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 به طور معمول  در هر باکتري می توان قطعا یک دي ا ن اي اصلی یافت 

  دو راهی همانند سازي دیده می شود حداقل یک پالزمید 2به طور معمول در هر باکتري که بیش از 
 یافت 

که به تدریج  ( – یک حباب همانند سازي – باکتري  دو دوراهی به طور معمول در هر دي ان اي حلقوي
  دو هلیکاز فعال–) بزرگ می شود 

.  دي ان اي پلی مراز فعال وجود دارد 4و   
 به طور معمول در هر اپران باکتري یک جایگاه اغاز رونویسی یک پایان وجود دارد 

گاه اغاز رونویسی باشد به طور معمول تعداد ژن  می تواند مساوي یا متفاوت با جی  
09149285452 می توان ژنی یافت که بدون جایگاه اغاز  و پایان رونویسی میشود    

 به طور معمول در هر دي ان اي باکتري یک جایگاه اغاز و پایان همانند سازي وجود دارد 
پپتیدي مولکول هایی که داراي پیوند فسفو دي استر هستند توسط مولکول هایی که داراي پیوند 

 هستند تولید میشوند 
مولکول هایی که داري پیوند پپتیدي هستند توسط مولکول هایی که داري پیوند فسفو دي استر هسند 

 تولید میشوند 
 در تمام مراحل ترجمه اثري از تشکیل فسفو دي استر دیده نمی شود 

ی رود لذا دوك در داخل در قارچ ها هستک ناپدید میشود اما پوشش هسته پایدار بوده و از بین نم
 هسته تولید میشود 

 – دو نوع ریبوزوم – میکروتوبول –سلول هایی که سانتریول دارند قطعا یوکاریوت بوده پس دوك 
 اندامک غشادار دارند 

 – دو نوع ریبوزوم – میکروتوبول –سلول هایی که کروماتید دارند قطعا یوکاریوت بوده پس دوك 
 اندامک غشادار دارند

مراحل چرخه سلولی میتوان گفت که در مرحله   اس     و  جی دو  تعداد   دي  ان اي    و رشته دو در 
 برابر می شود 
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ه سلولی میتوان گفت که در مرحله   جی دو  تعداد   کروماتید مفهوم ندارد و کروماتید در مراحل چرخ
دو برابر می شود فقط در اس   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: در مورد قلب انسان   
. همه سلول هاي ان در مرحله تحریک منقبض نمیشوند این خاصیت مخصوص میوکارد است   

 در قلب دو صدا ي  اصلی وجود دارد که هر دو مربوط به بسته شدن دریچه هاست 
 صدا هاي اصلی در ابتدا  و انتهاي انقباض بطن ها هستند 

ین صداي دوم و اول همه اتفاقات به جز بین صداي اول  و دوم باز شدن دریچه سینی  ها دیده میشود ب
 باز شدن دریچه سینی  ها دیده میشود

 در لحظه بعد صداي اول انرژي پتانسیل ذخیره شده در بطن ها به جنبشی تبدیل میشود 
 در لحظه بعد صداي دوم  میوکارد همه حفرات در حال استراحتند لذا سارکومر  انها کوتاه  نیست 

از کلسیم ذخیره می باشد و شبکه اندوپالسمی پر   
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بافت عایق پیوندي در بین دهلیز ها و بطن ها از تحریک عمودي  و همزمان دهلیز بطن ممانعت به 
 عمل میاورد و لی با   انقباض  همزمان

   دهلیز ها  کاري ندارد 
 

 در حالت استراحت و انقباض دهلیز ها صدایی اصلی به گوش نمیرسد 
د قبال باز بودند بلکه بازتر می شونا دریچه هاي دو لختی باز نمی شوند زیرا در ابتداي انقباض دهلیز ه  
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 سمت راست قلب خون را از تما م اندام ها گرفته  فقط به شش پمپ می کند 
 سمت چپ قلب خون را از شش گرفته به تمام اندام ها می فرستد 

وچک خون را از خودش میگیرد  و با شاخه ااي از ائورت به خود خون می دهد با یک سیاهرگ کقلب   
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: سمت راست قلب   
دریچه قلبی  در این ... با دو سیاهرگ تیره  و یک سرخرگ تیره ارتباط  دارد . خون تیره وارد و خارج 

 سمت سه لختی است 
ارتباط  دارد دریچه این  سیاهرگ روشن 4 چپ قلب خون روشن دارد و با یک سرخرگ و سمت 

 طرف دولختی است 
ابتداي سرخرگ ششی باز سینی وجود دارد . ابتداي سرخرگ ائورت سینی    

محصول فعالیت انیدراز کربنیک در سمت راست بیشتر . فشار سمت چپ بیتشر از سمت راست است 
. است   

 در داخل انها مایعی رگ هاي بدن اسنسان لنفی و خونی هستند پس ویژگی تمام رگ ها اینست که
 متحرك وجود دارد 

و داراي لنفوسیت می توانند باشند . و در دفاع از بدن نقش دارند   
 مونوسیت و ماکروفاژ در دو نوع رگ مجزا می توانند دیده شوند 

علت نیاز (و مقاومت زیادي پیدا می کنند . رگ هاي انسان با افزایش غلظت فشار خونشان زیاد میشود 
) خون به فشار   

... صرفا نباید بگیم وارد قلب میش وند .. رگ هایی سیاهرگ هستند که خون را به قلب نزدیک کنند 
 مثال سیاهرگ کبد

 سرخرگ نیز رگی است که خون را از قلب خارج می کند 
: دریچه هاي مختلف   

       در ابتداي در سیاهرگ هاي زیر قلب  وبازووها            در ابتداي مویرگ ها  : النه کبوتري 
 سرخرگ ائورت و ششی

 رگ هاي انسان می توانند در تنفس سلولی انسان موثر باشند 
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: هر چقدر خون رسانی بیشتر باشد موارد زیر در یک سلول معمولی بیشتر میشود   
....تجزیه گلوکز  و تشکیل پیرووات و : شامل . گلیکولیز و هر اتفاقی که در گلیکولیز می افته   

 
: له واسطه یا پل  و هر اتفاقی که در اون بیفته مرح  

 
: کربس  و هر اتفاقی که در ان بیفته   

 
 

 
  
 
 

) البته وجود اکسیژن و میتوکندري نیز اساسی است : ( زنجیره میتوکندري  و هر اتفاقی که در ان بیفته   
 موارد زیر زیاد  تکرار و در هر حالتی از بدن که نیاز به حرکات بدنی  و استرس  و دویدن زیاد باشد

: تولید  میشود   
... )گلیکولیز و ( : مصرف گلوکوز   و تجزیه ان به روش هاي تنفس سلولی   

توسط گلوکاگون . تجزیه زیاد گلیکوژن کبد    
. تجزیه چربی هاي بدن و احتمال اسیدي شدن خون   

. کاهش فاصله موج هاي قلب –افزایش قطر رگ ها   
فعالیت زیاد پمپ عصبی سدیم پتاسیم  مصرف برخی ویتامین ها مثل  ب   . ب کاهش زمان هاي قل  

    فعال شدن اعصاب سمپاتیک 
:                                                        و اتفاقات زیر   
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: مقایسه رگ ها   
فسی میرو دسرخرگ ششی   انسان  مانند  سرخرگ شکمی ماهی از قلب خارج و به اندام تن  

شکمی ماهی خون تیره و فشار خون زیاد دارد و مواد دفعی زیاد سرخرگ ششی انسان مانند سرخرگ   
.سرخرگ پشتی ماهی مانند سرخرگ ائورت انسان اکسیژن را به اندام ها می رساتد   

انسان مانند سیاهرگ ابششی خرچنگ دراز  به قلب میرود و خون روشن دارد  ششی هاي سیاهرگ   
دراز  برخالف سرخرگ ائورت از اندام قلب خارج به اندام تصفیه وارد هرگ ابششی خرچنگ سیا

 میشود 
 در همه جانورانی  که خون دارند مایعاتی از ابتداي رگ ها خارج میشود 
. در همه جانوران سلول هاي قلب مستقل از خون روشن تغذیه می کنند   

ه قلب هاي لول اي مرساند رگ شکمی از قلب به رگ پشتی کرم خاکی  مانند سیاهرگی خون را  ب
 تنفس  و مصرف می رساند

 این حالت برعکس ماهی است 
در ماهی رگ شکمی همان سیاهرگی خون را به قلب می رساند تا قلب به تصفیه و مصرف توسط رگ 

 پشتی بپردازد 
د را با خون روشن تغذیه هر دو می توانند سلول هاي خو:   دارند و قلب لوله اي جانورانی که رگ خونی

. کنند   
 هر دو می توانند با میوز  خود گامت بسازند 

. هر دو می توانند گواارش برون سلولی انجام بدهند   
 جانورانی که رگ خونی ندارند

 
. هستند ....................... تمام سلول هاي خونی انسان داراي    
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تولید و مصرف پیرووات .  تولید و مصرف اي تی پی . نرژي ازاد کردن پروتون براي تولید ا.  گلیکولیز 
متابولیسم و انزیم .    

 
هستند ................... بیشتر سلول هاي خونی انسا ن  داراي    

.  باید گلبول قرمر بالغ را در نظر نگیرید منظور سوال  
  ونیز ...اغلب سلول ها دارند پل را دارند بلکه می توان گفت . لذا نمی توان گفت همه سلول ها  کربس 

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

: کربس  و هر اتفاقی که در ان بیفته   
 

 
 
  
 
 
 

) البته وجود اکسیژن و میتوکندري نیز اساسی است : ( زنجیره میتوکندري  و هر اتفاقی که در ان بیفته   
  :بالغ موارد زیر را نداردگلبول قرمز 

FAdh2     Nadh          و  میتوکندري  و کربس      استیل کوانزیم آ      و      بستره  
 گلبول هاي قرمز بعد از  . در میتوکندري اتفاق می افتد که در بالغ میتوکندري نیست  زیرا این موارد 

 تولید ر اندام هاي مختلف بعد از حدود
 لذا یه انها را می توان همان تجزیه هموگلوبین فرض کرد حاصل تجز...  ماه نیاز به تجزیه دارند 4

ور همین .. تولید امینو اسید  ومصرف اناه براي عمل دوباره ترجمه تجزیه گروه هم و ازاد شدن اهن 
....بیت تولید رنگ بیلی روبین در ماکروفاژ کبد و طجال  و   
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 اگر کبد دچار اختالل شود ؟؟؟
 صفرا تولید نشده یا کم میشود 

 لذا جذي لیپید ها کم میشود 
 لذا ویتامین هاي ادیک کم جذب میشوند 

 احتمال شب کوري دارد 
 جذب ویتامین کا کم میشود   احتمال اختالل در  لخته خون 

 احتمال کم شدن جذب کلسیم هست 
کم کار میشوند ... لذا ماهیچه هاي گوارشی تنفسی و   

  میشود و مدفوع گوارش لیپید ها کم میشود جذب لیپید ها کم
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

.....فرد الغر شده نسبت سطح به حجم سلول هاي چربی زیاد میشود  ... پر چرب میشود    
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جذب و مصرف هورمون هاي جنسی کم میشود لذا ممکن است عالیم اختالل در چرخه هاي جنسی 
 صورت پذیرد 

  . ري از حاملگی شود کاهش جدار رحم جلگوی–براي مثال کاهش استروژن باعث گر گفتن 
 را 8فیبرینوژن پروترومبین  فاکتور . پادتن . هورمون : در پالسماي خون انسان می توان به طور طبیعی 

 دید 
همه این پروتین ها در حفظ فشار اسمزي نقش دارند به عبارتی اگه هرکدام نباشد عالوه بر نقص 

و شاید ادم را دید موردي میتوان گاهش فشار اسمزي  و افزایش قشارتراوشی   
 – انیدراز کربنیک انتی ژن هاي گروه خونی –همگلوبین : موارد زیر عضو پالسما نیستند 

 ترومبوپالستین 
 این پروتین ها عضو هماتوکریت هستند  به عالوه پرفورین 

 براي تولید همه این مولکول ها مراحل رونیسی  وترجمه نجام میشود 
وتین هاي خون شده و باعث افزایش فشار تراوشی کاهش اسمزي  و کورتیزول زیاد باعث تجزیه پر

 ادم میشود 
  ان میشود کورتیزول زیاد باعث کنده شدن سیستم هاورس  وضعیف شدن 

 مانند پاراتیرویید عمل می کند 
 کورتیزول زیاد باعث تجزیه پادتن ها شده و کاهش ایمنی را دارد

ث افزایش اوره یا مواد دفعی نیتروژن دار ادرار میشود باعث افزایش اسید خون میشود  و نیز باع  
  میباشد اتفاق مثل سیاهرگ هاي هیپوفیزدر کبد برخی مویرگ ها دو انتهاي سیاهرگی دارند این 

براي رسیدن خون و اکسیژن  به سلول هاي مصرفی  و مجاورت انها عملکرد هر سه نوع بافت ماهیچه 
 اي موثر است 
سیدن اکسیژن به پیروات و تنفس سلولی نیز این جمله ما درست است براي رمی توان گفت   

:براي مثال عملکرد دبافراگم  و سایر ماهیچه ها را بررسی می کنیم   
 – ازاد شدن انتقال دهده عصبی – تحریک نورون حرکتی مربوط به دیاراگم –تحریک بصل انخاع 

 تبدیل حالت گنبدي دیافراگم به مسطح 
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میق باال رفتن دنده ها و و فعالیت ماهیچه هاي بین دنده اي موثر است پس در این در حالت دم ع( 
 ماهیچه ها کلسیم از شبکه صاف ازاد 

). و در سیتوپالسم به گردش در میاید تا در مجاورت اکتین میوزین شروع به کار کند   
 حال که حجم قفسه سینه ماهیچه هاي شکمی نیز با انقباض خود این نیرو ها را تشدید میکنند در همین

افزایش بیشتري کرد هواي بیشتري وارد شش ها میشود  و در ایین تنه انسان سیاهرگ ها کسشش 
.داده شئه و خون تیره باال رفته  یعنی دریچه هاي النه کبوتري باز میشوند   

 
:مسیر تولید ترشح و تاثیر الدوسترون   

سپس به خون مجاور و ساهرگ می ریزد با ... لید میشود ابتدا ازاد کننده از نرون هاي هیپوتاالموس تو
سیاهرگ به شبکه مویرگی هیپوفیز میرسد در انجا باعث ازاد کذردن محرك فوق کلیه میشود بعدا 

 توسط سیاهرگ دیگر پیشین به بزرگ سیاهرگ زبرین می رسد
 سیاهرگ – شش ها – سینی ششی – بطن راست – سه لختی –دهلیز راست ////  سپس مسیر زیر 

. دهلیز  و بطن چپ –هاي ششی   
تاثیر بر نفرون و جمع کننده )  فوق کلیه بخش قشري (  ائورت اندام مربوطه مویرگ اندام مربوطه 

 افزایش بازجذب سدیم به خون 
  میشود افزایش فشا ر خون 

با ..... د و رش. می توان گفت هورمون هایی که از ثسمت نیم تنه فوقانی ترشحکیشوند مثل تیروکسین 
 بزرگ سیاهرگ زبرین وارد قلب میشوند 

اما  در ... که در قسمت کم ترشح میشوند از یزرگ سیاهرگ زیرین ... اما هورمون هاي پانکراس  و 
.نهایت در دهلیز راست به هم میرسند   
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 می بینید که هورمون هاي غده هاي باالیی همه وارد بزرگ 
برین  می شوند سیاهرگ ز  

 
 اندام هاي پایین وارد زیرین میشوند 
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:مسیر حرکت و تنفس  در پرندگان   
دهلیز چپ / سیاهرگ ششی / مویرگ شش/ شش / کیسه هاي هوادار عقبی / شش/ ناي / هواي تمیز

/ اندامها / ائورت / بطن چپ /    
/ ناي /  کیسه هاي هوادار پیشین - شش/ رگ ششی سرخ/ بطن راست / دهلیز راست / سیاهرگ ها 

 خروج 
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 بعضی موقع  نمی توان مرز مشخصی بین دفاع اختصاصی  و غیر اختصاصی حساب کرد  
 

تفسیر کند و در این لحظهبراي مثال شکل روبرو می تواند فعالیت پالسموسیت را نیز   
 

...عمل فاگوسیتوز  انجام میشود   
....ین سلول هاي خونی پروتین سازي دارند همه ا  

  بیشتر انها  پروتئین دفاعی نیز تولید می کنند 
: با تکیه بر اشکال کتاب  پادتن  مسیر تولید و ترشح پروتیین دفاعی    

لذا ژن هاي پادتن بگیم ... پادتن چند زنجیره می باشد ... ابتدا رونویسی از ژن یا ژن هاي مربوطه 
 بهتره
این کار انزیم پلی مراز کار می کند این انزیم تنوع  مورد دارد یعنی سه نوعبراي   

 
 

....سپس در یوکاریوت ها رونوشت اینترون ها حذف میشود   
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اه انداز رونویسی میشوندر هاي یوکاریوتی همه گسسته و  هر کدام با یک لذا  ژن   
 

که ادامه و پایان ترجمه انجام میشود . در ادامه مراحل اغاز   
 ابتدا امینو اسید متیونین رمز می شود 

