
  دوره هاي آموزشی متفاوت زیست شناسی در:

  

  

  (بخش جانوري) سفري در دنیاي جانداران  -  1زیست شناسی 

  

  

  

  

  

  دينتالیف : اشکان زر
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رام اشکان زرنديکانال تلگ    

  

  یا امان من ال امان له

  است. 1جزوه اي که پیش رو دارید مربوط به بخش جانوري فصل سوم از زیست 

المقدور ضمن استفاده از تصاویر گویا (که می تواند مکمل اشکل کتاب درسی شما باشد) سعی شده است  حتی

  نکات ترکیبی و سه بعدي، با رنگی متفاوت ارائه گردد.

  یاد آور می شوم این فصل قابلیت ترکیب با اغلب فصل هاي زیست را دارد. لطفا مفهومی و دقیق مطالعه کنید.

ایشان در سایت  امرما عزیزان فایل منحصر به فرد گیاهی نیز به همت خانم غیاثی بزرگوار و به در صورت استقبال ش

  قرار خواهد گرفت

  

  موفق باشید

  اشکان زرندي

  مدرس زیست شناسی در:

 (قلم چی) کانون فرهنگی آموزش 

 دبیرستان سازمان انرژي اتمی ایران  

  عالمه طباطباییمجموعه دبیرستان هاي  

 (واحد ایران زمین) دبیرستان سالم  

 دبیرستان هاتف 

 ... و 
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رام اشکان زرنديکانال تلگ    

  فرمانرویی رایج) 5(نظام   ا به پنج گروه طبقه بندي می کنندر جاندارانزیست شناسان همه 

 )تک سلولی فقط  / پروکاریوت(     باکتري ها .1

 هستند)و میکروسکوپی  ولی از آن ها تک سل یشترب(یوکاریوت /      آغازیان .2

 نیز گفته می شود) مخمر(یوکاریوت / بعضی از آن ها تک سلولی هستند که به آن ها      قارچ ها .3

 )پرسلولیفقط  (یوکاریوت /     گیاهان  .4

 )پرسلولیفقط (یوکاریوت /      جانوران .5

اما یکی از رده بندي نیست (یعنی نظام هاي دیگري نیز وجود دارد  موجود* نظام پنج فرمانرویی فوق تنها نظام 

  )رایج ترین هاست

 اهان و جانوارن تک سلولی ندارند)رو جاندار تک سلولی وجود دارد (گیفرمان 3فرمانرو فوق در  5در * 

  پلی ساکارید هاي سخت»»»  کیتین به کار رفته است »»»  هاهمانند سایر قارچ  * در دیواره سلولی مخمر

  

  مراحل رده بندي جانداران: -

  گونه»»   سرده»»» تیره »»» راسته »»» رده »»» شاخه »»» فرمانرو  

  و شباهت  هاي آن ها بیشتر می شود تعداد جانداران کم می شود»»» رویم  * هر چقدر از فرمانرو به سمت گونه می  

  

  نام علمی -

  : نام گونه2  ) نام سرده1متشکل از دو قسمت ( 

 و حروف التین نوشته می شودان به زب 

 وچک نوشته می شودکونه با حروف گز می شود / تمامی نام انام نخست (سرده) با حروف بزرگ آغ 

Canis lopus (نام علمی گرگ)  
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  سلولی هستندی ها ساده ترین جانداران پرکلن

  مقایسه تک سلولی ها با کلونی

  حقیقی پرسلولی  (پرسلولی کاذب) کلونی  تک سلولی  

  چندین سلول  کم و بیش همانندچندین سلول   یک سلول  تعداد سلول

  دارد  دارد  عدم اتصال  فیزیکی  اتصال

  دارد  ندارد  -  اتصال زیستی

  بزرگ  تواند درشت (کره اي شکل) می   کوچک  اندازه

  آمیب آب شیرین   مثال

  (و شور)

  همه جانوران و گیاهان  ولوکس و اسپیروژیر

  

  تک سلولی ها

  :(مخمر) از قارچ ها برخیآغازیان /  اغلبباکتري ها /  همه شامل 

 تشکیل شده است (نه یک ردیف سلول) از یک سلولفقط  پیکر آن ها 

  همان تک سلول انجام می شود درونکارهاي زیستی 

 پارمسی مثال : باکتري /  آمیب / 

 

   آمیب

  تک سلولی  تعداد سلول

  هتروتروف  تغذیهنوع 

  شور و  خاك ها مرطوب وآب شیرین   محل زندگی

  یوکاریوت)آغازیان (  فرمانرو

  میتوز (غیرجنسی)منحصرا   مثلتولید 

  اندامک شاخص
  هسته 

  (آمیب آب شیرین واکوئل ضربان دار

ن منتقل می از راه آب و غذاهاي آلوده به انسا»»» * آمیب اسهال خونی موجب بیماري زایی در انسان می شود 

  شود

www.konkur.in

forum.konkur.in



 کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

5 

رام اشکان زرنديکانال تلگ    

باید »» »می شود  نوارد بدفرایند اسمز  یا رقیق زندگی می کند پس آب طی آب شیرین* چون آمیب در 

(طبق کتاب  جلوگیري کند سلول ترکیدن باشد تا با خروج آب از بدن آمیب از  هداشتواکوئل ضربان دار 

  / قضایاي فوق در مورد آمیب آب شور صدق نمی کند  باشد)د بیش از یک عدد توانواکوئل ضربان دار می 

  باکتري»»» پروکاریوت تک سلولی  - 1

 جانداران هستند. ترین ساده باکتري ها 

 هستند تک سلولیآن ها  همه 

  ساختار و  نیست جز اندامک سلولیدارند ولی چون غشا ندارد  ریبوزوم(البته  اندامک سلولیفاقد

 محسوب می شود) سلولی

 مختلفی کنار یکدیگر  آن هاي می توانند با آرایش هاي جهت گیري تقسیم دوتایی در باکتري ها،براساس ب

 .آورند میپدید (استافیلو)  اي خوشه) و پتو استر( اي رشتههاي ساختار »»» قرار گیرند 

 

 

  

  آغازیان (یوکاریوت ها) ي تک سلولی - 2

 از باکتري ها هستند تر پیشرفتهکمی  .1

 ف باکتري ها)نیز هستند (برخال اندامکداراي  .2

  مانند: آمیب و پارامسی  .3
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  کلنی ها

 زندگی می کنند به طور مستقل   »»»    صرف نظر از اتصاالت سلولی که با سلول مجاور دارند   

  سلولی (اتصال سیتوپالسمی ارتباطداشته باشیم و  سلولی (اتصال فیزیکی) اتصالها ممکن است در آن (

