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کنند می تخمگذاري اب در که باشند. جاندارانی داشته مرکب چشم توانند ...می

باشند داشته نایی تنفسی سیستم توانند می کنند می تخمگذاري اب در که  جاندارانی

مهره با یا مهره بی که گفت توان نمی نقص...  اندقطعا ماالریا... علت واسط میزبان انوفل پشه

دارد نقش مستقیم غیر طور به مکمل پروتئین کمک با خون هاي میکروب نابودي در باشد... ماکروفاژ نداشته کپسول و دیواره اگه البته

یافت رونویسی پایان یا و اغاز جایگاه توان می انداز راه تعداد به ها باکتري ....در

ها یوکاریوت در ...همچنین

گفت قطعی توان نمی ژن و انداز راه بودن مساوي مورد در نقض( اما اند: علت ژنی چند باکتري هاي اپران ...) برخی

دارند ریبوز دئوکسی یا ریبوز قند زیرا یافت کربن هیدرات توان می رونویسی از حاصل هاي مولکول تمام .در

ویروس تمام کربندر هیدرات ادنین. ها هاي باز و پپتیدي هست–گوانین–پیوند سیتوزین

دید سلول یک در ایکس کرموزوم تا دو توان می نیز مرد هاي سلول مخطط.. ( در )ماهیچه

شو می رونویسی انزیم نوع یک توسط و شود می سازي همانند باشد می خودش نوع یک که انزیم نوع دو توسط هلیکاز دژن

شود می تولید خود خواهر روي از انزیم نوع دو توسط خواهري کروماتید مراز( هر پلی )هلیکاز

انزیم نوع دو کن باور اما شود می دیده مراز پلی انزیم نوع یک باکتري شود« درون می دیده مراز »پلی

استر دي فسفو پیوند داراي خطی مولکول باکتري نامدرون به یافت توان می

است منفی تنظیمی خود نوع از انسان روده در گلوکز وجود میزان و اشرشیاکالي در لک اپران فعالیت .میزان

است مشترك زیر موارد زنده هاي سلول همه فسفولیپید: در ریبوزوم–پروتئین-غشا سازي–انزیم گلیکولیز–پروتئین ترجمه

آر شودانزیم می تولید یوکاریوتی هسته در که است انزیمی تنها  
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است رونویسی مستقیم حاصل که است انزیمی تنها آر  انزیم

نیست ترجمه حاصل است انزیمی تنها آر انزیم  

که است انزیمی تنها آر نداردانزیم پپتیدي پیوند

کند می برقرار پپتیدي پیوند که است انزیمی تنها آر  انزیم

دارد استر دي فسفو پیوند که است انزیمی تنها آر  انزیم

یافت هموگلوبین توان می سلول نوع دو قرمز–درون ماکروفاژ–گلبوبل

ها اندامک هستهدرون شود–میتوکندري–ي می دیده قطعا کلروپالست

یافت اي ان دي توان می نیز لیزوزوم درون  اما

شود می دیده کیسه زیر موارد . در

زرده بیضه–کیسه هیدر-کیسه گوارشی ملخ–کیسه معده رویانی–کیسه گرده–کیسه زئوسپ–کیسه اطراف کالمیدوموناسکیسه در ور

فقط رونویسی از مرحله اولین جایگاه1در در بینمولکول می انزیم   میفعال

مرحله بیندو    2در می انزیم فعال جایگاه در را قبلی شده گسسته مولکول از   ... میرشته

رونویسی3درمرحله بینسهاز می انزیم فعال جایگاه در را   ... .میرشته

سازيدر همانند و رونویسی حداکثرمراحل گفت توان شود28می می دیده مونومر . نوع

مراز20 پلی اي ان ار پروتئین و4... نوع اي ان دي اي4نوع ان ار نوع

توانند می سلول عمومیرونویسیهمه ها کدون مثل یعنی باشند زندهداشته سلول بعضی در البته قرمزرونوهستند گلبول مثل ندارد ... یسی

نیز ها کنندویروس می استرونویسی کرده استعمار انرا ویروس و بوده سلول براي هاست ویروس در که انزیمی ولی
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برايرونویسی لیزوژنی چرخه افتدژنومدر نمی اتفاق افتد... ویروس می اتفاق ان کپسید تولید براي لیتیک چرخه در .اما

تولیدشهر براي باشد پروتئین جنس از که افتدرونویسیچیزي می اتفاق

به(  نوعی به نیز ها مولکول سایر رونویسیالبته سازندعمل می لیپید صاف شبکه هاي انزیم مثال مربوطند

شود می تولید روش این با نیز انزیم خود )....پس

ریبوزوم **** مورد در  **** مطالبی
ب هاریبوزوم جایگاه کند می حرکت خود پاي :ا

P    A 

گفت توان می ریبوزوم مورد : در

اسید امینو گرفتن قرار براي متعدد هاي جایگاه داراي دارد پپتیدي پیوند قطعا خود ساختمان انهاست-در خروج و حرکت

شود می تولید هسته در اي ان ار قسمت مولکول این  در

توان (   شودمی می یافت نیز پالسم سیتو در اسید امینو چون شود می تولید سیتوپالسم در هم و هسته در هم خودش اسیدي قسمت . گفت

شود نمی دیده هسته در ریبوزوم ترجمهلذا... فعالیت افتنداعمال نمی اتفاق هسته در هیچکدام

شماره انزیم توسط ش1ریبوزوم می تولید پروکاریوتی ....ودو

دارد پپتیدي پیوند که است انزیمی فعالیت حاصل ندارد پپتیدي پیوند که انزیمی گفت توان می مراز( پس پلی اي ان )ار

کند می پپتیدي پیوند تولید اما ندارد پپتیدي پیوند خودش گفت توان می ...و

قادرند هستند پروتئینی ازجنس که بعدي ي ها انزیم گفت توان می ریبوزومپس واکنش جز به دهند انجام را واکنش نوع ....همه

اي ان ار و پروتئین یعنی است دوگانه مولکولی ...ریبوزوم

باشد داشته ژن نیست قرار دارد استر دي فسفو که مولکولی هر  پس
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شود می ساخته ژن روي از دارد استر دي فسفو که مولکولی هر  اما

پ غیر انزیمی داردریبزوم :که) ریبوزیم( روتئینی

کند می تولید پپتیدي پیوند اما ندارد پپتیدي پیوند پس است اي ان ار جنس  از

شود می تولید خاص انزیم نوعی توسط ها انزیم همه مانند نیز انزیم  این

شماره انزیم توسط ها یوکاریوت در انزیم تول1این پروکاریوتی توسط ها پروکاریوت در شودو می ید

شود نمی یافت اندوپالسمی اي شبکه هیچ داخل  ریبوزوم

دهد می انجام اي ترجمه فعالیت سیتوپالسم در اما تولید هسته در مولکول  این

کند می تولید پروتئین که مولکولی شود... پس تولید سلول متنوع و خاص هاي قسمت در تواند سیتو( می و هسته )همون

پروت کنندقسمت می عبور هسته منافذ از خون پتاسیم کاهنده هورمون گیرنده مانند مولکول این .ئینی

مولکول این مورد اي(   در ان ار گفت)   ت توان :می

کند رونویسی نیز را کننده محدود ژن تواند می که شود می تولید انزیمی توسط ها باکتري  در

سیتوپالسم در ها باکتري کنددر می فعالیت و تولید

است خود اختصاصی اسید امینو با کواالنسی پیوند اتصال داراي یوکاریوتها مثل نیز ها باکتري  در

شماره خاص انزیم که گفت توان می ها یوکاریوت در اما باشد می نیز ترجمه محل ان تولید کند) تري  (  3محل می تولید انرا

که نیست انزیمی همان کندپس می تولید را ها ي ا ان ار نوع .همه

خود ساختمان در مولکول ؟؟؟. دارد......................... این
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کربن- هیدرات ها–نوعی نوکلئوتید بین پیوند نوع ها( دو ریبونوکلئوتید بگیم الی–) بهتره بازهاي انواع

تیمین بدانید( حتی کمکی-)  بیشتر کدون–بازو –حلقه  -انتی

خود ساختمان در مولکول ؟؟؟..........................  این ندارد( ندارد را زیر ) موارد

پپتیدي اسید–پیوند باشد( امینو داشته همراه به تواند می باشد–اما داشته همراه به تواند می اما ندارد خاص انزیم که ویروس ) مثل

باشدپس–ژن–لیپید کننده محدود براي ماده پیش تواند ترکیبی..... و. نمی جزوه در بقیه

براي بندي جمع  نکات
 

است اي هسته اسید شود–نوعی می دیده نیز تنهایی یا همراه .به

هاري مثل ها ویروس بعضی و–در وي ام شود... تی می دیده

از جنسش است.  استویروئید رونویسی مستقیم باشد.  حاصل نمی ترجمه حاصل .    اما
       

است نیز هیدروژنی پیوند داریم...داراي نوع سه درسی کتاب سطح .   در

انزیم فعالیت حاصل که کوچک هاي بخاط3و2البته نیز را بسپاریدهستند .ر

دارند ترجمه قدرت ها مولکول این از همان: برخی
   

است از تر شود. قدیمی نمی یافت ها کواسروات شود.در می یافت ها میکروسفر برخی .در
دارد از کوچکتر . اندازه

دارد ان از کمتر پایداري ساختا. ( و تشکیل شودعلت می تشکیل زیاد سرعت و تعداد به که مانند پر ) ر

است شود می تولید هسته در و بوده پروتئینی غیر که است انزیمی  تنها

بچسبند مستقیم میزبان به توانند نمی دارند فقط هایی .ویروس

ب رونوشت ها ویروس از برخی کننددر می تولید و کرده معکوس .رداري
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است زیاد تشکیل و فعالیت دارند زیاد سازي پروتئین که هایی سلول . در

شوند می تولید هسته داخل انها ها( همه )یوکاریوت

هسته داخل هسته–در خارجی غشاي اندوپالسمی–سیتوسل–ریبوزوم–در شبکه شود–زبرغشاي می دیده از .نوعی

نمیشود تجزیه دهان داخل . در

شود می تجزیه روده در دوازدهه ریبونوکلئاز است. با مر پلی زیرا شود نمی جذب روده در

می تولید ها پروکاریوت در انزیم نوع یک و ها یوکاریوت در ها مراز پلی انواع فعالیت . شودبا

شوند باز هم از رشته دو باید ان تولید شود. براي اجرا رونویسی مرحله سه . و

شود می تفکیک و تبدیل قطعاتی به تولید از بعد هسته اینترون( در اگزون–رونوشت ) رونوشت

چسبند می هم به ها اگزون رونوشت . بعدا

ا ، ویروس حمله لیزوژنی مرحله شوددر می تولید لیتیک در اما شود نمی تولید ویروس ژن روي .ز

شود نمی یافت غشا باشد. در می قند از تر سنگین آن دارد. قند مونومر ...تنوع

کدون–کدون اگزون–انتی اینترون–رونوشت ها–رونوشت ویروس و–ایدز–هاري( بعضی ویروئید–…انفوالنزا

هستند  همگی

هستند اي ان دي از قسمتی اینترون ...اگزون

ژن با جنس هم انداز–و ساختاري–اپراتور–حلقه–افزاینده–راه هاي رونویسی–پالزمید–اینترون–اگزون–ژن آغاز و پایان –جایگاه

باشند می چسبنده  انتهاي

تو می گفتلذا :  ان  

باشد داشته مختلفی سرعت با حرکات قطعات اندازه تفاوت و منفی بار علت به تواند می الکتروفورز ژل  در
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شود می استفاده آن از ها گونه تغییرات دادن نشان .براي

رونویسی سازي–قدرت دارد–جهش–همانند مربوطه انزیم توسط .ویرایش

قطبی هاي حالت قطبی  ) خطی( به غیر شود)  حلقوي( و می .دیده

شود می برابر دو مربوطه سلول در است جنس از که چیزي هر ها باکتري دوتایی در و ها یوکاریوت چرخه مرحله .در

دارد تقسیم نیز نرون نرون. ( در میتوکندري سنت) البته زیرا شود می آزاد آب ان تولید باشدبراي می آبدهی .ز

میشود منتقل دیگري به جاندار یک از ها ویروس حمله ، ترانسفورماسیون ، جوشی هم نیست( در مستقل جاندار )ویروس

ترانسفورماسیون لیزوژنی–در کوواالنسی–چرخه پیوند نوعی به ژنتیک استر( مهندسی دي شود) فسفو می بریده .ان

تاثیر بی آن بر است. استپپسین تر پایدار ها مولکول بقیه به تنظیم–نسبت و ژنی تغییرات معموال ها هورمون تاثیر با

گیرد می صورت در ژن .بیان

از عبارتند دارند مستقیم برخورد آن به که هایی :پروتئین

مراز پلی کننده مراز-محدود رونویسی–هیستون–کازهلی–پلی کننده–عوامل مهار پروتئین

بچسبد سلول غشاي به تواند می ها باکتري .در

کند می جلوگیري آن تکثیر از کند. اینترفرون نمی سازي همانند ها گامت و نرون هسته .در

شود نمی دیده نرون تار و پالناریا عصبی طناب از. در کمتر آن باشدسن داره. ( می تشریف ) جوان

است ریبوز دئوکسی آن اختصاصی قند و تیمین آن اختصاصی .......و.  باز

شود ترجمه نباید قطعا اما است رونویسی حاصل حتما اگزونی رونوشت  هر

شوند نمی ترجمه قطعا ها اگزون رونوشت  همه

شوند نمی ترجمه قطعا ها اینترون رونوشت همه شونداما می تجزیه حتما ...و
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در و هسته در نیز کننده محدود و لیگاز کار پس شود می شکسته و تشکیل جدید هاي رونوشت تشکیل و حذف لحظه در استر دي فسفو  پیوند

شود می انجام لحظه ...این

ها جنگل نوع این واسه ...رمزي

پاك یعنی درست  جنگل

برمینگینگینگینگینها استجنگل الوده چقدر اسمش ببینیند است... م الوده نیز خودش پس

اولراسهد براسیکا جهشیار بروز ي نتیجه مختلف هاي الل که باشد می اللی چند صفت یک کنترل تحت کلم مختلف هاي نمونه تولید کلم

باشند ...می  

است - نموده عمل گونه این اولراسه براسیکا گیاه مورد در  آدمی

متمادي) لفا نسلهاي در آنها آمیزش و متراکم انتهایی جوانه داراي اولراسه براسیکا :انتخاب

بروکلی کلم تشکیل  

متمادي) ب نسلهاي در آنها آمیزش و متراکم جانبی جوانه داراي اولراسه براسیکا : انتخاب

گل                     کلم تشکیل  

متمادي)ج نسلهاي در آنها آمیزش و متراکم برگ داراي اولراسه براسیکا :انتخاب

برگ کلم تشکیل  

متمادي) د درنسلهاي آنها آمیزش و قطورتر ساقه داراي اولراسه براسیکا :انتخاب

بروکسل    کلم تشکیل  

گذاري :رمز  
متمادي درنسلهاي آنها آمیزش و قطورتر ســـــــاقه داراي از بروکســـــــــــــــــل  کلم

شود توجه س حروف  به
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ا که سپرد خاطر به چنین توان می و بوده بروسلی وزن بر بروکلی شودکلم می ختم بروسلی در رزمی ي ها ورزش /نتهاي

هستند مشخص که نیز گل و برگ گفت...کلم توان می گیاه این مورد :در

است گیاهان امیزشی تغییرات و انسان سلیقه حاصل پس است کشاورزي تغییرات از جدیدي  اثر

انتخابی (  که)زادگیري کند می خردل روغن دوتولید گیاه پساین است اي : لپه

گرده لوله داراي تواند می اما است آنتریدي و ارکگن فاقد است اوندي عناصر و تراکئید باشدداراي اوندي عناصر ...و

و است سلول دو داراي ان نر ...گامتوفیت
گفت توان می مطلب کلی شکل این مورد ....در

ا مرد در لذا دارد ایکس کرووزوم یک مرد اینچون هاي لل

است نشده پوشانده دیگري الل توسط کروموزوم  

ندارد را ها ژن این قطعا گامتی هر است بیشتر مردان نسبت و شده دیده راحتی به کدام هر ظهور با ها ژن این فراوانی  لذا

ارث به پدر از را ها ژن این پسر دارند نصف نصف مرد هاي گامت ولی دارند انرا زن هاي باشهگامت یادت هموفیلی مثل برد نمی

مراز پلی اي ان ار توسط ها ژن این بشوند2همه توانند می رونویسی

است صادق انها مورد در رونویسی براي زیر شکل اطالعات پس هستند یوکاریوتی ژنها این  همه

ال ن پ ك س ر 10ت

دهد می نشان را ها ژن ترتیب که است  رمزي

رفته لو دیگه االن و گفتم قبال ...البته

و خوره می درد به عادي صفات از کروموزوم این هاي بیماري تعیین براي که دارم رمزي یه ..ولی

اکثر حد شکل این تجزیه اید24از می دست به مونومر .نوع
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شود نمی دیده ها لیپید گروه از فقط شکل این ساختمان          در

کربنهیدر نوکل–ات اسید و برايوئپروتئین پس شود می دیده یک
الزم انزیم نوع سه حداقل ان کامل .استتجزیه

ها****   ****بافت

بافت این مورد کهدر گفت توان می ، شکل   :و

است- کم ها سلول فاصله و است-...  ارتفاع سلول سطح نزدیک که-...  هسته است محلی نزدیک کنندهسته می ترشح را   ...موادي

شوند- می دیده شکل هاي هسته در ها ژن شود-... تمام نمی رونویسی ها ژن تمام روي   ...از

شوند- می تولید ز مرا پلی اي ان دي و هلیکاز انزیم توسط ها ژن تمام میتوز تقسیم در   ...اما

کن حساب بدن هاي اندام در بخواهیم را ها سلول این شود: یماگر می دیده هوایی هاي کیسه و ها رگ   ...در

ها سرخرگ: رگ اول-سیاهرگ-شامل شبکه مثل هایی هستند) گلومرول( مویرگ مویرگی دوم شبکه   .و

سیاهرگ-ائورت–وابران-اوران: سرخرگ هستند-زیرین: و کدام هر از هایی مثال   ...زبرین

ا مویرگ جداره انددر شده پوشیده ساکارید پلی ماده با ها ان روي که و بینیم می بافت این   ...ز

بگیریم نظر در هوایی هاي کیسه براي بگیم بهتره و نمیشه شامل ها رگ براي که گفت میشه باشه زیاد بافت این در میتوکندري   ...          اگر

نیا علت به زیر موارد زیاده ترشح که هایی سلول در شوندپس می دیده زیاد ، انرژي به   : ز

افته می گلیکولیز در که اتفاقی هر و و: شامل. گلیکولیز پیرووات تشکیل و گلوکز ...تجزیه

بیفته اون در که اتفاقی هر و پل یا واسطه :مرحله

بیفته ان در که اتفاقی هر و :کربس

پرانرژي هاي مولکول تولید  شامل
 

ها گانه5يگام  
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الکترون ناقل هاي مولکول  تولید

ها(  مولکول شدن ) احیا

استیل بنیان استات-مصرف اگزالو مصرف و تولید
 

بیفته ان در که اتفاقی هر و میتوکندري :زنجیره

است(  اساسی نیز میتوکندري و اکسیژن وجود ) البته

گفت میتوان کل در :و

آاستیل–کربس  –اگزالواستات–کوانزیم

سیتریک گلوکز–گلیکولیز–اسید شدن دار پیرووات–فسفر تجزیه و و–ماتریکس–تولید ..…کریستا
******************************************************************* 

 
کنیم می مطالعه را سنگفرشی بافت داریم   :هنوز

هوایی هاي کیسه باشددر می مرده هواي جز به مختلف هاي هوا معرض   ...در

هست بافت این مستقیم معرض در دقیقا باقیمانده   ...هواي

میگیره-      صورت بافت این منافذ و جدار از دیاپدز   ... عمل

و-    گلوکز مانند الزم مواد و موثره مغز خونی سد وظیفه انجام ا.... در مثل زاید کنندو می عبور ان منافذ از   ...وره

شیمیایی-   مواد بعضی عملکرد اثر التهاب( در میشه) عمل زیاد هم از منافذ   ...فاصله

داره-   ها ان داشتن نگه باز در مهمی نقش و میشه ترشح هوایی هاي کیسه در سورفاکتانت ان هاي سلول بعضی   ... از

انتهاي-     در سورفاکتانت دارهپس را وظیفه بهترین عمیق   ...دم

ها-   کلیه و کنه می اسیدي را خون ، کربن اکسید دي و نمیشن بسته و باز کامل ها ریه ، نکنه عمل سورفاکتانت   اگه

کنند+ هاش می ترشح   ...بیشتري
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ترشح-   ها سلول از برخی از ها) اگزوسیتوز( سورفاکتانت سلول تمام روي هاولی سلول خارجی سطح پوشاند می   را

ها (  سلول پوشاند) باالي می را هوایی هاي کیسه داخلی سطح   ...اما

است- موثر دارد را بافت این که اندامی بر رشد است...هورمون مختلف هاي هورمون ژن و گیرنده ژن   ...داراي

بعدي- الیه: بافت تک موکوز–مکعبی ترشح فاقد

نفرونموکوز- نه شود می ترشح ادراري مجاري در  

گذاري ندارد:   رمز م حرف نفرون شود می ترشح مــــــیزاه و مـــــیزناي در مـــــوکوز  

دارد- را شکل این که متعدد) کلیه( اندامی هاي لوب کبد–داراي مثل باشد می اریتروپویتین ترشح قدرت .داراي

ان این دوي هر دارندپس نقش سلولی تنفس در اکسیژن فشار افت از وجلوگیري بدن هماتوکریت افزایش در ها دام

شود می مصرف روبرو واکنش در بار اولین براي اکسیژن که باشد  یادمان

ب ویتامین وجود واکنش این است)  تیامین( براي الزم نیز

شود می مصرف گلیکولیز. سلول واکنش این قبل استزیرا هواي بی و اکسیژن بدون که شود می ...انجام

ندارند خوبی خاطره هشت فصل ا اموزان دانش تدریس-بیشتر براي خاصی روش که حالی در
مثال براي گرفت یاد میشه سریع و راحت بسیار که داریم فصل این اموزش :و

کرد فرض ادمکی را گلیکولیز توان می
مواد تعداد راحتی به گرفتو یاد را تولیدي و مصرفی

است- روشن کلیه هاي سلول در اریتروپوئتین الدوسترون–ژن و رشد و ادراري ضد هاي هورمون هدف بافت کلیه و

باشد دارد-می نقش هماتوکریت افزایش دارد–در نقش هوموستازي تنظیم ....در

د- سمت به کوچک ضلع ها سلول باال شکل دارنددر باشد. اخل می مواد پذیرنده ترشح و تراوش مرحله ..در
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شود- می بازجذب نزدیک خمیده منطقه در اما دید گلوکز توان می مجرا داخل در باال شکل . در

اندام- و) کلیه( این ماالریا عامل و دیفتریا باکتریوم کورینه مثل شود می تخریب دچار ها باکتري بعضی  ...توسط

اندام- این نارسایی شود) کلیه( در می کم نیز هماتوکریت ، ادرار تولید مسیر در اختالل بر . عالوه

بعدي الیه:   بافت تک اي است-استوانه کم هم از ها سلول . فاصله

اند شده ردیف پایه غشاي است-روي زیاد ها سلول ارتفاع

بافت این از نوع سه ما بدن بینیمدر :می

ناي: الف مثل تنفسی مــــجاري در دار ...  مــــژك

روده:ب مثل دار پرز ریز

معده: صاف. ج مثل
شودابتدا بررسی تنفسی مجاري :در

است روشن موسین کننده تولید ژن لذا ، هستند موکوز ترشح قدرت داراي ها سلول مجاري این  در

شود مصرف انرژي باید انها زنش و ها مژك این حرکت براي پس دارند فعال مژك ها سلول ...این

سازمان را میکروتوبولی هاي لوله و کشیده زحمت استسانتریول داده تشکیل مژك انها از و داه

اختصاصی غیر نوع از میشود بدن ایمنی افزایش باعث ها مژك ...زنش

باشد می جاري هواي است راتباط در ها مژك این با که مرده... هوایی هم ندارن-کمی سورفاکتانت ه هستند جایی ها مژك

روده پوششی دارد:   بافت نقش چربی تولید هايو( در سلول در میشه تجزیه و پرکنده روده محیط در گیسیرید تري قتی
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شود می محسوب چربی تولید نوعی که چسبد می هم به اي ) استوانه

شماره انزیم توسط رونویسی یعنی دارد روشن مکمل ژن پس کند می مکمل پروتئین گیرد2تولید می صورت ژن روي از

خ مخصوص روده هاي نیستنانزیم سلولی برون و هستن شوند. ودشون نمی دیده گلژي در .پس

است ریزش حال در دائما که مري پوششی بافت مثل ارند د زیادي میتوز پس دارند کم عمر ها سلول  ابین

بیشتره تکرارشون پمات مراحل پس میشه طی زیاد سرعت با سلولی چرخه یعنی زیاد :میتوز

م بهتر یادگیري میتوزبراي دارم... راحل :رمزي

 *****جانداران*****

شود می بزرگ اسپروفیت و شود می کوچک انها گامتوفیت اندازه گیاهان پیشرفت . با

دید هسته یک حداقل و هسته سه حداکثر توان می دار دانه گیاهان گرده لوله داخل .در

شو می دیده گیاهانی در گرده تاژكلوله که ندارند. د .سانتریول

گرده لوله دارد تاژك خودش خاص هاي سلول در که گیاهی گرده–هر ندارد–بساك–تخمدان–تخمک–کیسه رویانی کیسه

سازند می راپراکنده خود هاگ که گیاهانی است. در مستقل قطعا ) سرخس.  خزه( گامتوفیت

پرا را خود هاي هاگ ها دارزیگومیست دانه گیاهان مثل دارند می نگه خود در و سازند نمی کنده

سازند می پراکنده را ها هاگ سرخس و خزه مانند ها یازیدیومیست و ها .اسکومیست
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کنند می رشد خاك در ها هاگ سرخس و خزه و ها بازیدیومیست )مرطوب( در

مخاطی–امیب باشدغذ) تریکودینا–پارامسی( مژکداران–کپک تواند می باکتري ایشان

ندارد تراکئید که یافت را گیاهی توان می دارند سبز گامتوفیت که گیاهانی  در

باشد نداشته روبیسکو اسپروفیتش که یافت را گیاهی توان می دارند سبز گامتوفیت که گیاهانی  در

گامتوف که یافت را گیاهی توان می دارند سبز گامتوفیت که گیاهانی دارددر الکترون زنیرهانتقال تیالکوئید غشاي در اسپروفیتش و یت

شوند می جدا هم از همتا هاي کرموموزوم هاگ تولید براي قطعا دارند سبز گامتوفیت که گیاهانی .در

دارند انتروزوئید چندین خود انتریدي درون قطعا دارند سبز گامتوفیت که گیاهانی  در

گامتوفیت که گیاهانی تخمزادر یک فقط ارکگن هر در اما دارند تخمزا چندین ماده گامتوفیت روي در که یافت را گیاهی توان می دارند .سبز

هستند هم از جدا ها گامتوفیت دریایی کاهوي مانند که یافت را گیاهی توان می دارند سبز گامتوفیت که گیاهانی  در

گی توان می دارند سبز گامتوفیت که گیاهانی انددر کننده فتوسنتز اسپروفیتش و گامتوفیت دریاي کاهوي مثل که یافت را اهی

باشد بقیه با متفاوت خاصی بخش کروموزومی عدد بالغش دانه در که یافت را گیاهی توان می دارند دانه که گیاهانی  در

اضا رویانی کیسه به هسته دو لقاحشان در قطعا دارند اوندي عناصر که گیاهانی میشوددر فه

هستند رویانی کیسه در فقط اي هسته دو هاي سلول گفت توان نمی قطعا دارند اوندي عناصر که گیاهانی میشود( در دیده هم گرده کیسه در

کنند تولید گامت توانند می میتوز با قطعا دارند اوندي عناصر که گیاهانی در
توا نمی قطعا دارند اوندي عناصر که گیاهانی ندارنددر همتا کروموزوم هایشان گامت گفت دارد.( ن مغربی )گل

ندارد ریشه که است گیاهی ارکگن مشابه ملی ها تخمک در گفت توان می قطعا دارند اوندي عناصر که گیاهانی  در

پوسته وجود نام به مشترکی وجه تخمک و گرده کیسه در قطعا دارند اوندي عناصر که گیاهانی سلو–در داردو وجود هاپلوئید . ل

دارند یکسانی ژنوتیپ ها سلول انها رسیده گرده کیسه در قطعا دارند اوندي عناصر که گیاهانی  در
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ندارند یکسانی فنوتیپ ها سلول انها رسیده گرده کیسه در قطعا دارند اوندي عناصر که گیاهانی  در

گفت توان می دارند اوندي عناصر که گیاهانی شوددر می انجام مادگی قسمت در سلول ..تشکیل

ندارند سانتریول ها سلول تمام قطعا دارند اوندي عناصر که گیاهانی  در

دارند الن و سلولز ها سلول تمام قطعا دارند اوندي عناصر که گیاهانی  در

هاي کروماتید شدن جدا توان می تقسیم قابل زنده هاي سلول در گیاهان همه یافتدر را خواهري

دارند سانتریول گفت توان نمی قطعا شود می یافت رویان که جاندارانی  در

ندارند دیواره گفت توان نمی قطعا شود می یافت رویان که جاندارانی  در

دارند سانتریول گفت توان نمی قطعا شود می یافت رویان که جاندارانی  در

ش می یافت رویان که جاندارانی کنددر می کمک تغذیه به جاندار این در هایش رگ با جفت گفت توان نمی ود

بشه تشکیل باید دیواره سیتوکینز براي گفت توان نمی قطعا شود می یافت رویان که جاندارانی  در

است شده تشکیل سلول الیه چند از پیکرشان گفت توان نمی قطعا ندارند خون گردش که جاندارانی  در

جان دارنددر هاوررس سیستم گفت توان نمی قطعا شود می یافت رویان که دارانی  

شود می تقسیم قسمت سه به مغزشان جنینی دوران در گفت توان می شود می یافت هاورس سیستم که جاندارانی  در

دارند بسته خون گردش گفت توان می شود می یافت هاورس سیستم که جاندارانی  در

که جاندارانی میشوددر خارج خون از مایعاتی ها رگ بعضی ابتداي از گفت توان می شود می یافت هاورس .سیستم

کند می عوض را خون رنگ که هست اي ماده هایشان رگ درون در گفت توان می شود می یافت هاورس سیستم که جاندارانی  در

خون بین گفت توان می شود می یافت هاورس سیستم که جاندارانی دارددر وجود تمایزي سلولی بین مایع و
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گفت توان نمی کربن اما دارد نیتروژن قطعا دفعیشان ماده گفت توان می شود می یافت هاورس سیستم که جاندارانی  در

دارند مغز اطراف شانه نرم و مننژ گفت توان نمی شود می یافت هاورس سیستم که جاندارانی  در

ه سیستم که جاندارانی دارددر را اصلی نقش دیافراگم انها تنفس در گفت توان نمی شود می یافت اورس

دید انها در را مساله حل رفتار توان می دارند شامه نرم که جانورانی  در

کند نمی عمل گونه سود به قطعا نر جنس گفت توان می دارند شامه نرم که جانورانی در  

ب دارند شامه نرم که جانورانی کننددر می جدا هم از کروماتید و کروموزوم خود هاي گامت تشکیل راي

هستند زیگوتی پی هاي سد حاصل که یافت نازا اما زیستا جاندارانی توان می دارند شامه نرم که جانورانی  در

دید انها در را مساله حل رفتار توان می دارند شامه نرم که جانورانی  در

نرم که جانورانی دیددر را اکسیژن و اب شدن ازاد انها اکسیزوم پر در توان می دارند شامه

دید را اب تولید و الکترون انتقال زنجیره انها هاي میتوکندري در توان می دارند شامه نرم که جانورانی  در

در توان می دارند شامه نرم که جانورانی سانتریولدر چهار متافاز مرحله در هایشان دیدسلول میکروتوبول تعدادي و

یافت را معده هایی باکتري انها دهان در توان می هستند خوار گیاه که جانورانی  در

دید را دار فسفات کربنه شش مولکول تجزیه زنده هاي سلول تک تک در توان می هستند خوار گیاه که جانورانی )گلیکولیز( در

ت می هستند خوار گیاه که جانورانی دیددر را گلیکوژن تجزیه و تولید انها هاي ماهیچه و کبد در وان

دید را سیتوسل در پیروات تجزیه و تولید انها هاي سلول تک تک و ها ماهیچه و کبد در توان می هستند خوار گیاه که جانورانی  در

بار اولین براي هاي ماهیچه و کبد در توان می هستند خوار گیاه که جانورانی دیددر را واسطه مرحله در اکسیژن . مصرف

www.konkur.in

forum.konkur.in



19 

دید سلولی برون فقط را امیالز و نوکلئاز هاي انزیم توان می هستند خوار گیاه که جانورانی . در

اي ان دي روي از که دید انزیمی با را سلولز تجزیه توان می هستند خوار گیاه که جانورانی  در

اند شده درست .حلقوي

جانورانی دیددر را ملخ روده نقش حفراتشون از بخشی در توان می هستند خوار گیاه ) .هزارال( که

دید سازي همانند و رونویسی در را اي ان دي رشته دو شدن جدا هایشان سلول در توان می هستند خوار گیاه که جانورانی .در

سل کننده تجزیه انزیم توان می هستند خوار گیاه که جانورانی دیددر را .والز

دید را نشاسته به گلوکز تبدیل انها هاي سلول در توان نمی هستند خوار گیاه که جانورانی .در

دید را مشارکتی رفتار توان می هستند خوار گیاه که جانورانی  در

دید را چشمگیر خصوصیات توان می هستند خوار گیاه که جانورانی  در

ه خوار گیاه که جانورانی دیددر را نوعشان هم در طبیعی انتخاب توان می ستند

ب را گلیکوژن هایشان سلول داخل در توان می هستند خوار گیاه که جانورانی کنددر تبدیل گلوکز ه

کند تولید تواند می گامت نوع دو میوز از بعد نر جنس اما گامت نوع یک ماده جنس هستند خوار گیاه که جانورانی نو( در یک عخروس

نر ملخ مثل کرد حساب کالنشیم و پارانشیم را انها اصلی غذاي توان هستندمی خوار گیاه که جانورانی  در

دید روده از تر کار پر را معده توان می هستند خوار گیاه که جانورانی  در

بیرونی وهم دید ذرونی اسکلت هم توان می هستند خوار گیاه که جانورانی )ملخ-گوریل( در

یافت سلوالز ژن ها سلول در توان نمی هستند خوار گیاه که جانورانی  در

دید را دار جهت انتخاب از اثراتی توان می هستند خوار گیاه که جانورانی  در
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یافت را سلوالز کننده تجزیه انزیم ژن هستند گوشتخوار که جانورانی مثل هستند خوار گیاه که جانورانی  در

که جانورانی دیددر یکسان و عمومی را ها کدون توان هستندمی گوشتخوار که جانورانی مثل هستند خوار گیاه  

توان می دارند دیواره که هایی سلول  در

یافت توان می اي ماهیچه بافت نوع سه سینه قفسه روي و داخل  در

شود نمی ان واذد غذا ولی دارد وجود انزیم ملخ گوارسی کیسه  در

مویر شوددر می یافت پیوندي هم پوششی بافت هم پیوندي( گ مویرگ داخل )خون

نیست اندام مویرگ اما هستند اندام ها  رگ

بگیرید نظر در پوستی تنفس نوعی خاکی کرم مثل چشم  قرنیه

ائورت از که دارد گلوکز و اکسیژن خون به نیاز ها بافت سایر مثل خود تغذیه براي قلب سلول چپ( هر گیرد ) بطن می

دارد وابران به نسبت بیشتري هماتوکریت وابران  سرخرگ

دارد مویرگی دوم شبکه به نسبت بیشتري اوره هنله اطراف  سیاهرگ

یافت تنفس دستگاه از اندامی توان نمی لگن فضاي داخل  در

اب اسید همجنتیسیک هاي شده تجزیه توان می کننده جمع لوله را–اوره–در دیدکراتینین دفع حالت در

دید بدن مایعات در میتوان را تیروکسین  هورمون

پیشین هیپوفیز و هیپوتاالموس حدفاصل سخرگ مثل دارد وجود مویرگی شبکه دو بین وابران  سرخرگ

شود متصل قلب به مستقیما نیست قرار سیاهرگی روده( هر هیپوفیز–سیاهرگ )سیاهرگ

ملخ ودر کاملگمویرشبکهسیاهرگ نداردی وجود

کند می زیاد را خون سدیم الدوسترون هورمون مانند گلوکز و ها غذا  جذب
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نیست خوار گیاه فقط دارد اي لوله قلب که جانداري  هر

نیست باز خون گردش داراي دارد اي لوله قلب که جانداري )کرم( هر

خون گردش نیست قرار ندارد هاورس مجراي که جانداري باشدهر داشته موارد)                   ****   کرم( باز ****گردش

کرد مشاهده کربنیک انیدراز توان نمی بدن هاي رگ تمام در
دارند وجد ایمنی سیستم هاي سرباز بدن هاي رگ تمام  در

بدن هاي رگ تمام ساکارید( در باشد) دریچه–پلی داشته وجود نیست قرار

سلول تمام باشددر ماهیچه نیست قرار قلب هاي
شود می دیده تار زیر موارد عنکبوت( در نرون–تار ماهیچه–تار خاکی–تار کرم )تار

دارد وجود رشته زیر موارد ماکروفاژ( در سیتوپالسمی استخوان–رشته قلب–رشته هاي دریچه هاي عدسی–رشته اطراف هایی )رشته
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اند ثابت زیر ها–گیاهان:  جانداران هاگداران–قارچ

سانتریول تاژك منشا ها یوکاریوت ریبوزوم( در نوعی باشد) به می غشا باکتري در

ندارند همولنف یا هموگلوبین قطعا دارند مواد گردش که اخه( جاندارانی هستند هم گیاهان و تنان )کیسه

جویندجاند بهره کار این در خود هسته بدون هاي سلول از توانند می دارند مواد گردش که ارانی  

باشند سلولی پر یا سلولی تک توانند می کنند می دفع امونیاك که  جاندارانی

باشند دار مهرا یا مهره بی توانند می کنند می دفع امونیاك که  جاندارانی

می دفع امونیاك که باشندجاندارانی داشته کربن خود دفعی ماده در توانند نمی کنند

کنند دفع را ماده این اندام دو از همزمان توانند می کنند می دفع امونیاك که ماهی–کلیه( جاندارانی )ابشش

تاژك با هاي سلول داراي دارد را عصبی دستگاه ترین ساده که هستند( جانداري حرکتی )زوائد

س که استجانداري پرفورین و قرمز گلبول و اختصاصی دفاع فاقد دارد را عصبی دستگاه ترین اده  

است سانتریول و هوموستازي داراي دارد را عصبی دستگاه ترین ساده که  جانداري

باشد انعکاسی پاسخ داراي تواند می دارد را عصبی دستگاه ترین ساده که )شقایق( جانداري

تری ساده که کروموزومجانداري کاهش بدون تواند می دارد را عصبی دستگاه جنسی( ن کروموزوم) غیر کاهش با بکند) میوز(  و مثل تولید
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تنفسی الیه توان می دارد را عصبی دستگاه ترین ساده که اي( جانداري نامید) استوانه دفعی و گوارشی و اي تغذیه الیه همان را

دستگ ترین ساده که داردجانداري داخلی لقاح که کند تغذیه جانداري از تواند می دارد را عصبی دافنی( اه پوست )سخت

است نمایی الگوي ان رشد  که

ندارد پرفورین پادتن اختصاصی ایمنی و بوده مهره بی دارد را عصبی دستگاه ترین ساده که  جانداري
 

صفرا سنگ یا و کبد کاري کم اثر مج–در صفراانسداد دید:         اري را زیر اثرات توان :می

ها چربی جذب فرد( کاهش شدن چربی–الغر بافت و ها سلول اندازه )کاهش

ها چربی نشدن جذب علت به ادم احتمال روده–افزایش توسط ها چربی دفع اشرشیاکالي–افزایش نزدیکی در شرایط در توان می پس

هاي چربی حالت این دیددر .  زیادي

اي د ا ك هاي ویتامین جذب ا(  کاهش د ي میشود)  ك کم هم کسیم جذب باشد کم اگر د ویتامین که گفت توان می پس

تنفس ها–پس ماهیچه میوزین–انقباض اکتین خون–حرکات شود–انعقاد می کم مواد بعضی ترشح و

س به و باشد ضعیف تنفس شوداگر می کم نیز آ کوانزیم استیل مصرف و تواید میزان برسد کم اکسیزن ها لول

گیرد صورت تخمیر ها ماهیچه در دارد احتمال . و

****کبد****  

زدایی کند–سم می تجزیه را اسیژنه اب که کاتاالز با اب ماهیچه–تولید انقباض براي کلسیم یون خون–ذخیره قند تنظیم

تاثی رشدمحل هورمون انسولین–ر و گلوکاگون گلیکوژ–هورمون تولید سلولی« محل گلیکوژ–درون تجزیه سلولی« محل –درون

روده هاي سیاهرگ پذیرنده بدن–اندام غده راست–بزرگترین سمت در دیفتریا–بیشتر مثل توان نا ها باکتري برخی با مبارزه در
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هفته انتهاي در رویانی دوران شوددر می تمام ان نمو دوم ماه در و نمو به شروع چهارم

دارد زیاد اکسیژن دارد کم گلوکز خروجی سیاهرگ به نیبت کبد به ورودي ندارند. سرخرگ گلیکوژن هیچکدام

گوازش شود–دفعی–اندام می محسوب ایمنی و دارد. هوموستازي نقش خون هماتوکریت کاهش و افزایش در

داخل ماالریادر بیماري مثل شود می خونی کم باعث ان اسیب شوند می تجزیه پیر هاي سلول ها ماکروفاژ توسط کبد  

شود می تبدیل مروزوئیت به اسپروزوئیت کبد ندارد. در تیالکوئید پس است هتروتروف دارد کبد که جانداري
نیست کربن اکسید دي از هاي سلول کربن ا.. و مستقیما که باشندموادي لیپید توانند نمی ایند می کبد به روده ز

کند می بازي را ماکروفاژ و روده نقش مکل پروتئین تولید در اند.کبد کرده شرکت ترجمه در کدون انتی و کدون دفاعی پروتئین هر ساخت براي

است شده انجام ترجمه و رونویسی دفاعی پروتئین هر ساخت شده. براي فعال هایی اندانزیم داده انجام ترجمه رونویسی و

کرده فعالیت ریبوزوم قطعا دفاعی پروتئین هر ساخت است. براي شده انجام پروتئینی غیر انزیم با پپتیدي پیوند تشکیل و
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یعنی است یوکاریوت دارد کاذب پاهاي داراي جاندار :هر

دار غشهسته پس دارندند کامل نیز هسته گیرداي می صورت ترجمه محل از جدا رونویسی عمل یعنی

وسیتوپالسمدرترجمه (  نداریماست یعنیسهداراي)استثنا چهارم نوع خود میتوکندري در البته مرازند پلی اي ان آر نوع

دارند نیز شکل–پروکاریوتی تمام یوکاریوتند راچون  :دارندزیر
                                                                                        

دارند کننده فعال و افزاینده و رونویسی عوامل و است ژن یک رونویسی مسئول انداز راه . پس

تنها به مراز پلی اي ان آر و دارند حلقه تشکیل به نیاز خود ژن رونویسی رابراي انداز راه تواند نمی کندریی چهارم( ... ونویسی )سال

یعنی است هتروتروف دارد کاذب پاهاي داراي جاندار :هر
میشه دیده ها کننده فتوسنتز در فقط و فقط زیر موارد زیرا ندارد را زیر :موارد
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تیالکوئید در اب نور–تجزیه ناقل–تثبیت و واسطه کربن  فتوسیستم-             مولکول اکسید دي الی–گرانوم–تثبیت ترکیبات تولید
ها - فتوسیستم به کمک براي کارتنوئید داشتن مواد تولید نفع به نور جذب براي رنگیزه کالوین -وجود فسفات–چرخه بیس بستره–ریبولوز

-  
و–روبیسکو– - قند ف...تثبیت مخصوص فقط کلمات این هاستهمه کننده . توسنتز

شوند نمی دیده ها هتروتروف در زیر اشکال کنید :توجه

شود می انجام گلیکولیز ان سیتوپالسم در قطعا دارد کاذب پاهاي داراي جاندار  هر

ت و تولید دار فسفات کربنه شش ترکیب ان سیتوپالسم در قطعا دارد کاذب پاهاي داراي جاندار شودهر می جزیه

شود می تجزیه و تولید پیرووات ان سیتوپالسم در قطعا دارد کاذب پاهاي داراي جاندار هر  

دهد می ترکیب هم به را اسید امینو انرژي مصرف با ریبوزوم ان سیتوپالسم در قطعا دارد کاذب پاهاي داراي جاندار  هر

انزی دراري قطعا دارد کاذب پاهاي داراي جاندار اندهر شده فعال دیگري هاي انزیم تولیدشان براي که است هایی م

سلولی تک قطعا دارد کاذب پاهاي داراي جاندار نیست–متحرك-هر اتوتروف

شود می دیده یک پروفاز گفت توان نمی یوکاریوتی هاي سلول همه  در

نم شود می دیده یک پروفاز گفت توان نمی یوکاریوتی هاي سلول همه شوددر می دیده دیواره گفت توان ی
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دار دیواره یوکاریوتی هاي سلول همه دارند. در هاپلوئیدي چرخه گفت توان نمی

دارد وجود قطعا سانتریول گفت توان نمی دار دیواره یوکاریوتی هاي سلول همه  در

هم از خواهري هی کروماتید گفت توان می دار دیواره یوکاریوتی هاي سلول همه شونددر می جدا

هاگداران ها امیب ها قارچ ها باکتري مشترك: ( همه )ویژگی

کوچک هاي ریبوزوم حلقوي-داراي وراثتی استر–انزیم– -سیتوپالسم–ماده دي سازي–ترجمه–فسفو .میباشند.. سیتوپالسم–پروتئین

اند راه ژن شدن روشن براي جانداران این همه در باشند استمی الزم هستند.از استر دي فسفو پیوند داراي جانداران این  –همه

ندارد باکتري زیرا دارند تیالکویید گفت توان نمی ولی دارند کربن .هیدرات

باشد می اسم براي شدن تنگ اثزات داراي نایژه برخالف –نایژك

باز همیشه و باشد می غضروف فاقد نایژه برخالف نیستنایژك

کند می تصفیه را جاري هواي که است هایی مژك داراي روده برخالف  نایژك

است پرز ریز فاقد نایژه برخالف  نایژك

باشد می دار مژك اي استوانه پوششی بافت داراي نایژه و ناي مانند  نایژك

خاکی... امیب مخاطی.. کرم هاي استرپتوکوکو... کپک ها... سباکتري شوند... جلبک می یافت مرطوب خاك ...در

قرمز گلبول غشاي غضروف... در بافت دیوا... در داراندر مژك دیواره و اکسین توسط یافته تغییر روزنه -ره نگهبان هاي سلول دید... دیواره
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  :کالمیدوموناس

وـــلونیککال سازهنـازمیــده می دونه یه فقط تخم وسلول کنه ...می
نـاس                    مو میــدو کال  

 
دریایی :کاهوي

هستند تاژکشون غواص پاهاي و بوده غواص مثل آن هاي .سلول

:اسپیروژیر  

w w w . k o n k u r . i n

f o r u m . k o n k u r . i n
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:آمیب  

:دیاتوم  

هاـــجلب :ک  

هاي ابقجلبک در مناطقرمز و آقعمیقرم تهیه براي شودقو می استفاده آنها از .ار

بود شما براي نظیر بی اموزش امالیی غلط این هدف ....ببخشید
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:تاژکداران  

مانند جـــــــــــانور :تاژکدار

:مژکداران  

بامژکدارانم کنندمعموال می تولیدمثل ...یتوز
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مانند کپک :آغازیان

سلولی :مخاطی  

پالسمودیومی :مخاطی

باکپک مخاطی خاکهاي و خورند می كتري
    

توان می کالمیدوموناس چرخه :در

یافت ه–کلنی سازندسلول می را تخم سلول خد لقاح با یا و سازند می را افراد خود میتوز با که یافت هاپلوئید اي
توان می کالمیدوموناس چرخه اور-میوز: در دید–کراسینگ زیگوسپور از هاپلوئید هاي سلول تولید در را مندل اول .قانون

توان نمی کالمیدوموناس چرخه :در

دیپلوئئید دیدافراد دید–را را یافته تمایز هاي دید–بافت جنین یا دید–آرکگن–رویان را .ریشه

توان نمی کالمیدوموناس چرخه دید:  در چرخه دو در را یکنواخت سرعت با ...میتوز

مثل و سرخس و خزه هاگدان مثل و گیاه تخمک مثل  زیگوسپور
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ز همتاموارد کروموزوم یعنی هستند دپلوئید دارند–یر شدن مضاعف جهش احتمال چهار–دارند مضاعف حالت در البته دارند تا دو الل هر از

باشند داشته توانند می ...تا
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هاپلو چرخه :ئیديویژگی

دارند هاپلئیدي چرخه زیر : جانداران
ها–کالمیدوموناس پالسمودیومی–سپیروژیرا–قارچ مخاطی ...کپ

هستند هاپلوئید افراد بقیه باشد می تخم مخصوص فقط دیپلوئیدي زیرا بکند میوز است مجبور تخم سلول جاندارن این  در

باشد می میوز تخم تقسیم اولین شود. لذا جدا هم ز ا همتا هاي کرومزوم باید تقسیم اولین در عد. پس تقسیم اولین راپس کروموزوم د

دهد باشد. تغییرمی می انها هاي کروزوموزوم همه همان انها ژنوم یعنی ندارند همتا کروموزوم و باشند می هاپلوئید افراد چرخه این در  

شود می تولید میتوز با زیر جانداران در گامت باش–تولید می کروزوم هم جدید سلول با جاندار و ثابت کرومزومی عدد دلذا

دریایی–کالمیدوموناس–گیاهان کاهوي

میشه تشکیل میوز با گامت جانوران در و. اما شود می انجام اوور کراسینگ و شود می نصف ها کروموزم تعداد تقسیم این در ....لذا

نر ملخ جز  ...به
ها گامت همه قطعا گفت توان

می
...

دارند کروماتیدي تک هاي هستنداخری( کروموزوم تقسیم مرحله اند-)ن شده تشکیل لقاح اند–جهت شده تشکیل جنسی مثل تولید  -در

هستند هاپلوئید ها گامت همه گفت توان نمی مغربی( اما ) گیاه

هستند جنسی کروموزوم داراي ها گامت همه گفت توان نمی نر( اما )ملخ

جنس تعیین در ها گامت همه گفت توان نمی هستنداما موثر ماده–زن–خروس( یت )ملخ

شود می دیده جنسیت نوع یک تنها ساختارش در کند می تولید گامت که فردي گفت توان )گیاهان( نمی

یابند می لقاح ها گامت گفت توان دارند. نمی لقاح قدرت گفت توان می جوشی( ولی هم شرایط جز ) به

قدرت زمانی هر در ها گامت ندارندهمه باشد( لقاح اماده باید تخمک )سن

www.konkur.in

forum.konkur.in



34 

شود می دیده میکروتوبول قطعا گامتها در کفت توان شد. می نخواهند پروفاز مرحله وارد دیگر شود.قطعا نمی ناپدید هسته پوشش دیگر

نر است: زنبور ندارد–هاپلوئید اوور کراسینگ تتراد همتا مجمو–کروموزوم ان ژنوم تعیین کردبراي حساب باید را همه کروموزومی ..عه

میتوزند حاصل نر ملخ در ها گامت و ها گیرد... اسپرم می مادر از را ها کروموزوم و است کلون نر زنبور .زیرا

ندارند والدین با مشابه فنوتیپ و ژنوتیپ ها کلون تمام قطعا . پس

صف هر و ندارد جنسی کروموزوم ماده برخالف نر شودزنبور می کنترل الل یک توسط و رسیده ماده والد از ایکس به وابسته هم اوتوزوم هم تی

شوند می مربوطه صفات بروز باعث مغلوب چه باشند غالب چه ها  الل

است یکسان صفتی هر براي فنوتیپ و ژنوتپ و الل تعدا هستند هاپلوئید . چون

و ژنوتیپ نوع سه داراي اللی سه صفتی استمثال فنوتیپ نوع .سه

شود انجام والد یک توسط تواند می هم جنسی مثل تولید که است مثالی جاندار . این

ها باکتري ریبوزوم:همه اي–غشا–داراي ان اي–دي ان استر–انزیم–ار دي سازي–ترجمه–فسفو . میباشند.. سیتوپالسم–پروتئین

و دیواره ها باکتري کپسولبیشتر دارند–بعضی پیلی و به... تاژك و کنند منتقل هم به را مقاومت ژن تا کند می کمک ها باکتري به پیلی

موثرند باکتري مقاومت در اي ان دي و دیواره و کپسول و پیلی ترتیب کنند. ( این می عمل مژکداران )مثل

اساس بر تواند می هاست باکتري بیشتر در که امیزيدیواره رنگ ویاب( الگوي یا شود) ویاص تقسیم مثبت و منفی گرم گروه دو .!!!!به

افتاد گریفیت ازمایش در اتفاق این کند می امهار را دیواره مخرب هاي انمزیم اثر که است کپسولی ها باکتري بعضی در دیواره این : روي

ه انزیم که گیره می منشا اي ان دي از اصلی اثر کنندالبته می تولید کپسول اونا و کنه می تولید رو میشه. ا مقاوم باکتري و

اسپور نام به داخلی سخت اي دیواره توانند می رطوبت و غذایی مواد کمبود شرایط در ها باکتري بسازند( بعضی کمک) هاگ هاگ هدف
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مثل تولید نه است ماندن زنده سیتوپال.!!!به ها باکتري در تاژك استمنشا ها. سم یوکاریوت در اما است پروتئین تار یک باشد 2*9که می عدد
. 