 در نهایت با ورود عامل پایان ترجمه که نوعی پروتین است ترجمه تمام میشود 
زبر به هم می پیوندند  و با کمک گلژي اگزوسیتوز میشوند رشته هاي پلی پپتید تولید شده و در شبکه   

 و در نهایت باعث تسهیل کار ماکروفاژ میشوند 
 

چون هورمون اریترو تولید می کنند لذا نوعی مقاومت در رگها  کلیه  و  کبد می توان گفت که در مورد
. ایجاد  میکنند   

 این هورمون می تواند بر کا مراحل چرخه سولی  و تقسیمات میتوز مغز استخوان اثر افزاینده دارد 
یابد اریترو پویتین زیاد شود مصرف نوعی ویتامین در مغز استخوان افزایش م  

 همچنین  با کمک به تنفس سلولی مصرف تیامین را نیز زیاد می کند 
پادتن هایی که روي ماستوسیت هستند و قرار می گیرند گیذنده انتی ن نیستند بلکه به عنوان گیرنده 

 الرژن عمل می کنند 
. می توان گفت هر پروتیین غشایی قرار نیست از شبکه زبر همان سلول تولید شوند   

  می باشد 8فقط فعال کننده ترومبوپالستین همان فاکتور : راحل انعقاد خون می توان گفت در م
 به حروف   ف   ف   ف   دقت کن   فقط فعال فاکتور 

 ترومبوپالستین از گلبول هاي سفید و قرمز  ترشح نمیشود   فقط از پالکت و جدار رگ ها 
  گفت مثل گلبول قرمز هستند پالکت ها اندامک دارند انا هسته ندارند می توان

 !!!!!!!!!لذا نمی توان از ان ژن سیناپسین استخراج کرد اما  می توان در ان راه انداز دید 
09149285452 

بازوفیل ترشح می شود . ماستوسیت . هیستامین ا ز  سلول هاي اسیب دیده   
.    ترشح کنند  ترومبوپالستین.اینترفرون . سلول هاي اسیب دیده می توانند هیستامین   
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09149285452سوال در سرخرگی که به سمت معده می رود کدام هورمون ها دیده میشوند ؟؟  
مسلما  مواد دفعی . موادي مانند اب اکسیژن امینو اسید ویتامین ها از منافذ کم  مویرگ هاي  می شوند 

 مانند دي اکسید کربن و 
نیکوتین و بعضی میکروب ها می توانند از این  منافذ  (  ...مواد زاید نیتروژن دار باید از ان خارج شوند 

)عبور کنند   
اما برخالف بقیه . نوع ماهیچه هاي ابتداي سرخرگ هاي کوچک صاف است یعنی سارکومر ندارد 

 ماهیچه هاي صاف   به سرعت   می تواند 
خالف همه ماهیچه هاي به انقباض در اید   می توان گفت همه ماهیچه هاي خط دار سارکومر دارند بر

 صاف 
و ... گفت بیشتر ماهیچه هاي صاف برخالف همه ماهیچه هاي مخطط به ارامی انقباض دارند می توان 

 این انقباض را به مدت زیادي نگه دارند
می توان گفت ماهیچه ها برخالف غضروف داراي قدرت تولید پلی مري از گللوکز دارند به نام 

 گلیکوژن 
احتمال دارد سه مسیر زیر در ان . تی گلوکوزي در مجاورت یک سلول قرار می گیرد می توان گفت وق

. اتفاق بیفتد   
)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 ( یا به شکل گلیکوژن ذخیره میشود    
در دیابت شدید شیرین که سلول ها قدرت گرفتن گلوکز را از ( نار سلول می گذرد یا بی تفاوت از ک

) خون ندارند   
دو نوع کم خونی وجود دارد البته در همه انها میزان اکسیژن رسانی به سلول ها کم میشود و نیز 

. هماتوکریت کم میشود   
گلیکولیز تقریبا ثابت است اما .  کربس  و تنفس سلولی کم میشود –پس می توان فت مرحله پل   

 کاهش ساخت هموگلوبین و کم شدن میزان هموگلوبین – بیماري تاالسمی –کمبود اهن : نوع اول 
 سلول هاي قرمز  و 
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...در نتیجه کاهش اندازه گلبول هاي قرمز   
 زخم معده به طوري که سلول هاي – کمبود فاکتور داخلی معده -  12کاهش ویتامین  ب  : نوع دوم 

 حاشیه اي از بین بروند 
.  تولید میزان گلبول قرمز کم میشود –کاهش اسید فولیک   

 اگر رگ لنفی مسدود شود ؟؟؟؟؟؟
لیستین کمتر .  کاروتن – کلسترول -  اب میان بافتی افزایش می یابد  -جذب چربی ها کاهش می یابد  

... جذب میشود   
این جانوران قرارنیست قشر .  و بیشتر جانوران هستند انسان.... جانورانی که گلبول قرمز هسته ندارند 
. مخ چین خورده بیشتري داشته باشند   

. کبد می تواند گلبول قرمز را افزایش  و کاهش دهد   
اولین ژن هموگلوبین در سلول تخم مضاعف می شود ولی اولی ژن هموگلوبین در کیسه زرده بیان 

. میشود   
.ند مهره دارانی که تنفس ابششی دار  

و  ماهی ها )   یوز  و لقاح ندارد قدرت م( دوزیست نابالغ   
 سطح تنفسی خارج از بدن است  گردش خون – حفره گلویی خود را حفظ کرده اند -دیافراگم ندارند  

  دارند ساده
 توانند گیاه خوار باشند در حالت گیاه خواري می توانند از نشاسته و سلولز غذا براي گلیکولیز  و می 

 تلید انرژي استفاده کنند
سلول هاي منشعب بطنی  در حالت انقباض بطن یعنی بین صداي اول  و دوم تحریک و منقبض می 

 شوند یعنی سارکومر انها کوتاه شده و 
در این حالت مصرف انرژي زیاد است  در بقیه زمان . از شبکه  سارکوپالسمی وارد سیتوپالسم میشود 

ول بر عکس ها یعنی بین صداي دوم و ا  
..این موضوع انجام میشود   
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انقباض  و کوتاه شدن سلول ها به شکل همزمان فقط در دو کلمه یکسان صادق است یعنی مثال دهلیز 
 ها     یا   بطن ها 

همزمان سلول هایشان تحریک ... اما بین کلمات متفاوت یکسان نیست مثال دهلیز ها با بطن ها 
. نمیشوند   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   لذا می تواند بیشت غده هاي بدن را فعال تر کند براي مثال
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  ....  با این روش می تواند  کورتیزول را افزایش دهد و 

  
  

  ...و این اتفاقات بیفتد 
  
  

    
  
  

  کلیه سمت را ست پایین تر است 
  در فضاي لگن اندامی از دستگاه تنفس پیدا نمیشود 

  نچه معموال پر از ادرار است در کلیه سه بخش وجود دارد بخش لگ
  تمام  سلول هاي کلیه می توانند در رونویسی ترجمه و گلیکولیز مشترك باشند

   ....هورمون اریتروپویتین از کلیه ترشح و هورمون رشد انسولین گلوکاگون می تواند بر ان تاثیر کند 
لوله هاي هنله سیاهرگ موازي با . بین منطه قشري و مرکزي سرخرگ و  سیاهرگ قوسی وجود دارد 

  هایی دیده میشود 
 ائورت سرخرگ کلیه سرخرگ بین هرمی –بطن چپ : مسیر حرکت خون از قلب به کلیه و برعکس 

  قوسی شعاعی اوران گلومرول 
 سیاهرگ کلیه و – سیاهرگ شعاعی قوسی بین هرمی –سیاهرگ اطراف هنله . وابران شبکه دوم 

  بزرگ سیاهرگ زیرین 
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 می تواند  با دو نوع خون سرخرگ و سیاهرگی مرتبط بوده و در میزان فشار کلیه مانند قلب 
  خون نقش داشته باشد  و در داخل خود 

و گلیکولیز داشته .  و سلول هایش با خون روشن تغذیه شود  . دو نوع رنگ خون داشته  باشد 
  باشد

  ی در پمپاژ خون نقش ندارد برخالف ان در زایش سلول هاي خونی موثر بوده و ل
   در ایمنی بدن موثر باشد و.  می تواند در هوموستازي و تصفیه موثر باشد کلیه 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 کلیه مانند طحال 

  طبیعی هستد 
   دو عدد بوده و فاقد رگ لنفی میباشند الف ان برخ

تجزیه کننده اي تی پی است  داراي ژن پپسینوژن می باشند  داراي ژن روشن  مانند معده کلیه 
  هیچکدام ژن پپسین ندارند
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  در سیاهرگش گاسترین کم است  برخالف ان
  رنده ان  می باشد در هموستازي موثر است و داراي ژن انسولین و ژن گیهیپوفیز کلیه مانند 
   فاقد قدرت ترشح محرك می باشد برخالف ان

  ...کلیه هورمون اریترو تولید می کند فوق کلیه هورمون الدوسترون و کورتیزول  
  

  ماهیچه از چندین نوع بافت اصلی تشکیل شده است 
  نیروي کشش را  توسط زردپی به استخوان می رساند 

  ...شکل ان دوکی می باشد 
   ان مخطط می باشند صاف نیستند و سارکومر دارند سلول هاي

  ...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 . ومر اندامک در داخل ماهیچه می توان تمام موارد از قبیل تار تارچه سارک

  اما بافت پیوندي اطراف ماهیچه می باشد 
 رو ي این تار ها  غشا همان سارکولم .   تار ها همان سلول ها هستند مخطط اما غیر منشعب 

  میباشد 
  . مانند انسولین .. این غشا داراي  گیرنده هورمون ها می باشد 

  . ی کلسترول دارد ی توان ژن استخراج کرد  ولاز 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 

ارکولم باعث تحریک ماهیچه و نرون حرکتی با اگزوسیتوز خود با برخورد به گیرنده روي س
  کوتاه شدن سارکومر میشود 

  . هر مرد در داخل تار ماهیچه هاي می تواند یک یا چند ژن سیناپسین دارند 
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این تارچه می تواند در شرایطی پر از کلسیم باشد یا . تارچه را همان اندامک در نظر بگیرید 
  نباشد

  یک دسته تارچه  برابر یک تار در نظر بگیر 
  ک دسته تار معادل ماهیچه در نظر بگیر  ی

سلول هاي ماهیچه مانند تمام سلول هاي زنده گلیکولیز دارند مانند  کبد ذخیره گلیکوژن دارند  
  اما برخالف ان گلوکوز را به خون 

بیشترین مولکول غشاي تار . این سلول ها دستگاه غشاي درونی ندارند .ازاد نمی کنند 
  روتین است فسفولیپید بزرگترین پ

  ترشح زیاد تیروکسین باعث احتمال رویداد تخمیر  و تولید اسیدالکتیک کمتر میشود  

ترشح زیاد تیروکسین باعث افزایش مصرف اکسیژن سلول ها و کاهش اکسیژن محیط سلول ها  و 
افزایش دي اکسید کربن محیط سلول ها میشودترشح زیاد تیروکسین باعث افزایش مصرف ویتامین 

حلول در  اب  میشود  و نیز قطر رگ ها مخصوصا رگ هاي خون رسان به ماهیچه ها میشود ب  م
افزایش ترشح تیروکسین باعث افزایش تکرار کربس میشود پس تولید و مصرف پیرووات  زیاد 

  میشود 

افزایش ترشح تیروکسین می تواند در دوران جنینی باث افزایش نرون هاي مغز شود پس سیناپس 
  نرون ها را زیاد می کند هاي بین 

  . 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 

   در زنبور ها ژنوم کامل را می توان در زنبور  نر مشاهده کرد

  ژنوم  هسته جاندارانی که نوع کروموزمی یکسانی دارند برابر عدد کل کرومزوم تقسیم بر دو 
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هورمون هایی که در معده گیرنده دارند می توانند میزان فعالیت هاي سلول هاي اصلی و حاشیه اي را 
  پس ... افزایش دهند 

منظور پروتئین هاي .   می افزایند بر فعالیت پروتیئن هاي غشاي داخلی میتوکندري این سلول ها نیز 
  : زیر 

  این غشا  وفعالیت زیستی ان زمانی افزایش می یابد که 

 . فعالیت هاي هوازي در بدن انسان افزایش یابد 

 

 

 

  

  .شیپور استاش نیز با هواي جاري سر و کار دارد اما مژك ندارد 

  ري غشا را تغییر دهند همه تا ر هاي عصبی در شرایطی می توانند در شرایطی نفوذ پذی

با اتصال انتقال دهنده به گیرنده خود طول رشته هاي . در انسان بالغ طی انقباض ماهیچه ها دیافراگم 
  .اکتین میوزین ثابت است 

  ... )همون امونیاك به اوره یا ( در انسان و جانوران تبدیل مواد معدنی به الی دیده میشود 

مکش خون سیاهرگ ها در اینحالت کم :  حالت بازدم است پس افزایش فشار بین دو الیه جنب در
  . است  و ون ورودي به دهلیز عادي است 

  ))) پلــــــــــــــی مراز  وجود دارد (((  در باکتري نیز مانند امیب سه نوع  

www.konkur.in

forum.konkur.in



09149285452یاثی      ـــزیست  با استاد غ  

 25 

   . در باکتري نیز می توان مانند پارامسی کوداتوم  بیش از یک جایگاه اغاز همانند سازي مشاهده کرد

  ....گر  نکته دان عشقی  بشنو تو این حکایت 

  دو ماده رنگی به نام بیلی روبین  و  وردین در صفرا دیده می شود 

   دي اکسید کربن محلول اب اهک را کدر می کند

  لنف مایعی بی رنگ است 

از غالیم الرژي قرمزي چشم هاست بخش خاکستري دستگاه عصبی بیشتر حاوي جسم سلولی نرون ها 
   بخش سفید  حاوي میلین است صلبیه الیه سفید رنگ و پیوندي است و

  مغز استخوان قرمز  و زرد می تواند در خون سازي موثر باشد 

  کیسه زرده نیز می تواند در تولید خون موثر باشد 

  بکند ... ماکروفاژ می تواند تولید رنگ هاي بیلی روبین و 

  در پالناریا رنگیزه بینایی دیده می شود

  در سلول هاي استوانه اي  و مخروطی انسان رنگیزه دیده میشود 

  کلروفیل اولین و موثرترین رنگیزه فتوسنتزي است 

  رنگیزه ها به همراه گروهی از پروتینها تشکیل فتوسیستم را می دهند

  واکول ها ممکن است داراي رنگیزه هایی باشند 

  خطط بخش هاي تیره و روشن دیده میشود پالست ها داراي زنگیزهایی هستند در ماهیچه هاي م

 18افراد زال نمی توانند انزیم هاي تولید رنگیزه را بسازند مبتالیان کم خونی داسی شکل در سه الی  
  ماهگی ئپتر کم خونی می شوند لذا رنگ پریده اند 
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وارش گیاه ادریسی در خاك هاي اسیدي ابی  غیر اسیدي صورتی می دهدماهیچه هاي ابتداي لوله گ
  ظاهري رسن و تیره دارند 

در ترکیب صفرا رنگ وجود دارد درخت زدگی مخجه دااي رنگ سفید است که در بین خاکستري ااطه 
  شده است 

  …لکه زرد در امتداد محور نوري چشم قرار دارد 

ري قرنیه متابولیسم استیل کوانزیم آ میتوکند. صلبیه سفید است اما قرنیه فاقد رنگدانه و شفاف است 
  تولید و تجزیه اي تی پی  دارد 

  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 

  

  

  

  :ملخ
  :ویژگی ها و نکات

  رگیاه خوا
برخالف انسان و وال (آرواره واقعی ندارد !) + نه درون دهان(صفحه هاي آرواره مانند در اطراف دخان 

  )کوژپشت
  دهان: محل آغاز گوارش مکانیکی

  برگ ها و بخش هاي تازه و نرم گیاه"عمدتا : غذاي ملخ 
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مرکزي، سلول هاي تمام ویژگی هاي مربوط به برگ گیاهان مثل نحوه  قرارگیري آوند ها ، استوانه (
  می توانند گزینه ... 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
  ! است این جمله که جذب مواد تنها در معده ملخ صورت می گیرد جمله اي نادرست

  .زیرا عالوه بر مواد غذایی که در معده جذب می شود، جذب آب در روده ي ملخ صورت می گیرد
  .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. (ی شوندمواد غذایی پس از جذب وارد همولنف م

  . کیسه قابل مشاهده است8که در نیمرخ . کیسه هاي معدي از ویژگی بارز ملخ است
  .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
 جفت به سمت جلو 1 جفت از این پاها به سمت عقب و 2. رد جفت پا دا3ملخ همانند سایر حشارت 

  .پاهاي عقبی از بقیه بزرگتر است . جهت گیري کرده اند
  

  :  بخش اصلی تشکیل شده است 2دستگاه گوارش انسان از 
دهان، حلق ، مري، معده، روده باریک، روده بزرگ، راست روده، توجه کن که دهان و : لوله گوارشی

  !!  لوله گوارش هستندحلق و معده جزو
یعنی ! در ضمن توجع داشته باش که راست روده از روده بزرگ تفکیک شده ! اگر چه بهشون نمیاد