  نداریم

  نیز گفته می شود. پرسلولی کاذببه آن ها  

  تشکیل شده اند.!!!!( یعنی سلول ها عین هم نیستندا کم و بیش همانندسلول  چندیناز ( 

  * تمایز به ندرت در آن ها دیده می شود

 

 (کلروپالست دارند) جلبک هاي سبز  »»»   روف و مهم عم دو کلنی 

 ولوکس 

 اسپیروژیر 

 شوند میمحسوب  ي حقیقیمرز بین تک سلولی ها و پرسلولی ها کلنی 

  آغازي هستند هاي کلنیپرسلولی ها،  ترین ساده* 
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  سیستم پرسلولی) ترین ساده( الف) ولوکس

  

  

 نساکن آب شیری )/ از فرمانرو آغازیان (نه جانور جاندار  

  دارد) هزاران تا سلولتشکیل شده است (که همون تک الیه،  (یک ردیف) یک الیه سلولیاز 

  است. توخالیکره پیکر آن (نه سلول هاي آن) به شکل  

 

 ویژگی سلول هاي آن 

a. اتوتروف»»» توانایی فتوسنتز »»» دارند  کلروفیلی همگ 

b.  که تاژك ها  قرار گرفته اند اي گونه به»»»  سلول هاي جنسی) جز به( دارد دو تاژكهر سلول آن

 بیرون از پیکر جاندار قرار دارند طرف به

و زئوسپور هاي  (هر سلول دو تاژك) سلول هاي ولوکس و آنتروزوئید (گامت نر خزه)  تعداد تاژك* به لحاظ 

  با یکدیگر مشابهت دارند  تاژك داران چرخان و بیشتر کالمیدوموناس و گامت هاي کاهوي دریایی
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این ویژگی موجب چرخش جاندار حین حرکت می »»» به سمت بیرون بدن ولوکس است * چون جهت گیري تاژك ها 

  شود

  * حرکت چرخشی ولوکس مشابه حرکت تاژك داران چرخان است

 

  یعنی تمایز  اختصاصی شده اند تولیدمثلدارد که براي  دسلول هاي وجو این جاندار هاي گونهاز  بعضیدر)

 و در داخل کره قرار دارند است بزرگترسلول هاي ولوکس این سلول ها از بقیه »»» یافته اند) 

   )را ندارند تولیدمثل*یکی از دالیل اینکه سلول ها کم وبیش همانند هستند (یعنی همه سلول ها قابلیت 

  آن سانتریول است تاژكاست منشا  یوکاریوت* ولوکس چون یک 

  

  :در ولوکس تولیدمثلمکانیسم 

سلولی  هاي کرهایجاد  ..... شوند می..... تقسیم  )متعددو   درشت(سلول هاي  تولیدمثلخاص براي  هاي سلول

کند و  ..... ولوکس دختر چند سلول ولوکس مادر را هضم می  درون ولوکس مادر) در / ولوکس نوزاد (ولوکس دختر

  کس مادر خارج می شود ون ولوراز د

تشکیل شده است ولی اندازه سلول هاي آن در * ولوکس دختر هم مانند ولوکس مادر از تعداد زیادي سلول 

  است. تر کوچکمقایسه با سلول هاي مادر بسیار 

  نوع زایش در ولوکس دیده می شود ترین ساده* 

  * تولید مثل در هیدر:

  وانه زدنج»»» مثل غیرجنسی تولید 

  مثل جنسیتولید  
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  ب) اسپیروژیر

  

 و باریک دارد دارد اي رشتهساختار  .1

 در سلول هاي تشکیل دهنده آن باالست سطح به حجمت نسب .2

 شیرینساکن آب  .3

اسپیروژیر این دیواره از  در هنگام تولید مثل جنسی در محل تماس دو»»» است  دیواره سلولیداراي  .4

 بین می رود

 است کلروپالست نواري شکلداراي  .5

 رشته هاي هاپلوئیدزیگوت هاي آن در محیط مناسب ابتدا یک میوز و سپس میتوز می کنند و از آن ها  .6

  خارج می شود

  می کند تولیدمثلبه دو صورت  .7

a.  (هم یوغی »»»  جنسی تولیدمثلالف)(در شرایط مساعد  

b.  ((در شرایط نامساعد محیطی) قطعه قطعه شدن»»»  غیرجنسی مثلتولیدب 

 

  * اسپیروژیر یک آغازي یوکاریوت است

  غلط یا صحیح) ولوکس و اسپیروژیر جلبک سبز تاژکدار آب شیرین هستند؟؟

  غلط / برخالف ولوکس که دو تاژك دارد اسپیروژیر فاقد تاژك است 
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  تمایز

) و morphology( شکل، وظیفه خاصیهاي جانداران (نه جانوران) براي انجام آن سلول  که طی اینديفر

  / تقسیم کار) شوند می(براي انجام کار خاصی اختصاصی  ) خاصی پیدا می کنند.Structure( ساختار

  

  مختلف در جانوران بافت هايایجاد  نتیجه تمایز؟

  دهند میوظایف خاصی را انجام  با یکدیگر هماهنگو  قرارگرفته کنار همکه در  هایی سلولمجموع  بافت:

  )یافته تمایزجاندار »»» دستگاه »»» اندام »»» بافت »»»   یکدیگرسلول هاي هماهنگ با ( 

  

که سلول هاي آن ها  پرسلولیپس هستند جانداران وجود دارد ( پرسلولی جانداراناز  بسیارير تمایز د *

  فته هستند)اتمایز نی

* در سلول هاي گیا

  کاربرد در کشت بافت)یجاد کرد (اي تمایز نیافته به نام کالوس اسلول ه

ولی بافت تمایز یافته فقط در گیاهان و جانوران مشاهده  سلول تمایز یافته دارند* آغازیان و قارچ ها 

  می شود.

