدیگرزنبور

فرومون‹‹‹‹هامار یابیاز جفت برای کنندها می ازفقطالبته)استفاده که هایی اندفرومون شده ترشح گونه هم های رامار

ده می (!!دنتشخیص

کنندمیاستفادهخودقلمروتعیینبرایهافروموناز‹‹‹‹هاگربه



گراوند پور–امیررضا درویش @ :BioGeravandChannel             نوید

Navid's Channel: @zistDVP

، سواالت رایگان دریافت ،برای مهم مباحث کانالتدریس به شناسی زیست نکات و ها جزوه ، ها آزمون یعنیهایتحلیل .zistDVP@وBioGeravand@ما کنید مراجعه

بتوانند* ها میکروب که شد نمی تصور ابتدا اماانساندر . کنند بیمار هارا بیماری میکروبی کردنظریه بیان نوزدهم قرن در

باشند زا بیماری توانند می ها میکروب که

نشبدنتوانایی* بیمار )ددر هان بیماری میکروبی نظریه می!نه نشان می( بدن باشددهد مقاوم ها میکروب برابر در تواند

*، دفاعی خط استشاملنخستین مخاط و صورتکهپوست اختصاصیبه کغیر می ندنعمل

دارندنقشبدنبههامیکروبورودازجلوگیریدرآندرونیوبیرونیهایهالیکهاستبدنهایاندامازیکیپوست*

بیرونی* الیهالیه چندین اند: مرده آن های ترین خارجی که پوششی یاخته

درونی*  هارشتهکهداردوجودهایرشتپیوندیبافت:الیه

.اندتابیدههمبهمحکمیطرزبهآندر

ازاستدوامباومحکمالیهاین که چرم .

به مربوط ، شود می تهیه جانوران پوست

است الیه همین

 مادهاین.پوشاندمیچربایمادهراپوستسطح*

.دارداسیدیخاصیتچرب،اسیدهایداشتنعلتبه

ها)زابیماریهایمیکروبزندگیبرایاسیدیمحیط میکروب ی همه  نیستمناسب!(نه

درم* الیه ی زنده های چربوعرق،سلول ی میبرراماده ترشح پوست دارایکنندسطح عرق لیزوزیم. و ؛نمک است

( ها باکتری برای هانمک میکروب سایر داردنه نقش ها باکتری بردن بین از در نیز لیزوزیم و نیست مناسب پس.!(

کنید شوددقت می اعمال ها باکتری روی بر عرق تاثیر هاکه میکروب سایر نه

سطح* ! است نپوشانده را بدن جای همه دربیرونمحیطبانیزتناسلی–ادراریوگوارش،تنفسهایدستگاهپوست

)اندارتباط مخاط با یکو بابافتشامل کندبافتازآستریپوششی می ترشح مخاطی ماده و است اندپیوندی شده پوشانده )

مخاط* وچسبناکترشحات بااست همچنین و شود می ها میکروب پیشروی از لیزوزیممانع کُشدداشتن می را ها باکتری ،

شودمیترعمیقهایبخشبههامیکروبنفوذمانعتنفسدستگاهدرمژکدارمخاط*

باکتری)داردلیزوزیمبزاق،گوارشدستگاهدر* سازدمینابودراغذادرموجودهایمیکروب،معدهاسیدهمچنین.(ضد

شودمیمجاریهایمیکروبراندنبیرونباعثادرارومدفوعاستفراغ،سرفه،عطسه،مانندکارهاییوساز*

!!:نکته)کندیممحافظتچشمازلیزوزیمونمکداشتنبااشک* دارد عرق شبیه کاری و ساز (اشک

از:نکته ها میکروب نوع به توجه بدون مخاط و میپوست جلوگیری آنها میبردنفوذ بین از هارا باکتری فقط لیزوزیم اما کنند

*، خوارها بیگانه شامل ، دفاعی خط هایدومین ،گویچه ،سفید ها والتهابیپاسخپروتئین

صورت به که باشد می اختصاصیتب کنندغیر می هایعمل ویژگی اساس بر را ها بیگانه و

کنند می شناسایی ها آن عمومی

دریاییالروبدندرون،بارنخستینبرایمچنیکو* شبیهکهدیدراهایییاخته،ستاره

نبودند)بودندآمیب باخوردندمیراخوداطرافموادوکردندمیحرکت؛!(آمیب او .

این مچنیکو ! خوردند می هم را خارجی ذرات ، ها یاخته این که کرد اثبات آزمایشی

را ها خواریاخته نامید)فاگوسیت(بیگانه

هر* ایمنی وفرددستگاه شناسد می را خودی های دریاخته آنچهفقط تخشیصبرابر بیگانه

می دهدشودداده می ها)پاسخ بیگانه فقط وچون!نه تشخیص در اشتباه دچار است ممکن

شود ایمنی (خود

:اندشدهشناساییخواربیگانههاییاختهازمختلفیانواعانساندر*

ها- خوار ،لنفاویهایهگرجملهازمختلفهایاندامدر:)ماکروفاژ(درشت

با و دارند هاحضور .میکروب کنند می ،خواردرشتوظایفازدیگریکیمبارزه بینازها

بقایایهابافتمردههاییاختهبردن آنآنهاستیا ی نمونه قرمزپاکسازی. های گویچه

موجود ی استطحالوکبددرمرده

طبیعیدر:نکته می،حالت ایمنی )دستگاه خودی های سلول نابودی باعث هایتواند سلول

بشود نیز مرده( یا دیده آسیب یا  پیر

ای- دارینه های مثل،اندارتباطدرنروبیمحیطباکهبدنازهاییشبخدر:یاخته

ازهاییقسمت،خواریهبیگانبرعالوه.شوندیمیافتفراوانیبه،گوارشهلولوپوست

،نزدیکلنفاویِهایگرهبهراخودسپس.دهندیمقرارخودسطحدررامیکروب

شناختنباایمنیهاییاخته.کنندارائهایمنیهایهیاختبهراهاتقسماینتارسانندیم

کردخواهندشناساییرامهاجممیکروب،هاقسمتاین

کنید ایدقت دارینه های یاخته این با برخورد درصورت ها نه،لنفوسیت شوند می فعال فقط

)! شوند بالغ اینکه )نه بیاورند بدست را بیگانه عامل شناسایی توانایی اینکه
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دارد:نکته شرکت ای( دارینه های یاخته وسیله )به دفاعی خط دومین در هم و خط نخستین در هم  پوست

اینمی:نکته یاخته شناسایی با ایمنی دستگاه های یاخته گفت عالکهتوان زائدارای بیماری های میکروب به،باشدم قطعا

می حمله :نکآن نقض )مثال ! هستند(یاختهند میکروب از هایی قسمت حامل که ای دارینه های

ها- نامشوندیمیافتفراوانیهب،اندارتباطدربیرونمحیطباکهبدنازهاییبخشدر:ماستوسیت به ای ماده .

که دارند راآنهانفوذپذیریوگشادراهارگهیستامین

هایبیشترحضوروخونجریانافزایشباعثهارگشدنگشاد.کندیمزیاد  بیشترپذیرینفوذ.شودیمسفیدگویچه

کندنشترگخارجبهگذشتهازبیشاستدفاعیهایپروتئینحاویکهخونابتاشودیمموجبهارگ

است:هانوتروفیل- سفید های گویچه جزو ، خوار بیگانه این

کنید شونددقت نمی محسوب سفید گویچه ، ها ماستوسیت و ای دارینه های سلول و ها خوار  درشت

یابدمیافزایشسفیدهایگویچهتعداد،میکروبیهایبیماریجریاندر*

 ازسفیدهایگویچهعبورفرایند.شوندمییافتهمدیگرهایبافتدربلکه،خوندرتنهانهسفیدهایگویچه*

رگی)هامویرگهدیوار هر ،نه .(دیاپدز)تراگذری!( شود می ازنامیده استسفیدهایگویچههمههایویژگیتراگذری

تراگذریبانوتروفیل،شودبافتواردزابیماریعاملاگر.کردتشبیهسریعواکنشنیروهایبهتوانمیراهانوتروفیل*

کنندحملزیادیدفاعیموادهانوتروفیل.کندمینابودراآنخواریبیگانهباورساندیمآنبهراخود اندچابکونمی

هسته:نکته یک دارای ها !!(ینوتروفیل قسمتی تک ی هسته چند )نه هستند قسمتی چند

شود:نکته می نوتروفیل وارد نیز بافتی میان مایع از مقداری ، نوتروفیل خواری بیگانه فرایند طی در

کممبارزههاائوزینوفیل،نیستندخواریهبیگانقابلکهانگلهایکرممثلبزرگتریزایبیماریعواملبرابرِدر* .نندی

ریزندیمانگلرویبهراخودهایهدانمحتویاتهاائوزینوفیل

.دارندهپاریننامبهایمادهوهیستامینهایاختهاینهایدانه.دهندمیپاسخزاحساسیتموادبه،هابازوفیل*

هاهیستامین.استخونانعقادضدهپارین رگ هانفوذپذیریوگشادرانیز زیادآن کندرا می

یاخواردرشتبهوکنندمیتغییر،خروجازپسوشوندیمخارجخوناز،هامونوسیت*

شوندیمتبدیلدندریتیهاییاخته

: باشندنکته داشته یکسانی منشا توانند می دندریتی های یاخته و ها درشتخوار

: بهنکته درنتیجه ! ندارند را خون به برگشت قابلیت ، تراگذری از پس ها مونوسیت

شوند می تبدیل دیگری های  یاخته

طبیعی(TوB)لنفوسیتدارندمختلفیانواعهالنفوسیت* کشنده های یاخته لنفوسیتی.و

ییاخت،داردنقشاختصاصیغیردفاعدرکهرا هایهیاختکهنامندیمطبیعیهکشنده

کنید)ویروسبهآلودهوسرطانی هستندقت خودی های سلول اینا کنندیمنابودرا!(که

پروتئین* ترشح با ابتدا ، طبیعی کشنده های ایجادپرفورینیاخته یاخته غشای در منفذی ،

شود آن شده ریزی برنامه مرگ سبب که کنند می وارد آن درون به آنزیمی سپس کنند می

درهاپروتئیناین.اندخونابدرمحلولهایپروتئیناز،گروهیمکملهایپروتئین*

.شوندیمفعال،کندنفوذبدنبهمیکروبیاگراما،اندغیرفعالصورتبهآلودهغیرفرد

،شودمیفعالهاپروتئیناینازیکیوقتیکهاستصورتاینبه،شدنفعالواکنش

یابدمیادامهترتیبهمینبهوکندیمفعالرادیگری

به* شده فعال مکمل های :2پروتئین شوند می میکروب نابودی سبب ایجاد_1طریق

میکروب غشای در مانند حلقه های خواری_2ساختار بیگانه تسهیل
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: ینکته یاخته غشای در یکدیگر کمک با ، مکمل های پروتئین مانند نیز ها نظرپرفورین کنندمورد می ایجاد  منفذ

*: داریم اینترفرون پروتئین نوع دو

نوع-  هممجاورسالمهایبریاخته،آلودههیاختبرعالوهوشودمیترشحویروسبهآلودهیاختهازکه1اینترفرون

ها)ویروسبرابردرراآنهاوکندیماثر میکروب سایر کندیممقاوم!(نه

نوع- کندمیفعالراخوارهادرشتوشودمیترشح Tهایلنفوسیتوطبیعیکشندههاییاختهازهک2اینترفرون

: نوعنکته اینترفرون است2نقش مکمل پروتئین های نقش از یکی مشابه ،

نوع:نکته کاهش1اینترفرون باعث ، شود( می آنها مرگ کاهش سبب )و کند می مقاوم ویروس برابر در را ها یاخته چون ،

نوع اینترفرون و شود می ها درشتخوار آن2فعالیت فعالیت افزایش باعث شود، می  ها

یا)داردسرطانیهاییاختهعلیهمبارزهدرمهمینقش2نوعاینترفرون* طبیعیهمانند کشنده های (خته

عموم)موضعیپاسخی،التهاب* نه و سراسری تحریک:یادآوری)بافتیآسیبدنبالبهکهاست!(ینه سبب بافتی آسیب

شود می درد های میکروببینازبهپاسخاین.کندیمبروز(گیرنده تسریعوهامیکروبانتشارازجلوگیری،هابردن

اندالتهابهاینشانه،شوندمیمشاهدهدیدهآسیبموضعدرکهدردوگرما،تورم،قرمزی.انجامدیمبهبودی

ها)دیدهآسیبهایماستوسیتاز،التهابدر* ماستوسیت ی همه هایشودمیرهاهیستامین!(نه گویچه درنتیجه سفید.