  برخالف روده کور، راست روده قسمتی مجزا 
  یه حساب آمده

  پانکراس و جیگر+ دیواره معده و روده + غدد بزاقی : غده هاي گوارشی
  )ه اون عظمتشون هم جزو غدد هستندتوجه داشته باش که جگر و پانکراس ب(
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  .بافت پیوندي خارجی در حفره شکم، بخشی از پرده صفاق را تشکیل می دهد
  :به محل قرار گیري اندام هاي مختلف توجه کنید 

اگر ابتدا و انتهاي مري را در شکل باال به هم وصل کنید متوجه این . (مري به سمت چپ انحراف دارد
  .)انحراف خواهید شد

به سمت چپ جهت گیري !! توجه کنید که سر نوك تیز. (ت عمده کبد در سمت راست قرار داردقسم
  .)کرده است

دریچه کارد یا در سمت چپ و دریچه پیلور در سمت . قسمت عمده معده در سمت چپ قرار دارد
  . ارددقت کنید که قسمت باالیی معده پشت کبد و قسمت زیرین آن جلوي کبد قرار د. راست قرار دارد

توجه کنید که مجراي صفرا پیش از ورود . کیسه صفرا در مجاورت لوب بزرگتر کبد قرار گرفته است
  . شاخه می شود2به کیسه صفرا 

  .تمام پانکراس پشت معده است . قسمت عمده پانکراس سمت چپ قرار دارد
راي مشترك از مجراي قسمت برون ریز پانکراس به مجراي کیسه صفرا میپیوندد و به شکل یک مج

  .پشت وارد ابتداي دوازدهه میشود
  .روده ي بزرگ و کوچک جلوتر از سایر اندام ها قرار دارند

  .باال ، چپ و پایین می باشد: جهت پیش روي روده بزرگ به ترتیب
  .آپاندیس و روده کور در سمت راست بدن و راست روده در وسط قرار دارد

از کولون پایین رو کمی باالتر از محل پایان کولون باالرو قرار با کمی دقت متوجه می شوید که محل آغ
    .دارد

  .بیشترین حجم داخل شکم مربوط به روده باریک است 
  ! میباشد"ساختار لوله گوارش"این تصویر به خودي خود گویاي تمام مطالب مربوط به *

یه هاي پیوندي و ماهیچه هاي  در تمام طول آن از خارج به داخل شامل ال"دیواره لوله گوارش تقریبا 
  طولی ماهیچه هاي حلقوي زیر مخاطی و مخاطی 

  مخاطی بافت پیوندي آستر – مخاطی زیر –صفاق :  تا3= الیه هاي پیوندي 
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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 4هر در الیه زیر مخاطی : نکته 
  )اعصاب(بافت عصبی .2)     سلول هاي خونی درون مویرگ(بافت  پیوندي .1
ماهیچه دیواره رگ هاي (بافت ماهیچه اي .4)    سلول هاي خونی درون مویرگ(بافت پیوندي . 3

  )خونی
  .رگ هاي خونی ، خون را به سوي کبد میبرند : به این جمله توجه کنید

  . ها و سیاهرگ هاي اولیه جدا شده از دیواره و روده با یکدیگر موازي هستندگرسرخ
  .به نحوه قرار گیري سرخگ، سیاهرگ و رگ لنفی در یک پرز دقت کنید 

  .ضخیم ترین رگ در هر محور پرزي مویرگ لنفی است
  !کمی مرموزه.  در شکل باال توجه کنید "چین هاي حلقوي"به لفظ 

  .ق، ضخامت ماهیچه ي طولی کمی بیشتر از ماهیچه ي حلقوي است با توجه به تصویر فو
  

پس در محل آن ها الیه . بلکه چین خوردگی غشایی هستند. دقت کنید که ریز پرز ها مژك نیستند
  .دیده می شود... هاي فسفولیپیدي و کلسترول و 

  
 : حرکات لوله گوارش

  با انقباض ماهیچه ي حلقوي صورت میگیردکرمی 
    پایان یافتن گوارش معدي بسیار شدید میشودهنگام 

  (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

  ه شده و نامی از معده برده نشدهفقط براي روده توضیح داد
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  .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: است کمی دور از ذهن باشد ممکن  .به نقش دندان ها توجه کنید

  (!!!اگه گفتن مسئول گرفتن لقمه غذا؟ نگید دست)
غده هاي کوچک + غده بناگوشی، زیر آرواره اي و زیر زبانی  (6یعنی تا( جفت 3بزاق مخلوطی از 

 .ترشح کننده ي موسین است

 .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 آرواره زیر < زبانی زیر < بناگوشی

 . را ذکر کرده است"پتیالین"با توجه به متن تنها براي غده ي بناگوشی 

 .ستپتتیالین یک آمیالز ضعیف ا

  گوارش شیمیایی را بر عهده دارد"آغاز" امیالز 

 .مالتوز تبدیل میکند  گوارش کربوهیدرات ها را آغاز می کند و نشاسته را بهامیالز در واقع 

  
:برخورد بعضی مواد معدنی به پروتئین ها با عث تغییر میزان واکنش یا انجام ولکنش می شوند   

ث شروع انقباض میشوند برخورد کلسیم به اکتین و میوزین باع  
 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   
 اولین اندانی از  جنین که برخورد به ماهیچه هاي منقبض شونده می شود   سر  جنین است 

   کاهش کورتیزول -     کاهش ازاد کننده    -ورتیزول   افزایش ک
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  افزایش کورتیزول  – افزایش ازاد کننده –) اگر شرایط استرتسی بود ( کاهش کورتیزول 
 هورمون ها باعث کاهش یا افازایش میزان روشن شدن ژن ها می شوند 
 تاثیر می کنند زیرا هیچوفیز هورمون ازاد کننده و مهار کننده بدون عبور از قلب ب اندام هدف خود

.پیشین سر راهش است   
گاز هاي تنفسی در حشرات بدون عبور از قلب به سلول هاي بدن می رسند زیرا لوله هاي نایی هست 

... 
در دیابت شیرین نوع یک انسولین کم  گیرنده خالی انسولین زیاد میزان گلوکوز سلول ها کم  میزان 

 گلکوز خون زیاد 
  ...وژن کبد و ماهیچه کم میشود  میزان گلیک

 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 

شی  کم کاهش گاسترین  باعث کاهش جذب مواد الیه براي روده می شود زیرا میزان امینو اسید گوار
 میشود لذا میران جذب ناه کم می شود 

. 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    
 

که نیتروژن دارند تبدیل  به موادي  میشوند که نیتروژن ندارند در این تبدیل موادي   
 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    
...چین هاي معده باعث  تحریک  هیپوتالموس و احساس گرسنگی می شود   

در اولی  درون خود غده  در  دومی . ر  و پرکاري تیروئید در هر دو میزان میتوز زیاد می شود در گوات
 با ازایش سوخت  و ساز سایر سلول ها 
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افزایش رسوب کلسترول در مجاري باعث کاهش جذب  ویتامین  د  شده و باعث کاهش عملکرد 
 استخوان ها میشود 

ود می توان اکسی توسین را نیز نام برد هورمونی که باعث افزایش جریان خون می ش  
09149285452تفسیر کنید خودتون ) این ااثر مثل کاهش اکسیژن محیط است (   

ل ترشح می شوند  و سطح انرژي سلول =هورمون هاي محرك چون پلی پپتیدي هستند  اندرون وزیکوا
 را کم می کنند 

....کنند از سلول  اما هورمون هاي لیپپیدي در غشا خل شده و باي باي می   
.  

  اند هاي یوکاریوتی گسسته ژن

   

 

 

 
  استیکی مکانی گوارشمییگو ی باشد می هرجا حرکت

ندی گوی می غده ها و ترشحات دستگاه گوارشنی اضافه شده به آن و همچني لوله گوارش و اندام ها  

کند یمن میتنظ را  بزاق  ترشح  وجود ندارد وهان ما چون دردي روده هاعصب  
  در لوله گوارش سارکومر نداردشترشانی بی بنداره ها سارکومر دارند ولیبعض 

  شود ی عوض نملوری در پی شود ولی می عوض میبافت پوششع و نای کارددر
 ادی چرب زدی مصرف اسشود ی مادی زژنی افتد مصرف گلوکز و اکسی می چه اتفاقاتچهیانقباض ماه

 ادی زی از شبکه آندوپالسممی شود کلسی مادی کربن زدی اکسيد دی تولشود ی مادی اوره زدی تولشود یم
شود ی مدی تولادی ز پیروات  افتد ی اتفاق مادیزفعالیت گلژِ  شود یآزاد م  لی استشود ی و مصرف مدیتول 
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  و مصرفدی تولادیس زب شود کری ممواد الی و معدنی  زیاد   و مصرفدیتول می شود  ادی ز   آ میکوآنز
  شود ی م انرژي  زیاد

 رگ زانی کنند می ميری به سمت مخالف جلوگعی لوله گوارش و گردش خون از برگشت ماي هابنداره
 انقباض خود را ای کاردچهی باشد اگر ماهی  مز کاردیا اشتری بلوری پي ها و مناسبت هاتیها و لنفوس

  شودی مادی زفالکسی خود را کمتر بکند احتمال ري مصرف انرژیعنی کند فیضع

  نان
  ) )در هر فک  و همه تک ریشه )  ( عمیق ترین )  پیش و دو نیش 4توسط ( گرفتن نان

)  فعال شدن گلژي و زبر و آندوپالسمی غده هاي  زیرزبانی ،بناگوشی و زیرآرواره اي (ترشح موسین 
جهت آغشته شدن با نان و تسهیل حرکت در طول لوله گوارش و تسهیل  عمل (   موکوز←آب   + 

   ←) رش ، خروج  لیزوزیم براي زدودن باکتري احتمالیگوا

 تجزیه  نشاسته نان به ←)) از همه رقیق تر و بیشتر (ترشح  توسط غدد بناگوشی (خروج پتیالین  
جلوگیري از ورود غذا به (چسبیدن زبان به کام  باال )  شروع گوارش شیمیایی (قند جوانه جو  (مالتوز 

نعکاس بلع در بصل النخاع و غیر فعال شدن تنفس  و دستور باالرفتن زبان ، فعال شدن ا)  حفره دهان 
  ) بسته شدن ناي استوانه اي  مژك دار(کوچک ،باال آمدن حنجره و پایین آمدن غضروف اپی گلوت 

 تحریک ماهیچه صاف مري  ←، ورود لقمه نیمه گوارش یافته به بافت سنگفرشی چند الیه مري  
 پاراسمپاتیک  جهت آغاز انقباض ،دریافت استیل کولین ترشحی توسط گیرنده دستور بصل النخاع به(

 شروع حرکات ←) یون caهاي ماهیچه صاف مري ،فعال شدن شبکه سارکوپالسمی و آزاد کردن 
  شدت ←)  کمک به ادامه گوارش مکانیکی (دودي مري با انقباض  ماهیچه هاي صاف حلقوي و طولی  

احساس غذا در کاردیا  و پایان انقباض و ىر نتیجه ←ردیا همیشه منقبض  یافتن حرکات دودي تا کا
   ←بازشدن کاردیا و ورود غذا به معده 
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ابتدا ضعیف  ، رفته رقته به سمت پیلور تعداد و ) (تاثیر پاراسمپاتیک (شروع حرکات دودي معده 
  سل هاي پپتیک معده  ورود غذا و فعال شدن ریبوزوم و گلژي و آندوپالسمی زبر←)  شدت بیشتر 

جهت ترشح )    از همه بیشتر و و پراکنده درتمام قسمتهاي دیواره و غدد معده  ، تراکم نزدیک پیلور(
و سلهاي ) با  مصرف اي تی پی  و کلسیم براي اگزوسیتوز )پپسینوژن (آنزیم هاي غ فعال  معده  

 جلوگیري از آسیب دیواره پوششی تشکیل الیه ضخیم و قلیایی موکوز ي  جهت(ترشح کننده  موسین 

و فاکتور )جهت تبدیل  پپسینوژن غ فعال به پپسین فعال   (hcl ترشح ←) استوانه اي ساده معده 

بزرگتر از بقیه و مستقر ىر بخش پایین غدد معده نزدیک (از سلهاي حاشیه اي  ) b12حفظ (داخلی 

و تشکیل )   و فاکتور داخلیhcl،) ل پروتئاز شام(آنزیم ( مخلوط لقمه غذایی با اسید معده ←) کاردیا 
  ادامه گوارش مکانیکی با انقباض ماهیچه ها صاف حلقه اي و طولی و کمک ←کیموس اسیدي معده  

ترشح گاسترین از سلهاي   (←)جهت گوارش شیمیاي بهتر (به مخلوط شدن لقمه نان با اسید معده 
توسط گیرنده هاي موجود در سلهاي حاشه اي نزدیک پیلور به خون ، گردش در خون تا دریافت 

تبدیل پروتیین  نان به پلی پپتید با )     براي تولید بیشتر پپسین فعال hclنزدیک پیلور ، تولید بیشتر 
 کشیدگی دیواره معده  و از بین رفتن ←))  گوارش شیمیایی (نوعی هیىرولیز ناقص (اثر پپسین 

   باز شدن آن جهت ورود کیموس به بافت ←نتهاي پیلور  چینها  و شدت یافتن حرکات دودي در ا
   ←پوششی ریزپرزدار استوانه اي دوازدهه 

کمک به (ساخت در کبد  تغلیظ در کیسه صفرا  ، بدون آنزیم و شامل لیستین ،کلسترول (ورود صفرا 
ین حاصل بهبود حرکات دودي و کمک به دفع بیلی روبین و بیلی ورد(،امالح ) جذب بهتر لیپیدها  

بعضی مثل بیلی روبین  (،مواد رنگی ) فعالیت ماکروفاژکبد در نتیجه تجزیه اریتروسیت هاي پیر کبد 
جذب خون میشن و به کلیه میرن و با ادرار دفع میشن و یا دچار تغییر شیمیایی میشن و رنگ قهوه اي 

)  ید معده ورودي به دوازدهه خنثی کردن اثر اس(و مواد قلیایی ) مدفوع میسازن و با مدفوع دفع میشن 
←  
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در نتیجه فعال شدن گیرنده هاي سلهاي پانکراس توسط (ترشح بی کربنات قلیایی سدیم از پانکراس 
و آنزیم هاي )سکرتین ترشحی از سلهاي دوازدهه به خون به منظور خنثی کردن اثر اسیدي کیموس 

از طریق مجراي ) وهیدراز و نوکلئاز کرب←لیپاز ، پروتئازهاي غیرفعال  و ( برون ریز پانکراس 
  ← ←مشترك با صفرا به دوازدهه  

فعال شدن پروتئازها ي (( انجام ادامه گوارش شیمیایی نان و سایر مواد موجود در دوازدهه  با  ← ←
هیدرولیز کامل پلی پپتیدهاي نان  که از معده آمدند  به آمینواسید و همچنین (پانکراس  در دوازدهه 

( هاي مواد ترشحی به لوله گوارش و پروتئین هاي ناشی از کنده شدن سلهاي جدار روده پلی پپتید
( غده هاي تک سلی که آنزیم روده را تولید اما بعد از افتادن از جدار روده آنها را ازاد می کنند،(

د پروتئاز آنزیم هاي روده بیشتر روي پروتینهاي مواد مترشحه از لوله گوارش و سلهاي مرده آزا
براي جذب گلوکز نان  و بعضی (، سلهاي روده موسین و مایع نمکی سدیم دار ) کننده خود تاثیر دارند 

  ))نیز ترشح می کنند  ) آمینواسیدها 

با کمک  صفرا  ( هیدرولیز لیپید نان به مونوگلیسرید و دي گلیسرید  با تشکیل امولسیون پایدار ← ←
وبا )  پراکنده در آب به  منظور تاثیر بهتر لیپاز پانکراس  جهت تبدیل لیپیدها به صورت ذرات کوچک

  اثر لیپاز پانکراس 

 تبدیل مالتوز به ←با کمک کربوهیدراز پانکراس به گلوکز  ) قند جوانه جو (  تجزیه مالتوز ←←
  گلوکز 

یم  اثر سایر آنزیم هاي پانکراس و جداشدن مواد معدنی نان مثل ، ویتامین هاي گروه ب  ، کلس← ←
  ...، آهن ، تیامین و 
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حرکت مواد گوارش یافته نان در طول روده جهت گوارش کامل و جذب با حرکات ضعیف دودي در 
 سانت جلو 15-10)(تاثیر اعصاب پاراسمپاتیک  ، با انقباض ماهیچه هاي صاف حلقوي و طولی (روده 

ک  ، با انقباض ماهیچه هاي تاثیر اعصاب پاراسمپاتی(،شروع حرکات موضعی )  بردن محتویات روده  
  ) صاف حلقوي و طولی جلوبردن محتویات روده به صورت قطعه ،قطعه 

عبور گلوکز نان  از الیه فسفولیپیدي استوانهاي ریزپرزدار روده به مایع بین سلی به کمک سدیم ← ←

به  از هموگلوبین مویرگ خونی پرز  ، رفتن oآزاد شىن   ( (   در پرز روده  atpبا مصرف 