خواهد بود. اگر تمایز  شبیه یکدیگر کامالًسلول هاي آن ها  »»»  تمایز نیافته باشند* اگر کلنی ها 

  بافته باشند، سلول ها کم و بیش مشابه یکدیگر خواهند بود
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یعنی سلول »»» افته است یاست یک جاندار تمایز  تنان کیسهکه از  )ییساده و ابتدا(جانور  * هیدر

  . (در کیسه گوارشی)هاي آن براي انجام کار خاص، شکل خاص یافته اند

 آنزیم هیدرولیز کنندهترشح »»» کیسه گوارشی  دهنده تشکیلاز سلول هاي  برخی 

 ندغذا را با آنزیم ها مخلوط می کن»»» دارند  تاژكسلول ها  بعضی 

  

  

  

  بافت هاي جانوري

  نوع بافت اصلی وجود دارد: 4 داران مهرهدر 

 (داراي فضاي بین سلولی کم) بافت پوششی .1

 (داراي فضاي بین سلولی زیاد که در این فضا ماده ي زمینه اي قرار می گیرد) بافت پیوندي .2

 )اي ماهیچه( بافت عضالنی .3

 (مجموعه اي از سلول هاي عصبی و غیرعصبی) عصبیبافت  .4
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  بافت پوششی -1

  بافت هاي جانوري ترین سادهیکی از 

  بستگی دارد دهد میشکل آن به نقشی که انجام 

  ن سلولی اندكفاصله بی»»»  اند نزدیکسلول هاي آن بسیار به هم 

  (یه کم جلوتر باهاش آشنا می شین!!) گیرد میقرار  پایه غشايآن  زیردر 

  (مخاط )  موکوزتبدیل به  جذب آبترشح می کند که با  موسین پوششیاز سلول هاي  بعضیسطح

 گیرد فرامیمی شود و این ترتیب الیه مخاطی روي آن ها را 

 ارش مشاهده می شود* موکوز هم در مجاري تنفسی و هم در لوله گو

   ؟پوشاند میکجا را   

 جانورانبدن  خارجیا  داخلسطوح  تمام 

  ها حفرهسطح 

 بدن (دهان / معده / رگ ها / مویرگ ها مجاري سطح 

ها و لوله گوارش)، یا در ارتباط است (شش  هواسطوح و حفره هاي بدن جانوران که با  (نه همه) اکثر *

پرده جنب / درون لوله نفرون) از  دوالیهدرون مثانه / بین  قلب / آندوکارددر ارتباط است (رگ،  یعمابا 

  پوشیده شده است. بافت پوششی

* بافت داخلی کیسه صفرا (غلیظ کننده ماده صفرا که از کبد ترشح می شود) نیز پوششی است (چون 

  یک حفره است)
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  پایه : غشاي

 گیرد میبافت پوششی قرار  زیر در 

  :شبکه اي است از 

o رشته اي  هاي پروتئین 

o   بناكسهاي چ کارید ساپلی 

  

  

از  DNAراي مواردي مانند استخراج * چون غشاي پایه فاقد ساختار سلولی است نمی توان از آن ب

  هسته سلول استفاده کرد

متمایل به غشاي پایه قرار گرفته  استوانهبافت پوششی * با توجه به شکل کتاب، هسته هاي سلول هاي 

  اند
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  انواع بافت پوششی

  اي که آن بافت بر عهده دارد، متناسب است وظیفههر بافت پوششی، با  ساختار

  :کنیم میبافت پوششی را بر دو اساس طبقه بندي 

  

  تعداد الیهبر اساس  طبقه بندي الف)

  بافت پوششی یک الیه (ساده) .1

  (مرکب) چندالیهپوششی  بافت .2

  اساس شکلب) طبقه بندي بر 

  بافت پوششی سنگفرشی .1

 بافت پوششی مکعبی .2

 اي استوانه  بافت پوششی .3
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  انواع بافت پوششی

  چند الیه (مرکب)  تک الیه (ساده)

  استوانه اي  مکعبی  سنگفرشی  استوانه اي  مکعبی  سنگفرشی

هاي  سطح خانه

  ششی
      پوست بدن  معده  لوله نفرون

      سطح درونی مري  روده باریک  لوله خمیده نزدیک  درونی رگ هاسطح 

      دهان  روده بزرگ  لوله هنله  

      حلق  روده راست  لوله خمیده دور  

      زبان  مخرج  مجاري نیم دایره اي  

        بینی    

  

 در حالی که سلول هاي بافت سنگفرشی(شاخی شده اند)  اند مرده* سلول هاي سطحی بافت سنگفرشی پوست 

  دان زندهمري، 

 شده = سلولی که محتویات (شاخی الیه از سلول هاي مردهرا  ،از سلول هاي پوششی سنگفرشی خیبر* سطح 

  مانند پوست »»»»افزایش یافته است) می پوشاند  کراتینخود را از دست داده و در آن میزان 

تهدید عوامل  رغم علیزیاد است (چرا؟) براي اینکه  چند الیه* قدرت تقسیم سلول ها بافت پوششی سنگفرشی 

دن، چرخه سلولی را با سرعت یعنی این سلول ها نسبت به سایر سلول هاي ب»»»» محیطی بتوانند چند الیه بمانند 

  بیشتري طی می کنند.

 (برخالف پوست) ترشح می کند موسینبافت پوششی سنگفرشی چند الیه در مري،  سلول هاي برخی  * سطح

  که با جذب آب به موکوز تبدیل می شود و ایجاد الیه موکوزي می کند.

واد غذایی بین بافت ها  و سلول ها مو  است براي تبادل گازها نازكچون  ،سنگفرشی تک الیه* بافت پوششی 

  مناسب است.

  * در بافت پوششی پوست:

 سلول هاي این بافت ماهیت ترشحی ندارند .1

 در بین سلول هاي این بافت گیرنده هاي درد وجود دارد (گیرنده هاي فاقد غالف پیوندي) .2
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  دیگر هم دارنداي ، بافت هدر ساختمان خود به جز بافت پوششی سنگفرشی تک الیه ** اغلب رگ ها

  تشکیل شده اند. سلول هاي سنگفرشی تک الیه نوع بافتاز یک  فقطها که  مویرگ»»»  به جز  

  

* بین سلول هاي سنگفرشی تک الیه اي مویرگ منافذي است که مواد و حتی برخی از سلول هاي خونی (همان 

د ولی:می توانند از بین آن ها عبور کننهایی که توانایی دیاپدز دارند)   

(موادي مانند گلوکز و اکسیژن به سرعت می  .عداد این منافذ کمتر استتدیواره مویرگ هاي مغز فدر 

  توانند از آن ها عبور کنند)

پوششی بسیار اندك است) بافت (حواسمون باشه که اساسا فاصله بین سلولی در سلول هاي  
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از این  بعضیپوشیده شده است.  الیه تک سلول هاي سنگفرشیگفتیم سطح داخلی کیسه هاي هوایی از  ها بچه* 

را آغاز می  سورفکتانتبه نام  اي مادهترشح  (نه کل دروان جنینی) اواخر دوران جنینیسلول ها (نه همه) در 

  کنند.