ها)کندیمنشتبیرونبهبیشتریخونابوشوندیمهدایتدیدهآسیبموضعبهبیشتری رگ شدن گشاد (با

مویرگهاییاخته*  بهراخونسفیدهایگویچه،شیمیاییهایپیکتولیدبابافتیخوارهایبیگانهوهادیواره

 خواریبیگانههانوتروفیل.شوندیمخارجخونازتراگذریباهامونوسیتوهانوتروفیل.خوانندمیفراآسیبموضع

شوند:نکته)شوندیمتبدیلخواردرشتبههامونوسیتوکنندیم نمی تبدیل دندریتی یاخته به ها مونوسیت ، التهاب (در

باالدماهایدرهابمیکروفعالیت.استتب،میکروبیهایبیماریهایهنشانازیکی*

به،یابدمیکاهش پاسخ در میکروبهابعضیهیپوتاالموس میبردباالرابدندمای،ترشحات

!:نکته گرفت نظر در تب را بدن دمای افزایش هر توان  نمی

،س* دفاعی خط صورتشاملومین به که هاست کننداختصاصیلنفوسیت می عمل

استمؤثرعاملهمانبرتنهاوداردبستگیبیگانهعاملنوعبه،اختصاصیدفاع*

 درلنفوسیتنوعدوهر.شودمیانجام Tو Bهایلنفوسیتهوسیلبهاختصاصیدفاع*

استخوانمغزهماندر Bهایلنفوسیت.اندنابالغابتدادروشوندیمتولیداستخوانمغز

بیگانهعاملشناساییتوانایی،ترتیباینبهوشوندیمبالغتیموسدرTهایلنفوسیتاما

آورندمیدستبهرا

های:نکته )لنفوسیت نمود مشاهده خون در را نابالغ های لنفوسیت توان می نابالغ(Tپس

آنفعالیتاز_1:تدریجبهاماداردزیادیفعالیتکودکیونوزادیدوراندرتیموس*

رودمیتحلیلآنهانداز_2وشودمیکاسته

.اندعنویکازهمگیکهداردژنآنتیهایگیرنده،خودسطحدر Tیا Bلنفوسیتهر*

وشودمتصلژنآنتینوعیکبهتواندمیفقطیعنی؛کندیمعملاختصاصیگیرندههر

شودمیشناساییژنآنتی،ترتیباینبه

ژن:نکته آنتی ولی کند می شناسایی را ژن آنتی یک فقط گیرنده توسطهر است ممکن

! شود شناسایی گیرنده یک از بیش

سممحلولذراتیاهامیکروبسطحژنآنتی Bلنفوسیت*  راهامیکروبمثل

 سرعتبه،کندشناساییراژنآنتیاستتوانستهکهلنفوسیتیآن.کندیمشناسایی

آوردیمپدیدرا(پالسموسیت)سازپادتننامبههایییاختهوشودیمتکثیر

لنفوخون،ایهیاختبینمایعاتهمراهپادتن.کندیمترشحپادتن،سازپادتنهیاخت*

نابودراآن،کردبرخوردمحلولهایژنآنتییامیکروبباجاهروآیدیمدرگردشبه

سازدیماثریبیا
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: ژننکته آنتی دو به تواند می هریکسانپادتن کنید دقت اما شود متصل

شود می متصل ژن آنتی یک به فقط ، آن ی  گیرنده

جنس* از بودهپادتن استY،پروتئین ژنوشکل آنتی به اتصال برای جایگاه دارددو

سازتواندمی Bلنفوسیتهر پادتن به تبدیل از مکمل)مشابهپادتنی،پس  با!!!(نه

کندترشحخودیهگیرند

!!Bلنفوسیت:نکته نگیرید اشتباه ساز پادتن یاخته با را

! ندارد خود سطح بر پادتنی و کند می ترشح پادتن ساز پادتن یاخته

ژن(پادتن* )آنتی پادگِن دنامنیمسرمراآمادهپادتن.کندیمنابودیااثریبرا،

.که شود می مصرف نیز دارو عنوان از:مثالبه شدید های زخم  کزازضدّسرمدر

شوداستفاده حاویسمّپادزهریامی هاییمار کنندخنثیرامارسمّکهاستپادتن می

کنید نیزدقت مکمل های پروتئین کردن فعال وسیله به ها پادتن

هایمی یاخته افزایش با زیرا ! شوند خواری بیگانه افزایش باعث توانند

می افزایش نیز نیز پاکسازی ، ویمرده باعثهمچنینابد نیز مکمل های پروتیین خود

می خواری بیگانه !شوندسهولت

اندتغییرکهراخودیهاییاخته، Tلنفوسیت* ویروسبهآلودهیاسرطانیمثال،کرده

.کندیمحملهشدهپیوندبخشهاییاختهبههمچنین.کندیمنابودرانداشده

 راکشنده Tهایلنفوسیتوشودمیتکثیر،ژنآنتیشناساییازپس Tلنفوسیت*

شوندمتصلهدفیاختهبهکشنده Tهایلنفوسیت.آوردمیپدید  ترشحباومی

اندازندیمراهبهراشدهریزیهبرناممرگ،آنزیموپرفورین

: جملهنکته از ها گونه سایر تواند می ، شود می سبب را پرندگان آنفوالنزای که ویروسی

از بیش تولید باعث و کند می آلوده را انسان های شش ویروس این . کند آلوده نیز را انسان

های لنفوسیت گرددTحد  می

اختصاصی* کهژنیآنتیاگراما.نیستسریعیدفاع،اختصاصیغیردفاعبرخالفدفاع

قبلبهنسبتاختصاصیدفاعپاسخ،شودواردبدنبهدوبارهاستشدهواردبدنبهقبال

 استترقویوترسریع

هایلنفوسیتبرعالوهوشودمیتکثیر،کندمیشناساییراژنییآنت،لنفوسیتوقتی*

)کنندعمل ،کشنده Tیاسازپادتنه پدیدخاطرههایلنفوسیتنامبهدیگریهاییاخته(

بامانندمیباقیخوندرهامدتتاکهآیدمی مواجهه بعدیِ دفعات در شوند می سبب و

( پذیرد صورت سریعتر تشخیص ، ژن سریعآنتی وپاسخ خاطره های لنفوسیت و )

( شود تولید بیشتری کننده قویعمل (پاسخ

،.شودمیاستفادهواکسیناسیوندر،اختصاصیدفاعبودندارحافظهخاصیتاز* واکسن

،ضعیفمیکروب ،کشتهشده واردباکهاستآنشدهخنثیسمیامیکروبژنآنتیشده

دنآییمپدیدخاطرههاییاخته،بدنبهآنکردن

فعالغیرایمنی،سرمازحاصلایمنی.نامندمیفعالایمنیراواکسنازحاصلایمنی*

ییاختونشدهتولیدبدندرپادتنچوناست استنیامدهپدیدنیزایهخاطره

داردراخودبهمخصوصهایژنآنتیمیکروبیهر:نکته
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ایمنی* ،اکتسابینقص باشدHIVسویروآنعاملکهاستبیمارینوعی)ایدز( دستگاهدرعملکردبیماریایندر.می

نتیجه.شودمینقصدچار،فردایمنی شودمنجرمرگبهاستممکنواگیرهایبیماریخطرترینکمبهابتالحتیدر

طریقنکندایجادبیماریوبماندباقینهفتهسال15تاماه6بیناستممکنبدنبهورودازپسایدزویروس* از فقط و

شود مشخص آزمایش

واشیاینوعهرازاستفادهنیزوآلودهخونیهایفراوردهوخون،جنسیرابطهطریقازHIVویروس* بهکهایبرندهتیز

.شودمیمنتقلبدنمایعاتوباشندآغشتهویروسبهآلودهخون

نیست)تواندمیHIVهبآلودهمادر* کندمنتقلخودفرزندبهراویروس،شیردهیوزایمان،بارداریجریاندر!!(حتمی

کننده Tهایلنفوسیتبهویروسهحملایدز،بیماریعلتکهدریافتندشناسانزیست* .هاستآندرآوردنپایازوکمک

بردنبینازباویروس.شودیمانجاملنفوسیتخاصنوعاینکمکبه Tهایلنفوسیتدیگرو Bهایلنفوسیتفعالیت

کندمیمختلراایمنیسیستمنتیجهدروTوBایهلنفوسیتعملکرد،هالنفوسیتاین

حساسیت *

مواد* به نسبت ایمنی دستگاه خطرواکنش داردحساسیت،بی ،حساسیتمادهبهایمنیدستگاهپاسخ.نام زا

ی.هاستبازوفیلوهاماستوسیتازهیستامینترشح نتیجه وقرمزیمثلحساسیتشایعِعالئمِ،هیستامینترشحدر

شودمیایجادبینیازآبریزش

املوعبرابردرایمنیدستگاهپاسخعدمبه.دهدنمیپاسخگوارشدستگاهدرمفیدهایمیکروبحضوربهایمنیدستگاه*

گویندایمنیتحمل،خارجی می

کنید دردقت کنندزندگیهاییمیکروبماپوستسطحکه ،شرایطباکهمی ،اسیدیجملهازپوست اندسازشبودن یافته

هااینوجود ،میکروب پوست سطح ایمنیدر بلکهنمیمحسوبتحمل ! خاطرشود خودِبه استسازش میکروب

ایمنی خود های بیماری های* یاخته ، ها آن در که هستند هایی بهسالمبیماری و شده شناسایی بیگانه عامل عنوان به خودی

مثال . شود می حمله ها نوعدرآن ردبمیبینازراآنهاوکندیمحملهانسولینهتولیدکنندهاییاختهبهایمنیدستگاه،1دیابت

هایاطرافمیلینآندرکهاستدیگریایمنیخودبیماری،MSیااسکلروزیسمالتیپل* !!)عصبییاخته ها یاخته خود (نه

رود)نخاعومغزدر نمی بین از محیطی عصبی دستگاه های یاخته دروگیردیمقرارایمنیدستگاههحملمورد!!(میلین

کامل)هاییتقسم شودیمایجاداختاللبدنهبقیبامرکزیعصبیدستگاهارتباطدر،ترتیببدین.رودیمبیناز!!(نه

کنید یادقت ویروس به آلوده های سلول به حمله مثال ! نیست ایمنی خود ، خودی های یاخته به ایمنی دستگاه ی حمله هر

است طبیعی فرایند یک ، سرطانی های سلول

جانوران* ایمنی

جانوران- مهره(همه بی و دار مهره دارند)شامل اختصاصی ایمنی

ایمنی- داران مهره دارندهمه اختصاصی

هستند- اختصاصی ایمنی فاقد مهرگان بی همه

ودرآیدمختلفشکلهاصدبهتواندمیکهاستشدهکشفمولکولی،میوهمگسِدر*

کنید.کندشناساییرامختلفیهایژنآنتی اختصاصیدقت ایمنی مشابه ، کار و ساز این

غیر و نیست اختصاصی ایمنی اما !است شود می محسوب اختصاصی
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از* تن پروتئینDNAفام .و است شده مادهتشکیل های مختلفوراثتیویژگی های زمان در هسته در :موجود

باشد تقسیم حال در صورت‹‹‹‹‹‹یاخته شدهبه فشرده تن فام

نباشد تقسیم حال در باشد‹‹‹‹‹‹یاخته می درهم های توده صورت به و است کمتر فشردگی . فامینه)کروماتین( صورت به

مشاهده:نکته قابل فامینه ، یاخته عمر بیشتر !(بودهدر نباشد فشرده اینکه )نه است کم وراثتی ماده فشردگی و

های* واحد دارای ، فامینه ی رشته شوندهتکرارهر

، تن هسته هر در . است )نوکلئوزوم( تَن هسته نام به

حدود دنا اطراف2مولکول در مولکول8دور

است پیچیده هیستون نام به .پروتئینی

،:نکته فامینه در هم و شده فشرده تن فام در هم

ها داشتههیستون دناوجود مولکول هاو آن دور به

است  پیچیده

اثر:نکته ،در تن فام در فشردگی هایافزایش تن هامتوالیهسته آن بین فاصله و شده نزدیک هم شودبه می  کم

فامینک* دو دارای و داشته قرار فشردگی حداکثر در که تنی فام یعنی ، شده مضاعف تن فام

. باشد می اندخواهری یکسان ها ژن نوع نظر از خواهری های اور)فامینک کراسینگ اگر

ها ژن این دهد، بارخ توانند (باشندمتفاوتهممی

اند* متصل یکدیگر به سانترومر نام به محلی در خواهری های فامینک

کنید فامینهدقت اگر باشدکه خواهری های فامینک فاقد شده فشرده یکی فقط )یعنی

سان دارای نیز صورت این در حتی ، باشد( داشته !فامینک است ترومر

است(:نکته تر بلند ، فامینک هر های بازو از )یکی ندارد قرار ها فامینک وسط در سانترومر

*، جانداران از گونه جنسی(پیکریهاییاختهدرتنفاممعینیتعدادهر  گویندیمتنیفامعددآنبهکهدارندخود)غیر

کنید ،دقت بالغ قرمز های میتونهگلبول طراح هستن! ژنتیک ماده و هسته هرگونه کنهفاقد طرح زیادی های دام نکته این .از

وقتهمیشه هر باشه ویادتون هسته و ژنتیک ماده گوشه..اسم یه رو قرمز گلبول ، اومد دارینی. نگه  ذهنتون

فام* عدد بودن اینیکسان بر دلیلی ، جاندار دو گونهتنی هم جاندار دو آن که مشابهنیست !یا وهممثالباشند همانسان

خود پیکری های یاخته در ، زیتون دارند46درخت تن عیناما.فام ، شباهت نظر وسطاز از که هستن ��شدهمنفجرسیبی

 استمتغیرعدد1000ازبیشتا2از(هاباکتریجزبه)مختلفجاندارانهایتنفامتعداد*

 کاریوتیپ،تنیفامهایناهنجاریازبعضیتشخیصوهاتنفامتعدادتعیینبرای*

 براساسکهاستفشردگیحداکثرباهاتنفامازتصویری،کاریوتیپ.شودمیتهیه

اندهشدگذاریشمارهومرتب،سانترومرهاقرارگیریمحلوشکل،اندازه

: شود،کاریوتیپنکته می گرفته متافاز مرحله در و تقسیم حال در ی یاخته  از

: کاریوتیپنکته وسیله است،به بررسی قابل ها تن فام ژنتیکی  محتوای

 دوالد،باشندداشتهنسخهدوتنفامهرازهاآنپیکریهاییاختهکهجاندارانی*

فامینک.گویندیم مورد در کلی همتاخواهریتوضیح تن فام هایو تن فام ، ها بچه ببینید :

های ژن برای یکسانی های جایگاه ، هاشونهمتا ژن نوع که نیست الزامی اما دارن مختلف

همتا های تن فام از کدوم هر چون ؟ چرا . باشن هم اومدن.،عین والدین از یکی از

ژن نوع دقیقا و دارن مختلف های ژن برای یکسانی های جایگاه ، خواهری های فامینک هماما

. هستش یکسان ها اون همانندسازیدر حاصل جایچون از و بودن تن فام همون

ملموس براتون که بزنم علمی غیر مثال یه جهش(. گرفتن نظر در بدون )البته نیومدن ای دیگه

بشه) علمتر مثال برایاین فقط و نیست بهترهی :درک )

کنیممثال شمارهفرض های کروموزوم .15روی داره قرار پوست رنگ به مربوط ژن ،

شماره کروموزوم تا دو ما .15خب هستن همتا که همداریم ها کروموزوم این از کدوم هر

یکسانه محتواشون دقیقا که دارن خواهری فامینک ندارندوتا هم با فرقی موجود.و ژن ممکنه

رو سیاه رنگ ، اومده پدر از که کروموزومی کنهدر .ایجاد سفید رنگ ، مادر ژن اینجاستو حاال

ژنتیک های رابطه میذارنکه ایناثرشونو اگه اساسصفت. بر پوست( ورابطه)رنگ بارز

،نهفته بشه میشه(تعیین سیاه فرد )مثال میشه ظاهر باشه غالب که رنگی اساساون بر اگه .