 در غشا داخلی atp   تولید ←  ترکیب با مواد تولیدي از  چرخه کربس ←میتوکندري سل روده 

   ←   مایع بین سلولی ←  از کربس co2تولید (  خروج از میتوکندري و ایجاد انرژي  ، ←میتوکندري 
غشا    ایجاد یون پروتون و بی کربنات با تاثیر انیدراز کربنیک ←مویر گ خونی سل  روده  

،رسیدن به زیرمخاط روده ،عبور از )) اریتروسیت یا ترکیب با هموگلوبین و ایجاد خون تیره    
  سنگفرشی تک مویرگ و ورود به خون 

ویتامین ها با انتشار مسیر باال را می رن ،ویتامین دي به جذب کلسیم نان با انتشار  کمک میکنه  ← ←
  )اي ساخت اریتروسیت مصرفدر سل مغزاستخوان بر(و اهن جذب خون میشه 

به مایع بین ) مصرف اي تی پی و پروتین سراسري ناقل در غشا روده(آمینواسید نان  با انتقال فعال 
   عبور از منافذ سنگفرشی تک ساده  ←سلولی و عبور از جدار خارجی  پلی ساکاریدي مویرگ 

     خون  ←مویرگ خونی زیر مخاط 

در صورت افزایش گلوکز خون ناشی (    کبد ←  سیاهرگ روده  ←مواد جذب شده به مویرگ خونی 
از تجزیه نان ،فعال شدن سلهاي کبد  توسط گیرنده هاي پروتئینی سطحی آنها با اثر  انسولین  
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   ذخیره گلوکز اضافی به صورت ذرات گلیکوژن در ←مترشحه از بخش قشري درون ریز پانکراس 
    سیاهرگ زیرین   ←) کبد

  و تشکیل تري atp   مصرف ←   عبور از فسفولیپید بافت استوانه اي ←گلیسرید مونو و دي 
    جذب مویرگ  ←    عبور از سنگفرشی بدون پوشش خارجی پلی ساکارید لنف ←گلیسرید مجدد 

     سیاهرگ زیرین ←   پیوستن به رگ لنفی بزرگتر ←لنفی 

   انتقال ← تحریک سینوسی دهلیزي   ←اعصاب پاراسمپاتیک (   دهلیز راست ←سیاهرگ زیرین 
انتقال (   بطن راست  ←)     بازترشدن سه لختی  ←   انقباض دهلیز ←تحریک به گره دهلیزي بطنی 

   انقباض بطن راست ←) تحریک به بافت گرهی بین دهلیز و بطن و انتشار آن در میوکارد صاف  بطن 
مپاتیک و کمک به پمپ خون به سمت پاراس(   انتقال به سرخرگ ششی←    بازشدن سینی ←

    تبدیل به مویرگهاي اطراف کیسه هاي هوایی ششها ←سنگفرشی تک کیسه هوایی شش  

دستور بصل النخاع براي شروع (        تحریک مجاري بینی ← عبور هوا از مجاري بینی ←انجام دم 
ن اپی گلوت ،پایین بودن زبان    پایین بودن حنجره ،باال بود←)    فعال شدن پاراسمپاتیک  ←تنفس 

)  به خاطر غضروفهاي حلقه اي فراوان آن (   عبور هوا از سنگفرشی موکوزي ناي همیشه باز ←کوچک 
   تحریک مژکهاي ناي با پاراسمپاتیک وزنش مژك ←گیر انداختن ذرات غبار و میکروب در موکوز (  

ز ورود میکروب به  شش ها وعدم ایجاد جهت جلوگیري ا(ها و خروج مخلوط ایجاد شده به سمت حلق 
   عبور ازماهیچه هاي ← عبور ازدو شاخه  نا یژه همیشه باز غضروفی و ماهیچه اي صاف  ←)) عفونت 

دستور (   انقباض دیافراگم مخطط و مسطح شدن آن ← انشعاب نایزك هاي انتهایی 20صاف  بیش از 
 ←   افزایش حجم قفسه سینه ←) فس عاديبصل النخاع با فرستادن اعصاب پاراسمپاتیک در تن

  کشیده شدن جدار داخلی جنب چسبیده به ششها به تبع آن ←کشیده شدن جدار خارجی پرده جنب 
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     باز شدن شش و کاهش فشار داخل آن  و  ورود هوا از محیط پرفشار خارج کیسه هواي شش به ←
  داخل آن  

  :تبادل گازها در شش ها 

   انتشار از سنگفرشی تک ←)  میلیمتر در شرایط عادي 104( کیسه هاي ششی   هوايoفشار باالي 
   ترکیب با ← عبور از سنگ تک مویرگ و ورود به خون ←   ورود به مایع بین سلولی ←کیسه هوا 

   درصد توان هموگلوبین مویرگ هاي  اطراف کیسه هاي هوایی 97

ه هوا  ، ترکیب  بیکربنات سدیم با یون پروتون در خون بازگشتی از بافتها درمویرگ هاي اطراف کیس

  تولیدي در سلولها و co2 درصد  70  و تولیدمجددco2 و h2o  و تجزیه به h2co3و تشکیل 

  ىر مویرگ و  انتشار از co2 افزایش فشار ←  از هموگلوبین Co2 درصد 23همچنین آزاد شدن 
 استراحت دیافراگم و گنبدي ←اراسمپاتیک اعصاب پ(   انجام  بازدم ←مویرگ به کیسه هوایی شش 

     افزایش فشار داخل شش نسبت ←     فشار به شش ها ←     کاهش حجم قفسه سینه ←شدن آن 
     خروخ هوا از شش به سمت دهان و بینی و خروج  ابتداهواي مرده مجاري تنفسی به ←به بیرون آن 

  اي هوایی   کیسه هco2بیرون  سپس هواي تهویه شده و سرشاراز 

  :بازگشت خون از شش ها 

     ←    دهلیز چپ ← سیاهرگ ششی  4اتصال مویرگ هاي خون روشن  ششی به هم و تبدیل به  
     سرخرگ منشعب از آئورت به سمت سلهاي ←     آئورت ←     بطن چپ ←دریچه دولختی 

  مصرف کننده

  :مصرف مواد نان در اندامها 
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 فعال کردن گیرنده هاي سل استخوانی و جذب کلسیم نان در استخوان و ترشح کلسی تونین به خون و
  افزایش تراکم استخوان 

  جذب آهن در سلهاي مغز استخوان جهت ساخت اریتروسیت هاي بالغ 

جذب آمینواسیدها ي خون روشن بازگشتیاز شش ها در سلهاي مختلف جهت  ساخت پروتیئنها و 
   هاي مورد نیاز بدنآنزیم ها و   براي انجام متابولیسم

       ←مصرف گلوکز نان موجود در  خون جهت ایجاد انرژي مثال در زمان انقباض ماهیچه 

  در حضور تیامین تبدیل به ←) در سیتوپالسم سل ماهیچه (     گلیکولیز گلوکز و تبدیل به پیروات ←
  از o    آزاد شدن    ←   ورود به میتوکندري ماهیچه و شروع چرخه کربس ←استیل کوآنزیم آ 

 atpهموگلوبین مویرگ مجاور ماهیچه و ورود به میتوکندري سل ماهیچه و کمک به ایجاد حداکثر 
 هاي تولیدي از سل مصرف co2   نهایتا خروج ←از گلوکز مصرفی جهت انقباض سل ماهیچه اي 

  ل گازها به شش هاکننده گلوکز به مویرگ خونی اطراف آن و تیره شدن خون و رفتن مجدد براي تباد

 ی هستند ولی بناگوشی بزاقي بدن غده های غده گوارشنی باشد باالتریممري جلو تر و بزرگتر از ناي 
  به سمت چپ انحنا داردي باشند مری پوست سر می عرق چربي بدن غده هاي غده هانیباالتر

 ای عالوه بر کاردرایز باشد ی مای قسمت معده کاردنی سمت چپ معده و بدن قرار دارد باالترایکار
  وجود داردزی نگری ديها قسمت

 از آن نیری زاهرگی و بزرگ سی آأورت نزولشاخه  ي وجود دارد که مري سوراخ هاافراگمی ددر
   کندیعبور م

  باشدی رو نسبت به باال رو دراز منیی کولون پا
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 و نیی پانلهن در ه باشد جهت حرکت نفروی منیی بزرگ به طرف باال چپ و پاي حرکت روده هاجهت
   باشدیسپس باال م

   باشدی و چپ منیی راست پا12 جهت حرکت 

 پانکراس شتری کبد بي باالنکهی معده اشتری بای در سمت چپ دستگاه گوارش هستند کاردری موارد ز
   رونییکولون پا

  هستندلوری نسبت به پای به کاردکیزد ني کناري سلول ها

   باشدی پشت و معده مای  المعدهي پانکراس موازگری دنام

 روده ي شود ابتدای میو باعث احساس گرسنگحریک شده  معده تي هانی چشی و افزاپوتاالموسی ه
 مجرا مشترك و مجراي  ارتباط دارد12 در ا در ارتباط است پانکراس با دو مجرنوع مجرابزرگ با دو 

 تنهایی 

   انددهیب و طحال دو اندام هستند که به لوله گوارارش چسسیآپاند

کلمه ترشح یعنی کلسیم پی افزایش فعالیت هاي زیستی مصرف انرژي در سلول ي مثال سلول هاي 
معده ترشح اسید و آنزیم دارند یعنی مصرف گلوکز و کلسیم باالیی دارند گلزنی آنها فعال می باشد 

زیستی زنجیره انتقال هاي اصلی و کناري میزان فعالیت  توان گفت  گاسترین با تأثیر بر سلول البته می
  الکترون این و گلیکولیز را در سلول هاي اصلی و کناري افزایش می دهد

 بیضه ها در داخل صفاق نیستند ولی تخمدان ها هستند رودبند و بافت پیوندي خارجی دو الیه را 
 ولی طتشکیل می دهند که داخل آنها رگها موازي هستند ماهیچه هاي حلقوي روده باریک ضخیم تر از 

یدر هاست شبکه عصبی روده اي در ماهیچه ها و زیر مخاط وجود دارد البته می توان گفت در ساختمان 
  نیز وجود دارد 
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نشاسته اي که در دهان وجود دارد توسط آمیالز دهان هیدرولیز ناقص انجام شده در این لحظه آب 
تواند  شود نهایتاً می ن ایجاد میزي که از طریق آوکوکند گل دهان کم می شود هیدرولیز آب مصرف می

در کبد ذخیره شده و یا به اندام ها رفته و به شکل گلوکز مصرف می شود سنتز آبدهی مولکول هاي 
پس کوچک را تبدیل به بزرگ می کند انرژي مصرف می کند مانتو ترکیبی از گلوکز و گلوکز می باشد 

  شیا کالي به شکل تنظیم مثبت ایجاد شده بودتنوع زیستی و مولکولی ندارد مالتوز در باکتري اشری

  وز تبدیل می شود به جز سلولونومر  به م12 هر چیزي که میخوریم اگر پلیمر باشد در 

 توسط سلول هاي تک سلولی روده بزرگ به نام باکتري تبدیل به گلوکز می شود باکتري وز این سلول
ا را بیشتر بکشیم یعنی آنتی بیوتیک بیشتر ها براي ما ویتامین ب و کا میدهند اگر این باکتري ه

خونی و کاهش سرعت انعقاد خون می شویم زیرا این باکتري ها براي ما   کم دچار مصرف کنیم
ویتامین ب و کا تولید میکند گلوکز اي که در سلولی وارد میشود چه سرنوشت دارد یا گلیکولیز یا 

  ین مثل کبد و ماهیچه سومی مثل روده و نفرونذخیره و یا انتقال اولین مثل بیشتر سلول ها دوم

  سیاهرگ زیر مخاط پر از مواد غذایی است که به مواد به تازگی جذب شده را میگیرد
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  الیه هاي لوله گوارش بافت پیوندي سست

توان گفت لنفوسیت   بافت پیوندي دارند پس می - غشاي پایه - بافت پوششی  -  ماهیچه صاف
  رمز کربنیک انیدراز نیز همگی دارد ق مونوسیت گلبول

   هر دو در تسهیل حرکات نقش دارندینسوزیر مخاط و م

ت مولکول گاهی مواد آلی و مواد معدنی به سلول ش  گاهی هم درونومر  چیست ورود معموالً مذب  ج
هاي پوششی جدار اندام جذب کننده که ممکن است معده یا روده و غیره باشد سپس ورود به محیط 

 توسط ب ث ا ورود به قلب و پمپاژ به اندام ها می باشد ویتامینهاي رگهاخلی سپس وارد شدن به د
سیاهرگ زیر مخاط جذب شده در کبد شاید تغییر یابند ویتامین هاي قابل حل در چربی به کبد نمی 

  روند 

اسلی و میز راه هاي تن لوله حرکات کرمی شکل قرار نیست فقط در لوله گوارشی باشد بلکه در میزناي 
  نیز دیده می شود 

فرایی که می سازد حرکات لوله گوارش را آسان می ص چه تاثیري در حرکات لوله گوارش دارد با بدک
دهند و همچنین باعث افزایش جذب مواد قابل حل در  کند امالح و یونهاي صفرا این کار را انجام می

چربی هاي جذب شده و اندازه سلول هاي چربی چربی می باشد پس اگر این کار اتفاق نیفتد میزان 
  کوچک میشود

  ؟فردي که سنگ صفرا دارد چه عالئمی دارد

و ازآنجا به ) شودیآب آن گرفته م( شودی تر مظی شود و غلی مرهی صفرا ذخسهیصفرا در ک:نکته
 . شودیدوازدهه وارد م

 . شودیساخته م)جگر(صفرا در کبد:نکته
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 .،رنگها است)دیپیل(نیتیامالح،کلسترول،لس: شامل صفرا

 نی وردیلیب2    نی روبیلیب1:  صفرای رنگمواد

 . شودی مجادی گلبول قرمز معده خود انی هموگلوبهی فوق از تجزیمواد رنگ:نکته

 شود و ی شود و باعث رنگزرد ادرار می صفرا جذب خون و از راه ادرار دفع می از مواد رنگیبخش:نکته
 جادی مدفوع را اي داده و رنگ قهوه اررنگیی تغی گوارشيمهای اثر آنز بری از مواد رنگگری دیبخش

 . کندیم

  و پروتئازپازیمانند ل. نداردی گوارشمی و آنزنیصفرا پروتئ:نکته

 . پانکراس و صفراسترهی شتی به علت فعالی خنثطی محيدوازدهه دارا:نکته

 .شودی حالت منی خروج آن باعث اي صفرا و مجارسهیرسوب کلسترول در ک: صفراسنگ

 ی مجادی ای وخوني کبديهایماری صفرا به خون که بر اثر سنگ صفرا و بيورود رنگها:ي زردای رقانی
 .ندی گویشود را م

 ی محلول درچربنیتامی و کاهش ترشح صفرا از کبد باعث کاهش وی لنفيانسداد رگها:نکته
ADEK شودی چرب ميدهایو کلسترول و اس . 