و باعث تسهیل فرایند تنفس می  دهد میرا هنگام باز شدن شش ها کاهش  کشش سطحیسورفکتانت : این ماده (

  شود)

  )!!!!د* بافت پوششی هم در کیسه هاي هوایی است و هم در مجاري هوایی (اما یه تفاوتی این وسط وجود دار

 + قابلیت ترشح سورفکتانت فاقد مژك»»»    کیسه هاي هواییبافت سنگفرشی تک الیه پوشاننده  .1

  موسین + با قابلیت ترشح مژك دار»»»    مجاري هوایی هندنپوشا استوانه ايبافت پوششی  .2
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  است. تاژكو  مژكا فاقد هدر همه قسمت  لوله گوارش* بافت پوششی 

این سلول ها  غشايدر  د که نهست استوانه اي پوششیسلول هاي این بافت از نوع  باریک رودهدر قسمت 

  .شوند مینامیده  (میکروویلی) پرز ریزوجود دارد که  هایی خوردگی چین

  

  

  

  .دهند میآن مخاط را تشکیل  پوششی سنگفرشی به همراه الیه موکوزيلوله گوارش بافت طول سراسر در * 

 نوژن و فاکتور داخلی معده) اسید، پپسی(مانند موسین در سراسر لوله گوارش و  لوله گوارش ریز برونکلیه ترشحات  

  .توسط این الیه سطحی که نامش مخاط است، ترشح می شود
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یا بود دد از کارعو هرچی ب )الیه چند سنگفرشی(»»» یا د* حواستون باشه  در لوله گوارش بافت پوششی تا کار

  است. )یهاستوانه اي تک ال(»»» ، آپاندیس و کولون ها  روده راست، روده کور،  دوازدههمعده، (

  

ستناد متن کتاب در فصل هفت، اولی به »»» هستند ولی  تک الیه پوششی مکعبی* نفرون ها متشکل از بافت 

  این سلول هاي با یکدیگر متفاوت است. کارو  شکل
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  الیه موکوزي (مخاطی)  

 غشاي موکوزيتشکیل  »»»  لزج    –چسبنده  –ترشح مواد نرم   »»»    اسطح بعضی از سلول هاي بافت پوششی 

  الیه موکوزي)(

میتونیم الیه مخاطی رو ببینیم؟ کجاهادر  -  

  57شکل ص  1سطح داخلی لوله گوارش (زیست( 

  .. روده بزرگ .... راست روده ...... مخرجدهان .... مري .... معده .... روده باریک ...

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  تنفسی مجاريسطح داخلی 

  بینی .... ناي .... نایژه ..... نایژك  (حواست باشه کیسه هاي هوایی شامل اونا نیست)

  .جود در هوا را جذب می کنندو، ذرات گرد و غبار مدر لوله تنفسی این ماده لزج و چسبنده
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 ري ادراريسطح داخلی مجا 

 کپسول بومن ...... لوله پیچ خورده نزدیک ...... لوله هنله ...... لوله پیچ خورده دور ....... مجاري جمع کننده ادرار

  از یک ردیف سلول پوششی ساده پوشیده شده ولی کار آن ها متفاوت است.

  

به سوي حلق و  رکت هاي ضربانی مژه هاح(خلط) با  ه به الیه مخاطی مجاري تنفسی می چسبندمیکروب هایی ک

و در  روند میدفع می شوند و یا به در اثر بلع به معده (به صورت ارادي) دهان رانده می شوند. حاال یا از راه دهان 

دستگاه گوارش (معده) به شوند (ربط پیدا کردن  کشته میدیواره دار آن  اکتري هايب  شیره معدهاثر عملکرد 

  دستگاه تنفسی)

  

  باشد میها  سانتریولدر یوکاریوت ها .......  ها مژك* منشا 

  

عفونت ........... افراد سیگاري با احتمال بیشتري به  اندازد میدستگاه تنفسی را از کار  هاي مژكت ک* سیگار حر

  )10مبتال می شوند (خود آزمایی ص هاي تنفسی
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)  این سه تا چیز رو دستگاه تنفسی=  + قفسه بسته سینه ( کیسه هوایی + مجاري تنفسی  ي هواییکیسه ها** 

  :ندارند

 الیه مخاطی 

 پس لیزوزیم هم ندارد »»» مایع مخاطی 

 مژك 

  

  کار الیه مخاطی چیه؟ -

می کند. این مایع هم چسبنده هست (چرا؟) و هم لیزوزیم  ترشحایع موکوزي) مخاطی، مایع مخاطی (یا م یهال

  کند: ترشح می

  ع از نبه آن می چسبند و ما ها میکروب »»»است  لزجو  دهنچسبکه ماده اي  موکوزموسین + آب = تولید

  کردن باکتري) غیرفعالپائین تر می شود ( هاي بخشنفوذ آن ها به 

 باکتري) مرگدیواره سلولی باکتري (تخریب  »» » لیزوزیمی هاي آنزیم 

  

  تمایزات بافت پوششی

  چندالیه ماهیت ترشحی ندارد + الیه شاخی سطح آن را می پوشاندسلول هاي سنگفرشی   پوست

  + ترشح موسین سلول هاي استوانه مژك دارد  سیفمجراي تن

  ورفکتانتسلول هاي سنگفرشی تک الیه مژك ندارند + ترشح س  کیسه هوایی

  + جذب مواد غذایی سلول هاي استوانه اي تک الیه، ریزپرز دارد + ترشح موسین  روده باریک

  سلول هاي مکعبی تم الیه شکل و عملکرد مختلف، در نقاط متفاوت دارند  نفرون
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  بافت پیوندي -2

  

  

  پوششی)وجود دارد (برخالف بافت  فضاي بین سلولی زیاديبین سلول هاي بافت پیوندي 

  پر می کند )اي زمینه(نه مایع   اي زمینه ي مادهفضاي بین این سلول ها را 

  بافت پیوندي وجود دارد شش نوعدر مجموع: 

 )(بافت پیوندي : سست / رشته اي / چربی / خون / استخوان / غضروف

  

  :اي زمینهماده 

  جسم زبر  ندوپالسمیآ(شبکه  می شوند ترشحو  ساختهاین ماده توسط سلول هاي بافت پیوندي +

 )گلژي

 مایع / نیمه جامد / جامد باشد ممکن است 

 (کالژن و االستیک) یافت می شود. پروتئینی هاي رشتهدر آن شبکه اي از  ممکن است 
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  اي زمینه مادهانواع 

  جامد  نیمه جامد  مایع

  رشته اي  سست   (پالسما) خون

  غضروف  چربی  ---- 

  استخوان  ----   ---- 

 

  

 در آن کاررفتهبه  رشته اي هاي پروتئینمیزان و نسبت مستحکم باشد یا سست را  يک بافت پیوند* اینکه ی

  (این میزان در انواع بافت هاي پیوندي متفاوت است) کند تعیین می (برحسب نوع پروتئین)بافت 

  کاالستی هاي رشته  سفت و محکم و طناب مانند) عمدتاً( کالژن هاي رشته

  و خاصیت ارتجاعی عطاف پذیريسبب ان  سبب استحکام

  