هاست یوکاریوت از تر پیچیده و تر شاخص ها باکتري در که ویژگی انهاست... تنها متابولیسیمی اند.تنوع هوازي عمدتا ها یوکاروت

اند(  هوازي بی ها قارچ هترورتروفشان)  بعضی و هوازي ها باکتري دارندولی تذیه تنوع اما است .بیشتر

است اي هسته اسید شود–نوعی می دیده نیز تنهایی یا همراه .به

هاري مثل ها ویروس بعضی و–در وي ام شود... تی می دیده

است از جنسش است.  ویروئید رونویسی مستقیم ن.  حاصل ترجمه حاصل باشداما .    می
       

است نیز هیدروژنی پیوند داریم...داراي نوع سه درسی کتاب سطح .   در

انزیم فعالیت حاصل که کوچک هاي بسپارید3و2البته بخاطر نیز را .هستند

دارند ترجمه قدرت ها مولکول این از همان: برخی
   

است از تر شود. قدیمی نمی یافت ها کواسروات شود.در می یافت ها میکروسفر برخی .در

دارد از کوچکتر . اندازه

دارد ان از کمتر پایداري شود. ( و می تشکیل زیاد سرعت و تعداد به که مانند پر ساختار تشکیل ) علت

استتنها شود می تولید هسته در و بوده پروتئینی غیر که است انزیمی  

بچسبند مستقیم میزبان به توانند نمی دارند فقط هایی .ویروس

کنند می تولید و کرده معکوس برداري رونوشت ها ویروس از برخی .در

سلول استدر زیاد تشکیل و فعالیت دارند زیاد سازي پروتئین که . هایی

شوند می تولید هسته داخل انها ها( همه )یوکاریوت
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هسته داخل هسته–در خارجی غشاي زبر–سیتوسل–ریبوزوم–در اندوپالسمی شبکه شود–غشاي می دیده از .نوعی

دها داخل نمیشوددر تجزیه . ن

شود می تجزیه روده در دوازدهه ریبونوکلئاز است. با مر پلی زیرا شود نمی جذب روده در

شود می تولید ها پروکاریوت در انزیم نوع یک و ها یوکاریوت در ها مراز پلی انواع فعالیت . با

باز هم از رشته دو باید ان تولید شود. شوندبراي اجرا رونویسی مرحله سه . و

شود می تفکیک و تبدیل قطعاتی به تولید از بعد هسته اینترون( در اگزون–رونوشت ) رونوشت

چسبند می هم به ها اگزون رونوشت . بعدا

شود می تولید لیتیک در اما شود نمی تولید ویروس ژن روي از ، ویروس حمله لیزوژنی مرحله .در

شود نمی یافت غشا باشد. در می قند از تر سنگین آن دارد. قند مونومر ...تنوع

کدون–کدون اگزون–انتی اینترون–رونوشت ها–رونوشت ویروس و–ایدز–هاري( بعضی ویروئید–…انفوالنزا

پروتئین :نکات  
دارند بزرگ اندازه ، سوم گروه تراوش–از نداردقدرت را مویرگ منافذ دهد. از می کاهش را تراوشی فشار و افزایش را اسمزي .فشار

شود می تولید ریبوزوم وسیله بسازند. به را پروتئین باید و توانند می زنده هاي سلول .تمام

سیتوپالسمشون در البته باشد می فعال زنده هاي سلول همه در ریبوزوم .پس

سی( در زیر گیردموارد می انجام زنده هاي سلول سازي: توپالسم پروتئین یا )تخمیر–گلیکولیز–ترجمه

کنند می فعالیت مراز پلی نوع سه هر پروتئین تولید .براي

هستند پروتئین معمئال ها باشند. گیرنده فعال غیر یا فعال توانند . می

فع بعدا که فعال غیر هاي شوندپروتئین می پانکراس–فیرینوژن–پپسینوژن. ( ال هاي )پروتئاز
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هستند متنوعی گروههاي دارند–در بعدي سه شوند–شکل سلول وارد توانند نمی پزوتئینی هاي .هورمون

اولند پیک ها هورمون گروه دارند. این نیز دوم پیک به نیاز .پس

کوچک هاي پپتید به پپسین توسط معده شونددر می گاسترین.(تبدیل عمل این است–براي موثر )اسید

شوند می تولید ریبوزوم نوع یک توسط باکتري خون.در در توانند می خون باشند) هماتوکریت( در پالسما .و

هموگلوبین انتقالی پروتئین نوع ه–دو گاز انتقال براي ها ماهیچه در میوگلوبین و خون در کربنیک موثرندانیدراز ا

شوند می جذب باز و جذب فعال انتقال روش به نفرون و روده در ها پروتئین سازنده هاي .واحد

هیستون مثل شوند وارد هسته منفاذ از توانند رونویسی. می عوامل و ریبوزوم... هلیکاز پروتئینی قسمت مثل شوند خارج یا و

ک حرکت دیاپدز عمل برعکس توانند می خودت. ( نندبرخی کن پیدا )اینو
شوند می یافت نیز سلول غشاي شوند. در می یافت میتوکندري داخلی غشاي و تیالکوئید غشاي .در

شوند تجزیه پزوتئاز واسطه با توانند می کورتیزول بچسبد.توسط کدون انتی به باید کدون انها تولید .براي

هست متیونین انها همه ابتداي درسیالبته( در کتاب باشند) سطح داشته توانند می را ها مونومر ترین .متنوع

دارند آلی هاي مولکول بین در را وزن بیشترین جانوران بدن ساختمان .در
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هستند پروتئین خالصا ها هست. پریون کپسید شکل به ها ویروس تمام ساختار .در

گیاه زنده و مرده هاي سلول تمام شوددر می دیده و( ی سلولز از گیاهان است... دیواره شده ساخته پروتئین ) و

باشند پپتیدي پلی زنجیره یک تنها توانند می شوند. برخی می حساسیت باعث انها از )پروتئاز-لیپاز( برخی

پس هستند پروتئینی گلیکو انها بیشتر هستند زبان در مزه براي گیرنده هاي استمولکول فعال نیز گلژي انها تولید براي

هستند پروتئین از محرك هاي همچنین.پروتئین نیز وارسی اند.نقاط شده تولید از . بعد

زیگوتی پیش هاي سد در سطحی هاي گامتی( پروتئین دهد.موثرند) جدایی تغییر را آنها توالی شاید ها ژن توالی در همی. تغییر حاصل زیرا شه
هستند . ژن  

باشند می غشا مولکول پذیرنده.  بزگترین مثل سطحی دارند قرار غشا در سراسري و سطحی شکل انزیم–به

کانال مثل باز( سراسري ) تخصصی–همیشه

پمپ مثل تیالککوئید( سراسري سدیم–غشایی پمپ )پتاسیم–و

من پرندگان تخم و گیاهان گرده باشنددانه می جانوران ها نی نی براي مناسبی نی(بع )نوزاد= نی

ها**** ****:چربی  

دارند گلیسرول حتما ها ندارند–چربی نیتروژن خود ساختمان باشند. در داشته نیز متفاوت چرب اسید نوع سه توانند . می

استوانه هاي سلول در جذب لحظه در نیز و صاف اندوپالسمی شبکه شونددر می تولد روده .اي

شوند می جذب لنفی هاي رگ شوند. از نمی خون است. وارد الزم صفرا انها شدن اومولوسیون . براي

دارند انرژي گلوکز برابر دو از شوند. بیش نمی کبد وارد جذب از . بعد

شود دیده غشادار هاي اندامک و غشا در تواند می انها چرب( اجزاي ) اسید

گلیسرول به چرب هاي اسید چسبیدن شود3براي می ازاد اب .مولکول
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شوند می ذخیره چربی بافت را. در هوموستازي باید ها کلیه پس کنند می اسیدي را خون و شده تجزیه شدید شیرین دیابت در
بکند ترشح بیشتر را مثبت و بدهند .انجام

اتف این نیز تیروئید پرکاري افتددر می دارند.اق انگشتر نگین شکل و کناري هسته چربی بافت هایی .سلول

کند تجزیه را انها روده در کبد صفراي کمک با باید کند.لیپاز می عمل اختصاصی غیر دفاع عنوان به چربی هاي غده و پوست . در

باشد می ها میوه و گیاهان جوان بخش خارجی پوشش در .موم     
هالیپ****   ****ید  

شود می دیده غشا در زنده هاي سلول تمام ساختمان دارد. در زیادي مولکولی لیپید–موم–روغن–چربی( تنوع )استروئید–فسفو

هاي هورمون برخی ساختمان اند) کورتیزول–الدوسترون–پروژسترون–تستوسترون–استروژن( در رفته کار به

هور این ساز گیردپیش می را پروتوپالستی مسیر جلوي و میشود دیده گیاهان ریشه اندودرم الیه در باشد می کلسترول ها .مون

کند می ایجاد بیماري صفرا کیسه و ها رگ در کلسترول . رسوب

شوند می جذ لنفی هاي رگ موثرند. توسط جذب و گوارش براي صفرا و نمی. لیپاز ها رگ ساکریدي پلی الیه کننداز عبور توانند

رسند می قلب به مواد سایر از تر .دیر

گریزند اب بسیار که هستند گروه این هاي مثال گیاهان و عسل زنبور  موم

رسد می پایان به روده در انها کاروتن. تجزیه و گروهند این از آدیک هاي دیگرند–ویتامین هاي مثال لسیتین

روده در شودویتامین می خون جذب بزرگ روده در لنف جذب دارد!!!!!!!  کوچک اساسی نقش انعقاد در . و

است الزم خون انقاد چرخه در پروترومبین تولید براي . و

دارد نقش کلسیم جذب در نوعی به و پاراتیروئید عملکرد در  ویتامین

دارد نقش خون انعقاد در هم باز .پس
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باشدویتامین می چربی در حل قابل که کاروتن بتا سازان است. پیش موثر اي استوانه مخصوصا نوري هاي گیرنده فعالیت براي

شود می ارتفاع افزایش باعث شده ها دریچه و ها رگ تنگی باعث ها رگ جدار در ها لیپید . رسوب

بی در که است پروتیئ لیپو از میلین غالف هومروالجنس ایمنی سیستم توسط و شده تلقی بیگانه عنوان به اسکلروزیس مالتیپل ماري

شود می  تخریب

زیاد بزرگنمایی در نوري میکروسکوپ با کار کنید100* هنگام کار ایمرسیون روغن .با

مجاور اندامک به شده زیاد اکسیؤژنه اب ها اکسیزوم پر داخل در کاتاالز ژن اسیب صورت صاف( در اورده) شبکه هجوم

کند می تجزیه را ها لیپید دارد–و وجود جانوري سلول غشاي در شود. کلسترول نمی دیده نشاسته با محل . هم

ندارد وجود ریبوزوم ساختار .در

دارند اساسی نقش اگزوسیتوز و انوسیتوز فراین در و بوده غشا مولکول . بیشترین

اسید امینو کندهورمون می عبور انها از تیروکسین کند. ي می عبور غشا در ها ان فواصل از .اب

بزند جوانه تواند می که است لیپید فسفو جنس از کند. کواسورات می سوراخ را فسفولیپید و غشا مکمل پروتئین

کنند می سوراخ را تخمک ي غشا اسپرم سر بزرگ لیزوزوم هاي انزیم لقاح لحظه .در

س شودر نمی دیده ندارند پوشش که هاي ویروس کنند. اختمان می تولید چربی گوش در یافته شکل تغییر عرق هاي غده

مثل دارند اي گسترده صاف شبکه سازند لپید که هایی جنسی:     سلول هاي کلیه–غد فوق

است خطرناك ها رگ براي کلسترول اختصاصی.افزایش ایمنی نقش میانی گوش شوددر می انجام ها چربی . توسط

شوند می تولید ها انزیم توسط بلکه نیستند ژن فعالیت مستقیم .حاصل

شود می یافت نیـــــز کلسترول شکل به متحرك برگ هاي سلول غشاي در اما فسفولیپید حالت به فقط مرکب برگ هاي سلول غشاي .در
است افسفولیپید بیشتر کریستا و تیالکوئید  .جنس
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شوند می انجام ان با موازي و غشا روي الکترون انتقال هاي  زنجیره

ها**** ****انزیم  
هستند پروتئین جنس از دارند. بیشتر نقش واکنش دارند–درتسهیل یکسانی فراورده و ماده پیش  –معموال

ماده پیش فراورده5روبیسکو اما تواند3و2کربنی6کربنی می نیز باشدکربنی داشته

کند تخریب را ها انزیم تواند می ژنی هاي جهش پس شوند می ساخته ژن روي از آنها  همه

حروف معموال انها کلمات شود» از«  اخر می شوند. دیده یافت تواندد می و اندازه به توجه با فعال غیر و فعال حالت .به

ن و توانند نمی لیزوزوم هاي کندانزیم حذف را خود غشاي !!!!باید

شوند می یافت سلولی درون و سلولی معدنی. برون و الی ماده کاتاالز( پیش باشند) مثل داشته توانند .می

است الزم ها ویتامین انها از برخی فعالیت دارند(           براي کمکی نقش سلولی تنفس هاي انزیم فعالیت )در             

ترومبینان شود–زیم می فعال بزرگ مولکول از شدن کنده از بعد .پپسین

دارند خاص فعال جایگاه کنند. شکل می تسهیل را واکنش و چسبیده خاصی ماده پیش .به

باشد می هست هسته در که انزیمی از.                  تنها عبارتند ها انزیم :نمونه

کات مرازانزیم پلی کننده محدود مراز-االز     -هلیکاز–پلی

تیالکوید–روبیسکو غشاي در کننده تولید غشا–انزیم همان در اب تجزیه میتوکندري–انزیم داخلی غشاي هاي انزیم

آ کوانزیم لیپ–استیل که صاف شبکه هاي کنندانزیم می تولید پانکراس–ید هاي ریز( انزیم پپسین–) برون ترومبین–رنین–انزیم

کربنیک انیدراز لیزوزومی–انزیم هاي ندارند( سلوالز–لیزوزیم–انزیم انرا ژن جانوران )که

کبد در زدا سم هاي بزاق–انزیم در . پتیالین
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گیاهی****  هاي ****هورمون

کههورمو باشدنی موثر تواند می لقاح نوع در شود می گیاهان قد افزایش باعث  

که شودهورمونی می چه ریشه خروج باعث بوده موثر دانه نمو بر شود می گیاهان قد افزایش باعث  

که ببنددهورمونی شرایطی در را ها روزنه تواند می که است هورمونی مخالف شود می ساقه طول افزایش باعث  

که باشدهورمونی داشته تاثیر نوري تنفس بر فتوسنتز تبدیل در تواند نمی شود می دانه نمو باعث  

شود تولید زیشه محل در تواند نمی شود می ساقه طول افزایش باعث که  هورمونی

باشد موثر چه ریشه ظهور در تواند نمی دارد دخالت ها روزنه بستن در که  هورمونی

ا باعث که باشدهورمونی داشته تاثیر ها میوه رسیدگی افزایش در تواند نمی شود می ساقه هاي سلول طول فزایش

نیست آلی غیر ترکیب نوعی یابد می افزایش مکانیکی هاي زخم در که  هورمونی

باشد داشته نقش زنی جوانه در تواند نمی شود می تولید گیاهی هاي بافت اغلب در که  هورمونی

ا در که باشدهورمونی موثر سیب داري نگه مدت افزایش در تواند نمی دارد دخالت ها زنگ به گیاه شدن لوده  

شود زیاد گیاه پیکره در هوا الودگی در تواند نمی دهد می زایی ساقه افزایش کشاورزي در که  هورمونی

گ شدن برگ و شاخ در گفت توان نمی شود می کشاورزي در زایی ریشه باعث در که داردهورمونی مثبت تاثیر یاه

باشد موثر البومن زیاد مصرف در تواند نمی شود می تعرق میزان افزایش کاهش باعث که  هورمونی

شود ها میوه رسیدگی باعث تواند نمی ونت توسط شده نامگذاري  هورمون

ا غرقابی شرایط در تواند نمی شود می ساقه دوطرف هاي سلول نابرابر رشد باعث که یابدهورمونی فزایش
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جانوري****   هاي :   *****هورمون

دارد روشنی گیرنده ژن خود هدف سلول در قطعا دارد دخالت خون سدیم افزایش در که هورمونی  هر

دهد می افزایش را پیروات تولید و مصرف قطعا شود می سلول ساز و سوخت افزایش باعث که هورمونی  هر

افزای باعث که هورمونی دهدهر می افزایش را کزبنیک انیداز فعالیت قطعا شود خون گلوکز ش

کند می عبور هدف سلول غشاي از قطعا شود ها پروتئین تجزیه باعث که هورمونی  هر

شود می هدف سلول وارد مستقیما قطعا شود تولید صاف اندوپالسمی شبکه در که هورمونی  هر

صاف اندوپالسمی شبکه در که هورمونی استهر کلسترول سازش پیش گفت توان نمی قطعا نشود تولید

داشت نخواهد تاثیر ریز درون اندام گفتبر توان نمی شود می ترشح ریز درون سلول از که هورمونی  هر

شود می فعال پروتئینی غیر انزیم نوعی ان تولید قطعابراي دهد می کاهش را خون قند که هورمونی  هر

افز در که هورمونی کاهدهر می پادتن حضور محل در را یون نوعی باشد موثر هاورس سیستم ساخت ایش

شد نخواهد خون کلسیم افزایش باعث قطعا باشد داشته نیاز ویتامین نوعی به خود اثردهی براي که هورمونی تیروکسین( هر )مثل

ان کاري کم گفت نمیتوان قطعا شود می بدن در ید مصرف باعث که هورمونی شدهر خواهد گواتر باعث

داشت نخواهد تاثیر متنوعی هاي سلول بر قطعا شود می دیده بدن مایعات در که هورمونی رشد(  هر هورمون جز )به

رشد هاي موثرند_گاسترین–استروژن–هورمون خود تولیدي اندام بر ...تستوسترون

ت درون هم ریز برون هم هاي غده از که هایی شوندهورمون نمی تولید زبر اندوپالسمی شبکه در فقط قطعا شوند می )تستوسترون( رشح

شود می خود هدف سلول هاي فعالیت تغییر باعث قطعا هورمونی  هر
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ها :ویروس  

باشد می کپسید و کربن هیدرات داراي ویروسی  هر

ریبوزوم ان تولید براي و بوده پپتیدي پیوند داراي قطعا ویروسی استهر شده فعال میزبان

کند نمی سوراخ را میزبان سلول دیواره قطعا ویروسی ..هر

کنند می سوراخ را دیواره باکتریوفاژ هاي شود. ویروس میزبان وارد تواند نمی سوراخ این از انها کپسید پس

شد خواهد میزبان وارد گیاهاي و جانوري هاي ویروس .کپسید

با وارد که ویروسی کندهر می باکتري وارد را خود استري دي فسفو پیوند و کربن هیدرات قطعا شود می کتري

دارند انزیم شوند می میزبان وارد که هایی ویروس گفت توان نمی  قطعا

شوند می تبدیل سازنده هاي مونومر به انزیم نوع یک توسط ها ویروس گفت توان نمی  قطعا

ها****   چرخه ****مقایسه

سرخسد برخالف خزه چرخه اند. ر مستقل هاي پایه در ها گامتوفیت

سرخس برخالف خزه چرخه کرد. در مشاهده را تیالکوئید در آب تجزیه توان نمی اسپروفیت در

هستند تقسیم نوع یک حاصل سلولی پر افراد همه گفت توان نمی سرخس برخالف خزه چرخه  در

نمی سرخس برخالف خزه چرخه دارنددر را تقسیم نوع دو قدرت سلولی پر افراد همه گفت توان

دارد وجود رویان و انتریدي ارکگن دریایی کاهوي برخالف سرخس چرخه  در

دارد وجود شاخه برگ مانند واقعی هاي ادام دریایی کاهوي برخالف سرخس چرخه  در

فتوسنت گامتوفیت دریایی کاهووي و سرخس و خزه زندگی چرخه داردر دانه گیاهان گامتوفیت در اما دارد را زیر اشکال و موارد و بوده کننده ز

ندارد را زیر موارد و اشکال پس کند نمی  فتوسنتز
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الی ترکیبات تولید – گرانوم – کربن اکسید دي تثبیت فتوسیستم - ناقل و واسطه مولکول – نور تثبیت – تیالکوئید در اب  تجزیه

بستره - – فسفات بیس ریبولوز – کالوین - چرخه ها فتوسیستم به کمک براي کارتنوئید داشتن مواد تولید نفع به نور جذب براي رنگیزه  وجود
-  

-  . هاست کننده فتوسنتز مخصوص فقط کلمات این همه ؟ و قند تثبیت –  –روبیسکو

: شوند نمی دیده ها هتروتروف در زیر اشکال کنید  توجه

شوند می تولید کروموزم کاهش بدون و میوز با ها گامت همه کاهو مانند کالمیدوموناس  در

است تاژکه چهار و میوز و کاهشی تقسیم حاصل کاهو در ولی است تاژکه دو و میتوز حاصل کالمیدوموناس  زئوسپور

هاپلوئ هم دیپلوئید هم افراد کالمیدوموناس کاهودر در ولی هستند چرخه( ید بودن هاپلوئیدي علت هاپلوئیدند) به فقط .افراد

پرسلولی و بوده میتوز حاصل نخینه ها قارچ اي( در هسته پر زیاد) یا گستردگی قدرت با باشند می اي رشته و هتروتروف .است

هستند میتوز حاصل ها هاگ ، ا ه قارچ هاي چرخه بیشتر بازید( در ودر ها میوز... ي )حاصل
هستند میتوز حاصل کال ناقص هاي قارچ و ها آسکومیست در  اما
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رانند می هسته قطب طرف به را ها کروموزوم ها میکروتوبل ها قارچ  در

یوغی هم تاژك ها قارچ فتوسنتز–در شود... ریشه–جنین-و نمی دیده

امیب مانند ها زیگومیست خاکی-گونه کنند-کرم زندگی خاك در توانند می مخاطی ...کپک

ملخ هاي گونه جانداران بین ها–زنبور–گیاهان–در میشوند-جلبک دیده متفاوتی کروموزومی عدد با .افاد

هسته پوشش قطعا دارد درونی غشایی دستگاه که سلولی دونوع. هر اي ان سیتوپالسم–دي در فعال دارداندوسیتوز–ریبوزوم اگوسیتوز و

دارند خطی نوکلئوتیدي پلی رشته اما ندارند خطی ها .باکتري

ندارد درونی غشایی دستگاه اما دارد دار غشا اندامک  میون

ندارد هیستون لذا باشد یوکاریوت نیست قرار دارد رنگیزه که جانداري ندارد. هر غشادار باکتر. اندامک وجود علت به میتوکندرياما و ي

دارد حلقوي اي ان باشد–دي گوگردي الکترون منبع است ممکن کند ازاد اکسیژن نیست .قرار

باشد تراکئید اوند ان در نیست قرار دارد تیالکویید که جانداري دارند. هر تیالکوئید هم ها جلبک .زیرا

فتو گامتوفیت نیست قرار دارد تیالکویید که جانداري باشدهر داشته کننده سنتز

دارد الکترون انتقال زنجیره قطعا نیست قرار دارد تیالکویید که جانداري دارد. هر رنگیزه . قطعا

باشد ابزي نیست قرار دارد تیالکویید که جانداري باشد. هر داشته دار تاژك ها هاگ نیست دار( قرار تاژك هاگ )زئوسپور

www.konkur.in

forum.konkur.in



47 

www.konkur.in

forum.konkur.in



48 

www.konkur.in

forum.konkur.in



49 

www.konkur.in

forum.konkur.in



50 

www.konkur.in

forum.konkur.in



51 

www.konkur.in

forum.konkur.in



52 

دارد وجود معده گنجشک سنگدان و دان چینه بین هزارال       در و نگاري عملکرد بین مري( در و دارد) دهان فاصله

دارد وجود لنفی رگ پرز خونی هاي رگ لوله      دربین برش پیوندي هاي الیه دارددربین وجود صاف بیشتر ماهیچه الیه دو ، گوارشی

جنب پرده الیه دو بین استخوان–در دو بین در دارد وجود داردمایعی وجود مایعی مفصل محل در
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دارد وجود وابران سرخرگ کلیه مویرگی شبکه دو بین در دارد وجود مایعی پریکارد الیه دو بین  در

ماهی شکمی تیره رگ دو دو بین در دارد وجود گلومرول شبکه وابران و اوران سرخرگ دو بین دارد –در وجود قلب

دارد وجود کبد و ساهرگ دو قلب و روده مسیر بین  در

دارد وجود شی خون گردش احتماال کبد به ماالریا عامل ورود بین شود( در سیاهرگ یا سرخرگ وارد عامل به )بستگی

م و پیوندي بافت بین در شود می دیده پایه غشاي پیوندي و پوششی هاي بافت بین شوددر می دیده چربی اهیچه
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شد می دیده زیادي فضاي پیوندي بافت هاي سلول بین پوششی( در )برخالف

شود می دیده سلولی اتصال قلب ماهیچه بافت هاي سلول بین  در

میشود دیده متفاوت وطول قطر با هایی تار ماهیچه پیوندي غالف  دربین

مرکزي کانال هاورس مجاري بین دراز –رگ–در استخوان سر دو بین در میشود دیده میشود–عصب دیده متراکم بافت با استخوان تنه

متحرك مفاصل بعضی میشود–دربین دیده مقصلی مایع و رباط متحرك مفاصل بین در میشود دیده مرکزي و داخلی رباط

بین در میشود دیده تیره نوار روشن نوار دو بین روشندر نوار نیم میشود–دو دیده زد خط

اختصاصی مبارزه دو بین ماکروفاز–در کاذب پاهاي دربین دارد وجود خاطره میشود–سلول دیده پادتن

دارد وجود عصبی غیر سلول رانویه گره دو بین  در

گست مجموعه لیمبیک ، بینایی حس اولیه پردازش مرکز و مخ قشر بین میشوددر دیده ها نرون از اي رده

هست رابط نرون حرکتی و حسی هاي نرون بین  در

هست زیر موارد سدیم هاي کانال شدن باز مرحله دو بین پتاسیم(در کانال شدن بسته و نرون–باز پمپ–استراحت زیاد )فعالیت

هست زیر موارد پتاسیم کانال شدن باز مرحله دو بین و(در سدیمباز کانال شدن نرون–بسته پمپ–استراحت زیاد )فعالیت

توان می سیناپس محل در نرون دو بین دید) پادتن–کلسیم-پتاسیم-سدیم(  در تیروکسین

هست مننژ هاي الیه نخاع و فقرات ستون بین در هست مننژ هاي الیه استخوان و مغز بین  در

ها شام بین شامهسخ( در نرم و شامه نخاعی) ت مغزي نام به هست هست) مایعی داخلی محیط عضو که
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چشم عصبی الیه و چشم پیوندي الیه بین میشود. در دیده سارکومر بدون اي الیه

میانب گوش هاي استخوان بین میشود. در دیده رباط

خارجی گوش هاي سلول بین کننددر می ترشح مانند موم ماده که دارند وجود هایی موم( سلول نه مانند )موم

ماند می زرد جسم مثل دقیق ترشح باشد( این کامل غده اینکه نه کند می عمل غده )مانند

شود نمی مضاعف وراثتی ماده میتوز مراحل بین دو( در و یک میوز بین )بجیزمیتوکندري

ج چرخه دو بین ماهدر وسط در مثبت تنظیمی خود بار یک زنان میشود–نسی دیده ماه انتهاي و ابتدا در منفی با دو و
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دارد وجود ناقل پروتئین دو و غشایی پمپ یک تیالکوئید فتوسیستم دو بین  در

نوري جذب دامنه در ها کلروفیل قله دو بین کارتنوئید-در قله میشودیک دیده

تراکئید اوندي غالف هاي سلول بین اوندي–در شود–عناصر می دیده

هستند راضی انها همه انشاهللا خوانند می را جزوه این که اموزانی دانش بین .در

گامی ****  هر ****در

که کالوین از گامی هر سا:  در قند نوعی شود می تجزیه انرژي پر شودمولکول می خته

شود می تجزیه نیز شود می تجزیه که کالوین ز ا گامی هر  در
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شود نمی تجزیه شود می تجزیه که کالوین ز ا گامی هر  در
                 

تع تغییرات که کالوین از گامی هر ندارددر نقش انزیم میشود دید کربن میشکند( داد بخود خور ناپایدار کربنه شش مولکول عبارتی )به

شود می تولید نیز شود می تجزیه که کالوین ز ا گامی هر  در

شود می تولید که کالوین ز ا گامی هر شوددر نمی تولید

ب فسفت میشود مصرف که گلیکولیز از گامی گلوکدر میشوده اضافه ز

میشود شکسته انرزي پر مولکول که گلیکولیز از گامی کالوین( در دوم گام میشود) مثل دیده نیز الکترون ناقل مولکول

هاي گام پیوند4    2    1در شکستنن میشودگلیکولیز دیده کوواالنسی

کند آزاد سپس و گرفته فسفات تواند می گلیکولیز در کربنی سه ترکیب  هر

میشود دیده نیز کوواالنسی پیوند شکستن میشود دیده که گلیکولیز از گامی هر  در

تولی قطعا میشود ازاد کربن اکسید دي که کربس از گامی هر نمیشوددر د

شود می تولید کربن اکسید دي که کربس از گامی هر مصرفتولیدقطعادر میشودنو

که کربس از گامی هر میشوددر تولید دیده نیز میشود دیده کربن تعداد .          تغییر     

شود می دیده معدنی ماده که کربس از گامی هر اکسیدد( در میشود)                       فسفات–ي تولید .نیز
میشود تجزیه یا تولید یا اب زیر موارد :در    

FADH2        H+ 
ابدهی–پراکسزوم تیالکوئید–هیدرولیز–سنتز انزیم ماتریکس–عملکرد غشایی پمپ و انزیم عملکرد

دارد نقش کربن اکسید دي ا زیر موارد :در
میلر بازدم–ازمایش هواي و اهک روزنداران–اب خارجی چرخان–پوشش تاژکدران گلیکولیز-کربس–کالوین–بعضی بعد واسطه گام
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گلیکولیز اسیدي–کالوین–در شود–تخمیر نمی تولید کربن اکسید دي

گلیکولیز شو–کربس–در نمی مصرف ربن اکسی دي تخمیر تیالکوئید دداخل

****:   **** آغازیان
آغازيه میکروتوبولکهر داري دارد کاذب پاي هسته–دوك–با سیتوپالسم–پوشش در سیتوپالسم–ترجمه در گلیکولیز

هسته در فعال و سیتوپالسم در تولیدي شود–هلیکاز می ناپدید پروفاز مرحله در که هسته در . هستک

بوده امیبی حرکات نیستندداراي اتوتروف گردند. اما می غذا دنبال کاذب پاي با . زیرا

شود می جدا هم از ها کروماتید انها انافاز در قطعا و هست میکروتوبول و دوك انها همه در  قطعا

یافته تکامل هاي بافت ندارند–قطعا رویان  –جنین

گفت توان نمی قطعا است تاژك هزاران داراي که آغازي داردهر یک مانند( فتوسیستم )جانور

است کالوین چرخه داراي گفت توان نمی قطعا است تاژك هزاران داراي که آغازي مانند( هر )جانور

ندارد سلوالز انزیم ژن گفت توان نمی قطعا است تاژك هزاران داراي که آغازي مانند( هر )جانور

است تاژك هزاران داراي که آغازي استهر سلولی تک گفت توان نمی نیست( قطعا ولوکس اما هست مانند )جانور
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ھا)تفاوت(مقايسه يوکاريوت و ھا پروکاريوت

ھا ھا يوکاريوت  پروکاريوت

غشا در محصور و مشخص ھسته داراي ھستهفاقد

مشخص و دار غشا ھاي اندامک داراي

دروني=  غشايي دستگاه
اندامک استفاقد غشا به محدود  .ھاي

دارند متنوعي بسیار پروکاريوت .اندازه سلول يک است١٠تا١اندازه  .میکرومتر

يوکا سلول يک ژنتیکي ھستهماده در عمدتا متمرکز) Nucleus(ًريوتي

 .است

ھسته شبه ناحیه در سلول ژنتیکي نوکلئوئیدماده به موسوم اي

)Nucleoid (شده  .استمتمرکز

نوع سه داراي يوکاريوتي ھاي ھستندRNAسلول اصلي مراز .پلي

نیز میتوکندري و کلروپالست دارندRNAالبته مراز  .پلي
يک داراي ھاي ھستندRNAنوعسلول مراز  .پلي

استوانه پروتئین جنس از عمدتا يوکاريوتي سلول ايًتاژک

 .استمیکروتوبولشکل
است فالژلین پروتئین جنس از پروکاريوتي سلول  .تاژک

است شالقي حرکت داراي حرکت، حال در تاژک است چرخشي حرکت داراي حرکت، حال در تاژک

ميیتوزاگزوس وآندوسیتوزفرايندھاي يوکاريوتي انواع در فقط توانرا

يافت
نمياگزوسیتوز وآندوسیتوزفرايندھاي يافترا توان

است پروکاريوتي نوع از بزرگتر بار ھزاران يوکاريوتي سلول يک است .حجم کم پروکاريوتي سلول يک  .حجم

ھا–جانوران-گیاھان-آغازيان:فرمانروي دارنقارچ قرار گروه اين .ددر ھستندشاخصھاباکتريفرمانروي ھا پروکاريوت نوع  .ترين

سلول از تر پیچیده کمي يوکاريوت ھاي سلول در رونويسي فرايند

است پروکاريوتي اگزون.ھاي و اينترون داراي

سلول از تر ساده کمي يوکاريوت ھاي سلول در رونويسي فرايند

است يوکاريوتي اگزون. ھاي و اينترون فاقد باکترھا(و آرکي در البته

)استثا

داراي و است متنوع ھاي پروتئین که٥تا٤داراي ھیستون نوع

اندDNAبه  .پیوسته
پروتئین معدودي ھیستون) آنزيمًاکثرا(داراي فاقد و است

است میوزين يا اکتین ھاي پروتئین میوزين .داراي شبه يا اکتین ھاي پروتئین فاقد

است میکروتوبول میکروتوبول .داراي فاقد

دارند نوکلئوپروتئین ھاي ندارند .کروموزوم نوکلئوپروتئین ھاي  .کروموزوم

دارند میوز و ندارند .میتوز  .میتوز

ھ آن مولکولژنوم يک از بیش استDNAا مولکول .خطي يک حلقويDNAداراي

دارند توکور کینه يا ندارند .سانترومر توکور کینه يا  .سانترومر

دارند ھستک چند يا يک ندارند  .ھستک

ژن يک از متعدد ھاي کیپه داراي دارند يکي ژن ھر  .از

ھ دوراھي چندين داراي يا متعدد مواضع در مانندسازيھمانندسازي دارند ھمانندسازي شروع نقطه دوجھتي. يک و

انتھاي در داردmRNAپريم٥ًمعموال وجود يا .کالھک نداردcapکالھک  .وجود

انتھاي دو پیوستهmRNAبه ھاي استپروتئین متصل انتھاي .متفاوت به پیوسته ھاي پروتئین  .استmRNAفاقد
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رشد بازدارنده هاي  هورمون
 

گیاهان کلی  مرور
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ا درسیگزوسیتوزهمه کتاب هاي
، سازنده ازسلول ترشحی هاي پروتئین خروج ، معده پوششی هاي سلول از گوارشی هاي آنزیم ،خروج سلولی برون هاي آنزیم خروجخروج

مو غشاهاي از ادراريموسیم مجراي و تنفسی مجراي ، گوارشی مجراي کیسهکوزي، سلولهاي از کننده هیدرولیز هاي آنزیم خروج ، تناسلی
بناگوشی، غدد ریز برون هاي ازسلول پتیالین خروج ، هیدر ازگوارشی پپسینوژن خروج بزاق، کننده ترشح ریز برون هاي سلول از لیزوزوم خروج

خر ، درمعده اصلی هاي خروجسلول ، غددمعده هاي سلول از معده داخلی فاکتور هايوج آنزیم خروج ، پستانداران نوزاد معده هاي ازسلول رنین
شیرد هاي سلول از گوارشی هاي آنزیم خروج پانکراس، ریز برون هاي ازسلول سوگوارشی خروج ، نشخوارکنندگان در برخیرفاکتانتان از

،خروج هوایی کیسه دیواره هاي بسلول از هپارین و ،اهیستامین وکبد روده پوششی هاي وسلول ماکروفاژها از مکمل پروتئین خروج ، ها زوفیل
لنفوسیت از پرفورین خروج ، پالسموسیت از پادتن خروج ، عرق تولیدکنند وغدد مخاطی هاي الیه هاي ازسلول لیزوزیم خروج T خروج ، کشنده

دهن انتقال خروج ماستوفیت، از هاهیستامین نورون از عصبی هايده ازسلول هورمونها خروج ، بینابسی پیش نورون از عصبی دهنده انتقال خروج ،
ریز درون

هیدر درمورد چیز همه
است تن کیسه و مهره بی جانوري شود. هیدر نمی دیده جانور این در داران مهره اصلی هاي دارد.بافت گوارشی کیسه هیدر. هیدر گوارشی کیسه

داردحک برعهده نیز را موادجانور گردش دستگاه دارد.م خارج به راه یک فقط کیسه مواد. این حرکت جهت درواقع است جانور دهان آن و
است دوطرفه هیدر گوارشی است. درکیسه شده ساخته سلولی ي دوالیه از هیدر است. بدن وصیاد هتروتروف سخت.هیدر نوعی نیز هیدر صید

اس آبزي و کوچک کشد. تپوست می خود زهري هاي نیش با را صیدخود خود. هیدر هاي سلول از بزرگتر بسیار غذایی تواندذرات می هیدر
کند. راببلعد می خود گوارشی وکیسه دهان وارد را شکار خود بازوهاي کمک با دارد. هیدر شکاري بازوي پنج معمول طور به سلول. هیدر از بعضی

فاق گوارشی کیسه پوشاننده هستندهاي تاژك کند.د می ترشح گوارشی کیسه به اگزوسیتوز وسیله به را کننده هیدرولیز هاي آنزیم هایی.و تاژك
به صید بدن نرم هاي بخش تجزیه از حاصل کوچک ذرات و کنند می مخلوط گوارشی هاي آنزیم با غذا اند زده بیرون ها سلول از بعضی از که

پوشان هاي سلول وارد آندوسیتوز شوندروش می گوارشی کیسه گذرانند. نده می سلول درون را خود گوارش مراحل ابتدا. وبقیه هیدر گوارش
است سلولی درون وسپس سلولی ندارد. برون سلولی بین مایع و لنف ، خون گردش دستگاه و پادتن. هیدرخون ، اختصاصی دفاع ،هیدر پرفولین ،

ندارد خونی وسلولهاي تی و بی شودهیدر. لنفوسیت جابجا خود زیستگاه در آهستگی به تواند می و کند می زندگی آب به. در اوقات بیشتر اما
است گرفته قرار سنگ تکه یک به چسبیده و ساکن دهد. حالت می انجام غیرجنسی مثل تولید زدن جوانه طریق از والد. هیدر از است ممکن جوانه

شود تبدیل مستقل جانداري به و اینکه. جدا بماندیا باقی متصل والد به دهد. همچنان می انجام نیز جنسی تولیدمثل گامت تولید طریق از هیدر
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حشرات درمورد چیز همه
بیفتند دام به عنکبوت تار در است ممکن زنبورعس.حشرات مانند کنندحشراتی تولید موم توانند می مرکزيرنگ. ل واکوئل در موجود هاي یزه

سبب گیاهان شوندگلبرگ می افشانی گرده هنگام حشرات خوارند. جذب چیز همه خانگی مرغ و گنجشک مانند پرندگان ،. بعضی حشرات واز
کنند می تغذیه ها میوه و ها کنند. دانه می تغذیه حشرات و ،مار کوچک پرندگان ، موش شکار راه از و گوشتخوارند جغد و قورباغه. عقاب نوزاد

است خوار گیاه و استام. آبزي خوار حشره بالغ قورباغه است. ا نایی حشرات در تنفسی گردش. سیستم سیستم به نیاز بدون و طورمستقیم وبه
پردازد می گازها مبادله به دارند. مواد باز خون گردش شود. حشرات می دیده همولنف حشرات حباب. در باعث چوبی آوندهاي ور حشرات نیش

گردد می م. دارشدگی حشرات برخی کننداز می استفاده پرورده شیره استخراج براي شته کنن. ثل می دفع اسیداوریک اسکلت. دحشرات حشرات
جنس از دارندکیتیخارجی کنند.ن می حرکت پروازکردن با و. حشرات حشرات بدن با تماس اثر در دیونه مثل گوشتخوار گیاهان برگ

دهدساوشتنجیب می ندارند.انجام اختصاصی دفاع دارد. حشرات وجود هاگوسیت مشابه هایی سلول حشرات دارند. دربدن پا شش .حشرات
دارند مرکب چشم هستند. حشرات فرابنفش پرتوهاي و ها رنگ دیدن به قادر خود مرکب چشم با زنبورعسل مانند حشرات از حشرات. بعضی
دهد می انجام افشانی روي. گرده شیمیایی هاي گیرنده انواع ترین حساس از قراریکی حشره یک بعنوان ابریشم پروانه نوعی نر جنس شاخک

نرها. دارد حشره بعنوان ملخ ها23در ماده و دارد24کروموزوم کروموزوم. کروموزوم ملخ مانند حشرات از بعضی ندارد Y در پروانه. وجود در
صورت به جنسیت تعیین الگوي ع. است ZW ها میتواندزنبور حشره یک بعنوان ملکه دهدبسل انجام می. کرزایی تغذیه درشب که هایی حشره

روند می قوي ي رایحه داراي و سفیدرنگ هاي گل سمت به می. کنند انجام را گندیده گوشت به شبیه بویی با هایی گل افشانی گرده ها مگس
است. دهد آمده وجود به حشرات به مقاوم گیاهان ژنتیک مهندسی ساکنان. با انواع از یکی استحشرات بوده و. خشکی ترین فراوان حشرات

هستند جانوران گروه ترین حشرات. متنوع

بودند بال جفت دو داراي گی.اولیه و دارندحشرات همیاري گلدار س. اهان هستندهبعضی خوار حشره ها جدایی.ره داراي تاب شب هاي حشره
هستند هستند. رفتاري طلب فرصت هاي جمعیت جزء ب.حشرات بو شب تیره گیاهان در خردل استروغن سمی حشرات از بسیاري سسک. راي

کنند می تغذیه حشرات از سرخ سینه کنند. و می تولید جفت جلب براي اي ویژه آوازهاي یا صدا حشرات از مانند. بسیار هاگداران از بسیاري
ش می منتقل دیگر میزبان به میزبانی از حشرات وسیله به ماالریا  .ودانگل
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کوچک هایی ماهی داران مهره بودنداولین میکردندجانوراناین .وفاقدآرواره زندگی آب بود. در پشتی عصبی طناب حشرات برخالف ها ماهی در
سطح در ها مهره ستون کردجانورپشتیهمچنین می محافظت عصبی طناب کرد. از می کمک مغز از محافظت به جمجمه استخوان دیگر طرف .از

هاي کره لنیم ولی نداشت چندانی رشد ماهی بودندوبمخ وسیع و گسترده بویایی بودند. هاي خشکی ساکن داران مهره اولین نیم. دوزییستان
یافت بیشتري رشد جانوران این در مخ هاي بودکره بودوبول. ه شده کوچکتر شدند. بویایی ایجاد دوزیستان تحول از نی.خزندگان جانوران این زدر

عصبی استطناب شود. پشتی می دیده داران مهره دراین نیز مغز نسبی اندازه افزایش به. روند نسبت وپستانداران پرندگان مغز نسبی اندازه
بیشتربود داران مهره بود. سایر یافته افزایش نیز قشرمخ هاي خوردگی بود. چین پشتی عصبی طناب نیز جانوران این سط. در پستانداران بین حدر

دارد را مقدار بیشترین سایرین به نسبت انسان در مخ خوردگیهاي چین استوبل. قشر شده کوچک ماهی به نسبت نیز بویایی  .هاي

ماهی درمورد چیز همه
از صنعت شودیپروتدر می استفاده ماهی کندن پوست براي کند. ازها می حرکت ها ماهی لغزنده بدن روي ات. تریکودینا دهندهخارهاي صال

دارد می نگه ماهی بدن روي را جاندار این گروه. تریکودینا ها هستندماهی دار مهره جانوران از میوال. ی تغذیه کوچک هاي ماهی از گوژپشت
کنند. کند می تنفس آبشش با ها خو. ماهی گردش استدستگاه وبسته ساده ها ماهی م. ن استاقلب بطن یک و دهلیز یک شامل با. هی دمیاز له

شود می استفاده رگها در خون جریان مشاهده براي کند. ماهی می دفع آمونیاك خود آبشش با ها ماهی از هاي. بسیاري ماهی از بعضی و کوسه
کنند می دفع اوره کنند. استخوانی می حرکت کردن باشنا ها است. ماهی درونی ماهی شنا. اسکلت بادکنک خود بدن درون ها ماهی از بسیاري

است. دارند غضروفی ها ماهی بعضی درونی دارند.اسکلت اختصاصی غیر دفاع و اختصاصی دفاع ها جانبی.  ماهی خط ها ماهی بدن سوي دو در
دارد وجود مکانیکی هاي گیرنده دارند. حاوي نیز الکتریکی گیرنده خود جانبی خط در ماهی گربه مثل ها ماهی اندام.بعضی خود دم در مارماهی

داردتولی الکتریکی هاي تکانه دهند. دکننده انجام زایی فکر توانند می ماهیها از دارند. بعضی خارجی لقاح ها لقاح. ماهی ماهی کوسه نوع یک
دارد بودند. داخلی وفاقدآرواره کوچک هایی ماهی داران مهره هستند. اولین زنده داران مهره ترین موفق ماهیها. ماهیها بین واسط حد وسنگواره

است شده کشف کنند. دوزیستان می حفظ را خود گلویی ي حفره بالغ دارند. ماهیهاي همسفرگی دریایی وشقایق ماهی از. دلقک جاگوار پلنگ
کند می تغذیه تغ.ماهی کنام جزء پلماهی اي استنذیه جاگوار شود. گ می حمله اند شده او قلمرو وارد که نرهایی به ماهی نوعی آزاد. در ماهی

پذیردج می نقش است آمده بیرون تخم از آن در که اي رودخانه بوي از می. وان ظاهر درخشان رنگ خاردار ماهی پشت در گیري جفت درفصل
سازد.شود می بزرگی دانه جفت جلب براي خاردار کند. ماهی می تغذیه ماهی از  .راکون
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بدن ریز برون غدد همه
بزاقیغده ها غده ، عرق غددهاي ،، ،بناگوشی معده شیره کننده ترشح غدد موسین، کننده ترشح کوچک غدد همراه به زبانی زیر و اي زیرآرواره

د یافته تغییرشکل عرق غدد پستانی، ،غدد اشکی غدد پانکراس، ریز برون بخش روده دیواره ویزیکولغدد غدد ، خارجی گوش مینالسرمجراي
پیازي ي غده ، پروستات ي غده کبدمیزراهی، و

ریز برون ریزدغدد می بدن بیرون به را خود می. ترشحات جلوگیري میکروبها از بسیاري رشد از و اسیدي را پوست سطح چربی و عرق غدد
مکند.  کنند می راتخریب ها باکتري سلولی دیواره عرق در موجود لیزوزیم ماد. آنزیم خارجی گوش مجراي در یافته تغییرشکل عرق ايغدد ه

کند می جلوگیري گوش به موادخارجی ورود از که کنند می مانندترشح  .موم

اشکی ت: غدد خارجیاشک سطح کنندکه می وترشح قرنیهصولید و کندلبیه می مرطوب است. را لیزوزیم آنزیم داراي سلولی.اشک ودیواره
کند می تخریب را ها پستاندار. باکتري شیري هاي شی: غده ها غده کننداین تولیدمی است.ر غیرفعال مردان در و فعال زنان در ها غده .این

بنام دهدپوسپالتیپستانداري می شیر خود نوزادان شیرپالتی.به خود نوزادان به دارد شکمی درناحیه که ابتدایی شیري هاي غده از ماده پوس
دهد بزاقی. می هاي بناگو: غده ي غده جفت سه ترشحات از مخلوطی کنندهبزاق ترشح کوچک هاي غده و زیرزبانی و اي آرواره ،زیر موسینشی

دیواره. است بزاق در موجود تخریبلیزوزیم هارا باکتري کند  سلولی می ضدعفونی را دهان حفره شیره .و کننده ترشح ترشح : معديغدد سلولهاي
سطح سراسر در موسین دارندکننده وجود معده شی. داخلی کننده ترشح اسیدکلوریدریکغدد ها، آنزیم معده میره را معده داخلی فاکتور و

کنند می ترشح و روده. سازند دیواره باریک: غدد روده دیواره دارددر وجود دیگري هاي غده همراه به موکوز کننده ترشح ها. غدد غده این
کند می تسهیل را روده در مواد حرکت و کند می ترشح نمکی دیوا. مایعی هاي کنندبزرگرودهرهغده می ترشح موکوز و پتاسیم  .مقدارکمی

پانکراس ریز برون پانکراس :بخش ریز برون کندبخش می ترشح را گوارشی هاي آنزیم ترین ابتداي. قوي به آنهارا خاص مجراهایی طریق از و
باریک کندروده می وارد زیادي. دوازدهه مقدار پانکراسحاوي بهبشیره سدیم کربنات درمیی فعال شکل به روده در که است هایی آنزیم همراه

 .آیند

ریزجگر برون کند: بخش می ترشح و سازد می را ایجاد .جگرصفرا باعث گرددپایدارچربیلوسیونوامصفرا را. می روده دودي حرکات صفرا امالح
دهد می از. شدت را معده کیموس اثر و است قلیایی بردصفرا می داراي. بین کلسترولصفرا امالح، ها، استرنگ لیپیتید  .و

تولید :مینالسویزیکولغدهی موادقندي از سرشار مایعی قراردارند روده راست و مثانه بین که غده جفت اسپرمیک براي الزم انرژي کنندکه می
کند می فراهم را  .ها

پروستات ترشح: غده قلیایی مایعی و دارد قرار زیرمثانه که است غده کندیک درمسیر. می موجود اسیدي مواد کردن خنثی به قلیایی مایع این
اسپرم کندرسیدن می کمک گامت  .به

میزراهی کنند: غددپیازي می ترشح قلیایی مایعی که غده جفت کند. یک می خنثی را مرد میزراه در موجود اسیدي ادرار  .ومقدارکم
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موسین کننده ترشح گو: غدد لوله سراسر در غدد کنندارشاین می ترشح موسین داردو دارند.وجو وجود نیز درمخاط غدد میاین ترشح موکوز و
 .کنند

درکتاب منفی خودتنظیمی هاي و : درسیمثال ها مغزاستخوان رشد بر تیروئیدي اثرهورمونهاي ، وسازبدن سوخت بر تیروئیدي هاي هورمون اثر
ها تیرماهیچه هاي هورمون اثر ، کودکی دوران بروئیديدر مهارکننده و کننده آزاد هاي هورمون اثر ، بزرگساالن در هوشیاري افزایش بر

هیپوفیز هاي اثرهورمون ، ،بر LH پیشین تولید FSHاثرتوسترون بردر اثراستروژن ، FSH و LH اسپرم، تخمدان فولیکولی مرحله ابتداي در
بر وپروژسترون استروژن مرحلهFSH و  LH اثر محرك  تئاللودر اثرهورمون ، غده این هاي هورمون بر کلیه فوق غده محرك هورمون اثر

تونین اثرکلسی ، برقندخون گلوکاگون و اثرانسولین بدن، آب برمیزان ادراري ضد اثرهورمون غده، این هاي هورمون بر تیروئید هورمونغده و
پاراتیروئیدي آلدوسترونهاي اثر ، خون کلسیم وبر هورمونبرسدیم اثر ، بدن دسترس در انرژي میزان بر کورتیزول اثر خون، مالتونینپتاسیم

اثر خواب، القاي اسیدکلگاستریتدر ترشح بربر اثرسکرتین قرمز، هاي گلبول برتولید اریتروپویتین اثر ، معده شیره هاي آنزیم و ریدریک
نفرین اپی نورا و نفرین اپی اثر پانکراس، کربنات دي خونترشح فشار افزایش ، قلب ضربان افزایش خونبر جریان افزایش و قندخون افزایش ،

هابه شش و قلب

هیپوتاالموس کارهاي همه
درون غدد اعمال از بسیاري تنظیم بدن، دماي تنظیم مرکز تشنگی، احساس مرکز گرسنگی، احساس مرکز قلب، ضربان تنظیم تنفس، تنظیم

فعال کردن وبیرونیریز،هماهنگ درونی شرایط درباره اطالعات دریافت احساسات، تنظیم فشارخون، ریز،تنظیم درون و عصبی دستگاه هاي یت
، مهارکننده هورمون، تولید ادراريآزادکنندهبدن، ضد  . توسیناکسی و،

پیوندي هاي بافت رشت: همه پیوندي بافت چربی، بافت ها، زردپی ، ها رباط ، سست پیوندي پیونديبافت الیه استخوان، غضروف، خون، اي، ه
گوارش، پریکاردصدرساختارلوله الیه جنب، جداره دو پرده گوارشی، لوله درمخاط موجود آسترپیوندي درزیرمخاط، موجود پیوندي الیه ، فاق

اطرا پیوندي بافت ها، بطن به دهلیزها هاي ماهیچه اتصال درمحل عایق پیوندي بافت قلب، ازقلب،آبشامه پا،سیمانی در پیوندي بافت خونی، رگ ف
اغلبجنس پوشاننده شامه،غالف سخت دراز، استخوان یک اطراف پیوندي بافت ها، ماهیچه اطراف پیوندي غالف ، ها ماهیچه در پیوندي بافت

، حسی هاي لبیه،قرنیهصگیرنده
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پستانداران هاي ویژگی گاالکتوز: همه ، مخصوالکتوز هستندوکازئین پستانداران هستند. ص دار مهره جانوران از گروهی گوارش .پستانداران
است سلولی برون نوزاد. درپستانداران معده شیره رنیندر آنزیم پستانداران از رابسیاري کازئین شیر پروتئین که دارد دهدرسوبوجود  .می

دارند طویلی بسیار روده عموما گیاهخوار وگوز. پستانداران هستندگاو چهارقسمتی معده داراي و نشخوارکننده پستاندارانی قفسه .ن پستانداران در
است شده جدا شکمی حفره از دیافراگم پرده وسیله به کنند. سینه می تنفس شش با است.پستانداران اي حفره چهار پستانداران گردش .قلب

درپستاندارا استخون مضاعف و بسته کاپستانداران. ن می دفع دارند. نندوره حرکتی اندام چهار و. پستانداران پستانداران مغز نسبی اندازه
است مقدار بیشترین داران مهره بین در بدن وزن به نسبت است. پرندگان بیشتر داران مهره این در مخ هاي کره نیم رشد هاتپریما .همچنین

ها پستانداراننخستی از دار. هستندگروهی داخلی لقاح هستند. ندپستانداران زا بچه یا زا زنده گذار تخم کردنک .پستانداران موشلون ، گاوها در
است ممکن پستانداران وسایر گروهی65. ها انقراض پنجمین ضمن پیش سال ادامهمیلیون خود بقاي به پرندگان و ،پستانداران خزندگان از بعضی

درقا. دادند دار کیسه پستانداران هاي گونه از زیادي شوندتعداد می یافت جنوبی آمریکاي و استرالیا هاي و. ره خزندگان بین حدواسط واره سنگ
است شده کشف کند. پستانداران می تغذیه کوچک پستانداران از جاگوار دارند. پلنگ چندهمسري سیستم نرها پستانداران. درپستانداران در

مادهبیشتر والد برعهده نوزادان پرورش براي الزم هاي استهزینه

خفاش درمورد چیز همه
است پرنده است. پستانداري دارد. گوشتخوار کامل دیافراگم پرده و کند می تنفس شش وسیله خون. به گردش دستگاه و اي حفره چهار قلب

دارد مضاعف و کند. بسته می دفع کنند. عوره پرواز توانند می که است جاندارانی جمله بدون. از خفاش هاي استبال غیر. پر و اختصاصی دفاع
دارد دارد. اختصاصی الیه سه مننژ بهمراه پشتی عصبی وطناب کنند. مغز می سازي پژواك ها است. خفاش زا بچه و دارد داخلی لقاح بال. خفاش

میشوند محسوب هومولوگ ساختارهایی تمساح جلویی اندام و پنگوئن بال و همس .خفاش چند سیستم توانند می ها باشندخفاش داشته خفاش .ري
است افشان گرده کند. جانوري می افشانی گرده شوند می باز درشب که را سفیدي گلهاي و
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به وتبدیل آورد می وجود به را اول مویرگی شبکه باریک روده اطراف در آید می روده سوي وبه شود می منشعب آئورت از که سرخرگی
شود می خون. سیاهرگ روده بردسیاهرگ می کبد سوي به را وخون کند می دور روده از را به. تیره را مویرگی شبکه دومین درکبد سیاهرگ این

آورد می شود. وجود می تبدیل سیاهرگ به مجددا نهایت در پیوندد.و می زیرین سیاهرگ بزرگ به سه. و هیپوفیز و هیپوتاالموس فاصل حد در
شود می دیده مویرگی ساق. شبکه قسمت آورددر می وجود به را اول مویرگی شبکه سرخرگ یک هیپوتاالموس کوتاه و. ه آزادکننده هاي هورمون

شود می وارد خون به مویرگی شبکه این طریق از کننده هیپوفیز.مهار در را دوم مویرگی شبکه و شده خارج آن از دیگري سرخرگهاي سپس
آورند می وجود به سیاه. پیشین مویرگی شبکه این پیوندداز می زبرین سیاهرگ بزرگ به و شود می خارج پسین. رگهایی هیپوفیز ناحیه در

آورد می بوجود را دیگري مویرگی شبکه آئورت سرخرگ از منشعب سرخرگی و پیشین هیپوفیز مویرگی شبکه از نهایت. سرخرگی در
کند می دور مویرگی شبکه این از را خون آئور. سیاهرگی سرخرگ از کلیه شودسرخرگ می منشعب کند. ت می رسانی خون کلیه سرخرگ.وبه

آورد می بوجود را گلومرول بنام مویرگی شبکه اولین بومن کپسول درون است کلیه سرخرگ از منشعب که وابران. آوران ازسرخرگ را خون که
موی دوم شبکه هنله هاي لوله و نزدیک و دور خورده پیچ هاي لوله اطراف در برد می آوردگلومرول می وجود به را شبکه. رگی این ادامه در

دارد وجود کوچکی سیاهرگهاي سازند.مویرگی می را کلیه سیاهرگ سرانجام پیوندد.که می زیرین سیاهرگ بزرگ به کلیه هیپوفیز. سیاهرگ غده
است آویزان استخوانی محفظه درون هیپوتاالموس از کوتاه اي ساقه درو. توسط هیپوتاالموس از و نقسمتی دارد وجود استخوانی محفظه این

آورد می وجود به را پسین هیپوفیز. هیپوفیز و است استخوانی حفره یک داراي که است جمجمه هاي استخوان از یکی هیپوفیز اطراف استخوان
دارد قرار آن سینوس. درون دارد وجود استخوانی حفره یک هیپوفیز قرارگیري محل زیر  . در

هیپوفی پیشین استبخش تر نزدیک مغز ساقه به آن پسین بخش و پیشانی لپ به هیپوتاالموس. ز و اي پینه جسم تاالموس از تر پایین هیپوفیز
دارد دارد. قرار قرار دیگري سینوس استخوانی اي حفره نیز جمجمه استخوان جلویی  .درقسمت

قلب ضربان افزاینده عوامل همه
سم هاي شاخه شامل که قلب کننداعصاب کند یا تند را قلب هاي انقباض توانند می هستند پاراسمپاتیک و ورزش. پاتیک و بدنی هاي فعالیت

دهد می کاهش را قلب هاي انقباض تعداد خواب و استراحت ولی دهند می افزایش را قلب هاي هاي. انقباض هورمون وترشح تولید افزایش
دارد T4 وT3 تیروئیدي نام هایپرتیروئیدیسم شودکه قلب ضربان تعداد افزایش سبب تواند هورمونهاي. می ترشح ،باعث روحی،جسمی فشارهاي

شوند می قلب ضربان افزایش و نفرین اپی نورا و نفرین می. اپی قلب ضربان افزایش و سمپاتیک اعصاب شدن فعال باعث جسمی روحی فشارهاي
عو. گردند با آن شدن زیاد و کم و ها بافت به رسانی دهندخون می تغییر را قلب هاي ضربان وتعداد رگها قطر و دارد ارتباط مختلفی  .امل
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درسی درکتاب بدن هاي پروتئین همه
ها ،لیپاز،: آنزیم لیزوزومی هاي آنزیم لیزوزیم، کربونیک، ایندراز رنین، کاتاالز، نشاسته، پپسینوژن،هیدرولیزکننده ، پروتئاز،پپسین آمیالز،

DNA مرا و RNAز،پلی ها رباط در موجود کالژن و پروتئینی هاي رشته ،و وناخن مو کراتین ، ساختاري هاي پروتئین ، کاز پلی ، مراز پلی
میوزین و اکتین شونده، منقبض هاي پروتئین ها، وسانتریول مژك ، ،تاژك تقسیم دوك ، سلولی اسکلت ساختار در موجود ومیکروتوبول ها زردپی

درماهیچه شیر،پموجود در موجود کازئین ، اي ذخیره پروتئین ، سلولها سیتوکینز در انقباضی وکمربند اینترفرها ،پادتن دفاعی هاي ،روتئین ون
دهنده انتقال هاي پروتئین لیزوزیم، و مکمل هاي پروتئین ، وفاکتور, پرفورین ها ماهیچه میوگلوبین قرمز، هاي گلبول در موجود هموگلوبین

معده، هايداخلی هورمون و آلدوسترون و ،کورتیزول ،پروژسترون استرون تست ، جزاستروژن به ها هورمون همه ، اي نشانه هاي پروتئین
فیبرینوژنT4 و T3 تیروئیدي ، پروترومبین مثل انعقادي هاي پروتئین بیماري، هاي پروتئین ، هپارین مثل انعقادي ضد هاي پروتئین ، فیبرین و

ها پریون زا

پرندگان درمورد چیز همه
ندارند دندان دارد.پرندگان برعهده غذاهارا کردن آسیاب آنها بلعیده. وسنگدان باسرعت که را غذایی سازدتا می حاضر را آنها پرندگان دان چینه

کنند ذخیره آن درون شود. اند می آغاز معده درون آنها مکانیکی و شیمیایی همرا. گوارش پرندگان خورندبسیاري می نیز ریزه سنگ ، غذا با .ه
بپردازد غذاها کردن آسیاب تابه سازد می قادر را سنگدان ها ریزه سنگ از. این آب و غذایی مواد دارد ادامه پرنده روده درون شیمیایی گوارش

شوند می خارج مخرج از نیافته گوارش مواد و شوند می جذب پرنده مر. روده و گنجشک مثل پرندگان چیزخوارندبعضی همه خانگی دستگاه. غ
است متفاوت داران سایرمهره تنفسی دستگاه با اساس در پرندگان سوي. تنفسی به عقب از و طرفه یک پرندگان هاي شش درون هوایی جریان

است دارند. جلو ومضاعف بسته خون گردش دستگاه است. پرندگان اي حفره چهار پرندگان دفع. قلب اسید اوریک کنندپرندگان پرندگان.می
کنند پرواز توانند کنند. می می پرواز خود هاي بال باکمک است.پرندگان شده پوشیده پر با پرنگان روي. بالهاي و زیر را هوا جریان پرنده بالک

کند می کمک صعودپرنده به کندو می برقرار غیرآشفته صورت به نر. بال ماده ZZ پرندگان پرندگان وپرندگان. هستند ZW و اختصاصی دفاع
دارند اختصاصی کنند. غیر می کمک افشانی گرده به شهدخوار مرغ مثل پرندگان غذایی. برخی مواد زیادي مقدار و است حجیم پرندگان تخمک

است داده جاي درخود جنین رشد ندارد. براي مادر با غذایی رابطه هیچ رشد دوران در پرندگان تخ. جنین داخلی لقاح از پس گذاريپرندگان م
کنند اند. می آمده وجود به ازخزندگان کنند. پرندگان می مهاجرت گرمسیري مناطق سوي به سرما ع شرو با پرندگان از نسبت. بعضی پرندگان

دهند می نشان شدن عادي رفتار مزرعه دریک ثابت مترسک کنند. به می تولید جفت جلب براي اي ویژه آوازهاي یا صداها مث. پرندگان لتولید
است پرهزینه دارند. درپرندگان همسري تک سیستم نر پرندگان داران. بیشتر سایرمهره از بیش پرندگان مغز نسبی اندازه پستانداران از پس

www.konkur.in

forum.konkur.in



71 

دارد. است بیشتري رشد نیز جانوران این مخ هاي کره هاپلوئید. نیم نر، عسل زنبورهاي مثل حشرات از ماده N بعضی زنبورهاي و کروموزومی
هستند 2Nوئیددیکل زاده. کروموزومی جنسیت کروموزومی هاي تعدادمجموعه بلکه نیست جنسیت کننده تعیین جنسی کروموزوم زنبورعسل در

کند می تعیین  .را

زنبورها درمورد چیز همه

تولیدکند موم تواند می دارد. زنبورعسل نایی تنفسی دستگاه و. زنبور باز خون گردش دستگاه دارندزنبورها دفع. همولنف اوریک اسید زنبورها
کنند دارند. می پرواز توانایی جانوران ندارند. این اختصاصی دفاع و اند مهره بی دارد. زنبورها وجود جانوران این در فاگوسیت مشابه .سلولهایی

دارد خورده جوش بهم هاي گره از متشکل مغزي و شکمی عصبی طناب دا. زنبور مرکب چشم فرابنفشزنبورعسل پرتوهاي تواند ومی رد
ببیند گلهارا از بعضی از کند. بازتابیده می تولید نر زنبور فکرزایی طریق از ماده عسل ماده. زنبورهاي زنبورهاي و هاپلوئید نر زنبورهاي

کنند. دیکلوئیدند می استفاده خود نوزادان تغذیه براي ها گرده از و خورند می را گل شیره برايدانه. زنبورها پروتئین غنی منبع گرده هاي
هستند کنند.زنبورها می افشانی گرده را گلها کنند. زنبورها می شناسایی شکل و رنگ طریق از وسپس آنها بوي از استفاه با را گلها ابتدا .زنبورها

کنند می شناسایی شکل و رنگ طریق از سپس و آنها بوي از استفاده با را گلها ابتدا رازنبو. زنبورها زرد یا آبی هاي گل افشانی گرده معموال رها
دهند می دهند. انجام می نشان خود از مشارکتی رفتار نوعی میرند. زنبورها می و زنند می نیش را مهاجمان کندو از دفاع براي کارگر .زنبورهاي

م هاي زاده تغذیه و نگهداري صرف را خود انرژي و کنند نمی تولیدمثل ماده عسل کنندزنبورهاي می  .لکه

آمیب درمورد چیز همه
است آغازیان سرمانروي است سلولی تک یک دهد. آمیب می گوارش آن درون را غذا داردکه گوارشی واکوئل درون. آمیب گوارش فقط آمیب

دارد کند. سلولی می تغذیه آندوسیتوز روش با اح. آمیب که است سلولی تک جانداران از یکی شیرین آب داردآمیب دار ضربان واکوئل بین. تماال
خود از که موادي و کنند می رقابت باهم نظر این از گیرندو می محیط از که موادي از نظر صرف کنند می زندگی محیط یک در که هایی آمیب
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ندارد وجود سیتوپالسمی اتصال مثل زیستی اتصال هیچ کنند می اکس. ترشح دي و اکسیژن انتشار ازطریق ها میآمیب مبادله محیط با را یدکربن
است. کنند آغازیان آشناي هاي نمونه از هستند. آمیب هیتروتروف و کنند می حرکت کاذب پاي با ها سیتوپالسمی. آمیب برآمدگی کاذب پاي

است انعطاف قابلیت دیواره. داراي نداردآمیب بزند. سلولی بیرون سلول از هربخشی از است ممکن کاذب این. پاي سلولیدر محتواي بقیه هنگام
کشد می سمت آن با را جاندار و شود می کاذب پاي وارد کنند. آمیب می استفاده کاذب پاهاي از نیز غذا بلعیدن و گرفتن براي ها اعضاي. آمیب

کنند می زندگی شور آبهاي در هم و شیرین آبهاي در هم ها آمیب فراوانی. گروه به نیز مرطوب هاي خاك در ها شوندآمیب می و. یافت میوز
شود نمی مشاهده ها آمیب در جنسی است. تولیدمثل میتوز تقسیم ها آمیب مثل تولید نیستند. روش انگل و دارند آزاد زندگی ها .بیشترآمیب

رسد می انسان بدن به آلوده غذاي و آب راه از شودو می انسان در بیماري موجب خونی اسهال  .آمیب

می که جاندارانی کنندبتوانندهمه زنبورعسل) خزنده(مار:کرزایی ها) حشره(، قاصدك دانه(، سوسمار)نهان ، دار مهره مارها از بعضی ،)خزنده(،
 (دوزیست(قورباغه

آمدند وجود به که بودند جاندارانی اولین نام.باکتریها دوتایی تقسیم و شود می دیده ها باکتري در سلول تقسیم نوع ترین ها. داردساده باکتري
کنند می تولیدمثل غیرجنسی تولیدمثل نوعی که دوتایی تقسیم طریق آمدند. از وجود به سایرجانداران ها باکتري تکامل و تحول تغییر، آغازیان. از

شوند می تقسیم متعددي هاي شاخه به که هستند جانداران از دیگري و.دسته جنسی تولیدمثل آغازیان مختلف هاي شاخه میدر دیده غیرجنسی
بودند. شود آغازیان داشتند جنسی تولیدمثل توانایی که یوکاریدهایی کنند. نخستین می تولیدمثل غیرجنسی طریق به فقط آغازیان از و. بسیاري

شوند می تقسیم میتوز تقسیم با منظور این د. براي می انجام جنسی تولیدمثل میوز، نامساعدتقسیم هاي محیط در دیگر آغازیان. هندبعضی سایر
دهند می انجام جنسی تولیدمثل هستند. بیشتر یوکاریودها در بسیارمتفاوتی فرمانروي ها و. قارچ جنسی مثل تولید خود هاگهاي بوسیله ها قارچ