میشه ظاهر سبزه( )رنگ واسط حد صفت ، بشه تعیین صفت این ناقص ...وبارزیت

دو هر روی مثال ! داره وجود یکسانی های ژن ، کروموزوم هر خواهری های فامینک روی اما

! غیر ال و سیاهه رنگ به مربوط ژن ، اومده پدر از که کروموزومی فامینک

بگیماگهپس کلی ی جمله یه اما:بخوایم یکسانه هاشون ژن موضوع ، همتا های کروموزوم

محتوای هم و ژن موضوع هم ، خواهری های فامینک ولی . باشه متفاوت میتونه ها ژن محتوای

یکسانه ها واون . بود پوست رنگ مورد در ژن اون اینکه یعنی ، ژن موضوع ، نظر مورد مثال )در

، ژن شد(محتوای می رنگی چه ایجاد سبب ژن اون اینکه یعنی
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تعیین)دارند Yتنفامیکو Xتنفامیک،مردانو Xتنفامدو،زنانپیکریهاییاختههسته* در جنسی های تن فام

دارند نقش (جنسیت

از:نکته بیش )بنابراین هستند ای هسته چند ، اسکلتی ماهیچه های یاخته مثل ها یاخته بعضی که باشید داشته یاد به

دارند جنسی تن فام ،(دو بالغ قرمز های گلبول همانند نیز برخی هستندو جنسی تن فام و هسته فاقد

*( الد تک ، انسان جنسی های .n =23یاخته باشند می نیستهمتادیگرتنفامباتنیفامهیچ،تنیفاممجموعهیکدر(

شامل،چرخهاین.گویندیماییاختههچرخراگذراندیمبعدیتقسیمپایانتاتقسیمیکپایانازیاختهیککهمراحلی*

استمتفاوتمراحلاینمدت،مختلفهاییاختهدر.استتقسیمواینترفازمراحل

یاخته‹‹‹اینترفاز عمر و–بیشتر نیاز مورد مواد ساخت ، رشد

معمول های کار 1 –انجام  2GوG،Sشامل

 1 یاخته‹‹‹Gمرحله کشد–هارشد می طول زیادی –زمان

این در ، نشود تقسیم دائمی یا موقتا باشد قرار که ای یاخته

0 مرحله مرحله وارد و شده عصبیGمتوقف یاخته مثل شود می

دنای‹‹‹Sمرحله شدن برابر  هستهدو

 2 کوتاه‹‹‹Gمرحله شود–مرحله می تقسیم آماده –یاخته

کنندیمپیداافزایشیاختهتقسیمبراینیازموردعواملوهاپروتئینساخت

یاخته تقسیم کاستمان)شودمیانجامسیتوپالسمتقسیموهستهتقسیمفراینددو‹‹‹مرحله یا است رشتمان یا هسته (تقسیم

و:نکته اینترفاز مرحله هم اما شود می انجام اینترفاز مرحله در یاخته رشدرشد به توانند می دو هر ، تقسیم مرحله بافتهم

شوند منجر اندام  و

بازدر:نکته کنید دقت اما ! است کوتاه اینترفاز ، استخوان مغز و سرالدی های هریاخته مانند ها یاخته این ییاختههم

بیشتر برندعمردیگری می سر به اینترفاز مرحله در را خود

بهبهوشدهتقسیم،بودشدههمانندسازی Sهمرحلدرکهژنتیکهماد،)میتوز(انمرشتتقسیمدر* مساوی هیاختمقدار

.استپیوستهفرایندیرشتمان.رسدیمجدیدهای

.شودیممتصلتنفامومررسانتبهوپدیدار،تقسیمهنگامکهاستپروتئینیهایهریزلولازایهمجموع،تقسیمدوک*

روندمیقطبینبهوشوندمیجداهمازهانتفامسانترومر،بهمتصلدوکهایرشتهشدنکوتاهبا

.دهنیمسازمانرادوکهایرشتهشدنهساخت(هاسانتریول)هامیانک،جانوریهاییاختهدر* د

برابردو،یاختهتقسیمبرای،اینترفازدرکهاندبرهمعمودیهاستوانجفتیکهامیانک*

استشدهتشکیلپروتئینیترکوچکلولۀتعدادیازها،استوانهاینازیکهر.شوندمی

هایمیانک* دسته تجمع از که هستند توخالی های استوانه ازها پروتئینیی کوچک های لوله

شوند می (تایی3یدسته۹)ساخته

کنید خوددقت هم آنمیانککه ی دهنده تشکیل های لوله هم و هستش خالی تو ،

!تو هستن خالی

: ونکته شروع پروفاز در هسته پوشش میدرتجزیه تکمیل  شودپرومتافاز

: مهم توسطنکته ها آن اتصالی پروتئین تجزیه اثر بر ، تلوفاز در هم از ها فامینک شدن جدا

است آنزیم این.نوعی نقش بلکه ! ندارند نقشی هیچ ها آن شدن جدا در ، دوک های رشته

میشود انجام ها فامینک شدن جدا از پس ، هاست( فامینک گرفتن فاصله همان )که ها  رشته

هامرحله ویژگی

پروفاز
بین–شوندیمترکوتاهوضخیم،فشردهفامینههایرشته تقسیم دوک

شود می تشکیل ها کندمیتخریببهشروعهستهپوشش-میانک

پرومتافاز
هاتنفاممرروسانت–شوندیمتجزیهآندوپالسمیهشبکوهستهپوشش

شوندیممتصلدوکهایرشتهبه

تنمتافاز فام فشردگی شوند–حداکثر می ردیف یاخته وسط در ها تن فام

آنافاز
فام–شوندیمجداهمازهافامینک و گیرند می فاصله هم از ها فامینک

شوند می کشیده یاخته قطبین سمت ، هستند فامینکی تک اکنون که ها تن

تلوفاز

 تاکنندیمشدنبازبهشروعهاتنفاموشدهتخریبدوکهایرشته

در.شودمیتشکیلمجددانیزهستهپوشش.درآیندفامینهصورتبه

داردمشابهیهستهدویاخته،تلوفازپایان
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: کنندنکته می تشکیل به شروع پروفاز در دوک های رشته

. شوند می متصل سانترومر به پرومتافاز در اما

متصل سانترومر به دوک های رشته از برخی فقط البته

همه نه شوند هرسانتمی به ( ! آنها دوک(روی رشته دو مر

یابند:نکته می امتداد سلول اواسط تا دوک های رشته  برخی

مرحله:نکته !(،نافازآدر دنا های مولکول نه ( ها تن فام تعداد

مرحله در همچنین . شود می برابر تعداد،اینترفازSدو

شود می برابر دو دنا های مولکول تعداد و مانده ثابت ها تن  فام

شود:نکته می کشیده یاخته ، آنافاز مرحله در

کنید مراحلدقت از یک هیچ ،در نمرشتمان کاهش ها کروموزوم یتعداد )برعکسی میکاستمانابد اما گفت( درکهتوان

تلوفاز میابد،مرحله کاهش قبل مرحله به نسبت ها کروموزوم ،تعداد قبلی مرحله داشتیم92)در سلول یک داخل کروموزوم تا

جدید سلول هر داخل ، تلوفاز در داریم(46ولی  تا

.شودمیتشکیلجدیدهیاختدو،سیتوپالسمتقسیمبا.شوندیمتقسیمسیتوپالسمدوبینیاختهاجزای،رشتمانازپس*

جانوری- های یاخته در سیتوپالسم :تقسیم

 آنوسطدرفرورفتگیایجادباسیتوپالسمتقسیم

 ایحلقهانقباضحاصلفرورفتگیاین.شودمیشروع

 درکمربندیمانندکهاستمیوزینواکتینجنساز

 شدنتنگبا.استمتصلغشابهوگیردمیقرارسیتوپالسم

شوندمیجداهمازیاختهدونهایتدر،انقباضیهحلقاین

های:نکته تقسیم ، اوقات شودیگاهی می نیستندیاختهکهمشاهده اندازه هم ، حاصل ،های ها تقسیم گونه این در .

به نزدیک ، فرورفتگی بلکه . شود نمی ایجاد غشا وسط در .ایاختهفرورفتگی است تر کوچک که بود خواهد ی

گیاهی- های یاخته در سیتوپالسم شودهایاختهایندر:تقسیم نمی تشکیل انقباضی محلدراییاختههصفحابتدا.حلقه

ای.شودمیایجاد،جدیدهدیوارتشکیل یاخته پیوستنتجمعحاصلصفحه هم به .گلژیدستگاههایریزکیسهو ایناست

.اندیاختههدیوارومیانیهتیغهایسازپیشدارای،هاریزکیسه

.شوندیمجداهمازجدیدهیاختدو،مادریهیاختهدیواربهصفحهایناتصالبا

شوندیمگذاریهپایجدیددیوارهتشکیلهنگامدر،پالسمودسموالنمانندهاییساختار*

: )بدوننکته دوک های رشته کمک به ها کیسه بهریز !!نیاز میانهمیانک جایگاه به )

می ای یاخته  رسندصفحه

کنید گیاهیدقت دویاخته بین که است ای الیه اولین میانی هرتیغه و شود می دوتشکیل

دستگاه توسط بعدی های دیواره )های( الیه سپس . دارند دخالت آن تشکیل در مجاور یاخته

شود می تشکیل سمت همان خاص  گلژی

های* یاخته های)شوندتقسیمدائماتوانندیمجاندارانبدنبرخی یاخته مغزبنیادیمانند

هایواستخوان ).(گیاهانسرالدییاخته شوند می تقسیم ندرت به نیز ها یاخته مانندبرخی

عصبی های (یاخته

 راخودتقسیمسرعت،شیمیاییموادومحیطیعواملبعضیبهپاسخدرهایاخته*

انواعی.کنندیمتنظیم . شوند می یاخته تقسیم باعث که دارند وجود پروتئین از انواعی

وجود نیز .پروتئین شوند می یاخته تقسیم از مانع که دارند

 یهچرخازمراحلیوارسینقاط.داردوجودوارسینقطهچند،اییاختههچرخدر*

برایالزمعواملواستشدهکاملقبلهمرحلکهدهندیماطمینانآنبهکهاندیاخته

.اندآمادهبعدهمرحل

های:نکته تقسیم فاقد ها چرخهباکتری و وارسی نقاط همچنین و هستند کاستمان و رشتمان

ندارند نیز ای یاخته
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نتیجه،بخوردهمبههایاختهمرگویاختهتقسیمبینتعادلاگر.یابندیمکاهش،مرگباوافزایش،تقسیمباهایاخته*

نیست)تواندمی  شودمیایجادنشدهتنظیمتقسیماتاثردرکهاستایهتود،تومور.باشدتوموریکایجاد!(قطعی

خیم- خوش بافتبهکهشودینمبزرگآنقدرمعموال-مانندیمخودجایدرآنهاییاخته-داردیکمرشد:تومور

درلیپوما–بزندآسیبخودمجاورهای که است خیم خوش تومور بالغیک استافراد هاییاخته،تومورایندر)متداول

(دنکنیمایجادیاختههتودوشدهتکثیرچربی

خیم- بد یاختهتواندمییعنی؛دارد)متاستاز(دگرنشینیتوانایی-کندمیحملهمجاورهایبافتبه:)سرطان(تومور

.کنندرشدوشوندمستقرآنجادر،بروندبدندیگرنواحیبهلنفویژهبهیا،خونجریانباهمراهوشدهجداآنازهایی

 شودخارجکنترلازیاختههچرخشودمیباعثکهاستیاختهژنتیکیهماددرتغییراتبعضی،سرطاناصلیعلت

پوستمالنوما دار رنگدانه های یاخته خیم بد تومور نوعی :

 .داردوجودهاسرطاندرمانوتشخیصبرایمتعددیهایروش*

روش برداریدر  برداشتهسرطانبهمشکوکیاسرطانیبافتازبخشییاتمام،بافت

کندیمکمکشناساییاینبهخونآزمایش.شودمی

سرطان درمان رایج های :روش

جراحی-

 بدنیهمهدرهایاختهتقسیمسرکوبباعثداروهاازاستفادهبا:درمانیشیمی-

.شومی د

درمانی- تأثیرتحتمستقیمطوربه،شوندمیتقسیمسرعتبهکههایییاخته:پرتو

گیرندیمقرارقویپرتوهای

نیزگوارشدستگاهپوششوموپیاز،استخوانمغزهاییاختهبهتواندمیدرمانیشیمی*

،موریزشباعثکهاستدرمانییشیمجانبیعوارضازهایاختهاینمرگ.برساندآسیب

!(شودمیخستگیوتهوع شود می استخوان مغز پیوند به مجبور فرد حتی )گاهی

دارند* نقش سرطان ایجاد در دو هر ، محیط و وراثت

رو)هاسرطانبعضیبیشترِشیوععلت.ثرندومسرطانبروزدرزیادیهایژن* اینجا

هاست سرطان بعضی شیوع بودن زیاد منظورش . گفته مبهم یکم ،جوامعبعضیدر(کتاب

.استمسئلههمین

،پرتوهای.مؤثرندسرطانبروزدرهممحیطیعوامل* هایآالیندهبعضیفرابنفش

 شیمیاییموادوپرتوهاسایر.زنندمیآسیبنادساختاربهخودروهادودومحیطی

هایقرص،هاویروسبعضی،دودیماهیوگوشتمثلشدهدودیموادغذایی،زاسرطان

اندزاییسرطانمهمعواملازدخانیاتوالکلیهاینوشیدنی،بارداریضد

حالتبریدگیدرمثال)باشدتصادفیتواندمیهایاختهمرگ* این به . مردگی( بافت

.)نکروز( گویند می

*، شده ریزی برنامه مرگ وقوع یاختهدرکنندهتخریبهایپروتئینثانیهچنددربرای

:مثال.کنندمیآنمرگویاختهاجزایهتجزیبهشروع شده ریزی برنامه مرگ های

،آسیبیاپیرهاییاختهحذف-1 افتداتفاقسوختگیآفتابدرآنچهماننددیده می
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عملکردی.بخشازاضافیهاییاختهحذف-2 پرندگانبرخیدرپاانگشتانبینهایپردهمانندهای