 از روده میباعث کاهش جذبکلس D  و کاهش جذبيباعث اختالل انعقاد K نیتامیکاهش جذب و:نکته
 . شودیم

 . شودجادی تواند ای متی سنگ صفرا و هپاتجهیکاهش ترشح صفرا در نت:نکته
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 از ی وقسمتتوزی و توسط ماکروفاژها فاگوسی و فرسوده در کبد و طحال متالشریگلبول قرمز پ:نکته
 . رودی صفرا مسهی شود که از کبدبه کی ملی تبدنی وردیلی و بنی روبیلی آنها به بنیهمو گلوب

 . شودی جذب می لنفي از رگهای به کمک و همراه چربی محلول در چربنیتامیو:نکته

 : سنگ صفراعالئم

 . شودی مجادی اي و زردزدی ری شود و به خون میصفرا وارد روده نم

 . شودی هضم و جذب نمدهایپی شود چون لیمدفوع چرب م

 . شودی جذب نمی محلول در چربي هانیتامیو

 شی و رنگادرار به علت افزازدی ری صفرا به روده نمنی روبیلی شود چون بی رنگ میرنگ مدفوع ب
  . شودی مرهی در خون تنی روبیلیب

 پروتئین می باشد و انسان ز نوعی را سلوالزیآیا انسان میتواند سلوالز را تجزیه کند جواب بله می باشد 
 زیر   دارد پروتئین است به جز راه انداز    از      تواند آن را تجزیه کند هر کلمه که  آنزیم پپسین میبا

کند ولی آمیالز   دهان گوارش نشاسته را آغاز و کمک میامیالز  می باشد دي ان اي قسمتی از  راه انداز
  کند نام دیگر لیزوزیم نوعی آنتی بیوتیک است  آن را تمام می12

  ؟ کدام قسمت هاي لوله گوارش باکتري وجود دارد در

   جواب دهان مري معده روده باریک و روده بزرگ می باشد آنها را پیدا کنید 

ه ب چیست هدغ غلیظ تر از مخاط میباشد  موسین و غشاي پایه هر دو گلیکوپروتئین هستند وسین م
  کزي هستند که مولکول خاصی را تولید و ترشح می کنندمجموعه سلولهاي متمر

   هر دو غده درون ریز و برون ریز با جریان خون ارتباط دارند 
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هاي دیگر آن   راه دارد دو تا نیز شیپور استاش به آن اضافه شده است دهان بینی ناي و مري راه6حلق 
  هستند

  و تا شیپور استاشد ناي قل هواي تنفسی تازه وارد مجاري زیر می شود یعنی بینی ح

 میزنند پس مژك بینی به سمت پایین لق مژه هایی که در بعضی از این مجاري وجود دارند به سمت ح
می بینیم  ار ژکد استوانه منی دو نوع سلول  در بید حلق مژك نداردزند خو  به سمت باال میناي اي مژه

  گیرنده ها سلول هاي پوششی و 

 معموالً انتهاي مري می باشد سنگدان نه دان مژکدار بینی  گیرنده باشد چی قرار نیست هر سلول پس
  باشد  معموالً انتهاي معده می

   و در دهان در لحظات استفراغ دیده می شود12شود در مري در معده در   تولید می12کیموس در 

ي خود ها بیشتر از ول هاي معده می توان هم در غده ها یافت هم در حفره ها تعداد و انواع سلولهاس
ها بیکربنات ساز و مستندساز وجود دارد ولی در غده ها  انواع سلول هاي حفره ها می باشد در حفره

   هستند سلول هاي متنوع

  ساختار معده 

سازند نوع بافت  تور داخلی معده را میفاکدر نزدیک کاردیا سلول هاي کناري وجود دارند که اسید و
هاي   ماهیچه می باشد پس گیرنده انسولین دارد سلولا دارايید شود کارپوششی در کارد یا عوض می

شود در داخل معده پروتئین  باعث می ترشح شده و کاردیا گلیکولیز دارند در نزدیک کاردیا اسید 
   شود و این پس این پروتئین هایی را تجزیه می کند تبدیل به پسین می پپسینوژن

سترین میباشد گاسترین هورمونی می باشد که درون ریز می باشد فعالیت سلولهاي کناري در اثر گا
هاي اصلی می باشند  ولی اسید و فاکتور داخلی معده نیز می باشند بیشتر این سلول هاي معده سلول

 و پروتئاز غیر فعال می شود زهاي لیپا سلولها در سراسر معده پراکنده هستند  و باعث ترشح آنزیم
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گر سلول هاي کناري پرکار باشند زخم معده می گیریم زیرا اسید زیاد شده زخم براي مثال پپسینوژن ا
شود سرخرگ معده با این ترتیب نسبت به سیاهرگ معده اسیدي تر می شود در داخل  معده زیاد می

 فقط در داخل معده ینسپ وجود دارد در داخل معده نیز وجود دارد ولی پپپسینوژنسلول هاي معده 
ی در داخل سلول هاي اصلی و کناري وجود ندارد به عبارتی می توان گفت قرار نیست وجود دارد یعن

ر آنزیمی در داخل سلول تولید شود براي مثال پپسین در بیرون سلول تولید می شود و برعکس اگر ه
 کمتر 12ین ب ویتاماسلول هاي کناري کم کار باشند به علت کاهش فعالیت فاکتور داخلی معده 

  شود هاي بدن آن ضعیف می  فرد دچار کم خونی شده و فعالیت سلولجذب شده و

ده میزان هاش مثبت نسبت به عمی باشد در سرخرگ مردیا تر از کا  به علت داشتن  ماهیچه قويپیلور 
  است سیاهرگ زیاد 

غده ها و حفرات   خفرات  در غده ها وجود دارند نه البته سلول هاي اصلی در سراسر معده می باشد 
 نوع سلول و ترشح زیاد غده ها اند در   پیوندي نفوذ کردهمخاطنوعی مخاط هستند که در بافت زیر 

ین نقش دارد و پسین در تسریع پسمیباشد سلول هاي کناري در غده ها می باشند اسید در تولید پ
  تولید خودش نقش دارد 

اب کنید و همچنین در یوکاریوتها هر جا ترشح پروتئینی دیدیم باید روشن شدن ژنهاي آنها را نیز حس
شوند و توسط برون رانی  بندي می  بستهژيشوند در گل این پروتئین ها در شبکه آندوپالسمی تولید می

شوند محیط داخل معده محیط خارجی است اما جدار معده محیط داخلی می باشد محیط  ترشح می
  ط دارندداخلی مجموعه مایعات اطراف سلول ها است که با خون ارتبا

 مسیر گاسترین گاسترین ساز خون دیواره معده سیاهرگ معده شبکه مویرگی آن بزرگ سیاهرگ

زیرین دهلیز راست بطن راست و چپ و بطن چپ پمپاژ به اندامها تاثیر فقط بر معده هر چیزي که 
طن میخوریم اگر جذب شود ابتدا وارد دهلیز راست می شود از دریچه سه خطی عبور میکند وارد ب

راست سپس گردش ششی دهلیز چپ و بطن چپ پمپاژ به اندامها و استفاده پرکاري قسمت باال و 
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زخم معده خواهد شد همه چیز در مورد گاسترین ماده آلی است هورمون   پایین معده هر دو باعث
است داخلی معده دیده نمی شود چون هیچ هورمونی در داخل لوله گوارش دیده نمی شود گاسترین 

 خون دیواره معده دیده می شود و از طریق قلب دوباره به معده برخورد کرده سبب افزایش در
فعالیت سلول هاي اصلی و کناري می شود باعث افزایش ترشح ماده معدنی اسید و ماده آلی آنزیم می 

ا که هاي غذا پپسینوژن آمیالز موسین ولی زیم دهان ر شود ین در پی هاش پایین یعنی اسیدي پروتئین
کند در سراسر لوله گوارش وجود دارد سلولهاي پوششی معده آنزیم  اند تعهدي می به معده آمده

 ریختند 12ترشح نمی کنند زیرا بهترین و قوي ترین آنزیم ها توسط پانکراس ترشح شده اند و به 
تجزیه انسان می تواند سلول را توسط باکتري ها تجزیه کند یعنی خود سلول هاي انسان ژن هاي 

متی  مواد را به همان مهر تبدیل می کند به جز سلولوز 12کننده باکتري را ندارد همه چیز در مورد 
باشد با معده ارتباط دارد دیواره خود پنج الیه دارد در هر  از روده باریک است چسبیده به پانکراس می

 می 4 تی 3 هورمون طی رگها و بافت پیوندي سست دارد حرکات کرمی شکل دارد تحت تاثیر  الیه
شود پروتئینی و غیر  هاي آن دو نوع آنزیم دیده می کند در سلول گیرد و سلولهاي خود را فعال می

 پروتئینی

 به هر حال توسط ریبوزوم هاي موجود در سیتوپالسم متمام پروتئین ها چه در هسته چه درسیتوپال
 وارد هسته می شود و توسط پیوند پپتیدي م پالسوتسیشوند از پروتئین هاي هسته اي از منافذ  تولید می

پیوندي است کواالنسی بین کربن یک آمینو اسید با نیتروژن آمینه اسید دیگر که با که اند  ساخته شده
  شود میتولید  آنزیم غیر پروتئینی در سیتوپالسم تمام سلول ها 

در  و شود  هاي زنده انجام می ول نکته مهم گلیکولیز تخمیر و پروتئین سازي در سیتوپالسم تمام سل
  هیچکدام دیدههیچ سلولی هسته 

   سلول هاي کناري نسبت به سلول هاي دیگر بزرگ و شکل خاصی دارند   نمی شود 
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ناي را میبندد چین هاي  رود و فقط راه  همه چیز باال می رود به جز اپی گلوت که پایین میلعهنگام ب
 هاي روده دائمی و حلقوي اما چین  دار هستند یعنی غیر دائمی هستند هم حلقوي و ناپایوقت معده م
  هستند 

 گوارش نزیم امیالز غده بناگوشی نسبت به بقیه غده ها باالترین بزرگترین و فعالترین می باشند پس ا
  شیمیایی ناقص دارند

 ر تبدیل نمی کنندونوم یعنی پیش ماده خود را به م

  کبد 

ثیر هورمون هاي انسولین گلوکاگون تنظیم و تاد با کمک آنزیم ها همه چیز در مورد کبد تنظیم قن
ها تجزیه گلبولهاي قرمز پیر به آسیب دیده کاهش و افزایش  ذخیره آهن و آمینو اسیدها و ویتامین

صفرا و کمک به گوارش چربی ها تولید هورمونی براي افزایش گلبول قرمز خون   هماتوکریت تولید
ز تقسیم ندارد پس این هورمون به مغز استخوان تأثیر و میتوز مغز استخوان را البته خود و گلبول قرم

محل آن  سیاهرگبه افزایش می دهد که دو شبکه مویرگی دارد هم سرخرگ و سیاهرگ و سیاهرگ 
دهد در صورت آسیب دیدن بسیاري از  سازي را انجام می نبار بدن است کار ذخیرهازیر دیافراگم است 

شوند که در ساخت پروتئین هاي انعقادي نقش دارد اگر کبد آسیب ببیند  متر ذخیره میمواد در بدن ک
شود در  سازد و اگر آسیب ببیند حرکات کرمی روده انجام نمی شود را می انعقاد خون مشکل می

شود در گوارش ویتامین هاي قابل حل در چربی اختالل ایجاد می شود  گوارش چربیها اختالل ایجاد می
شود   کم خونی ایجاد میو کند و آن را کمتر به مغز استخوان می فرستد  ا کمتر ذخیره میآهن ر

شوند کیلومیکرون ها  هاي مختلف کمتر ساخته می شوند پروتئین ویتامین هاي مختلف کمتر ذخیره می
 شود را غلیظ می شود کلسترول و فسفولیپید کمتر میصفرابه لیپوپروتئین ها کمتر تبدیل می شوند 

ها ایجاد  دیابت ایجاد می شودو همچنین به علت ترکیب تجمعات مختلف سنگ صفرا و سایر بیماري
 شود می
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شدن خون می شود در این حالت کلیه ها ترشح یونهاي هاش مثبت را زیاد میکنند اگر قسمت آنزیمی  
ضعیف میشود پانکراس غیر فعال باشد بسیاري از مواد تجزیه نشده و سیستم ایمنی و سیستم پایه 

شود از آنزیم هاي پانکراس فعال نمی شوند و غذا خوب  کربنات ترشح نشود محیط روده قلیایی نمی
شود گاسترین فقط باعث افزایش  یموس باعث زخم دوازدهه میکجذب نمی شود و از طرف دیگر 

 ولی همه شود آنزیم ها را نیز افزایش می دهد همه هورمونها نوعی پیک شیمیایی هستند اسید نمی
  ها هورمون نیستند براي مثال سیستم هاي ناقل هاي عصبی و غیره فعالیت

  مدي را پیدا کنیدعدر تصویر زیر مسیر حرکت گاز ها را ببینید و یک اشتباه 
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   . ن ها و پروتئین ها ژرابطه 

  ل استاین طور است براي مثال ژن پادتن در سلولهاي پالسموسیت هم وجود دارد هم فعا

  ن در سلول هاي پانکراس غیر فعال است ژوجود دارد ولی فعال نیست براي مثال همین   حالت دوم ژن

حالت سوم که یک حالت مهم هست ژن وجود ندارد ولی پروتئین فعال وجود دارد مثل آنزیم کربنیک 
  انیدراز که در روي غشاي گلبول قرمز است ولی ژن آن وجود ندارد

 براي مثال هموگلوبین که ژن هموگلوبین آن روشن شده آنزیم ها رونویسی ي د هرجا پروتئین دی
چسبند توجه کنید که هموگلوبین  ها ساخته شده و به هم می شود و پروتئین و زنجیره انجام می

انیدرازکربنیک پروتئین هاي پالسما نیستند پروتئین هاي پالسما آنهایی هستند که روي غشا و داخل 
تنها که محلول در خون هستند و سلول پادی نباشند براي مثال پروتئین هاي انعقادي و سلول هاي خون

ترکیبات چهار کربنی را به   ها جدا می باشند تمام سلولهاي خونی به جز گلبول قرمز بالغ کربس دارند
   تولید کنند 32شش کربنی تولید کنند 

  

 را به خون بدهند البته سلول هاي 32تقیماً سلولهاي خونی تنها سلول هایی هستند که می توانند مس
گلبولهاي قرمز بالغ میتوکندري ندارند یعنی پیروات .را دارند پوششی جدار رگ ها نیز همین حالت را 

براي تنفس   تحت تاثیرپس تولید دي اکسید کربن ندارند  در آنها فقط به شکل تخمیر مصرف می شود
 حرکتی را فعال کرده با اعصاب حرکتی ماهیچه دیافراگم تحریک می شود سپس نورونهايبصل انخاع 

 بیرون می آید الیه داخلی نیز بیرون می آید نب خارجی جهکند الی و بین دنده اي خارجی را منقبض می
عادي سلولهاي ماهیچه بین دنده اي داخلی و شکم استراحت  یابد درد م حجم قفسه سینه افزایش می

  عمیق یچه گردن دردم می کنند همچنین سلولهاي ماه
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شود در بازدم عادي همه چیز استراحت   منقبض میگردنافتد ولی ماهیچه  این اتفاقات میباز هم  
کند در بازدم عمیق ماهیچه هاي شکم منقبض می شوند بین دنده اي داخلی منقبض می شود  می

   باشد دیافراگم گنبدي تر می شود وضعیت دیافراگم در دم مسطح در بازدم گنبدي می

 دنده وسطی با غضروف مشترك می 5چسبند   میغدنده باالیی مستقل اند با غضروف خود به جنا
  چسبند دو دنده پایین هاي آزاد می باشد 

 

  مقایسه بخش مبادله اي و بخش هادي دستگاه تنفس

ي ادله گازهامببخش اول در جذب گرد و غبار هوا عمل فاگوسیتوز توسط درشت خوارها در حباب ها 
بابک هاي کیسه هاي هوایی حبابکی هستند در نایژك حها  تنفسی دارایی نایژك هاي مبادله اي دارایی

  شود اي مژکدار و ترشحات مخاطی دیده می مبادله اي استوانه

  و ماکروفاژسلول هاي عادي و ترشح کننده سورفاکتانت  در حبابک سنگفرشی تک الیه و 

ا نقش دارد پاکسازي هوا مرطوب کردن گرم کردن هوا  بخش دوم بخش هادي که در هدایت هو
  ك انتهایی یژك و ناایژ فرعی باریک تر و ن و  اصلی یژكضدمیکروبی شامل بینی گلو حنجره ناي نا

دار و ترشحات مژکدر ابتداي بینی پوست نازك وجود دارد به همراه مو در سایر قسمت ها مخاط 
د کربن همیشه توسط آنزیم کربنیک انیدراز و به شکل مخاطی وجود دارد بیشترین میزان دي اکسی

بیکربنات دفع می شود گلبول قرمز با کمک هموگلوبین نقش اصلی را در انتقال اکسیژن به عهده دارد 
هموگلوبین و پالسما در انتقال سه و دو نقش زیادي ندارند این آنزیم انیدراز کربنیک است که با تبدیل 

 درصد 97ات نقش اصلی را در انتقال آن دارد گلبول قرمز در انتقال دي اکسید کربن به بیکربن
 درصد کربن نقش اصلی را در انتقال هر دو نوع گاز در خون بر عهده دارد تفاوتهاي 93اکسیژن و 

  هموگلوبین و میوگلوبین
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هموگلوبین پروتئین انتقال دهنده است چهار رشته پلی پپتید دارد در خون وجود دارد و عضو 
 گروه آهن دارد در بعضی جانوران 4ماتوکریت است انتقال گازهاي اکسیژن و دي اکسید کربن ه

وجود ندارد در جانوران گردش خون بسته وجود دارد و گروه چهارم از پروتئین ها می باشد اما 
میوگلوبین پروتئین انتقالی و ذخیره اي است از یک رشته پلی پپتید تشکیل شده است در سیتوپالسم 

ماهیچه وجود دارد وظیفه آن ذخیره اکسیژن براي بهبود کار ماهیچه ها می باشد یک گروه آهن دارد 
  در پرندگان و در انسان وجود دارد

  

 

لوغ در پرده هاي صوتی و حنجره نقش دارد بمیتوان گفت هورمون تستسترون در مردان در حالت  
د زیر حاصل چین خوردگی مخاط به سمت غده تیروئید و پاراتیروئید به حنجره نزدیک است موار

 داخل هستند پرده هاي صوتی دریچه هاي قلب مثانه و میزناي

   تکلم و استفراغ نقش دارد عطسه سرفه در گوارش مکانیکی شیمیایی ایمنی تنفس دهان   

   دفاعی هستند سرفه و عطسه واکنش دفاعی هستند که عضو خط اول

فراگم و بین دنده اي خارجی هستند که هردو مخطط اسکلتی هیچه هاي آغاز کننده دم دیاما می 
 مرکز دارد یکی دو نقشی ندارند تنفس ماهیچه ها توان گفت در بازدم نورون ها و  سارکومر دارند و می

  نخاع دیگري در مغزبصل الدر 
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مت مغز است و  گیرنده کربن دي اکسید وجود دارد که پایین ترین قس بصل النخاع می توان گفت
  شود داراي مویرگهاي سطحی خونی و مغزي وجود دارد میمننژ محافظت هاي  توسط الیه