دهند می انجام شوند. غیرجنسی می پراکنده محیط در باد توسط و هاپلوئیدند ها قارچ و. هاگهاي میتوز توسط غیرجنسیبیشترهاگها تولیدمثل طی
شوند می آورند. ساخته می پدید را جنسی تولیدمثل وساختار شوند می متصل یکدیگر به دوقارچ هاي نخینه جنسی تولیدمثل ساختار. در این در

سازد می را جنسی هاگهاي آمد. قارچ وجود به کردند می زندگی ها اقیانوس در که پرسلولی سبز هاي جلبک تغییر از با. ندگیاهان زمان طول ودر
اند شده سازگار خشکی در کنند. زندگی رشدمی و زندگی مرطوب هاي درمحیط بیشتر ها وسرخس گیان خزه شامل اولیه گیاهان. گیاهان این

دارند نیاز سطحی آب به جنسی تولیدمثل انجام دارند. براي را دانه تولید توانایی نهاندانگان و دانگان حاصل.باز دانه جنسیتولید تولیدمثل
کند می کمک خشکی در آنها بقاي و حفظ به و است دار دانه ندارند. درگیاهان نیاز سطحی آب به تولیدمثل براي گیاهان توانایی.این گیاهان

تولیدمثل ، غیرجنسی دارندتولیدمثل را کنند. رویشی تولیدمثل غیرجنسی روش به توانند می تولیدمثل. گیاهان ازدربیشترگیاهان سریعتر رویشی
است جنسی دهند.تولیدمثل می انجام را بکرزایی بنام جنسی تولیدمثل از اي ویژه شکل قاصدك مثل گیاهان متنوع. بعضی جانوران فرمانروي

است زیادي بسیار هاي گونه شود. وشامل می تقسیم گان مهره بی و دار مهره دسته دو به طورکلی به جانوران گا. فرمانروي مهره مهرهبی از قبل ن
اند آمده وجود به شود. داران می دیده وغیرجنسی جنسی مثل تولید داران ومهره گان مهره بی خارجی. در لقاح آبزي گان مهره بی از بسیاري

ها. دارند تخمک تصادفی برخورد و کنند می رها آب درون به اسپرم و تخمک زیار تعدادبسیار والدین جنسی مثل تولید نوع این هادر اسپرم و
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شود می لقاح به هستند.منجر گان مهره بی هاي شاخه خارپوستان و بندپایان تنان، ،نرم ها ،کرم تنان کیسه ، ها جانوربی. اسفنج یک بعنوان هیدر
دارند غیرجنسی و جنسی مثل تولید تنان کیسه شاخه به متعلق و خ. مهره ، اسبی نعل ،خرچنگ چسب کشتی مثل دریایی پوستان رچنگسخت

دارند داخلی هستندلقاح مهره بی اگرچه شکارهیدر دافنی و پدید. دراز ها اقیانوس در که بودند آرواره فاقد و کوچک هاي ماهی داران مهره اولین
دارند. آمدند خارجی لقاح ها دارد. ماهی داخلی لقاح ها ماهی سایر برخالف ماهی کوسه نوع تولیدمثل. یک بکرزایی ها ماهی از میبعضی جنسی

شدند. کنند خشکی وارد که بودند دارانب مهره اولین داشتند. دوزیستان درخشکی زندگی براي زیادي سازگاري زیستان گذاري. دو تخم توانایی و
نداشتند را خشکی نیستند. در خود آب حفظ به قادر خشک هاي درمحیط دوزیستان هاي دارند. تخم خارجی لقاح زیستان ب. دو ها کرزاییقورباغه

دهند می شود. انجام می دیده زي خشکی موجودات در داخلی داراي.لقاح و زي خشکی داران مهره مهمترین پستانداران و ،پرندگان خزندگان
هستند داخلی کردند. لقاح گذاري تخم خاك در که هستند داري مهره جانداران اولین جزء داخلی. خزندگان لقاح انجام از پس داران مهره این

کنند می گذاري شود. تخم می دیده ضخیم حفاظتی هاي پوسته آنها شباهت. درساختارتخم اند آمده وجود به خزندگان برخی ازتکامل که پرندگان
دارند لقاح و تولیدمثل زمینه در خزندگان به کنند. زیادي می گذاري تخم لقاح از پس دارندو داخلی لقاح نیز پو. پرندگان آنها تخم ساختار ستهدر

شود می دیده ضخیم حفاظتی نشینند. هاي می خود هاي تخم روي گذاري تخم از پس خزندگان برخالف لقاح. پرندگان طورکلی به نیز پستانداران
دارند شوند. داخلی می تقسیم مختلفی هاي حالت به جنین داري نگه هاي روش تکامل براساس لقاح. ولی از پس که است پستانداري پالتیپوس

کندداخل می گذاري تخم سپس داردو می نگه خود دربدن را ها تخم مدتی سپس. ی آورند بیرون ها تخم از سر ها جنین نشیندتا می ها تخم روي
دهد می شیر آنها ترند. به یافته تکامل اپاسوم و خود. کانگورو ابتدایی رحم در کوتاهی مدت به را جنین داخلی ازلقاح پس پستانداران این

کنندنگهداري اغلب.می و انسان در لقاح و جنسی کنندتولیدمثل می تغذیه را آن خود شیر از و آورند می بدنیا نارس طور به را آن سپس
است نوع کاملترین دار جفت و.پستانداران شود می تغذیه مادر خون و جفت طریق از کندو می نمو و رشد رحم درون داخلی ازلقاح پس جنین

نوزا نیز ازتولد کندپس می تغذیه مادر شیر از ..د

دهد نمی رخ جنسی چرخه دختر این در است نرسیده جنسی بلوغ سن به که دهد. دختري نمی رخ نیز رحم و تخمدان هاي چرخه علت. بنابراین
کننده آزاد هورمونهاي هیپوتاالموس جنسی بلوغ سن از قبل که است این ک FFH و LH هم نمی ترشح و فولیکولی. نندراتولید هیچ بنابراین

شود نمی ترشح تخمدان از پروژسترون و استروژن و شود نمی اووسیت. فعال حالت به ها گامت همه دارد قرار جنسی بلوغ از قبل که دختري در
هستند یک میوز پروفاز مرحله ودر آید. اولیه نمی وجود به نیز زرد جسم دختري چنین ح. در فرد این در رحم دارددیواره را ضخامت . داقل

ندارد را پالتوسیست پذیرش استروژن. وتوانایی هورمونهاي از زیادي نسبتا مادریر ضدبارداري داروهاي کند می مصرف ضدبارداري قرص که زنی
دارند پروژسترون فولی.وشبه رشد از زن خون در هورمون دو این باالي کندمقادیر می جلوگیري ها چرخ. .کول حالت این برهمدر جنسی ه
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شود نمی انجام گذاري تخمک و ترشح.میخورد منفی تنظیمی خود با وپروژسترون استروژن باالي کند fshو LH مقادیر می مهار این.را در
دهد نمی رخ ماهانه ریزي خون قاعدگی و است پرخون و ضخیم رحم دیواره جنسی هاي هورمون مقدار بودن باال دلیل که. افرادبه زنی حاملهمانند

 .است

یائسه باالي: زن سن که شود55تا45زنی می محسوب یائسه است شده خارج باروري سن از و دارد هورمون. سال غلظت هرچند فرد این در
دهد LH   FsH هاي نمی رخ گذاري تخمک باقیمانده هاي فولیکول همه شدن غیرفعال دلیل به ولی است هاي. باال تخمک یائسه زنان در
هستندباقیم اولیه اووسیت بصورت همگی تخمدان در کنند. انده نمی ترشح استروژن دان تخم هاي فولیکول افرادي چنین رخ. در گذاري تخمک

دهد آید. نمی نمی وجود به زرد شود. جسم نمی ترشح تخمدان از نیز پروژسترون گر.پس مثل یائسگی عالیم بروز باعث استروژن تولید کاهش
شود می دهد. گرفتگی نمی رخ افراد این در نیز قاعدگی پس شود می تولید کمی مقدار به زنانه جنسی هاي هورمون یائسه زنان رحم. در دیواره

داشت راخواهد ضخامت حداقل شرایط این  .در

حامله است: زن گذرانده لیپیک زن مشابه را تخمدان فولیکولی مرحله است حامله که چهارد. زنی روز در شرایط این تخمکدر جنسی چرخه ه
است داده رخ الی. گذاري یک گذاري تخمک بعداز روز چند تا اسپرم بگیرداگر صورت لقاح است ممکن برساند ثانویه اووسیت به را خود روز .دو

فال هاي لوله از یکی سمت به آمیزش از پس باید ها اسپرم ماده گامت یک لقاح کندبراي حرکت و. وپ در که هایی وجودزیکولآنزیم اسپرم سر
گردد ثانویه اووسیت وارد اسپرم سر شود می باعث و کرده تخریب را ثانویه اووسیت مانند ژل خارجی هاي الیه دومین.دارند واقعه این از پس

دهد می رخ ثانویه اووسیت در میوزي سل. تقسیم و شوند می ترکیب باهم اسپرم و اوول هاي هسته آیدسپس می وجود به اوول ولیتخمک
کند می تولید زیگوت تخم سلول بنام دهد. دیپلوئید می رخ فالوپ هاي لوله درون تخمک و اسپرم یابند. لقاح می لقاح تخمک و اسپرم که هنگامی

است انجام درحال تخمدان چرخه نوتئال کند.مرحله می ترشح پروژسترون زرد کند. وجسم می آماده لقاح براي را رحم و بدن .پروژسترون
نیزبهبن دیگر هفته تاچند زرد جسم لقاح وقوع دلیل به است پالستوسیست پذیرش آماده و شده پرخون ضخیمو رحم دیواره ابراین

داد خواهد ادامه  .تولیدپروژسترون

بگذرند ازجفت توانند می که موادي  .همه

مخد مواد اریترومایسین، ، تتراسایکلین سیلین، آمپی ، سیلین پنی ویروسداروها، ، گردان روان مواد ژنHIV ر، آنتی ضد پادتن ، RHبرخی ،
و اسید اوریک اوره، دفعی، مواد ها، ویتامین کلسترول، چرب، اسدهاي گلوکز، اسیدها، آمینو ، غذایی مواد ، کربن اکسید دي ، اکسیژن ... آلرژنها،

ها پادتن

ژن آنتی قرمز، مانندabوRHگلبولهاي درشت هاي کنندومولکول نمی عبور جفت از ها  .پروتئین
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اول ماهه سه در نمو دارد: وقایع درازا میلیمتر دو حدود رویان و کنند می نمو به شروع روده و خونی رگهاي سوم هفته انتهاي . در

خود: دیدترکیبی اطراف در پیوندي بافت و صاف اي ماهیچه بافت و الیه تک فرشی سنگ پوششی داراي خونی رگهاي. هستندرگهاي از بعضی
هستند کبوتري النه هاي دریچه داراي بافت. خونی مخاط و زیرمخاط حلقوي و طولی ، صاف هاي ماهیچه و اي ،استوانه پوششی بافت داراي روده

است موکوز کننده ترشح شوند. پوششی می جلو به موادغذایی حرکت باعث اي قطعه موضعی و دودي حرکات با روده هاي داخلی. ماهیچه دیواره
دارد زیادي پرزهاي و خوردگیها چین باریک کنند. روده می آسان را روده در مواد حرکت و ترشح نمکی اي ماده باریک روده دیواره غدد .برخی

غذاست جذب و شیمیایی گوارش اصلی مکان باریک ر. روده اندازه و کنند می شدن تشکیل به شروع وپاها بازوها چهارم هفته طی ازدر بیش ویان
شود می بزرگتر برابر رسد.دو می میلیمتر پنج  .وبه

ترکیبی پوست: دید داراي وپاها هستند. بازوها حس هاي گیرنده و مو پیاز ، عرق غدد ، پوستی فرشی،. ضمائم سنگ پوششی، بافت داراي پوست
است الیه اسکلت. چند ، مخطط اي ماهیچه بافت و سست پیوندي بافت پوست داردزیر وجود نیز. ی حرکتی اعصاب و استخوان داراي پاها و بازوها

نخاع،. هستند ،زبان، ،گوش چشم رحم، تخمدانها،بیضه، مثانه، ها،کلیه، ،شش پانکراس کبد، ، معده ، مغز اصلی هاي اندام همه چهارم هفته درانتهاي
کند می شدن تشکیل به شروع ش. وغیره می آغاز قلب ضربان زمان این وددر

ترکیبی هستند: دید ذاتی انقباض به قادر آن اي ماهیچه تارهاي همه جنین در قلب آمدن وجود به ماهیچه. هنگام بافت تمایزیافتن با تدریج به ولی
قدرت افزایش و قلب دراي خاصیت این تارها این میمانقباض باقی قلب گرهی بافت در منحصرال و رود می بین از قلب معمولی .ماندیوکارد

است شده ساخته پریکارد خارجی و نیوکارد ، میانی آندوکارد، داخلی الیه سه از قلب وغیرارادي.دیواره مخطط منشعب قلب اي ماهیچه لهاي سلو
شود. هستند می انجام رویان نهایی نمو مرحله دوم ماه ا. درطی شکمی حفره ، بدن درحفره و گیرند می شکل پاها و بازوها ماه این هايدر ندام

شود می مشخص وپانکراس کبد مانند اصلی  .داخلی

تغییر : دیدترکیبی و شوند می آزاد خون جریان به که مقدارقندي درتنظیم که هستند اي گسترده صاف آندوپالسمی شبکه داراي کبد سلولهاي
مؤثرهستند موادشیمیایی و سازند. داروها می اریتروپویتین هورمونهاي و ،صفرا تولید کبد. کبد محل سالگی پنج از قبل و جنینی دوران در

است قرمز محل. گلبولهاي اریتروسیکبد رفتن ازبین و دیدن استتآسیب نیز شوند. ها می ساخته مکمل هاي پروتئین کبد بخش . درسلولهاي
النگرهان جزایر پانگراس ریز میسدرون ترشح خون وبه سازند می را وگلوکاگون انسولین هورمون قوي . کننددو پانکراس ریز برون بخش

کند می ترشح را گوارش لوله هاي آنزیم سدیم . ترین کربنات دي و لیپاز، نوکلئاز، کربوهیدراز، پروتوآز، هاي آنزیم تولید توانایی ریز برون نقش
دارد حدودا. را رویان دوم ماه انتهاي دارد22در وزن گرم یک حدود و طول ما. میلیمتر سه انتهاي وجنین در اند شده جنسی هاي اندام اول هه

است تشخیص قابل بدنی ویژگیهاي .داراي
رود می ازبین لیزوزومی هاي آنزیم عملکرد با انگشتان بین ي خرده معموال دهد می رخ جنینی دوران در که اتفاقاتی سلول . همه در میتوز از پس

شوت می انجام هیتوکینز مخطط ماهیچه ازس. هاي تانک شودسولفات می ترشح هوایی اي کیسه در الیه تک فرشی سنگ ، پوششی لولهاي .  

دارند ذاتی انقباض توانایی قلب میوکارد سلولهاي همه جنینی دوران اواخر هاي . در گره طحال کبد در سپس و زرده درکیسه ابتدا قرمز گلبولهاي
شوند می ساخته استخوان ومغز است. لنفی ممکن و مادر درخون   جنین ژنیا آنتی به مربوط آگلوتیناسیون اکنش  RH دهد ازتولد. رخ قبل کمی

شوند می بیضه کیسه وارد شکمی حفره از ها کنند. بیضه می آغاز را میوزیک تقسیم ها گامت همه دختر نوزادان پروفاز. در را آن و یک میتوز
کنند می .متوقف  
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دوزیستان درمورد چیز  همه

وزغ و بزرگ قورباغه و هستندکوچک درسی کتاب دوزیستان بلوط گیاهخوار. درخت و است آبزي قورباغه خوار. نوزاد حشره بالغ قورباغه اما
است. است بالغ قورباغه در نسبت این از بیشتر بسیار بدن طول به نوزادقورباغه روده طوله به . نسبت قورباغه نوزاد تبدیل و دگردیسی هنگام

سایر به روده رشد بالغ استقورباغه اندك ها دارند. اندام ششی تنفس سیستم که هستند خشکی ساکن داران مهره از دوزیستان . دوزیستان
دارند ومضاعف بسته خون گردش نیست. دستگاه اي چهارحفره یا اي حفره دو دوزیستان است.قلب اي حفره در . سه که هنگامی ها وزغ بعضی

میبر سر به خشکی در وقتی و آمونیاك هستند کنندآب می دفع اوره دوزیستان.ند از بسیاري کنند اوره می حرکتی.دفع اندام چهار دوزیستان بیشتر
کنند می حرکت آن بوسیله و دارند. دارند اختصاصی غیر و اختصاصی دفاع دارند. دوزیستان خارجی لقاح مهندسی . دوزیستان تجربه دراولین

کننده لمس ژن از RNA ژنتیک را بهنوعی DNAریبوزمی و استخراج آفریقایی قورباغه  DNA وارد اشرشیاکوالي باکتري
بودند.کردند خشکی داران مهره نخستین اولیه هوایی. دوزیستان هاي کیسه داراي اولیه دوزیستان جذب منظور به بودندکه شش یعنی مرطوب

گرفت قرارمی استفاده مورد هوا دارندکه. اکسیژن استخوانی حرکتی دستگاه کنددوزیستان می ممکن آنها براي را رفتن در . راه حرکتی هاي اندام
کنند می یکدیگرعمل عکس هستند. جهت آب در گذاري تخم نیازمند خود . دوزیستان آب حفظ قادربه خشک درمحیط آنها هاي تخم زیرا

است. نیستند شده کشف دوزیستان و ها ماهی بین واسط حد خود. حلقه گلویی حفره نابالغ کننددوزیستان می حفظ از .را توانند می ها قورباغه
دهند انجام جنسی تولیدمثل بکرزایی است. طریق ارتباط برقراري راه بهترین تولیدمثلی درفصل بلند صداي نر قورباغه دوزیستان . براي از بسیاري

کنند می تولید جفت جلب براي اي ویژه آوازهاي یا .صدا

خزندگان درمورد چیز  همه

مهر هستنداز اي ماهیچه و ،عصبی پیوندي ، پوششی بافت چهارنوع داراي و بوده داران هستند. ه گوارشی لوله دارند.داراي سلولی درون گوارش .و
است کنند. مارگوشتخوار می تنفس شش طریق واز هستند زي خشکی دارند. خزندگان مضاعف و بسته خون گردش دستگاه قلب . خزندگان

ا حفره چهار استخزندگان کنند. ي می دفع اسیداوریک خزندگان از سوسمار . بسیاري و تمساح ، پشت الك ، مارمولک مثل خزندگان از بعضی
کنند می حرکت پا وبا دارند حرکتی اندام کنند. چهار می حرکت خود هاي ماهیچه انقباض وسیله به و مار مثل ندارند پا خزندگان از خزنگان .بعضی

غیراخت و اختصاصی دارنددفاع دارند.صاصی عصبی وطناب محیطی و مرکزي عصبی دستگاه درجلوي . خزندگان زنگی مار مانند ها ماهی از بعضی
کنند می حفظ را فروسرخ امواج ها آن کمک به دارندکه دوسوراخ خود دهند. سر انجام بکرزایی توانند می سوسمار و مار مانند خزندگان از .بعضی

دارند داخلی لقاح کردند.خزندگان گذاري تخم درخاك که هستند دارانی مهره اولین جز خزندگان کنند می گذاري تخم داخلی طریق از .و
شود می دیده حفاظتی ضخیم هاي پوسته آنها تخم اند.درساختار شده ایجاد دوزیستان تحول از مانع . خزندگان که دارند محکم پوستی خزندگان

شود می آب سال65تا. تبخیر بودندمیلیون خشکی ساکن جانداران بزرگترین کورکودیل مثل خزندگان و . پیش خزندگان واسط حد سنگواره
است پرندگان شده کشف پستانداران بازمانده. و مار ران و لگن استخوانهاي ران و لگن اندامی استخوانهاي و هستند سایرخزندگان ستیجیالو 

شوند می هایی. محسوب اندام خزندگان جلویی شوداندام می محسوب داران مهره سایر با بوم . هومولوگ جدایی غیرسمی مار دوگونه بین
دارد وجود زیستگاهی ، کند. شناختی می زندگی خشکی در دیگري و است آبزي عموما آنها از یکی . دوگونه پیدایش باعث دگرمیهنی ، زایی گونه
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است شده شاخدار م. مارمولک محسوب تعادلی خزندگان اغلب شودجمعیت به . ی را مرده مار حالت و افتد می پشت به خطر مارهنگام نوع یک
گیرد می    .خود

ها خرچنگ درمورد چیز  همه

هستند پوستان سخت جزء هستندکه مهره بی جانورانی ها است. خرچنگ باز پوستان درسخت خون گردش پوستی . دستگاه سخت دراز خرچنگ
دارد دار منفذ قلب که درا. است کندخرچنگ می تنفس وسیله این به و است آبشش داراي میزان . ز داراي و روشن خون دراز خرچنگ قلب از

گذرد می اکسیژن کند.زیادي می دفع آمونیاك احتماال و است آبزي دراز خرچنگ از . سنگواره تشکیل احتمال است بیرونی پوستان سخت اسکلت
داشتن دلیل به پوستان بیشتر سخت سخت بیرونی کند. استاسکلت می زندگی دریاها درساحل اسبی نعل حدود. خرچنگ در جانور 30این

دارد قطر است. سانتیمتر صادق مهره بی این مورد در پایدارکننده طبیعی گویند. انتخاب می زنده فسیل اسبی نعل خرچنگ لقاح .به پوستان سخت
دارند خاط. داخلی سلول پادتن لنفوسیت اختصاصی دفاع پوستان ندارندسخت ره قادر . مرکب ازچشم استفاده با مانندزنبورعسل حشرات از بعضی

هستند فرابنفش پرتوهاي و ها رنگ دیدن نیست. به فرابنفش پرتوهاي دیدن به قادر ولی بیند می را ها رنگ پرتوهاي . انسان رؤیت توانایی
است مهم بسیار حشرات توسط افشانی گرده در جانور. فرابنفش حالت این تولیدکنندهدر هاي گل تواند می کند ردیابی بهتر را از. شهد بعضی

کنند تاب باز را فرابنفش پرتوهاي توانند می بینند. گلها رامی بازتابیده فرابنفش پرتوهاي این .زنبورها .  

ها پروانه درمورد چیز  همه

ومربوط جانوران از گروهی ها هستندپروانه گان مهره بی شاخه ج. به شونداین می محسوب وحشرات بندپایان جزء از.انداران استفاده با ها پروانه
پردازند می گازها مبادله به نایی تنفس است. سیستم باز ها پروانه در خون گردش دارند .دستگاه همولنف ها می .پروانه دفع اسد اوریک ها پروانه

است. کنند کیتین جنس از ها پروانه خارجی ب. اسکلت ها کنندپروانه می حرکت کردن پرواز فقط. ا که دارند فاگوسیت مشابه سلولهایی ها پروانه
کنند می شرکت غیراختصاصی دفاع دارند .در خورده جوش بهم گره چندین شامل مغزي و شکمی عصبی طناب یک ها بیدها.پروانه و ها پروانه در

الگوي براساس جنسیت تعیین روش پرواز شب هاي ازپ. است ZW پروانه یکی به بتوالریا بیستون فلفلی پرواز شب هاي یاروانه تیره دورنگ
شوند می دیده پرندگان.روشن اینکه براي ها پروانه از نکنندآنهابعضی شکار اندرا کرده پیدا سمی هاي پروانه به شبیه رنگی و پروانه. طرح

تخ پاییز در و دهد می تشکیل را طلب فرصت جمعیتی کنداپروسترابروماتا می گذاري از. م و زندگی بو شب تیره گیاهان روي کلم پروانه نوزاد
کند می تغذیه کنند. آنان می مهاجرت مونارك هاي هاي. پروانه فرمون پرواز شب هاي پروانه هايدر فاصله از مخالف جنس جلب سبب جنسی
شوند می دور دارند.بسیار مرکب چشم ها  .پروانه
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توانایی.  گان مهره ندارندبی را اختصاصی دفاع و پادتن و. تولید پوستی تنفس ازطریق خاکی کرم انتشار طریق از اسفنج مثل آبزي مهرگان بی
پردازند می تنفسی گازهاي مبادله به نایی تنفس دستگاه وسیله به ندارند .حشرات شش گان مهره جانداري.بی گفت توان شکمیمی عصبی طناب

خواري ذره توانایی خارجیدارد داردعوامل دارند. را شکمی عصبی طناب هستند.حشرات بندپایان جزء مشابه. حشرات هایی سلول بندپایان
دارد فاگوسیتفاگوسیت. فاگوسیت مشابه هاي سلول این توسط خواري ذره شودیا می است.انجام حاضر دارد باز خون گردش که جانوري هر

بزند پس را پیوندي از. بافت مانندبسیاري گان مهره ،بی پوستانعنکبوتیان دارندسخت باز خون گردش حشرات پیوند .و توانند می داران مهره
بزند پس را دریایی. بیگانه ستاره مثل گانی مهره بزنندبی پس را بیگانه بافت پیوند قادرند ها اسفنج را. و بیگانه بافت توانند نمی گان مهره بی همه

بزنند  .پس

ي درسیهمه درکتاب شده تسهیل انتشارهاي
شدهانتشار انتشارسادهتسهیل استسمزا وهمانند تراکم کم جاي به پرتراکم جاي مواداز جابجایی شدهدر.و تسهیل هايانتشار کانال از مواد

کند عبورمی سیتوپالسم. پروتئینی به صاف آندوپالسمی شبکه از کلسیم ورود روده در معدنی ترکیبات یونجذب ،بازجذب اي ماهیچه هاي سلول
یون ،بازجذب نزدیک خورده پیچ لوله در کربنات همراه +سدیم    بی اسیدبه لوله -امینو باالروي نازك جمعابازجذبهملهدربخش لوله از وآب وره

پروت هاي کانال توسط عصبی هاي سلول آرامش درحالت پتاسیم یون وخروج سدیم یون ،ورود ادرار یونکننده وخروج سدیم یون ورود ئینی
توسط عمل پتانسیل هنگام در داردریب  پتاسیم دریچه هاي پروتئینی. کانال کانال توسط کلروپالست تیالکوئیدهاي از هیدروژن یونهاي خروج

آنزیمی پروتئینی. باعملکرد کانال توسط ماتریکس به میتوکندري غشاي دو بین فضاي از هیدروژن هاي یون آنزیمیورود عملکرد  .با

درسی درکتاب فعال هاي انتقال همه
است غلظت شیب جهت درخالف و تراکم کم جاي به پرتراکم جاي از مواد جابجایی انتشار برخالف فعال هاي.انتقال ناقل کمک به فعال انتقال

شود می انجام پی تی اي مصرف با و گیاه. پروتئینی ریشه توسط ازخاك مواد از برخی پوششیجذب سلولهاي وسیله به ساده قندهاي اغلب جذب
مقدارکمی ترشح روده، ترشح ، روده در معدنی ترکیبات جذب ، روده مخاط پوششی سلولهاي وسیله به آمینواسیدها همه جذب ، روده مخاط

از انرژي صرف با و فعال صورت به آب در محلول هاي یون ،ورود بزرگ روده دیواره هاي غده از بهپتاسیم پرکسیل محیطیه دایره هاي سلول
چوبی آوند آب.درون آوند از پرورده شیره در موجود ورودقند ، آبکشی بارگیري ، آبکشی آوند به درگیاهان منبع محل ازسلولهاي قند ورود

هاي یون خروج ، ادراري هاي لوله هاي ترشح و فعال هاي انتقال همه آبکشی، باربرداري ، مصرف محل به پتاسیمکشی یونهاي ورود و سدیم
پتاسیم سدیم پمپ هاي. توسط یون مصرف وسیله به و پی تی اي مصرف بدون کلروپالست تیالکوئیدهاي به استروما از هیدروژن یونهاي ورود

ها. هیدروژن یون وسیله به و پی تی اي مصرف بدون غشا دو بین فضاي به میتوکندري ماتریکس از هیدروژن هاي یون هیدروژنورود ورود.ي
هیدروژن هاي یون انرژي وسیله به و پی تی اي مصرف بدون غشا دو بین فضاي به میتوکندري ماتریکس از هیدروژن یونهاي
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کبد درمورد چیز همه
دارد وجود اي گسترده صاف آندوپالسمی ي شبکه انسان جگر که.درسلولهاي قندي مقدار تنظیم در اندامک این هاي آزادآنزیم خون جریان به

است مؤثر مضر وموادشیمیایی داروها تغییر ونیز شود رود.می می کبد به روده هاي سازند.سیاهرگ می مویرگی می.شبکه بوجود سیاهرگ سپس
گردند برمی قلب سمت وبه ش. آورند زردي یا یرقان بیماري ایجاد و خون به صفرا رنگهاي ورود باعث است ممکن کبدي هاي صفرابیماري وندو

شود می ترشح و ساخته میریزند.درجگر دوازدهه به وسپس شوند می یکی ازپانکراس خروجی مجراي با ابتدا کبد از خروجی از.مجراي  5قبل
است قرمز گلبولهاي تولید هاي محل از یکی کبد شود. سالگی می ترشح کبد از اریتروسیدها ي کننده تنظیم عامل اریتروپورتین ولگلب. هورمون

روند می ازبین و بیند می آسیب کبد باریک مویرگهاي از عبور موقع در مسن پروتئین.قرمز توانند می درآن مستقر ماکروفاژهاي و کبد سلولهاي
کنند تولید مکمل شود.هاي می کبد التهاب باعث ب هپاتیت باشد.ویروس کشنده است ممکن اثرمی.که برکبد دیفتریا باکتریوم کورین توکسین

بازند.گذارد می جان کبد نارسایی براثر ماالریا  .قربانیان

ماکروفاژ درمورد چیز کنند: همه می تجزیه را تحال و درکبد دیده آسیب قرمز هاي گلبول از آزادشده هموگلوبین مادهبیلی.ماکروفاژها که روبین
صفراست رنگ اصلی وجودي به هموگلوبین تجزیه از ماکروفاژها وسیله آیدبه بهمونواکسیدها.می تبدیل بافت به ورود و خون از خروج از پس

شوند می قطر.ماکروفاژ با درشتی سلول باشد .است  mµ 80 ماکروفاژ سال یک از تابیش تواند می ماکروفاژها عمر هاي. طول لیزوزوم ماکروفاژ
دارد ف.فراوانی قدرت دارداگماکروفاژ باالیی در.وسیتوز ها ،ماکروفاژ لنفی هاي بهاطگره میکرو وبا دارند حضور آپاندیس و ها لوزه مبارزهحال،

دفاعی. میکنند هاي سلول اولین بافتماکروفاژها در زا بیماري عوامل با هستنددربرخورد ف.ها بر عالوه مهجمتوسیاگماکروفاژ ي میکروبها ،
می پاکسازي فرسوده سلولی اجزاي و مرده ازسلولهاي را اتصال.کنندبدن استو انعطاف قابلیت داراي ، سیتوپالسمی هاي برآمدگی داراي ماکروفاژ

ش می ماکروفاژ توسط ژن آنتی فوقوسیتوز تسهیل موجب ژنها آنتی و لنفوسی. ودپادتن همراه به ها سرطانیتیهايتماکروفاژ سلولهاي با مبارزه در
دارند را اساسی توانندپروتئین.نقش می کنندماکروفاژها تولید را مکمل  .هاي
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ترک درمورد عبارت قارچباتیکدام گیضد آندوپالسميهامیآنز. 1است؟حیصحونجهیاهیدر شبکه میدرون تولیصاف در مؤثردیتواند آنها
میپلrnaباتیترکنیادیتوليبرا. 2. باشد تنهایمراز به شناساییتواند را انداز وییراه درندتوایمینیرپروتئیغمیآنز. 3. زدبساrnaکرده

کاتاليمونومرهانیوندبیپيبرقرار نقش باشديزگریآنها طورحتم.4. داشته مچیپدیپپتیپلاچندیکیبه پروتئیوتاب و یغنیدفاعینیخورند
رام گوگرد فعالییدهایپپتونجهیاهیدرگ. سازدیاز داردکه قارچتیوجود پلایکیچونستندیننیپروتئدهایپپت. داردیضد وتابچیپدیپپتیچند

فضایم شکل و میخاصییخورد وجود به نهایرا در و پروتئکیتیآورند منیمولکول ريسازنیپروتئ.شودیحاصل مبوزومیتوسط انجام  یها
آندوپالسم.شود آنزیشبکه و توليهامیصاف در نمیپلrnaنجهویمثلودهایوکاریدر. ندارندینقشنیپروتئدیآن تیمراز به راهیینهاتواند

شناسا را برقرارینیرپروتئیغیمیآنزrrnaکندییانداز باعث که جادهاینواسیآمنیبيدیپپتوندیپياست  .گرددیمبوزومیر  Aگانیدر

دارانیژگیونیمهمتر اصل: مهره بافت چهارنوع داران عصبياچهیماه،يوندیپ،یپوششیمهره خشکشترمهرهیب. دارندیو ساکن ششیداران
خون. دارند گردش استیدستگاه بسته داران مهره ماه. همه خون گردش سایدستگاه در و ساده استریها مضاعف داران داران. مهره مهره همه

د داخل. دارندیروناسکلت دربعضیاسکلت داران مهره غضروفیماهیبدن درسایها استخوارمهرهیاما م. استینداران داران لقاحیمهره توانند
باشندیخارجاییداخل ماهنیاول. داشته داران استییهایمهره بوده آرواره فاقد و تریماه.کوچک موفق ترنیها متنوع هستندنیو داران .مهره

خشکنیلاو ساکن داران اندستانیدوزیمهره ها. بوده داراییجلوياندام ساختاريمهره دارانانیرو. همولوگ. استینکسایياساس مهره همه
اول مراحل حرکتکیيداراهیدر چهارجوانه گلوکیویدم جمعتیجمع. استییحفره جزء داران مهره میتعادليهاتیاغلب .شودیمحسوب

ا دربسنتخابرفتار مياریجفت مشاهده داران مهره شودیاز

دانگان باز زندگی ي چرخه
وت آندوسشکیل ماده گانتوفیت ها.1 : پرمنمو تخمک تشکیل دوم پارا.2سال سلولهاي از هاپلوئیدنشییکی سلول وچهار داده انجام میوز خورش م

آورد می یابد. بوجود می نمو ماده هاگ وبه مانده آنهاباقی از یکی فقط نامساوي سیتوکینز دلیل به میتوزي. 3. که متوالی هاي تقسیم با ماده هاگ
م گامتوفیت همان که آورد می وجود به سپرم آندو بنام هاپلوئید و پرسلولی استبافتی آرکگ. 4. اده آندوسپرم آیندروي می وجود به ودرون. نها

آید می وجود به ماده گامت زا تخم سلول یک آنها از باشد. 5. هریک شده طی یکسال تقریبا تخمک رسیدن براي الزم زمان مدت درصورتیکه
استآند لقاح آماده وتخمک آمده بوجود زا تخم سلول و آرکگون و میتوزهاي. 6. وسپرم انجام با تخم سلول دیپلوئید تخم ایجاد و لقاح از پس
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آورد می وجود به را رویان دارد. متوالی لپه هشت کاج می. 7. رویان وجود به را دانه وپوسته شود می سخت تخمک سلولی هاي الیه لقاح از پس
است. رندآو گردیده دیپلوئید رویان یک وداراي یافته لقاح است تخمک داراي که ماده مخروط فول پولک یک  .درواقع

نر گامتوفیت نمو و رسیده: تشکیل گرده ي نر. 1دانه ،مخروط گرده مخروط تشکیل اول و. 2سال داده انجام میوز گرده کیسه سلولهاي از یکی
دان یا هاپلوئید هاگ آوردچهار می بوجود را نارس ي گرده ي را. 3.  ه چهارسلول و داده انجام متوالی میتوز تقسیم دوبار نارس هاگهاي از هریک

آورد می وجود است. به نر گامتوفیت حکم در سلول چهار زایش.4.   این سلول دیگر ویکی رویشی سلول ، سلول چهار این از پس. 5.   استییکی
ي دانه افشانی آیدازگرده می فرود ماده مخروط هاي پولک باالیی سطح روي بر رسیده سمت. 6.    گرده به را گرده لوله رویشی هاي سلول

رویاند می آورد. تخمک می وجود به آنتروزوئید نر گامت دو و داده انجام میتوز تقسیم زایشی سلول گرده لوله ازطریق. 7.    درون گرده لوله
شده تخمک وارد سفت یابدمنفذ می لقاح آرکگون درون زاي تخم سلول با هاپلوئید نر هاي گامت از و. ویکی نداشته لقاح سعادت دیگر گامت

رود می است. ازبین وابسته گامتوفیت به رویش ابتداي در اسپروفیت زي خشک گیاهان ترین موفق از نادرست.درگروهی یا  !درست
موف ونهاندانگان بازدانگان دار دانه هستندگیاهان زي خشکی گیاهان ترین ماده. ق گامتوفیت به رویش ابتداي در جدید اسپروفیت بازدانگان در

استنس وابسته قبل آرکگ. ل آینددرگیاهان می وجود به چندسلولی و تولیدمثلی ساختاري در آنتروزوئیدها دار نادرست. ن یا  !درست
آرک گیاهان بازدانگان و آوندي زادان نهان گیان، هستندخزه دار گیان. گون درخزه تولیدآنتروزوئیدها جهت چندسلولی ساختارهایی ها آنتریدي

هستند آوندي زادان نهان آیند. و می وجود به گرده لوله درون آنتروزوئیدها بازدانگان تقسیم. در از بازدانگان در دوبال با رسیده گرده ي دانه
وج به گرده کیسه از خارج نارس گرده دانه آیدمیتوز نادرست. ودمی یا  !درست

آورد می وجود به را دوبال با رسیده گرده دانه میتوزي متوالی دوتقسیم با گرده کیسه درون نارس گرده تقسیم. دانه دنبال به کاج دار بال دانه
آید می وجود به دیپلوئید یانادرست. میوزسلولی  !درست

است باردار کاج و. دانه آنتروزوئید لقاح دنبال آیدوبه وجودمی به آرکگون درون زا به. تخم دیپلوئید سلولی میوز ازتقسیم کاج نارس گرده دانه
آید می باشند. وجود موفق افشان گرده جانوران درجلب توانند نمی دارند دولپه از بیش با رویانی که نادرست. گیاهانی یبا  !درست

دارند دولپه از بیش با رویانی فا. بازدانگان گیاهان هستنداین افشان گرده جانوران براي جذاب هاي رنگ و بو  .قدشهد،

هستند گیاهان گروه ترین پیشرفته دانگان هستند. نهان زي خشکی گیاهان ترین موفق جزء گروه آنها. این توانایی دلیل به موفقیت این از قسمتی
است جنسی تولیدمثل در دانه تشکیل دارهستند. در آوند دانگان دارندنهان را عنصرآوندي و تراکوئید چوبی آوند نوع هردو این. و سلولهاي

است وتاژك فاقدسانتریول  .گیاهان
دارند ویژگیهایی چه دانگان ندارند: نهان حرکت توانایی گیاهان این آنتروزوئید نر هاي شود. گامت می برده زا تخم سمت به گرده لوله وتوسط
آرکگ و آنتریدي فاقد هستندنهاندانگان ندارند. ون نیاز سطحی آب به لقاح براي گیاهان را.این آنها ي گرده هاي دانه افشان گرده جانوران یا باد

میرساند ماده هاي بخش شود. به می ایجاد گلها درون دانگان نهان در رویانی ي کیسه ماده و گرده ي نردانه هاي نیز. گامتوفیت رویان و دانه
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ومح شده ایجاد گلها گردددرون می خود.افظت به را نر تناوب ي چرخه از کمی قسمت و است ومیکروسکوپی کوچک بسیار گیاهان این گامتوفیت
است داده مانند. اختصاص می باقی اسپروفیتی هاي بافت در گیاهان این آورند. هاگهاي می بوجود آنها درون را ماده و نر هاي اسپروفیت. وگامت

علفی گیاهان از استنهاندانگان متفاوت بزرگ درختان تا می. کوچک اختصاص خود به را نسل تناوب چرخه اعظم قسمت اسپروفیتی ي مرحله
 .دهد

درسی کتاب نهاندانگان  :همه
، بیدي،برنج برگ ، بروالسه براسیکا زمینی، بادام ، بادام انگور، آلو، آگاو، اقاقیا، افرا، گردان، آفتاب اطلسی، ادریسی،ارکیده، ققنوس،ابریشم، بنت

ذرت، خیار،داوودي،دیونه، چمن،خزه، جوالف، دوسر، جو جعفري، گلناز، ي ،تیره ،توتون ،تنباکو ،تربچه ،پیاز پنبه بید، بلوط، آفریقایی، بنفشه
حسا گیاه ، فرنگی گوجه ، گندم مغربی، گل ستاره، گل گالبی، کاکتوس، ، پسند،قاصدك شاه شبدر، زمینی، سیب سیب، گیالس،زنبق،سویا، س،

هویچ،یونجه نیشکر، زرد، نرگس ،نخودفرنگی، ،نارون نخود نارنگی، ، میمونی لوبیا،  .الدن،

بازدانگان و دانگان نهان هاي تفاوت
چوبیآوننوع تراک: د داراي تنها هستندبازدانگان تراکدر. ئید بر عالوه دانگان نهان که هستندحالی آوندي عناصر داراي  .ئید

از است: دانهمحافظت عریان دانگان باز ي دانه ولی شده محافظت میوه توسط دانگان نهان ي  .دانه

نر هاگ هاي آورد: سیستم می بوجود را رسیده ي گرده ي دانه و داده انجام میتوز یکبار س نار گرده ي دانه یا نر هاگ دانگان نهان ي. در دانه
د انجام میتوز دوبار بازدانگان نارس آوردگرده می بوجود را رسیده ي گرده ي دانه و  .اده

هاي لقاحگامت در کننده شرکت کند :نر می شرکت لقاح در دو هر که آورد می بوجود نر گامت دو میتوز با زایشی سلول دانگان نهان درلقاح. در
لق در آنها از یکی فقط که آورد می بوجود را نر گامت دو میتوز با زایشی سلول کندبازدانگان می شرکت رود.اح می بین از دیگري  .و

تخمک باروري دارد: سن تولیدمثل و لقاح توانایی اول سال درهمان دانگان نهان می. تخمک پیدا لقاح توانایی دوم درسال دانگان باز تخمک اما
 .کند

سلولهاي هف : گانتوفیتتعداد آنها ي ماده گانتوفیت و دوسلول دانگان نهان نر داردگانتوفیت سلول و. ت چهارسلول دانگان باز نر گانتوفیت
است پرسلولی بافتی آنها ي ماده   .گانتوفیت

لقاح در کننده شرکت ي ماده هاي آید :گامت می وجود به زا تخم یک دانگان نهان هرتخمک وجود. در به زا تخم چند دانگان باز درهرتخمک
آید یابد .می می لقاح آنها از یکی فقط  .که

تخمک هاي پوسته دارد : تعداد پوسته یک دانگان باز تخمک و پوسته دو دانگان نهان  .تخمک

افشانی گردند: گرده ن افشا گرده جانوران جلب سبب توانند نمی دانگان دهد. باز می انجام را آنها افشانی گرده باد میتوانند. و دانگان نهان
افش گرده جانوران وسیله به باد بر برسانندعالوه ماده تولیدمثلی هاي بخش به را خود هاي گرده  .ان،

وج عدم یا آرکگوجود هاي :نود بازگانتوفیت برخالف دانگان نهان آرکگماده فاقد استدانگان  .ن

دانه غذایی آندوسپرم: اندوخته بازدانگان در دانه درون رویان براي موادغذایی حاوي م N بافت تشکیل لقاح از قبل و شودبوده  3Nآلبومن .ی

شود می تشکیل لقاح از پس که است دانگان نهان ي دانه در غذایی مواد حاوي  .بافت
رویان ندارند: اجزاي رویانی برگ دانگان باز است. رویان رویانی ریشه و رویانی برگ ها، لپه یا لپه شامل دانگان نهان  .رویان
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گرده ي دانه در یال وجود عدم یا گ: وجود ي دارددانه خارجی و داخلی پوسته دو و بال دو بازدانگان رسیده بال. رده بازدانگان رسیده گرده دانه
دارد. ندارد متفاوت تزئینات خارجی پوسته که دارد پوسته دو  .ولی

لقاح است: نوع ساده بازدانگان در و ، دوتایی ، مضاعف دانگان نهان در نوع. لقاح دو که گیاهانی زندگی ي چرخه بادر تخم سلول
دارد باروري توانایی سال یک حدود از پس تخمک شود می ایجاد متفاوت نادرست. عددکروموزومی یا  !درست

آورند می وجود به تیریپلوئید و دیکلوئید تخم سلول نوع دو دانگان دارد. نهان لقاح توانایی اول سال درهمان دانگان نهان دانه. تخمک گیاهان در
ا یکی تنها یابددار می لقاح زایشی سلول میتوز از حاصل هاي گامت نادرست. ز یا  !درست

هستند دار دانه گیاهانی دانگان نهان و یابد.بازدانگان می لقاح زایشی سلول میتوز از حاصل نر گامت هردو دانگان نهان تنها. در بازدانگان در ولی
یابد می لقاح آنها از پ. یکی هاي گامتوفیت که گیاهانی گارسلدر روي بر آرکگن تشکیل آورند نمی وجود به استمولی غیرممکن یا. توفیت درست

 !نادرست
بوجود سلولی هفت ي ماده هاي گامت و دوسلولی نر گامتوفیت که هستند گیاهانی دانگان آورندنهان آرکگ. می فاقد دانگان گامتنهان روي بر ن

هستند ماده تخصص. گامتوفیت هایی بخش که آورندگیاهانی می وجود به دار لپه رویانی دارند دانه نمو جهت ،. یافته دانگان نهان دار دانه گیاهان
دارند دانه نمو جهت یافته تخصص هایی بخش دانگان  .باز

مخروط و دارد: گل لپه گیاهان این گردد. رویان می تشکیل لقاح از قبل رویان مغزي بافت شبدر برخالف سرو زندگی چرخه یادرس.در ت
 !نادرست

است است دانه باز مغ. سرو آنذبافت گیاه این رویان استردوسپي شود.م می تشکیل لقاح از پس.وقبل و است آلبومن شبدر رویان مغزي بافت
گردد می تشکیل  .ازلقاح

گیاه دانگانبازدانگانسرخسخزهبخش نهان
کپسولاسپورنیت اصلیتارو اصلیگیاه اصلیگیاه گیاه

ياندا کننده تولید م
هاگدان

تار شاخهروي نربرگ مخروط مخروطپولک پولک
ماده

تخمدانپرچم

گردههاگدانکپسولهاگدان ي کیسه(بساكتخمککیسه
 )گرده

تخمک

هاگمادرهاگ هاگمادر کیسهمادرهاي سلولهاي
گرده

سلول یک
خورش بافت

کیسه سلولهاي
گرده

بافت سلول یک
خورش
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نهاندانگانتخم بازدانگانک تخمگ
پوسته دو داراي

آرکگن فاقد
گرده انتظار اتاق فاقد

خورش پارانشیم داراي
اول سال درهمان باروري توانایی

تخمک تشکیل
سفت منفذ داراي

پوسته یک داراي
آرکگن داراي

گرده انتظار اتاق داراي
خورش پارانشیم داراي

اول سال درهمان باروري تشکیلفاقدتوانایی
تشکیل( دوم درسال باروري  )توانایی

سفت منفذ داراي

غیرجنسیتولید مثل
پیداکنند تکثیر جنسی تولیدمثل طریق از توانند می گیاهان ي همه می. تقریبا فراهم را شرایطی جنسی هاي سلول تولید با گیاه جنسی تولیدمثل در

یابند لقاح جنسی هاي سلول تا س .کند لقاح آیداز می بوجود تخم سلول جنسی نمو. لولهاي و رشد بعداز نسل گیاهان تخم آیدسلول می .بوجود
طریق از وپنبه سبزیها حبوبات، غالت، نظیر زراعی گیاهان از یابندبسیاري می تکثیر جنسی. دانه مثل تولید بر عالوه توانند می گیاهان بیشتر

یابند تکثیر نیز غیرجنسی د. ازطریق ازگیاه فراوانی وتعداد شود می پراکنده سرعت به غیرجنسی مثل تولید طریق از خود مناسب گاه زیست ر
آورد می وجود به را گردد. افرادجدید نمی ایجاد رویان و تخم سلول غیرجنسی مثل تولید دارد. در نقش آن در باله یک فقط که هم آنجایی از و
آید نمی بوجود زادها بر ها. تنوعی هستندزاده خود والد گیاه شبیه کامال غیرجنسی مثل تولید از حاصل در. ي غیرجنسی تولیدمثل از مختلفی انواع

دارد وجود غیرجنسی. گیاهان تولیدمثل رویشیدر هاي دارندبخش نقش برگها و ها ریشه ها، ساقه مانند بخش. گیاه طریق از گیاهان مثل تولید
نا رویشی تولیدمثل گیاه رویشی داردهاي دارند. م نقش برگها و ها ها،ریشه جنسی. ساقه مثل تولید از تر سریع رویشی تولیدمثل گیاهان بیشتر در

می. است وجود به را جدید افراد از فراوانی تعداد و شود می پراکنده سرعت به رویشی تولیدمثل طریق از خود مناسب زیستگاه در گیاه یک
بسیار.آورد و ها خزه در وضعی شودچنین می مشاهده فراوانی به ها چمن مانند گیاهان از  .ي

هیدروژن پروکسید باالیی بسیار سرعت با کاتاالز کند  آنزیم می تبدیل اکسیژن و آب به تواند.را نمی اکسیژن کمبود و شدید سرماي دلیل به انسان
ارتفاع کند9در زندگی زمین سطح باالي غازه.کیلومتري هاي شش مقادیرکارایی توانند می که باالست اي گونه به سایرپرندگان و وحشی اي

کنند درك را هوا اکسیژن اندك دارد. بسیار اکسیژن با زیادي پیوستگی قدرت پرندگان اي.هموگلوبین ماده پرندگان پروازي هاي ماهیچه در
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بنام هموگلوبین به تواندیوگلوبینمشبیه می همیشه داردکه اکسیژوجود باشدمقداري داشته ذخیره تنفسی.ن دستگاه بدنکار به اکسیژن رساندن
میگیرند. است انتشار طریق از را خود نیاز مورد اکسیژن ، آبزي سلولی، تک درصد% 97درحدود.موجودات سه و هموگلوبین توسط اکسیژن

شودباقیمانده می منتقل ها بافت به محلول صورت درکیسه.به اکسیژن فشار عادي شرایط حدوددر در ها شش هوایی است104هاي جیوه .میلیمتر
شود می رها هموگلوبین از اکسیژن باشد کم اکسیژن فشار هرگاه و ترکیب هموگلوبین با آن از بیشتري مقدار باشد زیاد اکسیژن فشار وجود .اگر

باهموگلوبین که کربن تمونواکسید داردمانع اکسیژن به نسبت شدیدتري بسیار ترکیبی هموگلوبینمیل با اکسیژن و  رکیب مسمومیت درنتیجه و
شود می مرگ با.سرانجام شود4هموگلوبین می ترکیب اکسیژن صورت. مولکول سلولی بین مایع به اکسیژن رسیدن با بدن سلولهاي واقعی تنفس

انتشارسراختالف. میگیرد موجب مویرگها مجاورت در سلولی بین مایع خونو بین اکسیژن زیاد گرددفشار می سلولی بین مایع به اکسیژن .یع
شود می مبادله تنفسی هواي یا ،ششی کوچک خون گردش در گشادیشدن. اکسیژن وباعث کند می اثر رگها دیواره بر مستقیما اکسیژن کاهش

شود می ها شوند. رگ می تنگ اکسیژن برابرکمبود در ها هوایی،شش هاي کیسه دیواره که. رگهاي ارتفاعات بردر است کم هوا اکسیژن فشار
شود می افزوده قرمزخون هاي گلبول کنند. تعداد می پخش و حمل را اکسیژن خود هموگلوبین بوسیله قرمز تولید. گلبولهاي کننده تنظیم عامل

بنام اي ماده قرمز ترشاستاریتروپویتینگلبولهاي کبد و ها کلیه از ها بافت به رسانی اکسیژن کاهش اثر بر شودکه می به. ح اکسیژن رسیدن کم
است سیتمی پلی اصلی علل از ها مخفی. بافت سدخونی از سرعت به تواند می شوداکسیژن مغزي سلولهاي وارد و برايهزاللی. بگذرد را اکسیژن

کند می فراهم قرنیه و دارد.عدسی ریبوز اکسید دي از بیشتر اکسیژن اتم یک ریبوز پستاند. قند و انسان ازطریقجنین را اکسیژن دار جفت اران
کنند می تامین مادر خون و نداشت. جفت وجود اکسیژن گاز زمین اولیه جو اکسیژن. در راامروزه انرژي پر الکترونهاي سریعا جو در موجود

کند می دارد. جذب الکترونهایی چنین جذب به زیادي بسیار میل اکسیژن اتم باکتري.زیرا سیانو پیدایش از گاز  هاپس تدریج به فتوسنتز انجام و
شد آزاد زمین جو و ها اقیانوس درون به حدود. اکسیژن دهد21امروزه می تشکیل اکسیژن را زمین جو ي. درصد اشعه حیات ي اولیه درشرایط

اکسیژن مولکولهاي از مقداري شدکه باعث اوزون O2 خورشید مولکولهاي و بپیوندند یکدیگر به جو باالي دهند O2 در تشکیل درون. را
اکسیژنتیالکوئیدها گاز و شده ترکیب باهم آب تجزیه از حاصل اکسیژن هاي کننداتم می تولید و. را جذب اکسیژن نوري تنفس اکسیددر دي

شود می آزاد یابد. کربن می افزایش فتوسنتز سرعت یابد کاهش جو اکسیژن تراکم تنفس. هرچه کارایی تنفسی هواي وتولیداکسیژن اي  سلولی
دهد می افزایش را پی نامند.تی می هوازي فرآیندهاي هستند اکسیژن نیازمند که را متابولیسمی به. فرآیندهاي نیاز که را متابولیسمی فرآیندهاي

نامند می هوازي بی فرآیندهاي ندارند انتقال. اکسیژن زنجیره داخلیدر درغشاي پذیالکترون نقش اکسیژن نهاییمیتوکندري رارنده الکترون
 .دارد

دهد می رخ تخمیر اکسیژن نبود در گلیکولیز شود. بعداز می تبدیل الکتات به پیروات انسان هاي ماهیچه در اکسیژن کمبود  .درصورت
کنند می رشد اکسیژن بدون هوازي بی هاي محیط در ارغوانی گوگردي و سبز گوگردي هاي کتري گروه. با بزرگترین وآغازیان فتوسنتزکننده

هستند زمین ي کره در اکسیژن ي نیستند. تولیدکننده گیاهان موردنیاز معدنی مواد تنها اکسیژن و آب کربن اکسید مقادیر. دي نیازمند گیاهان
شوند می جذب معدنی هاي یون هاي صورت به بیشتر که هستند عنصرمعدنی تعدادي از پتاسی.اندکی و فسفر نیتروژن، عنصر ازعناصرسه م

هستند گیاهان رشدطبیعی براي توانند. ضروري نمی ولی کنند می دریافت خود هوایی هاي روزنه طریق از را هوا در اکسیدموجود دي گیاهان
آورند بدست راه این از را پتاسیم و فسفر ری. نیتروژن، جذب کشنده تارهاي طریق از و آیند درمی آب در محلول صورت به عناصرضروري شهاین

شوند اسم. می طریق از و آب مولکولهاي همراه به است ممکن معدنی بازیونهاي و فعال انتقال دراثر یا شوند ریشه هاي واردسلول انتشار و
شوند وارد گیاه به انرژي  .مصرف
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گفت توان می غشا مورد :در
اس چرب اسید یا و فسفولیپید غشا مولکول هاست...  تبیشترین ان ویژگی و فسفولیپید غشا خاصیت ایجاد اصلی علت

   
بچسبند کربن هیدرات و پروتین به توانند می ها فسفولیپید

شوند متصل جانوري غشاي در کلسترول به نیز .و
باشد غشا باالیی یا و پایینی سطح در تواند می .کلسترول

تواند می غشا هاي :پروتین

نیستاین ناپذیر نفوذ کامال کنند..سد عبور ها مولکول بین از توانند می کوچکی علت به اب هاي .مولکول
باشند داشته بزرگی اندازه اگر حتی کنند عبور انها بین از راحتی به توانند می لیپید جنس از هایی .مولکلو

ندارند مورد این در مشکلی لیپیدي هاي هورمون ه. ومثال گفت لذا توان می انها عملکرد در و ندارند دوم پیک به نیاز لیپیدي هاي ورمون
شود نمی ازاد است... نوکلئوتیدي سیتوپالسم داخل در ها هورمون این گیرنده و ... لذا شوند می تولید ازاد هاي ریبوزوم توسط ها گیرنده این پس

کنند نمی زیارت را گلژي ...دستگاه

هاي پروتین هستندبعضی سطحی ...غشا
انزیم و پذیرنده مثال.... مثل عنوان به انزیم

تیالکویید غشاي در اب کننده تجزیه .انزیم
کربنیک انیدراز و کاتاالز مثل ندارد الی فراورده و ماده پیش انزیم این  

ها سلول غشاي در دوم پیک کننده تولید انزیم ...ویا

www.konkur.in

forum.konkur.in



87 

کرب انیدراز انزیم یا نیکو
هرپس مثل هایی ویروس حتی ها سلول سطح در ژن انتی پذیرنده مثل پذیرنده هاي مولکول یا  و

سدیم باز همیشه کانال مانند کانالی هاي پتاسیم.. پروتین باز همیشه کانال
خاص مواقع در که پتاسیم دار دریچه کانال و سدیم دار دریچه کانال مثل دار دریچه و تخصصی شوندکانال می باز

تیالکویید غشاي در انرژي کننده تولید کانال مانند هستند منظوره چند و بوده پیشرفته واقعا ها کانال این از بعضی البته
میتوکندري  و

کنند تجزیه را خود غشاي نباید و توانند نمی محیط خاص شرایط علت به لیزوزوم هاي .انزیم
با هر در معمول طور یافتبه اصلی اي ن ا دي یک قطعا توان می کتري

از بیش که باکتري هر در معمول طور یافت2به پالزمید یک حداقل شود می دیده سازي همانند راهی دو
دوراهی دو باکتري حلقوي اي ان دي هر در معمول طور سازي–به همانند حباب شود ( –یک می بزرگ تدریج به فعال–)که هلیکاز دو

دارد4و وجود فعال مراز پلی اي ان .دي
دارد وجود پایان یک رونویسی اغاز جایگاه یک باکتري اپران هر در معمول طور به

باشد رونویسی اغاز جیگاه با متفاوت یا مساوي تواند می ژن تعداد معمول طور  به
میشود رونویسی پایان و اغاز جایگاه بدون که یافت ژنی توان 09149285452می

دارد وجود سازي همانند پایان و اغاز جایگاه یک باکتري اي ان دي هر در معمول طور به
میشوند تولید هستند پپتیدي پیوند داراي که هایی مولکول توسط هستند استر دي فسفو پیوند داراي که هایی مولکول

د که هایی مولکول توسط هستند پپتیدي پیوند داري که هایی میشوندمولکول تولید هسند استر دي فسفو پیوند اري
شود نمی دیده استر دي فسفو تشکیل از اثري ترجمه مراحل تمام در

میشود تولید هسته داخل در دوك لذا رود نمی بین از و بوده پایدار هسته پوشش اما میشود ناپدید هستک ها قارچ  در
بوده یوکاریوت قطعا دارند سانتریول که هایی دوكسلول ریبوزوم–میکروتوبول–پس نوع دارند–دو غشادار اندامک

دوك پس بوده یوکاریوت قطعا دارند کروماتید که هایی ریبوزوم–میکروتوبول–سلول نوع دارند–دو غشادار اندامک
رشته و اي ان دي تعداد دو جی و اس مرحله در که گفت میتوان سلولی چرخه مراحل شوددر می برابر دو

چرخ مراحل اسدر در فقط کروماتید و ندارد مفهوم کروماتید تعداد دو جی مرحله در که گفت میتوان سلولی شوده می برابر دو

www.konkur.in

forum.konkur.in



88 

انسان قلب مورد :در

است میوکارد مخصوص خاصیت این وند نمیش منقبض تحریک مرحله در ان هاي سلول .همه

هاستدر دریچه شدن بسته به مربوط دو هر که دارد وجود اصلی ي صدا دو قلب  

هستند ها بطن انقباض انتهاي و ابتدا در اصلی هاي  صدا

میشود دیده ها سینی دریچه شدن باز جز به اتفاقات همه اول و دوم صداي بین میشود دیده ها سینی دریچه شدن باز دوم و اول صداي  بین

لحظ بطندر اول صداي بلکه120ه ندارد خون لیتر دارد240میلی

قلب دوم صداي لحظه است100در اول و دوم صداي بین برعکس ها دریچه وضعیت دوم و اول صداي بین در دارد خون لیتر میلی

میشود تبدیل جنبشی به ها بطن در شده ذخیره پتانسیل انرژي اول صداي بعد لحظه  در

لحظه نیستدر کوتاه انها سارکومر لذا استراحتند حال در حفرات همه میوکارد دوم صداي بعد  

w w w . k o n k u r . i n

f o r u m . k o n k u r . i n



89 

باشد می ذخیره کلسیم از پر اندوپالسمی شبکه  و

همزمان انقباض با لی و میاورد عمل به ممانعت بطن دهلیز همزمان و عمودي تحریک از ها بطن و ها دهلیز بین در پیوندي عایق بافت
ندارددهلیز کاري ها  

نمیرسد گوش به اصلی صدایی ها دهلیز انقباض و استراحت حالت  در

زیرا شوند نمی باز لختی دو هاي دریچه ها دهلیز انقباض ابتداي شوندر می بازتر بلکه بودند باز دقبال
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ا را خون قلب راست کندسمت می پمپ شش به فقط گرفته ها اندام م تما ز
فرستد می ها اندام تمام به گرفته شش از را خون قلب چپ  سمت
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دهدقلب می خون خود به ائورت از ااي شاخه با و میگیرد خودش از را خون کوچک سیاهرگ یک با  