 کالژن و االستیک نداریم هاي رشته پیوندي خون (پالسما)بافت  اي زمینهماده در دقت کنید!!   ها بچه* 

ن هاي رشته اي در ماده زمینه اي استفاده شده (به همین دلیل از واژه ممکن است براي حضور پروتئی

  است) 

  

  (از کجا ترشح می شوند؟) هستند ساختاري –ترشحی کالژن و االستیک نوعی پروتئین  هاي رشته*** 

  می شوند ترشح  اي زمینهو به درون ماده  ساختهت پیوندي افاز سلول ها ب برخی زبر آندوپالسمیشبکه توسط 

  هم در آن نقش دارند) دستگاه گلژي(چون ترشح می شود پس 
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  )loose connective tissue( ) بافت پیوندي سست1 -2

  متصل می کند زیر آن  هاي ماهیچهبافت پوششی پوست را با 

  (حاوي رشته اي کالژن  و االستیک) نیمه جامد اي زمینهماده 

  در آن قرار دارند (االستیک و کالژن) ها رشتهشبکه اي از »»»   ا در این بافت زیاد استهفاصله بین سلول 

  پوست) چند الیه اي (در زیر بافت پوششی سنگفرشیدر کجا؟ پوست  

  

 

  

  نددر این بافت قرار دار چربیو  رقعو همچنین غدد ترشح کننده  (به جز گیرنده درد) ها گیرنده* اغلب 

  ؟* مجراي غدد عرقی چه بافت هاي را طی می کنند تا به سطح پوست برسند

  الیه شاخی شده پوست »»» سنگفرشی چند الیه  »»غشاي پایه  »»بافت پیوندي سست 

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

26 

رام اشکان زرنديکانال تلگ    

  )Fibrous connective tissue( ) بافت پیوندي رشته اي2 -2

  

  
  (کمتر) و االستیک (بیشتر) (رشته هاي بهم پیوسته کالژن ستا جامدو   متراکمآن  اي زمینهماد( 

  این بافت، بیشتر از بافت پیوندي سست است. هاي رشتهمیزان 

 در کجا حضور دارد؟ 

o (اسکلتی) ها ماهیچهاستخوان ها به  دهنده اتصال»»»   ها زردپی 

o استخوان ها با یکدیگر دهنده اتصال»»»   ها رباط 

o چشم صلبیه 

o ه مننژپرد شامه سخت  

 

 

 و داراي بافت پیوندي رشته اي و ارادي) هستند مخطط، اسکلتی (ها استخوانمتصل به  هاي ماهیچه همه* 
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  )fat connective tissueت پیوندي چربی (باف) 2-3

  
  خود ذخیره کرده است در (تري گلیسرید)  ماده چربیهر سلول چربی مقدار زیادي 

 ایجاد مدل  اي حاشیههسته ( ول متمایل کرده استهسته سلول ها را به سمت دیواره ي سل ،چربی ي ماده /

 سیتوپالسم سلول هاي چربی اندك است.»»»»  )انگشتري

 هسته به این سلول ها میگن: سلول هاي انگشتري) قرارگیري(به دلیل شکل 

 چربی را به  توانند با افزایش یا کاهش میزان ذخیره ماده چربی، تغییر سایز بدهند سلول هاي چربی می)

 در خود ذخیره می کنند) گلیسیریدتري رت سلول هاي صو

 با پرخوري، اندازه سلول هاي این بافت تغییر می کند) پرچرب(در اثر رژیم غذایی 

 :وظیفه بافت چربی عبارتند از 

o عایق کردن بدن 

o خیره انرژيذ 

o گیري ضربه 

  * در ریز بافت پیوندي سست در پوست بافت چربی قرار دارد

  در انسان است. اي ذخیرهبی چر گلیسیریدتري * 

یعنی وسط بافت پیوندي استخوان، بافت پیوندي چربی ( استخوان نیز داراي سلول هاي چربی است. زرد*  مغز 

  وجود دارد
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  )Blood connective tissue( ) بافت پیوندي خون2-4

  
 

 

  پالکت/  قرمز/  سفیدهاي این بافت شامل گلبول سلول 

  مواد دیگر) ها پروتئین(حاوي آب / نمک /  نام دارد پالسمااست و  مایع بافت اي زمینهماده / 

 از حجم خون را پالسما تشکیل داده است 55٪* 

 :وظیفه بافت خون 

o از یک بخش بدن به بخش دیگر ها / مواد غذایی / گازها تنفسی) هورمون( انتقال مواد 

o  زائددفع مواد 

o ایمنی بدن 

  (رجوع به جزوه خون شناسی)

  است. االستیکو  کالژنفاقد رشته هاي خون بافت پیوندي  اي زمینهماده *  

  خون نقش دارند) تنظیم اسمزي(پروتئین هاي پالسما در  پالسما: هاي پروتئینانواع 

  تنظیم »»» آلبومینpH 

 انعقاد خون»»»   فیبرینوژن 

 ایمنی بخشی»»»  )ها پادتن( ینولایمونوگلوب  
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  ) Cartilage Connective Tissue( ) بافت پیوندي غضروف2-5

  آن زیاد است) االستیک هاي رشته( است جامدماده اي بین سلولی آن 

  الکوناقرار دارند ( نام حفره ها =  درون حفره هاییسلول هاي این بافت  3-4مطابق شکل( 

  کننده حرکات استخوان ها در محل مفاصلتسهیل 

  است: فرد منحصربهاین بافت داراي دو قابلیت  اي زمینهماه 

 پذیري انعطافقابلیت  .1

 مکانیکی (بدون پاره شدن) فشارهايدر برابر  متاومققابلیت  .2

 ؟در کجا دیده می شوند 

 )فصلیم(در تماس مایع بین سر استخوان ها در محل مفصل .1

 نوك بینی .2

 الله گوش .3

 بین مهره ها ي صفحه .4

  

  

 

  

  

باعث بروز آسم (یکی از موارد شدید آلرژي) می شود. ها نایژك* نبودن بافت پیوندي غضروف در دیواره 
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  بافت پیوندي استخوان )2-6

 کالژن در آن زیاد است) هاي رشته(میزان  نوع بافت پیوندي است سخت ترین 

 است دار کلسیممواد کالژن و  هاي رشته»»»  آن   )اي زمینهماده (سلولی بین  ي ماده 

 ي غدههورمون افزایش استحکام آن می شود / و  رسوب کلسیم در استخوانباعث  کلسی تونینمون * هور

  اراتیروئید میزان کلسیم استخوان را کم می کند و آن را به جریان خون آزاد می کندپ

  سازي خون* نقش بافت پیوندي استخوان = 

  )ساخت یکی از بافت هاي پیوندي، ساخت نوع دیگري از بافت پیوندي است(

  االستیک ندارد.* بافت پیوندي استخوان 

  