    و تنفس نایدیسی   دارد شود باشد یافت می  نایدیس یا تراکئید که آوند چوبی ماده میملخ  در غذاي

ل گازهاي شود پس نقل و انتقا  در حشرات هموگلوبین فشار تراوشی در ابتداي مویرگ یافت نمی
 می باشد ه تنفسی به پروتئین ها و دستگاه گردش مواد مربوط نیست خون آنها یک رنگ است و تیر

اطراف حبابک شبکه مویرگی وسیع ندارد شبکه مویرگی وسیعی در تنفس پوستی اطراف شجاع و 
 وجود دارد
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 شش ها هوادار عقبی اگر بخواهیم مسیر تنفس یک پرنده را حساب کنیم عبارتند از ناي کیسه هاي 
  سیاهرگ هاي ششی دهلیز چپ بطن چپ  ایورت  اندام ها کربس تنفس سلولی 

  در شش ها می ماند وارد کیسه ش هاتوسط بزرگ سیاهرگ ها دهلیز راست و بطن راست پمپاژ به ش
  می حفره 4 داراي   خارج میشود قلب پرندگان مثل ما ي هاي هوادار جلوي می شود سپس از طریق نا

  داردغضروف باشد ناي آنها نیز مثل ما 

  ن سه لختی بسته شد  ختیه لانقباض بطن راست باال رفتن خون برخورد س : گردش ششی 

خروج بیشتر خون از بطن راست    تصفیه بازگشت  توسط سیاهرگ هاي ششی به دهلیز چپ  بطن چپ
  ورود به سرخرگ ششی بسته شدن 

    چپ می شود ی شود بعد خون وارد بطنیابد باز م یچه دولختی تغییر میدر

 همون صداي  بسته کردن دو لختی لختی گردش عمومی انقباض بطن چپ باال رفتن خون برخورد دو 
   اول

 رفتن  خارج و بیشتر خون از بطن چپ سینی ایورت  باز شدن یورت  باال رفتن خون برخورد سینی آ
 دي د اندام ها و سلول ها انجام چرخه کربس افزایش خون از آئورت و انشعاباتش به اندام ها و عملکر

 طن و رسیدن به بان  باز شد ی ختل برگشت خون به دهلیز راست تغییر دریچه دواکسید کربن خون 
  .راست

 مدت زمانی هر چهار دریچه بسته هستند بعد از صداي اول و  لختی  و سه لختی  بعد از بسته شدن دو
  تند  دریچه بسته هس4دوم قلب در 

  در گردش ششی دهلیز راست و در گردش عمومی دهلیز چپ نقش چندانی ندارد

   اگر بخواهیم کل کار قلب را حساب کنیم 
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 یعنی لختی  وسه لختی بسته کردن دو  دولختی  و سه لختی انقباض بطن ها باال رفتن خون برخورد 
  ها یعنی صداي دومیدن سین ها خروج بیشتر خون بسته شیصداي اول باال رفتن خون باز شدن سین

تی و خکار قلب به طور دقیق انقباض بطن ها باال رفتن خون برخورد به دولتی و سختی بسته کردن دول 
رتی باز شدن دریچه هاي سینی ورود یوه هاي سینه ششی و آیچ باال رفتن خون به سمت دره لختی س

یه سپس اندامها صفاي تششی و سرخرگ آئورت رفتن خون ششها و رفتن برسرخرگ خون به 
  توان گفت بین صداي اول و دوم باز شدن سینه ها و خروج بیشتر خون است می  برگشت به دهلیز ها 

هاي سرخرگی یکی در ابتداي انقباض بطنها می باشد یکی هم در  تغییرات دریچه هاي قلب و دریچهو 
  انتهاي انقباض بطن ها می باشد 

می باشد در این لحظات حجم خون در بدن و افزایش حجم  ت  موج در انقباض دهلیز ها که از وسط 
 دولختی  و سه خون در دهلیز ها کاهش سیستول دهلیزي دیاستول بطنی دریچه هاي سینی بسته اند

   باز هستندلختی 

خون در دهلیز ها در    ثبت میشود پ پیام از گره اول به دوم می رود قبل از انقباض دهلیز ها موجشده 
هاي دو و سه باز هستند دریچه هاي سینی بسته هستند توان گفت در  افزایش است دریچهحال 

  استراحت و انقباض دهلیزها تغییرات دریچه نداریم 

شود کاهش حجم خون بطن ها افزایش حجم خون دهلیز ها  انقباض بطنها که دیاستول دهلیز انجام می 
 ماند و باز می ها باز شدهماند سینی  شود و بسته می سختی و سختی بسته می

هستند پس در این مخطط  و منشعب بطنی در حال استراحت در حالت انقباض دهلیز آن سلول هاي 
اند نوار  هاي اکتین و میوزین در هم فرو رفته اند به خط زد نزدیک شده  رشتهي دهلیزي ها سلول

 کمتر شده است کلسیم از شبکه روشن ناپدید شده است نوار تیره ثابت است فاصله خط زد با میوزین
را فرا می گیرد در همین لحظه در بطن ها استراحت تار ها تارچه ها   آندوپالسمی آزاد شده و اطراف
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 ها به حالت عادي و دراز هستند کلسیم در شبکه آندوپالسمی آنها وجود دارد رانجام می شود سارکوم
 ها همیشه ثابت است و انرژي مصرف نمی شودنوار روشن و نوار تیره هر دو وجود دارد طول رشته 

   از خون منشأ گرفته و دوباره به خون برمی گردد اما در محل بزرگ سیاهرگ زبرینفلن 

  پانکراس و ماهیچه قدرت تجزیه گلیکوژن را دارندو  نکته کبد 

ر  گلوکز ذخیره شده دمی  دویورت  نکته کبد و ماهیچه دو منبع انرژي گلوکز دارند یک خون آ
  خودش

   اثر نمی گذاردچه نکته گلوکاگون فقط به کبد اثر می گذارد به ماهی

  ه صداها به باز شدن دریچه ها مربوط نیستند فقط به بسته شدن دریچه ها مربوط هستند کت ن

   فاصله وجود ندارد زیرا علت و معلول هستند ه لختی و سلختی نکته بین صداي اول و بسته شدن دو 

  افتد   ماهیچه مخطط قلبی و اسکلتی موارد زیر اتفاق می در طول انقباض

هاي اکتین و میوزین طول نوار تیره ثابت است کلسیم شبکه آندوپالسمی کم شده و بیرون ریخته  رشته
 روشن و صفحه روشن نوار  را می گوییم چه می شود ولی منظور داخل تار می باشد که اطراف تار

  شود  ین به خط زد نزدیک میناپدید یا کوتاه می شوند نیز ا

کند همچنین   آن را دفع میهکند و آن را به کراتینین تبدیل می کند کلی نکته ماهیچه تولید کراتین می
  کبد می تواند دي اکسید کربن را با آمونیاك ترکیب کرده و او را ایجاد کند 

  شود یعنی تبدیل مواد معدنی به الی در انسان انجام می

شود و  ي لنفی بسته باشند جذب مایعات و مواد قابل حل در چربی بیشتري انجام نمی هر چقدر که ها
 شود خیز انجام می
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  ؟همه رگ ها چه چیزي دارند 

 متحرك بافت پوششی غشاي پایه خود مویرگ ها بافت پیوندي ندارند ولی داخل آن ها خونی که یع ما
به صورت طولی وجود دارد ولی در جداي هست بافت پیوندي است در جدار رگ ها بافت ماهیچه صاف 

بعضی از آن ها حلقه هایی به عنوان دریچه یا بنداره دیده می شود وقتی که اندامی فعالیت زیستی آن 
زیاد شود پر کار شده خون زیادي را می طلبد هم مویرگهاي منتهی به آن و سرخرگ هاي کوچک باید 

  بنداره هایشان را باز تر بکنند

 به خون یورت  به علت فشار آ هشت  در فشار خون علت انقباض بطن ها می باشد و عدد   دوازدهعدد 
الیه نبض می باشد انتشار در هنگام انقباض بعد به شکل پتانسیل در خود نگه داشته بود علت وجود 

ها فشار تراوش بیشتر از فشار اسمزي می باشد لذا یرگ ماهیچه اي سرخرگ ها می باشد در ابتداي مو
  مواد بیشتر از ابتداي مویرگ ها خارج میشوند گلبول هاي قرمز  و پروتئین ها نمی توانند خارج شوند 

در طول رگ ها ثابت است هر چقدر فشار خون زیاد باشد فشار تراوشی نیز زیاد می  فشار اسمزي 
 ادم ایجاد میشود  شود اگر این اتفاق بیش از اندازه باشد

قداري از مایعاتی که به روش تراوش خارج شده است به خود جذب کرده رگ هاي لنفی می توانند م 
 اسمز یکسان است در انتهاي مویرگ ها  و فشار تراوشمویرگ ها دوباره به خون بدهند در وسط 

 اسمز فشار اسمزي بر تراوش غلبه می کند هر چقدر پروتئین خون کم باشد فشار تراوش زیاد شده 
افتد البته قرار نیست در همه مویرگ ها این اتفاقات بیفتند براي   اتفاق میکم می شود لذا احتمال ادم

مثال در مویرگهاي پیوسته که در اعصاب ماهیچه ها و غیره وجود دارد این اتفاقات دیده نمی شود 
مایعاتی که حاصل تراوش هستند گلبول قرمز ندارند هموگلوبین ندارند کربنیک انیدراز ندارند عبارتند 

  ایع مفصلی زاللیه مایع مغزي نخاعی زجاجیه از م

  ش پاراتیروئید باعث کاهش کلسیم  خون می شودهافزایش هورمون کلسی تونین و کا
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اگر کلسیم خون کم باشد احتمال پوکی استخوان کاهش سیستم هاورس در استخوان کاهش استخوان 
 سازي کاهش سرعت انعقاد خون میشود

عث افزایش هیستامین افزایش قطر رگها افزایش احتمال ادم و کاهش افزایش فعالیت ماستوسیت ها با
 سرعت انعقاد می شود

شود سرعت انعقاد کم میشود  امین کا و کلسیم کم میویتدر بیماري سلیاك جذب مواد کم میشود  
پروتئین سازي کم می شود ذخیره گلیکوژن کم می شود آب خون کم شده ضد ادراري زیاد میشود 

عت حرکت ماهیچه ها کم سرحاکم می شوند ریز پرز ها کم می شوند کلسیم و کم شده میزان پرز 
  شود استخوان سازي کم میشود می

هاي  دهند و وضعیت ماهیچه رکومر را تغییر میساتوان گفت هر انقباض ماهیچه اسکلتی و یا قلبی  می
هاي بین  ایش فعالیت ماهیچهفزاا نیز دچار تغییر می شوند گهیابد زیرا ر صاف نیز در آنها تغییر می

شود خون در سیاهرگ هاي پایین  اي خارجی باعث افزایش حجم قفسه سینه و دم شده باعث می دنده
ود بکنند مهمترین ماهیچه اي که دریچه هاي دانه کبوتري در آن ها اهمیت صعبهتر هلیزها به سمت د

ط در قفسه سینه است ولی گردش کنند ماهیچه توام می باشد گردش ششی فق دارند نقش ایفا می
  عمومی همه جا 

ورودي گره هاي لنفی تعداد رگ ها و دریچه هاي بیشتري نسبت به خروجی دارد گره هاي لنفی 
بیشتر در پشت گوش زیر بغل گردن اطراف ناف کشاله ران پایین کشکک وجود دارد مجراي سمت 

  ی بزرگتر استنفی از مجراي سمت راست للنفچپ 

 مونوسیت و گلبول قرمز فقط نفر مایعات بدن وجود دارد مانند خون مایع بین سلولی و للنفوسیت د
عبارتی به   وجود دارند و مایع بین سلولی فدر خون وجود دارد ماکروفاژ سلولهاي دندریتی فقط در لن

بین توان یافت اغلب سلولها بین خون و مایع   نمیونوسیتماکروفاز را هم مکان با گلبول قرمز و م
 ها از هم دور می شوند عنبیه سلولی در حرکت هستند و اعصاب سمپاتیک را مقایسه کنید یعنی الفرار 
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قطر مردمک زیاد می شود تنفس شدید برون ده قلب زیاد گوارش و ادرار تعطیل تنها اندام گوارشی 
کوژن گلوکز ها را که با اعصاب سمپاتیک فعال می شود کبد می باشد زیرا مجبور است با هیدرولیز گلی

شود لیزوزیم نیز کم می شود نوعی  اعصاب سمپاتیک بزاق کم میبا تحریک  به جریان خون اضافه کند 
  فرایند انرژي خواه است پس به میتوکندریها مربوط است

  ها و بیشتر لنفوسیتها ها گیرنده ها آنزیم نهورموکنند  موارد زیر اختصاصی عمل می

  ها ناقل ها هیستامین و غیره  رمون موارد زیر پیک هستند هو

دیده و بافت پیوندي و غیره اینترفرون ترشح می  هاي آسیب سلولهاي آسیب دیده عبارتند از سلول
  کنند

  ه مجموعه سلول هایی هست که تمرکز بیشتري دارند و مولکولی را ترشح می کنندغد 

 س ي تیروئید و پاراتیروئید و تیموریز همیشه با مجراي ارتباط دارند غده هاي جلوي نا برونغده  
  هستند 

  ایی که باالتر از دیافراگم هستند تیروئید و پاراتیروئید تیموس هیپوتاالموس هیپوفیز غده ه

  ردن غده هاي تیروئید و پاراتیروئید وجود دارد در گفوق کلیه می باشد گم ترین غده به دیافرا  نزدیک

 باشند که در صفاق وجود دارند پانکراس تخمدان و پانکراس می معده فوق کلیه غده ها به ریننزدیک ت 
  هم در صفاق هستند 

 انها برند زیرا جنس  کنند لذا از کلسترول استفاده زیاد می  موارد زیر هورمونهاي جنسی تولید می
  ها فوق کلیه و تخمدان ها  کلسترول می باشد بیضه
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هاي مختلف کم شده تنفس   و همه مواد ویتامینشود لیاك جذب بسیاري از مواد کم مییدر بیماري س
سلولی پروتئین هاي خون سدیم کلسیم و بخون کم میشود پاراتیروئید غده اي است که با سه نوع اندام 

 استخوان روده و نفرون سر و کار دارد

در نفرون باعث افزایش بازجذب کلسیم میشود پس از فعالیت زیستی آنها را زیاد می کند در روده 
توان گفت  اعث افزایش جذب کلسیم میشود پس ویتامین د نیز در این قسمت دوازدهم است پس میب

کبد و صفرا نیز به این کار به نوعی کمک می کند در استخوان باعث محکم شدن استخوان نمی شود 
رمونی زیرا کلسیم را از استخوان خارج می کند اگر بیش از اندازه باشد پوکی استخوان ایجاد می کند ح

زمانی زیاد می شود که عملکرد آن نتیجه آن بر عکس باشد براي مثال انسولین که چند خون را کم 
کند زمانی زیاد می شود که قند خون زیاد شود در استخوانهاي پهن تستسترون در مرد و استروژن  می

ف استخوان تأثیر کند و رشد در تبدیل غضرو کند اتروپین بر بافت پیوندي تاثیر می در زن تاثیر می
میکند اکسی توسین سبب باعث تسهیل خروج شیر میشود ولی پروالکتین باعث تولید شیر می شود و 

تواند فشار تراوشی را در  ترون میتاالموس با کمک دو نوع هیپوفیز در حفظ تعادل آب نقش دارد 
ی تواند ترشح پتاسیم را نفرون زیاد کند همچنین می تواند بازگشت سدیم را نیز زیاد کند همچنین م

نیز زیاد می کند پس در همه مراحل تشکیل ادرار نقش دارند کورتیزول در تنش هاي طوالنی زیاد 
شود جنس آن کلسترول است ماده آلی است ابتدا به مایع بین سلولی می ریزد قابل حل در به شاه  می

تئین ها و کاهش فشار اسمزي و دهد باعث تجزیه پرو است زیرا همجنس به شاه است پاسخ دیرپا می
همچنین کاهش سیستم ایمنی میشود پس در تبدیل پروتئین ها به آمینه اسید آمینه اسید به گلوکز 

شود  نقش دارد ن هاي خون وقتی شکست پروتئین هاي انعقادي را می شکند سرعت انعقاد کم می
 هورمونی را می شکند احتمال شکند و میتوز ضعیف میشود پروتئین هاي پروتئین هاي دفاعی را می

شکند و حرکات  دیابت نوع دو پروتئین هاي انتقالی مثل آلبومی را می شکند اکتین و میوزین را می
 شوند ماهیچه ها ضعیف می

کند کورتیزون در  هورمونهایی که نهایتاً در فوق کلیه چه قشري چه مرکزي ترشح می شوند یاد می
رشته هاي پروتئینی را تجزیه کند در اثر افزایش فشار روحی تواند  هاي پیوندي می تمام بافت
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کند وقتی کورتیزول زیاد  ها تحریک میشوند و الدوسترون فشار خون را زیاد می هیپوتاالموس و محرك
شوند و رو  کند پس شدت ایمنی ضعیف و بیماري هاي خود ایمنی ضعیف می شود تا تنها را تغذیه می می