قلب راست :سمت  
خارج و وارد تیره یک. خون و تیره سیاهرگ دو داردبا ارتباط تیره است... سرخرگ لختی سه سمت این در قلبی دریچه

وسمت سرخرگ یک با و دارد روشن خون قلب است4چپ دولختی طرف این دریچه دارد ارتباط روشن سیاهرگ
سینی ائورت سرخرگ دارد. ابتداي وجود سینی باز ششی سرخرگ ابتداي

اس راست سمت از بیتشر چپ سمت است. تفشار بیشتر راست سمت در کربنیک انیدراز فعالیت .محصول
دارد وجود متحرك مایعی انها داخل در که اینست ها رگ تمام ویژگی پس هستند خونی و لنفی اسنسان بدن هاي  رگ

دارند نقش بدن از دفاع در باشند. و توانند می لنفوسیت داراي و
مجزا رگ نوع دو در ماکروفاژ و شوندمونوسیت دیده توانند می

میشود زیاد خونشان فشار غلظت افزایش با انسان هاي کنند. رگ می پیدا زیادي مقاومت خون(و فشار به نیاز )علت
کنند نزدیک قلب به را خون که هستند سیاهرگ هایی وند.. رگ میش قلب وارد بگیم نباید کبد... صرفا سیاهرگ مثال

خو که است رگی نیز کندسرخرگ می خارج قلب از را ن

مختلف هاي :دریچه
کبوتري ششی: النه و ائورت سرخرگ ابتداي در ها مویرگ ابتداي در وبازووها قلب زیر هاي سیاهرگ در

باشند موثر انسان سلولی تنفس در توانند می انسان هاي  رگ
ی در زیر موارد باشد بیشتر رسانی خون چقدر میشودهر بیشتر معمولی سلول :ک

افته می گلیکولیز در که اتفاقی هر و و: شامل.گلیکولیز پیرووات تشکیل و گلوکز ...تجزیه

بیفته اون در که اتفاقی هر و پل یا واسطه :مرحله

بیفته ان در که اتفاقی هر و :کربس

بی ان در که اتفاقی هر و میتوکندري است: ( فتهزنجیره اساسی نیز میتوکندري و اکسیژن وجود )البته
میشود تولید و تکرار زیاد زیر موارد باشد زیاد دویدن و استرس و بدنی حرکات به نیاز که بدن از حالتی هر :در
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سلولی تنفس هاي روش به ان تجزیه و گلوکوز و( :مصرف ... )گلیکولیز
کبد گلیکوژن زیاد گلوکاگون . تجزیه توسط

خون شدن اسیدي احتمال و بدن هاي چربی .تجزیه
ها رگ قطر قلب–افزایش هاي موج فاصله .کاهش

قلب هاي زمان ب. کاهش مثل ها ویتامین برخی مصرف پتاسیم سدیم عصبی پمپ زیاد فعالیت
سمپاتیک اعصاب شدن فعال  

زیر اتفاقات                                  :                     و

ها رگ :مقایسه  
د میرو تنفسی اندام به و خارج قلب از ماهی شکمی سرخرگ مانند انسان ششی  سرخرگ

سرخرگ مانند انسان ششی زیادسرخرگ دفعی مواد و دارد زیاد خون فشار و تیره خون ماهی شکمی
ائورت سرخرگ مانند ماهی پشتی رساتدسرخرگ می ها اندام به را اکسیژن .انسان

داردششیهايسیاهرگ روشن خون و میرود قلب به دراز خرچنگ ابششی سیاهرگ مانند انسان
خرچنگ ابششی میشودسیاهرگ وارد تصفیه اندام به خارج قلب اندام از ائورت سرخرگ برخالف دراز

ابتد از مایعاتی دارند خون که جانورانی همه میشوددر خارج ها رگ اي
کنند می تغذیه روشن خون از مستقل قلب هاي سلول جانوران همه .در

رساند می مصرف و تنفس به قلب از شکمی رگ مرساند اي لول هاي قلب به را خون سیاهرگی مانند خاکی کرم پشتی  رگ
است ماهی برعکس حالت این

قل به را خون سیاهرگی همان شکمی رگ ماهی بپردازددر پشتی رگ توسط مصرف و تصفیه به قلب تا رساند می ب

خونی رگ که ايجانورانی لوله قلب و کنند:  دارند تغذیه روشن خون با را خود هاي سلول توانند می دو .هر
بسازند گامت خود میوز با توانند می دو هر

بدهند انجام سلولی برون گواارش توانند می دو .هر

ندارندجانور خونی رگ که انی  
توانند   می که هستند تنان کیسه دهند:همان انجام را دفعی و گوارشی تنفسی دستگاه نقش خود داخلی الیه در
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هستند تنان کیسه شوندهمان دیده متحرك خور زندگی طول در توانند می و دارند را عصبی دستگاه ترین ساده

داراي انسان خونی هاي سلول .هستند  ....................... تمام
انرژي. گلیکولیز تولید براي پروتون کردن پی. ازاد تی اي مصرف و پیرووات.  تولید مصرف و انزیم.  تولید و متابولیسم

داراي ن انسا خونی هاي سلول هستند................... بیشتر
سوال نظرمنظور در را بالغ قرمر گلبول .نگیریدباید

کربس ها سلول همه گفت توان نمی دارند. لذا ها سلول اغلب گفت توان می بلکه دارند را ونیز...پل
بیفته اون در که اتفاقی هر و پل یا واسطه :مرحله

بیفته ان در که اتفاقی هر و :کربس

بیفته ان در که اتفاقی هر و میتوکندري استالبت: ( زنجیره اساسی نیز میتوکندري و اکسیژن وجود )ه
قرمز نداردگلبول را زیر موارد :بالغ

FAdh2     Nadh    و آ کوانزیم استیل کربس و میتوکندري و کریتسا  
موارد این نیستزیرا میتوکندري بالغ در که افتد می اتفاق میتوکندري قرمز .در هاي حدودگلبول از بعد مختلف هاي اندام ر تولید از بعد

دارند4 تجزیه به نیاز کرد... ماه فرض هموگلوبین تجزیه همان توان می را انها تجزیه دوباره حاصل عمل براي اناه ومصرف اسید امینو تولید لذا
اهن شدن ازاد و هم گروه تجزیه ماک.. ترجمه در روبین بیلی رنگ تولید بیت همین وور طجال و کبد ....روفاژ

؟؟؟ شود اختالل دچار کبد اگر
میشود کم یا نشده تولید  صفرا

میشود کم ها لیپید جذي لذا
میشوند جذب کم ادیک هاي ویتامین  لذا

دارد کوري شب احتمال
خون لخته در اختالل احتمال میشود کم کا ویتامین  جذب

هست کلسیم جذب شدن کم  احتمال
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ما ولذا تنفسی گوارشی هاي میشوند... هیچه کار کم

مدفوع و میشود کم ها لیپید جذب میشود کم ها لیپید  گوارش
میشود چرب میشود... پر زیاد چربی هاي سلول حجم به سطح نسبت شده الغر ....فرد

اختال عالیم است ممکن لذا میشود کم جنسی هاي هورمون مصرف و پذیردجذب صورت جنسی هاي چرخه در ل
گفتن گر باعث استروژن کاهش مثال شود–براي حاملگی از جلگویري رحم جدار  .کاهش

طبیعی طور به توان می انسان خون پالسماي فاکتور. پادتن. هورمون: در پروترومبین دید8فیبرینوژن را
به دارند نقش اسمزي فشار حفظ در ها پروتین این افزایش همه و اسمزي فشار گاهش میتوان موردي نقص بر عالوه نباشد هرکدام اگه عبارتی

دید را ادم شاید و قشارتراوشی
نیستند پالسما عضو زیر خونی–همگلوبین: موارد گروه هاي ژن انتی کربنیک ترومبوپالستین–انیدراز

پرفورین عالوه به هستند هماتوکریت عضو ها پروتین این
میشودب نجام وترجمه رونیسی مراحل ها مولکول این همه تولید راي

میشود ادم و اسمزي کاهش تراوشی فشار افزایش باعث و شده خون هاي پروتین تجزیه باعث زیاد  کورتیزول
شدن وضعیف هاورس سیستم شدن کنده باعث زیاد میشودکورتیزول ان

کند می عمل پاراتیرویید مانند
داردکورتیزول را ایمنی کاهش و شده ها پادتن تجزیه باعث زیاد

میشود ادرار دار نیتروژن دفعی مواد یا اوره افزایش باعث نیز و میشود خون اسید افزایش  باعث
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این دارند سیاهرگی انتهاي دو ها مویرگ برخی کبد هیپوفیزدر هاي سیاهرگ مثل میباشداتفاق
سل به اکسیژن و خون رسیدن استبراي موثر اي ماهیچه بافت نوع سه هر عملکرد انها مجاورت و مصرفی هاي ول

گفت توان استمی درست ما جمله این نیز سلولی تنفس و پیروات به اکسیژن رسیدن براي
کنیم می بررسی را ها ماهیچه سایر و دبافراگم عملکرد مثال :براي

انخاع بصل به–تحریک مربوط حرکتی نورون عصبی–دیاراگمتحریک دهده انتقال شدن مسطح–ازاد به دیافراگم گنبدي حالت تبدیل
ازاد(  صاف شبکه از کلسیم ها ماهیچه این در پس است موثر اي دنده بین هاي ماهیچه فعالیت و و ها دنده رفتن باال عمیق دم حالت در

ش میوزین اکتین مجاورت در تا میاید در گردش به سیتوپالسم در کندو کار به ). روع
وارد  بیشتري هواي کرد بیشتري افزایش سینه قفسه حجم که حال همین در میکنند تشدید را ها نیرو این خود انقباض با نیز شکمی هاي ماهیچه

م باز کبوتري النه هاي دریچه یعنی رفته باال تیره خون و شئه داده کسشش ها سیاهرگ انسان تنه ایین در و میشود ها .یشوندشش

الدوسترون تاثیر و ترشح تولید :مسیر

میشود تولید هیپوتاالموس هاي نرون از کننده ازاد میرسد ... ابتدا هیپوفیز مویرگی شبکه به سیاهرگ با ریزد می ساهرگ و مجاور خون به سپس
س بزرگ به پیشین دیگر سیاهرگ توسط بعدا میشود کلیه فوق محرك کذردن ازاد باعث انجا رسددر می زبرین یاهرگ

زیر مسیر راست////  سپس لختی–دهلیز راست–سه ششی–بطن ها–سینی ششی–شش هاي چپ–سیاهرگ بطن و .دهلیز
مربوطه اندام مویرگ مربوطه اندام قشري( ائورت بخش کلیه خون) فوق به سدیم بازجذب افزایش کننده جمع و نفرون بر تاثیر

خ ر فشا میشودونافزایش
تیروکسین مثل ترشحکیشوند فوقانی تنه نیم ثسمت از که هایی هورمون گفت توان و. می میشوند.... رشد قلب وارد زبرین سیاهرگ بزرگ با

و پانکراس هاي هورمون زیرین... اما سیاهرگ یزرگ از میشوند ترشح کم قسمت در میرس... که هم به راست دهلیز در نهایت در .نداما
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بزرگ وارد همه باالیی هاي غده هاي هورمون که بینید  می
شوند می زبرین  سیاهرگ

میشوند زیرین وارد پایین هاي  اندام

پرندگان در تنفس و حرکت :مسیر
تمیز عقبی/ شش/ناي / هواي هوادار هاي شش/ شش/ کیسه ششی/ مویرگ چپ/ سیاهرگ چپ/ دهلیز /اندامها/ ائورت/ بطن
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ها راست/ سیاهرگ راست/ دهلیز ششی/ بطن پیشین-شش/سرخرگ هوادار هاي خروج/ ناي/ کیسه

ها .  :لنفوسیت  

خونی منشا با هستند هایی در. سلول هم دید را انها تولید توان می استخوان مغز در لنفیهم هاي قدرت. اندام انها را . ترجمه–گلیکولیزهمه
دید میتوان رونویسی عمل انها همه در بینند. دارند نمی دیگر را سلولی چرخه مراحل و ندارند تقسیم انها از حاصل .بعضی پالسموسیت مثال

ندارد دیگر خودش اما است سلولی  چرخه

درمیکروب اها با ابتدا اختصاصی هستنددفاع جنگ در سلولی با سپس هومورال هاي  ..  یمنی سلول هاي کروموزوم همه ها سلول این همه در
بیان تنظیم به وابسته فقط دارد وجود هستندعادي .روشن

یافت را هستک و هسته توان می انها همه میشود.در روشن ها پالسموسیت در فقط هست پادتن ژن انها همه در ...مثال
استدر موجود غشادار هاي اندامک هستند یوکاریوت چون ها سلول این است.همه د زیا ماکروفاژ و نوتروفیل در مخصوصا که لیزوزوم مثال

باشد می خاطره هاي سلول به مربوط عمر طول دارد. بیشترین را دوم اولویت ماکروفاژ .بعدا
غیر دفاع در سفید هاي گلبول همه گفت تاون دارندمی نقش ...اختصاصی

کرد حساب اختصاصی غیر و اختصاصی دفاع بین مشخصی مرز توان نمی موقع  بعضی
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نیز را پالسموسیت فعالیت تواند می روبرو شکل مثال لحظهبراي این در و کند تفسیر

میشود انجام فاگوسیتوز ...عمل

دارند سازي پروتین خونی هاي سلول این ...همه

کنند می تولید نیز دفاعی پروتئین انها بیشتر  

دفاعی پروتیین ترشح و تولید کتابپادتنمسیر اشکال بر تکیه :با

مربوطه هاي ژن یا ژن از رونویسی باشد... ابتدا می زنجیره چند بهتره... پادتن بگیم پادتن هاي ژن لذا
این کند می کار مراز پلی انزیم کار این نوعبراي سه یعنی دارد مورد تنوع انزیم

میشود حذف ها اینترون رونوشت ها یوکاریوت در ...سپس
ژن یکلذا با کدام هر و گسسته همه یوکاریوتی میشوندرهاي رونویسی انداز اه

اغاز مراحل ادامه که. در میشود انجام ترجمه پایان و ادامه
م رمز متیونین اسید امینو شودابتدا ی

میشود تجزیه و تشکیل هیدروژنی هاي پیوند جایگاهها در ترجمه مراحل طول  در
 

میشود تمام ترجمه است پروتین نوعی که ترجمه پایان عامل ورود با نهایت  در
 

شبکه در و شده تولید پپتید پلی هاي میشوندرشته اگزوسیتوز گلژي کمک با و پیوندند می هم به زبر
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میشوندو ماکروفاژ کار تسهیل باعث نهایت در  
 

مورد کهدر گفت توان می کبد و میکنندکلیه ایجاد رگها در مقاومت نوعی لذا کنند می تولید اریترو هورمون .چون
دارد افزاینده اثر استخوان مغز میتوز تقسیمات و سولی چرخه مراحل کا بر تواند می هورمون این

میابداری افزایش استخوان مغز در ویتامین نوعی مصرف شود زیاد پویتین ترو  
کند می زیاد نیز را تیامین مصرف سلولی تنفس به کمک با همچنین

کنند می عمل الرژن گیرنده عنوان به بلکه نیستند ن انتی گیذنده گیرند می قرار و هستند ماستوسیت روي که هایی پادتن
پرو هر گفت توان شوندمی تولید سلول همان زبر شبکه از نیست قرار غشایی .تیین

گفت توان می خون انعقاد مراحل فاکتور: در همان ترومبوپالستین کننده فعال باشد8فقط می
فاکتور فعال فقط کن دقت ف ف ف حروف به

پالک از فقط نمیشود ترشح قرمز و سفید هاي گلبول از هاترومبوپالستین رگ جدار و ت
هستند قرمز گلبول مثل گفت توان می ندارند هسته انا دارند اندامک ها پالکت

دید انداز راه ان در توان می اما کرد استخراج سیناپسین ژن ان از توان نمی 09149285452!!!!!!!!!لذا
دیده اسیب هاي سلول ز ا شود. ماستوسیت.هیستامین می ترشح بازوفیل

هیستامینسلو توانند می دیده اسیب هاي کنندترومبوپالستین.اینترفرون. ل .ترشح
؟؟ میشوند دیده ها هورمون کدام رود می معده سمت به که سرخرگی در 09149285452سوال

شوند می هاي مویرگ کم منافذ از ها ویتامین اسید امینو اکسیژن اب مانند مانند.موادي دفعی مواد ومسلما کربن اکسید دي
شوند خارج ان از باید دار نیتروژن زاید کنند ( ...مواد عبور منافذ این از توانند می ها میکروب بعضی و )نیکوتین

ندارد سارکومر یعنی است صاف کوچک هاي سرخرگ ابتداي هاي ماهیچه تواند. نوع می سرعت به صاف هاي ماهیچه بقیه برخالف اما
انقب صافبه هاي ماهیچه همه برخالف دارند سارکومر دار خط هاي ماهیچه همه گفت توان می اید در اض  

توان دارندمی انقباض ارامی به مخطط هاي ماهیچه همه برخالف صاف هاي ماهیچه بیشتر دارند... گفت نگه زیادي مدت به را انقباض این و
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ت تولید پلی مري از گللوکز دارند به نام گلیکوژن می توان گفت ماهیچه ها برخالف غضروف داراي قدر  
. احتمال دارد سه مسیر زیر در ان اتفاق بیفتد . می توان گفت وقتی گلوکوزي در مجاورت یک سلول قرار می گیرد   

)همه سلول هاي زنده این خاصیت را دارند ( یا در ان به شکل پیروات در گلیکولیز در می اید   
)کبد و ماهیچه با دستور انسولین ( خیره میشود  یا به شکل گلیکوژن ذ  

) در دیابت شدید شیرین که سلول ها قدرت گرفتن گلوکز را از خون ندارند ( یا بی تفاوت از کنار سلول می گذرد   
. دو نوع کم خونی وجود دارد البته در همه انها میزان اکسیژن رسانی به سلول ها کم میشود و نیز هماتوکریت کم میشود   

اما گلیکولیز تقریبا ثابت است .  کربس  و تنفس سلولی کم میشود –پس می توان فت مرحله پل   
  کاهش ساخت هموگلوبین و کم شدن میزان هموگلوبین سلول هاي قرمز  و – بیماري تاالسمی –کمبود اهن : نوع اول 

...در نتیجه کاهش اندازه گلبول هاي قرمز   
  زخم معده به طوري که سلول هاي حاشیه اي از بین بروند – کمبود فاکتور داخلی معده -  12 کاهش ویتامین  ب : نوع دوم 

.  تولید میزان گلبول قرمز کم میشود –کاهش اسید فولیک   
 

 در موارد خاص نیز کم خونی دیده میشود مثال در بیماري ماالریا  
) ازنوع نقطه اي . ( افته است  و تالالسمی ژن هموگلوبین جهش یدر بیماري کم خونی داسی شکل  

می توان گفت یون بی کربنات در  خون کم می شود اما فشار دي اکسید کربن زیاد می شود. اگر انزیم انیدراز کربنیک اعتصاب کند   
. تولید دي اکسید کربن به همان حالت قبلی عادي در سلول ها ادامه دارد   

. موارد زیر  افزایش می یابد . عصاب سمپاتیک فعال شود هرگاه متابولیسم پایه بدن افزایش یابد یا ا  
و تولید یون بی کربنات.  تولید دي اکسید کربن – مصرف اکسیژن – مرحله مصرف ویتامین – مرحله واسطه – کربس – تنفس سلولی –گلیکولیز   

. ولی تولید اسید الکتیک در خون کم میشود   
 اگر رگ لنفی مسدود شود ؟؟؟؟؟؟

 
... لیستین کمتر جذب میشود .  کاروتن – کلسترول - اب میان بافتی افزایش می یابد  - ها کاهش می یابد  جذب چربی  

. این جانوران قرارنیست قشر مخ چین خورده بیشتري داشته باشند . انسان و بیشتر جانوران هستند .... جانورانی که گلبول قرمز هسته ندارند   
. فزایش  و کاهش دهد کبد می تواند گلبول قرمز را ا  

. اولین ژن هموگلوبین در سلول تخم مضاعف می شود ولی اولی ژن هموگلوبین در کیسه زرده بیان میشود   
.مهره دارانی که تنفس ابششی دارند   

و  ماهی ها )   یوز  و لقاح ندارد قدرت م( دوزیست نابالغ   
  دارندسطح تنفسی خارج از بدن است  گردش خون  ساده – حفره گلویی خود را حفظ کرده اند -دیافراگم ندارند  

  توانند گیاه خوار باشند در حالت گیاه خواري می توانند از نشاسته و سلولز غذا براي گلیکولیز  و تلید انرژي استفاده کنندمی 
نی سارکومر انها کوتاه شده و سلول هاي منشعب بطنی  در حالت انقباض بطن یعنی بین صداي اول  و دوم تحریک و منقبض می شوند یع  

در این حالت مصرف انرژي زیاد است  در بقیه زمان ها یعنی بین صداي دوم و اول بر عکس . از شبکه  سارکوپالسمی وارد سیتوپالسم میشود   
..این موضوع انجام میشود   

مثال دهلیز ها     یا   بطن ها انقباض  و کوتاه شدن سلول ها به شکل همزمان فقط در دو کلمه یکسان صادق است یعنی   
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. همزمان سلول هایشان تحریک نمیشوند ... اما بین کلمات متفاوت یکسان نیست مثال دهلیز ها با بطن ها   
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  ... توان گفت در مورد تاثیرات هورمونی بر مواد دفعی و بازجذبی می
  ...پرکاري هیپوتاالموس می تواند با مسیر هاي زیر مواد زیر را تغییر دهد   

  
   پسین اگر پرکاري انجام شود اکسی توسین زیادشده و نیز ضد ادراري زیاد میشودبا کمک قسمت 

  
   –   نفرون به جز صعودي اکسی توسین اثرش بر ماهیچه صاف است ضد ادراري اثرش بر

  ...میده دور می باشد کور  و خ
  ... می تواند با افزایش ازاد کننده ها باعث افزایش محرك ها شود با کمک پیشین 

  
   لذا می تواند بیشت غده هاي بدن را فعال تر کند براي مثال

  
  ....  با این روش می تواند  کورتیزول را افزایش دهد و 

  
  

  ...و این اتفاقات بیفتد 
  
  

    
  
  
  
  

  : ی توان به نکات زیر پی برد در مورد شکل م
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  ائورت در انسان به سمت چپ خم می شود 
  

  کلیه سمت را ست پایین تر است 
  

  در فضاي لگن اندامی از دستگاه تنفس پیدا نمیشود 
  

  در کلیه سه بخش وجود دارد بخش لگنچه معموال پر از ادرار است 
  
  
  
  
  

   و گلیکولیز مشترك باشندتمام  سلول هاي کلیه می توانند در رونویسی ترجمه
   ....هورمون اریتروپویتین از کلیه ترشح و هورمون رشد انسولین گلوکاگون می تواند بر ان تاثیر کند 

  موازي با لوله هاي هنله سیاهرگ هایی دیده میشود . بین منطه قشري و مرکزي سرخرگ و  سیاهرگ قوسی وجود دارد 
   ائورت سرخرگ کلیه سرخرگ بین هرمی قوسی شعاعی اوران گلومرول –بطن چپ  : مسیر حرکت خون از قلب به کلیه و برعکس

   سیاهرگ کلیه و بزرگ سیاهرگ زیرین – سیاهرگ شعاعی قوسی بین هرمی –سیاهرگ اطراف هنله . وابران شبکه دوم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   میزان فشار خون نقش داشته باشد  و در داخل خود  می تواند  با دو نوع خون سرخرگ و سیاهرگی مرتبط بوده و درکلیه مانند قلب 
  و گلیکولیز داشته باشد.  و سلول هایش با خون روشن تغذیه شود  . دو نوع رنگ خون داشته  باشد 
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  برخالف ان در زایش سلول هاي خونی موثر بوده و لی در پمپاژ خون نقش ندارد 
  

   در ایمنی بدن موثر باشد و.  باشد  می تواند در هوموستازي و تصفیه موثرکلیه مانند شش
  در دفع مواد زاید نیتروژندار موثر باشد برخالف ان 

  
  در هوموستازي  و تصفیه خون موثر بوده داراي تمام ژن هاي معمولی یک فرد طبیعی هستد کلیه مانند طحال 

   دو عدد بوده و فاقد رگ لنفی میباشند برخالف ان 
  

  تجزیه کننده اي تی پی است  داراي ژن پپسینوژن می باشند  هیچکدام ژن پپسین ندارندشن داراي ژن رو مانند معده کلیه 
  در سیاهرگش گاسترین کم است  برخالف ان

  
  در هموستازي موثر است و داراي ژن انسولین و ژن گیرنده ان  می باشد هیپوفیز کلیه مانند 

  
   فاقد قدرت ترشح محرك می باشد برخالف ان

  
  ...اریترو تولید می کند فوق کلیه هورمون الدوسترون و کورتیزول  کلیه هورمون 

  
  

  :در مورد شکل می توان گفت 
  

  تنظیم اسیدیته خون بر عهده بخش قشري و خمیده ها می باشد
  یک طرف نفرون محدود به سرخرگ و مویرگ است 

  اوره در نرون بازجذب نمی شود 
  ضد ادراري بر صعودي بی  تاثیر است 

  رون بر نزولی هنله بی تاثیر است الدوست
  غذا ها در خمیده نزدیک بازجذب می شوند 

  کورتیزول می تواند مواد نیتروژن دار را زیاد کند 
  
  
  

  ماهیچه از چندین نوع بافت اصلی تشکیل شده است 
  نیروي کشش را  توسط زردپی به استخوان می رساند 

  ...شکل ان دوکی می باشد 
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   باشند صاف نیستند و سارکومر دارند سلول هاي ان مخطط می
  ...اطراف ماهیچه می توان بافت پیوندي را دید 

  . بافت پیوندي داراي سلول هاي هسته دار می باشد 
  این هسته ها تمام ژنها را دارند اما تنظیم بیان ژن متفاوت دارند 

  . دید ... وو . در داخل ماهیچه می توان تمام موارد از قبیل تار تارچه سارکومر اندامک 
  اما بافت پیوندي اطراف ماهیچه می باشد 

  
   رو ي این تار ها  غشا همان سارکولم میباشد .   تار ها همان سلول ها هستند مخطط اما غیر منشعب 

  . مانند انسولین .. این غشا داراي  گیرنده هورمون ها می باشد 
  . دارد ی توان ژن استخراج کرد  ولی کلسترول از پوشش تار نم

  
  .لذا چرخه کربس مصرف اکسیژن زیادي دارد . ماهیچه داراي میتوکندري فراوان است 

  بعد تولد دیگر کنسل میشود . سیتوکینز این سلول ها در دوران جنینی صورتمی گیرد 
  تحت کنترل اعصاب ارادي قشر مخ است 

  عث تحریک ماهیچه و کوتاه شدن سارکومر میشود نرون حرکتی با اگزوسیتوز خود با برخورد به گیرنده روي سارکولم با
  . هر مرد در داخل تار ماهیچه هاي می تواند یک یا چند ژن سیناپسین دارند 

  
  این تارچه می تواند در شرایطی پر از کلسیم باشد یا نباشد. تارچه را همان اندامک در نظر بگیرید 

  یک دسته تارچه  برابر یک تار در نظر بگیر 
  ار معادل ماهیچه در نظر بگیر  یک دسته ت

  
  سلول هاي ماهیچه مانند تمام سلول هاي زنده گلیکولیز دارند مانند  کبد ذخیره گلیکوژن دارند  اما برخالف ان گلوکوز را به خون 

  ست بیشترین مولکول غشاي تار فسفولیپید بزرگترین پروتین ا. این سلول ها دستگاه غشاي درونی ندارند .ازاد نمی کنند 
  
  
  
  
  
  
  
  ترشح زیاد تیروکسین باعث احتمال رویداد تخمیر  و تولید اسیدالکتیک کمتر میشود  
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ترشح زیاد تیروکسین باعث افزایش مصرف اکسیژن سلول ها و کاهش اکسیژن محیط سلول ها  و افزایش دي اکسید کربن محیط سلول ها 
  میشود

 محلول در  اب  میشود  و نیز قطر رگ ها مخصوصا رگ هاي خون رسان به ماهیچه ها ترشح زیاد تیروکسین باعث افزایش مصرف ویتامین ب 
  میشود 

  افزایش ترشح تیروکسین باعث افزایش تکرار کربس میشود پس تولید و مصرف پیرووات  زیاد میشود 

  ین نرون ها را زیاد می کند افزایش ترشح تیروکسین می تواند در دوران جنینی باث افزایش نرون هاي مغز شود پس سیناپس هاي ب

  . یعنی انشعابات دندریست را افزایش میدهد 

در انسان هورمون هایی که از هیپوفیز پسین ترشح می شوند توسط سلولی تولید می شوند که در ان دي ان اي پلی مراز براي دي  ان اي خطی 
  فعال نیست 

  کرد در زنبور ها ژنوم کامل را می توان در زنبور  نر مشاهده 

  در ملخ ها نمی  توان از هر گامت ملخ نر براي تهیه ژنوم استفاده کرد 

  ژنوم  هسته جاندارانی که نوع کروموزمی یکسانی دارند برابر عدد کل کرومزوم تقسیم بر دو 

  پس ... د هورمون هایی که در معده گیرنده دارند می توانند میزان فعالیت هاي سلول هاي اصلی و حاشیه اي را افزایش دهن

  : منظور پروتئین هاي زیر .   بر فعالیت پروتیئن هاي غشاي داخلی میتوکندري این سلول ها نیز می افزایند 

  این غشا  وفعالیت زیستی ان زمانی افزایش می یابد که 

  . فعالیت هاي هوازي در بدن انسان افزایش یابد 

  

  

  

  .مژك ندارد شیپور استاش نیز با هواي جاري سر و کار دارد اما 

  همه تا ر هاي عصبی در شرایطی می توانند در شرایطی نفوذ پذیري غشا را تغییر دهند 

  .با اتصال انتقال دهنده به گیرنده خود طول رشته هاي اکتین میوزین ثابت است . در انسان بالغ طی انقباض ماهیچه ها دیافراگم 
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  ... )همون امونیاك به اوره یا ( میشود در انسان و جانوران تبدیل مواد معدنی به الی دیده 

  . مکش خون سیاهرگ ها در اینحالت کم است  و ون ورودي به دهلیز عادي است : افزایش فشار بین دو الیه جنب در حالت بازدم است پس 

  ))) پلــــــــــــــی مراز  وجود دارد (((  در باکتري نیز مانند امیب سه نوع  

  .  مانند پارامسی کوداتوم  بیش از یک جایگاه اغاز همانند سازي مشاهده کرد در باکتري نیز می توان

  ....گر  نکته دان عشقی  بشنو تو این حکایت 

 

  :مطلبی جالب 

   ارجمند –ت بر  درخ–                                با تشکر از بچه هاي  مراغه خانم خدایاري :در موارد زیر رنگ ها به نوعی بررسی شده است 

  رنگ ارغوانی گلبرگ  نخود فرنگی بر سفید غالب است 

  رنگ دنه زرد بر دانه سبز غالب است 

  رنگ سیاه خوکچه هندي بر سفید غالب است 

  رنگیزه جلبک ها می تواند سبز قرمز یا قهوه اي باشد 

  د در تابستان قرمز مایل به قهوه اي با کتري هاي سبز  سبز ابی و ارغوانی داریم رنگ  موهاي روباه در زمستان سفی

  زنبور ها معموال گرئه افشانی گیاهان با گل هاي ابی یا زرد را دارند 

  حشراتی که در شب گرده افشانی می کنند به سمت گل هاي سفید می روند 

  نگ تیره یا روشن ئیئه می شوند جسم زرد توده اي زررد رنگ است که مانند غده عمل می کند افراد گونه پروانه بیستون بتوالریا به ر

حلزون تیره و روشن هر کدام در جنگل هم رنگ خود بیشترین شایستگی را دارند دو نوع سنجاب یکی تیره و روشن دچار نوعی جدایی دگر 
  میهنی هستند 

  در نوعی ماهی به دلیل الگوي عمل ثابت محرك نشانه رنگ قرمز شکم ماهی است 

  فت گیري وارد دهان جنس ماده میشود عنکبوت بیوه سیاه پس از ج

  در فصل جفت گیري ماهی خاردار رنگ درخشان از خود به در می کند بررررره اي 
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  کارتونید ها باعث ایجاد رنگ هاي نارنجی زرد و قرمز  میشود 

  کار با میکروسکوپ سلول را رنگ امیزي می کنند 

  در سلول زنده بیشتر اندامک ها بی رنگ هستند 

   رنگی به نام بیلی روبین  و  وردین در صفرا دیده می شود دو ماده

  در بیماري یرقان پوست و صلبیه زرد می شود 

  محلول ابی برم تیمول بلو معرف دي اکسید کربن است 

   دي اکسید کربن محلول اب اهک را کدر می کند

  لنف مایعی بی رنگ است 

   رنگ و پس از جذب رطوبت صوزتی می شودکاغذ اغشته به کلرید کبالت هنگامی که خشک است  ابی

از غالیم الرژي قرمزي چشم هاست بخش خاکستري دستگاه عصبی بیشتر حاوي جسم سلولی نرون ها و بخش سفید  حاوي میلین است صلبیه 
  الیه سفید رنگ و پیوندي است 

  مغز استخوان قرمز  و زرد می تواند در خون سازي موثر باشد 

  ند در تولید خون موثر باشد کیسه زرده نیز می توا

  بکند ... ماکروفاژ می تواند تولید رنگ هاي بیلی روبین و 

  سپتوم پرئه شفاف و تقریبا  بی رنگ است بخش رنگی مشیمیه عنبیه هست  زجاجیخ شفاف  و  بی رنگ است 

  در بیماري اب مروارید رنگ عدسی کدر می شود 

  در پالناریا رنگیزه بینایی دیده می شود

   سلول هاي استوانه اي  و مخروطی انسان رنگیزه دیده میشود در

  . دیاتوم ها نیز مثل بعضی اغازیان داراي رنگیزه هستند قارچ ها و جانوران فاقد رنگیزه فتوسنتزي هستند 

  وقتی قارچ پنی سیلیوم روي پرتغال رشد میکند پرز هاي سیاه سفیدي روي ان دیده میشود 

  رنگ امیزي گرم به دو گرو منفی و مثبت تقسیم می شوند باکتریی ها براساس روش 
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  کپک سیاه نان ریزوپوس استولونیفر عضوي از شاخه زیگو میست هاست 

  در بیماري برفک دهان زخم هاي سفید یا شیري رنگ در دهان دیده میشود که پروتئین مکمل بر ان بی تاثیر است 

   کلروفیل اولین و موثرترین رنگیزه فتوسنتزي است

  رنگیزه ها به همراه گروهی از پروتینها تشکیل فتوسیستم را می دهند

  ادرار افراد مبتال به الکاپتنوریا در مجاورت هوا کدر میشود اما در میزراه رنگ عاذي را دارد 

  زرد پشت سیاه سینه سیاه سینه سرخ  سبز ابی . سسک داراي  گونه  هاي متفاوت می باشد 

  ي رنگیزه هایی باشند واکول ها ممکن است دارا

  پالست ها داراي زنگیزهایی هستند در ماهیچه هاي مخطط بخش هاي تیره و روشن دیده میشود 

 ماهگی ئپتر کم خونی می شوند لذا رنگ 18افراد زال نمی توانند انزیم هاي تولید رنگیزه را بسازند مبتالیان کم خونی داسی شکل در سه الی  
  پریده اند 

   گیاهان سبز رنگ است گامتوفیت بعضی

  اسب موي قرمز با موي سفید در بررسی رنگ حالت هم توان دارند رنگ گیاه میمونی قرمز سفیذ و صورتی حالت حدواسظ است 

  گیاه ادریسی در خاك هاي اسیدي ابی  غیر اسیدي صورتی می دهدماهیچه هاي ابتداي لوله گوارش ظاهري رسن و تیره دارند 

  وجود دارد درخت زدگی مخجه دااي رنگ سفید است که در بین خاکستري ااطه شده است در ترکیب صفرا رنگ 

  سلول هاي مخروطی به ما توانایی دیدن رنگ ها را می دهد

  …لکه زرد در امتداد محور نوري چشم قرار دارد 

  توکندري تولید و تجزیه اي تی پی  دارد قرنیه متابولیسم استیل کوانزیم آ می. صلبیه سفید است اما قرنیه فاقد رنگدانه و شفاف است 

  قرنیه رگ خونی ندارد لذا انیدراز کربنیک ندارد اما ایمنی انرا می توان اشاره به لیزوزیم دانست 

  به جسمی اگر مایل نگاه کنیم روي استوانه اي تشکیل تصویر می دهد اما خیره شویم روي لکه زرد و مخروطی 

   ترتیب عدسی را تپل و مردمک را تنگ می کنند لذا در بینایی تغییر می افرینند  اولی  در تطابق دومی در نوع انقباض ماهیچه مژکی و عنبیه به

  ...پتانسیل عمل سلول ها  
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  ...مردمک گیرنده و سلول ندارد اما عنبیه دارد  مثال به انسولین 

  !!!!!!! دید میوگلوبین نه در عصب بینایی  میتوان هموگلوبین. صلبیه گسترده تر از سایر الیه هاست 

  ...در زاللیه می توان هورمون هایی که کوچک هستند یافت مثال تیروکسین 

  در  گوش میانی صوت نیست بلکه صوت توسط صماخ تبدیل به ارتعاش شده است د گوش میانی پانسیل عصب ایجاد نمی شود 

  در گوش خارجی موم نیست بلکه ماده موم مانند هست 

  بین  توسط عینک خود اشعه ها را از هم دور  و توسط قرنیه و عدسی به هم نزدیک می کنند افراد نزدیک 

  افراد دوربین با عینک و قرنیه و عدسی به هم نزدیک می کنند 

  مشیمیه جلوي پرامنش نور را گرفته و باعث می شود سلول هاي استوانه اي  و مخروطی بهتر کار کنند 

  )البته مقایسه دو سلول استوانه اي  و مخروطی (  استوانه اي  و کوچکترین درندریت نیز همان سلول است بزرگترین  اکسون اکسون سلول

  گیرنده چشایی فقط یک مزه  جوانه چشایی چندین مزه را تشخیص اما سلول نگهبان هیچکدام را تشخیص نمی دهد 

  ..گیرنده و جوانه هیچکدام درك مزه ندارند  

  ر مسیر بویایی در بین گیرنده و نرون در لوب بویایی ازاد می شود اوین انتقال دهنده د

  اولین سیناپس نیز همین جاست 

  )چشم ( هر تجمع جسم سلولی در مغز پالناریا قرار نیست براي مغز باشد 

  در پالناریا نیست ) عدسی  و قرنیه ( ساختار هاي همگرا کننده 

   اصلی پردازش اطالعات بدن همه اعصاب خروجی از گوش به هر حال توسطمرکز

  .  در یافت می شوند 

  سلول هاي گیرنده بویایی  و چشایی ر بافت پوششی قرار دارند 

  

  نرونهایی که هورمون تولید و ترشح می کنند دیگه انتقال دهنده ترشح نمی کنند مثل نرون هاي هیپوتاالموس

  ن را دارند سلول هاي هورمون تولید می کنند قطعا ژن گیرنده همان هورمو
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  . مولکلو ل مهمی که در تنضیم بیان ژن نقش  دارد ار ان اي پلی مراز می باشد 

  براي  ترشح یک ماده در یک غده می توان عملکرد سدیم پتاسیم و کلسیم را حساب کرد 

  

  

  

  :ملخ
  :ویژگی ها و نکات

  گیاه خوار
  )برخالف انسان و وال کوژپشت(ره واقعی ندارد آروا!) + نه درون دهان(صفحه هاي آرواره مانند در اطراف دخان 

    
  دهان: محل آغاز گوارش مکانیکی

  
  برگ ها و بخش هاي تازه و نرم گیاه"عمدتا : غذاي ملخ 

  
  نه می توانند گزی... تمام ویژگی هاي مربوط به برگ گیاهان مثل نحوه  قرارگیري آوند ها ، استوانه مرکزي، سلول هاي پارانشیمی ، رگبرگ ها و (

  .قرار گیرد)  "غذاي عمده ملخ"ي یک تست در مورد 
  

  .برخالف سایرین معده نقش اصلی را در گوارش شیمیایی و جذب مواد غذایی بر عهده دارد
  :توجه

  !این جمله که جذب مواد تنها در معده ملخ صورت می گیرد جمله اي نادرست است 
  

  . جذب آب در روده ي ملخ صورت می گیردزیرا عالوه بر مواد غذایی که در معده جذب می شود،
  

  .به بیان دیگر بیشترین اسمز در ملخ در روده آن صورت میگیرد
  

  . معده ملخ به دلیل اینکه وظیفه گوارش شیمیایی را بر عهده دارد چین خورده است
  

  )حشرات مویرگ ندارند. (مواد غذایی پس از جذب وارد همولنف می شوند
  

  . کیسه قابل مشاهده است8که در نیمرخ . ی بارز ملخ استکیسه هاي معدي از ویژگ
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  .محل اتصال کیسه هاي معدي در محل اتصال پاهاي عقبی به بدن قرار دارند 

  .منافذ ملخ از مقابل کیسه هاي معدي جانور شروع می شوند
  

پاهاي عقبی از بقیه . جلو جهت گیري کرده اند جفت به سمت 1 جفت از این پاها به سمت عقب و 2.  جفت پا دارد3ملخ همانند سایر حشارت 
  .بزرگتر است 

  
  :گنجشک

  :ویژگی ها و نکات 
  )گیاه، تغذیه می کند=گوشت و دانه ها و میوه ها = از حشرات (همه چیز خوار 

  
  !همه چیز خوارند) مثل گنجشک و مرغ خانگی(بعضی از پرندگان : توجه

  
  . استZWاده  و گنجشک مZZکروموزوم هاي جنسی گنجشک تر 

  
  .هرگونه آواز خاصه خود را دارد و گنجشک هاي نر از یک گونه در محل هاي مختلف لهجه هاي محلی متفاوتی دارند

  
  ! به نقش اجزا مختلف سیستم گوارشی گنجشک توجه بیشتري داشته باشید

  
  )هاولین محل ذخیر. (غذایی که با سرعت بلعیده شده، درون آن ذخیره می شود: چینه دان 

  
  !)دهان و چینه دان نقشی در گوارش مکانیکی ندارند! دومی مرموزه (محل آغاز گوارش شیمیایی و مکانیکی : معده

  
  محل آسیاب کردن غذا توسط سنگریزه ها : سنگدان

  
  .بسیاري از پرندگان همراه غذا سنگریزه میخورند: نکته 

  : به این جمله کتاب درسی توجه کنید 
  
  " از روده جذب می شوند مواد غذایی و آب"
  

  .  جانور فوق، روده است 3محل جذب آب در هر : نکته
در مورد کرم خاکی هم توجه به این مطلب که کرم خاکی فاقد معده است مارا به سمت این :  کتاب اعالم کرده "در مورد گنجشک که صراحتا (

  )از جمله جذب آب. ودمطلب سوق می دهد که تمام اعمال مربوط به معده در روده انجام میش
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  . از موش، پرندگان کوچک، مار و حشرات تغذیه می کنند) مثل جغد و عقاب(پرندگان گوشت خوار 

  
  !)از نظر حشره با همه چیز خواران یکسانند(

  
  .اغلب مواد غذایی مورد استفاده بدن به صورت مولوکول هاي درشت هستند 

  
  
  
  
  
  
  
  :  تشکیل شده است  بخش اصلی2دستگاه گوارش انسان از *

  !! دهان، حلق ، مري، معده، روده باریک، روده بزرگ، راست روده، توجه کن که دهان و حلق و معده جزو لوله گوارش هستند: لوله گوارشی
  تی مجزا یعنی برخالف روده کور، راست روده قسم! در ضمن توجع داشته باش که راست روده از روده بزرگ تفکیک شده ! اگر چه بهشون نمیاد

  یه حساب آمده
  

  پانکراس و جیگر+ دیواره معده و روده + غدد بزاقی : غده هاي گوارشی
  
  )توجه داشته باش که جگر و پانکراس به اون عظمتشون هم جزو غدد هستند(

  
  .بافت پیوندي خارجی در حفره شکم، بخشی از پرده صفاق را تشکیل می دهد

  
  :وجه کنید به محل قرار گیري اندام هاي مختلف ت

  
  .)اگر ابتدا و انتهاي مري را در شکل باال به هم وصل کنید متوجه این انحراف خواهید شد. (مري به سمت چپ انحراف دارد

  
  .)به سمت چپ جهت گیري کرده است!! توجه کنید که سر نوك تیز. (قسمت عمده کبد در سمت راست قرار دارد

  
دقت کنید که قسمت باالیی . یچه کارد یا در سمت چپ و دریچه پیلور در سمت راست قرار دارددر. قسمت عمده معده در سمت چپ قرار دارد

  . معده پشت کبد و قسمت زیرین آن جلوي کبد قرار دارد
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    . شاخه می شود2توجه کنید که مجراي صفرا پیش از ورود به کیسه صفرا . کیسه صفرا در مجاورت لوب بزرگتر کبد قرار گرفته است
  

  .تمام پانکراس پشت معده است . عمده پانکراس سمت چپ قرار داردقسمت 
  

  .مجراي قسمت برون ریز پانکراس به مجراي کیسه صفرا میپیوندد و به شکل یک مجراي مشترك از پشت وارد ابتداي دوازدهه میشود
  

  .روده ي بزرگ و کوچک جلوتر از سایر اندام ها قرار دارند
  

  .باال ، چپ و پایین می باشد: رتیبجهت پیش روي روده بزرگ به ت
  

  .آپاندیس و روده کور در سمت راست بدن و راست روده در وسط قرار دارد
  

    .با کمی دقت متوجه می شوید که محل آغاز کولون پایین رو کمی باالتر از محل پایان کولون باالرو قرار دارد
  

  .بیشترین حجم داخل شکم مربوط به روده باریک است 
  
  ! میباشد"ساختار لوله گوارش"صویر به خودي خود گویاي تمام مطالب مربوط به این ت*
  

 در تمام طول آن از خارج به داخل شامل الیه هاي پیوندي و ماهیچه هاي طولی ماهیچه هاي حلقوي زیر مخاطی و "دیواره لوله گوارش تقریبا 
  مخاطی 

  
  مخاطی بافت ونديپی آستر – مخاطی زیر –صفاق :  تا3= الیه هاي پیوندي 

  
  . در مخاط لوله ي گوارش سلول هاي ترشحی برون ریز و نیز سلول هاي پوششی جذب کننده ي مواد قرار دارند 

  
  . نوع بافت اصلی قرار دارد 4در الیه زیر مخاطی هر : نکته 

  )اعصاب(بافت عصبی .2)     سلول هاي خونی درون مویرگ(بافت  پیوندي .1
  )ماهیچه دیواره رگ هاي خونی(بافت ماهیچه اي .4)    ل هاي خونی درون مویرگسلو(بافت پیوندي . 3

  .رگ هاي خونی ، خون را به سوي کبد میبرند : به این جمله توجه کنید
  .سرخگ ها و سیاهرگ هاي اولیه جدا شده از دیواره و روده با یکدیگر موازي هستند

  . پرز دقت کنید به نحوه قرار گیري سرخگ، سیاهرگ و رگ لنفی در یک
  

  .ضخیم ترین رگ در هر محور پرزي مویرگ لنفی است
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  !کمی مرموزه.  در شکل باال توجه کنید "چین هاي حلقوي"به لفظ 
  .با توجه به تصویر فوق، ضخامت ماهیچه ي طولی کمی بیشتر از ماهیچه ي حلقوي است 

  
دیده می ... پس در محل آن ها الیه هاي فسفولیپیدي و کلسترول و . هستندبلکه چین خوردگی غشایی . دقت کنید که ریز پرز ها مژك نیستند

  .شود
  . سطوح داخلی لوله گوارش چین هاي ریزي وجود دارد"اکثر"در 

 

  .رگ هاي خونی، خون را به سوي کبد میبرند: به این جمله توجه کنید 
 

  .ازي هستندسرخرگ ها و سیاهرگ هاي اولیه جدا شده از دیواره روده با یکدیگر مو
 

  .به نحوه قرارگیري سرخرگ،سیاهرگ و رگ لنفی در یک پرز دقت کنید
 

  .ضخیم ترین رگ در هر محور پرزي مویرگ لنفی است
 

   !دکنی کمی مرموزه. در شکل باال توجه "چین هاي حلقوي"به لفظ 
 

  با توجه به تصویر فوق، ضخامت ماهیچه ي طولی کمی بیشتر از ماهیچه ي حلقوي است
 

  دیده میشود... پس در محل نآ ها الیه هاي فسفولیپیدي و کلسترول و . د بلکه چین خوردگی غشایی هستند.ت کنید که ریز پرز ها مژك نیستن دق
  

  . سطوح داخلی لوله گوارش چین هاي ریزي وجود دارد" اکثر "در 
  
  
  
  
 

 : حرکات لوله گوارش

 دودي

  با انقباض ماهیچه ي حلقوي صورت میگیرد
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    ام پایان یافتن گوارش معدي بسیار شدید میشودهنگ
 

  (در روده حرکات دودي ضعیف است ).این حرکات در معده قوي تر از روده است
 

  .سانتی متر جلو میروند  10-15 مواد موجود در روده با هر حرکت دودي
 

 اتساع لوله گوارش: عامل محرك و راه انداز حرکات دودي 

 :موضعی

  یح داده شده و نامی از معده برده نشدهفقط براي روده توض
 

  .در ابتداي روده باریک قوي تر از انتهاي آن است
 

 . توجه کنید"انقباضات جدا از یکدیگر"به لفظ 

  : گوارش در دهان
 

  (با جانوران ابتداي فصل مقایسه کنید.( محل آغاز گوارش مکانیکی و شیمیایی در انسان دهان است
 

  گرفتن لقمه غذا: ممکن است کمی دور از ذهن باشد  .نیدبه نقش دندان ها توجه ک

  (!!!اگه گفتن مسئول گرفتن لقمه غذا؟ نگید دست)
 

  کیلوگرم بر سانتی متر مربع 100 : هنگام جویدن (منظور همون فشاره(نیروي بین دندان ها 
 

  . دندان درفک پایین16 دندان در فک باال و 16دندان شامل  32
 

 دندان آسیاي بزرگ6دندان آسیاي کوچک، 4دندان نیش،2ش، دندان پی4: درهرفک

 . ریشه در دهان داریم52درکل 

 :تعداد ریشه ها

 یک ریشه: یک ریشه    نیش: پیش

 اولی یک ریشه دومی ریشه : (فک باال(آسیایی کوچک 

 یک ریشه):فک پایین(آسیایی کوچک
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 سه ریشه:باال )فک (آسیایی بزرگ

 ریشهدو ):فک پایین(آسیایی بزرگ

 . ریشه بیشتر فک پایین دارد8فک باال 

 نیش: بلندترین دندان 

 نیش: عمیق ترین دندان

 آسیاي بزرگ: بیشترین قطر

  پیش پایین: کمترین قطر 
  

  .استفاده کنید 4-2-4-6 : براي به خاطر سپاري تعداد دندان میتوانید از فرمول
 

 .غده هاي کوچک ترشح کننده ي موسین است+ واره اي و زیر زبانی غده بناگوشی، زیر آر (6یعنی تا( جفت 3بزاق مخلوطی از 

 .ترشح غده هاي بناگوشی رقیق تر و بیشتر از غده هاي دیگر است

 .توجه کنید که تعداد غدد ترشح کننده موسین بیشتر از سایرین است

 : غدد ترشح کننده از نظر اندازه4-4با توجه به شکل 

 موسین کننده ترشح < اي وارهآر زیر < زبانی زیر < بناگوشی

 . را ذکر کرده است"پتیالین"با توجه به متن تنها براي غده ي بناگوشی 

 .پتتیالین یک آمیالز ضعیف است

  گوارش شیمیایی را بر عهده دارد"آغاز"پتیالین 

 .مالتوز تبدیل میکند در واقع پتیالین گوارش کربوهیدرات ها را آغاز می کند و نشاسته را به
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  ...نشون میده که میکروب هایی غیر بیماري زا نیز هستند مثل مخمر  ها میکروب هاي روده   و :    در پیرامون ما انواع میکروب هاي بیماري زا 
  بیماري زا هستند بقیه نیستند ...... برخی باکتري  ها و 

  
  :هاي باال می باشد یعنی همون شباهت ...  اغازیان – قاچ –باکتري ( وجه اشتراك 

  
   داشتن ریبوزوم ساده - داشتن دي ان اي حلقوي  – داشتن سیتوپالسم –) ترجمه (  پروتئین  سازي – غشا - گلیکولیز

  
  میکروب از راههاي مختلف وارد بدن می شود مثل ؟ 

  
  ....و . سی   دستگاه تنف–) نوعی امیب (  دستگاه گوارش – خون – واژن – بینی – مخاط –پوست زخمی 

  
   میتوز  و میوز براي یوکاریوت ها -تقسیم دوتایی براي باکتري ها  :    تکثیر انواع میکروب ها

  
  ... در تکثیر انواع باکتري ها میتوز وجود ندارد 

  
  تکثیر برخی عوامل بیماري زا مانند پریون به روش ابشري  و غیر عادي هست 

  
  بعدا وارد لیتیک می شوند ... ژنی است تکثیر  ویروس ها بیشتر در چرخه لیزو

  
  )  یعنی گاهی کم میاره وو میکروب اونو شکست میده ( دستگاه ایمنی بیشتر اوقات مانع بیماري می شود 

  
   تب – سلول ها – حرت مولکول ها – مولکول -  سلول  – بافت – بافت بودن دستگاه می باشد سیستم ایمنی داراي اندام –نشان بر اندام : اجزا 

 . ...التهاب میباشد 

 خنثی سازي یا حذف و تجزیه میکروب موثرند نه به تنهایی –و مجموعا  در سرکوب ... این سیستم مثل خون و لنف در سراسر بدن موجود است 
...  

  د شناسایی می باشد بعدا اگر نیاز بود تجزیه می کن: هدف سیستم ایمنی در بیشتر اوقات و در حالت تخصصی :   نکته 
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  . و در اولویت دوم اختصاصی است ) مثل سربازهاي شطرنج ( مکانیسم دفاعی بدن ما در اولیت اول غیر اختصاصی 

  
   قوي تر از غیر اختصاصی است –  متفاوت - مفید تر –دفاع اختصاصی زمان بر 

  
  ... پوستی یا عامل برفک دهان این متن نشان می دهد که نخستین خط گاهی در برابر میکروب ها ناتوان است مثل قارچ هاي

  
  .... و عامل کزاز یکسان عمل می کند –و نیز این خط در برابر میکروب عامل اوریون 

  
  . الیه پوست غلط است الیه هاي پوست صحیح است به عبارتی پوست از حالت ساده تشکیل نشده و مرکب است :  تحلیل متن 

  
  وتیکول را در گیاه بازي می کنند نقش پوب  پنبه یا ک(  که مرده اند و مانع ورود میکروب می شوند الیه هاي شاخی باالترین و سطحی ترین هستند

  : در مورد  بافت پوست می توان  گفت 
  ...سلول هاي نزدیک غشاي پایه جوان تر از سلول هاي سطحی  هستند 

  
  د  تلوفاز بیشتري دارن– انافاز – متافاز –تقسیم میتوز  و مراحل پروفاز 

  
  اگر این شکل براي پوست باشد در شکل هم سلول مرده و هم سلول زنده می بینیم 

  
  
  

  اگر در این شکل گیرنده درد باشد دلیل بر پوست می باشد ... اگر مخاط باشد همه سلول ها زنده اند 
  

  در قسمت هاي داخلی پر شود ) ز موکو( سطح این الیه می تواند توسط  عرق  وو چربی در پوست پر شود و می تواند توسط موسین 
  

    ریبوزوم ساده دارند-  دي ان اي حلقوي  – سیتوپالسم –) ترجمه (  پروتئین  سازي – غشا -همه سلول هاي زنده شکل داراي  گلیکولیز
  

  پوست میشود و لذا باعث کاهش  پی هاش ) تري گلیسیرید ( چربی پوست ... مانع بسیاري می شود نه همه میکروب ها) پوست { این الیه 
  ....میکروب ها در حالت اسیدي به علت تغییر شکل جایگاه فعال انزیم ها نمی توانند خوب کار کنند 

  
لیزوزیم پروتئین ترشحی در شبکه زبر تولید میشود ازگلژي عبور ( عرق نیز با داشتن لیزوزیم باعت تجزیه دیواره بسیاري از باکتري ها میشود 

  می کند
  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 121 

  ..پیش ساز ان امینو اسید پیش ماده ان پپتیدوگلیکان است ... انرژي اگزوسیتوز می کند و با مصرف
  

  همشونو در کلمه    نا      خالصه کن= ناي   نایژه  نایزك (  و سطح  داخلی مجاري تنفسی )  مري معده روده ( سطح داخلی لوله هاي گوارشی 
  

  ....نیز همچنین     بچه هاااااااااا   دقت کنید سطح خارجی اگه بگن غلطه ها ...  اسپرم بر  سطح داخلی مجاري تناسلی مثل واژن و فالوپ لوله
 

  . در شکل باال برش عرضی از مجاري تنفسی نشون میده در این شکل ایمنی غیر اختصاصی دیده میشه 
  

البته میکروتوبول پروتئین است و پروتئین توسط ... در این شکل حرکت مژك ها را نشان میده که مژك ها با کمک میکروتوبول تولید شده اند 
  انزیم 

    در متن باال اشاره به عطسه سرفه داره که نتیجه می گیرریم بنعکاس نیز در ایمنی بدن نقش دارد -تولید میشه  
  

  . مولکول برون ریزي است که از سلول هاي پوششی معده ترشح می شود اسید معده که نوعی 
  

  . از نزدیکی پیلور ترشح نمی شود  . اسید از سلول هاي باالیی معده نزدیک کاردیا ترشح می شود  
  

  . مجموعه سلول هایی که متمرکز بوده و مولکول خاصی را ترشح می کنند : غده 
  

   شیر – چربی – اشک – اما اگر به مجراي خاصی ترشح بکنند میشه برون ریز مثل عرق –کنند میشه هورمون اگر این مولکول را به خون ترشح 
  : می توان نتیجه گرفت الیه ایی که ترشح موکوز دارند 

  
   باشند – یک الیه  معده  روده  –می توانند چند الیه    مري  

  :بهتره گذري داشته باشیم بر بافت هاي جانوري 
  )ساده (الیه اي  یک -1

  کیسه هاي هوایی ، جدار داخلی رگ ها و جدار داخلی حفره ي قلب:  سنگفرشی ساده -الف
  جدار لوله هاي نفرون:  مکعبی-ب
  جدار داخلی روده ها و سطح درونی معده:  استوانه اي-ج
  ناي ، نایژه و نایژك ها:  استوانه اي مژك دار-د
  ) مرکب (  چند الیه اي -2

  مري، دهان و پوست ، کاردیا : شی سنگفر-الف
  تیروئید:  مکعبی-ب
 مجراي ادراري:  استوانه اي-ج
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  : و شکل ،  می توان گفت  که  در مورد این بافت
  ... ارتفاع و فاصله سلول ها کم است -  

  
  ... هسته نزدیک سطح سلول است -  
  
  ... هسته نزدیک محلی است که موادي را ترشح می کنند -  
  
  ...ام ژن ها در هسته هاي شکل دیده می شوند  تم-  

  
  ... از روي تمام ژن ها رونویسی نمی شود -  

  
  ... اما در تقسیم میتوز تمام ژن ها توسط  انزیم هلیکاز و دي ان اي پلی مرا ز تولید می شوند -  

  
  ...ایی دیده می شود در رگ ها  و کیسه هاي هو: اگر این سلول ها را بخواهیم در اندام هاي بدن حساب کنیم 

  
  .و شبکه دوم مویرگی هستند) گلومرول (  مویرگ هایی مثل شبکه اول -  سیاهرگ  -شامل  سرخرگ  : رگ ها 

  
  ...  زبرین مثال هایی از هر کدام هستند -زیرین  :    و   سیاهرگ - ائورت –  وابران -اوران  : سرخرگ 

  
  ...روي ان ها با ماده پلی ساکارید پوشیده شده اند در جداره مویرگ از این بافت می بینیم و که 

  
  اگر میتوکندري در این بافت زیاد باشه میشه گفت که براي رگ ها شامل نمیشه و بهتره بگیم براي کیسه هاي هوایی 

  
  
  
  
  
  

  :هنوز داریم بافت سنگفرشی  را مطالعه می کنیم 
  

  ...  مرده می باشد در کیسه هاي هوایی در معرض هوا هاي مختلف به جز هواي
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  ...       هواي باقیمانده دقیقا در معرض مستقیم این بافت هست 

  
  ...  عمل دیاپدز از جدار و منافذ این بافت صورت میگیره -      

  
  ...و زاید مثل اوره از منافذ ان عبور می کنند .....  در انجام وظیفه سد خونی مغز موثره و مواد الزم مانند گلوکز  و -    
  
  ...فاصله منافذ از هم زیاد میشه ) عمل التهاب (  در اثر عملکرد بعضی مواد شیمیایی -   
  
  ...  از بعضی سلول هاي ان سورفاکتانت در کیسه هاي هوایی ترشح میشه و نقش مهمی در باز نگه داشتن ان ها داره -   
  

  ...ره  پس سورفاکتانت در انتهاي دم عمیق بهترین وظیفه را دا-     
  
  اگه سورفاکتانت عمل نکنه ، ریه ها کامل باز  و بسته نمیشن و دي اکسید کربن  ، خون را اسیدي می کنه و کلیه ها  -
  

  :ماهیچه ها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  . علت صاف نام گذاري کردن خط خط یا مخطط نیستند:ماهیچه هاي صاف

  
  .فاصله سلولها بسیار کم وانباشته می باشند.دوکی هستند

  .ه بیضی شکل می باشدهست
  .سلولها به شکل دوکی و ماهی کوچک یعنی ماهیچه می باشند

  
  .تک تک سلولهاي ماهیچه صاف دراختیار اعصاب خودکار هستند.باز گلیکولیز ،ترجمه، ریبوزم،پروتئین سازي،غشا دارند
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  اف اطراف سرخرگها میباشند تنها استثنایی که داردسلولهاي ماهیچه ي ص.این سلولها به شکل سریع منقبض می شوند

  
  که سریعا منقبض می شوند

  
  .در بدن ما هر ماهیچه اي که از زیرپوست لمس نشودماهیچه ي صاف است.