 * در مورد استخوان خواهیم داشت:

  انواع مغز استخوان  انواع استخوان  فت استخوانیانواع با

  زرد  قرمز  پهن  دراز  کوتاه  اسفنجی  متراکم

  

  

گفته  مجراي هاورسدیده می شود که با آن ها  هایی کانالمتراکم است و در آن   استخوانیشکل کتاب بافت  **

  ( سیستم هاورس = مجاري هاورس + حفره هاورس) می شود.
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نوع بافت 

  پیوندي

له بین فاص

  (توضیحات) مثال  عملکرد  کاررفتهبه  هاي رشته  سلولی

  کالژن / االستیک  زیاد  سست
بافت پوششی به  اتصال

  بافت ماهیچه اي زیرین
  پوست (زیر غشاي پایه)

  زردپی / رباط  اتصالی بیشتر  کالژن / االستیک  ترکم  رشته اي

  االستیک  کمتر  چربی
عایق / ذخیره انرژي (تري 

  گیري ضربهگلیسیرید) / 
  هسته انگشتري

  زیاد  خون

  (انعقاد خون) فیبرینوژن

  )pH(تنظیم  آلبومین

  (ایمنی) ایمونوگلوبولین

  انتقال مواد

  ایمنی بدن

  خون pHتنظیم 

ماده بین سلولی = 

  )پالسما(

  االستیک (زیاد)کالژن /   زیاد  غضروف
  هاي در برابر فشارومت مقا

  مکانیکی

  در مفاصل سر استخوان

  نوك بینی

  شالله گو

  حه بین مهره هاصف

  دار کلسیمکالژن + مواد   کمتر  استخوان
  تولید سلول هاي خونی

   نقش حرکتی
  سیستم هاورس

  

  د* بافت چربی / رشته اي / استخوان بر اساس شکل، فضاي بین سلولی کمتري دارن

  )ف نظر وجود دازد(در این نکته بین همکاران اختال وجود ندارد استخوانو  خون* االستیک در بافت پیوندي 

  وجود ندارد یچربو  خون* کالژن در بافت پیوندي 
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  بافت ماهیچه اي

  را دارد بیشترین وزندر مقایسه سایر بافت ها 

  (تمایز) تخصص یافته اندسلول هاي این بافت براي انقباض 

 اند متصلبه یکدیگر  بافت پیوندي بوده و توسط طویل معموالً اي ماهیچه هاي سلول. 

  در ساختمان خود  (ضخیم) و میوزین (نازك)  اکتینرشته اي  هاي پروتئینسلول هاي ماهیچه اي حاوي

 هستند.

  سه نوع بافت ماهیچه اي وجود دارد:»»» (نه جانوران)  داران مهرهدر بدن 

 اهیچه اسکلتیم .1

 ماهیچه صاف .2

 ماهیچه قلبی .3
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  گیرند میاعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک قرار  تأثیرتحت  مستقیماً* سلول هاي بافت ماهیچه اي 

 یل کولین است** انتقال دهنده عصبی در ماهیچه هاي آدمی، است

  

  حاشیه) چرا ورزش کردن شما را الغر می کند؟؟

ش کردن با انقباضات نیاز است. پس بنابراین در ورز ATP(یعنی حرکت اکتین و میوزین) به  ها ماهیچهبراي انقباض 

  مصرف می شود. ATPمکرر عضالت، 

Muscle tissuesin a process known  germ cells yoniclayer of embr mesodermal are derived from the 

myogenesisas  
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  مخطط - )Skeletal(  ماهیچه اسکلتی -1

  

 میوفیبر/  اي تار ماهیچه/  یونمدیگر:   هاي نام 

 انعکاس زردپی زیر زانو) ازجمله ها انعکاس(به جز در مواردي مانند  ارادي است  

 :ویژگی سلول هاي این بافت  

 )فاقد انشعاب( رشته اي .1

 (پلی نوکلئوس) اي چندهسته .2

 مخططبه آن ها میگویند ماهیچه »»»  در آن ها   تیره و روشن هاي بخشوجود  .3

 یابد نمیاین سلول ها افزایش  تعداد»»»   شوند نمیتقسیم بافت  سلول هاي این .4

آن ها صورت  فزایش حجمابزرگ شدن آن ها با »»»  شوند   بزرگتوانند  سلول هاي این بافت می .5

 چرخه سلولی) G1(طی کردن مرحله  گیرد می

 

نخاعی باعث می  هاي انعکاسهمیشه هم ارادي نیستند (چطور؟)  ي همیشه* بچه یادتون باشه عضالت مخطط 

  داشته باشند غیراراديمخطط عملکرد  هاي ماهیچه شود که

  

خواهند داشت (نه  افزایش سایزو فقط  شوند نمیدیگر تقسیم  از دوران جنینی بعدمخطط  ي ماهیچهسلول هاي  *

  تقسیم دارند ولی با سیتوکینز ناکامل یقبل از دوران جنین/  )تعدادافزایش 

 )سلول هاي تقسیم ندارند یعنی هر آنچه که در مورد تقسیم سلول (هسته + سیتوپالسم وقتی می گوئیم این

  مثل: در مورد آن ها صادق نیست دانیم می
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  (پروفاز / متافاز / آنافاز / تلوفاز) میتوز    

 سیتوکینز (تشکیل کمربند میانی در استواي سلول (  

 .... و  

  

  ؟ندتقسیم ندارسلول هاي قدرت  هو اساسا چ کالً* 

 و سلول هاي نابالغ قلبی اطراف بافت هادي) (به جز رحم (صاف) در دروان بارداريالنی عضسلول هاي  .1

 قرمز فاقد هسته) هاي گلبولاریتروسیت ها ( .2

 اسپرم و تخمک (گامت هاي هاپلوئید) .3

  سلول هاي گیاهی مرده (آوند چوب، فیبر و .... ) .4

  

  

  ؟؟تیاسکل* چرا به این بافت ماهیچه اي میگویند : 

کمک به »»» ) به استخوان ها (اسکلت) متصل می شوند (تاندون ها ها زردپیاین بافت توسط  هاي ماهیچهچون 

  و همچنین  کنترل حرکت آن ها حرکت دادن استخوان ها

  همه عضالتی که به اسکلت بدن وصل می شوند مخطط هستند»»»    نتیجه

  

 یابد می، تعداد سلول هاي هاي ماهیچه اي آن ها افزاش سازي دنبکه اگر برن  کنند میمردم اینطوري فک  حاشیه)