درثرومهاییاخته.شوندیمادغامهمباهاآنهایهستهوترکیبهمبا(گامت)جنسیهیاختدو،جنسیتولیدمثلدر*

شوندیمایجادکاستماننامبهکاهشیتقسیمنوعیبا،جنسیمثلتولید

شودمیانجامسیتوپالسمتقسیمنیزهستهتقسیمازپس؛استشدهتشکیل2و1کاستمانکلیهمرحلدوازکاستمان*

 استیاختهدوایجاد1کاستمانیهنتیج.شودیمانجامسیتوپالسمتقسیم،1کاستمانپایاندرمعموال*

آنافاز:نکته آنافاز1در برخالف کروموزومی عدد ،2! کند نمی تغییری ، رشتمان آنافاز  و

میوز:نکته مراحل است1در متصل تقسیم دوک یک فقط سانترومر هر به ، 

کاستمان ،2متافاز،2پروفازمراحل،1کاستمانازحاصلهایهیاختمرحلهایندر:2*

.گذرانندیمرا2تلوفازو2آنافاز

همشبیهیاختهدویاختههراز،آنپایاندرواسترشتمانشبیهبسیار2کاستمانوقایع*

.نیستندمضاعفهاتنفاماین.دارندرامادرهایهیاختهاینتفامنصفکهشودیمایجاد

تقسیمپایانباومجموعدر.شودیمانجامسیتوپالسمتقسیم،2کاستمانپایاندر*

است)شودیمحاصلتنیفام nیاختهچهار، 2nیاختهیکاز،کاستمان نظر مد (انسان

تلوفاز:نکته از2در )قبل اولیه ی یاخته با برابر هسته هر در دنا های مولکول تعداد ،

یعنیSمرحله است. اولیه ی یاخته نصف آن کروموزمی عدد اما است همانندسازی( از  قبل

متافاز:نکته مرحله شود،1در می مشخص ها گامت  ترکیب

کاستمان ها1مراحل ویژگی

1پروفاز
از و شده فشرده همتا های تن گیرندطولفام می قرار هم کنار شود-در می تشکیل )تتراد( چهارتایه

شوند– می متصل چهارتایه های سانترومر به دوک های رشته

گیرندیمقراردوکهایرشتهروی،یاختهاستوایدرهاچهارتایه1متافاز

کنند1آنافاز می حرکت یاخته قطبین سمت به و شده جدا هم از )!! ها فامینک )نه همتا های تن فام

شودیمتشکیلدوبارههستهپوشش،یاختهسویدوبههانتفامرسیدنبا1تلوفاز
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مهم تلوفایهمهدر:نکته از اعم ها تلوفازرشتمانزتلوفاز همچنین ،2و1و تنیعددکاستمان بههرفام نسبت هسته

می کاهش )آنافاز( قبل مرحله )ییاخته تغییراتابد کل تا کنین فکر علتش به و باشین داشته خاطر به خوب رو نکته این

تنیعدد تقسیمدرفام براتون،مراحل شه مرور (��باهاش

در:نکته !1تلوفازتنها ها تلوفاز سایر نه یابد می کاهش اولیه ی یاخته به نسبت کروموزومی عدد ، کاستمان

کنید بعددقت نسل ایجاد در رشتمان بعدسلولتقسیم نسل ایجاد در ، داره)کاستمان جاندارانیجانداردخالت در همچنین .)

بعدی نسل ایجاد در میتونن رشتمان تقسیم از حاصل های یاخته نیز غیرجنسی مثل تولید باشنجانداربا داشته دخالت

دهدرختقسیمرونددراشتباهاتیاستممکنندرتبهولی،شودمیانجامزیاددقتباایهیاختتقسیمگرچه*

است تر اهمیت با کاستمان در ، اشتباه این ولی . دهد رخ کاستمان در هم و رشتمان در هم تواند می ، تقسیم در زیرااشتباه ؛

، کاستمان از حاصل های بعدیمستقیمایاخته .جاندارنسل کنند می ایجاد را

شدن- پلوئیدی( )پلی الدی هاتنفامههمآنافازمرحلهدراگر:چند

برابردویاختهآن،بروندیاختهیکبهشوندجداهمازاینکهبدون

.بودخواهدتنفامفاقددیگریاختهوداشتخواهدتنفام

میدر وضعیتاین،تقسیمدوکهایرشتهتخریبباتوانآزمایشگاه

بشه(کردایجادرا مطرح سوال صورت بعنوان تونه می قسمت )این

تنفاممجموعهدوازبیشآنهاییاختهکهجاندارییایاختهبه*

است3nموزو 6nزراعیگندممثالً؛شودمیگفتهچندالد،دنباشداشته

ها- تن فام ماندن هم .شوندینمجداهمازان(کاستمورشتمان)آنافازهمرحلدرتنفامچندیایک،حالتایندر:با

همه)تنفامچندیایکافزایشیاکاهش،حاصلهاییاختهدربنابراین ، شدن الدی چند در بودنداما مطرح ها تن فام (ی

.دارنتنفام47خودپیکریهاییاختهدر،داونبهمبتالافراد.استداوننشانگان،حالتاینهنمون.شودمیمشاهده د

همه)دارند21هشمارتنفام3افراداینپیکریهاییاختهیعنی؛است21هشماربهمربوطاضافیتنفام نه یالبته

؟ میاد یادتون رو اسلکتی ماهیچه و قرمز های گلبول ! ها جنسیِهاییاختهازیکیکهاستآنحالتاینبروزعلت.(یاخته

.استبوده21تنفامدودارای،21هشمارتنفامیکجایبه،فردیهایجادکنند

بازیرااست؛بیماریاینبروزمهمعواملازبارداریهنگامدرمادرانسنّباالبودن*

.شودمیبیشترویجنسیهاییاختهتشکیلدرکاستمانیخطایاحتمالمادرسنّافزایش

،الکل،دخانیات.شوندکاستمانتقسیمدراختاللموجبتوانندمینیزمحیطیعوامل

درهاتنفامشدنجدارونددرتوانندمینیزهاآلودگیومضرپرتوهایبامجاورت

.کنندایجاداختالل،جنسدوهر

کاستمان:نکته در خطا صورت بود1در نخواهند طبیعی ها گامت از کدام هیچ ،

کاستماندر:نکته در خطا شود2صورت می حاصل طبیعی دوگامت و طبیعی غیر گامت دو ،

،درالبته) جاندار کاستمان انتهای در که شود(4صورتی حاصل گامت
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کرد خالصه رو همه نمیشه و داره نکته خطش هر چون . بخونید بار هر هم رو کتاب متن باید حتما ، فصل این برای دوستان *

مثلاستهمراه(گامت)جنسیهاییاختهتولیدباجنسیمثلتولیدفرایند* تولید دستگاه اگر حتیونکندکاردرست.

افتدخطربهفردزندگی،کنیمخارجبدنازراآنازبخشی نمی

:مجموعه* دارند عهده بر را زیر وظایف ، مرد مثلی تولید دستگاه های اندام ی

)اسپرم(- زامه تولید

هازامهازنگهداریبرایمناسبمحیطیایجاد-

بدنازخارجبههازامهانتقال-

)تستوسترون(جنسیهورمونتولید- مردانه

.اصلیکار* شود می تولید نر( جنسی )غدد ها بیضه در که است زامه تولید ، مرد مثلی تولید سببدستگاه که عواملی

حدود ها بیضه دمای شوند بدن34می )دمای باشد :37درجه از عبارتند ، است( شکمی-1درجه محوطه از خارج ها بیضه

دارند ای-2قرار کنندشبکه می کمک دما تنظیم این به که دارند وجود بیضه کیسه در کوچک های رگ برای.از دما این

ها بیضه صحیح هاوفعالیت زامه صحیح استتمایز ضروری

: رنکته زامه( تولید همان )یعنی مردانه جنسی مثل تولید دستگاه اصلی وظیفه ، عمر پایان تا بلوغ هنگام از ساز زامه های الوله

دهند می  انجام

.دارندبرعهدهرانرجنسیهورمونترشحنقشکهدارندقراربینابینیهاییاخته،ساززامههایلولهبیندر*

*. دارند قرار ساز زامه های لوله خارجی سطح نزدیکی در زا زامه های یاخته

زا :2‹‹‹‹‹‹رشتمان‹‹‹‹‹‹زامه شود می ایجاد اولیاخته .یاخته نشود تمام الیه این تا ماند می زاینده الیه در

دوم اولیه)یاخته یاخته ثانویه2‹‹‹‹‹‹کاستمان‹‹‹‹‹‹(زام یاخته مضاعف(زام الد یاختک4‹‹‹‹‹‹کاستمان‹‹‹‹‹‹)تک ‹‹‹‹‹‹زام

 زامه4‹‹‹‹‹‹تمایز

،لولهدیوارهدرهازامهتمایز* ساز زامه ها)شودمیمانجالولهوسطسمتبهخارجازهای یاخته شدن دار–جدا تاژک

سیتوپالسم–شدن از مقداری دادن دست سر–از قسمت در گیری قرار و هسته شدن یاخته–فشرده شدن (کشیده

کنید هنوزدقت ها زامه چون ! نمیشه انجام ها زامه خود توسط ، ها لوله این وسط به ساز زامه های لوله خارج از ها زامه حرکت که

هستن حرکت توانایی فاقد

: سرتولی های یاخته لوله* دیواره سازهایدر یزامه همه در و دارند هاییاختهتغذیهوپشتیبانی،زاییزامهمراحلقرار

دارندعهدهبرراهاباکتریخواریبیگانهنیزوجنسی

میابد:نکته کاهش جنسی های یاخته سیتوپالسم ، ساز زامه های لوله وسط به خارج سمت از

 مقداری،بزرگههستیکدارایزامهسر*

 نامبهآنزیمازپرایهکیسوسیتوپالسم

.است(آکروزوم)تنتارَک

 دربتواندتاکنندیمکمکزامهبههاآنزیم

کندنفوذمادهگامتهکنندتحفاظهایالیه

 راکیزهزیادیتعداد،میانیهقطعیاتنهدر*

کنندکهداردوجود می تامین را زامه حرکت برای نیاز مورد ،خودحرکاتبادم.انرژی

 راندمیجلوبهرازامه

وپیچیدهایلولهدرونبهوخارجبیضهازآنها،ساززامههایلولهدرزامهتولیدازپس*

حداقلبایدونیستندحرکتبهقادرابتداهازامهاین.شوندمیمنتقلبرخاگنامبهطویل

شودایجادهاآندرحرکتتواناییتابمانندآنجادرساعت18

دارند:نکته قرار بیضه کیسه در ، بر زامه مجرای از قسمتی و بیضه و برخاگ

: پیچنکته در پیچ های بیضهلوله اگرکیسه اما . برخاگ و ساز زامه های لوله از عبارتند ،

پیچ در پیچ لوله ما از برخاگبیضهطراح چون ؟ چرا . شود نمی آن شامل برخاگ ، بخواهد را

درون اینکه وجود بیضهبا ازکیسه جزیی اما ، دارد !بیضهقرار شود نمی محسوب

ها:نکته زامه هم و متحرک های زامه هم ، برخاگ شونددر می دیده متحرک غیر ی

وجود:نکته تاژک بدون زامه مشاهده امکان ، برخاگ  ندارددر

.س* شوند می بر زامه نام به طویلی مجرای وارد ها زامه برزامههایمجراازکدامهرپس

این.کندمیدریافتراسمینالوزیکولغدهترشحات،مثانهپشتوکنارازعبورحیندر

فعالیتبرایالزمانرژیفروکتوز.کنندیماضافههازامهبهرافروکتوزازغنیمایعیغدد،

راکیزه)کندیمفراهمراهازامه ؟ اندامک کدوم توسط . فروکتوز ؟ شد تامین چی از (انرژی

این.شوندمیمتصلمیزراهبهوشدهپروستاتهغدواردمثانهزیردربرزامهمجرایدو*

عبورمسیردرموجوداسیدیموادکردنخنثیبه،قلیاییورنگشیریمایعیترشحباغده

استبنابراین:نکته)کندیمکمکمادهگامتسمتبهزامه خطرناک ها زامه برای (اسید
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غده.شوندیممتصلمیزراهبهنیزمیزراهیپیازینامبهغدهجفتیک،پروستاتازبعد* وقلیاییترشحاتهااین

ایکنندروان .کنندیماضافهمجرابهراه

دارد:نکته نقش رنگ تعیین در پروستات فقط اما دارند قلیایی ترشحات ، میزراهی پیازی های غده هم و پروستات  هم

شودیمگفتهمنیمایع،کنندیممنتقلبدنازبیرونبهراهزمیطریقازراهازامهکههغدنوعسهاینترشحاتمجموعبه*

مردانهازهرکدامتعداد* تناسلی دستگاه های :بخش

بیضه- عدد1‹‹‹‹‹‹کیسه

کدامبرخاگ،بالتبع)عدد2‹‹‹‹‹‹بیضه- هر هم بر اسپرم مجرای (عدد2و

سمینالغده- عدد2‹‹‹‹‹‹وزیکول

عدد1‹‹‹‹‹‹پروستات-

میزراهی- پیازی عدد2‹‹‹‹‹‹غده

راه- عدد1‹‹‹‹‹‹میز

هایزیرمغزیپیشینبخشاز* هورمون ،FSHوLHهای هورمون که شود می ترشح

هستند مشترک مرد و زن در و دارند نام جنسی دارند(محرک متفاوت اثر مکانیسم  )اما

وکنندتسهیلرازامهتمایزتاکندیمتحریکراسرتولیهاییاخته FSH،مرداندر*

LH ،کنندترشحراتستوسترونهورمونتاکندیمتحریکرابینابینیهاییاخته

 بروزباعثزاییزامهوجنسیهایاندامرشدتحریکضمنتستوسترون*

وصورتدرموروییدن،صداشدنبممثل؛شودمیمرداندرثانویهصفات

هااستخوانوهاماهیچهرشد،بدندیگرهایقسمت

است( FSH:نکته سرتولی های یاخته ترشحات برعهده )اینکار شود نمی ها زامه تمایز باعث مستقیما