  
  عاشق کلسیم و اي تی پی هستند.پس خاکستري قشرمخ در آن نقش ندارد.این ماهیچه ها در اختیار قشرمخ نیستند

  
  .ی مثل ناي،مري و هرجایی از بدن ما که با دست برخورد مستقیم ندارد ماهیچه صاف استدر مجاري داخل.غذاي ماهیچه کلسیم می باشد.

  
  یعنی اگربه شکل دقت کنید متوجه می شوید که انشعاب دارند.ماهیچه قلبی سلولها شلوارك مانند هستند

  
  . ب داشتن و اتصال داشتن بین دوسلول می باشدپس نوعی سازگاري،انشعا.سریعا هدایت از گره اول به دهلیزها و ازگره دوم به بطن ها برسد.

  
  .تک هسته می باشند.ویوکارد وبافت هادي از این گروه هستند.همه ي ماهیچه هاي خط دار این انشعاب را ندارند

  
  .یستندغیر ارادي هستند یعنی در اختیار قشرمخ ن.عاشق کلسیم هستند.پس در بدن مردیک ایکس هر هسته و در خانم ها دو ایکس دارند

  
  .فقط در قفسه سینه هستند. مثل ماهیچه هاي صاف اعصاب خودکاریعنی سمپاتیک، پاراسمپاتیک آنها راتنظیم می کنند

  
  .قلب دارد.رگ ماهیچه ي صاف دارد.زیرا رگ دارد.  در قفسه سینه انسان همه ي انواع ماهیچه ها یافت می شود

  
  ده اي داردکه مخطط اسکلتی ارادي می باشدماهیچه مخطط قلبی و دیافراگم وماهیچه ي بین دن

  
اعصاب سمپاتیک بعضی هورمونها مثل اپی،نفرین،فعلیت هاي شدید،بیماریهاي مختلف مثل پرکاري تیروئیدفعالیت این ماهیچه هاي قلب را .

  افزایش می دهد
  
  .یوکارد عادي تبدیل می شوندبعداز تولد به دو گروه بافت هادي و و. در دوران قبل از تولد همگی ظاهر یکسان دارند.

  
) مثال تزریق طوالنی (اگر در فردي تیروکسین زیاد بشه البته به شکل پیوسته   

 
می یابد گلیکولیز افزایش . مصرف  پیروات در این حالت   
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 مصرف اکسیژن و تولید دي اکسید افزایش گرما بدن افزایش متابولیسم پایه افزایش می یابد

 
ه عضالت افزایش می یابد اما اگر زیاد شود اسید الکتیک افزایش می یابد دي اکسید تولیدي کم می شود ر سانی ب  میزان خون  

 
.موس توسط جسم سلولی تولید می شوند هورمون هاي هیپوتاال  

 
لول ها هورمون هایی که در اولین محل تجزیه پروتین ها گیرنده دارند میزان فعالیت پروتئین هاي غشاي کریستاي بسیاري از س  

 
 را افزایش می دهند

 
. اب ادرار و مثانه کم می شود  . هر چه قدر میزان اوره بازجذبی در جمع کننده بیشتر باشد   

 
 اگر فرضا هورمون ضد ادراري کم شود یا نباشد نفرون و جمع کننده نسبت به اب نفوذ ناپذیر میشود 

 
  می شود غلظت ادرار کم میشود  زیاد بازجذب اب کم میشود غلظت خون و مایع بین سلولی

 
  و رقیق میشود حجم ادرار زیاد می شود تعداد دفعات ادرار زیاد می شود میزان اب ورودي به شبکه دوم کم میشود 

 
 ازاد کننده و مهار کننده از ساقه کوتاه هیپوتاالموس ترشح میشود 

 
  در میزان رطوبت پوست موثرنددرون ریز هم برون ریز غده د پس هم تیروید و تیروکسین و غده عرق در میزان اب  و رطوبت پوست موثرن

 
 

:اگر پانکراس فرضا حذف شود   
 

 الیه موکوزي دوازدهه اسیب می بیند 
 

 ذخایر چربی کم میشود 
 

  خون زیاد می شود امینو اسید خون افزایشداسی       پروتئین ها به امینو اسید تبدیل  و اوره خون زیاد
 

عامل افزایش دهنده فعالیت غده تیروئید می تواند باعث افزایش خاصیت ترشحی فوق کلیه نیز بشود  ژن کبد و ماهیچه کم میشود .وذخایر گلیک  
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 عامل افزایش دهنده سطح هوشیاري یک فرد می تواند باعث افزایش رسوب و تشکی سیستم هاورس میشه

 
دهد می تواند غلظت سدیم خون را افزایش دهدغده اي که با افزایش فعالیتش  سطح ایمنی را کاهش می   

 
:  عالیم زیر 1با تزریق انسولین به یک فرد دیابت   

 
 پروتئین ها کمتر به امینو اسید تبدیل میشوند 

 
 گلیکوژن کبد سر جاي خودش می مونه و الکی تجزیه نمیشه  و میزان ذخیره ان زیاد میشه 

 
.هیدرولیز چربی ها کمتر اتفاق می افته   

  
 مصرف گلوکوز زیاد میشه  پروتئین هاي خون کمتر تجزیه میشه 

 
  رونویسی میشه 2هورمون هاي پیشین پلی پپتید هستند لذا  براي تولید انها ار ان پلی مراز 

 
 این هورمون ها از غشاي سلول هاي هدف رد نمی شوند اما از غشاي سلول سازنده عبور می کنند 

 
نی  و غیر پروتئینی نقش دارند در سنتز انها انزیم  پروتئی  

 
 انسولین دو زنجیره لی پپتیدي هست  که بر سلول هاي سازنده خود تاثیر دارد

 
 گاستزین هورمون رشداستروژن و تیروکسین  نیز بر اندام سازنده خود تاثیر دارند 

 
بکه اندوپالسمس تولید میشود  قرار نیستهر هورمونی که در ش. هورمون هی لیپیدي براي ترشح سطه انرژي سلول را کم نمی کنند    

 
  پروتینی باشد ما قطعا در تولیدا نها پروتئین دخیل است 

 
/ است که میوز دارد و تولید صفات ثانویه جنسی کرده تیروکسین افزایش هوشیاري در فرد بالغ  

. در تبدیل غضروف به استخوان  هورمون رشد و تیروکسین تاثیر دارد  
 

)سلول هاي عادي ( ن میتواند بر سلولی تاثیر کند که  هم سیتوکینز هم میتوز دارد هورمون تیروکسی  
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)ماهیچه ( هورمون تیروکسین میتواند بر سلولی تاثیر کند که  فقط میتوز دارد   

 
) رون ون( هورمون تیروکسین میتواند بر سلولی تاثیر کند که  نه میتوز دارد نه سیتوکینز   

 
چگونه ؟. ر سه نوع فرایند تشکیل ادرار را افزایش دهد الدوسترن می تواند ه  

 
 با افزایش فشار خون افزایش تراوش  و نیز با افزایش  بازجذب سدیم – ترشح پتاسیم 

 
. ترشح پتاسیم  هم در انتهاي عملکرد دستگاه ادراري است هم در انتهاي عملکرد دستگاه گوارشی   

 
ثبت بیشتر است زیرا خود تنظیم منفی در تثبیت میزان هورمون ه و هوموستازي بدن نقش بیشتري داردمیزان خود تنظیم منفیدر بدن نسبت به م  

 
 اما مثبت می تواند مواد موجود در  خون را تثبیت کند 

 
:برخورد بعضی مواد معدنی به پروتئین ها با عث تغییر میزان واکنش یا انجام ولکنش می شوند   

 
وزین باعث شروع انقباض میشوند برخورد کلسیم به اکتین و می  

 
 برخورد امینو اسید تیروزین به ید و ترکیب انها باعث تولید هورمون تیروکسین می شود 

 
...برخورد اسید معده  به پپسینوژن باعث  تجزیه پپسینوژن می شود  و   

 
ت اولین اندانی از  جنین که برخورد به ماهیچه هاي منقبض شونده می شود   سر  جنین اس  

 
   کاهش کورتیزول -    کاهش ازاد کننده    -افزایش کورتیزول   

 
  افزایش کورتیزول  – افزایش ازاد کننده –) اگر شرایط استرتسی بود ( کاهش کورتیزول 

 
 هورمون ها باعث کاهش یا افازایش میزان روشن شدن ژن ها می شوند 

. اندام هدف خود تاثیر می کنند زیرا هیچوفیز پیشین سر راهش است هورمون ازاد کننده و مهار کننده بدون عبور از قلب ب  
 

...گاز هاي تنفسی در حشرات بدون عبور از قلب به سلول هاي بدن می رسند زیرا لوله هاي نایی هست   
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یاد در دیابت شیرین نوع یک انسولین کم  گیرنده خالی انسولین زیاد میزان گلوکوز سلول ها کم  میزان گلکوز خون ز  

 
  ... میزان گلیکوژن کبد و ماهیچه کم میشود 

 
 موثرترین اندامی که اپی نفرین بر ان موثر است  ماهیچهقلب است 

 
 کلسی تونین و کورتیزول هر دو از میزان مواد استخوان کم می کنند و به نوعی نرم می کنند 

 
یزان امینو اسید گوارشی  کم میشود لذا میران جذب ناه کم می شود کاهش گاسترین  باعث کاهش جذب مواد الیه براي روده می شود زیرا م  

 
. و مثال احتماال تیروزین جذب شده کم میشود   

 
. هیپوتاالموس  با دو نوع مسیر می تونه گلوکوز خون را  زیاد کنه   

 
...اول با افزایش کورتیزول و با تبدیل پروتین به امیو اسید و تبدیل امینو اسید به گلوکوز    

 
 در این تبدیل موادي که نیتروژن دارند تبدیل  به موادي  میشوند که نیتروژن ندارند 

 
 مسیر دوم تجزیه گلیکوژن می باشد که با مسیر عصبی نخاع و سمپاتیک می باشد 

 
... ساخت انسولین با یزان گلوکوز زیاد خون زیاد می شود    

 
... گرسنگی می شود چین هاي معده باعث  تحریک  هیپوتالموس و احساس  

 
در اولی  درون خود غده  در  دومی با ازایش سوخت  و ساز سایر سلول ها . در گواتر  و پرکاري تیروئید در هر دو میزان میتوز زیاد می شود   

 
 افزایش رسوب کلسترول در مجاري باعث کاهش جذب  ویتامین  د  شده و باعث کاهش عملکرد استخوان ها میشود 

 
که باعث افزایش جریان خون می شود می توان اکسی توسین را نیز نام برد هورمونی   

 
09149285452تفسیر کنید خودتون ) این ااثر مثل کاهش اکسیژن محیط است (   
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 با نبود انزیم تبدیل کننده فنیل االنین به تیروزین احتمال زیاد فنیل کتوناوریا و کم کاري تیرویید و عقب افادگی ذهنی هست 
 

ل ترشح می شوند  و سطح انرژي سلول را کم می کنند =ورمون هاي محرك چون پلی پپتیدي هستند  اندرون وزیکواه  
 

....اما هورمون هاي لیپپیدي در غشا خل شده و باي باي می کنند از سلول    
 

  نکات مربوط به ترجمه

 براي امینو اسید  A پپتید در حال ساخت و جایگاه  براي پلی pجایگاه .ه هم متصل شوند،ریبوزوم دو جایگاه داردبوقتی دو بخش ریبوزوم،
  )طبق کتاب درسی.(باشد می

  قبل از ترك tRNAباشد و   میp یا خروج است که قبل از جایگاه exitجایگاه سوم .ریبوزوم سه جایگاه دارد: بیشتر بدانید

  .ودش  وارد این جایگاه و سپساز ریبوزوم خارج می Pاز جایگاه –ریبوزوم 

  .گیرند  ریبوزوم قرار میP، آغازگر همواره در جایگاه tRNAکدون آغازگر و  

  . پیوند هیدروژنی وجود دارد7   آغازگر و کدون آغازگر،tRNAبین  

  .کدون وجود دارد  پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی7در مرحله آغاز ترجمه ، حداکثر 

  . ریوزوم وجود نداردAایگاه ي آغاز ترجمه ، پیوند هیدروژنی در ج در مرحله

  .ي آغاز ترجمه ، هنوز پیوند پپتیدي تشکیل نشده است در مرحله

  .ي آغاز ، هنوز پیوند پپتیدي تشکیل نشده است در مرحله

  . پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون ها وجود دارد13 و حداقل 16 ریبوزوم ، حداکثر A ، به جایگاه tRNAپس از ورود دومین 

این آنزیم در ساختار زیر واحد بزرگ .(است)  ریبوزومیRNA) rRNAکند اسید پیوندپپتیدي ایجاد می زیمی که بین دو آمینوآن

  .)شناسند اي با فعالیت کاتالیتیک را تحت عنوان ریبوزیم می RNAریبوزوم است و چنین 

 ریبوزوم Aزیرا در جایگاه .ها وجود دارد کدون دون و آنتی پیوند هیدروژنی بین ک6 و حداقل 9ي پایان ترجمه ، حداکثر   در مرحله-10
  .شود کدونی وارد نمی آنتی

  : فرض کنیمn  ، را mRNAها بر روي   اگر تعداد کدون-11
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  .باشد  میn-1تعداد آمینواسیدها در پروتئین حاصل ، 

  n-2تعداد پیوندهاي پپتیدي در پروتئین ، 

  n-1شوند ،  زوم می ریبوpهایی که وارد جایگاه  تعداد کدون

  n-1شوند ،   ریبوزوم میAهایی که وارد جایگاه  تعداد کدون

  n-2هاي آ الزم براي هیدرولیز پروتئین حاصل و پیوندهاي پپتیدي در پروتئین ،  تعداد مولکول

  n-2گیرند ،  هایی که در هر دو جایگاه ریبوزوم قرار می تعداد کدون

  n*3،)ها هاي اگزون هاي رونوشت داقل تعداد نوکلنوتیدح  (mRNAهاي  حداقل تعداد نوکلنوتید

  ي رمزگردان ژن ،   هاي منطقه حداقل تعداد نوکلنوتید

  n-2، mRNAتعداد حرکت هاي ریبوزوم بر روي 

  .باشد   ، یکی کمتر از تعداد آمینو اسیدهاي پروتئین میmRNAهاي  هاي ریبوزوم بر روي کدون  تعداد حرکت-12

  .گیرد  ریبوزوم قرار میp و هم در جایگاه Aها هم در جایگاه  اي آغاز و پایان ، سایر کدونه  به جز کدون-13

 p و سپس وارد جایگاه A ها ابتدا وارد جایگاه  tRNAشود، سایر   ریبوزوم وارد میp آغازگر که فقط به جایگاه tRNAبه جز -14
  .شوند می

  .گر نیستندهاي حامل متیونین در سلول، آغاز  tRNAي    همه-15

  .هاي پایان وجود ندارد  آنتی کدون مکمل کدون-16

  .اند  نیز وارد شدهP شده اند، به جایگاه Aهایی که وارد جایگاه کدون  آنتی-17

  .شود،یکسان است  میpکدونی که وارد جایگاه  شود،با آخرین آنتی  میAکدونی که وارد جایگاه  آخرین آنتی-18

تعدادي نوکلنوتید قبل از کدون آغاز و بعداز کدون پایان وجود دارند .گیرد   انجام نمیmRNAن نوکلنوتید  ترجمه از اولین تا آخری-19
  .شوند که ترجمه نمی

  .کدون ندارد شود، آنتی  ریبوزوم میA  ، آخرین کدونی که وارد جایگاه mRNAي یک  هنگام ترجمه-20
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 tRNAولی .  حامل متیونین باشدtRNAبیش از یک  و AUGتواند بیش غاز یک کدون   میmRNA در طول یک -21

  .گیرد    قرار میmRNAآغازگر که آن هم حامل متیونین است، فقط یک بار بر روي یک 

  .شود، مکمل کدون قبل از پایان است  میAکدونی که وارد جایگاه   آخرین آنتی-22

  . استpکدون در جایگاه   همان آخرین آنتیAکدون در جایگاه   آخرین آنتی-23

  .شود  وارد میp شود،مکمل آخرین کدونی است که به جایگاه Aکدونی که وارد جایگاه   آخرین آنتی-24

  .کند بار حرکت می)mRNA، )n-2 رمز باشد، ریبوزوم بر روي n  که داراي mRNAدر جریان ترجمه یک 

  .شود یپیوند پپتیدي تشکیل م) n-2( رمز باشدn که داراي mRNAي یک  در جریان ترجمه

به همین دلیل همواره تعداد حرکات ریبوزوم .کند   حرکت میmRNAهمواره به دنبال تشکیل هر پیوند پپتیدي، ریبوزوم یک بار بر روي 
  .با تعداد پیوندهاي پپتیدي تشکیل شده برابر است

رمز شروع وارد جایگاه . رمز داشته است101،ي رمز پایان پپتیدي وجود داشته باشند مسلما با محاسبه ي پلی اسیدآمینه در یک رشته100اگر

Aشود و رمز پایان هم وارد جایگاه   نمیpرمز از 100پس .شود  نمیA رمز از 100 وارد وPشود   خارج می

 وارد Aتاي دیگر از  99شود و  وارد میp  از جایگاه tRNA خواهند داشت که یک اسیدآمینه با یک 100tRNAاسیدآمینه،100
  .شوند می

 شناسایی tRNA توسط A کدون در جایگاه n-2عدد کدون در بخش قابل ترجمه باشد،n  داراي mRNA مولکول اگر یک
  :خواهد شد زیرا

AUG که کدون مربوط به آغاز ترجمه است در جایگاه Pشود  شناسایی می.  

  tRNAشود اما نه با   شناسایی میAکدون پایان ترجمه در جایگاه 

  1-تواند ي آن،حداکثر می پپتید حاصل از ترجمه  ریبونوکلئوتید باشد، پلیn داراي mRNAلکولي یک مو اگر بخش قابل ترجمه
  :آمینواسید داشته باشد زیرا

  .ها مربوط به پایان ترجمه است  یکی از کدون-2دهند پس تعداد کدون  خواهد بود و هر سه ریبونوکلئوتید یک کدون را تشکیل می

  اند هاي یوکاریوتی گسسته ژن
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یعنی یک ژن به صورت قطعاتی است که بین آنها قطعات .گسسته اند)ها آرکی باکتري(هاي پروکاریوتی هاي یوکاریوتی و برخی ژن ام ژنتم

 RNAرونوشت اولیه پس از تغییراتی به .شود  اولیه نامیده میRNAهاي گسسته،  حاصل از رونویسی ژنRNA.اضافی وجود دارد

  )RNAپیرایش(شوند  اولیه حذف میRNAهایی از  غییرات،بخشدر طی این ت.گردد بالغ تبدیل می

شود را اینترون  ماند اگزون و مناطقی که رونوشت آنها طی ویرایش حذف می بالغ باقی میRNA که رونوشت آنها در DNAمناطقی از 
  .نامند می

  .شود توپالسم فرستاده میسازي به سی  بالغ جهت پروتئینRNAسپس .گیرد ها در هستاه صورت می حذف رونوشت اینترون

  .آید ژنی به وجود می  تکmRNAها به هم متصل شده و یک مولکول  ها،رونوشت اگزون پس از حذف رونوشت اینترون

  .اند ها گسسته ها نیز همانند یوکاریوت هاي آرکی باکتري ژن

ولی طول ) ها یل حذف رونوشت اینترونبه دل(تر است  کوتاه) DNAدر( اولیه و ژن رمزگردان RNA بالغ یوکاریوتی از RNAطول 

RNAي آن برابر است  اولیه و ژن سازنده.  

  )I=E-1.(هاست ها،یکی کمتر از تعداد اگزون تعداد اینترون

  : بگیریمnها را مساوي با  اگر تعداد رونوشت اینترون

  . پیوند فسفودي استر شکسته خواهد شد2n،)ویرایش(ها براي حذف رونوشت اینترون

  .پیوند فسفودي استر تشکیل خواهد شدnهاي باقیمانده به یکدیگر،  ال اگزونبراي اتص

  نیز rRNA وtRNA بلکه براي  mRNA و حذف رونوشت اینترون، نه فقط براي RNAهاي یوکاریوتی، بالغ شدن  در سلول
  )شوند گرچه این دو هرگز ترجمه نمی.(صادق است

   حذف شده و ترجمهRNAها در  رونوشت اینترون.گیرد  رونویسی صورت میDNAدقت کنید که از روي توالی اگزون و اینترون
  )بین رمز آغاز و پایان(شوند ها ترجمه می از رونوشت اگزون) نه همه(هایی شود و قسمت نمی

  

  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 133 

  

  

  

  . داشته باشند توانند لقاح خارجی گروه جانوران بکرزا  می

   حشراتد مثال باشداشته ورین فهر جانوري که لقاح داخلی دارد قرار نیست پر

  )پوس پالتی( لقاح خارجی داشته باشدگذار قرار نیست هر جانور لقاح خارجی تخمک گذاري می کند اما هر جانور تخمک

  پوس پالتی  مثال نقض دار باشه  الیه قرار نیست جفت  3هر جانور داراي مننژ 

  ها برخی جانوران لقاح خارجی بکرزا هستند مثل حشرات،ماهی

  : که اسید اوریک دفع می کنند ورانی جان

  : گروهی از خزنده ها  می توانند موارد زیر  را داشته باشند – حشرات -انسان  

   سطح تنفسی خارجی  یا داخلی  کیسه هاي هوادار –دیافراگم ؟؟؟    توانایی تولید گامت بدون کاهش عدد کروموزومی 

  ...لقاح در خارج از بدن 

  !!!!!!!!!!!!!!!!   دقت کنید که منظور سوال  این متن نیست ؟؟انسان چه ویژگی هایی هست؟در نوزاد سه هفته 

  

  

  زیرا متن کتاب اشاره به جنین سه فته اي دارد نه نوزاااااااااااد 

  : ی هستند حرکتاندام 4جانورانی که داراي 

  شته باشند می توانند  حفره گلویی خود را حفظ کنند   می توانند دیافراگم  و شش  دا

  عامل  و علت اصلی انجام فرایند میوز در یک زن افزایش هورمون لوتئینی کننده است ایا ؟؟  نه  جواب افزایش ناگهانی  و شدید

   می شود در تمایز اسپرم انسان هسته بیضی شکل 
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، اما ) ستین گویچه قطبی از تخمدان آزاداووسیت ثانویه و نخ(شود   هست و در  یک زن بعد از بلوغ تولید نمیه در تخمدان اووسیت اولی
  ..شود اسپرماتوسیت اولیه در یک پسر بالغ بعد از بلوغ تولید می

  .نه + ها موثر است اما   تثبیت و هماهنگی هوموستازي  به گلیکولیز و سلول–است زیرا +  بیشتر از –میزان خود تنظیمی 

      برخورد  امینو اسید و ترکیب با ید -ین به پروتئین برخورد اکتین و میوز  :  ها prبرخی مواد معدنی به 

  .جنین است شود، سر می) OX(توسین اولین اندامی که از جنین دچار تسهیل اکسی

   است  ؟؟؟ نه  این مولکول فقط نوعی پیک دوم است  حلقويAmp     ایا  فقط  پیک دوم چیست؟

  . ست بر اندام هدف خود تاثیر می گذارد که ازاد کننده مثل تستوسترون بدن عبور از دهلیز را

  .این جمله مثل این است که در حشرات گاز هاي تنفسی بدون عبور از قلب  بر سلول ها  می رسند 

  می توان گفت افزایش ازاد کننده نتایج زیر را به دنبال دارد ؟ 

  . هاي بیشتر  غده هاي  بدن افزایش می یابد   چون ازاد کننده باعث افزایش ترشح محرك ها میشود لذا می توان گفت فعالیت 

  . مثال افزایش فعالیت غده تیرووئید  می تواند باعث افزایش فعالیت هاي سلولی  و متابولیسم سلولی میشود 

  شمصرف اهن افزایش می یابد چرخه کربس افزای. می توان گفت در این حالت مصرف ویتامین هاي بدن مثل ویتامین ب افزایش می یابد 

  می یابد لذا دي اکسید سلول ها افزایش  و انزیم امیدراز فعالیتش افزایش می یابد 

  .پس بی کربنات خون افزایش می یابد 

  ..یش می  یابد از افزایش می یابد لذا فشار خون افمی توان  گفت فعالیت غده هاي فوق کلیه

  رتیزول می توان گفت میزان پروتئین هاي خون و برخی بافت ها کاهش می یابدبا افزایش کو.  سدیم خون افزایش یافته و پتاسیم کاهش می یابد 

   کم شده ها  ل گلوکز سلو ورود   گیرنده هاي خالی زیاد می شود کاهش میابد انسولین   شدید شیرین نوع اول   دیابت در 

  .افزایش  و گلیکوژن کبد کاهش میا بد  گلوکز خون 

  زیاد میشن )   تاشون دودر مجموع (  سن بروز می کند  هم انسولین هم قند خون دوم  که در نیمه دومدر دیابت نوع 

 به حروف   دو   دقت کن
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  نکات مربوط به ترجمه

 براي امینو اسید  A پپتید در حال ساخت و جایگاه  براي پلی pجایگاه .وقتی دو بخش ریبوزوم،به هم متصل شوند،ریبوزوم دو جایگاه دارد
  )تاب درسیطبق ک.(باشد می

–  قبل از ترك ریبوزوم tRNAباشد و  میp یا خروج است که قبل از جایگاه exitجایگاه سوم .ریبوزوم سه جایگاه دارد: بیشتر بدانید

 ریبوزوم قرار P، آغازگر همواره در جایگاه tRNAکدون آغازگر و  . شود  وارد این جایگاه و سپساز ریبوزوم خارج می Pاز جایگاه 

 پیوند هیدروژنی بین 7در مرحله آغاز ترجمه ، حداکثر .  پیوند هیدروژنی وجود دارد7   آغازگر و کدون آغازگر،tRNA بین  .گیرند می

ي آغاز ترجمه ، هنوز  در مرحله.  ریوزوم وجود نداردAي آغاز ترجمه ، پیوند هیدروژنی در جایگاه  در مرحله. کدون وجود دارد کدون و آنتی

 A  ، به جایگاه tRNAپس از ورود دومین . ي آغاز ، هنوز پیوند پپتیدي تشکیل نشده است در مرحله. ل نشده استپیوند پپتیدي تشکی
اسید پیوندپپتیدي ایجاد  آنزیمی که بین دو آمینو.  پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون ها وجود دارد13 و حداقل 16ریبوزوم ، حداکثر 

اي با فعالیت  RNAاین آنزیم در ساختار زیر واحد بزرگ ریبوزوم است و چنین .(تاس)  ریبوزومیRNA) rRNAکند می
ها  کدون  پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی6 و حداقل 9ي پایان ترجمه ، حداکثر  در مرحله.) شناسند کاتالیتیک را تحت عنوان ریبوزیم می

تعداد : فرض کنیمn  ، را mRNAها بر روي  اگر تعداد کدون. دشو کدونی وارد نمی  ریبوزوم آنتیAزیرا در جایگاه .وجود دارد

 ریبوزوم pهایی که وارد جایگاه  تعداد کدون. n-2تعداد پیوندهاي پپتیدي در پروتئین ، . باشد  میn-1آمینواسیدها در پروتئین حاصل ، 

هاي آ الزم براي هیدرولیز پروتئین حاصل و   مولکولتعداد. n-1شوند ،   ریبوزوم میAهایی که وارد جایگاه  تعداد کدون. n-1شوند ،  می

هاي  حداقل تعداد نوکلنوتید. n-2گیرند ،  هایی که در هر دو جایگاه ریبوزوم قرار می تعداد کدون. n-2پیوندهاي پپتیدي در پروتئین ، 

mRNA)  3،)ها هاي اگزون هاي رونوشت حداقل تعداد نوکلنوتید*n .تعداد . ي رمزگردان ژن ،    منطقههاي حداقل تعداد نوکلنوتید

  ، یکی کمتر از تعداد آمینو mRNAهاي  هاي ریبوزوم بر روي کدون  تعداد حرکتn-2، mRNAحرکت هاي ریبوزوم بر روي 

به جز . دگیر  ریبوزوم قرار میp و هم در جایگاه Aها هم در جایگاه  هاي آغاز و پایان ، سایر کدون به جز کدون. باشد اسیدهاي پروتئین می

tRNA آغازگر که فقط به جایگاه pشود، سایر   ریبوزوم وارد میtRNA  ها ابتدا وارد جایگاه A و سپس وارد جایگاه pشوند  می .

هایی که وارد  کدون آنتی. هاي پایان وجود ندارد آنتی کدون مکمل کدون. هاي حامل متیونین در سلول، آغازگر نیستند  tRNAي   همه

 pکدونی که وارد جایگاه  شود،با آخرین آنتی  میAکدونی که وارد جایگاه  آخرین آنتی. اند  نیز وارد شدهPند، به جایگاه  شده اAجایگاه

تعدادي نوکلنوتید قبل از کدون آغاز و بعداز کدون .گیرد   انجام نمیmRNAترجمه از اولین تا آخرین نوکلنوتید . شود،یکسان است می

کدون  شود، آنتی  ریبوزوم میA  ، آخرین کدونی که وارد جایگاه mRNAي یک  هنگام ترجمه. شوند ه نمیپایان وجود دارند که ترجم

 tRNAولی .  حامل متیونین باشدtRNA و بیش از یک AUGتواند بیش غاز یک کدون   میmRNAدر طول یک . ندارد

شود،   میAکدونی که وارد جایگاه  آخرین آنتی.گیرد ی   قرار مmRNAآغازگر که آن هم حامل متیونین است، فقط یک بار بر روي یک 

کدونی که وارد  آخرین آنتی.  استpکدون در جایگاه   همان آخرین آنتیAکدون در جایگاه  آخرین آنتی. مکمل کدون قبل از پایان است
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 رمز باشد، n داراي   کهmRNAدر جریان ترجمه یک . شود  وارد میp شود،مکمل آخرین کدونی است که به جایگاه Aجایگاه 

پیوند پپتیدي ) n-2( رمز باشدn که داراي mRNAي یک  در جریان ترجمه. کند بار حرکت می)mRNA، )n-2ریبوزوم بر روي 

به همین دلیل همواره تعداد .کند   حرکت میmRNAهمواره به دنبال تشکیل هر پیوند پپتیدي، ریبوزوم یک بار بر روي . شود تشکیل می
پپتیدي وجود داشته باشند مسلما با  ي پلی اسیدآمینه در یک رشته100اگر. م با تعداد پیوندهاي پپتیدي تشکیل شده برابر استحرکات ریبوزو

 Aرمز از 100پس .شود  نمیpشود و رمز پایان هم وارد جایگاه   نمیAرمز شروع وارد جایگاه . رمز داشته است101ي رمز پایان، محاسبه

 وارد p  از جایگاه tRNA خواهند داشت که یک اسیدآمینه با یک 100tRNAاسیدآمینه،100شود  ج می خارPرمز از 100وارد و 

 کدون در n-2عدد کدون در بخش قابل ترجمه باشد،n  داراي mRNAاگر یک مولکول . شوند  وارد میAتاي دیگر از  99شود و می

اگر بخش  . tRNAشود اما نه با   شناسایی میAدر جایگاه کدون پایان ترجمه :  شناسایی خواهد شد زیراtRNA توسط Aجایگاه 

  آمینواسید داشته 1-تواند ي آن،حداکثر می پپتید حاصل از ترجمه  ریبونوکلئوتید باشد، پلیn داراي mRNAي یک مولکول قابل ترجمه
  .ها مربوط به پایان ترجمه است ی از کدوندهند پس تعداد کدون  خواهد بود و یک هر سه ریبونوکلئوتید یک کدون را تشکیل می: باشد زیرا

  اند هاي یوکاریوتی گسسته ژن

یعنی یک ژن به صورت قطعاتی است که بین آنها قطعات .گسسته اند)ها آرکی باکتري(هاي پروکاریوتی هاي یوکاریوتی و برخی ژن تمام ژن

 RNAرونوشت اولیه پس از تغییراتی به .ودش  اولیه نامیده میRNAهاي گسسته،  حاصل از رونویسی ژنRNA.اضافی وجود دارد

 که رونوشت DNAمناطقی از ). RNAپیرایش(شوند  اولیه حذف میRNAهایی از  در طی این تغییرات،بخش.گردد بالغ تبدیل می

ها  اینترونحذف رونوشت .نامند شود را اینترون می ماند اگزون و مناطقی که رونوشت آنها طی ویرایش حذف می بالغ باقی میRNAآنها در 

پس از حذف رونوشت .شود سازي به سیتوپالسم فرستاده می  بالغ جهت پروتئینRNAسپس .گیرد در هسته صورت می

ها نیز همانند  هاي آرکی باکتري ژن. آید ژنی به وجود می  تکmRNAها به هم متصل شده و یک مولکول  ها،رونوشت اگزون اینترون

به دلیل حذف (تر است  کوتاه) DNAدر( اولیه و ژن رمزگردان RNAغ یوکاریوتی از  بالRNAطول . اند ها گسسته یوکاریوت

). I=E-1.(هاست ها،یکی کمتر از تعداد اگزون تعداد اینترون. ي آن برابر است  اولیه و ژن سازندهRNAولی طول ) ها رونوشت اینترون

 پیوند فسفودي استر شکسته خواهد 2n،)ویرایش(ها شت اینترونبراي حذف رونو:  بگیریمnها را مساوي با  اگر تعداد رونوشت اینترون

 و RNAهاي یوکاریوتی، بالغ شدن  در سلول. پیوند فسفودي استر تشکیل خواهد شدnهاي باقیمانده به یکدیگر،  براي اتصال اگزون. شد

 دو هرگز ترجمه گرچه این.(  نیز صادق استrRNA وtRNA بلکه براي  mRNAحذف رونوشت اینترون، نه فقط براي 

 حذف شده و RNAها در  رونوشت اینترون.گیرد  رونویسی صورت میDNAدقت کنید که از روي توالی اگزون و اینترون) شوند نمی
توانند لقاح  گروه جانوران بکرزا  می).بین رمز آغاز و پایان(شوند ها ترجمه می از رونوشت اگزون) نه همه(هایی شود و قسمت  نمی ترجمه

هر جانور لقاح خارجی تخمک گذاري می کند اما هر جانور .هر جانوري که لقاح داخلی دارد قرار نیست پرنورین باشه حشرات .خارجی 
برخی جانوران لقاح خارجی بکرزا . پوس دار باشه پالتی الیه قرار نیست جفت3هر جانور داراي مننژ ) پوس پالتی(گذار قرار نیست تخمک
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دیافراگم توانایی تولید گامت بدون . ها انسان،حشرات،گروهی از خزنده: کنند  جانورانی که اسیداوریک دفع می.ها هستند مثل حشرات،ماهی
    هاي هوادار،لقاح در خارج بدن کاهش عدد کروموزومی ،  سطح تنفسی خارجی و بدون عدد سطح تنفس داخلی، کیسه

حفره گلویی حفظ، شش .دوزیست،خزنده،به جز ماهی: اندام حرکت4اي در نوزاد سه هفته انسان چه ویژگی هایی هست؟ جانورانی که دار

  لقاح خارجی، + LH زیاد، عامل میوز LHدیافراگم، عامل میوز در زن 
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 مونوسیت 
 ماکروفاژ

 نوتروفیل 
 

:این سلول ها  : ویژگی مشترك   
داراي قدرت صرف گلوکز)  پروتئین سازي ( عمل ترجمه  . همگی داراي آنزیم درون سلولی   

. تمام ژن هاي هر سلول عادي در این سلول ها دیده می شود   
در فاگوسیتوز غشاي سلول کم  و غشاي  اندامک ها زیاد می شود ( عمل فاگوسیتوز   

. کندري براي این ار به نوعی الزم است می توان گفت میتو  
: موارد زیر در شکل در بین سلول ها مشترك است   

  کمک به ایمنی – متابولیسم – کلسترول – فسفولیپید –غشاي سلولی 
 

  – باکتري که در شکل می بینید داراي شکل میله اي است 
) هسته دار ( وکاریوتی  بین باکتري  و سلول ی-به این نوع باکتري باسیلوس می  گویند    

: موارد زیر مشترك است   
  پروتئین سازي – داشتن ریبوزوم – فعالیت انزیم – متابولیسم – سیتوپالسم –غشا 

 
 

: کالبد شناسی متن کتاب به روش رتبه هاي برتر   
 
 

 
 
 
 

    مثل ویروس سرماخوردگی -ویروس  (  منظور از میکروب می توان از گروه 
                                باکتري مثل عامل بیماري سل              

                                            قارچ برفک دهان 
                                           اغازي امیب اسهال خونی را نام برد 
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هستند    و ماد وراثتی -ویروس ها داراي پروتئین کپسید :  که به ترتیب    
                        با کتري  ها داراي ساختار سلولی اما فاقد اندامک هستند 

                       قارچ و اغازي داراي اندمک غشادار و دستگاه غشایی درونی هستند 
 

 سوال ویژگی مشترك تمام موارد باال چیست ؟؟؟
:  توضیح   
راي لول  هاي مرده    قدرت ایمنی معادل چوب پنبه بافت پوششی سنگفرشی چند الیه دا: پوست   

  در سلول هاي مرده ویروس ؟ – سلولهاي شاخی –ماده کراتین 
 
 

.....هم بافت با دهان مري    
... زبان کوچک –   زبان   
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: شعبده بازي با  
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ایسه شود در صورت تطابق به کلمه وسط مراجعه شود کلمات  اول با اخر مق  

 
 
 

 
 در این نوع سواالت کافیه که ویژگی دوم مشترك تمام اهداف روي سوال باشد 

 
 

 
 

 
 کافیه که خزه  را ا یاد نبریم 

 
 
 
 
  
 

 موارد مشترك گلیکولیز 
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  )دستگاه عصبی(2فصل 

 .شود ها و تارهاي عصبی دیده می ي نورونی شکل اول در این شکل جسم سلولی شبکه

 .ي عصبی در حال آزاد شدن است دهنده انتقال.شود در این شکل سیناپس دیده می

 هایی دیده می شود  در سمت راست شکل، میتوکندري.شود براي این کار انرژي سلول کم می

تفاوت باکتري و یوکاریوت در جدول زیر . پلیمراز داردRNA ولی یک نوع  MRT دارد RNAنوع 3پس .میتوکندري مثل باکتري است
 شود دیده می
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نورون سلولی است که میتوز .شود  تولید میATP. تولید می شودNADHي کربس  دهند در چرخه ي کربس انجام می ها چرخه  میتوکندري
 .شوند ارد لذا مراحل پمات دیده نمی شود پروفاز،متافاز،آنافاز،تلوفاز این ها در نورون دیده نمیند

اند و فقط   باقی ماندهG0ي  ها،نورون این ها در مرحله شوند مثل گامت ها دیگر تقسیم نمی بعضی سلول.  باقی مانده استG0ي  نورون در مرحله
تواند تحت تاثیر  انرژي این نورون می.بینید براي تامین انرژي الزم هستند هایی که در شکل می دريشود میتوکن ي آنها کمی بزرگ می اندازه

 تواند هورمون تولید کند  تواند  توسط هورمون تحت تاثیر قرار بگیرد و هم می هورمون تیروکسین افزایش یابد پس نورون هم می

 .جانوران پرسلولی .هاي هیپوتاالموس مثل نورون

جانوران داراي .جانوران متحرك هستنند بعضی از جانوران ثابت هم هستند.ي جانوران پرسلولی هستند  بحث پرسلولی تاکیدي است همه اینجا
براي ایجاد .شوند ها تقسیم می مهره داران و بی ي مهره جانوران به دو دسته.کنند جانوران براي تقسیم سلولی از کمربند استفاده می.سانتریول هستند

شوند  ها می بافت.شوند ها می ها بافت ي سلول ها مجموعه سلول.توان مثال زد هاي مختلف را می هاي مختلف،سلول ها و اندام هنگی بین اعمال سلولهما
ه بر توان هر چیزي ک محیط را می.توانند نامناسب نیز باشند مثل بیماري خود ایمنی به محیط ها می همچنین واکنش مناسب ،پس واکنش.ها  اندام

دستگاه .هاي ارتباطی دارند نیاز به عوامل مثال نیاز به غذا ،نیاز به حرکت و دستگاه.سیستم بدنی ما تاثیر میگذارد مثال زد مثل گرما،سرما و غیره
 مربوط به کار کار ویژه هم.عصبی با ساختار و کار ویژه اي که دارد ساختار دستگاه عصبی مربوط است به ساختار درونی و محیطی،مرکزي و محیطی

 در جهت ایجاد هماهنگی، هماهنگی وهوموستازي یک مفهوم را دارند.باشد ها می تخصصی نورون

 

به عنوان مثال گربه اي در حال استراحت است،اگر در حال استراحت .هاي بدن در هماهنگی و هوموستازي و ایمنی بدن نقش دارند ي اندام ،همه
کند یعنی بو  بوي گوشت را استشمام می.دهند  دارند یعنی حرکات ایزوتونیک و ایزومتریک انجام نمیهاي آن حالت استراحت است پس ماهیچه

خیزد این حرکت  شوند از جاي خود برمی کنند سپس در مغز درك می ي بویایی برخورد می هاي گیرنده اي هستند که به سلول هاي ویژه مولکول
کردنند تحریک  کند در فصل هواس نیز پروانه ها با مسیر بو حرکت می سیر بو را پیدا میارادي است و پس از بو کردن فضاي اطراف خود م

منظور از (پس از اطالع مراکز مغزي و نخاعی.باشند اي هستند که مژك دار نیز می یافته هاي تخصص هاي بویایی سلول هاي بویایی ،گیرنده گیرنده
هاي بویایی هستند  راه بویایی در انسان سلول(هاي بویایی از طریق راه) مغز قرار دارندمراکز مغزي و نخاعی قسمت هایی هستند که در داخل 

 ) .باشند لوب بویایی در جلوي مغز یا قسمت پیشانی هستند هاي مغز می هاي ویژه هستند،عصب بویایی هست و در نهایت لوب ،نورون

تونیک،ایزومتریک،حرکت سریع و غیره باشد و رفتار جانور،رفتار عمل تواند ایزو هاي الزم در مورد نوع حرکت ،این نوع حرکت می فرمان
تواند گوشت باشد گوشت گلیکوژن است  گیرد،غذاي گربه می هنگامی که غذا درون دهان قرار می.اي است که به محیط بیرون مربوط است پیچیده

ساز وهم  توانند هم پیش آنزیم ها می.باشد ها می وص آنزیمماده ندارد چون پیش ماده مخص ساز دارد به نام گلوکز اما پیش  گلیکوژن پیش
گلیکوژن از منوساکارید یا هگزوز تشکیل شده است که قند .غذاي گربه فقط ازگلوکز تشکیل شده است یعنی گلیکوژن.ماده داشته باشند پیش

 .توان غذا را دید باشد یعنی نیتروژن ندارد در کبد گربه نیز به شکل گلیکوژن می می
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ها شامل دو  آرواره.ها را تحریک کنند توانند آرواره ها ،این حرکات ارادي هستند پس توسط اعصاب خروجی از قشر مخ می رکات منظم آروارهح
فرشی دارند  ها بافت پوششی سنگ ي این دهان و زبان همه.ي باالیی و پایینی هستند که  هر کدام دو قسمت هستند سمت راست و چپ عدد آرواره

ها  ي این هاي گلو همه  موجب جویده شدن غذا یعنی گوارش مکانیکی البته آنزیم هم اینجا تاثیر دارد سپس حرکات هماهنگ زبان،ماهیچهابتدا
اسکلتی ارادي هستند یعنی سارکومر دارند یعنی اکتین میوزین دارند ظاهر مخطط دارند سبب بلع لقمه جویده شده ،بلع،  ماهیچه هاي مخطط

ریز  ها برون در همان هنگام ترشحات غده هاي بزاقی،غده.رکات دودي مري با اعصاب سمپاتیک غیر ارادي استحرکات دودي،ح
ریز و  هاي برون ها مجرایی دارند که به داخل دهان راه دارد مثل بیشتر غده دهند این غده ها عمل گلیکولیز انجام می هاي این غده سلول.هستند

ي معدنی به نام اسید داشته باشد مثل انسان که در پستانداران رنین نیز دارد ولی در نوزاد   تواند ماده  معده نیز میشیره.یابد شیره معده افزایش می
  .ها نیاز به نظم دارند ي این فعالیت بسیاري از پستانداران همه

 ساختار و کار نورون 

 

  

اي  این نورون جسم سلولی بزرگ و دندریت بسیار گسترده.ستدر شکلی که متوجه هستید، شکل ساختار یک نورون حرکتی را نشان داده ا
چه چیز را؟ اگر دندریت .کند دندریت دریافت می.دندریت درخت مانند است.شوند  ترمی ها هرچقدر انشعاب بیشتر شود  نازك در دندریت.دارد

ها  اما اگر دندریت.کند مثل نور،گرما،سرما یافت میدر سطح خارجی پوست باشد یعنی نزدیک محیط بیرون باشد موارد خارجی و غیره زنده را در
توانند پیام عصبی را دریافت کنند نه خود محرك را،پس محرك مستقیم در حالتی است که دندریت رو به بیرون بدن و  در داخل بدن باشند می

در .به علت نازك بودن دیگر اندامکی ندارند.شود در دندریت غشا و سیتوپالسم دیده می.ها پر از سیتوپالسم هستند دندریت.در پوست قرار دارد

 وکوروموزوم DNA.شود کلسترول نیز یافت می.شود شود بلکه گلیکولیپید و گلیکوپروتئین یافت می ها گلیکوژن یافت نمی غشاي دندریت

شاي نورون داراي گلیکولیپید، باشد ولی غ  میDNAي نورون داراي  هسته.ي نورون هستند نه در غشا ها در هسته ي این همه.شود یافت نمی

 حلقوي DNA. حلقوي استDNAي نورون  ها در میتوکندري.خطی استDNAي نورون  در هسته.باشد گلیکوپروتئین و کلسترول می

خطی نورون همان به DNAاما. پلیمراز در آنها نقش و فعالیت داردDNAشوند پس هلیکاز و ها هستند تقسیم می نورون که میتوکندري
ها را  نورون کدام ژن.ها در این حالت است  ي وراثتی است یعنی رونویسی از ژن کروماتین حالت فعال ماده.ماتین باقی مانده استشکل کرو
ها وجود داردتنها تفاوت در روشن یا  ها و هسته تک سلول هاي بدن فرد عادي در تک ي ژن همه.هاي بدن ما را دارد هاي تمام سلول دارد؟ژن

این .ها به نوعی حرکت دارند همه ي سلول.ها تاثیرپذیر نیستند ها تاثیرپذیرند ولی بیشتر سلول ها نسبت به محرك نورون.اشدب خاموش شدن می
خواهد  نورون وقتی می.توانند متابولیسم نورون را شدت ببخشند ها می هاي عصبی و محرك جریان.شود حرکت در غشا بیشتر دیده می

 .تابولیسم در داخل سلول اتفاق افتاده استدهنده ترشح کند نوعی م انتقال
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هاي داخلی مثل  هاي خارجی مثل گرما،سرما،نور و محرك محرك.گروه قرار داد2توان در  گذارند می ها تاثیر می هایی که بر نورون محرك
مورد زیر نشان 5.هاي داخلی هستند ركها مح هاي عصبی همه ي این دهنده ها،انتقال ها،اثر هورمون گرسنگی،تغییرات طول ماهیچه،دما،میزان یون

محرك خارجی سبب .محرك خارجی سبب تنظیم محیط داخلی می شود:تواند لینک شود ها می می دهد که همواره تنظیم دستگاه عصبی با محرك
 تنظیم محرك خارجی هم سبب.شود محرك داخلی سبب تنظیم داخلی می.محرك داخلی سبب تنظیم خارجی می شود.شود تنظیم خارجی می

تواند در داخل بدن تغییراتی ایجاد کند مثال براي گروه دوم نور  مثال براي گروه اول مثل گرما،نور می.شود داخلی هم سبب تنظیم خارجی می
 .نور زیاد،گرماي زیاد فرد را به سایه هدایت کند.تواند فرد را به حرکت وادارد می

تواند حرکت  د یا جانور براي پیدا کردن غذا که گرسنگی محرك داخلی است میشود فر محرك داخلی مثال سوم سبب تنظیم خارجی می
تواند اسید معده را کم  میزان گرسنگی می.ها را شل یا سفت کند تواند رگ گرما در داخل بدن می.شود محرك داخلی سبب تنظیم داخلی می.کند

شود هم در داخل بدن یک اعصاب  از خارج براي بدن اعمال میمحرك خارجی سبب تنظیم داخلی و خارجی مثال یک رفتاري .یا زیاد کند
 .مثال بوي غذا محرك خارجی است .شود هایی ظاهر می شود و هم حرکت سمپاتیک یا پاراسمپاتیک تحریک می

وانند ت ها می ي این شنیدن صدا و خبرهاي خوب محرك خارجی است همه.ورود ادرار به مثانه و کشش دیواره مثانه محرك داخلی است
ي تلوفاز نیست پس  وقت مرحله هیچ.شوند ها مضاعف و فشرده نمی در نورون کوروموزوم.هاي مختلف بدن را تغییر بدهند یا تغییر ندهند قسمت

 شود  عدد هستند تشکیل دوك انجام نمی2کنندیعنی  ها همانندسازي نمی سانتریول.پوشش هسته همیشه ثابت است

آن هم از متافاز میتوز نه . کند ي متافاز استفاده می کاریوتیپ از مرحله.توان از نورون کاریوتیپ تهیه کرد نمی.دهاي سیتوپالسمی هستن ولی رشته
هاي  روماتین اگر باشد هستک نیز هست هستک قسمتک.شود ي آن کوروماتین وجود دارد که مقدار زیادي رونویسی انجام می در هسته.میوز 

  دندریت و . فشرده و به چشم میایندکوروماتین هستند که خیلی ضخیم و

هاي تاري یعنی تار یعنی آکسون،فقط آکسون  بر روي نورون حرکتی در قست.توانند اندازه و تعداد متفاوتی و ظاهر متفاوتی باشند آکسون می
هایی به نام نوروگلیا  ن سلولدر روي آکسو.گویند ولی در نورون حرکتی تار همان آکسون است  هاي دراز را می چون دراز ما گفتیم تار قسمت

ها  ي این سلول هسته.ها براي پشتیبانی و تغذیه نیز مناسب هستند ها براي ایمنی مناسب و بعضی سلول وجود دارند که بعضی از این سلول
یی که مربوط به ساخت غالف ها هایی که نورون دارد را، دارند فقط در نوروگلیا ژن ي ژن ي سلول پشتیبان یا نوروگلیا همه زده است هسته بیرون

با .شود پلیمراز رونویسی میRNAهاي بدن ما هر ژنی که روشن باشد توسط در سلول. میلین هستند روشن هستند ولی در نورون روش نیستند

 نورون قسمت آخر یا پایانه آکسون.شوند  رونویسی می2ها توسط آنزیم   بقیه ژن3 توسط آنزیم T،ژن1توسط آنزیم Rاین تفاوت که ژن 
کلسیم با هورمون کلسی تونین و پاراتیروئید به ترتیب در خون کم و .پس کلسیم در این قسمت مفید است .حرکتی داراي حالت ترشحی هست

شود،قسمت پایانه آکسون داراي حالت ترشحی است و حالت برآمده دارد این قسمت فاقد گیرنده براي استیل کولین است چون فقط  زیاد می
هاي عادي هستند  ها سلول نورون.تواند از همه جاي نورون تاثیر بگذارد البته به جز قسمت آخر نورون   است پس استیل کولین میکارش ترشح

هر سلولی .که در دوران جنینی معمولی بودند ولی براي تولید بافت عصبی تمایز یافته و شکل خاصی پیدا کردند که نسبت سطر حجم زیادي دارند
تفاوت هدایت و انتقال پیام . تري دارد مثل غالف میلین  یادي داشته باشد شبکه آندوپالسمی خشن و گلژي فراوان و فعالکه غشا سازي ز
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هدایت قرار نیست از اول نورون .هدایت در طول یک تار مفهوم دارد.عصبی،هدایت حالت یونی است ولی انتقال حالت مولکول شیمیایی است 
رود انتقال از یک نورون به سلول بعدي است سلول اول باید نورون باشد فضا  ند باشد  ولی به سوي پایانه آکسون میتوا باشد از هرجاي نورون می

 حالت دارد یا تجزیه می شود2ي بین سلولی که محیط داخلی است را می پیماید بعد از تاثیر  یا فاصله

گذارند پس بر متابولیسم تاثیر  هاي ما تاثیر می ستیل کولین براي ماهیچههاي عصبی مثل ا انتقال دهنده.شود ها می  یا جذب دوباره نورون
میزان انتقال به نوعی وابسته به میزان هدایت .گذارند هرچقدر نورون ضخیم باشد هدایت بیشتر است غیرمستقیم انتقال نیز بیشتر است می

هرچقدر سلول سدیم،پتاسیم و .گیرد ي کربس الگو می ز چرخهي کربس است یعنی ا هدایت حال متابولیسمی است یعنی مربوط به چرخه.است
ترین عامل در تاثیر هدایت،غالف میلین است در محل نبود غالف میلین  مهم.گیرد تر صورت می حرکات بیشتري داشته باشد هدایت سریع

ولی .نویه اطرافشان سدیم،پتاسیم پر شده استهاي را این گره.هاي رانویه هستند که با محیط بیرون و مایع بین سلولی در ارتباط هستند گره
پذیرند نه  دار حالت جهشی هدایت می دار یا غالف هاي گره اند دیگر پتانسیلی دیده نمی شود لذا سلول هاي میلین جایی که احاطه کرده غالف
 .انتقال

 

 

  

تواند خارج شود اما به  تواند وارد پتاسیم می ها سدیم می انالاز این ک:هاي همیشه باز کانال- 1:هایی که در غشاي نورون هستند کانال ها و پروتئین
کند بلکه سلول در حالت عادي قرار دارد پس  ها تولید پتانسیل عمل آرامش نمی که فعالیت و ورود و خروج این تر به طوري غلظت خیلی خیلی کم

ها  براي تولید این.اند هستند که شبکه آندوپالسمی خشن تولید شدهها پروتئین  جنس این کانال.دهند انجام نمی ها هیچ تغییر خاصی  این کانال
در شبکه آندوپالسمی خشن پلی پپتیدها به هم چسبیده و در نهایت در حظه ترشح در غشا باقی .  رونویسی2هاي مربوطه توسط آنزیم  ژن

ي تحریک باز شده ،سدیم به طور قابل توجه و  دیم در لحظهدار س کنند کانال دریچه دار هستند تخصصی عمل می هاي بعدي دریچه کانال.اند مانده
دار   این کانال بسته شده کانال دریچه40تر شود در  شود نورون نسبت به خارج مثبت باعث می40سدیم تا نمودار .شود شدیدا وارد سلول می

  -65 به 40پس نمودار از .کند هی از نورون خارج میهاي قابل توج دار پتاسیم با باز شدن خود پتاسیم این کانال دریچه.شود پتاسیم باز می
) کنند  کنند یعنی انرژي سلول را مصرف می ها این است که اوال با انتقال فعال کار می تفاوت پمپ(هاي سدیم پتاسیم  بعد از این کار پمپ.رسد می

این پمپ هم با سدیم و .شود تر می  باشد این پمپ فعالتر هاي متعاقب و اعصاب سمپاتیک  تحریک پذیر پس هرچقدر فردي در اثر حوادث رفتار
تفاوت .کند تا به داخل وارد می2تا به خارج و پتاسیم را 3دهد سدیم را  هر دوي آن مثبت هستند هر دو را تغییر می.هم با پتاسیم سروکار دارد

از پتانسیل عمل فعالیت بیشتر این پمپ ،از این جمله نتیجه بعد .ها نسبی هستند ي این البته همه.شود این غلظت باعث داخل منفی بیرون مثبت می
هاي تاري که قرار است  تک قسمت هایی که در حالت هدایت هستند قطعا در تک هایی که نورون باشدسلول گیریم که پمپ همیشه فعال می می

به . (باشد این نمودار مثل نوار قلب می.بسته هستندي اوج نمودار هر دو کانال  در لحظه.تحریک شود ورود و خروج پتاسیم و سدیم وجود دارد 
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باشد و  ي خاصی می دار سدیم باز است در محدوده شود فقط یک نقطه است اما کانال دریچه دار سدیم باز می کانال دریچه)ها دقت کنید فعل
 .آخر الی

 

 

 

 

  

د در فضاي سیناپسی فقط محیط داخلی و مایع بین سلولی هست توانند باهم سیناپس داشته باشن ها می شود نورون در این شکل استنباط می
آکسون .تواند آکسون، دندریت باشد توان استنباط کرد که محل اتصال نورون به نورون می شود در این شکل می قرمز مونوسیت یافت نمی گلبول

یک نورون با نورون دیگر از ابتدا تا آخر باشد یعنی با توان استنباط کرد قرار نیست همیشه ارتباط  می.جسم سلولی باشد و آکسون،آکسون باشد
 تواند تا آکسون انجام شود توجه به شکل هدایت از جسم سلولی می

 

 

 

هر دو نورون داراي ساختار تقریبا یکسانی .سیناپسی نشان داده شده است سیناپسی با ابتداي نورون پس  انتهاي نورون پیش36در شکل صفحه .
ها مربوط به ماهیچه هستند بعدا غده و   پایانه در حرکتی بیشتر.شود وقت حرکتی نمی مکن است حسی یا رابط باشد ولی هیچهستند زیرا اولی م

اما بستگی به زمان .شود دهنده همیشه تولید می این انتقال.دهنده دارند هایی که در شکل می بینید انتقال وزیکول. تر حالت عصبی هستند خیلی کم
هاي پروتئینی به پروتئینی برخورد  مولکول.شود  ها در فضاي بین سیناپسی دیده نمی وزیکول. ها با غشا آمیخته شده ود وزیکولش سلول ترشح می

هایی مثل پپسین به  ها به پروتئین برخورد آنزیم.هاي مختلف به این شکل آمده است  برخورد پروتئین به پروتئین در کتاب.کنند می
اینجا .آخر ي خود و الی برخورد پپسین به پپسینوژن، برخورد هورمون به گیرنده.برخورد پریون به همدیگر.ه به اپراتوربرخورد مهارکنند.پروتئاز

ي خود،گیرنده باز شده و غشاي سلول  دهنده به گیرنده بعداز برخورد انتقال.شود ي آمینواسیدي به پروتئین انجام می نیز برخورد مجموعه
هاي  دهنده ي مهم انتقال نکته.باشد باشد معموال ماهیچه می تر آکسون می شود نورون بعدي خیلی کم پذیر می  تحریکسیناپسی به سدیم بسیار پس

ولی این تغییر پتانسیل الکتریکی قرار .دهند قطعا پتانسل الکتریکی آن را تغییر می.کنند سیناپسی برخورد می عصبی در آخر که به نورون  پس
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ي  در جهت فعال کردن باشد ممکن است آن را مهار کند مثل نورون رابط که نورون حرکتی بعدي را در نخاع در لحظهنیست همیشه به نفع سلول 
  .کند انعکاس غیرفعال می

  ساختار و کار دستگاه عصبی

سفولیپید را در توان ف هاي مختلفی از نورون می هاي مختلفی است در دستگاه عصبی به علت وجود قسمت اي از بافت دستگاه عصبی مجموعه
توان دید یعنی،نوروگلیا در دستگاه  هاي غیرنورونی نیز می اما داراي سلول.باشد این دستگاه واحدش نورون می.سراسر دستگاه مشاهده کرد

ي مغز و نخاع، مرکز.باشد این دستگاه عصبی در سراسر بدن مثل دستگاه لنفی و گردش خون پراکنده است عصبی است ولی بافت پیوندي می

سمپاتیک پاراسمپاتیک محیطی .توانند  ها نمی تخریب شوند محیطیMSتوانند در  بقیه و بیرون از نخاع، محیطی هستند مغز و نخاع می
هاي دراز و کشیده یعنی آکسون حرکتی ،دندریت  تار چیست؟ تار قسمت.باشد ي تارها می تفاوت عصب با تار چیست؟ عصب مجموعه.هستند

اعصاب .اعصاب مغزي یا حسی هستند یا حرکتی.  توان هم عصب دید هم عصب مختلط حسی و حرکتی اه عصبی میدر دستگ.باشد حسی می
اعصاب حرکتی و مختلط .دهند هاي سروگردن دستور می اعصاب حرکتی مغز به ماهیچه.توانند باشند نخاعی هم حسی هم حرکتی و هم مختلط می

تفاوت عصب و تار در این است که عصب از اطراف توسط بافت پیوندي پوشانده شده .دهند سم مینخاع به زیرمغز دستور حرکت یا تغییر متابولی
ها  اعصاب مثل نورون.باشد مثل ماهیچه که اطراف ماهیچه بافت پیوندي است اما اطراف تار فقط غشا می.باشد است ولی در اطراف تار فقط غشا می

هاي  هاي بدون میلین و نورون نوع نورون2نوع هستند ولی براساس خود ساختار3و شکل ها براساس ساختار  پس نورون.نوع هستند3حداکثر 
تواند تمام کارهاي دستگاه عصبی را انجام دهد یعنی، هرچیزي که در دستگاه عصبی است در مغز نیز انجام  مغز می.باشند داراي میلین می

ترین نسبت سطح به حجم  قشر مخ وسیع.ز چندین قسمت هستندقسمت ا3ي مغز  مخ،مخچه،ساقه:مغز شامل چندین قسمت است.شود می
هاي بیشتر انجام شود مثال  تواند در قسمت اما پردازش و غیره می.شود درك فقط در قشر مخ انجام می.بیشتري دارد و در درك نقش دارد

ن رابط ،دندریت بسیار گسترده،جسم ها برحسب شکل سمت راست نورو انواع نورون.تاالموس در پردازش بیشتر اطالعات حسی نقش دارد

 که همیشه روشن rRNAها،مثل ژن هاي خاص و موردنیاز روشن است مثل ژن آنزیم ها را دارد ولی ژن ي ژن سلولی بسیار عریض همه

تیز است  رابط نوك.آکسون کوتاه است ونیاز به غالف میلین ندارد. همیشه روشن هستندRMTهاي  ي ژن سازي همه چون براي پروتئین.است
هاي خاکستري است یعنی در نخاع و مغز بین  این سلول در قسمت.گیرد این سلول نه حسی است نه حرکتی  اما بین حسی و حرکتی قرار می

ي آن همیشه  دهنده پس دندریت آن همیشه رو به حسی و انتقال.گذارد پذیرد و بر حرکتی تاثیر می از حسی تاثیر می.هاي حسی و حرکتی  نورون
هایی  سلول وسط، نورون حسی ،دندریت و تار و آکسون.حاال ممکن است نورون حرکتی را تحریک کند یا نکند.کی است بر نورون حرکتیمحر
قطبی 2یک آکسون به انشعاباتی تقسیم شده است حالت این نورون .آکسون در انتها به چند قسمت تقسیم شده است یعنی انشعاب دارد.دارد

تعداد غالف میلین بیشتر از نورون .شود هم دندریت هم آکسون داراي غالف میلین هستند ی دو شاخه خارج میاست یعنی از جسم سلول
سلول .دهد ولی در هدایت و انتقال پیام عصبی در نورون تاثیر خاص دارد اش کوچکتر است و حالت هدایت و انتقال انجام نمی اندازه.است

هاي محیطی پیام را گرفته به پیام عصبی تبدیل  ها و محرك هاي حسی از اندام نورون.باشد ال پوست میاي که در این شکل وجود دارد معمو گیرنده
نورون آخر سمت چپ ،نورون حرکتی است مثل دست انسان انگشتان کوتاه و .دهند هاي بعدي هدایت و انتقال انجام می ها یا سلول و به نورون

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 151 

-2جسم سلولی-1هاي زیر وجود ندارد غالف میلین در قسمت.از،دندریت فاقد غالف میلین استساعد بزرگ و دراز،دندریت کوتاه و آکسون در
هاي دیگر  ها ونورون ها ،ماهیچه نورون حرکتی بر غده). هیج آکسونی به جز آکسون حسی غالف میلین ندارد(آکسون -3دندریت حرکتی و رابط 

بینیم یکی تارعصبی و  تار می2در شکل سمت چپ .گذارد هاي بعدي تاثیر می ه بر سلولاین نورون از مغز و یا از نخاع خارج شد.گذارد تاثیر می
هاي که در شکل است گلیکولیز انجام  ي این سلول و هردو و همه.تواند تاثیر داشته باشد اي می پس تارعصبی بر تار ماهیچه.اي دیگري تار ماهیچه

  .گیرند دهند تحت تاثیر هورمون قرار می می
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 یکی از انواع بافت هاي مهره داران است که از یک سري سلول هسته داروماده زمینه اي تشکیل شده

  . است

ماده زمینه آن توسط سلول هاي بافت پیوندي ترشح می شود.  