!!! (اصطالح بدن سازا) . یعنی حجم سلول هاي عضالنی آن ها زیاد کنند مینیست و فقط دم  گونه ایندر صورتی که 

  ) an increase in sizeuscle hypertrophym ,( میشه

  

  میزان بافت اسکلتی در مردان و زنان نسبت به هم متفاوت است: حاشیه)

  %42  مردان بالغ

  %36  زنان بالغ
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  خاصی دارند: هاي ناماست که اجزاي آن  میونمخطط  هاي ماهیچهسلول هاي  * نام دیگر

 کولم سارمیون =  هغشاي احاطه کنند 

  شبکه سارکوپالسمی=  دوپالسمیآنشبکه 

 دارند سارکومربه نام  واحدهاییهایی که  تارچه 

  

  از عضالت مخطط: هاي مثال* 

  بدن اسکلت متصل شده به هاي ماهیچه) کلیه 1

در نظر  غیرارادي( و آن را  شکم را از هم جدا می کندحفره  است که قفسه سینه و  عضله مخططدیافراگم یک ) 2

  )گیرند می
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  )Cardiac( ماهیچه قلبی -2

  

 

 بافت گرهی دهد میرا تشکیل  ها بطنو  دهلیزهامیوکارد  همان + 

 منقبض کننده قلب است 

دارند اما بعد از مدتی که این سلول ها  انقباض ذاتیسلول هاي ماهیچه اي قلب، خاصیت  همهدر دوران جنینی  *

تمایز  الزاماًمیده که  نشون( یعنی  .ماند میباقی  ی قلببافت گرهدر سلول هاي  فقطو قدرت انقباض  یابند می تمایز

  )شود نمیمنجر به کسب یک عملکرد جدید 

  * میوکارد قلب ضخیم است همانند:

 ضخیمی از سلول هاي مرده که سطح پوست را می پوشاند ي الیه 

  معده درالیه ضخیمی موکوزي 

 ن قلب (مرکز تنظیم ضربان قلب = بصل النخاع)تنظیم ضربا»»»  گیرد می* بافت گرهی از بصل النخاع فرمان 

  * انواع بافت ماهیچه قلب

  لبق هاي ماهیچهانواع 

  بافت ماهیچه اي میوکارد

  (میوکارد معمولی)

و  دهلیزهابخش قابل انقباض دیواره 

  بطن

در اثر عملکرد بافت گرهی عمل 

  می کند

  بافت ماهیچه اي گرهی

  (میوکارد گرهی)

الکتریکی  هاي تحریککانون زایش 

  قلب
  انقباض خود به خودي
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  بته دستور این کار توسط بافت گرهی قلب صادر می شود* ال

 این بافت: هاي ویژگی 

 غیرارادي .1

 رشته اي ولی منشعب (برخالف ماهیچه مخطط) .2

 ره مخطط (همانند بافت ماهیچه اي مخطط)منظ .3

 

ت گرهی توسط باف را (پیام عصبی) اي پیام الکتریکیانشعابات خود  هستند و از طریق منشعب* سلول هاي قلبی 

  .منتقل می کنند ایجاد شده است،

  

 می منقبض اعصاب تحریک بدون) درسی کتاب سطح در( قلبی، و اسکلتی ي ماهیچه نوع دو هر خالف بر*** 

  )دارد خودبخود جریان تولید خاصیت که گرهی بافت وجود خاطر به(  شود

 به جریان انتقال براي اتصالی صفحات ايدار و خود انتهاي در انشعاب دراي دیگر ي ماهیچه نوع دو برخالف*** 

  است مجاور سلول

 آن، انشعابات انتهاي در اتصالی صفحات دلیل به زیرا کرد تعریف)) اي ماهیچه تونوس(( آن براي توان نمی**** 

 بلکه شوند منقبض تا چند تا چند و نوبت به توانند نمی ها سلول و شود می منتقل سایرین به یکی از جریان

  شوند می منقبض هم با همه تقریبا و هماهنگ
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  )Smooth( ماهیچه صاف -3

  

 این بافت هاي ویژگی 

 غیرارادي .1

 دوکی شکل .2

 و روشن)مخطط نیست (فاقد منظره تیره  .3

نگاه  مدت بیشتريمنقبض می شوند ولی انقباض خود را تا  آهستگیبه  .4

 (عملکردي مشابه پیک شیمیایی هورمون) دارند می

 وکلئوس)(مونو ن اي هسته تک .5

  

 در کجا دیده می شوند؟ 

 دهان و ابتداي حلق، مخطط هستند) هاي ماهیچه(  لوله گوارشپیرامون  هاي ماهیچه .1

  پس شد:

به جز اسفنکتر  روده بزرگ (راست روده، آپاندیس، روده کور –روده باریک  –عضالت معده  –مري  –حلق انتهاي 

 )خارجی مقعد

 

 تنفسی مجاريپیرامون  هاي ماهیچه .2

 یزناي (به جز اسفنکتر خارجی میزراه)و م ثانهم .3

 ، ارادي هستند)مقعدو  میزراه خارجیتر (اسفنک مجاري ادرار .4

 سرخرگ ها .5

 کار می کنند غیرارادي سایر اندام ها داخلی بدن که .6
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 * بسیاري از اعمال ماهیچه هاي صاف به صورت انعکاسی تنظیم می شود

  شوداندام ها مشاهده می  ي دیواره* اغلب در 

  تقسیم سلولی مشاهده می شود»»» * در سلول هاي بافت ماهیچه صاف 
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 بافت عصبی

  

  سلول دارد: دو نوع عصبی بافت -

  عصبی= سلول هاي   هاي نورون - 1 

کننده  ایجاداز آن ها  بعضی »»»  ) کنند می پشتیبانیهستند که نورون ها را  غیرعصبینورگلیا ( سلول هاي  - 2 

  یلینغالف م

  نوروگلیا است غیرعصبی، از سلول هاي (سلول عصبی) * منشا بخشی از نورون

  

  :کنیم می بندي تقسیم* اساسا سلول هاي نوروگلیا را در محدوده کتاب درسی به سه دسته 

 نورون ها را بر عهده دارند. تغذیه وظیفهکه  هایی آن .1

 از نورون ها را بر عهده دارند حفاظتکه وظیفه  هایی آن .2

  می کنند (ایجاد غالف میلین) عایقو آن ها را  پیچند میکه در پیرامون آکسون ها و دندریت ها  هایی نآ .3

  

  

  

  یادتون باشه قطع نخاعی ها دیگه خوب نمیشن!!!!!! چرا؟؟ -

  .شوند مین............ ترمیم  تقسیم ندارندهستند که ............  تمایز یافتهو  یافته تخصصنورون، سلول هاي  هاي سلول