:مجموعه* دارند عهده بر را زیر وظایف ، زن مثلی تولید دستگاه های اندام ی

)تخمک(- ماده جنسی یاخته تولید

رحمسمتبهمادهجنسیهاییاختهانتقال-

تخمکوزامهلقاحبرایمناسبشرایطایجاد-

تشکیلصورتدرجنینتغذیهوحفاظت-

زنانه- جنسی های هورمون تولید

ها* !)شکمهمحوطدرونکهاندمادهجنسیغددتخمدان لگن کدامودارندقرار(نه باهر

بافت)عضالنیوپیوندیطنابیکمک نوع دو جنس از طناب رحمخارجیهدیواربه(یک

.اندمتصل

دردخترنوزادتخمدانهردرون*  حدود،

وجودیاختهماممیلیونیک .دارداولیه

کنندههاییاختهرایاختهمامهر  تغذیه

کننداحاطه انبانکآنهامجموعهبه.می

،ازپس.شودمیگفته  افزایشانبانکتعدادتولد

اززیادیتعدادنامعلومیدالیلبهویافتنخواهد

.روندمیبینازکنندهتغذیههاییاختهوهایاختهمام

!:نکته یاخته هر به نه ، شود می گفته انبانک ، یاخته مام کننده تغذیه های یاخته مجموع   به

میابدنموورشدآندرونجنینکهاستایهماهیچوشکلگالبی،مانندکیسهاندامرحم*

وشیپورمانندهالولهاینانتهای.ستامتصلرحمهایلولهبهرحمباالیوپهنبخش*

استدارمژکومخاطیرحمهایلولهداخلپوشش.استمانندانگشتزوائدیدارای

بافت) تنفسهمانند دستگاه رانندمیرحمسمتبهرایاختهامم،هامژکزنش(پوششی

نیستند:نکته متصل ها تخمدان به رحم های  لوله
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ورودمحلواژن.شودمیبازواژنداخلبهقسمتاین.گویندیمرحمگردنآنبهکهشدهترباریک،رحمپایینبخش*

استجنینخروجمحل،طبیعیزایمانهنگامدروقاعدگیخونخروج،نرجنسیهاییاخته

،دوره* زنان در خونیهایرگباهمراهرحمداخلیهدیوارآندرکهشودمیشروعماهانهعادتیاقاعدگیباجنسی

شودمیخارجبدنازشدهتخریبهایبافتوخونازمخلوطیوتخریب

کارکردشاخصترینمهمآننظم.شودمیمنظمکمکمولی،نامنظمابتدا؛شودمیآغازجنسیبلوغباماهانهعادت*

با).استزنتولیدمثلیدستگاهصحیح رابطه در گزینه کدام : مثال کنه. استفاده سوال صورت بعنوان مورد این از میتونه طراح

؟ است صحیح زن مثلی تولید دستگاه صحیح کارکرد شاخص ترین به-1مهم ها یاخته و...طورمام شوند می آزاد (منظم

هایمعموال* زن سنینسالمدر بین یائسگی میشوند50تا45، پیر ها اندام سایر از زودتر ها تخمدان . دهد می رخ سالگی

بههیاختاززاییتخمکفرایند* جنینیازوتولدازقبل،زامامهنامای پروفازدوران در  شودمیشروعکاستمان(1)توقف

یک* ، ماه هر تخمداندر از ثانویه یاخته شودمام می انگشتآزاد زوائد حرکت با انتهایمانندکه

رحم اون)لوله ابتدای نه هستن رحم لوله انتهای در زوائد این باشه وارد!(یادتون ، آن اطراف در

. شود می رحم  فرایندوکندبرخوردآنبهزامهکهشودمیکاملکاستمانتقسیمصورتیدرلوله

 تخمکوکندیمتکمیلراکاستمانتقسیمثانویهیاختهمام،حالتایندر.شودآغازلقاح

 لقاحیانکندبرخوردآنبازامهاگر.شودمیتشکیلتخمویابدمیلقاحزامهباکهکندیمایجاد

تخمک)ثانویهیاختهمام،نشودآغاز / تخم  شودیمدفعبدنازایدورهریزیخونباهمراه!(نه

ثانویه:نکته یاخته مام با لقاح شودفرآیند می راشروع لقاح تخمک دهداما می !انجام

.سیتوپالسمنامساویتقسیم،کاستماندرهستهتقسیمبارهرازپسزاییتخمکدر* میدهد رخ

، کوچکتر قطبییاخته .جسم دارد نام

شود:نکته دفع بدن از تواند می نیز لقاح از حاصل ی یاخته ، ثانویه ی یاخته مام بر عالوه

زامه( و قطبی جسم لقاح از )حاصل

نخمدانی* چرخه . هستند وابسته هم به ، رحمی چرخه و تخمدانی تخمداندررایاختهمامشدنبالغبندیزمانچرخه

کندمیآمادهبارداریبرایرارحمرحمی،هچرخوتنظیم

وآغازراتخمدانیچرخۀ،استکردهپیدابیشتریرشدهمهازکههاییانبانکازیکیجنسیهدورهردر* کرده

می :.دهدادامه انبانک این انبانک-1تغییرات ای یاخته های الیه شدن حجیم و تاثیر)تکثیر کردن-FSH)2تحت فراهم

استروژ-3انبانکدرونیاختهمامنموورشدشرایط هورمون )ترشح بیشترن ، انبانک رشد شودتولیدبا (می

شود* می انجام گذاری تخمک ، دوره چهاردهم روز ،حدود فرایند این در یاختهمامکه

 شکمیهمحوطواردوخارجتخمدانسطحازانبانکیهاییاختهازتعدادیباهمراهثانویه

یاختهازمحافظتوتغذیهبهمسیرهادامدرانبانکیهاییاخته.شوندیم .کنندمیکمکمام

افزایش* ، گذاری تخمک اصلی باشدLHعامل هایمی الیه شدن حجیم و تکثیر )اما

هورمون تاثیر تحت !(FSHانبانک، بود

نه)دهندمیافزایشراخودترشحیفعالیت،LHونهورمثیراتبازردجسمهاییاخته*

! کنند شروع :کننمیترشحراپروژسترونواستروژنهورموندوو(اینکه اگر . د

دهد رخ جدار‹‹‹‹بارداری حفظ سبب هورمون دو این و داده ادامه را خود فعالیت زرد جسم

شود می حفظ نیز آن در شده جایگزین جنین و شده رحم

ندهد رخ شود‹‹‹‹بارداری می تبدیل سفید جسم به و رفته تحلیل زرد دوجسم نتیجه در .

شده ذکر یابندهورمون می ریزکاهش و رحم دیواره ناپایداری موجب میکه آن گرددش

.کشدیمطولروزهفتمتوسططوربهکهدهدیمرخدورههراولروزهایدرقاعدگی*

،کندمینموورشدبهشروعمجددارحمداخلیهدیوار،آنازپس نهایت در رحمجدار.

شودجنینپرورشوپذیرشبرای می آماده
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لقاحزاییتخمکمراحلتکمیلازپس،گیردقرارثانویهیاختهماممجاورتدرزامه،جنسیدورهنیمهحدوددراگر*

شودمیجایگزینرحمجدارهایفرورفتگیازیکیدر،رحمیهلولدرتقسیماتیانجامازپستخموپذیردمیصورت

.کنندمیتنظیمرازنمثلیتولیددستگاهدرمتفاوتوقایعزمانهاتخمدانوپیشینهیپوفیز،هیپوتاالموسهایهورمون*

است* کم پروژسترون و استروژن هورمون دو مقدار ، ابتدا این.در مقدار بودن پایین

های هورمون افزایش سبب نهایت در ، هورمون گرددFSHوLHدو می

سبب* ، خون در پروژسترون و استروژن های هورمون مقدار بودن هایباال هورمون  FSHکاهش

شودLHو نتیجهمی (میشودجنسیرهدوطولدرجدیدهایانبانکشدنبالغورشدازمانع)در

رحم،کاراینباودنشومیآنشدنضخیمورحمداخلیهدیواررشدباعثپروژسترونواستروژن*

کاهشکنندیمآمادهاحتمالیبارداریبرایرا سبب ها هورمون این کاهش ، دوره این انتهای در .

( داخلی دیواره خارجیاستحکام دیواره نه / دیواره دو هر شود!(نه می قاعدگی و آن تخریب نهایت در و

دارند:نکته منفی بازخورد ، جنسی دوره ابتدای در پروژسترون و  استروژن

 LHو FSHشدنآزادازآناندکافزایش؛کندیمایفارامتضادنقشدوواقعدراستروژن*

 برایمحرکی،آنهباریکافزایش،دورهچهاردهمروزحدوداما،(منفیبازخورد)کندیمممانعت

 ناگهانیتغییراین.(مثبتبازخورد)شودیمپیشینهیپوفیزاز LHو FSHزیادیمقدارشدنآزاد

شودتبدیلزردجسمبهانبانکهماندباقی،تخمداندرشودیمباعثها،نهورمومقداردر

)روز:نکته چرخه اواسط دارد14در مثبت بازخورد استروژن تنها ، ) 

رحملولهوارد(فالوپشیپور)شیپورمانندانتهایطریقاز،گذاریتخمکازپسثانویههیاختمام*

ثانویهیاختهمام،رحمهلولدیوارههایمژکزنشودیوارهانقباض،مانندانگشتزوائدحرکات.شودمی

کنید)دهندمیحرکترحمسمتبهرا بوددقت دار مژک هم تنفسی بافت (دیواره

*، رحم به منی مایع ورود ولیبا کنند می حرکت ثانویه ی یاخته مام سمت به زامه ها )میلیون کمی تعداد زیادیفقط تعداد نه

عدد/ یک رسند!نه می ثانویه یاخته مام به می:نکته.( لقاح یاخته مام با زامه یک  کندفقط

ها* هاییاختههماندباقیخارجی،هالی.کنندعبورآناطرافداخلیوخارجیهالیدوازبایدیاختهمامبهورودبرایزامه

شامل:نکته.استایهژلوشفافداخلی،هالیوانبانکی خارجی ی یاخته3یا2الیه ساختار و است انبانکی های یاخته از الیه

داخلی ی الیه اما دارد کهای باشد می ای ژله ای ماده میقسمت، محسوب یاخته مام های یاخته خود از شودی

دنکنهضمراداخلیهالی،آنهایآنزیمتاشودمیپارهتنرکات،خارجیهالیاززامهعبورحیندر*

: خارجینکته ی الیه بر تاثیری آن های آنزیم اما شود می پاره خارجی ی الیه در تن تارک

و کنندفقطندارند می هضم را داخلی الیه

 همدیگربا،ثانویهیاختهمامغشایوزامهیکغشایکهشودمیآغازموقعیلقاح*

درتغییراتی،یاختهمامغشایبازامهغشایادغامضمن،زمانایندر.کنندپیداتماس

جدار.شودمیلقاحیجدارنامبهپوششیایجادباعثکهافتدیماتفاقیاختهمامسطح

کندیمجلوگیرییاختهمامبهدیگرهایزامهورودازلقاحی

ی:نکته الیه ، لقاحی جدار تشکیل از همچنانپس ها زامه اما . شود می ناپذیر نفوذ داخلی

کنند عبور خارجی ی الیه از توانند  می

لقاحی:نکته جدار ی سازنده مواد حاوی های کیسه دارند،ریز حضور محل در لقاح از قبل

حال،همیندر.شودیمواردسیتوپالسمدرونبهآنهسته،یاختهمامبهزامهسرورودبا*

باتخمکههست.شودیمتبدیلتخمکبهوکندیمتکمیلراکاستمان،ثانویههیاختمام

گیردیمشکلتنفامجفت23باتخمهیاختوشودیمادغامزامههسته

می:نکته یاخته مام وارد اسپرم سر از؛شودتنها تنها را راکیزه های ژن و دنا ، جنین بنابراین

به بردمادر می ارث
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کهاستایهیاختهتودایجاد،آنهنتیج.کندیمشروعرارشتمانیتقسیماتتخمهیاخت،لقاحازپسساعت36حدود*

 اندنکردهرشد،تقسیمازحاصلهاییاختهزیرا؛استتخمهاندازبهتقریبا

هستند:نکته مشاهده قابل فالوپ لوله فضای در که هایی ازیاخته ،:عبارتند اسپرم ، انبانکی های یاخته ، ثانویه ی یاخته مام

تخمتخمک تقسیم از حاصل های یاخته ، تخم ،

هکرشکلبهرحمبهرسیدنازپس.کندمیحرکترحمسمتبهرحمهلولدرموروالنامباتوپرایپریاختههتوداین*

.شودیمگفتهبالستوسیستآنبه،مرحلهایندر.شودیپرممایعاتباآندرونوآیددرمیتوخالی

کنید دردقت بالستوسیت نتیجه در . شود می نامیده بالستوسیست ، رحم به رسیدن از پس بالفاصله ای یاخته توده که

نیست مشاهده قابل فالوپ لوله

.سازدمیرا(کوریونپرده)جنینهشامبرونبعدیمراحلدرکهداردتروفوبالستنامبهبیرونیهالییک،بالستوسیست*

دهدمیتشکیلراجفت،رحمدیوارهازبخشیهمراهبهجنینهشامبرون

امنشودارندبنیادیحالتهایاختهاین.دهندیمتشکیلرادرونیاییاختههتود،بالستوسیستدرونهاییاخته*