 برخالف بافت پوششی فضاي بین سلولی فراوانی دارد که ممکن است درماده زمینه ي آن شبکه اي از

  .پروتئینی یافت شودرشته هاي 

  .رشته هاي کشسان) + رشته هاي ضخیم تر(  رشته هاي کالژن -1: بافت پیوندي سست 

اتصال : وظیفه , زیرپوست: محل ).تولید کننده ماده زمینه اي نیمه جامد(  سلول هاي بافت پیوندي - 2

 سلول هاي -1: بیفضاي بین سلولی زیاد بافت چر: ویژگی.بافت پوششی پوست به ماهیچه هاي زیرین 

  . ماده زمینه اي بسیار کم-2).هسته به کنار رانده شده و نزدیک غشا( چربی 

 عایق - 2) . گرم کربوهیدرات انرژي دارد2هرگرم چربی معادل بیش از (  ذخیره انرژي -1: وظیفه 

 تري  سلول ها باعث ذخیره-4. محافظت از بدن در برابر ضربه ها- 3.کردن بدن در برابر دماي محیط

  .گلیسیرید می شوند

 فضاي بین سلولی بسیار کم: ویژگی.  

پالسما که حاوي پروتئین (  ماده زمینه اي -2) پالکت ها+ گلبول هاي سفید و قرمز (  سلول ها -1: خون 

  ).ها و مواد محلول در پالسما مانند هورمون ها 

 3 ایمنی زایی -2) مواد دفعی+ ها هورمون + مواد غذایی + گازهاي تنفسی (  انتقال مواد -1: وظیفه- 

  .تنظیم دما

ماده زمینه اي مایع/ فضاي بین سلولی زیاد : ویژگی ها. 
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  )کشسان( رشته هاي ارتجاعی +  رشته هاي کالژن - 1:      بافت پیوندي رشته اي -بافت پیوندي                            

  . سلول هاي بافت پیوندي که ماده زمینه اي را تولید می کنند– 2                                                  

 موجود در کپسول -2) رباط( و استخوان ها به هم ) زرد پی(  اتصال ماهیچه به استخوان -1: وظیفه 

( و اطراف تاما اعضا ) صفاق( روده بند , )آبشامه قلب( پریکارد , صلبیه چشم, سخت شامه مغزي, مفصلی

  ...) استخوان ها وریه, قلب 

 فضاي بین سلولی بسیار کم است: ویژگی ها .  

 رشته هاي کشسان -3 ماده زمینه اي نیمه جامد و انعطاف پذیر -2 سلولهاي غضروفی -1: غضروف 

 مقاوم به فشار هاي مکانیکی -5. سلول هاي بافت پیوندي که ماده زمینه اي را ترشح می کنند-4فراوان 

  . فاقد رگ خونی- 6

محافظت از سراستخوان وراحت نمودن لغزش استخوان ها بر روي هم: یفه وظ.  

حلقه هاي مجاري تنفسی – نوك بینی -سر استخوان ها در مفتصل: محل ها.فاصله اي وجود دارد, ها  )

  .در نایژك ها غضروف وجود ندارد: نکته . صفحه بین مهره ها و اپی گلوت - الله گوش–) ناي و نایژه

  که اکثر فضاي استخوانی را ) کلسیم دار(  ماده زمینه اي جامد -2 سلول هاي استخوان ساز -1استخوان

کمک : سیستم هاي هاورس وظیفه + مرکزي ) مجاري(  کانال ها -3رشته هاي کالژن + اشغال کرده است 

غز قرمز اکثر سلول هاي خونی توسط م( قلب و ریه ها , حفاظت از اندام هاي حیاتی مانند مغز/ به حرکت

  .استخوان سخت ترین نوع بافت پیوندي است: نکته . اسفنجی–متراکم : انواع ).استخوان ساخته می شوند

  

 سخت ترین بافت پیوندي: استخوان ها  

 بیشترین فضاي بین سلولی: سست  
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 فاقد رگ خونی و مقاوم در برابر فشار مکانیکی:  غضروف  

         فراوان ترین کالژن: ه اي       رشت- ویژگی هاي بافت پیوندي  

کمترین فضاي بین سلولی: چربی  

 فاقد کالژن: خون  

************************************************************************************  

 داخل گلبول قرمز و آنزیم انیداز کربنیک در غشاي آن: هموگلوبین.  

 توسط لنفوسیت هاي : پرفورینT کشنده   

توسط پالسموسیت: تن پاد  

                  توسط پالکت ها:       ترومبوپالستین -توسط سلول هاي  

توسط سلول هاي استخوانی و بافت پیوندي رشته اي و سست:       کالژن -:   بافت پیوندي ساخته می شوند  

سلول هاي بافت پوششی می توانند در ترشح برخی مواد نقش داشته باشند.  

 در معده و روده ها از بافت پوششی استوانه اي تک الیه , در مري از سلول هاي سنگفرشی چند الیه : موسین

  .در ناي و نایژه ها و نایژك ها از سلول هاي مژکدار ترشح می شوند

 نوعی پروتئین دفاعی است از سلول هاي استوانه اي روده ترشح می شود: پروتئین مکمل.  

 هاي پپتیک و فاکتور داخلی معده از سلول هاي حاشیه اي معده ترشح می شوندو رنین از سلول : پپسینوژن.  

 ***************************************************************************  

  السمی زبر         کالژن یک پروتئین برون سلولی و رشته اي است که توسط ریبوزوم هاي متصل با شبکه آندوپ-                     
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  .کالژن           سلول هاي بافتهاي پیوندي رشته اي و استخوان و غضروف و بافت پیوندي سست ساخته می شود

در پالسماي خون کالژن وجود ندارد اما پروتئین رشته اي مانند فیبرین امکان دارد وجود داشته باشد .  

  ******************************************************************************* 

   اسپروفیت سرخس - 1  

   گامتوفیت خزه- 2برخی سلول هاي گیاهی سانتریول وکلروپالست دارند        

  پروتال سرخس-3                                                                                                   

***************************************************************  

   سلولهاي بنیادي-1                                              

  سلول هاي مریستمی و کامبیوم -2:    سلول هاي گیاهی که توانایی میتوز دارند 

   سلول هاي جوان پارانشیمی- 3                                                                                              

************************************************************************************  

هرسلول گیاهی که کلروپالست دارد قطعا میتوکندري دارد اما برعکس آن درست نیست.  

قارچ ها و باکتري ها منحصرا گوارش برون سلولی دارند.  

روزنه هوایی و الیه کوتیکول می باشد, سلول نگهبان روزنه , فاقد کرك: پوست ریشه رو  

تار کشنده در نزدیکی راس ساقه از سلول هاي روپوستی منشا می گیرد.  

  .    تارهاي کشنده فقط در منطقه کوچکی از ریشه قابل مشاهده هستند-سلول گیاهی                     

کلروپالست ندارندسلول هاي روپوستی ریشه .  
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 تارهاي کشنده باعث افزایش سطح جذب آب می شود که بزرگترین اندامکی که درونش وجود دارد واکوئل
  .مرکزي می باشد

کالهک وجود دارد ولی تار کشنده وجود ندارد, در نوك ریشه.  

****************************************************************************  

رکودینات  

 پارامسی( گونه مورد آزمایش گوس(  

        کپک مخاطی سلولی-:     باکتري خورها عبارتند از 

کپک مخاطی پالسمودیومی  

********************************************************************* 

  :ولوکس 

ر دو تاژکی است اما جزئ  ولوکس جلبک سبز پر سلولی است که داراي یک الیه سلول کلروفیل دا- 1
  . تاژکداران محسوب نمی شود

(  اسپیروژیر جاندار ساکن اب شیرین با کلروپالست نواري شکل در شرایط نا مساعد به روش غیر جنسی - 2
  .تکثیر می شود) هم یوغی

 عنکبوت بی مهره اي که توسط غدد شکمی مجاور طناب عصبی تارهاي پروتئینی تولید می کند داراي – 3
  .ردش خون باز بوده و جزو حشرات نیست گ
  . هرجا بافت پوششی داشته باشیم بدون استثنا غشاي پایه داریم – 4
 رشته هاي کالژن موجود در بافت پیوندي عمدتا نقش استحکامی داشته و رشته هاي االستیک آن بیشتر - 5

  .خاصیت ارتجاعی ارد
, رشته هاي کالژن , متصل می کند داراي انواعی از سلولها بافت پیوندي که پوست را به ماهیچه هاي زیرین – 6

  .و سایر رشته هاي پروتئینی است
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 بافت پیوندي موجود در صفحه بین مهره ها داراي ماده بین سلولی متراکم یا جامد با حفره هاي تک سلولی و - 7
  .دو سلولی است

  .ش ماده بین سلولی استخوان می شود افزایش هورمون کورتیزول و هورمون هاي پاراتیروئید سبب کاه– 8
اسکلتی و ارادي هستند پس زرد پی ها فقط ماهیچه هاي اسکلتی را به ,  ماهیچه هاي متصل به استخوان – 9

  .استخوان وصل می کنند
 اثرات سیستم عصبی خود مختار روي ماهیچه هاي صاف قسمت هاي مختلف بدن متفاوت است مثال اثر – 10

ماهیچه هاي صاف چشم انقباضی است ولی بر ماهیچه هاي صاف لوله گوارش اثر مهاري بر سیستم سمپاتیک بر 
  .انقباض است

  . بافت گرهی داراي نماي مخطط و منشعب و اغلب تک هسته اي است– 11
  . نقش بعضی از نوروگلیاها براي نورون ها مانند نقش زاللیه براي عنبیه و قرنیه است– 12

  
  

 وال :  
  .د به جایدندان داراي چند ردیف اندام شانه مانند در دو طرف ارواره هاي باالي خود است دندان ندار- 1
  ).گوشت خوار است(  غذاي او از ماهی هاي کوچک و خرپنگ هاي ریز ساکن دریاست – 2
  . متر طول دارد16 تن وزن و 72 - 3
  . بزرگترین جانور کره زمین است– 4
  .د وال ماهی نیست پس خط جانبی ندار– 5
  . وال یک پستاندار است در نتیجه جفت و رحم دارد و لقاح داخلی است– 6
  . گوارش شیمیایی آن از معده اغاز می شود– 7
  .  دفاع اختصاصی ومغذ استخوان است– الیه مننژ 3پرده – داراي دیافراگم – 8
  . در هر وعده نیم تن غذا می خورد– 9

  .کند و بیشتر قشر مخ او به پردازش اطالعات صوتی می پردازد از طریق پژواك سازي ایجاد تصویر می – 10
  .  شش دارد– 11
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روش هاي مختلف گوارش در جانوران:  
  

  . نوع غذا و نحوه گوارش آن در جانداران متفاوت است– 1
د واز  کرم کدو یک کرم نواري شکل است به صورت انگل در بدن و روده ما زندگی می کند دهان و لوله گوارش ندار– 2

  . واده دفعی آن آمونیاك است–تنفس پوستی دارد ←.طریق پوست مواد گوارش یافته را جذب می کند
  . بعضی از جانوران آبزي گیاهخوار هستند– 3
  . بسیاري از جانداران داراي مکان هاي خاصی براي گوارش غذا هستند که در خارج از محیط داخلی بدن است– 4
  .استفاده از مواد غذایی نیاز به مکان خاصی براي آنزیم گوارشی دارند جانداران براي تغییر و– 5
بسیاري از اسفنج ها به همین روش . جانداران تک سلولی براي جذب و استفاده از غذا داراي واکوئل هاي خاصی هستند– 6

  .گوارش می کنند
  . اسفنج ها و آمیب ها داراي گوارش درون سلولی اند– 7
  

 هیدر :  
  

  تن است ماند شقایق دریایی و عروس دریایی کیسه - 1
  . بعضی از سلول هاي کیسه گوارشی آنزیم و همه تاژك دارند- 2
  . گوارش آن ابتدا برون سلولی و سپس درون سلولی است– 3
  . داراي تعدادي بازو است که همه متحرکند و سلول هاي زهر  در دارند– 4
 داراي تاژك و آنزیم اند –سلول هاي استوانه اي مانند بزرگترند ← الیه داخلی  الیه سلول به وجود آمده    2 بدن آن از – 5
  . داراي واکوئل غذایی اند–

  .                                                                              اگزوسیتوز و آندوسیتوز دارند

  .تاژك ندارند و از الیه داخلی کوچک ترند←سلول هاي مکعب مانند ←            الیه خارجی                                                   
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   دهان هیدر هم دهان است وهم مخرج– 6

  . بین این دوالیه یک بخش میانی وجود ددرد– 7

  . دستگاه عصبی آن به صورت شبکه عصبی است- 8

  ).وانه زدنج(  داراي هر دو نوع تولید مثل جنسی و غیر جنسی است – 9

  . دستگاه وگردش خون مواد ندارد– 10

دستگاه گوارش انسان به تامین آب و مواد غذایی مورد نیاز بدن کمک می کند.  

 اغلب مواد غذایی مورد نیاز بدن به صورت درشت مولکول هستند که ابتدا باید گوارش فیزیکی و شیمیایی پیدا کنند و – 1
  .بعد وارد خون شوند

   مخرج- روده بزرگ - روده باریک- معده– مري – حلق – دهان ←لوله گوارشی:    ارش شامل  دستگاه گو– 2

   پانکراس و جگر و سایر غدد پراکنده–غده بزاقی غده دیواره معده و روده ←                                              غده گوارشی 

 زیر مخاطی و – ماهیچه حلقوي - یاله پیوندي← و از خارج به داخل  ساختار لوله گوارش تقریبا در تمام طول آن یکسان– 3
  مخاطی

  . سطح داخلی لوله گوارش در اکثر نقاط چین هاي ریزي دارد که سطح تماس مخاط را با مواد غذایی افزایش می دهد– 4

  . ابتداي حلق و مخرج از نوع ارادي و مخطط اند– ماهیچه هاي دهان – 5

  .سلول ترشح کننده و سلول جذب کننده مواد اند پوشش مخاط داراي – 6
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  حرکات لوله گوارش

  . در حرکات دودي موموضعی هر دونوع ماهیچه طولی و حلقوي نقش دارند

لوله گوارش ) باز شدن (  اتساع - باعث انقباض ماهیچه ها و انتقال آن به تار ماهیچه اي جلوتر می شود← حرکات دودي – 1
  .یواره آن و به وجود آمدن حرکات دودي می شودباعث تحریک اعصاب د

محتویات داخل روده را به قطعات جدا از هم تقسیم می کند و تکرار این حرکت در ابتداي روده ← حرکات موضعی – 6
  .باریک شدیدتر است و باعث رانده شدن آن به جلو می شود

  : گوارش در دهان 

  .انجام می شود) آنزیم هاي موجود در بزاق( گوارش شیمیایی و هم ) جویدن(  در دهان هم گوارش فیزیکی – 1

نیروي شدیدي را ←. ماهیچه هایی که فک پایین را حرکت می دهند– 3 فروبردن آن – 2 گرفتن لقمه غذا -1 ← دندان – 2
  ). کیلوگرم بر سانتی متر مربع است100این نیرو . ( در بین د آرواره ایجاد می کنند

  :نکات دندان ها

   سه اسیاي بزرگ– دو آسیاي کوچک – یک نیش –دو پیش ← در انسان در هر نیم فک داراي – 1

                                             ↓                 ↓                        ↓  

   ریشه  3           نیش باالیی      یکی از آسیاي کوچک         آسیاي بزرگ باال 

  . ریشه اند2آسیاي پایین .           ریشه دارد2باال .                                  بلند تراست          

  

 زیر زبانی وزیر آرواره اي و هم چنین غده هاي ترشح کننده – از سه جفت غده هاي بزاقی به نام هاي غده بناگوشی – 1
  .موسین ترشح می شود

ق تر و از همه بیش تر است و از غده بناگوشی یک نوع آمیالز ضعیف به نام پتیالین ترشح می  غده بناگوشی ترشح آن رقی– 2
  .شود
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  .چسبیدن ذرات غذا و لغزنده کردن آن هاست← موکوز←آب +  موسین – 3

  .در اشک و عرق و بزاق ومایع مخاطی وجود دارد← لیزوزیم – 4

  . در هنگام خواب ترشح بزاق بسیار کاهش می یابد– 5

  

  :بلع 

  .انجام می شود) بصل النخاع(  انتقال لقمه غذایی جویده شده از دهان به معده به وسیله مرکز عصبی – 1

 با باال آمدن حنجره و پایین رفتن اپی گلوت راه – 2 زبان کوچک با باال آمدن راه بینی را می بندد – 1← در هنگام بلع – 2
  .ناي بسته می شود

  .حظه اي مرکز بلع باعث قطع موقت تنفس می شودبراي ل← در هنگام بلع – 3

  . به همراه آب و مواد غذایی مقداري هوا وارد معده می شود– 4

  . ماهیچه هاي حلقوي انتهاي مري کاردیا نام دارد و منقبض می شود– 5

  ).یعنی نقش دارد اما مهم نیست(  در هنگام بلع نیروي گرانشی نقشی چندان ندارد – 6

  

ثر حرکات معده و آنزیم هاي موجود در شیره مواد غذایی ریزو نرم وبه طور نسبی هضم می شوند و ماده اي خمیري  در ا- 1
  .شکل به نام کیموس به وجود می آورند

  . دریچه انتهایی معده داراي ماهیچه صاف حلقوي و طولی و مقاوم تر از کاردیا دارد– 2

  .ي تا نزدیکی پیلور پیش می رود از زیر کاردیا مواد غذایی با حرکات دود- 3

  . در مجاورت پیلور حرکات انقباضات شدیدتر است و باعث نرم شدن و مخلوط شدن آن با شیره معده می شود– 4
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دحرکات تخلیه اي به حجم کیموس و ترکیب شیمیایی کیموس معده بستگی دارد و هرچه حجم کیموس بیش تر و – 5
  .لیه اي معده بیش تر استکشیدگی دیواره بیش تر باشد حرکت تخ

  . آنزیم هاي معده شامل چند پروتئاز است که به نام پپسینوژن ساخته نی شود– 6

و بسیاري پستانداران وجود دارد و باعث رسوب کازئین شده و به عنوان مایه پنیر در ← در معده نوزادان آدمی ←رنین 
  .پنیرسازي کاربرد دارد

  . و آنزیم هاي معده استHCIمجاور پیلور ترشح می شود محرك ترشح از سلول هاي درون ریز : گاسترین 

  :نکات معده 

  . سلول هاي حاشیه اي از همه سلول ها یزرگترند– 1

  . تعداد سلول هاي اصلی در حفره معده از همه بیش تر است– 2

  . سلول هاي حاشیه اي دانه دار هستند– 3

  .ول هاي موکوزي در نواحی باالتر دیده می شوند سلول هاي حاشیه اي در نواحی عمیق تر و سل- 4

  پروتئین+ کربوهیدرات ← فاکتور داخلی معده گلیکوپروتئنی – 5

  : استفراغ 

  . انعکاس دفاعی است- 1

  .خالی کردن محتویات معده و بخش باالیی روده باریک از طریق دهان← هدف آن – 2

  . روده یا در اثربیماري خاي مختلف ممکن است رخ دهد در اثر تحریک ناحیه گلو و گیرنده مکانیکی معده و– 3

 انقباض ماهیچه -3 بسته شدن حنجره و باال آمدن زبان کوچک -2. با یک دم عمیق آغاز می شود- 1← مراحل استفراغ – 4
  .محتویات از راه دهان خارج می شود←هاي شکم و سینه و فشار وارد بر معده 

  .ی و جذب غذا استروده باریک مکان اصلی گوارش شیمیای
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 آنزیم هاي -3 به کمک صفرا -2 آنزیم هاي قوي شیره پانکراس -1:  گوارش شیمیایی در روده باریک به وسیله – 1
  .آزادکننده از سلول هاي پوششی کنده شده دیواره روده صورت می گیرد

  

  .دي دیده می شود روده باریک داراي چیم خوردگی هاي بسیاري است که در روي آنها پرز هاي متعد– 2

  . هر پرز داراي یک سر خرگ یک ساهرگ و یک رگ لنفی با انتهاي بسته است– 3

 رگ هاي خونی که از کنار روده باریک عبور می کنند پس از جذب مواد ابتدا آن ها را به سوي کبد می برند وبعد از – 4
  .طریق سیاهرگ زیرین این خون به قلب می روند

  .به وجود می آیند) سلول هاي استوانه اي تک الیه ( چین خوردگی غشاي سلول هاي پوششی روده  ریز پرز ها در اثر - 5

  . هورمون هاي سکرتین محرك ترشح بیکربنات شیره پانکراس است- 6

  . عوامل عصبی وهورمونی برترشح شیره پانکراس تاثیر دارد– 7

  .و بعد از ورود فعال می شوند پروتئاز هاي پانکراس پیش از ورود به روده غیر فعال اند – 8

  . شیره پانکراس شامل آنزیم ها و بی کربنات به مقدار زیاد است– 9

  . بیش تر بی کربنات در روده دوباره جذب می شود– 10

 مایع نمکی بدون آنزیم براي حرکت آسان مواد -2 مواد موکوزي -1ترشح ← غده هاي ترشح کننده دیواره روده – 11
  .در روده 

   :صفرا 

  . صفرا ماده اي قلیایی است و آنزیم ندارد- 1

  . در کیسه صفرا غلیظ می شود– 2

  . صفرا در روده باعث پراکنده شدن ذرات چربی و ایجاد یک امولسیون پایدار می شود- 3
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  . اصالح صفرا حرکات دودي روده را افزایش می دهد– 4

  . قلیایی بودن صفرا باعث خنثی شدن کیموس می شود– 5

  لیستین, کلسترول, امالح, رنگ←یب صفرا  ترک- 6

بیلی روبین و بیلی وردین که در اثر تجزیه گویچه هاي قرمز در طحال و کبد به وسیله ماکروفاژ ← مواد رنگی صفرا – 7
  .ایجاد می شود

 رسوب کلسترول باعث سنگ صفرا می شودو روده مواد ورنگ هاي صفرا به خون در اثر سنگ صفرا و هم چنین – 8
  .ماري هاي خونی وکبدي باعث ایجاد یرقان یا زردي می شودبی

 

 نمونه اي از جزوه دهم
 
 

بخش هاي شروعی همان هادي بوده با بخش مبادله اي تمام . در دستگاه تنفس بخش هاي شروع با بخش هاي مبادله تمام می شود

  .می شود

  حنجره

طح تنفسی همان سطحی است که مرطوب بوده گازها بین س. یکی از غضروف هاي آن اپی گلوت است یعنی چند غضروف دارد

حبابک ها  دانه ها ي انگورمانند کیسه هاي حبابکی کیسه هاي هوایی خوشه انگور همه این ها .محیط خارج و داخل مبادله می شوند

یراختصاصی عمل می غ.مژك و مخاط دارند, مجاري, حنجره در انتهاي خود دو راهی داردیعنی ابتدا ناي سپس گلو.یکسان هستند

حبابک ها عالوه برکیسه هاي هوایی روي نایژك هاي مبادله اي نیز یافت می .حبابک ها ماکروفاژ هاي غیر اختصاصی دارند.کنند

  .پس ماکروفاژ نیز یافت می شود.شوند
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از لوله هاي واکنش هاي شیمیایی اکسیژن سه درصد و هفت درصد می باشد یعنی این حالت محلول است شش ها مجموعه اي 

کیسه هاي هوایی و مویرگ نیز دارند که به وسیله یک جفت پرده از بافت پیوندي , حبابک ها.منشعب غضروف دار و ندار هستند

  .احاطه شده اند همان پرده جمپ

  .پیروي حرکات قفسه سینه و خاصیت کشسانی.این پرده دو خاصیت دارد

    

  

  

  

  :مراحلی که در دم اتفاق می افتد

ایجاد فشار , کاهش فشار هواي درون  شش ها , افزایش حجم شش ها, تبعیت شش ها از قفسه سینه, ش حجم قفسه سینه افزای

  .ایجاد مکش و ورود هوا به شش ها, منفی

هم چنین انقباض ماهیچه هاي بین دانده اي خارجی و دنده ها و جناق .انقباض دیافراگم قفسه سینه الزم است, براي این کارعصب

  .م استالز

  .انقباض ماهیچه ها و ماهیچه هاي گردن مثل جناقی کمک می کند, در دم عمیق 

ناي گوسفند .در بازدم معمولی انقباض ماهیچه نداریم.ماهیچه هاي بین دنده اي داخلی و شکمی منقبض می شوند, در بازدم عمیق 

دهیم لوله هایی که در زیر نایژك ونایژه هستند لوله اگر تکه اي از شش گوسفند را برش .سه شاخه و ناي انسان دوشاخه می شود

  .هاي عادي سرخرگ هستند اما لوله هاي خیلی تنگ سیاهرگ هستند
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هواي باقی مانده با باز ماندن حبابک ها انجام می شود وهمیشه در ریه ها باق یمی ماند وباعث می شود پیوستگی در تبادل گازهذ 

  .وتنفس انجام شود

  

  

  

  

  .هواي مرده تمیز است و اولین هوایی است که از بخش هادي خارج می شود.دم وباز دم هردو هست, ی در ذخیره دم

اگر ریه ها پر شود کشش عضالت .پل با بصل النخاع باعث می شود تنفس انجام شود.بصل النخاع و پل مغز تنفس را کنترل می کند

  .صاف پیام به بصل النخاع می دهد و این کار انجام می شود

  تاثیر گازهاي تنفسی بر دستگاه تنفس 

تحریک و پیام رسانی گیرنده ها یعنی از آئورت و ).کم کند(  باعث می شود بصل النخاع آهنگ تنفس را تنظیم کند Co2افزایش 

  .گردن نیز این کار تنجام می شود

  .زیاد شدن سرعت تنفس می شودوافزایش اسید خون عوامل تحریک این کار یعنی توقف تنفس  , Co2افزایش , کاهش اکسیژن

  .اسید مواد شیمیایی هستند  , Co2, اکسیژن

  .انشعابات پایانی ناي فاقد غضروف هستند.انشعابات پایانی تراشه ها فاقد کیتین هستند

  .تنفس پوستی هم در مهره داران وهم در بی مهرگان است 
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در حالی که باله به آبشش .الرب ماهی آبشش دارد.ن را داردپوست دوزیستان ساده ترین ساختاردر اندام هاي تنفسی مهره دارا

  .هاي پیشرفته تبدیل می شود

در مرجانیان  آب در مهره داران .رابطه گازها با دستگاه گردش خون در حشرات وجود ندارد.ستاره دریاي و توتیا خارپوستان هستند

  ) گردش خون بسته.( و کرم خاکی خون است

  .دوزیستان وتعداد کمی از خزندگان پمپ فشار هوا را دارند.ان باالتر از قلب هستندگیرنده هاي فشار در انس

قورت دادن هوا به شش ها , بسته شدن بینی .........., حلق و دهان , دهان پر از هوا, سپس باز شدن بینی , قورباغه ابتدا دم

  .وسایر مراحل انجام می شود

در بازدم اول از عقبی وارد شش ها , دم اول هواي تمیز از ناي وارد کیسه هاي هوادار عقبی . در پرنده دو چرخه دم وباز دم نیاز است

  .می شود

در باز دم دوم هواي کثیف از شش ها توسط ناي خارج . در دم دوم هوا از شش ها عبور کرده به کیسه هاي هوادار جلویی می رود

  ).دوتا چرخه.( می شود

  کیسه هاي حبابکی   کیسه هاي هوادار   کیسه هاي هوایی      معدهکیسه هاي:  چهار نوع کیسه داریم

  .کیسه هاي هوادار دارد.کیسه هاي هوایی ندارد.کیسه هاي حبابکی است, پرنده داراي ناي غضروفی 

  .نوزاد دوزیست وماهی وجود دارد, سخت پوست, تنفس آبشش در ستاره دریایی 

مثل .بی مهرگاه آبزي فاقد دستگاه تنفس هستند.ح تنفسی منتقل می شوددر همه مهره داران خون تیره از قلب به سط

  .مثل ستاره دریایی.آن هایی که آبشش دارند یا خارجی هستند یا داخلی .هیدروپالناریا

  .هوا در شش پرنده یک طرفه ودر حبابک ها دو طرفه است
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تنفس شش مثل حلزون .تی دارند مثل کرم خاکییا تنفس پوس.بی مهرگان خشکی زي تنفس نایی دارند مثل حشرات وصدپایان

  .ولیسه ها 

 هم ATPولی .در بی هوازي گوارش و تجزیه در داخل سلول ها انجام می شود.هوازي و بی هوازي است: انواع تنوع یاخته اي 

  .هست

ث کاهش حرکت هواي سرد باع.  زیاد استCo2 و ATP.در هوازي گوارش انجام شده و تجزیه در داخل سلول ها انجام شده

  .دود نیز حرکت مژك ها را کند وتغییر رد بافت پوشش می شود.مژك ها می شود

  .دود باعث مرگ مژك ها و تغییر نوع بافت پوششی می شود: نکته

  :عملکرد یاخته هاي کبدب در کتاب دهم 

  . ها را تسهیل می کندصفرا باعث گوارش مکانیکی چربی ها می شودوعملکرد آنزیم هاي گوارشی برآن:  ترشح صفرا _1

  . با جذب گلوکز یا وارد نمودن آن به خون به هم ایستایی کمکمی کند- 2

  . گلوکز اضافی را به گلیکوژن تبدیل کرده و ذخیره می کنند- 3

  . آمینواسیدهاي اضافی را با اسید چرب و اوره تبدیل می کنند- 4

  :و شیره آن) لوزالمعده( پانکراس                                  . می کنند سم زدایی آمونیاك را انجام داده وآن را به اوره تبدیل- 5
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  محل غده 
 پانکراس

  .در زیر و موازي با معده قرار گرفته است
 .با سیاهرگ باب تخلیه می شود, خون سیاهرگی پانکراس و طحال

  ترشحات
 پانکراس

  یون بیکربنات
 انواع لیپیاز آمیالز و نوکلئاز, ز آنزیم هاي گوارشی شامل چند نوع پروتئا

  تنظیم عصبی
 

   تنظیم .اعصاب خود مختار بر میزان ترشح شیره پانکراس موثر هستند
  ترشح 

 .از پانکراس می شود) نه آنزیم ( هورمون سکرتین سبب افزایش ترشح بیکربنات  تنظیم هورمونی پانکراس

  پروتئاز
 

تریپسین یکی از این آنزیم هاست که درون روده باریک فعال می شود.وزالمعده به شکل غیرفعال ترشح می شوندپروتئازهاي ل . 

 .تریپیسین پروتئازهاي دیگر را نیز فعال می کند

 .خود تریپسین تحت تاثیر یک نوع پروتئاز دیگر فعال می شود

را به آمینواسید تبدیل می کنندپروتئازهاي پانکراس وآنزیم هاي ترشح شده از روده پروتئینها  . 

  و می توانند خود لوزالمعده را نیز تجزیه کنند لذا بدن براي جلوگیري از این لوزالمعده قوي و متنوع اند پروتئازهاي
 .این آنزیم ها درون روده باریک فعال می شوند. مسئله این آنزیم ها را به صورت غیر فعال ترشح می کند

  آمیالز
 

لمعده همانند آمیالز بزاق قادر به تجزیه سلولز نمی باشد این آمیالزنیز نشاسته را به یک دي ساکارید و مولکول درشتی آمیالز لوزا  

 مولکول گلوکز تجزیه می کند سپس این مولکول ها تحت تاثیر آنزیم هاي آزاد شده از یاخته هاي روده باریک به مونوساکارید 9تا3شامل 
 .تجزیه می شوند

 

  هالیپاز
 

لیپاز ودیگر آنزیم هاي تجزیه کننده لیپید ها .گوارش چربی ها بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام می شود   

 .در دوازدهه تري گلیسیرید ها و لیپید هاي دیگر مانند کلسترول و فسفولیپید ها را اب کافت می کنند

 

آنزیم هاي پانکــــــراس

 .هاي سازنده خودتجزیه نوکلئیک اسیدها به واحد  نوکلئاز

  مسیر عبور صفرا و شیره پانکراس : 30کادر 

  گوارش انواع مولکول هاي گوارشی: 31کادر

 گوارش چربی ها گوارش پروتئین ها  گوارش کربوهیدرات ها  

نشاسته را به یک دي  ,آمیالز بزاق دهان
 3ساکارید و مولکول درشتی شامل 

 . مولکول گلوکز تبدیل می کند9تا

- - 

پپسین در محیط اسیدي  - همعد
معده گوارش پروتئین ها را 

و آنها را به .آغاز می کند
پلی ( مولکول هاي کوچکتر 

تبدیل ) پپتیدهاي کوچک
 .می کند

گوارش اندك لیپید ها در 
 معده
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آنزیم هاي  شیره 
 پانکراس

نشاسته را به  آمیالز پانکراس نیز
یک دي ساکارید و مولکول درشتی 

 مولکول گلوکز تبدیل 9 تا3 شامل
 می کند  

پلی پپتیدهاي کوچک تحت 
تاثیرآنزیم هاي پانکراسی 

به مولکول هاي کوچک تر و 
آمینواسید تبدیل می 

 . شوند

لیپاز و دیگر آنزیم هاي تجزیه 
) مانندفسفولیپاز( کننده لیپید

که همگی از دوازدهه ترشح 
شده اند تري گلیسیرید ها و 

یدها را کلسترول و فسفولیپ
 .آب کافت می کنند

روده 
 باریک

آنزیم هایی که بر سطح یاخته هاي  روده آنزیم هاي
پوششی روده باریک وجود دارند 

دي ساکاریدها و کربوهبدرات هاي 
درشت تر را به مونوساکارید تبدیل 

 .می کنند

نوعی آنزیم گوارشی که 
توسط یاخته هاي پوششی 

روده باریک ترشح می 
مولکول هاي کوچک .شود

یا چند آمینواسیدي را  دو 
به آمینواسیدتجزیه می 

 .کنند

- 

  

  

  :              کانال ما                                                                       

  

zisttestghiassi/me.t://https  
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.ل قاطردیگر معموال زنده نیست لذا شاید زنده باشد مث اسپرم یک جانور در رحم جانور  

آنزیم براي همه چیز الزم است به جز .ذخیره تخمک پرندگان پلی ساکارید و پروتئین است براي تولید هر دو آنزیم الزم هست

.بعضی واکنش ها  

. تمایز اسپرم تغییر شکل هسته و قدرت حرکت و ایجاد دم یا تاژك هست.تمایز تخمک همان سیتوالسم زیاد است  

خون بسته  گردش.قلب چهار حفره اي دارند. چهار اندام حرکتی دارند. نداران هرسه مهره دار هستندپرندگان و پستا, خزندگان 

تبدیل وهر سه می توانند گلوکز را به گلیکوژن .شته باشند  الیه هاي مننژ دادارند اما قرار نیست همه  مضاعف و ایمنی اختصاصی

ار ان اي   را بهیک آمینواسید را به پروتئین ریبونوک, کنند  و   

.پس هرسه قدرت تبدیل و تجزیه پلی مر را دارند .  

. جاندار با بی مهره فرق دارد. اولین مهره دار تخم گذار در خشکی و اولین جاندار تخم گذار در خشکی فرق می کنند  

. ارددباهت دارد چون پر زیراتخم می گذاردبا پرنده نیز ش.پوس با خزنده شباهت زیاد دارد یعنی با بقیه نیز شباهت دارد پالتی

...تا نوزاد کامل شود  .ولی برخالف هر دو تا آخر صبر نمی کند  

. ایی ندارندغذاارتباط .تخم ها فقط به حالت فیزیکی با مادر ارتباط دارند.دیافراگم دارد  

 ی با همتاي خود قرار بگیرددر لقاح همیشه کروموزوم هاي همتا کنار هم هستند اما این درست نیست که بعد از لقاح هر کروموزوم

.این ها همتا نیستند.مثل ملخ نر و مرد                    
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: در موارد زیر عدد کروموزوم فرق می کند  

.      اعداد کروموزومی بین افراد فرق می کند, جمعیت ملخ ها و زنبورها.چرخه تناوب نسل, هم جوشی, لقاح  

.ذب در روده می باشد سلولز نیز در روده کور و بزرگ انجام می شودبلکه ج.معده اسب جذب خاصی انجام نمی دهد  

.استرین را نمی سازندگترین را دارند ولی س ژن سازنده گاصلینین یک آنزیم فعال می باشد سلول هاي ار  

ولی گوارش اندامک هاي پیر و هضم مثل میتوکندري را دارد. کرم کدو گوارش غذا ندارد . 

. روز نیست120عمر گلبول هاي قرمز .بلکه همان غشا می باشد.ان اي نداردآر , ریز پرز دي ان اي  

.بیشترین عمر براي سلول هاي خاطره می باشد.  روز است120پس از ورودبه خون  

.یا اگر از معده انجام گیرد فقط کاردیا باز می شود.اگر استفراغ از ابتداي روده باریک انجام شود پیلور هم باز می شود.  

.ا از سلول هاي آبششی خود آمونیاك را دفع می کنند نه سلول هاي سطحی بدنماهی ه  

برپپسیلوژن حاصل می شود اما محیط داخلی معده محیط داخلی بدن نیست اسید .پپسین در محیط داخلی معده با اثر   

.بلکه محیط خارجی است  

.  چپ کمی باال تر از کلیه راست قرار داردکلیه.پروتئاز هاي پانکراس غیر فعال هستند نه همه آنزیم هاي پانکراس  
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.ماده دفعی آن آمونیاك است.نوزاد قرباغه گیاه خوار بوده وبا آبشش تنفس می کند  

. ولی قورباغه بالغ گوشت خوار بوده با شش و پوست خود تنفس می کند  

 معموال 

.ماده دفعی نیتروژن دار بسته به زیستگاه آن یا محیط زیست فرق می کند هردو طناب .ر آب باشد آمونیاك در خشکی اوره د   

.قرار نیست منظور از هر بیان ژنی تولید پروتئین باشد.مادامی که پروتئینی فعال نشود ژن بیان نشده است  

.چون در بعضی مواقع آر ان اي تولید می شود  

 

 

 

. تنفس هوازي بسیار کم تر استگلیکولیز میزان انرژي نسبت به  فرایند در.در شیردان تجزیه سلولز وجود ندارد  

.هیدر می تواند ذرات غذایی بزرگ تر از سلول هاي خود را ببلعد نه بزرگتراز خود را   

در تبدیل پپسینوژن به پپسین در حفره معده در . ه پروتئاز هاي مختلف استکپپسینوژن یک پروتئاز نیست بل  

.تنظیم بیان ژن پس از ترجمه انجام می شود  
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سلولهاي جانوران ژن آنزیم سلوالز را ندارند . هزارال نسبت سطح به حجم زیادي داردلی زیادي داردوسیرابی سطح   

.ولی ژن آنزیم تجزیه کننده سلوالز را دارند  

. پروتئاز هاي معده در محیط اسیدي و پروتئاز هاي پانکراس در محیط قلیایی به خوبی فعالیت می کنند  

.اشد که در داخل معده وجود ندارد مگر آنکه به شکل مصنوعی خورده شودمحرك افزایش اسید گاسترین می ب  

.در انعکاس استفراغ تخلیه معده با دم عمیق و بسته شدن حنجره شروع می شودنه هر تخلیه معده اي   

مانند بخشی از مواد غذایی . یعنی این حالت عمومی است.چون تخلیه معده ممکن است به درون روده باریک نیز انجام شود  

ولی داروها جزء مواد غذایی .برخی دارو ها در دهان جذب می شوند.ن گوارش نمی یابندوسلولز قبل از رسیدن به کول  

.محسوب نشده ونیاز به گوارش ندارند  

.مثل پپسینوژن.انسان ژن آنزیم تجزیه کننده سلوالز را دارد  

. تولید می شودیعنی حالت فیزیکی و مکانیکی در داخل معده. پپسین ژن ندارد  

.سلول هاي حاشیه نسبت سطح به حجم کمتري نسبت به سلول هاي اصلی دارند  

.ولی تنوع مونومی مشخص نیست. ومر هاي کمتري داردمونپس .پپسین کوتاه تر از پپسینوژن است  

.گورش مکانیکی در سنگدان می تواند هم با اثر سنگریزه ها و هم با اثر ماهیچه هاي آن انجام شود  
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عالوه بر مخاط در هر بخشی که رگ وجود. در زیر سلول هاي پوششی  غشاي پایه وجود دارد.ر بلع پیلور نقش نداردد  

.زیرا سطح داخلی رگ ها از بافت پوششی است.  داشته باشد همان غشاي پایه وجود دارد  

.پس غشاي پایه هم فراوان است.مثال در زیر مخاط رگ هاي خونی فراوارن وجود دارد  

.ال ها فقط در آرواره باالیی خود چندین ردیف اندام شانه مانند داردو  

.   وال ها جز پستانداران آبزي بوده و شش داردوآب اضافه از راه دهان خارج می شود  

.اما مهم ترین عامل ترکیب شیمیایی و حجم کیموس در دوازدهه است. یک عامل مهم در تخلیه معده کشیدگی دیواره آن است  

:له گوارشی ملخ در دید جانبی هشت کیسه هاي معده و در لوله گوارشی گنجشک چهار بخش حجیم شده شامل در لو  

. چینه دان  معده سنگدان و بخش انتهایی روده  وجود دارد  

. نسبت تعداد کیسه هاي معده در دید جانبی در ملخ دو برابر گنجشک می باشد  

. ی حداقل پنج الیه وجود داردشیاز سلول هاي پاراندر دیواره سلولی حد واسط در گیاهان برخی   

 گاسترین چون در روي سلول هاي اصلی و حاشیه اي گیرنده دارد سبب تولید پیک دوم می شود 

.وباعث فعال شدن آنهامی شود لذا چرخه  کرپس و زنجیره میتوکندوري آن ها را فعال تر می کنند  
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"پتانسیل عمل  

عمل و پتانسیل دانش و نیز  دانستن تفاوت هاي این ها باید پروتئین هاي که روي غشاي قبل از دانستن پتانسیل   

. تار عصبی هستند مقایسه کنیم   

این پروتئین ها فقط پروتئین بودنشان و حالت .پروتئین ها برخالف هلیکاز در گلژي می توان آنها را دید این .پروتئین ها ترشحی هستند

.بعضی ها پمپ هستند بعضی ها کانال هستند.بعضی ها اختصاصی هستند,  بعضی ها همیشه باز .ترشحی بودنشان برابر است  

.کانال همیشه باز, کانال دریچه دار.کانال ها دو گروه هستند.کانال ها حالت کم رنگ دارند ولی پروتئین هاي پمپ حالت پر رنگ دارند  

اینها در کار سلول یا نرون عصبی فعالیت هاي . حرکت می کندازکانال همیشه باز همیشه به مقدار اندکی سدیم و پتاسیم  

.پس عاملی که باعث می شود نمودار از منفی فالن به مثبت فالن برسد این ها نیستند.شدیدي به جاي نمی گذارند  

این پروتنئین هاي دریچه دارهستند یعنی کانال هاي دریچه دار سدیمی .بلکه پروتنئین هاي دریچه دارهستند  

. می رسانند40 به 65 منفی از  

.گرما یا سرما باشد.این کانال هاي دریچه دار سدیمی در لحظه تحریک ممکن است نور باشد  

اما اگر بگویند کی باز و.پس کلمه می شوند فقط در تحریک یک بار است.یک بار بسته می شوند.یک بار باز می شوند  

پس ما می توانیم بگوییم وقتی کانال هاي . می رسد40 به 65 که از منفی همین محدوده اي.  کی بسته هستند محدوده خاصی است  
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  یک بار به صفر می آید پس عدد هرچقدر به صفر نزدیک شود65دریچه دار سدیم باز می شوند نمودار از منفی 

.د می شوددر این حالت اختالف پتانسیل زیا. می رسد 40یک بارهم از صفر به مثبت . اختالف پتانسیل کم می شود  

 

 

 

 

کانال هایی که.با باز شدن کانال هاي دریچه دار سدیمی در تحریک ابتدا اختالف پتانسیل بین دو سوي تار کم سپس زیاد می شود  

.مثال انسان در هر لحظه اي که فعالیت می کند نفس می کشد. همیشه باز هستند همیشه باز هستند  

. همیشه باز باشد جواب درست استدر سوالها هروقت آخر گزینه مربوط به گزینه  

) .درست.( زمانی که نمودار از فالن به فالن قسمت می رسد کانال همیشه باز سدیم سدیم را وارد می کند  

).درست(  ان یکی پتاسیم را خارج می کند   

 چرا پتاسیم و سدیم باهم اختالف دارند؟ 

.سدیم کم وارد می شود.اسیم زیاد خارج می شودلذا پت.تعداد کانال همیشه باز پتاسیم بیشتر از سدیم است  
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  می رساند همان لحظه کانال همیشه باز سدیم اندکی 40 به 65زمانی که کانال دریچه دار سدیمی نمودار را از منفی 

.پس در آن لحظه سدیم به میزان خیلی زیاد وهم به میزان خیلی کم وارد می شود.سدیم را وارد می کند  

سپس کانال دریچه .در اوج خود کانال دریچه دارسدیم  بسته می شودمکث می شود.وج خود می رودنمودار به اوقتی   

.باز و بسته می شود.این کانال نیز مثل کانال دریچه دار سدیم زمان هاي خاصی دارند.دارپتاسیم باز می شود  

یم در باال باز می شود و در پایین بسته می پس کانال دریچه دار پتاس.نقطه هاي خاصی هستند ولی محدوده است یک محدوده است

کانال همیشه باز سدیم و پتاسیم همیشه باز هستند و کارروزانه خود را انجام می دهند وپمپ سدیم پتاسیم.شود  

پس فقط کانال هاي دریچه دار سدیم و پتاسیم هستند که گاهی باز و گاهی .یعنی همیشه فعال هستند. نیزعین همین است  

تار چیست؟ تا قسمتی از نورون است که .بقیه پروتئین ها همیشه باز هستند وتغییرات یونی را اعمال می کنند.دبسته هستن  

.دراز می باشد ممکن است جسم سلولی در این طرف یا در آن طرف باشد یعنی آکسون یا دندریت باشد  

   تنفسفصل(  پتاسیم را به فصول مختلف ربط بدهیم –ما می توانیم پمپ هاي سدیم 

اگر فعالیت بدن زیاد باشد اعصاب .  پتاسیم خیلی فعال هستند یعنی فعالیت بدن زیاد است–وقتی پمپ هاي سدیم   

, از انتهاي اعصاب سمپاتیک اپی نفرین .پس می توانیم بگوییم هیپوتاالموس نیز تحریک شده.سمپاتیک تحریک می شود  

. قندخون افزایش یافته گلیکولیز سلول ها افزایش یافته .  کم شده استدر کبد ما گلیکوژن.نور اپی نفرین تحریک می شود  
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می توانیم فعالیت. اما هیچ کدام کاهش اندازه ندارند.در ماهیچه ها اکتین و میوزین تند تند به هم وصل می شوند  

. پتاسیم را به قلب ربط بدهیم– پمپ هاي سدیم   

 

 

 

 

برعکس در فردي .فعالیت خون زیاد شود  قلب پر کار می شود, عالیت خون پتاسیم اگر زیا دشود یعنی ف–پمپ سدیم   

  پتاسیم –زیاد است ضربان قلب تند تند است پس اعصاب تحریک شده باز با فعالیت پمپ سدیم  فعالیت 

.بهترین مثال پرکاري تیروئید است.بر می گردد  

سیم مجبور است یون هاي سدیم و پتاسیم را جابه جا  پتا–در پرکاري تیروئید این اعصاب تحریک می شود و پمپ سدیم   

..در فردي که این اتفاق می افتد چرخه کرپس زیاد است.این ها را میتوان به چرخه کرپس ربط داد.کند  

CO2لذا  . آنزیم انیدراز کربنیک فعال می شود.زیاد می شود ورنگ خون به حالت تیره می شود,  خون  

 H2O  را CO2 .تحریک  می شود.پس حالت استیل کوآنزیم آب فعال می شود. د با ترکیب می کن  
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تولید و مصرف .گلیکولیز زیاد می شود.مرحله پل زیاد می شود ATP . زیاد می شود  

.ري همه مواردي که خواندیم زیاد می شودددر چرخه غشاي میتوکن  

گلیکوژن پیش ساز دارد به نام .لیکوژن استگوشت گ.غذاي گربه می تواند گوشت باشد, هنگامی که غذا در دهان قرار می گیرد

آنزیم ها می توانند هم پیش ساز وهم پیش ماده داشته .اماپیش ماده ندارد چون پیش ماده مخصوص آنزیم ها می باشد.گلوکز

.یعنی گلیکوژن.غذاي گربه فقط گلوکز تشکیل شده است.باشند  

در کبد گربه نیز به شکل گلیکوژن می .می باشد یعنی نیتروژن نداردکه قند . گلیکوژن از مونوساکارید یا هگزوس تشکیل شده است

پس توسط اعصاب خروجی از قشر مخ می توانند آرواره ها را تحریک .این حرکات ارادي هستند:حرکات منظم ارواره ها .توان دید

.سمت چپ و راست.آرواره هاي باالیی و پایینی هرکدام دو قسمت هستند.کنند  

البته آنزیم هم در ( ابتدا موجب جویده شدن غذا یعنی گوارش مکانیکی . این ها بافت پوششی سنگفرشی دارنددهان و زبان همه

یعنی . همه اینها ماهیچه هاي مخطط اسکلتی  ارادي هستند, سپس حرکات هماهنگ زبان و ماهیچه هاي گلو ) اینجا تاثیر دارد 

حرکات دودي مري  با , بلع حرکات دودي , سبب بلع لقمه جویده شده . دارندظاهر مخطط.یعنی اکتیم میوزین دارند.سارکومر دارند

سلول هاي این .غده ها برون ریز هستند, حرکات اعصاب سمپاتیک دیگه غیر ارادي است در همان هنگام ترشحات غده هاي بزاقی 

و شیره معده افزایش .یشتر غده هاي برون ریزمثل ب. این غده ها مجرایی به داخل دهان دارند.غده ها عمل گلیکولیز انجام می دهند
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ولی در .که در پستانداران رنین  نیز دارد. شیره معده نیز می تواند ماده معدنی به نام اسید داشته باشدمثل انسان.می یابد

.نوزادبسیاري از پستانداران همه این فعالیت ها نیاز به نظم دارند  

:ساختار وکار نورون  

هر چقدر انشعاب دندریت ها بیشتر شود نازك تر می .دندریت بسیار گسترده.سلولی بزرگی داردیک نورون حرکتی جسم 

دندریت درخت مانند است اگر دندریت در سطح خارجی پوست باشد یعنی نزدیک محیط بیرون باشد موارد خارجی و غیر .شوند

توانند پیام عصبی را دریافت کنند نه خود متحرك راوپس مثل نور و گرما اما اگر در  داخل بدن باشند می .زنده را دریافت می کند

.محرك مستقیم در حالتی است که دندریت رو به بیرون بدن و در پوست قرار دارد  

به علت نازك بودن دیگر اندامکی .در دندریت غشا و سیتوپالسم دیده می شود.دندریت ها پر از سیتوپالسم هستند

کلسترول نیز یافت می .بلکه گلیکولیپید و گلیکو پروتئین یافت می شود.افت نمی شوددرغشاي دندریت ها گلیکوژن ی.ندارند

هسته نورون داراي .همه اینها در هسته نورون هستند نه در غشاي آن .کروموزوم یافت نمی شود.دي ان اي یافت نمی شود.شود

.دي ان اي می باشد  

دي ان اي حلقوي نورون که میتوکندوري ها . دي ان اي حلقوي استدر میتوکندوري هاي نرون.در هسته نرون دي ان اي خطی است

اما دي ان اي خطی نرون به شکل کروماتین .پس هلی کاز و در ان اي پلی مراز در آن ها نقش و فعالیت دارد.هستند تقسیم می شوند

.باقی مانده است  
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 کروماتین حالت فعال ماده وراثتی است

همه ژن هاي بدن . نورون کدام ژن ها را دارد؟ ژن هاي تمام سلولهاي بدنمان را دارد.الت استیعنی رو نویسی از ژن ها دراین ح.

.    تنها تفاوت در روشن شدن یا خاموش شدن است.فرد عادي در تک تک سلول ها و هسته هاهست  

  ها به نوعی حرکت دارند همه سلول. نورون ها نسبت به محرك ها تاثیر پذیر هستند اما بیشتر سلول ها تاثیر پذیر نیستند

.جریان هاي عصبی و محرك ها می توانند متابولیسم نورون را شدت ببخشند.این حرکت در غشا بیشتر دیده می شود  

.نورون وقتی می خواهد انتقال دخنده ترشح کند نوعی متابولیسم داخل سلول اتفاق افتاده است  

 

محرك هاي .سرما و نور, مثل گرما, محرك هاي خارجی :  توان دو گروه نامیدمحرك هاي که  بر نورون ها تاثیر می گذارند را می  

همه اینها , اثر هورمون ها انتقال دهنده هاي عصبی , میزان یون ها , دما , تغیبرات طول ماهیچه , داخلی مثل گرسنگی   

. تواند لینک شودپنج مورد زیر نشان می دهد که انواع تنظیم دستگاه عصبی بامحرك ها می. داخلی هستند  

.گرما و نور می تواند در داخل بدن تغییراتی ایجاد کند: مثال .محرك خارجی سبب تنظیم محیط داخلی می شود-1  

نورزیاد وگرماي زیاد.نور می تواند فرد رابه حرکت وادار کند. محرك خارجی سبب تنظیم محیط خارجی می شود-2  

. می تواند فرد رابه سایه هدایت کند  
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)گرسنگی محرك داخلی است ( فرد یا جانور براي پیدا کردن غذا .رك داخلی سبب تنظیم خارجی می شود مح-3  

. می تواند حرکت کند  

میزان گرسنگی .گرما در داخل بدن می تواند رگ ها را شل یا سفت کند. محرك داخلی سبب تنظیم داخلی می شود-4  

.می تواند اسید معده را کم یا زیاد کند  

مثال رفتاري از خارج براي بدن اعمال .خارجی هم سبب تنظیم خارجی و هم سبب تنظیم داخلی می شود محرك -5  

.می شودهم در داخل بدن اعصاب سمپاتیک و پارا سمپاتیک تحریک می شود و هم حرکت هاي ظاهر می شود  

شنیدن صدا . استورود ادرار به مثانه و کشش دیواره مثانه محرك داخلی.مثال بوي غذا محرك خارجی است  

.و خبرها همیشه محرك خارجی هست  

.نیست....پ  م  ا  ت....هیچ وقت مرحله .در نورون کروموزوم ها فشرده و مضاعف نمی شوند  

.سانتریول ها همانند سازي نمی کنند یعنی دو عدد هستند.پس پوشش هسته همیشه ثابت است  

کاریوتیپ.ردکنمی توان از نورون کاریوتیپ تهیه . همیشه هستندولی رشته هاي سیتوپالسمی. تشکیل دوك انجام نمی شود  

درون هسته آن کروماتین وجود دارد .نه میوز, آن هم متافاز میتوز. از مرحله متافاز استفاده می شود  

هستک قسمت هاي کروماتین هستند .اگر کروماتین باشد هستک نیز هست.که مقدار زیادي رونویسی انجام میش ود  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 184 

.دندریت و آکسون می توانند اندازه و تعداد وظاهر متفاوتی  باشند.فشرده و به کش می آیند, ضخیم که خیلی   

تار به قسمت هاي دراز.فقط آکسون آن چون دراز است, یعنی آکسون  , در روي نرون حرکتی در قسمت هاي تاري یعنی تار  

آکسون سلول هایی به نام نوروگلیا وجود دارند در روي .ولی در نورون حرکتی فقط تار همان آکسون است. می گویند  

.که بعضی از سلول ها براي ایمنی نورون مناسب هستند بعضی سلول ها براي پشتیبانی و تغذیه نیز مناسب هستند  

.هسته سلول پشتیبان همه ژن هایی را که نورون دارد دارند.هسته هاي این سلول ها بیرون زده هستند  

.ایی که مربوط به ساخت غالف میلین هستند روشن هستند ولی در نورون روشن نیستند فقط در نوروگلیا ژن ه  

.درسلول هاي بدن ما هر ژنی که روشن باشد توسط آر ان اي پلیمراز رونویسی می شود  

.ژن تی توسط آنزیم سه بقیه ژن ها توسط آنزیم دو رونویسی می شوند, با این تفاوت که ژن آر توسط آنزیم یک   

کلسیم با هورمون کلسی تونین .پس کلسیم در این قسمت مفید است.پایانی نورون حرکتی داراي حالت ترشحی استقسمت   

.قسمت پایانه آکسون داراي حالت ترشحی است و حالت برآمده دارد.و پاراتیروئید به ترتیب در خون کم و زیاد می شود  

پس استیل کولین می تواند از همه جاي.رآن ترشح استاین قسمت فاقد گیرنده براي استیل کولین است چون فقط کا  

. نورون تاثیر بگذارد به جز قسمت آخرنورون  
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 نورون ها سلول هاي عادي هستندکه در دوران جنینی معمولی بودند اما براي تولید بافت عصبی تمایز یافته و

غشاسازي زیادي دارند هر سلولی که . شکل خاصی پیدا کرده اند که نسبت سطح به حجم زیادي دارند  

.مثل غالف میلین.شبکه آندوپالسمی زبر و گلژي فراوان وفعال تري دارد  

هدایت .هدایت حالت یونی است اما انتقال حالت مولکول شیمیایی است: تفاوت هدایت و انتقال پیام عصبی  

  تواند ولی به سوي آکسونهدایت قرار نیست از اول نورون باشد از هرجاي نورون می.در طول یک تار مفهوم دارد

فضا یا فاصله بین سلولی.سلول اول باید نورون باشد.انتقال از یک نورون به سلول بعدي است. و پایانه می رود  

بعد از تجزیه یا تجزیه می شود یا دوباره جذب نورون ها. که محیط داخلی است را می پیماید بعد از تاثیر دو حالت دارد  

پس بر متابولیسم تاثیر.هاي عصبی مثل استیل کولین براي ماهیچه هاي ما تاثیر می گذارندانتقال دهنده . می شود  

.هرچقدر نورون ضخیم باشد هدایت بیشتراست غیر مستقیم انتقال نیز بیشتر است. می گذارد  

.س استبرهدایت حالت متابولیسمی است یعنی مربوط به چرخه ک.میزان انتقال به نوعی به میزان هدایت وابسته است  

  پتاسیم بیشتري داشته باشد هدایت سریع تر صورت –هرچقدر سلول حرکات سدیم .یعنی از چرخه کرپس الگو می گیرد

در محل نبود غالف میلین گره هاي رانویه هستند که با محیط .مهم ترین عامل در تاثیر هدایت غالف میلین است.می گیرد  
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ولی غالف هاي . پتاسیم پر شده است–در اطراف این گره هاي رانویه سدیم .بیرون و مایع بین سلولی در ارتباط هستند  

لذا سلول هاي گره داریا غالف دار حالت جهشی هدایت.میلین جایی که احاطه کرده اند دیگرپتانسیلی دیده نمی شود  

.    می پذیرد نه انتقال  

تندادامه بخش عصب کانال ها و پروتئین هایی که در بخش غشاي نورون هس . 