  چرخه سلولی متوقف شده اند) G0(سلول هاي عصبی در مرحله 

  گفتیم) MSکه در  چیزي آنترمیم بشه! مانند  پوشش سلول عصبی* خود سلول عصبی ترمیم نمیشه ولی ممکنه 
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 ساختار و کار نورون ها -1

  

  

  

  

  (ممکنه چندین تا باشه) دندریتاست و هم  (یه دونه!!)آکسونهم شامل    »»» »جسم سلولی -1

  سیتوپالسمو  هستهمحتوي       

  

  نوکلئوس) –هستند (مونو  هاي تک هسته* نورون ها سلول 

  است. بیشترنورون ها  جسم سلولی* میزان سیتوپالسم در 

    .شود میاز آن خارج  آکسونفقط یک داشته باشد ولی  ندین دندریتچ تواند می* هر جسم سلولی 

  

  آکسونی هاي پایانهبه  سو یکبه جسم سلولی متصل شده اند و از  سو یکاز     »»»»»»آکسون ها  -2

  ) نقش دارند.طرفه یک( جهت  هدایت پیام عصبیدر       

  حاوي غالف میلین و گره رانویه هستند.      

  

  درخت مانندشاخه  رشته »»» »دندریت ها 

  مانندمحور رشته   »»»»آکسون  
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  ساخته می شوند  *نوروگلیا غیرعصبیتوسط سلول هاي   لین ........غالف می  -3

  پیام عصبی می شوند / عایق کردن آکسون هدایتوظیفه؟ باعث افزایش سرعت 

    لیپید + پروتئین فسفوسلولی =  غشاي جنس آن = جنس

  "گره رانویه"................  گویند میبه محل قطع شدن غالف میلین 

(شکل ص  نورون هاي رابط غلب نورون ها وجود دارد به جز ..............غالف میلین در ا   

20(  

    

  دسته اند: 3نوروگلیا  غیرعصبی*  سلول هاي 

  می کنند تغذیهبعضی از آن ها نورون ها را 

  عایق کردن»»» می کنند  حفاظتبعضی از آن ها نورون ها را 

  و غالف میلین را به وجود  چرخند میا دور آکسون ه»»»  سازند می غالف میلینبعضی از آن ها

 آورند می

  

  و آکسون ها دیده می شود. دندریت* توجه شود که میلین فقط در 

  

 حمله می کنند.مرکزي دستگاه عصبی میلین  هاي غالفبه  ها پادتن.............  MS* در بیماري 

  
  

  دارد. غالف میلین  قطعاً.......... یعنی  گره رانویهگفت  سؤالهرجا تو 

 .در محل گره رانویه .............. غشاي رشته آکسون (رشته ها) در تماس مستقیم با مایع اطراف است 
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  محل ارتباط نورون ها با یکدیگر »»»» »آکسونی  هاي پایانه )4

  آکسونی نورون پیش سیناپسی) هاي پایانهسیناپسی در این قسمت هستند (در  وزیکول هاي

  محتوي انتقال دهنده عصبی ها کول* وزی

وسیع می  موقتاًغشاي نورون »»» با غشاي نورون پیش سیناپسی  ها وزیکول* هنگام اگزوسیتوز، به دلیل ادغام شدن 

  شود

  )اگزوسیتوز( فرایند پس از آمیخته شدن با غشاي سلولی به فضاي سیناپسی آزاد می شوند. ها وزیکول* این 

  

  (شکل کتاب لحاظ گردد)

  

  

  است: یک طرفهحرکت پیام عصبی در یک مسیر  جهت -

  آکسون »»»جسم سلولی  »»»دندریت   

  

  

  است. بستگی به دو عامل دارد: متفاوتهدایت پیام عصبی در نورون هاي مختلف   سرعت -

بدن هستند  سریع هاي یتفعال( نورون هایی که مربوط به  غالف میلینحضور /  عدم حضور .............  -1  

  )میلین دارند حتماً

  در نظر گرفته است.) قطر همنورون ( کتاب اغلب نورون ها را  قطر -2  

  

  

  

  ) انواع نورون ها2

  

  دهند میکه انجام  (نه بر اساس شکل) عملیها را بر چه اساسی طبقه بندي می کنند؟؟ بر اساس  نورون

  الف) نورون هاي حسی

  ب) نورون هاي حرکتی

  ج) نورون هاي رابط
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  الف) نورون حسی 

  

  (پوست) و انتقال آن به مغز و نخاع گیرنده هاي حسحسی یا  هاي اندامدریافت اطالعات را از 

   کند میایجاد پیام عصبی  ها آنهستند که محرك در   اي یافته*گیرنده هاي حسی سلول هاي تمایز 

  )56( فصل سوم صفحه  کند میبافت پیوندي احاطه را پوششی از  ها گیرندهدندریت هاي این  ب* اغل

  (بر اساس شکل) اندازه بزرگ ترین نورون محسوب می شود ازنظر 

    از آکسون است. بلندتر ها آن(بر اساس شکل) دندریت 

 (فاقد دندریت هاي متعدد ) یک دندریت دارد 

  حرکتی) برخالفاز آکسون ( تر طویلدندریت 

  ن ها داراي غالف میلین است.هم آکسون و هم دندریت در آ 

  است. قرارگرفتهجسم سلولی آن ها در دستگاه عصبی محیطی  
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  ب) نورون حرکتی

  :ها غده(مانند سلول هاي تشکیل دهنده  دیگر هاي اندام و ها ماهیچهرا به  نخاعو  مغزفرمان عملکرد (

 ( مسیر برگشت) برند می

  ال دومماهیچه اي از زیست س رآناتومی تارجوع کنید به * 

 

  شود میجسم سلولی آن ها در دستگاه عصبی مرکزي واقع 

  آکسون منفرد/  فاقد غالف میلین – متعدددندریت هاي 

   بود) تر طویلحسی که دندریت ها  برخالفاز دندریت ( تر طویلآکسون 

  ج) نورون رابط

  

 ارتباط بین نورون حسی و نورون حرکتی برقرارکننده: عملکرد  

  دد / آکسون منفرد (همانند نورون حرکتی اما این تفاوت که :دندریت هاي متع 

 آکسون و دندریت فاقد میلین ..... سرعت پیام عصبی در آن ها کم است 

 اندازه کوتاه تر از نورون هاي حسی و حرکتی هستند ازنظر  

  

  نکات طالیی

  فاقد میلین است به جز نورون هاي حسی ، ها نورون* دندریت در همه 

  ی = کوتاه ترین آکسون* نورون حس

هست و بدون انشعاب نیز  * فقط نورون حسی است که دندریت منفرد دارد / دندریت منفرد آن میلین دار 

   )(دندریت غیر نرمال
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