.هستندجنینهدهندلتشکیمختلفهایبافت

،درونیهتوداز.دارندرامتفاوتیهاییاختهبهشدنتبدیلتواناییکهاندنیافتهتخصصهایییاخته،بنیادیهاییاخته*

اندمختلفهایانداموهابافتامنشهرکدامکهگیرندیمشکلجنینیهزایندهایالیه

شدن:نکته ساخته در زنده ی هابعضیهرالیه اندام همه )نه دارد نقش ها اندام شدن!از تبدیل توانایی بنیادی های یاخته اما )

دارند را ها یاخته همه  به

،رحلهمدرجنینهاییاخته* رحمشدهمهضهایبافتازراخودنیازموردمغذیموادجایگزینی آورندمیدستبهجدار

پرده)آنهاترینِمهمکهشوندیمتشکیلجنیناطرافدرکنندهتمحافظهایپردهجایگزینی،ازبعد* دو این فقط اینکه نه

باشند داشته .هستند(کوریون)جنینهشامبرونو)آمنیون(جنینهشامدرون!(وجود

.کندمیدخالتنافبندوجفتتشکیلدرجنینهشامبرون.داردنقشجنینهتغذیوحفاظتدرجنینشامهدرون*

استرحمهدیوارونافبندبینرابطجفت

این.استبارداریهایتستاساسوشودمیمادرخونواردکهکندیمشحترHCGنامبههورمونی،جنینهشامبرون*

از،خوندرهاهورموناینوجود.شودمیآنازپروژسترونهورمونترشحتداوموزردجسمحفظسببهورمون

کندیمجلوگیری،مجددگذاریکتخموقاعدگی

وکنندآزادثانویههیاختمامیکازبیشدورهیکدرفردیکهایتخمداناستممکن*

.شودانجاملقاحچندیادو

همسان تقسیم‹‹‹‹جنین یا تخم اولیه تقسیمات حین در بنیادی های یاخته نشدن جدا حاصل

درونی قسمتتوده چند یا دو به بالستوسیست

ناهمسان های دوره‹‹‹‹دوقلو یک در ها تخمدان از یاخته مام یک از بیش شدن آزاد حاصل

،:نکته ناهمسان های دوقلو همچنین و همسان های جنین به مربوط مباحث که باشید مراقب

. دارند ژنتیک مباحث با ترکیب  قابلیت

نافبند.داردادامهدهمههفتتاولی،شودمیشروعلقاحازبعددومههفتازجفتتمایز*

وبرندمیجفتبهراجنینخونهاسرخرگآندرکهاستجفتوجنینبینرابط

رساندمیجنینبهجفتازراخون،سیاهرگ

،:نکته بندناف عبارت2در از استفاده )بنابراین دارد وجود سیاهرگ یک فقط و سرخرگ

ها" در"سیاهرگ البته . است غلط ناف بند تقسیمجفتبرای شاخه دو به جنینی سیاهرگ ،

برای ها سیاهرگ عبارت از استفاده بنابراین شود (جفتمی است  صحیح

مواد.شوندیممنتقلجنینبهجفتطریقازاهپادتنازبعضیواکسیژن،مغذّیمواد*

مانندموادیوزایبیمارعوامل.شودمیمنتقلمادرخونبهطریقهمینازنیزجنیندفعی

کنندعبورجفتازتوانندمینیزالکلوکوکائیننیکوتین،
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دارد!:نکته روشن خون ، جفت در جنینی سیاهرگ

 زایندههایالیه،درونیتودههاییاخته،جفتتشکیلباهمزمان*

 جنینمختلفهایبافتآنهاتمایزورشدازکهدهندمیتشکیلرا

.شودمیساخته

اول ماه اصلی‹‹‹انتهای های اندام تشکیل قلب–شروع ضربان –آغاز

پا و دست های جوانه ظهور سپس ، روده و خونی های رگ نمو آغاز

دوم ماه گیرند‹‹‹طی می مشخص شکل ها اندام  همه

اول ماه سه جنسی‹‹‹انتهای های اندام شدن دارای–مشخص جنین

شود می تشخیص قابل بدنی های ویژگی

سوم و دوم ماهه  آنهایانداموکندمیرشدسرعتبهجنین‹‹‹سه

کنندمیعملبهشروع

سوم ماهه سه  کندزندگیمادربدنازخارجدراستقادرجنین‹‹‹انتهای

اشعه* برخالف سونوگرافی . شود می استفاده باال بسامد با صوتی امواج از سونوگرافی نیست،Xدر مضر جنین برای

*، ای شامه درون مایع .استزایمانبودننزدیکهنشانخروج

راانقباضشدتودفعات،ادامهدروشودآغازانقباضتا،کندیمتحریکرارحمهدیوارهایهماهیچتوسیناکسی*

با.کنندمیتزریقمادربهراتوسیناکسیزایمانبهدادنسرعتبرایپزشکاندلیل،همینبه.کندیمبیشترمرتبا

.افزایشمثبتبازخوردباتوسیناکسیترشح،انقباضاتافزایش یابد می

.شودانجامشیرخروجتاکندیممنقبضنیزراشیریغددصافهماهیچ،زایماندرتأثیربرعالوهتوسیناکسیهورمون*

.شودمیتنظیم،مثبتبازخوردطریقازوافتدیماتفاق،نوزادمکیدنباشیریغدددرموجودهایگیرندهتحریکالبته

.شودمیشیرترشحوتولیدافزایشوهاهورمونافزایشباعثنوزادمکیدن

جانداران)جانورانههمدرجنسیتولیدمثلاساس* همه استمشابه(!نه

.شودمیدیدهخارجیلقاح،آبزیمهرگانبیودوزیستان،هاماهیمثلآبزیاندر*

گیردمیصورتآبدرلقاحوریزندمیآبدرراخودهایگامتوالدین،روشایندر

هم) ، خارجی لقاح خاردر بدن از ، ماده گامت هم و نر شوندگشتجگامت می آب وارد و (ه

شودمیدیدهداخلیحلقا،آبزیانبعضیوزیخشکیجانوراندر*

 مادهبدندرلقاحوشودمیمادهفردتولیدمثلیدستگاهواردزامه،جانوراناین*

)شودمیانجام هاجنیننر،جنسوشودمیانجامنربدندرلقاح،ماهیاسبکدر:ستثناا.

(داردیمنگهخودبدندررا

*،  مارهابعضیولعسزنبوردر،مثالبرایواستجنسیتولیدمثلازنوعیبکرزایی

همیشه)اوقاتگاهیمادهفرد،روشایندر.شودمیدیده  مثلتولیدتنهاییبه(!نه

بهراالدتکموجودوکندمیتقسیمبهشروعلقاحبدونتخمکیا،حالتایندر.کندیم

هایتنفامتاشودمیساختهنسخهیکتخمکهایتنفامرویازیا؛آوردمیوجود

آوردیموجودبهرادوالدموجودوکندیمتقسیمبهشروعسپسوشوندبرابردوتخمک

مادهونرمثلیتولیددستگاهنوعدوهرفردیک،(هرمافرودیت)مادهنرجانورانایندر*

:.داردرا حلقوی و پهن های کرم مانند

کدو- کرم مثل پهن های کندیمبارورراخودهایتخمکفردهر‹‹‹کرم

کرمدووقتییعنی.شودیمانجامطرفیدولقاح‹‹‹خاکیمکرمثلحلقویهایکرم-

سازدیمباروررادیگریهایتخمککدامهرهایزامه،گیرندیمقرارهمکناردرخاکی
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جاندارچ)شودمیمیناتتخمکغذاییهاندوختازتخمتشکیلولقاحازپسروزچندتا،جنیننیازموردغذاییمواد* ه

پستان چه و باشد گذار !تخم زمانمالبتهدار استدت متفاوت اندوخته این از (استفاده

استزیادتخمکغذاییاندوخته،گذارتخمجانوراندر-

،مادربینخونیارتباطدلیلبهپستانداراندر- جنین استکماندوختهاینمیزانو

استکماندوختهاینمیزانکوتاهجنینیدورهعلتبهدوزیستانوهاماهیدر-

همبهراهاتخم،لقاحازپسکهداردایژلهوچسبناکهایدیوارتخمک،دارندخارجیلقاحکهجانورانیدر*

هاولیغذایعنوانبهسپسوکندیممحافظتمحیطینامساعدعواملبرابردرجنینازابتداایژلههالیاین.چسباندیم

گیردیمقرارجنینهاستفادمورد

کندیممحافظتجنیناز،تخماطرافدرضخیمهستپووجود،گذارتخمجانوراندر-

گذاریتخم،نوزادتولدبهماندهروزچندوداردیمنگهخودبدندرراتخم،پوسپالتیمثلگذاریتخمپستاندار-

شودطینموورشدنهاییمراحلتاخوابدمیآنهارویوکندمی

جا)ابتداییرحمدرونابتداجنین،کانگورومثلدارهکیسپستانداراندر- گفهر رحمطراح ،ت یاابتدایی کانگوروباید د

بهنوزادباشهحواستون)شودیممتولدنارسصورتبه،کندیمآغازرانموورشدمادر(!بیوفتید پوس نارسپالتی صورت

ن مادو(!!شدـمتولد ،کیسه تغحفاظتنقشر دارد(کندیمتغذیهآندرونشیریغدداز)ذیهو عهده به را آن

ازوشودمیمرتبطمادرخونباجفتطریقازوکردهآغازرانموورشدمادررحمدرونجنین،دارتجفپستانداراندر-

تغوظیف.کندیمتغذیهآن استه مادر شیری غدد برعهده ، نوزاد ذیه



گراوند پور–امیررضا درویش @ :BioGeravandChannel    نوید

Navid's Channel: @zistDVP

، سواالت رایگان دریافت ،برای مهم مباحث کانالتدریس به شناسی زیست نکات و ها جزوه ، ها آزمون یعنیهایتحلیل .zistDVP@وBioGeravand@ما کنید مراجعه

*، کنند می تولید گل که گیاهان از گروهی دانگانتنها هستندنهان زمین روی گیاهان بیشترین گیاهان این . هستند

است* بیشتر ، دار گل گیاهان با زیستگاهی در ها حشره گوناگونی

ریشه(گیاهرویشیهایبخشازگیاهانتکثیربرایمعموال* و برگ ، ساقه کنیممیاستفاده)یعنی

یریشروی* شوندمیایجادآلبالوهایدرختآنهارشدازکهشودمیتشکیلهاییجوانه،آلبالودرخته

زدن از:قلمه هایی قطعه دادن آبدرساقهقرار یا خاک

زدن شودمیزدهپیوند،)پایه(دیگریگیاهتنهروی،(پیوندک)شاخهیاجوانهمانندگیاهیکازایقطعه:پیوند

دارند:نکته متفاوتی و مطلوب های ویژگی ، شود می گرفته آن از پیوندک که گیاهی هم و پایه گیاه  هم

وریشه،گرهمحلازمدتیازبعد.پوشانندمیخاکبا،استگرهدارایکهراشاخهیاساقهازبخشی:خوابانیدن

یساق شودمیایجادجدیدیهپای،مادرگیاهازکردنجداباکهشودمیایجادبرگداره

از:نکته توان می ، باال روش سه هر !ساقهدر کرد استفاده گیاه رویشی تکثیر  برای

:جنسیغیرمثلتولیدبرایشدهویژههایساقهازهایینمونه*

)ریزوم(- ساقه .داردجانبیوانتهاییجوانههواییهساقهمانندوکندمیرشدخاکزیردرافقیطوربه:زمین

مانندوزنبق.کندمیتولیدهاجوانهمحلدرجدیدیهایپایه،خاکزیردرخودافقیرشدموازاتبهساقهاین گندمیانی

دار،مَرغ ساقه دنزمین

یمادهذخیرعلتبهکهاستزیرزمینیایساقه:غده- استزمینیسیب.استشدهمتورم،آندرغذاییه غده نوعی

خوراکی.اندمتصلآنبهخوراکیهایبرگکهداردمانندیدکمهوکوتاهزمینیزیرساقه:پیاز- اللهونرگس،پیاز

. دارند شوندمیگیاهیکخاستگاهیکهرکهشودمیتشکیلکوچکپیازتعدادیپیازهرازپیاز

رونده-  جدیدیفرنگیتوتگیاهان.داردروندههساقفرنگیتوتگیاه.کندمیرشدخاکرویافقیطوربه:ساقه

شوندمیایجادهاگرهمحلدر

؛:نکته گیرد می قرار خاک زیر در ساقه ، یافته تخصص های ساقه انواع تمام روندهدر ی ساقه  بجز

پیاز:نکته شود،در می ایجاد ساقه ی جوانه از ، شده ذکر های ساقه سایر در ولی . شود می حاصل پیاز خود از جدید  گیاه

س:نکته نه هستند خوردن قابل ها برگ ، خوراکی پیاز گیاه !در اقه

دارندنقشنیزآنتثبیتدر،خاکازوسیعیسطحاشغالضمن،دارندساقهزمینکهمَرغمانندگندمیانی*

،فنایندر.شودمیاستفادهآزمایشگاهدرآنهاانبوهتولیدومطلوبهایویژگیباگیاهانتولیدبرایبافتکشتفناز*

اییایاخته یاخته)گیاهیبافتازقطعه از ای قطعه ،مناسبشرایطدربافتواختهی.شودمیگذاشتهکشتمحیطدر!(نه