ازاین کانال هاسدیم می تواند وارد و پتاسیم خارج شود اما به غلظت خیلی خیلی کم تربه طوري . کانال هاي همیشه باز-1  

بلکه سلول در حالت عادي قرار دارد پس این کانال .که فعالیت و ورود و خروج آن ها تولید پتانسیل عمل ارامش نمی کند  

جنس این کانال ها پروتئینی هستند که توسط شبکه آندوپالسمی زیر تولید شده .ها هیچ تغییر خاصی انجام نمی دهند  

براي تولید این ها ژن هاي مربوطه توسط آنزیم دو رونویسی در شبکه آندوپالسمی زبر پلیپپتیدها به هم چسبیده و .اند  

.در نهایت در لحظه ترشح در غشا باقی مانده اند  

کانال دریچه دار سدیم در لحظه تحریک باز شده سدیم به طورقابل .مل می کنندتخصصی ع:  کانال هاي دریچه دار-2  

  این 40در . باعث می شود نورون نسبت به خارج مثبت تر شود40سدیم تا نمودار .توجه و شدیدا وارد سلول می شود

دن دریچه هاي خود پتاسیم هاي این کانال دریچه دارپتاسیم با باز ش.کانال بسته شده کانال دریچه دار پتاسیم باز می شود  

  پتاسیم –بعداز این کار پمپ هاي سدیم . می رسد65 به منفی 40پس نموداراز .قابل توجهی از نورون خارج می کند
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پس هرچقدر فردي در اثر .تفاوت پمپ ها این است که اوال با انتقال فعال کار می کنند یعنی انرژي سلول را مصرف می کنند  

این پمپ هم با سدیم هم با .ي متعاقب و اعصاب سمپاتیک تحریک پذیرترباشد این پمپ فعال تر می شودرفتارها, حوادث  

.هردو مثبت هستند.پتاسیم سروکاردارد  

تفاوت این غلظت باعث داخل .سدیم را سه تا به خارج و پتاسیم را دو تا به داخل وارد می کند.هردو را تغییر می دهند  

نتیجه می گیریم ,بعداز پتانسیل عمل فعالیت بیشتر این پمپ .البته همه اینها نسبی هستند.دبیرون مثبت می شو, منفی  

 که پمپ همیشه فعال می باشدوسلول نورون هایی که در حالت هدایت هستند قطعا در تک تک قسمت هاي تاري که قرار 

این نمودار مثل.هر دوکانال بسته هستنددر لحظه اوج نمودار .است تحریک شود ورود و خروج سدیم و پتاسیم وجود دارد  

اما کانال دریچه دار سدیم باز است در محدوده . نوار قلب می باشدکانال دریچه دار سدیم باز می شود فقط یک نقطه است  

.  خاصی می باشد  

. روبه کاهش می گذارندآنزیم ها در واکنش ها تغییر نمی کننداما بعد از تولید.البومید در حرارت به صورت نامحلول در می آید  

.البته ممکن است آنزیمی تولید شود و براثر شرایط بد فرصت واکنش را نداشته باشد  

تاژك پروکاریودها سانتریول نقش ندارد.بللکه پیوند هیدروژنی وجود دارد.بین کودون و آنتی کودون بازآلی وجود ندارد  

.وکزدر ماهیچه تنها آزاد کردنانرژي و تولید استنقش گل.سانتریول در سازمان دهی یوکاریودها نقش دارد.  
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.گیاه از تغذیه گلوکز و تنفس سلولی انرژي به دست می آورد.اما در کبد کبد نقش گلوکز تولید گلیکوژن نیز هست  

.بلکه پیوندداخل گلوکز.نه از تجزیه پیوند بین گلوکز  

برخی آنزیم ها براي کار خود به مواد معدنی. معده فاقد آهن می باشدفاکتور داخلی.بیشتر واکنش ها به آنزیم نیاز دارد نه همه آنها  

.اما مواد انتقال دهنده نیستند.مانند آهن نیاز دارند  

. پیوند پپتیدي نقش ندارد.بسیاري از هورمون ها ازجمله هورمون هاي ید دار بخش قشري فوق کلیه پلی پپتید نیستند  

با کاهش آنزیم هاي غشایی. در دیواره گیاهان جهت بندي می کندفیبرین هاي سلولزي در الیه هاي مختلفی  

.زیرا گلبول هاي قرمز می خواهند بمیرنداخر عمرشان هست. گلبول قرمز آنزیم هاي لیزوزوم و ماکروفاژ فعال تر می شود  

.یک نورون کار کند پتاسیم در همه جاي –قرار نیست پمپ سدیم .هر مولکول آلی به نحوي در هومئوستازي نقش موثر دارند  

بعد از پتانسیل عمل در غشاي تار.اینجا هیچ پروتئینی کار نمی کند.مثال در جاهایی که غالف میلین هست کار نکی کند  

آن هایی که باز هستند همان طور باز می مانندآنها یی که در جدار هستند . نورون پروتئین هاي دیگرهیچ تغییري انجام نمی دهند  

. دتغییري نمی کنن  

. 
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یکی از وضایف کبد تولید صفرا یعنی کلسترول براي تسهیل .پالسمودسم همیشه دارند و در همه سلول هاي گیاهی وجود دارد

.پس صفرا هم براي هضم چربی ها موثر است و هم توسط کبد تولید می شود.هضم چربی هاست  

.سط سلول هاي همراه سنتز می شودسلول هاي غربالی فاقد ریبوزوم می باشند پروتئین مورد نیاز آنها تو  

بزرگ نمایی یعنی .در میکروسکوب براي داشتن تصویرمناسب الزم است بزرگ نمایی آن زیاد و درجه تفکیک آن کوچک باشد

.در جه تنفکیک یعنی حداقل فاصله اي که میکروسکوپ از هم آن  را جدا نشان می دهند.نسبت طول تصویر به طول شئ   

دیواره سلولی بین دو سلول گیاه .پس گرم منفی و مثبی در آنها مفهوم ندارد.لذا کپسول ندارند.واره ندارندبرخی باکتري ها دی

.مکن است دیواره دوم تشکیل نشود.مجاورهمواره سه الیه اي نیست  

اگر خزه .دعلت اینکه هسته هاي سلول خزه به سختی مشاهده می شوندتراکم زیاد کلروپالسم هاي موجود در سلول ها می باشن

ها براي مدتی درمحیط فاقد نور قرار دهیم تراکم کلروپالسم هاي موجود در هسته سلول کاسته و هسته ها راحت تردیده می 

.شوند  

رخ ........نبوده و فرایند سازي کروموزوم کمکی مثل پالزمیت قبل از فرایند هم............در باکتري همانند سازي جزء فرایند هم 

این کروماتین است که در مرحله پروفاز به کروموزوم مضاعف تبدیل . اعظم هسته توسط کروماتین اشغال می شودبخش.می دهد

.می شود  
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اگر چند الیه باشد فقط سلول هاي کوچک پایین تر .اگر بافت پوششس تک الیه باشد تمام سلول ها روي بهفت پوششی هستد

.روي غشاي پایه قرار دارند  

. پیوندي وجود داردو عایق است در نتیجه موج تحریک از یک میون به میون دیگر انتشار نمی یابداطراف هر میون بافت  

شباهت طناب داران از جانوران .تفاوت پستانداران از سگ سانان بیشتر است.شباهت طناب داران از گوشت خواران کمتر است

. شودهرچقدر از فروانرو به گونه نزدیک شویم شباهت زیاد می.بیشتر است  

.ولی با رشد همان سلول کاهش می یابد.بعد از تولد یک سلول نسبت سطح به حجم افزایش می یابد  

ودر صورت نیاز با .در همه ریشه ها چه ریشه اصلی چه فرعی سلول ها بنیادي به تعداد کم بین کالهک و بافت مرستیمی قرار دارند

.تقسیم سلولی بافت مرستیمی ریشه را تولید می کنند  

بافت .منشا کرك تار کشنده نگهبان روزنه سلول هاي بافت رو پوست هستند که توانایی تولید کوتین و تشکیل کوتی کول را دارند 

در ریشه سلول هایی یافت می شوند که .کلروآنزیم درریشه یافت نمی شود NADP H بافت هاي .کالوین ندارند. ندارند

.ندارند در شیره پرورده هر دورا دارند..................مگی هدایت کننده شیره خام همگی الن دارند اما ه  

.نه همه آنها.بعضی از سلول هاي درشت وولوکس تقسیم و وولوکس جدید ایجاد می کنند  

کینین ماده شیمیایی است که از پوست نوعی درخت و مشتقات آن به عنوان دارو مورد استفاده قرار می .کیتین با کینین فرق دارد

 گیرد
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کاهی داراي کلروپالسم , لول هایی که در استحکام گیاه نقش دارندعبارتند از سلول هاي بافت کلروآنزیم داراي پروتوپالسم زنده س

................داراي الن وپالسمودسم وداراي دیواره نخستین و فاقد  

پس هر ساقه اي روزنه .اقد روزنه هوایی استریزوم هرچند ساقه محسوب می شود ولی با توجه به اینکه در زیر زمین قرار دارد ف

.هوایی ندارد  

تولید بیشتر دیده می شود پس که از , چرخه کرپس, سلول هاي همراه داراي میتوکندري فراوان دیواره سلولزي هستند و مرحله پل

.روزنه هوایی خارج می شود می تواند بیشتر به این سلول ها مربوط باشد  

یعنی هم حالت غیر متابولیسمی درروده تجزیه می شودو هم در داخل کبد در .یکوژن هم در سطح استدر جانوران گوشت خوار گل

.متابولیسم  

در مجراي هاورز هر چهار .در مژك داران پیچیده ترین و غیر معمولی ترین آغازین هستندواحتماال فروانروي جدیدي تشکیل دهند

.نوع بافت اصلی وجود دارد  

کوتین چون پلی پپتید نیست فاقد ژن رمز کننده .که پس از بلوغ می میرند قطعا دیواره نخستین و الن دارندتمام بافت هاي گیاهی 

.مستقیم  می باشد اما انزیم هاي تولید کننده آن  داراي ژن رمز کننده هستند  

.ا ارتباط مري رگ ها و اعصابمث.  گرگ جزء پستانداران بوده قفسه سینه و دیافراکم دارد که در بعضی قسمت ها سوراخ می باشد  
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وبخشی که در ناحیه شکم قرار دارد داراي روده بند .بخشی از مري که در قفسه سینه قرار داردفاقد پرده صفاق یا روده بند می باشد

ه در به همین دلیل میزان بافت پیوندي در طول مري متفاوت بوده و این میزان در بخشی از مري ک.از جنس بافت پیوندي می باشد

.ناحیه قفسه سینه قرار دارد کم تر است  

می توان گفت در مراحل پماد این امر امکان پذیر .درفرایند تقسیم هسته اي هستک از بین رفته و تولید ریبوزوم متوقف می شود  

  توسطپروتئین هاي تشکیل دهنده صفحه سلولی در هنگام سیتوکین سلول گیاهی.نیست یعنی تولید ریبوزوم متوقف می شود

شده و ......این پروتئین ها به همراه مواد پلی ساکارید در گلژي . ریبوزوم هاي میتوکندري و کلروپالسم تولید نمی شوند  

.آر آي ان اي تنها آنزیمی است که فاقد پیوند پپتیدي می باشد .در سطح استواي سلولی قرار می گیرند نه استواي هسته  

کرد زیادي نسبت به بقیه داردکاتاالژ آنزیمی است که سرعت عمل . 

.سدهاي پیش زیگوتی می تواند براي خزنده و انگل مطرح شود   

اگر بخواهیم مسیر تولید .چون آنها خود تنظیم منفی یا مثبت هستند.هیپوتاالموس در بعضی هورمون ها تاثیرندارد  

.اول ال اچ وارد عمل می شود. ال اچ– اف اس اچ - پیشین– آزاد کننده –هیپوتاالموس : اسپرم رابررسی کنیم میشود  

یا بینابینی  تولید تستسترو ن کنند یش سازتستسترون کلسترول است.........درال اچ باعثل می شود سلول هاي   

شبکه صاف غشایی است به همراه اف اس اچ .در شبکه صاف تولید می شود.براي تبدیل به تستسترون آنزیم الزم است  
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.ي اسپرم ساز تاثیر می کندبرلوله ها و سلول ها.  

رشد–صداي نوجوان .در شاخ گوزن و یال شیر باعث تغییر می شود.تستسترون می تواند در مرغ جوال باعث تغییر شود  

.پس تستسترون وتیروکسین نیز رشد ماهیچه ها را زیاد می کند. اندام هاي خاص مثل اندام هاي جنسی ماهیچه ها  

تارهاي صوتی را تحت تاثیر قرار دهد پوست .یچه ها راهمانندتیروکسین تحت تاثیر قرار دهدتستسترون می تواند فعالیت ماه  

.و رویش مو را انجام دهد  

فولیکول ها بزرگ..اما گامیت یکی دارد.اگر بخواهیم فولیکول با گامت را بررسی کنیم تعداد سلول هاي فولیکول زیاد است  

فیولیکول .نقش حفاظتی دارند اماگامت ندارد.گامت ها هم دارند.ندوري دارندفولیوکول ها میتوک.  وگامت ها کوچک هستند  

.گامت نیز فعال دو ان است اما باید ان شود.دو ان است  

اگر.سیاهرگ یک عدد.پس دوعدد می باشد.دارد"ر"اگر بحث سرخرگ و سیاهرگ بند ناف را حساب کنیم سرخرگ دوتا   

. و اس اف اچ را باید در جدولی مقایسه کنیم– ال اچ - استروژن –پروژسترون -مقایسه کنیم باید تستسترون   

چون هرافزایش براي لقاح دلیل نیست.افزایش بعداز مدتی.افزایش اندازه جسم زرد قرار نیست دلیل بر لقاح باشد  

.تولید جسم زرد نیزدلیل لقاح نیست.  

دازه افزایش یافت یعنی لقاح انجام شده و اگر جسم زرد بیش از ان.دلیل لقاح افزایش بیش از اندازه جسم زرد  
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.کروموزوم هاي همتا در کنار هم قرار گرفته اند  

.اگر جسم زرد کاهش پیدا کند خونریزي و بافت هاي مختلف تخریب می شوند  

.ال اچ  باعث تخمک گذاري نمی شودال اچ شدید باث تخمک گذاري می شود  

.میوز جنسی و گامت جدایی ناپذیرند.وز جنسی و گامت داردیعنی می.وجود بیضه ها در بیرون فردعادي است  

.اما نبود بیضه هادر بیرون در افرادمختلف بیمار ممکن است باعث میوز جنسی گامت نشود  

 

 

 

 

مثال ممکن است دوعدد سلول یا چهار عدد و یا یک .قرار نیست در گامت زایی همیشه عدد سلول برابر باشد  

.چهار عدد در مرد عادي و یک عدد در زن عادي است. در زنبور است که میتوز انجام می هدعدد سلول ایجاد شوددوعدد  

. دونوع در مرد-یک نوع در زن و زنبور نر  

میتوز .تفتوت میوز با میتوزچیست؟ قطعا هرچیزي که با کرانسینگو و میوز و تترات هست براي میوز وجود ندارد  
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.را میوز دو در نظر بگیرید  

چون.با عبارتی فعال ترین ماده وراثتی در اینترفاز می باشد.ایند همانند سازي در اس انجام می شوددر میتوزفر  

. در اینترفاز است که سلول همانند سازي و رونویسی می کند  

.مضاعف شدن به هلیکاز و دي ان اي مراز دارد.هیچ کدام از مراحل پماد کروموزوم ها مضاعف نمی شود  

قرار نیست سانتیول ها همانند سازي انجام دهند.ار نیست پوشش هسته ازبین بروددر همه پروفازها قر  

اما قرار است هستک ناپدید شود و دوك.اما کروموزوم با میکروسکوپ دیده می شود. و از هم دور شوند  

...در تمام متافازها به سمت وسط . شکل بگیرد  

.ط نمی روندوسط هسته هم می تواند باشدطی میتوفاز کروموزوم هاي مضاعف شده همیشه به سمت وس  

قرار نیست دوك از یک سو به قطب و از سوي دیگر به .در وسطح استوایی هسته یا سلول ردیف می شوند  

.سانتریومرها متصل شود  

.البته این فشردگی در انافاز هم هست اماتک کروماتیدي است.در متافاز اوج حداکثر فشردگی است  

.اگر میوز را بااین ترتیب حساب کنیم در میوز مراحل زیر را داخل کادر بکشید. استتلوفاز بر عکس پروفاز  
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اینها خود .حرف ال مثل حرکت اسب شطرنجی.یک کلت مانندي ایجاد می شود.  آنافاز دو- آنافاز یک– میتوفاز یک -پروفاز یک

بقیه مراحل ان مساوي نصف . ان مساوي هشت استمثال مگس سرکه در این مراحل دو.یعنی دو ان مساوي خود جاندار.جاندارهستند

.حالت کروموزوم همیشه در دو مرحله آخر هر تقسیم تک کروماتیدي و بقیه دو کروماتیدي یا مضاعف است.جاندار  

 

.انزیم هاي زیر می توانند در تولید خودشان نقش داشته باشند  

.اینها می توانند در تولید نقش داشته و خودشان را تولید کنند. آران اي پلی مرازپروکاریوتی و پپسین– 2آر ان اي پلی مراز   

در جایگزینی کلمه بالستوسیت غلط است.پروزسترون رحم را براي لقاح آماده نمی کندبلکه براي جایگزینی آماده می کند  

بالستوسیست .  

تر از سنتز آبدهی است مصرفاما چون هیدرولیز بیش.در طی بلوغ آر ان اي در هسته آب هم مصرف و هم تولید می شود  

پس آب بیشتر.چون پیوندبین رونوشت اگزون ها و اینترون ها قطع شدن آنها بیشتر وصل شدنشان است.  آن بیشتر است  

  مصرف می شود

.مثل عملکرد پتیالین که هیدرولیز است و آب مصرف می کند  

. که نازاست ولی ان قطعا زایاست و فرد نر می باشددو ان ممکن است ماده باشد.در زنبور ها دو ان ممکن است ملکه باشد  
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.همیشه افراد فرد ان نازاهستند به جز زنبور نر  

 در طول لوله فالوپ سلول

.در تناوب نسل هم انجام نمی دهد.در دیپلوئیدي میوز انجام نمی دهد. تخم فرصت رشد و سلول تخم میوز انجام می دهد  

. نوع لوله است که پیچ و تاب خورده استاپی دیدیم تعدادي لوله نیست بلکه یک  

اپران لک یک.قرار نیست هر ژنی یک راه انداز داشته باشد مثل اپران لک.در باکتري ها در روي دي ان اي انواع ژن داریم  

.قرار نیست اول هر ژنی آغاز رونویسی باشد مثل ژن وسطی و آخري اپران لک. راه انداز و سه ژن دارد  

.مثل ژن اول و وسط اپران لک. هرژنی جایگاه پایان رونویسی داشته باشد قرار نیست در آخر  

.به تعداد اپران جایگاه آغاز و پایان رونویسی و جایگاه داریم  

و آر ان اي تولید . و راه انداز داریم.در هر دي ان اي حلقوي باکتري به تعداد اپران جایگاه آغاز و پایان رونویسی داریم  

مشخص.این انزیم آر ان اي پلی مراز است که ععد آن مهم نیست.طی که یک بارآنزیم حرکت کندمی شودالبت به شر  

.یک نوع است. هم نیست  

جایگاه تشخیص .پایان همانند سازي هم یک عدد است.جایگاه آغاز هماند سازي در هر دي ان اي یک عدد است  

:ا یاپران آنها را مقایسه می کنیم ژن هاي یک دي ان اي حلقوي ژن ه.آنزیم محدود کننده مشخص نیست  
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به یک نسبت هم رونویسی می شوند.کلمه مضاعف تفاوتی ندارد. ژن هاي اپران ها به یک نسبت مضاعف می شوند  

.رونویسی نمی شوندطبق قانون تنظیم بیان ژن.اما زن هاي یک اپران و اپران دیگر فقط به یک نسبت مضاعف می شوند.  

:ظیم کنده داریمدر اپران لک چهار تا تن  

چرا آلوالکتوز می گوییم؟ چون الکتوزي است که با چسبیدن خودبه پروتئینی .آلوالکتوز, عامل .عامل تنظیم کننده-1  

.پس می شود الو الکتوز.اجازه یعنی الو.مهار کننده اجازهرونویسی به آر ان اي پلیمراز میدهد  

یعنی.یعنی آر و او.رو.که بگوییم برو تنظیم کن که می شودمثل این. واحد تنظیم کننده یا بخش تظیم کنده است-2  

. راه انداز و اپراتور  

) پروتئین مزاحم(  پروتئین تنظیم کندده -3  

لذا هر دو راه اندازمتفاوت و .اما در فعالیت آن تاثیر دارد.ژن تنظیم کننده روي اپران لک نیست.ژن تنظیم کننده-4  

آر ان اي پلی مرازپروکاریوتی رونویسی شوندهلیکاز و دي ان اي پلی مرازباکتریاییهر دو می توانند با .مجزایی دارند  

.      همانند سازي شود  
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  :              کانال ما                                                                       

  

zisttestghiassi/me.t://https  
به صورت کتابی چاپ  را  نکته0007فایل می توانستیم 

کنیم ولی براي صرفه جویی  در هزینه شما عزیزان رایگان 
  همین .محتاج دعاي شما ییم  .در اختیار تان قرار می دهیم  
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تار عنکبوت توسط غددي در سطح شکم عنکبوت ترشح میشود این غدد در نزدیکی مخرج لوله ي گوارش عنکبوت قرار 
  (.ترتیب غدد تنیدن تار در عنکبوت همانند قلب مهره داران در بخش شکمی قرار داردبه این .)دارنـد

  .  دستور ساخت آن را می دهدDNAیعنی . تار عنکبوت           توانایی تنیدن تار در عنکبوت ارثی است

 به طور کلی عنکبوت .آب است » بدن عنکبوت«پروتئین است ولی عمده ترین ترکیب » تار عنکبوت«    عمده ترین ترکیب 
  .جـزو      عنکبوتیان است نه جزو حشرات 

  .     گردش خون باز دارد یعنی فاقد مویرگ و داراي همولنف است

  . بیوه ي سیاه مثالی از عنکبوت در کتاب درسی است

  .  عنکبوتیان همانند حشرات هزارپایان و سخت پوستان جز بندپایان است

  . نسان از نوع پروتئین ساختاري است تارهاي عنکبوت همانند موي ا

  .  جفت پا دارند3 جفت پا دارد برخالف حشرات که 4 هر عنکبوت 

  .  عنکبوتها همانند حشرات و گیاهان یک ساله داراي جمعیت فرصت طلب است

  .  عنکبوت دفاع غیراختصاصی دارد پس فاقد پرفورین یا انواع لنفوسیت ها میباشد

  .  عنکبوت همانند همه سخت پوستان کتاب داراي لقاح داخلی استجمع بندي عنکبوت        

  .  قلب عنکبوت در سطح پشتی بدن است و طناب عصبی آن شکمی است

  . توانایی تنیدن تار در عنکبوت ارثی است.  غدد تنیدن تار در عنکبوت همانند طناب عصبی آن در سطح شکمی قرار دارد

  . ه چیز خوارها کمتر است شایستگی تکاملی عنکبوت نسبت به هم

  .  عنکبوتیان همانند حشرات و خرچنگ دراز گردش خون باز دارند و فاقد مویرگ می باشند

سـلولهـاي . سلول هاي تشکیل دهندهی پیکر ان ها فاقد دیـواره مـی باشـد: بنابراین.  عنکبوتیان جزو فرمانرو جانوران هستند

  .  را می سازدn2 است که با تقسیم میتوز جاندار n 2زیگوت آنها. جنسی حاصل میوز می باشند

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 201 

همانند اغلب سلول هاي یوکاریوتی، سلول هـاي تشـکیل دهنـده ي عنکبـوت داراي .  در این جاندار گامت استn تنها سلول 

  .  می پردازندATP در آن به تولید FAD و NADمیتوکندري بوده و ناقلین الکترون مانند 

  .د چسم مرکب استفاق.    گوشتخوار است

  . ازحشرات تغذیه می کند) نوعی جانور بندپا(ـ  عنکبوت  1 

  .  تولید می کنند) نوعی لیپید بسیار آبگریز( ـ  حشراتی مانند زنبور عسل موم 2

ـ  واکوئل هاي مرکزي در گلبرگ گیاهان ممکن است رنگیزه هایی داشته باشند که سبب جذب حشرات به هنگام گرده 3
  . دافشانی شو

  . ـ  حشرات داراي لوله ي گوارشی و گوارش برونسلولی می باشند4

تبادل گازها از این انشعابات با . لوله هاي درونی ناي در سراسر بدن منشعب می شوند.  ـ حشرات تنفس نایی دارند5
  سلولهاي بدن بهطور مستقیم میباشد

دستگاه تنفس مستقل از دستگاه . (دش مواد صورت می گیردـ  تبادل گازها در حشرات بدون نیاز به هم کاري دستگاه گر6 
  .)گردش مواد می باشد

  . در حشرات همولنف وجود دارد.  ـ  حشرات دستگاه گردش خون باز دارند و فاقد مویرگ هستند7

  .  ـ  نیش حشرات باعث افزایش پدیده ي حبابدار شدگی در گیاهان می شود8

را دفع می )  نوع مادهی دفعی زاید نیتروژن دار و با سمیت کمتر از اوره و آمونیاكپیچیده ترین(ـ  حشرات اوریک اسید 9
  . کنند

ـ  حشرات اوریک اسید را به شکل بلورهاي جامد از خود دفع می کنند و براي تولید آن از آمونیاك و دفع آن انرژي 10
  . دفع اوریک اسید به آب چندانی احتیاج ندارد. مصرف می کنند
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رشته هاي کیتینی که از جـنس نـوعی پلـی . ت اسکلت خارجی از جنس ماده ي محکمی به نام کیتین دارندـ  حشرا11
سـاکارید سـخت و مستحکم هستند، درون ماده اي زمینهاي از جنس پروتئین قرار می گیرند و اسکلت خارجی حشره را می 

  . سازند

  . درون هر پا دو ماهیچه وجود دارد.  مفصل ها به هم متصل می شوندهر پا چند بند دارد که در محل.  پا دارند6ـ  حشرات 12

  . ـ  بعضی از حشرات داراي بال هستند و می توانند پرواز کنند13

ـ  گیاهان گوشت خوار از حشرات براي کسب نیتروژن تغذیه میکنند و در اثر تماس بدن حشره یا جانور کوچک دیگر، 14
  )مثل گیاه دیونه. (د و جانور به دام می افتدحرکت هـایی در برگها ایجاد میشو

ـ  حشرات بی مهره هستند و فاقد دفاع اختصاصی هستند اما با کمک آنزیم هاي لیزوزیمی و لیزوزومـی و هم چنـین 15
  .سـلول هـاي مشـابه فاگوسیت در دفاع غیراختصاصی می توانند به مبارزه با میکروب ها بپردازند

  . د گرهی به هم جوش خورده تشکیل شده استـ  مغز حشرات از چن16 

                    ـ طناب عصبی شکمی حشرات در هر قطعه از بدن داراي یک گرهی عصبی است که هر کدام 17:حشرات
  . فعالیت ماهیچـه هـاي همـان قطعـه را کنترل می کنند

ا آن می توانند جزئیترین حرکات را تشخیص دهند و بعضی از                                  ـ  حشرات چشم مرکب دارند که ب18
حشرات مانند زنبور بـه کمـک آن قادر به دیدن رنگ ها و پرتوهاي فرابنفش براي ردیابی گلهاي تولید کننده ي شهد 

  . هستند

 حشرات نقش مهمی را ـ  بسیاري از حشرات میتوانند پرتوهاي فرابنفش را ببینند که این توانایی در گرده افشانی توسط19
حشرات توانایی دیدن طیف نور مرئی و فرابنفش را دارند ولی نمی توانند سایر طیف هاي الکترومغناطیسی را (ایفـا مـی کنـد

  .)ببینند

  .ـ  بعضی از گل ها الگوهایی دارند که حاوي اطالعاتی براي حشرات گرده افشان هستند20

  . ند، به سمت گل هاي سفید و داراي رایحه هاي قوي جذب می شوندـ  حشره هایی که در شب تغذیه می کن21 
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  . ـ  حشرات یکی از اولین ساکنان خشکی بودند22

  .فراوان ترین و متنوع ترین گروه جانوران هستند) حشرات(ـ  این گروه از بندپایان 23

نها امکان می داده تا به طور مؤثري به جسـت ـ  به احتمال زیاد موفقیت حشرات در رابطه با قدرت پرواز آنها بوده که به آ24 
  . و جـوي غذا، جفت و آشیانه بپردازند

  .  ـ  روغن خردل براي بسیاري از حشرات سمی است25

  . ـ  حشرات اولین جانوارانی بودند که بال داشتند و در خشکی تخم گذاري کردند26

بال ها بیشتر از یک متر طول . (اقکها داراي دو جفت بال بودندنزیم رنین و کمی لیپاز حشرات اولیه مانند سنج: ـ رکیبیها27
  )داشتند

  . ـ  بین حشرات و گیاهان گلدار همیاري وجود دارد28

  )تکامل همراه. (ـ  گرده افشانی بعضی از گیاهان گلدار هم آهنگ با رفتار و ساختار بدن حشرات تغییر حاصل کرده است29

شرایط مساعد است به سرعت رشد میکنند ولی با ظهور بحران، مثالً سرد شدن هوا، تعداد ـ  حشرات در بهار و تابستان که 30
  ). رانش ژن محسوب میشود. (آنها بـه میزان قابل توجهی کاهش می یابد

  . دارند) مستقل از تراکم(ـ  درجمعیت هاي فرصت طلب بیشترین انرژي صرف تولید مثل میشود و مرگ و میر تصادفی 31

معموالً کمتر از یک (ت تولید مثل و رشد و نمو سریع دارند و خیلی زود به سن تولید مثل می رسند و عمر کوتاه ـ  حشرا32
  . دارند) سال

  . ـ  حشرات از طریق فرومون جلب جفت می کنند که ساده ترین راه براي جلب جفت است33

  )مانند جیرجیرك. (د می کنندـ  بسیاري از حشرات صداها یا آوازهاي ویژه اي براي جلب جفت تولی34

به وسیله ي حشراتی مانند پشه ها که از خون تغذیه می کنند، از میزبانی به میزبان ) آغازیان انگل(ـ  بسیاري از هاگداران 35
  .دیگر منتقل می شوند
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  .   در هر هیدرولیزي مونومر تولید نمیشود

عنکبـوت بندپاسـت، . (تخوان و فاقد کانال مرکـزي اسـت عنکبوت چون از بی مهرگان است پس فاقد سیستم هاورس و اس
  ( نکات بندپایان را به یاد داشته باشید

  .  آنزیم ها همواره پیش ساز آلی دارند نه معدنی

  .  ضلعی است6 حلقه 1 مولکول آدنوزین همانند ماده دفعی شته داراي 

  . در غشایی پالسمایی؛ فسفولیپیدها چند نوع هستند نه یک نوع

  . رکیبی هاي فصل           در بخش آبگریز فسفولیپید ممکن است نیتروژن وجود داشته باشد ت

  .  میتوان آنزیمی یافت که از کوچک شدن پیش ماده خود بوجود آمده مثل پپسین

  .  همه پروتئینهاي بدن جایگاه فعال ندارند

  (نزیمی داراي خاصیت آrRNA) همه آنزیمها پروتئینی نیستند مثل ریبوزیم 

  .  الکتوز فقط در سلولهاي جانوري ساخته می شود

 لیپیدها در آندوپالسمی صاف ساخته می شوند پس براي هضم در روده صفرا الزم داریم و پـس از جـذب وارد رگ لنفـی می  
  .می شوند

  . است که مونومر آن گلوکز می باشد) بدون انشعاب(  سلولز یک پلی ساکارید خطی 

  .) قند ذخیرهاي گیاهان نشاسته است. (ساختاري گیاهان است  سلولز قند 

  .   بیشترین ترکیب آلی طبیعت است

  . سلولز                 غذاي اصلی موریانه و گاو است

الیاف سـلولزي بـراي کـار مـنظم روده هـا و جلـوگیري .   رشته هاي سلولزي که در غذاها وجود دارند، الیاف نامیده می شوند
  .) به الیاف سلولزي، فیبرهاي سلولزي نیز می گویند. (بعضـی بیماري هاي گوارشی مورد نیاز هستنداز 
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موریانـه و گـاو هـم کـه . (  هیچ جانوري سلوالز ترشح نمی کند و فقط بعضی باکتریها و آغازیان داراي آنزیم سلوالز می باشند
فیدي دارند که می توانند سلولز را هیدرولیز کنند و مـورد غـذاي اصلیشان سلولز است، در روده خود میکروب هاي م

  .) اسـتفاده خـود و جـانور میزبان قرار می دهند

  استروئید + موم + فسفولیپید +   تریگلیسرید 

  )استروژن پروژسترون تستسترون، آلدسترون، کورتیزول(  هورمون هاي استروئیدي 

    لسیتین 

      پوستک یا کوتیکول لیپیدها                       

    کواسروات 

   نوار کاسپاري 

    روغن خردل 

پروتئین            نوکلئوپروتئین ها، کروموزوم، کروماتین، کروماتید، سانترومر، نوکلئوزوم، ریبوزوم، هسـتک، + قند 
  گلیکـوپروتئین هـا، فـاکتور    داخلـی معـده، غشاي پایه

  (حفظ فشار اسمزي(       آلبومین                               

  ) ترشح شده از پالسموسیت(  پادتن 

   مولکول هاي پروتئینی یا

  ) ترشح شده از سلول هاي آلوده به ویروس( آمینواسیدها                      اینترفرون 

  ) ترشح شده از ماکروفاژ ـ کبد ـ سلول هاي پوششی روده(  پروتئین هاي مکمل 

  ) کشندهTشح شده از تر(  پرفورین 

  )ترشح شده از غدد شکمی(  تار عنکبوت 
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  )ترشح شده از سلولهاي اصلی معده ي نوزاد انسان و بسیاري از پستانداران(   رنین 

  )پروتئین انعقادي( پروترومبین 

  )حاصل شده از پروترومبین در روند انعقاد(  ترومبین 

  ) پروتئین انعقادي(  فیبرینوژن 

  )ل شده از فیبرینوژینحاص(  فیبرین 

  )ترشح شده از پایانه اکسون نرون هاي پیش سیناپسی مغز و ماهیچه(  استیل کولین 

  ) در غشاي اریتروسیت(  انیدرازکربنیک 

  ) ترشح از سلول هاي پوششی اغلب مجراهاي بدن(  موکوز 

    اغلب گیرندههاي آنتیژنی 

    پپتیدهاي غنی از گوگرد گیاهی 

  )در غشاي نرونها(اسیم  پمپ سدیم ـ پت

  )در دفاع غیراختصاصی(  لیزوزیم 

    میکروسفر   سانتریول   اسکلت سلولی   ریزلوله و ریزرشته   دوك تقسیم   کالژن   کراتین 

  )ترشح شده از غدد بزاقی بناگوشی(آمیالز ضعیف =   پتیالین

  ( پروتئاز ضعیف(   پپسینوژن  پپسین

  (ول هاي برون ریز پانکراسترشح شده از سل(  پروتئاز قوي 

  (از پانکراس(گلوسیداز (  از پانکراس(لیپاز قوي (  از پانکراس(نوکلئاز قوي (  از پانکراس(  آمیالز قوي 

  (توسط باکتري هاي رودهی بزرگ(  سلوالز 
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DN  آنزیم  A پلیمراز و RNA در هسته فعالیت میکنند( پلیمراز و هلیکاز(  

  ژن پروژسترون، تستسترون، آلدسترون و کورتیزول   همه ي هورمون ها بجز استرو

  لیگاز ) توسط باکتري اشرشیا کالي( پریونها  فاکتورهاي انعقادي  آنزیم محدود کننده 

  کننده  مهار کننده  عامل پایان ترجمه  عوامل رونویسی   فعال

 ریبوزومی هم نوعی r RNAالبته ( محل تولید  پروتئینی هستند و همه ي پروتئین ها در سیتوپالسم ساخته می شوند 
محل فعالیت  هم در هسته هم در سیتوپالسم هم خارج از سلول می توانند فعالیت ) آنزیم است کـه در هسته ساخته می شود

  . کنند

 پلیمراز، هلیکاز، آنزیم هاي فعال در RNAپلی مراز ـ : DNA آنزیم ها                    آنزیم هاي فعال در هسته 

 ریبوزومی در ریبوزم آنزیم سازنده ي غشا در شبکهی آندوپالسمی زبر ـ rRNAکاتـاالز در پراکسـی زوم ــ : پالسمسیتو
قوي ترین آنزیم هاي گوارشی مترشحه از : آنزیم هاي گوارشی موجود در لیزوزوم، آنزیم هـایی فعـال در بیرون سلول

  .زاد شـده از سـلول هـاي روده ي باریک در دوازدهه فعالیت می کنندپانکراس در دوازدهه فعالیت می کنند ـ آنـزیم هـاي آ

  نور حیات بخش خورشید : انرژي زیستی            منشأ اولیه ي انرژي

   :  ATPگلوکز   انرژي رایج سلول : غذا   سوخت اصلی سلولها :   انتقال انرژي بین جانداران

  .  براي ادامه ي حیات نیاز به انرژي دارد

  (.باکتریها فاقد هسته و اندامک هستند. (راي غشا و سیتوپالسم است دا

  . هرسلول زنده               داراي ریبوزوم است

  .  داراي آنزیم است

  .  حرکت به صورتهاي مختلف در آن دیده می شود

  .                                     باید به تبادل مواد با محیط بپردازد
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  . است و در حضور آن شیري رنگ می شودCO معرف : آب آهک

DNبراي استخراج . دوکربن دارد و محصول تخمیر الکلی در مخمرهاست:  اتانول Aاز سلول به کار میرود .  

  .در ابتداي حیات زمین فاقد آن بوده است که بعدها بوسیله ي سیانوباکتري ها بوجود آمد:  اوزون

  دي کیموس و قلیایی کردن محیط روده از بین بردن اثر اسی:  بی کربنات سدیم

در آزمایش میلر وارد دستگاه شد و . در روده ي بزرگ انسان در نتیجه ي عمل تجزیه اي باکتري ها بوجود می آید: هیدروژن
  . در جو اولیه زمین وجود داشت

  . گـاز موجـود استدر جو امـروزي بـیشتـرین. جزو گازهاي تشکیل دهنده ي جو اولیه ي زمین بوده است: نیتروژن

از افزوده شدن ید به آمینواسید تیروزین هورمون . کمبود ید باعث گواتر می شود: برخی ترکیبات موجود در کتاب       ید
از سلول هاي حاشیه اي غدد معده ترشح می شود و باعث تبدیل : اسیدکلریدریک. هـاي تیروئیـدي سـاخته می شود

  .ون گاسترین محرك تولید آن استپپسینوژن به پپسین می شود هورم

  .تثبیت و سفت شدن بافت:  فرمالدهید

  .در دیواره ي برخی جلبک هاي قرمز:  کربنات کلسیم

  باعث اشغال جایگاه فعال برخی آنزیم ها می شود:  سیانید

  .  در خون به صورت کربنات منتقل می شود CO2 درصد70حدود : بی بیکربنات

 آندوپالسمی غدد مجاور طناب عصبی شکمی عنکبـوت نـوعی پـروتئین سـاختاري بـا  ریبوزوم هاي روي شبکه ي- 1
  . اسـتحکام، چسبندگی و حالت کشسانی را تولید می کنند که از ترکیب آن با مواد دیگر تار تولید میشود

ط باکتریها تولید می  آنزیم تجزیه کننده بیشترین ترکیب آلی طبیعت، در دستگاه گوارش گاو در سیرابی و نگاري ،توس2-
  . شود

  .  افزایش قند خون موجب تبدیل گلوکز به پلی ساکاریدهاي منشعب در کبد و ماهیچه می شود3- 
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جفت پاي بند بند و فاقد آنزیم انیدراز کربنیک است، اسکلتی از جنس پلی سـاکاریدهاي 3  در جانوري که داراي 4-
   .سـاختاري خطی در بستر پروتئینی دیده می شود

  .  تمامی چربی هاي جامد جانوري در ساختار خود داراي پیوند دوگانه هستند5- 

  .  چربی ذخیره شده در اطراف شکم و پهلوها از یک گلیسرول و سه اسیدچرب تشکیل شده است6- 

) ـترولکلس(  هورمون مؤثر در سرکوب سیستم ایمنی اسکلت چهار حلقه اي داشته و از لیپید غشاي سلول هاي جانوري 7-
  . منشـا میگیرد

 پلیمر اسیدهاي چرب ساخته شده توسط زنبور با ماده ي ترشح شده از غدد عرق تغییر شکل 8-عبارات ترکیبی                  
  . یافته ي گوش خارجی شباهت دارد

  . وت ساختار یکسان دارند پروتئین هاي به کار رفته در ساختار مو و ناخن با رشته هاي پروتئینی درون مهره اي تار عنکب9- 

به ادرار می توانـد ) آلبومین(  ورود ماده داراي ساختار همانند با ماده مغذي الزم براي رشد جوجه کوکو در دوران جنینی 10-
  . نشانه ي بیماري باشد

ـه و لولـه ي  دست هاي از پروتئین هاي نشانه اي ساخته شده توسط بخش عصبی هیپوتاالموس روي لوله ي باالرو هنل11- 
  . پیچیـده دوم گیرنده ندارد

  .  در صورت بسته شدن رگ هاي لنفی عملکرد پروتئین هاي انعقادي مختل می شود12- 

  .   اگر سم، پیش مادهی آنزیمی باشد، در صورت اشغال کردن جایگاه فعال آنزیم ها تجزیه شده و بی خطر می شود13-

  . ی ممکن است باعث افزایش ترشح هیستامین شود تماس با بعضی از پودرهاي لباسشوی14 - 

 حلقه اي بروز عقیمی در زنان و مردان و کاهش شدید سدیم و افزایش 4 یکی از اثرات کاهش لیپیدهاي با اسکلت 15- 
  .پتاسـیم و افزایش احتمال بیماري هاي خود ایمنی است

    پروتئین به کار رفته در تار عنکبوت 

  ته در غشاء پایه   پلیساکارید به کار رف
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  جمع بندي چسبناکها              کپسول باکتریها 

  ) آب+ موسین ( موکوز 

  .  دیواره هاي ژلهاي اطراف تخمک در جاندارانی که لقاح خارجی دارند

  (آگار( دیواره اطراف جلبکهاي قرمز 

 پوشـش حفـاظتی برخـی از آغازیـان مثـل   فراوان ترین ترکیب آلی طبیعت یعنی سلولز در دیواره سـلول هـاي گیـاهی و در
  . تاژکداران چرخان وجود دارد، این ترکیب در ساختار جانوران و باکتري ها و قارچ ها به کار نرفته است

سلولز و سلوالز              همچنین تمام جانوران فاقد ژن سلوالز بوده پس توانایی ساخت و ترشح آن را ندارنـد و تنهـا برخـی 
  . بـاکتري هـا، برخـی آغازیان مثل تاژکدار جانور مانند و برخی از قارچ ها می توانند سلوالز ترشح کننداز 

 طبق متن کتاب درسی سال چهارم قارچ ها به مواد غیرغذایی مثل کاغذ و مقوا نیز حمله می کنند، پس بـراي تجزیـه کاغـذ که 
  . ز بوده و این ژن در آنها بیان شودبخش عمده آن سلولز می باشد باید داراي ژن سلوال

  . ژن سلوالز می تواند در ساختار اپران برخی باکتري ها وجود داشته باشد

  .  حلقوي می باشدAMP  در ساختار پیک دومین که همان 

DN  به عنوان مونومر پلیمرهایی مثل  A) دئوکسی ریبونوکلئوتید ( وRNA) ریبونوکلئوتید )  

AT، می توان گفت ATPرها         در ساختار فرم رایج انرژي سلول یا همان   نوکلئوتیدها و ساختا P نوکلئوتیدي است 
  . که دو گروه فسـفات بـه آن اضافه شده است

  . که در آن ها دو نوکلئوتید به کار رفته استFADH2  : ،NADH , NADPHدر ساختار ناقل هاي الکترون

  درون )نه همه آن ها(بسیاریی از آنزیم ها

    بدن ما در محیط خنثی فعالیت دارند                آنزیم هاي گوارشی معده 
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 بسیار کم         بر رویدرون بدن ما  آنزیم لیزوزیم ترشحی در مخاط معده و یا آنزیم pH بسیار زیاد و هم pHیعنی هم 
  . لیزوزیمی که از غـدد عرق   پوست ترشح میشود

در نخستین خط دفـاع غیراختصا صـی چربـی و عـرق باعـث اسیدي :  با وجود این        یادآوريعملکر آنزیم ها اثر منفی دارد
  . شدن سطح پوست  می شوند

 کم          آنزیم تجزیه کننده آب در ساختار کلروپالسـت کـه درون تیالکوئیـد و pHآنزیم هایی نیز وجود دارند که در 

  .  می باشدIIمتصل به فتوسیستم 

  :  باال فعال هستند مثلpHآنزیم هایی نیز وجود دارند که در :                              مثل.فعال هستندمحیط 

  .   آنزیم هاي گوارشی پانکراس که همراه با بیکربنات و صفرا به دوازدهـه وارد می شوند

  . ن پوسته دانه ها استفاده می شودآنزیمی از جنس پروتئین که براي نرم کردن مواد گیاهی و خارج کرد:     سلوالز

از دسته )و تـاژکداران جـانور ماننـد ) اشرشـیاکالي(برخـی بـاکتري هـا .     هیچ جانوري آنزیم سـلوالز را خـودش نمـی سـازد
 گاو و غذاي اصلی. و موریانه وجود دارند) گاو(این آنزیم را تولید می کنند که در لوله گوارش نشخوارکنندگان )  آغازیان

  . موریانه سلولز است

در فیل و اسـب در روده کـور و روده بـزرگ انجام .    تجزیه سلولز در گاو در معده در محل سیرابی و نگاري انجام می شود
  . می شود

 ویتـامین باکتري هایی که در لوله گوارش وجود دارند، هنگامی که سلولز را تجزیه می کنند،:           سلوالز و پلی ساکاریدها

K و Bویتامین .  تولیـد مـی کننـدKبر روي روند انعقاد خون تاثیر مثبت دارد  .  

  .   برخی آنتی ژن ها از جنس پلی ساکارید هستند

  .   در غشاي پایه، پلی ساکاریدهاي چسبناك وجود دارد

  . هاي چربی به داخل مـویرگ می شود  سطح خارجی مویرگهاي خونی انسان داراي پلیساکارید است که مانع از ورود مولکول 

  .  سطح خارجی مویرگ لنفی پلی ساکارید ندارد
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  .   هضم چربی هاي گیاهی که سیرنشده هستند، از جانوري که اغلب سیر شده اند،آسان تر است

  .   درمیان لیپیدها فقط موم به صورت پلیمر است

ضم آنها در روده، صفرا ذرات ریزچربی را پراکنده می کند و با براي ه.  لیپیدها در شبکه آندوپالسمی صاف ساخته می شوند
چربیها پس از تجزیه به مونوگلیسرید، دیگلیسـرید و اسـید . ایجاد یـک امولسیون، اثر لیپاز پانکراس را راحت تر می کند

ارد مویرگ لنفی می چـرب، وارد سـلولهـاي پوششی مخاط روده می شوند و در آنجا به صورت تریگلیسرید درمی آیند و و
  . شوند

  . لیپید                               لیستین نوعی لیپید صفرا است

ایـن پیونـد مربـوط بـه اسـکلت .   در قسمت عامل اسیدي همه اسیدهاي چرب پیوند دوگانه اکسیژن و کربن وجود دارد
  . کربنـی آنهـا نمی شود

  .  به آن هیدروژن اضافه کنیم  براي اشباع شدن یک پیوند سیرنشده باید

  . براي اشباع هر پیوند سیرنشده به دو اتم هیدروژن یا یک مولکول هیدروژن نیاز داریم

گلوکز در تنفس سلولی به عنوان سوخت اصلی سلول مصرف می . قند اصلی خون انسان است که در گیاهان ساخته می شود

ATشود و طی یک سري واکنش هاي آنزیمی تولید  P کند می .  

  . مغزي عبور کنند- گلوکز          گلوکز و اکسیژن میتوانند از سد خونی

  .   تبادل گلوکز از خون مادر به جنین از طریق جفت با عمل انتشار تسهیل شده انجام می شود

  .   گلوکز در نفرون هاي لوله خمیده نزدیک با انتقال فعال بازجذب می شوند

  . رایج ترین شکل انرژي مصرفی در سلول استATPاما   گلوکز سوخت اصلی سلول است 

  داراي نفوذپذیري انتخابی سیتوپالسم :   غشا

DN: ناحیه نوکلئوئیدي:       ویژگی مشترك همه ي باکتریها Aحلقوي و پروتئین   ریبوزوم ساده و کوچک   
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DN:  پالزمید- 1 Aحلقوي کوچک   

  ( انتقال مواد ژنی( تشکیل شده و نقش چسبیدن به سطوح و همیوغی از تعداد زیادي پیلوس:   پیلی 2 -             

  از پلی ساکارید چسبناك و نقش چسبیدن به سطوح؛ محافظت و بیماري زایی:  کپسول-            3 ویژگیهاي برخی باکتري ها

  نقش حرکت و تغذیه و از جنس پروتئین:  تاژك- 4 

  داشتن دیواره: ویژگی اغلب باکتري ها5- 

  .  با بزرگ شدن سلول ؛ عالوه بر افزایش حجم ؛ سطح سلول نیز افزایش می یابد )1

  . با افزایش اندازه سلول؛ حجم در مقایسه با سطح افزایش بیشتري می یابد در نتیجه نسبت سطح به حجم کاهش می یابد  ) 2

ت اگر حجم سلول افزایش یابد ولی سـطح تغذیه حجم سلول توسط سطح آن انجام می شود پس طبیعی اس) 3سلولها             
)  میکرون 10 تا 1(کوچکترین سلول : پروکاریوت. نسـبت بـه حجـم افـزایش نیابد؛ سلول در اثر اختالف تغذیه می میرد

طویل ترین، : ، سلول هاي عصبی و ماهیچه جانوران و تارکشنده گیاه) میکرون8(کوچک ترین یوکاریوت : گلبول قرمز
  بزرگ ترین سلول: سلولهاي تخم

تورژسانس افزایش حجم محسوب . نسبت سطح به حجم محدود است پس سلول نمیتواند از حد معینی بزرگ تر شود  ) 4 
  .مـی شـود ولـی بزرگ شدن نیست

  (مرده.  (  سلول شاخی شده پوست

  )فاقد اندامک(  بسیاري از گلبول هاي قرمز  

  ) فاقد اندامک)   دهاي آبکشیسلول هاي مرده و یا فاقد اندامک     آون

  (مرده)  (اسکلروئید و فیبر . (   بافت اسکلرانشیم

  ( مرده)  (آوند چوب(  سلول هاي تراکئید و عناصر آوندي 

  (مرده(   کالهک ریشه  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 214 

  

  

  

  .  همه ي جانوران و همه ي گیاهان پرسلولی اند

  . ولی اند  همه ي باکتري ها و بسیاري از آغازیان و برخی قارچ ها تک سل

. مخمر نامی عمومی براي آسکومیست هاي تک سلولی اسـت:   قارچ هاي تک سلولی مخمرها جزء شاخه آسکومیکوتا هستند
  . ساکارومیسز سرویزیه(و مخمرنان ) عامل برفک دهان(ماننـد کاندیدا آلبیکنز 

   آغازیان تک سلولی

  آمیب) 1

  روزنداران) 2تعداد سلول                

  تومدیا3 (

  بسیاري از جلبک هاي سبز مانند کالمیدوموناس )4 

  تاژکداران چرخان5  (

  تاژکداران جانورمانند )6 

  اوگلناها )7

  .پارامسی،تریکودینا(مژکداران  ) 8 

  کپک مخاطی سلولی در شرایط مساعد،  ) 9

  کپکهاي مخاطی پالسمودیومی ) 10 
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  هاگداران ) 11

  

  . ار درونی محسوب می شود  غشاي پالسمایی جزء دستگاه غشا د

  .   بر اساس کتاب سال سوم انتهاي تاژك اسپرم فاقد غشاء می باشد

  .  در قارچ ها، دوك هسته اي و در سایر یوکاریوت ها دوك سیتوپالسمی ایجاد می شود

 به وجود می  در قارچ ها، میتوز هسته اي انجام می شود که در حین آن پوشش هسته ناپدیـد نمـی شـود و دوك درون آن
  . آید

  .   در بخش داخلی غشا، کربوهیدرات مشاهده نمی شود

  .   در بخش خارجی غشا، کربوهیدرات مشاهده می شود

  .  در بخش خارجی غشاي سلول هاي پوششی سنگ فرشی تمام مویرگ هاي خونی پلی ساکارید وجود دارد

  . کارید مشاهده نمی شود  در بخش خارجی غشاي سلول هاي پوششی مویرگ هاي لنفی پلی سا

  . سفري به درون سلول              در غشاء سلول هاي جانوري کلسترول وجود دارد

  .   قندها در شبکه آندوپالسمی زبر به رشته پلیپپتیدي اضافه می شوند

ه مقعر و به سمت  جایگاه دریافت کننده دستگاه گلژي به سمت شبکه آندوپالسمی زبر و محدب بوده و جایگـاه صـادر کننـد
  غشا پالسمایی قرار دارد 

     کلروپالست ساختار پروکاریوتی داشته و داراي سه فضا بوده و بیشترین حجم فضاي دوم را تیالکوئیـد پـر می کند

  .    فضاي سوم کلروپالست، فضاي خالی تیالکوئید می باشد

  .   براي نشان دادن هسته می توان از محلول لوگول استفاده کرد

  .   در هنگام فرایند اگزوسیتوز نسبت سطح به حجم افزایش پیدا می کند
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  .  در هنگام فرایند آندوسیتوز نسبت سطح به حجم دچار کاهش می شود

                                  سلول هاي گیاهی و جانوري 

                                 دستگاه گلژي 

  واکوئل مرکزي گیاهان :     ي قابل رؤیت اند اجزایی که با میکروسکوپ نور

                           باکتري                               هسته                                میتوکندري و کلروپالست       

                 ریبوزومها                                                ویروسها                                 

DNدرشت مولکولهایی مانند :              اجزایی که با میکروسکوپ نوري قابل رؤیت نیستند  A و پروتئینها   

                                                 اندامک هایی مانند پراکسی زوم ها

  

  

  هاي کبدي                                              سلول هاي ماهیچه اي                                              سلول 

                                             سلول هاي بخش قشري غده فوق کلیوي                                              سازنده هورمونهاي 
  کورتیزول و آلدسترون 

سازنده هورمون پروژسترون و : وپالسمی صاف گسترده اي دارند        سلول هاي جسم زرد سلول هایی که شبکه آند
  استروژن 

  . سازنده هورمون استروژن:                                              سلول هاي فولیکول

  رمون تستوسترون سازنده هو:                                              سلول هاي بینابینی در بیضه

  سازنده کوتین :                                              سلول هاي اپیدرمی گیاهان

                                               سلولهاي بافت چربی
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یم کاتاالز درون   کیسه مستقلی از دستگاه غشاي درونی در سلول هاي جانوري و گیاهی است که قدرت تولید دارد ولی آنـز
  .پراکسید هیدروژن اضافی تولید آب میکند!!) نه هیدرولیز ( آن با تجزیهی 

  :   در سلول گیاهی و در حالت عادي

   تولید می کنندO2کلروپالست و پراکسی زوم ،   )  1

   مصرف و هم چنین تولید میکندH2 O  کلروپالست 2( 

   تولید میکندH2 O پراکسی زوم 3( نکات ترکیبی پراکسی زوم     

  .  مصرف میکندO2میتوکندري .    تولید میکندH2 O میتوکندري 4 ( 

  درون آن با کاتـاالز می تواند H 2O2  نقش پراکسی زوم در سلول هاي جگر بسیار مهم است و هر دقیقه شش میلیون 
  . تجزیه شود تا سلول از اثر سمی آن در امان باشد 

  .وم و شبکه آندو پالسمی سم زدایی می کنند  در سلول هاي جگر، پراکسی ز

  اسکلروئید و فیبرها. 2تراکئیدها و عناصر آوندي . 1لیگنین دارند 

سلول نگهبان روزنه برخی از سلولهاي گیاهی که سانتریول و . 2کالنشیم . 1:  سلول هایی که دیواره غیر یکنواخت دارند
  :کلروپالست را با هم دارند

  سلولهاي پروتال سرخس. 3سلول هاي گامتوفیت خزه . 2 سلول هاي اسپوروفیت سرخس 1 .سلول هایی که        

سلول هاي جوان . 3سلول هاي مریستمی و کامبیوم. 2سلول هاي بنیادي . 1:  سلول هاي گیاهی که توانایی میتوز دارند
  پارانشیمی

:  سلول هایی که قدرت میوز دارد-2 و پارانشیم جوان؛ مریستم: سلول هایی که قدرت میتوز دارند- 1سلول گیاهی                
:  سلول فتوسنتزکننده- 4؛ )مریستم(سلول بنیادي :  سلول بدون واکوئل- 3سلول مادر دانه گرده؛ ). خورش(پارانشیم 

ترین  سلول با ضخیم -6مریستم؛ :  کم ترین فضاي بینسلولی-5کلرانشیم، سـلول هـاي نگهبـان روزنـه و گـاهی کالنشیم؛ 
هم فتوسنتز میکند، هم آب و مواد غذایی ذخیره (پارانشیم :  سلول با متنـوع تـرین اعمـال- 7کالنشیم؛ : دیواره نخستین
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): غیر یکنواخت( سلول با دیواره ناهمگن -9پارانشیم؛ :  بـیشتـرین فضـاي بـین سـلولی-8؛ )میکند، هم در ترشح نقـش دارد
 سلول با بیشترین -10؛ )دیواره داخلـی سـلول هـاي نگهبـان روزنـه قطورتر است (کالنشیم و سلولهاي نگهبان روزنه

: بزرگترین واکوئل( -12) بافـت هـادي آبکـش( بیشترین تعداد انواع سلول در یک بافت -11؛ )سلول همراه(میتوکندري 
 سلولهـاي مریستمی بیشتر با - 14؛ )یسلول غربال(سلول آبکشی :  سلول زنده بدون هسته- 13پارانشیم بالغ و سلول آبکشی؛ 

تقسیم شدن، سلول هاي پارانشیمی بیشتر با بزرگ شدن و سلولهاي کالنشیمی فقط با بزرگ شـدن سـبب رشـد گیاه می 
  .شوند

  میانیتیغه                                                                                                            )1

  دیواره اول) 2:          دیواره یافت می شود که به ترتیب تشکیل عبارتند از3 در هر سلول هاي گیاهی حداکثر 

        دیواره دوم3                                                                                                          (

  .غه میانی است  قدیمی ترین دیواره، تی

صفحه ) عمـود بـر امتـداد دوك(  تیغه میانی در هنگام سیتوکینز سلول گیاهی، از اتصال وزیکول هاي گلژي که در میانه سلول 
  . سلولی تشکیل داده اند تولید میشود

  . نکات مربوط به تیغه میانی          این تیغه فاقد سلول است

  . دو سلول مجاور است  خارجیترین دیواره سلول گیاهی بین 

  . که از آن پالسمودسم ها رد می شوند!   پیوسته و کامل نیست و در برخی نقاط سوراخ است

  .   در زیر تیغه میانی تولید می شود

  .  نکات مربوط به دیواره اول       جنس آن عمدتا الیاف سلولز به همراه پکتین و کمی پروتئین است

  . حوي است که باعث افزایش استحکام دیواره شود  جهتگیري الیاف سلولزي به ن

  .  رشته هاي سلولزي در هر الیه تقریباً با هم موازي است ولی نسبت به الیـه هـاي رویـی یـا زیـرین داراي زاویـه هستند

  .ازك دارددیواره اول ن): و کلرانشیم(پارانشیم )                                                            الف
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دیواره اول ضخیم با ضخامت غیر : کالنشیم) ب:                   برخی سلول ها که فقط تیغه میانی و دیواره اول دارند عبارتند از
  .یکنواخت دارد

  .اکثرا دیواره اول نازك دارد: اپیدرم)                                                            ج

و غیـره در ) سـوبرین(یا چوب پنبه اي ) لیگنین( سلولز است که البته بر حسب شرایط می تواند مواد چوبی  جنس اولیه آن
  . آن رسوب کند

  .   فقط در سلول هاي بالغ مشاهده میشود و جلوي رشد سلول را می گیرد

  . ه اول بطور معمول بیشتر استنکات مربوط به دیواره دوم         ضخامت و همچنین استحکام آن از تیغه میانی و دیوار

  .   سلول هاي مریستمی، اپیدرمی، بنیادین، و کالنشیم تقریباً هیچگاه دیواره دوم تشکیل نمی دهند

  اگر دیواره دوم ضخیم باشد عالوه بر جلوگیري از رشد سلول، می تواند به مرگ سلول هم بیانجامد ماننـد سـلول هـاي بافـت 
  )تراکئیدهاي نازك و عناصر آوندي گشاد(و بافت آوند چوبی ) ستاره اي و فیبر درازاسکلروئید (اسکلرانشیم 

  .  محل دیواره دومی زیر دیواره اول و سطح بیرون غشاء سلول است

                                                     دیواره دوم 

  )دیواره نخستین(      دیواره اول  ترتیب دیواره سلول گیاهی از داخل به خارج عبارتست از      

  .و تیغـه میـانی  خارجی ترین الیه است) چسبیده به غشاء سـلول(  دیواره دوم در صورت وجود داخلی ترین 

 دیواره و غشاء سلولی در سلول هاي کلروپالست دار گیاهان حالت شفاف دارند به نحوي کـه نـور مـی توانـد از آنهـا رد - 1
  :سلول هاي گیاهی که فتوسنتز میکننـد و کلروپالسـت دارنـد شـامل . وپالست برسدشـده و بـه کلر

  کلرانشـیم)  الـف

  گـاهی کالنشـیم)  ب

  سلولهاي نگهبان)  ج
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مثال جلـوگیري از ( دیواره سلولی گیاهان هم مثل دیواره سایر جانداران، در شکل دهی به سلول و همچنین حفاظت -2 
همچنین جلوي ورود ویروسهـا و ویروئیـدهـا و . نقش دارد)  گیاهان داخل یا نزدیک آب شیرینتورژسانس بیش از حد در

  .سـایر عوامل بیماري زا را می گیرد

دچار آسیب شود، راه براي ورود عوامل بیماریزا هموار می ) باد و غیره/ مثل نیش شته ( اگر دیواره سلولی به هر دلیلی -3 
  .شود