 در همه سلولها تاثیر دارند و گلیکولیز را در آنها 4-3رمونهاي تیروکسین و طی گذارند هو به بهبود می
توان گفت تشکیل و مصرف انرژي را در همه سلول ها زیاد می کنند ور از تحمل  کنند پس می زیاد می

ایمنی این است که سیستم ایمنی به بعضی میکروب ها براي مثال باکتري هاي پوست و روده بزرگ 
شود   مبارزه نشان نمی دهد در کم کاري تیروئید فرد تنبل شده تاریخچه زیستی آن کم میمقاومت و

شود تبدیل گلیکوژن به گلوکز کم میشود قلب حالت عادي میگیرد موج ها  لیکوژل عضالت زیاد می
شوند چربی فرد یاد شده  توانستند ثبت نمی شوند کمتر عرق می کند غده هاي عرق و چربی کم کار می

تیروئید تنفس سلولی و سمپاتیک فعال تر شده و قلب تند تند میزند و به    چاق میشود در پرکاريو 
سولین از سلولهاي جزایر النگرهانس تولید شده به نوعی عالئم سمپاتیک زیاد بروز می شود 

  .تواند تأثیر کند سلولهاي هدف خود نیز می

شوند  ی شکند قلب و ماهیچه ها کم کار میدر صورت زیاد شدن هورمون کورتیزول پروتئین ها م
اش مثبت  شود کلیه هاي پیوندي بیشتر تجزیه می شوند اوره و اسید اوریک و اسید ادرار زیاد می بافت

بیشتري ترشح می کنند اپی نفرین و نوراپی نفرین که از سمپاتیک ترشح می شود باعث کاهش فعالیت 
 افزایش قند خون افزایش تعداد تنفس آماده سازي بدن هاي گوارشی کاهش فعالیتهاي کلیه و مثانه

براي مقابله با شرایط مهم افزایش برون ده قلب افزایش ضربان قلب کاهش موج هاي قلب افزایش 
  فشارخون
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  :نکات تصویري و جدول هاي زیست 
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غیاثی   جمع بندي عصب  سال یازدهم  
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 ادامه نکات ترکیبی 

 زیست غیاثی

 

ترین را دارند ولی س ژن سازنده گاصلینین یک آنزیم فعال می باشد سلول هاي ار

.استرین را نمی سازندگ  

 مثل میتوکندري را ولی گوارش اندامک هاي پیر و هضم. کرم کدو گوارش غذا ندارد

 .دارد
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 120عمر گلبول هاي قرمز .بلکه همان غشا می باشد.آر ان اي ندارد, ریز پرز دي ان اي

.روز نیست  

.بیشترین عمر براي سلول هاي خاطره می باشد.  روز است120پس از ورودبه خون  

یا اگر.اگر استفراغ از ابتداي روده باریک انجام شود پیلور هم باز می شود.  

  معده انجام گیرد  از

.فقط کاردیا باز می شود  

.ماهی ها از سلول هاي آبششی خود آمونیاك را دفع می کنند نه سلول هاي سطحی بدن  

برپپسیلوژن حاصل می شود اما محیط داخلی اسید .پپسین در محیط داخلی معده با اثر 

 معد
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 ه محیط داخلی بدن نیست 

.بلکه محیط خارجی است  

.راس غیر فعال هستند نه همه آنزیم هاي پانکراسپروتئاز هاي پانک  

. کلیه چپ کمی باال تر از کلیه راست قرار دارد  

.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  

. ه زیستگاه آن یا محیط زیست فرق می کندماده دفعی نیتروژن دار بسته ب  

.  عصبی پشتی دارندمهره دار هستندوهردو طناب .در آب باشد آمونیاك در خشکی اوره  
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قرار نیست منظور از هر بیان ژنی .مادامی که پروتئینی فعال نشود ژن بیان نشده است

.تولید پروتئین باشد  

.چون در بعضی مواقع آر ان اي تولید می شود  

گلیکولیز میزان انرژي نسبت به تنفس  فرایند در.شیردان تجزیه سلولز وجود ندارددر 

. هوازي بسیار کم تر است  

.هیدر می تواند ذرات غذایی بزرگ تر از سلول هاي خود را ببلعد نه بزرگتراز خود را   

در تبدیل پپسینوژن به . ه پروتئاز هاي مختلف استکپپسینوژن یک پروتئاز نیست بل

 پپسین

  در حفره معده در 
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.تنظیم بیان ژن پس از ترجمه انجام می شود  

سلولهاي جانوران . هزارال نسبت سطح به حجم زیادي داردلی سیرابی سطح زیادي داردو

 ژن آنزیم سلوالز را ندارند 

.ولی ژن آنزیم تجزیه کننده سلوالز را دارند  

 در محیط قلیایی به خوبی پروتئاز هاي معده در محیط اسیدي و پروتئاز هاي پانکراس

. فعالیت می کنند  

محرك افزایش اسید گاسترین می باشد که در داخل معده وجود ندارد مگر آنکه به 

.شکل مصنوعی خورده شود  
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در انعکاس استفراغ تخلیه معده با دم عمیق و بسته شدن حنجره شروع می شودنه هر 

.تخلیه معده اي   

یعنی این. روده باریک نیز انجام شودچون تخلیه معده ممکن است به درون  

نوبخشی از مواد غذایی مانند سلولز قبل از رسیدن به کول.  حالت عمومی است  

ولی داروها جزء مواد غذایی .برخی دارو ها در دهان جذب می شوند. گوارش نمی یابند  

.محسوب نشده ونیاز به گوارش ندارند  

.مثل پپسینوژن.دانسان ژن آنزیم تجزیه کننده سلوالز را دار  

.یعنی حالت فیزیکی و مکانیکی در داخل معده تولید می شود. پپسین ژن ندارد  

.سلول هاي حاشیه نسبت سطح به حجم کمتري نسبت به سلول هاي اصلی دارند  
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ولی تنوع مونومی . ومر هاي کمتري داردمونپس .پپسین کوتاه تر از پپسینوژن است

.مشخص نیست  

ان می تواند هم با اثر سنگریزه ها و هم با اثر ماهیچه هاي آن گورش مکانیکی در سنگد

.انجام شود  

عالوه بر . در زیر سلول هاي پوششی  غشاي پایه وجود دارد.در بلع پیلور نقش ندارد

زیرا سطح .  داشته باشد همان غشاي پایه وجود دارد مخاط در هر بخشی که رگ وجود

.داخلی رگ ها از بافت پوششی است  

.پس غشاي پایه هم فراوان است.در زیر مخاط رگ هاي خونی فراوارن وجود داردمثال   

.وال ها فقط در آرواره باالیی خود چندین ردیف اندام شانه مانند دارد  
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.   وال ها جز پستانداران آبزي بوده و شش داردوآب اضافه از راه دهان خارج می شود  

. استیک عامل مهم در تخلیه معده کشیدگی دیواره آن  

. اما مهم ترین عامل ترکیب شیمیایی و حجم کیموس در دوازدهه است  

در لوله گوارشی ملخ در دید جانبی هشت کیسه هاي معده و در لوله گوارشی گنجشک 

 چهار بخش

: حجیم شده شامل   

. چینه دان  معده سنگدان و بخش انتهایی روده  وجود دارد  

. ی در ملخ دو برابر گنجشک می باشدنسبت تعداد کیسه هاي معده در دید جانب  
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ی حداقل پنج الیه شیدر دیواره سلولی حد واسط در گیاهان برخی از سلول هاي پاران

. وجود دارد  

 گاسترین چون در روي سلول هاي اصلی و حاشیه اي گیرنده دارد سبب

  تولید پیک دوم می شود 

توکندوريوباعث فعال شدن آنهامی شود لذا چرخه  کرپس و زنجیره می  

. آن ها را فعال تر می کنند  
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گوشت .غذاي گربه می تواند گوشت باشد, هنگامی که غذا در دهان قرار می گیرد

اماپیش ماده ندارد چون .گلیکوژن پیش ساز دارد به نام گلوکز.گلیکوژن است

آنزیم ها می توانند هم پیش ساز وهم .پیش ماده مخصوص آنزیم ها می باشد

.یعنی گلیکوژن.غذاي گربه فقط گلوکز تشکیل شده است. باشندپیش ماده داشته  

که قند می باشد یعنی . گلیکوژن از مونوساکارید یا هگزوس تشکیل شده است

حرکات منظم .در کبد گربه نیز به شکل گلیکوژن می توان دید.نیتروژن ندارد

پس توسط اعصاب خروجی از قشر مخ می .این حرکات ارادي هستند:ارواره ها 

آرواره هاي باالیی و پایینی هرکدام دو قسمت .توانند آرواره ها را تحریک کنند

.سمت چپ و راست.هستند  
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ابتدا موجب جویده شدن .دهان و زبان همه این ها بافت پوششی سنگفرشی دارند

سپس حرکات ) البته آنزیم هم در اینجا تاثیر دارد ( غذا یعنی گوارش مکانیکی 

همه اینها ماهیچه هاي مخطط اسکلتی  ارادي , هاي گلو هماهنگ زبان و ماهیچه 

سبب .ظاهر مخطط دارند.یعنی اکتیم میوزین دارند.یعنی سارکومر دارند. هستند

حرکات دودي مري  با حرکات اعصاب , بلع حرکات دودي , بلع لقمه جویده شده 

 ها غده, سمپاتیک دیگه غیر ارادي است در همان هنگام ترشحات غده هاي بزاقی 

این غده ها .سلول هاي این غده ها عمل گلیکولیز انجام می دهند.برون ریز هستند

و شیره معده افزایش .مثل بیشتر غده هاي برون ریز. مجرایی به داخل دهان دارند

که . شیره معده نیز می تواند ماده معدنی به نام اسید داشته باشدمثل انسان.می یابد
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ولی در نوزادبسیاري از پستانداران همه این فعالیت .در پستانداران رنین  نیز دارد

.ها نیاز به نظم دارند  

با پاره شدن پرده جمپ در یک سنت هوا وارد مایع جمپ شده و فقط شش همان سمت 

.بسته می شود  

سولفاکتانت اگر کم شودیا ترشح نشود شش ها .چون هر شش پرده جمپ مستقل دارد

در بازدم عمیق با پایین تر . ی مایع جمپ می باشدفشار منف: روي هم نمی خوابند علت

د.آمدن قفسه سینه حجم آن کم می شود  
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والیه پرده جمپ به هم نزدیک می شوند و فشار مایع جمپ کم می شود شش ها به حد 

انقباض عضالت شکم نیز سبب گنبدي شدن پرده دیافراگم و خارج . اکثر جمع می شوند

 شدن حجمی از هوا به نام ذخیره

. بازدمی می شود  

زیرامژك نمی . در سلول هاي کیسه هوایی سانتریول ها فعالیت کمتري دارند

قطرمجاري تنفسی .سازند  

 درحالت مختلف تغییرمی کند اما درجدار کیسه هوایی بافت یا سلول ماهیچه وجود ندارد

 اما.خرچنگ ها لوله هاي ناي و مافذي در سطح بدن ندارند وباآبشش تنفس می کنند

 حشرات دارند 
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  و جذب اکسیژن به CO2در خرچنگ ها همولنف از ابشش عبو کرده و پس از دفع 

. قلب می رود  

در قفسه سینه انسان هرچه . در حالی که در حشرات به همولنف  گازها وارد نمی شوند

.نوع بافت ماهیچه اي دیده می شود  

    نکته تقدیم شما8000

در تراز  و درصد  غیاثی جهشی کالس انالین استاد
 ش
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نمونه  بررسی کتاب زیست دهم  با رمز گردانی غیاثی   

 اولین  مدرس شبکه سیما و تکنیک هاي به روز رمزگردانی
 

:انگیزه این  فایل   
 

»درس  زیست را چگونه بخوانیم  «     
 
 

  

  

  

  

  سالم خوبی ؟

 کلیه مهرداران کلیه دارند یعنی .... کلیه را می توان همون    تمام تفسیر کرد !!! دیدي 

  از حرف   غ   استفاده کردم و شد غضروفی    غدد راست روده  و   غلیظ !!!   دیدي 
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  هم   ایستایی 

  !!!همه     اساسی    تشابه کلماتو ببین 

  

  

  این متن را میتونی به انتشار ربط بدي عزیز ؟؟؟

  بله    افزایش گرما  افزایش سرعت انشار 

   می تونی به نوعی خزنده ربط بدي عزیز ؟؟؟این متن را

  ...بله  مار زنگی   توضیحشو ببین 
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  جانوران با حرکت و متابولیسم خود گرما تولید م کنند که این گرما گاهی براي خودشون دردسر میشه

  

  ...محرك چیه ؟ هر چیزي که باعث تحریک بشه 

  / داخلی و خارجی میشه همیشه محیطیه ؟  نه ممکنه گرسنگی باشه پس

  

  

  سازش  خرسسسسسسسسس    سسسفید    حرف س  درود

مجرك ها را از کتاب یازدهم مطالعه کن   محرك ها باعث تحریک میشن و گیرنده ها تشخیص می دن اما 
  هیچکدوم درك ندارند   درك فقط قشر مخ 
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  س  ب   ا   د  ج  ا  ج   ا ز

  ) اد جاجاز سب( چیزي نیست  ترتیب سطوح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

موجود به هم می ریزه »  د نیاي  «  می باشد که اگر تخریب بشه  »   دي ان آ   «  مهمترین مولکول زیستی    
 
 
 
 

 تــــــار عنکبوت پروتئین ساختـــــــــاري می باشد
)در هر دو کلمه تــــــــار را به خاطر دارم (   
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) براي مثال آجر ( مونومــــر   )                 رتمان براي مثال  آپا( پلـــــــی مر   

آجر هاي کوچک که در همه شهر ها یکسانند به صورت آپارتمانهایی در می آیند که در شهر هاي مختلف 
.شکل هاي متفاوتی دارند   

مولکولهاي کوچک در همه جانداران یکسانند:: جمله کتاب (   
)  که در افراد مختلف متفاوتند  به صورت پلی مر هایی در می آیند  

 
 
 

پلـــــــــی مر ها همان مونومر هایی هستند که بین هم پـــــــل    ::: می توان پلی مر ها را چنین یاد گرفت 
>>>. ===============زدند و زیاد شدند   

 
 
 
 

 
 نکاتی در مورد سنتز آبدهی و هیدرولیز 

اختمان هستند به شدت انرزي مصرف می کنند و عرق می کنند یک س) سنتز ( وقتی کارگران مشغول ساختن
) عرق کردن ( پس ساخته شدن یا سنتز همراه با مصرف انرژي و آزاد شدن آب )  همان آبدهی را میگه ( 

... مگه نه . همراه است   
 
 
 
 

کودکانو دیدي ؟؟) جورچین ( اسباب بازي هاي معمایی   
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اما وقتی حوصلشون . ان کوچیک بسازن هی انرژي فکري مصرف میکنن  دو ساعت فکر می کنن که یه ساختم
؟؟... مگه نه . سر میره با یه ضربه خرابش می کنن  

 
:نتیجه   

.آب آزاد  می شود ) انرژي خواه ( انــــــــرژي مصرف :    در سنتز آبدهی    
انرژي آزاد   آب مصرف: در هیدرولیز      

»!! ه هر کدام مصرف اون یکی آزاد میشه آب با انرژي حالت بر عکس دار«    
!!!!!!!رابطه حاللیت و اندازه مولکول و سن آدما   

 
.بچه ها زودتر از مسیر زندگی امکان داره خارج بشن   

. اما آدماي بزرگ خدا نکنه که خیلی دیر نسبت به اون بچه به خالف میرن . و در مسیرخالف حل میشن 
اما . کوچیکاي گروه خودشونن ،بچه محسوب میشن زود در آب حل میشن گلوکز و مونومر ها که میشه گفت 

. در آب حل میشه ... نشاسته که مثل پیرمرد با تجربه و برزگه مشکل   
:::نتیجه   

مولکولهاي بزرگ پیوند زیاد دارند و انرژي زیاد می خوان تا در آب حل بشن   «   
»                      اما مولکول هاي کوچک زودتر حل میشن                                                  

 اگه یاد گرفتی اینو تفسیر کن ؟؟؟
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ATPبانک   ... %  با سود   

 
 
 
 
 
 

.من میگم این ملکول  گاوصندوق سلول محسوب میشه شما چطور   
می ) فسفات ( بعد از ذخیره روي هر انرژي یک قفل . ی کنه را می گیره ذخیره م) پول ( این مولکول انرژي 

...                                        را می دزدن ) پول ( نباشه انرژي ) فسفات ( دقت کنید اگه قفل . زنه  
 
 
 
 

 این مولکول حداکثر میتونه دو تا انرژي 
. بگیره و دو تا قفل خارجی روش بزنه   

 
 

.لکول مثل حساب جاري بانکی خودت محسوب میشه و یا این مو  
 چطـــــــــــــــــــــــــــــور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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می تونی از حسابت پول برداري یا واریز کنی اگه یه دفعه تمام پولتون برداري دیگه حسابت بسته میشه و 