 نامیدهکالکهآورندمیوجودبهراشکلهمهاییاختهازایهتود،میتوزتقسیمبا

 اندنیکساژنینظرازکهیابدتمایزگیاهانیبهتواندمیکال.شودمی

ساختاری* ، مثلگل تولید برای یافته ،جنسیاختصاص گلبرگ دارای تواند می و است

. باشد مادگی و پرچم ، باشدکاسبرگ برآمده یا گود ، صاف است ممکن و بوده وسیع نهنج

!:نکته نیست گل از قسمتی نهنچ

*: از عبارتند داخل به خارج از که شوند می تشکیل مرکز هم ی حلقه چهار در گل اجزای

داره:هاکاسبرگ- برعهده رو غنچه از حفاظت وظیفه )و دارد قرار حلقه ترین خارجی (در

هاگلبر- سببمعموال:گ ها گلبرگ بودن رنگی . دارند وجود متفاوت های رنگ به

. شود می افشان گرده جانوران جلب

ی:هاپرچم- و مانند رشته میله یک از معموال پرچم .هر است شده تشکیل بساک ک

شوند می تشکیل گرده های کیسه ، آن در و دارد قرار میله باالی در بساک

چنداز:مادگی- یا .یک است شده ساخته  استمادگیهسازندواحدبرچهواقعدربرچه

شوندجداهمازهابرچههدیواربامادگیفضایاستممکن،ایبرچهچندهایمادگیرد

کنید میدقت اما ! ندارد مادگی یک از بیشتر گلی باشدهیج داشته برچه چند تواند

هستند:نکته کننده فتوسنتز ها گلبرگ برخالف ها کاسبرگ

گل* باشد داشته را حلقه چهار هر که درکاملگلی و ،

گل اینصورت شودناکاملغیر می نامیده

گل* باشد داشته مادگی هم و پرچم هم که جنسیگلی ،دو

گل دارد را دو این از یکی فقط که گلی جنسیو داردتک نام

: استنکته دوجنسی قطعا کاملی گل  هر

است:نکته ناکامل قطعا جنسی تک  هرگل

: گنکته ، کدو ولگیاه جنسی تک داردهای پیوسته های  گلبرگ

درگ* نر سرخسامت )و خزه مانند مایعگیاهانی محیط در تواند می و دارد حرکتی وسیله ، )

. کند حرکت ماده گامت سمت به

ندا* حرکتی وسیله دار گل گیاهان در نر کندگامت می کمک آن انتقال به گرده لوله و رد
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*، ها یاخته این از کدام هر میوز تقسیم از . دارند دیپلوئیدی های یاخته و شوند می تشکیل بساک در گرده های کیسه

که شود می تشکیل هاپلوئید یاخته نارسچهار های میتوزگرده تقسیم بار یک با ، ها یاخته این از یک هر . دارند ونام

، دیواره در تغییراتی گردبهایجاد .رسیدههدانه شود می داخلییک،خارجیدیوارهیکرسیدهگردههدانتبدیل ،دیواره

.داردزایشییاختهیکورویشییاختهیک

هستند:نکته هاپلوئید ، رسیده ی گرده هم و نارس ی گرده  هم

*. هاست تخمک تشکیل محل .گیردمیبردررادیپلوئیدیهاییاختهکهداردایالیهدوپوششیجوانتخمکتخمدان

 میوزتقسیمباوشودمیبزرگخورشبافتهاییاختهازیکی.سازندمیراخورشبافتنامبهبافتی،هایاختهاینمجموع

دارد)ماندمیباقییکیفقطیاختهچهارایناز.کندیمایجاددیئیهاپلوهیاختچهار بزرگتر اندازه که ای باکه!(یاخته

کنید)کندمیایجادیاختهتعدادیبارویانیهکیسنامبهساختاری،میتوزتقسیم ازدقت رویانی کیسه های هسته تعداد

: است بیشتر عدد یک آن های یاخته و7تعداد اندرویانیکیسههاییاختهازایهستهدوهیاختوزاتخم.(هسته8یاخته

 کنندمیشرکتنرهایگامتبالقاحدرکه

دیپلویاخته:نکته خورش بافت  بودهیدئهای

هستندو هاپلوئید رویانی کسیه های یاخته

،:نکته خورش بافت سلول میوز تقسیم

. است همراه سیتوپالسم نامساوی تقسیم با

توسط شده ایجاد ای یاخته صفحه یعنی

تیغه تولید به منجر که گلژی دستگاه

، شود می سلولمیانی ی میانه در

! گیرد نمی قرار

دو:نکته ی دویاخته در رویانی کیسه های یاخته بقیه و است رویانی کیسه ی یاخته ترین حجیم ای آنهسته طرف

گیرند می  قرار

است:نکته تر حجیم خود مجاور های یاخته از زا تخم ی یاخته

 یاصافاستممکنوبودهدارذمنفگردههایدانهخارجیدیواره.شوندیمرهاهاگرده،بساکهدیوارشکافتنبا*

باشدتزئیناتیدارای

!:نکته کند می شکوفایی به شروع انتها دو از بساک ، کتاب شکل طبق

گیرد* می انجام جانوران و آب ، باد وسیله به افشانی گرده

*، بپذیرد را گرده کالله که صورتی )در رشد تقسیماز گرده،رویشییاخته(!نه لوله

می دو،خودباهمراهوکندیمنفوذخامهوکاللهبافتدرونبهگردههلول.شودتشکیل

 تخمکسمتبه،اندشدهایجادگردههلولدرزایشیهیاختتقسیمازکهرانرگامت

بردمیرویانیکیسهو

: گردهنکته لوله :نوع3در است مشاهده قابل گرده_1هسته لوله خود ی هسته

زایشی_2 سلول زایشی_3هسته سلول از حاصل های گامت ی  هسته

شوند:نکته می حاصل گیاه ی ماده بخش در ها گامت  همه

است:نکته تر حجیم زایشی ی یاخته از رویشی  یاخته

رود:نکته می جلو آن رشد با همزمان رویشی ی یاخته هسته ، کتاب شکل مطابق

گیرد می قرار تخمک مجاورت در  و

*، زا تخم یاخته با ها اسپرم از یکی آمیزش اصلیاز بهتخم تخم این . شود می تشکیل

. یابد می نمو  آنهنتیجکهیابدمیآمیزشایههستدوهیاختبادیگراسپرمرویان

.استضمیمهتخمتشکیل دارند مضاعف لقاح دانگان نهان ، لقاح دو این انجام دلیل به .

است:نکته دیپلوئیدی اصلی تخم و تریپلوئیدی ، ضمیمه  تخم

.کندیمایجادرا(آندوسپرم)دانهدروننامبهبافتیمتوالیهایتقسیمباضمیمهتخم*

استرویانرشدبرایغذاییهذخیروشدهساختهایهآکننرمهاییاختهازبافتاین

 آندوسپرمبافت،نگیردانجامسیتوپالسمتقسیماما،دشوتقسیمضمیمهتخمههستاگر*

کهحالیدر.استآندوسپرمیچنینازمثالینارگیلشیر.شودمیدیدهمایعصورتبه

 نیزسیتوپالسمتقسیمآندرکهاستآندوسپرمی،نارگیلرنگسفیدوگوشتیبخش

استشدهانجام

افشانجانورانپیکر* بهوشودمیآغشتهگردههایدانهبههاگلازتغذیههنگام،گرده

.ازراگردههایدانه،ترتیباین کنند می منتقل دیگر گل به ،درخشانهایرنگگلی

 هستندهاگلسمتبهجانورانجذبعواملازهاگلشهدوقویبوهای

؛باشدداشتهفراوانیقندآنهاشهدکهکنندمیافشانیگردهراهاییگلعسلزنبورهای*
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کنندیمهدایتگلشهدسویبهرازنبوروشوندیمدیدهفرابنفشنوردرفقطکهدارندعالئمیهاگلاین

فاقدوکنندمیتولیدکوچکهایگلفراوانیتعدادگیاهاناین.استبادبهوابستهگیاهانبعضیافشانیگرده*

دارد:نکته.اندشیرهوقویبوهای،درخشانهایرنگ را فرابنفش نور تشخیص توانایی عسل زنبور

که:نکته هایی هستندگل رنگ سفید ، دهند می انجام ها خفاش را ها آن افشانی گرده

کهشودمیتشکیلتخمهیاختپیدرپیتقسیمازرویان* شود می ایجاد یاخته دو ، یاخته این میتوز تقسیم اولین در .

است کوچک دیگری و بزرگ یاخته(یکی میان مساوی نا ،.استرویانمنشاکوچکیاخته.)تقسیم بزرگ یاخته تقسیم از

می وجود به رابخشی مادر گیاه و رویان بین ارتباط که کندبرقرارآید می

تقسیم:نکته سرعت ادامه در اما ؛ میکند تولید بیشتری های یاخته و است بیشتر بزرگتر یاخته تقسیم سرعت ابتدا در

شود می حاصل یاخته زیادی تعداد و یابد می افزایش رویانی های یاخته

از عبارتند دانه مختلف های :قسمت

)شودمیتبدیلدانههپوستبهوکندمیتغییرتخمکهپوست:پوسته- کنید. رادقت تخمک پوسته نمود ژن دانه پوسته

ر رویان نمود ژن الزاما نه استدارد مادر گیاه نمود ژن دارای یعنی . (!ا

یریشوساقه.اندرویانبخشترینمشخصهالپه:رویان- شوندیمتشکیلرویانانتهایدودرنیزرویانیه

غذایی- آغذاییهذخیر:ذخیره کهندوسپرمهمان رسدمیمصرفبهرویانرشدهنگاماست

ذخیرهمثالً.شودهالپهجذباینکهیا،بماندباقیدانههذخیرعنوانبهآندوسپرماستممکن* ، ذرتدردانهآندوسپرم

استرشدحالدررویانبهآندوسپرمازغذاییموادانتقال،لپهنقشواست

دارد:نکته قرار رویانی ساقه و ریشه و آن بین لپه و هست دانه بخش ترین حجیم آندوسپرم ، ذرت دانه در

دانه* غذایی،لوبیادر شدهمواد ها لپه جذب .آندوسپرم شوند می بزرگ ها لپه و

هاهاگونهازبسیاریدر* لپه هاکنندیمفتوسنتزکوتاهیمدتبهوآیندیمبیرونخاکاز، آن به خاطر همین به .

رویانی های گویندبرگ می نیز

پوسته.استسختمعموالهادانههپوست* شیمیایییافیزیکیهایصدمهومحیطنامساعدشرایطبرابردر_1رارویان،این

رشدنه)شودمیویانرسریعرشدازمانعدانهبهاکسیژنوآبورودازجلوگیریبا_2کندیمحفظ کامل و دائمی !(توقف

شودداردنیازمناسبدمایواکسیژن،آببهرویشبرایدانه* می اکسیژن ورود و دانه برداشتن شکاف سبب آب جذب .

:ترتیببه،شوندخارجخاکازساقهباهمراهیابمانندخاکدرونهالپهاینکهاساسبردانگاننهاندر*

)زیررویش ذرتزمینی )رورویشو(مثل پیاززمینی و لوبیا تعریفمثل .استشده(

ذرت:نکته ریشه اما . است انشعاباتی دارای و تکه یک است ای دولپه گیاهی که لوبیا ریشه

باشد می افشان صورت به است( لپه تک )که

خاک:نکته سطح از خارج در لوبیا برخالف ذرت شودریشه می دیده نیز

شود:نکته می صاف سپس و است مانند قالب و خمیده ابتدا خاک از خروج هنگام لوبیا ساقه

شود می خارج خاک از مستقیم طور به ذرت ساقه اما

هلو(شودمینامیدهحقیقیمیوه،شدهایجادتخمدانرشدازکهایمیوه* )مثل

سیباستکاذبمیوه،باشندداشتهنقشگلدیگرهایقسمتمیوهدرتشکیلاگر )مثل

است نهنج رشد حاصل (که

جانوراندارندنقشآنهاپراکنشدر،هادانهحفظبرعالوههاهمیو* و آب و باد .

. شوند ها دانه و ها میوه انتقال سبب توانند محکموسختچنانهادانهبعضیهپوستمی

مانندیمسالمجانورانگوارشیهایشیرهبرابردرحتیکهاست

های* پرتقال روش این با ! شود نمی ایجاد ای دانه ، ندهد رخ لقاح اسپرم و زا تخم بین اگر

البته . کنند می تولید را دانه ورشدمراحلتکمیلازقبلرویاناماشودانجاملقاحاگربدون

کهنارسیهایدانه،برودبینازنمو شده چنینبه.دارندنازکایپوستهوریزندتولیده

و:یادآوری)گویندمیدانهبدونمیوهنیز،هاییمیوه دانه بدون های میوه تولید برای

کردن هادرشت شودمیوه می استفاده جیبرلین هورمون از ،)

ساله یک ازسپسوکنندیممثلتولیدورشدکمتر،یاسالیکمدتدر:گیاهان

گندم(روندمیبین و خیار )مثل

سالهگ دو وگلتولیدبادومسالدرودارندرویشیرشداولسالدرگیاهاناین:یاهان

(قندچغندروشلغم)مثلدارندزایشیرشد،دانه

ساله چند اینگیاهان دهندمادامهخودرویشیرشدبههاسالگیاهان: ،ی درختان )مثل

زنبق( و ها کنندتولیدمیوهودانه،گلتوانندمیسالههرهاآنازبعضی.درختچه

دو:نکته و ساله یک گیاهان هستندتمام علفی ساله
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 استطبیعتدررایجایپدیدهنورسمتبهگیاهانشدنخم*

پسرش* و رویداروین بر آزمایش استاز گندمیان از که جانبهیکنورسمتبهصورتیدرسترُدانهدریافتند،چمن

.باشدنوربرابردرآننوککهشودمیخم(تابدمیگیاهبهطرفیکازکهنوری)

دیگر* داروین)محققان عامل(!نه که شدند رُستمتوجه دانه شدن نورخم سمت است،به ای گیاهماده نوک در وجودداردکه

نور* اما شود می تولید سابق محل همان در ! نگیرید اشتباه تولید با را )تجمع شود می سایه سمت در اکسین تجمع باعث نور

شود می سایه سمت به آن جایی به جا )(باعث کرده طولی رشد قسمت این های یاخته ، سایه سمت در اکسین تجمع اثر بادر

نگیرید اشتباه شودتقسیم می خم نور سمت به گیاه نتیجه در . شود می بیشتر نور سمت های یاخته از ها یاخته این ابعاد و )!

: شوداکسیننکته می خم آن مخالف سمت به گیاه ، یابد تجمع هرطرف  در

.نامیدندنورگراییراجانبهیکنوربهپاسخدرگیاههایاندامدارجهترشد* است کردن رشد معنای به اکسین کلمه .