ل گیاهی زنده، توسط ویروس یا ویروئید درگیر و آلوده شد، این ویروس یا ویروئیـد داخل سلول  هنگامی که یک سلو-4 
این ذرات عفونی جدید میتوانند از راه منافذ بـه . گیاهی تکثیر می شود و تعداد زیادي ویروس یا ویروئید جدید می سازد

  : در نتیجه. وده کنندهمراه پالسمودسم به سلول هاي مجاور گیاهی رفته و آنها را هم آل

  .آلودگی گیاه بـه ویـروس گیـاهی از راه شکاف هاي ایجاد شده در دیواره سلولی است) الف

  .گسترش آلودگی از یک سلول گیاهی به سلول هاي مجاور از راه منافذ بـه همـراه پالسمودسم است)  ب

  خروجی از دستگاه گلژي بـه سـمت غشـاء سـلول می  توسط وزیکول هاي ) و البته اجزاء سایر دیواره ها( تیغه میانی -5 

این وزیکول ها در میان سایر .  برخی از وزیکول هاي گلژي، فاقد مـواد دیـواره سـازي اصلی هستند- 6 دیواره هاي              
 عالوه بر حرکت در محل منفذ. وزیکول هاي صفحه سلولی قرار گرفته و باعث تولید منافذ میان دو سلول گیاهی می شـوند

  .، غشاء دو سلول مجاور نیز به هم متصل میشـود)رشته هاي سیتوپالسمی(پالسمودسم 

دو + تیغه میانی  (5و حداکثر ) دو دیوارهی اول+ تیغه میانی  (3 میـان دو سلول گیاهی مجاور حداقل -7 سلول هاي               
  .وجـود دارد) دو دیواره دوم+ دیواره اول 

که سطح خارجیشان با سلول دیگري در تماس نیست، به جاي ) اپیدرم( در سلول هاي سطحی گیاه -  8                   گیاهی  
  .تیغه میانی، بیرونی تـرین الیـه را دیواره اول تشکیل می دهد

به جز (مین طـور دیواره اول ه.  اگر منافذ دیواره را کالً در نظر نگیریم، می توان تیغه میانی را تقریباً یکنواخت فرض کرد-9 
این غیریکنواختی دیـواره دوم . یکنواخت است و دیواره دوم بطور معمول کالً غیریکنواخت است) در سلولهاي کالنشیم

  .میتواند تزئیناتی جالب را مثالً در آوند چوبی ایجاد کند

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 221 

  :  با در نظر نگرفتن منافذ دیواره مـی تـوان گفـت-10 

  واره اول با ضخامت غیریکنواختکالنشـیم دی) الـف

  )شـکل کتـاب(اسکلروئید، دیواره دوم با ضخامت غیریکنواخـت تـر از بقیـه دارنـد )  ب

سلولز بیشترین ماده آلی موجود در . تشکیل میدهد) سلولز( در سلولهاي گیاهی بالغ، حجم عمده سلول را دیواره سلولی -11 
فقط برخی بـاکتریهـا و . چون ژن آنزیم سلوالز را ندارد! یی تجزیه آن را نداردطبیعت اسـت که البته هیچ جانوري توانا

  .توانایی هضم سلولز را دارند) مثـل آغازیـان جانوري در روده موریانه و معده گاو(آغازیـان 

  . نوع گیاه پی برد با توجه به شکل و ساختار و جنس دیواره سلولی در گیاهـان مختلف میتوان به نوع بافت و در مواردي-12 

 دیواره اول و دوم بطور معمول جنس ثـابتی دارنـد و جلـوي رشـد سلول را معموالً نمی گیرند ولی دیواره دوم، -13 
  میتواند ضخامت و جنس متفاوتی در بخشهاي مختلف داشته باشـد) جدیدترین دیواره(

  )مثل اسکلرانشیم و آوند چوبی(ست و سلول می میرد  اگر ضخامت دیواره دوم زیاد شود، با حیات سلول سازگار نی- 14

اما نمی توان گفت همه سلول هاي گیاهی دیواره .همه گیاهان دیواره سلولی از جنس رشته هاي سلولزي دارند:  گیاهان -
  ).گامت هاي نر و ماده گیاهان دیواره ندارند.(سلولی دارند

  )کیتین( پلی ساکارید سخت و محکم :  قارچ ها-

 دیاتوم ها – 2.اهکی و محکم و سوراخ دار← روزن داران – 1. بسیاري از آغازیان دیواره دارند-ره سلول ها                 دیوا
 بسیاري از – 5دیواره فاقد کیتین ← آغازیان کپک مانند  – 4دیواره سخت و انعطاف پذیر ← مژك داران – 3سیلیسی ←

دیواره در این .لولز دارند که اغلب با الیه اي از سیلیس پوشیده شده است پوششی حفاظتی از جنس س←تاژکداران چرخان
برخی داراي دیواره داراي کربنات ← جلبک قرمز - 6.آغازیان باعث می شود اغلب شکل هاي غیر متعارف داشته باشند

  .کلسیم و بقیه داراي دیواره اي بدون کربنات کلسیم

  فرمانرو باکتري ها 

  .یواره دارند اغلب باکتري ها د– 1
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کتاب درسی پیپید و . از نظر علمی همه باکتري ها دیواره دارند که جنس دیواره اغلب آنها لیپیدو گلیکان است:  رفع ابهام – 2
  .گلیکان را حذف کرده ولی قید اغلبش باقی مانده است

  فرمانرو آغازیان

  .اوگلناها وتاژکداران جانور مانند دیواره ندارند,  آمیپ ها – 1

  .پوسته سلیسی دو قسمتی که داراي تزئینات خاصی است وجود دارد,  در دیاتوم ها – 2

  . کپک مانندها دیواره غیر کیتینی دارند – 3

  .پوسته آهکی ضخیم که ازانباشته شدن آنها سنگ اهک ایجاد می شود,   روزن داران – 4

  .ه پوشش سلیسی روي آن قرار دارد  برخی تاژکداران چرخان اغلب سلول ها دیواره سلولزي دارند ک– 5

  .  جلبک هاي قهوه اي داراي دیواره هستند– 6:              خالصه دیواره سلولی

  .  مژکداران دیواره پروتئینی سخت و انعطاف پذیر– 7مطالب فوق          ) جمع بندي ( 

  .اي تهیه آگار استفاده می شود  برخی سلول هاي جلبک هاي قرمز داراي دیواره کربنات کلسیمی است که بر– 8

  :در فرمانرو قارچ ها

  .در زیگومیست هانخینه ها دیواره عرضی ندارند

  :در فرمانروگیاهان 

     در بافت گیاهی بین همه سلول سلول هاتیغه میانی ودیواره نخستین وجود دارد و بین برخی سلول ها دیواره دومین دیده -
  .می شود

  .یانی ندارد     سلول نگهبان تیغه م-

  .     گامت در گیاهان دیواره ندارد-

  .    در همجوشی پروتوپالست ها دیواره وجود ندارد-
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  . در فرمانرو جانوران سلول ها دیواره ندارند

  .به انتقال مواد از جاي غلیظ به رقیق گفته می شود مانند انتقال گازها از خالل غشا: انتشارساده

: مانند .ل مواد از جاي غلیظ به رقیق براساس شیب غلظت به کمک پروتئین کانالی گفته می شودبه انتقا: انتشار تسهیل شده 
  .انتقال یون هیدروژن از داخل تیالکوئید با استروما

به انتقال مواد از جاي رقیق به غلیظ برخالف  شیب غلظت به کمک ناقل و با صرف : انتقال فعال :              انواع ترابري از غشا
  .مانند جابه جایی  یون هیدروژن ازاستروما به داخل فضاي خالی تیالکوئید.نرژي گفته می شودا

) فشاراسمزي زیاد( به محیط پر تراکم ) فشار اسمزي کم( با انتقال آب از عرض غشا گفته شده که آب از کم تراکم : اسمز 
  .انتقال پیدا می کند

  .لول به داخل سلول آندوسیتوز گفته می شودبه انتقال مواد بزرگ از خارج س: آندوسیتوز 

  .به انتقال مواد بزرگ از داخل سلول به خارج سلول آندوسیتوز گفته می شود: اگزوسیتوز 

  .جذب آمینواسیدها و اغلب قندهاي ساده و امالح در روده باریک

  .بازجذب گلوکز و آمینواسید در لوله خمیده نزدیک نفرون کلیه

  .له خمیده نزدیک نفرونازجذب بیکربنات در لو

  )لوله جمع کننده ادرار, بخش ضخیم قسمت صعودي لوله هنله , لوله خمیده (  در کلیه NaCIاغلب بازجذب هاي 

  ) سموم و پتاسیم, بعضی از داروها ( ترشح مواد به داخل نفرون کلیه 

در چهت ) پریسیکل(  به سلول هاي دایره محیطیه      انتقال یون ها به سلول هاي آوند چوبی و- مثال هایی از انتقال فعال     
  .ایجاد فشار ریشه اي

 سه یون سدیم را خارج و دویون پتاسیم را به داخل سلول می ATPبا مصرف( فعالیت پمپ سدیم پتاسیم در غشا سلول ها 
  ).آورد
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بارگیري آبکشی .( ی می شود قندي که در سلول هاي برگ تولید می شود به روش انتقال فعال وارد سلول هاي آمند آبکش
  )مربوط به مدل جریان توده اي

بار برداري آبکشی مربوط به مدل جریان توده .( قند موجود در شیرهپرورده به روش انتقال فعال واردمحل مصرف می شود
  )اي

  . جذب آب در روده کوچک و بزرگ انسان منحصرا از قوانین اسمز تبعیت می کند

  .ارال نشخوارکنندگان با روش اسمز صورت می گیردجذب آب در روده ملخ و هز

  .در نفرون ها کلیه بازجذب آب با روش اسمز انجام می شود

خروج آب از .در اندامک میتوکندري در انتهاي زنجیره انتقال الکترون در غشاي داخلی میتوکندري آب تولید می شود
  .میتوکندري با روش اسمز انجام است

  .شیرین مانند اوگلنا و مژکداران به روش اسمز استورود آب به آغازیان اب 

  .ریشه با روش اسمز است) پریسیکل( انتقال آب از تارهاي کشنده تا الیه دایره محیطیه 

و سلول هاي نکهبان روزنه با روش ) اپیدرم(      انتقال و جابجایی آب بین سلول هاي روپوستی - اسمز در جانداران             
  .اسمز است

ر مدل جریان توده اي هنگام انتقال شیره پرورده در گیاهان انتقال آب از آوندهاي چوبی با آوند آبکشی با اسمز انجام می د
در نتیجه آب به روش اسمز .هنگامی که غلظت قند در آوند آبکشی افزایش می یابد پتانسیل آب افزایش پیدا می کند.( شود

  .)از آوند چوبی وارد آوند آبکشی می شود

  .انتقال مواد غذایی و آب از طریق انتشار و اسمز از سلولی به سلول دیگر صورت می گیرد) خزه ها( در گیاهان بدون آوند 

هورمون آبسیزیک اسید با بستن روزنه ها و حفظ جذب آب توسط  ریشه ها تعادل آب را در گیاهان خشکی حفظ می کند که 
  .عمل جذب آب توسط اسمز انجام می شود

  .مورد نیاز براي فرآیند فتوسنتز باروش اسمز از سیتوپالسم وارد کلروپالست می شودآب 
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  ترشح موسین در سراسر طول لوله گوارش  ترشح بزاق به دهان از غدد بزاقی

  ترشح آنزیم ها و شیره هاي گوارشی دستگاه گوارش

  .ترشح سورفاکتانت از برخی سلول هاي دیواره کیسه هوایی شش ها

  تور داخلی معدهترشح فاک

  .      ترشح پروتئین هاي مکمل توسط ماکروفاژ ها سلول هاي پوششی روده و کبد-اگسوسیتوز                        

  ترشح پادتن توسط پالسموسیت ها  ترشح اینترفرون از سلول هاي آلوده به ویروس

  .یت هاي مستقر در بافت هاترشح هیستامین توسط ماستوس   . کشندهTترشح پرفورین توسط سلول هاي 

  .ترشح هورمون ها در دستگاه درون ریز    .ترشح هیستامین توسط بازوفیل ها

  ترشح انتقال دهنده عصبی از انتهاي آکسون نورون هاي پیش سیناپسی

  

آنتی ژن باعث اتصال فیزیکی دو سلول می شود به عنوان ) : پذیرنده(  پروتئین هاي سطحی   - انواع پروتئین هاي غشایی 
  .هاي سلول عمل می کند

پروتئین هاي سراسري گیرنده هاي اعصاب و هورمون ها هستند مانند گیرنده هورمون هاي :  پروتئین هاي سراسري 
  .پروتئینی و انتقال هاي دهنده هاي عصبی

عضی از آنها دریچه دار ب.تخصصی عمل می کنند بعضی از آنها همیشه باز هستند مانند کانال هاي آبی: پروتئین هاي کانالی 
در انتشار تسهیل شده نقش دارند مانند کانال هاي دریچه دار سدیمی . هستند مانند کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی 

   پتاسیم–سدیم : پروتئین هاي ناقل در انتقال فعال نقش دارند مانند .و پتاسیمی 

  .زیمی داشته باشندپروتئین هاي غشایی می توانند عمل ان: نکته ترکیبی
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  .  ساز که هم عمل آنزیمی داردوهم به عنوان کانال یونی عمل می کندATPپروتئین هاي 

  ) نایژه و نایژك– ناي - بینی (  سلول هاي پوششی استوانه اي مجاري تنفسی – 1

   لوله فالوپ در زن براي حرکت تخمک – 2

   لوله هاي شعاعی و دایره اي در عروس دریایی– 3

   گیرنده هاي بویایی در سقف حفره بینی– 4اي داراي مژك        سلول ه

   بخش حلزونی و مجاري نیم دایره گوش داخلی – 5

  . کاپوال که گیرنده مکانیکی در خط جانبی ماهی هستند– 6

   تریکودینا– 7

  . پارامسی که مژك هاي اطراف آن به صورت متراکم قرار دارند– 8

 – 3. تاژك است1 اسپرم که داراي – 2.تاژك است2 آنتروئیدخزه و سرخس که داراي – 1سلول هاي داراي تاژك       
 تاژکداران چرخان که – 5. برخی گامت هاي کپک مخاطی پالسمودیومی– 4.برخی سلول ها ي پوششی کیسه گوارش هیدر

 تاژك 2میدوموناس که داراي  گامت کاهودریایی و زئوسپور کال– 7. تاژك است2 اوگلنا که داراي – 6. تاژك است2داراي 
 ولوکس که هر سلول – 10. است1000 تازکداران جانور مانند کهتعداد تاژك در آن ها بین تا– 9. برخی باکتري ها–8.است

  . گامت نر هاگدان– 12. تاژك است4 زئوسپور کاهوي دریایی که داراي – 11.  تاژك دارد2کلنی اش 

  .پارامسی و تریکودینا با روش آندوسیتوز تغذیه می کنند, یبموجودات تک سلولی یوکاریوتی مانند آم

  .ائوزینوفیل ها دیده می شود که نوعی آندوسیتوز است, نوتروفیل ها, ماکروفاژها , فاگوسیتوزدر مونوسیت ها 

داخل سلول می      سلول هاي پوشاننده کیسه گوارشی هیدر  ذرات غذایی را با آندوسیتوز به -آندوسیتوزهاي کنکور          
  .کشند

.(  به کمک فاکتور داخلی معده در سلول هاي پوششی مخاط روده با روش آندوسیتوز انجام می شوندB12جذب ویتامین 
  ).البته دقت کنید این ویتامین با روش انتقال فعال هم در روده جذب می شوند
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از ویروس هاي جانوري می توان .( یردانتقال ویروس هاي جانوري به داخل سلول از طریق آندوسیتوز صورت می گ

  ) .هرپس وویروس تبخال را می توان نام برد, ابله گاوي, زگیل, آبله مرغان  ,  هاريHIV, آنفوالنزا, ادنوویروس

  ویژگی هاي یوکاریوتی ها

 ندارندو هسته مشخص و سازمان یافته. غشاي هسته ندارند- 1. تمام باکتري ها در گروه پرویوکاریوت ها قرار دارند-

DN Aمانندمیتوکندري,  اندامک هاي غشادار-  2. درون ناحیه هسته مانندي به نام ناحیه نوکلئوئیدي قرار دارند ,

DN مولکول - 3. جسم گلژي وواکوئل ندارند, پراکسی زوم, شبکه آندوپالسمی , لیزوزوم, کلروپالست  A حلقوي و ساده 

 نوع پروتئین تشکیل 55 و حدود rRNA نوع 3وزوم ها کوچکترند و از  ریب- 5. پروتئین هیستون ندارند-  4. می باشد

 چند ژن می تواند ساخت یک نوع -  7.  ممکن است چند ژن یا تک ژنی باشندmRNA   مولکول هاي - 6. شده اند

mRN Aیک - 8.  رارهبري  کند mRN Aیک نوع آنزیم - 9.  منفرد می تواند چند نوع پلی لیپید را رمز گذاري کند 

RNAآنزیم -  12.  تنظیم بیان ژن عمدتا هنگام رونویسی انجام می شود- 11.  اپران وجود دارد- 10.  پلیمراز دارند 

RNA14. پروتئین و عامل تنظیم کننده در بیان ژن نقش دارند– 13. پلیمراز به تنهایی راه انداز ژن هاراشناسایی می کند 

DN یک محل آغاز همانند سازي بر روي – Aترجمه  و تنظیم بیان ژن درون , رونویسی,  هماندسازي– 15. دارد وجود
).                    تقسیم میتوز و میوز وجود ندارند.(  تولید مثل به روش تقسیم دوتایی صورت می گیرد– 16.سیتوپالسم انجام می شود

mRNمولکول– 18. ممکن است ترجمه همزمان با رونویسی صورت می گیرد– 17 Aوپالسم ساخته و ترجمه می  در سیت
پیلی به چسبیدن باکترب به سطوح . بعضی از باکتري ها برآمدگی هاي مومانندي در سطح خود به نام پیلی دارند– 19.شود

مانند انتقال ژن .( مختلف کمک می کند و باکتري ها را قادر می سازد تا ماده ژنتیک خود را طی فرایندهم یوغی مبادله کنند
 تاژك باکتري ساختار ساده اي – 20).ي مقاومت به آنتی بیوتیک ها از سرده اي از باکتري به سرده ي دیگرایجاد کننده 

 دیواره سلولی – 21.تاژك با حرکت خود باکتري رل در محیط مایع پیرامون به جلو می راند.و یک تار پروتئینی است.دارد
این دیواره یکپارچه و . را محافظت و در حفظ شکل یاري می کندتقریبا سخت اطراف غشاي پالسمایی را فرا گرفته و باکتري

یعنی به طور متوسط . میکرون قطردارند1 بیشتر باکتري ها در حدود – 22.زیرا باکتري ها تک سلولی هستند.بدن منفذ است
زاي اسکلت سلولی  فاقد سانتریول و اج– 24. باکتري ها تک سلولی اند– 23. برابر از سلول هاي یوکاریوتی کوچکترند10

  .می باشند
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mRNیک ژن نمی تواند سنتز و چند نوع , چه در پروکاریوت ها و چه در یوکاریوت ها : نکته  Aرا رهبري کند .  

  , بازیدیومیکوتا, آسکومیکوتا, شاخه زیگومیکوتا, پنی سیلیوم, سیاهک ها, زنگ ها , مخمر)            یوکاریوت( نام چند قارچ

  آمانیتا موسکاریا, کاندیدا آلبیکنز, سارکارومایسز سرویزیه,                          ریزوپروس  استولونیفر               

  

   انواع – کلپ - انواع جلبک ها– دیاتوم ها – روزنداران – آمیب -  اسپیروژیر-  کاهوي دریایی–کالمیدوموناس 

 کپک مخاطی – کپک مخاطی سلولی -  پارامسی- مژکداران– اوگلنا -تاژکداران)            یوکاریوت ( چند مورد از آغازیان
  - هاگدان- پالسمودیومی

   عامل بیماري توکسوپالسموز- )عامل ماالریا(  پالسمودیوم 

  هتروتروف, تک سلولی, یوکاریوت 

  . می باشدFADH2و NADHو, چرخه کربس, داراي گلیکولیز

  .عنی مژکداران می باشدجزء پیچیده ترین و غیرمعمول ترین هاي آغازیان ی

  .پس جهت پایدارسازي محیط درونی خود داراي واکوئل ضرباندار می باشد.ساکن اب شیرین است

  .    عالوه بر واکوئل ضرباندار واکوئل غذایی نیز دارد-تریکودینا                                  

  .د برروي بدن لغزنده ماهی داراي حرکت فرفره اي استبه کمک ردیف هاي متراکمی از مژك که در قسمت فوقانی خود دار

  .داراي خارهاي اتصال دهنده از جنس پروتئین در سطح زیرین خود می باشد

  . هسته کوچک و بزرگ است2تولید مثلش اغلب غیر جنسیبوده و داراي 

  .داراي دهان سلولی بوده و دیواره اي سخت ولی انعطاف پذیر دارد

  .اي روي سطح بدن ماهی صیادي و با ماهی انگلی می باشدرابطه اش با باکتري ه
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  :شبکه آندو پالسمی زبر گسترده و اجسام گلژي فعال

 کشنده که در ترشح پروتئین پرفورین نقش T لنفوسیت هاي – 2.را دارند) پروتئین (  پالسمودیست ها که ترشح پادتن- 1
 – 4.سلول هاي معده و پانکراس, مانند غدد بزاقی .را ترشح می کنند) پروتئین (  غده هایی که آنزیم هاي گوارشی – 3.دارند

 سلول هاي درون ریز ترشح کننده هورمون هاي پروتئینی – 5.غده هاي درون ریز که ترشح هورمون هاي پروتئینی را دارند
 سلول هایبازوفیل – 8.کلتی سلول هاي ماهیچه اس– 7. سلول هاي همراه آوند آبکش– 6...روده و , معده, کبد, مغز, مثل کلیه

در خط دفاعی ) استوانه اي ساده (  ماکروفاژها وسلول هاي پوششی روده – 9. که در ترشح هپارین و هیستامین نقش دارند
سلول هاي پوششی روده براي جذب مواد گوارش یافته با ناقل نیاز .غیر اختصاصی پروتئین هاي مکمل را ترشح می کنند

سلول هاي کبدي که در ترشح پروتئین مکمل و .ا پروتئینی هستندکه باید در سلول ها ساخته شونددارند که این ناقل ه
  .هورمون اریتروپوتین نقش دارند سلول هاي مریسم راسی ساقه و مریستم راسی نزدیک نوك ریشه

و اجسام گلژي فعالی به طور کلی هرسلولی که مواد پروتئینی به مقدار زیاد ترشح کند شبکه آندوپالسمی زبز گسترده 
 سلول هاي – 3. سلول هاي آلوده به ویروس که اینترفرون ترشح می کنند-2 سلول هاي ترشح کننده موکوز – 1: مانند.دارد

 – 5. سلول هاي ماستوسیت مستقر در بافت پیوندي که هیستامین ترشح می کند– VIII .4سازنده فاکتور انعقادي شماره 
  ...م هاي هیدرولیز کننده در دیواره کیسه گوارشی هیدرسلول هاي ترشح کننده آنزی

  . یکی از انواع بافت هاي مهره داران است که از یک سري سلول هسته داروماده زمینه اي تشکیل شده است

  .ماده زمینه آن توسط سلول هاي بافت پیوندي ترشح می شود

درماده زمینه ي آن شبکه اي از رشته هاي پروتئینی برخالف بافت پوششی فضاي بین سلولی فراوانی دارد که ممکن است 
  .یافت شود

  .رشته هاي کشسان) + رشته هاي ضخیم تر(  رشته هاي کالژن -1: بافت پیوندي سست 
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اتصال بافت پوششی پوست به : وظیفه , زیرپوست: محل ).تولید کننده ماده زمینه اي نیمه جامد(  سلول هاي بافت پیوندي - 2
هسته به کنار رانده شده و نزدیک (  سلول هاي چربی - 1: فضاي بین سلولی زیاد بافت چربی: ویژگی.ین ماهیچه هاي زیر

  . ماده زمینه اي بسیار کم-2).غشا

 عایق کردن بدن در برابر - 2) . گرم کربوهیدرات انرژي دارد2هرگرم چربی معادل بیش از (  ذخیره انرژي -1: وظیفه 
  . سلول ها باعث ذخیره تري گلیسیرید می شوند-4.در برابر ضربه ها محافظت از بدن - 3.دماي محیط

  .فضاي بین سلولی بسیار کم: ویژگی 

پالسما که حاوي پروتئین ها و مواد محلول در (  ماده زمینه اي -2) پالکت ها+ گلبول هاي سفید و قرمز (  سلول ها -1: خون 
  ).پالسما مانند هورمون ها 

  . تنظیم دما-3 ایمنی زایی -2) مواد دفعی+ هورمون ها + مواد غذایی + گازهاي تنفسی  (  انتقال مواد-1: وظیفه 

  .ماده زمینه اي مایع/ فضاي بین سلولی زیاد : ویژگی ها

  )کشسان( رشته هاي ارتجاعی +  رشته هاي کالژن - 1:      بافت پیوندي رشته اي -بافت پیوندي                            

  . سلول هاي بافت پیوندي که ماده زمینه اي را تولید می کنند– 2                                                  

سخت شامه ,  موجود در کپسول مفصلی-2) رباط( و استخوان ها به هم ) زرد پی(  اتصال ماهیچه به استخوان -1: وظیفه 
  ...)ریه استخوان ها و, قلب ( و اطراف تاما اعضا ) صفاق( روده بند , )آبشامه قلب( پریکارد , صلبیه چشم, مغزي

  . فضاي بین سلولی بسیار کم است: ویژگی ها 

 سلول هاي - 4 رشته هاي کشسان فراوان -3 ماده زمینه اي نیمه جامد و انعطاف پذیر -2 سلولهاي غضروفی -1: غضروف 
  . فاقد رگ خونی-6 فشار هاي مکانیکی  مقاوم به-5.بافت پیوندي که ماده زمینه اي را ترشح می کنند

  .محافظت از سراستخوان وراحت نمودن لغزش استخوان ها بر روي هم: وظیفه 

 الله –) ناي و نایژه(  حلقه هاي مجاري تنفسی – نوك بینی -سر استخوان ها در مفتصل: محل ها.فاصله اي وجود دارد, ها
  .ایژك ها غضروف وجود ندارددر ن: نکته . صفحه بین مهره ها و اپی گلوت -گوش
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+ که اکثر فضاي استخوانی را اشغال کرده است ) کلسیم دار(  ماده زمینه اي جامد -2 سلول هاي استخوان ساز -1استخوان  
حفاظت از اندام هاي حیاتی / کمک به حرکت: سیستم هاي هاورس وظیفه + مرکزي ) مجاري(  کانال ها -3رشته هاي کالژن 

: نکته . اسفنجی–متراکم : انواع ).اکثر سلول هاي خونی توسط مغز قرمز استخوان ساخته می شوند(  و ریه ها قلب, مانند مغز
  .استخوان سخت ترین نوع بافت پیوندي است

  

  سخت ترین بافت پیوندي: استخوان ها 

  بیشترین فضاي بین سلولی: سست 

  فاقد رگ خونی و مقاوم در برابر فشار مکانیکی:  غضروف 

  فراوان ترین کالژن:       رشته اي - گی هاي بافت پیوندي         ویژ

  کمترین فضاي بین سلولی: چربی

  فاقد کالژن: خون 

  .داخل گلبول قرمز و آنزیم انیداز کربنیک در غشاي آن: هموگلوبین 

   کشنده Tتوسط لنفوسیت هاي : پرفورین 

  توسط پالسموسیت: پادتن 

  توسط پالکت ها:       ترومبوپالستین -   توسط سلول هاي               

  توسط سلول هاي استخوانی و بافت پیوندي رشته اي و سست:       کالژن -:   بافت پیوندي ساخته می شوند

  .سلول هاي بافت پوششی می توانند در ترشح برخی مواد نقش داشته باشند

روده ها از بافت پوششی استوانه اي تک الیه در ناي و نایژه ها در معده و , در مري از سلول هاي سنگفرشی چند الیه : موسین 
  .و نایژك ها از سلول هاي مژکدار ترشح می شوند
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  .نوعی پروتئین دفاعی است از سلول هاي استوانه اي روده ترشح می شود: پروتئین مکمل 

  .اي معده ترشح می شوندو رنین از سلول هاي پپتیک و فاکتور داخلی معده از سلول هاي حاشیه : پپسینوژن 

   

          کالژن یک پروتئین برون سلولی و رشته اي است که توسط ریبوزوم هاي متصل با شبکه آندوپالسمی زبر -                     

  . کالژن           سلول هاي بافتهاي پیوندي رشته اي و استخوان و غضروف و بافت پیوندي سست ساخته می شود

  . ن کالژن وجود ندارد اما پروتئین رشته اي مانند فیبرین امکان دارد وجود داشته باشددر پالسماي خو

    

   اسپروفیت سرخس - 1  

   گامتوفیت خزه- 2برخی سلول هاي گیاهی سانتریول وکلروپالست دارند        

  ل سرخس پروتا-3                                                                            

   سلولهاي بنیادي- 1                                    

  سلول هاي مریستمی و کامبیوم -2:    سلول هاي گیاهی که توانایی میتوز دارند 

   سلول هاي جوان پارانشیمی-3                                                                         

  .ست دارد قطعا میتوکندري دارد اما برعکس آن درست نیستهرسلول گیاهی که کلروپال

  .قارچ ها و باکتري ها منحصرا گوارش برون سلولی دارند

  روزنه هوایی و الیه کوتیکول می باشد, سلول نگهبان روزنه , فاقد کرك: روپوست ریشه 

  .تار کشنده در نزدیکی راس ساقه از سلول هاي روپوستی منشا می گیرد

  .    تارهاي کشنده فقط در منطقه کوچکی از ریشه قابل مشاهده هستند-                     سلول گیاهی
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  .سلول هاي روپوستی ریشه کلروپالست ندارند

تارهاي کشنده باعث افزایش سطح جذب آب می شود که بزرگترین اندامکی که درونش وجود دارد واکوئل مرکزي می 
  .باشد

  .د ولی تار کشنده وجود نداردکالهک وجود دار, در نوك ریشه

  ترکودینا

  )پارامسی( گونه مورد آزمایش گوس 

        کپک مخاطی سلولی-:     باکتري خورها عبارتند از 

  کپک مخاطی پالسمودیومی

  

 ولوکس جلبک سبز پر سلولی است که داراي یک الیه سلول کلروفیل دار دو تاژکی است اما جزئ تاژکداران محسوب - 1
  . نمی شود

تکثیر ) هم یوغی(  اسپیروژیر جاندار ساکن اب شیرین با کلروپالست نواري شکل در شرایط نا مساعد به روش غیر جنسی - 2
  .می شود

 عنکبوت بی مهره اي که توسط غدد شکمی مجاور طناب عصبی تارهاي پروتئینی تولید می کند داراي گردش خون باز – 3
  .بوده و جزو حشرات نیست 

  .ت پوششی داشته باشیم بدون استثنا غشاي پایه داریم  هرجا باف– 4

 رشته هاي کالژن موجود در بافت پیوندي عمدتا نقش استحکامی داشته و رشته هاي االستیک آن بیشتر خاصیت ارتجاعی - 5
  .ارد

و سایر رشته , ژن رشته هاي کال,  بافت پیوندي که پوست را به ماهیچه هاي زیرین متصل می کند داراي انواعی از سلولها– 6
  .هاي پروتئینی است
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 بافت پیوندي موجود در صفحه بین مهره ها داراي ماده بین سلولی متراکم یا جامد با حفره هاي تک سلولی و دو سلولی - 7
  .است

  . افزایش هورمون کورتیزول و هورمون هاي پاراتیروئید سبب کاهش ماده بین سلولی استخوان می شود– 8

اسکلتی و ارادي هستند پس زرد پی ها فقط ماهیچه هاي اسکلتی را به استخوان وصل می , متصل به استخوان  ماهیچه هاي – 9
  .کنند

 اثرات سیستم عصبی خود مختار روي ماهیچه هاي صاف قسمت هاي مختلف بدن متفاوت است مثال اثر سیستم – 10
  . صاف لوله گوارش اثر مهاري بر انقباض استسمپاتیک بر ماهیچه هاي صاف چشم انقباضی است ولی بر ماهیچه هاي

  . بافت گرهی داراي نماي مخطط و منشعب و اغلب تک هسته اي است– 11

  . نقش بعضی از نوروگلیاها براي نورون ها مانند نقش زاللیه براي عنبیه و قرنیه است– 12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 235 

  : وال 

  .انند در دو طرف ارواره هاي باالي خود است دندان ندارد به جایدندان داراي چند ردیف اندام شانه م- 1

  ).گوشت خوار است(  غذاي او از ماهی هاي کوچک و خرپنگ هاي ریز ساکن دریاست – 2

  . بزرگترین جانور کره زمین است– 4. متر طول دارد16 تن وزن و 72 - 3

  .حم دارد و لقاح داخلی است وال یک پستاندار است در نتیجه جفت و ر– 6. وال ماهی نیست پس خط جانبی ندارد– 5

  .  دفاع اختصاصی ومغذ استخوان است– الیه مننژ 3پرده – داراي دیافراگم – 8. گوارش شیمیایی آن از معده اغاز می شود– 7

  . در هر وعده نیم تن غذا می خورد– 9

  . می پردازد از طریق پژواك سازي ایجاد تصویر می کند و بیشتر قشر مخ او به پردازش اطالعات صوتی– 10

  .  شش دارد– 11

  :روش هاي مختلف گوارش در جانوران

  . نوع غذا و نحوه گوارش آن در جانداران متفاوت است– 1

 کرم کدو یک کرم نواري شکل است به صورت انگل در بدن و روده ما زندگی می کند دهان و لوله گوارش ندارد واز – 2
  . واده دفعی آن آمونیاك است–تنفس پوستی دارد ←.طریق پوست مواد گوارش یافته را جذب می کند

  . بعضی از جانوران آبزي گیاهخوار هستند– 3

  . بسیاري از جانداران داراي مکان هاي خاصی براي گوارش غذا هستند که در خارج از محیط داخلی بدن است– 4

  .زیم گوارشی دارند جانداران براي تغییر واستفاده از مواد غذایی نیاز به مکان خاصی براي آن– 5

بسیاري از اسفنج ها به همین روش . جانداران تک سلولی براي جذب و استفاده از غذا داراي واکوئل هاي خاصی هستند– 6
  .گوارش می کنند

  . اسفنج ها و آمیب ها داراي گوارش درون سلولی اند– 7
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  : هیدر 

  

   کیسه تن است ماند شقایق دریایی و عروس دریایی- 1

  .ز سلول هاي کیسه گوارشی آنزیم و همه تاژك دارند بعضی ا- 2

  . گوارش آن ابتدا برون سلولی و سپس درون سلولی است– 3

  . داراي تعدادي بازو است که همه متحرکند و سلول هاي زهر  در دارند– 4

 داراي تاژك و آنزیم اند –سلول هاي استوانه اي مانند بزرگترند ← الیه سلول به وجود آمده     الیه داخلی 2 بدن آن از – 5
  . داراي واکوئل غذایی اند–

  .                                                                              اگزوسیتوز و آندوسیتوز دارند

  .ك ندارند و از الیه داخلی کوچک ترندتاژ←سلول هاي مکعب مانند ←                                                              الیه خارجی 

   دهان هیدر هم دهان است وهم مخرج– 6

  . بین این دوالیه یک بخش میانی وجود ددرد– 7

  . دستگاه عصبی آن به صورت شبکه عصبی است- 8

  ).جوانه زدن(  داراي هر دو نوع تولید مثل جنسی و غیر جنسی است – 9

  . دستگاه وگردش خون مواد ندارد– 10

  .گاه گوارش انسان به تامین آب و مواد غذایی مورد نیاز بدن کمک می کنددست

 اغلب مواد غذایی مورد نیاز بدن به صورت درشت مولکول هستند که ابتدا باید گوارش فیزیکی و شیمیایی پیدا کنند و – 1
  .بعد وارد خون شوند

   مخرج- روده بزرگ - روده باریک-ده مع– مري – حلق – دهان ←لوله گوارشی:     دستگاه گوارش شامل – 2
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   پانکراس و جگر و سایر غدد پراکنده–غده بزاقی غده دیواره معده و روده ←                                              غده گوارشی 

زیر مخاطی و  – ماهیچه حلقوي - یاله پیوندي← ساختار لوله گوارش تقریبا در تمام طول آن یکسان و از خارج به داخل – 3
  مخاطی

  . سطح داخلی لوله گوارش در اکثر نقاط چین هاي ریزي دارد که سطح تماس مخاط را با مواد غذایی افزایش می دهد– 4

  . ابتداي حلق و مخرج از نوع ارادي و مخطط اند– ماهیچه هاي دهان – 5

  . پوشش مخاط داراي سلول ترشح کننده و سلول جذب کننده مواد اند– 6

  

  ت لوله گوارشحرکا

  . در حرکات دودي موموضعی هر دونوع ماهیچه طولی و حلقوي نقش دارند

لوله گوارش ) باز شدن (  اتساع - باعث انقباض ماهیچه ها و انتقال آن به تار ماهیچه اي جلوتر می شود← حرکات دودي – 1
  .باعث تحریک اعصاب دیواره آن و به وجود آمدن حرکات دودي می شود

محتویات داخل روده را به قطعات جدا از هم تقسیم می کند و تکرار این حرکت در ابتداي روده ←ت موضعی  حرکا– 6
  .باریک شدیدتر است و باعث رانده شدن آن به جلو می شود

  : گوارش در دهان 

  .ودانجام می ش) آنزیم هاي موجود در بزاق( و هم گوارش شیمیایی ) جویدن(  در دهان هم گوارش فیزیکی – 1

نیروي شدیدي را ←. ماهیچه هایی که فک پایین را حرکت می دهند– 3 فروبردن آن – 2 گرفتن لقمه غذا -1 ← دندان – 2
  ). کیلوگرم بر سانتی متر مربع است100این نیرو . ( در بین د آرواره ایجاد می کنند

  :نکات دندان ها

   سه اسیاي بزرگ–آسیاي کوچک  دو – یک نیش –دو پیش ← در انسان در هر نیم فک داراي – 1
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                                             ↓                 ↓                        ↓  

   ریشه  3           نیش باالیی      یکی از آسیاي کوچک         آسیاي بزرگ باال 

  . ریشه اند2آسیاي پایین .           ریشه دارد2باال .                                            بلند تراست

  :بزاق 

 زیر زبانی وزیر آرواره اي و هم چنین غده هاي ترشح کننده – از سه جفت غده هاي بزاقی به نام هاي غده بناگوشی – 1
  .موسین ترشح می شود

یالز ضعیف به نام پتیالین ترشح می  غده بناگوشی ترشح آن رقیق تر و از همه بیش تر است و از غده بناگوشی یک نوع آم– 2
  .شود

  .چسبیدن ذرات غذا و لغزنده کردن آن هاست← موکوز←آب +  موسین – 3

  .در اشک و عرق و بزاق ومایع مخاطی وجود دارد← لیزوزیم – 4

  . در هنگام خواب ترشح بزاق بسیار کاهش می یابد– 5

  

  :بلع 

  .انجام می شود) بصل النخاع( ده به وسیله مرکز عصبی  انتقال لقمه غذایی جویده شده از دهان به مع– 1

 با باال آمدن حنجره و پایین رفتن اپی گلوت راه – 2 زبان کوچک با باال آمدن راه بینی را می بندد – 1← در هنگام بلع – 2
  .ناي بسته می شود

  .براي لحظه اي مرکز بلع باعث قطع موقت تنفس می شود← در هنگام بلع – 3

  .مراه آب و مواد غذایی مقداري هوا وارد معده می شود به ه– 4

  . ماهیچه هاي حلقوي انتهاي مري کاردیا نام دارد و منقبض می شود– 5
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  ).یعنی نقش دارد اما مهم نیست(  در هنگام بلع نیروي گرانشی نقشی چندان ندارد – 6

  معده 

ریزو نرم وبه طور نسبی هضم می شوند و ماده اي خمیري  در اثر حرکات معده و آنزیم هاي موجود در شیره مواد غذایی - 1
  .شکل به نام کیموس به وجود می آورند

  . دریچه انتهایی معده داراي ماهیچه صاف حلقوي و طولی و مقاوم تر از کاردیا دارد– 2

  . از زیر کاردیا مواد غذایی با حرکات دودي تا نزدیکی پیلور پیش می رود- 3

  .رکات انقباضات شدیدتر است و باعث نرم شدن و مخلوط شدن آن با شیره معده می شود در مجاورت پیلور ح– 4

دحرکات تخلیه اي به حجم کیموس و ترکیب شیمیایی کیموس معده بستگی دارد و هرچه حجم کیموس بیش تر و – 5
  .کشیدگی دیواره بیش تر باشد حرکت تخلیه اي معده بیش تر است

  . پروتئاز است که به نام پپسینوژن ساخته نی شود آنزیم هاي معده شامل چند– 6

و بسیاري پستانداران وجود دارد و باعث رسوب کازئین شده و به عنوان مایه پنیر در ← در معده نوزادان آدمی ←رنین 
  .پنیرسازي کاربرد دارد

  .عده است و آنزیم هاي مHCIاز سلول هاي درون ریز مجاور پیلور ترشح می شود محرك ترشح : گاسترین 

  :نکات معده 

  . سلول هاي حاشیه اي از همه سلول ها یزرگترند– 1

  . تعداد سلول هاي اصلی در حفره معده از همه بیش تر است– 2

  . سلول هاي حاشیه اي دانه دار هستند– 3

  . سلول هاي حاشیه اي در نواحی عمیق تر و سلول هاي موکوزي در نواحی باالتر دیده می شوند- 4

  پروتئین+ کربوهیدرات ←تور داخلی معده گلیکوپروتئنی  فاک– 5
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  : استفراغ 

  . انعکاس دفاعی است- 1

  .خالی کردن محتویات معده و بخش باالیی روده باریک از طریق دهان← هدف آن – 2

  . در اثر تحریک ناحیه گلو و گیرنده مکانیکی معده و روده یا در اثربیماري خاي مختلف ممکن است رخ دهد– 3

 انقباض ماهیچه -3 بسته شدن حنجره و باال آمدن زبان کوچک -2. با یک دم عمیق آغاز می شود- 1← مراحل استفراغ – 4
  .محتویات از راه دهان خارج می شود←هاي شکم و سینه و فشار وارد بر معده 

  .روده باریک مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا است

 آنزیم هاي -3 به کمک صفرا -2 آنزیم هاي قوي شیره پانکراس -1:  وسیله  گوارش شیمیایی در روده باریک به– 1
  .آزادکننده از سلول هاي پوششی کنده شده دیواره روده صورت می گیرد

  

  . روده باریک داراي چیم خوردگی هاي بسیاري است که در روي آنها پرز هاي متعددي دیده می شود– 2

  . و یک رگ لنفی با انتهاي بسته است هر پرز داراي یک سر خرگ یک ساهرگ– 3

 رگ هاي خونی که از کنار روده باریک عبور می کنند پس از جذب مواد ابتدا آن ها را به سوي کبد می برند وبعد از – 4
  .طریق سیاهرگ زیرین این خون به قلب می روند

  .به وجود می آیند) انه اي تک الیه سلول هاي استو(  ریز پرز ها در اثر چین خوردگی غشاي سلول هاي پوششی روده - 5

  . هورمون هاي سکرتین محرك ترشح بیکربنات شیره پانکراس است- 6

  . عوامل عصبی وهورمونی برترشح شیره پانکراس تاثیر دارد– 7

  . پروتئاز هاي پانکراس پیش از ورود به روده غیر فعال اند و بعد از ورود فعال می شوند– 8

  .نزیم ها و بی کربنات به مقدار زیاد است شیره پانکراس شامل آ– 9
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  . بیش تر بی کربنات در روده دوباره جذب می شود– 10

 مایع نمکی بدون آنزیم براي حرکت آسان مواد در -2 مواد موکوزي -1ترشح ← غده هاي ترشح کننده دیواره روده – 11
  .روده 

  : صفرا 

  . صفرا ماده اي قلیایی است و آنزیم ندارد- 1

  .کیسه صفرا غلیظ می شود در – 2

  . صفرا در روده باعث پراکنده شدن ذرات چربی و ایجاد یک امولسیون پایدار می شود- 3

  . اصالح صفرا حرکات دودي روده را افزایش می دهد– 4

  . قلیایی بودن صفرا باعث خنثی شدن کیموس می شود– 5

  لیستین, کلسترول, امالح, رنگ← ترکیب صفرا - 6

بیلی روبین و بیلی وردین که در اثر تجزیه گویچه هاي قرمز در طحال و کبد به وسیله ماکروفاژ ایجاد ←صفرا  مواد رنگی – 7
  .می شود

 رسوب کلسترول باعث سنگ صفرا می شودو روده مواد ورنگ هاي صفرا به خون در اثر سنگ صفرا و هم چنین بیماري – 8
  .هاي خونی وکبدي باعث ایجاد یرقان یا زردي می شود
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 رقیق و – دفع از ادرار هنگام زیاد بودن آب بدن – یا ضد ادراري جلوگیري از دفع آي ADHهورمون : تنظیم آب 
  پرحجم بودن ادرار

  یکنواخت کردن دماي بدن← خون –مرکز تنظیم دماي بدن ←هیپوتاالموس : تنظیم دما 
یون ) باعث حفظ( یون هیدروژن و بازجذب ) باعث دفع ( ترشح  ←اسیدي بودن محیط داخلی :  باز –تنظیم اسید :      کلیه 

  بی کربنات 
  باز جذب یون بی کربنات↓ ترشح یون هیدروژن و ←: قلیایی بودن محیط 

 ← ریه ها –بعضی مواد خارجی مانند حشره کش ها و داردوها , اوریک اسید, دفع موادي مثل اوره ←کلیه ها : دفع مواد زاید 
  یددفع کربن دي اکس

  
  :دفع مواد زائد در جانداران

 براي آنکه سلول ها زنده بمانند وبه طور طبیعی فعالیت کنند محیط اطراف آنها باید حالت نسبتا پایدارو یکنواختی داشته
  .باشند
بیشتر مواد زائدنیتروژن دارحاصل سوختن آمینواسیدها است.  
بیشتر مواد زائد دفعی در جانوران ابزي آمونیاك است.  
 مهرگان کوچک مانند پالناریا از همه سلول هاي سطح بدن خود آمونیاك دفع می کنندبی.  
بعضی از وزغ ها هنگامی که در آب هستند آمونیاك و هنگامی که در خشکی هستند اوره دفع می کنند.  
 حشرات و بسیاري از خزندگان اوریک اسید است, ماده دفعی در پرندگان.  
یاري از خزندگان و همه مارهاي خشکی زي اوریک اسید دفع می کنندهمه پرندگان و همه حشرات بس.  
همه پستانداران همه دوزیستان همه کوسه ها وبعضی از ماهی هاي استخوانی اوره دفع می کنند.  
دستگاه دفع ادرار بسیاري از مواد زائد بدن انسان را دفع می کند.  
خش پشتی شکم قرار  دارند کلیه چپ کمی باالتر از کلیه راست کلیه ها به صورت قرنیه در دوطرف ستون مهره ها در ب

  .قرار دارد
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خون سرخرگی ابتدا از لوله پیچ خورده دور و سپس از لوله هنله می گذرد.  
سیاهرگ هاي خارج شده از کلیه به بزرگ سیاهرگ زیرین می ریزند.  
در بدن یک انسان سالم دو میز .( درار خارج می کنداز هر کلیه یک میزناي به سمت مثانیه می رود واز مثانه یک میزراه ا

  .ناي و یک میزراه وجود دارد
میزناي از روي انشعابات آئورت عبور می کند و شاخه هاي آئورت از روي شاخه هاي بزرگ سیاهرگ زیرین می گذرند.  
دیواره لوله ادراري از یک ردیف سلول پوششی مکعبی ساخته شده است.  
 دور لوله پیچ خورده نزدیک, سرخرگ وابران, ) گلومرول( کپسول بومن , سرخرگ آوران, لیه سرخرگ ک: مسیر خون ,

  .سیاهرگ کلیه, شاخه اي از سیاهرگ کلیه, دور بخش پایین هنله , دور بخش باالي هنله , دور لوله پیچ خورده دور
ول ها در برابر نقاط مختلف متفاوت دیواره لوله ادراري از یک ردیف سلول پوششی ساخته شده اما شکل وکار این سل

  .است

 بازجذبNaC1فقط در بخش نازك باال روي لوله هنله غیر فعال استودر سایر بخش ها باز جذب فعال دارد .  
باز جذب بیکربنات در لوه پیچ خورده نزدیک غیر فعال ودر لوله پیچ خورده دور فعال است.  
 لوله پیچ خورئه نزدیک انجام می شودبازجذب گلوکز و آمینواسیدها به روش فعال در.  
بیشترین مقدار بازجذب در لوله پیچ خورده نزدیک انجام می شود.  
 استخوان ها وروده نقش دارند, در حفظ ثبات کلسیم خون کلیه.  
ین و در کلیه یک انسان سالم میزان تراوش پنی سیلین و یون پتاسیم می تواند کمتر از مقدار دفع آنها باشد چون پنی سیل

  .یون پتاسیم از طریق ترشح هم دفع می شوند
 عمل باز جذب مواد در کلیه ها به صورت فعال و غیر فعال انجام می گیرد اما فرایند ترشح به صورت فعال وبا صرف

  .انرزي انجام می گیرد

 اگر آنزیم هاي هیدرولیز کنندهATPیند ترشح به طور  در کلیه هاي انسان غیر فعال شوند به علت کمبود انرژي فرا
  .کامل متوقف می شود

موادگیاهی باعث قلیایی شدن و مواد جانوري باعث اسیدي شدن محیط داخلی می شوند.  
صاف و غیر ارادي هستند اما ) که غالبا منقبض هستند( مثانه و ماهیچه هاي حلقوي داخلی میزناي , ماهیچه هاي میزناي

  .رنوع مخطط هستندماهیچه هاي حلقوي خارجی میزراه ارادي و ا
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زیرا ( براي انجام دیالیز ابتدا با جراحی کوچکی یکی از سرخرگ هاي دست به یکی از سیاهرگ هاي آن پیوند می زنند
وخون را ) قطر سیاهرگ بیشتر است و اتصال الزم براي دیالیز راحت تر صورت می گیرد اما فشار خون در سیاهرگ کم است

 لوله هایی با جنس مشابه سلوفان که به صورت صفحه هاي موازي و یا لوله هاي مارپیچ قرار وارددستگاه دیالیز می کنند ودر
که ) غشاي دیالیز ( محلول اطراف این سطح . به جریان در می آورند) براي ایجاد سطحی وسیع در محفظه اي کوچک( دارند 

  .  ز داراي نفوذپذیري انتخابی استغشاي دیالی.محلول دیالیز نام دارد باید غلظتی مشابه خون داشته باشد 

  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

  .دربافت عصبی انسان غلظت یون سدیم در خارج نورون بیشتر از غلظت آن در داخل سلول است

  .نفوذ پذیري غشاي نورون به یون سدیم تقریبا صفر است

  .می شودهورمون آلدوسترون باعث بازجذب آن از نفرون هاي کلیه و افزایش سدیم خون :  یون سدیم

  .جذب همه قند هاي ساده و جذب برخی آمینواسیدها در روده باریک به کمک یون سدیم امکان پذیر است

  .افزایش سدیم در خون از علل خیز یا ادم است
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  .به همراه کلر در کلیه باز جذب می شود

ن بافتی از دیواره روده بزرگ دفع   در بافت عصبی انسان غلظت یون پتاسیم در داخل نورون بیشتر از غلظت آن در مایع میا
  .می شود

  .هورمون آلدوسترون باعث افزایش ترشح آن از نفرون هاي کلیه می شود:  یون پتاسیم 

  .               غلظت باالي پتاسیم در خون کشنده است

  .در ماده بین سلولی بافت پیوندي استخوانی شرکت دارد

  .وتورومبین نقش دارددر انعقاد خون شرکت می کند ودر تبدیل پر

( و هورمون پاراتیروئیدي ) کاهش کلسیم خون ( تنظیم غلظت یون کلسیم در خون به وسیله دو هورمون کلسی تونین 
  .صورت می گیرد) افزایش کلسیم خون 

 یون کلسیم در شبکه سارکوپالسمی میون ها ذخیره می شود و نشت آن به درون سیتوپالسم میون باعث:    یون کلسیم 
  .انقباض می شود

  ).در اگزوسیتوز استیل کولین از پایانه آکسون نرون پیش سیناپسی موثر است ( در ترشح برخی مواد از سلول ها نقش دارد 

  . ضروري استDبراي جذب کلسیم از روده حضور ویتامین 

  .در ساختارهاي اسیدهاي نوکلئیک و فسفولیپیدها به صورت یون فسفات وجود دارد

  .برخی باکتري ها فسفر را به یون فسفات تبدیل می کنند ودر اختیار باکتري ها قرار می دهند:             فسفر

  .                  در همزیستی قارچ ریشه اي نخینه هاي قارچ باعث انتقال فسفر به گیاه می شوند

  

  .در خون انسان از تجزیه اسید کربنبک به وجود می اید

  . مرحله روشنایی فتوسنتز بهوجود می ایدطی واکنش تجزیه اب در

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 246 

  .یون هیدروژن   با فعالیت پمپ غشایی در غشاي تیالکوئید غلظت یون هیدروژن درون تیالکوئید افزایش می یابد

 ( ATP                  خروج یون هیدروژن از غشاي تیالکوئید و کریستاي میتوکندري به سمت استروما و ماتریکس با ایجاد 
  . همراه است) انرژي

  .             به محض ورود به سلول بهآمونیاك تبدیل می شود

  .بیشترین مقدار جذبی نیتروژن در گیاهان نیترات است:   نیترات 

  .            توسط نیترو باکترو نیتروزوموناس ساخته می شود

  .                عامل اکسایش مولکول ها می باشد

  .اب موجب گشاد شدن همه رگ ها می شود به جز مویرگ هاي ششی                کاهش 

  .در واکنش هاي روشنایی فتوسنتز در داخل تیالکوئید به واسطه آنزیم تجزیه کننده آب می شود:     اکسیژن 

ره سلول  در بستco2 نسبت به o2افزایش نسبت . کربنی پیوند دهد5 را با ترکیب o2               آنزیم روبیسکو می تورند
  .گیاهی باعث افزایش تنفس نوري می شود

  . آخرین گیرنده الکترون در تنفس موازي استo2                مولکول

  .            بیشترین ترکیب کانی بدن جانداران است

  .           در واکنش سنتر آبدهی تولید و در واکنش هیدرولیز مصرف می شود

H2o ها به روش اسمز است    عبور اب از غشاي سلول.  

  .          هورمون ضد ادراري باعث بازجذب آب از نفرون هاي کلیه می شود

  .          هورمون آلدوسترون بابازجذب سدیم از نفرون هاي کلیه باعث بازجذب آب نیز می شود

  .ه صورت می گیردهزارال و رود,           جذب آب در لوله گوارش انسان گاو و ملخ به ترتیب در روده بزرگ
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  .           در روده بزرگ انسان توسط باکتري هاي همزیست تولید می شود

S2H  : منبع انرژي و منبع الکترون شیمیو اتوتوروف ها می باشند.  

  .         منبع الکترون گوگردي سبز و ارغوانی می باشد

  )سمت دهمدر ق(           در ساختمان هموگلوبین و میوگلوبین وجود دارد 

  . گرم آهن وجود دارد4) نه هر فردي( در بدن فرد بالغ و سالم :   آهن 

  .         در کم خونی فقرآهن هموگلوبین کاهش میابد و گلبول هاي قرمز کوچک می شوند

  .         امروزه براي جلوگیري از کمبود آهن به روش مهندسی ژنتیک برنج غنی شده با آهن کشت می شود

  .ی بی مهرگان کوچک استماده دفع

  )پالناریا و کرم کدو( ماده دغعی کرم هاي پهن 

  ماده دفعی اغلب ماهی ها :  امونیاك 

  .به عنوان کود شیمیایی مصرف می شود

  .یکی از پیش ماده هاي سازنده مولکول هاي اولیه حیات است

   منبع تامین انرژي و الکترون براي نیتروزوموناس و نیتروباکتر

  

  .واد دفعی حاصل از متابولیسم گیاهان شامل اکسیژن دي اکسید کربن و آب استبیشتررم

  .مقدار اضافی هریک از این مواد با انتشار از راه روزنه هاي گیاه دفع می شوند

  .برخی مواد دفعی گیاهان ممکن است از طریق برگ ها و بخش هایی از پوست گیاهان چوبی دفع شوند
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  .     موادي چون رزین تانن و صمغ در بخش هاي مرده مثل ساقه انبار می شوند:دفع مواد زائد در گیاهان 

  .در گیاهان علفی مواد دفعی در واکوئل هاو دیواره سلول هاي آنها جمع می شوند

برخی مواد دفعی گیاهان نقش دفاعی دارند واز خورده شدن گیاه توسط جانوران گیاهخوار جلوگیري می کنند ویا گیاه را در 
  .ابر عوامل بیماري زا حفظ می کنندبر

جزء محیط , مایع مغزي نخاعی , زاللیه , مایع درون حلزون گوش, مایع درون مجاري نیم دایره اي, مایع مفصلی , لنف, پالسما
 مثانه و میز راه و مایع درون لوله, لگنچه, مجاري جمع کننده ,داخلی محسوب می شوند اما مایع درون لوله هاي نفرون ها 

  . میزراهی و پروستات و مایع واژینال جزء محیط داخلی نیستند–مایع ترشح شده توسط غدد پیازي , گوارش 

دما و نیز دفع مواد زائداست بنابراین عواملی مثل . باز. اسیدها. آب. نمک, چون هومئوستازي شامل اعمالی نظیر تنظیم قند
در ایجاد هومئوستازي نقش ) کلیه ها ( ن و دستگاه دفع مواد زائد دستگاه گردش خو. دستگاه تنفس . دستگاه . هورمون ها

  .دارند

از متابولیسم کربوهیدرات ها مثل کیتین و نشاسته و گلیکوژن و الکتوز و ساکاروز و گلوکز و همچنین لیپید ها مثل کوتین و 
  .کلسترول و تري گلیسیرید و فسفولیپید ماده دفعی نیتروژن دار تولید نمی شود

آمونیاك به سمت اوره و اوریک اسید سمیت و آب الزم براي دفع کاهش و انرژي الزم براي دفع و پیچیدگی فرمول از 
  .افزایش می یابد

, دوزیستانی مثل بعضی وزغ ها به تناسب زیستگاه در آب آمونیاك و در خشکی اوره دفع می کنند انسان به طور همزمان اوره 
. اروها و حشره کش ها را به کمک کلیه ها دفع می کنند وتک سلولی هاي آبزي مثل آمیب اوریک اسید و مواد خارجی مثل د

  .آمونیاك دفع می کنند...تاژکداران چرخان و . پارامسی

بخش انتهایی هر نفرون لوله خمیده دور است که به مجاري جمع کننده ختم می شود این مجاري جزء نفرون محسوب نمی 
  .شوند

  عروسک.آبیروزنه : مایع : آب

  کوتیکول. روزنه هوایی: گاز
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  روزنه هوایی:   مواد دفعی گیاهان اکسیژن 

  روزنه هوایی :                                    کربن دي اکسید

  )در خانم ها پروستات وجود ندارد ( میزراه . پروستات. مثانه . میزناي. لگنچه. مجاري جمع کننده . نفرون

کت ادرار در میزناي وحرکت غذا در مري هرچنددر جهت جاذبه است اما عمل اصلی موثر در ایجاد ان دریک فرد ایستاده حر
  .انقباضات دودي ماهیچه هاي صاف است

 بار کل پالسما 60 لیتر می باشد می توان گفت در هر شبانه روز 3 لیتر است و حجم پالسما180 ساعته 24چون حجم تراوش 
  .یه می شوداز کلیه ها عبور کرده و تصف

میزراه ادرار را از لگنچه کلیه در ناحیه شکمی عبور از روز شاخه آئورت و بزرگ سیاهرگ زیرین به مثانه در ناحیه لگنی 
  .انتقال می دهد و سطح پشتی و جانبی وارد مثانه می شود

مثل هموگلوبین پرفورین وجود سلول هاي خونی یعنی گلبول قرمز و سفید و پالکت و هم چنین وجود اجزاي این سلول ها 
وانیدراز کربنیک و ترومبوپالستین و هم چنین وجود پروتئین هاي خون مثل آلبومین و فیبرونوژن در کل لوله هاي ادراري و 

  .وجود آمینو اسید و گلوکز از لوله خمیده نزدیک به بعد غیر طبیعی محسوب می شود

لیایی شدن محیط داخلی و دفع یون هیدروژن در زمان اسیدي شدن محیط کلیه ها با دفع بیکربنات در زمان ق:         کلیه 

  .نگهداري می کنند) 7/4تقریبا (  محیط داخلی را در حد ثابت PHداخلی 

  .از شاخه پایین رولوله هنله تنها اب باز جذب می شود هورمون آلدوسترون روي این بخش تاثیر ندارد

  .ه خمیده دور به اب نفوذناپذیرند هورمون ضدادراري روي این بخش ها اثر ندارداز انجا که بخش باال روي لوله هنله ولول

هورمون هاي الدوسترون ضدادراري و پاراتیروئیدي روي بازجذب کلیوي اثر گذارند و هورمون آلدوسترون عالوه بر باز 
  .جذب روي ترشح کلیوي نیز موثر است

رگی و تراوش ندارد اما چون سبب افزایش فشار خون می شود به طور هر چند آلدوسترون اثر مستقیمی روي شبکه اول موی
  .غیر مستقیم سبب افزایش تراوش و افزایش تولید ادرار می شود
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  : ترشح بیش از حد کورتیزول داراي عوارض زیر است 

 و تنها بر گیرنده هاي غشایی داشته . در بین هورمون هاي موثر بر کلیه هورمون هاي ضد ادراري و پاراتیروئیدي
بازجذب کلیوي اثر گذارند و هورمون الدوسترون گیرنده درون سلولی داشته و هم بر باز جذب وهم بر ترشح کلیوي موثر 

  .است

در بیماري هاي دیفتري و ماالریا آسیب کلیوي ایجاد می شود.  
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