.  برگشت ناپذیر میشه   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ) فلش ها دوطرفه هستند ( ه می تونه همیشه بخوره یعنی اگه مثل شکل باال سلول کم کم بخور  
.،  شرمنده دیگه باید حساب دیگه اي باز کنه )  مثل شکل زیر( ولی اگه به یکباره همه انرژي و پول را برداره   

 
 
 
 
 
 
 

و رابطه آن با :  اصل پروتئین سازي  DNA 
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     دقت  شود Rبه حروف     

 
میگن به این عمل   
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.در تبدیل اول زبان عوض نمی شود از روي نامه یه رونوشت زده میشه   
.در تبدیل دوم زبان مولکول عوض شده و ترجمه روي میدهد   
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.....نحوه تنظیم قند خون در جیگررررر  گلیکوژن 
 
 

!!!!)) نوشتم هم رسم کردم کبد و ببین هم((  
           صبحانه 

 ورزش
 
 

.  تومان شده …بریم سراغ قصابی و گوشت که کیلویی   
 گلوکز 

.منظورم پروتئـیــــــــــــــن می باشد   
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دي  نمیشه اگه میله ها را همین طوري پشت سر هم قرار ب. جونم براتون بگه منظورم فقط و فقط یه چیزه 
صندلی ساخت براي تبدیل شدن این میله ها به صندلی باید بعضیا شو کج کرد ،بعضیاشو کوتاه، بعضیا شو بهم 

....... جوش داد و   
  بریم سراغ مولکول خودمون

 
 اگه آمینو اسید ها را همین طوري پشت سر هم قرار بدي نمیتونی به پروتئین برسی آخه پروتئین باید شکل 

ضایی و سه بعدي خاصی به خود بگیره تا بشه یه مرد واقعی ببخشید یه پروتئین  واقعی و حالت ف  
 

. *خوب بید .      * و صندلی را پروتئین   .    میله ها را پلی پپتید می نامم   
: خبري که هم اکنون به دستم رسید دقت کنید  

.یه نفرحرف منو قبول نکرد و میله ها را همینطوري روي هم چیده   
 ببینید صندلی نشده ؟   

  ...بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
: آنزیــــــــم   

. تعجب نکن !!! امروزه تو جیب همه آنزیم پیدا میشه   
 

ماشین یا خونتو گم کنی چقدر مشکل برات پیش میاد . اگه یه روز کلید دوچرخه . راست میگم دیگه   
.کلید کار ما را آسون می کنه   
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: شباهت آنزیم با کلید   
 

هر دو جایگاه فعال  با شکل مشخصی دارند : الف   
 
 
 

 
هر دو اگر در آتیش و یا اسید بذاریم خراب شده شکلشونو از دست میدن و دیگه به درد نمی خورن : ب   

 
. هر دو در عملکرد خودشون تغییر نمی کنند و چندین هزار بار مورد استفاه قرار میگیرن: ج   

 
! راستی اگه با هر باراستفاده کلید مجبور بودیم یه کلید دیگه بخریم من شغلمو به کلید سازي تغییر می دادم   

 
:  ***پیام  هاي بازرگانی ***     

. )عکساي یادگاریمو تو آلبــــــوم ذخیره کردم ( آلبــــــومین :       پروتئین ذخیره اي   
  
 

ساکاروز              +                          آب  گلوکز +                فـــروکتوز        
الکتوز                        +                     آب  گلوکز+       گاالکتوز             

 
شما این طور یاد بگیرین %%%   بیشتر دانش آموزان این یکی را قاطی میکنن   

.   دارند »ر  «     ساکاروز  و فروکتوز حرف     
.درون کلمه گاالکتوز می توان الکتوز را یافت   
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:نگاهی متفاوت به اندمک هاي سلول   
گمرك یا اداره پست ، هر دوي این ادارات به: دستگاه گلژي   

  نحوي  در نزدیکی مرز یا خروجی  شهر در ارتباطند در هر دو اداره
  سپس با توجه به آدرسی که دارند به نقطه  امکانات و بسته هاي ترشحی باید کامال بررسی شده

. خاصی داخل کشور یا خارج آن  فرستاده شوند   
 
 
 
 

مثل خ .( دارند ) ماشین ( خیابان هاي سلول محسوب می شوند برخی خیابانها ترافیک : شبکه آندوپالسمی 
.شبکه آندوپالسمی زبر از این نوع می باشد )  انقالب  

)صافند . ( ی که ماشین ندارند گروه دوم یا خیابان های  
شبیه چیزي نیست جز نیروگاه:  میتوکندري   
کارخانه: کلروپالست   

 
 
 
 
 
 
 

 
) انبار سلول ( سیلو : واکوئول   
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 اگر در شکل مقابل دقت کنید آب درون واکوئول ذخیره شده 
 پس نقش اصلی واکوئول ذخیره آب و مواد مختلف محلول در آب می باشد

  
)چون تنظیم فعالیت هاي یک شهر بر عهده فرماندار می باشد ( انداري سلول   فرم: هسته   

:  نتیجه  DNA .  را می توان به عنوان فرماندار یک  سلول  محسوب کرد   
( ساختمان ) سیتوپالسم ( دستور ساخت یک ساختمان یا تخریب آنرا آقاي فرماندار می دهد و در این شهر ( 

. می شود ساخته )  مولکول پروتئین   
 
 
 
 
 
 

) تجزیه : ( لیز:     لیــــــزوزوم   
)منطقه : (       زوم    

 
 
 
 
 

آخه پاسگاه وظیفش اینه که جنگ و دعوا بین مردمو حل !!!!!!! شما لطف کنید لیززوم را پاسگاه محسوب کنید 
.  را از هم تجزیه می کنند  به نوعی مردم. و نذارن مردم باهم در گیر باشند )  سربازان داخل پاسگاه ( کنه   

 
 

 چرا در یک شهر همه ادارات در یک ساختمان قرار ندارند ؟؟؟
 اگه اینطور بود چه مشکالتی پیش میومد ؟؟؟
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....نمونه اي از این مشکالت را بخونید تا   
  فردي براي پرداخت عوارض وارد  اداره انتقال خون شد – 1
.کرد  فرد بیماري  به  شهرداري مراجعه – 2  
......... فردي  – 3  

 

 
می بینید که حال و هواي  هر اداره و افرادش با ادارات دیگر فرق می کند و سلول آنها را درون اندامک هاي 

در مورد سلول نیز همچنین نمیشه . پس نمیشه همه ادارات را در یک ساختمان قرار داد . مختلف جا میدهد 
.اشند همه اندامک ها درون یک کیسه غشایی ب  

. هر کدام با  بقیه فرق می کند .... آخه جو و نوع فعالیت و   
به تنهایی نمی تواند سـرپا باشد باید یه ) آنتن (همان آنتن هاي پشت بام هستند این میله آهنی  : آنتی ژن  

. پایه محکم داشته باشد   
 

 این شکلها را مقایسه کنید
 

 ببینید آنتن پشت بام مثل
 آنتی ژن سلول

.عمل میکنه   
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همین االن انگشتان دستت را باز و . شکل این شبکه همانند انگشتان دست می ماند : شبکه آندوپالسمی صاف 
خواستم یاد آوري کنم براي باز و بسته کردن انگشتان باید ! ؟ هیچ چی ... چه احساسی داري . بسته کن 

با آزاد شدن یون کلسیم در شبکه آندوپالسمی صاف این فعالیت هم . ماهیچه هاي انگشت فعالیت کنند 
. امکانپذیر است   

 
 
 

. ... !!!اتوتروف و هتروتروف و پیتزا   
 سلول هاي گیاهی براي خودشون در منزل خودشون غذا می سازند 

غذا سازي  : خود                        تروف : اتو   
ه اما سلول هاي جانوري این توانایی را ندارند و ب  

.پیتزا فروشی زنگ می زنند وسفارش غذا میدهند   
 
 

 

 

 

 
:فصل  بافت ها   
:فصل  بافت ها   

 منظور از توده تمایز نیافته سلولی و تمایز به بافت چیست ؟
  ماشین آجر دادیم 10فرض کنید می خواهیم ساختمانی را بسازیم براي این کار سفارش 

کسی می تونه بگه یه دونه از این آجر ها کجاي ساختمان . د آجرها را آوردند و در یک منطقه خالی کردن
قبل از تمایز . ( ؟؟  نه ما مختاریم هر آجري را در هر جاي ساختمان بکار ببریم ...حتمـــــــــــا بکار می رود 

. ) سلول ها توانایی تولید به هر بافتی را دارند   
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از دیوارآشپزخانه طبقه دوم بکنی و درراه پله بکار ببري اما بعد از ساختن ساختمان دیگه نمی تونی آجري را 
( % ... 

.  ) بعد از تمایز سلول ها به بافت تبدیل شده و مشکل می توان به بافتی  دیگرتغییرشان داد (   
 
 

                               قبل از تمایز                                      بعد از تمایز
 
 
 
 

مر برندارم سر از این خمار مستیهمه ع  

 که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
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:بافت پوششی   
 
 
 
 
 
 

. کافیه جلسه کنکور به موزاییک هاي زیر پایتان توجه کنید . اگه دنبال مثال براي بافت پوششی می گردي 
.فاصله هایشان بسیار کمتر و کف را پوشانده اند    

.رشان یک سیمانی آنها را به کف چسبونده  و زی  
 
 
 
 

مثال براي توضیح ماهیچه هاي دو سر و سه سر و چهار سر که هم در بازو وجود دارند و هم در ران ،  
: این شکل را رسم می کنم و تا ابد در ذهن وي می ماند   

 
را یاد می گیرد که کدام در جلوي با رسم این شکل ظاهرا ساده اما خالقانه دانش آموز براحتی محل ماهیچه ها 

. بدن و کدام در سطح پشت بدن است   
.در سال هاي قبل یک تست کنکور در این مورد طرح شده بود   
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           جلوي بدن  

 
 جالب است بدونید که وقتی ماهیچه هاي دو سر منقبض میشن اندام مربوطه را خم می کنند

ی کنند    دو   و    دو   جهته  رمزگردانی شدن   یادت نمیره  یعنی دوجهته م  
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 د   ندریت                و

 د   هلیز                  هر دو فقط بلدند
 د   ریافت                کنند 

 این هم از طرح ابتکاري براي دندریت  و آکسون
 

 غیاثی
 
 
 
 

.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   براي سایر همکارا در کالسا با ذکر منبع بالمانع است    استفاده از این رمز هاي خدادادي
 غیاثی

 
 

براي یادگیري کامل سه  قسمت ساقه مغز: ساقه مغز   
             کافیست ترتیب  الفباي فارسی را را از پایین 

) ب   پ    م   (            به باال  رعایت کنید   
 
 
 

:ظایف برخی اندام هاي مغــزبا رمز مهمترین و  
                                                        

تـــــــــــــــقویت:                                                        تـــــــــــاالموس    
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به مدت زیاد تشنه و گرسنه نمونید مریض میشید: هیپوتاالموس   
.  کنید غده هاي بدنتون از تنظیم خارج میشن  تب می  

 
 
 
 
 
 
 
 

: به بصل النخاع میگیم بیا وظیفه اعمال حیاتی و به تو واگذار کنیم   
. کار حساس و مشکلیه . من به تنهایی نمی تونم از عهده این کار بر بیام !!!!!!!!! در جواب میگه نه؟  
. ل النخاع و هر دو باهم اعمال حیاتی را کنترل می کنند هیپوتاالموس میاد به کمک بص. یه کمک می خوام   

 اعمال حیاتی حساس اند 
                                       با دو اندام کنترل میشوند

 
 
 

»»»»-------------------------- نکته بسیار جالب در مورد لیمبیک   
دارند و نیاز به بررسی در انجام اعمالی که تعاریف چندان واضحی در زیست شناسی ن  

.به عهده لیمبیک می باشد ) . کناري ( حیطه روانشناسی دارند و به کنار هم هستن   
.....عصبانیت و . احساس لذت .  مانند خوشحالی   
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:  الیه هاي مننـــژ  
 

 با توجه به شکل سخت شامه باالي عنکبوت 
 نرم شامه زیر عنکبوت 

. م شامه فضایی وجود دارد و بین عنکبوتیه و نر  
  نرم شامه–) مایع (  فضا – عنکبوتیه –سخت شامه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:مثال براي فهم عالیم و نتایج اعصاب خودمختار   
.فرض کنید در راه مدرسه یه دفعه صحنه تصادفی را ببینید چه اتفاقی در بدن شما می افتد   

)شکل روبرو (  مردمک چشم گشاد – 1  
) کاهش ترشح بزاق (  خشک میشه  دهانتون– 2  
) افزایش ضربان قلب (  قلبتون تند میزنه – 3  
) افزایش قطر مجاري تنفسی (  تند تند نفس می کشید – 4  
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) کاهش چشمگیر فعالیت دستگاه گوارش.(  در همین حالت نمی تونید غذا بخورید – 5  

 

 

. زیاد به سراغمون میاد ... سمپاتیک در جلسات استرس باال مانند امتحان کنکور و   
 

. لطفا عالیم پاراسمپاتیک را برعکس اینها یاد بگیرید   
...آب میوه میخوره . موسیقی گوش میده . در نظر بگیرید که در ساحل نشسته   

...در همه این حاالت نوعی آسودگی جسمی و روحی داره   
.داشته باشه خیا لش آسوده  است) پول ( پارا در ترکی یعنی پول  کسی که پارا  : نکته بسیار جالب بعدي   
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  مـــــــــــــعده   مـــــــاهیچه مــــــــــورب دارد

  

  شبکه عصبی  خیلی مزه   داره   مـــز

  

  یعنی بین ماهیچه ها   و   زیر مخاط 

  م    ز 
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  صفاق ؟؟؟ 

  ه و صاف می کند یک پرده است   که اندام هاي داخلی را وصل کرد

  صفاق  صاف وصل 

  

  مخـــــــرج   مخــــــطط
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  یه صفحه از جزوه اصلی زیست غیاثی

سانتریول زحمت کشیده و  لوله هاي میکروتوبولی را سازمان داه و از انها مژك تشکیل ... انرژي مصرف شود 
  داده است 

  ...یر اختصاصی زنش مژك ها باعث افزایش ایمنی بدن میشود از نوع غ
مژك ها جایی هستند ه -کمی هم مرده ... هوایی که با این مژك ها در راتباط است هواي جاري می باشد 

  سورفاکتانت ندارن 
وقتی تري گیسیرید در محیط روده پرکنده و تجزیه میشه ( در تولید چربی نقش دارد :   بافت پوششی روده 

  در سلول هاي 
  ) د که نوعی تولید چربی محسوب می شود استوانه اي به هم می چسب

    از روي  ژن 2تولید پروتئین مکمل می کند پس ژن مکمل روشن دارد یعنی رونویسی توسط انزیم شماره   
  صورت می گیرد 

  .پس در گلژي دیده نمی شوند . انزیم هاي روده مخصوص خودشون هستن  و برون سلولی نیستن
  میتوز زیادي د ارند مثل بافت پوششی مري که دائما در حال ریزش است ابین سلول ها عمر کم دارند پس 

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

 بافت پیوندي

عا مهره هر جانور یا هر جانداري که بافت پیوندي داردقط.بافت پیوندي یکی از بافتهاي اصلی جانوران می باشد
پس هرجانداري که بافت پیوندي .بعضی هاشون غضروف دارند.بیشترمهره داران استخوان دارند.دار می باشد
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   نداردرس داردسیستم هاو

وسط سلولها ماده ي بین سلولی دارد این ماده باتوجه به موقعیت بافت .بافت پیوندي فاصله سلولها زیاد دارد
   متفاوت است

 ولی بافت پیوندي  -  لولی زیادي نداشت یعنی خیلی کم داشت مثل موزاییکبافت پوششی فضاي بین س
ستیم ویا سلولهاي پارانشیم گیاهان می ریبافت پیوندي معادل سلولهاي م.تفاوت واضحی با بافت پوششی دارد

کلمه ترشح یعنی اگزو .ماده بین سلولی بافت پیوندي را همان سلولهاي بافت پیوندي ترشح میکند.باشد
   ()مصرف انرژي(وزسیت

   .... دارد نه اینکه دو نوع، انواعی.بافت پیوندي انواعی از رشته هاي پروتئینی دارد

کلمه انعطاف در موارد زیر بکار . فقط دو نوع را مثال زده ، کالژن ورشته هاي انعطاف پذیر بنام االستیک 
   :میرود

   سخت اما انعطاف پذیراستدیواره مژك داران  دیواره سلولی را منعطف میکند: اکسین 

باتوجه به نوع و میزان بافت ها و رشته ها بافت پیوندي انواع مختلفی .گلبول قرمز بالغ انعطاف زیادي دارد
کلمه عمدتا هرجا دیدید باید به ذهنتون . مثال کالژن عمدتا سبب استحکام بافت پیوندي می شود.دارد

   ..ن در رو نویسیمثال باکتریها عمدتا تنظیم بیان ژنشا.بیارید

      نمونه جزوه زیست غیاثی09149285452
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  ماست موسیر باعث میشه غذا راحت حرکت کنه خخخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

09149285452  

  ...هر کی می خواد اینطور زیست و  کار کنه  پیامک بزنه

  ...موفق باشید

 

www.konkur.in

forum.konkur.in