،؛دارندمشابهاثراتکهشوندمیساختهمتفاوتگیاهاندراکسینمشابهترکیباتازانواعی ترکیبات از گروه این

.هااکسین شدند نامیده

کنید اکسیندقت و است خاص ترکیب یک نام شودهااکسین می شامل را آن مشابه ترکیبات و اکسین خود ،

ف* و رشد که هستند ترکیباتی ، گیاهی های هورمون یا رشد های کننده کنندعالیتتنظیم می کنترل را گیاهان

: رشد های یاختهرشد،یاختهتقسیمتحریکمانندرشدهایفراینددرمحرک .دارندنقشهااندامحفظوایجاد،هاطولی

دارندگیبازنقشاستممکناثرلمحومقداراساسبراما؛شناسیممیرشدمحرکعنوانبهراهاکنندهتنظیماینگرچه

باشندداشتهنیز

رشد های دارنده شرایطگیاهمقاومتمانندمتفاوتیهایفراینددر:باز  میوهوبرگریزش،هامیوهرسیدگی،سختدر

دارندنقش

شدبودهااکسینازمخلوطیکهنارنجیعامل* می ای لپه دو گیاهان بعضی تخریب سبب ،

سبب انسان در ماده .مادرزادیهاینقصبانوزادانتولدوسرطاناین شد می

کنید !دقت ها آن تکثیر نه شود می یاخته طولی رشد افزایش سبب صرفا ساقه در اکسین

ریشه در ای یاخته تقسیم در تواند می ، کند می تحریک نیز را زایی ریشه که آنجایی از اما

باشد موثر نیز

: راسی  سیارچیرگی،جانبیهایجوانهرشدبرسیارجوانهبازدارندگیاثربهچیرگی

مقداروافزایشجانبیهایجوانهدرسیتوکینینمقدار،سیارجوانهقطعبا.گویندمی

.کنندمیرشدجانبیهایجوانهنتیجهدریابدمیکاهشهاآناکسین

 رشدجانبیهایجوانه؛دهیمقراراکسین،برشمحلدر،سیارهجوانقطعازبعداگر

فهمیمکنندنمی می نتیجه ازمانعورودمیجانبیهایجوانهبهسیارهجوانازاکسیندر

.شومیآنهارشد کندمیتحریکراجانبیهایجوانهدراتیلنتولید،سیارهجواناکسیند

.شومیمتوقفآنهارشد،جانبیهایجوانهدراتیلنافزایشبانتیجهدرو د

رشد( های کننده )تنظیم گیاهی های هورمون

رشد های محرک

ها اکسین

یاخته طولی رشد زایی–افزایش ریشه گیاهانرویشیتکثیروتحریک

میوهشکیلت–قلمهازاستفادهبا کردن درشت و دانه بدون های –میوه

سمو بردنمیتولید بین از ایبعضیبرای لپه راسی–هادو چیرگی

ها سیتوکینین

جوانی های هورمون به تاخیر–معروف به و ای یاخته تقسیم تحریک

پیری روی)اسپری(افشانه-انداختن بر گلشدن و کشتدر-برگ

دنشومینیافتهتمایزهاییاختهازساقهایجادسبب،بافت

ها جیبرلین
یاخته تقسیم و طولی رشد تحریک با ساقه طول میوه–افزایش –رشد

دانه میوه-رویش کردن درشت و دانه بدون های میوه تولید

رشد های بازدارنده

اسید آبسیزیک

ممانعتگیاهآبحفظنتیجهدروهاروزنهشدنبستهعامل همچنین و

طو-استنامساعدشرایطدرهاجوانهرشدودانهرویشاز کلیربه

 دهدمیکاهش،نامساعدشرایطبهپاسخدرراگیاهانرشد

اتیلن

شکل) (گازی

سوخت سوختن و گیاه دیده آسیب های بافت و رسیده های میوه از

شود می تولید اتیلن ، فسیلی نارس-های های میوه ریزش–رسیدن

میوه ریزش و جانبی–برگ های جوانه رشد توقف
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، سواالت رایگان دریافت ،برای مهم مباحث کاناتدریس به شناسی زیست نکات و ها جزوه ، ها آزمون یعنیهایلتحلیل .zistDVP@وBioGeravand@ما کنید مراجعه

: مهم ،نکته آید می جانبی جوانه به راسی جوانه از که اکسینی خود کنید تولیدمستقیماتوجه اما . شود می ها آن رشد مانع

! آمده جانبی های جوانه به که اکسینی نه ! است راسی جوانه در موجود اکسین اثر بر ، جانبی های جوانه در اتیلن

رشد،اکسین:نکته گیاهانمحرک راس رشدودر استبازدارنده جانبی های جوانه  در

: فعالیت هستندنکته الزم هردو اکسین و سیتوکنین ، ریشه ایجاد برای هم و ساقه ایجاد برای هم ، بافت کشت فن در

متفاوت های غلظت و ها نسبت با  اما

م:نکته ، جانبی های جوانه رشد در ها اکسین و اسید آبسیزیک استنقش یکدیگر مخالف راسی جوانه در و  شابه

در:نکته دیسه رنگ تشکیل سبب اتیلن گفت توان شودمیوهمی می فرنگی  گوجه

: اکسینهاجیبرلین،هاسیتوکنیننکته هستندهاو ها ترکیب از گروهی کدام هر ، اسید آبسیزیک و اتیلن ؛برخالف

! ترکیب یک نه

: سببنکته تواند می فقط اسید آبسیزیک که کنید شدنتوجه ندبسته نقشی ها آن شدن باز در و شود ها !رداروزنه

(95)کنکور

دردنکمعرفیوشناساییراهاجیبرلین،جیبرالقارچازآمدهدستبهترکیباتشناساییواستخراجباژاپنیدانشمندان*

شود* می گیاهان این افتادن زمین روی و شدن خم و سریع رشد سبب ، جیبرال قارچ به برنج های رست دانه ؛آلودگی

یابد می کاهش برنج محصول نتیجه در

ای)سازندمیجیبرلینفراوانیمقدار،دانهرویشهنگامدرغالترویان* اصطالحدانه به و نکرده شروع را رویش هنوز که

ندارد جیبرلین ، است وتولیدسببوگذاردمیاثر(دارگلوتنهالی)آندوسپرمهالیترینخارجیبرهورموناین.!(خفته

؟)هایاختههدیوارهاآنزیماین.شودمیدانهدرگوارشیهایآنزیمرهاشدن بود الزم هایی آنزیم چه دیواره تجزیه برای

شود تولید دانه در کربوهیدراز از انواعی و پروتئاز باید اینازیکینشاسته.کنندمیتجزیهراآندوسپرمذخایرو(پس

شودمیتجزیهآمیالزآنزیماثربرکهاستذخایر

کنید رویاندقت را را،جیبرلین گوارشی های آنزیم سازدو می دار گلوتن الیه

مثل)دهندمیگلسرماکاهشبادرختان* درختانی و ! دارند گل تولید توانایی دانگان نهان فقط که کنید دقت البته

کنند،بازدانگان نمی تولید .گل شوندمیبستهشبدرگیاهانبعضیهایگلبرگ(

درکهرویشیسرالدکهدهدمیگلهنگامیگیاه.دهندمیگلهافصلههمدربعضیوخاصفصلیدرگیاهانبعضی*

استوابستهشبوروزطولودمامانندمحیطیشرایطبهتبدیلاین.شودتبدیلزایشییاگلسرالدبه،داردقرارجوانه

: فعالیت دهینکته گل سبب ، قوه( چراغ )مثل نوری جرقه با طوالنی های شب شکستن

بلند روز کوتاهگیاهان روز گیاهان دهی گل عدم همچنین و شود، می

شدید* سرمای . کنند تحمل توانند نمی را دمایی هر تواندگیاهان هامی دانه رویش از مانع

. شود ها جوانه ،گیاهانبعضیو نوری های نیاز بر  گذراندنبهنیازدادنگلبرایعالوه

راآنبذراگرکهاستشدهمشاهدهگندمگیاهنوعیبرایمثال.دارندنیزسرمادورهیک

دهدمیگلزودتروشودمیکوتاهآنرویشیهدور،دهیمقرارسرمادروکنیممرطوب

کنید) دهدکهدقت می گل دهی؛زودتر گل برای سرما اینکه باشدآننه !(الزامی

کنید)کندمیرشدزمینگرانشدرجهتریشهوگرانشجهتخالفدرساقه* دقت البته

نیست صادق ، کند می رشد افقی که ساقه زمین مثل مواردی در موضوع دارجهترشد(این

شودمینامیدهگراییزمین،زمینگرانشبهنسبتگیاههایاندام

علتبهپیچش.پیچدمیآندوربه،پایهیاودیگردرختیباتماسدرمودرختهساق*

به؛شودمیایجادآنمقابلسمتوگاهتکیهرویگرفتهقراربخشدرساقهرشدتفاوت

 یابدمیکاهشتماسمحلدرهایاختهرشدکهطوری

علت:نکته به نهرشددرتفاوتپیچش ؛ است ها دریاخته !تفاوت ها آن  تکثیر

و رشدیادآوریتوضیح اگه داریمجاندار: رشد دونوع بگیریم درنظر غیرقابل_۱:رو افزایش

ها یاخته ابعاد ها_۲بازگشت یاخته تکثیر و تقسیم

در رشداما هامورد در،یاخته باید رو یاخته خود شدن بزرگ بگیریمفقط نظر

دهی( گل برای نور به نیاز اساس )بر دار گل گیاهان بندی مثالتقسیم

هایکوتاهروز روز شبِدر به . دهد می گل پاییز داردکوتاه نیاز داوودیطوالنی گیاه

داردبلندروز نیاز کوتاه شبِ به . دهد می گل تابستان شبدردر

تفاوت کهگیاهانبعضیشاملبی فرنگیندنیستروزوشبطولبهوابستهاست گوجه
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*( برگ به زدن گلضربه حساسنه گیاه شود،!( می آن های برگ شدن بسته دریادآوری)باعث گیاهان بعضی گلبرگ :

شود( می بسته شب

خ* گوشت گیاه برگ معادلنقشهاکرک،ارودر حسیی ی وگیرنده دارند هاییجانوران پیام اندازی راه دامسبببا به

حشره برگانداختن .توسط شوند ازمی تعدادی که،گیاهاندر دارند هایی کرک ها توانندنمیکوچکهایحشرهبرگ

ب)کنندحرکتراحتیبهدارکرکهایبرگاینروی کرک از دفاعاستفاده منظور شکار؛ه (!نه

کهگندمسیاهکوگندمزنگ* هستند هایی قارچ شوندمیکشاورزیمحصوالتتخریبسبب،

* *: گیاهان دفاعی عوامل

شود_1 می زا بیماری عوامل ورود از مانع حدودی تا پوستک

سیلیس_2 یا لیگنین است ممکن دیواره در همچنین است دشواری کار آن از عبور و است محکم نیز ای یاخته دیواره

س که باشد داشته شوندوجود می آن شدن تر سخت بب

استرسانآسیبعواملبرابردرمانعی،آبحفظبرعالوه،گیاهانمسنهایاندامدرنیزپنبهچوببافت_3

ددارننقشگیاهانازدفاعدرنیزخاروکرک_4

آنترکیباتاینحجمگاه.دارندنقشآنهاازمحافظتدرکهکنندمیترشحترکیباتی،زخمبهپاسخدرگیاهانبعضی_5

آندرحشرهکهشودمیایجادهاییسنگواره،ترکیباتاینشدنسختبا.افتدمیدامبهآندرحشرهکهاستزیادقدر

منظور)استشدهحفظ به را ترکیبات گیاه ، شده ایجاد سنگواره در کنید هادقت زخم از بهمحافظت برای نه است کرده ترشح

حشرات انداختن !(دام

شیمیایی_6 :دفاع

که- کنند می تولید دار سیانید ترکیبات گیاهی های گونه از ،تعدادی سیانید تولید و ترکیبات این تجزیه از پس

در اختالل ایسبب یاخته خوارانوشدهتنفس گیاه بیماری یا داردمرگ دنبال به .را

داردتنباکوگیاهدرنقشیچنین،آلکالوئیدهاستازکهنیکوتین.دارندنقشگیاهخوارانکردندوردرآلکالوئیدها-

،دارندخوداییاختهفرایندهایبرموادایناثرازجلوگیریبرایمتفاوتیهایسازوکارگیاهان* ها کار و ساز این از یکی .

دار سیانید ترکیبات مثل . شوند می سمی گیاهخوار، توسط تجزیه از پس اما نیستند سمی خود خودی به که است موادی تولید

ای_7 یاخته ارتباطقطعوآلودههاییاختهمرگ،آنهنتیجکهاندازدمیراهبهرافرایندهاییگیاهدرویروسورود:مرگ

،یاختهمرگدر.استسالمهایبافتباهاآن میخودهایآنزیموسیلهبهیاختهای ازشودگوارش که اسید )سالیسیلیک .

دارد( نقش ای یاخته مرگ در ، است گیاهان رشد های کننده تنظیم

جانوران_7 توسط ها:محافظت کوچکیبهمورچه کوچک،حشره)جانوران وپستاندار

دارزی آکاسیا(گیاهان درخت های برگ خوردن قصد ،راکه کننددارند می حمله

*. هاست زنبور وسیله به آکاسیا درخت افشانی  ،شوندمیبازآکاسیاهایگلوقتیگرده

هحملازمانعهامورچهدادنفراریباکهکنندمیمنتشروتولیدشیمیاییترکیبنوعی

شودمیافشانگردهزنبورهایبههاآن

کهکنندمیپخشهوادروتولیدفراریمواد،خوارانگیاههحملبرابردرگیاهانبعضی*

نمونه.شودمیدیگرجانورانجلبسبب استازیک مشاهده قابل زیر شکل در فرایند :این

کنید ،دقت شود می ترشح تنباکو گیاه ی دیده آسیب های یاخته از که را فراری ترکیبات

آلکالو و نیکوتین !ئبا نگیرید اشتباه ها ید

کنید اثدقت در ، شکل کرمی نوزاد این بلکه ! کشد نمی را شکل کرمی نوزاد ، مادر رزنبور

میرد می زنبور نوزادان تغذیه


